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 ادبی خبرهای  

 فارسی های داستان  

 ترجمه های  داستان  

 پارسی نثر تحول سیر  

 «ها شعله» فیلم معرفی  

 «کلمات پناه در» مقاله  

 «ملودرام» سبك بررسی  

 «بارانداز در» فیلم بررسی  

 «کانتس دروتی» عكس بررسی  

 «تاریكی در فریاد» داستان بررسی  

 «ای سایه گرگ» کودك کتاب معرفی  

 «جهان مغروق زیباترین» داستان نقد  

 «نامه مرزبان» در زن جایگاه بررسی  

 «ماهی کوسه و واتسون» نقاشی داستان  

 «الك» و «پرده» های فیلم بررسی و نقد  

 نویسی نامه فیلم در پردازی داستان اصول  

 «فرشتگان شهر» داستان مجموعه بررسی و نقد  

 «عروسكی بحران» داستان مجموعه بر یادداشتی  

 «معابد انجیر درخت» رمان در درخت نقش بررسی  

 «عیسی مرگ از پس» داستان مجموعه بر یادداشتی  

 «آمدم دنیا تابستان داغ روز یك من» شعر مجموعه در روایی عناصر بررسی  

 خودکشی و روانی روحی های بیماری در نویسندگان استعدادِ  چرایی بر جستاری  
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 سخن سردبیر
 

از ااشتنر این ماهناهم، اولین  و خوشحالیم هک بعدكنیم ماهناهم ادبیات داستانی چوك را هب شما تقدیم مین ی پنجاهم با افتخار 
چون همین ماهناهم  ای هک قصد دارد هم انهم شود. فصل انهم اتبستان( نیز تقدیم شما میانهم شعر چوك )فصلفصل

طبق  ؛همه شارعان باشد آاثر داستانی هک هب شماره پنجاه رسیده است، فضایی آزاد و مستمر ربای معرفی و نقد و ربرسی
 رتبیون همه هنرمندان است.« چوك»ی چوك هک همه باید دیده شوند و همه باید خوانده شوند. همان اقنون همیشگ 

جایی رد آن هست  اهی بی اه و دشمنی که فضایی بسیار متشنج است و كینهام. این  تماعی شعر داشتههمیشه نقدی هب فضای اج 
داریم. فضایی ربای همدلی  عی امروز شعر قدم ربمیربعکس این فضای اجتما شود. ما دقیقا   هک رد چیه هنر دیگری دیده نمی

 جا و اصولی و منطقی. سوی تعالی بخشیدن هب آاثر یکدیگر با نقداهی هب و صمیمیت و حرکت هب
نویسی است و مسئولیت سایت و ماهناهم ادبیات داستانی چوك  هک فعالیت من رد رعهص داستان از آنجایی

انهم شعر، حداقل دخالت را خواهم داشت و کشم، رد تهیه فصل دوش می هب تنهایی بار سنگینی است هک با عشق هب
 شود.  مسئولیت آن هب دیگر دوستان فعال انجمن شعر سپرده می

خصوص فضای اجتماعی آن نظارت دقیق خواهم داشت ات مبادا  چنان هب فضای این فعالیت جدید و هب اما هم
 راهی ربای خودنمایی خود كنند.را آزاد آنای  دیواری ربای کسی ساخته شود و مبادا عده

لی مخاطبان و کارشناسان اهل فن و د هم با همراهی و هم ره حال امیدواریم این گام جدید کانون فرهنگی چوك باز هب
اهی خود باعث ریشه دواندن این کانون رد دل هنر و ادبیات  هنرمندان رعهص ادبیات همراه باشد هک با راهنمایی

 اند.  شده
 
 

 

 چوکادبیات داستانی ماهنامه 

ای است شبیه جغد که از نام پرنده «چوک»

 کشد.می درپی فریادشود و پیدرخت آویزان می
 

 رضایی مهدی: سردبیر

 برکتی حسین: مشاور

 شیرپور امین: ناظرامورفنی

 

 هیئت تحریریه:

 تحریریه بخش داستان

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

، ریتا مریم سیستانی)دبیربخش داستان کودك(

محمدی، غزال مرادی، آرشام استادسرایی، 

اکمل، ندا امین، یاسمن بهارآرنگ، شهناز عرش

الدین دوست، صالح مینا عارفی زهرا اسدی،

 نیا )ویراستار(  خضرنژاد، طیبه تیموری

 تحریریه بخش ترجمه

شادی شریفیان )دبیر بخش ترجمه(، نگین کارگر، 

مژده الفت، غزال شهروان، الله ممنون، ساجده 

علیرضا آنت، زهرا تدین، بدری سیدجاللی، 

 ها، سیاوش ملكییآذرهوشنگ، مریم طباطبائ

 تحریریه بخش سینما و تئاتر

پور، ، امین شیرسینما(بهروز انوار )دبیر بخش

مسعود ریاحی، مهران مقدر، راضیه مقدم، ریحانه 

زاده، ظهیری، مرتضی غیاثی، حسین حالجی

 پور، حسین خسروجردیساحل رحیمی

www.chouk.ir 

info@chouk.ir 

chookstory@gmail.com 
 

 09352156692: آگهی

های پیشین ماهنامه ادبیات داستانی چوك تمامی شماره

 نشردسترسی است. در سایت کانون فرهنگی چوك قابل

 ایمیل، از اعم هرطریقیبه شما، سوی از ماهنامه این

 این به نسبت شما نیتحسن... و کاغذیپرینت دی،سی

 و نظرات، نقدآثار،  منتظر همیشه. گرددمی تلقی کانون

 .هستیم ابزرگواران شم هایراهنمایی
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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، مكاتبهنترنتیا»ق یطر به سه یسنویداستان یتخصص یآموزش دوره سه سال در چوک یفرهنگ کانون :یفصل تیفعال

به صورت فصلی و به همراه  «نامه شعر چوك فصل» د.یت مراجعه کنیبه سا دیتوان یم «چوك یفرهنگ کانون یآکادم» دوره با ییآشنا جهت که کندیم

 نامه استان برگزار  منتشر خواهد شد. ویژه

 

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

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

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

 .دییبفرما مالحظه تیسا

  

 

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

نو همه هنرمندا یز ادبیها، جوا ها، جشنواره ها، کانون انجمن یچوک حام یکانون فرهنگ
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 احمد بیگدلی
 (1393شهریور  26 - 132۱فروردین  26)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 را هب ااهلی قلم و خوانواده محترم ایشان « احمد بیگدلی»رد گذشت استاد
انمش ماندگار و یادش گرامی است. كنیم. تسلیت رعض می
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 ییآرشام استاد سرا: خبرهای دنیای ادبیات

 اسدی ، زهراداگالس مارتین تان:داسعكس، 

 ، یاسمن بهارآرنگنامهجایگاه زن در مرزبانبررسی: 

 نیندا ام ،بخش دوم ،ششمگفتار  :یر تحول نثر پارسیس

 ، ریتا محمدیمحمدرضا گودرزی، فریاد در تاریكی داستان كوتاه: یبررس

 شنوزیباترین مغروق جهان، گابریل گارسیا ماركز، فرخنده حق :نقد داستان

 شنورستم، فرخنده حقای، فاطمه مشهدی سایهگرگ معرفی كتاب كودک: 

 ، شهناز عرش اكملاحمد محمود :بررسی نقش درخت در رمان درخت انجیر معابد

 امیر كالگر ،كاپلیجان سینگلتون ،یماه واتسون و كوسه  :، داستانینقاش

 دوست  پس از مرگ عیسی، رسول سیمینا، مینا عارفی مجموعه داستان: یادداشتی بر

 ریاحی ن، علی پاینده جهرمی، بهاره ارشدشهر فرشتگا :مجموعه داستان نقدو بررسی

 غزال مرادی ،مانا آقایی، «من یک روز داغ تابستان به دنیا آمدم»مجموعه شعر  :شعر، داستان

 ، مهتاب كرانشهروحی روانی و خودكشی های چرایی ِ استعداد نویسندگان در بیماری :جستاری بر
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 خبرهای دنیای ادبیاتو  گزارش 

 ییآرشام استادسرا 

 

 کوتاهفراخوان سومین جشنواره داستان 

 )جایزه ادبی تسنیم(

 ویژه نویسندگان فارسی زبان سراسر جهان

 موضوع ویژه : زنان افغانستان

 موضوع آزاد : با محوریت افغانستان

 شرایط شرکت در جشنواره : 

 * آثار باید در قالب داستان کوتاه و به زبان فارسی باشد.

قط در هر زمینه فتوانند  می* عالقمندان به ادبیات داستانی 

 با یک اثر شرکت کنند.

* اثر ارائه شده نباید در قالب کتاب و نشریه، چاپ و یا در 

 دیگر حائز رتبه شده باشند.های  هجشنوار

 * در این جشنواره محدودیت سن وجود ندارد.

 3131/8/13مهلت ارسال آثار تا ) پایان ماه عقرب ( 

 .باشد می

ورت پیوست ارسال آثار: مشخصات کامل نویسنده بصی  هنحو

 به همراه اثر به آدرس )ایمیل(:

Tasnimfestival3@gmail.com 
 ins.com-www.tasnimسایت رسمی جشنواره : 

 

 -زه کتاب سال شعر ین دوره جایفراخوان نهم

 «خبرنگاران»
زه کتاب ین دوره جاینهم 

، در «خبرنگاران» -سال شعر 

ژه )شاعران یسه بخش کتاب، و

ک عمر یل از یبدون کتاب( و تجل

، همچون گذشته یت شعریفعال

از شاعران  یجمع یبا داور

 شود. یات، برگزار میدر حوزه شعر و ادب  خبرنگار و فعال رسانه

 یریدب با خبرنگاران، –زه کتاب سال شعر ین دوره از جایا

 3131 سال در که یناشران و شاعران از ،یبهرام رضایعل

 به توجه با تا کند یم دعوت اند، کرده منتشر شعر مجموعه

 :کنند شرکت زهیجا سال کتاب بخش در ریز طیشرا

 ذکر کتاب شناسنامه در و منتشر 3131 سال در کتاب  -3

 .باشد شده

 ران منتشر شده باشد.یدر ا یفارس زبان به و اول چاپ -1

 نباشد. یمجموعه گروها یده اشعار یبرگز -1

 

د پنج نسخه از اثر ین بخش بایمندان به شرکت در ا عالقه

 یتهران، صندوق پست یبه نشان 3131ماه  آبان 31خود را تا 

 -کتاب سال شعر  ی زهیجا ی رخانهی، دب31111 - 381

 خبرنگاران، بفرستند.

برگزار  یشعر یکشف استعدادها یز که برایژه نیدر بخش و

، تاکنون یکه در هر سن یدسته از شاعرانشود، آن  یم

ط یاند، آثار خود را با توجه به شرا مجموعه شعر منتشر نكرده

 یكیپست الكترون یق نشانیاز طر -تنها  -ر یز

shaahin.fathyan@gmail.com  توانند بفرستند: یم 

د تاکنون )چه در ین بخش نبایکنندگان در ا ( شرکت3 

( کتاب مجموعه شعر در یگذشته و چه در سال جار یها سال

 سپرده باشند. یانتشار به ناشر یا برایران منتشر کرده یا

 باشد. ید به زبان فارسی( مجموعه شعرها با1 

قطعه بوده و در صورت  13 تا  03 ن یتعداد شعرها ب (1 

مجموعه  یها ن تعداد، الزم است تعداد صفحهیدن به اینرس

 صفحه باشد. 333 تا  83ن یشعرها ب

ا ی word 2003ندوز یدر فرمت و د حتماًی( آثار با0  

word 2007 ًبا قلم  - حتماً – حتماTimes New 

Roman  باشد. از فرستادن اثر در قالبpdf نت جدا یا پری

 شود. یخوددار

زبان  یشاعران فارس یتمام ین بخش برای( حضور در ا1 

 داخل و خارج کشور آزاد است.

فرصت  3131ماه  آبان 31مندان تا  ز عالقهین بخش نیدر ا

زه یجا یكیپست الكترون یخود را به نشان یدارند که شعرها

 بفرستند.

 یشاعران ی م که با توجه به شرکت هرسالهیدواریام

 یگر کشورهایم دیان مقیرانیزبان از افغانستان و ا یفارس

زبان از کشور  یفارس یجهان، امسال شاهد حضور شاعران

 ز باشد.یكستان نیتاج

 ینشان زه بهیگر خبرها را از وبالگ جاید
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 اریك بارنو « تاریخ سینمای مستند»تجدید چاپ 

نوشته اریک بارنو با ترجمه « تاریخ سینمای مستند»کتاب  

برای بار دوم احمد ضابطی جهرمی از سوی انتشارات سروش 

 .منتشر و به بازار نشر عرضه شد

با هدف توسعه دانش نظری « تاریخ سینمای مستند»کتاب 

مندان  و افزایش آگاهی مستندسازان، پژوهندگان و عالقه

سینمای مستند، دانشجویان سینما و تلویزیون در ایران 

ترجمه و به سرگذشت سینمای مستند در جهان و اختصاصات 

 .ایی پرداخته استاین گونه سینم

نویسنده کتاب، پروفسور اریک بارنو، استاد بازنشسته 

دانشكده هنرهای دراماتیک دانشگاه کلمبیا آمریكا، 

اندازهای پیدایش، تكامل و توسعه این نوع فیلم را از  چشم

کند و  عصر لومیر تا دوره رواج مستندهای تلویزیونی تصویر می

اگون مستندسازی در های گون و جنبش ها آندر آن به جری

 .پردازد جهان می

های متفاوتی را گذرانده و  از آنجا که سینمای مستند دوره

در کشورهای مختلف رشد یافته است، اریم بارنو نیز به طور 

های مستندسازی در انگلستان، روسیه،  بخشی به نهضت رضایت

آلمان، آمریكا، فرانسه، سوئد، هلند، ژاپن، کانادا، لهستان و 

 .پردازد رهای دیگر میکشو

در پنج بخش؛ نگاهی به « تاریخ سینمای مستند»کتاب 

عجایب، تصاویر در حال عمل، خشم و هیاهو، عدسی تیره و 

تار و وضوح دقیق به نگارش درآمده است که هر فصل به طور 

سازد و  کامل خواننده را با دنیای سینمای مستند آشنا می

 .کشد تصویر میمراحل تولید یک مستند خوب را به 

هزار  133صفحه و به قیمت  110چاپ دوم این کتاب در 

ریال توسط انتشارات سروش منتشر شده و در اختیار 

 .مندان به هنر مستند قرار گرفته است عالقه

 

 در تماشاخانه باران « شرفیابی»آغاز اجرای نمایش 

شهریور ماه  11نوشته واسالو هاول از « شرفیابی»نمایش  

امسال به کارگردانی صادق وفایی در تماشاخانه باران اجرای 

 .خود را آغاز کرد

تر، در این اثر نمایشی که از جمله  به گزارش سایت ایران تئا

آثار مطرح واسالو هاول است صادق وفایی و بهمن وخشور به 

که رضا میرچی مترجم،  عنوان بازیگرحضور دارند، ضمن این

وفایی دستیار کارگردان، حیدر رضایی طراح  امیر عباس

پوستر، ایلیا مغانلو طراح بروشور، هادی هیربدوش و رضا 

اخباری عكاس، میثم رایجی دکور، مجید ضمیر لباس دیگر 

 عوامل اجرایی این اثر نمایشی هستند.

 این اجرای جزییات درباره نمایش کارگردانی وفایی، صادق 

 های سال به مربوط نمایش این قصه»: داد توضیح نمایشی اثر

ت که موجب اس چكسلواکی در جمهوری آمدن و پراگ بهار

جدا شدن دو کشور چک و اسلواکی شد. البته اصال موضوع به 

این جدایی ارتباطی ندارد بلكه تقابل جریان روشنفكری و 

 «عموم جامعه است.

روایت نمایشنامه داستان بخشی از زندگی »وی افزود: 

رئیس یک کارخانه و یک روشنفكر است که مجبور شده 

 ها آنکارگر این کارخانه باشد و ما در این نمایش شاهد تقابل 

 «ای جذاب خواهیم بود. در یک کشمكش صحنه

نوشته واسالو هاول و کار صادق وفایی « شرفیابی»نمایش 

شهریور تا هشتم  11شور و صادق وفایی، از با بازی بهمن وخ

در تماشاخانه باران میزبان  13مهر هر روز غیر از شنبه ساعت 

 تر است. تماشاگران تئا

مندان برای تهیه و یا رزرو اینترتی بلیت این اثر  عالقه

 توانند به سایت تیوال مراجعه کنند. نمایشی می

 

« یدهباش یعل»به کوشش « صبای  هاسطور»کتاب 

 منتشر شد 

ها کتاب  سرانجام پس از سال

که سیری است در « صبای  هاسطور»

موسیقی ی  هزندگی و آثار استاد جاودان

ایرانی بكوشش علی دهباشی توسط 

صفحه منتشر  888انتشارات سخن در 

شد و روز یكشنبه در کانون زبان فارسی 
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 نویسد: کتاب میی  هشود. علی دهباشی در مقدم رونمایی می

( عاشق بود و به 3118ـ  3181یاد ابوالحسن صبا ) ندهز»

کرد.  ای که ما هستیم زندگی می دیگری غیر از شیوهی  هگون

هاست که در دنیای  زد. سال در این مكان و زمان قدم نمی

موسیقی ما شخصیتی همچون او ظهور نكرده است. استاد صبا 

این ی  هعیار بودند. عد اوالً در موسیقی ایرانی مجتهدی تمام

ها در تاریخ موسیقی یكصد سال اخیر به تعداد انگشتان  آدم

رسد: آقای حسینقلی، میرزا عبداهلل،  یک دست هم نمی

و تا حدی آقایان محجوبی و خالقی هم این  خان،  درویش

عیار به این  گوییم مجتهد تمام کمال را داشتند. وقتی می

اک عمیق و معناست که به قدری تسلط داشتند و به قدری ادر

ها و آوازها  وسیع داشتند از موسیقی که در ترکیب دستگاه

دست ببرند. به عبارت دیگر استنباط کنند مسائل موسیقی را 

 و اسیر دست دگمهای ردیف و دستگاه نبودند.

موسیقی ی  هدیگر کار استاد صبا دوران مدرسی  هجنب

ی ایشان بود. به خالف تصور بسیاری، هنر اصلی صبا نوازندگ

تار بود که صاحبان فن معتقدند ویلن صبا از سال  ویلن و یا سه

اش را تأسیس کرد دیگر پیشرفتی  به بعد که مدرسه 3133

اند  یی که نوازندهها آننكرد. چون وقت برای تمرین نداشت و 

دانند که اگر یک روز تمرین نكنید، دو هفته عقب  می

ماهری بودند و  العاده فوقی  هافتید. البته ایشان نوازند می

صاحب سبک. و واقعاً صدای ساز ایشان سحرآمیز بود. ولی کار 

ایشان در مدرسه چیز دیگری بود. ایشان نسلی را پرورید که 

پایانی را در  نگاهی دیگر به موسیقی ایرانی داشت. امكانات بی

ی که شاگردان ها آنموسیقی به ما نشان دادند. اگر به صدها تر

شود  ه کنید، عمق زحمات استاد صبا را میاند توج صبا ساخته

 درک کرد.

ی  هدیگر کار استاد صبا، مطالعات و پژوهش گستردی  هجنب

موسیقی ایرانی بود. نزدیک به دو دهه ی  هایشان در زمین

موسیقی ایران به ویژه ی  همطالعات منسجم ایشان دربار

موسیقی محلی دستاوردهای ارزشمندی برای تاریخ موسیقی 

های  داشت که در اینجا به یک قسمت کوتاه از یادداشت ایران

 افكنیم: ایشان با هم نظری می

موسیقی ایرانی، موسیقی محلی است یعنی مخصوص این »

آب و خاک است و در جای دیگر دنیا این قسم موسیقی 

معمول نیست. این موسیقی تا سی سال قبل که هنوز تمدن 

برای حوائج و ضرورت ما اروپائی در شؤون ما رخنه نكرده بود 

ها و  کافی بود، یعنی قدما و مطلعین و علمای ما نغمه

قصبات و دهات از  والیات، ی  ههای موسیقی ما را از کلی گوشه

هایی به نام دستگاه  آوری کرده و مجموعه خواندن افراد جمع

 «اند... داده تنظیم کرده و مورد استفاده قرار می

ستاد صبا همكاری وی با انجمن های ا از جمله دیگر فعالیت

موسیقی ملی ایران است که در چند کالس این انجمن 

کردند و یكی از تجربیات خود را که واقعاً در  تدریس می

نظیر است در همان انجمن به اجرا درآورد و آن  نوآوری بی

ها پیش از آن به دنبال  بود که استاد سال دیلمانی  هقطع

مطالعاتش در گیالن به نت درآورده بود که استاد جواد 

معروفی آن را برای ارکستر تنظیم کرده و با آواز بنان در 

 اجرا شد. 3110ماه  بهمن

زندگی و آثار استاد صبا بدانیم در ی  هآنچه را که باید دربار

اکنون از  ایشان که هممقاالت این کتاب از قلم شاگردان 

ای نمانده  اساتید موسیقی ایران هستند خواهید خواند و نكته

استاد در ابتدا ی  هاست که مورد بحث قرار نگیرد و حجم یادنام

نزدیک به هزار صفحه بود. نظر به امكانات محدود و فرصت کم 

سالگرد درگذشت استاد، بخشی از ی  هبرای انتشار در آستان

 «ذاشته شد.مقاالت کنار گ
 

جایزه بهترین فیلمنامه ونیز به 

 اعتماد  رخشان بنی

  

جایزه بهترین فیلمنامه هفتادویكمین 

المللی فیلم ونیز به راویان  جشنواره بین

به وقت  33اعتماد رسید. در ساعت  ی رخشان بنی«ها قصه»

ونیز از میان « لیدو»ونیز در تاالر ساالگرانده کاخ سینما در 

اصلی، جایزه برترین فیلمنامه، نصیب رخشان های  جایزه

 .اعتماد و فرید مصطفوی شد بنی

به نوشته شرق، شب پایانی جشنواره ونیز شب گذشته در 

رقیب، 13در رقابت با « ها قصه»ایتالیا برگزار شد و فیلمنامه 

اعتماد در آخرین ساخته خود  بنی. ربود ها آنگوی سبقت را از 

های پیشین خود از  ای اصلی فیلمه با گردآوردن همه شخصیت

روایتی از تهران امروزی را « بازی خون»تا « خارج از محدوده»

های خود جای داده است. شاید در  در پس سرنوشت شخصیت

و مهم اروپایی، بهترین   های این جشنواره قدیمی میان جایزه

ترین  سازی شد که روایتگری، مهم ای بود که نصیب فیلم جایزه

 ■ .ارهایش استخصوصیت ک

 



   9313 مهرماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاهم شماره 93 

 *های روحی روانی و خودکشی  جستاری بر چراییِ استعداد نویسندگان در بیماری 

 «مهتاب کرانشه» 
 

انسان بیش از هر زمان در دوران پر تنش قرن حاضر، 

های  گر و استرس معرض احساسات و تمایالت ویران دیگر در

ای که قرار بود با  زندگی شناخته و ناشناخته قرار دارد.

انسانِ نسل حاضر را  عمالً تر شود؛ شكوفایی تكنولوژی آسان

ای کرده است که نمودش در روح  های عدیده سردرگمی دچار

تنی نمود  ای روحی روانی و روانه شكل بیماری و جان او به

در این میان باید اذعان داشت نویسندگان و  پیدا کرده است.

ثیرپذیر و شكننده بیش از دیگر أهنرمندان باوجود روح ت

شاید به رند و این میگیثیر أها ت قشرهای جامعه از این استرس

افراد،  دیگر بیشتر از ها آنباشد که  این خاطر

شوند که هدف از  می الودرگیر این س

به روز  که روز  همه تالش در جهانی این

تكرارِ روابط ظالمانه  سمت پوچی و بیشتر به

در  3کامو آلبر کند چیست؟ حرکت می

ترین  خودکشی را اساسی «ی سیزیف افسانه»

زیرا به گمان او  شمرد، ی فلسفه می مسئله

انسان با طرح آن، به ارزشیابی مفهوم زندگی دست زده و 

از  یاریسرو ب از این .گردد برای آن می دنبال معنایی به

ستم، چه در یل قرن بیسندگان مدرن در قرن نوزدهم و اواینو

ی  شان، با مقولهیها ش و چه در نوشتهیخو یشخص یزندگ

این  اند. در نگاهی دیگر بودهروبرو شكننده  یو سالمت یماریب

دفاعی هنرمند ی  شكنندگی شاید به این خاطر باشد که الیه

تر است و  انواع فشارهای اجتماعی ظریف ها و در برابر استرس

 شود.  می  افراد جامعه دچار سرخوردگی از دیگر بیشتر و زودتر

سندگان و خواندن یاز شاعران و نو یی آثار تعداد با مطالعه

د ید کرد که بدانینخواه یدلشان تعجب یاحوال درون و نجواها

 یاند و یا با خودکش های روحی روانی بوده دچار بیماری ها آن

غیر از  به توان گفت، همچنین می. اند ان دادهیخود پا یبه زندگ

برای نویسنده و یا شاعر مسائل اجتماعی، نفس نوشتن نیز 

دانیم  طور که می آور است. زیرا همان امری پرفشار و استرس

همواره در  ناکامل و همواره یی شدن است؛ شدن نوشتن مساله

 یگذرگاه یعنیند است، یک فرآیانه شكل گرفتن. نوشتن یم

سته یستن و هم از امر زیاست که هم از امر قابل ز یاز زندگ

ر است. در یناپذ ییجدا شدن، تن ازگذرد. نوش یشده درم

                                                           
1     Albert Camus1960-1913 نویسنده و روزنامه نگار فرانسوی  

 

 ؛شود یا جانور میاه یگ ؛شود مرد می ؛شود یزن م ینوشتن آدم

 یرود که دیگر امر پیش می یا شود و تا نقطه یمولكول م

 یق خطیاز طر ها ممكن است ن شدنیگردد. ا می ریناپذ درک

های انجام شده  وند بخورند. از بررسییگر پیكدیژه به یو

های  نبوغ با بیماری ی خالقیت و که رابطه توان فهمید می

روانی حداقل از دوهزار سال پیش موردبحث بوده است. گاهی 

 ی خدایان و گاهی نابهنجاری تلقی شده است. عنوان هدیه به

 مرتبط افسردگی و مالیخولیا خالقیت را با صرع، ارسطو

در زمینه فلسفه، سیاست، شعر و  که دارد عقیده او. سازد می

اند  افرادی که برجسته شمرده شدههنر 

و یكی  اند. تمایل به افسردگی داشته همگی

عنوان  های باستانی خالقیت، آن را به از نظریه

رد. این دیدگاه، میگینظر  دیوانگی در

را  خودجوشی و غیرعقالنی بودن خالقیت

داند. موضوع نبوغ و دیوانگی  نتیجه جنون می

مالیخولیا در قرن  یابد و بحث ها ادامه می قرن

شانزده و هفده میالدی میان هنرمندان با رواج شدیدی پیش 

کید أدر کتاب معروف خود )بشر نابغه( ت 1رود. لمبروزو می

زودشكن اعصاب خود،  کند که انسان به مقتضای ساختمان می

شود و نبوغ را  سوی جنون سوق داده می خواه ناخواه به

جای  داند که آنان را به ی خوشبخت میها نانوع جنون انس یک

روانی، به اوج شهرت و افتخار  های ستانبیمار سوق دادن به

رساند. از بررسی زندگی بسیاری از دانشمندان و هنرمندان  می

احتماالً بین  شود که نامی و مشهور این نتیجه حاصل می

ای وجود دارد. برای  خالقیت هنری و اختالالت روانی رابطه

 دارنست همینگوی، ویرجینیا ولف، ریچاردر تحقیقی،  مثال

 دسته از نویسندگان و سیلویا پالت جزء آن و براتیگان

دیگران با مشكالت روانی دست و  هنرمندانی بودند که بیش از

ایران نیز بسیاری  اند. در بین اهالی ادبیات در پنجه نرم کرده

اند  ههایی از این نوع بود اند که دچار بیماری از نویسندگان بوده

غزاله  توان به صادق هدایت، فروغ فرخزاد، می ها آنکه از میان 

ای  عده علیزاده، اسالم کاظمیه، منصور خاکسار و... اشاره کرد.

های روانی  آسایشگاه ها دورانی از زندگی خود را در این از

 سپری کردند و یا با خودکشی به زندگی خود پایان دادند. 

                                                           
2
  Cesar Lombrozo 1909-1836  شناسی  ایتاالیایی متخصص جرم 

موضوع نبوغ و دیوانگی 
 یابد و بحث ها ادامه می قرن

مالیخولیا در قرن شانزده و 
هفده میالدی میان هنرمندان 

 رود. با رواج شدیدی پیش می
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ی  های روانكاوانه دغدغهدلیل  بهحورا یاوری  منتقد ادبی  

در چارچوب  خود، مسائل تاریخی و اجتماعی ادبیات ایران را

. کند ها و دستاوردهای این نوع نقد مطرح می برآمده از تئوری

ایران  اگر هدایت را شروع ادبیات داستانی»او عقیده دارد: 

های  تا امروز خصوصیت انزواطلبی در تمام نویسنده بدانیم؛

 های نویسنده از بعضی جز به البته–ایرانی دیده شده است 

سو شده است. نویسندگانی  هم انزوا با افسردگی یعنی – حزبی

ابراهیم  صادق هدایت، هوشنگ ابتهاج، چون اسماعیل فصیح،

ها هم دم از شكست  های دیگر و همه این گلستان و خیلی

انزوایشان  زنند؛ یعنی جامعه را دلیل اصلی می اجتماعی

 .دانند می

تحقیقی، سیصد و نود و یک مردِ  در

مشهور در علم، فلسفه، سیاست و هنر 

گرفتند. این افراد شامل  موردارزیابی قرار

نقاشان، دانشمندان و مخترعان، فالسفه، 

دانان و  موسیقی سازان و مجسمه

، انحرافات شدید شخصیتی ها آنها بودند. از میان  نویس رمان

 ساز( و نقاش و مجسمه در هنرمندان دیداری ) فقط

الكلیسم و مشكالت جنسی  نویسندگان دیده شد. افسردگی،

بود.  ها در میان این هنرمندان شایع نیز بیشتر از سایر گروه

پژوهشی در این زمینه بسیاری از بازنگری  10کلی از  طور به

های روانی  اند که بین خالقیت و بیماری داشته لفان اصرارؤم

 ارتباط علمی وجود دارد.

وسیله وزارت بهداشت آمریكا انجام  در آماری هم که به

در  یاست که خطر افسردگ یشغل 33از  یكی یسندگیشد؛ نو

سنده به یمردان نو یل ابتالالبته احتما ار باالست ویآن بس

 .شتر استیب یمارین بیا

 و اشتغال به هنر را از یسندگیكا نویبهداشت آمر تیسا

حساس خوانده است. حقوق نامنظم و انزوا  اریبس یها حرفه

دهد و  یش میرا افزا یبه افسردگ سندگانینو یاحتمال ابتال

شكل  سنده بهینو هنرمند و یدرصد مردها ن هفتین بیدر ا

هایی که  شوند. افسردگی با آدم یم دچار یمارین بیحاد به ا

ای نیست.  ی غریبه عارضه سر و کارشان با هنر و فلسفه است،

کشاند.  سوی افسردگی می را به ها آنسبک زندگی این افراد 

 یکه به مبارزه خود با افسردگ یسینو رمان 1مون برتیس

و به  دییأت را تین سایقات ایجه تحقیاعتراف کرده؛ نت

ا یلویا وولف، سینیرجیچون و یسندگان بزرگینو یخودکش

 .کند و انه سكستن اشاره می ینگویهم پالت، ارنست

تواند درمان  ی، نوشتن مینینش یم ها تنها ساعت»گوید:  او می
                                                           

3
    Simon Brett  بریتانیایینویسنده 

خودتان فرو  ن حال شما دریع باشد اما در یزیانگ شگفت

 یها تیشخصد و در کار خلق یسینو ید؛ و اگر داستان میرو یم

 یشتن و شک به خود، اموریخو یابید؛ ارزیهست مختلف

 .«شوند ر مییناپذ اجتناب

گرا و آرام هستند و  سندگان، درونین، اغلب نویا بر عالوه

شوند.  یشود دچار استرس م یابیارز نكه اثرشان در جمعیاز ا

را  یاقتصاد یط جاریشرا گر افراد،یسندگان هم مانند دینو

امروز  شه نامطمئن بوده وین حرفه همیاکنند.  یم درک

از ناشران  یجواب منف سندگان متوسطیاز نو یاریبس

چرخه نوشتن دو  از سوی دیگر در نگاهی عمیق به .رندمیگی

آن دو مرحله در اوج  سندگان درییابیم که نو مرحله را درمی

هستند. برت  یریپذ بیت و آسیحساس

که  یسندگانیهمه نو باًیتقر»معتقد است: 

ان یاز پا مشابه پس یشناسم واکنش یم

 یساعت سرور و شاد 10ک رمان دارند. ی

ان یبا پا که یمنف یو سپس هجوم فكرها

ا ید یشو یا افسرده مین صورت یشوند. در ا یکار ظاهر م

 .«یدچارسرخوردگ

ا یاست که دوسوم  یگر زمانیمرحله د»افزاید:  می یو

شكست »که من نامش را  ید. زمانیا را نوشته یرمان چهارم سه

ان رمان را چندان یپا یها دهیکه ا یزمان گذارم. یم« چهارم سه

دوسال وقت صرف نوشتن  یكیکه  یافراد ید. برایدوست ندار

د یشا.« ماه طول بكشد تواند چند ین مدت میکنند ا یرمان م

حاد بدهد؛  یص افسردگی، تشخیک پزشكینیدر این زمان کل

 ست.ین ین مقطع زمانیسنده در اینو ن تنها حسیاما ا

اق یاشت و یاحساس خشم، وحشت، ترس، زجر، درماندگ

ن دوران یسنده در ایگر احساسات نویز از دیر به مرگ نیناگز

 .کند یزنده ماندن جان م یسنده براین دوران نویا هستند. در

 یخودکش چه،ین ن ویل هولدر یوانگیتوان به د در این میان می

ا ی شوپنهاور کارل کراوس، کانت و یانزوا ن،یامیسالن و بن

 مارکس اشاره کرد. نهویی ها د خودخواستهیتبع

گویی این مقوله با  هنرمندان نیز، در مورد خودکشی در

البته این به آن معنا  عالم هنر و نویسندگی عجین شده است.

اند؛ اما  هنرمندان دست به خودکشی زده  ی نیست که همه

نویسندگان جهان  ی از هنرمندان وشمار ی بی زندگی عده

گوگ، ویرجینیا وولف، رومن گاری و...  مانند مایاکوفسكی، ون

 با خودکشی به پایان رسیده است. حقیقت این است که ذهن

ی خودکشی  نویسنده چه آگاهانه و چه ناخودآگاهانه با اندیشه

ای هم  شوند و عده بر این اندیشه چیره می ای درگیر است. عده

 «مرگ»نام   ش بهیها داستانیكی از  دایت در قسمتی ازه .نه

گرا و آرام  اغلب نویسندگان، درون
 هستند و از اینكه اثرشان در جمع

 شوند. ارزیابی شود دچار استرس می



   9313 مهرماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاهم شماره 95 

مرگ همه هستی را به یک چشم نگریسته » نویسد: چنین می

شناسد نه  کند: نه توانگر می را یكسان می ها آنو سرنوشت 

مغاک تیره آدمیزاد گیاه و جانور  گدا نه پستی نه بلندی و در

گورستان است که تنها در  خواباند. را در پهلوی یكدیگر می

کشند.  خونخواران و دژخیمان از بیدادگری خود دست می

نه ستمگر است نه ستمدیده  شوند. گناهان شكنجه نمی بی

اند. چه خواب آرام  بزرگ و کوچک و در خواب شیرینی غنوده

بینند. داد و فریاد و آشوب و  و گوارای که روی بامداد را نمی

رین پناهی است برای دردها شنوند. بهت غوغای زندگانی را نمی

های زندگانی. آتش شرربارِ هوی و  و بیدادگریها  ها رنج غم

ها و  ها کشتار همه این جنگ و جدال شود. هوس خاموش می

های آدمیزاد در سینه  ها و خودستایی ها کشمكش زندگی

خاک تاریک و سرما و تنگنای گور فروکش کرده و آرام 

 0«رد.میگی

ست که در اصادق هدایت نخستین نویسنده و ادیب ایرانی 

اش در پاریس با گاز  ای در آپارتمان اجاره 3113فروردین  33

 خودکشی کرد. 

گاه تگزاس و پنسیلوانیا به بررسی دو پژوهشگر از دو دانش

ی آمریكایی، انگلیسی و روسی نشستند که  نویسنده 3آثار 

ی  افزار ویژه نرم کمک به دو خود را کشته بودند. این

افزار  نرم شعر را مورد پژوهش قرار دادند. این 133شناسی  زبان

هایی پیدا کند که مربوط به احساسات منفی  تواند واژه می

 هایی را بیابد که به خود شاعر و نویسنده باز یا واژه شوند و می

ای در آثارش  ن پژوهش نشان داد، هرچه نویسندهی. اگردند می

تر در معرض خطر احتمال  بزند، بیش حرف « من»تر از  بیش

ی تمرکز روی  کید بر این ضمیر، نشانهأت. خودکشی قرار دارد

تواند  نوعی می جدا شدن از دیگران است که به خویش و

از انزواطلبی و یا افسردگی فرد نویسنده  و یا شاعری  ای نشانه

برای مثال سیلویا پالت در آثار  که خودکشی کرده باشد.

به  تر کرد که کم خرش بیشتر از ضمایری استفاده میأمت

اش اشاره  احساس جمعی، به وابستگی به محیط پیرامون

ی رو به  حاکی از انزوا «ما»تر  کار بردن هرچه کم هداشتند. ب

توان به خودکشی  رشد او بود. و یا در بین شاعران ایرانی می

او که  ره کرد.از شاعران تبعیدی مقیم فنالند اشا «وریا مظهر»

گوی  ش یک شاعر و در شعرهایش یک داستانیها داستاندر 

را  ها آنکند و  بر روابط حقیر زندگی طغیان می غمگین است؛

دستاورد او در این میان یک اندوه  .کشد همواره به چالش می

 .زند خواهی پهلو می عمیق و نهادینه شده است که با مرگ

                                                           
4
 هدایت صادق–پدیا  سایت ویكی  

ی هنر  تواند درباره چه روانشناسی می باید دانست آن 

هنری خواهد  بگوید همواره محدود به نشو و نمای فعالیت

هنر دسترسی پیدا کند.  که هرگز به ذات و جوهر بود؛ بی آن

آفرینش هنری و موضوع و  البته ممكن است به توان شرایط

عمل انفرادی آن را، به روابط شخصی شاعر با پدر و  طرز

از لحاظ فهم هنر، هیچ  مادرش بازگشت داد؛ ولی این امر

کمكی به ما نخواهد کرد زیرا برقرار ساختن این پیوند در 

خصوص در مورد اختالالت مرضی  موارد بسیار دیگر به

توجه و دقت به وضعیت روحی   در این حال غیرممكن است.

جای آنكه  طور نامحسوس به و سوابق روانی زندگی هنرمند به

 های گاه پیچیدگیسوی اثر هنری معطوف شود، در  به

را تبدیل به مریضی  شود و شاعر گشودنی روانی گم می

ن ین بیدر ا اما پرداخت. کند که باید در مطب به حال او می

در  یزیباید گفت چ د.یایب هنرمندتواند به کمک  یخود هنر م

ار یشود، و بس ینم یاست که موجب افسردگ اصول هنر نهفته

د ید زجر کشیبا هنر خلق ین نظر که براین است. ایریش

د به وزن و یتوان ید نمیفقط افسرده باش نامربوط است. اگر

د و یا نوآوری کرده و زیبایی و حس و تصویر یفكر کن هیقاف

پس با نگاه خالقانه و متفاوت نسبت به نتایج  .بیافرینید

ای استثنایی هم  توان نتیجه دست آمده از این تحقیقات می به

بین اهالی هنر و ادبیات  روانی در اختالالتگرفت و آن اینكه 

نه تنها یک ننگ و بدنامی نیست بلكه ممكن است 

در زمینه مسائل هنری باشد و  ی استعداد فرد دهنده نشان

اینكه  جای تواند به هنرمند مبتال به اختالالت روانی می

خاطر ابتال به این اختالالت ناراحت باشد و احساس گناه  به

خود  تر به موضوع نگاه کند که این نگاه مثبت، نماید؛ مثبت

و  بیماری ایجاد خواهد کرد ثر بر توانایی مقابله باؤاثری م

مرگ خودخواسته بر اثر افسردگی و  باالرفتن آمار چنین از هم

 ■ فشار روزمرگی خواهد کاست.
 :منابع تالیف

 یگفتگوت آفتاب، ی، سا«دلتنگ است. یرانیاز مخاطب ا یرانیسنده اینو» -

 یاوریمحمد آزرم با حورا 

– یرانیان هنرمندان،  گفت وگو با رضا حیدر م یخودکشده یبه پد ینگاه -

 01/19/0001 رادیوزمانه سایت

 01-ناصر غیاثی  سایت رادیو زمانه  -های ممكن  ها و پاسخ خودکشی، علت -

 0030فروردین 

 اکسیری زهره ترجمه–ژیلدلوز–های انتقادی و کلینیكی  مقاله -

 -گردآوری و مقدمه: محمد بهارلو  -ای از آثار صادق هدایت  مجموعه -

 29 چاپ اول، زمستان -انتشارات طرح نو 

 سایت روزنامه گاردین -

های دیگر نویسندگان تحت عنوان بار همراه با پژوهش *این پژوهش اول

در سایت والس ادبی منتشر شد و به  «جنون کسب و کار من است»نام  ای به مجموعه

خاطر در دسترس نبودن سایت والس، بازنشر آن در ماهنامه ادبیات داستانی چوک 

 رد.گی میو سایت چوک انجام 
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 «شهر فرشتگان»مجموعه داستان  یو بررس نقد 

 «یاحیبهاره ارشدر» ،«ینده جهرمیپا یعل»سنده ینو 
 

نویسی علی پاینده  ی داستان تجربه دومیناین کتاب 

که در  «افسانه هفت رئیس»جهرمی است، بعد از کتاب 

است.   منتشر شده ارم شیراز توسط انتشارات 3133 سال

( دومین کتاب از شهر فرشتگانمجموعه داستان )

( ربطی ادبیات بیای با عنوان ) ی پنج جلدی دوره مجموعه

توسط نشر مس به بازار کتاب عرضه  3131 است که در سال

ی این کتاب آمده، در  طور که در مقدمه است. همان  شده

ربطی  یات بیی پنج جلدی ادب مجموعه

تجربی با  یها داستانای از  مجموعه

آوری شده است.  گرایشات نوگرایانه جمع

در این »ی کتاب آمده:  در مقدمه

مجموعه، کلمات در هر خط خود را 

ی  ی بعدی را، نه تنها کلمه شكنند؛ نه تنها خود را که کلمه می

، ی بعد را که جمالت و پاراگراف و مفاهیم را بعدی را که جمله

فرمی را، ایسم و ژانر درون داستان را،  که فرم را، که بی

شكند و استواری دال و مدلولی  داستان در داستان خود را می

ها  کند. نشانه ربطی تبدیل می ی بی ریزی شكننده را به پی

ها  های معمول زندگی روزمره ندارند. نشانه نشانی از نشانه

دهد بلكه  دستور میمرجعیتی ندارند و دستور زبان نیست که 

ی  ی ذهن راوی سرکش است که این ارابه فضای شكننده

 «راند. مرجع را به جلو می بی

صفحه است مشتمل  330 (شهر فرشتگانی ) مجموعه

 داستان کوتاه با عناوین: 13 بر

 + مسكن  + منشأ صدا

 + محبت نیداستان نازن + 

 + که چرا؟  + عصا

 + قطار  تی+ واقع

 تر، سرِ کوچه طرف آن ی+ کم نیاردمیلی+ هفت م

 یسی+ امروز قرار است بنو  + فرفرک

 + شاپرک و زنبور  وار + مدرن

 + صرفِ ناهار  + باران

 

 ییبای+ ز  + راز پنهانِ من

 + شهر فرشتگان  + تفاوت

 ن نامهی+ آخر

ای در آن  صفحه 38 ای تا داستانی که از داستانی دو جمله

های مجموعه  های کتاب ویژگیطور که به  شود. همان دیده می

طور  ربطی اشاره کردیم، این مجموعه داستان هم به ادبیات بی

های تازه و نو و  واضح و آشكار تالش کرده برای ایجاد فرم

خالقانه در زبان و محتوا و ساختار؛ که تا 

 حد زیادی هم موفق بوده است.

های متنوع این  توان ساختارشكنی می

های متفاوت  مجموعه داستان را از جنبه

 ها داستانمورد بررسی قرار داد. در آغاز، 

بخواهیم به دهیم. اگر  را از نظر حجمی مورد بررسی قرار می

پو برگردیم  کوتاه از ادگار آلن داستان یتعریف نخستین و ابتدای

را در یک  کوتاه، داستانی است که بتوان آن داستان»که: 

این  یها داستانتوان تمام  صورت می در این «نشست خواند.

بندی  کوتاه خواند. در تقسیم طور نسبی، داستان مجموعه را به

بندی مرجع به این  از نظر حجم، دسته (Fiction)انواع 

 صورت است:

 +Flash Fiction : کلمه )در  1333داستان کمتر از

 .صفحه( 1)حدود  ،کلمه( 3333برخی از تعاریف، 

 +Short Story : کلمه 1133و  1333داستان بین، 

 .صفحه( 11تا  1)بین 

 +Novella : بین  ،کلمه 31133و  1133داستان بین(

 .صفحه( 83تا  11

 +Novella : بین  ،کلمه 13333و  31133داستان بین(

 .صفحه( 313تا  83

 +Novel : 313)باالی  ،کلمه 13333داستان باالی 

 .صفحه(

 +Epic : 883)باالی  ،کلمه 133333داستان باالی 

 .صفحه(

ی پنج جلدی ادبیات  در مجموعه
های  ای از داستان مجموعه ،ربطیبی

تجربی با گرایشات نوگرایانه جمع 
 آوری شده است.
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فیكشن نیز باتوجه به  که البته در تعاریف جدید خود فلش

های داستانی و  بندی، چینش صحنه حتوا، پایانتعداد کلمات، م

شود. در  های مختلفی تقسیم می بحران اصلی به گروه

کلمه را به دو گروه  3333کوتاهِ زیر  ترین حالت، داستان کلی

 کنند: تقسیم می

 +Flash Fiction 3333تا  133کوتاه بین  : داستان 

 ای. کلمه

 +Micro Fiction 133تا  33کوتاه بین  : داستان 

 ای. کلمه

فیكشن نوشته شده تا به امروز را به ترین میكرو که کوتاه

گانه،  یک جفت کفش بچه»دهند:  همینگوی نسبت می ارنست

 «تقریباً نو، برای فروش.

ها  فیكشن های دیگری نیز برای انواع فلش البته نامگذاری

 داریم، مانند:

Sudden Fiction, Micro Fiction, Short Short 

Stories, Postcard Fiction, Nano Fiction,Three-

Minute-Fiction and Quick Fiction 

این مجموعه،  یها داستانبین 

هفت »، «عصا» :یها داستان

، «تفاوت»، «باران»، «میلیاردمین

، «که چرا؟»، «محبت»، «مسكن»

، «تر، سرِ کوچه طرف کمی آن»

، «زیبایی»، «شاپرک و زنبور»

کمتر از دو صفحه های  فیكشن فلش

داستان  ها آنترینِ  هستند که کوتاه

ی وسط  گل سرخی را در باغچه» )زیبایی( است با دوجمله:

 «قدر زیبا بود که نتوانستم نچینمش. خیابان دیدم. آن

ی  فیكشن آمده، این گونه طور که در تعریف فلش همان

حد   مال خود که در بعضی آثار به دلیل تفكر مینی داستانی به

رسد، فضای ساخت و پرداخت بحران و شخصیت و  افراط می

های فرعی را ندارد. این آثار با مخاطب خاص خودشان  گره

های ظریف،  کنند و عموماً با طرح پارادوکس ارتباط برقرار می

سعی در پرداخت مفهومی عمیق به کمک نیروی طنز دارند. 

رخالف انتظار مانند داستانی که در باال به آن اشاره شده که ب

شود. تقابل بین زیبایی و  مخاطب، گل زیبا در آن چیده می

ی راوی در توصیف آن و در آخر چیده شدن  لحن شعارگونه

تراژیک انحطاط زیبایی -تواند حس کمدی گل توسط او، می

دلیل ذات و وجود غیرقابل تغییرش را به مخاطب منتقل  به

الیستی و حتی کند؛ به عبارت دیگر انتقال مفهومی ناتور

جبرگرایانه با استفاده از کمترین تعداد کلمات و در 

 ترین حالتِ ممكن. مال مینی

□ 
های متفاوتی  دیگر این مجموعه نیز در شكل یها داستان

ی از این مجموعه که یها داستاناند.  از فرم و ساختار ارائه شده

 (Meta Fiction)از نظر محتوایی به مفهوم و تعریف 

، «واقعیت»، «داستان نازنین» ترند، عبارتند از: نزدیک

 «.امروز قرار است بنویسی»، «وار مدرن»

طور مشخص اشاره دارند به قدرت  به ها داستاناین 

هایش. این دخالت  نویسنده در دخالت در سرنوشت شخصیت

تر و  دیگر مجموعه نیز به صورت کمرنگ یها داستاندر برخی 

این چهار داستان این دخالت  کار رفته، ولی در تر به نامحسوس

سمت متافیكشن  قدر پررنگ و واضح است که داستان به آن

 Metaر داستان است. د متمایل شده

Fiction کند که روند  نویسنده تالش می

پیشبرد داستان را به مخاطب نشان دهد و 

قدرت خودش را در حد خدایی کردن بر 

ای  ها و تغییر ناگهانی و لحظه شخصیت

که اغلب از منطق - ها آنسرنوشت 

نشان دهد. در دو  -داستانی دور است

امروز قرار است »و  «وار مدرن»داستان 

طور مشخص روند نگارش داستان توسط نویسنده،  به «ویسیبن

 «واقعیت»و  «نازنین» یها داستانداستان شده است ولی در 

ریختگی زمانی و حوادث، قدرت نویسنده در  هم با اینكه با به

ها و ترتیب و میزان جزئیات  روایت پس و پیش کردن خرده

به رخ مخاطب  ها آننگارش 

روند کشیده شده، ولی داستان 

کند و  دراماتیک خود را طی می

پردازی  داستان، دارای شخصیت

های  کامل و بحران اصلی و گره

فرعی است. نویسنده در 

کند  گشایی داستان دخالت می گره

نویسنده  Meta Fictionدر داستان 
کند که روند پیشبرد داستان  تالش می

را به مخاطب نشان دهد و قدرت 
خودش را در حد خدایی کردن بر 

ای  ها و تغییر ناگهانی و لحظه شخصیت
که اغلب از منطق -ها  سرنوشت آن

 نشان دهد. -داستانی دور است
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 کند. خواهد داستان را روایت می طور که خودش می و آن

امروز قرار است »و  «وار مدرن»در دو داستان دیگر؛ 

را نیز بررسی  ها آنمدرن بودن  امكان پستتوان  ، می«بنویسی

که این مجموعه تالشی بر منطق معمول   کرد، ولی از آنجا

رسد نویسنده حتی از  نظر می نویسی ندارد، به داستان

گریزد. با اینكه  ش نیز مییها داستانمدرن شدن  پست

های ارجاعات برون متنی و کالژ  نشانه

شود،  دیده می ها داستانوضوح در این  به

کنیم که نویسنده در  ولی مشاهده می

با  «امروز قرار است بنویسی»داستان 

ای  ی سیالن ذهن ارجاعات بیش از اندازه شیوه لحن طنز و به

ها و حوادث دارد و همچنین در داستان  به شخصیت

ی، اشتباهات های امالی با تمهیداتی مانند غلط «وار مدرن»

ی  ها و نیز اشاره پاراگرافریختگی شكل   هم فاحش نگارشی، به

، در واقع ها داستانگونه  مكرر به نقش منتقدان در بررسی این

کوتاه را هجو  مدرن نویسی در داستان سعی داشته روند پست

 کند.

این مجموعه نویسنده از فضاسازی،  یها داستاندر سایر 

سورئال و های  المانهای اگزجره، استفاده از  پردازی شخصیت

عدم پیروی از منطق روابط علی و معلولی بین اجزای داستان 

است. که از   گرایی و ساختارشكنی استفاده کرده برای تجربه

توان به تحوالت ظاهری و بعدتر،  های موفق آن می نمونه

اشاره کرد. این  «شهر فرشتگان»باطنی شخصیت در داستان 

شود در  آغاز می جنس از تحول و تغییر که از ظاهر شخصیت

 کار رفته است.  نیز به «واقعیت»داستان 

فضایی رئال و  «آخرین نامه»نویسنده در داستان 

 یها داستانمانتال از جنس  سانتی

دلیل  کند که به کالسیک را تجربه می

های غیرمستقیم و  گشایی استفاده از گره

 عنوان کلیدِ های متعدد به دادن موتیف

دور  ها داستانگونه  ی این گشایی به مخاطب، از کلیشه گره

 شده است. 

به  «راز پنهان من»و  «قطار» یها داستاننویسنده در 

 است. دیک شدههای داستانی فانتزی و سورئال نز گونه

های  توان گفت نویسنده در اغلب تجربه در پایان می

طور نسبی موفق بوده و در بررسی  خالقانه در این مجموعه به

گونه آثار تجربی، نباید ارزش  گذاری قاطع این و ارزش

را  ها داستانپذیری نویسنده در ایجاد خالقیت و تنوع  ریسک

 ■ نظر دور داشت.

 

 

 

« آخرین نامه»نویسنده در داستان 
مانتال از جنس  فضایی رئال و سانتی

 کند. های کالسیک را تجربه می داستان
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 «یكیاد در تاریفر» داستان یبررس  
 «یتا محمدیر» ؛«یمحمدرضا گودرز» 

 
ای  ی اجاره نصف روز است که دارم دنبال اتاق یا خانه

ماه مرخصی  روم یا گران است یا شلوغ. یک جا می گردم. هر می

ام شمال، در سكوت و تنهایی رمانم  ام آمده بدون حقوق گرفته

به این نتیجه رسیدم که تا باالخره را بنویسم. بعد از چند سال 

 را در تهران بنویسم.  آنتوانم  آخر عمر هم اگر صبر کنم، نمی

گرفته  های خاک پیچم و بعد کوچه فرعی میهای  خیابانبه 

ی کار دور  نظرم چاره اند. به و یک شكل که اغلب پر از بچه

درخت، تابلو  ای پهن و بی شدن از مرکز شهر است. تو کوچه

فروشی هم  شوم. میوه کند. وارد می بنگاهی نظرم را جلب می

از شدت الغری مثل اسكلتی است با هست. جوان تاسی که 

کشد؛  روکشی از پوست، پشت میزی نشسته است و قلیان می

  «بفرمایید؟»گوید:  جا می  از همان

  «ای ندارید؟ اتاق اجاره»پرسم:  می

دمد.  سمت من می کند که داریم و دود را به با سراشاره می

پرسد:  دهد می نفسش که اجازه می

 «چند نفرید؟»

 تنهام.  -

زند انگار سی و دو  لبخند که می

جور جایی  چه»شود:  دندانش دیده می

 «؟خواهید می

 دنج و خلوت با قیمت مناسب!  -

 خواهی برو گیالن!  دیگر چی؟ مرگ می -

شود و نزدیک  خندد که رنگش کبود می قدر می بعد آن

ی  آید به جعبه است از رو صندلی بیفتد. حالش که جا می

کند بروم  سروته کنارش گذاشته اشاره میکه ای  خالی میوه

  «راحتم.»گویم:  بنشینم. می

 یزند. چند لحظه رو دفتری را که جلوش است ورق می

بندد. به بیرون  بعد دفتر را می ،کند اسم یا آدرس مكث میک ی

زند. آرام دود را بیرون  کند و به قلیان پک دیگری می نگاه می

ی  یک خانه»گوید:  می کند و هاش را ریز می دمد، چشم می

متری با حیاط  خوب برات دارم. بزرگ و جادار. یک اتاق بیست

بینی و اجاره را هم سر هر  خانه را اصالً نمی درندشت. صاحب

  «دهی به خودم. برج می

 خواهم. ماه می کدام هر برج؟ فقط برای یک -

 روی توش! دهی و می میاالن مشكلی نیست، اجاره را  -

 قدر است؟  چهاش  اجاره -

گوید:  شود و می پوست اطراف دهانش به عقب کشیده می

  «کنیم. نترس، کارمندی حساب می»

 «شود خانه را ببینم؟ می»گویم:  می

جا سمت  شود، بیا این کلید را بگیر. از همین چرا نمی -

های کوچه است. پالک ندارد. درش  ی سوم. وسط راست، کوچه

 ت. نفهمی قدیمی اس چوبی و بفهمی

گذارم. کلید بزرگ و برنجی را  جا می ساکم را همان هردو

ی  قدر خوب است که تو کوچه آیم. چه رم و بیرون میمیگی

روم. الی در بعضی از  شود. جلو می دیده نمیای  مچه سوم بچه

هم قرار  یشوم آرام رو ها باز است، از جلوشان که رد می خانه

کنم از درز  کنم؛ گاه حس می ها نگاه می رند. به پنجرهمیگی

ی  رسم که پایین لنگه کنند. به دری چوبی می پرده نگاهم می

 ها باز چپش طوری در خاک فرو رفته که معلوم است سال

شوم. حیاط  کنم و وارد می اندازم، در را باز می نشده. کلید می

سه چهار درخت کج و کوله دارد که تک 

و توکی برگ دوپر، عین شمشیر دو سر 

هنوز روشان مانده است. رنگ آجرها بین 

ای است. سمت راست،  سیاه و قهوه

ای هست.  نزدیک در ورودی، در شكسته

ی اتاقی نه متری.  به اندازهکنم. مستراحی است  در را باز می

لوله کنار دیوار افتاده است. گوشه کنار،  ای پالستیكی بی آفتابه

آیم و به ته حیاط  الی آجرها سبزه درآمده است. بیرون می البه

پله دری قرار دارد که حتماً در آن اتاق  روم. باالی سه می

شود تشخیص داد؛ دستگیره  متری است. رنگ در را نمی بیست

کند که از  ندارد. سوراخ جای دستگیره آدم را وسوسه میهم 

کنم. فضای  جا به اتاق نگاه کند. با فشار شانه بازش می آن

نوری  زنم، المپ کم است. کلید برق را میروبرویم خالی اتاق 

کند. رنگ دیوارها نخودی چرک است. غیر از  اتاق را روشن می

 و کثیف بودن درقدیمی بودن خانه و فرسوده بودن درها و 

خصوص سكوتش معرکه است.  دیوار، مشكل خاصی ندارد، به

ی  گردم بنگاه و اجاره . بر میدماه تحملش کر شود برای یک می

روم. تا  دارم و می هام را بر می دهم. ساک ماه را پیش می یک

پوشم. اول سیگار و زیرسیگار، بعد  رسم لباس راحتی می می

چینم. چند مجموعه داستان و  ها را دورم می کاغذ و کتاب

شوم.  دارم و به کاغذ خیره می چند رمان است. خودکار بر می

رسد. بیا و درستش کن!  کنم چیزی به ذهنم نمی هر کار می

پیچم و بعد  های فرعی می به خیابان
شكل که  گرفته و یک های خاک کوچه

ی کار  نظرم چاره اند. به اغلب پر از بچه
 دور شدن از مرکز شهر است.
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آورده است. رمان  چیزی فراهم است فكرم بازی در حاال که همه

کنم به  دارم و شروع می نوباکوف را بر میخنده در تاریكی 

شوم  غرق در ماجراهای مارگو و آلبینوس می خواندن. طوری

بینم ساعت هفت است و هوا تاریک شده. باید بروم  هو می یک

 ن ساندویچی چیزی بخورم و برگردم.بیرو

روم. انگار با تاریک شدن هوا همه  ها می کوچه از کوچه پس

قدر  بینم. کَفَش آن اند. جگرکی درب داغونی می محو شده

خورم. پانزده سیخ دل و  تو، لیز می روم چرب است که تا می

ها  ها فقط با روشنایی خانه گردم. کوچه خورم و بر می قلوه می

کنم، ولی  اند. موقع برگشت، نزدیک است خانه را گم می روشن

شوم  کند. به حیاط که وارد می نور قرمز تابلو بنگاه کمک می

خندم  ها. می پیچد پشت یكی از درخت کنم کسی می حس می

های داستانی از تو کتاب  گویم البد شخصیت ا خودم میو ب

 اند.  بیرون آمده

کنم.  روم تو اتاق. چراغ را روشن می می

کند  المپ اطراف اتاق را خوب روشن نمی

تر از  و وسط اتاق، درست زیر المپ، روشن

کنم و  جاهای دیگر است. پتو را دوال می

ها  اندازم و باز کاغذ و کتاب وسط اتاق می

بار هم چیزی به  چینم. این دورم می را

کنم. یازده است.  رسد. به ساعت دیواری نگاه می ذهنم نمی

را بخوانم. بهترین امتیاز خنده در تاریكی ی  بهتر است دنباله

جا آن است که نه تلویزیونی در کار است، نه رادیو یا  این

ضبطی، فقط منم و کتاب و این سكوت عجیب و دلچسب. 

کم صدایی توجهم را جلب  خوانم، کم کتاب می طور که همین

کنم، مدتی است این صدا ادامه دارد  کند. حاال که فكر می می

کنم. انگار صدای  ام. گوش تیز می و من به آن اعتنا نكرده

شود. از سوراخ  تر می شكستن چوب است. صدا هر لحظه واضح

جا تاریک است. بیرون  کنم. همه جای دستگیره نگاه می

شود. آسمان هم انگار ابری است،  یم. چیزی دیده نمیآ می

جا ساکت است. حتا  ای پیدا نیست. همه چون ماه و ستاره

گردم. چشمم به  شود. بر می جیرک هم شنیده نمی صدای جیر

افتد. عجیب است باز یازده است. دقت  ساعت دیواری می

شمار در حرکت است.  کنم نخوابیده باشد. نه، ثانیه می

کنم  دارم. همین لحظه حس می نم و کتاب را برمینشی می

حرکت  زند. مدتی بی کسی پشت سرم نشسته خشكم می

اش را ببینم. خبری  مانم تا او حرکتی بكند و بتوانم قیافه می

چرخانم تا ببینم  شود. آرام سرم را از سمت چپ می نمی

گذارد سرم  توانم. انگار نمی کنم نمی کیست. اما هر کار می

چرخانم. فرقی  کامالً برگردد. سرم را سریع از سمت راست می

کند؛ از این طرف هم انگار کسی چهار انگشتش را از  نمی

دهد تا نتوانم برگردم.  پشت، کنار فكم گذاشته و فشار می

کشد. تمام تالشم را  قدر طول می دانم این حالت چه نمی

صدایی کنم کی حرفی چیزی از گلوم خارج شود؛ اما هیچ  می

لرزد و  آید. دست و پام می جز خرخر از دهانم بیرون نمی

کنم شست پام را  مرتبه حس می موهام سیخ شده. یک

رم. بعد پاهام از مچ تكان میگیتوانم تكان بدهم. جان  می

خورند، آرام بلند  هام هم تكان می خورند. وقتی زانو و دست می

م و از خانه پوش که سر برگردانم، لباس می شوم و بی آن می

 زنم بیرون.  می

قدر  دوم؟ همین روم یا می روم، راه می طور می فهمم چه نمی

های  سر جاده و برای ماشینی که چراغ ام فهمم که رسیده می

ایستد  ام. وقتی می ام دست بلند کرده روشنش را از دور دیده

بار است. تازه فكر  شوم وانت متوجه می

رسد که  کنم کجا بروم؟ به فكرم می می

ی دوستم مانی در  ترین جا خانه نزدیک

 گویم: بابل!  بابل است. می

 شنود، اما شنود یا نمی دانم می نمی

نظرم راحت نود  کند بروم باال. به اشاره می

سال دارد، ولی کامالً سفت و محكم پشت 

کند  فرمان نشسته و نگاهش به جلوست و طوری رانندگی می

زند نه من. موقع  که انگار نه انگار شب است. نه او حرفی می

گردد نگاهم  کنم، اصالً برنمی پیاده شدن هم که پول تعارف می

 شود.  د و دور میده کند؛ گاز می

زنم. زنی از  ی مانی. زنگ می رسم در خانه گیج و منگ می

 «با کی کار دارید؟»پرسد:  پشت آیفون می

 مانی هست؟  -

 شما؟  -

 رضا هستم.  -

کند. تا حالت مرا  ی بعد مانی در را باز می چند دقیقه

  «چی شده؟ این وقت شب کجا بودی؟»پرسد:  بیند، می می

خواهم سرم را  کنم. وقتی می تعریف می شیماجرا را برا

ام سرم را برگردانم،  زده طور زور می برگردانم تا نشان بدهم چه

بلند که پاهاش از زانو خم است،  زند. موجود قد خشكم می

پشت سرم ایستاده. صورت تاریک یا سیاهش محو دیده 

 زنم.  اختیار فریاد می شود. بی می

ذره  م هستم. ذرهشوم هنوز تو اتاق خود متوجه می

 ام خودم را بكشانم سمت در. خیس عرقم. کامالً توانسته

کنم. صدای ریزش تند باران  حضورش را پشت سرم حس می

کشم سمت  شنوم. با هر مصیبتی شده خودم را می را واضح می

روم، راه  فهمم چه طور می  نمی
دوم؟ همین قدر می  روم یا می می

ام سر جاده و برای  فهمم که رسیده
های روشنش را از  ماشینی که چراغ

 ام. ام دست بلند کرده دور دیده
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اش را حس  بار تماس جسمانی در. همین زمان برای اولین

دیگر مغزم کار  کشد. کنم، پای چپم را گرفته است و می می

زنم. باز  شكلی خودکار با سر به در ضربه می کند؛ فقط به نمی

ها غلت  کنم بیرون و از رو پله شود. خودم را پرت می می

ریزد  افتم تو حیاط. باران رو صورتم می خورم و به پشت می می

توانم فریاد بزنم، اما انگار تو بیابان  و کسی پیدا نیست. حاال می

 شنود.  و کسی صدام را نمیبرهوتی هستم 

*** 

 بررسی داستان   
 راوی اول شخص نمایشی.

 مثال:  

ای  ی اجاره نصف روز است که دارم دنبال اتاق یا خانه

ماه مرخصی  روم یا گران است یا شلوغ. یک جا می گردم. هر می

ام شمال، در سكوت و تنهایی رمانم  ام آمده حقوق گرفته بدون

به این نتیجه رسیدم که تا باالخره سال  درا بنویسم. بعد از چن

 را در تهران بنویسم.  توانم آن آخر عمر هم اگر صبر کنم، نمی

نفر اتفاق افتاده  ژانر: وهمی است )فقط برای یک

 است.(  

با اوهام شخصیت که خود راوی است 

هم چیزی  هستیم. راوی هم صدا وروبرو 

بیان را  بیند و آن بیداری می غیرعادی را در

 کند.   می

 .صدای غیرعادی: مثال

کند. حاال که فكر  کم صدایی توجهم را جلب می کم

کنم، مدتی است این صدا ادامه دارد و من به آن اعتنا  می

کنم. انگار صدای شكستن چوب است.  ام. گوش تیز می نكرده

شود. از سوراخ جای دستگیره نگاه  تر می صدا هر لحظه واضح

آیم. چیزی دیده  تاریک است. بیرون میجا  کنم. همه می

ای پیدا  شود. آسمان هم انگار ابری است، چون ماه و ستاره نمی

جیرک هم شنیده  جا ساکت است. حتا صدای جیر نیست. همه

 شود.  نمی

 : چیزی غیرعادی.مثال

کنم کسی پشت سرم نشسته خشكم  همین لحظه حس می

بكند و بتوانم  مانم تا او حرکتی حرکت می زند. مدتی بی می

شود. آرام سرم را از سمت چپ  اش را ببینم. خبری نمی قیافه

توانم. انگار  کنم نمی چرخانم تا ببینم کیست. اما هر کار می می

گذارد سرم کامالً برگردد. سرم را سریع از سمت راست  نمی

کند؛ از این طرف هم انگار کسی چهار  چرخانم. فرقی نمی می

دهد تا  نار فكم گذاشته و فشار میانگشتش را از پشت، ک

کشد. تمام  قدر طول می دانم این حالت چه نتوانم برگردم. نمی

حرفی چیزی از گلوم خارج شود؛ اما  هکنم ک تالشم را می

آید. دست و پام  صدایی جز خرخر از دهانم بیرون نمی هیچ

کنم شست پام  مرتبه حس می لرزد و موهام سیخ شده. یک می

رم. بعد پاهام از مچ تكان گی میتوانم تكان بدهم. جان  را می

خورند، آرام بلند  هام هم تكان می خورند. وقتی زانو و دست می

پوشم و از خانه  که سر برگردانم، لباس می شوم و بی آن می

 زنم بیرون.  می

 ی داستان چیست؟ مسئله

که سكوت و تنهایی  دنبال جایی نوشتن رمان، راوی را به

 شود. کشاند، ناگهان درگیر اتفاقی می است می

 مثال: 

ای  ی اجاره نصف روز است که دارم دنبال اتاق یا خانه 

ماه مرخصی  شلوغ. یکروم یا گران است یا  جا می گردم. هر می

ام شمال، در سكوت و تنهایی رمانم  ام آمده بدون حقوق گرفته

به این نتیجه رسیدم که تا باالخره سال  را بنویسم. بعد از چند

 را در تهران بنویسم.  توانم آن آخر عمر هم اگر صبر کنم، نمی

پیچم و بعد  فرعی میهای  خیابانبه 

گرفته و یک شكل که  های خاک کوچه

ی کار دور  نظرم چاره اند. به اغلب پر از بچه

ای پهن  شدن از مرکز شهر است. تو کوچه

درخت، تابلو بنگاهی نظرم را جلب  و بی

فروشی هم  شوم. میوه کند. وارد می می

هست. جوان تاسی که از شدت الغری مثل اسكلتی است با 

کشد؛  روکشی از پوست، پشت میزی نشسته است و قلیان می

  «بفرمایید؟»گوید:  جا می از همان

  «ای ندارید؟ اتاق اجاره»پرسم:  می

دمد.  سمت من می کند که داریم و دود را به با سراشاره می

 «چند نفرید؟»پرسد:  دهد می نفسش که اجازه می

 تنهام.  -

شود: چه  زند انگار سی و دو دندانش دیده می لبخند که می

 خواهید.  جور جایی می

 دنج و خلوت با قیمت مناسب!   -

 محور معنایی داستان چیست؟

 : انسان دارای دو احساس است

 حس واقعی. . 3

 رد.میگیگی انسان را در بر  زندگی عادی و روزمره

 مثال:

روم. انگار با تاریک شدن هوا همه  ها می کوچه از کوچه پس 

قدر  بینم. کَفَش آن اند. جگرکی درب داغونی می محو شده

با اوهام شخصیت که خود راوی 
است روبرو هستیم. راوی هم صدا 
و هم چیزی غیرعادی را در بیداری 

 کند.   را بیان می بیند و آن می
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خورم. پانزده سیخ دل و  روم تو، لیز می است که تا می چرب

ها  ها فقط با روشنایی خانه گردم. کوچه خورم و بر می قلوه می

کنم، ولی  اند. موقع برگشت، نزدیک است خانه را گم می روشن

 کند.  نور قرمز تابلو بنگاه کمک می

 حس روان انسان. . 1

شود  وانی میحس ر در کنار زندگی عادی خود، انسان دچار

این داستان به اوهام پرداخته این که انسان چگونه  که در

ی کتاب، آرزوهایی که در ذهن خود  تأثیر محیط، مطالعه تحت

 هر دلیلی نتوانسته به آن برسد دچار ساخته و پرداخته و به

اوهام شده و اگر زیاد شدت داشته باشد، از زندگی عادی خود 

 ماند.  باز می

 مثال: 

ذره  شوم هنوز تو اتاق خودم هستم. ذره متوجه می  

 ام خودم را بكشانم سمت در. خیس عرقم. کامالً توانسته

کنم. صدای ریزش تند باران  حضورش را پشت سرم حس می

شنوم. با هر مصیبتی شده خودم  را واضح می

کشم سمت در. همین زمان برای  را می

 کنم، اش را حس می بار تماس جسمانی اولین

کشد. دیگر  پای چپم را گرفته است و می

کند؛ فقط به شكلی خودکار با  مغزم کار نمی

شود. خودم را  زنم. باز می سر به در ضربه می

ها غلت  کنم بیرون و از رو پله پرت می

افتم تو حیاط. باران  خورم و به پشت می می

توانم فریاد  ریزد و کسی پیدا نیست. حاال می رو صورتم می

ما انگار تو بیابان برهوتی هستم و کسی صدام را بزنم، ا

 شنود.  نمی

 مندی داستان:  داللت

هر شكلی باید دلیلی داشته باشد. راوی به سه  هر چیزی به 

 :استروبرو دلیل با عدم نوشتن رمان 

کند، سكوت و تنهایی  در محیط اجتماعی که زندگی می. 3

 است.خاطرش صبرکرده  ها به ایی است که سالیکیم

 مثال: 

ام شمال، در  ام آمده حقوق گرفته ماه مرخصی بدون یک

به باالخره سال  سكوت و تنهایی رمانم را بنویسم. بعد از چند

توانم  این نتیجه رسیدم که تا آخر عمر هم اگر صبر کنم، نمی

 را در تهران بنویسم.  آن

انسان مدرنیته با صنعتی شدن شهرهای بزرگ، برای . 1

 كوت باید ازمحل زندگی خود کوچ کند.تنهایی و س

 : مثال

گرفته  های خاک پیچم و بعد کوچه فرعی میهای  خیابانبه 

ی کار دور  نظرم چاره اند. به شكل که اغلب پر از بچه و یک

 است. شهر مرکز شدن از

 ها. حضور رسانه عدم. 1

 مثال:

جا آن است که نه تلویزیونی در کار است،  بهترین امتیاز این

نه رادیو یا ضبطی، فقط منم و کتاب و این سكوت عجیب و 

 دلچسب.   

داستان خبری است )نویسنده، مخاطب را از جهان 

 کند.( خبر می اطراف خود با

 مثال: 

ها باز است، از جلوشان  روم. الی در بعضی از خانه جلو می

ها نگاه  رند. به پنجرهمیگیقرار  هم یشوم آرام رو که رد می

کنند. به دری  کنم از درز پرده نگاهم می گاه حس می کنم؛ می

ی چپش طوری در خاک فرو  رسم که پایین لنگه چوبی می

ها باز نشده. کلید  رفته که معلوم است سال

شوم.  کنم و وارد می می اندازم، در را باز می

حیاط سه چهار درخت کج و کوله دارد که 

تک و توکی برگ دوپر، عین شمشیر دو 

 .روشان مانده است هنوز سر

 ها:  کوتاهی نثر در دیالوگ

ترین ارکان یک  نویسی مهم دیالوگ

دهد. بدترین نوع  داستان را تشكیل می

نویسی، دیالوگی است که از طبیعت برگرفته باشد.  دیالوگ

 ( طوری؟! )آره، خوبم تو چه «سالم خوبی؟!»مثالً بگوییم: 

شود که دل ب ها رد و دیالوگ باید طوری بین شخصیت

پردازی، سن، موقعیت شغلی، تحصیلی... طرفین  شخصیت

آن رعایت شود. مانند  دیده شود. همچنین کوتاهی نثر در

 این داستان آمده است.  هایی که در دیالوگ
 مثال اول:

  «ای ندارید؟ اتاق اجاره»پرسم:  می

دمد.  سمت من می کند که داریم و دود را به اشاره می با سر

  «چند نفرید؟»پرسد:  دهد می اجازه مینفسش که 

 تنهام.  -

شود:  زند انگار سی و دو دندانش دیده می لبخند که می

 «؟خواهید جور جایی می چه»

 دنج و خلوت با قیمت مناسب!  -

 مثال دوم: 

دیالوگ باید طوری بین 
ها رد و بدل شود که  شخصیت
پردازی، سن، موقعیت  شخصیت

شغلی، تحصیلی... طرفین دیده 
شود. همچنین کوتاهی نثر در 

 آن رعایت شود.
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دار. یک ی خوب برات دارم. بزرگ و جا یک خانه»گوید:  می

اصالً  خانه را متری با حیاط درندشت. صاحب اتاق بیست

 «دهی به خودم. بینی و اجاره را هم سر هر برج می نمی

 خواهم. ماه می کدام هر برج؟ فقط برای یک -

 روی توش! دهی و می میاالن مشكلی نیست، اجاره را  -

 قدر است؟  اش چه اجاره -

گوید:  شود و می پوست اطراف دهانش به عقب کشیده می

 کنیم.  نترس، کارمندی حساب می

 شود خانه را ببینم؟  می گویم: می

جا سمت  شود، بیا این کلید را بگیر. از همین چرا نمی -

های کوچه است. پالک ندارد. درش  ی سوم. وسط راست، کوچه

 چوبی و بفهمی نفهمی قدیمی است. 

 عدم تخطی از دیدگاه:

با همان راوی به  داستان با راوی اول شخص شروع و تا آخر

 رسد.  اتمام می

 )شروع داستان(  :مثال

ای  ی اجاره نصف روز است که دارم دنبال اتاق یا خانه

 گردم... می

 )انتهای داستان(  :مثال

توانم فریاد بزنم، اما انگار تو  حاال می

بیابان برهوتی هستم و کسی صدام را 

 شنود.  نمی

ها که در خدمت  استفاده از نشانه

 داستان است:

ها  کند، از طریق نشانه که اشاره مستقیم نویسنده، بی آن

عین حال کلید اصلی داستان را به  کند و در فضاسازی می

 دهد. خواننده می

 ها: مثال

 ای است. رنگ آجرها بین سیاه و قهوه. 3

 ای هست.  در شكسته. 1

 متری. هی اتاق نُ مستراحی است به اندازه. 1

 لوله. آفتابه پالستیكی بی. 0

 شود تشخیص داد.  رنگ در را نمی. 1

 دستگیره هم ندارد.. 8

 رنگ دیوارها نخودی چرک است. . 1

 فرسوده بودن درها. . 8

 کثیف بودن در و دیوار. . 3

 رمان خنده در تاریكی ناباکوف. . 33

 ماجراهای مارگو و آلبینوس. . 33

های داستانی از توی کتاب بیرون  البد شخصیت. 31

 اند. آمده

 ساعت دیواری. . 31

 سطح اول: 

 واضح و آشكار، عدم پیچیدگی زبانی.

ها  دنبال سكوتی است برای نوشتن رمانش که سال راوی به

طور که داستان  دست آوردن آن انتظار کشیده، همان برای به

 سازد.   ها می رود سطح دوم را از طریق نشانه پیش می

 سطح دوم:

و با  قدیمی شروعای  خانهها از  نویسنده با کمک نشانه. 0

 شود.  کم وارد فضای وهم می خواندن رمان کم

 مثال:  

ی چپش طوری در  رسم که پایین لنگه به دری چوبی می

ها باز نشده. کلید  خاک فرو رفته که معلوم است سال

شوم. حیاط سه چهار  کنم و وارد می اندازم، در را باز می می

درخت کج و کوله دارد که تک و توکی برگ دوپر، عین 

شمشیر دو سر هنوز روشان مانده است. رنگ آجرها بین سیاه 

ای است. سمت راست، نزدیک در  و قهوه

ای هست. در را باز  ورودی، در شكسته

ی اتاقی  مستراحی است به اندازهکنم.  می

لوله کنار  ای پالستیكی بی نه متری. آفتابه

الی  دیوار افتاده است. گوشه کنار، البه

آیم و  آمده است. بیرون می آجرها سبزه در

روم. باالی سه پله دری قرار دارد که حتماً در  به ته حیاط می

؛ شود تشخیص داد آن اتاق بیست متری است. رنگ در را نمی

دستگیره هم ندارد. سوراخ جای دستگیره آدم را وسوسه 

جا به اتاق نگاه کند. با فشار شانه بازش  کند که از آن می

زنم،  است. کلید برق را میروبرویم . فضای خالی اتاق  کنم می

کند. رنگ دیوارها نخودی  نوری اتاق را روشن می المپ کم

بودن درها و چرک است. غیر از قدیمی بودن خانه و فرسوده 

خصوص  دیوار، مشكل خاصی ندارد، به و کثیف بودن در

 سكوتش معرکه است.

 ندهد که حتی با خواند قدرت ذهن انسان را نشان می. 1

او شده که بر روانش اثر گذاشته  یک رمان ذهن چنان درگیر

نتیجه داستان با  شود. در اوهام می که روای دچار طوری به

 کند. انطباق پیدا می «ناباکوفخنده در تاریكی » رمان

 

 مروری کوتاه بر رمان خنده در تاریكی نوباکوف

که اشاره مستقیم  نویسنده، بی آن
ها فضاسازی  کند، از طریق نشانه

کند و در عین حال کلید اصلی  می
 دهد. داستان را به خواننده می
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جا آغاز شد که یک شب فكر زیبایی به سر  ماجرا از این

طور که عبارتی در یكی از آثار کُنراد )نه  آلبینوس زد. البته آن

ی خاطرات مرد  آن لهستانی معروف، بلكه اودو کُنراد، نویسنده

باز پیری که در  ی شعبده چیز دیگر دربارهفراموشكار و آن 

کند(  اش خود را همچون شبح محو می حافظی ی خدا برنامه

اشاره به این امر دارد، آن فكر تمام و کمال از آن خودش نبود. 

بازی کرد و گذاشت که  مند شد، با آن بازی اما او به آن عالقه

یعنی سرزمین آزاد ذهن  این در وجودش ریشه بدواند و در

عنوان منتقد هنری و  شرعاً و قانوناً مالک چیزی شدن. او به

کارشناس نقاشی غالباً خود را این طور سرگرم کرده بود که از 

هایی را  این یا آن استاد بزرگ خواسته بود مناظر و چهره

 ها آنبرایش امضاء کند که او، آلبینوس، در زندگی واقعی به 

عالی تبدیل ای  خانها به نگاراش ر خورد: این کار زندگی برمی

بخش.  پر از آثار تقلبی دلپسند و مسرتای  خانهنگار -کرد می

اش تعطیلی داده و داشت  سپس یک شب که به ذهن فرهیخته

قدرها   ای کوتاه )چیز درخشانی نبود، چون او آن مقاله

نوشت، آن فكر بكر و  بااستعداد نبود( در باب هنر سینما می

 د. سراغش آم زیبا به

گانگی  که دو ها آلبینوس در حالی در تمامی این سال

ماند.  کرد به همسرش وفادار احساساتش بسیار گیجش می

 .کرد همسرش را صادقانه و عاشقانه دوست  دارد احساس می

توانست دوست داشته  در واقع هیچ انسانی را بیش از این نمی

آن  چیز با او صریح و صادق بود مگر باشد و در مورد همه

تمنای پنهانی احمقانه، آن رویا، آن هوسی که آتش به 

 پ آخر.  31اش زده بود. ص  زندگی

 

 عناصر شكلی داستان:

از بیرون به داستان نگاه کنیم، شكل آن به صورت  اگر

 محیط ای است که راوی مرکز آن قرار دارد. عواملی در دایره

اند. راوی مدام  او گرفته ی نوشتن را از اند، اجازه دایره حلقه زده

گردد  شود، دوباره به مرکز بر می از دایره به بیرون پرت می

 که از تعادل روایی خارج شود.   آن بی

 عوامل محیط دایره:

 خارج شدن از محیط زندگی.. 3

 ای. پیدا کردن اتاق اجاره. 1

 قدیمی.ای  خانه. 1

 ها. حضور رسانه. 0

 .صدای مشكوک )شكستن چوب(. 1

 دیوار.ساعت روی . 8

 حضور کسی پشت سر راوی. . 1

 راننده وانت. . 8

 .مانی )دوست راوی(. 3

 موجود قدبلندی که پاهاش از زانو خم است.. 33

  

 پایان داستان:

پایان داستان رجعتی کمانی به ابتدای داستان زده شده 

است. راوی نتوانست حتی یک خط از رمانش را بنویسد، با 

فراهم شده بود ولی دچار یک که شرایط برایش  وجود این

واقع بی  سری اوهامات فردی شد و کاری از پیش نبرد. در

 رسد.   ی داستان حل شود، به اتمام می مسئله که صورت آن

 مثال:  

ذره  شوم هنوز تو اتاق خودم هستم. ذره متوجه می

 ام خودم را بكشانم سمت در. خیس عرقم. کامالً توانسته

کنم. صدای ریزش تند باران  حضورش را پشت سرم حس می

کشم سمت  شنوم. با هر مصیبتی شده خودم را می را واضح می

اش را حس  بار تماس جسمانی در. همین زمان برای اولین

کشد. دیگر مغزم کار  کنم، پای چپم را گرفته است و می می

زنم. باز  شكلی خودکار با سر به در ضربه می کند؛ فقط به نمی

ها غلت  کنم بیرون و از رو پله رت میشود. خودم را پ می

ریزد  افتم تو حیاط. باران رو صورتم می خورم و به پشت می می

توانم فریاد بزنم، اما انگار تو بیابان  و کسی پیدا نیست. حاال می

■شنود.  برهوتی هستم و کسی صدام را نمی

 

 

 

 

 

 



   9313 مهرماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاهم شماره 15 

 «مرگ عیسی پس از» مجموعه داستان یادداشتی بر 
 «یدریدحیبتول س» ؛«نایمیرسول س» 

 

 از بیكاری دختر زاییدن خوب است!!
رند بلكه میگیتوجه قرار ن مردمحور، زنان موردادبیات  در

ی  شوند نقشی از زنان است که مردان درباره چه تصویر می آن

 ادبیات و )حسینی، کردند که چگونه باید باشند. می زنان فكر

 ( 3180: 0شماره  فلسفه،

رسول  اولین اثر «مرگ عیسی پس از»مجموعه داستان  

 توسط انتشارات تاک در تازگی به -رسول جعفری غالم- سیمیا

 کابل وارد وادی ادبیات داستان افغانستان شده است. 

روز بیدارم  هر» :های عنوان داستان با ده مجموعه از

، «جای نگذار مرا» ،«ناقرارم»، «تن من و درد»، «کند می

، «میان عكسی شاریده»، «دهند که بوی قند می دستانی»

، «مرگ عیسی پس از»، «های جغد ناله»، «های تكیده لكنت»

 «میرند ها ساده می دیوانه» و «دهد دهانم بوی تورا می»

 تشكیل شده است. 
  
 سیمیا یها داستان در زنان•

اثر به پررنگی   ده هر در ردپای زن را

شخصیت اصلی بیشتر  توان یافت. می

 کنار یا در یا زن هستند و ها داستان

ی زن هم  برنده قهرمان مرد شخصیت پیش

سیمیا، زنانی  یها داستانزنان وجود دارد. 

فردای  ناامید از یوس وأسرخورده، م

اند.  یا رفته کنند و زندگی خود هستند که یا به رفتن فكر می

باور  ی مرد که هویت زنانگی خود را در پرتوی سایه زنانی

کنند. زن  حتی نقش زن بودن خود را هم نفی می دانند و می

حتی  ل نیست خود را وئحرمت قا اثر سیمیا، برای خود در

باور  جاکه خودپذیری و آن کند. از جنس خود را انكار می هم

 درتحول است، تا نپذیرم  شرط رشد و داشتن خود پیش

تا نپذیرم اشتباه  توانم آگاه شوم و برم، نمی می سر خبری به بی

مرگ  )پس از توانم خود را ببخشم؛ پس زنان در ام نمی کرده

 اند. فكری نرسیده عیسی( به بالندگی روحی و

 باروری نقش ایفای و خانه چهارچوب در زن انحصار و انزوا 

 داده تشكیل را مجموعه این آثار سنگین ی کفه زاییدن و

رنگ  بی و ایستا و ساده بعدی، تک همه زن های شخصیت .است

که نویسنده هم فراموش کرده است توصیف  هستند تا جایی

شاید مجموعه  های زن به خواننده بدهد. شخصیت ظاهری از

نویسنده تالش  های متفاوتی برخوردار باشد و مایه از درون

های زن سرانجام  کرده زنان متعددی را خلق کند اما شخصیت

فكر کردن خلق  شبیه به یكدیگر حتی در نگاهی یكسان و با

رساند که نویسنده درک کامل  را می ها این تمام این .گردند می

ی  به ارائه دنیای زنانه نداشته است و از ذهن، شخصیت زن و

ی  گذشته زن در خود از تصویر ای ساخته شده در کلیشه

بیشتر  پرداخته است چرا که درهای خود  شنیده افغانستان و

دنیای واقعی  نویسنده را با احساسات درونی زنانه در ها داستان

جز  جایگاه زن به های زنانه و گرایش عواطف و یابیم. بیگانه می

به  این مجموعه کامالً اطفای شهوت مردان در نقش زاییدن و

رود  هرچند سیمیا گمان می .فراموشی سپرده شده است

جامعه نشان  ت ظلم نسبت به زن افغانی را درخواسته اس

پس این جسم ظریف  خواهد بگوید روح بزرگی در می بدهد و

 سفانه نتوانسته قصد خودأشود، اما مت نهفته است که دیده نمی

 جز تاریكی و بطن داستان به خواننده برساند و را حتی در

بدبختی نمای دیگری از زن افغانی 

 نتوانسته ترسیم کند.

 سیمیا یها داستان در مرد و زن •

 : شوند می تقسیم دودسته به

 که خود را باور ندارند:  زنانی. 3

  «11ص  بیكاری دختر زاییدن خوب است. از»

را رقم گوسفند هوش  ما سیل کن چندنفر چوپان داریم.»

 «311ص  .ایم دیوانهخو  کنند. می

 را ها آن شویشان فقط هستند خانه در که ها زن دیگر» 

  «310 ص. کند می هوش

های  سگ تو و شرم از از شوم. بخیر خودم اوالددار می»

 «331شوم. ص  دیگر جمع می

 و بر قاچاق گروگانم ه چندوقت گمانم جان، خاله» 

 ص. است فاحشه کنم می گمان راستی از بوده، ها آنپر آدم

333»  

آدم بود شوی  اگر شود. این زن فاحشه، خوانده خود می»

باچه من هم خر بود که این بیوه را  کرد. را ایال نمی اولش او

  «333ص  گرفت.

 «پس ازمرگ عیسی»مجموعه داستان 
اولین اثررسول سیمیا به تازگی توسط 
انتشارات تاک درکابل وارد وادی 

 ادبیات داستان افغانستان شده است. 
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زن در صبرکردن زن  ومیشه قدرت مرد  مرد در زور و»

  «18ص  شه. می

 رد دخترمیگیبچه خوب است در وقت پیری دست آدم را »

 «11که مال مردم است. ص 

 تناسلی آلت داشتن در را خود مردانگی که مردانی. 1

 :دانند می

 .بگذارم ام مردانگی روی را هایم دست و شوم چملک باید»

 «33 ص

  «31 ص. است حرام دختران سوی کردن سیل»

به من  این خانه باشد او شوی در خوب نیست زن بی»

طورست همین  هم به او نامحرم استم... چه من نامحرم است و

 از شود. برادرم هم حتمی خوش می فاحشه را من صیغه کنم.

 «331شود. ص  مردم جمع میدهان 

 وشم آمده بود...خ بودم، دیده را  موی سیاه چشمان شبكه» 

 رفتم. شد سراغش می هروقت که دلم می به جانش پریده بودم.

 «333ص 

 .نیستی پاک که است خیر هله .کن باز را ازارات بند هله» 

 «331 ص. ندارد پروا هله

 شده که هررقم ...هستم مرد هنوز هم شلم پای همین با» 

 است شده شل پاهایم کنم می آدم را تو رقم سری سیاه است

 پتلون این کردم بیرون خاک این از را شوروی من شده که

  «11 ص .است سگ چی سیاه

شوند که دیگر  میای  مردانهی از بازی جهان ئ)هرروز جز

 ( 33ص  دانند چه کنند. مردانش هم نمی

ادبیات داستانی بینش، تفكر،  نویسنده در معمول هر طور به

مسیر داستان به  اعتقادات خاص خود را در احساسات و

گاه این احساسات  که بهترین تجلی جا آن از گذارد. نمایش می

پردازی نیز در ادبیات  ها هستند، شخصیت اعتقادات شخصیت و

های  خواننده با شناخت شخصیت داستانی اهمیت پیدا کرده و

بینی نویسنده آشنا شود.  جهان ا ایدئولوژی وتواند ب داستانی می

 ها. رمان همسایه پردازی در مقاله شخصیت )آتش سودا،

 ( 3183 شناسی. سبک های نقد ادبی و ی پژوهش مجله

ی  الیه ناامیدی در الیه جز زنان داستان، افسردگی و به

یک  های داستان در آدم شود. های سیمیا دیده می نوشته

زنند که توان مفری برای خود  پا می دست وتنهایی زجرآوری 

جمعی به  همواره از ام. همیشه غریب بوده» یابند. هم نمی

 از ی خودم. ی پدری به خانه خانه از ام. جمعی تبعید شده

 «30تنهایی به درون خودم. ص  از ی خودم به تنهایی و خانه

قاب پنجره  در را آن فقط بیابند بخواهند هم ای روزنه اگر 

دنیای بیرون را  دیده شدن دارند و هم ترس از یابند اما باز می

بیشتر  بینند. در ناشناخته می قاب پنجره ترسناک و از

 ای یاد شده است که یا بسته است یا باز پنجره از ها داستان

درستی دیده   وقت پشت آن پنجره به شود ولی هیچ می

مانع نفوذ  کشم و پرده را می بندم. پنجره را می»گردد.  نمی

 از» ،«33شوم. ص  های نور آفتاب به داخل اتاق می هاله

ها  کنم همسایه سعی می کنم. ی پرده به بیرون نگاه می گوشه

ی  شیشه طرف کلكین دوید. به سارا» ،«13ص  مرا نبینند.

سمت پنجره  به» ،«338ص  سارا داد زد. بخار بود. از کلكین پر

  «313ص  زده بود.ی پنجره را بخار  روی شیشه رفتم.

 سیمیا یها داستان در باورپذیری•

شود:  طور آغاز می این «هدد دهانم بوی تو را می»داستان 

پتو را  .صدای زنگ در صدایی شنیدم میان صدای نوزاد و»

 «333ص  ام. ام نشسته روی جاگه پس زدم و

 ای سایه دیدن بعد و صدایی شنیدن با بارداری زن 

هوایی  که برق رفته است در حالی در شود و می بیدار شب نیمه

 سرک کشیدن از بارندگی سرشب سرد است بعد از که از

حویلی داخل کوچه  رساندن خودش به پشت در پنجره و

لحظه  که هر مهی ،مه است ای که پر از هم کوچه شود آن می

شود. برای یافتن سایه، طول کوچه را  می تر و بیش تر بیش

گچ را رد  های شن و تپه تا تیرهای آهن ورود  قدر جلو می آن

جا  آن رسد. کند تا به اتاقک پیرمرد نگهبان ساختمانی می می

 تازگی داماد جوانش را از درددل پیرمرد که به  به نشیند و می
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 دهد و دست داده است با هورت کشیدن چای سبز گوش می

همسرش را بیدار  گردد و بعد از گفتگویی به خانه بازمی

صحبت کوتاه با همسرش به درون رختخواب  از یابد؛ بعد می

سایه فكر  که به قاتل داماد نگهبان و حالی رود در جداگانه می

 جای داستان نویسنده از این رود. تا کند به خواب می می

های خوبی برای ترسیم داستان  فضاسازی ها و تصویرسازی

 .ده استخوبی نشان دا به توانمندی خودش را استفاده کرده و

شوهر را درکنار سردی  حتی سرد بودن روابط میان زن و

خوبی توانسته با آوردن چند  هوای بیرون غیرمستقیم به

که ذهن  شان نشان دهد ولی چیزی گفتگوی ساده میان

دهد دلیل محكمی برای بیرون رفتن  خواننده را آزار می

 وموقعیت  آن فضا و در .هم هست ناگهانی راوی که زن باردار

خصوص که راوی یک زن افغانی هم  به یابد. شب سرد نمی نیمه

هست. خواننده حتی صدای نوزادی که آغاز داستان راوی به 

حال  شنود! پایان داستان دیگر نمی آن اشاره کرده است را تا

را  چه منطقی خود نویسنده داشته است خواننده نتوانسته ان

 دریابد.

 را ماجرا انگاری واقعیت واندت نمی خواننده که موارد این از 

 جای مجموعه دیده شده است. چند در دریابد

داستان قوماندان طالبی است  «های جغد ناله»داستان  در

هنگام انتحاری کردن توسط  که در

 شود و سربازان امریكایی دستگیر می

تن سكس  رود و زندانی تن به زندان می

معنایی این  هرچند بار شود. نامیده می

داستان با قوماندان طالب  خرآعدد تا 

خوانی دیگری هم  نام ظاهری هم جز به

 .را به خواننده برساند نآخوبی توانسته  نویسنده به یابد و می

هایی خوب کارشده توسط  صحنه ی بسیار زیبا و سوژه عالوه بر

نویسنده، باز جایی مطلبی ناهمگون ذهن خواننده را درگیر 

ماهه  هفت شكم مادرش شش، که در حالی راوی درکند.  می

 برد و به گودالی پناه می شود مادر که بمباران می شبی در ،بوده

که ها  پسان» دهد. دست می اصابت بمب سر و دستش را از با

 ها پیكر همسایه ،اوضاع آرام شده بود بمباران تمام شده بود و

مادرم را  ندقصد کرده بود خونی مادرم را پیدا کرده بودند.

 کالنم خبر مادر کالن و ها دفن کنند که پدر جنازه همراه دیگر

 است مانده گودال در مدتی مادرش قطعاً «33ص  شده بودند.

  ها سری همسایه روزش فردا و گشته سانحه دچار شب چون

 پیدا مانده آویزان گردن به پوست از تكه یک توسط که

 مطلع راوی کالن پدر و مادر دفن برای بعد و کنند می

. باردارست زن این که دهند نمی دفن ی اجازه ها آن و شوند می

 ی صلیب سرخ را خبرها ناروند امدادرس می مدتی از بعد

کنند که کودک زنده است و طفل  معاینه می کنند و می

آورند. نویسنده یادش رفته است  دنیا می ماهه را زنده به شش

 رسانی از ی خونها ناشری قطعاً بدن جدا شده و از که این سر

گردش خون جفت  هم تا روز بعد خونریزی کرده است. سر

اکسیژن را  ،خون عالوه بر وابسته به ضربان قلب مادرست و

اید  و اگر هم نوزادی را شنیده کند خون مادر دریافت می هم از

 مادرانشان در اصوالً بوده و های باالتر ماه زنده مانده است در

جا هم  اند؛ آن مغزی شده مرگ ای دچار زلزله تصادفی،ی  سانحه

ساعت بدون دستگاه احتمال زنده ماندن جنین  11بیش از 

 زند و وجود ندارد چون قلب به حالت اتوماتیكی عضالتش می

ی جغد؛ زن  داستان ناله نیازی به دستور مغز ندارد. ولی در

همه  اینبعد از  فقط به پوستی آویزان مانده و سرش جداشده و

 یچ وجه وجود ندارد. ه زمان امكان زنده ماندن جنین به

عاطفی  ارتباط خوب، حسی و باورپذیری؛ اصلی است که به

داستانی عالوه بر  یک اثر شود. مخاطب با اثر منجر می

 ،اش روی خواننده باید نزدیک به واقعیت هم باشد اثرپذیری

های ساختاری باید  کنار رعایت بسیاری از تكنیک یعنی در

نظر ذهنی و  برجنس باورپذیری هم تالش شود تا بتواند از

نظران هم  صاحب چراکه برخی از ،کندروانی خواننده را همراه 

این باورند که واکنش احساسی  بر

 خواننده به داستان تنها پذیرفتن و

حقیقت  در .باورکردن حوادث است

ارتباط عاطفی خواننده با  برای بروز و

های مختلف  رعایت تئوری اثر؛

تنها  دانند و داستانی را فقط کافی نمی

داستان  خوردن در بسترباورپذیری خواننده را شرط غوطه 

عنوان  کتاب خود تحت دانند. هرچند کولین رادفورد در می

داستان؛ این مساله  ها و بخش وحشت در «پاسخ به نقدهایم»

 نویسندگان و را رد کرده است که با واکنش بسیاری از

سطح جهان روبرو شد. مخالفان رادفورد معتقدند  منتقدین در

 فضای داستانی وارد کرد و در که خود را که خواننده هنگامی

شرایط پیرامون اثر را پذیرفت باید به یک باور در متن 

چراکه  ،پرداخت داستان برسد تا بتواند ارتباط برقرار کند

ای را باور  لهأمس راحتی هر گفتند خواننده امروزی به می

مستند بودن مطلب بسیار  روشنگری و به اصول و کند و نمی

 راحتی حوادث و ی دیروز به که خواننده یحال در .ستا پایبند

غیرمعقول را جذاب و پذیرفتنی  رویدادهای غیرمنتظره و

ی امروز  که خواننده حالی در ،گرفت ارتباط هم می دانست و می

فریب خوردن  از ی نویسنده قرار گیرد و دوست ندارد بازیچه

ی  ی امروز دوست ندارد بازیچه خواننده
فریب خوردن  از نویسنده قرار گیرد و

همواره هوش وتوانمندی  ست وا بیزار
 ی داستان و خود را درتحلیل موشكافانه

 زند. بینی حوادث آن محک می پیش
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تحلیل  توانمندی خود را در همواره هوش و ست وا بیزار

 زند.  بینی حوادث آن محک می پیش ی داستان و موشكافانه

درباره زن بارداری  «دهد که بوی قند می دستانی»داستان 

افغانستان به ایران آورده شده است  عنوان عروس از است که به

ست ا تر خودش کوچک به ازدواج ناخواسته با جوانی که از و

های  توهین توجهی و بی مهری و مرتب مورد بی درآمده و

گرو دختر دیگری دارد که  که دل در ،اش پیشه عاشق شوهر

همه  این خسته ازباالخره زن  و ردمیگی ازدواج کرده است؛ قرار

ها  کوچه سرگردان در کند و نامالیمتی روحی خانه را ترک می

افتد.  ی دیگری می چنگال مرد به کمین نشسته در شود و می

های ذهن زن  خواهد واکاوی که نویسنده می جا داستان هر در

را با تكان خوردن طفل درون شكم زن  آن ،را بیرون کند

زمان  مادر هم زند و طفل به شكم مادر لگد می کند. مرتبط می

این لگد  و کند دل هم میدکند در که حرکت را حس می

 شود اندازه تكرار می ها بیش از خوردن تكان ها و زدن

 بینیم. ن خوردن نوزاد را میبندی ما تكا هر که در طوری به

که طفل زنی در زیارتگاه  حتی جایی

دید  کند جنین داخل شكم از گریه می

تكان  شنیده و راوی گویا صدایش را

 کند: خورده است و مادر باردار اشاره می

 «.دست تو! لگد نزن وای از»

 یند ترک کردن خانه وآاما این فر

جنس  هم از مردان آنیكی دو داستان  کاشانه توسط زنان و در

این مجموعه کمی غریب است. زنان  مردم افغانستان در

ی جوان ما  ندهنویس که هستند آنی از تر سخت افغانستان جان

داستان  راحتی زندگی را رها کنند. در تصور کرده است که به

 درست و کار که مرد دلیل این زن به «کند روز بیدارم می هر»

های  لكنت»داستان  کند. در می هادرمان ندارد خانه را ر

سراست و دنیای متفاوتی دارد که  ، مرد خانه ترانه«تكیده

 یا در گردد و دیگر بازنمی رود و خانه بیرون می روزی از

مهری مرد،  زن با بی «دهد که بوی قند می دستانی»داستان 

کوچه به  روز دیگر به خانه نرفتم. آن از» کند؛ منزل را ترک می

دانم  ، نمیشبشب، دو کردم. یک خیابان به خیابان گز .کوچه

  «13. ص چندشب است که کجا هستم

 ها داستان عنوان •

زیباترین  این مجموعه یكی از یها داستان های عنوان

 ها، داستانخودشان نام  که از چرا .داستانی است عناوین آثار

 خواندن برای است کلیدی عنوان. دارند پنهانی آهنگ و آوا

 اینكه بر عالوه نویسنده توسط شده انتخاب های عنوان و اثر؛

 حرکت متن با راستا یک در اما کنند نمی افشا را  داستان متن

مجموعه را  یها داستانهای  شاید کلید اصلی متن کنند و می

پس »شان بیابیم. هرچند عنوان روی جلد کتاب های عنوان در

دنبال کشاندن  بهی برای  نقش برانگیزنده «مرگ عیسی از

مجموعه روبرو  کتاب داشت اما وقتی با خود اثر در خواننده در

خاص بودن  داستان و شویم آن انتظار برجستگی که از می

رفت، برآورده  برای گزینش شدن آن روی جلد کتاب می

 معمولی که شاید در ای کامالً داستانی با سوژه شود. نمی

 شده است. تكرار آن دیده ها داستان بسیاری از

که  های داستانی، داستانی نویسندگان مجموعه اصوالً

خاص به مخاطب است یا خودشان ارتباط  آور برایشان پیام

عنوانش  ن داستان دارند را برای جلد کتاب ازآدیگری با 

مرگ  پس از»ی  مجموعه که در حالی در کنند. استفاده می

، «های جغد ناله»تری چون  قوی بسیار یها داستان «عیسی

توانست  شد که می هم دیده می «میان عكس شاریده»

ی جلد کتاب باشد. شاید نویسنده های خوبی برای رو انتخاب

تلفیق نمادین دهد میان  -مرگ عیسی پس از-خواسته از نام 

 حضرت عیسی )ع( جریاناتی که پس از

 سختی و و قوم مسیحیت پیش آمد بر

 خصوص،بزنان  مردم و که بر مشكالتی

ش یها داستانسایه افكند را به کل 

این  تعمیم دهد اما حال منظور از

قبل که  افغانستان درعیسی  مسیح و

رفتنش کشور به این سیاهی کشیده شده  بوده است که پس از

 چندان مورد اگاهی نیست.  ،است

طریق گفتگوی یک  از صرفاً «میان عكس شاریده»داستان 

 رود و  زن و گفتگوی درونی شخصیت مرد داستان پیش می

نویسنده توانسته  شود و طریق ساخته می این ها هم از شخصیت

نكات  اثر پیش ببرد. یكی از خرآبا توانمندی این امر را تا 

 «میان عكس شاریده»داستان  ی گفتگو در توجه درباره جالب

نویس  ی مكالمات در راستای اهداف داستان این است که همه

هم بدون دخالت خود نویسنده. در داستان  آن ،رود پیش می

ها به هم گوش  ی آدم همه برخالف دنیای واقعی معموالً

ها را  زندگی روزمره بسیاری از جمله که در صورتی دهند در می

بیشتر  بریم و می کار صورت عادی به به ای و صورت کلیشه به

مان با دنیای خارج قطع نشود.  ی ارتباطی خواهیم رشته می

این  که در داستان از صورتی احوالپرسی؛ در سالم و نظیر

گفتگو در راستای  معموالً شد و استفاده می ری زبان کمت جنبه

 فضای داستانی است. و ها ساختن شخصیت برد حوادث و پیش

عینی کردن این گفتگوها بسیار شاخص بوده  هنر نویسنده در

 و کند را احساس می ها آناست چون خواننده طبیعی بودن 

 «دهد دستانی که بوی قند می»داستان 
درباره زن بارداری است که به عنوان 

افغانستان به ایران آورده شده  عروس از
به ازدواج ناخواسته با جوانی که  است و

 .ازخودش کوچكترست درآمده
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تواند  راحتی می رود خواننده به می تر هرچه داستان پیش

میان گفتگوهایشان  دو را از های روانی هر حالت ها و شخصیت

 کنكاش کند.

ی  با قوماندان مفلوج شده« میان عكس شاریده از»داستان 

جنگ  شرایط روزگار دلیل سختی و جنگ روبرو هستیم که به

شده است. بدگمانی فراگیر نسبت به دیگران  به پارانویید دچار

 اعتنایی و بیحساسیت زیاد نسبت به  خصوص زنان خود و

 گفتارهای اطرافیانش و گرایش به وراسی کردن محیط و

های زیانمند خودش را  نگرش هایی که انكار و گزینش نشانه

ظن بیمارگونه ءسو شود که این شک و کند؛ دیده می یید میأت

رسول  ی اثر ی برجسته به قتل زنانش شده است. نكته منجر

 ،بینیم جاها می اری ازبسی طرفانه بودن نویسنده در ؛ بیسیمیا

را رعایت نكرده اما  این ها داستاندو  یكی از هرچند در

نمایش  خوبی توانسته داستان را به دیگرش به یها داستان

خدمت داستان  به کمک جزییات نگاری که همه در ،بگذارد

 کمتر توانسته خنثی گردد و ها داستانحتی زبان  .دارند قرار

شود.  دیده می ها آن گیری در سمت

ی بیان  این شیوه های درخشان از نمونه

ی سیمیا  جای مجموعه جای را در

سرسفره قندش را زد »توان یافت.  می

داخل چای پررنگی که درون لیوان 

طرف  آرام برد به بعد شكسته بود. لب

های  شمه قندها و مقداری از دهانش.

 خوردند. می چای داخل لیوان هم شور

پیاله چای را میان کف »( 01ص  رفتند. میپایین  باال و

 اش میان کف دستانم پخش شد و داغی دستانم گرفتم.

 پیرمرد پاکت نسوارش را از رفت. جلو چشمانم باال بخارش از

ص  کف دستش ریخت. آرام مقداری نسوار بر جیبش کشید و

310»  

دلیل دست داشتنش در دنیای شعر، توانسته  سیمیا به

اثرش بیافریند  لطیفی را هم در تعابیر زیبا و تصویرهای بسیار

خوبی حفظ کرده تا به  که یک دست بودن این تصاویر را به

زبان  خشم را زیر» اصل داستانی بودن اثر هم لطمه وارد نكند.

ص  کنم. احساس می تر اش را بیش تلخی گذارم و خیال می

33»  

وارد  ها لطمه بخش بسیاری از در ها داستانکه به  اما چیزی

زبانان  های فارسی واژه کرده است ناهماهنگ بودن استفاده از

 سیمیا در مجموعه است. های دری در ایرانی امروزی با واژه

افغانستان اتفاق  کمر میان کوه و که حادثه در ها داستان بیشتر

، «قوغ» کلماتی چون استفاده از کنار افتاده است در

 «الماری»و  «ایالیم کرده» ،«قتقل» ،«نخور شور» ،«چاینک»

، «وروجک» ،«آماس کرده»، «گوشی همراه»از کلماتی چون 

 این ترازی ناهم که کند می استفاده هم «کمد» و «کاغذ کادو»

 . کند می تر سخت را خوانش جمالت در ها واژه

 سیمیا داستان در نماد•

استفاده کرده است. نمادهایی  آثارش در هم نماد از سیمیا 

سوبیان  پلنگ و هفتاد. مشتقات آن هفده و چون عدد هفت و

پشت پنجره که برای رفتن به  های گیرافتاده در مگس و

 زنند.  سوی پنجره خود را به شیشه می آن

و مشتقات آن در زندگی و دریافت آن  1حضور عدد 

بار تحول و تغییرات مهم زندگی است و تجلی  معنای هفت به

را عدد  اه آنتوان  گاهی ناب درون است... به همین خاطر میآ

 یادیو ز یر و فراوانیتكث یبرا معموالً 13عدد  رشد نیز نامید.

 1عدد  تكامل از طی کردن مراحل رشد و رود و یکار م به

بسیار قدیم های  زمانشود. از  رد می 13 از و شود شروع می

های  ویژه قوم ها، به عدد محبوب بسیاری از قوم «هفت»عدد 

شرقی بوده است. این عدد همواره از 

 ای نشانهتقدسی خاص برخوردار بوده و 

از یک نظم کامل یا دوره کامل بوده 

است. برای آن اشاره به کمال روح و 

اند و هرجا که الزم بوده  ماده قایل بوده

ای را بدون نقص ذکر کنند، از  مجموعه

استفاده  «سحرآمیز»این عدد 

ی ماوراء  این جنبهاند. شاید  کرده می

طبیعی از زمانی به عدد هفت نسبت داده شده است که 

های طبیعی با همین شمار  گذشتگان به وجود برخی از پدیده

ها  پی بردند. مانند هفت رنگ اصلی یا هفت سیاره که سومری

را کشف کردند و پرستش نمودند، از آن پس بود که  ها آن

را  جلب شد و نفوذ آنها نیز به این عدد  توجه سایر قوم

ها مشاهده  توان در خط فكری و آثار بازمانده از این قوم می

که آن اقوام برای عدد هفت قایل بودند همچنان  کرد. احترامی

های  های بعدی خود و به اقوام سرزمین برجای ماند و به نسل

ها و ادیان شد و  ها و آیین دور و نزدیک دیگر رسید، وارد کتاب

شود بر جای خود باقی  م که در فولكورها دیده میتا امروز ه

ی به هائی هستند که اعتقاد خاص است. در عرصه زندگی گروه

ه و نهضت نام جنبش حروفی حروف و اعداد و نقطه دارند که به

فند و مبنای اعتقادشان توجه خاص به حروف پسیخانیان معرو

عه در قرآن کریم است. اصالت حروف و اعداد و ارزش مقط

ه گسترش فراوان دارد و ی صوفیها در میان فرقه ها آنرمزی 

شكل تكامل یافته آن علم جفر است که علم حروف هم 

دلیل دست داشتنش در دنیای  سیمیا به
 زیبا و شعر، توانسته تصویرهای بسیار

اثرش بیافریند  هم درلطیفی را  تعابیر
دست بودن این تصاویر را  که یک

خوبی حفظ کرده تا به اصل داستانی  به
 بودن اثر هم لطمه وارد نكند.
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ت در بین ملل مختلف جهان از اهمیت عدد هف گویند. می

ی به عدد هفت است و هر ملتی نگرش خاصبرخوردار  یخاص

توان در ادیان و مذاهب مختلفه جهان و  دارد. عدد هفت را می

خصوص در ادبیات فارسی و در  هتاریخ و هنر و طبیعت و ب در

عرفان و در گردش آسمان و ستارگان و دیگر موارد  ف وتصو

جری در آستانه جستجو کرد و بررسی نمود. در قرن هشتم ه

پیدایش نهضت حروفیه و نقطویه و رونق گرفتن بازار شیوخ 

رونق نشین، این مكتب  هصوفیه و اهمیت دادن به مرشدان چل

باشد که  اله نعیمی می ه فضلرهبر گروه حروفی بیشتری یافت.

 د در این باب نگاشته است. های متعد ها و کتاب رساله

چند  داستان سیمیا درمجموعه  در «پلنگ»استفاده از 

مقابل مرد با  که زن در هنگامی دقیقاً شود و داستان دیده می

رد پلنگ میگی یک اصطكاک درونی قرار

امان پتو را »یابد.  هم آن وسط نقش می

جایش  هیچ روی سرش کشیده بود و

شد. فقط عكس پلنگی  دیده نمی

 کرد. خشمگین روی پتو خودنمایی می

کرد یا  ی روی دیوار را سیل می ههای بادکرد گچ»، «313ص 

عكس پلنگی که  کرد. عكس روی دیوار را سیل می باز

 «01ص  آمد. میان تاریكی بیرون می کنان از غرش

نمادی بسیار قوی و پر تكرار  «پلنگ»در جهان باستان 

استقالل  ت،أها نخست نماد قدرت و خشونت و جر است. پلنگ

نماد را برای خود انتخاب عمل و رای هستند و افرادی که این 

کردند معتقد بودند همانند پلنگ که در تنهایی زندگی  می

حال بر اطرافش مسلط است بدون نیاز به  کند و با این می

توانند انجام دهند. در  دیگران هر کاری را در نهایت قدرت می

معنایی ثانوی و پیچیده  «پلنگ»شناسی نماد  بعد اسطوره

این جنبه به استفاده از پلنگ  بیشتر از سیمیا گویا یابد و می

در داستانش روی آورده است. در اساطیر پلنگ نماد قدرت 

که با تاریكی همراه شده و با  زنانه بر روی زمین است. قدرتی

معنای نیستی نیست بلكه  مرگ عجین است اما این مرگ به

نوع مرموزی از مردن و دوباره در اوج قدرت زنده شدن است. 

ها و در معنای  نیافتنی الهه مواره مانند تصویر دستپلنگ ه

برد  گونه که از بین می ی قدرتی است که همان عام زنان، نشانه

شدت  شدت ترسناک است به گونه که به تواند بسازد و همان می

داشتنی هم هست. این احساس دوگانه به یک مفهوم  دوست

آنجاکه  مثالً ،شود واحد در ادبیات کهن ما بسیار دیده می

چشم معشوق خونریز است و یا عتابش جانفرساست و در عین 

 خفت و تمام ذلت و حال دوری ازو هم امكان ندارد. یعنی با

شود  افغانستان می ی مردساالر جامعه حق زن در ظلمی که در

شان نیز بدون این موجود  اما چرخ زندگی

 و این زنان که اکنون در تواند بگردد نمی

باطن دیگر و  ،اند رسیم شدهاین داستان ت

های  سال ای نیز دارند که شاید در خفته

 های دیگرشان به غرش و آینده نسل

  خروش دربیایند. 

رسول جعفری )سیمیا( با چاپ این مجموعه به  غالم

خوبی  نویسی را به داستان خوانندگان اثرش رساند که داستان و

عالقمند به دور بودن برخی جوانان  باتوجه به و شناسد می

شهرهایی که بزرگان  ادبیات داستان از محافل اصلی ادبی در

حمایت خود را  چتر دار آن هستند و ادبیات افغانستان محمل

بروی اعضای این محافل همیشه دارند؛ باعث نشده تا خود را 

 با قلم بسیار خوب نوشتن دور ببیند و ی نوشتن و دایره از

 ■ .استخوبی را خلق کرده  ثارآدرخشان 
  

 

 

 

 

رسول جعفری )سیمیا( با چاپ  غالم
این مجموعه به خوانندگان اثرش 

نویسی  داستان رساند که داستان و
 د.شناس خوبی می را به
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 «ا مارکزیل گارسیگابر»، «ن مغروق جهانیباتریز» نقد داستان  
 «شنو فرخنده حق» 
 

 ی از ماکوندوا گوشه

کلمبیایی آمریكای التین، در گابریل گارسیا مارکز نویسنده 

 3381دنیا آمد. او در سال  همیالدی ب 3318شش مارس 

گفته است روش  آن خود کرد. او جایزه نوبل ادبیات را از

گرفته است. گفته است  روایت داستان را از مادربزرگش یاد

که فراطبیعی و فانتزی بودند، با  مادربزرگش چیزهایی را

از بیماری  3333کرد. مارکز در سال لحنی طبیعی تعریف می

ش به آن یها داستانسرطان خود آگاه شد و از آن به بعد در 

طرفدارنش هنوز او را گابو خطاب  اشاره کرد. برخی از

صد سال  توان به چند نمونه اشاره کرد: از آثار او می کنند. یم

زبان ترجمه  که  به سی -ترین اثرش مهم– 3381سال ،تنهایی

،  3311 ،پائیز پدرساالر ،3381ساعت شیطان،  .شده است

، ژنرال در هزار 3388 ،عشق در زمان وبا

، از عشق و شیاطین 3383 ال،یرهای خود تو

کس به سرهنگ نامه  ، هیچ3330، دیگر

، 3311 ،طوفان برگ 3388 ،نویسد نمی

. مارکز گفته است فیدل 3331 ،زائران غریب

کاسترو، کافكا، همینگوی از قهرمانان 

زندگیش هستند، ولی منتقدان معتقدند او از 

فاکنر و سوفوکلس، تأثیر گرفته است. از آثار دیگرش، ساعت 

ی من  نام روسپیان سودازده نحس و آخرین اثر او در ایران به

 ارشاد دراست که توسط انتشارات نیلوفر و با مجوز وزارت 

 که برای چاپ دوم اجازه نگرفت.     نسخه چاپ شد 1133

 خالصه:

کنند، مردی را که غرق  هایی که کنار ساحل بازی می بچه

فكر  ها آنبینند.  آورد، از دور می آب به ساحل می شده و

کنند که کشتی دشمن و یا نهنگ است، ولی وقتی به  می

متعلق به  گیاهانی که ها جلبک و رسد و بچه ساحل می

های دور و مربوط به اعماق دریا است، از روی او جدا  اقیانوس

کنند  بازی می  ها با مرده بینند یک مرد است. بچه کنند، می می

یكی از  دارند. ریزند و از رویش بر می و ماسه را رویش می

دهد.  بیند و به مردم دهكده خبر می اهالی مرد مغروق را می

متوجه سنگینی  ها آنبرند.  به خانه می آیند و او را گروهی می

کنند،  وقتی او را کف اتاق دراز می شوند. بیش از اندازه او می

زحمت جا  اندازه بلند است و توی اتاق به بینند قدش بی می

 -شمارش رد. دهكده خیلی کوچک است و اهالی قابلگی می

فهمند که او  برای همین زود می -شوند توی هفت قایق جا می

روند تا از  مردان دهكده آن شب به دریا نمی جا نیست. آن اهل

اند یا  کسی را گم کرده ها آنکه آیا  های مجاور بپرسند دهكده

که مشغول تمیز و مرتب کردن او هستند، متوجه  ها زن نه؟ و

او چهارشانه و  قیافه است. شوند که او بسیار خوش می

ها  اند. زن دهروز دی تا آن ها آنقدبلندترین مردی است که 

چنان که از او تصوراتی رویایی  شوند. آن ی او می ی قیافه شیفته

ها او را قوی و قدرتمند  آورند. زن وجود می در ذهن خود به

های چند مرد را به  تواند که فعالیت ای که می گونه بینند، به می

او استبان است و فقط  گویند ها می دهد. زن تنهایی انجام می

 ها آنتواند این مشخصات را داشته باشد.  که می استبان است

ترین لباس به  های خود را با بهترین و شیک رسم دارند مرده

آب بسپارند، برای همین برای او از 

ند. و هرچه زدو ی بادبان لباس می پارچه

بندند  از طلسم سفیدبختی دارند به او می

. مندانه انجام گیردکه مراسم او آبرو

جه همسران خود را نسبت مردان وقتی تو

 ها آن کنند. بینند، تعجب می به مرد می

ها  گذرند، پس چرا زن چیز نمی ها که از هیچ گویند کوسه می

ی  ها چهره کنند. اما وقتی زن این همه نذورات به او آویزان می

به  کنند و اند تا نور نخورد، باز می که رویش را کشیده مرد را

قیافه  فهمند که او چقدر خوش می اه آندهند،  مردها نشان می

کنند که مبادا وقتی به همسران  است و در دل به این فكر می

به مرد مغروق فكر کنند. مردها  ها آنکنند  اعتنایی می خود بی

که او استبان است، باور دارند و مایلند  را این ها، هم مثل زن

و که هرچه زودتر مرد مغروق را به دریا بیندازند تا توجه 

هایی که برای  رسیدگی همسرانشان نسبت به او تمام شود. زن

اند، وقتی جریان را به  های مجاور رفته آوردن گل به دهكده

آیند و  هم برای دیدن مرد مغروق می گویند، آن اهالی ده می

دانند.  سپاری خود را از اقوام او می همگی برای مراسم به آب

حین  ها آنفامیل شدند.  به این ترتیب اهالی دهات همه با هم

ر یچیز تغی آن پس همه کردند که از فكر میسپاری  به آب

های بزرگ و کف محكم و  دروازه ها آنهای  کرد. خانه خواهد

احت بتواند ری استپان   های بلند خواهد داشت تا خاطره سقف

کردند که  و فكر می هر جا برود و در هر جا بخواهد بماند. به

کنند و  بازی می  ها با مرده بچه
ریزند و از  ماسه را رویش می

دارند. یكی از اهالی  رویش بر می
بیند و به مردم  مرد مغروق را می

 دهد. دهكده خبر می
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 گل بكارند ها را خالی کنند و بكنند و الی صخرهباید زمین را 

آورند که اگر ناخدای کشتی رهگذری شكلی در و دهكده را به

ی استپان  جا دهكده را ببیند، با چهارده زبان بگوید آن جا آن

ها با بوی گل از  آیند صبح جا می است و مسافرانی که به آن

یشه زنده خواب بیدار شوند. و به این ترتیب یاد استپان هم

 ..بماند.

 مشخصات داستان: 

است و شاید  گرای جادویی )رئالیسم جادویی( واقع قالب اثر

را در چند ژانر مختلف  توان آن به همین دلیل است که می

 تعریف کرد: 

های  ی شگفت است. زیرا با تجربه مجموعه که زیر، فانتزی -

 زیستی ما مغایرت دارد.

گرایی روی آورده و غیرواقعی  افسانه، چراکه به مطلق -

 واقع به انسانی خیالی توجه دارد. است؛ در

زیرا ابرانسانی را  ،اسطوره - 

که متفاوت از انسان  کند تصویر می

 واقعی است.  

تمام حوادث کتاب زیباترین 

مرد مغرور جهان در زمانی کمتر از 

 -سال و قرن-ولی  زمان واقعی  افتد، روز اتفاق می یک شبانه

گونه که مكان واقعی ندارد. در واقع مكان همان  ندارد. همان

 .ناکجا آباد است–ماکوندوی مارکزی 

داستان کوتاهی از مجموعه داستان زیباترین مرد مغروق 

توفان برگ است که بعد از داستان بلند توفان برگ، همراه با 

این مجموعه اولین  گردآوری شده است. چند داستان دیگر،

اند رئالیسم جادویی را از همین کتاب  کتاب مارکز است و گفته

داستان زیباترین مرد مغروق عالوه بر اینكه  شروع کرده است.

که خود مشخصات –است  گرای جادویی مختصات واقعپیرو 

-های خود سبب داشتن بعضی از ویژگی به –کامالً مدونی ندارد

دید و  پردازی و زاویه ساختاری که فاقد پیرنگ، شخصیت

رد. لذا اگر داستان، میگیرار در حیطه رمان نو ق –درونمایه

و یا در  -گرای جادویی واقعیت– نوع )ژانر ( خودش مناسب با

توان نادیده گرفتن عناصر و  ی رمان نو نقد شود، می حیطه

عادی  ،ها داستانبراساس این نوع  های داستان را چارچوب

که - ی نقد رئالیستی بررسی شود فرض کرد. اما اگر با شیوه

توان برخی عناصر  می –رئالیسم جادویی زیرمجموعه آن است

ئالیسمی نقد و بررسی ر یها داستانداستان را با شیوه معمول 

 ها داستانهای بین این نوع  شود تفاوت کرد. این امر سبب می

 تر مشخص شوند. معمولی یها داستانبا 

رئالیسم  ترین تفاوت این داستان با در باب اولین و مهم

توان به ساختار پیرنگ آن اشاره کرد. در این مورد  ساده می

که  -مرد مغروق-ای برای شخصیت اصلی  باید گفت که گره

گیر و بخواهد او را با خود در شخصی و مخصوص خود او باشد

کند وجود ندارد. زیرا او از ابتدای داستان مرده و تا انتها به 

تواند مربوط به اهالی  ماند. در واقع گره می همین صورت می

اند و با چنین موجودی درگیری ذهنی  باشد که او را پیدا کرده

دنبال  گر مطلب گفته شده را بپذیریم، باید بهاند. ا پیدا کرده

کس یا کسانی باشیم که بیشترین درگیری را در داستان با 

توان  یا دیگران داشته باشد. باتوجه به این امر می خود

اهالی ده فرض کرد که با  شخصیت اصلی داستان را بعضی از

تاحدی در انتها هم  شوند و نام مرد مغروق، درگیر می ای به گره

صورت اگر مرد مغروق شخصیت  کنند. در غیر این می تغییر

باشد، باید  -که مرده است- اصلی

ای برایش وجود  تأکید کرد که گره

طور کلی در  که به ندارد. ضمن این

داستان گره اصلی و محكمی که 

بتواند اساس پیرنگ را تشكیل دهد، 

 ده است،وجود ندارد. لذا برای شخصیتی که از همان ابتدا مر

که شخصیت  . چراتعلیق و کشمكشی در داستان وجود ندارد

تواند  تواند برای خود کاری انجام دهد. این دلیل می مرده نمی

تر کند. ضمن  خصوصیات خاطره را همراه با دالئل دیگر پررنگ

که داستان عنصر غالب نیز ندارد و هیچ یک از عناصر  این

 محور قرار بگیرند. داستانی آن کامل نیستند که بتوانند

داستان همچنین روابطه علت و معلولی ندارد؛ در واقع مواردی 

گرچه - کند را که ارتباطی منطقی با هم ندارند، بیان می

لذا این  -پذیرند منطقی را می رئالیسم جادویی، بی یها داستان

 ها آنها در  داستان هم اشاره به مواردی دارد که این نشانه

 هویداست:

برند،  ها باال می سپاری، وقتی جسد را از پله مراسم آبدر  -

 رویا دارد. های بی شان آدم فهمند که دهكده می

 حرف زدن مرده.  -

ای که از دور به بزرگی و به شكل کشتی  جسم بادکرده -

 است. 

گرای جادویی )رئالیسم جادویی(  قالب اثر واقع
توان  است و شاید به همین دلیل است که می

 .آن را در چند ژانر مختلف تعریف کرد
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مشخصات مرد مغروق: بزرگی و درشتی او تا حدی که او را 

رند و قد بلندش که در میگیبا نهنگ و یا کشتی دشمن اشتباه 

رد، تصور قدرت چند مرد قوی و زیبایی میگییک اتاق جا ن

 العاده برای او و... خارق

 توجیه ارتباط مرد مغروق با آرامی دریا. -

ی رشد مرد مغروق بعد از مرگ که در داستان  ادامه -

عنوان ورم  عنوان بخشی از سرشت مردان مغروق آمده. نه به به

 ردن آب.علت خو به ها آن

های پیراهن او که با نیروی پنهانی بدنش کنده  دکمه -

 شوند. می

 آید. پارچه بادبان برای لباس او کم می -

اندازند که نور او را  دستمالی که روی صورت مرده می -

 اذیت نكند. 

شان  فهمند که چقدر دهكده مراسم مرگ او می در -

 حاصل است. بی

ی  به دریا بیفتد، زمان به اندازهکنند که  وقتی او را رها می -

 گذرد. چند قرن می بخشی از

فهمند که  از وجود او می -

 شان متروک است. یها ناخیاب

باید به آن توجه ی دیگری که  نكته 

داشت این است که این داستان 

، برای  رغم آنچه که گفته شده است علی

کودک و نوجوان نوشته نشده چون موضوع مطرح شده در 

داستان تناسبی با کودک و نوجوان ندارد. گرچه مرد مغروق را 

زنند و با او  های روی او را کنار می ها پیدا کرده و جلبک بچه

هستند که پس از آن وارد االن اما این بزرگسکنند،  بازی می

 شوند.   ماجرا شده و با آن درگیر می

های  پردازی داستان باید گفت شخصیت در باب شخصیت

گرای جادویی، معرفی کاملی  های واقع دلیل ویژگی داستان به

های مهم داستان عبارتند  دهند. شخصیت دست نمی خود به از

که دارای  -خصیت اول داستانش-)استپان(  ،از: مرد مغروق

 صفات ظاهری کاملی است از جمله قد بلند، چهارشانه،

آمده است.   اقیانوسی دور تنومند، رشید، و... او از ،قیافه خوش

های دیگر داستان  که شخصیت ها و زن های دهكده، مردها بچه

شكل زن پیرتر و  گاهی هم به اند، و کلی معرفی  شدههستند 

 لذا همه تیپیک هستند. شوند. میتر معرفی  جوان

 بنابراین باید شخصیت اصلی داستان را نیز با اصول

. در رئالیسم جادویی بررسی کرد یها داستانهای  شخصیت

را مورد بحث قرار  ها آنکه باید  توان چندان صورت نمی غیر این

که از  خصوص شخصیت مرد مغروق که عالوه بر این داد. به

ای برخوردار است که  قاعده است، از تخیل بی ابتدا تا انتها مرده

ماند  گرا از یک پدیده پدیدارشناسی دور می در داستان واقعیت

رئالیسم قرار  یها داستانپردازی  در حیطه شخصیت و

گرایی در ارتباط با او اشاره کرد.  توان به مطلق رد. اما میگی مین

العاده است و در  دارد. فوقای  افسانه ای یا شخصیتی اسطوره او

مورد او مبالغه شده است. نویسنده هم از نظر فیزیكی در 

کند، هم از  بزرگ جلوه دادن او اغراق می

فقط  نظر زیبایی. اما از هویت و نشانی او

در  –استپان – کند یک اسم معرفی می

های الزم برای  واقع او فاقد نشانه

 پردازی است. شخصیت

ن نیز سایر عناصر دیگر این داستا  

عنوان مثال  گرای جادویی بررسی شوند. به باید در ژانر واقعیت

دید داستان بیشتر دانای کل مطلق است، اما گاهی  زاویه

دید  زاویه 333طور مثال در ص  شود. به دلیل عوض می بی

 شود. شود و از زبان مرده، یک عبارت روایت می عوض می

مرده، یكی دیگر از دید و روایت از زبان  ر ناگهانی زاویهیتغی

است  –گرای جادویی واقعیت– ها داستانهای این نوع  ویژگی

 شود. که در آن قواعد داستان نادیده گرفته می

ای است از واقع و ناواقع  مایه این داستان نیز مجموعه درون 

طور کامل  شخصیتی که به. افسانه و... و خیال و اسطوره و

زمانی  در –ماکوندو– ناکجاآباد مارکز در معرفی نشده، و

ای که بتواند یک مفهوم  مایه شود. لذا درون نامشخص، غرق می

شود.  کامل و منسجم را افاده کند، از آن دریافت نمی واقعی و

-مكتب واقعیت جادویی که نویسندگان مختلف  ضمن این

اَشكال  -گونتر گراس، ایتالو کالوینو، آستوریاس و... بورخس،

در نظر  که با هم متفاوت است. قائلند خود مختلفی برای کار

در مورد  ها آنی استفاده از  مارکز کلمات قدرت دارند و نحوه

پردازی داستان باید  در باب شخصیت
دلیل  های داستان به گفت شخصیت

گرای جادویی، معرفی  های واقع ویژگی
 دهند. دست نمی کاملی از خود به
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نویسندگان مختلف، متفاوت است. او همچنین برای یافتن 

کلمات جدید در جستجو بود. در واقع رئالیسم جادویی مارکز، 

گویی خود اوست. او سعی دارد در ترکیبی  براساس غلو و اغراق

گرایی و فانتزی، موضوع داستان را واقعی جلوه دهد؛  واقع از

هم  اسطوره و فانتزی و واقعیت و... را به ترکیبی از افسانه یا

متصل کرده تا از مجموعه آن بتواند داستان را پدید آورد. اما 

نحوی  ی داستان به از هر گوشه هر یک از انواع ذکر شده،

توان انتظار  چنینی، نمی این یها داستانزند. در  بیرون می

عنوان مثال اگر  به ای کامل و مدون داشت. مایه دریافت درون

مایه را از داستان دریافت کنیم که مردی با  بخواهیم این درون

موقع به آب  و تا ای وارد شد که مرده بود به دهكده این

های زنان و مردان دهكده شد،  سپاریش، موجب تغییر دیدگاه

توجه همسران  مورد کردند که دیگر ها فكرکه مرد طوری به

هایشان بیشتر  را نسبت به زن خود نیستند و باید توجه خود

، به ها آنهای خود از  کنند؛ تا زنان در ناراحتی و خسته شدن

-را با او مقایسه نكنند  ها آن مرد مغروق فكر نكنند و

باید گفت، این مرد  -طور که داستان به آن توجه دارد همان

ط ظاهری زیبا و قوی دارد. یعنی یک وجه از وجوهی را که فق

تواند جزء امتیازات یک مرد باشد، وجوه دیگر شخصیتی او  می

 مشخص نیست. 

 

 

 

که اگر هم ظاهر او توانسته باشد تا این حد  تر این از آن مهم

توجه کند، باید در نظر داشت که او مرده است و یک  جلب

تواند این تفكر را در مردم  قیافه، نمی مرده هر قدر هم خوش

که استپان، که مرده را به او نسبت  بوجود آورد مگر این

 ی خصوصیات خوب دیگر را داشته باشد. دهند همه می

این اثر در نوع روایت  ترین امتیاز آثار مارکز و بزرگامتیاز: 

ی مخاطبین  که همه و اینكه این روایات را با وجودی  ستها آن

دور از واقعیت است،  دانند آمیخته به جادو، وهم، خیال و به می

آورد که به یقین و باور نزدیک باشد.  ای به تصویر در می گونه به

در واقع مخاطب با وقوف به عیار باالی غیرواقعی بودن 

کند که داستان از حقیقت  داستان، مواقع بسیاری احساس می

دن آن ادامه دهد. مانندی دور نمانده و مایل است به خوان

پنداری  های داستان همذات حتی گاهی با برخی از شخصیت

 یها داستانکه بسیارند نویسندگانی که  کند، در حالی  می

کنند که بدور از حقیقت  هایی بیان می واقعی را با شیوه

 ها آنتواند با  مانندی است و خواننده در هیچ شرایطی نمی

 ■ارتباط برقرار کند. 
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 «احمد محمود» ،«درخت انجیر معابد»رمان ررسی نقش درخت در ب  

 «اکملعرش شهناز» 
 

 معبدی برای درخت انجیر

درخت از عناصر طبیعی است که نقش بسیار مهمی در 

کائنات برعهده دارد. خواص مادی درخت بر کسی پوشیده 

گذشته از خصوصیات فیزیكی و طبیعی، درخت نیست. 

هایی دارد که ورای خصوصیات طبیعی آن است.  ویژگی

درختان در دنیا خصایص ویژه ماورایی دارند و نوع بشر بر آن 

 اذعان دارد.

را که در حوزه   که آن 3«درختان»سی.ج.م. گری در مقاله 

شناسی نگاشته است، به خصوصیات مختلف درختان  انسان

های مادی درختان با تفكرات  گوید ویژگی او می کند. ه میاشار

های فراطبیعی یا مقدس درآمیخته است و این  و اندیشه

موجودات نه فقط در ادیان برجسته شرق و غرب تقدس دارند، 

بلكه در سنن دیگر نیز مقدسند. از نظر او درختان نشانه بعضی 

ایفا خدایان هستند و حتی نقش رابط را در عرصه مذهب 

در ایران نیز درخت از اهمیت  کنند. می

شاخه برسم در  باالیی برخوردار است.

دین زرتشت بسیار نمادین است و در 

سرو نیز از  مراسم مذهبی حضور دارد.

درختانی است که در ایران مورد احترام 

سرو ابرقو و مراسمی که  بوده است.

 شود، اکنون نیز برای آن برگزار می

 .اهمیت داردنشان از این 

گوید در  گری به نیروی ذاتی درختان معتقد است. وی می

های کهن چین( درختان و همه  )از فرهنگ اندیشه دائوئیستی

های یین و یانگ )نیروهای متضاد در  اشكال طبیعت انرژی

شویی )کنش متقابل یین و  عالم( را در خود دارند و حتی فنگ

 یانگ( نیز در درختان وجود دارد.

ای است بر نوشتار حاضر درباره نقش  سطور مذکور مقدمه

احمد محمود که نخستین  درخت انجیر معابددرخت در رمان 

منتشر شد. این داستان حول محور درخت  13بار در سال 

انجیر معابد که در یكی از شهرهای جنوبی ایران است 

این درخت شباهت بسیاری به درخت انجیر معابد  چرخد. می

 واقع دارای همان تقدس و حرمت است. در یش دارد.جزیره ک

شاید درخت  قصه محمود گوشه چشمی به درخت موجود در 

کیش داشته باشد. درخت انجیر معابد در امتداد سواحل 

کند. این درخت کهنسال  فارس و دریای عمان رشد می خلیج

 .شود ها و اماکن متبرکه کاشته می در زیارتگاه اکثراً

عابد که نام این رمان را هم به خود درخت انجیر م

 اختصاص داده نقش بسیار زیادی در روند حوادث قصه دارد.

این درخت که دارای تقدس خاصی است جایگاهی بزرگ و 

گفتنی است در هند درخت  عجیبی را در قصه محمود دارد.

بر این باورند که انجیر  ها آندانند.  انجیر هندی را مقدس می

یم را در پناه خود قرار داد. در واقع شیری هندی دو کودک یت

را زنده نگاه  ها آنکه از این انجیر بر دهان کودکان چكید، 

ها معتقدند بودا زیر این درخت به تحول فكری  بودایی داشت.

 دست یافته است.

توان گذشت که  از کنار خواص درمانی این درخت نیز نمی 

درد  شویه و داروی رفع دندان عنوان دهان عصاره پوست آن به

مفید همچنین برای درمان اسهال و زخم معده  رود. کار می به

نویسد تهیه شربت از  گری می است.

گیاهان مقدس برای نیل به الهوت و 

 شود. ارتباط با خدایان انجام می

های  جالب است که در اسوات 

ای از  جاودانی، درخت انجیر جلوه

گویند این  برهما در دنیاست. می

درخت از ناف و مرکز وارونا )خدای 

آسمانی در دین ودایی( برخاسته و در 

 ای عالم شناور است. ه آب

در این قصه خانواده ثروتمند و اصیلی مورد بحثند که 

رد. میگیشان در کنار این درخت شكل  ماجراهای زندگی

گر و مقدس است.  درخت انجیر معابد این قصه درختی معجزه

مردم اعتقاد شگرفی به آن دارند و برای آن نذر و نیاز 

اد مردم به درخت های قصه، اعتق کنند. بعضی از شخصیت می

دانند اما گروهی چنان  بیجا و باوری کورکورانه می را تعصبی 

 دارند. ها گرامی می را در حد امامزاده به درخت معتقدند که آن

شمارد در  هایی که گری برای درخت برمی درواقع همان ویژگی

 درخت قصه ما نیز قابل مشاهده است.

)خانواده آذرپاد( این اعتقاد در حدی است که خانواده قصه 

ابتدا تصمیم به قطع  های اطراف درخت است، که صاحب زمین

رد اما با جاری شدن خون از آن از انجام این کار میگیدرخت 

زمین برای درخت به  133کند و حتی با وقف  خودداری می

درخت از عناصر طبیعی است که نقش 
بسیار مهمی در کائنات برعهده دارد. 

پوشیده  خواص مادی درخت بر کسی
نیست. گذشته از خصوصیات فیزیكی و 

هایی دارد که  طبیعی، درخت ویژگی
 ورای خصوصیات طبیعی آن است.
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جاری شدن خون از  کند. نوعی آن را صاحب معبد و بارگاه می

بعضی افراد درباره خون درخت یادآور باورهایی است که 

این قسمت از قصه به  گریستن درختان در روز عاشورا دارند.

 ها داستانهرچند این  کند؛ نیروی ماورایی درخت اشاره می

 ساخته و پرداخته اذهان عوام باشد.

سال عمر دارد و مرد  313درخت انجیر قصه حدود 

این را از بنگال به این شهر آورده است. طی  ای آن غریبه

ای از تقدس اطراف درخت را گرفته و مردم  هاله ها  سال

درخت  دهند. بسیاری از کرامات و معجزات را به آن نسبت می

د که او و پدرانش چند انجیر حتی متولی با نام علمدار دار

 را به عهده دارند. ولیت نگهداری از آننسل است مسئ

خاصیت شفابخشی درخت تا حدی است که مردم به آن 

زنان  کنند، بیماران خود را به آن زنجیر می بندند، خیل مید

اند که کاشتن  کنند و... در هند بر این عقیده نازا برایش نذر می

تواند نازایی را درمان کند زیرا اعتقاد بر  یک درخت حتی می

ها از باروری  این است که ارواح ناآرام با سكونت در جان زن

 کنند و کاشت جلوگیری می ها آن

درمانی برای این درد است.  ،درخت

طور در برابر چشم و نفوس بد،  همین

درمان بیماری و شفای روح و... گری 

دلیل پیوند با  معتقد است درختان به

های  عالم الهوت، در برابر بیماری

جسمی و روحی از نوع بشر محافظت 

کنند. در ژاپن چوب را سرشار از  می

همواره  ها نااغلب گورست در دانند. رامات )دل و روح( می

در ایران اغلب درختی بر سر مزار عزیزان  درخت حضور دارد.

نویسد درخت  گری می نشیند که محبوب درگذشته است. می

انجیر هندی از درختانی است که در مزارهای جاوه کاشته 

 شود. می

سخنی در باب مخالفت با  در این قصه کسی حق ندارد

ایمان و اعتقاد مردم به درخت در ر معابد بگوید. درخت انجی

حدی است که هرگونه سخن مخالف با آن کفر محسوب 

های درخت انجیر هوایی است و رشد بسیار  شود. ریشه می

زیادی دارد و شاید همین رشد سریع و ظاهر خاص 

 خصوصیت ماورایی به آن بخشیده باشد.

درخت کیهانی  هایی که دارد، درخت انجیر معابد با ویژگی

کند. در باورهای باستانی درخت کیهانی  به ذهن متبادر می را

مرکز عالم است. در برخی ادیان اعتقاد بر این است که جهان 

ها با درخت کیهانی که از مرکز عالم  چند الیه دارد و این الیه

توان در اطراف و  اند. این باور را می گذرد از هم مجزا شده می

كای شمالی تا کشورهای از آمری اکناف عالم سراغ گرفت؛

اسكاندیناوی و مصر باستان. در سنت هندی روایات بسیاری 

راجع به درخت کیهانی مطرح شده است. در اوپانیشادها 

هایش در  ای است که ریشه درخت کیهانی درخت وارونه

درخت کیهانی  رد.میگیهاش زمین را دربر آسمان است و شاخه

هنگ اسالم را به ذهن المنتهی در فر حتی شاخه طوبی و سدره

 اند. های فراوانش تمام آسمان را پوشانده آورد که شاخه می

های درخت مقدس کیهانی به اعماق جهان زیر رفته  ریشه

هایش عالوه بر مرکز زمین، جهان آدمی و  و تنه و شاخه

 خدایان را دربرگرفته است.

تقدس جهان و  أبه اعتقاد گری درخت کیهانی که منش

تداوم و باروری آن است، درخت زندگی و فناناپذیری نیز به 

این  طور درخت معرفت و فرزانگی. همین رود، شمار می

 توان در درخت انجیر معابد نیز دید. ها را به نوعی می ویژگی

های سترگ که در  درختی با شاخ و برگ گسترده و ریشه

 درمانی بر ناباروری است، اذهان مردم ریشه دوانده است،

حال ممكن  دهد و... بیماران را شفا می

نباشد ها خیالی بیش  است این ویژگی

هر صورت در ساختار فرهنگ  اما به

شان را  مردم تنیده و بافتار ذهنی

 تشكیل داده است.    

توان دریافت که  از بطن داستان می 

جمله خود علمدار( درخت را  ای )از عده

دستاویزی برای رسیدن به مال و قدرت 

داند که درخت  اند. حتی خود اسفندیارخان هم می قرار داده

معابر یک درخت معمولی است و هیچ کرامت انجیر 

عنوان سمبل باور و  ای ندارد اما وجود آن را به العاده خارق

داند و به دوستش مهران شهرکی که  اعتقادات مردم الزم می

این درخت حاال تبدیل  گوید هیچ باوری به درخت ندارد، می

حقیقت  شده به سمبل باورهای چند نسل از مردم. در

هایی را که   توان سمبل رسد که نمی ه این نتیجه میاسفندیار ب

آن هم درخت که  اند از بین برد. در طول قرون شكل گرفته

 ست.ها ناجزئی از زندگی انس

ها بر این باورند که درختان روح دارند.  بسیاری از کیش  

ها و موجودات ماورایی وابسته به  گوید انواع روح گری می

ثال جن در دوره قبل اسالم به انواع برای م اند. درختان بوده

های بلوط  ها در یونان همان پری درختان وابسته است یا پری

 بودند یا بید در ژاپن صاحب روح است.

فرزند اسفندیار آذرپاد که شخصیت اصلی رمان  فرامرز،

است، هیچ اعتقادی به کرامات درخت ندارد و علمدار را مرد 

سال عمر  051درخت انجیر قصه حدود 
را از بنگال به  آنای  دارد و مرد غریبه

ها  این شهر آورده است. طی این سال
ای از تقدس اطراف درخت را  هاله 

گرفته و مردم بسیاری از کرامات و 
 دهند. معجزات را به آن نسبت می
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ه خود علمدار که عاشقانه داند. گفتنی است ک فریبكاری می

های بسیاری راجع به  ها و قصه پرستد، افسانه درخت را می

هایی با موضوع شفای کوران و  افسانه کند؛ درخت منتشر می

جالب است حتی مهران که  بیماران و افلیجان توسط درخت.

کند،  پس از مرگ اسفندیار آذرپاد زن و اموال او را تصاحب می

درخت انجیر معابد وقتی مقاومت مردم را  با وجود انكار قدرت

آید و  بیند، از در صلح درمی کن کردن درخت می در برابر ریشه

درواقع وجود  کند. حتی برای آن معبد و جایگاه نیز درست می

ساز مهران شهرکی به اعتبار و رونق آن  درخت در شهرک تازه

 افزاید. می

یدا کنیم که شاید با خواندن داستان به این دیدگاه دست پ

ثمر که  درختی بی پرستی است؛ درخت انجیر معابد نماد خرافه

دل  ای مردم ساده هیچ نكته مثبتی ندارد جز جمع کردن عده

که بی هیچ اندیشه واثق دل به این درخت  مردمی دور خود؛ به

حال  جویند. اند و برای درمان دردهای خود از آن مدد می بسته

یعنی  ری نیز به این قضیه نگریست؛توان از منظر دیگ آنكه می

اینكه  همان وجه ماورایی درخت؛

عقایدی که حول این درخت شكل 

های  ها و اندیشه  ریشه در اسطوره گرفته،

شناسی قابل  جامعه  کهن دارد و از دیدگاه

 بررسی است.

درخت انجیر معابد در اتفاقاتی که در 

 افتد همواره حضور دارد. داستان می

رود و در بستر  آذرپاد از دنیا میاسفندیار 

باب درخت وصیت  مرگ به همسرش در

اینكه پاسدار درخت باشد تا  کند؛ می

مهران شهرکی همسر اسفندیار و نیز  آسیبی به آن نرسد.

پس از آن فرامرز مادرش را از  کند. ثروتش را تصاحب می

او به  برد. ای هم از ثروت پدری نمی دهد و هیچ بهره دست می

گذراند  آورد و وقایعی از سر می گی بسیار سخیفی روی میزند

فرامرز مدتی را کنار  گنجد. که ذکر آن در این مجال نمی

الملوک که با وجود فكر روشنش، اعتقاد بسیاری  اش تاج عمه

 کند، نهایت نیز در کنار آن کالبد تهی می به درخت دارد و در

ه حتی فرامز هم گذراند. اما نكته اصلی اینجاست ک روزگار می

برد. او پس از  از قدرت درخت برای رسیدن به هدفش بهره می

، پس ها زبانانداختن شایعه مرگش بر   غیبتی بسیار طوالنی و

ها   ها در کسوت درویشی که رفتارش بیشتر به مرتاض از سال

گردد و در معبد درخت انجیر  ماند به زادگاه خود باز می می

کند. فرامرز  اعمال محیرالعقول می شروع به نمایش کرامات و

های دیرین و نیز عقده حقارت  ها و کینه که فردی است با زخم

بسیار، برای رسیدن به هدفش که همان سرنگونی مهران 

کند. او زیر سایه  شهرکی است از هیچ کاری فروگذار نمی

کند و در واقع با فریب و  درخت افراد بسیاری را مرید خود می

او مردم را علیه  کند. تقادات مردم سوء استفاده مینیرنگ از اع

مردم خشمگین نیز دم و دستگاه مهران را  انگیزد. مهران برمی

جالب است در این قسمت داستان درخت  کشند. به آتش می

درواقع قسمت پایانی رمان  یابد. وجه سوررئال و نمادین می

صه را برخی این قسمت از ق نهد. پای در عرصه سوررئالیسم می

در اینجا درخت ویژگی  دانند. نامتناسب با بقیه آن می

کنند و  هایش رشد وحشتناکی می  ریشه کند. فراواقعی پیدا می

این تصویر شباهت بسیاری به  رند.میگی بر تمام شهر را در

ادارات و اماکن  ها، ها جلوی کتابخانه ریشه درخت کیهانی دارد.

شود و  ری متصاعد میپس از آن نو کنند. عمومی را سد می

 شوند.  ها محو می ریشه

باورها و اعتقادات  أها اساس و منش به واقع درختی که سال

اکنون زیر سایه فریبكاری فرامرز ویران  مردم بوده است،

درختی که مشكل خاصی برای  شود، می

کرده و حتی مایه  کسی ایجاد نمی

این شاید همان  دلگرمی نیز بوده است.

سنتی که  با سنت باشد؛ تقابل مدرنیته

درخت انجیر معابد و اعتقادات عوام 

ای که مهران با  نماد آن است و مدرنیته

را به  وسازهایش آن عقاید و نیز ساخت

 آورد. نمایش درمی

طی خوانش متن در فصل پایانی 

صورت نمادین اما به صراحت  هرچند به

های  شخصیت العاده درخت را دریافت. توان وجه خارق می

در بخش مذکور که داستان آن در دوره پهلوی  مان خصوصاًر

 ها آنتوان برای  گذرد همگی نمادین هستند و حتی می می

 ازاهای خارجی یافت. مابه

توان گرفت اینكه درخت  نتیجه کلی که از متن حاضر می

هایی که گری  داستان موردنظر با بسیاری از ویژگی

ای برای  را وسیلهگری درخت  شمارد همخوانی دارد. برمی

 یعنی ابزاری برای ارتباط با الهوت. داند؛ ارتباط با خدایان می

کند که کاشت درخت در معابد  به این مساله اشاره می او دقیقاً

گاه موجود مقدس و انسان بر زمین  حقیقت وعده که در

 کند. پذیر می تماس و ارتباط با مقدسان را امكان هستند،

رش رمان خویش به وجه اساطیری شک نویسنده در نگا بی

درخت توجه داشته و مطالعات جامعی در این باب داشته 

تواند بر  ای که یک درخت دارد چگونه می اینكه وجهه است؛

قسمت پایانی رمان پای در عرصه 
نهد. برخی این  سوررئالیسم می

قسمت از قصه را نامتناسب با بقیه آن 
دانند. در اینجا درخت ویژگی  می

هایش   کند. ریشه فراواقعی پیدا می
کنند و تمام شهر  رشد وحشتناکی می

تصویر شباهت گیرند. این  را در بر می
 بسیاری به درخت کیهانی دارد.
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گیری  ایدئولوژی و باورهای مردم تاثیر بگذارد و حتی در شكل

 گذرد سهم داشته باشد. می ها آنبسیاری از حوادثی که بر 

قدر که در خلق برخی  ه نوع بشر همانتر اینك نكته جالب

 ها آنها نقش دارد، به همان اندازه نیز در محو  ها و باور اندیشه

کاری که مردم شهر با پیروی از درویش  تاثیرگذار است،

هم  به نهایت باعث ویرانی درخت، دهند و در فریبكار انجام می

و  شوند. ریختن ساختار شهر و قربانی کردن برخی افراد می

این به معنای قربانی کردن باورها و اعتقاداتی است که هرچند 

اما  اند، شان بلند است و حتی نماد خرافه امروزه بوی کهنگی

عقایدی که در  اند؛ ند و روزگاری شاکله اندیشه بشر بودها اصیل

نگ سبزی به اذهان انسان امروز عصر سنگ و آهن ر

 ■زنند. می

 
شناسی هنر و ادبیات،  انسان نگاه کنید به کتاب درآمدی بر-0

 .0033گزیده و ترجمه محمدرضا پورجعفری، نشر ثالث، 
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 «دومبخش » حكومت ترکان آغاز نیمه اول قرن پنجم هجری، «ششمگفتار » ،یر تحول نثر پارسیس 

 «نیندا ام» 

 

در اواخر قرن چهارم، سبكتگین و پسرش  گفته شد که

سود سرزمین پارس اوضاع آشفته  از نژاد، ترک محمود غزنوی

جسته و به اسم حمایت از آخرین پادشاه سامانی در مقابل 

طغیان گرش، منشور حكومت خراسان را از آن خود سرداران 

فرهنگی  در بخش اول این گفتار به اوضاع اجتماعی و کردند.

موانع تحوالت چشمگیر در  علل و نیز این دوره اشاره شد و

در این بخش به مختصات سبكی  بررسی شد. ادبیات این دوره

 تحول آن نسبت به دوره پیش، تفاوت و نثر این دوره و

 م پرداخت.خواهی

 مختصات نثر در نیمه اول قرن پنجم هجری -3

علت  های نثر فارسی در نیمه اول قرن پنجم، به ویژگی

ارتباط پیوسته و تنگاتنگ آن با دوره  دوره و کوتاهی زمان این

دوره هر دو  که بسیاری از نویسندگان این تا حدی-قبل 

هر  حكومت سامانی و غزنوی را درک کرده و احیاناً متعلق به

تفاوت  -اند دو دربار یا دربارهای محلی هر دو دوره بوده

تمام کتب معتبری که  تقریباً در چندانی با قرن چهارم ندارد.

شناسی یا تاریخ ادبیات فارسی به نگارش  د سبکدر مور

پنجم یعنی دوره  اول قرن نیمه اند، درآمده

در دسته دوره  و مسعود غزنوی، محمود

سامانی و رده زمانی اوایل قرن چهارم تا 

طور مشترک  پایان نیمه اول قرن پنجم به

آمده است و تفاوتی میان این دو قائل 

شرایط  اند. حقیقت هم این است که نشده

اجتماعی، فرهنگی و مذهبی متفاوتی که 

وجود آوردند،   غزنویان اول با روی کار آمدن خود در ایران به

مجالی نیافت تا در همین دوره بر نثر پارسی تأثیر مخرب خود 

های مستحكم ادبیات پارسی که از اعماق  را نشان دهد و پایه

وره سر های محلی آن د شرایط مطلوب دوره سامانی و حكومت

راحتی تحت اوضاع ناموافق دوره  برآورده بود، به این زودی و به

نژاد متزلزل نشد. اثرات آنچه دوران  محمود و مسعود ترک

دو سلطان و اوالد و احفاد پراکنده آنان در دوره  حكومت این

ساز  کرد، زمینه سلجوقی برای ادبیات پارسی بسترسازی می

د از خود شد و این از تأکید های بع  تحول نثر فارسی در دوره

مقصود نظر پژوهش ای است که در این  مكرر یكی از مبانی

که -است: که شرایط فرهنگی، اجتماعی و مذهبی... هر دوره 

های سیاسی هر  طور مستقیم تحت شرایط و مصلحت البته به

که مجال ظهور و تأثیر بر نویسندگان و  بیش از آن -عصر است

های بنای ادبیات  ریشه ها و باشد، بر پایه شاعران خود را داشته

گذارد و ساختار ظاهری  های پس از خود تأثیر می دوره و دوره

متأثر و ساخته و پرورده شده اوضاع  ،ادبیات و نثر هر دوره

 زمان کمی پیش از خود است.

نظران ادب پارسی  گونه که صاحب بر این اساس، و همان

اند، نثر این دوره کم و بیش  بندی کرده پیش از این تقسیم

 واجد همان مختصات نثر در قرن چهارم است، از جمله: 

همچنان در استعمال لغات، اصطالحات و ترکیبات زبان  -

در مورد اصطالحات دینی و  عربی محدودیت وجود دارد، مگر

های نعتی و دعایی   طور بسیار مختصر در جمله سیاسی یا به

یا در موارد کمی  ئمه و بزرگان دین،پس از ذکر نام پیامبر و ا

احادیث که در پیوستگی کامل با رشته کالم  آیات قرآنی و

های  استعمال جمله»)و نه برای آرایش و زینت کالم( . است

های دیوانی که  ویژه در نامه دعایی در این دوره مرسوم است به

ها به  اساس آن بر تعارفات و مجامالت است، این نوع جمله

در آثاری که  (131: 3181)صدیقیان، «.ی استعمال داردفراوان

 )یا احتمال تترجمه شده از اصل عربی اس

رود که چنین باشد(، میزان لغات تازی  می

یا اصطالحات ترجمه از تازی، بیشتر 

عنوان نمونه در ترجمه  خورد به چشم می به

با اینكه مترجم  بن یقظان رساله حی

کوشیده است متن تازی را کلمه به کلمه 

به پارسی درآورد و نیز سعی کرده است که 

در برابر کلمات عربی الفاظ پارسی بگذارد، با این حال عبارات 

به ایجازی مخل موجز شده است که نظیر آن در بیشتر کتب 

علمی ترجمه شده از تازی موجود است و عربی بودن اصل 

کند. در آثار متعلق به اواخر این دوره  مشخص میکتاب را 

، با وجود کهنگی روش نگارش زین االخبار گردیزیهمچون 

)نزدیک به شیوه قرن چهارم(، اما لغات تازی به اندازه کافی 

 (811: 3. ج3181یافته است. )صفا، راه 

تا این زمان  های نثر ایجاز هنوز از ویژگی کوتاهی جمل و -

رسا  ها و کوتاهی جمله تاریخ سیستانول در قسمت ا است.

زین  شود. بودن عبارات از خصایص عمده کتاب شمرده می
در اواخر این دوره، از فرط ایجاز فقط به ذکر رئوس  االخبار

در جزئیات اجتناب  حوادث پرداخته و از تطویل و ورود

گونه که صاحب نظران ادب  همان
بندی  پارسی پیش از این تقسیم

اند، نثر این دوره کم و  کرده
بیش واجد همان مختصات نثر 

 .در قرن چهارم است



   9313 مهرماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاهم شماره 41 

اشاره  بن یقظان رساله حیطور که در ترجمه  همان کند. می

ایجاز با اکتفا به » طور کلی به نثرهای علمی این دوره،در  شد؛

 خطیبی،). شود رعایت می« حداقل الزم از لفظ در برابر معنی

3188 :318) 

استعمال اصطالحات علمی پارسی در مقابل لغات تازی  -

. 3181، )صفا در نثر علمی این دوره همچنان در آثار ابوریحان

: 3188سینا )خطیبی،( و آثار منسوب به بوعلی 813: 3ج 

 شیوه قرن چهارم ادامه دارد. ( به313

روانی و استعمال لغات و ترکیبات  در نهایت؛ سادگی، -

کهن در نثر این دوره بارزترین ویژگی است که موجب گردیده 

دسته نثر  در را شناسی و تاریخ ادبیات آن صاحبان کتب سبک

آثاری که  تمام این خصیصه تقریباً در .دوره پیش قرار دهند

 تاریخ ادبیات فارسی گنجاند، این محدوده زمانی از توان در می

اواخر قرن  ،المحجوب سگزی کشف جمله: از شود دیده می

ترجمه  (،811: 3.ج3181)صفا،  اوایل قرن پنجم چهارم و

، التفهیم(، 813)همان: ه.ق. 018پیش از ،بن یقظان رساله حی

از امام  تعرفشرح  ترجمه و (،813ه.ق. )همان:  013

ابوابراهیم اسمعیل بن محمد بن عبداهلل مستملی  بخاری، 

(، کتب 818ه.ق. )همان:  010متوفی: 

 االبنیه عن حقایق االدویهپارسی ابن سینا، 

(، شرح 811هروی، اوایل قرن پنجم )همان: 

قصیده ابوالهیثم توسط ابوسعید محمد 

نیشابوری معروف به محمد سرخ، اوایل قرن 

تاریخ سیستانو ویژه بخش اول  و به (،133: 3101فا، پنجم )ص
گردیزی که استاد بهار سبک نثر آنان را شبیه  االخبار زین

 (81، 81: 1. ج3188) داند. سبک بلعمی می

ای برای ترتیب  توان قاعده در نثر این دوره دقیقاً نمی -

های بعد کم و بیش به وجود  که در دوره نحوی اجزای جمله، به

های جوانی خود است و  دست آورد. زبان در سال آید، به می

شاید هنوز تحت تأثیر قواعد نحوی دوره باستان قرار دارد، به 

دوره هر کلمه با پسوند خاصی که  این معنی که چون در آن

آمد، نیازی به  کننده نقش نحوی آن در جمله بود می معین

یا  بود.جای خاص برای فاعل و مفعول و سایر اجزای جمله ن

را به سبک خاص نویسندگان، جدا نبودن زبان  شاید بتوان آن

تقلید و تأثیر از نحو عربی ربط داد.  نوشتاری از گفتاری،

قاعدگی در ترتیب اجزای جمله، در  بارزترین مصادیق این بی

 -ترین اثر در نثر این دوره است که برجسته– تاریخ بیهقی

بنا بود  باید گفت که اگرالبته به تصریح . »شود می مشاهده

داد،  نحو تاریخ بیهقی را سامان می تنها تقلید از نحو عربی،

در  یا اکثر جمالت به آن سیاق بود، باید تمام جمالت می

که ارکان جمالت بیشتر تحت لحن مقتضای حال است تا  حالی

در هر صورت نكته   ( 10: 3111 )جهاندیده، «.نحو عربی

گونه مشكلی  ها هیچ قاعدگی این بی درخور توجه این است که

آورد و مثالً خطایی در تشخیص فاعل  در فهم مطلب پیش نمی

 آید. از مفعول پیش نمی

را از وجوه امتیاز نثر بیهقی  حتی دکتر شفیعی کدکنی آن

مورخ معاصر -در مقایسه با آثار نویسندگانی همچون گردیزی 

ده در طرز کاربرد داند و از این آگاهی و توانایی نویسن می -او

شفیعی  کند. دکتر تعبیر می «بالغت جمله»اجزای جمله، به 

تفاوت بیهقی در نثر فارسی مثالً با گردیزی، در »نویسد:  می

همین است که بیهقی از اسرار بالغت جمله آگاه است و به 

تناسب حاالت، جای فعل و فاعل و دیگر متعلقات جمله را 

از این مایه بالغت  ]...[کند ولی گردیزی  پس و پیش می

 (30: 3181) «.برخوردار نیست

های نحوی این دوره که زیبایی خاصی به جمله  از ویژگی -

کرد. هایی با وجه وصفی یاد  بخشد، باید از استعمال  جمله می

جای فعل به صفت  هایی است که به غرض از این وجه، جمله

دار توصیف جزئی از  ها عهده این جمله شوند. میمفعولی ختم 

اجزای جمله هستند. این نوع استعمال 

برای کوتاه کردن مطلب است، یعنی به 

جای آنكه معنی مقصود در چندین جمله 

هم ارتباط یابد،  بیان شود و با واو عطف به

یا چند جمله را وصف جمله دیگر قرار  یک

های  سازند. جمله جمله واحدی می ها آندهند و از مجموع  می

به قرینه یا  ها آنهایی که فعل معین  توصیفی را نباید با جمله

در سمک عیار و تاریخ »قرینه حذف شده، اشتباه کرد  بی

طور خاص و تاریخ سیستان به مناسبت موضوع،  بیهقی به

 (331: 3181)صدیقیان، «.شود وصفی دیده می های جمله

های وصفی در سبک قدیم به این فراوانی نیست و از قرن  فعل

 تدریج شیوع یافته است. پنجم و ششم به

حذف افعال به قرینه از این دوره شروع شده است.  -

ی از شرطی و تمنایی و افعال نیشابوری، به یهای انشا فعل

آرام استعمال  دیگر نیست. آراماندازه بعضی از کتب قدیم، 

 شود.  های مكرر بر سر افعال ترک می«با»

 سوی فنی دوران گذار از نثر ساده به -1

آغاز قرن پنجم هجری  در چنان که تاکنون گفته شد، آن

های  گرای در قسمت های محلی ایران دوست و فارسی حكومت

 اما امرای غزنوی پس از روی کار مختلف ایران وجود داشت،

های محلی، ارتباط خود  کنی این حكومت آمدن عالوه بر ریشه

خاطر خلیفه  نظر و رضای را با بغداد بیشتر کرده، درصدد جلب

در سمک عیار و تاریخ بیهقی »
به طور خاص و تاریخ سیستان 

های  به مناسبت موضوع، جمله
 «شود وصفی دیده می
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طور طبیعی این روابط موجب افزایش  در نتیجه به برآمدند.

های پیش بدان  شد که در بخش می توجه به زبان و ادب تازی

چگونه روی کار  پرداختیم. در فصول بعد نیز خواهیم دید که

آمدن ترکمانان سلجوقی و پیشروی آنان به والیات عراق عجم 

و داخل فالت ایران اسباب نزدیكی وزرا و امرای سلجوقی را به 

خالفت بغداد فراهم آورد و در نتیجه عواملی که صحبت 

خواهد شد، بیشتر از پیش زبان عربی در قلمرو زبان فارسی 

خراسان با عراق منجر به آمیختگی قواعد زبان  وارد شد.

توجه در زبان و ادب و ترسل فارسی گردید و  تحوالتی قابل

 عربی مابی در شعر و نثر فارسی رواج یافت.

در این میان تاریخ ابوالفضل بیهقی و چند کتاب خاص 

 سیرالملوکعنصرالمعالی کیكاووس و  قابوسنامهدیگر از جمله 

چه متعلق به دربارهای  الملک طوسی، اگر خواجه نظام

های زمانی نسبتاً کمی از  حكومتی متفاوتی هستند، اما فاصله

های متفاوت حول  یكدیگر داشته و از سه حكومت با ویژگی

طور مشخصی خود  خصایص نثری مشترکی گرد آمده و به

رده سبكی خاصی  دهند. تشكیل یک رده سبكی خاص را می

که به تعبیر استاد بهار پس از طی شدن 

شود...  تدریج فراموش می پنجم به قرن

(. این دوره دوران گذار 83: 1. ج 3188)

زبان و سبک ساده و مرسل رایج در از 

سوی شیوه توأم با حشو و  خراسان به

اطناب و تفنن و تازی مآبی و 

پردازی رایج در عراق است. نثری  صنعت

آرام از سادگی نثر دوره اول و  که آرام

هایی از نثر فنی  تكرار افعال و جمالت فاصله گرفته و ویژگی

د این نه ساده کند، ولی با وجو در حال رشد نیز کسب می

 دو: است و نه فنی، چیزی بین این

که از طرفی پای در  ]...[ای مختلط و التقاطی  شیوه»

های زبانی و سادگی و صراحت سبک پیشین دارد و از  اصالت

پردازی و  هایی از تجدد و اطناب و حاشیه سویی دیگر نشانه

گرایی معمول در شیوه بعد را در خود  زیبانویسی و تازی

 (11: 3181)یاحقی،« .نمایاند می

برای عبور از شرایط نثر پارسی دوره قرن چهارم و اوایل 

قرن پنجم به دوره قرن ششم و سپس قرن هفتم، از بین سه 

تر به کتاب تاریخ بیهقی  دقیق طور مشخص و کتاب نامبرده به

چه خود از راه  روی که اگر پردازیم. ویژه از آن و نثر ویژه آن می

دستی و  توأم با احتیاط خارج نشده و نویسنده با چیرهاعتدال 

های زبان و بالغت طبیعی  شناخت ممتازی که از ویژگی

فارسی داشته همواره بهترین و استوارترین کلمات و جمالت را 

برای ارائه مطلب خود برگزیده است اما در عین حال در هموار 

که در - کردن راه استفاده از عناصر و تعبیرات شعر در نثر

نیز  -رسد دوره رواج سبک مصنوع عراقی به اوج خود می

 تأثیر نبوده است. بی

در « ها چهره»این سه نویسنده و بیش از همه بیهقی همان 

های دکتر شفیعی کدکنی هستند. نویسندگان طراز اول  نظریه

 اندیشیم، هر دوره که می که به توضیح دکترشفیعی به هر عصر

نام آن  ما ادوار مختلف را به و آیند می رخاط آن نویسندگان به

 از سویی همان (38:3181) شناسیم. نویسندگان می

نظریه کتاب  که دکترفتوحی در های خالقی هستند فردیت
و متون بزرگ  شاهكارها کند: به آن اشاره می تاریخ ادبیات

ذوق  و پیوسته بر تاریخ و اند جاری ها آنحافظه زم ادبی که در

همان فردیت  گذارند. میر ثیأادراک آیندگان ت و حافظه و

آفرینشگری که در درون سنت و در دل جریان کلی ادبیات 

، تاریخ بیهقینویسندگان  (13-08: 3181) شود. می شناخته

 ها و در این برش از زمان، چهره سیاستنامهو  قابوسنامه

رند میگیهایی هستند که از ادبیات پیش از خود چیزی  فردیت

ادبیات پس از خود چیزی و به 

آنان نه تنها در مرز تحول  افزایند. می

اند بلكه خود سازنده اصلی این  ایستاده

مرز تحول هستند. بیهقی پیش و بیش از 

بقیه، فردیت فعال و خالقی است که 

های نقطه تغییر در این مرحله  ریز پایه پی

اما پیش از  .از تاریخ ادبیات ایران است

اهمیت  به نقش و کتاب،پرداختن به این 

 این مقطع زمان توجه خواهیم کرد. منشیان درباری در

ساز  های ایدئولوژی عنوان دستگاه رویكرد منشیان به -1

 .دولتی، در این مقطع زمان

پیش از این در مورد اهمیت نقش منشیان یا نویسندگان و 

 گذاری بر رویه نثر تأثیر دانشمندان وابسته به دربار در تغییر و

صحبت  «ساز دولتی های ایدئولوژی دستگاه»عنوان  فارسی به

شد. در راستای این نظریه و در ادامه این مبحث، اینک در این 

تری از این مجموعه درباری، در  برهه تاریخ به نقش پررنگ

 خوریم. تغییر رویه ادب و نثر پارسی برمی

م آهسته با روی کار آمدن فرمانروایانی با خصائص: عد آهسته

)که نه مثل صفاریان از توده مردم محلی  تعلق به ملیت ایرانی

برخاسته باشند و نه مثل سامانیان از نژاد اشرافی شاهزادگان 

گری ترک  ساسانی باشند(، خوی استبداد و خشونت و وحشی

نژادی غزنوی و سلجوقی، تعصبات شدید جاهالنه بر اساس 

ویسندگان ن ست... طلبانه سیاسی و عواملی از این د اغراض جاه

برای عبور از شرایط نثر پارسی دوره 
قرن چهارم و اوایل قرن پنجم به 
دوره قرن ششم و سپس قرن هفتم، 
از بین سه کتاب نامبرده به طور 

به کتاب تاریخ  تر دقیق مشخص و
 پردازیم. بیهقی و نثر ویژه آن می
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دارد که برای بیان آنچه برای گفتن دارند، سبک و  را وا می

ای چون بیهقی  که نویسنده شیوه خود را تغییر دهند. هنگامی

در این فضای آشفته و در زمان حكومت بازماندگان محمود 

کند درباره آنچه محمود و مسعود در طول دوره  قصد می

یخی برای آیندگان بنویسد،  اند، تار حكومت خود انجام داده

عالوه بر تمام شرایطی که نثر ساده قرن چهارم را در مسیر 

سوی نثر فنی قرار داده است، یک دلیل آگاهانه  حرکت به

که باید کالم را در  دیگر برای این نویسنده وجود دارد این

به  ای از ابهام و احتیاط پیچاند تا موجب دردسر نشود. لفافه

ادای سخن بر  جه به وجوه معانی الفاظ وتو عبارت دیگر

های  زمان از هر آن روزگار بیشتر در مقتضای حال مخاطب،

ضرورت یافته و بیهقی از نخستین کسانی است که به اقتضای 

اش به دربار و ارباب  منصب و به میزان بستگی و پیوستگی

قدرت، این ضرورت را دریافته و در نسج دیبای خسروانی 

 کار داشته است. به خویش ماهرانه

 :بندی برجسته قابل توجه است این تغییر رویه در دو دسته

نخست رعایت جانب احتیاط و ابهام کالم با استفاده از  -

گیری از تمثیل و مجاز  ها و بهره ها و جمله معانی چندگانه واژه

که  طور کلی... که چنان و صنایع لفظی به

تر شدن اوضاع  خواهیم دید با پیچیده

 شود. تر می جامعه، کالم نیز پیچیده

دوم استفاده از القاب و عناوین و صفات  -

توأم با احترام برای صاحبانِ مناصب و 

زمان در زبان فارسی  تا آن» قدرتِ زمان:

هم در شكل بسیار  انگیز، آن عناوین احترام

معمولی و صمیمانه آن، بیشتر با آوردن یک 

دین و ]کسانی[که  یا دو صفت، منحصر است به بزرگان

که بیهقی  حال آن احترامشان انگیزه معنوی و قلبی دارد،

 آمیز و زبان توأم با احتیاط را اغلب برای آرام الفاظ احترام آرام

که درگذشته و روی از این  ها آنقدرتمندان و فرادستان، حتی 

اند اما سایه قدرتشان بر سر نسل روزگار او باقی  جهان برتافته

 (18)همان :  «.برد کار می است، به

راحتی در متون نثر  این مسیر تغییر عناوین و القاب به

وجود عظمت و  با پارسی قابل ردیابی است. در دوره سامانی،

که بر اساس باور مردم روزگار خود از -دوره  شكوه شاهان آن

چنین  مقدمه شاهنامه ابومنصوریدر  -نژاد اصیل ایرانی بودند

نصربن احمد این سخن بشنید خوش »ت: نام برده شده اس

آمدش دستور خویش را خواجه بلعمی بر آن داشت تا از زبان 

پس امیر ابومنصور  ]...[تازی به زبان پارسی گردانید 

به نقل از ) «.عبدالرزاق مردی بود با فر، و خویش کام بود

شود که نام پادشاه، وزیر  مالحظه می (00: 3. ج 3180کشاورز،

هیچ لفظ و  دانشمند او و سردار نامبردارش، بیبرجسته و 

با » صفتی چه ساده در این اثر مورد اشاره قرار گرفته است. اما

استقرار حاکمیت بیگانگان در ایران و گسترش استبداد و 

تمرکز قدرت در شخص پادشاه و قداستی که از طریق اعمال 

یادتر کرد، فاصله مردم با مراکز قدرت ز باورهای دینی پیدا می

صورت تابو  تدریج نام افراد صاحب نفوذ به شد و به می

 (18: 3181)یاحقی،« .آمد درمی

دوره از تاریخ، بیهقی در توصیف سلطان غزنوی خود،  در این

ای  کاری و احترام توأم با خوف، خود را از ذکر پاره با مالحظه

سزد از »بیند.  های دعایی با لحنی مؤدبانه ناگزیر می عبارت

که  - اهلل سلطانه ادام -و عاطفت خداوند عالم سلطان بزرگ  نظر

آنچه به اول رفت از بندگان تجاوز فرماید که اگر در آن وقت 

سكون را کاری پیوستند و اختیار کردند و اندر آن فرمانی از 

)تصحیح «... اهلل عنه نگاه داشتند رضی -آن خداوند ماضی 

 (1: 3. ج 3188خطیب رهبر

رسیم حتی در خارج از  به این ترتیب به دوره مغول که می 

گوی، کسی چون سعدی هم، با همه  نویسندگان تكلف حیطه

حرمت، چنان خود را گرفتار تملق و 

بیند  های معمول روزگار خویش می تعارف

بن زنگی را در انبوه  که نام ابوبكر سعد

آمیز خود  عناوین و صفات و القاب احترام

 کند: گم می

ی  هپناه و سای در بارگاه شاه جهان» 

ذُخر زمان و  پروردگار،کردگارو پرتو لطف 

کهف امان، المؤیّد من السّماء، المنصور 

االنام،  الملّه الباهره، جمال سراج الدوله القاهره، االعداء، عضد علی

بن االتابک االعظم، شاهنشاه المعظّم، مالک  االسالم، سعد مفخر

 )تصحیح یوسفی،« العرب و العجم... الرقاب االمم، مولی ملوک

ته ردیف القاب در نثر سعدی همچنان ادامه ( و الب10:3183

 دارد...

توان  می» یاحقی این چنین است که به گفته دکتر

و  شناسی خودکامگی را در متون فارسی ردیابی کرد جامعه

های پنجم و ششم هجری به بعد  را از سده مسیر روز افزون آن

جویی تاریخ بیهقی نقطه آغازی خواهد  پی گرفت و در این پی

ه دریغی نه چندان آشكار را هم در خود پنهان کرده بود ک

 (13: 3181« ).است

 تاریخ بیهقی -0

ه.ق.و  013-181ابوالفضل بیهقی متعلق به دوره زمانی بین 

دربار غزنویان از اواخر سلطنت محمود تا جانشینان  دبیر

آمیز  آرام الفاظ احترام آرامبیهقی 
و زبان توأم با احتیاط را اغلب 
برای قدرتمندان و فرادستان، 

که درگذشته و روی از  ها حتی آن
اند اما سایه  این جهان برتافته

قدرتشان بر سر نسل روزگار او 
 «.برد کار می باقی است، به
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خروج  و جانشینان مسعودی  ههمین دور در مسعود است و

سبب شرایط سیاسی و اجتماعی  بهکه  نعمت بود طغرل کافر

و به نگارش این کتاب  نشینی و عزلت گزید روزگار خانه

)حجم  این حجم که کتابی با توان حدس زد البته می پرداخت.

 ]به تأیید سال شامل پنجاه مجلد اصلی کتاب یعنی سی اولیه و

تواند در  [ از تاریخ حكومت غزنویان(، نمی31: 3181یاحقی،

 به احتمال زیاد در و حدود حاصل شده باشدعرض چند سال م

های آن زمان نوشته  های دوره مسعود یادداشت همان سال

های آخر مرتب و تألیف نهایی گردیده  در این سال شده و

هر روی آنچه مهم است، دوره زمانی این نوشتار حد   به است.

 گیری سالجقه است. فاصل غزنویان اول و دوره قدرت

*** 

زمانی این اثر که در بین دو دوره نثری  چگونگی دوره

متفاوت است، در خود سبک نگارش این کتاب نیز تأثیر 

وجود آورده است که دکتر شمیسا  مستقیم داشته و نثری را به

 (08: 3181) خواند. می «نثر بینابین»را  طور واضح آن به

از سویی . سبک نگارش آن نسبت به گذشتگان تازگی دارد

مداری  فخامت و سادگی و استواری و پارسیهمان صالبت و 

قرن چهارم را دارد و نمونه خوبی از بهترین روش ترسل 

فارسی و آثار منشیان درباری در قرن پنجم هجری است، در 

های بعد نیز در این اثر  عین حال مختصاتی از نثر فنی دوره

شود؛ آمیختگی نظم و نثری که در عهد قبل مرسوم  یافت می

ر عربی، استشهاد، تمثیل و گاه آیه و حدیث در این نبود و شع

خورد. تأثرات بیشتری از ادب عربی پذیرفته و  چشم می نثر به

 لغات عربی آن فراتر از حد معمول تا اوایل قرن پنجم است.

طور که پیش از این گفته شد،  همانفراموش نكنیم 

ه.ق. و نویسنده آن به  011که شروع تألیف آن قابوسنامه 

 سال در غزنین ندیم سلطان مسعود بوده و گفته خود هشت

یا  سیاستنامهزیار است، همچنین  البته از شاهزادگان دربار آل

ه.ق. و دربار آلب  081-038متعلق به دوره زمانی  سیرالملوک

ارسالن و ملكشاه سلجوقی، نیز در رده سبكی نثر تاریخ بیهقی 

رن چهارم و اوایل قرن یعنی دوران گذار و نثر بینابین؛ میان ق

پنجم )نثر ساده و مرسل( و نثر فنی قرن ششم به بعد 

 به آنان پرداخته خواهد شد.گفتارهای آتی باشند که در  می

 تاریخ بیهقیدکترمحمد جعفر یاحقی در مقدمه خود بر 

وجه ممتاز شیوه نویسندگی »نكته قابل توجهی را تحت عنوان 

دیبای خسروانی وی »ید: گو ایشان می کند. مطرح می «بیهقی

ها و  ها و نامردی دهنده کژی هم در وجه تاریخی آن نشان

گرایی و  انتقال از عصر درخشان مردم و های روزگار ناحفاظی

گری و  توطئه بارگی و غالم  نمایی به دوران دوستی و خرد ایران

مآبی است و هم در وجه ادبی آن  کژراهی و دورویی و تازی

 چندگانگی و چندگونگی مفاهیم و ها واژهنمودگار کش آمدن 

و در نتیجه عبور از عصر صراحت لهجه به دوران مجامله و 

شناوری مفاهیم و الفاظ  روی هم بر و بازی و ایهام و ابهام، زبان

ای از زبان بسته به  رویه و رودرواسی زبانی و برافكندن الیه و

 (11:3181) «اقتضای موقع و مقام!

 ار به سبک بینابین تاریخ بیهقی واین گفت 1در بخش 

 ■ اهمیت آن خواهیم پرداخت.
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 میترا.

های نحوی زبان فارسی در نثر  ویژگی (.0030مهین دخت.) صدیقیان، -2
تهران:  . زیر نظر دکتر خانلری. چاپ اول.قرن پنجم و ششم هجری

 ادبیات فارسی. فرهنگستان زبان و

 .د نظام الملک طوسیتا عه از آغاز نثر فارسی،(. 0042.)لها ذبیح صفا، -3

 تهران: کتابفروشی ابن سینا.

نشر  تهران: جلد اول. جدهم.چاپ ه .تاریخ ادبیات در ایران(. 0032) -0

 فردوس.

با بررسی انتقادی تاریخ  نظریه تاریخ ادبیات،(. 0032محمود.) حی،فتو -01
 تهران: نشر سخن. چاپ اول.. ایران ادبیات نگاری در

لیف ابوالفضل تا تاریخ بیهقی مقدمه بر(. 0030محمد جعفر.) یاحقی، -00

 چاپ چهارم. علی اکبر فیاض. تصحیح دکتر. محمد بن حسین بیهقی

 .مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد

تالیف مصلح بن  گلستان سعدی. .مصحح (.0010غالمحسین.) ،یوسفی -09

شرکت سهامی انتشارات  تهران: دوم. چاپ عبداهلل سعدی شیرازی.

 خوارزمی.



   9313 مهرماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاهم شماره 44 

 «سومبخش »نامه  بررسی جایگاه زن در مرزبان  
 «اسمن بهارآرنگی» 

 

 مثبت نسبتاً گروه اول: زنانی با نقش  مثبت والف: 

 موش و ایرا

 944 تا 902موش ص

 چكیده داستان:

ها به  توانگری خانه گرفت و در آنجا مدتی  هموشی در خان

پیكر  کرد. روزی ماری اژدهافراغ دل و نشاط طبع زندگی می

موش افتاد و آن محل آرام و ی  هگذرش از آن حوالی به خان

امن را برای زندگی کردن پسندید. موش به خانه آمد از دور 

دید. جهان پیش چشمش تاریک اش  خانهنگاه کرد مار را در 

شد و گفت: این آه سوزان چه کسی بود که در من گرفت؟ 

ام. موش  هاست که با خلق خدا کرده ها و خیانت حتماً آن ستم

 ماجرا خبردار کرد و از مادر آمد و او را از تاب نزد ناتوان و بی

او راهنمایی خواست. مادر گفت: چون 

شناسد  خویش میی  هسوسمار باش که انداز

آرامد و چون ملخ  و در سوراخ خود می

چه یابد بخورد و هر جانوری  مباش که هر

خویشش سازد. حتماً ی  هکه او را یابد طعم

ه مال ای و دست تجاوز ب خواهی کرده زیاده

دیگری ی  های. برو خان دیگران دراز کرده

انتخاب کن که تو با وی توان برابری و هماوردی نداری که از 

پیل مست و شیر خشمگین نیز در امان  زخم نیش مار،

چه از وطن و مأمن خویش دور شدن و  نیستند. اگر

خود دیدن، رنج و سختی ی  هبرداری دیگران از اندوخت بهره

خداوند رانده شدن شخص را از شهر و دیار خود بسیار دارد و 

اما خردمند کسی است که در  برابر با کشته شدن وی دانسته؛

که مكانی  مواقع ناچاری از وطن خویش عزم سفر کند تا وقتی

مرور زمان، آنچه را از دست داده جبران و  دیگر فراهم کند و به

ن سخنان تالفی نماید. موش گفت: اگر چه بسیار گفتی، اما ای

دهد که  کند، زیرا غیرت نفس اجازه نمی مرا آرام و راضی نمی

ی بزرگ تا آنجا که ها آنبا هر ناپسندی سازگاری کند که انس

 روند. بتوانند زیر بار ظلم ستمگران نمی

گفت: اگر تو به پشتیبانی دیگر موشان با این دشمن  مادر

هرگز به  شوی و خواهی مقابله کنی، خیلی زود هالک می می

 اندازه و از حد و یابی، این کار هدف مورد نظرت دست نمی

 بیرون است. توان تو

که  موش گفت: به چشم حقارت در من نگاه نكن چنان

اند بترسید از غیرت ناتوانان. من این مار را به دست  گفته

نیرنگ اورا به کشتن مار  باغبان خواهم گرفت که به حیله و

اگر چنین ترفندی داری مالزم کار شو و دارم. مادر گفت:  می وا

 به آن بپرداز.

نشست  موش رفت و چند روزی مراقب بود و در کمین می

ا ناگهان بر دشمن بتازد. روزی مشاهده کرد که مار از سوراخ ت

باغ آمد و زیر گلبنی خوابید در همان لحظه اتفاقاً باغبان  در

باغبان ی  هگاه خود خوابیده بود. موش بر سین در استراحت

جست. باغبان از خواب پرید. موش پنهان شد. دوباره باغبان 

تكرار کرد تا آن که آتش  بار خوابید. موش این عمل را چند

دوید تا  غضب در دل باغبان افتاد. باغبان به دنبال او می

 نزدیک مار رسید، موش به سوراخی فرو

او  خفته کوبید و بر مار رفت. باغبان بر سر

 چیرگی یافت.

که موش خود را  در این داستان پس از آن

بیند مادر را به عنوان مشاور  گرفتار بال می

مشكلش را در میان  ند و با اوگزی خود بر می

گوید: حد  گذارد. مادر پس از شنیدن می می

خود را بشناس و سپس به ریشه و علت اصلی بروز مشكل 

کند که: مگر بر ملک قناعت و کفایت زیادت طلبیدی  اشاره می

و دست تعرض به گرد کرده و اندوخته دیگران یازیدی. سپس 

 ..دیگر برگزین.ای  خانهگوید: برو  می

سازد.  گفتار خود نمودار می او مراتب عقل را یک به یک در

خوبی  حل به پیشنهاد و راهی  هکه در تحلیل و ارائ چنان

شود و نه تنها خردمند،  عنوان مشاوری خردمند پدیدار می به

بلكه با درک سختی و دشواری که از ترک خانمان نصیب او 

اش  اما در ادامه دهد. شود همدلی خود را نیز به او نشان می می

چه  اگر-کند در چنین شرایطی  گوید: خرد اقتضا می باز می

مساوی با کشته شدن اوـ از  است و ترک خانمان بسیار دشوار

 وطن عزم سفر کنی.

کنی و  دیگر فراهم میای  خانهگوید:  باز برای دلگرمی او می

آنچه از تو ضایع شده به گردش روزگار دوباره جبران خواهد 

کامل خرد است و فرزند او که با وجود ی  هادر نمونم شد.

های جوانی  پذیرد، نشانه پندهای بسیار مادر باز سخن او را نمی

ناپذیری، سرسختی و تن به خطر دادن را در  از جمله تسلیم

مادر گفت: چون سوسمار باش 
شناسد  ی خویش می که اندازه

آرامد و  و در سوراخ خود می
چه یابد  چون ملخ مباش که هر

بخورد و هر جانوری که او را 
 ی خویشش سازد. یابد طعمه
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در مادر نوعی احتیاط و احتراز از خطر دیده  خود دارد.

كر نه از راه گوید از راه حیله و م شود اما وقتی فرزند می می

پذیرد و او را به رفتن ترغیب  شوم، مادر می زور بر او چیره می

که دیدیم موش با ترفند بر مار غالب  کند. سرانجام چنان می

 شود.  می

نماد  نامه و های مثبت مرزبانچهره اینجا از موش مادر در

 شود.خرد، احتیاط و دلسوزی محسوب می

 150ـ ایرا ص1

 چكیده داستان:

خوش آب  چهر و ایرا در کوهسار های آزاد جفتی کبک به نام

ساکن بود که  ها آنعقابی در نزدیكی  و هوایی آشیان داشتند.

 کرد. روزی هر دو ها دراز می هر ساله دست تجاوز به بچه کبک

چهر گفت: بهتر است از  جویی نشستند. آزاد به چاره با یكدیگر

سخن او را تأیید کرد و کوچ کنیم. ایرا  اینجا به جایی دیگر

گویی و ما هر یک در اندوه از دست دادن  گفت: راست می

فرزند مشترکیم، اما دل کندن از زادگاه نیز دشوار است 

آشیانه مرغان شكاری به دوریم. اگر  خصوص که در اینجا از به

جا تحمل کنیم بهتر است. معلوم نیست هوای  بتوانیم همین

خامی و دشمن کامی است. ی  هنشانغربت به ما بسازد، این 

ها  دنیا آوردن بچه پنداریم که به جهان آبستن حوادث است. می

یكی از این حوادث است و فرزندان  ها آنخورده شدن  و

پدر و مادرند. بهترین راه رسیدن ی  هرنج و فتنی  ههمواره مای

های ماندگار است و اگر ما به آنچه داریم  به سعادت، نیكی

رسیم و  شنود باشیم به قصد و هدف خود میراضی و خ

رسد.  همیشه در اوج خوشی، ناگاه محنتی و اندوهی می

توان خود را  های تو درست، اما نمی آزادچهر پاسخ داد: صحبت

به خواب فراموشی زد و از پیشامدهای روزگار غافل شد و اگر 

عقاب یكی از ما را شكار کند چه؟ پس قبل از آن که کار ما از 

 رفتن شویم.ی  هران و اضطرار درگذرد باید آمادجب

یابد و ایرا برای  به همین صورت گفتگو بین آن دو ادامه می

کند. آزادچهر، ایرا را به  درستی نظر خود چند داستان نقل می

آثار  گوید: سزاوار است از ستاید و می عقل و روشنی فكر می

تصمیم نیک تو پیروی کنم و فرمانبردار تو باشم. هر دو 

که به خرد و کاردانی مشهور بود در این « یهه»گرفتند با 

خصوص به مشورت بنشینند. پس آزادچهر به دیدن او رفت و 

از او کمک خواست تا او را به خدمت شاه مرغان برساند تا در 

که یهه پذیرفت و  پناه او از حوادث ایمن گردند. تا آن

ز احترام و تعظیمی چهر پس ا آزادچهره را نزد عقاب برد. آزاد

که سزاوار شاه بود ماجرای خویش را بازگفت و شاه او را امان 

 داد. سپس او شادمان به نزد ایرا بازگشت.

بین، دانا، خردورز و  ـ در این داستان ایرا در نقش زنی نكته

آمیز و آوردن  که در سخنان حكمت شود. کسی زیرک ظاهر می

تواند با کالمی  میرد و میگیحكایت بر همسر خود پیشی 

 عقالنی، شوهر را به ماندن متقاعد کند. شوهر منطقی و

که  ستاید؛ چنان جا او را به داشتن خرد و رای روشن می همه

درپی ایرا برای  های پی داستان، حكایت توجهی از قسمت قابل

رند با یهه به میگیچهر است و سرانجام هردو تصمیم  آزاد

دی به زادگاه و میل به ماندن و مشورت بپردازند. نوعی پایبن

شود که  نرفتن از موطن خود و خطرپذیری نیز در ایرا دیده می

آمیز و خردمندانه  کارگیری روشی مسالمت البته در پایان با به

 ■ یابند. های خود دست می به تمام خواسته
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 «من یك روز داغ تابستان دنیا آمدم»در مجموعه شعر ییعناصر روا یبررس ؛داستان ،شعر 
 «یغزال مراد »؛ «ییمانا آقا» سروده 
 

و  شهرستان بوشهر است زاده ، شاعر، مترجم،یمانا آقای

 دانشگاه اوپساالی سوئدی ایرانی از ها زبانارشد  یکارشناس

سالگى با خانواده خود به سوئد مهاجرت کرده   در چهارده دارد.

و از نوجوانی با نشریات مختلف ادبی همكاری داشته است. 

ی انتشاراتی  عنوان مترجم و ویراستار در یک موسسه هاکنون ب

وقت،  طور پاره هباشد. وی چندین سال نیز ب کار می همشغول ب

ی فارسی در سوئد را در واحد  ی آثار منتشرهمسئولیت بررس

عهده  هی خارجی شورای فرهنگ این کشور بها زبانمربوط به 

ی دیگر همچون ها زبانای از اشعار آقایی به  داشته است. پاره

انگلیسی، سوئدی، آلمانی و عربی ترجمه و در نشریات مختلف 

 های منتشر شده از او: برخی کتاب. اند منتشر شده

 (، انتشارات شروع،3181های تو را داشت ) اگر لبمرگ 

 .ایران

 انتشارات آلفابت ماکسیما، (،3188من عیسی بن خودم )

 .سوئد

 .(، نشر سیپرس، سوئد3133زمستان معشوق من است )

ای از  (، )گزیده3133من یک روز داغ تابستان دنیا آمدم )

 .سه اثر فوق( نشر بوتیمار، ایران

ای مشترک با رباب محب  ، )مجموعه(3131سه پیاله شعر )

 .و روشنک بیگناه( گروه انتشارات آزاد ایران، آلمان

سادگی بیان  ای دارد و به زبان ساده  شعرهای مانا آقایی

و شاید بتوان این   کند درگیر نمی های معنایی را  شود و الیه می

چه به  که هر چرا ،زبان صریح شعر را حاصل مهاجرت دانست

ها و نمادها  پر  شوی زبان پیچیده و استعاره تر می شرق نزدیک

های معنا،  گیری الیهاز عدم درشوند. مقصود  تر می رنگ

سطحی بودن اثر نیست بلكه استفاده او از زبانی ساده برای 

های  المانو  ءبیان پیام شاعری خویش است. گزینش اشیا

ثر از أموجود در شعر او مت

 او از تكنیک .ذهنی روایی است

معناگریزی استفاده نكرده است  

ترین جمالت  بلكه در کوتاه

 :مقصود خود را بیان کرده است

 بار عاشق شدم که اوّلین

به روایت آینه چهارده ساله 

 بودم

هایم بوى ترس و مرکّب  انگشت 

 داد می

 هایم و الى تمام کتاب 

 (1صفحه  ) گذاشتم هاىِ سرخِ گل می برگ 

تواند  این سطرها اگر از منظر یک داستان بررسی گردد می 

شروع خوبی برای یک داستان باشد آغازی رمانتیک که تعلیق 

  .کند کافی را در ذهن مخاطب ایجاد می

های مانا آقایی نیز مسیر سرراستی دارد  های شعر روایت

ر که شاید اگر آنقد .کامالً روایی استویژه در شعر طالق که  هب

نظر کنیم به داستانی مینیمال بدل  ند سطر آن صرفاز چ

را  ای از آن دلیل بلند بودن این شعر نمونه هب البته .شود می

ها  پردازی، توصیف اینجا نیاوردم چون سیر خطی، شخصیت

ای است که انتخاب قسمتی از آن به کلیت شعر لطمه  گونه به

ز همین با عنوان درخت نیز با 13در شعر صفحه  .کند وارد می

این شعر کامالً از اصول روایت تبعیت  توان دید و منطق را می

  :بندی تصویرسازی آغاز و پایان مونولوگ، .کند می

  بروید

  دنبال بادها بدوید

  ام را له کنید سایه

  ها عادت دارم من به گردش فصل

  لرزد به این زمین که زیر پایم می

  روند جای دیگری ببارند به ابرها که می

  کند دانم زردم می و به تنهایی که می

  مانم، زیر همین آسمان همین جا می

  که دورم چرخیدند خاطر کودکانی به

  هایی که از دور شنیده شدند خاطر خنده به

  خاطر سنگی که سكوت مرا فهمید به

  هایی خاطر نام و به

 (13)صفحه  که بر تنم به یادگار نوشتید

مانا آقایی  تر گفته شد زبان در شعرهای  طور که پیش همان  

فهم  همین موضوع شعرهایش را همه و  بسیار ساده است

  :ای غیر از شعر او ندارد بنابراین مخاطب دغدغه کند و می

 ست السیری قطار سریع

 زمستان

 کند که در تونلی تاریک حرکت می

 اش خالی های نیمه واگن

 پر از صدای سوت باد است
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 دی تب آلودندمسافرانش اجسا

 که آفتاب را

 (31صفحه  اند ) های ضد نور از یاد برده پشت شیشه

 القای پی در نه شعر، زبانِ که بود معتقد شكلوفسكی،

 یا و زبان، زبانیت. است خویش ی عرضه پی در بلكه معنی،

 ذاتِ به بهادادن و یمعنای بار از کلمه کردن تهی عبارتی به

 شود تا می باعث بود، معتقد شكلوفسكی چنانكه آن کلمه،

 .بازیابند را خویش ی شایسته حیات کلمات

 عادت خوانندگان قبالً وی، قول به

 اما کنند، نگاه {3}کلمه درون به تا داشتند

 خود و کنند تأمل باید اندکی ها آن حاال

 .ببینند را کلمه

گیری از همین خود  شاعر نیز  با بهره

ایجاد  کلمه، تضادهای معنایی زیبایی را

 کرده است مانند نمونه زیر:

 وقتى که من

 ترین بام جهان خانه گزیدم بر مرتفع 

 ی سقوط نترسیدم گاه از انگیزه هیچ 

 دانند ى کوچک تبعید مىها آنآسم

 زنى گمراه بودم

 (00فحه ص) نماى شما کردم اما قلبم را قطب

داستان است    وجود عنصر نوستالژی پیوندی بین شعر و 

هم پیوند هر متنی به داستانی که در پی این شاید  و

چنین عناصر نوستالژیكی در شعر مانا  .نوستالژی نهفته است

 جوید  و خوبی از این عناصر سود می آقایی کم نیستند و او به

رد. در این شعر   میگیکار  را درجهت پیام شعری خود به ها آن

عناصر س و ناامیدی از أبرای فضاسازی و برای نشان دادن ی

که باتوجه به   عناصری .ملموس داستانی استفاده کرده است

  ،پردازی چندانی ندارد آشنایی مخاطب نیاز به شخصیت

مدرن اتفاق  پست یها داستاندرست شبیه آنچه که در 

 :افتد می

 

 

 

 های حسود قصه از آن زمان که نامادری

 خود را در آینه زیباتر دیدند

 رسد از راه میای  گویم شاهزاده هر شب می

 کشند هایم شیهه می هر شب هفت اسب جوان در خواب

 پرم از جا بار می و هفت 

 ها بینم از پشت شیشه و هفت مرد می

 (31)صفحه  همه کوتوله

های او ساده و  ها نیز در شعر نماد 

داستانی هستند از طرفی استفاده از 

انگاری به شعرهای  هایی نظیر انسان تكنیک

 .او سادگی و دلپذیری خاصی بخشیده است

ای  کدهای معنایی به گونهشناسی  نشانه

استبناط که معنای دلخواه شاعر از آن است 

 :شود

 نشسته دیوار لب که سیاه کالغ آن شاید

 شتهذاگ سرش روی را خانه خود قارقار با و

 ست بداخالقی قاضی

 (3صفحه ) کند می اعالم را مهمی ی جلسه شروع که

 یا  

شاید  ها با نوعی حزن همراه است و نگاه شاعر به پدیده

مدرن تالش او برای بیان آن با زبانی  همان غم غربت است و

خوبی منتقل شوند.  هایش به پیام ،ها ویلأای که در ت گونه به

  :گردد سازوکار بیشتر شعرها براین محور می

 ماییم ها سایه این نترسید،

 ایم آمده گذشته از شما با

 قدیمى دوستان مثل تا

 (11صفحه  ) کنیم غافلگیرتان ها و برگ خ شا  الى از

مانا آقایی شاعری روایتگر است که برای هویت بخشیدن  

نوستالژی عناصر  .کند به زبان خود از روایت استفاده می

 ■ .موجود در شعرش او را به شاعری بومی تبدیل کرده است

 
 پانویس:

3- through the words 

 منابع :
بوتیمار/ من یک روز داغ تابستان دنیا آمدم/ مانا آقایی/ موسسه انتشارات 

 0000چاپ اول/ سال 

عبارتی تهی  زبانیت زبان، و یا به
کردن کلمه از بار معنایی و 

چنانكه  بهادادن به ذاتِ کلمه، آن
شكلوفسكی معتقد بود، باعث 

شود تا کلمات حیات  یم
 ی خویش را بازیابند. شایسته



   9313 مهرماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاهم شماره 48 

 «بحران عروسكی»یادداشتی بر مجموعه داستان  
«رسول تقوی افشرد»؛ «مهدی نورمحمدزاده»نویسنده  

 

 یمهد ینوشته آقا «بحران عروسكی»مجموعه داستان 

ات دفاع مقدس شامل یاست در حوزه ادب یکتاب، نورمحمدزاده

 یانسان داًیو شد ییماورا، قیعم ییهفت داستان کوتاه با محتوا

 لهیک به وسیزودیکه به صورت اپ یاجتماع یدر قالب موضوعات

متفاوت های  در فضاها و زمان یمختلف داستانهای  کیتكن

احساسات و ی، زندگ، ن کتابیسنده در ایشود. نو می تیروا

 ریبدیع و خالقانه به تصو یرا به طرز 5اصحاب جنگعوالم 

 ای هخود داستان جداگانها  ک از داستانیهرچند هر . کشد می

ن یدارند با ا ک داستان کوتاه رایهمه عناصر  ییبوده و به تنها

همه هفت داستان در ارتباط با هم بوده و های  تیحال شخص

ت یروا یو فضا یر زمانیس، دیه دیرغم تفاوت در زاویعل

ک یرا در کنار هم  ها آنتوان مجموعه همه  می ها داستان

شود و با  می آغاز  «بیحب» با  . کتابداستان بلند دانست

ن د بتوایشارسد.  به پایان می  «بیحب» 

. کتاب دانست یرا قهرمان اصل« بیحب»

هر . ستیتنها قهرمان کتاب ن  «بیحب» البته 

کدام از هفت داستان قهرمان خودشان را 

 یز به نوعیگر کتاب نیدهای  تیدارند. شخص

ت یشخص. باشند می  «بیحب» در ارتباط با 

بیب )خواهر سعید و سجاد( همسر ح  «الیل» کتاب  یمحور

 .باشد می

ب بعد از یحب یت زندگیروا "مایل به عشق"داستان اول 

شگاه جانبازان یکه در آسا یجانباز، «حبیب» باشد.  می جنون

 ییزند و صداها یی میها حرف، ندیب یی میزهایچ، برد یبه سر م

دن آن عاجزند. یگفتن و شن، دنیشنود که همه از د می را

ساده به  ی( با طرحید اول شخص )مجهوله دیداستان از زاو

 . پردازد می بیحب یمعرف

، بیال و حبیت عشق لیروا "یرهمجنون جز"داستان دوم 

بازگشت به خانه  یبرا یالل. باشد می بیت و جنون حبیمجروح

اش  یب در نامهکه حب طورهمان، شگاهیب به آسایز بردن حبیو ن

منتظر پدر بوده و هم زمان خاطرات خودش ، از او خواسته بود

 . کند می و ازدواج تا امروز در ذهن مرور ییآشنارا از لحظه 

                                                           
اصحاب جنگ تعبیری است از آقای نورمحمدزاده در یكی از  1

کسانی که سرنوشتی چون اصحاب کهف دارند و دهند؛  ارائه می مقاالتشان

برایشان جنگ و آثار عمیق آن تا سی سال بعد و شاید سیصد سال بعد از 

 آن ادامه دارد !!

 

ک ید اول شخص با استفاده از تكنیه دیره از زاویمجنون جز

 یارانه و لحنیق و هوشیدق یبا طرح یت موازیو روابک  فالش 

 یق از ابتدا تا انتها در فضایعنصر تعل. شود می انیموجز  ب

از اسرار  ییگشارمز یداستان آکنده بوده و خواننده را برا

ق در کل یالبته تعل. کند می نهفته در داستان با خود همراه

از  ییوجود دارد و رمزگشاها  همه داستان یالی البعنیکتاب 

. ابدی می ادامه یبعدهای  در داستانها  ک از داستانیاسرار هر 

 :یمخوان می چنانچه

ر یکه داخل آب سرد هور گ یرزمنده مجروح، ... وسط راه

خودش را به ما رساند و درخواست کمک  یبه سخت، دافتاده بو

 کرد... 

تصور کرده  یرانیا ای هب او را رزمندین شخص که حبیا

به هویت او  "ینترنتهبوط در عالم ا"، در داستان پنجم بود

 بریم. پی می

ی واژه ترک یدانم معادل فارس ینم

ن داستان و یست! در ایچ«  لیسگین» 

ششم  یپنجم و حت، داستان سوم

 ید نوستالژیزند. شا می موج« لیسگین» 

ی که كیتكن، ل نباشدیسگین یبه معنا قاًیدق

ک ین تكنیتر به کار رفته مناسب "یرهمجنون جز"در داستان 

 شروع یانیاست. داستان از صحنه پا یت نوستالژیروا یبرا

ان یابد و در همان صحنه به پای می ادامهبک  فالش شود، با  می

ان یاست و پا ینیک عشق زمیت یرسد. شروع داستان روا یم

ب به ی. نقطه اوج داستان در نامه حبیآسمان یت جنونیآن روا

ب داستان مفقود شدن جنازه یکه در آن حبای  هال است، نامیل

ب جنون خود را ین نامه حبیکند. در ا می تیال را روایبرادر ل

 ان نموده است.یکرده و علت آن را ب ینیش بیپ

که تو  یبیگر حبیدی، خوان می ن نامه رایا یوقت».. 

که مقابل توست و  یآن جسم. ستیکنارت نی، مجنونش بود

 .ب است ..یه حبیفقط شب، شناسد یتو را هم نم ید حتیشا

... 

نگفته ، انصاف یاما ب. که برادرت مفقود است یبودگفته 

ره مجنون یکه در جز ینگفته بودکه غواص هم بوده!  یبود

ه عكس برادرت ن که سر سفره عقد چشمم بی! هممفقود شده

دها سر در. ز برگشت به نقطه اولی! همه چافتاد نفسم بند آمد

 «...هم درست از همان روز شروع شد

نویسنده در این کتاب، زندگی، 
احساسات و عوالم اصحاب 

را به طرزی بدیع و  جنگ
 کشد. تصویر میخالقانه به 
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 ییات جبهه فضایجنگ و ادبهای  مولفهسنده بر یتسلط نو 

 ند.یآفر می با !!یع و زیبد

 : است یانیلحظه پا، ک داستانینقطه نوستالژ

 کند... می میه قایر چفیب سرش را زیحب کند... می بابا سالم

 دهد... و من می ب را نشانمیه حبیچف خندد و می داداش

 ...!! ره مجنونیجزچرخم تا برسم به  می چرخم و می

اش را  بوده که جنازه یدیال همان غواص شهید برادر لیسع

ب به خاطر یحب. ب سپرده بودند تا به عقب برگرداندیبه حب

هور  یوحشهای  یماه ...صورت جنازه افتاد ) یکه برا یاتفاق

( نتوانست جنازه را ..ده بودند.یدر یصورت جنازه را بدجور

 . برگرداند

استان است که د ینخاع جانباز قطع، الیگر برادر لید، سجاد

دار شدن او و همسرش  و بچه یت زندگیروا "یهمباز"سوم 

 ییگو، دارد یا و روانیلحن پو یهمبازباشد.  می هیهان

ن یسنده در اینو. کرده است یسنده خود آن را زندگینو

ک جانباز قطع ی یزندگهای  تیداستان مشكالت و مجبور

در داستان  یراو. ده استیر کشیبه تصو یرا به خوب ینخاع

 باشد. می (اول شخص )سجاد، سوم

ت صعود یروا "لیشاب"داستان چهارم 

شان به  آموزان به همراه معلم از دانش یتعداد

و  یخط یباشد که به شكل می قله کوه سبالن

 تیکل روا ید دانایه دیار ساده از زاویبس

هر چند طرح داستان انسجام . شود می

سنده با ینو یولگر را ندارد یدهای  داستان

توانسته  ین خود به خوبیزبیر یت پردازیو شخص یفضاساز

. دیو جذاب نما ین ضعف را پوشش داده و داستان را خواندنیا

است که  ای هک بار لحظی .رسد می داستان دو بار به نقطه اوج

شود به  می اش ناصر حاضر یکمک به همكالس ین برایرحسیام

است که مه  ای هبار دوم لحظ .همراه او به پناهگاه بازگردد

ن از شدت یر حسیام یها رد و نفسمیگی ظ همه جا را فرایغل

ر یام یحضور عمو. افتد می هوا به شماره یو سرما یخستگ

ن یرحسیام ییان داستان و راهنمای( در پادیعمو سعن )یحس

در . بخشد می رمزآلود ای ها توسط او داستان را جلویدر عالم رو

ی کتاب معرف یها تیگر از شخصینفر دن داستان دو یا

ن که یر حسیو معلم ام"  سجاد"پسر  " نیر حسیام"شوند:  می

 .شود می ت او آشكاریدر داستان پنجم هو

روایت زندگی  "نترنتیهبوط در عالم ا"داستان پنجم 

دوران کودکی  همسایهعضو سابق گروهک منافقین )"  مسعود"

ل یمیاین داستان اموضوع  .سعید و لیال و سجاد( است

معلم جوان  یک نفر ناشناس برایاست که توسط  یمشكوک

داستان از . ( ارسال شده استیهمان آقا معلم داستان قبل)

 :شود با متن ایمیل مشكوک شروع می زاویه دید دانای کل

 سالم آقای معلم»... 

تا  ای هو برای خودت فلسفه بافت ای هحتما کلی فكر کرد

ف چه کسی برایت ارسال شده از طربفهمی این ایمیل 

 «  است...

مضمون اصلی داستان یعنی ، ن شروع هوشمندانهیبا ا

افكنی  همچنین این گره. شود میمشكوک بودن ایمیل آشكار 

ایان داستان به دنبال خواننده تا پ. و شروع یک تعلیق است

! و چرا این پاسخ این سوال است که فرستنده ایمیل کیست

 آقا معلم ارسال کرده است. ایمیل را برای

که فرستنده ایمیل  شود میدر پایان داستان مشخص 

دایی آقا معلم جوان و ، عضو سابق گروهک منافقین"  مسعود"

در این . کودکی سعید و لیال و سجاد است همسایه دوران

له منافقین و فریب خوردگی اعضای این گروهک داستان مسأ

قرار  یكاوماعی مورد روانعد اجتبه صورت غیرمستقیم از بُ

نیز برای عضو سابق گروهک "  مسعود"انتخاب اسم . ردمیگی

 یونانیدر زبان . منافقین بی دلیل نیست

  NOSTOSان بازگشت از واژه یب یبرا

رنج  یبه معنا ALGOS ،شود می استفاده

، (ینوستالژ)  nostalgiaدن است. پسیکش

ناکام بازگشت  یآرزواز  یرنج بردن ناش

ت یشخص"  مسعود"ن اساس یاست. بر هم

 . ک داستان استینوستالژ

در این داستان نیز کدهایی وجود دارد که داستان را به 

 .کند کتاب مربوط می یها داستانسایر 

سیاه و سفید یک عكس ، البالی صفحات سوره توبه»... 

... لیال بین برادرانش سعید و سجاد قدیمی پنهان شده بود

هفت تیر ، نزدیک تیر برق، ایستاده بود و من هم خارج از کادر

! هفت تیری را به سمت سعید نشانه گرفته بودمام  پالستیكی

 «!فهمیدم چه کسی بهم هدیه داده بودکه هیچ وقت ن

به سمت ام را  ارتباط با داستان دوم: هفت تیر پالستیكی

دن صورت جنازه یخط انداختن و برسعید نشانه گرفته بودم )

 ..( ... سوره توبه )توبه از کاری که کرده بود( .دیسع

فهمیدم : هفت تیری که هیچ وقت نارتباط با داستان ششم

 !چه کسی بهم هدیه داده بود

عنوان کتاب را نیز  که "عروسكیبحران "داستان ششم 

هایی است از سجاد بر سر مزار برادرش سعید  دارد مونولوگ

ن قبر شهید گمنام را خواهرش لیال ای. که شهید گمنام است

سجاد و لیال . شان انتخاب کرده است برای دلخوشی

نویسنده با فضاسازی و 
شخصیت پردازی ریزبین خود 
به خوبی توانسته این ضعف را 
پوشش داده و داستان را 

 خواندنی و جذاب نماید.
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حاال هم برای . یافته مكتب برادر بزرگترشان سعید اند تربیت

 .اند او داده بودند آمدهدر کودکی به  قولی که

ن که آدم نتواند به یباالتر از ا ای ه... داداش جان چه غص

 قولش عمل کند ... 

 بازگود یسع یسجاد  خاطرات دوران کودکی را برا 

از جوانان نسل  یلیکه خاطرات مشترک خ یخاطرات. کند می

ره مجنون را یجز"  میج"که  یمثل حجار. اول انقالب است

، ک گودال توش آب جمع شدهیده و مثل یتراشده و گود یکش

سنده ینو یبایزهای  فین خاطرات با توصیز ایانگ حزن ینیریش

 شود. می دو چندان

ز ین داستان نیدر ا یقبلهای  از اسرار داستان ییرمزگشا

 ادامه دارد.

مادر  یکه حت یکرد می هیبلند گر ی... اما تو آنقدر با صدا

 د.یشن می ت رایهم از آشپزخانه صدا

 ؟یکن می هیگر ی؟ چرا داردیشده سع یباز چ -

م که ینیب می داستان اول دارد. یالوگ اشاره به راوین دیا

چ فكرش یخواننده ه. بود"  دیسع"مجهول داستان اول   یراو

لم یاد فیداستان اول باشد.  ید راویکرد که سع یرا هم نم

others  (گرانید) م ینیب می گرانیدلم یان فیدر پا. افتم می

م یا زنده تصور کرده یرا افراد ها آنلم یف یکه از ابتدا یکسان

اند و  خود ارواح بوده، رندمیگی که توسط ارواح مورد آزار قرار

   !!اند اند در واقع زنده م ارواحیپنداشت می که ها آن

 مسعود  یدین داستان مربوط به عیگر اید ییگشارمز

ال و ید و لیشود که سع می مشخصن داستان یباشد. در ا یم

 یدیو عروسک را به عنوان ع یكیسجاد بودند که کلت پالست

 اط خانه مسعود انداخته بودند.یح یتو

است  یتیروا "شاپ یازدحام در کاف"داستان هفتم 

که در  یشاپ و اتفاقات یسنده در کافیمدرن از حضور نو پست

ه یجرقه اول ن اتفاقات هستند کهیا ییگو. دهد ی میآنجا رو

 .اند ن کتاب بودهینوشتن ا

اصرار ، با دو فرزند یقطع نخاع یحضور خانواده جانباز

، دیشهی، میقد یكیعروسک پالستی، همسر به عمل جراح

سوراخ ، کهنه یبیقرآن ج، از اشرف یمجاهد فرار یخودکش

تشنج ، بیحب، جانبازان یشگاه روانیآسا، شدن صورت عروسک

 حوادث روزنامه و ... مطالعه صفحهن یب حیحب

سنده را به نوشتن یهستند که نو ییها دواژهیها همه کل نیا

 ان داستانیهمچنان که در پا. دهند می ن کتاب سوقیا

. گذارد یم  "ل به عشقیما" سنده اسم داستانش را یم نوینیب می

 . شروع دوباره کتاب یعنی

تواند مخاطب را  می سنده است کهیت نوین نشان از خالقیا

ع یساختار خالقانه و بد. زده کند شگفت یانیپا یها داستاندر 

 یژگیمضمون و عناصر داستان و، تیبودن اثر از نظر نوع روا

تنها دغدغه  یكیتكن ییبایز. شود می ن کتاب محسوبیبارز ا

ن یاو دغدغه اصحاب جنگ را دارد و در ا. ستیسنده نینو

ش را یها حرف یشود به خوبشه ینكه وارد کلیحوزه بدون ا

 ن اثر خود نشانینورمحمدزاده در اول یمهد. کند می انیب

نده شاهد یگفتن دارد و در آ یبرا یادیزهای  دهد که حرف می

 ■م بود. یسنده خواهین نویاز ا یآثار خوب
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 «یماه واتسون و کوسه» داستان ،ینقاش 
 «امیر کِالگِر»  ؛«جان سینگلتون کاپلی» 

 

 «تقابل انسان و طبیعت»

ها کنار هم  کشتی ،یک روز گرم و آفتابی در بندر هاوانا

های چوبیِ  اند، با دکل را باال داده ها آناند و بادب پهلو گرفته

وزد. دریا سبز و آرام است.  عریان شبیه به صلیب. بادی نمی

ها  زنند و روی دکل ها چرخ می پرندگان دریایی روی سر کشتی

اش  وارد بندرگاه شده است. خدمه کشتی بزرگی تازهنشینند. می

اندازند و مدام به  قایقی را برای انتقال کاپیتان به آب میدارند 

 خندند.  دهند و می های رکیک می هم فحش

سر نوجوانی از شدت گرما در حال شنا کردن است. حدوداً پ

عنوان خدمه یک کشتی  سال، اهل انگلستان که به چهارده

کار شده است. ملوان  تجاری مشغول به

جوانی با پیراهنی مندرس از روی عرشه 

زند:  کشتی تجاری رو به پسر فریاد می

و دست تكان «  واتسون! واتسون بروک!»

هایش را از دو طرف  واتسون دستدهد.  می

ماند.  کند و روی آب شناور می باز می

لبخند به لب دارد. صورتش زیر آفتاب داغ هاوانا سوخته است. 

کنی زیاد دور  فكر نمی»زند:  ملوان جوان دوباره فریاد می

واتسون بروک دست راستش «  شدی؟ زودتر برگرد به کشتی.

اش حبس  را توی سینه دهد و نفس بلندی را برایش تكان می

تر به  رود. پس از چند لحظه، کمی نزدیک کند و زیر آب می می

رد و دو دستش را روی میگیآورد. نفس  ها سر بیرون می کشتی

خواهد  چكاند. می کشد و آب را می صورت و موهایش می

بار دیگر به زیرآب شیرجه بزند که در راستای دیدش  یک

کشد تا بهتر ببیند. اما  ن میشود. گرد متوجه سایه سیاهی می

دهد. زیر آب  شود. به شنا کردنش ادامه می سایه ناپدید می

کشد که ناگهان چشمش به  رود و سر بیرون می می

افتد. تا بیاید به  ماهی بزرگی در سمت راستش می کوسه

های تیز و  کند و آرواره ماهی حمله می خودش بجنبد، کوسه

کند.  واتسون بروک فرو میبزرگش را در ران پای راست 

ها  دکل های دریایی از روی کشد. مرغ واتسون فریاد بلندی می

ها و بندرگاه به پرواز در  کشند و روی سر کشتی پر می

کند تا هرطور شده پایش را از زیر  آیند. واتسون تقال می می

شود و  ی کوسه ماهی بیرون بكشد. اما موفق نمیها نادند

کند. آب به رنگ  گوشت پایش را جدا می ای از ماهی تكه کوسه

آید و صدای فریاد واتسون دوباره توی بندرگاه  قرمز در می

کند خود را از مهلكه نجات دهد. با تمام  پیچد. سعی می می

زند. اما زخم پایش مانع از آن  نیرویی که دارد دست و پا می

کند. واتسون  است که سرعت بگیرد. کوسه بار دیگر حمله می

چرخد و دوباره از همان طرف پای زخمی و  دور میرا 

کند. اینبار پای واتسون را از زیر زانو  خونینش به او حمله می

رد و واتسون را به زیر آب میگیبه دندان 

کند،  کشاند. واتسون زیر آب تقال می می

زند. مقدار زیادی آب وارد  دست و پا می

شود. دوباره به سطح آب  دهانش می

ماهی دست بردار نیست.  کوسهآید.  می

بار  آلود است. این سطح آب قرمز و کف

کوسه با یک چرخش گردن، پای واتسون 

رود. فریادهای  کند. به زیر آب می را از زیر زانو قطع می

روی  واتسون حاال تبدیل به نعره شده است. افراد زیادی به

ر اند و با دست واتسون بروک را به همدیگ ها آمده عرشه کشتی

کم نیرویش را از دست  دهند که حاال دارد کم نشان می

تازه  دهد. قایق کوچكی که در حال انتقال کاپیتان کشتیِ می

پهلو گرفته است، در حال رساندن خودش به واتسون بروک 

است. نه سرنشین دارد. کاپیتان به حالت ایستاده دارد با دست 

باره پیدا ماهی دو کند. سروکله کوسه به واتسون اشاره می

گردد. واتسون همچنان دارد  شود. دارد واتسون را دور می می

ماهی حمله سوم  کشاند. کوسه ها می سمت کشتی خودش را به

زنان   رسند. پارو کند که قایق و سرنشینانش سر می را آغاز می

ماهی خشمگین  کوبند. کوسه با پاروهایشان به سر کوسه می

رد. دو نفر دیگر از میگینه قایق هایش را به بد شود و آرواره می

کنند تا هر طور شده واتسون بروک را از  سرنشینان سعی می

کشد تا بهتر ببیند. اما  گردن می
شود. به شنا  سایه ناپدید می
دهد. زیر آب  کردنش ادامه می

کشد که  رود و سر بیرون می می
ماهی  ناگهان چشمش به کوسه

 افتد. بزرگی در سمت راستش می
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خورد. اما چند  هم می آب بیرون بكشند. تعادل قایق کمی به

کنند تعادل را حفظ کنند. پاروها به  سرنشین دیگر سعی می

زنند. واتسون بروک  ماهی ضربه می دفعات بیشتری به کوسه

آمده است. دست راستش را با تمام  جان در حالت نیمه تقریباً به

های سرنشینان را که به  کند تا بتواند دست توانش بلند می

سمتش دراز شده است بچسبد. یكی از سرنشینان موفق 

آیند و  شود تا واتسون را بگیرد. سرنشینان دیگر هم می می

ماهی  کنند تا واتسون را از آب بیرون بكشند. کوسه کمک می

کند خودش  با ضربات سختی که به سر و چشمش اصابت می

جان و  کند. واتسون بروک حاال نیمه را از قایق دور می

هشیار، با پایی قطع شده و بدنی لخت، کف قایق ولو شده  نیمه

است. کاپیتان که پیروزمندانه باالی سر بروک ایستاده، 

 دهد. بعد به زند و سری تكان می ها را به کمرش می دست

اندازد که پر از  های پهلو گرفته و بندرگاه نگاهی می کشتی

 اند. جمعیت شده

ماهی، نام اثری است که از همین رویداد  واتسون و کوسه

م برای واتسون بروک اتفاق افتاده،  3103واقعی که در سال 

 الهام گرفته شده است. 

شود و جان  واتسون بروک بعدها شهردار لندن می

تبار اهل آمریكا، در  نقاش مشهور ایرلندی سینگلتون کاپلی؛

سفری که به لندن داشته و پس از دوستی با واتسون بروک، 

م در سه نسخه و در سبک رمانتیسم 3118این اثر را در سال 

 ■ کند. خلق می



   9313 مهرماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاهم شماره 53 

 «دروتی کانتس» داستان ،سكع 
 «یه اسدیمرض» ؛«نیداگالس مارت»عكاس 

 

زده بود. یک سال پیش او و چهل  دروتی کانتس هیجان

پوست برای انتقال به مدرسه  آموزان سیاه نفر دیگر از دانش

سپتامبر  0بودند و حاال در تاریخ   سفیدپوستان درخواست داده

آموزی است  دانش خبر رسیده بود که او یكی از چهار 3311

که درخواستش پذیرفته شده است. دروتی در دبیرستان 

نفر  نام شد و سه هاردینگ واقع در کارولینای شمالی ثبت هاری

 ای جداگانه... دیگر هر کدام در مدرسه

دانست چه چیزی در انتظارش  دروتی نگران بود، نمی

چیز روشن شد و او دریافت که پیش  است. اما خیلی زود همه

ز ورودش به مدرسه برای آزار و اذیت رساندن به او ا

است. همسرِ جان ز.وارلیک، رهبر شورای   ریزی شده برنامه

شهروندان سفیدپوست از پسرهای مدرسه خواسته بود او را 

دارند و از دخترهای دیگر خواهش کنند که   دور از بقیه نگه

 طرف او تف بیندازند. در این شرایط دروتی بدون هیچ به

رفت اما بعدها به مطبوعات گفت که در  العملی راه می عكس

کردند که  سمت او سنگ پرتاب می روز بسیاری از مردم به آن

نشستند و بعضی  دقیقاً جلوی پایش به زمین می ها آنبیشتر 

روز  انداختند. این عكس نیز در همان دیگر پشت سرش تف می

مطبوعاتی توسط داگالس مارتین گرفته شد و جایزه عكس 

 سال را به خود اختصاص داد.

سمت  در ادامه آن روز، آزارها شدت گرفت. موقع ناهار به

کردند و سر کالس معلمان او را نادیده  او آشغال پرتاب می

گرفتند. روز بعد، دروتی توانست با دو دختر سفیدپوست  می

خیلی زود از او فاصله گرفتند زیرا در  ها آندوست شود اما 

هم مورد آزار و اذیت  ها آنستی با دروتی صورت دو

 گرفتند. هایشان قرار می همكالسی

آزار رساندن به دروتی تنها محدود به مدرسه نبود. 

کردند.  های تهدیدآمیز دریافت می خانواده کانتس مدام تماس

شكستند و... در نهایت  شان را می های ماشین و خانه شیشه

بسیار، پدر دروتی او را از مدرسه های  روز آزار و اذیت 0پس از 

توانست او را در این  بیرون آورد. او عاشق دخترش بود و نمی

وضعیت ببیند. طبق گفته خودش در یک کنفرانس 

ها و  توانست در برابر آسیب که دروتی می مطبوعاتی، تا زمانی

شد از  صدمات جسمی و روانی که در مدرسه به او وارد می

واده از تحصیلش در هاردینگ رضایت خود محافظت کند، خان

 داشتند.

خانواده کانتس به پنسیلوانیا مهاجرت کردند تا دروتی 

راحتی  دست هستند به بتواند در دبیرستانی که همگی یک

  johsen.c.smithتحصیل کند. مدتی بعد او از دانشگاه 

ای خود را در زمینه مراقبت از  مدرک گرفت و کار حرفه

 کودکان قرار داد.

، از طرف دبیرستان هاردینگ به دروتی 1338در سال 

، دروتی یک 1333کانتس دیپلم افتخاری اعطاء شد. در سال 

او را  3311که در سال  خواهی عمومی از طرف کسانی معذرت

مورد آزار و اذیت قرار داده بودند، دریافت کرد و در همین 

را به اش  خانهسال دبیرستان هاردینگ به افتخار او نام کتاب

counts-scoggin  .تغییر داد 

های جسمی و  ای از آسیب ها شاید تنها گوشه این ی همه

روانی وارد شده را جبران کند. با این حال جای خوشحالی 

مان  است که تبعیض نژادی رو به نابودی است زیرا همه

ماجراهای بسیاری مبنی بر رفتارهای وحشتناکی که 

ایم  اند شنیده سیاهپوست داشتهسفیدپوستان نسبت به افراد 

خواهی خبری بوده، نه از جایزه و  نه از معذرت ها آنکه پس از 

 ■ چیز دیگر! نه هیچ
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 «ای گرگ سایه»کتاب کودك  یمعرف 
 «شنو فرخنده حق»؛ «رستم یفاطمه مشهد»نویسنده  
 

دانی  ترسی؟ می ای؟ آیا از گرگ می دوست عزیز گرگ را دیده

یا خودش را  ای، گرگ چه شكلی است؟ تعریفش را شنیده

تو گرگ  نظر ای؟ به را دیده اش طور؟ سایه اش را چه ای؟ سایه دیده

داشتنی؟ اگر به تو  وحشی و خونخوار است یا مهربان و دوست

کنی؟ پنهان  کنی؟ فرار می کار می بگویند گرگ آمده، چه

 شوی؟  روی و با او دوست می شوی؟ یا می می

؟ به گرگی که نه  خواهی سری به گرگ قصه ما بزنی می

گرگی که به  ه مكار؟، نه وحشی؛ نه خونخوار و ن ترسناک است

آشنا شده  ها آنبا  ای پر از جانوران مختلف آمده و جنگل قصه

است. گرگی که بعد از آشنایی مهمان جانوران شده و بعد خیلی 

 را ترک کرده است؟ ها آنزود 

راه آشنا شوی،   اگر دوست داری با این گرگ مظلوم و سر به 

داستانی است از یک ای  ای را بخوان. گرگ سایه کتاب گرگ سایه

است. این  نوشته «فاطمه مشهدی رستم»را  گرگ واقعی که آن

توانی هم داستان این کتاب را  زبانه است و تو می  کتاب دو

ات را تقویت کنی. در واقع داستان را  هم زبان انگلیس بخوانی،

 هم به فارسی و هم به انگلیسی بخوانی. 

تصاویر زیبایی است  و آن این کتاب یک فایده دیگر هم دارد

کشیده است. تصاویری از جنگل و  را ها آنکه نوشین حجازی 

کند.  که لذت خواندن کتاب را برای تو بیشتر می حیوانات آن

است و توسط انتشارات   «ب»ای مناسب گروه  کتاب گرگ سایه

برای آشنایی  چاپ شده است. 33طرح و اجرای کتاب، در سال 

 کنم: هایی از آن اشاره می جمله بیشتر تو با این کتاب به

پشت که در همان نزدیكی در الکش فرو رفته بود، سر  الک»

او از جوجه تیغی پرسید:  صداها را شنید و از الکش بیرون آمد.

 « تو گرگ را دیدی؟»

توی  های تیزش! با ناخن ی تیزش!ها نابا دند بله من دیدم! -

 ■«خوبی معلوم بود. اش به سایه تاریكی جنگل!
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 «یمكت خاکسترین»داستان کوتاه  
 «یدآبادیدا مجیآ»سنده ینو 
 

کوبید شاید  می تلق خودش را به زمین پای راستم تلق

 از دست همتای آویزانش راحت شود!

سال بود که وقت راه رفتن، وقت ترسیدن، وقت  ده

وقت، وقت هر  کتک خوردن، وقت پول درآوردن، وقت بی

 کشید. کشید و می وقت، باید جور این پای منگ را می

دانم شاید هم صدایش  نیمكتی خاکستری صدایم زد، نمی

خالصه من و پای  گویم. ام را می زد! پای راستی خسته

م و رویش نشستیم. پای چپم دراز راست و پای چپم رفتی

ها هرجا  طور بود، مثل احمق به دراز افتاد، همیشه همین

کشید. اگر پایم نبود حقش بود زیر  رسید دراز می می

که جایش با جای  طوری کمربند سیاه و کبودش کنم.

کمربند مال پدرم که از بچگی روی، روی، روی اونجام 

 مانده مو نزند.

قش بود زیر اگه پسرم نبودی ح -

کمربند سیاه و کبودت کنم. احمق. 

احمق. لنگ ظهره، واسه چی خوابیدی؟ 

قد تو که بودم وردست عموم هزارتا  هم

 نداختم. ا مشتری رو را می

احمق، پای احمق... تا کی باید مثل  -

لش دنبال خودم بكشمت؟ اصالً توی  تنه

لش نبودی بابام تو اهل محل و تو فک و فامیل سر  تنه

 شد که بره از غصه با دماغ بیفته تو تریاک.  شكسته نمی

 خورد که: مامانم هم هی از دستش کتک نمی

مونده یه چیزیت کم نبود بچه  ی وا اگه تو زنیكه - 

شد. دست خدا که کج نیست که  الخلقه نمی طور ناقص این

 و کج ببنده زن. تو یه چیزیت هست... گلش

به تو زدن. چرا از رو ها،  همه حرفو به من نزدن این -

کنن و  می ها تو کوچه دنبال هم ری؟ چرا وقتی بچه نمی

کنم از  ها فقط نگاشون می پاف خورده من مثل پیف

 شی؟ خجالت آب نمی

اش تو  هه با دار و دسته چرا وقتی اون پسره گنده -

گن علی یه پا، زود خودتو  یارن و بهم می کوچه ادامو درمی

و بگو هستم. بگو من پاشم. بگو کشی عقب؟ خب بیا جل می

 رم براش. را می

ری دیگه. ده بلد نیستی را بری دیگه. فقط  ده نمی -

بلدی خیابونا رو جارو کنی و پای شلوارمو کثیف کنی و 

 ها تمیزت کنه. مامانم هی دستمال دس بگیره و مث بچه

قدر بادکنک  تونم بكنم؟ چه کار می من با تو چی -

ی  قدر شیشه سیگار بفروشم؟ چهقدر  بفروشم؟ چه

کنم  ماشینای مردمو پاک کنم که وقتی در خونه رو باز می

 رم تو زیرزمین، کتک نخورم؟ های لعنتی می و از اون پله

کردی  همین؟ صبح تا شب بیرون چه غلطی می -

و نتونستی پُف کنی  ی مفتخور؟ دوتا پالستیک پسره

کوچه یاد بگیر، ات؟ از پسر بقال سر  بفروشی خبر مرگ ننه

ره مدرسه، عصرا وردست باباش هزار  ، صبحا میقد توِ هم

 کنه. جور کار می

 اگه مامانم نرسه که منو کشته. -

عاری خودتو از  داری؟ حساب بیهی مرد، چی کارش  -

ام که هیچ، خودم  ری؟ تو هم یه کار داشتی بچهمیگیبچه 

فرسته  و می اش کردم. بقال سر کوچه بچه تو می کنیزی

ام دو  مدرسه. تو چی؟ گذاشتی بچه

 کالس سواد خوندن نوشتن یاد بگیره. 

فریته؟ خودش نرفت. عبه من چه  -

چپ نگام  ها چپ روز گفت بچه یه

آقا ورزش ازم  روز گفت کنن. یه می

روز این،  خواد. یه سخت می کارای سخت

خواد خانوم.  روز اون. درس عرضه می یه

 روز که از نافت بریدن نداشت. ی تو از همون که بچه چیزی

که تو سرش زدی، از  که کتكش زدی، از بس از بس -

کردم پدرشی  که منم کاری به کارت نداشتم. فكر می بس

خوای. ولی حاال چی؟ شدی یه مفنگی  صالحشو می

مفتخور که نصف بیشتر روزت تو این زیرزمین خراب شده 

 گذره. می

یاد؟ هری. خوش اومدی. برو بشین بغل  خوشت نمی -

دونم  ات ور دل بابات. من خودم می دست خواهر ترشیده

 طور تربیت کنم. چیز خوردنش به تو نرسیده. و چه ام بچه

ا. غلط کردم. چیز خوردم. از فردا پول بابا نزن. نزن باب -

 یارم. نزن مامانمو. ترا خدا نزن... زیاد زیاد می

ببین لعنتی، ببین چالق، این اشكا رو ببین، اینا  -

ته کنده  . کاش بری زیر ماشین. کاش از تهاش واسه توِ همه

 شی.

 آقا پسر... -

ای که دیروز  بچه سرم را به عقب چرخاندم. همان دختر

 کرد. بادکنک خریده بود صدایم می از من

کردم پدرشی صالحشو  فكر می
خوای. ولی حاال چی؟ شدی  می

خور که نصف  یه مفنگی مفت
بیشتر روزت تو این زیرزمین 

 گذره. خراب شده می
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با لباس مدرسه بود. شبیه دیروز عصر نبود که  

موهایش را با دو روبان سفید، خرگوشی بسته بود و هربار 

کوتاه و صورتی رنگش با حرکت  زد دامن که حرف می

 خورد. تكان می بدنش تكان

خواستم مثل پای چپم دراز به دراز بیفتم  از خجالت می

 و بمیرم.

 گوید: کنم می زندم و من گریه می بابام که هر وقت می 

بری  کنه. آبرومو می خاک بر سرت. مرد که گریه نمی - 

 جا... همه

زود صورتم را برگرداندم و دماغم را با آستینم گرفتم و 

 هام. دو دستی کشیدم روی چشم

آقا پسر با توام. چی شده؟ بادکنكات ترکیدن؟ نكنه  -

بادکنكاتو؟ من اونی رو که دیروز عصر با بابام ازت باد برده 

 خوای برت گردونم؟ خریدم هنوز دارمش. می

جلوتر آمد و  حرفی نزدم و فقط بر و بر نگاهش کردم.

 کنارم ایستاد و دست کرد توی کیفش.

شاید گشنته. بیا من کیكمو  -

 نخوردم. بیا بدمش به تو. 

 طرفم گرفت. و کیک را به

را پایین انداختم و با خجالت سرم 

 گفتم:

من گدا نیستم. خودم پول دارم،  -

 خرم خودم. می

مگه من گفتم تو گدایی؟ تو  -

 فروشی، خودم دیدم. راستی، بادکنكات کجان؟ بادکنک

کمی جرأت پیدا کردم. سرم را بردم باالتر و با  -

 صدایی کمی بلندتر گفتم:

 فروشم. هنوز که ظهره. من، من عصرا بادکنک می -

 کنی؟ کار می تا ظهر چی -

فروشم، یا  تا ظهر؟ خب تا ظهر هم سیگار می -

 کنم. ی ماشینا رو پاک می شیشه

شی؟ بابای من به اون  قدر کار؟ خسته نمی اوووه. چه -

خوابه.  کنه. بعد یه کوچولو می گندگی فقط تا ظهر کار می

قدر کار  ریم بیرون، گردش. تو بابا نداری که این بعدشم می

 کنی؟ می

 من؟ من، من، چرا دارم. خب خیلیم گنده است. -

 کنه؟ کنی؟ چرا اون کار نمی قدر کار می س چرا اینپ -

 اون؟ اون، خب، خب، خب... -

حرفم را خوردم. یعنی خودش خودش را خورد. چه 

 توانستم بگویم؟ جوابی داشتم بدهم؟ چه می

شود که حتی برای  قدر گنده می گاهی دروغ آن

 باید دهان گنده داشته باشی.گفتنش هم 

ام نگاه کردم. گمانم او هم به پای  به پای وا رفته

توانست فكرش را هم بكند  کرد. اما نمی ام نگاه می وارفته

چرخد که  ای می که کل زندگی من روی همین پاشنه

 خورد، چه برسد به چرخیدن. حتی تكان هم نمی

کنم. سرعت از آنجا فرار  خواستم بلند شوم و با می

هو بال دربیاورم و بروم  قدر بدوم که یک خواستم آن می

 کس دیگر این پای چالق را نبیند. الی ابرها تا هیچ

وقتی کسی دوست نداره بهت جواب بده،  میگهبابام  -

اصرار نكن. باشه. حاال که دوست 

و  نداری جوابمو بدی، الاقل این کیک

رم خونه ناهار بخورم.  بخور. من می

 وااای، دیرم شد.

کیک را با عجله روی نیمكت کنار 

 دوان دور شد. من گذاشت و دوان

نگاهی به کیک انداختم و دلم 

 ضعف رفت.

البد حاال مامانم با یه کوکو یا یا  -

دونم، منتظره که من برم  یه شیربرنج یا آش یا چه می

 خونه.

دست کردم توی جیبم. امروز چیز زیادی درنیاورده 

 بودم.

انگار امروز کرم مردم و ابرای کویر لوت یكی شده  -

ز تو شهر جمع کرده بودن. ی سیگاریا رو ا بود. انگار همه

 انگار همه ماشینشونو داده بودن کارواش خدا.

هایی کنارم پرپر بودند. پر از سیگار و بادکنک.  کیسه

توانستم چیز زیادی بفروشم حتماً شب  اگر عصر هم نمی

 ■ شام مفصلی در انتظارم بود.

. کردم نگاه ام رفته وا پای به
 نگاه ام وارفته پای به هم او گمانم

 فكرش توانست نمی اما. کرد می
 من زندگی کل که بكند هم را

 چرخد می ای پاشنه همین روی
 چه خورد، نمی هم تكان حتی که

 .چرخیدن به برسد
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   «088ران یا»داستان کوتاه  
 « فرهاد جوکار» سندهینو 

 

 ییگذرگاهی که گودر گذرگاه زمان بودم انگار، همان 

تاریخ برای خودش برداشته باشد و به کسی ندهد. ایران 

؛ روزی از روزهای 333  دانم یا ایران بود نمی 833سال 

دانم محمود  ای بود از دوران ایران. مغول یا نمی ندیده دوره

رفتم و  شاه افشار. از بازاری در کرمان می افغان یا نادر

اصفهان یا بازاری در میان دیدم یا زیر طاقی بود در  می

اندازه زیبا و  دانم. زنانی دیدم بی بازارهای شیراز. نمی

راستی کودک بودند از دیار  که به نگرفته با کودکانی روی

دکان دیدم در  کس. ژولیده و بی مادری؛ پای برهنه و موی

های در  دارانی که آرام؛ و چپق انتها و دکان های بی راسته

برخاسته؛ بر  خم بازو دود زندگی

 ها نشسته... چهارپایه

رفتم و انگار که باد مرا از راسته  می

برد و از سیب و  کفاشان به عطاران می

آهنگران و گران و  فروشان به مس انگور

مفهوم بود و نه آفتاب دیدم  فروشان... زمان چقدر بی پارچه

آید، تنها رنگ بود  های زیر طاق می و نه یادم به سنگفرش

خواست از  و بوی کندر و دود عود بود و نای تار... دلم می

ست...  کسی بپرسم اینجا کجاست و چه روزی از چه ماهی

شكار نقش؛  خواست بپرسم مثالً این قلمكار دلم می

قیمتش چقدر است و مثال شكار کدام شاه در کجای 

هایم باز و  تاریخ است... اما زبانم بسته بود و تنها قدم

هایم در حیرت زیبایی و آرامش آن حوالی... رفتم و  چشم

رفتم و رفتم تا به میدانی رسیدم از هر میدان و گذرگاه 

راسته تر که میدان قصابان است و  دیگر گویاتر و روشن

ها دیدم در خون که دایم در گوشتی از  سالخان... قمه

گوسفندان و گاوان و گاهی چارپایانی که پیش از این 

افتاده... صدای  ندیده بودم... جوی خون بود و جگرهای فرو

هایی به نهایت ترسناک... مردهایی که  نعره بود و خنده

هاشان از حدقه بیرون زده و چون خون بود... با  چشم

دست و  آلود... ساطور به های خون سرهای تراشیده و لنگ

ها فریادی  آلوده ای از راسته خون سالخ صفت... گوشه

شنیدم. شاید  تر از آنچه می تر و خشمگین شنیدم انگار بلند

حساب شده باشد یا کسی درشتی شنیده  که حسابی بی

تر رفتم و ساطورهای  باشد یا بزرگی کوچک... نزدیک

طاقت بسیار بود در دسته روبرو و گروه  بی برکشیده و

چكان و آماده فرود آمدن. رو در  مقابل؛ و دشنه دیدم خون

رفت. خون بود  رو و فریاد شنیدم و همان شد که گمان می

خون و پاسخ دشنه به دشنه ساطور بود، ساطور و شاید 

چیزی شبیه شمشیر: مردان ایرانی با همان سرهای 

کردند که  بازو بر آمده چنان می تراشیده خشم در چشم و

کردند و گاهی  نه انگار با خود می

کسی در فرار و دشنه به دستی در پی 

او باز دوان... مردانی دیدم بیش از ده 

ساطور در دست و صورت و کتف 

تحمل کرده بودند و هنوز با خشم و از 

چشیدند و  زدند و ساطور بر سر می روی انتقام دشنه می

ار که مرده باشد چند قدمی فرار و خود به گاهی کسی انگ

افتاد که دیگر توان دریده شدن نداشت...  خود فرو می

هرگز ندیدم کسی در میان؛ میانجی باشد... که میانجی هم 

شد... قلبم میان دهان بود گویی و پاهایم  پاره می چند

که کوی سالخان نباشد...  سویی توان برای فرار به بی

ناتوان بودم و ترس وجودم را به لرزه تر از هر  ناتوان

انداخته بود. کاش نیامده بودم از بازار عطاران و بزازان و 

آهنگران به این حوالی کاش... چشم که دوباره باز کردم 

ای با یكی از  مردی سویم دوان بود و مرد موی تراشیده

دانستم  طاقت در پی او باز دوان نمی همان شمشیرهای بی

ای خود را کنار  یا سوی دیگری. به ثانیه آید سوی من می

کشیده و نكشیده ساطورکش ساطوری زد من دانستم که 

ام... پای دیدم غرق در خون و به پایم  بی نصیب نشده

پاشنه نبود انگار... از خواب برخاستم و بسیار بسیار به نعره 

 ■ گریستم.

 

اندازه زیبا و  زنانی دیدم بی
راستی  که به نگرفته با کودکانی روی

کودک بودند از دیار مادری؛ پای 
 کس. برهنه و موی ژولیده و بی
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   «آینه، آینه»داستان کوتاه  
 «احسان مرادی» سندهینو 

 

کرد. فرهنگ دوید و  آسانسور داشت حرکت می

مینا  دستگیره در را سمت خودش کشید و داخل شد.

چالند. در که  باز شد  داشت داخل آینه جوشی را می

 .: ترسوندیم برگشت و گفت، ترسید

روی جیب بعد چیزی را آرام داخل دهانش جوید و بر 

 «وای این لكه چیه؟» :پیراهن فرهنگ دقیق شد

روی جیب پیراهن فرهنگ یک نقطه آبی بزرگ پیدا 

 بود.

 پس جوهر که خودکارمه واسه»: داد جواب فرهنگ

 دیر خیلی خونه گشتم برمی اگه. افتاد اتفاق اداره تو، داده

 .شد می

 .نرفتی که بهتر. شد می دیر خیلی، آره -

 رسم... همیشه این منم که دیرتر میکردم  فكر می -

 .شد دیر بسپرم همسایه به رو  ستاره تا -

 .بدموقعی وقت گرفتی -

 ظهر وقت خالی داشت. فقط دم -

 چطوره؟ ستاره ؟خودت خوبی -

 .خوابه خیلی بد شده، شبا نمی -

 طوره.  تو این سن همین -

 ؟دلت واسش تنگ نشده -

کردم!  بهش عادت میچرا!... چرا!... تازه شاید داشتم  -

 « ده. آدامس داری من دهنم بوی پیاز می»و گفت: 

مینا از توی کیفش یک بسته آدامس درآورد و 

 گذاشت کف دست فرهنگ.

 «.خیلی زیاده»فرهنگ گفت: 

 «.خرم. بردار من زیاد می»:  مینا گفت

فرهنگ بسته آدامس را  توی جیب پیراهنش گذاشت. 

نگاه کرد.  باز شد. فرهنگآسانسور طبقه شش ایستاد. در 

تا بچه ایستاده بودند. مرد رو کرد به  یک مرد و زن با چند

شیم. با نوبت  عزیزم مثل اینكه جا نمی»زنش و گفت: 

 «.ریم باال بعدی می

 «؟نریم چی واسه جا همه این» :گفت زن

 «.شن می اذیت آقا و خانم»: گفت مرد

بسته بست و زن مانع از  که در را می مرد در حالی

 «!ببخشید مزاحم شدیم آقا»گفت:  شد، شدن در می

 در بسته شد و آسانسور حرکت کرد. 

 «؟شناختیش»فرهنگ گفت: 

 .ایِ باز حرفه زبون یه  هآر -

فرهنگ دستش را مشت کرد و با دست دیگرش، 

استخوان مشتش را لمس کرد. احساس کرد استخوان 

 مشتش ساییده شده است.

 «؟کنی تقصیر اون بوده میهنوزم فكر »مینا گفت: 

 نباور نداری هنوز، تو که خودت دیدی. نباید اسم او -

 ؟پرسید و از تو می گل

چه خورده منطقی فكر کنیم. اسم اون گل  هبیا ی -

، مثل اس های دیگه اهمیتش مثل گل اهمیتی داشت،

های دیگه، برای همین چیزای  مشتری

ت دیگه نذاشتی من باهات کار ا الكی

 .کنم

آسانسور طبقه دوازده ایستاد. کسی 

داخل نیامد. فرهنگ در را باز کرد و 

مثل اینكه »گفت:  نگاه انداخت.

 در بسته شد و آسانسور حرکت کرد.« کس نیست. هیچ

های مینا و  فرهنگ سرش پایین بود. نگاه انداخت به کفش

 سوسکِ هاوه ی»متوجه چیزی شد و به زنش گفت: 

 «.پالستیكی اینجاست مینا

کنار پای مینا بود. ترسید و جیغ کشید و اومد پشت 

کرده  هاش رو چسبوند به بازوهای عرق فرهنگ و دست

نگ های بازوی فره عضله رهای مصنوعیش د فرهنگ. ناخن

هاش افتاد پهلوی سوسک  یكی از ناخن رفت. فرو

چیزی »پالستیكی. فرهنگ خم شد طرف سوسک و گفت: 

 «پالستیكیه. سوسکِ هنیست مینا. فقط ی

ای بود و نور داخل آسانسور روی کمرش  سوسک قهوه

برق انداخته بود. فرهنگ با پاش زد کنار. سوسک حرکت 

کرد.  آسانسور داشت حرکت می
فرهنگ دوید و دستگیره در را 
سمت خودش کشید و داخل 

مینا داشت داخل آینه  شد.
 چالند. جوشی را می
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باال و پایین زد. کرد. اومد زیر کفشای زن. زن پاهاش رو 

چرخید و دوباره رفت پشت فرهنگ چسبید و پاشنه 

 کفشش رفت روی ناخن مصنوعیش و شكست.

طور دکمه یكی از  و همان .بكشش زنش گفت: بزنش.

 طبقات رو زد.

 .تونم بكشمش می -

بعد به هم نگاه کردند. فرهنگ سرش را پایین انداخته 

 آسانسور ایستاد.دید. طبقه بعد  اش را نمی بود. مینا چهره

 .رم ها می از پله -

 فرهنگ دنبالش از آسانسور خارج شد. 

 .وایسا مینا، صبرکن -

 آسانسور .بودند آمده باال ها پله از را طبقه سه

 چیزی دآم نظرش به فرهنگ .بود ایستاده هجده طبقه

 که مینا به رو و کرد باز را آسانسور در. است  آمده یادش به

 «!شد راحت خیالت» :گفت رفت می باال ها پله از

 .آمد پایین ها پله از مینا

 از یكی کنی می فكراالن ؟ چیه -

 ؟شده کم عالم سوسكای

 کمیاب سوسکِه ی اون فقط نه -

 تونستم میخانواده؟... ه... خانواد از بود

 حداقل کاش .کنم تحقیق روشکلی 

 .بود مونده ذهنم تو بدنش از طرحه ی

فرهنگ. هر دوتاشون مینا داخل شد. بعد هم 

 .ها و زدند بیست و یک دستشون رو بردند سمت دکمه

آسانسور حرکت کرد و طبقه هجده ایستاد. درش باز شد. 

 کسی داخل نشد.

هایی  وقت هآسانسور خودمون هم ی»فرهنگ گفت: 

 «.شد طور می این

 ساعت تو آسانسور گیر کرده بودم. بار نیم یادته؛ یه -

 مینا دکمه بیست و یک را زد.بعد با هم خندیدند و 

 «خند ببینم.ن»فرهنگ گفت: 

 ؟چی شده -

 اره خون میاد از لبت. خشكی زده لبت؟د -

فرهنگ دستمال کاغذی رو از جیبش درآورد و خون 

 خندید. طور می مینا همین گوشه لب مینا رو پاک کرد.

 آد. نخند. بیشتر خون می -

 خندید. طور می مینا همین

 ؟خندی به چی می -

من خیلی ترسیده بودم وقتی نجاتم دادی.  -

 بار... اولین

فرهنگ دست از پاک کردن خون کنار لب مینا کشید 

باید »:  گفت «آره. چقدر زود!»:  و مینا را نگاه کرد و گفت

 «.کمتر حرف بزنی

مینا دستكش سفیدی را از داخل کیفش بیرون آورد و 

وقتی یكی از میشه چندشم »دستش کرد و گفت: 

طور که  و همان «خیلی دیر شد.»گفت: »  هام نباشه. ناخن

دستمال کاغذی را روی لبش نگه داشته بود گفت: 

پریشب ستاره خنج انداخت وقتی داشتم بهش شیر »

 «دادم. شبش نفهمیده بودم. صبحش فهمیدم. می

 مینا د.کر می فكر داشت فرهنگ .شدند ساکت ردوه

 کرد می نوازش و بود گرفته دستش توی را الغرش بازوی

 .مالید می و

ببین مینا من » فرهنگ گفت:

دخترتو خیلی دوست دارم. ولی 

چیز باید مال خود آدم  هدونی ی می

  «طوریم. که این باشه. من

. حرفات رو میگیفهمم چی  آره می»و زنش گفت: 

ها که دیدی تقصیر از منه. باور  تو آزمایش کنم. درک می

 «؟نداری

 حرفای دارم دوست ولی .دارم باور که معلومه... چرا -

 .کنی فكر منطقی منو

 .میگم بهت دارم خودم .این از تر منطقی -

 .کن فراموشش اصالً -

و ترک مویی داشت. چهره مینا ک یآینه آسانسور 

توانست بریدگی لبش  شد و نمی فرهنگ توش شكسته می

و  « از توی این آینه هیچی معلوم نیست.»:  گفت .را ببیند..

بیرون آورد و نگاه  داخل کیفش آینه درداری را بعد از

کرد. فرهنگ داشت از توی آینه قدی آسانسور صورت مینا 

ه دردار کوچک شده بود و دید. صورتش از توی آین را می

جمع و جور. و بعد جلوتر رفت و روی آینه دقیق شد. دید 

ترک مویی یک آینه آسانسور 
فرهنگ توش و داشت. چهره مینا 

وانست ت شد و نمی شكسته می
 ..بریدگی لبش را ببیند.
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خواست چیزی  .های ریز کج و معوج است خطز آینه پر ا

بگوید که آسانسور طبقه بیست و یک ایستاد. مینا فرهنگ 

جلوتر رفت و زنگ واحد رو زد. منشی در رو باز کرد و تو 

 «!چه به موقع»دماغی گفت: 

*** 

مدند بیرون و جلو آسانسور آفرهنگ و مینا با هم 

ن زد به انگشت جوهریش و مالید به اایستادند. فرهنگ زب

شلوار جینش. مینا هم با یه دستمال کاغذی جوهر رو 

طور که روی در آسانسور  هاش رو پاک کرد و همان انگشت

طوری تا  رم. این ها می من از پله» خیره شده بود گفت:

آرایشگاست. ناخنم  هشه. طبقه پایین ی یخونه چندشم م

 «کنم. رو عوض می

 «اینجا اومدی؟ تو مگه قبالً»:  و فرهنگ گفت

 «.، واسه مانیكور بعضی اوقات»مینا گفت: 

 ها رفت پایین. و بعد از پله

 م هخون هات کتاب از چندتا افتاد یادم یهو راستی -

 .مونده

 .ممنونمچیز ازت  شاید بیام ببرم. برای همه -

رو زد.   G فرهنگ رفت توی آسانسور و دکمه 

آسانسور حرکت کرد. سرش رو به باال و نگاهش به سقف 

ای از سقف  کننده آسانسور بود و آهی کشید. نور خیره

کرد. احساس  می آسانسور دور گودی چشمانش را احاطه 

طور  کرد جایی از سقف آسانسور سوراخ شده است که این

زند. چند لحظه بعد طاقت نیاورد که نگاه  چشمانش را می

کند برگشت و رو به آینه ایستاد. صورتش داخل آینه 

شد و هر نیمه از صورتش طرفی  دار شكسته می خط

پا شد تا صورتش از شكستگی  پا و آن بار این رفت. چند می

دربیاید. جایی را پیدا کرد که روی آینه هیچ خطی پیدا 

داخل یكی از  دید داد.  ن مینبود و صورتش را کامل نشا

کند.  های صورتش عرق جمع شده و سرریز نمی چاله

معلومه »:  کرد و به آینه گفت  را پاک دستی کشید و عرق

فشار روشون بوده   آسانسور بودن خیلی که تو اون کسایی

 .کلید هبا ی خطی کردن. حتماً طوری خط که تو رو این

ی رومیومد،  با اولین چیزی که دستم مچون اگر من بود

سرش را پایین انداخت. و بعد  «کشیدم. خط می تو

نگاهش افتاد به یک سوسک که له شده بود کف آسانسور. 

آورد. محكم زد به  آورد. گلویش فشار می داشت باال می

 ■ ها پایین رفت. دکمه هفده. از آسانسور زد بیرون و از پله
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   «شدم یکاش مبصر نم» داستان کوتاه 
 « یالله یاهلل نب بیحب»سنده ینو 
 

 مادرم صدا زد:

  .نرگس، مگه نگفتم سفره رو پاک کن -

 گفتم: 

 .کنیم کنم. داریم بازی می می چشم مامان، بعد پاک -

ای به من رفت. از  مادرم آمد باالی سرم. چشم غره

 ها گفتم: ترسم بلند شدم و به بچه

 .میاماالن ساکت باشین  -

کردم که  را تا می رفتم سفره را پاک کردم و داشتم آن

 عمو ایرج گفت:

ها  نرگس جون برای مبصری خوبه! ببین چطور بچه -

 کرده. رو ساکت و سرگرم 

از حرف عمو ایرج خیلی خوشم آمد. چون از کالس 

اول تا حاال که به کالس سوم رفته بودم خیلی دلم 

دفعه هم شده مبصر شوم. به همین  خواست برای یک می

 خاطر به عمو ایرج گفتم: 

مبصری رو دوس دارم اما خانم  -

 .کنه رو مبصر نمی  معلم من

 عمو ایرج گفت:

برو پیش  فردا که رفتی مدرسه -

خوام مبصر  خانم معلم و بهش بگو می

 .بشم

 گفتم:

  .کنه. بابا بیاد به خانم بگه ، خانم دعوام میمیگمنه، ن -

وقت پایش را توی مدرسه ما نگذاشته  پدرم که تا آن

گشت  ی برای نیامدن به مدرسه میا هانبود و دنبال به

 گفت:

  .آخه دخترم، همه که نباید مبصر بشن -

 گفتم:

 شن؟  ها مبصر می پس چرا بعضی بچه -

 پدرم گفت:

های زرنگی هستن، نه شیطون و  البد اونا بچه -

 .بازیگوش مثه تو

 حرف پدرم ناراحت شدم و گفتم: از 

های  که همیشه نمره مگه من زرنگ نیستم. من -

 .رممیگیخوب 

 پدرم گفت:

باالخره زرنگ که هستی، ناراحت نشو. شوخی کردم  -

 .رسه که مبصر بشی ت تو میروز هم نوب یه

 گفتم:

 .کنه رو مبصر نمی وقت من اگه این خانم معلمه، هیچ -

 های عمو ایرج و گفتم: دوباره رفتم پیش بچه

های کاغذ رو بگیرین و یه نقاشی  حاال این ورق -

 .بكشین

طور کامل نكشیده  هایشان را به هنوز نقاشی ها آن

 که عمو ایرج بلند شد و گفت: بودند

  .ها پاشین بریم دیگه بسه بچه -

 گفتم:

رو خدا بمونین. هنوز  ایرج تو عمو -

 .هاشون تموم نشده نقاشی

 عمو ایرج گفت:

 .نه، عموجون کار دارم باید بریم -

هم همگی بلند شدند  ها آن

 خداحافظی کردند و رفتند.

روز که  ای از این قضیه گذشت تا اینكه یک دوهفته

مرتبه خانم  زنگ خورد و رفتیم توی کالس نشستیم یک

 معلم گفت:

 .جان پاشو بیا اینجا نرگس -

کرده بودم. اما قرار نبود خانم  روز را حاضر  درس آن

با  سیاه و درس بپرسد. ها را ببرد پای تخته معلم بچه

سیاه ایستادم. دیدم  نگرانی بلند شدم و رفتم جلو تخته

کنند. دلم ریخته  تعجب به من نگاه می ها با ی بچه همه

دانستم چرا خانم معلم مرا صدا کرده بود.  بود پایین. نمی

گاهی هم به خانم  ها همه ساکت بودند. گاهی به من و بچه

کردند. خانم معلم داشت توی دفتر  معلم نگاه می

از کالس اول تا حاال که به کالس 
سوم رفته بودم خیلی دلم 

دفعه هم  برای یکخواست  می
 شده مبصر شوم.
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طرف من  نوشت. وقتی نوشتنش تمام شد سرش را به می

 ای به من نگاه کرد و گفت: برگرداند. لحظه

  .تو از امروز مبصر کالسی -

 بالفاصله به خانم معلم گفتم:

  .چشم -

قدر از این موضوع خوشحال شده بودم که نهایت  آن

نداشت. مثل اینكه دنیا را به من داده بودند. اصالً مبصر 

فراموش کرده بودم. از آن شب که عمو ایرج گفته شدن را 

خواست زودتر زنگ  شد. دلم می ای می هفته بود تا حاال دو

زدند تا به خانه بروم و این خبر را به پدر و مادرم  را می

دانستم خانم معلم دیروز نیلوفر را از  بدهم. با اینكه می

و جای ا کردم که مرا به مبصری برداشته بود اما فكر نمی

 ها کرد و گفت: بگذارد. خانم معلم رویش را به بچه

نظمی  کالسه، اگه کسی بی از امروز نرگس مبصر -

 .شه کنه و اسمش رو به من بده، تنبیه می

که زنگ آخر زده شد کلید  وقتی

گرفتم و  کمد کالس را از خانم معلم

ل را جمع کردم و توی کمد وسای

گذاشتم و از مدرسه که بیرون رفتم، تا 

خانه دویدم. مادرم در را به رویم باز 

کرد. به او سالم کردم و رویش را 

بوسیدم. وسط حیاط که رسیدم کیفم را انداختم باال و 

 گفتم:

 شدم، مبصر! مامان مبصر -

ها و  و افتاد روی بندلباس تمرتبه کیفم برگش یک 

هایی را که مادرم تازه شسته و  را پاره کرد و تمام لباس آن

انداخته بود توی حیاط ریختند. فریاد مادرم بلند روی بند 

شد. توجهی نكردم و رفتم توی سالن و با خوشحالی به 

 پدرم گفتم:

بابا مبصر شدم. امروز خانم معلم به من گفت تو  -

 .کالس هستی و کلید کمد رو گرفتم، ببین ایناهاش مبصر

 پدرم گفت:

 .کنه روز تو رو مبصر می که گفتم خانم معلم یه نم -

 گفتم:

 .آره بابا راست گفتی -

 پدرم گفت:

 اما چرا خانم معلم اون مبصرتون رو عوض کرد؟ -

 گفتم:

کرد. الكی اسم اونارو  هارو خیلی اذیت می آخه بچه -

رو از  داد. خانم هم فهمید و اون نوشت و به خانم می می

 .جای اون گذاشت رو به مبصری انداخت و من

 پدرم گفت: 

و هم مواظب باش کاری نكنی که خانم دخترم پس ت -

 از دستت عصبانی بشه و گرنه تو رو هم از مبصری...

عصبانیت  مادرم آمد توی سالن حرفم را قطع کرد و با

 به پدرم گفت:

ها رو پاره  ببین چه دختر شیطونی داری؟ بندلباس -

کرده و تمام اونارو ریخته توی حیاط، مجبور شدم دوباره 

 آب کشی... ها رو ی لباس همه

راستی مامان یادت  توی حرف مادرم دویدم و گفتم:

نره، فردا صبح زود بیدارم کنی. آخه 

ی  از همه من مبصرم دیگه، باید زودتر

  .ها برم مدرسه بچه

 پدرم گفت: 

ها زودتر بخوابی  پس باید شب -

 .دخترم

خوشحالی در کمد را باز کردم. دفتر  زنگ اول با

حضور و غیاب و رومیزی را از توی آن بیرون آوردم. ابتدا 

رو میزی را روی میز خانم معلم پهن کردم و بعد دفتر 

بعد گچ و تخته حضور و غیاب را روی میز  گذاشتم. 

 سیاه قرار دادم و رفتم نشستم.  کن را هم لب تخته پاک

خوبی گذشت. اما زنگ قبل از آخر که ه چند زنگ ب

را جمع کردم و توی کمد گذاشتم و وسایل ورزش داشتیم 

در آن را قفل کردم و کلید را گذاشتم توی جیب مانتوام و 

ز اینكه ها مشغول بازی شدم. بعد ا رفتم توی حیاط با بچه

 گفت: نگ خورد و رفتیم کالس، خانم معلمز

نرگس دفتر کالس رو بیار تا نمره ورزش براتون  -

 .بذارم

دست بردم توی جیب مانتوام اما کلید نبود. کیفم را 

هایم نگاه کردم. کلید را پیدا نكردم. ته  گشتم. الی کتاب

مرتبه کیفم برگشت و افتاد  یک
را پاره کرد  ها و آن روی بندلباس
هایی را که مادرم  و تمام لباس

تازه شسته و روی بند انداخته 
 بود توی حیاط ریختند.
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جیبی که کلید را توی آن گذاشته بودم کمی شكافته شده 

 ه خانم معلم گفتم: بود. ب

 حتماً توی حیاط افتاده. -

ها رفتیم  از خانم معلم اجازه گرفتم و با چندتا از بچه

توی حیاط را گشتیم. پیدا نشد که نشد. مثل اینكه آب 

شده و رفته بود توی زمین. برگشتیم توی کالس. از 

خجالت بغض گلویم را گرفته بود و اشک توی چشمانم 

شدم. خانم  م گفتم کاش مبصر نمیجمع شده بود. توی دل

 معلم با عصبانیت گفت:

روزم نتونستی کلید کمد  تو چه مبصری هستی؟ یه -

 .رو نگه داری

دانستم به خانم چه  من بیشتر خجالت کشیدم. نمی

 جوابی بدهم. فقط گفتم:

 …خ …خانم به خ …خا …خا -

  .جیبم بود …جی …خدا توی جی

 خانم معلم گفت:

دونم، هرکجا بود که بود.  من نمی -

پاشو برو بیرون االن باید کلید پیدا بشه. 

 .رو پیدا نكردی توی کالس نیا تا اون

ای  کیفم را برداشتم و از کالس بیرون رفتم. چنددقیقه

بیرون کالس ایستادم. گفتم شاید خانم معلم پشیمان شود 

و صدایم کند. ولی تا آخر وقت هیچ خبری نشد و زنگ 

زده شد. با ناراحتی رفتم خانه. وقتی در باز شد و آخر هم 

مادرم را دیدم بغضم ترکید و به گریه افتادم. از کنارش رد 

شدم. هرچه صدایم کرد جوابی ندادم و مستقیم رفتم به 

اتاقم و خود را روی تخت انداختم. مادرم دنبالم آمد توی 

 اتاق و گفت:

 چی شده دخترم؟ کسی تو رو اذیت کرده؟ -

 کردم گفتم: هق می طورکه هق نهما

 نه. …ن…ن -

 مادرم به آرامی گفت:

  ؟حرف بزن آخه، ببینم چی شده -

 گفتم:

کردم، کلید کمد  امروز توی حیاط مدرسه ورزش می -

کالس توی جیبم بود اما افتاد و گم شد. وقتی خانم دفتر 

حضور و غیاب رو خواست هرچه دنبال کلید گشتم اون رو 

رو  رو بیرون کرد و گفت تا اون نم هم منپیدا نكردم. خا

  .پیدا نكنی نباید به کالس بیایی

 مادرم گفت:

رو گم نكردی خب این  دخترم تو که از دستی اون -

ره مدرسه قفلشو در میاره  گفتی فردا بابا می رو از اول می

ده کلیدساز براش یه کلید درست کنه. گریه نكن پاشو  می

 .صورتت رو بشور

ها وارد  با ترس و لرز همراه بچه

کردم که خانم  کالس شدم. خدا خدا می

معلم بیرونم نكند. دیدم گچ و تخته 

یاه س ی تخته کن از دفتر آورده و لبه پاک

اند. وقتی همگی نشستیم خانم  گذاشته

ها کرد و چندتا از  معلم نگاهی به بچه

وال کرد. اما اصالً سیاه و درس را س را برد پای تخته ها آن

خاطر  به من نگاه هم نكرد. از خودم بدم آمد و خودم را به

زنگ تفریح زده باالخره انگاری سرزنش کردم.  این سهل

ای ایستادم.  من در گوشه شد و رفتیم توی حیاط اما

ها بازی کنم. هرچه صدایم زدند  حوصله نداشتم با بچه

. چشمم به در مدرسه بود چون مادرم ها آننرفتم پیش 

برد  آید و قفل را می گفته بود که پدرم به مدرسه می

برایش کلید بسازد اما زنگ خورد و پدرم نیامد. از ترس 

پایین انداختم و  لرزید. سرم را دیدن خانم معلم تنم می

ها وارد کالس شدم و وقتی داشتم روی  ی بچه آخر از همه

ی مانتوام به میز خورد و صدایی  نشستم لبه نیمكت می

را برگرداندم. انگشتم را توی  ی آن کرد. دست بردم و لبه

 ■ .شكاف آن کردم و کلید کمد کالس را بیرون آوردم

خانم معلم اجازه گرفتم و با از 
ها رفتیم توی  چندتا از بچه

حیاط را گشتیم. پیدا نشد که 
نشد. مثل اینكه آب شده و 

 رفته بود توی زمین.
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  « بود یاولش آفتابآن روز، » داستان کوتاه 
 «ید پوالدخانیمج»نویسنده  

 
های غیرتعطیل به مدرسه و  ی صبح مردم مثل همه

ها پشت  رفتند. ماشین اداره و بیمارستان و فروشگاه می

ها  زدند. راننده کردند و بوق می چراغ قرمز توقف می

هایی که از روی خط  عابرین پیاده و دوچرخهتوجه به  بی

گذشتند، سرشان را از شیشه ماشین  راه سفید می راه

دادند و  با عالمت دست فحش می اًبیرون آورده و بعض

برها از همان اول صبح  کردند. گداها و جیب حرکت می

 اًای که نقد ها جریمه کارشان را شروع کرده بودند و پلیس

شمرده و یواشكی در جیب بغل  ا گرفتند ر از مردم می

چیز خوب و همه راضی  گذاشتند. همه اونیفورم خود می

 بودند.

تا اینكه حوالی ساعت نه یا ده صبح بود که سر و کله 

های شرقی پیدا شد.  سایه سیاه و سنگینی از پشت کوه

همه اول فكر کردند هوا ابری شده. حتی چند نفری هم 

رسید، خوشحال شدند  میکه دستشان بیشتر به دهانشان 

ساز و طرح چرم خود را که چند  و فوری چترهای دست

رخ همشهریان کشیدند. ولی بعد  روز پیش مد شده بود، به

که فهمیدند ابری در کار نیست، چترها را بستند و بدون 

ای خجالت دست به کمر، وسط میدان بزرگ شهر  ذره

د. میدان پر ایستادند و مثل بقیه مردم به آسمان نگاه کردن

شده بود از جمعیتی که دهانشان بسته و چشمشان به 

گفت و چیزی جز  چیز نمی کس هیچ آسمان بود. هیچ

ناگهان صدایی بلند از وسط . شد سكوت شنیده نمی

 «.بینم خورشید، خورشیدو نمی»جمعیت داد زد: 

طرف و  ای بعد سكوت شكست، سرها به این هظلح

ا شد، هرکسی چیزی ای برپ طرف چرخید و ولوله آن

گفت و ترسی که از میدان بزرگ شروع شده بود خیلی  می

زود کل شهر را فراگرفت. با اینكه هرکس برای خودش 

ای ساخته بود ولی شایعه غالب این بود که غول  شایعه

سیاه خورشید را دزدیده است. اینجا بود که کالنتر شهر، 

روی تختخواب دونفره بلند شد و وقت روز از  تازه آن

که قسمتی از پیراهنش از شلوار بیرون مانده بود،  حالیدر

آمد تا برای مردم سخنرانی کند. او که سرش پایین بود و 

ی شلوارش را باال بكشد،  کرد تا زیپ گیر کرده تالش می

هاتون خورشید  غول کجا بوده بابا، برین خونه»گفت: 

ای رفتند  این فرمان کالنتر عدهبا «  .شه خودش پیداش می

شان، ولی بیشتر مردم که هنوز در میدان  سر کار و زندگی

سیا  غول»شان سررفت و شعار  مانده بودند، حوصله

سر دادند، و با اینكه  «سیا خورشیدو وردار و بیا غول

هایشان پر بود، شروع کردند به شكستن  ها و شكم جیب

هنوز کسی نبود که با  و چون ها ناها و رستور شیشه بانک

آور متفرقشان کند، خودشان خسته شدند  باتوم و گاز اشک

یواش سرو  و رفتند. اما چند ساعت بعد که خورشید یواش

جا را روشن کرد، مردم پرچم به  اش پیدا شد و همه کله

صورت  هریختند و جشن گرفتند، حتی بها  خیاباندست به 

ی خیلی مهم نبود ها شكست ول اتفاقی باز هم شیشه بانک

های نقدی را در جیب بغلشان  ها دوباره جریمه چون پلیس

یی که دستشان بیشتر به ها ناگذاشتند، حتی هم می

های دودی خورشید نشان  بار عینک رسید این دهانشان می

سیاه  را مد کردند. جمعیت هم به میمنت پیروزی بر غول

هم تعارف  در میدان شهر گل و شیرینی و نقل به

زحمت شكمش را  که به کالنتر بزرگ در حالی .کردند می

داخل داده و کمربندش را تا ته کشیده بود تا سگكش را 

شكن  در آخرین سوراخ آن جا بدهد، طی نطقی برا و دندان

و « آهای مردم، دیدید خورشید خودش برگشت؟» :گفت

 دوباره به تختخوابش رفت. 

یز چوبی های کالنتر دور م ها بعد وقتی نوه سال

دادند،  نهارخوری نشسته بودند و پاهایشان را تكان می

بند و کاله سفید پیتزای  که با پیش حالیکالنتر پیر در

کشید، برایشان داستان  پپرونی را از توی تنور بیرون می

کرد  سیاه تعریف می های خود را در مبارزه با غول دالوری

 ■ده بود.های تاریک شهر را نجات دا که چطور در آن سال
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   « نشینی ی فرهنگ مختصر آپارتمان درباره» داستان کوتاه 
 « یصبا توکل»نویسنده  

 
کند. اما  ی من یک فاحشه زندگی می خانهبروی  رو

ش و ا خواهم درباره او و سبک زندگی من نمی

پوشد و  های عجیبی که می های فراوانش و لباس مزاحمت

هم کوبیدن در با  عادی رفت و آمدش و به ساعت غیر

به اش  خانهی قدرتی که دارد و بوی غریبی که از  همه

رسد و تن صدای نه چندان زنانه  مشام می

و به هیچ وجه دلچسبش و یا مراجعین 

های سنی  ی ریز و درشت و از رده متفرقه

های ثابتش که همیشه  مختلف و مشتری

ا جای ماشین من پارک شان ریاه ماشین

تر  کنند و یا حتی از بخش خصوصی می

ی فعلی من است و بچه  اش که زن سابق صاحبخانه زندگی

ی پیر و مفنگی که  زور به عقد صاحبخانه که بوده او را به

هم معتاد  ها آنتا پسر دارد که یكی از   دو اش  از زن قبلی

اند و بعد از  درآوردهبار به زندان افتاده،  است و تا حاال چند

عالوه  را بهروبرو سال از او طالق گرفته و این واحد  ده

جای مهریه  دویست و شش سفید تر و تمیز دم در به

قول خودش از حلقوم آن پیر سگ بیرون کشیده و بنام  به

ای که حاصل این ازدواج بوده و تا  ساله زده و دختر ده

رش کار و وقت پیش در همان خانه که ماد همین چند

های مادرش دعوا  برد و با مشتری سر می کند، به زندگی می

کرد و هر شب از مادرش که اغلب اسم او را با چند  می

کرد تا  زد، کتک مفصلی نوش جان می فحش آبدار صدا می

روزی از خانه فرار کرد و  که چند زمانی

به خانه آورد و دیگر  پلیس او را گرفت و

ن او نشد و کس حاضر به پذیرفت هیچ

دست آخر او را به بهزیستی سپردند و 

مور أوز بعد که دختر با مر  چند

بهزیستی برای بردن وسایلش در خانه 

های دختر را از پنجره  آمد و مادرش در را باز نكرد و لباس

گمشو دیگه این »طبقه دوم وسط کوچه پرت کرد و یک 

فقط ی دختر کرد حرف بزنم. من  حواله « طرفا پیدات نشه

ها از جمله همین همسایه  خواهم از اینكه بعضی می

نشینی ندارند و  رویی من، فرهنگ آپارتمانب رو

زنند  کنند و گند می هایشان را دم در خانه ولو می آشغال

 ■زی و زیبایی ساختمان گالیه کنم. به تمی

 دعوا مادرش های مشتری با
 مادرش از شب هر و کرد می
 چند با را او اسم اغلب که

 کتک زد، می صدا آبدار فحش
 .کرد می جان نوش مفصلی
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  39سال  ییزه دانشجویده جایبرگز « دروغ میگه، جناب قاضی!» داستان کوتاه 
«امیر کاِلگِر»نویسنده  

 

جناب قاضی! دروغ میگه، مث سگ دروغ میگه این »

شناسمش. تا دلتون  مارمولک. بار اولش که نیست. من می

 «بخواد از این گندا باال آورده تو زندگیش.

 «، زن؟میگیچرا چرت و پرت »

چرت و پرت هفت جد و آبات میگن. خجالت بكش، »

 «دروغگو.

 «خانم خانما، بسه. از خر شیطون بیا پایین.»

 خر منم که تو این سه سال با هر گه کاریت ساختم.»

تونم. منم آبرو  تونم. جناب قاضی! دیگه نمی دیگه نمی

ش،  دارم. به صورتش نگاه کنین، به دست گچ گرفته

بینین که چطور لت و پارش  خودتون می

تونه چشاشو واز کنه.  کردن. نمی

، اِ اِ اِ، بهش میگم میگهطور دروغ  همین

سوزم. مگه من  و بگی انقد نمی راستش

 «خرم؟

اگه خر نبودی که دور از جون خر! »

ها رو راه نمینداختی جلو  این الم شنگه

 «مردم.

کدوم مردم؟ این آقا، قاضیه. تكلیف من و تو رو »

کنه. دستم به دامنت جناب قاضی.  همین امروز روشن می

 «دلتون برای این طفل معصوم بسوزه.

مشكی و کلفتش را تا نوک بینی  قاضی عینک دسته

باالی آن به زن و مردی که  بزرگش پایین آورده بود و از

کرد. روی پیشانیش چین  روبرویش نشسته بودند نگاه می

هایش را تنگ کرده بود و با ابروهای در  افتاده بود. چشم

کرد. منشی که کنار دستش و  هم کشیده نگاهشان می

تر از جایگاه قاضی نشسته بود،  متری پایین تقریباً نیم

آورد و با  را باال میگاهی سرش  نوشت و گاه ضرب می یک

کرد. نور  های کوچک و کنجكاوش براندازشان می چشم

ای از پنجره بلند و لخت اتاق به داخل  ضعیف و گرفته

تابید و خورشید زیر ابرهای خاکستری ضخیم در حال  می

های مردم از بیرون اتاق، از  تقال بود. صدای همهمه و قدم

سی اعتراض رسید. کسی داشت به ک گوش می تو سالن به

باز  کرد و زنی مدام در حال غر زدن بود. در اتاق نیم می

قد و الغری جلو در، تو سالن ایستاده بود  بود و سرباز بلند

 داد کسی سرخود وارد اتاق شود.  و اجازه نمی

 

 

فقط یه دقیقه وقت میشه »کسی جلو آمد و پرسید: 

 «جناب قاضی رو بگیرم؟ فقط یه سوال دارم؟

به طرف در انداخت و بعد نگاهی به زن  قاضی نگاهی

 «لطفاً آروم باشین، سرکار خانم. شلوغش نكنین.» کرد:

طرف مرد چرخاند که یک متر  بعد سرش را به

تر، طوری گشاد نشسته بود که قاضی خوشش  طرف آن

و بعد « درست بشینین، آقای محترم.»نیامد و گفت: 

و مورد خب، اگه شما رو برده بودن بیرون شهر »گفت: 

ضرب و شتم قرار دادن، پس چرا به پلیس خبر ندادین و 

 «شكایت نكردین؟

هر چی بوده جناب قاضی، گذشت »

خدا پاپی قضیه حاال. شما هم تو رو 

 «نشین. ما که شكایتی نداریم.

. این خانم مدعیه نمیشهاین که »

که شما طبق سوابق بدی که دارین، 

بارگی. البته  رفتین پی خدای نكرده زن

فعالً این یه ادعاست و ثابت هم نشده و 

تری ردش  تونین با ادله محكم شما می

 «کنین.

چرا کسی تونم بیشتر از این بگم.  جناب قاضی! نمی»

 «ده. نباید بگم. به حرفام گوش نمی

چی رو نباید بگی؟ همش نباید بگم، نباید بگم. »

 «چیزی نداری که بگی. معلومه کدوم گوری بودی.

 «خانم محترم! لطفاً آروم باشین.»

شناسمش، جناب قاضی. بار اولش که نیست.  من می»

طور لت و پار برگشته بود خونه.  بار دیگه هم همین یه

طور نچلونده بودنش. خونین و مالین اومده بود  بار این اون

خونه و منِ خر چقد تو سرم کوبیدم. آخرش معلوم شد که 

دار. خوب کردن که زدن  آقا افتاده بود دنبال زن شوهر

باز. خجالت  جدش رو جلو چشاش آوُردن. مرتیكه زن هفت

عباس ازش  کشه. به ابالفضل این شیرخوار رو نمی

 «گذرم. نمی

طرف جایگاه قاضی  مرد از صندلیش جدا شد و به

رفت. دست راستش را به لبه چوبی جایگاه چسباند. زیر 

هایش پارگی بدی  هایش ورم داشت و کبود بود. لب چشم

داشتند که هنوز خوب جوش نخورده بودند. با لحن آرام 

وهلل جناب قاضی، »اما لرزش واضحی توی صدایش گفت: 

جناب قاضی! دروغ میگه، »
مث سگ دروغ میگه این 
مارمولک. بار اولش که 

شناسمش. تا  نیست. من می
دلتون بخواد از این گندا باال 

 «آورده تو زندگیش.
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. میگهجورا هم نیست که  ر من نبوده. ایناون ماجرا تقصی

من راننده تاکسیم. در روز هزار جور مسافر به پستم 

دار؟ خراب بود، زنیكه. دنبال  خوره. کدوم زن شوهر می

خواستن پول تلكه کنن ازم. از قبل  گشت. می شكار می

نقشه کشیده بودن، من بیچاره و بخت برگشته افتادم سر 

 «راهشون.

کمی عقب کشید و دستش را به قاضی خودش را 

طرف جلو بلند کرد و به مرد دستور داد که برگردد عقب، 

خوام، جناب  معذرت می»سر جایش بنشیند. مرد گفت: 

ذاره واسه آدم. همیشه خدا  قاضی. این زن اعصاب نمی

شک داره. به زمین و زمان شک داره. خسته شدم به خدا، 

 «جناب قاضی.

اگه واقعاً چیزی  و برطرف کنین.ر خب، شكش»

 «و برطرف کنین. حرف بزنین.ر نیست، شكش

طرف اتاق و از الی در  سرباز جلوی در، برگشته بود به

اش را توی  کرد. زن که بچه شیرخواره به داخل نگاه می

هایش لبه  بغلش گرفته بود، با انگشت

چادرش را که روی روسری ساتن 

رنگیش به عقب سر خورده بود تا جلوی 

پایین کشید. کسی گفت:  پیشانیش

 «سرکار، بذار برم تو. فقط یه دقیقه.»

اون درو ببند، »قاضی گفت: 

و نگاهی به زن انداخت. بچه  « امجدی.

توی بغل مادرش طوری خوابیده بود که 

انگار قرص خواب بهش خورانده بودند. سرش روی ساعد 

هایش سرخ بود. قاضی  کرد و لپ مادر به عقب سنگینی می

  طرف مرد برگرداند. مرد سرش را چند را دوباره بهنگاهش 

بار به طرفین تكان داد و نفس تند و سنگینی را از سینه 

هایش، حالت  به بیرون پس داد. خون و زردی توی چشم

 اش داده بود. ترسناکی به قیافه

بینین، جناب قاضی؟ حرفی واسه  می»زن گفت: 

 «گفتن نداره.

ست و  خاطر این بچهزنم ب الل شو. اگه حرفی نمی»

 «بخاطر توئه.

ایش، چقدم به تو الابالی میاد که به فكر زن و  ایش»

 «ت باشی. بچه

 «خجالت بكش.»

طور ادامه بدین بهتره وقت  خواهید همین اگه می»

رجوع و شاکی و  دادگاه و مردم رو نگیرین. کلی ارباب

 «متشاکی پشت در ایستادن که به کارشون رسیدگی بشه.

قاضی، باید این مارمولک، تكلیف من و  نه جناب»

 «این بچه رو امروز روشن کنه.

جناب آقای دهقان، حرفی برای گفتن دارین؟ اگه »

که نه، این خانم حق دارن به درخواست طالقشون 

 «رسیدگی بشه.

اما جناب قاضی، اگه حرف بزنم ممكنه جون زن و »

 «خطر بیفته. م به بچه

 «خطر بیفته؟ ت به چرا باید جون زن و بچه»

آخه تهدیدم کردن که اگه حرف بزنم میان سراغ »

 «م. زن و بچه

 «کی تهدیدت کرده؟»

خوام زنمو طالق بدم. اما  . نمیمیگمجناب قاضی! »

 «خیال قضیه بشین، دنبالشو نگیرین. جا بی باید همین

کنیم که آیا  شما توضیح بدین. ما بررسی می»

 «قبول هست یا نه؟توضیحات شما قابل استناد و قابل 

سیم  طور که گفتم، بنده راننده تاکسی بی همون»

روز از مرکز  هستم، جناب قاضی. اون

برم خیابون امام، سر اطالع دادن که 

خیابون چهارسوق. دور و بر ساعت سه 

بود. مسافر یه جوون با قد متوسط و 

هیكل کم و بیش درشت بود. ساک 

ورزشی دستش بود و پیراهن و شلوار 

گرمكن پوشیده بود. سوارش کردم. 

رسید. یكم که  نظر می مودب و موقر به

و باز کردم. آدم گرم و  از مسیرو رفتیم سر حرف

 «مشربی بود. وشخ

 «خب، بعدش چی شد؟»

ش. تو خیابون وصال، کوچه  رسوندمش دم خونه»

« سه و پونصد.»ضراب. گفت که چند تقدیم کنم؟ گفتم: 

تاکسی مترتم که خرابه. رفتنی، همین »خندید. گفت: 

جوریه که حاال پونصد  تومن کرایه دادم. چه مسیرو سه

وردم. بهش چشماش ریز شده بود. جا خ«  تومن بیشتره؟

قابل »اومد سر پونصد تومن چک و چونه بزنه. گفتم:  نمی

شما رو نداره. ولی من کاری به راننده قبلی ندارم. کرایه 

دوباره لبخند زد. گفت: « سه و پونصد.میشه شما تا اینجا 

جور که نمیشه هر کی هر جور دلش خواست  جناب! این»

. گفتم که رفت م داشت سر می دیگه حوصله« کرایه بگیره.

عمو، »؟ گفت: میگیهمین جورشه، حاال چی  اصالً

طور صحبت کنی. مث آدم  طوری نگو. خوش ندارم این این

لحنش برگشته بود. « خوای بتیغی، زورم نمیاد. بگو که می

اش را  زن که بچه شیرخواره
توی بغلش گرفته بود، با 

هایش لبه چادرش را انگشت
که روی روسری ساتن رنگیش 
به عقب سر خورده بود تا 

 جلوی پیشانیش پایین کشید.



   9313 مهرماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاهم شماره 61 

گفت:  « اصالً همینه که هست. حاال که چی؟»گفتم: 

که یهو یه چیزی « اگه نیام چی؟»گفتم: « عمو کوتاه بیا.»

گرومپی خورد تو مالجم و نفهمیدم چی شد که دیدم 

سرمو گرفته زیر لنگاش و یه نفس شروع کرد تو سر و 

« پدر. ولم کن، بی»گردنم کوبیدن. فریاد کشیدم. گفتم: 

دیدم آتیشش تندتر شد و ول کن نیست. حرومزاده، زوری 

داشت که نپرس. هر چی تقال کردم نشد که از زیر لنگاش 

گه خوردم. پونصد ارزونی »ون. گفتم: خودمو بكشم بیر

شدم. بوی  داشتم خفه می« خودت. ولم کن جون مادرت.

نه. باید آدمت کنم، »زد. گفت:  عرق شلوارش تو دماغم می

اون زیر انگار صدا توی  « فحش نده، آقا.»گفتم: «  پوفیوز.

زد. سرم داشت  چرخید و از گوشم بیرون می دهنم می

الی لنگاش مونده بودم، با گوشی  طور که ن ترکید. همو می

همراهش زنگ زد به یكی. بهش گفت که زودتر بیا جلو 

خونه. اومد. مث اجل معلق سر رسید. درِ سمت شوفر باز 

بعد یكی چنان کوبید «  چی شده دایی؟»شد و یكی گفت: 

های نورانی  تو کمرم که اون زیر برق از چشام پرید و نقطه

 «دیدم. می

ب قاضی. یعنی ، جنامیگهدروغ »

کنه؟  جور می آدم سر پونصد تومن این

. دروغ تو ذاتشه. همیشه میگهداره دروغ 

خدا یه داستانی داره که سر هم کنه. 

من گوشام پره از داستاناش، جناب 

شناسیدش این جونورو.  قاضی. شما نمی

 «روباهیه که دومی نداره.

آروم باشین، خانم. اجازه بدین حرفشو »قاضی گفت: 

ش را خاراند. ا هانریش زبر سفید روی چ و ته« مه بده.ادا

مرد با دست راستش دسته صندلی را محكم گرفت و 

هم کرد و به زن  اش را جلو داد و ابروهاش را در سینه

خیره شد. نفس عمیقی بیرون داد و بعد به بچه زل زد که 

چند تار موی نرم جلو پیشانیش خیس عرق شده بود. 

 «بده.ادامه »قاضی گفت: 

آوُرد و سیلی محكمی کوبید  سرمو از الی پاهاش در»

برو عقب »گفت: «  نزن تو رو خدا.»تو صورتم. گفتم: 

بشین پشت فرمون، »که اومده بود گفت:  به اونی« ماشین.

تا خونه و  کوچه خلوت بود. انگار ته دنیا بود. دو«  دایی.

ا ساز. یه آدم پید کلی زمین بایر و یه خونه آجری نیمه

برو ته کوچه، تو زمین »شد که به دادم برسه. گفت:  نمی

اونم روند و رفتیم وسط زمین درندشتی که «  خالیه، دایی.

که پشت فرمون بود از زیر پاش قفل  ته کوچه بود. اونی

آورد و کوبید تو گردنم. گردنم ترکید. گفتم:  فرمونو در

رو «  چه گهی خورده، دایی؟»گفت: « زنی؟ چرا می»

ای بود که بدجوری  نش، دم گوشش جای زخم قمهگرد

باید آدم »جوش خورده بود. ترسیده بودم. اون یارو گفت: 

که پشت فرمون بود  اونی« کنه. زبونی می بشه. خیلی بلبل

 « سگ. حاال چیكارش کنیم، دایی؟ غلط کرده، توله»گفت: 

بعد یكی زد زیر « بریمش وسط بیابون. می»داییه گفت: 

شت کوبید تو دماغم. چشام سیاهی رفت. اون گوشم و با م

یكی هم دوباره با قفل فرمون کوبید تو گردنم. ماشینو 

مرتبه گفت که وایسا.  استارت زد و راه افتاد. اون داییه یک

و بده. گذاشت دم دهنم و گفت که  سیم بعد گفت بی

اطالع بده که مسافرتو پیاده کردی. گفت چرت و پرت 

لرزید. سرم گیج  شونم. صدام می میو به عزات  بگی ننت

سیم زدم که مسافرو پیاده کردم و حاال یه  رفت. بی می

 «برمش به آدرس دیگه. مسافر دیگه سوار کردم و دارم می

هایش را توی هم قالب کرده بود  قاضی که دست

سیم هم گزارش دادین که  پس به مرکز تاکسی بی»گفت: 

تون وسط مسافرو پیاده کردین. خب، بعدش؟ بردن

 «بیابون؟

بله، جناب قاضی. سمت کاروونسرا »

بود. نزدیک ریل. از ماشین پیادم کردن. 

زد.  تند می لرزید. قلبم تند دست و پام می

ر پا تونستم س تنم سست شده بود. نمی

کار کنم. اون  دونستم چی بایستم. نمی

که یه  اونی « کارش کنیم، دایی؟ حاال چی»داییه گفت: 

بده دست من تا سه »زخم ناسور رو گردنش داشت گفت: 

آورد  بعد از جیبش چاقوی بزرگی در« سوت آبكشش کنم.

خواستم، خیلی ببخشیدا، بشاشم به  و ضامنشو زد. می

خواستن  هر کاری که میخودم. تو اون بیابون خدا 

م افتادم. افتادم به پای اون  تونستن بكنن باهام. یاد بچه می

تو رو به ابالفضل عباس، »داییه. زار زدم، البه کردم. گفتم: 

کاری به کارم نداشته باش. غلط کردم. گه خوردم. من 

بچه دارم. به خدای احد و واحد که یه طفل شیرخوار 

بوسیدم و  پاهاشو می« سوزه.دارم. دلتون به حال طفلم ب

مروت با لگد چنان کوبید تخت سینم که  زدم. بی زار می

پخش زمین شدم. روی خاک پیچ خوردم و ناله کردم. 

و  از همون اول نباید اون غلط»اومد باال سرم. گفت: 

که بهت گفتم مث آدم صحبت کن، دزد  کردی. من می

ندم بعدش شدم کیسه بوکسشون. اون یكی بل« پدر. بی

کرد و نگهم داشت و این یكی از دور دویید و جفت پا 

آروم باشین، »قاضی گفت: 
خانم. اجازه بدین حرفشو 

و ته ریش زبر « ادامه بده.
 سفید روی چانه اش را خاراند.
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م. آسیاب به نوبت. به عقب غلت  پرید وسط سینه

زدم. بدجوری زارم  خوردم و دور خودم پشتک می می

سوخت. نفسم بند اومده  گرفته بود. به حال خودم دلم می

بود. یهو شروع کردم فریاد زدن، بلكه یكی صدامو بشنفه. 

تا از دندونای  مد و با پا کوبید تو دهنم. دوزخم ناسوره او

بینی؟ ترکیده.  باالم ترکید. ایناهاش جناب قاضی، می

م افتادم دوباره. گفتم:  رفت. یاد بچه خون بود که ازم می

«  رو به ناموستون. من زن و بچه دارم. رحم کنین. شما»

لرزید. آخرش گالب به  کردم. تنم می مث یه زن گریه می

شون گرفته بود. مث گراز  شیدم به خودم. خندهروتون، شا

مروتا. عقده تموم  خندیدن بهم. سیرمونی نداشتن بی می

کردن. رو زمین مث جنازه  دنیا رو انگار سرم خالی می

افتاده بودم که یهو صدای آژیر شنیدم. صدای آژیر پلیس 

مو برگردوندمو  شده و کوفته شد. گردن خرد بود. باورم نمی

خیلی جلوتر، تو جاده قدیم، یه ماشین پلیس  نگاه کردم.

شد. صدای آژیرشو خوب  داشت رد می

م افتادم.  شد. یاد بچه شنیدم. باورم نمی

تموم زور و قوتم جمع شده بود. پاهام 

گرفت. جون آدمیزاد  داشت جون می

براش خیلی عزیزه، جناب قاضی. مث فنر 

از جام پریدم و دوییدم. با تموم قوت 

ییدم. بدون اینكه پشت سرمو نگاه کنم دوییدم دوییدم. دو

کشیدم که صدامو بشنفن. ماشین  و نعره زدم. فریاد می

تونستم  شد. دور بود اما می پلیس از سمت چپ نزدیک می

زدم  طوری به جاده نزدیک بشم که تو دید باشم. فریاد می

دادم. اما یهو یه  کوپتر تو هوا تكون می و دستمو مث هلی

پتک، گرومپی کوبیده شد تو ستون فقراتم. چیزی مث 

سكندری خوردم و با پوزه پخش زمین شدم و یه مشت 

خاک رفت تو دهنم. دوباره گرفتنم. به جاده نگاه کردم و 

تر بود. خدایا! یعنی  آهی کشیدم که از خاک بیابونم داغ

کسی تو اون ماشین لعنتی ندید منو؟ آخه چرا باید این 

 «ه من چه گناهی کرده بودم؟اومد؟ آخ می بال سرم

چه گناهی؟ دنبال ناموس مردم رفتن گناه نیست؟ »

بینین چه ننه من غریبم بازی  بینین جناب قاضی؟ می  می

بازیا در  جور کولی میاره؟ این کارشه. خوب بلده از این در

 «بیاره.

اومد. عزرائیلو جلو چشام  الل شو، نرگس. پدرم در»

 «خدا اگه دروغ بگم. زن. به ،نمیشهدیدم. تو چرا باورت 

زن کمی تو صندلی جابجا شد و دوباره چادرش را 

باز چشات دنبال کدوم زن شوهر »پایین کشید و گفت: 

ت آب افتاد که اینطور لت و پارت  داری افتاد و لب و لوچه

ای رو؟ خودم  دفعه کردن؟ راستشو بگو. یادت رفت اون

م دیدمش. با زن و گرفتم. اِ اِ اِ، جناب قاضی، خود مچت

جور باهم چیک تو چیک. داشتن تو  همسایمون. چه

جورم  حیا، چه خوردن. زنیكه بی ماشین با هم بستنی می

زد جلو مرد غریبه. وقتی مچشو گرفتم  به بستنی لیس می

دیدین چه داستانی سرهم کرد. فكر  بودین و می باید می

کنه من خرم. زن همسایه رو کیفشو قاپیدن و زهره  می

ترک شد، اصالً تو رو سنه نه که دستش بستنی بدی برات 

لیس بزنه؟ این مارمولک، معتاده جناب قاضی، معتاد به 

 «زن بازیه. همون بهتر که طالقمو بگیرم.

کنی؟! خدا شاهده دارم  خودت بلغور میچی واسه »

گفتم واسه  ، جناب قاضی. اگه تا حاال نمیمیگمراستشو 

خاطر این بود که تهدیدم کردن. گفتن اگه یک کلمه مقر 

م. آدرس خونمو دارن. اومدن در  بیام میان سراغ زن و بچه

، از خودش میگمخونه. وهلل دروغ ن

روز کسی نیومد در  بپرسین. مگه اون

 «سراغمو بگیره؟ خونه

طرف زن  قاضی نگاهش را به

کسی اومد که  »برگرداند و پرسید: 

 «سراغشو بگیره؟

خیلی وقتا پیش میاد که میان دم خونه سراغشو »

رن. کم که طلبكار نداره. رفیق الت و لوت که میگی

روزم یكی اومد  قربونش برم. همشون الت و زن بازن. اون

 «سراغشو گرفت.

 «چه ساعتی بود؟»

 «شد. گمونم سه و نیم چهار می»

 «چی گفت؟»

گفت که منزل فالنی؟ گفت آقا محسن تشریف »

دارن؟ پرسیدم که شما؟ گفت که سمیعی هستم، از 

گفت که « زنی؟ چرا بهش زنگ نمی»دوستاشم. گفتم: 

 «شمارشو نداره و منم بهش شمارشو دادم.

 «دوستی به اسم سمیعی دارین؟»

شرفش  ا بود، خود بینه، جناب قاضی. سمیعی کج»

 «بود.

آورده، جناب قاضی. از اون  این بازیا رو خودش در»

مارمولكاست این جونور. خوب بلده چطور دور بزنه. من 

 «تونم یه لحظه با این آدم زندگی کنم. دیگه نمی

، زن؟ اونا که چیزی حالیشون نیست. از میگیچی »

ردن. شمر، شمرترن. تو که نبودی ببینی چه بالیی سرم آو

مث فنر از جام پریدم و دوییدم. 
با تموم قوت دوییدم. دوییدم. 
بدون اینكه پشت سرمو نگاه کنم 

 دوییدم و نعره زدم.
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کنن. اصالً من نباید یک کلمه چیزی  به شماها رحم نمی

 «گفتم. می

قاضی نگاهی به منشی جوان انداخت و به پارچ آب 

ای کرد. منشی خودکارش را سریعاً  کنار دستش اشاره

روی برگه گذاشت و برای قاضی یک لیوان آب ریخت. 

قاضی یک نفس آب را سر کشید و دوباره از باالی عینک 

ریشش را رِخ و رِخ خاراند. گفت:  خیره شد و ته به مرد

 «خب، بعدش چطور شد؟»

کوبیدن  آجر می پارهدوباره تا جا داشت زدنم. با یه »

دادن. تموم تن و لباسم خاک  تو سر و صورتم و فحشم می

رفتم. دیگه صداها رو خوب  و خون بود. داشتم از حال می

و گرفتن و روی زمین کشیدنم. کشون  شنفتم. دستام نمی

کشون بردنم تا دم ریل. رفته بودن از صندوق ماشینم 

سگ جون؟ ای  زنده»شون گفت:  طناب آورده بودن. یكی

نای نفس کشیدنم « شنفی؟ عجب سگ جونیه. صدامو می

لب گفتم:  نداشتم. فقط صدای ناله ازم در میومد. زیر

نه. هنوز مونده. »گفت:  « غلط کردم.»

دوباره  « شی. در میری، ها؟ تو آدم نمی

م گرفت. دست خودم نبود.  گریه

جا  کشوندنم روی ریل. همون

داشت چهارطاق بستنم به ریل. قلبم 

دستی وسط روز  اومد. دستی در می

گرفتن. توی  خدا داشتن جونمو می

پس کجایی خدا؟ اگه »دلم گفتم: 

اون یكی، اون زخمی زیلیه، اومد و « دادم برس. هستی به

آجر کوبید تو صورتم. مصبتو شكر. تیک  دوباره با پاره

داشت، مرتیكه. دهنم پرِ خون شد و جون تف کردنم 

بینین جناب قاضی؟ لب پر  دندونم، مینداشتم. این یكی 

کردم. داشتم خفه  شد و یه تیكه تیزشو رو زبونم حس می

شدم. آخر سر خون و دندونو یه جا قورت دادم. نفسام  می

چرخید و کوچیک و بزرگ  اومد. دنیا دور سرم می در نمی

شد. آفتاب انگار درست وسط پیشونیمو داشت سوراخ  می

دونم کدومشون، گفت:  یشون گفت، نم کرد. یكی می

که گفت  رو  این« کنه. قطار که سر برسه چهار چاکت می»

روتون، خودمو  صدای سوت قطار در اومد. دوباره گالب به

خواست بزنه بیرون. تاالپ  م می خیس کردم. قلبم از سینه

تاالپ داشت میومد تو دهنم. نعره کشیدم. مثه خرس 

ن تو گوشم شو نعره زدم. اونا خندیدن. صدای خنده

م  داشت. به شلوار خیس و نعره پیچید و دور بر می می

«  جیگر؟ زنی، چرا جیغ می»شون گفت:  خندیدن. یكی

شونو رو صورتم  دوباره خندیدن. بعد اومدن باال سرم. سایه

چیكارش کنیم، دایی؟ »کردم. اون داییه گفت:  حس می

آدم شدم، گه »با ناله و زیر لب گفتم: «  ببخشمش؟

مث اینكه داره آدم »داییه گفت: « خوردم، آدم شدم.

صدای  « بزنم با آجر تو مالجش؟»اون یكی گفت: » شه. می

شد و  تر می شنفتم که نزدیک و نزدیک قطارو می

زدم. داییه گفت:  نفس می کشید. نفس طور سوت می همین

اول پاهامو باز کردن. « بخشمش. نه. فعالً بازش کن. می»

شد. تو دلم گفتم عجب بختی  باز نمی سر دست چپم گره

و بسته بودن  دارم من. هول برم داشت. لعنتیا، چنان طناب

طور سوت  شد. قطار همین کور افتاده بود و باز نمی که گره

زدم، فریاد  شد. نعره می تر می کشید و نزدیک می

کشیدم. طناب انگار باز بشو نبود. افتاده بودن به جون  می

شد.  فشار گره و پاهاشون داشت له میطناب و دستم زیر 

زمین  « چاقوتو رد کن بیاد، دایی.»اون داییه گفت: 

لرزید.  کردم. پشتم می لرزید. سنگینی قطارو حس می می

شد. پس چرا  تر می قطار نزدیک و نزدیک

برید اون چاقوی لعنتی؟ گره دست  نمی

راستمو که باز کردن، غلتم دادن. دست 

رو شیب سنگای پای چپ هنوز مونده بود. 

ریل آویزون بودم و دست چپم هنوز گرو 

مونده بود. بعد چنان سوتی کشید قطار 

الیه مغزم پیچید و ورم  که توی تموم الیه

شد. کشیدنم پایین و روی سنگای درشت 

و زمخت غلت خوردم. زدم زیر گریه. بدجوری زارم گرفته 

قد بود. التماس کردم. باال سرم نشستن و خندیدن. اون

هوش اومدم، داشتن  خندیدن که از هوش رفتم. وقتی به

چشام « پاشو سگ جون.»زدن. یكی گفت:  به صورتم می

پیچید. درد  هام تو گوشم می شد. صدای ناله باز نمی

چرخ رفته بود.  داشتم. تموم بدنم انگار زیر تریلی هیجده

یكی چونمو محكم گرفت و فشار داد. گفت که اگه چیزی 

م.  دوباره میان سراغم. میان سراغ زن و بچه به کسی بگم

خدا شمرو جلو چشام دیدم. بمیرم واسه  کنن. به رحم نمی

تونه  تا شمر بود، دو تا. کی می امام سوم. اما باال سر من دو

 «بفهمه که وسط برهوت خدا چی کشیدم.

هم کشیده و  ش با ابروهای درا هانزن از باالی ش

هر چی »نداخت و گفت: های تنگ نگاهی به مرد ا چشم

 «بكشی کمته. الهی که خدا خودش بذاره کف دستت.

 «چطور برگشتی خونه؟»قاضی گفت: 

تو دلم گفتم عجب بختی دارم 
من. هول برم داشت. لعنتیا، 

و بسته بودن که   چنان طناب
کور افتاده بود و باز  گره
طور سوت  شد. قطار همین نمی
 شد. تر می کشید و نزدیک می
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گوشیمو از تو جیبم در آوردن و از تو فهرست »

و پیدا کردن و بهش پیام  ها، شماره داداش میثم شماره

که انگار خودم پیام  جا. طوری دادن که بیاد دنبالم فالن

داداشمه جناب قاضی. گفتن که داداش داده بودم. میثم، 

میثمت میاد دنبالت، حواست باشه دهنتو باز نكنی. بعدش 

 «دوباره از هوش رفتم.

زنین و مدعی  هایی که شما می طبق این حرف»

هستین، باید اون دو نفر مورد پیگرد قانونی قرار بگیرن. 

العاده  های شما، اون دو نفر آدمای بیمار و فوق طبق گفته

چه زودتر شناسایی بشن.  خطرناکی هستن که باید هر

هاشون که یادتونه؟ باید به این قضیه توسط برادران  قیافه

در این میشه آگاهی رسیدگی بشه، پرونده جدیدی باز 

خصوص که باید صحت و سقم قضیه بررسی بشه. باید 

 «آگاهی بررسی کنه.

کنم. جون  نه، جناب قاضی. ازتون خواهش می»

بینین چه بالیی سرم  افته. نمی خطر می م به خونواده

آوردن. شوخی بردار که نیست. اونا رحم ندارن. بذارین 

 «جا این غائله تموم شه. من اصالٌ شكایتی ندارم. نهمی

ها  العموم هستیم، آقای محترم. اون حاال ما مدعی»

 «شن. های خطرناکی برای جامعه محسوب می آدم

زدیک جایگاه رفت: ش جدا شد و ن مرد از صندلی

کنم، جناب قاضی. من شكایتی ندارم. شما  خواهش می»

 «رو به ابالفضل کوتاه بیاین.

اش را تو بغلش جابجا کرد و چادرش را  زن بچه

خیز شد و  محكم توی دستش گرفت و روی صندلیش نیم

بینین جناب قاضی. اگه ریگی تو کفشش  می»گفت: 

جا ختم  یه همیننیست، پس چرا انقد اصرار داره که قض

جا روشن  بشه؟ نه جناب قاضی، باید این مسئله همین

. از میگهخدا داره دروغ  بشه. تكلیفم باید معلوم بشه. به

جور داستانا زیاد داره تعریف کنه. من یكی دیگه خر  این

 «شم. نمی

اجازه بدهید، خانم محترم. خودمون کارمون رو »

کنیم. شما هم بفرمایید کار  دونیم که باید چی بلدیم و می

 «سر جاتون.

کنین؟ جون  آخه جناب قاضی، چرا درک نمی»

خواین کار دستم بدین. اصالً  م در خطره. می خونواده

خوام برم  خوام این قضیه کش پیدا کنه. اصالً نمی نمی

 «آگاهی، ای بابا! بس کنین شما رو به ابالفضل!

با قاضی عینكش را به آرامی از صورتش برداشت و 

هایش را مالید. نفس  های گوشتالوی کلفتش چشم انگشت

عمیق آرامی کشید و رو کرد به پنجره. آسمان ابری و 

خاکستری بود. نگاهی به منشی کرد که به زن و مرد 

جوان خیره شده بود و خودکار را الی انگشتانش به چپ و 

داد. بعد نگاهی به طفل انداخت و گفت:  راست تكان می

ندونه باید بباره یا نه، بدجوری دم  آسمون وقتی»

 ■ «کنه. می
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   «سه برادر» استان کوتاهد 
 « بختمحمد کیان»نویسنده  

 

بابا حسابی امروز عصر طبق معمول، رضا از دست 

گر کتک همراه هادی تنها نظاره کتک خورد و من به

تر ماست که عادت  خوردن او بودیم. رضا برادر بزرگ

را زیر مشت و لگد خودش  های مختلف، ما داشت به بهانه

است   عبارتی ما حریف تمرینی یا شاید بهتر له کند! به

گونه  بوکس متحرکش بودیم که حق هیچ م کیسهیبگو

دن را نداشتیم. در خانه ما فقط بابا بود که از دفاع کر

خورد با کمربند و چک و لگد  آمد و تا می عهده رضا بر می

کرد. حتی مهدی که داداش بزرگِ همه ما  سیاهش می

بود، جرأت درگیری با رضا را نداشت. در کل مهدی کاری 

خاطر دیر آمدن رضا  روز عصر هم به به کارش نداشت. آن

حسابی حالش را گرفت. من و  به خانه، بابا

هادی هم توی حیاط بودیم و 

کردیم. یكی از  جورهایی کیف می یک

های بابا کاری بود و رضا را به داخل  ضربه

حوض وسط حیاط انداخت. در همین 

هم هرچند از رضا  لحظه هادی پرتی زد زیر خنده و من

ام گرفت. رضا که خیس  ترسیدم با خنده هادی خنده می

ود نگاهی از سر کینه به ما انداخت. رنگ هردو آب شده ب

ما با این نگاه رضا زرد شد و کیف کتک خوردن رضا از 

های  بابا، به وحشت کتک خوردن خودمان از رضا در نیمه

 شب تبدیل شد. دیگر بهانه امشبش هم جور شده بود.

بعد از این ماجرا من تا شب از کنار بابا تكان نخوردم 

در رختخواب بیدار بودم تا مبادا  و شب هم تا دیروقت

توسط رضا غافلگیر بشوم، اما نمیدانم چطور به خواب 

های شب بود که با وحشت از خواب پریدم؛ رفتم! نیمه

رضا مثل اجل معلق با وحشیگری خاص خودش جلوی 

کشان مرا  چشمان و دهانم را محكم گرفت و کشان

ا و مامان را سمت زیرزمین خانه برد. هرچه تقال کردم باب به

صدا بزنم فایده نداشت. طبیعتاً زور رضا خیلی زیاد بود و 

گونه حرکتی را نداشتم. در آخرین پله  من قدرت هیچ

منتهی به زیرزمین، رضا دستانش را از روی چشمانم 

برداشت و با تهدید به من حالی کرد که داد و فریاد نكنم 

سپس و بعد دست دیگرش را از روی دهانم کنار کشید. 

كیده محكمی به صورتم زد رو به من بعد از اینكه چ

« چرا توی حیاط موقع کتک خوردنم خندیدی؟!»پرسید: 

زبان جواب دادم که مقصر هادی  زده با لكنت من وحشت

 بود؛ او شكلک درآورد و من خندیدم.

خواست در این ضیافت شبانه هادی  راستش؛ دلم می

هم در کنارم باشد. ترس اینكه در زیر مشت و لگد رضا 

کرد. حداقل با وجود هادی  بمیرم وحشتم را دو چندان می

شد و جدا از  تعداد مشت و لگدهای رضا بین ما تقسیم می

کردیم  میاین موضوع موقع رفتن رضا هم به همدیگر نگاه 

کردیم با  طور که گریه می و همان

که از -های عجیب و غریب هادی  شكلک

روی حرکات رضا در زمان زدن ما کپی 

خندیدیم. هادی استاد ادا و  می -کرد می

شكلک درآوردن بود؛ مخصوصاٌ ادای رضا را 

که برگرفته از حرکات   آورد. حرکاتی خیلی جذاب در می

اش. اصالً  ههای مسخر کردن لی بود با آن میو میو روسب

 های مسخره لی بود با آن فیلم روساش تقصیر همین ب همه

تر از خودش  که جهانی شد و امثال رضا را به جان ضعیف

گردنی  انداخت. حرفم تمام نشده بود که رضا با یک پس

را به داخل زیرزمین پرتاب کرد. با دستانم   محكم من

الیدم که چشمم به م گردنی رضا را می داشتم جای پس

 هادی افتاد.

هادی مثل لواشک بر روی زمین پهن شده بود و با 

ای انگشت  دیدن ما شروع به نالیدن کرد. او برای لحظه

سمت من گرفت و رو به رضا گفت:  اش را به اشاره

و « ! اون مقصر بود و شكلک درآورد.میگهداداشی دروغ »

و شروع  بعد دوباره مثل لواشک بر روی زمین پهن شد

 کرد به ناله کردن.

رضا بعد از حرف هادی گارد مخصوص خود را گرفت 

لی. زبانم  روسبی  هشیو و شروع کرد به میو میو کردن به

رضا بعد از حرف هادی گارد 
مخصوص خود را گرفت و 
شروع کرد به میو میو کردن 

 لی. روسی ب وهشی به
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زده بودم و هم شاکی از دست  بند آمده بود؛ هم وحشت

طور زیرآبم را زده بود و از طرفی هم  هادی که این

واشک شده خوشحال از بودنش در زیرزمین، هرچند مثلِ ل

بود. رضا بعد از مكثی کوتاه؛ به محض اولین حرکت من 

لگد محكمی را به پشتم کوبید. خواستم به سمت دیگر 

فرار کنم که رضا میو میوکنان جلویم را سد کرد و پی در 

به همین منوال گذشت،  یپی لگد و مشت نثارم کرد. مدت

ای جز لواشک  قدر کتكم زد که چاره آن

 هادی برایم نماند! ی  هشیو شدن به

بعد از اینكه هردو ما به زمین 

سرمان  یچسبیدیم رضا قهرمانانه باال

بار تكرار کنید  سه»حاضر شد و گفت: 

 « رضا...  که غلط کردیم داداش

ما هم با ترس تكرار کردیم و رضا بعد از تكان دادن 

لی و با خشمی همانند او از  روسبی  هشیو هایش به لباس

 باالی سرمان دور شد و رفت. 

من و هادی صدای پای رضا را تا رسیدن به آخرین 

محض اطمینان از  اط دنبال کردیم و بهپله زیرزمین و حی

کم جرأت کردیم از حالت قبلی خارج بشویم.  رفتنش، کم

طور.  هم همین هادی تمام بدنش کبود شده بود، من

مهم نبود و بعد از مدتی  یلیهای روی بدنمان خ کبودی

وجود درد، مثل  کوتاه هردو زدیم زیر خنده. هادی با

ا درآورد. بعد از کلی دفعات قبل بلند شد و ادای رضا ر

خندیدن به آرامی از زیر زمین خارج شدیم تا مثالً برویم و 

بخوابیم. به در ورودی نرسیده بودیم که بابا را دیدیم که 

موهای رضا را در دستش گرفته بود و عصبانی از سمت 

که چشمش به ما افتاد  آمد. همین راهرو به حیاط می

تاتون رفته بودید  هس»ای مكث کرد و با خشم گفت:  لحظه

ما هاج و واج مانده بودیم که « بیرون؟!!

که بابا اولین لگد را  نییم تا ایچه بگو

نثار رضا کرد. حاال شكارچی خودش 

 هم مثل ما تبدیل به شكار شده بود.

اینک هر سه ما در نقش 

بوکس متحرکی بودیم که حق  کیسه

ض که در حو دفاع کردن از خود را نداشتیم و تا زمانی

مان نكرد. حتی ضجه و ناله مادر هم ینیفتادیم، بابا رها

بار هم مثل برنامه عصر وقتی رضا در  کارگر نشد. این

هم با خنده او  حوض افتاد، هادی پرتی زد زیر خنده و من

ام گرفت. رضا که خیس آب شده بود دوباره نگاهی  خنده

ان را تا آلود به ما انداخت و من لواشک شدن جفتم غضب

 ■عتی دیگر متصور شدم. سا

 

 

ما هاج و واج مانده بودیم که 
بابا اولین  که چه بگوییم تا این

لگد را نثار رضا کرد. حاال 
شكارچی خودش هم مثل ما 

 تبدیل به شكار شده بود.
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   «دوباره شروع نكن» داستان کوتاه 
 « محمدحسینی کاریزکی»نویسنده  

 
کرد نشسته بود روی  ید و تا چشم کار میبرف بار مدت تمامِ

خواستم چرتی بزنم و فراموش کنم این همه سفیدی  زمین، می

وقتی اتوبوس ناگهانی به . اتوبوس ایستاد و آن اتفاق افتاد را، اما

چپ و راست برود و بعدش صدایی از جلویش بیاید دیگر همه 

های  ام، مثلِ خیلی خیز شده شود اتفاقی افتاده. نیم شان می حالی

دیگر. راننده و شاگردش خیلی سریع پیاده شدند و جلوی 

چرخند. یكی  ماشین را گشتند. حاال هم دارند دور تا دور را می

هایش  را زیرِ نظر دارد و هر چند لحظه سبیل ها نآاز مسافران 

ایم به چیزی، این مشخص است. نگاهِ سارا  دهد. زده را تاب می

خورد روی  ی اشكی از چشمش سُر می کنم قطره که می

کنم تا اگر  هاش. خودم را آماده می رسد به لب اش و می گونه

اکت گوید. س حرفی زد بگویم دوباره شروع نكن، ولی چیزی نمی

بارید،  است. بر عكسِ آن شب که باران از زمین و آسمان می

ی  زد. سرم را نزدیک شیشه خیابان خلوت بود و پرنده پر نمی

تر را ببینم. درست  طرف جلو کرده بودم تا به زور دو، سه قدم آن

ها را  کن کردم فردایش باید برف پاک ای که فكر می همان لحظه

صدایی بلند شد و فرمان کشید بدهم تعمیر، از جلوی ماشین 

سمت راست. سارا هم بالفاصله بنا را گذاشت به جیغ کشیدن. 

قدر لیوان پشت لیوان  زده بودیم به سگی، چیزی، اما سارا آن

کشید و  زده بود باال که پاک قاطی کرده بود. هی جیغ می

گفت برگرد، باید برسانیمش بیمارستان. هوش و حواسش  می

ر چند نفر توی دنیا هستند که بعد از مختل شده بود، آخ

تصادف با یک سگ ولگرد ببرندش بیمارستان؟ آرام راه افتاده 

کم  بودم، اولش کمی مشت و لگد پرانده بود طرفم، ولی کم

ساکت شده بود و بعدش اشک ریخته بود. لعنتی دائم زیر لب 

فهمیدم، خیلی که  زد، ولی حالش را می ای نامربوط میه حرف

طور لیوان پشتِ  دارد دیگر. او هم که همین هُم بَرَت میبزنی تو

کرد.  لیوان، متوجه نبود شاید، اما چند جمله را مرتب تكرار می

گفت برگرد، نباید فرار کنی، باید برسونیش بیمارستان،  دائم می

و بیمارستان   ولگرد های که قضیه سگ مونه، بعد از آن زنده می

سگ »ی کرد و جیغ کشید که: را بهش حالی کردم دوباره قاط

وقت شب، توی بارون، وسطِ خیابون، یه  کدوم گوری بود این

من ولی «  جوری زدی به زنه که دو متر پرت شد توی آسمون.

ام  ها با این حال نشسته ها و بار آرام بودم، هر چه باشد دیگر بار

ها کمی قاطی  جور وقت دانم که آدم این پشتِ فرمان، می

تجربه  بیند؛ ولی سارا بی ائل کوچک را بزرگ میکند و مس می

کن ماجرا هم  بود، به توهماتش بیش از حد بها داده بود، وِل

نبود، فردا صبحش که بیدار شدم دیدم کلی روزنامه پهن کرده 

روی میز صبحانه و دارد دنبال خبرِ تصادف منجر به مرگ 

ایست،  جنبه گردد، همان موقع بود که فهمیدم سارا آدمِ بی می

زند  که زل می تر آن اصال نبایست از این چیز میزا بخورد، جالب

گوید یک قطره هم نخورده، واقعا یادش  توی چشمانم و می

شد  شد و خالی می یی که مرتب پر میها انآید؟ پس آن لیو نمی

ی  های مهمانی برود خانه ساندیس بود؟ همان بهتر که شب

گردد  به حالت عادی برمیچیز  پدرش و فردایش که دوباره همه

یک باالخره ها را زیر و رو کرد تا  قدر روزنامه جنبه آن بیاید، بی

تصادف توی آن حوالی پیدا کرد و عكسش را گرفت توی 

ببین، زنِ، زن، ما زدیم به این دیشب، حاال هی بگو »صورتم که: 

بار توی صورتش داد  موقع بود که برای اولین درست آن«  سگ.

موقع  از آن دادهای وحشتناک، تا آن« اره شروع نكن.دوب»زدم: 

ام آماده است برای  کردم چنین قابلیتی دارم و حنجره فكر نمی

اجرایِ همچین فریادی. بعدتر اما خیلی این جمله را تكرار 

کردم، وقتی جلوی ماشین را نشانش دادم که فقط به اندازه یک 

ید کردند سارا ی فامیل تای که همه سگ آسیب دیده بود، وقتی

روزنامه را گرفتم جلوی صورتش   روی کرده، وقتی شب زیاده آن

ی احمقِ ماشینی که با آن زن تصادف کرده خودش را  که راننده

از پا درازتر   گویم احمق از این بابت که دست معرفی کرده، می

رفته و گفته من این زن را زیر گرفتم، آخر انگل اگر تو وجدان 

قدر  موقع نرساندیش بیمارستان. اگر هم آنداری چرا همان 

جان ولش کردی وسطِ خیابان، دیگر این  دلی که نیمه سنگ

معرفی کردن یعنی چه؟ ولی گرفتاری من با آن جمله و سارا 

چنان ادامه داشت و از آن گذشته دیگر کامالً به توانایی  هم

که  هایی ام در داد زدن پی برده بودم. پس تمامِ وقت العاده فوق

گشت تا حرفِ خودش را به کُرسی  دنبال دلیل و مدرک می

کردم، تا  طور ناگهانی توی صورتش هنرمندی می بنشاند همان

که طاقتش طاق شد و گفت برویم مشهد، حاال که منتظرم  این

چیزی « دوباره شروع نكن.»حرفی بزند تا دوباره بگویم: 

که  رده، اینگوید، خدا را شكر. انگار قولش را فراموش نك نمی

و او « نكرده»گویم  برویم مشهد و برای گناهی که من می

توبه کنیم و او در عوض دیگر حرفی از تصادف «  کرده»گوید  می

ریزد  صدا اشک می با سگ نزند و فراموشش کند. حاال دارد بی

گردند داخل. شاگرد روبروی  که راننده و شاگردش برمی

 گوید: ایستد و می مان می همه

 «ها. ، حیوونی، یه چیزی تو همین مایهسگی»

 کند، سارا سرش را تكیه داده به شیشه و نگاهِ بیرون می

 ■ گردد تویِ برف. دانم دنبال جایِ پایِ زنی می خوب می
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  38 هدایت صادق ی جایزه نامزد ؛«ام دیده خواب من» داستان کوتاه 
«سبحانیان اعظم»نویسنده  

 

 را خواهرم تصادفی طور به بچگی در که فهمیدم دیروز

 را اش اسلحه. بوده بان جنگل پدرم ها موقع آن. ام کشته

 ... .خواهرم طرف به و ام برداشته

 چشمان با ای ساله دوازده دختر. دادند نشانم را عكسش

 تكیه جنگل توی بزرگی درخت به که درشت رنگ عسلی

 . بود خودم شبیه خیلی. بود داده

 به سنگین ای وزنه کردم احساس فهمیدن، محض به

 را دستم. ها سال بوده من با وزنه انگار. است آویزان گردنم

. جاانداخته گردنم دور کلفت طنابی رد. کشیدم گردنم دور

 فرو کشم می که را دستم. نیست پیدا چیزی آینه توی

 . کنم می حس خوبی به را رفتگی

 و ام دیده کابوس چندبار. است شب نیمه سه ساعت االن

 کسی انگار. آید می صدا تختم زیر از. پریدم خواب از

 پر را گوشم خِرشش خِر صدای. جود می را تختم های پایه

. دارم سرگیجه. شوم بلند خواهم می. کند می

 چشم دوتا تخت زیر. افتم می پایین تخت از

 تقال. شده خیره من به درشت رنگ عسلی

 خواهد می. کند می دراز را دستش. کنم می

 کنم می باز را دهانم. بكشد تخت زیر مرا

 صدای ناگهان. آید نمی در صدایم ولی

 لحظه هر صدا. رسد می گوش به تخت زیر از زنی ی خنده

 من فرار با و زند می سوت هایم گوش شود، می بلندتر

 .شود می قطع دفعه یک

 کنم می احساس. شوم می مچاله پتو زیر کاناپه روی

 آب زیر مرا نیرویی دفعه یک. شناورم آبی استخر توی

 کشیده آب ته به بیشتر زنم می پا و دست هرچه. کشد می

 ها آن توانم نمی که شده سنگین قدر آن هایم پلک. شوم می

 بزرگ جنگلی در که بینم می خواب بعد کمی. کنم باز را

 خفگی احساس و است رطوبت از پر هوا. زنم می قدم

 عكس توی درخت همان پشت از خواهرم ناگهان. کنم می

 ساق وسط درست. کند می شلیک طرفم به و آید می بیرون

 . چپم پای

 

 پس از روز روشنایی. شوم می بیدار و کشم می فریاد

 ی مزه دهانم. کرده روشن را جا همه نازک توری ی پرده

 به و زنم می کنار را پتو. دهد می لیمو ی شده له ی هسته

 . کشم می آن روی آرام را دستم. کنم می نگاه پایم ساق

 خفیف دردی همراه و شده قرمز کمی پا ساق وسط

 . شود می بیشتر درد شوم می که بلند. کند می مور مور

 کاناپه روی دوباره. گیرم می سرد آب شیر زیر را پایم

 . شود می بیشتر تورمش فاصله این در نشینم می

 به آینه از راننده مرد. گیرم می آژانس و پوشم می لباس

 چیز همه. کند می پایین و باال را ها خیابان هی. زده زل من

 را دستی به چتر زن چندبار. شود می تكراری ها خیابان

 آشنا نظرم به ایستاده خیابان کنار حرکت بی که بینم می

 کند، نمی توجه خیابان به هم بار یک راننده. آید می

 هایم چشم ترس از. گذرد می ها ماشین الی البه از سرعت به

 کنار کنم می احساس گذارم، می هم روی را

  را خودش ذره ذره و نشسته کسی دستم

 را اش زنانه عطر بوی. چسباند می من به

 که را پاهایش گرمی. کنم می حس خوبی به

. فهمم می کند می رسوخ پاهایم به

 و من جز کسی کنم می باز  را هایم چشم

 دوباره بندم می که را هایم چشم. نیست ماشین توی راننده

 . کنم می حس را پاهایش گرمی

. شوم معطل ساعتی یک باید و است شلوغ مطب

 فرار چشمانم جلوی از کلمات. دارم برمی ای روزنامه

 از را همه. شیشه مثل. شود می خالی صفحه و کنند می

 هاشان بعضی. اند زده زل من به که بینم می روزنامه پشت

 بیشتر را خودم. دهند می نشان یكدیگر به انگشت با مرا

 از گستاخی با شان چندتایی. کنم می مچاله صندلی توی

 سریع حرکت یک در. کشند می سرک روزنامه باالی

 بر را سرهایشان سرعت به. زنم می عقب را روزنامه

 . کردند نمی نگاه من به که کنند می وانمود. گردانند می

 مچاله پتو زیر کاناپه روی
 کنم می احساس. شوم می

. شناورم آبی استخر توی
 زیر مرا نیرویی دفعه یک
 .کشد می آب
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 دستش و نشسته میز پشت دکتر. شوم می وارد باالخره

 را اش جوگندمی موهای. کشد می بلندش های ریش روی را

 پایم تا سر دقت به زند، می لبخند. بسته کش با سر پشت از

 صندلی. بنشینم صندلی روی کند می اشاره کند می نگاه را

 مشامم توی پیپش توتون بوی. است نزدیک خیلی او به

 . کشد می پایم پف روی انگشتش با. رود می راه

  افتاده؟ اتفاق این کی از ـ

 ولی داشت درد کمی شدم بلند خواب از که صبح ـ

 ...رفته رفته

 . بگیری عكس باید ـ

. کشم می دراز بزرگی تخت روی پایین طبقه اتاق توی

 سفیدش روپوش. دارد نمی بر من از چشم چاق، زن

 جابجا مرا و کند می کار دستش. آید می کثیف نظرم به

 .دوخته من های چشم به مستقیم را نگاهش ولی کند می

 ساق به تعجب با. دهد می دستم به را عكس بعد کمی

 هم شلوار زیر از که شده قدری به تورم. کند می نگاه پایم

 . شود می دیده خوبی به

. کشم می خودم دنبال را چپم پای سختی به راهرو توی

 کنار که زنی. شنوم می سرم پشت از را نفر چند پای صدای

 رد کنارم از باعجله بود، ایستاده دست به چتر خیابان

 صداها. خورد می هم به تعادلم. زند می تنه من به و شود می

. زنی بلند پاشنه کفش صدای مخصوصاً. شود می بیشتر

. آیند می تندتر هم ها آن. کنم می تندتر را هایم قدم

 ...دوند می هم ها آن. دوم می لنگان لنگ

 روی را دستم. شوم می مطب وارد زنان نفس نفس

 راهرو کشم، می سرک راهرو به. گذارم می ام سینه ی قفسه

 ! است خالی

 همه کم فاصله این در. نیست مطب توی کس هیچ

 جایی به نشسته جایش سر مجسمه مثل منشی. اند رفته

 زنگ مدام گوشی. زند نمی هم پلک حتی. شده خیره

 اشاره دکتر اتاق به و آورد می باال را دستش. خورد می

 . کند می

 

 

 

. بریده را امانم درد. نشینم می دکتر روبروی سختی به

 ته با و گذارد می باکس ویو ی صفحه در را عكس دکتر

. زند می عكس توی سفیدرنگ ی لكه به چندبار خودکار

 صندلی روی دارد نمی بر چشم من از که طور همان

 . نشیند می

 . افتاد اتفاق این کی خب ـ

 ... شدم بلند خواب از که صبح امروز همین گفتم ـ

 صورتم. خورد می صورتم به خاردار سیم مثل نگاهش

 پس از زرد ای چرکابه کنم می نگاه پایم ساق به. سوزد می

 . کرده شره شلوار

 نه کالیبر گلوله یک. دیدم چه عكستان توی دانید می ـ

 !متر میلی

 روی سمج مگس چند. سوزد می گردنم دور ناگهان

 هم جم دهم می تكان را دستم. روند می راه صورتم

 سفید کوچک های کرم. کنم می نگاه پا ساق به. خورند نمی

 اتاق. کنم می خفگی احساس. لولند می ها چرکابه روی رنگ

 شود، می سست و سنگین زبانم. چرخد می سرم دور

 ته از و کنم می باز را ام چسبیده هم به های لب سختی به

 ■! ام دیده... خواب... من: گویم می حلق
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  «مردن برای زمانی» داستان کوتاه 
«ریاحی مسعود»نویسنده  

 

 عین شده. کشد نمی هم را ها پرده حتی  غول، نره این

 از ام، مرده هم االن همین یعنی. میرم می دارم. اینجا قبر

 دیگران که طور آن اما ام مرده رفته ریحانه که وقتی

 ...ام مرده دیگر طور یک. نه میرند می

 همه. است شده گور به گور مهری این سر زیر اش همه

 خبرت، که تو بگو آخر. خواهر هم من دارند، خواهر

 آن است، خوب وضعت شهر، ای رفته شدی، شهرنشین

 که  من. پات زیر انداخته هم ماشین سگت تخم شوهر

 پول طلب ریحانه حتماً. درآورده گدابازی باز دانم می

 و کرده باد را اش گنده های لپ آن مهری و کرده بیشتر

 ...ندارم که گفته

 این. است حقش بگیرد هرچه ریحانه است، حقش

 که بس گوید، نمی من به که بخواهد پول دارد، حیا دختر

 ...است خانم

 ریحانه: »گفتم پیش ماه یک همین

 و بخوانیم چیزی عقدی یک و بیا جان،

 پدری ی خانه این ی همه. خانه زن بشوی

 حیا آنقدر. ات قباله پشت اندازم می هم را

 رو روز سه دو تا. رفت و کرد ول که دارد

 هم وقت یک. شوم قربانش ازم گرفت می

 که انگار هام، چشم به افتاد می دادن غذا موقع چشمش که

 که، نبودند چشم. خجالت از باخت می رنگ اش سیاهی

 ...را آدم گرفتند می بودند، سگ

 بیاور و بگیر هم را آقات و ننه آن دست اصالً گفتم

 دارد که زیاد چیز خانه این. ندارم حرفی که من. جا همین

 آن مثل. دارد تا هفت نیستند، که هم دوتا یكی. است اتاق

 خودش با حتی تواند نمی آدم که نیست شهری های خانه

 آن با طور همین. بزند حرف دلش توی و کند  خلوت

 گفت، نمی هیچ و دزدکی دزدکی کرد می نگاهم هاش چشم

 حتماً شده، کور مهری این اصالً. بود باحیا که بس

  ی قیافه آن با کند حسودی بایدم. شده حسودیش

 

 

 ببیند را ریحانه زنی، دختری، شود می مگر اصالً. اش عجوزه

 .بود خانم پارچه یک! نكند؟ حسودی و

 زنی به خوام می که شنیده مهری این شاید اصالً

 برسد میراثم و ارث تمام که داشته برش ترس بگیرمش،

 .رفته کرده اش دک جوری یک ریحانه، به

 حرام تخم شوهر آن سر زیر ها این ی همه دانم می البت

 خون هم است، خواهر باشد هرچه مهری. است بازش زن و

 .اندازد نمی دور را استخوانم بخورد، را گوشتم. است

 از. کرد خراب خر نره این هم را بدبخت مهری این اصالً

 .شد طور این کرد، وصلت ها بته بی این با که موقع آن

 دیگر ولی بود جن تخم هم اول آن از مهری که درست

 اینها. بكشد را برادرش تنها مردن انتظار که نبود طور این

 روی مردم، وقتی راستی. بمیرم ناکام من خواهد می دلشان

 جوان نه ناکام؟ جوان! زنند؟ می چه قبرم

 دارد تایم چهل نزدیک زنند، نمی که

 پیر ناکام، جوان پیر زنند می البد. شود می

 زنند می چیزی یک. دانم می چه. ناکام

 باید حتماً را ناکامش این اما دیگر،

 ...بزنند

 صاف و آید می آقا دنیا آن وقت، آن

 قول مگر که گیرد می را ام یخه و گوشم زیر خواباند می

 !بگیری؟ را ملوک ندادی

 فرقش تنها ملوک آقاجان، که بگوید نیست یكی آخر

 که نیست الكی. است هاش سبیل بودن کمتر مرد، یک با

 ملوک و کجا ریحانه آخر. ملوک آقا کنند می صدایش

 !کجا؟

 خودم صدای از. گویم می چرند من چقدر خدا، وای ای

 توی میرم می دارم که رفت یادم اصالً. دیگر آید می بدم هم

 صدایش هرچه که هم گوساله این. تاریكی و ظلمات این

 که ریحانه. بكشد را ها پرده این بیاید که نیست کنم می

 رفت می و کشید می را ها پرده رسید می تا صبح بود

 و آب و کرد می نازش. تخت باالی آورد می را ام طوقی

 و ننه آن دست اصالً گفتم
 بیاور و بگیر هم را آقات

. ندارم حرفی که من. جا همین
 دارد که زیاد چیز خانه این

 که هم دوتا یكی. است اتاق
 .دارد تا هفت نیستند،
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 دهانم توی هم مرا ی صبحانه داد می که را او ی دانه

 چه طوقی داند نمی اصالً چه؟ غول نره این اما. گذاشت می

 برسد چه داند نمی آدم با را گوساله فرق این. است شكلی

 کمرم، پشت زند می هام سرفه برای وقتی. کفتر و طوقی به

 خر ی گرده به انگار. دهنم توی ریزد می هام روده تمام

. ام شده علیل طور این طوقی برای من که داند نمی. زند می

 آوردشان می صبح به صبح که دانست می اگر. داند نمی

 فقط را این. کند می چه آدم با طوقی داند نمی. سرم باالی

 البد فقط بداند من از خیلی غول نره آن. داند می ریحانه

 که خودش. همین ام، افتاده بام پشت از که گفته مهری

 الل ولی بمیرد آدم. کرده ام دیوانه. بزند حرف ندارد زبان

 سرطان. جگرت سرِ ماند می اش همه نزنی که حرف. نباشد

 .گیرد می را خرت و شود می

 است دوسال. داد می گوش را هام حرف ی همه ریحانه

 اثر نه، بدهد گوش دیگران مثل نه دهد، می گوش که

 ولی زد نمی حرف زیاد. صورتش توی دیدم می را هام حرف

 خواهد می چه فهمیدم می. آدم برای بود بس نگاهش همان

 .کند می فكر چه به یا بگوید

 که غول نره این بزنم؟ حرف که با من نباشد، اگر ریحانه

 کجا از شده کور مهری این نیست معلوم. نیست آدم

 حتی گیرد، نمی زیادی پول که است معلوم. کرده پیدایش

 گذارد می داغ داغ طور همین کند، نمی فوت هم را غذاهام

: گفتم صورتش، توی کردم تفش دیروز. دهانم توی

 چرا بزن، و بردار را چاقو آن بكشی خواهی می پدرسگ»

 «کنی؟ می زجرکش

 اش دمپایی با دارم انگار. کرد نگاهم لیم لیم طور همین

 .زنم می حرف

 اصالً. ای هفته یک کشد می مرا. آمده است روز سه تازه

 ندارد فرقی نباشد که ریحانه. کند خالصم بكشد، که بهتر

 ■ …بمیرم که بهتر همان. مرده یا باشی زنده
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  «لنگه جوراب آبی»نوجوان  داستان کوتاه 
« زیبا حاجیان»نویسنده  

 

 تا در طلب گوهر کانی کانی 

 یی نانی نان تا در هوس لقمه

 ی رمز اگر بدانی دانی  این نكته

 هر چیز که در جستن آنی آنی

 "مولوی"

 

تاریک صندوقچه ی  هلنگه جوراب کاموایی آبی گوش

دراز کشیده بود و به نور باریكی که از درز صندوقچه 

ی  هگوشکرد.  روشنایی کمی به آنجا داده بود، نگاه می

دیگر صندوقچه، قاب عكس چوبی و ترمه، آرام با هم حرف 

 زدند. می

نور زل زده بود، ی  هلنگه جوراب همانطور که به باریك

 هیس بزارین ببینم چی دارن میگن...  :گفت

 ای هتو کار دیگ :قاب عكس چوبی گفت

نداری جز اینكه بشینی و به حرفای اینا 

چیه؟ کار و بارم  :گوش بدی؟ جوراب گفت

جورابای پشمی تو این ی  هو کل از وقتی سر

موند واسه من  ای هخونه پیدا شد، کار دیگ

این صندوق بشینم و چشمم به در ی  هجز اینكه گوش

 باشه؟ 

که چی؟ به دلت صابون  :ترمه لبخندی زد و گفت

زدی، به جای اون جورابای پشمی نرم و نازک، دوباره بیان 

 ای هتو رو بپوشن؟ تازه اگه هم بخوان بپوشن، تویه یه لنگ

 خوان چیكار؟  رو می

حاال کی گفته اون  :لنگه جوراب آبی با دلخوری گفت

 جورابا نرم و نازکن؟ 

مگه خودت نشنیده بودی پسره به مامانش  :ترمه گفت

گفته بود این جورابا چقد نرم و نازکن.. از اون جوراب 

 کامواییای سفت خیلی بهترن؟ 

 قاب زیر چشمی نگاهی به جوراب انداخت و خندید. 

ولی  :ای گفت گه جوراب آبی بعد از سكوت طوالنیلن

 رسم. مطمئنم دوباره به  من مطمئنم، یه روز به آرزوم می

 

ی  هکارشون میام... یه روز آزاد میشم از این صندوقچ

زهی خیال باطل... انقد  :تاریک... قاب پوزخندی زد و گفت

با هیچ کس حرف نزدی، انقد نشستی و فقط به نور 

ضعیف اونور نگاه کردی، خیاالتی شدی.. کدوم آرزو؟ اینجا 

 هاست. آخر دنیاس.. اینجا جای فراموش شده 

بازم  :ترمه توی تاریكی برقی زد و گفت ای ههای نقر نخ

برنمون  میره، از این تو می ما که هر از گاهی یكی می

بازم به این بهونه اون بیرونو بندازیم، بیرون تا کارشونو راه 

به  خوریم. همینم برامون بسه. سپس رو می بینم.. هوا می

 مگه نه؟  :قاب عكس چوبی کرد و گفت

.. هر چند فقط گریه و .آره بابا :با آسودگی گفتقاب 

.. ولی همین که از اینجا میریم .زاری نصیبمون میشه

 بیرون خودش غنیمته.

نگاه کردند و  ترمه و قاب به جوراب

كی لبخندش را دیدند. قاب یتوی تار

ولی تو به هیچ دردشون  :گفت

خوری. پس خیالبافی رو بزار کنار و  نمی

.. اگه بخوای از شو.بیا با ما دمخور 

 کنم.  می های اونور برات تعریف دیدنی

راستی چند وقته از اینجا بیرون  :و ترمه با کنایه گفت

 نرفتی؟

، آرام، ها آنهای  لنگه جوراب آبی بدون توجه به حرف

ای  من هیچ کوتاهی :زند، گفت می انگار که با خودش حرف

خوردم، پای پسره رو گرم  می نكردم، تا وقتی به دردشون

کردم و مواظب انگشتای کوچولوش بودم. وقتی سرد 

کرد، عرقشو  می کردم و وقتی عرق می میشد گرمش

 کردم...  می خشک

دونیم اینه  می چیزی که ما :کرد و گفت ای هترمه خند

ی که خیاالتی شده و زده یه لنگه جوراب تنهایاالن که تو 

 به سرش...

من این تنهایی رو ترجیح  :جوراب آهی کشید و گفت

من بود. درسته که ما جفت ی  همیدم. درسته که اون لنگ

ای  من هیچ کوتاهی
نكردم، تا وقتی به دردشون 

خوردم، پای پسره رو  می
م و مواظب گرم کرد

 انگشتای کوچولوش بودم.
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مثل هم  هم بودیم، درسته از یک خانواده بودیم. اما اصالً

تونست  جا بود هم نمیایناالن کردیم. و اگه اون  فكر نمی

حرف همدیگه رو  تنهاییه منو پر کنه! چون ما اصال ً

 فهمیدیم.  نمی

رسه میگه اخ و  گربه دهنش به گوشت نمی :قاب گفت

 پیف.. و هر دو خندیدند... 

تورو ی  هبازم هر چیه مامان پسره لنگ :سپس ترمه گفت

خوشه االن برداشت و برد از شیر حموم آویزون کنه.. اون 

کنه.. اگه  می هر وقت شیر آب باز میشه کلی آب بازیو 

 برد.  می خوب بودی تو رو به جای اون

چون نخیر، اونو برد  :جوراب گفت

 خورد.  پوسیده شده بود و به درد نمی

تو به درد بخورتری االن  :قاب گفت

 یا اون؟ 

از اینجا میرم باالخره  :جوراب گفت

شما هم های  هبیرون و از نیش و کنای

بزک نمیر بهار میاد، خربزه با  :راحت میشم... قاب گفت

 خیار میاد. 

آخی... طفلی چقد آرزو داره  :کرد و گفت ای هترمه خند

 اون بیرونو ببینه... 

 آرزو کن جانم، آرزو بر جوانان عیب نیست.  :قاب گفت

هیس... بزارین ببینم چی میگن آخه؟  :جوراب گفت

 گردن. می انگار دارن دنبال چیزی

آره، سر و صدا میاد، انگار  :ترمه رو به قاب کرد و گفت

 یكی تو درو همسایه مرده، اومدن ما رو ببرن.. 

تو  :قاب زیر چشمی نگاهی به جوراب کرد و گفت

 مواظب اینجا باش، جوراب خوبی باش تا ما برگردیم...

در صندوقچه باز شد. نور شدیدی توی صندوق را 

هایشان را بستند.  و ترمه چشم روشن کرد. جوراب و قاب

مادر پسرک نگاهی به داخل صندوقچه انداخت، سرش را 

 پیداش کردم..  :خاراند و گفت

پسرک که بادبادک آبی بزرگی توی دستش بود، کنار 

کو؟ اینا  :زن ایستاد و توی صندوقچه را نگاه کرد و گفت

 خورن؟  می آخه به چه درد من

زن لبخندی زد و لنگه جوراب آبی را از توی صندوقچه 

 :بیرون آورد، رو به پسرک گرفت و گفت

 ایناهاش... اینه اون چیزی که

 خواستیم.  می

 :های پسرک رفت توی هم و گفت اخم

کنن.  می بادبادکاشونو هواها  بچهاالن 

اونوقت شما به جای اینكه واسه بادبادکم 

 نخ پیدا کنین، شوخیتون گرفته؟

شوخی  :اش چسباند و گفت زن سر پسرک را به سینه

شكافم و یه نخ محكم و  می این جورابواالن کدومه پسرم؟ 

خوب ازش درمیارم. یه نخی که بادبادکتو با خودش ببره 

 آسمون. تازه همرنگ بادبادکتم هست.تو دل 

های زن که تند و تند  بخندی زد و به دستپسرک ل

 هایش كافت و نخ مواج آبی را دور انگشتش می جوراب را

 ■پیچید، خیره شد.  می

 

 

 

 

  

 

 

 

 پسرک که بادبادک آبی بزرگی
توی دستش بود، کنار زن 
ایستاد و توی صندوقچه را 

کو؟ اینا آخه  :نگاه کرد و گفت
 خورن؟  به چه درد من می
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   «موش مخترع»داستان کوتاه  
 از رشت ،«شایان پورکاظم»سنده ینو 

 

کرد که  روزگاری در یک کارگاه موشی زندگی می

دانست. او  می بالید و خود را مخترع می خیلی به خودش

آمد.  ساخت امّا خوب از آب در نمی می ای ههر بار وسیل

 بار اتومبیلی درست کرد که با پنیر که حتی یک طوری هب

کرد ولی چون مصرف پنیرش زیاد بود، قبولش  کار می

 نكردند. 

نام پنیرپز به  هدفعه دستگاه جدیدی ب موش مخترع این

ها جا بگیرد.  ابعاد بسیار کوچک ساخته بود تا در النه موش

او که در ساخت این دستگاه تمامی هوش و ابتكارش را 

اصطالح را برای آزمایش و به  روز آن کار گرفته بود، یک هب

 برد. «  تیزموشان»تست کردن به اداره ثبت اختراعات 

مسئول اداره برای اینكه از درستی کارکرد دستگاه 

مطمئن شود، ابتدا سیم را به برق زد و سپس کلید آن را 

روشن کرد که ناگهان صداهای بوب... بام... بیم... ترق... 

داره که به ساختمان ا یی.. شترق از آن برخاست تا جا.تروق

صدمات جدی وارد آمد ولی خوشبختانه باعث مرگ 

بالفاصله موش  ها آناداره نشد. «  مندان موش»یک از  هیج

ظاهر دانشمند را با چند ارُدنگی محترمانه از  مخترع به

 آنجا به بیرون پرت کردند. 

ها با آب و تاب چاپ شد و بسیاری از  ماجرا در روزنامه

ها  ماه بعد وقتی آب که یک مردم از آن مطلع شدند تا این

از آسیاب افتاد و جای مشت و لگدهایی که از 

خورده «  تیزموشان»ثبت اختراعات ی  هادار« نمندا موش»

دستش رسید و  ای به روز نامه بود، کمی بهتر شد، یک

های پنیری  وسیله از او برای همكاری در ساخت بمب بدین

كاری دعوت به هم «ها فرماندهی نظامی موش»توسط 

 ■شده بود و او بالفاصله پذیرفت. 

 

 

   «خوار برقیآدم»داستان کوتاه  
 ساله 1، «محمدپویا اسدسنگابی»سنده ینو 

 
اون . المپ داشتخوار برقی بود که خیلی  یه آدم

روز  . یه های ایران و برای خودش برداشته بود ی المپ همه

ها  . بچه ها رو دید رفت که بچه خوار با دوستاش می این آدم

خوار  خوار هم گفت من آدم ؟ آدم بهش گفتند اسمت چیه

خواید  شما هم اگه می . برقی هستم ببین چقدر المپ دارم

، لجبازی  شن کنیدهای اضافی رو مثل من باشید المپ

ولی  های اضافی روشن کردند. ها هم المپ بچه . کنید

ی  خیلی زود فهمیدند که این آدم بدجنسه که همه

خوار برقی خواب بود،  روز که آدم یه ها رو برداشته. المپ

های اضافی اونو شكستند.  ها با سنگ زدند المپ بچه

خوار  خوار وقتی بلند شد دید دیگه المپ نداره. آدم آدم

ها رو بخره ولی  ی المپ خواست بره توی فروشگاه همه می

هاش شكسته بود اتصالی کرد و سوخت و  چون المپ

ها هم دیگه المپ اضافی روشن  بچه شكست خورد.

 ■ نكردند.
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   «لق دندان مثل آجرلق»و داستان کوتاه  «ی ترسوبره»داستان کوتاه  
 ساله  33،«سارا کاظمی  سیده»سنده ینو 
 

 ی ترسو بره
ای بود که از  یكی بود و باز هم یكی نبود، یک بره

نشست و از ترس گریه  ها می ترسید و شب شب می

 کرد. می

مادر او روزی بره کوچولو را کنار خود نشاند و بعد به 

شب بترسی، شب که ترسی دخترم تو نباید از »او گفت: 

 «از شب نترس! ندارد، دیگه

 .«ترسم نه! من از شب می»اما بره کوچولوگفت: 

ولی بره کوچولو  روز بعد پدرش هم همین را گفت سه

 «ترسم. نچ! من می»گفت: 

ترسید. پدر  روزی بود که از پدر و مادرش هم می چند

دیگر به آسمان گفتند روزی فكر کردند و به ماه  و مادرش

جا را روشن  نیاید و به خورشید گفتند همیشه بتابد و همه

 کند و نگذارد بره کوچولو بخوابد.

روز بره کوچولو با ترس آمد پیش پدرش و گفت:  یک

چون شب برای خواب »پدرش گفت: « چرا نباید بخوابم؟»

پس کی »بره کوچولو گفت:  «روز است.االن است ولی 

« ترسیدی! تو که از شب می»پدرش گفت:  «شود؟ شب می

 «کنم نترسم. سعی می»بره کوچولو گفت: 

شب شد و بره کوچولو بدون گریه چشمانش را 

 ■بست.

 

 آجر لق مثل دندان لق
ی بزرگ زندگی  مرد تنهایی در یک خانه پیرزن و پیر

کردند. با خود خلوت کرده بودند که ناگهان پیرمرد  می

بزرگ است و من و تو به این این خانه خیلی »گفت: 

ی کوچک  ی بزرگ احتیاجی نداریم. ما باید یک خانه خانه

 «بخریم.

ی  پیرمرد و پیرزن این کار را انجام دادند و یک خانه

 نقلی و دلباز خریدند و خیلی خوشحال بودند.

سال پیرمرد مُرد و پیرزن تنها شد. پیرزن  بعد از چند

و پیرمرد را مرور  ای نشسته بود و خاطرات خود گوشه

کرد که یادش به گردنبندی افتاد که پیرمرد برای او  می

 خریده بود. ولی آن کو؟

ی ما آلزایمر داشت. یادش  ی قصه پیرزن زبان بسته

را  چه گشت آن را توی انبار گذاشته بود ولی هر آمد که آن

 پیدا نكرد.

اند،  شان را فروخته سال یادش آمد که خانه بعد از سه

 های بیرونش را پوشید و از در بیرون رفت. ان لباسهراس

 تاکسی، آقا وایسا! -

 او یک تاکسی گرفت و رفت. -

 تق تاق تاقق! -

 زنی از پشت در گفت:

 .چه خبرته؟ اومدم.اِ اِ سالم -

 پیرزن گفت:

 اید؟ سالم مادر جان، شما دست به انباری نزده -

 زن گفت:

 !نه، ننه جان -

 .خانه ی زن صاحب البته با اجازهپیرزن رفت تو خانه، 

 حاال ببینید پیرزن چیكار کرد!

کار  اِ اِ ننه جان چی»خانه گفت:  زن صاحب

 «کنی؟ می

 آورد. زحمت آجر لق دیوار ته انباری را در  پیرزن با

 «پیداش کردم!!: »و بلند داد زد

 ند یادگاری را پیدا کرده بود.ببله! پیرزن گردن

 .کرد به پیرزن نگاه می خانه هاج و واج زن صاحب

 پیرزن هم خداحافظی کرد و رفت.

 را گم کرد.اش  خانهولی در راه برگشت 

زور پیدا  ی بزرگ قدیمی خود را هم به راستی! خانه

 ■ کرده بود.
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   «ترانه باران»داستان کوتاه  
 «تهران»ساله از  31 ،«سارا ترکمن»سنده ینو 

 
 همیشه دوست داشتم یه خواهر یا برادر داشته باشم.

 شده.ورده آامروزم آرزوم بر

منم خیلی  مامانم داره برام یک خواهر میاره.

دنیا بیاد   که خواهرم به تونم تا موقعی خوشحالم ولی نمی

 کار کنم مجبورم! صبر کنم ولی چه

او..و...مم  رو چی بزاریم؟ کنم اسمش دارم فكر می

تونم انتخاب کنم باید از مادر،  خوب من که تنهایی نمی

 تا اسم پیشنهاد میدن. پدرم کمک بگیرم. اونا هم چند

 کنم. ها من اسم باران رو انتخاب می ولی از بین اون اسم

 کنن. مامان بابا هم موافقت می

 کشیدم. امروز همون روزیه که من انتظارش رو می

از خوشحالی تو پوست خودم  دنیا اومدن باران. روز به

 کنم. هی سر تا ته بیمارستان رو متر می گنجم. نمی

 دنیا اومده. م اومد طرفم و گفت که خواهرت بهدفعه بابا یک

روز  خالصه فردای اون خواستم بال دربیارم. د میگی میمنو 

تونستم  منم تا می مادرم رو با باران کوچولو مرخص کردند.

رفتم مدرسه همش فكرم به  وقتی می چلوندم. باران رو می

کار  داره چیاالن باران بود که حالش خوبه یا نه یا 

ساله شد گذاشتیمش مهدکودک   وقتی باران دو کنه؟ می

 های شهر رو دیدیم! البته بعد از اینكه همه مهدکودک

سالش شده بود رفتیم  که باران چهار  بدر اون سالی سیزده

 زیراندازام تا با هم به پارک بریم وقتی رسیدیم  خونه خاله

بعد از بازی و صرف  رو پهن کردیم و همگی نشستیم و

بار گره  زدیم که باران برای اولین اشتیم سبزه گره مینهار د

سالگی باران  من برای جشن تولد پنج زدن رو یاد گرفت.

رو   بازی خه باران خالهآ .بازی خریدم یک خونه اسباب

و امروز  باران کالس دوم دبستانِاالن  !خیلی دوست داره

بنویسه موضوع  ءاز من خواست تا بهش کمک کنم انشا

آزاد بود برای همین من ماجرای به دنیا اومدن و  ءانشا

بزرگ شدنش رو براش تعریف کردم تا بنویسه کمی وقتم 

رو گرفت چون من باید خودم رو برای کنكور آماده 

کردم ولی وقتی فردا باران به خونه اومد و گفت نمره  می

 ■ .انشاش بیست شده تمام خستگی از تنم بیرون رفت

 

 



   9313 مهرماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاهم شماره 86 

   «پردردسر سفر»داستان کوتاه  
 بوشهرساله از  31 ،«فاطمه رادمنش»سنده ینو 

 
 وبی سخت کار متوالی ماه چند از بعد دردسر پر آقای

 شدن برنده دلیل به مرغ غذای تولید شرکت در وقفه

 به شرکت رئیس سال غذای بهترین جشنواره در شرکت

 آقای. داد اجباری مرخصی روز یک کنان کار همه

 روز از داشت تصمیم کارکنان سایر همانند هم پردردسر

 .ببرد را استفاده بهترین خود تعطیل

 ساعت و کرد ریزی برنامه قبل شب از همین برای

 زنگ صدای با صبح. کرد تنظیم شش روی را موبایلش

 او چون متاسفانه اما شد بیدار خواب از موبایلش ساعت

 تنظیم 3 روی را ساعت گرفت می اشتباه 3 با را 8 همیشه

 به بخورد صبحانه اینكه بدون همین برای 8 نه بود کرده

. پوشید را شلوارش تند تند و دوید هایش لباس کمد طرف

 اما بست عوضی را پیراهنش های دکمه که بود هل آنقدر او

 اما کرد رو و زیر را خانه او. کرد نمی پیدا را هایش جوراب

 لنگش یک اینكه تا نبود، که نبود هایش جوراب از خبری

 گذاشت می را مصنوعیش دندان که سفالی لیوان توی را

 که حالی در هم را آن آخر در. نبود دیگر لنگه اما کرد پیدا

 خود با. کرد پیدا کولر شبكه توی بود شده خشک سرما از

 آنقدر او. بود نامطبوع کمی خانه بوی چرا بگو پس: گفت

 و پوشید جابجایی هم را هایش کفش اینكه تا کرد عجله

 در پشت پایش که بود نگذاشته بیرون در از را پایش هنوز

 و حیاط کنار لجن جوی توی افتاد کله با و کرد گیر

. کند عوض را لباسش و برگردد خانه به شد مجبور بیچاره

 با شد مجبور داشت را جوراب جفت یک همان چون اما

 مكافات هزار با باالخره. برود سفر به خیس جوراب همان

. شد آلبالوییش سیزدهم دسته لگن سفینه وارد 31ساعت

 اینكه تا. شد نمی که شد نمی روشن زد می استارت قدر هر

 اش سفینه انبه آب از خالی باک متوجه دردسر پر آقای

 تا 1 شكمش وقور قار صدای که بود خالی جوری. شد

 .بود کرده پر را تر طرف آن سیاره

 صف توی ساعت یک از بعد بیچاره دردسر پر آقای

 اعال انبه آب لیتر 83 شد موفق ایستادن انبه آب پمپ

 از انبه آب صف این خودمانیما. بریزد اش سفینه باک توی

 ساعت چند از بعد باالخره. است تر طوالنی هم گاز صف

. کرد ترک سیاره مریخ مقصد به را سیاره فرینا بدبختی

 شد متوجه که بود نگذرانده را راه از کیلومتر 0 هنوز

 همان از شد مجبور و کرده فراموش را خود دماغ ماساژور

 رسید خانه به که زمانی. برگردد عقب دنده آمده که راهی

 برداشت را ماساژورش سرعت به او. بود شده 1 ساعت

 است بهتر کرد فكر و افتاد اسپریش به چشمش یكدفعه

 یک درون را اسپری و ماساژور او. ببرد خودش با هم را آن

 روی و زد گره محكم را آن و گذاشت پالستیكی نایلون

 این بود مطمئن او. انداخت اش سفینه عقب های صندلی

 سفینه وارد پس برگشته خانه به که بود باری آخرین دیگر

 به شدت به دماغش راه میانه در. رفت و شد خود آلبالویی

 روی دقیقه چند مدت به را سفینه پس آمد در خارش

 دماغش روی را ماساژورش تا گذاشت اتوماتیک سیستم

 که بود نیاورده دماغش متری یک را ماساژور هنوز. بگذارد

 عقب صندلی به را نگاهش شد خفه اسپری تند بوی از

 او به را چیز همه اسپری از خیس صندلی و انداخت

 اسپری بوی سفینه همه و رفته سر اسپری که فهماند

 دماغ خارش و اسپری بوی از رهایی برای او. است گرفته

 وهم شود تهویه سفینه هوای هم تا کرد باز را پنجره

 سنگ شهاب تكه یک یكدفعه اما دهد هوا را ماساژورش

 را ماساژور و شد هل او و آمد می او طرف به سرعت به

 و بود مانده او حاال. کرد رها شیری راه کهكشان توی

 خارش به که اسپری تند بوی و دماغش شدید خارش

 رها خارش از اینكه برای دردسر پر آقای داد می شدت

 .بست محكم را دماغش زبر پارچه یک با شود

 و بود شده شب دیگر رسید مریخ سیاره به او وقتی

 و خشن سرمای چه مریخ های شب که دانیم می ما همه

 پیاده اینكه بدون دردسر پر آقای و دارد سوزی استخوان

 1 شرکت رئیس درد دماغ دلیل به و بازگشت خانه به شود

 دردسر پر آقای شما نظر به. داد خصی مر او به دیگر روز

 ■ گذراند؟ می چگونه را مرخصی روز 1 این
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 اهوازساله از 31 ،«شاهین بیرگانی»سنده ینو 
 

ش کند. برادر می پف و و دارد خریده خوابدر خانه  یمرد

زند: اصغر! بلند شو!  می صداشود و اصغر را  می خانهوارد 

 یست امروزی؟ لنگه ظهره. مگه قرار نیخواب می چه قدر

 ش شاه؟ ها!یپ یبر

 د: گشنمه!یگو می کند و می ک چشمش را بازیاصغر 

 ید بریخوردن غذا هست. بجنب با یوقت برا اکبر: فعالً

 ش شاه.یپ

 ؟یاصغر: برا چ

خوام  ی می! مگه نگفتیجیه؟ تو چه قدر گیچ یاکبر: برا چ

بره خارج حالشو ببره. هر  شاهران و یاد ایبه شاه بگم امام ب

کنم. نگهبان شاه هم که گفت  می شیطور شده هم راض

 ا و امروز هم شنبه است. بلند شو.یشنبه ب

 ؟ یگفت یزید: چیگو می شود و می غر بلندصا

 ؟!یچ یعنیاکبر: 

 ؟یزد می حرف یداشتاالن  میگم اصغر:

 د.یاکبر: آره سرت رو درد آوردم. ببخش

چ کدوم از حرفات رو یاصغر: اشكال نداره من خواب بودم ه

 امروز چن شنبه است؟ یدم! راستینشن

 اکبر: شنبه.

حاال کو تا  یا. ولیاصغر: درست! نگهبان گفت شنبه ب

 م.یوقت دار یشنبه؟ ما که کل

 امروز شنبه است. میگم اکبر: بابا!

 .یه بار گفتینو که یستم. اولن ایابات ناصغر: دومن من ب

 گه.یش شاه دیپ ید بریامروز با یعن. یاکبر: خب

 ؟ یاصغر: برا چ

بش یشو بدم. )اکبر از جادم رفت قرصیبابا! بازم  یاکبر: ا

 دهد به اصغر( می آورد و می ک قرص دری

 ه؟ین چیاصغر: ا

 اکبر: قرصه. بنداز باال.

 سرش و دوباره آن را یاندازد باال می اصغر قرص را

گه چه ید: خب انداختم باال. دیگو می رد و رو به اکبرگی می

 کنم؟

 نه که بخور.یاکبر: بابا! منظورم ا

 کند که قرص را خورده است. سپس می اصغر وانمود

 شه؟ می د: حاال چه طوریگو می

 ادت اومد؟ی یزیاکبر: چ

د: یگو می کند و می اصغر: چند لحظه اطرافش رو نگاه

 ش شاه. یم پید بریامروز شنبه است. با

 !میگم نویه ساعته دارم همیاکبر: منم که 

 ؟یگفت یاصغر: برو بابا! ک

 !یگفت یاکبر: کوفت و ک

 ر شد...ید یلیم که خیا بریاصغر: کوفت رو بذار برا بعد. ب

 روند. می شوند و می اصغر و اکبر بلند

*** 

 روند. می کاخ شاه نزد نگهبان یدر اصل یاصغر و اکبر جلو

 ن؟یکار دار ینگهبان: چ

 !یم پارتیم بریخوا می اصغر:

 گه.یدن شاه دیم دیم بریخوا می اکبر:

 ن؟ینگهبان: با شاه چه کار دار

 لش!یم تو چشم و چیم تف کنیخوا می اصغر:

( کار زند می اصغر یآرنج آهسته به پهلو ی اکبر: )با گوشه

 م.یهم وقت گرفت قبالًم. یباهاش دار یخصوص

 تونه با شاه مالقات کنه. می ه نفرینگهبان: درسته. اما فقط 

 گه.یه نفرم دیاصغر: خب منم 

 م.یبهش بگو ما دو نفر :)رو به اصغر(اکبر

 د: برو کناریگو می . سپس به نگهبانیصغر: تو که نخودا

 خوام رد بشم... می

*** 

 یبر صندلبیند که  می و او را شود میشاه  اصغر وارد قصر

 .نشسته است

 ت!یرع یکلفت(چه کار دار یشاه: )با صدا

 ت.یاصغر: خره من اصغرم نه رع

 ؟یخوا ی می! بگو چیشاه: حاال هر ک

 خوام! ی مینخود چ: )با ادا( اصغر

 ؟!یکن می مسخره یشاه: دار

 اصغر: پس اسم بابات اختره؟

 ؟!میگیی ه چمداره؟ معلو یشاه : چه ربط

 میگهی هر ک»: میگه هست که یضرب المثلاصغر: آخه 

ن جمله را دوباره یاو سپس ا« مسخره اسم باباش اختره!

 .کند می تكرار

 رون.یوانه رو بنداز بین دیا ایشاه: نگهبان! ب
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 میگم افته! می اد داد نزن نافتیخب بابا! ز یلیاصغر: خ

 یران و تو بریاد ایخوام که امام ب می خوام. من ی میچ

 .رونیب

 شاه: من کجا برم؟

 ییدونم. جا ی میخواد. چ می که دلت یاصغر: هر جهنم

 نن.یختت رو مردم نبیکه ر یبر

گه بگو تا بدم یه بار دی یاگه جرئت دار :(دیآ می )جلو شاه

 کنن. ... آویزونتاز 

تر که من حساسم. سومن دهنت  اصغر: چهارمن برو عقب

ن دهنت بو ؟! دومیده. مگه تو عمرت مسواک نزد می بو پا

نه که یده برو دهنته بشور. اولن: هم می جوراب نشسته

 گفتم.

شوند و  می ن موقع اکبر و دو نفر از دوستانش واردیدر هم

 .یدستا باال. شما بازداشت زنند: می ادیفر

 زنه و می ن طور. من بازداشتم. سپس سوتیشاه: که ا

 ارم.یپدرتونه در ماالن  میگه

د: چه یگو می د ویآ می داخل یحال ین هنگام سرباز بیدر ا

 د بكشم؟یرو با یکس

 ه سوسک رفت داخل لباست.یاه  :)رو به نگهبان( اصغر

 رود. می رونیو ب دزن می غینگهبان ج

 م سر کارمون. یاصغر: خب. برگرد

 گذارد و می شاه یآورد و جلو می را یاصغر ضبط صوت

 توش نوشته بخون. یر و هر چین برگه رو بگید: ایگو می

 ن کارو بكنم.یشاه: عمرن. اگه ا

 ن طور. یاصغر: که ا

ر ید: اول با شمشیگو می اکبر یاصغر سپس رو به دوستا

ن که نوشته رو ین و بعد وادارش کنیسرش رو قطع کن

 بخونه.

 ند: چشم قربان.یگو می کنند و  می اصغر اطاعت یدوستا

تونه حرف  یگه نمیو! اگه سر شاه رو ببرن که دیک یاکبر: آ

 بزنه؟!

 اش یشانیپ یه که دستش را رویاصغر بعد از چند ثان

 د: پس چرا به ذهن خودم تخور نكرد؟!یگو می گذارد می

 نكرد؟ یاکبر: چ

 گه.یتخور د :اصغر

 و! اون خطوره نه تخور! سپس رو به شاهیک یاکبر: آ

 ییزاین چیا ای. یشاه خائن! فقط دو راه دار ید: ایگو می

 .یریم می ای یخون می برگه نوشته شده یکه رو

دم.  می شاه رو به اصغر و اکبر: راه سوم رو خودم نشونت

م؟ اصغر! تو چه قدر پول یحساب کن یچه طوره نقد

 ؟یدار

 تومن! یچیاصغر: من ه

شمارم. اگه  می تا سه م.یریگ یر ممكنه. ما رشوه نمیاکبر: غ

 ک ... دو...ی. یریم ی میرو انتخاب نكردها  ن راهیاز ا یكی

 د بخونم؟یبا یخب! چ یلیشاه: خ

و ضبط  دهد می را به دست شاه یکاغذ ی اصغر برگه

 .کند می صوت را روشن

به »  :کنم می شما اعالم ی ز! من به همهیشاه: دوستان عز

ن پس شاه نخواهم بود و از یا خاطر خواست مردم من از

وارد تواند  می هم ینیروم و امام خم می رونیمملكت ب

 «کشور شود.

د: خب یگو می و بندد می اصغر سپس ضبط صوت را

 م.یکن می دیران تبعیدوستان من. شاه خائن را به ا

 م؟یکن می دشیاکبر: به کجا تبع

 گه.یران دی؟! به ااصغر: چند بار بگم

 رانه. اصلن خودمین جا ایزده به کلت. هم یاکبر: انگار

 د بشه. یکه کجا تبع میگم

و دو دوست اکبر همراه شاه در حال رفتن اصغر و اکبر 

د: یگو می د ویآ می ن لحظه نگهبان شاهیهستند که در هم

 کارتون تموم شد؟

 کور. یاصغر: خوند

 ه؟یا منظورت کور خوندیده یکور جد ینگهبان: خوند

 . سپس با زدن بشكن به دوستان اکبریاصغر: حاال هر چ

 ن.یک کنید: کارش رو سر یگو می

 ک سره ست؟یاز دوستان اکبر: منظورت  یكی

 ن. یبش رو بدی. ترتیاصغر : حاال هر چ

سر نگهبان بزند که او جا  یخواهد تو یم گر اکبریدوست د

 سر اصغر. یزند تو می دهد و ی میخال

 ؟یاصغر: مگه کور

 کند می نگهبان همراه شاه فرارناگهان 

 ره؟!می ج سرمیدونم چرا گ یاصغر: نم

 ره؟می جینه که سرت گیا : منظورتیعیرف

 رادیتو ااون وقت اصغر: ساکت باش! شاه فرار کرد 

 دوند... می . سپس همه با هم دنبال شاه و نگهبانیریگ می

و چو ید": رسد می به گوش یشعار ین هنگام صدایدر ا

 ■ "دیرون رود فرشته درآیب
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 «یسنده در حین کارنو»  دهم بخشی؛ سینو فیلمنامهدر  یپرداز اصول داستان 
«یریحانه ظهیر» 
 

 "ارنست همینگوی" اولین نسخه از هرچیزی مزخرف است.

 اصل تخاصم
اصل تخاصم مهمترین مفهوم در طراحی داستان است که 

نادیده گرفتن این مفهوم  کمتر از همه فهمیده شده است.

هایی است که بر  فیلمو ها  بنیادی دلیل اصلی شكست فیلمنامه

 شوند. می ساختهها  اساس آن فیلمنامه

جذابیت فكری و گیرایی عاطفی قهرمان و  اصل تخاصم:

 داستان بستگی کامل به نیروهای مخالف دارد.

ما هرگز بیش از  موجودی محافظه کار است. بشر ذاتاً

بیش از آنچه باید خطر  کنیم، انرژی مصرف نمی آنچه باید،

چرا باید غیر از  کنیم، نمی ر مجبور نباشی تغییراگ کنیم، نمی

توان کاری را به سادگی انجام داد چرا باید  می اگر این باشد؟

)البته به سادگی امری شخصی و ذهنی  راه دشوار را برگزید؟

که  شود میپس چه چیز باعث  است(

 شكل گرفته، قهرمان به شخصیتی کامالً

همدلی برانگیز تبدیل  چند بعدی و عمیقاً

 چه چیز به یک فیلمنامه مرده جان شود؟

و سوال در سویه منفی پاسخ هر د دهد؟ می

که در برابر هر چه نیروهایی . داستان است

اند نیرومندتر و  شخصیت صف آرایی کرده

تری  شخصیت و داستان باید به شكل کامل تر باشند، پیچیده

 تحقق پیدا کنند.

یک شخصیت منفی یا  لزوماً"  مخالفنیروهای "منظور از 

تبهكاران بزرگی  ،انرهادر برخی از ژ یک تبهكار خاص نیست.

اما منظور از  اند، بسیار جذاب و لذت بخش"  نابودگر"نظیر 

مجموع نیروهایی است که با اراده و  "نیروهای مخالف"

 کنند. می خواست شخصیت مقابله

مورد مطالعه  قهرمان را اگر در لحظه بروز حادثه محرک،

 ،های فكری قرار دهیم و قدرت اراده او را به همراه قابلیت

جموع نیروهای مخالف اعم اش با م اجتماعی و جسمی عاطفی،

فردی و فرافردی مقایسه کنیم باید آشكارا به این  ،از درونی

البته این امكان  نتیجه برسیم که او در موضع ضعف قرار دارد،

خود برسد اما فقط اگر شانس  هست که قهرمان به خواسته

 بیاورد.

اگرچه شاید کشمكش در یكی از وجوه زندگی او قابل 

 که او جستجویش را آغازای  هحل به نظر برسد اما در لحظ

فرسا و ویرانگر  کند مجموع سطوح کشمكش باید طاقت می

 جلوه کند.

نیرومند کردن سویه منفی داستان نه تنها به این دلیل 

 های دیگر را به طور کامل محقق و شخصیتاست که قهرمان 

هایی بیافرینیم که بهترین بازیگر دنیا را  و نقش -کنیم می

بلكه برای این نیز هست که خود -جلب و به چالش بكشاند

به نقطه اوج درخشان و  داستان را به آخر خط برسانیم،

 رضایت بخش.

 تصور کنید داستانی را برای یک ابر با پیروی از این اصل،

توان سوپرمن را در موضع ضعف  می چگونه نویسید. می قهرمان

رمزآفرینی و مرموز کردن موقعیت قدم خوبی است  قرار داد؟

نگاه کنید که ماریو ای  هبه طرح هوشمندان اما کافی نیست.

 پوزو برای نخستین فیلم سینمایی سوپرمن آفریده است.

)جین  را در برابر لكس لوتر من)کریستوفر ریو(سوپر ،یوزو

ای  هلوتز بر اساس نقش دهد. می قرار هاکمن(

را ای  هخواهد دو موشک هست می شیطانی

یكی به سوی  های مخالف، همزمان در جهت

یگری به سوی کالیفرنیا نیوجرسی و د

تواند همزمان در  نمی منسوپر شلیک کند.

بنابراین باید میان بد  دو جای مختلف باشد،

 کدام یكی را نجات دهد؟ و بدتر یكی را انتخاب کند:

موشک  کند. می او نیوجرسی را انتخاب نیوجرسی یا کالیفرنیا؟

ث کند و باع می دوم به گسل سن آندریاس برخورد

که ممكن است کالیفرنیا را به درون  شود ای می هلرز زمین

رود و  می سوپرمن به درون گسل شیرجه اقیانوس فرو ببرد.

کالیفرنیا را با استفاده از اصطكاک بدن خود بار دیگر به قاره 

لرزه باعث مرگ لوییسن لین)مارگوت  اما زمین کند، می متصل

ناگهان چهره  گیرد. می سوپرمن زانوی غم بغل شود می کیدر(

تو نباید در " گوید: می و شود میجور ال)مارلون براندو( ظاهر 

دو راهی میان دو امر خیر آشتی  "سرنوشت بشر دخالت کنی

او از  فرمان مقدس پدر یا زندگی زنی که دوست دارد. ناپذیر:

 آید، می به دور زمین به پرواز در کند، می قانون پدر سرپیچی

 زمان را به عقب بر کند، می را معكوسجهت چرخشی زمین 

رویای شیرین -کند می گرداند و لویس لین را دوباره زنده می

 ■ رساند. می که سوپرمن را از موضع ضعف به یک شبه خدا

 داستان منبع:

 سبک و اصول فیلمنامه نویسی ساختار،

 برابر در که نیروهایی چه هر
 اند کرده آرایی صف شخصیت

 باشند، تر پیچیده و نیرومندتر
 شكل به باید داستان و شخصیت

 .کنند پیدا تحقق تری کامل
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 «(Locke)الك »  فیلمنقد و بررسی  
«امین شیرپور»؛ «استیون نایت»کارگردان 

 

 

 کارگردانی به 1331 سال محصول که Locke فیلم

 های فیلم برانگیزترین  بحث از یكی شاید باشد می نایت استیون

 و بد فیلم یک را آن بینندگان بعضی که فیلمی. باشد سال

 خطاب سال های فیلم بدترین از یكی

 ستایش بسیار را آن منتقدان اما کنند می

 پایان خاطر به شاید جدال، بیشتر. کنند می

 خوش ها بعضی مذاق به که باشد فیلم باز

 که شود می شروع اینطور فیلم. آید نمی

 ساخت حال در ساختمان یک از تصاویری

 ساختمانی کارگران لباس که مردی سپس و بینیم می شب در

 آیون. بینیم می را شود می BMW X5 یک سوار و پوشیده

 و سر از که مفرطی خستگی با( هاردی تام بازی با) الک

 و ایستاده قرمز چراغ پشت که لحظه یک در بارد می صورتش

 عوض را تصمیمش ناگهان برود، خانه سمت به خواهد می

 طریق از و فیلم طول در. رود می دیگری سمت به کند می

 دیگر زن یک و همسرش دستیار، ، رئیس به او که هایی تلفن

 متوجه را وی ناگهانی تصمیم این دلیل و ماجرا کم کم زند می

 به معتقد و منطق با کامالً است مردی الک آیون. شویم می

 همسرش به که دالیلی به پیش ماه چند ولی اخالقی، اصول

 امشب همین و کند می برقرار رابطه دستیارش با گوید می

 . است آمدن دنیا به حال در مقرر موعد از زودتر آن، حاصل

 

 فوتبال هایش بچه و همسر کنار امشب آیون بوده قرار

 انجام را اروپا تاریخ در ریزی بتن بزرگترین فردا و کند تماشا

 از و کند عوض را مسیرش تا گرفته را تصمیمش حاال اما بدهد

 آنجا فرزندش آمدن دنیا به هنگام تا برود لندن به بیرمنگام

 رفتن دست از معنی به تصمیم این مسلماً. باشد داشته حضور

 به او اما باشد، می شغلش دادن دست از و  مشترک زندگی

 یا فرزندش خواهد نمی آیون. شود نمی تسلیم راحتی همین

 پدر بدون خودش مانند "اشتباهش تک" گوید می که طوری

 فراری آدم یک پدرش مانند خودش خواهد نمی و شود بزرگ

 به رانندگی حال در که هنگامی بنابراین. باشد مشكالت از

 و زندگی بتواند تا گیرد می زیادی های تماس است لندن سمت

 انجام را درست کار خودش قول به یا بدهد نجات را کارش

 .باشد داده

 های نمونه و نیستند جدیدی چیز لوکیشنی تک های فیلم

 الک اما ایم داشته تاریخ در ها آن از زیادی

 یا و ضعیف های نمونه از وجه هیچ به

 قدرت پر فیلم یک الک .نیست آن متوسط

 همانطوری. است اجرا و ساختار لحاظ از

 اشاره بتن اهمیت به بارها فیلمنامه در که

 ها دیالوگ که کنیم اشاره باید شود؛ می

 مانند هاردی تام خوب بازی و فیلم ساختمان برای بتن مانند

ها  دیالوگ .کنند می عمل ساختمان این از العاده فوق نمای یک

آنقدر قوی هستند که با بتن و ساختمان و مشكالت نه مثل 

ارزش بلكه مانند موجودات زنده و قابل احترام  چیزهایی بی

 یک و بازیگر یک از بسته نمای دقیقه 80 َشود. برخورد می

 سر را او ی حوصله و کند خسته ار بیننده تواند مینیز  لوکیشن

 شما ابتدایی دقایق همان از الک. نیست اینگونه الک اما ببرد

 . کند می مشتاق کار ادامه دیدن برای و خودش درگیر را

 از مجموع در الک متاکریتیک، سایت آمار اساس بر

 کرده دریافت خنثی نقد 1 و مثبت نقد 11 سینمایی متقدان

 کرده دریافت را 83 امتیاز میانگین ممكن، امتیاز 333 از و

 دریافت مثبت نقد درصد 83 تومیتوز راتن در همچنین. است

 چیز لوکیشنی تک های فیلم
 های نمونه و نیستند جدیدی

 ایم داشته تاریخ در ها آن از زیادی
 های نمونه از وجه هیچ به الک اما

 .نیست آن متوسط یا و ضعیف
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 را 33 از 1.3 امتیاز میانگین بی دی ام آی سایت در و کرده

 .دارد

 این فیلمبرداری در شرکت برای هاردی که آنجایی از

 صرف هم آن از نیمی و داشت آزاد وقت هفته دو تنها فیلم

 در بار دو را فیلمبرداری گرفت تصمیم نایت بود، شده تمرین

 اتومبیل یک در هاردی. دهد انجام متداوم صورت به و شب هر

 بازیگران سایر و نشست می بود گرفته قرار تریلر یک پشت که

 شدند می جمع هتل یک کنفرانس اتاق در

 در او با توقف یا حذف بدون هایی تماس و

 به نایت. کردند می برقرار ماشین داخل

 اینطور هاردی جمله از بازیگران ی همه

 نشان العمل عكس طوری که بود گفته

 یعنی هستند، نمایشنامه یک اجرای مشغول انگار که بدهند

 اگر که همانطور بیایید، کنار آن با آمد، پیش مشكلی اگر»

با وجود اینكه تام . «کردید می را کار این بودید صحنه روی

فقط یک لباس پوشیده، جالب اینجاست هاردی در تمام فیلم 

آید نام  اندرکاران فیلم می که در پایان فیلم که اسامی دست

 که زامبارلوکوس هریس طراح لباس نیز وجود دارد!

 داده انجام دیجیتال های دوربین با را فیلم این فیلمبرداری

 که بار هر او کرد، می کار مجزا فیلمبرداری دوربین سه با است

 دقیقه 11 هر) کرد می تعویض را خود دوربین ی حافظه

 هر در این بر عالوه. داد می تغییر هم را دوربین لنز( بار یک

 کار متفاوت ای زاویه در را دوربین هر فیلمبرداری شب

 کردن نگاه از دقیقه 81 طول در شما ترتیب بدین. گذاشت می

 شد نخواهید خسته تنها نه رانندگی حال در هاردی تام به

 ی شیشه روی یافته انعكاس نورهای و موزیک با همراه بلكه

 .برید می پی او درونی هوای و حال به ماشین

 بسیاری که پایانی است، فیلم پایان روی اصلی بحث اما

 را آن ها بعضی و کنند می ستایش را آن

 با که بدانید باید. کنند می قلمداد ضعیف

 درگیر خودتان با ها ساعت فیلم پایان

 هستید مجبور ذهنتان در و بود خواهید

 تصور را الک آیون زندگی و فیلم ی ادامه

 تصور را آن خواهد می دلتان که هرطوری توانید می. کنید

 و نیست قرار فیلمی هیچ که باشید داشته یاد به اما کنید،

 باشد، گنجانده خود در را فرد یک کامل زندگی حتماً نباید

 اگر بهتر چه و. باشد نفر یک زندگی از بخشی تواند می فیلم

 شما نظر به بخش کدام. باشد فرد یک زندگی بخش ترین مهم

 برای و است پاشیده فرو اش زندگی که انسانی است؟ تر مهم

 خواهد می که انسانی یا کند؛ می تالش آن بقایای کردن جمع

 را درست کار اش زندگی فروپاشیدن هم از قیمت به حتی

 ■ .شماست با انتخاب بدهد؟ انجام

 نباید و نیست قرار فیلمی هیچ
 در را فرد یک کامل زندگی حتماً
 تواند می فیلم باشد، گنجانده خود

 .باشد نفر یک زندگی از بخشی
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 «پرده»  فیلمنقد و بررسی  
«رپورین شیام» ؛«جعفر پناهی، کامبوزیا پرتوی»کارگردان  
 

 جعفر بلند فیلم هفتمین Closed Curtain یا پرده

 13 به شدن محكوم از بعد وی ی ساخته فیلم دومین وپناهی 

 از خارج به سفر نویسی، فیلمنامه فیلمسازی، از محرومیت سال

 مطبوعات و ها رسانه با مصاحبه نوع هر از ممنوعیت و ایران

 این" موفق بسیار مستند که هرکسی. است خارجی و داخلی

 پناهی فیلمسازی و زندگی وضعیت باشد دیده را "نیست فیلم

 او ی عالقه و عشق به و کرد خواهد درک زیادی حدود تا را

 مستند یک البته «پرده. »برد خواهد پی فیلم ساخت به نسبت

 آن اگر است تر درست بسیار اما ،و یک فیلم بلند است نیست

 فیلم، ساخت به عشق. بدانیم پناهیوضعیت  از ای پرتره سلف را

 کار، این دادن انجام مخفیانه کار، این انجام از ممنوعیت

 کردن فكر موجود، وضع به نسبت افسردگی درونی، خستگی

 . اند شده کشیده تصویر به پرده در همه و همه خودکشی، به

 در ویال یک به( پرتوی کامبوزیا) مرد یک ورود با فیلم داستان

 یک که مرد این. شود می شروع کشور شمال

 کرده، پنهان خود ساک در را کوچک سگ

 با را نور ورودی منافذ و ها پنجره تمام

 انزوا در و پوشاند می ضخیمی سیاه های پرده

 همین به فیلم. کند می کار هایش نوشته روی

 شب یک که این تا کند می پیدا ادامه صورت

 پلیس مأموران دست از که دختر و پسر یک

 هم به را او ِی گونه منزوی زندگی اند آورده پناه وی ویالی به

 و رود می بیرون ویال از ماشین کردن تهیه برای پسر. ریزند می

 وی مراقب که گوید می مرد به و گذارد می جا ویال در را دختر

 ماجراهایی از بعد. دارد خوبی "خودکشی به دست" چون باشد

 موبایلش گوشی روی را توضیحاتش مرد و شود می غیب دختر

 را رئال فیلم یک حكم چیز همه کار اینجای تا. کند می بطض

 تر عجیب قضیه اما شود جنایی خواهد می انگار که دارد

 نیست معلوم که کسانی از مرد شدن مخفی و ترس. شود می

 کسی ورود ناگهان و اش خانه شدن غارت هستند، کسانی چه

 دنیای وارد پناهی! پناهی جعفر  :ندارید را انتظارش اصالً که

 و شود می الیه الیه فیلم ی همه. شود می ساخته، که فیلمی

 راه که افتید می گیر( Maze) راه پیچ شبیه چیزی در شما

 . نیستید بلد را آن از خروج

 کم کم ویال آن در وی مستندوار زندگی و پناهی ورود با

 منطقی قواعد از و نیست رئال  اصالً فیلم این که یابید درمی

  .کند  نمی پیروی خاصی

 

 کار به تمایل که است پناهی وجود از قسمتی واقع در مرد

 نمادی توانند می که- سیاه های پرده پشت در و خفا در کردن

 درونش دنیای به بیگانگان ورود از جلوگیری یا و سانسور برای

 پناهی مأیوس قسمت ،(مقدم مریم)جوان زن و دارد -باشد

 بلكه بدهد انجام را کارش مرد گذارد نمی تنها نه که است

 جا یک را ها این ی همه شما. هست نیز خودکشی فكر به حتی

 به نسبت نامرئی صورت به بلكه غیرموازی، صورت به نه و

 پیروی خاصی منطق هیچ از نیز فیلم زمان و دارید یكدیگر

 را خودش ،زن مانند خواهد می حتی بار یک پناهی. کند نمی

 عقب به را فیلمدر یک سكانس تأثیرگذار  اما کند غرق دریا در

 گذارد می تنها ویال در را ناامیدی و یأس انتها در و گرداند برمی

 . شود می خارج ویال آن از سگش و مرد همراه به و

 از مناسب ی استفاده مشابه، ها بندی قاب با پایانی و شروع

 برای سفید های پرده و ها پنجره پوشاندن برای سیاه های پرده

 که پناهی قبلی های فیلم پوسترهای پوشاندن

 فیلم قوت نقاط هستند نصب دیوار روی بر

مانند فیلم قبلی پناهی، یک حیوان . هستند

خانگی نیز در فیلم وجود دارد. اگر آنجا یک 

مارمولک عجیب و غریب وجود داشت حاال 

تر است؛  یک سگ خانگی ملوس، خیلی عادی

رسد اگر از بازی خوب این سگ و  اما کمی عجیب به نظر می

نقش مثبتی که در فیلم دارد یاد نكنیم. پناهی در فیلم 

وبروی تلویزیون نشسته بود و تصاویری از سونامی اش ر قبلی

دید و به وضوح ناراحت بود، در این فیلم  در شرق آسیا را می

  این سگ ملوس روبروی تلویزیون نشسته و به تصاویر سگ

هایی که توسط نیروی انتظامی یا افراد دیگری  کُشی و سگ

شود آن را  کند و حس عجیبی که می اند نگاه می کشته شده

 خاطر همین به چهره و چشمانش مشخص است. درم نامید غ

 پناهی جعفر از پرتره سلف یک «پرده»شود  است که گفته می

 به مدام دیدنش از بعد که غمگین ای پرتره سلف البته است،

 مرز در او. دریابد را پناهی جعفر باید یكی که هستید این فكر

 نجاتش راه تنها و دارد قرار سیاه های پرده داخل در شدن غرق

 . است ساختن فیلم همین

 پرتوی کامبوزیا و پناهی جعفر توسط مشترکاً که فیلم این

 در و پناهی شخصی دوربین با است شده کارگردانی و نوشته

. است شده  ساخته 1331 سال در ایران شمال در ویالیی

 در( 3133 بهمن 10) 1331 فوریه 31 شنبه سه روز «پرده»

 مستند یک البته «پرده»
نیست و یک فیلم بلند 

 تر درست بسیار است، اما
 را آن اگر است
 وضعیت از ای پرتره سلف

 .بدانیم پناهی
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 نمایش برلین فیلم جشنواره سومین و شصت در مسابقه بخش

 این از  نامهفیلم بهترین برای ای نقره خرس برنده و شد داده

 در مسابقه بخش برای فیلم انتخاباز  پس. شد جشنواره

 سفر ی ه اجاز درخواست جشنواره مدیران برلین، جشنواره

. نشد  داده ایران طرف از پاسخی که کردند را آلمان به پناهی

 ی اجازه تقاضای رسمی طور به هم آلمان دولت آن از پس

  داده پاسخی نیز درخواست این به که کرد آلمان به را وی سفر

 شرکت جشنواره در که بودند مقدم و پرتوی نهایت در. نشد

 از نمایندگی به را نامهفیلم بهترین جایزه پرتوی و کردند

 در پرتوی و آمد پیش زیادی حواشی. کرد دریافت پناهی

 توسط احتمالی مشكالت شدن ایجاد به هایش مصاحبه

 اشاره فیلم این ی سازنده گروه و پناهی برای ایران مسئوالن

 جشنواره از مقدم مریم و پرتوی کامبوزیا بازگشت از پس. کرد

 تهران خمینی امام فرودگاه در دو، این گذرنامه برلین، فیلم

 .شد توقیف

 هم شد، منتشر بسته پرده فیلم درباره زیادی خیلی نقدهای

 که آمریكا، در فیلم اکران از بعد هم و برلین، جشنواره از بعد

 منتقد ،«یانگ دبرا» دید از. آیند می ادامه در ها آن از مختصری

 تمثیل پرده دیده، برلیناله در را فیلم این که ریپورتر هالیوود

 این پرده درباره مهم نكته. سانسور زیر است، ایران سینمای

 سینمای از عناصری آن در که است سینمایی اثر یک که است

 در مستندگونه گرایی واقع و خانوادگی کمدی با هیجانی،

 که ای جامعه ایران، عادی جامعه از است تصویری و آمیخته

 ادامه معمولی شبیه زندگی به دارد ها، محدودیت علیرغم

 و سنجیده های زاویه از ریپورتر هالیوود منتقد. دهد می

 در وایزبرگ، جی. کرده تعریف فیلم ای حرفه نورپردازی

 دیگر های فیلم اندازه به را آن «ورایتی» تخصصی نامه هفته

 داند می فیلمی هرحال در اما داند، نمی کننده راضی پناهی

 نسیسكواسانفر» در جانسون پال. اندوهگین و جسورانه

 یک «نیست فیلم این» مثل را فیلم این هم «کرانیكل

 فقدان و خالقیت درباره هنرمندانه موشكافی داند؛ می «نافیلم»

 رادیویی شبكه در جنكینز مارک. روانی اسارت و آزادی

 در است ایران جامعه کل تمثیل ویال این گوید می «آر پی ان»

 مجله نویسنده اوهیر، اندرو که ای نكته. روحی تناسخ

 این که است این کرده، اشاره آن به اش مقاله در ،«سالون»

 خواسته هنرمندی که این برای است شده ساخته اساساً فیلم

 های حاشیه چون. گردد باز اش اصلی کار به ها، حاشیه علیرغم

 پناهی کردن کار ممنوعیت و دادگاه حكم موضوع و فیلم این

 «اوهیر اندرو». است داده قرار الشعاع تحت را فیلم خود

 گرفتن قرار پناهی، به اروپا پارلمان ساخاروف جایزه نویسد می

 حتی و کن، جشنواره داوران کنار در اش خالی صندلی و او نام

 های سخنرانی از یكی در موضوعی به پناهی شدن تبدیل

 به که ندارد تعجبی البته آمریكا، جمهوری رئیس اوباما، باراک

 نكرده، کمكی پناهی درباره ایران نظام مقامات ذهنیت تغییر

 هنری، اثر و هنرمند جای به او، کار و پناهی که شده باعث اما

 «بسته پرده» فیلم که است معتقد اوهیر. شوند سوژه به تبدیل

 و قلمرو، این بازگرفتن برای هنرمند سوی از است تالشی اصالً

 .گفتمان این تغییر

 و شد انجام آمریكا سینماهاى در گذشته سال فیلم این اکران

 33 تا توانسته گذرد، می نمایش شروع از که زمانی مدت در

 که است آماری این بیاورد؛ دست به را مثبت نظرات درصد

 سایت آمار طبق. است کرده منتشر تومیتوز تنرا سایت

 نشریات در فیلم این درباره نقد 38 تاکنون متاکریتیک،

 تایمز، نیویورک تایمز، آنجلس لس ورایتى، جمله از معتبری

 منتقدان توسط... و ریپورتر هالیود پست، واشنگتن وایر، ایندی

 یانگ، دبورا چشایر، گادفرى اوهلیچ، کیث جمله از نامی صاحب

 نقدهای همگی که شده نوشته …و کوهن اریک مارشال، لى

 نشده نوشته فیلم این بر منفی نقد تاکنون و اند بوده یمثبت

 سایت در و 333 از 83 متاکریتیک در فیلم این امتیاز. است

 در فیلم این اکران با همزمان. باشد می 33 از 1 بی دی ام آی

 رایگان دانلود برای ای نسخه فیلم  کننده پخش سوی از آمریكا،

 قرار www.closedcurtain.vhx.tv سایت در ایران در آن

 شرایط خارجی مخاطبان برای کننده پخش. است گرفته

 که صورتی دراما  شده قائل را دانلود سپس و وجه پرداخت

 بدون توانند می شوند سایت این وارد ایران از که مخاطبان

 ■. کنند دانلود را فیلم پرداخت
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 «(Incendies) ها شعله» فیلم معرفی 
 «پورساحل رحیمی»؛ «لنوویس ویدن»کارگردان  

 

کشور : محصول /دقیقه313 :مدت زمان فیلم/ درام :ژانر

 Denis Villeneuve کارگردان: /زبان: فرانسوی /کانادا

 ,Maxim Gaudette, Melissa Desormeauxبازیگران: 

Poulin Lubna Azabal, Remy Girard, Abdelghafour Elaaziz, 
   

 31بار در  برای نخستین «Incendies»ها  فیلم شعله

 . همچنین درنمایش درآمد بهدر کبک  1333  سپتامبر

 تورنتو اکران داشته است. فیلم ونیز و های  جشنواره

«Incendies  » بهترینفیلم دیگر برای  3همراه   به 

فیلم خارجی نامزد دریافت جایزه اسكار در مراسم اهدای 

که  شد 83اسفند  3این جوایز در روز  هشتاد و سومین دوره

و راجر  رغم امیدواری منتقدان بزرگی همچون ریچارد هوپر به

یک  رد ایبرت، سرانجام رقابت را به فیلم

 « In the Better World» دنیای بهتر

کارگردان دانمارکی  یر سوزان بی ی ساخته

جایزه از  33این فیلم برنده  واگذار کرد.

 Adelaide Filmشنواره فیلم آدالیدج

Festival و هشت جایزه از Genie 

Awards  و گزینش بهترین فیلم کانادایی از سوی انجمن

های مطرح  منتقدان فیلم تورنتو شده است. منتقدان نشریه

های باالیی به فیلم  رهاند و ستا جهان این فیلم را ستوده

 اند.  داده

 

 تحلیل فیلم:

بینم به  در ابتدای فیلم فضای باز و خشک بیایان را می

های نخلی که بیننده را تا حدی از مكان مورد  همراه درخت

نشین.  کند. شاید یک جای جنوبی! یک جای عرب نظر آگاه می

 های بدون شیشه وارد اتاقی تاریک و دوربین از داخل پنجره

شود. سربازانی که  )از لحاظ نورپردازی و رنگ( می سرد

حال تراشیدن سرشان  اند و در تعدادی کودک را به صف کرده

های سربازان و پاهای  هستند. در شاتی که دوربین پوتین

 بینیم.  کشد، نوعی تضاد را می تصویر می ی کودکان را به برهنه

ی سیاهی که پشت پای راست یک پسربچه  سه نقطه

شود و تا  میروبرو خالكوبی شده است! تماشاچی با این سرنخ 

دهد. سرنخی که برای حل معما و گره  پایان آن را ادامه می

 اصلیِ داستان الزم است.

شویم. به دفتر یک وکیل در  می بالفاصله وارد دفتر اسناد

کبک کانادا که نه تنها شخصیت اصلیِ داستان موکلش بوده 

ی او نیز محسوب  نوعی از اعضای خانواده است بلكه منشی و به

 « نوال ماروان»دو فرزند  «سیمون»و  «ژان»شده است.  می

 ی مادرشان را بشنوند.  نامه اند تا وصیت هستند. آمده

 –لخت و بدون دعاگو. صورت روبه زمین  –بدون تابوت »

 «اسم.یبدون سنگ قبر و حت

با قطع کردن  «سیمون»از همین جا 

نامه، مخالفت و عدم  خوانش وصیت

دهد. او خواستار یک  اش را نشان می همراهی

همراه این  مراسم نرمال برای مادرش است. به

 « ژان»و  «سیمون»نامه نیز برای  وصیت، دو

هایی که باید به دست برادر  وجود دارد. نامه

شان برسانند. مادرشان ازشان خواسته بعد از انجام  گمشده

دادن این کار، برایش سنگ قبر بگذارند و اسمش را روی آن 

خواسته خودش را مجازات کند و  می «نوال»حک کنند. گویی 

تا اش را به این دلیل نامتعارف نوشته،  نامه شاید وصیت

 «سیمون»ی او بشوند!  فرزندانش مجبور به جستجوی گذشته

شوند.  اند شوکه می که انتظار چنین چیزی را نداشته «ژان»و 

اند: پیدا کردن برادرشان!  شدهروبرو با یک مشكل بزرگ  ها آن

 ی مادرشان نیز است.  که این قضیه منوط به دانستن گذشته

اضی محض است، ی ری که دستیار استاد در رشته « ژان»

گوید که بهتر  شود و استادش به او می دچار آشفتگیِ ذهنی می

برود. و حتا  «دارش»است برای یافتن حقیقت به لبنان و شهر 

کرده  تدریس می «دارش»آدرس یكی از دوستانش را که در 

به آن استاد، « ژان»ی  دهد. ولی بعد از مراجعه به او می

حال حاضر مشغول تحصیل در  شود که او در مشخص می

رود و در وسایل شخصیِ  شان می به خانه « ژان»پاریس است. 

در ابتدای فیلم فضای باز و 
بینم به  میخشک بیایان را 

های نخلی که  همراه درخت
بیننده را تا حدی از مكان 

 کند. مورد نظر آگاه می
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مادرش عكسی از دوران 

کند. او  اش را پیدا می جوانی

نوعی برادرش  خواهد به می

سیمون را هم با خودش همراه 

کند. برای همین عكس 

گذارد  مادرشان را روی میز می

را ببیند ولی  آن «سیمون»تا 

با این «  ژان» رود. افتد. او با خواهرش نمی نمی اتفاقی

شود که فرزند مردی به  ی فكری رهسپار لبنان می زمینه پیش

 است و اکنون باید دنبال برادرش بگردد. «وهاب»اسم 

رود که  پیش از رفتنش به لبنان به استخری می «ژان»

بک به  قبل از مرگ مادرش باهم به آنجا رفته بودند. فالش

«  ژان»افتد به زمانِ پیش از مرگ نوال.  اتفاق می گذشته

زده روی صندلیِ کنار استخر  بیند که بهت مادرش را می

شود.  گوید. سپس راهیِ بیمارستان می نشسته و چیزی نمی

را  « نوال»یزی رخ داده که چنین چاینجا معلوم نیست چه 

 دهد.  العملی نشان نمی هم ریخته است. او هیچ عكس به

هستیم روبرو های پازلی  کلی در این فیلم با تكه رطو به

اند  که در فواصل زمانیِ مختلف حادث شده

و اکنون بدون ترتیب کنار هم چیده 

ی دید در داستان  شوند. تغییر زاویه می

را از دید او  « نوال»ی  وجود دارد. ما گذشته

صورتی ملموس و تلخ. زجرآور  بینیم. به می

اش  نامه در وصیت « نوال»کننده.  و ناراحت

داند اما  چیز را می چیزی بروز نداده است گرچه خودش همه

فرستد که شاید نیازی به  فرزندانش را به دنبال حقیقتی می

دانستنش هم نباشد. به هر روی او این خواسته را مطرح کرده 

 داند. خودش را موظف به پیدا کردن برادرش می « ژان»و 

های بزرگ و قرمز رنگی  با نوشته های فیلم، بیشتر قطعه

ها  اند. پرش شوند، بهم چسبانده شده که روی صفحه نمایان می

رند. مثالً روی تصویر درشت گی میگونه انجام  ها این و اتصال

 -ای دور و این یعنی پرتاب به گذشته « نوال»شود  نوشته می

 « نوال»و به سرنوشت پسر گمشده.  « نوال»های  به جوانی

که خودش  دارد. از آنجایی « وهاب»نام  معشوقی مسلمان به

های داخلیِ مذهبی  مسیحی است و لبنان درگیر چنگ

رود. وهاب قربانیِ این  باشد، این عشق ننگ به شما می می

شود و نوال، با وساطت مادربزرگش  های مذهبی می کشمكش

رد گی میماند. او حامله است و مادربزرگش از او قول  می  زنده

برود و درس بخواند، او نیز  «دارش»حمل به  که بعد از وضح

با سوزن و  « نوال»پذیرد. بعد از تولد نوزاد، مادربزرگِ  می

 کشد، و جوهر سه خال سیاه روی پای راست نوزاد می

کند. چون معتقد است روزی باید  ای او را نشاندار می گونه به

خانه  پسر به یتیممادر و پسر همدیگر را پیدا کنند. نوزادِ 

شود و هدفش  وارد دانشگاه می « نوال»شود و  سپرده می

ت. او مخالف کشتن های افراطی اس مبارزه با ناسیونالیست

 البته تا اینجای داستان! ، و به صلح اعتقاد داردمسلمانان است 

که از مادرش دارد به دانشگاه سابق  با همان عكسی«  ژان»

کند. مسئولین آنجا با دیدن عكس  رود و پرس و جو می او می

ژان  « کفار ریات»زنند زندان  از زندانی در جنوب حرف می

گاه  شود که هیچ متوجه حقایقی در زندگیِ مادرش می

 دانسته است! پس او یک زندانیِ سیاسی هم بوده! نمی

دارد، او را  « نوال»ی  در بازگشتی که فلیم به گذشته

ترسد  می « نوال»بینیم.  مضطرب از جنگ و خونریزی می

پسرش را از دست بدهد پس تصمیم 

رد به جنوب و روستایش بازگردد و گی می

پسرش بگردد. به  ها به دنبال خانه در یتیم

رود نام  می« وهاب»ش با ا هانگاه عاشق وعده

خواهد به او  آورد انگار می بان میزاو را به 

بگوید که من پسرمان را پیدا خواهم کرد. 

رسد  می « کفار کوت»ی  خانه او بعد از پرس و جو وقتی به یتیم

یابد. یكی از بازماندگان به او  آنجا را ویران و خراب شده می

در راه  « نوال»اند.  رفته «کمپ دِرسا»ها به  گوید شاید بچه می

خواهیِ  تنفر و خون –با خشونت  «دِرسا»رسیدنش به 

کند پس راه و  شود. فرزندش را پیدا نمی میروبرو مسحیان 

 ،دهد. او دیگر معتقد به جنگیدن است اش را تغییر می عقیده

زندانی شدنش اش باعث  به انتقام گرفتن. و همین تغییر رویه

جو بوده در خالل جنگ و  که فردی صلح « نوال»شود.  می

شود. این روند برای  مشاهداتش تبدیل به یک قاتل می

توان  وجه نمی افتد و به هیچ تماشاچی بسیار منطقی اتفاق می

بر او خرده گرفت. شاید کارگردان فیلم خواسته بار دیگر بر 

های فیلم، با  بیشتر قطعه
های بزرگ و قرمز رنگی که  نوشته

ند، بهم روی صفحه نمایان می شو
ها و  چسبانده شده اند. پرش

 گیرند. گونه انجام می ها این اتصال
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است نسبی و  این موضوع صحه گذارد که انسان موجودی

توان کسی را خوب  کند و نمی بسته به شرایطش عمل می

محض یا بد محض دانست چرا که چنین معانی و صفاتی در 

 رند.گی میمواجهِ انسان با شرایط مختلف، معنا 

دهد و در مالقاتش با  به جستجویش ادامه می « ژان»

شناسند با تعصب و رفتار  خوبی می که مادرش را به زنانی

به زندانی  ها آنامید از  شود. دلسرد و نا میروبرو  ها آنخشک 

تواند  رود و می که مادرش در آن اسیر بوده می

کند. او که جا را مالقات  یكی از نگهبانان آن

حاال خدمتكار یک مدرسه است، از دانستن 

عكس مادرش را «  ژان»زند.  گذشته سرباز می

شكند هرچند  دهد و او سكوت را می نشان می

چیز  گوید گاهی دانستن همه می « ژان»که به 

شود  خواهد بداند. او متوجه می می « ژان»خوب نیست! ولی 

مورد  «ابوطارق» که مادرش بارها توسط یک بازجو به نام

حضور  « ژان»حامله شده.  یتجاوز قرار گرفته است و حت

شود چرا که  بار موفق می طلبد  و این را می «سیمون»برادرش 

کند.  او را با خودش همراه می « ژان»آید و  او هم به لبنان می

ای است که در  شان همان بچه کند برادر گمشده فكر می «ژان»

داند. او  ها را می تماشاچی بیشتر از این زندان متولد شده. اما

چیز بوده  ناظر همه « نوال» ی دید حقایق را دیده و از زاویه

 دانند چه در انتظارشان است.  نمی « ژان»و  «سیمون»است. 

 

ای  نوعی طرح داستان را با شخصیت اسطوره توان به می

گونه برای مادر و  اودیپ مرتبط دانست. شاید سرنوشت این

دو راه گریزی ندارند. و  که آن رقم خورده است. طوری پسر

به دنبال برادری هستند که در نزدیكیِ  « ژان»و  «سیمون»

بینم  ای می را در صحنه خودشان و در کانادا ساکن است. این

 « نوال»بار از دید  به استخر رفته بودند. این « نوال»و  « ژان»که 

خال سیاهِ  بینیم. آن سه روز پیش آمده است را می آنچه در آن

 « نیهاد»پسرش را.  –خالكوبی شده را 

که در  ی این پازل است. مردی آخرین تكه

کند و از وجود مادر و  کانادا زندگی می

خواهر و برادرش خبر ندارد. نیهادی که 

ها دنبال مادرش بوده است و او نیز  مدت

 شود.  نوعی قربانی جنگ محسوب می به

شناسند و  برادرشان را می «سیمون»و  « ژان»در پایان 

دست برادری که دیگر پیدا شده،  نامه را به پدرشان را نیز! دو

برای  «نوال»امضاهایی که  یهای نامه و حت رسانند. متن می

 انتخاب کرده بسیار هوشمندانه است.»  نیهاد»

های  ثیرگذار با قدرت روایی باال است. با اینكه تكهأفیلم ت

نشینند ولی این باعث سردرگمی  کنار هم نمیپازل با نظم 

شود. بازیِ بازیگران نیز مطلوب و باورپذیر است.  بیننده نمی

 ■ باشد. پردازیِ خوب داستان می ی شخصیت که الزمه چیزی

 

 

 

 

به جستجویش ادامه «  ژان»
دهد و در مالقاتش با  می

خوبی  که مادرش را به زنانی
شناسند با تعصب و رفتار  می

 شود. ها روبرو می شک آنخ
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 «در بارانداز» فیلم بررسی 
 «)خسرو(حسین خسروجردی » ؛«الیا کازان» کارگردان 

 

بازیگران: مارلون براندو )تری مالوی(، کارل مالدن )پدر 

بری(، لی.جی.کاب )جانی فرندلی(، راد استایگر )چارلی 

مالوی(، اوامری سنت )ادی دویل(، پت هنینگ )تیموتی 

گالنتو )تراک  دوگان(، جیمز وسترفیلد )بیگ مک(، تونی

قلچماق(، تمی موریلو )تولیو قلچماق(، آرتور کیگان )جیمی، 

 بچه با کبوتر(، ابی سایمون )قلچماق( 

نویس: باد شولبرگ: بر اساس مقاالتی نوشته  فیلمنامه

 مالكوم جانسون، برنده جایزه پولیترز

 کارگردان: الیا کازان

 تهیه کننده: سام اسپیگل، محصول کمپانی کلمبیا

 مدیر فیلمبرداری: بوریس کافمن 

 موسیقی متن: لئونارد برنستاین

 دقیقه 338مدت: 

 هزار دالر 833هزار دالر، و به قولی  333بودجه:  

 میلیون دالر 8/3فروش: 

 روز 11فیلمبرداری:  3310سال تولید: 

 

 اسكارها:  

 بهترین فیلم

 بهترین بازیگر مرد: مارلون براندو

 دوم: اوامری سنتبهترین بازیگر زن نقش 

 بهترین کارگردان: الیا کازان

 بهترین فیلمنامه اقتباسی: باد شولبرگ

 بهترین تدوین: جین میلفورد

 بهترین فیلمبرداری سیاه و سفید: بوریس کافمن

 بهترین طراحی صحنه: ریچارد دی

 

 نامزدهای اسكار:

 بهترین بازیگر مرد نقش دوم: لی.جی.کاب

 م: کارل مالدنبهترین بازیگر مرد نقش دو

 بهترین بازیگر مرد نقش دوم: راد استایگر

 بهترین موسیقی متن: لئونارد برنستاین

 :0054سایر برندگان اسكار سال 

 بهترین بازیگر زن: کریس کلی

بهترین بازیگر مرد نقش دوم: ادموند اوبراین )کنتس 

 پابرهنه(.

 

 پیرنگ

به نام باراندازهای نیویورک زیر نظر تبهكاری ی  هاتحادی

 «چارلی مالوی»شود.  )کاب( اداره می« جانی فرندلی»

« تری»است و برادرش « جانی»)استایگر( وکیل متقلب 

پلكد و خورده  زن بوده، در بارانداز می )براندو( که قبالً مشت

دهد. ولی تری )که بوکسور  را انجام می« جانی»های  فرمایش

ای را که  ، مسابقهکه با تبانی مافیا بختیاری نبوده، و از این

بخشد( خبر ندارد که  توانسته ببرد، باخته، خود را نمی می

اند تا جویی دویل، یک کارگر بارانداز دیگر را  سرکارش گذاشته

کر »در تله بیندازد. سرانجام جویی دویل که قانون بارانداز را 

زیر پا گذاشته و قناری شده با همكاری ناخواسته « باش و الل

ها سر در  رسد. او که خیلی دیر از فریبكاری میتری به قتل 

ی ادی دویل )اوامری سنت( خواهر  آورد، سخت شیفته می

کند که چه  ادی  وی را روشنگری می. شود مقتول می

اشتباهی مرتكب شده است. تری که به دام مافیا افتاده 

داند چه راهی را در پیش گیرد و مستاصل شده است. ولی  نمی

شود به تدریج دریابد که واقعاً چه  باعث می اش به ادی عشق

شود. ادی  کاری انجام داده و دچار ناراحتی وجدانِ زیادی می

کند که  او را متقاعد می، با مبارزه با پدر تری )کارل مالدن(

اند. در همین زمان،  دانسته که با او بازی کرده تری واقعاً نمی

اش   دار و دسته جانی که حس کرده تری امكان دارد علیه او و

فرستد که برادرش را  در دادگاه شهادت دهد، چارلی را می

کند و خالفكارها نیز او را خاموش  بكشد. چارلی این کار را نمی

دهد و  یابد. تری شهادت می کنند و تری جسد او را می می

 دهد. خالفكارها را بر بارانداز خاتمه میی  هسیطر

 

 تأمالت 

های تماتیک فیلم این است که به طور  یكی از جنبه .0

زند  های مذهبی باربرها حرف می ها و توفیق واضحی از ناکامی

افتد. ایدی و پدر  گاه به دام تمسخر مذهب و ایمان نمی و هیچ

های متعصبی هستند بلكه کل فیلم هم  بری نه تنها کاتولیک

پس از شهادت های مذهبی؛ باال بردن نوالن  پر است از نشانه

 یا نبرد تری در انتها.

دهد و ذهن  حوادث بارانداز تماشاگر را تحت تأثیر قرار می

کند که چرا مذهب این میزان  مخاطب را درگیر این می
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سال  1333هایش این گونه ظرف  قدرتمند است و چرا ایده

 گذشته گسترده است.

همچنین مخاطب نسبت به مظلوم احساس همدلی 

 کند. می

تا قبل از دیدن این فیلم، کاتولیسم را در نمایش و شاید 

گرایی خالصه کنیم اما بعد از دیدن این فیلم  جواهرات و جزم

 خواهیم کرد. ها از کاتولیسم کشف  چیزی بیش از این

 دکاری که با نوالن کردی»گوید:  پدر بری در فیلم می

)البته این به صلیب کشیدن  «همانند به صلیب کشیدن است.

حتی برای من که مسیحی و کاتولیک  مصادیق زیادی دارد.(

نیستم، قدرت مسیح در آن بارانداز عینی است؛ قدرت تعلیم و 

 برای سازماندهی. ها ناکمک به انس

 

یلم دارد، تا حدی تحت تأثیر رئالیسمی که داستان ف .9

بک  های اجتماعی مثل تواین، نوریس و اشتاین نویس رمان

نداز تا حد بسیاری با جنبش نئورالیسم ایتالیا است، اما در بارا

 قرابت دارد؛

 ها و دکور: لوکیشن 1 -3

های طبیعی و  بندی لوکیشن تأکید بر استفاده از میزانسن

های طبیعی در  واقعی است. چنانچه فیلم در لوکیشن

 نیوجرسی فیلمبرداری شد.

 تصویربرداری و نورپردازی: 1-1

لم اسكار را برد( سعی در بوریس کافمن)که برای این فی

کاری دارد، همچنین از عمق  نشان دادن واقعیت بدون دست

ها دارای حرکات فرم  کند. و نیز صحنه میدان استفاده می

 دوربین و فوکوس دقیق است.

 استفاده از نابازیگران: 1-1

در این سبک، برای ایجاد حس واقعی بودن روایت، از 

این شیوه، معجونی ی  هاخصشود. و ش نابازیگران استفاده می

ای و نابازیگران. چنانچه خیلی از  از بازیگران حرفه است

 سیاهی لشكرها همان کارگرهای باراندازهای جرسی بودند.

در این فیلم کازان )به پیشنهاد شولبرگ( از بوکسورهای 

کند مثل تونی  ای و واقعی سنگین وزن استفاده می حرفه

ا. )چنانچه اسكورسیزی چند سال گالنتو، ایب سیمونو و لی اوم

گرایی درباره ایده  پیش در ستایش تعلق خاطر کازان به واقع

درخشان او در آوردن بوکسورهای واقعی به عنوان بازیگر 

 صحبت کرد.(

 تدوین متعارف 0-1

 درون مایه فیلم 1-1

اساس فیلم، بر دیدگاهی اخالقی بنا شده است. مخاطب 

 کند. بارانداز آشنا میبیرونی « واقعیت»خود را با 

شان  ای که باید کمک کارگرهای بارانداز که توسط اتحادیه

و بعد قهرمانی از طبقه کارگر،  اند شده کرد، استثمار  می

 سرکوب اجتماعی، وجدان اجتماعی و...

 

 روایت 8-1

های نئورنالیستی(، بر عنصر تصادف که  فیلم بارانداز )و در

 کند. این سینماست، تأکید میهای  ترین ویژگی یكی از اصلی

ای ناجوانمردانه از آپارتمان و  تری، جویی دویل را با حیله

بام،  کشد و تنها بعد سقوط او از پشت مخفیگاه خود بیرون می

شود  شنود، متوجه می های تراک و تیلیو را می وقتی که طعنه

که در توطئه قتل جویی دست داشته. به این ترتیب تری به 

شود که  ای می سته و به دست خود مسبب حادثهصورت ناخوا

 کل داستان بر آن بناء شده است.

البته الزم به ذکر است که شاید شولبرگ قصدش تقلید 

 نبوده ولی این سبک تأثیر ناخودآگاه بر او داشته است.

 

 ساعتی گرگی درآید در بشر       . 0

 ساعتی یوسف رخی همچون قمر 

 

 ها       ینهها در س رود از سینه می  

 ها از ره پنهان، صالح و کینه  
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یكی از محورهای فیلم فردیت و خودآگاهی و بیداری تری 

در مقابل کسانی مثل چارلی و جانی و در برابر اجتماعی است 

که به آن تعلق دارد. ایستادگی او در مقابل اتحادیه کارگری 

تنها یک اعتراض متهورانه نیست، بلكه یک تغییر و کشف 

 کند. نی تدریجی نه دفعی را در تری ارائه میذه

تواند به کمال برسد. البته  تری از راه مبارزه با خود می

گیرد زیرا تالشی است بر  نمی چنین امر مهمی آسان صورت

 خالف مسیر عادی غرایز.

کازان و شولبرگ در این فیلم برخالف بعضی از 

واند خود را ت فیلمسازان عقیده دارند که آدمی اگر بخواهد می

متحول سازد و به سوی کماالت اخالقی حرکت کند. و بر جبر 

)باید گفت در جایی که حیوانات  محیط تا حدودی غلبه کند.

شود چگونه ممكن است  شان عوض می هم در اثر تربیت، خلق

 پذیر نباشد؟!( آدمی تحول

 :لتری قبل از تحو

تری یک انسان آسمان جل و آسُ پاس  -

است که همیشه دنبال یک کار ثابت و چند 

 دالر بیشتر بوده. 

تری یک بازنده و سست اراده است در  -

توانست در شب بازی فینال  حالی که می

بوکس حریفش را به آسانی شكست دهد و تا 

راند چندم هم بر حریف مسلط بوده اما به خاطر شرط بندی 

بازد چون جانی  ر برد رقیب او به راحتی میچارلی بر س

 خواهد تری ببازد. می

کر و الل و مطیع  آدم تو سری خور و حرف گوش کن و -

چارلی است. و در برابر قضیه پرت شدن جویی دویل از پشت 

 کرد. بام سكوت می

 تری آدم ترسو و ساکتی بود. -

 هدفی دارد و عنصر نا امیدی است.  زندگی بی -

ه کافه و سالن رقص، ایدی درباره اصول ثابت در صحن -

کند چیزی که تری در این گفتگو به  زندگی تری با او بحث می

کند. )بزنش قبل از این  عنوان فلسفه زندگی خود مطرح می

 که بزندت(.

او تحت تأثیر چارلی قرار دارد و به عنوان یک کارگر کم  -

فاوت با و مت سواد و عامی از یک دیدگاه شخصی و متمایز

طبقه اجتماعی خود برخوردار نیست و بنابر ضروریات و 

نیازهای پذیرفته شده در جامعه خشن و رقابتی بارانداز عمل 

ها را برای شمردن به او  کند. )مثالً وقتی جانی پول می

کند و جانی به شوخی او را  دهد، بیگ مک او را مسخره می می

 زند.( انیشتین صدا می

کشی و نادیده گرفتن و دم برنیاوردن  دیدن فساد و حق -

 شخصیت تری است.های  هاز شاخص

های شخصی و اخالقی که شخصیت  ها و انگیزه جرقه

 کند:  می سازد و متحول می تری را در آینده

او در برابر قضیه پرت کردن جویی دویل از پشت بام،  -

کشد و اعتراض ولو کم رنگ به  داند و رنج می خود را مقصر می

باید به من هم »که  کند مبنی بر این می جانی فرندلی

 «گفتین می

دهد قلب او هنوز زنده  دلبستگی او به ایدی نشان می -

 است.

 یادآوری شكست تعمدی در مسابقه بوکس.  -

 قتل نوالن و چارلی. -

 های شورانگیز پدر بری. موعظه -

ایدی به عنوان نماینده دیدگاه انسان کامل به همراه  - 

کشند و  های ذهنی تری را به چالش می پدر بری، پیش فرض

 دارند. او را به سوال کردن وا می

حضور تری ولو به عنوان جاسوس  -

 ها آندر کلیسا )پدر بری: چیزی که برای 

خبرچینی است برای شما گفتن حقیقت 

 است.(

پدر بری با تری درباره مفهوم  -

 زند. برادری و و وفاداری او به جانی حرف می

شد، با   ه میتری هر وقت از صفات پست مافیا خست -

در آسمان نگاه  ها آنواز شد. و به پر می کبوتران خود همنشین

 کرد. می

 ل:تری بعد از تحو

در نهایت، تری به خودآگاهی و به استقالل از دارو دسته 

که در مالقات آخر با چارلی در تاکسی و در  جانی رسید، چنان

از او   contenderفراموش نشدنی و معروفی  هصحن

شنوی ندارد و با آن ذهنیت ساده و قطعی در ابتدای  حرف

 «کر و الل»زند. او حاال دیگر  درباره موضوع حرف نمی فیلم

است. و این تجاوز و زیر پا گذاشتن « قناری»نیست بلكه یک 

تری را   از قانون کر و الل بودن کارگران بارانداز، تحول درونی

کند. شهادت علیه جانی فرندلی با وجود  تر می تر و بزرگ روشن

ان کارگران، وابستگی قبح همكاری با پلیس و خبرچینی در می

کند و او  و تاثیرپذیری تری را به فرهنگ اجتماع خود قطع می

 کند.  را به یک فرد تبدیل می

تونستم به حریف  : چرا متوجه نیستی؟ می)به چارلی( تری

تونستم کسی  تونستم شخصیت داشته باشم، می قابل باشم، می

. این که یه آس و پاسماالن باشم، احترام و توجه، نه مثل 

یكی از محورهای فیلم فردیت 
در و خودآگاهی و بیداری تری 

مقابل کسانی مثل چارلی و 
جانی و در برابر اجتماعی است 

 که به آن تعلق دارد.
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واقعیته. واقعاً بیشتر از یه آس و پاس نیستم. تو باعث شدی 

 چارلی. 

 دهد.  گوید انگار حق را به او می چارلی چیزی نمی

 

ی  هآقای طبق»ای در فیلم هست که پشت  صحنه. 4

بینیم. اما متاسفانه پیام به  را در اتاق نشیمن می« باالیی

قاب عكس ای دیگر  رسد. )هرچند در صحنه مخاطب نمی

حاوی عكس جانی و فرد مورد نظر است که تری آن را خورد 

کند( نكته این است که جانی فرندلی تنها مقصر نیست،  می

 تری پشت پرده حضور دارند. های قوی آدم

 

اگر به جای نمای متوسط از لی کاب )جانی فرندلی( . 5

گردم  من برمی»کرد، و او جمله  دوربین به سمتش حرکت می

شد،  گفت و بعد فیلم تمام می می را« مونین تون یادم می و همه

تری از پایان داشتیم به جای این که ایدی  قطعاً تأثیر متفاوت

و پدر بری با لبخندی پیروزمندانه به صحنه نگاه کنند. این 

«. هالیوود»تنها تصویر متظاهرانه فیلم است و تنها نشان از 

بخند بزنند، در حالی که توانند آنجا بایستند و ل آخر چطور می

ریزد. ایدی  تری ممكن است بمیرد، مثل تانكر دارد خون می

کرد آیا برای بعد از این انقالب و  ترسید و فكر می باید می

ای هم برای سازندگی و حمایت از اتحادیه و  تحوّل، برنامه

ترسید از  های تحت نفوذ آناستازیا دارد؟! می ها و اسكله خانواده

شاید . زد می که لبخند تثمار دوباره برگردد!! نه اینکه اس این

ای است به مبارزات و اتحاد  هم این لبخند هالیوودی طعنه

مردمی که در نهایت با بی خردی و برنامه نداشتن استثمار 

گردد. )همانطور که شولبرگ در رمان به آن  دوباره باز می

 پردازد. و در حاشیه به آن پرداختیم.( می

 

فوق العاده است. فقط در  ،موسیقی برنستاین نابغه. 1

هایی صدای آن بیش از حد بلند است و در جاهایی هم  صحنه

شود مخاطب به جای واکنش به قصه،  مزاحم، که باعث می

 مدام درگیر احساسات شود. اما در کل عالی است.

 

: خواهر کارگر مقتول، وجدان تری را بیدار . ادی دویل2

کند تا چشم به روی  که به تری کمک میکند. اوست  می

 ها باز کند. واقعیت
 ی تری است. اوست که حیات دهنده

اوست که همچو آبی روی ناشسته و تردامنِ سیه رویِ 

 شوید. تری را می

اوست که در بندر هوبوکن کشتی بی دست و پای تری را 

کند. و مانند آبِ دریا، کشتی وجود تری  رد و حمل میگی می

اوست که روح ناپاک  کند. سوی ساحلِ حقیقت حمل میرا به 

به برکت وجود عشق ادی  کند. و سرگردان تری را درمان می

دویل است که تریِ گمراه و سرگشته و سست اراده و فریب 

یابد و ادی او را به  می خوار و درمانده و مبهوت، حیات و نشاط

یار از دارد. اوست که به عمداً و اخت حرکت و پویایی وا می

شود تا  آید و با ناتوانان همنشین می می عرش به فرش

ارشادشان کند. و تری شكسته بال آسمان را یاری دهد.در 

نهایت تری هم نشان داد عاقل است، چون مرد عاقل مغلوب 

 زن و مرد جاهل غالب بر زن است.

 

 . چارلی:3

 ظاهر الفاطشان، توحید و شرع              

 رنان، تخم صرعباطنِ آن، همچو د

چارلی وجه قانون، مشروع و اجتماعی آن گروه تبهكار 

کند. چارلی مردی مستأصل است، با  است. و ظاهرسازی می

کند ولی راه دیگری برای زنده ماندن  داند اشتباه می که می این

 بیند. در مقابل خود نمی

 

 در حاشیه فیلم

براندو، در ی فیوره، اتوبیوگرافی نویس  براساس گفته. 0

ی گفتگوی براندو و استایگر در تاکسی، به نظر  مورد صحنه

تیر   مسائل هفت»ی براندو:  آمده. به گفته براندو صحیح نمی

 «آور بوده کشیدن چارلی، ابلهانه و خنده

ی  ها معتقدند کازان برای نوشتن فیلمنامه خیلی. 9

قتی نویس تماس گرفت و ارانداز با آرتور میلر نمایشنامهدرب

های )و قضیه مک کارتی( کازان با  میلر از مسایل فاش کردن

خبر شد، پیشنهادش را رد کرد. این دروغ است بلكه واقعیت 

ای را در باره ماجراهای  این است که آرتور میلر فیلمنامه

اش شد قالب. اما کازان در ساختنش  بارانداز نوشت که نتیجه

 موفق نبود.

شد  و جداگانه فیلمبرداری میهای براند بعضی از صحنه. 0

 تا او زودتر به دیدار روانكاوش برود.

ی  ی سیطره های واقعی که درباره بعضی از شخصیت. 4

مافیا بر اتحادیه کارگری بارانداز اعالم خطر کرده بودند 

 عبارتند از:

تری مالوی در واقع همان آنتونی دی ویچنزو است که 

وکسور بود و نام وجود فساد در آنجا را فاش کرد او ب

بود. و به خاطر همین که او برای تری مالوی   TMمختصرش 
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به او پنج  ها آنمدل بود، او استودیو را تهدید به شكایت کرد و 

 هزار دالر دادند. 

شخصیت پدر بری بر اساس شخصیت جان ام کوریدون 

العاده بوده است.  کشیش خلق شد. او آدم باهوش دلسوز و فوق

ه یک شورشی نبوده بلكه مانند یک باربر بوده او اصالً شبی

کرده است او تنها  زده و رفتار می حرف می ها آناست و مثل 

پناه  کسی بوده است که به کارگرهای بی

کرده است، مثل یک  باراندازها کمک می

رهبر. کارگرهای بارانداز توسط 

کرد،  ای که باید کمكشان می اتحادیه

حدود هشت شدند. آن زمان  استثمار می

نیوجرسی جابجا -میلیارد دالر در سال از طریق بنادر نیویورک

های مختلف  هزار کارگر هم به روش 11شدند و باز از  می

داد که چگونه  یاد می ها آنکردند. پدر کوریدون به  اخاذی می

برای احقاق حقشان بایستند. او رهبر یک شورش خاموش بود. 

ه بود. و در این موارد صاحب پدر کوریدون البته اقتصاد خواند

نظر بود، مبارزه با آن زالوها آسان نبود. پیتر نیتو تنها یک نفر 

 نفری بود که تنها در منطقه چلسی کشته شده بودند.  11از 

 جانی فرندلی براساس آلبرت آناستازا گنگستر بود.

چارلی مالوی براساس ادی مک گران بود که شخصیت 

ل یک جنتلمن. او بر خالف خیلی خیلی نافذی داشت مث

رئیس خود که اعدام شد، پول بسیاری صاحب شد و یک 

 باشگاه شبانه زد.

دیگر وقتش است به نقل قولی که تقریباً همه متفق . 5

شولبرگ و »شود  که گفته می القول هستند پرداخته شود این

الیا کازان که مقابل کمیته مبارزه با کمونیسم شهادت داده 

توجیه کارشان شخصیت تری مالوی را که یک بودند برای 

در جواب باید گفت این  «است خلق کردند« شهادت دهنده»

مطلب یک مشت خزعبالت است باد شولبرگ یک سالی را در 

باراندازها گذراند که تحقیقاتش را کامل کند. با کارگران 

هایشان و در  غذا خورد. با خانواده ها آنزندگی کرد. با 

خوابید حتی توانست با پدر جان کوریدن دوست هایشان  خانه

 شود...

از ابتدا جان گارفیلد برای نقش تری مالوی در نظر  . 1

گفت:  گرفته شد که بعداً کازان براندو را انتخاب کرد. او می

من گارفیلد را دوست دارم او بازیگر بزرگی است، اما براندو »

براندو نقش را رد اما  « یک چیز جادویی کوچک رازآمیز دارد.

( بعد فرانک سیناترا .کرد! )البته هنوز فیلمنامه را نخوانده بود

کننده شروع به اغوا کردن براندو  وارد شد اما بعد اسپیگل تهیه

که چقدر به کازان بدهكار است کرد. در آخر عالیجناب  و این

 براندو پذیرفت. 

وقتی فیلمنامه کامل شد کازان پیش داریل زانوک . 2

ایه؟ یه  این چه قصه»رفت اما او از قصه خوشش نیامد و گفت: 

 ریز که جذاب نیست. شما دقیقاً چیزی رو عده باربر عرق

بعد « خواد ببینه. خواین نشون بدین که آمریكا نمی می

های برادران وارنر، پارامونت، متروگلدوین مدیر،  کمپانی

شان رد کردند. تا یک دفعه  کلمبیا... همه

سام اسپیگل به داد کازان رسید. گج، 

اسپیگل را در هتلی مالقات کرد و 

داستان رفتارهالیوود با در بارانداز را 

د. و داستان را برایش برایش تشریح مر

 « دم انجامش می»تعریف کرد. اسپیگل فقط یک جمله گفت: 

 

 فرق داستان و فیلمنامه دربارانداز

هایی را در  مالكوم جانسن مجموعه مقاله 3308در سال 

نیویورک سان درباره فساد موجود در بازارهای نیویورک، 

ها اربرب « المللی انجمن بین»نیوجرسی و به خصوص درباره 

منتشر کرد که در همان سال جایزه پولیتزر را هم برد. هم 

زمان که فشارها روی دولت برای تحقیق در این مورد زیاد 

ی رئیس کلمبیا، هری کوهن  کرتیس، خواهرزاده شد، جو می

حقوق سینمایی اثر را خرید. و باد شولبرگ را برای نوشتن 

 فیلمنامه استخدام کرد.

رانداز را بر اساس قصه تری رمان با 3311شولبرگ در 

رمان از زاویه »مالوی منتشر کرد. در مقدمه اذعان کرد که: 

در رمان، پدر بری قهرمان « کند. دیگر به این ماجرا نگاه می

تر است. ایدی  گرایانه اصلی ماجراست. و پایان داستان هم واقع

کشند و جسدش  می شكن گردد و تری را با یخ  به کالج باز می

اندازد. جانی فرندلی به جرم  های نیوجرسی می مردابرا در 

دانند هفت  گیرد. و همه می می شهادت دروغ یک سال زندان

گردد. پدر بری را هم تهدید به  هشت ماهه به بارانداز بر می

 کنند. می تبعید در کلیسایی دوردست

رمان بارانداز را بر  0055شولبرگ در 
ری مالوی منتشر کرد. در اساس قصه ت

رمان از زاویه »مقدمه اذعان کرد که: 
 «کند. دیگر به این ماجرا نگاه می
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 الیا کازان)کارگردان(

مادر یونانی و الیا کازان، متولد استانبول امروزی از پدر و 

 نویسی بود.  اش نمایشنامه رشته اصلی بزرگ شده آمریكا بود.

های زیاد او این بود که  یكی از علل مهم موفقیت

دانست چگونه با یک نویسنده رفتار کند. همكاری او با  می

آرتور میلر، تنسی ویلیامز و بیل اینچ و باد شولبرگ و ... نشان 

همین راستاست. به طوری که آثار او های باالی او در  از توانایی

 شوند. ها، در آمریكا تدریس می مبنی بر نمایشنامه

سازی الیا کازان تاسیس  های بارز فیلم از دیگر شاخصه

ی بازیگری  بود که شیوه 3301اکتورز استودیو در سال 

داد. این روش نزدیک شدن به نقش  متداکتینگ را آموزش می

ری استانیسالوسكی بود را در را که بر مبنای اصول بازیگ

اکتورز استودیو با همكاری لی استراسبرگ و آرتور میلر و 

های  بعدها استال آدلر و ... رواج داد و تعدادی از اسطوره

 های بعد سینمای آمریكا را به وجود آورد. بازیگری دهه

مارلون براندو از کارآموزان همین استودیو است جیمز 

.. از  جمله کارآموزان دین و رابرت دنیرو و .

 همین سبک هستند. 

هرچند الیا کازان به  3311در سال 

دلیل عضویتش در کمونیست به دام 

های مک کارتیسم افتاد  اما از ارزش  بازی

نخستین فیلم کازان  آثار او چیزی کم نشد.

 ( نام دارد.3301روید ) درختی در بروکلین می

ساس نمایشنامه اتوبوسی به نام هوس بر ا 3301در سال 

مرگ دستفروش بر اساس  3308تنسی ویلیامز و در سال 

نمایشنامه آرتور میلر مورد توجه قرار گرفت. شكوه علفزار، 

بومرنگ و قول مردانه یا معاهده شرافتمندانه از دیگر آثار او در 

برای فیلم قول مردانه یا معاهده شرافتمندانه  این سال هستند.

 ی نخستین اسكار را گرفت.که درباره درگیری نژاد

، کازان فیلم اتوبوسی به نام هوس را 3313در سال 

ساخت و الیا کازان، برای آوردن مارلون براندو برای نقش 

استنلی کواسكی در این فیلم دست به ریسک بزرگی زد. و به 

 موفقیت چشمگیری دست پیدا کرد.

یی باد زاپاتا را با هنرنما کازان فیلم زنده 3311در سال 

 مارلون براندو ساخت. 

ترین و بهترین  فیلم در بارانداز یكی از مهم 3310در سال 

 جایزه اسكار را برد. 8هایش را ساخت. این فیلم  فیلم

شرق بهشت را با جیمز دین که از  3311در سال 

 کارآموزان متداکتینگ بود جلوی دوربین برد.

( و شكوه علفزار را ساخت که 3318سپس بیلی دال)

 های خوبی بودند. مگی فیلمه

 بخت برگشتگی را ساخت. 3333در سال 

دستاورد یک عمر کار »هنگامی که اسكار  3333در سال 

را به کازان دادند، تظاهراتی در اعتراض به این جایزه « هنری

اسكار را به او  11های کازان مجموعاً  فیلم صورت گرفت.

 بار کاندید اسكار شد. 81اختصاص داد و در 

 

 شولبرگ )فیلمنامه نویس(: باد

متولد نیویورک و بزرگ شده هالیوود است. پدرش یكی از 

کنندگان اصلی پارامونت کلمبیا و سلزنیک اینترنشنال  تهیه

 بود.

از دانشگاه دارت موث  3318که در سال  بعد از این

التحصیل، تابستانی را در شوروی سابق گذراند. و سال  فارق

 پیوست. بعدش به حزب کمونیست

دومین فیلمنامه او پیش از جنگ کارناوال زمستانی 

( را با اسكات فیتز جرالد نوشت و اولین رمانش چه 3313)

 (3303چیزی باعث فرار سامی شد؟ به )

م هالیوود بود که با شرح اکتشافی صنعت فیل

رو شد. بعد از فشارهای حزب موفقیت روب

کمونیست ایالت متحده برای ویرایش و 

ترک  3301سانسور رمانش، حزب را در 

کرد. پس از آن به نیروی دریایی ارتش 

آمریكا پیوست. پس از پایان جنگ به رمان نویسی بازگشت و 

 نوشت. 3313طلسم را در  و ضد 3301سقوط سخت را در 

سال بعد مجبور به شهادت در کمیته مبارزه ضد 

 یها داستانای از  کمونیستی شد و در همان سال مجموعه

کلمبیا پیكچرز در  3310کوتاه به دست چاپ سپرد. در 

ای از او و کارگردانی الیا کازان و بازی  بارانداز را با فیلمنامه

مان سال هشت اسكار گرفت مارلون براندو اکران کردکه در ه

 شامل بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه.

 

 مارلون براندو:

او با بازی در این فیلم روش طبیعی بازیگری را در دنیای 

سینما آفرید و وسعت داد که تا آن زمان شناخته شده نبود. به 

طرز حرف زدن و رفتار شاعرانه او که یک بوکسور زمخت است 

 .تاس با ادی را توجه کنید... او فوق العاده

بازی براندو گفته است: ی  ههمین بس که الیا کازان دربار

بهتری هم وجود  ی هنرپیشهاگر در تاریخ سینمای آمریكا، »

 « خبرم دارد من یكی از آن بی

الیا کازان، متولد استانبول 
امروزی از پدر و مادر یونانی و 
بزرگ شده آمریكا بود. رشته 

 نویسی بود.  اش نمایشنامه اصلی
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کالم، بزرگی عالیجناب براندو آنقدر است که  ی  هخالص

اش کنی انگار از ارزشش  تحلیلهرچه بیشتر از او بنویسی و 

 ای. کم کرده

 

 : اوامری سنت )ادی دویل(

اوامری سنت را برای اولین بار کازان در نمایشی در 

العاده. یک  ای کوتاه اما یک بازی فوق برادوی دید. در صحنه

نوع معصومیت که انگ نقش ایدی در فیلم بود. همچنین گفته 

اطر بازی در فیلم شود که گریس کلی این نقش را به خ می

 هیچكاک، پنجره عقبی رد کرد.

این نخستین نقش اوامری سنت بود که به خاطرش اسكار 

بهترین بازیگر نقش دوم زن را نیز تصاحب کرد. اگرچه اوامری 

هایی چون  سنت آنچنان بختیار نبود. ولی تاثیر خود را در فیلم

و  (3313( و شمال از شمال غربی )3311کالهی پر از باران)

( بر جای گذاشت. بعدها در سریال تلویزیونی 3383اکسدوس )

کار سیاه در نقش مادر سیبیل شپرد نمایان شد. در بین 

( و خواب آفریقا را 3338های اخیرش به تایتانیک ) فیلم

 توان اشاره کرد.   ( می1333دیدم)

 

 :کارل مالدن )پدر بری(

رد. او در نقش یک رهبر و روشنگر مذهبی عالی بازی ک

مالدن یكی از بازیگرهای همیشگی کازان بود و به خاطر 

( اسكار به دست 3313اش در اتوبوسی به نام هوس ) بازی

(، سربازهای 3318(، بیبی دال)3301آورد. البته او در بومرگ)

یک چشم)متاسفانه ترجمه فارسی نام این فیلم غلط مصطلح 

 -حقه–الفظی است و معنی آن در فارسی  است و ترجمه تحت

(، 3381(، کولی)3381(، پرنده باز آلكاتراز)3383است.( )

( 3381ها) (، دیوانه3311(، پاتن)3381چگونه غرب برنده شد)

( بازی کرده 3331و بازگشت به خیابان سن فرانسیسكو )

 است.

 

 راداستایگر )چارلی(:

( تا چاقوی 3311اش در مارتی) العاده از بازی فوق

توان اشاره کرد تا سرانجام  می (3381سمسار)( و 3311بزرگ)

( در نقش کالنتر اسكار را به 3381به خاطر در گرمای شب)

توان به جسم و  های اخیرش می دست آورد. به فیلم

( اشاره کرد. او در سال 3333( و دیوانه در آالباما)3338روح)

 .درگذشت 1331

 

 لی.جی.کاب)جانی فرندلی(:

خیلی خوب بود. او در نقش او در نقش جانی فرندلی 

رئیس فاسد اتحادیه کارگری در بارانداز است. تا قبل از 

دربارانداز در نمایش در انتظار لفتی و پسرک طالیی کلیفورد 

هایی چون آهنگ  آدتیس بازی کرده. لی.جی.کاب در فیلم

(، مردی با کت و شلوار 3301(، بومرگ)3301برناردت)

(، سه چهره 3311ین)(، دوازده مرد خشمگ3308فالنل)

های خوبی کرد. و در  ( بازی3311( و جن گیر)3311ایو)

( بازی کرد. و در سال 3381سریال تلویزیونی ویرجینیایی )

 ، در نمایش مرگ یک فروشنده بازی کرد.3388

 

 جمالت به یاد ماندنی:

ها مورد  نه، تقصیر اون نبود )پس از سال . تری:0

ریزد.( تو بودی، تو و جانی.  میسوءاستفاده قرار گرفتن بیرون 

هی بچه »اون شب که هر دو به رختكن اومدین و بهم گفتین: 

اما  « خوایم رو ویلسون شرط ببندیم. امشب شب تو نیست، می

اون شب، شب من بود. ویلسن رو تیكه پارش کرده بودم، 

خواستم  کامالً آماده. دورهای اول رو یادت میاد. هرکاری می

.. اما آخرش چی شد؟ اون عنوان قهرمان رو کردم. باهاش می

های مردم. و من چی نصیبم شد؟  گرفت و رفت روی شونه

)منقلب شده( «. پالوکاویل»چند دالر و یک بلیط یک طرفه به 

تقصیر تو بود، چارلی. تو برادر من بودی. باید ازم مراقبت 

آبرو  که باعث بشی به خاطر پول خودم رو بی کردی. نه این می

 .کنم

 ترسی؟ پدر بری: از چی می - .9

 کشن. تری مالوی: اگه اونا رو لو بدم منو می -

دونی اگه سكوت کنی حقیقت رو  پدر بری: ولی می -

 کشتی.

پدر بری: حقیقت هیچ وقت از تفنگ بیرون  -. 0

 ■آد. نمی
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 «ملودرام»سبك  یبررس 
 «مهران مقدر» 

 

نمایشی است که ترکیبی  یسبك (melodrama)ملودرام 

 . از چندین عنصر متضاد و متفاوت است

ای آشنا  این اصطالح که بیشتر در تئاتر رایج بوده واژه

 شود. در ادبیات، سینما و برای هنرهای دیگر هم محسوب می

ای دارد؛  جایگاه ویژه ملودرام...  تلویزیون و رادیو به تازگی 

شد که با همراهی  یاگرچه در اصل به شعر یا نثری گفته م

موسیقی بیان شود. در معنای رایج طی چند سده اخیر 

های اصلی آن،  گویند که از ویژگی هایی را ملودرام می نمایش

آمیز،  های عاطفی اغراق مبالغه بازیگران، حسی بودن، کشمكش

وگو،  انگیز و توجه بیشتر به گفت نقطه اوج هیجان

این نوع نمایش  سازی و تنش است. تصویرپردازی، حادثه

 ممكن است به همراهی موسیقی یا بدون آن اجرا شود. 

از دو واژه یونانی  (melodrama) اصطالح ملودرام

به معنای عمل « دراما»به معنای آهنگ و آواز و »  ملوس»

ای است  نمایشی ترکیب یافته است. این سبک نمایشی آمیزه

بازیگران »آن از ریتم و هارمونی و بازی بدنی بازیگر که در 

گریانند، زندگی  کنند و می خندانند، گریه می خندند و می می

مال تماشاگران را میرند و از مجموع این اع کنند، می می

به عبارتی تماشاگر را بدون چون و چرا « د.سازن دگرگون می

کنند. ملودرام در  متأثر می

های  های مختلف و شیوه سرزمین

لفی متفاوت تئاتری ساختارهای مخت

هم داشته است. مثالً در دوران جدید، 

و ملودرام وجه  در کشور ایتالیا بین اپرا

تلفیق موسیقی و نمایش هم صرفاً با داشت. تمایزی وجود ن

پذیرفت. در سده  اهداف احیای نمایش کالسیک انجام می

ها بیشتر بر  نویسان فرانسوی در نمایشنامه هجدهم درام

آور و  آفرینی، مناظر خنده نگرایی و هیجا موسیقی، احساس

و  شرارت جدال ملودرام، نیز گاه  پایان خوش تأکید داشتند.

فضیلت را درگیری قهرمان مثبت درام با شخصیت شریر 

 بخشد. تجسم می

سبک نیرومند و صریح بازنگری نیز بر این جدال تأکیدی 

آشكار داشت. در سده نوزدهم در انگلستان ملودرام شكوفایی و 

های ماورای  تكامل چشمگیری یافت و مضامین آن از موضوع

طبیعی تا مسائل روزمره زندگی را در برگرفت. در این 

 رند که ب ای به کار می های اشباح را به گونه ها اسكلت نمایش

 

 

تماشاگران را بترسانند و به این ترتیب با نمایش مناظری 

های یک نقش منفی، خشم تماشاگران را  از دسیسه

 انگیختند.  برمی

نویسان عناصر   در پایان سده نوزدهم برخی از نمایشنامه

ملودرام را وارد نمایشنامه کردند که باعث شد نثری پرکنایه و 

پردازی و  ای دیگر با بذله  اج یابد. عدهپروا در متون نمایش رو بی

های   رعایت آداب سخن موضوع نمایش را در جهت هدف

های  خویش و خنداندن اهل تئاتر پیش بردند. در نمایشنامه

های پیچیده اشخاص و  جدید ملودرام در برابر پرداخت

نشینی کرده است. با این همه عناصر  ها عقب موقعیت درام

نویسی از  نمایشنامهی و توان خود را در ملودرام هنوز کارای

 د.ان دست نداده

 

 پیشینه، تكامل

های متفاوت  های مختلف و شیوه ملودرام در سرزمین

تئاتری ساختارهای مختلفی هم داشته است. مثالً در دوران 

جدید، در کشور ایتالیا بین اپرا و ملودرام وجه تمایزی وجود 

نداشت. تلفیق موسیقی و نمایش هم صرفاً با اهداف احیای 

پذیرفت. در  نمایش کالسیک انجام می

نویسان فرانسوی در  سده هجدهم درام

، ها بیشتر بر موسیقی نمایشنامه

آفرینی، مناظر  گرایی و هیجان احساس

آور و پایان خوش تأکید داشتند.  خنده

گاه نیز ملودرام، جدال شرارت و 

فضیلت را درگیری قهرمان مثبت درام با شخصیت شریر 

سبک نیرومند و صریح بازنگری نیز بر این  بخشد. تجسم می

جدال تأکیدی آشكار داشت. در سده نوزدهم در انگلستان 

م شكوفایی و تكامل چشمگیری یافت و مضامین آن از ملودرا

های ماورای طبیعی تا مسائل روزمره زندگی را در  موضوع

ای به  های اشباح را به گونه ها اسكلت برگرفت. در این نمایش

برند که تماشاگران را بترسانند و به این ترتیب با  کار می

های یک نقش منفی، خشم  نمایش مناظری از دسیسه

انگیختند. در پایان سده نوزدهم برخی از  اگران را برمیتماش

نویسان عناصر ملودرام را وارد نمایشنامه کردند که  نمایشنامه

پروا در متون نمایش رواج یابد.  باعث شد نثری پرکنایه و بی

پردازی و رعایت آداب سخن موضوع  ای دیگر با بذله عده

در سده نوزدهم در انگلستان ملودرام 
شكوفایی و تكامل چشمگیری یافت و 

های ماورای طبیعی  مضامین آن از موضوع
 .تا مسائل روزمره زندگی را در برگرفت
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هل تئاتر یش و خنداندن اهای خو نمایش را در جهت هدف

 د.پیش بردن

ترکیبی از درام مخلوط با آواز یا درامی است که با موزیک 

و رقص توأم است. این سبک در پاریس و سایر کشورهای 

فرانسه توجه بیشتر مردم را به خود جلب کرد. در این سبک 

 ها آنکند، هیجان به خندند، گریه مینمایش، بازیكنان می

خوانند، شوند، آواز مییدهد، مسرور و مشعوف مدست می

میرند و از مجموع این عملیات زنند و میرقصند، فریاد میمی

ن موسیناک لئو فتهگ به ملودرام [3برند.]تماشاگران لذت می

نوعی درام است که در آن بین گفتگوها و هنگام ورود هر 

بازیگر به صحنه یا حداقل بازیگران اصلی، موسیقی 

« هنر مردم پسند»  هاییكی از شكل»  ملودرام»نواختند.  می

 است که در اواخر قرن هجدهم، در فرانسه به وجود آمد و در

 رواج بسیار گرفت.  «رستوراسیون»و «دوران امپراطوری»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هایی که مخلوطی از  مردم برای دیدن این نمایشنامه

 دادند. آور بود رغبت بسیار نشان می های گریهتراژدی و کمدی

هیچان انگیز باید زیاد به کار های  هصحن« ها ملودرام» در

های مختلفی که یانتخاب و یا  برود. موسیقی هم با آهنگ

مؤثرتر  شود باید به سهم خود بكوشد تا گفتگوها راساخته می

ها، با سعی بازیگر، و هیجان انگیزتر کند. در این نوع نمایش

با چیزهای  آور و های خنده با قسمت  انتریک شدید موضوع،

نیز « درام رومانتیک»آمیزد. چه بسا دهشتناک به هم می

گیرد. چیزی جز این نبود، فقط با زبانی تعزلی زینت می

تا آخر قرن نوزدهم مطلوب عموم تماشاچیان بود و « ملودرام»

از رواج آن چیزی کم نكرد. برای « رومانتیک»پیدایش درام 

زیر را مثال های  همایشنامتوان، ن می ها،نمونه در بین ملودرام

 :ردآو

 3138. ویكترویا کودک جنگل سال 3

 (3833. کودک راز )سال 1

 ■ (3813. فراکوس و یتیم بچه ژنو )سال 1
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 كاستلو؛ الله ممنون یدر پناه كلمات، مارمقاله: 

 زهرا تدین ؛كت رمبو ،چیه یدر جستجو :ترجمه استاند

 ها ییم طباطبایمر ؛ادوارد جانسون، برف :ترجمه داستان

 ای، ماندانا داوركیخانیعل وسفی، Ye-lengداستان ترجمه: 

 شادی شریفیان تو،یهار سی؛ دنن وودیبنجاممصاحبه ترجمه: 

 رس، غالمرضا آذرهوشنگیآن شب تابستان، آمبروس پ داستان ترجمه:

 مژده الفت   ک،یخاطر تماس نگرفتن با او، بهچت چل به داستان ترجمه:

 ملكی؛ سیاوش استریندبرگ آگوستعكاس و فیلسوف، داستان ترجمه: 

 سمس، راب هاپ كات؛ نگین كارگریكر ین سبز برایماش: ترجمه داستان
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 «ماری کاستلو»ادداشتی از ی « در پناه کلمات» 
 «الله ممنون» مترجم 

 

در ماه ژوئن گذشته دست از کار تمام وقت کشیدم تا به 

 حاال زمانی که از خواب بیدار نوشتن تمام وقت روی بیاورم.

طوالنی و جذاب در برابر دیدگانم ظاهر  شوم یک روز می

کمی انجام  کار گذرد. می دانم زمان چگونه نمی .شود می

 دهم. می

در چند ماه اخیر یعنی پیش از چاپ کتابم بین دو دنیای 

 ی خوب. اما حاال کمی بیکردم. دو دنیا می مختلف زندگی

 نویسم. یعنی چیز زیادی نمی حال هستم. حوصله و بی

دارم.  چرخم، کتابی برمی می نویسم. فقط به اطراف نمی

گذارمش. دنبال  می زنم و دوباره زمین می صفحاتش را ورق

گردم که احساسات شبیه حال و هوای  می ها چیزی در کتاب

دانم نویسندگانی هستند که  می احساسی خودم داشته باشد.

چنین چیزی را ارائه کرده اند اما من مثل یک معتاد به 

جدید  یها داستاندهم. بیكارم. برای  می کارخودم ادامه

شروع به دارم. قصد دارم دوباره  یادداشت برمی

روع هر چیزی وحشت دارم نوشتن کنم اما از ش

دلم  کند. می شوق نوشتن را نابود ،و این ترس

دلم  قدیمی تنگ شده است. یها داستانبرای 

برای غرق شدن در یک داستان و همه چیزهای 

برای  معمولی که در آن است تنگ شده است.

انه خگاه میان کلماتش. همیشه عادت داشتم در کنار رودپناه

که دست هایم در جیب  حالیپادل ظهر هنگام قدم بزنم در

 کردند. می هایم دفترچه یادداشت و قلمم را لمس

و ، ، یک روشنایی کوچکشود میگاهی اوقات چیزی رها 

لحظه "را  یونگ آن گیرد. می برای داستان شكل ای هجرق

 رسد. مردم می چیزی که از هیچ به ذهن شما. نامد می "وقوع

نویسندگان هم همین  گویند نوشتن اشتغال تنهایی ست. می

مان نوشتن در کمترین اما به نظر من ما در ز گویند. می را

به نظرم ما در حالتی خارج از  .مان هستیم حالت تنهایی

دانم که  می کنم صبور باشم. می سعی نویسیم. می مان تنهایی

ام و  ستهگردند و اکنون در حال حاضر هر روز نش می کلمات باز

کلمات به آهستگی مشغول به قدم زدن روی صحنه  انگار

 و پس از چند ساعت  دوباره حالم خوب است. نمایش هستند.

بارها اتفاق افتاده که در یک  شاداب و پرانرژی. قبالً ،احیا شده

که موج  روز خوب پس از برخاستن از پشت میز کارم هنگامی

کردم  می احساس قدرتآنقدر ، انگیز بود انرژی درونم شگفت

رسید هیچ چیز قادر نیست مرا از پا بیندازد. در  می که به نظر

توانم و قادر به انجام کاری شبیه  می باور داشتم کهها  آن لحظه

 کردم می احساس به معجزه از شاهكارهای فیزیكی هستم.

یک چشم به هم زدن  درتوانستم از یخچال نیمه خالی  می

توانستم  می وشمزه آماده کرده باشم.برای چهل نفر غذایی خ

در عرض یک ساعت کل یک  خودم را به گاو آهنی ببندم و

مزرعه را شخم بزنم و اوه حاال بیا قله اورست را به من نشان 

 بده تا برایت از آن باال بروم.

همه  خوردن در چیزی، دور از زمان و مكان و خود.غوطه 

جریان  در برابر خاصیت و نامشروع است. چیز در برابر آن بی

شوید. یک خط از یک شعر یا  می چیزهای دیگر بسیار پر نفوذ

در یک ، شود مییک آهنگ در یک لحظه خاص شنیده 

به ها  ترین کلمات و واژه ترین و معمولی وضعیت خاص و ساده

تر شگفت  کنند. ناگهان بزرگ می معنای دیگری پیداآنی 

 تر و به شكلی ناگهانی ویرانگرتر. وزین انگیزتر،

به ندرت  که واقعاًها  درآن روزها و لحظه

گویی شما به مكانی غیر از جایی ، آیند می پیش

اید.  که خانه همیشگی شماست نقل مكان کرده

ترین مكان زندگی آن  شما جایی در خصوصی

نه شما خودتان هستید  هستید.شخص 

و  شما هنوز هم سر پا هستید که هیچ کس نیستید. حالی در

همه چیز از  خواهد زمان از حرکت باز بایستد. می دلتان

خواهید چنگ  می تا بتوانید به  آنچه که حرکت باز بایستد.

هر آن . هر آنچه که هست را بدست آورید. بیندازید و آن

و او به سرعت در  پی آن هستید.چیزی که هست و شما در 

 حال عبور است و شما همچنان در پی آن هستید و روز به روز

 روید. می و لحظه به لحظه پیشتر و پیشتر

 

 معرفی نویسنده:
ست که ااهل گلووای شرقی  ای هماری کاستلو نویسند

در  ای هآثار او به شكل مجموع .باشد میاکنون ساکن دابلین 

به چاپ  «استاینیگ فالی» و « رایتینگنیو آیریش »مجالت 

 یها داستانکتاب اول از سری « کارخانه چینی» رسیده است.

 ■ کوتاه وی است.

 

 9109منبع: مجله استاینیگ فالی، ژوئن 

دلم برای غرق شدن در 
یک داستان و همه 
چیزهای معمولی که در 
 آن است تنگ شده است.
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 «سمسیکر ین سبز برایماش»داستان  
 «نگین کارگر» مترجم ؛«راب هاپ کات» سندهینو 

 

وقتی ماشین بی هیچ سر و صدایی کنار من پارک کرد، 

ننده و برگشتم و به ماشین دوباره نگاه کردم، راترسیدم 

داری حاکی از افتخارش به متوجه نگاه من شد، لبخند کش

صدایش تحویلم داد و معلوم بود که کامال از  موتور ماشین بی

اینكه توجه من را به خودش جلب کرده 

 خوشحال است.

دیدن خرامیدن ماشین به این بزرگی 

پر نور، در صدایی در بزرگراه شلوغ  و بی

و خریدارانی که ها  کنار زرق و برق مغازه

برای خرید هدیه کریسمس به خیابان 

 آمده بودند خیلی دلسرد کننده بود.

های نسل  از ظاهرش معلوم بود که باید یكی از ماشین

تواند برای مسیرهای طوالنی  می جدید برقی باشد که موتورش

توانستم از تماشای شكوه  نمی با بنزین کار کند، اما من هنوز

این ماشین عجیب و جدید دست بكشم که داشت سرعت را 

 کرد. می برای آیندگان تعریف

رسید هیچكس به اندازه من به آن  می عجیب بود، به نظر

به عنوان یک خبرنگار سرسخت کند، اما من  نمی توجه

 ای ههای مقالی عجیب و غریب کنجكاو بودم و بذرها زندگی

ام شروع به جوانه  ورد سوخت سبز در ذهن نویسندهکوتاه در م

 زدن کرده بود. 

ام که همیشه و  پس در دفترچه ایده برای نگارش مقاله

 روم همراهم هست یادداشت نوشتم. می هر کجا که

یک مرتبه به ذهنم رسید که چنین 

تواند بهترین  می ماشینی با سوخت سبز

هدیه کریسمس برای همسرم باشد، البته 

چیزی نیست که من نویسنده بی پول 

 اش بر بیایم. بتوانم از پس هزینه

که  تازه به مسیر خودم برگشته بودم

به دنبال هدیه کریسمس برای ها  در مغازه

زنم باشم که ماشین به انتهای خیابان رسید... سرعتش را 

 .. پرواز کرد..افزایش داد و 

همانطور که مثل مجسمه خشكم زده بود و داشتم این 

شد،  می دیدم که داشت در ابرها ناپدید می سالن چهاردر را

چشمان خندانش برگشته و قرمز و های  هدیدم که راننده با گون

 خندد. می کند و می پشت سرش را نگاه

ها  ... کریسمس مبارک، با آرزوی بهترینهو ...هو. هو..» 

 ■« برای همه مردها!

 

 

 
 

 

ک مرتبه به ذهنم رسید که ی
چنین ماشینی با سوخت سبز 

تواند بهترین هدیه کریسمس  می
چیزی برای همسرم باشد، البته 

نیست که من نویسنده بی پول 
 اش بر بیایم. بتوانم از پس هزینه
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 «در جستجوی هیچ»داستان  
 «زهرا تدین»مترجم ؛ « کَت رَمبو» نویسنده 

 

ها  یادت باشه که اون» گفت: ای هعمو آبراهام با صدای گرفت

 «تو نیستند.مثل من و 

ساموئل پیر گفته که روح در بدن  ها انسان نیستند. اون»

های شبه  و همینم دلیل اصلی طبقه بندی کلون مونه، می باقی

 «بشریه.

 ش رو بست و با دو تا گیره مرتبشون کرد.ا قهشان دکمه ی

در آورد. بوی تند و زننده مواد اش  تهیونیفورم رو که از توی بس

اون سِت ارزون قیمت  ی تو هوا پیچید،شیمیایی و پالستیك

آینه توی هال اون رو  مناسب موقعیت بدی که داشت بود.

 رنگ پریده و عصبی اما آماده برای اولین ماموریتش نشون

امیدوار بود که توی این ماموریت  داد. می

 داشت باشه.ها  کلونبهتر از ماموریتی که با 

هَنک هم یه خلبان  جِب مراقب اوضاع بود،

دونست که  اون می خوب و سختكوش بود.

ها  نیست اما بازم امیدوار بود  بهتر از اون

دیگه آماده بود که  کارها خوب پیش بره.

سوار سفینه آسیو بشه و بره به سیاره سرد و تاریک و بتونه 

 کرد تغییر بده. اش می هایی که اداره اونجا رو با تیم کلون

به جز غصه و ناامیدی  اون پیرمرد آبراهام رو ندیده گرفت

حاال شان داشت با کارهای شرم  تونست بهش بده. چیزی نمی

 کرد. می رفت و و آبراهام رو بدون هیچ ناراحتی ترک می آورش

اند  ها فقط وسیله اون» بدون اینكه به آبراهام نگاه کنه گفت:

 من فقط ازشون استفاده الزم نیست نگران باشی. عمو،

 «کنم. و معاشرت که نمی باهاشون زندگی ،کنم می

ها با  اون صبر کن.» ناله عمیقی از سینه آبراهام بلند شد.

برای همینه که ما نباید  های خونین ساخته شدند، دست

هیچوقت در پیشگاه خداوند ازشون استفاده کنیم. سفرت 

 «کشه؟ چقدر طول می

 «سه هفته»

نیایش  سه هفته موقعیت خوبیه برای دعا و مناجات.»

 «کن.

 «رم. می من به یه خواب سرد فرو»

 «خواب سرد! چرا؟»

 «ممكنه نتونم به نیاش و دعا برسم.»

ن رو گرفت و به طرف خودش ومرد جوهای  هپیرمرد شون

خداوند به » روی هم ایستاده بودند:حاال دو تا مرد روب کشید،

که  .خونی که قویتر باشی تو دعا می کنه پسرم. می قلبت نگاه

 «کارهای احمقانه نكنی.بهت کمک کنی 

فرانسیس قدیس گفته که وقتی ما با »

کنیم انگار که در جستجو  می خدا راز و نیاز

 «و به دنبال هیچیم.

 دونیم ما خوب می اون یه کاتولیک بود.»

و ما همه چیز رو  دعا و راز و نیاز برای چیه.

خوایم و اونم به ما میده و  از خدا می

 «ها قوی باشیم. و فریبها  کنه که در برابر وسوسه کمكون می

امیدوار بود عموش نفهمه که  صورت شان سرخ شد.

های توی  الی خرت و پرتاش الب مدارک کارهای احمقانه

 کیفشه.

هایی نبود و  چنین کارها و سرگرمیآبراهام هیچوقت موافق 

آلوده کردن تدریجی  ای هکرد و نمون می محكوم ها رو حتی اون

 دونست. می تمدن

به عقب رفت و  اما عمو آبراهام خیلی راحت رهاش کرد،

طنابی که قالب وصل بود کشیده شد و  براش دست تكون داد.

 ■ موتور روشن شد.

 

 

کنه  خداوند به قلبت نگاه می»

خونی که  پسرم. تو دعا می

قویتر باشی. که بهت کمک کنی 

 «کارهای احمقانه نكنی.
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 «خاطر تماس نگرفتن با او به»داستان  
 «مژده الفت»مترجم ؛ «کیبهچت چل»نویسنده  

 

کنم که به او زنگ نزنم. در  هر کاری از دستم بربیاید می

مانم  های تلفن منتظر می ترین ساعات روز، جلوی کابین شلوغ

رسد،  ها نوبت به من نمی بینم  به این زودی میو وقتی 

شوم، البته اگر بشود اسمش را خوشحالی  خوشحال می

 دهم. ای گرفته راهم را ادامه می گذاشت، بعد با چهره

کنم که  که به او زنگ نزنم، به دوستانی تلفن می برای این

ام، از شنیدن صدایم تعجب  نداشته ها آنهاست تماسی با  مدت

شوم. برای چه  ، کالفه می کنند. هنوز سالم و علیک نكرده می

خواهد صحبت  زنگ زدم؟ حاال درباره چه حرف بزنم؟ دلم می

خبر  هرچه زودتر تمام شود، اما چون زمان زیادی از هم بی

شان، طوالنی  ها و تغییرات زندگی ایم، تعریف کردن اتفاق بوده

د.  یكی فرزندش بزرگ شده، یكی تغییر شغل داده، شو می

خبرها،   پرسند چه وقتی از من می

 « خاطر تماس نگرفتن با او.. به»گویم:  نمی

دهم و  شان می تحویل « هیچ»فقط  یک 

 خوش باشی...»در اولین فرصت: 

 «بینمت می

، با صدای لرزان گفت: «به من زنگ نزن»در واقع نگفت 

اش شبیه کودکی بود که  چهره»  زنم دیگه بهت زنگ نمی»

«  ...کنم تو رو ناراحت می»ترسیده. جمله دیگری هم گفت: 

 منظورش چه بود؟

کردم، رفتن به  کاری را شروع کردم که هرگز نمی

های دوستان.  بعد از سالم و علیک و روبوسی، دعوتم  دورهمی

کنند به سالن، قبل از هر چیز چشمم دنبال تلفن است.   می

تلفن توی همه  که جای کنم بس راحت پیداش می یلیخ

که نشستی و نزدیک به  ها شبیه هم است، دور از جایی خانه

اند که اگر به او زنگ زدم و گفت بیا،  کار را کرده در. انگار این

بدون اتالف وقت بتوانم بزنم بیرون. من که از آمدنم پشیمانم، 

کنم. حس  اه میزنم و مدام به تلفن نگ به دوستانم لبخند می

با ترن از  ارم که تحت نظر است، دستگیر شده،آدمی را د

دهند، نگهبان که رفته توی  شهری به شهر دیگر انتقالش می

 دارد.    راهرو سیگار بكشد، کنار در ایستاده و چشم از او برنمی

 

شود. از این  گذرد، خیالم راحت می ساعت که از یازده می

آیم و  وارد  زنگ زد. به خود می شود ساعت به بعد دیگر نمی

ها، حرف  شوم. از کار و زندگی، سیاست و کتاب بحث می

شان سوالی را  که یكی مدت. فقط  تا زمانی زنم.  آزادی کوتاه می

راحتم، اما طبق عادت، نیمه  ، نپرسیده،که جوابی برایش ندارم

خب، یه کم هم درباره » گوید: شان می یكی شب که شود حتماً

 «صحبت کنیم.... ها زن

توانم  سكوت  توانم حرف بزنم، تا می خواهد تا می دلم می

انگار خبراییه، این » گویند: گذارند. می کنم. سر به سرم می می

 زنم. محجوبانه، لبخند می« شه... بچه یه چیزیش می

که درباره او حرف نزنم، با عجله از جا بلند  برای این

حرف بزنم. کل چیزی شاید اگر بدانم چه باید بگویم،  شوم. می

هم بماند برای  ها آنکه هست دو جمله، 

دیگه بهت »خودم، چیزی شبیه خاطره: 

 «کنم. تو رو ناراحت می زنم... زنگ نمی

که گوشی تلفن را  گاهی بدون این

های مربوط به او را  بردارم، تمام شماره

کم کسانی را  ها کم تازگی ، محل کار، موبایل،... رم، خانهگی می

که  کنم، شانس این آید، درک می شان نمی که از موبایل خوش

به کسی زنگ بزنی و پیداش نكنی خیلی کم است، در 

خواهد به کسی زنگ بزند  که آدم گاهی هم آدم دلش می حالی

 کند.  ولی مطمئن باشد او را پیدا نمی

پیدا وقتی کاری برای انجام دادن یا جایی برای رفتن 

که هنوز نرفته پشیمان نشوم، روی مبل کنار  کنم، جایی  نمی

رد، انتظار گی میدانم تماس ن که می نشینم و با این تلفن می

معطلی گوشی را  زند، بی کشم. هر بار تلفن زنگ می می

است، امیدم  گفتنِ کسی که  پشت خط « الو»دارم و با برمی

رم. گی میدلشوره زند،  تلفن زنگ نمی شود. وقتی ناامید می

تواند  اراده، مثل زاهدی که نمی ها مثل معتادی بی جور وقت این

 چرخانم.     گیر را می مانع گناه کردن خود شود، شماره

زنیم. مثل آدمی که وقتی یک بار  از آب و هوا حرف می

آب از سرش گذشته، با اشتها شكند، انگار  را میپرهیزش 

، "به من زنگ نزن"در واقع نگفت 
دیگه بهت "با صدای لرزان گفت: 

ش  شبیه ا چهره "زنم زنگ نمی
 .کودکی بود که ترسیده
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شوم و  م مرتكب گناه دوم میکند، من ه بشقاب دوم را پُر می

 پرسم همدیگر را ببینیم یا نه؟ جواب؟ واضح  نیست؟  می

کم  شوم، چون این یعنی دست ی راحت میباز هم کم

طور نیست.  رود. اما این یكی دو روزی دستم سمت تلفن نمی

کنم،  تا پنجره را باز می شوم، لوع خورشید بیدار میصبح با ط

  خواهد به او صبح کند و دلم می می ها اتاق را پُر صدای پرنده

روح دیشب با  که صحبت پژمرده و بی خیر بگویم، به امید این به

خیر من جان بگیرد. جنگ من با خودم، هر روز صبح،   صبح به

شود. دیروز اواخر  از جایی که رهایش کرده بودم، آغاز می

قدر  تماس گرفت. این «سووادی»ساعات کاری، دکتر 

که حد نداشت. دلتنگش نبودم، خوشحال شدم خوشحال شدم 

روم تا باز جلوی باجه تلفن بایستم.  که تنها از اداره بیرون نمی

شد  زدیم و این باعث می ور حرف می ور و آن با دکتر از این

تلفن را فراموش کنم.  بردمش جایی که بنوشیم، تعجب کرد، 

 گفت: ای بابا! هنوز عصر هم نشده، چه وقت نوشیدنه؟ 

 این ساعت یه لذت دیگه داره. -

اش، گفت:  با لبخند و همدلی همیشگی

 پس بزن بریم. 

کنار نوشیدنی، پنیر سفید و ساالد مغز 

مان حرف  سفارش دادیم. از دوستان مشترک

خواست دوستی که ده  مان می زدیم. دل

کردیم ما را  تر بود و استاد خطابش می  سال از ما بزرگ

بینم  گفت: می می شیدن ببیند. حتماًوقت روز در حال نو این

 شین.  کم دارین آدم می که کم

 شیم.  کم داریم شبیه استاد می دکتر گفت: کم

 بشیم، چه اشكالی داره؟  -

اول نرمه گوشش را کشید، بعد دست راست را مشت 

 تق روی میز کوبید که چشم نخوریم. خندیدیم.  کرد و تق

کردم حداقل امشب  کم حس می روی هوا بودیم، کم

 وسوسه زنگ زدن به او رهایم کرده. 

 دکتر گفت: دیشب با استاد تماس گرفتم. 

 تماس؟! 

 گفت؟ می  گفتم: چی

 گفت دلش برامون تنگ شده، بریم پیشش.  می -

 خب بریم دیگه. -

انگار تلفن بین شهری وجود ندارد. امكانات و  رفتن؟!

 های ارتباط را توی ذهنم بررسی کردم.  تكنولوژی

گردند،  طور که جنایتكارها به محل جنایت برمی همان

بهت زنگ »من هم دکتر را آورده بودم جایی که او گفته بود: 

پشت میزی که آن شب با او نشسته بودیم، دختری  «زنم. نمی

تر  ا مردی که هفت، هشت سالی از خودش بزرگنشسته بود ب

ها در حال توضیح دادن چیزی  بود. مرد با تكان دادن دست

کار موفق شود. اما تالشش قابل  کردم در این بود. فكر نمی

کرد.  مثل تالش دقایق آخر  تقدیر بود، با تمام توانش سعی می

اما داند بازی را باخته، شاید با اختالفی زیاد،  تیمی که می

تالشش به معنای احترام گذاشتن به هدفی است که 

هم که حاال به  خاطرش پا به زمین گذاشته. این مرد به

ها   هایی را که سال خواهد تمام حرف انگار میمیانسالی رسیده، 

 جا بگوید.  پشت سكوتی طوالنی پنهان کرده، یک

اگر  کنم. م حرف بزنم. فكرش را هم نمیمن دوست ندار

او تلفن کنم، کافی است. زنگ بزنم  فقط بتوانم بدون ترس به

همدیگه رو »او با لحنی شاد بگوید:  و

وت کنیم، وگرنه خیلی بد و بعد سك « ببینیم

دهد چرا تواند توضیح  چون نه او میشود،  می

و نه من »  زنم دیگه بهت زنگ نمی» گفته:

کنم.  توانم بگویم چرا مدام به او تلفن می می

گویم سكوت کنیم. انگار نه انگار او چیزی  برای همین می

ام که بترسد. یعنی امكان دارد؟ من او  گفته و من کاری کرده

بردار  دست « زنم یگه بهت زنگ نمید»ام که گفته  را ترسانده

گفتن برایش  « نه»نبودم، مدام زنگ زدم. شاید هر بار هم 

که توی  ام از این خسته نشدهآسان نبوده. خسته شده. مگر من 

ها  طور که روزنامه شاید هم همان یم تلفن ببینم؟رویاهاهمه 

حالی فصل بهار است. هر چه  نویسند، خستگی و بی مدام می

ها برسم به  کوچهشود بزنم بیرون. راه بروم و از  هست باعث می

ها به تصویر  ها به جای لباس مغازه  . توی ویترینها ناخیاب

تری به خودم  کنم و هر بار با اطمینان بیش می نگاه  خودم

ت رو ببین... با این  زنه. قیافه گویم: البته که بهت زنگ نمی می

 دهم؟  حرف خودم را تسلی می

خودم  شود. دیگر از تر می گذرد کنجكاویم کم هرچه می

جوابی است  پرسم چرا آن حرف را زد. این هم سوال بی نمی

من دوست ندارم حرف بزنم. 
کنم.  اگر  فكرش را هم نمی

بتوانم بدون ترس به او فقط 
 .  تلفن کنم، کافی است
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ایم و به کجا خواهیم رفت، که  مثل سوال معروف از کجا آمده

توانم  گذرد. می دانم و از خیر جوابش می گوید نمی آدم می

 بگذرم؟

شوم. اگر ببینمش  شان رد می هر روز صبح  از کوچه

حر خواهم کله س کنم. نمی خودم را قایم می

جلوی چشمانش سبز شوم. من فقط از 

شوم. این شكلی از احترام  جا رد می آن

جایی وجود ندارد که من با  است. هیچ

حسی همراه با احترام و خاطره از آن عبور 

 جز کوچه محل زندگی او.   کنم به

دکتر گفت: اگه جلوی خودمون رو نگیریم اولین 

 های غروب ماییم. مست

رویی  مرد موذی پشت میز روبه لبخند زدم. به نظر من

ندادم. دلم  خیلی قبل از ما مست شده بود. به دکتر نشانش

ها و  ارتباط بین آدم کشیده شود بهمان  خواست صحبت نمی

توان برای دیگری  قدر می یی را و تا کجا و چهچه چیزها که این

که اگر زمان دیگری بود، شاید موضوعی  حالی درتوضیح داد. 

زدیم همین بود،  موردش حرف می ر چیز درکه بیش از ه

 ها.  روابط آدم

ناگهان انگار به دکتر دروغ گفته باشم، احساس گناه 

نها نباشم، که ت کرده بودم. برای این کردم. از او سواستفاده 

داند  دنبال خودم کشانده بودمش. خدا می

قدر احساساتی شده و مرا  با این حرکتم چه

دوستی صمیمی فرض کرده بود. پكر شدم. 

اگر دکتر باز سفارش غذا نداده بود، 

 زدم به چاک.   دادم و می صورتحساب را می

مدتی سكوت کردیم. بعد دکتر شروع 

ای رنگ مغز را  های قهوه تکرد به حرف زدن.  با چنگال، قسم

طور از این نقاط به  که اعصاب مغز چه نشان داد و در مورد این

روند، توضیح داد.  به صورت خندانش نگاه  های دیگر می بخش

دانست و سعی  کردم. ممنونش بودم که انگار دردم را می

 کرد هر جور شده موضوعی برای حرف زدن پیدا کند.    می

 ایه. پیچیده گفت: مكانیسم بسیار

 ■ایه.  رسته، مكانیسم بسیار پیچیدهد -

 

 

شان رد  هر روز صبح  از کوچه
شوم. اگر ببینمش خودم را  می

خواهم کله  کنم. نمی قایم می
 سحر جلوی چشمانش سبز شوم.
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 «شب تابستان آن»داستان  
 «غالمرضا آذرهوشنگ»مترجم ؛ «رسیآمبروس ب»نویسنده  

 

 آرمسترانگ دفن شده بود، یقت که هنرین حقیا

دنده  کیتوانست ثابت کند که او مرده است. هنری آدمی  نمی

متقاعد کرد. اما،  یزیی چ شد او را درباره یم یبود و به سخت

پرده شده است؛ رد که واقعأ به خاک سین بار مجبور بود بپذیا

ت او یدادند. وضع یم یت را گواهین واقعیش اا هانحواس پنجگ

که به حالت  ییها ده بر پشت، با دستیبه حالت دراز کش -

بسته شده بود که به  یزیشكم قرار گرفته و با چ یضربدر رو

و حبس  -ده از این امكانیقابل باز شدن بود؛ اما چه فا یسادگ

اه و سكوت مطلق، در کل یس یكیکاملِ تمام وجودش در تار

ر ممكن بود بتوان یرا فراهم کرده بود که غ یمجموعه شواهد

به  یچ مقاومتیه یالبته او خود هم، ب. مخالفتی با آن داشت

 قت تن داده بود.ین حقیا

هم رفته  یض بود. رویاما او نمرده بود. فقط به شدت مر

ش ینامنتظر که برا یمانست که از سرنوشت یل میعل یبه انسان

 یلسوف نبود؛ آدمینداشت. ف یرقم خورده بود، چندان نگران

مارگونه. در یب یدیو سرشار از الق یمعمول یا حهیساده، با قر

 یشد. اندام یده نمیدر او د یماریاز ب یا هانچ نشیآن زمان، ه

حس شده  یشوند، ب ید مبادا دچار مشكلیترس می که او

از  یچ هراس خاصیه یرمسترانگ بآ ین هنریبودند؛ بنابرا

 بود.  ده  و در آرامش فرو رفتهیک، خوابینزد ی ندهیآ

سرش در  یباال یزیکِ تابستان، چیاما، در آن شب تار 

که در غربِ آسمان متراکم شده بود،  یشرف وقوع بود. ابر

د یجه یرون میان آن، بیتند از م یخورد و برق یگاه شكاف م گه

ها  کوتاه و لرزان، مجسمه یین روشنایا د.یتاب ین میو به زم

ش یوحشتناک به نما یا قبرستان را به گونه یوسنگ قبرها

، . آن شبداشت می را به رقص واها  گذاشت؛ و انگار که آن یم

ک یدن به قبرستان نزدیسرک کش یبرا ینبود که کس یشب

 یکه در آن جا مشغول نبش قبر هنر ین سه مردیشود. بنابرا

 ت کنند.یبود که احساس امن یعیودند، طبآرمسترانگ ب

بودند که   ای یپزشك ی ان دانشكدهی، دانشجوها آندو نفر از 

اهپوست غول یجا فاصله داشت. نفر سوم، سلومتر از آنیچند ک

شناختند. جس  می بود که همه او را به نام جِس یكریپ

کرد و مثل آچار فرانسه،  یها بود که در آن گورستان کار م سال

ن که گورستان را مثل یخورد. او از ا  یم یدرد انجام هر کار به

 ار خوشحال بود. یشناخت، بس یکف دستش م

 

شد حدس زد  می که هم اکنون مشغول انجامش بود، یاز کار

جا ثبت شده  چنان هم که در دفتر آن ن گورستان، آنیکه ا

 یبا اسب، آن سو یا گر صاحب مرده نبود. کالسكهیاست، د

 ها آن، به انتظار یاصل ی رون از جادهین نقطه، بیدر دورتروار ید

 ستاده بود.یا

که چند  ینبود. به سرعت، خاک ینبش قبر، کار سخت       

ش،  با آن قبر را پر کرده بودند و هنوز نرم بود، یساعت پ

دشوارتر  یخته شد. اگر چه برداشتن درِ تابوت، اندکیرون ریب

ن کار ینیز انجام گرفت. جس در ان کار یبود، اما سرانجام ا

درِ تابوت را باز کرد. در را  یها چیتخصص داشت. او با دقت پ

دا ید هویراهن سفیاه و پیدر شلوارِ س یکه بلند کرد، جسد

که  یزد. غرش رعد ین لحظه، آسمان دوباره برقیشد. در هم

گورستان را   ی رخوت زده ید، فضایپس از آن به گوش رس

ش یبلند شد و در جا یآرمسترانگ به آرام یهنرتكان داد. 

ک یفروخورده، هر  ییادهایسه مرد، دهشت زده، با فرنشست. 

توانست آن دو  یا نمیز در دنیچ چیختند. هیگر ییبه سو

جا باز گردند. اما، جس از  دانشجو  را وادار کند که دوباره به آن

، دو دانشجو با یه روشن صبحگاهیدر سا بود. یگریجنس د

گود افتاده از وحشت و اضطرابِ آن  ییها ده و چشمیپر یرنگ

مالقات کردند. هنوز  یپزشك ی گر را در دانشكدهیحادثه، همد

 د.یتپ می قلبشان از وحشت به شدت

 «؟یدید»اد زد: یفر ها آناز  یكی

 «م؟یکار کن چهمن، آره! حاال  یخدا»

در آن اطراف زدند. به پشت ساختمان که  یچرخ ها آن      

 یکوچك ی افتاد که به کالسكه یشان به اسب دند، چشمیسر

ح یچراغ کنار درِ اتاقِ تشر ی لهیبود و طناب آن به م بسته شده

اهه، که یگره خورده بود. ناخودآگاه وارد اتاق شدند. جس س

از جا ها  دن آنینشسته بود، با د یمكتین یف رویبالتكل

 از هم باز شدند. یشخندیش به نیها ناها و دند برخاست. چشم

 «منتظر پولم هستم.»گفت: 

ح افتاده بود، یز تشریم یآرمسترانگ، لخت رو یجسد هنر

ده یکوب ل به سرشیخون آلود و آغشته به خاک. با ب یبا سر

■بودند. 
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 «برف»داستان   
 «ها یم طباطباییمر»مترجم ؛ «ادوارد جانسون»نویسنده  
 

 بیگانه رسیدیم برف شروع شده بود.ی  هوقتی ما به آن خان

باراند و  می از ابری حجیم و سیاه برف را بر سرمان ای هقطع

ریز برف آرام بر روی چراغ های  ههوا غرق در مه بود. دان

ریخت و انگار صدای غرق شدن هر  می ایستاده کنار خیابان

رسید که حاال دیگر رنگ سفید  می به گوشها  ن دانهآکدام از 

شاید مثل  رسیدند. می نداشتند و بیشتر خاکستری به نظر

 افكار من.

مامان چمدان را در دست داشت و جای پایش روی پادری 

کرد  می ون فكرچ و تمام مدت در حال صحبت بود مانده بود.

 همه چیز سرگرم کننده و متفاوت است.

این خانه غریبه را  گفتم چون اصالً نمی من اما چیزی

جلوی پنجره ایستاده بودم و به بارش برف  دوست نداشتم.

چیز یک جورهایی اشتباهی بود و یک  انگار همه کردم. می نگاه

 نبود.این چیزها مشابه اتفاقات داخل شهر  لنگید. می جای کار

 افكارم مغشوش بود.

 ها بادهای سیاه و سفیدی روی بام

ها آرام آرام  هایی بعد برف و دقیقه وزید می

برف بر های  هدان کردند. می شروع به ریزش

باالی پنجره اتاق نشیمن های  هروی طاق

در عین حال  تصویری زیبا را ساخته بود.

 این تصویر رعب بر انگیز هم بود. 

یز را به حالت عریان و بی پرده قورت داده انگار برف همه چ

و درختان در ردیف هایی سیاه کنار هم ایستاده بودند و  بود.

باریک از  ای هدر کناره دنیا حاشی شدند. می نهایت تمام در بی

 جنگلی از افكار یک مرد مشوش. یک جنگل بود.

انگار در این شهر زمستان بود  همه چیز انگار اشتباهی بود.

 همه چیز وارونه بود. کشور تابستان.و در 

همه  و تعداد زیادی اتاق داشت. خانه بزرگ و خالی بود،

توانستی صدای  نهایت تمیز بود و تو هیچوقت نمی چیز بی

ها وسیع بودند و به شدت هم  پاهایت را بشنوی چون فرش

 نرم.

ها را  توانستی بقیه اتاق می ایستادی می اگر تو در اتاق چهارم

مثل کسی که در ایستگاه قطار ایستاده و رفتن ترن را با ببینی 

کند، رفتن ترنی که شاید بازگشتی در آن  می ناراحتی تماشا

مثل تونلی تنگ که  اتاق انتهایی بسیار تاریک بود وجود ندارد.

 در قابی طالیی محصور شده بود.

و نور  از مه فرو رفته بودند ای هها کم نور و در حال تمام چراغ

 و تو هیچ صدایی را کردند. می ت بسیار کمی را روشنوسع

 شنیدی. نمی

آرام و غیر  تنها این وجه خانه بود که شبیه بیرون بود.

 بارید. می بارید و می معمول. و برف همچنان

عجیب بمانیم اما ی  هچرا باید در این خان من پرسیدم:

در حال آشپزی در  مادر جواب واضح و روشنی در کار نبود.

به  کاوید. می نگاهش انگار مرا او هم ساکت بود.، آشپزخانه بود

در همچنان  آشپزخانه رفتم اما حرفی برای گفتن نداشتم.

بدون صدایی در حال تاب خوردن بود و تاب خوردن در بدون 

دادم  می من نشان صدا به عقب و جلو همچنان ادامه داشت.

 اما چیزی که این خانه را با این همه سكوت دوست ندارم.

 گفتم. نمی

 جا تر شده بود و همه برف انگار خاکستری حوالی عصر بود.

را فرا گرفته بود و انگار با چسبی محكم به 

ی  هحاشیتمام . جا چسبیده بود همه

از برف پوشیده بود و سرما و ها  پنجره

تاریكی جای خود را به روشنایی اندکی که 

درختان شبیه  آمد شده بود. می از دور

هایی شده بودند که هزاران انگشت  دست

رو به آسمان کردم به مسیری که این برف  خاکستری داشتند.

 م.چیزی جز بارش و بارش ندید اآمد چشم دوختم ام می از آن

بعدی و در نهایت چشمانم  خیره شدم به بعدی و بعدی و

 ناامیدی را هضم کنم.های  هتوانستم شاید بارق نمی .خسته شد

های کافی برای جمعیت زیادی  اینجا حسابی گرم بود و اتاق

در سكوتی که شاید  داشت اما ما فقط دو نفر بودیم. ها نااز انس

 نگفتم.برای هر دویمان دلپذیر بود. من چیزی 

 کرد و می جا را نگاه مادر شاد بود و با اشتیاق خاصی همه

گفت: چقدر آرام و ساکته! البته خیلی هم دوست داشتنی  می

 و گرمه.

 رو نشست و شروع به کشیدن کرد.و پشت میز درخشان روب

اش را از تن در آورد و تمام تصویر  بند سوراخ و کهنه پیش

اش  در بطری جوهر هندیآرام خیال شد و  هایش را بی سازی

 قلم را به سمتم گرفت و گفت: و قلمش را پر کرد. را باز کرد

بعد از پایان همه چیز را از اول شروع کرد  شود میبه نظرت ن

 ؟مثل این قلم که از مرکب پرش کردم

 من اما چیزی نمی گفتم چون اصالً
 این خانه غریبه را دوست نداشتم.

جلوی پنجره ایستاده بودم و به 
 بارش برف نگاه می کردم.
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تمیز و مرتب بود و مثل بقیه ها  پله به سمت باالخانه رفتم.

های  معلوم بود که سال و داد. نمی چوبی صدای جر جرهای  هپل

 ذشته است.گ می زیادی از عمرش

 چه کسی باید همینطور منظم باشند. می ها پله خوب بود.

 هایش یكجا و منظم کنار هم قرار دانست که آیا همه قدم می

از ها  گذاشت این نظم پله می اگر پایی را کج و ماوج گیرند؟ می

 کرد. می افتادنش جلوگیری

ما زمین تا آسمان فرق های  هکه با پلاین همان چیزی بود 

 ها همه از روی آن رفت و آمد داشتند. هایی که سال پله داشت.

هم ها  بنابراین به این مسئله فكر کردم که این راهرو و این پله

 غیر عادی هستند.

های طبقه باال در یک ردیف قرار داشتند و تمام  تمام چراغ

 د و همه درها باز بودند.رسیدن می ها گرم و تمیز به نظر اتاق

اتاق  درون آن سرد و تاریک بود. تنها یكی از درها بسته بود.

کوچک ضد بید در های  ههای بزرگ و و کیس پر بود از صندوق

های مرتب آویزان بودند و دانه برفی  ردیف

انگار  تزیین شده بود.ها  کوچک روی کیسه

هیچ  به فضایی دور از زمین آمده بودم.

مثل  مان با سارا هماهنگ نبود.وقت افكار

 ،کردم نمی بودم که راه را پیدا ای هگمشد

در  توانستم صدای برف را بشنوم. می حاال

کرد و گاهی هم   می بارید انگار با خودش زمزمه می تمام مدت

 داد. می صدای خش خش

 در هر حال من در را، انگار خانواده دیگری هم اینجا بودند

خوام به  می و گفتم: من پایین بستم و دوباره برگشتم

 رختخواب برم.

خواست در اون ساعت به  نمی دلم این مشخص بود که اصالً

و چیز دیگری  رختخواب برم اما فكر کردم که این کار بهتره.

هیچ چیز در این  تمیز و مرتب بود.، تخت بزرگ هم نگفتم.

رسید و اینجا شبیه هیچ جای دیگر  نمی خانه عادی به نظر

 یا شاید من شبیه هیچ چیز نبودم و عادی به نظر .نبود

 رسیدم. نمی

مامان خیلی  بارید. می صبح شده بود و برف همچنان داشت

و خیلی هم بشاش به  وقت بود که کارش را شروع کرده بود

رسید که  نمی شومینه روشن بود و مادر به نظر رسید. می نظر

 من هم چیزی نگفتم. نگران کسی باشد.

من  چهارم رفتم و به تماشای برف نشستم.به اتاق 

خواست بدانم این برف تا  می مسئولیت بزرگی داشتم و دلم

 همین برفی که از دیروز شروع شده بود. کی ادامه دارد.

و من  هزاران دانه برف بر روی شیروانی ریخته شده بود

 برای دیدن این منظره خاکستری تمام تالش خودم رو

انگار پوشیدن  سفید برتن کرده بودند.درختان رخت  کردم. می

 امر شده بود. انگار زیر چیزی پنهان بودند. ها آناین لباس به 

هم باید  به همه چیز نگاه کردم تا فهمیدم که به زودی ما

گرفت که ببارد تا  می این برف تصمیمی همین کار را بكنیم.

را رف همه همه چیز را در خود فرو ببرد، و با توده عظیمی از ب

 دهد کسی چیزی را به خاطر بیاورد.از بین ببرد و اجازه ن

روند و همینطور تمام خانه  می تمام درختان در زمین فرو

فقط بارش هست  ها باقی نخواهند ماند. و نه راهها  نه جاده ها.

 و بارش و بارش.

رفتم و به صدای برف گوش ها  دوباره به سمت اتاق جعبه

توده در حال بزرگ شدن و سرعت شنیدم که این  می .دادم

 گرفتن است.

به این برفی  توانستم به چیز دیگری جز برف فكر کنم. نمی

ای کاش  که همه چیز را پوشانده بود.

مامان در  آمد. می بوجودچیزی هم در من 

 حال رسم بود.

را روی مبل چیده بودم ها  من کوسن

روی یكدیگر و هر از گاهی به روزنه میان 

نگاهم را متوجه شد  انداختم. می آن نگاهی

و من جواب  حالت خوبه؟ و دوباره سرگرم کار شد. و پرسید:

 : البته.دادم

فلسفه دوباره به بارش برف خیره شدم.  به اتاق برگشتم.

خیلی چیزها برایم غیر قابل فهم شده بود. این اواخر جدا 

کرد و به همراه مادر آمدن به اینجا را  می شدن از سارا اذیتم

شاید به همین دلیل قبول کرده بودم. حجم سرد خیابان و 

تمام چیزهای غیر عادی را شاید برای فراموش کردن تمام 

 های این اخیر تحمل کرده بودم. مصیبت

گذشت تمام این افكار از من  می یا انگار از نظرم آرام آرامدن

درختان و خانه در پوششی از برف فرو  آدمی گیج ساخته بود.

 رفته بودند مثل من که در پوششی از وهم پنهان شده بودم.

های زمین یک جورهایی به تكامل و  به نظرم آمد تمام آدم

اف خودم رسند و این من هستم که در فضای اطر می پویش

 مسحور ماندم.

 ؟شود میاین پنجره را فراموش کنند چه  ها آناگر تمام 

های بیرون  تر از آنی بودم که بخواهم به یخ زدن آب خسته

با خودم فكر کردم که دنیا پر از این  از این در فكر کنم.

دیدمان از  مان. تناقضات ما با خودمان و زندگی تناقضات است.

قتی که با گیرد و می به خود سراسر دنیا شكلی عجیب

های طبقه باال در یک  تمام چراغ
ها  ردیف قرار داشتند و تمام اتاق

رسیدند و  گرم و تمیز به نظر می
 همه درها باز بودند.
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چیزهای بزرگ در حال  شویم. می شرایطی غیر عادی مواجه

هم ها  را از دوردست ها آنحتی صدای  ناله و شكایت هستند.

درست مثل سارا که همیشه از همه چیز  فهمید. شود می

درست مثل وقتی که مرا به سادگی از  شاکی و ناراحت بود.

کردم اما با انبوه این  می حساسا صحنه زندگیش کنار گذاشت.

اینجا انگار همه چیز در سكوتی  شدم. می برف از همه چیز دور

 رفت. می عمیق فرو

 بزرگترها  کردم اینجا در این برف فرشته می احساس

 آمدند. می ن فرودیجا روی زم و در نهایت همین شدند. می

برف  کوچک در این محله انگار همگی منتظر بودند.های  هخان

به  آسمان سیاه شده بود.و وزید  می حاال با شدت بیشتری

تغییر ناگهانی هوا مادر هم انگار از این  ،سمت پنجره رفتم

 او کنارم آمد و به بیرون پنجره نگاه کردیم. .متعجب شده بود

سارا  رسیدند. می تر به نظر تاریکها  خانه

برایش  همیشه از سرما بیزار بود.

 معنی مورد دنیا بیهای من در  بافی فلسفه

سكوت هم ، سكوت هم همینطور آمد. می

دانم شاید همین  نمی معنا بود. برایش بی

تفاوت افكار بود که مرا با آن همه عشق رها 

برف مثل هیوالیی وحشتناک  کرد و رفت.

و افكاری که ها  مثل خیلی از حس در حال رشد کردن بود.

 مثل شک شاید. کنند. می مثل خوره در ما رشد

 کنی؟ می مادر پرسید: چكار داری

 به نظرم بهتر از دروغ بود. گفتم. نمی من هنوز هم چیزی

خواست مادر مثل دوران خیلی دور برایم غصه  می دلم

 بگوید و مرا از این سردرگمی که در آن اسیر بودم رها کند.

 نگاه کن.ها  بیا به این خانه رو به مادر برگشتم و گفتم:

انداخت قلم پر شده با جوهر هندی را مادر نگاهی به من 

بدون حرف  روی کاغذها رها کرد و به سمت پنجره برگشت.

 ما دوباره پر از سكوت. اینجا یه منطقه تنهاست. خاصی گفت:

خواستم که بدانی همه چیز  می توانیم به گرما برگردیم. می

 گذراست. مثل این برف، آب که بشود همه چیز را با خودش

را و زندگی دوباره آغاز ها  حتی کینه برد. می شوید و می

 .شود می

 

 

 

 

 

مگر نه اینكه من هم همین  اینطور نیست؟ مثل زندگی من.

 کار را کردم..

 دلم برف نگاه کردم.های  هبه دان گفت. می مادر راست

 خواست این سرما را رها کنم. می

نوری پر تشعشع اتاق را پر  آمده بود.فردا صبح آفتاب در

پایین رفتم و در را باز کردم و به  مادر خواب بود. بود.کرده 

 مادر راست ها آویزان بود نگاه کردم. مپهایی که از ال قندیل

را رها ها  هم المپها  گفت شاید همین روزها همین قندیل می

 کنند.

بینی  می :ه بود. حاال پشت سرم ایستاده بودمادر بیدار شد

راستی  اند. چیز را پوشاندهروی همه ها  چقدر جالبه چطور برف

 فلسفه تو برای زندگی چیست؟

 این فلسفه تنهایی و انزوا نبود. قطعاً نگاهش کردم.

مادر چه چیز را  ها دانستم حاال این سال می

 در درونش پنهان کرده است.

آرام کنار  نم را در دستانش گرفت.اتدس

دوستت دارم، دوستت  گوشم زمزمه کرد:

 دارم.

انگار به طرز وحشتناکی به زندگی باز 

مان انگار باید یک جایی  ما همه گشته بودم.

زندگی را بشناسیم شروع انگار از همین اتاق بود و شاید پایان 

درختان هنوز هم  نگاهی دوباره به آن بیرون انداختم. هم.

مادر دوباره به  سرپا ایستاده بودند. مادر هم هنوز سرپا بود.

مثل تمام این  شروع به کار کرد. رفت و نشست. سمت میز

 ها. سال

 میرم بیرون کمی قدم بزنم. پالتو ام را برداشتم و گفتم:

ماه پیش باید این شاید خیلی  کردم. می من باید این کار را

 کردم. می کار را

 بیرون کشیده بود.ها  مادر انگار همه چیز را از زیر برف

به خانه که برگشتم مادر با لیوانی نسكافه جلوی پنجره 

نظرت در مورد  آرام به سمتم برگشت و گفت: ایستاده بود.

 برگشتن به خانه چیست؟

 خوبه. من گفتم:

 ■ ما با هم به خانه رفتیم.

 سارا همیشه از سرما بیزار بود.
های من در  بافی برایش فلسفه

 آمد. معنی می مورد دنیا بی
سكوت هم همینطور، سكوت 

 معنا بود. هم برایش بی
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 «عكاس و فیلسوف»داستان  

 «سیاوش ملكی»؛ مترجم «استریندبرگ آگوست »نویسنده  
 

او ، بود که کارش حرف نداشت یعكاس یروزگار یروز

؛ خودش گرفت یرخ و تمام قد م سه، رخ رخ، تمام مین یها عكس

انجام  شان را شخصاً کرد و کار روتوش و چاپ یرا ظاهر م ها آن

، لسوف هم بودیکه ف یی! اما از آنجابود یمرد زبل، داد. او یم

اش  هیبود. نظر یلسوف و متفكر بزرگی؛ او فبود یشه شاکیهم

و به  یبه سادگ، هین نظریته است. ا و ا سرین بود که دنیا

که در محلول ظهور قرار  یعكس هنگام ی شهیش   ی لهیوس

که در اصل در سمت راست  یزیداشت قابل اثبات بود. هرچ

 یزهایچ، شد یو در سمت چپ ظاهر مینگات یتو، قرار داشت

، شد یره میت، آنچه روشن بود، آمدند یبه رنگ روشن درم، رهیت

 یها دکمهآمد و  یم  د دریبه رنگ سفی، آب

 ا سروته بود.یدن شد. یبراق مثل آهن م یا نقره

ی، معمول ک مرد کامالًی: داشت یكیشر، مرد

: در مثالً. کن خرد ات اعصابیسرشار از خصوص

، دیکش یگار میس، آتش به آتش، تمام طول روز

موقع ، بست یسر خودش نم هرگز در را پشت

چاقو غذا  با، نكه از چنگال استفاده کندیا یغذا خوردن بجا

و یاستود یتو، گذاشت یخانه کاله سرش م یتو، خورد یم

وان آبجو یکرد و سرِ شب سه ل یز میش را تمیها ناخن

 !راد بودیب و ایخورد. او سراپا ع یم

ل هم بود ین دلی؛ و به همنقص بود یب، لسوفیف، سو از آن

؛ او دلش خاطر بود دهیرنج، رشین دوست سراپا تقصیکه از ا

توانست چرا  ینم یول، هم بزند ن شراکت را بهیکه اخواست  یم

 ها آنکه  یی؛ و از آنجااز داشتیتداوم شغلش به او ن یکه برا

 یا نهیلسوف به کیرنجش ف، ن شراکت بودندیا ی ملزم به ادامه

 ! نبود یندیز خوشایچ ن اصالًیل بدل شد و ایدل یب

 یا م گرفتند که کلبهیتصم ها آن، دیبهار که از راه رس

افتن مكان و یمور ألسوف میک فیه کنند و شریکرا یالقیی

همراه هم  ها آنک روز شنبه یافت و در ی یا منزل شد. او کلبه

 کوچک بخار عازم محل شدند. یک کشتیسوار بر 

د. او یعرشه نشست و پانچ نوش یلسوف سراسر روز را رویف

 نكه کبدش یا یكی: برد یرنج م یماریبود و از چند ب یمرد چاق

 

د از یداد، شا یدرد آزارش م نكه پایکرد و دوم ا یخوب کار نم

که به مقصد  یموقع. ه آن بودیشب یا یا ناخوشیسم یرومات

 سر گذاشتند و عازم ساحل شدند. را پشت یپل، دندیرس

 ؟نجاستی: ادیلسوف پرسیف

 م. یم تا برسیاده بریه ذره باس پی: كش جواب دادیشر

مودند که پر بود از انواع گل و بته و به یرا پ یراه کوره ها آن

از آنجا به . دندیحصار پر یشد. از رو یختم م یک حصار چوبی

شكوه کردن از  لسوف شروع کرد بهیبود و ف یسنگالخ، بعد راه

ک یکه دوباره به  یادش رفت موقعیدرد از ، ش امایدردِ پاها

  وجود نداشت چرا یگر راهید، گر برخوردند. بعد از آنیحصار د

برهنه گذاشتند که  یا که قدم بر صخره

ده بود از بوته و درختچه. یپوشاطرافش 

ستاده یا یشیگاوم، ن حصاریسوم یسو آن

لسوف یدنبال فبود که تا حصار چهارم 

خته بود که یقدر عرق ر لسوف آنی؛ فگذاشت

حصار  یتمام منافذ پوستش باز شده بود. وقت

لسوف ینند. فیسر گذاشتند توانستند خانه را بب ششم را پشت

: چرا دیرفت. پرس یمهتاب یوارد خانه شد و بالفاصله به رو

 ن. منظره رو گرفته ینا که جلوی؟ انقدر درخت دارهینجا ایا

ا رو یباد سرد در ینا جلویا ی: ولكش جواب دادیشر

 رن.گی می

 ه باغ کاجه.یخونه وسط  مونه... یسا میاط کلینجا مث حیـ ا

 ده.یمف یسالمت ین محل برایـ ا

ن یا یبرا یمناسب یکنند اما جا یتن سپس خواستند آب

ن سنگالخ و گِل و ینبود جز زم یزیکار وجود نداشت. آنجا چ

و ، کرد یلسوف احساس تشنگیف، استحمامشُل. بعد از 

از آب چشمه بنوشد. آب چشمه به رنگ  یوانیخواست که ل

داشت.  یب تندیغر بیعج ی ل به قرمز بود و مزهیما یا قهوه

ر یز خوب نبود. گوشت گیچ چینبود درواقع ه یآب خوب اصالً

خوردن وجود نداشت.  یبرا یزیچ یر از ماهیآمد و غ ینم

کدو نشست تا به حال  ی ک بوتهین شد و کنار یلسوف غمگیف

ست یبا یش کرد. او میشد کار یخودش افسوس بخورد، اما نم

ها  راه رسید، آنبهار که از 
ای  تصمیم گرفتند که کلبه

ییالقی کرایه کنند و شریک 
فیلسوف مأمور یافتن مكان 

 و منزل شد.
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 یاب دوستش هوایكش به شهر برگشت تا در غیماند و شر یم

 را داشته باشد.  یکاسب و کار

ش دوست یک برگشت پیشش هفته گذشت و شر

لند ک جوان باالبی: پل به دوستش برخورد یاو رو. لسوفشیف

، انداخته و پوست برنزه. خودش بود گل یها اندام با گونه کیبار

، لسوفیلسوف بود که دوباره جوان شده بود و شاداب. فین فیا

ش ید و دنبال گاومیفرز پر و تر، هر شش حصار یاز رو

: به ک به او گفتیشر، نشستند یمهتاب یکه رو یگذاشت. وقت

 یمدت چجورن یخوبه... ا یلیرسه که حالت خ ینظر م

 ؟گذشت

 :لسوف گفتیف

ها پامو  سنگ نجاتم دادند... ین حصارها از شر چاقی! ایـ عال

ساده و سالم کبدمو معالجه کردن و  یغذاها ماساژ دادن...

 یا د باورت نشه که آب قهوهیو شا هامو... هیکاج ر یدرختا

که من الزم  یزیهمون چ یعنی... چشمه سرشار از آهنه

 داشتم!

 یستیمتوجه ن ر...یلسوف پیجناب ف : خب...كش گفتیشر

 یمنف یزایچ یتونست یگا کردیوان نیپُر ل ی مهیکه چون به ن

از من تو  یر مثبتین تصوی؟ اگه همچیل کنیرو به مثبت تبد

 یبیمن چه معا یکه بفهم یکن یو سع یذهنت داشته باش

: بود... فكر کن ین حد متنفر نخواهیگه از من تا اید« ندارم»

 یتونم کاروکاسب ینه که میهم یخورم و برا یمشروب نممن 

 میگمهرگز پشتِ سرت بد ن کنم... ینم یدزد رو بچرخونم...

خوب رو بد جلوه  کنم... یت نمیچوقت شكوه و شكایه

دار یسحر ب ی کله کنم... یها بد برخورد نم یبا مشتر دم... ینم

ظهور  نكه محلولیا یکنم برا یز میر ناخنامو تمیز شم... یم

 ی شهیش یزه رویذارم تا مو نر یکاله سرم م ز باشه...یتم

رو دفع  یسم یکشم تا دودش گازها یگار میها... س عكس

چه... سر یو نپیاستود یکنم که صدا تو یش میدر رو پ کنه...

نكنم... و با چاقو  یسكینكه هوس ویخورم واسه ا یشب آبجو م

خراش بده نكه چنگال دهنمو یخورم چون از ا یغذا م

 ترسم. یم

ن به بعد ما ی... از ایلسوف بزرگیه فی :  تو جداًعكاس گفت

 ■م. ید یرو ادامه م ی! و همراه هم زندگمیقیبا هم رف
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 «Ye-leng»داستان   
 «ایماندانا داورک»مترجم ؛ «یخانیوسف علی»نویسنده  

 

Only Golpari knew that the Tabrizis* of 

Gelchal weren’t 23. Even when she looked 

from the hole of the kitchen she could count 

the trees two times, three times and many 

times. 

When she struck the match, the dry barbs of 

the Gavan* stretched the flames of fire to 

the small and big hazelnut branches that she 

placed them in the kale*.  

The smoke column went up through the 

round baje* of ceiling, curling and going 

towards the outside blue. She returned 

again. This time she didn’t look from the 

kitchen and its hole. She counted, “One, two, 

three, four, five, six, seven, eight, nine.” 

A Keshkeret* was sitting on the ninth tree. 

- Ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen. 

The sound of a woodpecker was heard from 

there. She couldn’t see which tree it was 

hanging from.  

- Fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, 

nineteen, twenty. 

Keshkeret shook its scissors-like beak. It 

could stammer with its rusted beak, 

“kesh…keret…kesh…keret…kesh sh sh keret t 

t.    

- Twenty one, twenty two, twenty tree. 

It flew from the ninth tree and came without 

flapping its wings again. Kesh sh…keret 

t…keshkeret. Kesh keret t t t. It turned round 

the twenty fourth Tabrizi’s bud. It wanted to 

sit on it that it turned again and sat on 

another one. The branch of the twenty  

 

fourth Tabrizi came up and flew the 

Keshkeret. The Keshkeret sat on the branch 

coming up. Another branch came up and 

took the Keshkeret. It was stretched harsh 

and she saw nothing no more.  

Now she was sure that the Tabrizis of Gelchal 

weren’t 23. The coughing sound of Golbaji 

was coming from the Kouche-Bagh* behind 

the bath. Golpari wanted to look at the trees 

again, but she turned its way and went into 

the kitchen. One side was the fire of burnt 

kale. She picked up the menghash* and took 

the half-burnt pieces of wood that were 

scattered around the kale. When the fire 

came up, she took the small pot of water 

beside her hand and put it on the kale. 

Golbaji turned her head down into the 

kitchen and said, “Good time”.     

 - I hope you are well. 

She gave the milk pail that she had in her 

hand to Golpari and sat on the platform in 

front of the door. Golpari who sat on the 

platform of the oven stood up and took the 

milk pail. 

- What’s up?  

- Nothing. Arsalan went to Ghazvin; he might 

also find a job or something.  

- He comes back for hazelnut-picking. 

Doesn’t he? 

-  Maybe he doesn’t come. He says if he 

works one day he can take two or three 

workers to pick up the hazelnuts for him.  



   9313 مهرماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاهم شماره 919 

She took the get* that was on the smoked 

nail in the body of wall and sat on the heels 

of her feet. She gave a round movement to 

the waist of her pants and pulled the legs up 

above her knees. She put the get into the 

milk pail. When she pulled it out of the milk, 

she looked at it in the light coming from 

outside. She shook it until no milk left on it. 

When she was putting away the get, she 

said, “Our life will be bitter if we don’t have 

this rural cooperative.«          

Golbaji took the empty milk pail and stood 

up. 

- Are you in a hurry? 

- Our gardens down still have mulberry 

leaves; ghasabis* shouldn’t just be given 

barely. 

She remembered her own paternal mulberry 

trees that were further down with the 

distance of one garden from Gelchal. Their 

innocent animal wasn’t calm in the stable. 

Golbaji was out in the kitchen that said, 

“Milak is also alive just for a few days.«A 

place in which there was no human being. 

Let’s a gang of jinns, fairies, elves, ye-lengs 

and hyenas make a nest in here. She went 

down slowly from the sloping stones of the 

kitchen. Then just the sound of her coughs 

came into the kitchen that Golpari was 

coming out of it. She also looked at 

Golbanou’s house.  

-  Oh, the sun passed by the bottleneck too. 

She took a small pot and circled some water 

in it. She put her own milk pail and Golbaji’s 

milk jar beside the kale that was covering 

with ash.  

Every morning she went to the water pond 

of Gelchal and filled the ewer and pitcher 

with water. She washed the dirty dishes and 

filled them up with water and returned. She 

never counted the Tabrizis of Gelchal, but 

this time she felt that these Tabrizis were not 

the same ones. 

The last time that Arsalan came back was 

happier. The last time that he took Golpari 

with himself he took a Sangak* and they sat 

in the jegaraki* of the round bazaar. They 

wrapped four spits of liver with the Sangak 

and Golpari said, “If you eat a piece of 

Sangak in here, it is better than Milak.« 

The coat was tight for Arsalan. He gave a 

movement to his coat on the shoulders and 

said, “You go such a long way to reach 

Gelchal – so what? To bring a ewer of water. 

Here there are taps – you must just…” 

Then he calculated if they didn’t eat ghasabi 

this year, he could – with the money he 

gained by it and a little money that he had 

gotten by standing in bazaar and working as 

a builder and well with the help of others – 

buy a four-wheeled vehicle.  

She never saw a four-wheeled vehicle in her 

life. She remembered when they sat at the 

kursi* she asked Arsalan and he said, “It is as 

the size of this but put four wheels under it. 

It has a handle from one side too in order to 

push it. Then whenever you are, there is 

someone who calls loudly, charkhi”* 

Then he said, “You can keep the wolf from 

the door in Milak with this”.  

If Golpari wasn’t persistent, Arsalan didn’t 

want to stay, but Golpari said, “What do you 

have less than the others?” 

Arsalan looked at himself; nothing. 

- Making breakfast is such a difficult work.  
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- Good time. 

It was Golbanou. She gave the milk pail to 

Golpari. She got the get and shook it in the 

air and put it into the milk. It was lower than 

the usual line. She wanted to say something, 

but she thought that this was just Golbanou 

who could handle the affairs of their house 

for a while in their absence until a cattle-man 

or somebody came and bought themcheap. 

She brought out the get and shook it in the 

air and put it away. She took the small pot of 

hot water and put the empty small pot on 

the kale. She took her own milk pail as well 

as Golbaji and Golbanou’s milk jars and 

poured their milk into it. Then she put three 

or four thick pieces of hazel wood on the 

three sides of the kale and blew out the fire 

slowly. She pursed her lips and flew slowly 

lest the milk be covered by ash.  

- What’s up? 

- Nothing, we might move house this year.  

- Well, you are more lucky. Arsalan is healthy 

and is able to carry load and work on 

buildings. That is why nobody cast a favor in 

your teeth…I must go that he hasn’t had his 

breakfast and his voice will go up. Everybody 

has a man, our fate is with this half-man.  

Golpari returned. She came in front of the 

door of the kitchen to get more firewood     

again and take them inside. She remembered 

that how the Tabrizis of Gelchal weren’t 23. 

She didn’t look back. It has been a while that 

she suspected, but didn’t say anything to 

anyone until the very Golbaji answered that 

it was just ye-leng that could be there.  

She said that it was tall like Tabrizis. It has 

also two long loose hands that come up at 

the right time and … 

She also heard in the stories that it stuck you 

to stone under kursi. In the light of the day, 

its eyes are not clear, but when the night 

comes they flicker as if there is cheragh-

touri* in there.           

She returned and brought out her head out 

of the hole of the kitchen to count the 

Tabrizis again; one, two, three, four… 

If Arsalan was here and heard these things, 

he would definitely say that all women are 

superstitious. And if I said that I counted 

myself, he would talk back that what were 

you?    

Ten, eleven, twelve, thirteen… 

- So what?  

As if water was poured on fire, the sound of 

the boiled over milk was heard. She ran. She 

got a ladle to take the milk with one hand, to 

bring it up and then to pour it into the pot. 

She pulled out the firewood under the fire 

from one side too. She also blew with her 

mouth.  

- Mrs. Golbaji! At least some children have 

gathered you, what about me?  

She brought down the milk. She poured a 

spoon of yoghurt into a bowl that she had 

cleaned it before with the corner of her 

pants. She stirred it with spoon. When the 

yoghurt and milk mixed, she put aside the 

pot and cleaned the spoon with her mouth. 

She opened the checked chador-shab* 

around her waist to cover the small pot with 

it, but she repented and fastened it again 

around her waist. She went towards the 

ewer and poured some water into the milk 

pail. She shook it and sprinkled it out of the 

kitchen just from right there. The water was 

splashed to the wooden door. She poured 
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the rest of the water into the milk pail. She 

had a look at it. She saw the pitcher have 

water. She took the ewer. She was closing 

the door of the kitchen that the Tabrizis of 

Gelchal fell into her look.  

She was climbing up from the big stone 

beside the stable that she also had a look at 

the roofs of Milak. She wasn’t able to see the 

roofs of the houses. The alleys were also too 

silent.  Golbanou had said, “In this winter, 

wolves show no mercy to those crippled in 

here.« 

The door of the school was locked. The 

acclivity of the wall of the school as well as 

its storages was breath-taking, but her look 

was just on the Tabrizis of Gelchal. She 

remembered she had the red scarf on her 

head. She told herself that she wished she 

had changed that red scarf at least.   

Although she was taken aback, but when she 

reached the harvest, she just counted again 

the Tabrizis of Gelchal. When she came to 

take some water from the water pond in the 

morning, the dark mist was going down from 

Milak. The down farm was still in the silk of 

mist.    

In the morning, she saw that the shepherd 

was taking the cattle, but now no cow and 

donkey are seen till far sight.  

Twenty one, twenty two, twenty three… 

She got to Gelchal now, but she didn’t count 

twenty four and went towards the tank that 

was behind the right chapars.* She put the 

ewer on the ground. She thought although 

the twenty fourth Tabrizi is the last one and 

there is a long distance from it to the first 

one where she was, but she told herself 

maybe the twenty fourth Tabrizi was the first 

one.    

The pipe of the tank was out. The sound of 

falling of water into the ewer made her more 

be taken aback. The ewer was being filled 

that the gherrr falling sound of the water 

pouring into the water tank was heard from 

a long distance equal to the height of the 

Tabrizis. She poured, from the polyvinyl pipe, 

some water onto her face to make herself 

feel good. When the water touched her face 

she felt as if it was the hands of the twenty 

fourth Tabrizi of Gelchal that were stretched 

on her face, too cool.  

Her hand struck the ewer. The tiny stones 

under it were dislocated and the ewer fell on 

one side. Now the falling sound of water 

became louder than before. While she was 

embarrassed she wanted to put the ewer 

right. She felt she became too tall; the 

distance was too long for her to take it up. 

Even when she took it she felt it was too 

heavy. Her hands were shivering. Just at that 

very moment a hand got the ewer, took it up 

and put it under the pipe of water.  

First she didn’t get it, then when she saw it 

was a wooden green-brown hand with algae, 

she got that it sat by her; it was ye-leng.  

She didn’t get how, but when she became 

able to see it, she saw that it wasn’t too 

badly-built and like Tabrizi trees as much as it 

seemed in far sight; just his bowl-like eyes 

were a little bit repelling.  

I knew that you counted. Your scarf is red. 

Why have you become a lady with red scarf 

now? As for talking you have nothing to say 

either?  

When the ewer became full, ye-leng got it 

and took it up on its shoulders. Golpari was 

thinking that now who can bring it down 

from its shoulders?  
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- As for escaping you don’t want to escape 

either? You know that each step of mine… 

Then it turned its way towards the chapars 

behind the Tabrizis. Golpari heard, 

“Definitely you say that it is not Milak’s 

direction.” 

She wanted to say something but… 

- It is not a long way to Milak. 

Then it went and where the Tabrizis finished, 

it turned towards the rip in the rock. It was 

rocky from above and there was a river at 

the bottom of the valley. 

She asked herself that where is she going 

with it? 

When it wanted to turn round the bottleneck 

it said, “Your checked chador-shab also 

ravishes one’s heart. 

Golpari started talking, “I knew that you 

were there.” 

- So why did you come late?  

- It was my turn. 

 - As for now you don’t come either? 

- I left my milk to become lukewarm.  

The rips in the big cliffs were imposing.  

Golpari said to herself, “Would I regret my 

doing?” 

It heard and said, “One regrets one’s not-

doing.” 

She didn’t say it aloud. 

Ye-leng said, “You are right, but you didn’t 

say if you also…” 

Golpari said, “Now that Milak has become 

empty, one severely…” 

- I wasn’t a human, but I came.   

It took the ewer down and put it on a big 

slate of rock that was just right on the edge 

of the mountain and might go down into the 

valley with the least movement. 

She thought, “It might fall down.” 

The sound of the river was coming under the 

weeping willows and passed by down the 

rips. No more the weeping willows there 

were green.   

Golpari asked, “Do you want our story to be 

adventurous?” 

Ye-leng hesitated and said, “Surprising.” 

Then it said, “Stand here beside the rock 

slate.” 

Golpari looked at Ye-leng. It wasn’t so much 

dangerous. She stood beside the rock slate. 

Ye-leng went far and farer. Golpari was in her 

place. Ye-leng was also going back as far as it 

could. It reached a place that it couldn’t go 

further away. In spite of this it was able to 

take a running jump and reach itself with 

some steps from there to the rock slate and 

beat the rock with its chest – that is all. 

Golpari was still there. Just her red scarf and 

the checked pattern of her chador-shab 

seemed well in far sight.   

There was no need to run, but it ran. 

One. 

Ye-leng was running. 

Two. 

The red scarf and chador-shab. 
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Three.  

Golpari wasn’t there. It took its last two steps 

and Ye-leng’s leg was dislocated and hit the 

rock harshly and the rock got out of its place. 

She was feeling the heaviness of ewer and 

the ewer was shaking up and down on her 

shoulders. The water splashed on her 

braided hair of three bands. A little bit of it 

also splashed on her cotton flower-patterned 

dress. It was just the coolness of water and 

the feeling of a sharp pain in her back; as if 

nothing happened. She was going from 

Gelchal behind the Tabrizi trees. There was 

no need to count them anymore.  ■ 

 

Footnote:  

 Ye-leng (one-leg): The word ye-leng is yek-leng in Persian. “Yek

«means “one«and “leng«means “leg”. It is one of the imaginary 

creatures in Milak fables with one eye and one leg that loves 

women.  

Tabrizi: black poplars – a kind of tree 

Gavan: is a kind of plant with the scientifically name “Astragalus” 

kale: oven made of stones 

baje: an open valve something like chimney pot or vent  

Keshkeret: magpie 

kouche-Bagh: an alley passing through a garden  

menghash: tweezers   

get: a long stick for measuring milk 

ghasabi: a sheep slaughtered in order to be 

used for one year 

Sangak: a traditionl bread baked in Iran 

jegaraki: a place where you can buy and eat 

barbecued lever 

kursi: an Iranian traditional device shaped 

like a table that people sit around it on the 

ground in winter in order to be kept warm by 

putting their legs under the blanket spread 

on it 

charkhi: is a person who earns a living by 

taking a four-wheeled vehicle (handcart) for 

carrying things in the alleys and shouts loudly 

the word, “charkhi«in order to inform people 

of his coming 

cheragh-touri: a sort of oil or gas light with 

net wick  

chador-shab: a traditional Iranian cloth some 

women use to cover their bodies from head 

to toes 

chapar: a fence formed by barbed small trees   
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 «ن وودیبنجام»احبه با مص 
 «انیفیشر یشاد» مترجم ؛«تویس هاریدن» گر مصاحبه 

 

 Theکتاب ی  هنویسند « بنجامین وود»مصاحبه با 

Bellwether Revival ی  خانوادهی  ه)زندگی دوبار

Bellwether )– جایزه ی  هبرندFNAC–  1331چاپ 

 

بنجامین، تو یه رمان رئالیستی نوشتی که پیچ و  -

کاراکتر طغیان گر و یاغی ای در . خم مشخصی داره

پالت داستان هست که محدودیت های زندگی روزمره 

ایدن برای او معنایی ندارد. اسم جالبی هم دارد، 

(. حتی از کودکیش هم نقش Eden Bellwetherبلودر)

پیشرو در زندگیش دارد، خصوصاً وقتی که بعنوان مثال، 

بینیم.  می در برخورد با خواهر کوچكترش آیریس او را

البته ایدن در محیطی برتر از بقیه رشد 

اجتماعی و ی  هکرده است، او یک نابغ

روشنفكر است. دوست دارم بدانم چرا 

گر و قشی که به او دادید  انقدر عصیانن

 نظره افسار گریخته از واقعیت است. ب

داند در زندگی  می رسد اینكه او می

اش نسبت به بقیه برتری دارد به شدت با  خصوصی

زندگی اجتماعی او و برتریش در آن در آمیخته و جدا 

استثنائی ی  هاز هم سخت است. آیا سابق ها آنکردن 

برای تحلیل شخصیت روانی  ایدن ماسكی است

  را نرمال جلوه دهد؟ خصوصی ِ او، تا آن

خواهم از شما برای خواندن رمانم به  می خب، اول از همه،

این دقت و نازک بینی تشكر کنم، و همینطور از اینكه مرا 

جالبی ی  هبرای صحبت در مورد کتابم دعوت کردید. به نكت

است که درکش از اشاره کردید. بنظر من، ایدن کاراکتری 

خیلی پیچیده و متفاوت است. او موسیقیدان « دنیای واقعی»

تواند  نمی که بسیار با استعدادی ست، دانشجوی ممتازی است،

دلخواه در نواختن یک ی  هبفهمد چرا بقیه برای رسیدن به نقط

دستگاه باید تا این حد تالش کنند یا یک متن را بخوانند تا 

از  –کند  می رتر و خاص خودش زندگیبفهمند. او در دنیای ب

ها  که او را از تالش –پیش دبستان گرفته تا کالج، تا کمبریج 

کل مجزا کرد. حین نوشتن این ه بها  و تقالی معمول آدم

خواستم بفهمم تعهد به موسیقی یا یک بورس  می کتاب،

 ثیری روی او و کند، چه تأ می چهها  تحصیلی با زندگی آدم

 

دوستانش دارد. مطمئن نیستم لزوما ً ارتباطی  ش و خانواده

بین زندگی برتر ایدن و روان منحرف او وجود داشته باشد، 

 ای هولی چیزی که مسلم است این است که او درک اغراق شد

 ای هکنم این خود نشان می از خاص بودن خودش دارد. فكر

 است از تربیت خانوادگی ِ او تا موقعیت اجتماعیش. 

 the bellwetherیج نقش مهمی در رمان شهرت کمبر

revivals کند. گروه دانشجویانی که دور و بر ایدن  می ایفا

هستند، از دانشجویان درخشان کمبریج هستند، و امكانات 

ی  هدانشگاهی موقعیت فعالیت های فرهنگی و روشنفكران

 فراهم کرده است.  ها آنخوبی برای 

آیا رفتار  نظر خودت در مورد کمبریج چیست؟

ثیر ناب است؟ خودت هم ناشی از این تأ

آیا دلیل خاصی وجود دارد که این مكان 

را انتخاب کردی؟ حس خاصی نسبت به 

 آنجا داری؟ 

دیدگاه من در مورد کمبریج مثل اسكار 

ام،  ولی  به دانشگاه نرفتهاست. من هم مثل او 

این ها  سه سال در کمبریج زندگی کردم، که طی آن سال

رفتم، غیرممكن بود  می رمان را نوشتم. وقتی اطراف آنجا راه

بتوان آن بناهای تاریخی را نادیده گرفت. برای کسی که به 

ارزش یادگیری واقف باشد مكان الهام بخشی است، البته برای 

 ای هدر آنجا زندگی کند مكان اغراق شد کسی که دعوت نشده

برای کسانی که عضو نیستند غیرقابل ورود ها  کالج –است 

توانید خود را عضو  نمی وجه هیچه رسد ب می نظره است، و ب

 آنجا بكنید. در عین حال، وقتی مردم از خارج از شهر به آنجا

کنید و دوست دارید اطراف را  می آیند، احساس تملک می

 ن بدهید.نشانشا

است که در یک مرکز مراقبتی  ای هسال 13اسكار پرستار 

ی  هاو به کتابخانی  هکند. توجه و عالق می نزدیک کمبریج کار

شخصی دکتر پالسن، مریض سابقش که رفیقش است، نشانگر 

را دارد که تنها محدود به  آن است که اسكار پتانسیل آن

شغلش نباشد و زندگیش تنها محدود به کار و خواب نباشد. 

اسكار را گروهی از دانشجویان کمبریج انتخاب کردند که 

ممكن است ها  خیلی شد. می اداره  Bellwetherتوسط اقوام 

فكر کنند چطور توانست از خارج از آن محیط وارد چنین 

بنظر من، ایدن کاراکتری 
درکش از است که 

خیلی « دنیای واقعی»
 پیچیده و متفاوت است.
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مسلما ً اسكار مجذوب جذابیت محیط رفاهی و آموزشی شود. 

Iris Bellwether  .شده بود 

کنم که اسكار برای اولین بار در برابر  می به این فكر

  Bellwetherحضور سنگین خانواده

چطور به این خوبی رفتار کرد و والدین 

رسد عدم  می دوستانش را دید. بنظر

اجتماعی ی  هاعتماد بنفس او در برابر طبق

اردادی همیشه این مسئله های قر و ارزش

کند. نظرتان در مورد  می تر را پررنگ

اسكار چیست؟ اگر یک آدم واقعی بود و 

توانستید بعنوان  می تنها یک کاراکتر داستانی نبود،

 دوستتان با او رابطه داشته باشید؟

همیشه از آمدنش برای شام به کنم همینطور باشد.  می فكر

امیدوارم که آدم پرمهر و شفقت و کردم.  می ام استقبال خانه

نیست؛ احساساتی است، و  ای هاندیشمندی باشد. آدم پیچید

زند.  نمی در مورد احساساتش حرفی کمی تودار است، معموالً

و فقط  –کند بهترین کار را انجام دهد  می ولی همیشه سعی

منافع خودش را در نظر نگیرد، کاری که ایدن و آیریس 

عادت کنند. تصمیمات سختی در زندگیش دوست دارند به آن 

گرفته است، تصمیم گرفته است به دانشگاه نرود، البته آدم 

خود را در پیش گرفت، بسیار باهوش و متفكری است، ولی راه 

والدینش و آن محیط دوری  « ی خالی از تجربه»و از زندگی 

کرد. بنظر من او خیلی شجاع است. و چیزی که در این کتاب 

بخشد قبول او به ورود به دنیای مرفه  می اییاو را ره

Bellwether  نیست، نه حتی امكان تحصیل پرهزینه، بلكه ها

های خودش را محقق  تواند توانایی می درک این مسئله که او

 کند. امیدوارم هر کسی همچین رفیقی داشته باشد.

آیا بنظر شما ایدن و گروه دوستانش در رابطه با 

توان  مشكل داشتند؟ به راحتی میاحترام به نفس 

نتیجه گرفت که ایدن مبتال به خودشیفتگی بزرگی بوده 

است. ولی بنظر من جذاب هم هست. خواننده طی 

خواندن کتاب مطمئن نیست که آیا این اعتماد بنفس 

باالی ایدن موجه است یا خیر. چه چیزی ایدن را تا این 

کرده  حد برای گروه دوستانش و حتی خواننده جذاب

شناسی او موجب این مسئله  رسد آسیب می است؟ بنظر

از او خوشتان نیاید. نظرتان در  باشد. اما شاید شما اصالً

کسی مثل او در مورد ایدن چیست؟ آیا تابحال 

 اید؟ تان دیده زندگی

های  ام، اما آدم من آدمی به مهارت ایدن تا بحال ندیده

ام. من همیشه جذب  عجیب و غریب و تک بعدی زیاد دیده

ام که از قیود و رسوم آزادند، خصوصا ً  هایی شده آدم

خوانند اما هنوز  می های کودنی که برایت میلتون ادمیکآک

دانند  نمی دانند یا نمی قیمت شیر را

گان چه کسی بوده  اصلی تاپی  ههنرپیش

است. بخشی از تصمیم من برای ایدن این 

بود که کاراکتر کنجكاو و دوست داشتنی ای 

کردم باید جذاب، کاریزماتیک  می باشد. فكر

و بقدر کافی برای خواننده رمزآلود باشد تا 

 با او ارتباط برقرار کند، به خواننده بتواند

تر  ین علت، وقتی شخصیتش تیره و تیرهمه

شد، خواننده تواماً احساس کند از طرف او مجبور به کاری 

کند. امیدوارم  می است و در عین حال در برابر آن کار مقاومت

 حداقل به قسمتی از این منظور رسیده باشم.

سالمندان بود. ی  هدکتر پالسن دوست قدیمی اسكار در خان

دوست قدیمی  کارشناس علوم اجتماعی، و هربرت کرست

اش هم هست. وجه اشتراک ظریفی  پالسن است که معشوقه

بین مردم جوان دور و بر ایدن دیده  Bellwetherدر 

 ، پر از برنامه و انگیزه برای آینده.شود می

نظرم جالب است. ه در عنوان کتاب ب « احیا»ی  هکلم

کند هربرت را به زندگی برگرداند. این  می ایدن سعی

گردد که  مسئله به اعتماد بنفس حیرت انگیز ایدن برمی

جسماً بلكه روحاً به زندگی  نه تنها این مرد پیر را

 گرداند.  برمی

تواند به جبران سن برآید،  می اما این فكر که جوانی

که ایدن در واقع بر این اعتقاد است، خیالی واهی ست، 

نظرتان نامفهوم است؟ ه ؟ آیا این ایده بدرست است

من آدمی به مهارت ایدن تا 
های  ام، اما آدم بحال ندیده

عجیب و غریب و تک بعدی 
ام. من همیشه  دیدهزیاد 

ام که از  هایی شده جذب آدم
 .قیود و رسوم آزادند
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دکتر پالسن درصدد است نژاد بشری را درمان کند. آیا 

تواند جبران  می شما خود بر این باور هستید که جوانی

سن باشد؟ یا آدم رئالیستی هستید و سن را ی  هکنند

 کنید؟  می همانگونه که هست قبول

فكر  دانستم. بگذار کمی می پوف، کاش جواب این سوال را

ام را در یک پانسیون سالمندان  کنم... من چند سالی از بچگی

ها  تر داشتم بدانم لذت همنشینی با مسن گذراندم، دوست

داستان ی  هاست. البته نه که بگویم قضیچگونه 

فیلم بنجامین باتن بود، ولی جایی در کتابم 

گوید ساکنین  می هست که اسكار

Cedarbrook اند همگی اعضای یک خانواده 

اند بسیار راضی و  که از اینكه او را آنجا پذیرفته

خوشحال است. من در پانسیون سالمندانی که 

ند به این طریق بزرگ کرد می را اداره والدینم آن

در لنكشایر انگستان(. آن  ای ه)در دهكد شدم

نه تنها به این خاطر که  –خوبی به خاطر دارم ه ها را ب سال

 تر شده است، ام بزرگتر و پر جمعیت کردم خانواده می حس

بیست تا پدربزرگ مادربزرگ داشتم، بلكه به این خاطر حدود 

سال داشت(  8ساله و او  8من ) کردم من و برادرم می که فكر

یی که روی ها آنشادی و خوشی آورده بودیم.  ها آنبه زندگی 

 نشستند معموال ً از بقیه درخواست می صندلی چرخدار

شان را به باغ هل دهند تا فوتبال بازی کردن  کردند صندلی می

 هفته نگه شان را هر تماشا کنند. چند پوندی از مستمریما را 

به ما پول توجیبی بدهند و زیر نور درخشان  داشتند تا می

 نشستند و به ما خیره می آفتاب با لبخند و نم اشكی در چشم

تواند جبران  می شدند. حال سوال شما این است آیا جوانی می

کنم همانطور که  می سن باشد؟ نه واقعاً. ولی من فكری  هکنند

د توان می کند، یادآوری خاطرات گذشته می پروست اشاره

 موسیقی غمگینی  هدلگرم کننده باشد، همانقدر که یک قطع

 تواند الهام بخش باشد و روحیه را باال ببرد. می

ضمن خیلی متشكرم از  سوال آخرم بنجامین... در

را نوشتی.  The bellwether revivalsاینكه کتاب 

کنم این  می یكی از بهترین عناصر کتابت که تحسین

 مستقیم در اختیار مااست که تو همه چیز را 

 شوند. هیچوقت می گذاری. اسناد سربسته عنوان نمی

 بین ایدن و هربرت کرست به کجای  هفهمیم مكالم نمی

خواهند در  می انجامد و چه آرزوهایی را این مكالمات می

ی که شما کنم از آنجای می پس خود نشان دهند. من فكر

چه حرف  دانید بین کاراکترهایتان می نویسنده هستید،

اید عنوان  هایی رد و بدل شده است، که تصمیم گرفته

نكنید. ولی شاید خودتان هم درگیر آن 

رسد در پایان از دیدگاه  می هستید. بنظر

 اید. قاطعی فاصله گرفته

توانم از امیدی که ایدن سعی بر  نمی

نشان دادن آن دارد حرفی نزنم و دوست 

فقط ندارم ایدن را پنهان کنم. آیا این 

آیا در توهم امیدی  مشكل من است؟

زنم که شما در جایگاه نویسنده از وجود  می دست و پا

 آن جلوگیری کردید؟

خواستم  می خوشحالم که به این نكته اشاره کردید. من

های ایدن در پایان رمان به  خواننده خودش در مورد توانایی

ی  هاید را از دید خودشان بشناسند.ها  نتیجه برسد، و کاراکتر

اصلی کتاب در مورد ایمان و شک است، و من امیدوارم 

شان دنبال کند.  خواننده کاراکترها را سرتاسر نوسانات زندگی

بطور کل، آنچه که اهمیت دارد این است که خواننده چه 

گیرد. کتاب نباید چیزی را به خواننده دیكته  می ای هنتیج

خواستم یک  کند. همانطور که خودتان هم گفتید، من می

داستان رئالیستی عرضه کنم، که عقل گرایی دنیوی در آن به 

یا باور داشته  –چالش کشیده شود. هرچقدر که باور کنید 

گردد. درست عرض کردید،  می داستان بر مدار ایدن –باشید 

و  –در مورد زوایای پنهان داستان دارم  ای همن ِ نویسنده، اید

کم کم را  ها آنزها چنگ بزنم تا عمیقا ً تصمیم دارم به این را

 ■ آشكار کنم...

 
Prix de FNAC

 گذشته خاطرات یادآوری
 کننده دلگرم تواند می

 یک که همانقدر باشد،
 غمگین موسیقی ی قطعه

 باشد بخش الهام تواند می
 .ببرد باال را روحیه و
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 ای دیگر به پایان رسید.  قصه

 ،اش رسیده باشد حتی اگر کالغ قصه هم به خانه

 را پایانی نیست. « چوک»باز هم پرواز 

 دوستی با چوك به روی همه باز است مگر خود، آن در را ببندید.   درِ

 عزیز همراهان و دوستان هنرمندان،
 همچنین و ها یادداشت مقاالت،  مطالب، آثار، منتظر

 .هستیم شما پیشنهادات و انتقادات نظرات،
 .است هنرمندان همه تریبون «چوك»

www.chouk.ir 

http://www.chouk.ir/
http://www.chouk.ir/

