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 سخن رسدبیر
 شود. می یکمین ماهناهم ادبیات داستانی چوك هب شما تقدیمو پنجاه باافتخار

و اما کیفیت و کمیت؟ مسئله همیشگی هک رد جامعه ما همیشه مورد بحث است و دنیاِی ادبیات هک ما رد آن قدم 
شماره ی   ِو رد پنجاه اما چوك؛ زنیم از این اقعده مستثنی نیست و همیشه باید این مسئله را مورد ربرسی رقار داد می

 دنبال هچ بوده است؟ ماهناهم ادبیات داستانی هب
زعم خود مطلبی  اهی رمتبط با ادبیات داستانی است. ره کسی هب اه و مقاهل هدف، انتقال مطالب و داستان

مورد اه نیست بلکه آنچه  نویسی، هدف چوك یافتن و انتشار بهترین داستان کند لیكن رد بخش داستان اراهئ می
نظر است دیده شدن، نقد و كمك هب بهبود كار نویسنده ارث است. همه آاثر داستانی، رب روی سایت نیز رقار 

 توانند نظرات خود را ردخصوص آاثر رد آنجا ردج کنند. گیرد و مخاطبان می می
کنند از جمله اینکه:  میای دلسوز و راهنما هستند هک نسبت هب شاكله ماهناهم و سایت، نقداهیی داشته و عنوان  عده
هک هب لحاظ محتوایی هب کیفیت خوبی رسیده است، باید هب شكل رگافیکی  جایی شود بهتر از این شود و از آن می»

 «ماهناهم و سایت نیز توهج بیشتری داشت.
كان اراهئ ماهناهم بی كاران توانمندی هک همراه چوك هستند، ام یت و با بهترین کیف   کش با وجود دوستان و هم

هب استاندارداهی جهانی میسر است اما مسئله مهم؛ اراهئ ماهناهم با کمترین حجم ممكن است هک شاكله   زندی 
عنوان بهترین شكل ربای رعهض ماهناهم با حجم کم رد نظر رگفته شد. رد  اهی رفاوان، هب  موجود، پس از امتحان
شود هک رسعت اپیین  اه اشاره می رد شهرستان اهی كانون ردخصوص خوانندگان ساكن همین راستا هب دغدهغ

نماید. امید است هک کیفیت  اهیی رد دانلود و مشاهده ماهناهم ایجاد می اینترنت ربای ایشان محدودیت
 اهی كار رگافیکی را رد نظر دوستان بپوشاند. مطالب ماهناهم، كاستی
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داستانی چوک های پیشین ماهنامه ادبیات  تمامی شماره

 نشردسترسی است.  در سایت کانون فرهنگی چوک قابل

 ایمیل، از اعم هرطریقی به شما، سوی از ماهنامه این

 این به نسبت شما نیت حسن... و کاغذی پرینت دی، سی

 و نظرات، نقدآثار،  منتظر همیشه. گردد می تلقی کانون

 .هستیم بزرگواران شما های راهنمایی
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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 «چوک یخبرگزار» بخش در خبر هاده انتشار :روزانه تیفعال

 گرانید آثار به که یینقدها دیتوان یم. دیکن ارسال ما یبرا را خود مقاالت دیتوان یم. دیبخوان دیجد مطلب چند ای کی دیتوان یم هرروز تیسا نیا یگفتگو و

 چیه 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

 .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

 

 جلسات نیهمچن ؛ وشود 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

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

 

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

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

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

 .دییبفرما مالحظه

 

 

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

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

 امیر كالگر ،لحظه میالد :، داستانینقاش

 زهرا اسدیروت اوركین، ، یک زن تان:داسعكس، 

 غالمرضا آذرهوشنگ: یچند درباب نقد ادب یمالتتأ

 ، ندا امینبخش سوم ،ششمگفتار  :یر تحول نثر پارسیس

 غزال مرادی ،«پروین شاكر» بررسی روایی اشعار :شعر، داستان

 ، ریتا محمدیمحمدرضا گودرزی، غریبه داستان كوتاه: یبررس

 یاسمن بهارآرنگ بخش چهارم، ،نامهجایگاه زن در مرزبانبررسی: 

 پاتریک مودیانو، بهاره ارشدریاحی :4102نوبل جایزه معرفی برنده 

 حسین بركتی، صادق چوبک، مردی در قفس :داستانیادداشتی بر

 مالیخولیای محبوب من، بهاره رهنما، مائده مرتضوی :مجموعه داستان نقدو بررسی

 ، رویا وهمیبوف كور «بوگام داسی»ترین معنی ارائه شده برای تازهیادداشت: 
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 خبرهای دنیای ادبیاتو  گزارش 

 ییآرشام استادسرا 

 

جشن نهمین سال فعالیت کانون فرهنگی چوک 

 برگزار شد.
جشن نهمین  ؛به گزارش خبرگزاری کانون فرهنگی چوک

با حضور اعضای کانون ماه  پنجم مهرسال فعالیت این کانون، 

 و جمعی از مدعوین برگزار شد.

مقدم  مهدی رضایی دبیرکانون در شروع مراسم ضمن خیر

هر سال بعد از انتشار گزارش جشن سال »به حاضران گفت: 

شوند  عالقمندان بسیاری به ما معترض میچوک، دوستان و 

ای  اند و چرا فقط عده که چرا به جشن سال چوک دعوت نشده

یابند. در جواب این دوستان  خاص در این مراسم حضور می

باید بگویم که ما هرساله در فضایی محدود این مراسم را 

کنیم و  کنیم و از دوستان و اعضای فعال، تقدیر می برگزار می

هم قصد داشتیم جشن خود را در سالنی فرهنگی و امسال 

های  کدام از فرهنگسراها و مکان تر برگزار کنیم که هیچ بزرگ

های کالن، تمایل به  فرهنگی تهران بدون دریافت هزینه

که این کانون پولی هم از جیب  جایی همکاری نداشتند و از آن

شدیم که کشد و عایدی هم ندارد، باز هم مجبور  ما بیرون می

در جمعی کوچک و صمیمی مراسم خود را برگزار کنیم که 

پس بنابراین بار دیگر  .نفر فضا ندارد 04بیش از  هم آناین مک

؛ شرمنده دوستان هستیم و امیدواریم این مسئله را درک کنند

کتاب نصیرا برای  از آقای بابک اباذری مدیر نشر نصیرا و کافه و

ان برای برگزاری این مراسم تشکر در اختیار قرار دادن این مک

 «کنم. می

های سال چوک را  مهدی رضایی در ادامه گزارش فعالیت

های انجام گرفته مورد ارزیابی  قرائت کرد و مراسم و فعالیت

اعضا قرار گرفت. بخش دیگر این مراسم اختصاص داشت به 

که توسط نشر  2رونمایی مجموعه داستان گروهی چوک 

 تاب روانه شده است.نصیرا به بازار ک

خوشحالیم که دومین »باره گفت:  مهدی رضایی در این

مجموعه داستان چوک هم به ثمر نشست و باید قدردان 

مهری  ای که با بی زحمات آقای بابک اباذری باشیم که در دوره

رو هستیم ایشان از نسبت به شاعران و نویسندگان روب ناشران

نه انتشارات، چاپ این اعضای کانون حمایت کرده و با هزی

 «عهده گرفتند. مجموعه داستان را به

مهدی رضایی به نمایندگی از اعضای کانون فرهنگی چوک، 

نامه و هدیه فرهنگی به پاس زحمات بابک اباذری در  تقدیر

 عرصه فرهنگ و هنر به وی تقدیم کرد.

شعر های مهدی رضایی، ناظر فنی فصلنامه  از صحبت پس

شعر در رابطه با فعالیت انجمن شعرچوک و فصلنامه  ،چوک

اندازهای این بخش را بیان کردند و  ها و چشم چوک، هدف

خوانی  خوانی و داستان سپس جمعی از دوستان حاضر به شعر

 پرداختند.

خوشحالیم که »در انتهای جلسه مهدی رضایی گفت: 

ایم در فضایی صمیمی باری دیگر دور هم باشیم.  توانسته

چوک مثل همیشه فضایی برای همه است. همه به معنای 

چوک تریبون همه »واقعی و با همان هدف همیشگی که 

و این هدف ما را نه خود ما که دیگران بارها « هنرمندان است

همچنان به این راه خود ادامه  ؛ واند ید زدهیو بارها مهر تا

ما را  شما دوستان و یاران، همیشه که آنخواهیم داد به امید 

 «همراهی کنید.
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تواند شمارا وادار به عذرخواهی از  رمانی که می

 .پدرتان کند

داستان روابط انسانی و « دیوید نیکولز»نوشته « ما»

دهد گاه به زبان نیاوردن این  احساسات نابی است که نشان می

 .تواند منجر به چه افسوس بزرگی شود احساسات می

)ایبنا( به نقل از  به گزارش خبرگزاری کتاب ایران

پنج سال « ما»با انتشار رمان « دیوید نیکولز»ایندیپندنت، 

توانست چیزی بیشتر از « یک روز»تشار رمان موفق ازآن پس

  .انتظارات هواداران را برآورده کند

نیز مانند اثر قبلی نیکولز، داستانی عاشقانه است که  «ما»

خوانندگان حول محور وضعیتی آشنا برای بسیاری از 

سال ناگریز از  گردد. در این داستان یک زن و شوهر میان می

 شوند که زندگی مشترک ای می مواجهه با سردی و یکنواختی

پسر خانواده خود را برای ترک  که آنرا فراگرفته و همچنها  آن

نیز در ها  آن کند، رابطه خانه و رفتن به دانشگاه آماده می

 .گیرد آستانه جدایی قرار می

گوید که فکر  اما وقتی کانی به شوهر خود داگالس می

به آخر رسیده، داگالس حاضر به قبول آن ها  آن کند رابطه می

گیرد از برنامه تور اروپا که از قبل برای  شود و تصمیم می نمی

عنوان فرصتی برای  ریزی کرده بودند، به تعطیالت برنامه

 .بازگرداندن عشقشان استفاده کند

نا  به پاریس، آمستردام، مونیخ، ونیز و سیهها  آن که آنهمچن

کنند، پیش از آنکه به مادرید و بارسلونا )که  سفر می

گذرد( برسند، داستان از  میها  آن های اوج رمان در صحنه

 .شود شخص یعنی داگالس روایت می زبان اول

بک، داگالس  سری فالش در طول داستان از طریق یک

با همسرش آشنا شد و چگونه بر  گوید که چگونه می

های آشکار یکدیگر غلبه کردند تا بتوانند ازدواج کنند و  تفاوت

چگونه مرگ فرزند خود را تحمل کردند و سرانجام چگونه 

 .سالی به اینجا رسیده است در میانها  آن رابطه

نظر کامالً عادی برسد اما  ممکن است بهها  آن البته داستان

شده که محال است خواننده را درگیر خود  ای نوشته گونه به

قوی است که فوراً  قدر آننکند. عالوه بر آن نفوذ داگالس 

 .دارد خواننده را به همدلی با خود وامی

توانند احساسات خود  اما برای افرادی مانند داگالس که نمی

را بیان کنند، باید تأسف خورد. آیا این کار واقعاً سخت است؟ 

ی خود را تکان دهید و آنچه را از عشق ها فقط باید لب

 !کنید بگویید احساس می

های داگالس برای بازگرداندن عشق  از سوی دیگر تالش

دهنده هستند، اما شاید دیدگاه او به  همسرش بسیار تکان

های رمان باشد. نیکولز  رابطه با پسرش تأثرانگیزترین صحنه

و تمسخر  احترامی زمانی که با تحقیر، بی درد داگالس را

تصویر کشیده  طرزی درخشان به شود، به پسرش مواجه می

 .است

که به  چنین افسوس داگالس را هنگامیهم آناما داست

خوبی نشان  کند، به عنوان یک پدر اذعان می اشتباهاتش به

 قدرتمند است که شاید شما قدر آنجهت  ازاین« ما»دهد.  می

د و به او تلفن کنید و را به فکر در مورد رفتار با پدرتان وادار

 .بابت برخی مسائل عذرخواهی کنید

داستان، مشکالت داگالس را به رفتار پدر او نیز ربط 

فهمیم،  دهد و هرچه بیشتر در مورد رابطه او با پدرش می می

کنیم. گرچه  های او برای بهتر شدن را تحسین می بیشتر تالش

تان هنگام خواندن رمان ممکن است گاهی اشک در چشمان

کتابی تاریک و « ما»توان گفت  حلقه بزند ولی هرگز نمی

ای  ناامیدکننده است، بلکه برعکس خواندن آن تجربه

 .آور است بخش و شادی لذت

توجه است.  این کتاب همچنین به لحاظ ساختاری نیز قابل

های گذشته و حال را  زیبا و منسجم صحنه قدر آننیکولز 

اما این ؛ شود رگز گسسته نمیتنیده که روایت داستان ه درهم

حساسیت نویسنده و درک احساسات انسانی توسط او است 

طور که از  انهم آنکه رمان را استثنایی کرده است. این رم

کند و سر شوق  آید خواننده را از درون گرم می نامش نیز برمی

 .آورد می
 

رمان ممنوعه اما   فیلم سینمایی از ده  این ده

 .اند شدهخواندنی اقتباس 

تواند  آزادی بیان، مفهومی است که در نوشتن کتاب نیز می 

های مختلف، با  به چالش کشیده شود و اثری به بهانه

هم در کشورهایی که مدعی  ممنوعیت انتشار مواجه شود؛ آن

 .آزادی بیان و مخالف ممیزی هستند

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

&film ،های ممنوعه، مفاهیم آزادی  به مناسبت هفته کتاب

بیان و آزادی کلمه در نوشتن کتاب از سوی خوانندگان گرامی 

شده از  اثر سینمایی اقتباس 04داشته شده است. در این راستا 

 :کنیم های معروف ممنوعه را معرفی می رمان

 (0091) مزرعه حیوانات

اتفاق افتاد که  زمانی و در 0401انتشار این رمان در سال 

استالین در اوج قدرت و فرمانروایی خود بر اتحاد جماهیر 

مخالف رهبری  که آننویسنده رم« جورج اورول»شوروی بود. 

سختی توانست ناشری برای کتاب خود که  استالین بود، به
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محتوای آن انتقاد طنزآمیز و روشنگرانه از استبداد استالین 

  .بود، پیدا کند

مزرعه حیوانات را « سکر اند واربورگ»انتشارات سرانجام 

منتشر کرد اما این کتاب از زمان انتشار، در اتحاد جماهیر 

 .شمالی ممنوع شد شوروی، امارات متحده عربی، کوبا و کره

شده از این کتاب  نسخه انیمیشن اقتباس 0410در سال 

ساخته شد. گرچه این انیمیشن « جوی باچلور»توسط 

با داستان اصلی دارد، ولی اثری جالب و هایی  تفاوت

 .های اقتباسی است کننده در دنیای فیلم سرگرم

 (9112) رمز داوینچی

ترین رمان  که پرفروش« دن براون»نوشته « رمز داوینچی»

شناخته شد، حول یک تئوری خاص در مورد تاریخ  2442

آمیز  حالتی تهاجمی و توهین که آنگردد. این رم مسیحیت می

نسبت به کلیسای کاتولیک دارد، در لبنان ممنوع اعالم شد و 

ران » .میان منتقدان، مورخان و متکلمان اختالفاتی پدید آورد

در « تام هنکس»فیلم اقتباسی این رمان را با بازی « هاوارد

منتقدان نظرات متفاوتی درباره آن  گرچه .ساخت 2442سال 

توجه قرار گرفت و در  داشتند، اما این فیلم بسیار مورد

 .فستیوال کن همان سال پذیرفته شد

 (0090) رفته باد بر

« مارگارت میچل»زمان زیادی طول نکشید که رمان نوشته 

و جایزه کتاب ملی آمریکا شد،  0421 که برنده جایزه پولیتزر

پرده و واقعی  دلیل توصیف بی یافت. این کتاب به به هالیوود راه

د. ها به چالش کشیده ش ئل نژادی سالداری و مسا خود از برده

دیوید او. »رفته، توسط  باد داستان عاشقانه و حماسی بر

تبدیل به  0424در سال « ویکتور فلمینگ»و « سلزنیک

فیلمی شد که چهار جایزه اسکار و بسیاری جوایز دیگر را از 

 .آن خود کرد

 (9101) با الهام از داغ ننگ() Easy Aایزی ای

« ویل گالک»همراه  نویس به نامه فیلم« رویال برت وی.»

 The Scarlet / داغ ننگ»کارگردان، فیلم اقتباسی از رمان 

Letter»  2404 را در سال« ناتانیل هاوثورن»نوشته 

 .ساختند

به چاپ رسید، پیرامون  0514در سال  که آنتم این رم

روابط اخالقی نامشروع است و به همین دلیل در زمان انتشار، 

 .های بسیاری را پدید آورد چالش

 (0029کشتن مرغ مقلد )

منتشر  0424است که در سال « هارپر لی»این رمان نوشته 

دهد.  در آالباما روی می 0424شد و داستان آن در اوایل دهه 

عدالتی  تم اصلی رمان معصومیت و قربانی شدن آن در برابر بی

های جهانی بسیار برای  وجود تالش نژادی است و با و تعصب

است،  0402برنده جایزه پولیتزر  که آنممنوعیت این رم

 .شده است میلیون نسخه از آن فروخته تاکنون بیش از سی

رابرت »توسط  0422فیلم اقتباسی این رمان نیز که در سال 

 .کرده است ساخته شد، جوایز بسیاری را از آن خود« مولیگان

 (0099دیوانه از قفس پرید )

داستان دیوانه از قفس پرید یا پرواز بر فراز آشیانه فاخته 

در یک بیمارستان روانی ( 0422« )کن کیسی» نوشته

پردازد.  شناسی رفتارگرایی می نقد مکتب روان گذرد و به می

عنوان کتابی چرند و مزخرف به  این رمان بارها در آمریکا به

 0411اما در سال ؛ چالش کشیده شده و ممنوع شده است

جک »فیلم اقتباسی آن را با بازی « میلوش فورمن»

 .جایزه اسکار شد 1ساخت که برنده « نیکلسون

 (9110ها هستند ) وحشی جایی که

فیلم اقتباسی از رمان  2444در سال « اسپایک جونز»

را « موریس سنداک» نوشته« ها هستند که وحشی  جایی»

 .ساخت که چندان از سوی منتقدان مورد استقبال قرار نگرفت

موضوع تاریک دلیل  وجود طرفدارانی که دارد، به این رمان با

 .ها از سوی منتقدان به چالش کشیده شد خود سال

 (0090ها ) ها و آدم موش

که جایزه نوبل « بک جان اشتاین»فیلم اقتباسی از رمان 

لوئیس »توسط  0424را دریافت کرد، در سال  0421ادبیات 

ساخته و کاندید جایزه اسکار شد. آخرین اقتباس « مایلستون

رت تئاتر اوایل سال جاری روی صحنه صو از این رمان نیز به

دلیل برداشت دقیق و صریح خود از  رفت. این رمان به

 .هایی روبرو شد متحده با مخالفت داری در ایاالت برده

 (0099انتخاب سوفی )

است که  0414در سال « ویلیام استیرون»این رمان نوشته 

دلیل محتوای صریح جنسی به چالش کشیده شده.  بارها به

 0452فیلم اقتباسی این رمان را در سال « جی. پاکوال آلن»

 .برای بازی در آن برنده اسکار شد« مریل استریپ»ساخت که 

 (9110ها ) ارباب حلقه

( که 0410« )تالکین آر جی.آر.»گانه  رمان تخیلی و سه

دلیل  های تاریخ است، بارها به ترین رمان یکی از پرفروش

  .ه استدینی مورد مخالفت قرارگرفت بی

شده که  تاکنون دو اثر سینمایی بر مبنای این داستان تولید

پیتر »ای به کارگردانی  گانه های سه ها، فیلم از میان آن

، 2440های  ها در سال تر هستند. این فیلم شاخص« جکسون

 .نمایش درآمدند به 2442و  2442
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ها و یك پدیده در  با اعالم شاهزاده سرزمین قصه

 به کار« شازده کوچولو»نویسی  داستانشعر؛ جایزه 

 .خود پایان داد

دبیر « مریم سیستانی»، «آرتنا»ه گزارش خبرگزاری هنر ب

در گفتگو با خبرنگار « شازده کوچولو» جایزه داستان نویسی

نویسی  گفت: برنده چهارمین دوره مسابقه داستان« آرتنا»

نوجوانان کودکان و   و شعر احمد شاملو ویژه« شازده کوچولو»

 .زیر پانزده سال اعالم شد
 

وست، دحمانرمصطفی  زااساس آراء هیئت داوران متشکل  بر

مهر  رضا تاج سعید تشکری و کرم فریبا کلهر، عباس عبدی،

 :ترتیب اعالم شد اسامی برندگان بخش داستان بدین

مجیدی  هستی آقا ها: و شاهزاده سرزمین قصه نفر اول

 !«لطفاً مزاحم نشوید»ساله از کرج با داستان 00

ساله از تهران با  02امیرحسن ابراهیمی خبیر  نفر دوم:

 «.ی پای آقای مدیر زنگوله»داستان 

بازگشت » ساله از بوکان با داستان 04آال رضایی  نفر سوم:

 «.ی زرد به خانه

 نفر 1 ،ها داستان دلیل سطح باال و کیفیت و خالقیت در به

 :شدند شناخته تقدیر شایسته نیز

 آباد گلستان با داستان ساله از علی 01نرگس حسنی 

 «.تلویزیون قدیمی»

حبابی برای »ساله از ورامین با داستان  02ریحانه صفری 

 «.لیلی

ساله از بسطام با داستان  01زاده خسروشاهی  مانا حسن

 «.رامشگری در باد»

برای »ساله از تربت حیدریه با داستان  00حانیه اشجعی 

 «.هم آندیگر

تنهایی چهار »ساله از الرستان با داستان  4حسین اکبری 

 «.خط

 :در بخش شعر

دلیل انبوه شعرهای خوب در بخش کودکان و نوجوانان،  به

مهدی  داوران مصطفی رحماندوست، غالمرضا بکتاش،

وزیربانی و حمید افسرده ریوار در بخش کالسیک: ژینا 

دلیل بالغت در  به «تک درخت حیاط مدرسه»رشیدی با شعر 

تک شعرهایش با آن  روایت، تسلط در وزن و قافیه که در تک

 معرفی ی سرزمین اشعار عنوان شاعر و شاهزاده روبرو بودند به

 .کردند

ی سرزمین شعر  بخش شعر سپید جایزه شاعر برگزیده و در

 خیال که زیبا اثر 2  ساله از کرمان با 02به بامداد رفعتی 

های  لفهؤنویسی از م کوتاه و اندیشه و آمیزی حس– شاعرانه

 .اند تعلق گرفت اصلی آثار بوده

ی ادبی شعر احمد شاملو به مسیحا  ی اولین جایزه پدیده

ساله از رامسر تعلق گرفت با هشت شعر که  4رهبری 

خود دارد.  با را ضدجنگ و بشری، اجتماعی، مضامینی فلسفی

ست و شعر  جهانی سپید شعری دانید شعر طور که می همان

 .خواهد مرز زبان گفتگوی مشترک می بی

ی ادبی احمد شاملو نیز به  های اولین دوره جایزه تقدیر شده

 :قرار زیر است

 .ساله از تهران02هیمی خبیر اامیرحسن ابر

 .ساله از مشهد 01سیده هستی رسولی 

 ■ .ساله از دزفول 5سمیرا رئیسی 
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 (با برندگان جایزه نوبل ادبیات )قسمت اول آشنایی 

 بهاره ارشدریاحی پاتریك مودیانو؛ 

 
به  2400ی نوبل ادبی  غ اهدای جایزهبا توجه به بازار دا

برای اولین شماره از  ،«پاتریک مودیانو»ی فرانسوی  نویسنده

ها به بررسی اجمالی زندگی و آثار وی  لیست نوبلیست

 پردازیم. می

 
ژوئن  24در Jean Patrick Modiano پاتریک مودیانو

 Boulogne-Billancourt نام  در شهر کوچکی به 0401

مادری بلژیکی ی غربی پاریس از پدری یهودی و  حومه در

جهانی دوم بازیگری  متولد شد. مادر مودیانو که در زمان جنگ

مشهور بود، پدرش را در پاریس اشغالش 

ی خود  ی مخفیانه شده مالقات کرد و رابطه

( حاضر به  را ادامه دادند. پدرِ مودیانو )آلبرت

های خود نشد  چسباندن ستاره روی شانه

دیان های کار اجباری یهو که به اردوگاه

فرستاده نشود. وی طی دوران جنگ به داد 

 و ستد مخفیانه با گشتاپوی فرانسه در بازار سیاه پرداخت.

محیطی بسته گذرانده شد. نخستین  کودکی مودیانو در

ی آموزشی او زیر نظر پدر و مادر بلژیکی مادرش آغاز شد  دوره

(  از دو زبان رسمی بلژیک ییک که به او زبان فالندرزی )

خاطر تورهای  و مادرش به ختند. در دورانی که پدرآمو

های طوالنی مدت  بازیگری متعدد مادرش به مسافرت

نظر نظام  ی خود را تحت رفتند، وی تحصیالت متوسطه می

آموزشی حکومتی دید. غیبت والدینش بیش از پیش او را به 

 04علت یک بیماری در سن  نزدیک کردکه به Rudyبرادرش 

ی تراژیک منجر به نگارش  کرد. این حادثهسالگی فوت 

های  های نوستالژیک او در بین سال ای از یادداشت دسته

داند و  را اتوبیوگرافی نمیها  آن شد که خود 0452تا  0421

 کند. ( را اطالق می نامه شجره عنوان )ها  آن به

تحت نظر  جواندر دوران تحصیل در دبیرستان، مودیانوی 

( که Raymond Queneauنام ) درش بهیکی از دوستان ما

نویسنده بود، به یادگیری هندسه پرداخت. آشنایی با این 

زندگی ادبی مودیانو بود. وی  ی عطف بزرگی در نویسنده نقطه

 Gallimard در یک مهمانی با انتشارات Queneauاز طریق

 Laاولین رمان خود را با عنوان  0454سال  آشنا شد و در

Place de l'étoile  توسط این انتشارات منتشر کرد. این

یهودی در زمان جنگ است. انتشار  ی یک همکار رمان درباره

عصبانی کرد که سعی کرد  قدر آناین رمان پدرِ مودیانو را 

آوری کند. پیشتر، در زمان  از بازار جمع آن راهای  تمام نسخه

مالی جنگ فرانسه و الجزایر موریانو از پدرش درخواست کمک 

کوچکی کرده بود ولی پدرش پلیس را خبر کرد. در سال 

ای از این رمان به زبان آلمانی برگردانده شد که  نسخه 2404

 یموفق شد در همان سال جایزه رادیوی

Südwestrundfunk هولوکاستی  عنوان یک اثر پست را به

برای او به ارمغان بیاورد. این اثر هنوز به زبان انگلیسی ترجمه 

 ه است.نشد

ازدواج کرد. Dominique Zehrfuss با 0414سال  در 

هستند به  حاصل این ازدواج دو دختر

 Marie و Zina (1974) های نام

اکنون نویسنده و  . ماری هم(1978)

خواننده و زینا فیلمساز مطرحی شده 

 است.

مودیانو در نگارش  0412در سال 

همکاری   Louis Mallبه کارگردانی Lacombe نامه فیلم

های یک پسر با نیروی  ی درگیری کرد. این فیلم درباره

ی ورود به  گشتاپوی فرانسه است بعد از اینکه به او اجازه

دلیل  شود. این فیلم به فرانسه داده نمینیروهای مقاومت 

های سیاسی شخصیت اصلی فیلم  ناپذیر بودن فعالیت توجیه

 های زیادی شد. باعث جنجال

پردازد. وی با  ها می آثار مودیانو به بررسی هویت انسان

اش او را  های دیگر و با گذشته بررسی پازل روابط فرد با انسان

تمام آثارش با وسواس زیاد به کند. وی تقریباً در  واکاوی می

های پدرش با معامالت مشکوک  ای از همکاری بررسی دوره

پردازد. وی معتقد است که در هرکار توانسته  گشتاپو می

اش  بیشتر و بهتر جزئیات این موضوعات را که در کارهای قبلی

را بهتر و بیشتر ها  آن های درونی اند ببیند و الیه تکرار شده

د پاریس، رکند. او در تمام آثارش در مو بشناسد و کشف

 نویسد. ها می آن مردمش و عادات و رفتار

آثار مودیانو به بررسی هویت 
پردازد. وی با بررسی  ها می انسان

های دیگر و  فرد با انسان پازل روابط
 کند. اش او را واکاوی می با گذشته
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شود.  هایی از مانیا و شیدایی دیده می در تمام آثار او نشانه

 Rue des Boutiques Obscures (Missing  در رمان

Person) برد و در طی  شخصیت اصلی از فراموشی رنج می

دست آوردن  دنبال به دارد بهپلینزیا به رم  سفری که از

اطالعاتی از گذشته و هویت خود و سرهم کردن قطعات این 

ی نویسنده طی لحظات کوتاهی مانند  پازل است که به گفته

 شوند. ها شسته می ی نرم توسط موج جای پا در ماسه

 In Du Plus Loin de l'Oubli (Out of) در رمان 

the Dark ود با زنی مرموز راوی به بیان سرگذشت عشق خ

سال بعد از جدایی راوی  01 پردازد. میالدی می 24ی  در دهه

یابد. ولی زن نام خود را تغییر داده و تمام  دوباره زن را می

 کند. اش را انکار می گذشته

او نیز تکرار  play in Dora Bruder  تمِ حافظه در رمان

 -شود. این رمان ترکیبی از چند ژانر است: بیوگرافی می

اتوبیوگرافی و ژانر کارآگاهی. این رمان سرگذشت دختری با 

همین نام از مهاجران یهودی اروپای شرقی است که از 

کند و در پایان او را  ای که به آن پناه داده شده فرار می صومعه

فرستند. در مراسم  دستگیر کرده و به اردوگاه آشوویتس می

ی نگارش این کتاب از  ایده گوید رونمایی این رمان موریانو می

ای از  دیدن نام این دختر در فهرست گمشدگان نسخه

به ذهنش رسیده.  0400در دسامبر  Paris Soirی  روزنامه

ی افراد داشته به  ای که به جستجوی گذشته دلیل عالقه به

کند به  پردازد. وی شروع می تحقیق در مورد این فرد می

 ای او عجیب بوده کههای روزنامه. بر جستجو و چسباندن تکه

دختری به سن و سال دورا چطور توانسته شرایط سخت 

 سرمای هوا را در دوران فرار تحمل کند.

 

 

 اند: از بین آثار او این آثار به انگلیسی ترجمه شده

 
 Among them Les boulevards de ceinture 

(1972) 

 Ring Roads: A Novel, (1974) 

 Villa Triste (1975) 

 Villa Triste, (1977) 

 Quartier perdu (1984) 

 A Trace of Malice, (1988) 

 Voyage de noces (1990) 

 Honeymoon, ( 1992( 
 Pour que tu ne te perdes pas dans le 

quartier (2014) 
 

 موریانو برای کودکان نیز کتاب نوشته است.

اشاره توان به موارد زیر  های معتبر ادبی موریانو می از جایزه

 کرد:
 Grand Prix du roman de l'Académie 

française (1972) 

 Prix Goncourt (1978) 

 Prix mondial Cino Del Duca(2010) 

 Austrian State Prize for European 

Literature (2012) 

 Nobel Prize in Literature (2014) ■ 
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 «ینقد ادب»باب  چند در یمالتأت 

 غالمرضا آذرهوشنگ 
 

 گفتار:شیپ

که ) یخوان و داستان یسینو داستان یها در محافل و کارگاه

در مطبوعات، گاه  یا حتیع شده است( و یار شاین روزها بسیا

 یژه آنانیو سندگان و شاعران، بهیبه آثار نو یزیحمالت تند و ت

رد یگ یاند، صورت م دا کردهیدر نوشتن پ یدست یتازگ که به

قت آن یکند. حق یرا در آنان نابود م یذوق هنر یکه به کل

ن یا ییتوجه بود اما به نقدها یب ید به نقادیاست که نبا

ت دارد، شور ید توجه داشت. آن چه اهمیز هرگز نباین ینیچن

است.  رانهیگیوسته و پیو عالقه به نوشتن، مطالعه و کار پ

ن ین، تمریست جز تمرین یزینبوغ چ: »دیگو یگوستاو فلوبر م

ن باور بود. در طول یو بالزاگ نمونه بارز ا «ن.یو باز هم تمر

شناسان و  ادب ی هی، با وجود توصیمتماد یها سال

، که آن را اش یدوستان به ترکِ جنونِ نوشتن و کار ادب ادب

 نوشت و نوشتچنان  دانستند، او هم یم یفاقد ارزش ادب

 یگاهیساعت( تا توانست جا 02)روزانه 

خود  یات جهان برایخ ادبیژه را در تاریو

ن گروه یشتر این نوشتار بیت کند. ایتثب

 داند. یرا طرف خطاب خود م

 

 یباب نقد ادب در
چاپ نخست  ی کوب در مقدمه نین زریدکتر عبدالحس

 یادبنقد »سد: ینو ی، م0225به سال  «ینقد ادب»کتاب خود 

 یسینو ن روزنامهییمارگونه است. آیف و بیما ضع ی در دوره

، یده است. حتیبدان بخش یو شتابزدگ یاز سبکسر یرنگ

ز در روزگار ما گمان دارند که در یاز وافقان اهل نظر ن یی پاره

ست... یریه کار منتقدست، دلیز، مایش از هر چیآنچه ب ینقاد

ند یهست که در نفس خود آن قوت نب یر گستاخیو کدام دل

و  «دانش و مروت بکند. یدعو یم و هراسیچ بیه یکه ب

کنون، با  خ تایسال از آن تار 01ب آن که پس از گذشت یعج

 یدر باب نقد و نقد ادب یارزشمند یها               وجود انتشار کتاب

و  یگستاخ»همان  درواقعافته است. یوضع چندان بهبود ن

از اصول  یریگ بوده است تا بهره ینقاد ی هیشتر مایب «یریدل

قول دکتر  ل آن، باز هم بهید دلی. شایو قواعد نقد ادب

است که قاعده و  یتنها در نقاد»ن باشد که یکوب ا نیزر

دهد  یکس به خود اجازه م و هر «شناسند. یآن نم یبرا یاصول

و  یحس یهابرداشت سرعت و تخصص، به یبدون داشتن آگاه

ن یا ؛ وک اثر ارائه کندی یهنر یابیعنوان ارز خود را به یشخص

 یش داوریو پ یاست که نقد با اغراض شخص یتازه به شرط

ن منظر یخته نباشد. از همیت صاحب اثر آمیدرباره شخص

سندگان با یاز هنرمندان و نو یاریافت که چرا بسیتوان در یم

 «یمعلوالن فکر»کار  آن راخصمانه دارند و  ینقد برخورد

خود را  «یشخص یها عقده»دانند که تالش دارند  یم

را  یادب یکنند. تردیدی نیست که هر فردی که اثر ییبازگشا

ن یند. اینش یم یآن به داور ی خواند خواه ناخواه درباره یم

 یمند و علم ل، روشیه و تحلیبر تجز یتواند مبتن یم یداور

تواند  ی(؛ میستیونی)امپرس یو حس یشخص ا کامالًیباشد 

توزانه.  نهیورزانه و ک ا غرضیصادقانه و کارشناسانه باشد  کامالً

ا بر جنبهیه کند یمثبت آن تک یهاشتر بر جنبهیتواند ب یم

 یدن به نقطه نظریاما هرچه که باشد، رس؛ آن یمنف یها

ار دشوار است. گراهام ی( بسیمند و علم روش یحت مشترک )

در  یگفتارخود )هوف در مقدمه کتاب 

 یل اصلیدال» د:یگو ینقد( م

در نقد، اول آن  یدرپ یپ یها یشانیپر

ت در یت و قطعیحتم یاست که ادعا

 ش از آن است که عمالًی، بیامر ادب

که  یاز موارد یعنی -حاصل شده است

تا حد مرگ  شوند یتلق یرقطعید غیبا

ان و یموجود در طرز ب یها ن که تفاوتیو دوم اشود؛  یدفاع م

ود در اصول جمو یها اثر را با تفاوت یو اجتماع یوضع فکر

 «کنند. یاشتباه م

نقد  ی ف خود دربارهین بند از تعریفرهنگ وبستر در اول

( Criticismم )ند: یاست ناخوشا یعمل نقد عموماً»سد: ینو ی

ن نظرگاه یاز ا «کردن و اعتراض. داکردن اشتباهات، ردیپ

است  ین کاریا ؛ وندیخواهد بود ناخوشا ینقد، عمل یراست به

، یخواه مبتد یا ن منتقدان ما، خواه حرفهیدر ب که عموماً

کرد به نقد، ارزش نقد را ین نوع رویع است. ایشدت شا  به

ر یتأثگاه با  ؛ واندازد یبرد و آن را از سکه م یسوال م ریز

مرز  و تازه کار را تا جوانن و شاعراسندگان یخود، نو یبیتخر

ش ینوشتن پ ی دن از تجربهیو دست کش  یس و سرخوردگأی

 برد. یم

ف خود، نقد را به ین بند از تعریاما فرهنگ وبستر در سوم

ل یه و تحلیو تجز یابیهنر ارز»کند:  یان نیز میگر بید یا گونه

و  «بر دانش و اصول و قواعد آن. ی، مبتنیا هنری یاثر ادب

فرهنگ وبستر در اولین بند از تعریف 
( Criticism ی نقد ) خود درباره

نقد عموماً عملی است »نویسد:  می
ناخوشایند: پیداکردن اشتباهات، رد 

 «کردن و اعتراض.
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نامه هنر  واژه»در کتاب  یرصادقیاستاد جمال م

نقد در لغت به : »کند یف میگونه تعر نیا آن را «یسینو داستان

ه یر و تجزیتفس یعنی یز دادنِ خوب از بد و نقد ادبیتم یمعن

 یپا یوقت «است. یقضاوت در آثار ادب درنهایتل و یو تحل

 انیبه م «قضاوت درنهایت»و  «ل اثریه و تحلیو تجز یابیارز»

افتن ی یتوان فقط در جستجو یگر نمیشود، د یده میکش

د یبود، بلکه با یبه اثر ادب «اشتباهات، رد کردن و اعتراض»

 یابیز بر شمرد تا بتوان به ارزشین آن راها و نقاط قوت  یژگیو

 افت.یک اثر دست یاز  یحیصح

بر  یباشد و متک «دانش»، یو اگر قرار است نقد ادب

ات یچون: ادب هم یسواالت ی د دربارهیگاه با ، آن«اصول و قواعد»

ست؟ یرد؟ و هدف آن چیگ یمها را در بر ست؟ کدام حوزهیچ

 د.یشیاند

 یا ر حوزهیواالت، ما را درگگونه س نیک از ایپاسخ به هر 

ات یادب»م یکه بدان نیا یکند. برا یم یخاص از نقد ادب

آن را  یها یژگیاز آن به دست داد، و یفید تعریبا «ست؟یچ

حاکم بر آن  ی« اصول و قواعد»شناخت و دانست که کدام 

جا ما خواه ناخواه وارد  نیاست. در ا

، «یشناس روش» ی حوزه

و  «یشناس واژه»، «یساختارشناس»

ات ارسطو در یم و به نظریشو یره میغ

ان یگرا ، شکل«فن شعر»کتاب 

، «نقد نو»ها(، طرفداران  ستی)فرمال

هواداران  درواقعو  «هنر ینیع ی هینظر»

 م.یشو یک مینزد «هنر یهنر برا»

شتر به شکل اثر، ی، بیپردازان نقد ادب هین گروه از نظریا

اثر،  «و درخشش یانسجام، هماهنگ»آن،  یعناصر داستان

استفاده از واژگان و  ی، چگونگشده گرفتهکار  به یها کیتکن

پردازند. ام. اچ. آدامز  یدر آن م شده گرفتهکار  به یف ادبیظرا

را به  یخودِ اثر ادب «هنر ینیع ی هینظر»در  ییکایمنتقد آمر

سنده و صاحب اثرِ آن فرض یمستقل از نو یتیعنوان موجود

داند و  یمنحصر به خود اثر م آن را ی کند و قضاوت درباره یم

کرده است  یم را با نوشتن آن دنبال یسنده چه هدفیکه نو نیا

خود بگذارد، موضوع  ی خواسته بر خواننده یرا م یریثأو چه ت

 داند. ینم ینقد ادب

: اء استید اشیات تقلین باور بود که ادبیارسطو بر ا

شوند و همان  یگونه که تصور م گونه که هستند، همان همان»

و  یرونیت بین واقعیو هنرمند تنها ا .«د باشندیگونه که با

آن  یعنیکند.  یم ینیل، بازآفریمستقل از خود را با کمک تخ

کند بلکه با قدرت خالقه خود  یدهد و گزارش نم یرا شرح نم

ست یبا یع میز نو و بدین چیاما ا؛ ندیآفر یع مینو و بد یزیچ

زمان، مکان و »گانه، یعنی وحدت در  سه یوحدت یدارا

 ت کند.یخاص تبع یباشد و از اصول «موضوع

شتر در مبحث شکل و ساختار یاصول و قواعد خاص، ب

ا یت است یا فاقد اهمیجا  نیدر ا اکاربرد دارد. محتو یادب

ن گروه بخواهند به یاگر ا یعنیت درجه دو است. یاهم یدارا

شتر اهداف یند، بیپاسخ بگو «ست؟یات چیهدف ادب»سئوال 

است که ان را مدنظر دارند و پر واضح یب یباشناسانه و معانیز

 یعاد یها گر عوام و تودهیات و هنر دین نوع ادبیا ی حوزه

 یان گروهیشترِ مخاطبان خود را در میست و بیخوان ن کتاب

ات، یادب یها جماعت نخبگان و متخصصان رشته خاص از

و... جستجو  یشناس هنر، جامعه یشناس ییبای، زیشناس زبان

 کند. یم

چ ین گروه هیا یات برایادب یا اخالقی یرسالت اجتماع

 یچه: معنایز نیاستهزاء آمر یبه تعب»ندارد.  یمعنا و مفهموم

ن است، بگذار اخالق به راه خود برود. یا «هنر یهنر برا»شعار 

 «سر و کار دارد. یباییاخالق و آداب چکار؟ هنر با ز هنر را با

نقد »ان و طرفداران یگرا به باور شکل

فرع است بر شکل  یاثر ادب یمحتو «نو

. یاست از فرم ادب یتابع درواقعو 

از پرچمداران  یکی یکتور شکلوسکیو

د: یگو یه میروس ییگرا جنبش شکل

همان  یحاصل شگردها یهر اثر ادب»

کار رفته  است که در آن به یسبک

شکل، خود به خود  یعنی «است.

، توجه به یکالم یها یکند. باز ین مییخود را تع یمحتو

از نمادها، انتخاب  یریگ کلمات، بهره یقیآهنگ و موس

 یها ختن همان وحدتیهم ر به یخاص و حت یشگردها

 یره براینو و غ یدست آوردن شکل به یبرا ییگانه ارسطو سه

چه را  ن باورند هرینان بر ایاست. ا ین گروه، اساس کار هنریا

 یگفتن باق یتازه برا یاند و حرف گفته د گفت، قدما قبالًیکه با

ع یداشته باشد و بد یتواند تازگ یچه که م نمانده است. آن

ا یامبر یتازه، مگر ما پ ؛ وان استیجلوه کند، همانا شکل ب

خود،  یم در اثر هنریم که به خواهیهست یمصلح اجتماع

ه را از چاه به م و رایگران را مورد وعظ و اندرز قرار بدهید

 م.یشان نشان دهیا

ا ی یاثر ادب یمعنا یشتر در جستجویکه ب یاما آنان

سنده ین که نویهستند و ا یاثر ادب یو اخالق یاجتماع یمحتو

شتر به یخواهد بازگو کند، ب یزی را میدر اثر خود چه چ اصوالً

شناسانه،  جامعه ینقد توجه دارند. نقدها ییمحتوا یها جنبه

تقلید  ارسطو بر این باور بود که ادبیات
گونه که هستند،  همان»اشیاء است: 

شوند و همان  گونه که تصور می همان
و هنرمند تنها « گونه که باید باشند.

این واقعیت بیرونی و مستقل از خود را 
 کند. با کمک تخیل، بازآفرینی می
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 ینیی، تبیانه، اخالقیگرا شناسانه، نقد عمل روانشناسانه، اسطوره

 اند. ن جملهیو... از ا

که  یطیجامعه و محثر از أسنده و شاعر در هر حال متینو

را  ییزهایبرد و چ یکند، دست به قلم م یم یدر آن زندگ

رد یپذ یمر یتأثا مخاطب با خواندن آن یسد که خواننده ینو یم

و  یدئولوژی، جامعه، اخالق، ایدگاهش نسبت به زندگیو د

نقد  ی شتر به حوزهیکند. ارسطو اگر چه خود ب یر مییانسان تغ

 ی هیبه نقش تزک یتعلق دارد، اما وقتانه یگرا ا شکلی یصور

 ییکند و به رها د مییتاک یس( در تراژدیکاتارسنفس )

ک اثر یدن یا دیانسان با خواندن  یجانات درونیاحساسات و ه

رگذار هنر یت نقشِ تاثیخود به اهم درواقعباور دارد،  یادب

 کند. یاعتراف م

را ات و هنر ین جنبه بود که ادبیافالطون درست از هم

ات ید. چرا که معتقد بود ادبید یبار م انیانسان و جامعه ز یبرا

رگذار باشد بر احساسات و یتاث یش از آن که بر تعقل آدمیب

کند تا  یتالش م یپندار شود و با همذات یعواطف او حاکم م

اما حال که در هر ؛ قهرمانان داستان بگذارند یجا خود را به

کند  یفا مین نقش را ایات ایصورت ادب

مثبت باشد  یرگذارین تاثیپس بگذار که ا

انسان کمک  یاخالق یو به رشد و تعال

ات، نقد ین نظریکند. با توجه به ا

قرار  یاصوال در حوزه نقد اخالق یافالطون

 رد.یگ یم

د یگموند فرویروانشناسان از جمله ز

خود،  یاحساسات درون یفکن سنده با برونیز معقتدند که نوین

 ؛ ور ناخودآگاه خود آشنا کندیروانشناس را با ضمتواند  یم

 ی حافظه سنده ازیجا که نو ونگ معتقد بود، از آنیگوستاو 

رد و دست به یگ یخود بهره م یخ جمعیش از تاریناخودآگاه پ

را در ر یتأثن یماست که ا ی فهیظ ؛ وزند یم یساز اسطوره

 م.یآثار هنرمندان جستجو کن یبالال

سنده به حکم آن که در ین باور که نویبا ا یستینقد مارکس

مشخص متولد شده  یا و در جامعه و خانواده خیاز تار یا دوره

 یاجتماع ی و نوع طبقه یرونیجهان بر یتأثافته، تحتِ یو رشد 

ست خود قرار داشته یحاکم بر زمان و مکان ز یدیو روابط تول

پاس  را ییها کند و ارزش ین منظر به جهان نگاه میو از ا

ن شده است. یاو عج یاقتصاد –یاجتماع یدارد که با زندگ یم

 یکه در کوخ زندگ یکس»د: یگو یاست معروف که م یا جمله

 «شد.یاند یکند، نم یم  یکه در کاخ زندگ یکند همچون کس یم

 یازهایبا هم متقاوت است و ن یکل ن دو نفر بهیا یایدن یعنی

 ندارد. یخوان گر همیکدیآنان با  یآنان، احساسات و نظام ارزش

، اهداف و یبه اصول و قواعد ادب یکار یستیونینقد امپرس

 یا طبقاتی یو روان یط روحیسنده و شاعر، شرایرسالت نو

ر یتأثشتر به ین نقد بیره ندارد. ایاو و غ یسنده، صناعات ادبینو

 درواقعدهد و منتقد  یت میاهم یخواننده از اثر ادب یحس

کند.  یان میخود را از اثر خوانده شده، ب یشخص تاثرات کامالً

سد: ینو یخود م «مقاالت»در قرن شانزدهم در کتاب  یمونتن

ک ی ی هیمنظور من از کتاب خواندن، لذت بردن در سا»

 یکنم، در جستجو یا اگر مطالعه میسالم است.  یسرگرم

 یهستم که مربوط به شناخت وجودم باشد و بهتر زندگ یعلم

شتر خوانندگان یب «اد بدهد.یمردن را به من ا بهتر یکردن 

شتر توجه دارند. آنان یات بیادب ی ن جنبهیبه ا یآثار ادب یعاد

ن یک کتاب هستند. به همیدنبال لذت بردن از خواندن  به

ک نقد یپردازند و نه حوصله خواندن  یم یل نه به کار نقادیدل

 را دارند. یادب

 ی کننده ، عرضهیهر فرم ادب»ن نکته که ید اییبا تأ

 یها خاص، هدف ی هیخاص، رو ی حوزه یخاص، دارا یها لذت

 یادب یها ر هدفیتفس یز روش خاص خود برایو ن خاص

ف یست تکلیاب یا شاعر میسنده ینو «است.

خود را با مخاطبان خاص خود که در 

، روشن  خاص هستند یها لذت یجستجو

 کند.

که  ین درست است که هر اثر هنریا

مستقل  یشود بالفاصله زندگ یمتولد م

اما ؛ کند یخالقش آغاز م از یخود را جدا

ن ییتع ا ناخواسته درید توجه داشت که هنرمند خواسته یبا

ن اثر چه مخاطبانش یموثر بوده است. ا ین زندگیر ایمس

است  یچون رود هنر هم»همچون ازرا پاوند معتقد باشند که 

گذارند،  یدر آن م ییرهایچند شکل و بستر آن گاه تاث که هر

حرکت است که  یعنیرود،  یت اصلیفیچه مهم است ک آن

ن حرکت یهمد یهر اثر با ین رو در بررسیخاص رود است. از ا

که در آن  یطیرا بدون توجه به مح یخود اثر هنر یعنی یاصل

که بر  یا اخالقیروانشناسانه  یرهایا تاثیآمده  به وجود

ن یکه معتقدند ا یو چه آنان «گذارد در نظر گرفت. یخواننده م

در  هرروزک انسان یعنوان  ست و هنرمند بهینانه نیب واقع نگاه

ن یر ایخود بوده و ناگز یرونیجهان برات گوناگون یمعرض تاث

د در نقد اثر به یدهد و با یرات را در اثر خود بازتاب میتاث

از  ای یعلم ین عوامل توجه داشت تا بتوان نقدیوجود و نفوذ ا

اثر ارائه داد، هر دو باید به ظرف و مظروف یا شکل و محتوی 

که هیچ مظروفی  داشته باشند و فراموش نکنند توجه جدی

بدون ظرف وجود ندارد و این دو در وحدتی تنگاتنگ است که 

نقد امپرسیونیستی کاری به اصول 
و قواعد ادبی، اهداف و رسالت 
نویسنده و شاعر، شرایط روحی و 
روانی یا طبقاتی نویسنده، صناعات 

 ادبی او و غیره ندارد.
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کنند. در مثال ازرا پاوند هم باید توجه داشت  خود را عرضه می

این آب روان در  چراکهفقط حرکت روز نیست که مهم است، 

ها و پیچ  های گوناگون با توجه به شکل، عمق و دیواره رودخانه

گیرد  لی خاص و ویژه به خود میهای خود است که شک و خم

کند، واال اصل آب و  و هر کدام نام خاص خود را پیدا می

ها در  ای صادق است. پس تفاوت حرکت در هر رودخانه

 کجاست؟

ا نقد ی یبیدرست به همین دلیل است که نقد ترک

ست یبا یک نقد کامل میانجام  یرا، تاکید دارد که براگ کثرت

( توجه داشت و هم به یظرن) یصور یها هم به جنبه

گر ید یا به سخنی. یادب هر اثر یو اجتماع یاخالق یها جنبه

 یها یژگیآن پرداخت و هم به و یشکل یها یژگیهم به و

 آن. ییمحتوا

د که با یآ یش مین سوال پیحال ا

م یاگر بخواه ین احوال، حتیا یتمام

 یم و به تمامیکامل داشته باش ینقد

ن شکل یک اثر در جامع تری یها جنبه

است و به  م، کار تمام شدهیردازخود بپ

 د؟یم رسیوحدت نظر خواه

 ینیب جهان یز خود داراین است که منتقد نیقت ایحق

حات مشخص و خاص خود را یقه و ترجیژه خود است، سلیو

متفاوت باشد. گراهام هوف  یبه کل یگریتواند با د یدارد که م

د: یگو یس میبه نقل از لو «درباره نقد یگفتار»در کتاب 

( همان یسیمنتقد انگل ی سندهیس )سخنران و نویویدکتر ل»

را که مورد تنفر  نم، اما آنچهیب یند که من میب یرا م ییزهایچ

 «من است. ی اوست، مورد عالقه

د به یبا یهر موضوع یابیل و ارزیه و تحلیتجز یبرا

گراهام  اما؛ افتیدست  یارها و اصول مورد قبول مشترکیمع

ات یدر ادب یارزش یها قضاوت»د: یگو یهوف در همان کتاب م

 «است. یقیو تطب یجیتدر»ست، بلکه ین «نیمطلق و مع»

ا ی، یان، قدرت اخالقیفصاحت ب یبرا یاستاندارد مطلقچ یه

ک نظام ی، یقضاوت ادب»و  «وجود ندارد. یصور یهماهنگ

رد. یواحد سرچشمه بگ ی شهیک ریست که از ین ییاستقرا

متفاوت،  یاز ابزارها یا ق نقاط فراوان و مجموعهیات از طریادب

 «کند. یدا میارتباط پ یبا زندگ

استدالل  یبرا ؛ واستدالل کردست یبا یقضاوت م یبرا

اما ؛ د استناد کردیبا یا د شدهییش تایر به احکام از پیناگز

 یها م طرفداران روشیطور که در باال مشاهده کرد همان

کنند که مورد توافق  یاستناد م یگوناگون نقد به احکام

خوانندگان  ؛ وردیگ ینقد قرار نم یها ر روشیطرفداران سا

پرکردن اوقات فراغت  یبرا یسالم یسرگرمدنبال  که به یعاد

ن غوغاها و یا یاز تمام به دورز یخود هستند ن ییتنها و

 ؛ ولذت خواندن هستند یکارشناسانه، در جستجو یها بحث

 گونه آثار که عموماً نیب به اتفاق ایقر باًیکه تقر طرفه آن

دگاه ی( از دBest Seller )اصطالحاً پرفروش هم هستند

ا ما هم یهستند. آ یارزش و بازار یب ی، آثارین ادبیمنتقد

که معتقد  یست همچون آنانیبا یم

 یار قضاوت براین معیتر هستند، بزرگ

طول عمر و تداوم »هر اثر  یارزش ادب

م؟ یبرس جهین نتیآن است، به هم «اعتبار

 یوال باقک سین صورت باز هم یدر ا

از آثار  یاریکه بس نیماند: مگر نه ا یم

ن و یمنقد غیون نقد و تبلیمد خود را یراز ماندگار ماندگار،

ا آثار ماندگار یگر: آید یوالخود هستند؟ و باز هم سفتگان یش

 ستند که به توانین یچ وجه مشترکیه یخ، دارایدر طول تار

 ■ ل خود قرار داد؟یه و تحلیو تجز یابیرا مالک ارزها  آن

 

 فهرست منابع:
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حقیقت این است که منتقد نیز خود 
بینی ویژه خود است،  دارای جهان

سلیقه و ترجیحات مشخص و خاص 
دیگری  تواند با خود را دارد که می

 به کلی متفاوت باشد.
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 «مردی در قفس» داستان نقد 

«حسین برکتی» ؛«صادق چوبك»سنده ینو 

 جامعه قفس در مردی

 شب خیمه ی مجموعه از «قفس در مردی» کوتاه داستان

 آن در چوبک صادق که است ناتورآلیستی داستانی بازی

 با که کند می روایت را( خان حسن سید) شخصیتی زندگی

 خود برای را انزوایی همسرش، دادن دست از غم و معلولیت

 سعی اثر این. کند می زندگی سگ یک با تنها درآن که برگزید

 نگاهی معاصرش انسان پوچی و ها رنج و درد به توجه با دارد

 داشته انسانی زندگی واقعیات به

 .باشد

 که ناتورالیسم مکتب گذاران بنیان

 با بودند، شناس روان هم آناکثرش

 علی انسان، رفتارهای بررسی

 نتیجه این به روانی بیماران الخصوص

 شر و ناخوشایند نیروهای بشر در غالب نیروی که رسیدند

 های داستان اکثر که شود می سبب دیدگاه همین داشتن. است

 را تصاویری یا و باشد رکیک کلمات از پر نویسندگان این

 بیان راحتی این به دیگر های رمان در که کنند می ممجس

 همین به نیستند؛ بین خوش زیاد نویسندگان این. شوند نمی

 .است انگیز غم معموالً ناتورالیستی های داستان پایان دلیل

 صدق نیز «قفس در مردی» کوتاه داستان در قاعده این

 به امید بینی، خوش گونه هیچ داستان در که طوری به کند می

 به. شود نمی دیده موجود وضعیت از خالصی حتی و آینده

 برای نه که برد می سر به پوچی تسلسل دور در انسان نوعی

 و دلیل همین به. نیست قائل هدفی زندگی برای نه و مرگ

 .دانیم می ناتورالیستی اثری را اثر این آید می ادامه که دالیلی

 

 

 تا و شد پهلو به پهلو و زد غلتی خواب در خان حسن سید»

 دوباره بیاورد بیاد را خود تنهای زندگی رنج و شود بیدار آمد

 (داستان متن از.« )برد خوابش

 

 داستان خالصه

 زندگی قرن نیم مدت داستان؛ شخصیت خان سیدحسن

 از یکی که آن از بعد او. است کرده سپری را ای بیهوده و پوچ

 و گرفته خناق زنش و داده دست از بیماری علت به را هایش پا

 سگش همراه اکنون اند، مرده اش خانواده اعضای دیگر همراه

 زندگی از چنان او. کند می زندگی ایران در تنهایی به

 محبت اش دلخوشی تنها که است سرخورده خود بار کسالت

 نیمه در است، رحم بی زندگی که آنجا از اما است، سگ( راسو)

 صاحبش گیرد می تصمیم جفتش پارس شنیدن با سگ شبی

 درون به را سگ جفت کند می ش تال مرد اینکه با. کند ترک را

 -کند می بازی را محبت دالل نقش عبارتی به - بکشاند خانه

 اما نشیند، فرو او عطش که شاید

 را خود و کند نمی وفا او به سگش

 و کند می جفتش تسلیم دربست

 .دهد می جان در ی ال شخصیت

 

 داستان در پردازی شخصیت

 مردی انتخاب اثر، این پردازی شخصیت در مهم نکات از

 که جا هر اثر این در. است داده دست از را پایش یک که است

 حرکت زجر و کندی است حرکت به مجبور داستان شخصیت

 است زجری کننده روایت ؛ وشود می تصویر خوبی به انسان یک

 رفع برای حتی او. کشد می خود زندگی دوران در آدمی که

 پایین در که موشی به که افتد می زحمت به طوری حاجت

 هیچ بدون اش روزی که موشی. خورد می غبطه است پایش

 .گیرد می قرار اختیارش در زحمتی

 از تنهایی و فراق توان می را پا یک نداشتن دیگر الیه در

 زندگی او از پس که دانست همسرش و همراه یار، سودابه،

 به را آن پا یک با باید که کسی های شانه بر شود می باری

 .دهد ادامه و بکشد دوش

 اکثرشان که ناتورالیسم، مكتب گذاران بنیان
 رفتارهای بررسی با بودند، شناس روان هم

 این به روانی بیماران الخصوص علی انسان،
 بشر در غالب نیروی که رسیدند نتیجه

 .است شر و ناخوشایند نیروهای
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 زانو باالی از را چپش پای و کشیده زجر و آمده دنیا به»

 را کس هیچ اکنون و است داده دست از را سودابه و اند بریده

 (داستان متن) «ندارد دنیا در

 بر نویسنده تاکید شخصیت بودن پا یک سوم الیه در

 قهرمان اینکه به توجه با. است هستی تعادل و ثباتی بی

 از استفاده. است داستان جهان تعادل و محور داستان

 قابل غیر و نقص ناتوانی، بر است تاکیدی پا تک شخصیت

 که جهانی. کنیم می زندگی آن در که دارد جهانی بودن اعتماد

 بغل زیر های چوب چون مادی عناصری به تکیه اساس بر تنها

 آن ادامه به قادر تنهایی به آدمی و داد ادامه را آن توان می

 .نیست

 یکی «خان حسن سید» نام از استفاده پردازی شخصیت در

 با او. است نویسنده توسط شده استفاده های نام ترین دقیق از

 در پنهان تناقض ترسیم به ایجاز، درنهایت نام این انتخاب

 .پردازد می آدمی

 مرگ از بعد که آنخ حسن سید

 عمومی انظار در گاه هیچ همسرش

 بهانه به خود خلوت در شود نمی دیده

 و غصه و غم کردن فراموش

 پناه مشروب و تریاک به هایش تنهایی

 برند می سر به تصور این در محل اهل همه که حالی در برد می

 از استفاده. است عبادت و روزه و نماز مشغول خانه در او که

 قهرمان ذهن از دور رفتاری دادن نشان برای مذهبی نام

 کرده شایانی کمک داستان شخصیت پذیری باور در داستان

 القاء را این اذهان در این شخصیت این بودن سید. است

 حالی در است ومذهب شرعیات به مقید فردی او که کند می

 .نیست طور این درواقع که

 روزه و نماز مشغول هرگز خود خانه در خان حسن سید»

 ای پرپیله عداوت و بغض ها چیز اینجور به او برعکس بلکه. نبود

 (کتاب متن.« )داشت

 به و است خود خاندان از بازمانده آخرین خان حسن سید

 و خان ی دوره پایان به ای تئنه هم آنخ پیشوند نسبت همین

 ابتدا در داستان شخصیت اجتماعی جایگاه هم و است رعیتی

 .شود می روشن مخاطب برای

 شخصیت نسبت هم آنداست قهرمان گذاری نام مجموع در

 را نسبتش هم و کند می تعریف خود معاصر جهان با را داستان

 در تأثیرگذار بسیار های مولفه از یکی این ؛ وشخصیت خود با

 .شود می محسوب اثر این در شخصیت پرداخت

 از یکی تواند می ناتورالیستی مکتب در دین به توجهی بی

 توجه با. باشد داستان این در پردازی شخصیت عناصر ترین بارز

 چوبک، عصر در گرایانه چپ ادبیات و مارکسیسم تاثیر به

 شخصیت پرورش در را نویسنده بورژوازی ضد نگاه توان نمی

 نام و سید پسوند با که آنخ حسن سید. گرفت نادیده داستانی

 را جامعه در مردمی جایگاه و دینی اصالت ی شاخصه مذهبی

 برخوردار نیز عالی اجتماعی رتبه از خان پیشوند با داراست؛

 روبه زندگی و انزوا ظریف و دقیق ترسیم با اثر این در. است

 .بینیم می هم با را جایگاه دو هر افول اصلی، شخصیت تباهی

 شرع خارج رفتارهای با و دارد مذهبی بار که بودن سید

 در و دهد می پایان او به نسبت مردم تصور به حسن سید

 از بازمانده تنها خان حسن سید اینکه بیان با دیگر جایی

 بورژوازی جامعه افول است خاندانش

 .شاهدیم را

 خوبی به داستان ابتدای همان   در

 روایت خان حسن سید زندگی

 و داده دست از را زنش که شود می

 جای به خود از نسلی نیست قادر

. داشتند رعیت و اند بوده زاده خان قرن نیم که نسلی. بگذارد

 اثاثیه و ابزار و ها پرده و ها دیوار. کنند می زندگی فراخ باغی در

 تنها ها ابراز این میان او و هستند رفتن بین از حال در همگی

( ناتورالیسم) مکتب این در که طور همان   .کند می فکر مرگ به

   شود می تلقی جبری امری فروپاشی این است روشن خوبی به

 امری بورژوازی فروپاشی مارکسیسم مکتب در که طور همان

 .گردد می بیان تاریخ توسط و جبری

 خود راست پای روی بر داستان شخصیت مزبوحانه حرکت

 تواند می که است اثر پردازی شخصیت درونی های الیه دیگر از

 کامل نابودی و گرایی راست دوره پایان کننده بیان روشنی به

 یعنی خود سرمایه تنها به توجه بی که گرایانی راست. باشد آن

 تعادل حفظ برای مجبورند و اند داده دست از را ها آن مردم

 .کنند حفظ را ها آن اجتماعی

 

 قهرمان شخصی درونیات کننده روایت حیوانات

 داستان

 سید» نام از استفاده پردازی شخصیت رد
 های نام ترین دقیق از یكی «خان حسن

 با او. است نویسنده توسط شده استفاده
 ترسیم به ایجاز، نهایت   در نام این انتخاب
 .پردازد می آدمی در پنهان تناقض
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 حیوانات با داستان شخصیت ارتباط از نویسنده استفاده

 درونیات روایت برای سگ( راسو) مخصوصا خود پیرامون

 ها درد و ها حرف بیان برای خارجی عنصر هیچ که تنها مردی

 ارتباط این. گیرد می صورت هوشمندانه بسیار ندارد خود ی

 حسی و فکری های الیه روایت جهت در درستی به که

 های پیچیدگی است، شده گرفتهکار به داستان اصلی شخصیت

 این. کند می بیان زیبایی به را خان حسن سید شخصیتی

 در خان حسن سید که رسد می اوج به جایی در بازگویی

 ارتباط این در. کند می دیالوگ بور موشی با اش خانه مستراح

 جهان که سازد می کامل شخصیت یک نیز موش از چوبک

 با موش گویی. کشد می چالش به را خان حسن سید منفعل

 های تالش و گیرد می سخره به را انسانی جهان اعتنایی بی

 .داند می آمیز حقارت بقا برای را آدمی وقفه بی

 تحمیلی معاشر این از اما؛ کرد می مشغول را او موش این»

 موش مرگ را او رسید خیالش به روز یک. آمد نمی خوشش

 موش بتواند تا بخورد خودش باید اول آمد بنظرش اما؛ بدهد

 خودش مسخره فکر از اما؛ کند مسموم را

 (کتاب متن.« )بود گرفته اش خنده

 با حیوان و انسان نسبت دادن نشان

 طوری نویسنده نگاه از پیرامونی جهان

 همه گویی که است شده طراحی استادانه

 و های تناقض با واحد سیستم یک در حیوانات و ها انسان

 ای چرخه. قراردارند مند رابطه ای چرخه در آن های همبستگی

 و پست حیوانات پای هم شکوه و عظمت درنهایت را انسان که

 .کنند می زندگی ما اطراف در که دهد می قرار زبونی

 از لرز و ترس با انسان مثل درست که بود مخلوقی هم این»

 مثل اما؛ شد می متمتع خود پروردگار دریغ بی نعمت خوان

 ستایش و سپاس را او و شناخت نمی را خود رسان روزی آدم

 متن.« )بود تر خوشبخت آدم از حیث این از شاید. کرد نمی هم

 (کتاب

 و ماده سگ برای تنها دنیا، این در خان حسن سید

 در را هایش قناری وقتی که آنچن. سوزاند می دل هایش پرنده

 هنگامی و خورد می غصه برایشان احساس تمام با داشت قفس

 کند می مشاهده کند، آزاد قفس از را ها آن گیرد می تصمیم که

 بر خانمان بی و آواره همگی و ندارند پرواز توان هایش پرنده که

 صحنه این در. آید می درد به دلش گاه آن اند، مانده زمین روی

 خان، حسن سید خود چون هم آنپرندگ حتی بینیم می

 و زیستی هم این و اند ناتوان و زبون داستان، انسانی شخصیت

 نیست رهایی برای راهی گویی. است دار معنی بسیار مشابهت

 .است کور و بیهوده تقالیی و تالش هرگونه و

 به است سگی دریغ بی تمحب به او امید تنها و دلبستگی اما

 او به خود دستان با و کرده پیدا را آن بچگی از که «راسو» نام

 دیگر که شده ایاق حیوان با چنان و کرده بزرگش و داده شیر

 و «راسو» از چوبک که تصویری البته. بِکَند دل آن از تواند نمی

 سگ» یاد به را خواننده اختیار بی دهد، می سگ خوی و خُلق

 .اندازد می هدایت صادق «ولگرد

 و کند می دل درد راسو با ها روز اغلب خان حسن سید

 نگفته، احدی به که را بارش نفرت و آلود درد زندگی سرگذشت

 خان حسن سید چه. کند می نقل سگ برای خاصی وسواس با

 او های رنج و تنهایی در که شناسد نمی را آدمی دنیا این در

 چنان حیوان به خان حسن سید پیوند و عُلقه. باشد شریک

. گذارد می میان در سگ با را اش درونی های راز حتی که است

 راسو وجود در را شهوانی حظ و لذت خیال که چنان هم

 سگ گوش و سر مثالً. کند می وجو جست

 خود خیال در و کند می نوازش را ماده

 در -مرگش جوان همسر- سودابه گویی

 با اغلب و شده مجسم چشمانش برابر

 :کند می معاشقه سگ

 عیناً. شد می مجسم پیشش سودابه مهتابی و نحیف بدن

 اراده بی دستش ولی بود دیده رختخواب در را او که طور همان

. رفت می ور راسو ی پوزه با العمل عکس یک یا عادت، یک مثل

 او بینی های سوراخ جلو را انگشتانش و داد می فشار را آن

 نرم موهای. کرد می حس را نمناکش گرم نفس و برد می

 را گوشتالودش های لب هم راسو. داد می نوازش را مخملیش

 که این مثل بعد. بود گذاشته او نوازش اختیار به ناز و شرم بی

 گوشش سریعی حرکت با و داد ول را اش پوزه باشد نشده قانع

 زیر که بود ای برآمده کوچک غضروف بناگوشش زیر. گرفت را

 غضروف این با کردن بازی از همیشه. خورد می لیز دستش

 دهانش آب راسو. کرد می پیدا را آن دم همان   .آمد می خوشش

 .زد می فرش روی کیف با را دمش و داد می قورت را

 با و باهوش دختری همانند او نظر در راسو که این خالصه

 :است عاطفه

 داشته سگی احتیاجات که نبود سگ راسو او چشم به»

 به خوشبختانه که بود ای باعاطفه و باهوش دخترکِ بلکه. باشد

 خُلق و «راسو» از چوبک که تصویری
 اختیار بی دهد، می سگ خوی و

 «ولگرد سگ» یاد به را خواننده
 .اندازد می هدایت صادق
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 دنیا در. بود شده او زندگی رفیق و بود آمده در سگی صورت

 (کتاب متن.« )بود کرده خوش راسو به فقط را دلش

 تر گذشت با و بهتر انسان از را سگش خان حسن سید حتی

 :چراکه. داند می تر احساس با یحت و

. کرد می حس را ترس و شادی و رنج آدم یک از بهتر راسو»

 عکس گاه هیچ. بود گذشت با و اعتنا بی ها آمد پیش برابر در او

 اصول و ادا. داد نمی نشان خود از ها آدم مال به شبیه العملی

 سید گاهی اگر بود، سگ بود، خودش. نداشت را ها آدمیزاد

 بعد راند می خودش از را او و شد می خشمگین او با خان حسن

 کرشمه و گله بی هم او. کشید می را نازش شد می پشیمان که

 او برای را خودش و میلیسید را دستش و رفت می او پیش

 (کتاب متن.« )کرد می لوس

 داستان این در انسان و حیوان بین زیستی هم و پیوند این

 بگوید خواهد می چوبک اینکه ؛ واست عمیق و پرمعنی

 انسان این و هستند ها آدم از تر قدرشناس و تر مهربان حیوانات،

 و بینی جهان در. حیوان نه است نامرد و خبیث که است

 دارد وجود بینش این همواره خان، سیدحسن تاریک ی اندیشه

 که چنان. است تر بر و تر پاک انسان بر حیوان شرف و شعور که

 چنین این او با کند می بازی سگش با خان حسن سید وقتی

 :زند می حرف

 اهلل بارک بهتری؟ آدم از آدمی؟ یا سگی تو جون، لوسی»

 اینجا هرگز بودی، شده آدم آگه نشدی، آدم که شد خوب چه

 .«نبود جات

 ذهن در وقتی که است بدبین ها انسان و ها آدم به چنان او

 و وفایی بی نشان را بودن آدم   کند، می وگو گفت سگ با خود

 به رسیدن هوای به اش ماده سگ وقتی مثالً. داند می نامردی

 خان حسن سید کند، ترک را خانه خواهد می نر، های سگ

 :گوید می سگ به آمیز سرزنش و آهسته

 هستی؟ وفا بی چقده تو من، خوشگل دخترک من، راسوی»

 او.« شدی آدم حاال تا کی از نبودی، آدم که تو آدمی؟ تو مگه

 و شده آدم مثل حیوان که داند می این در را حیوان وفایی بی

 پیدا آدمی خوی فروبنشاند را اش غریزی شهوت که این برای

 .کرده

 خود از تر کس بی و تر بدبخت که آن وجود با خان حسن سید

 خود همدم و حیوان به نسبت باز ندارد، سراغ دنیا در را کسی

 منفور به اعتقاد از ناشی ترجم این. کند می ترحم احساس

 تر بر فکر عنوان به انسان جایگاه برابر در انسانی غرایز بودن

 هم اون. کنم اذیتش حیوونو نباید من» که تفکر این در. است

 اما؛ شه می آدم داره کم کم اینم. داره شهوت آدما ی همه مثه

 نر لذت و شده آلوده که  وختی. خوره نمی من کار به دیگه

؛ کنه مشغول منو تونه نمی دیگه اومده باال شکمش و چشیده

 تو. کنم حبسش رو بسه زبون که نیس هم انصاف این اما

 ها زحمت چه سودابه خاطر برای رفته یادت مگه خودت

 به دیگه و باشی تو تا خوردی؟ که ها دل خون چه و کشیدی

 .«شه کور چشمت تا نبندی دل کسی

 

 داستانی شخصیت مثابه با فضاسازی و توصیف

 ایجاد به تنها داستان در محیط توصیف از اثر این در چوبک

 جزء توصیف با بلکه نکرده بسنده سازی تصویری و سازی فضا

 داشته سعی داستان شخصیت پیرامونی ابزار و محیط جزء

 که کند استفاده پویا شخصیت عنوان به محیطی ابزار از است

. دهد می ارائه داستان قهرمان مختلف ابعاد از کاملی توصیف

 ای ارثیه داستان قول به که خانه خورده خاک وسایل توصیف

 دسته تراش قلم بین این در. است خاندان این از ساله 14

 است دزدیده در دوستانش از یکی از پیش سال 24 که صدفی

 حسن سید که دارد وجودی اثیری و درونی تناقضات از نشانی

 .دارد خود همراه زندگی طول در خان

 صدفی دسته تراش قلم یک فقط خانه اسباب همه بین»

 میز روی از پیش سال سی را آن که بود راجرز ای تیغه دوازده

 قلم این به و بود دزدیده «اگره» در هندی صمیمی رفیق یک

 (کتاب متن) «داشت شدیدی ی کینه و عالقه تراش

 با ایران رابطه تاریخ توصیف نوعی به تراش قلم این توصیف

 را دوملت این بین بغضی حب رابطه یک که است هندوستان

 تحت روزگاری که کشوری. گذارد می درمیان مخاطب با

 ای رابطه ازآن پس و( تراش قلم دزدیدن) بود ایران تصرف

 اعتمادی، بی از سرشار که گرفت شکل دوملت بین دوستانه

 !است خشم و دشمنی

 داده انجام این برای شاید را کار این: »گوید می داستان

 بهترین این.« باشد داده انجام نهان در را کاری بخواد که است

 در ایران های کشورگشایی به نسبت توان می که ست توصیفی

 .گرفت سراغ آن از تاریخ

 که گرفت می را وجودش ترسی و ناراحتی دیدنش از»

 آن کرد می فکر آن از بعد. خورد می را روحش و داد می آزارش

 همه دوباره. بیندازد قنات یا و مستراح توی یا حوض توی را
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 آن و کرد می نگاه را اطرافش دزدکی و بست می را آن های تیغه

 (کتاب متن.« )گذاشت می جایش سر را

 

 دسترس از دور فاضله مدینه

 شخصیتی روحیات کننده بیان اثر این اینکه به توجه با

 چوبک بیند می بیماری و درد و زشتی از سرشار را جهان است

 را خود فاضله مدینه خوبی به اتاق سقف روی نقاشی توصیف با

 .کند می ترسیم مخاطب ای بر

 زیبایی طور به چوبک آرمانی جهان

 داستان اصلی شخصیت سر باالی همیشه

 هیچ به که دارد قرار جایی در و است

 توصیف این با .نیست دسترس در عنوان

 و آینده به نسبت نویسنده ایدالیستی نگاه

 عشق، که جهانی. شود می ترسیم سیاهی از دور به جهانی

 روی شده نقاشی زن) اندام گل نگاهِ در همیشگی وفاداری

 نگاه این صبح هرروز ؛ واست بسته نقش دائم طور به( سقف

 دوباره شدن بیدار با هرروز گویی که امیدی. شود می تکرار

 او پوچ و پرمالل زندگی به ای تازه جان دوباره خان حسن سید

 بازی کی همه ها این که کند می تاکید پایان در البته. بخشد می

 .زند می پوزخند امید این حصول به نوعی به و است ساده

 تمام از داشت عادت شد می بیدار خواب از که صبح هر»

 به رو بعد و کند نگاه اندام گل عکس به سقف توی های نقش

 هرروز را بازی همین ؛ وبرگرداند را نگاهش عکس سفید دیوار

 .«دهد انجام

 بسیار دهد می شکل را نویسنده آرزوهای و امید که جهانی

 و شکار آن در که است الهی ادیان موعود جهان شبیه

 .نیست میانشان ای فاصله و کنند می زندگی هم کنار شکارچی

 و اندام گل خود از بود ایستاده کوه پشت که شکارچی»

 صورتش زیادی جزئیات با و بود تر بزرگ هم گاوش حتی

 یک و آهو بچه دو و شیر یک و تازی یک. بود شده نقاشی

 جا تنگی از که بودند شکارچی پهلو پاتی قاتی خرگوش،

 به شکاچی البته و بود خوابیده شیر پای و دست زیر خرگوش

 (کتاب متن.« )کرد نمی اعتنایی ها آن

 

 اثر جهان ترسیم در روایتی

 است جبری همان   تابع بشری دنیای: »گوید می زوال امیل

 .«است حاکم موجودات سایر بر که

 چه هر ترسیم جهت در تعلیق، و کشمکش بدون روایت

 آدمی. کند می زندگی آن در انسان که است جهانی پوچی بهتر

 انسان که هایی نیاز. است خود دردمندانه های نیاز و غرایز بنده

 .کند می برابر حیوان با را دسترس از دور

 باغ در کردن باز با داستان این بندی پایان در چوبک صادق

 گریخته افسار غرایز های نشانه که ولگردی های سگ روی به

 به که انسانی. کند می معرفی غرایزش تسلیم را انسان هستند،

 خود بروی را ها در همه و بریده مادی جهان از خود خواست

 تسلیم سر شود می مجبور باالخره بسته

 های در و بیاورد فرود خود نیاز برابر در

 نظاره تنها انسان. کند باز را غرایز مادی

 کاری هیچ و است هستی قاعده این گر

 جهان چراکه ندارد خود در رفتن فرو جز

 و منطق با که راهی نه و رود می کرده انتخاب خود که را راهی

 .سازگاراست آدمی انتخاب

 نزدیک آن به در کلون کردن باز برای که آنخ حسن سید»

 در بود منتظر. ایستاد عقب و زد جستی و شد بلند راسو. شد

 سید. ببیند چیست دانست نمی روز آن تا که را آنچه و شود باز

 سختی فشار ناگاهان. نبود آموخته آن کردن باز به خان حسن

 برای. آمد وارد در به بود خارج خان حسن سید تحمل از که

 با داد، آن به را اش تکیه و آورد فشار خود چوب روی همین

 در مسئولیتی دیگر. کرد باز را در الی آهسته و احتیاط

 رو جا همان   .بود داده انجام آخر تا را کارش. دید نمی خویش

 همانطور تیز نوک سنگ. نشست نیز نوک سنگ تکه یک

. نداشت خوردن تکان توان او اما کرد می ناراحتش و بود زیرش

 صورتش بود شده مچاله خود در باغ در پشت خان حسن سید

 کتک و آلود گل راسو قدمی دو در جلوش. شد نمی دیده

 شده قفل بهم ته به ته ای غریبه سگ با ترحم قابل و خورده

 زیبایی طور به چوبک آرمانی جهان
 اصلی شخصیت سر باالی همیشه
 که دارد قرار جایی در و است داستان

 نیست. دسترس در عنوان هیچ به
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 هیچ خودشان دوقدمی در مچاله آدم یک بودن از و بودند

 (کتاب متن.« )نداشتند خجالتی شرم گونه

 و پیوست وقوع به مهمی ادبی اتفاق چوبک صادق زمانه در

 ایران درادبیات زمان این تا. بود جهان در ناتورالیسم ظهور آن

 سال از و نداشته وجود کوتاه داستان نام به چیزی جهان و

 .است شده ایجاد داستان نوع این 0524

 محاوره زبان چوبک های داستان در

 هایش درداستان و دارد ای ویژه جایگاه

 صحبت بازار و کوچه زبان به ها آدم

 روشی نیز چوبک توصیف روش. کنند می

 ترین کوچک و جزئیات دیدن بر مبتنی

 شده لحاظ وار عکس دقتی آن در که هاست کناره و گوشه

 چیره بسیار داستان موقعیت و فضا تعریف در چوبک. است

 به خواننده برای را ایران جنوب بومی فضای او. است دست

 است تاریک و تلخ چوبک آثار در فضا این. کند می تعریف دقت

 .شود می دیده شاد های لحظه ندرت به او های داستان در و

 از آزردگی غریب حس یک چوبک صادق آثار خواندن با

 ناتورالیسم ناتورالیسم، این. دهد می دست خواننده به روزگار

 و کرده شکار را تلخ لحظات تنها که است ای عامدانه وار عکس

 واقعیت تمام بنابراین؛ دهد قرارمی مخاطب چشمان درمقابل

 گرایی گزیده این و است واقعیت از ای گزیده تنها بلکه نیست

 تکنیک به معتقد او. شود می محسوب چوبک صادق سبک

 .کند می دنبال را خود روش و نیست نویسی قصه در خاصی

 رایج جهان ادبیات در زمان این در که هایی ویژگی از یکی

 امر این دلیل. بود ها آن زبان از و حیوانات به راجع نوشتن شد،

 که کنند توصیف را چیزی خواهند می نویسندگان که است آن

 هایش داستان در نیز چوبک. است نداشته وجود ازاین پیش تا

 روح درون حقیقتاً گویی که کند می توصیف طوری را حیوانات

 .دارد کامل اشراف دارد، صاحبش که برحاالتی و قرارگرفته او

 چوبک صادق ویژگی ترین مهم از تاریک و سیاه دنیایی خلق

 که سیاهی و پلیدی و بدبختی از آکنده محیطی. است

 مرگ سوی به درنهایت و کرده گرفتار را داستانی های شخصیت

 .کند می رهنمون نیستی و

 و ناتوان محکوم، گرفتار، همگی شر، سراسر محیط این در

 یا خویش با خود عوالم در بکنند، ش تال که خیلی. اند مفلوک

 و سرخورده احساسات از گاه چنانکه. روند می کلنجار دیگری

 و نشده ارضا غریزی امیال و جنسی غرایز از زمانی فروکوفته،

 و ها وحشت از یا بیمارگونه نیازهای و ت تمایال از هم مواقعی

 صحبت دیگری یا خویش با ناشناخته و خرافی های ترس

 چوبک آثار در که نیست چیزی آن همه ها این اما؛ کنند می

 کنیم توجه او آثار به تر عمیق کمی اگر عبارتی به. دارد وجود

 و بدبین هم آنچند که نگاهی بشکافیم، را ظاهری پوسته آن و

 حاصل که نگاهی. کشد می رخ به را خودش نیست، مایوس

 .است نویسنده فلسفی ذهنیت

 ور غوطه دنیایی در ظاهر به چوبک شاید

 دنیایی است، سیاه و منحط سراسر که است

 کمتر حتی و است حاکم آن در شر که

 پیدا ها خوبی و ها زیبایی برای موردی

 صددرصد گزارشگری - رایج تصور ف برخال - او اما؛ شود می

 نسبت به - او فلسفی نگاه این بلکه نیست، خنثی و طرف بی

 فقط. است مشاهده قابل ها داستان سطر سطر در - زیاد یا کم

 برای. بیافریند رویایی قهرمانانی با آرمانی دنیایی خواهد نمی او

 را ای زندگی آن ها، شرارت و ها سیاهی در رفتن فرو با همین

   است؛ شده پنهان ابتذال از ای پوسته در که کند می وجو جست

 ■. است معاصر جهان بحران که ابتذالی همان

 زبان چوبک های داستان در
 و دارد ای ویژه جایگاه محاوره

 زبان به ها آدم هایش درداستان
 .کنند می صحبت بازار و کوچه
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 «غریبه»بررسی داستان کوتاه   

 «یتا محمدیر» ؛«محمدرضا گودرزی» 

 
کشند. آقای قربانی که  میهای شهرک مدام زوزه  سگ

ایستد و به  رود، می ها باال می آرام از پله به دستقوه  چراغ

ی  آید. سرفه کند. بوی تریاک می تاریکی جلوش نگاه می

ی سوم را که رد  افتد. طبقه شنود و باز راه می خشکی می

قوه به دستی را چند پله جلوتر  کند سیاهی مرد چراغ می

 ها! : عجب گرفتاری شدیمگوید بیند. بلند می می

گوید: سالم  ایستد تا او برسد، می می به دستقوه  مرد چراغ

 قربان!

 اند؟ ی محترم خوب ادهسالم برادر کرمانشاهی! خانو -

 طورید؟ به لطف حق! شما چه -

ا گوید: هر چه خواست اوست! ام زند و می می ینفس نفس

دیگر زانوی آورد. ما هم که  میراین قطعی برق پدر آدم را د

 نداریم! یوحساب درست

 ؛ وخورند یبرم به دستقوه  ی چهارم به دو مرد چراغ طبقه

ی پنج به چهار نفر دیگر. دم پاگرد  طبقه

ی ششم دو سه گربه کنار دیوار  طبقه

ها  آرام از پلهها  آن اند که با دیدن ایستاده

روند. مردها جلو واحد  پایین می

آپارتمان باز ایستند. در  می کیو شصت

گذارند،  ها را در جیب می قوه است. چراغ

شوند.  گویند و وارد می می یالله ای

خانه و مدیر  . آقای کسایی، صاحبآورند یدرمها را  کفش

کند. پودل  پرسی می احوالها  آن آید و با مجتمع، جلو می

رنگ واحد بغلی، دم در آپارتمان آقای کسایی سرش را  سفید

کشد. آقای کسایی لگدی به او  و زوزه می باال گرفته است

 !مرده صاحبگوید: چخه  زند و می می

ای  دود. لحظه طرف واحد بغلی می کند و به ای می پودل ناله

ی سیاهی دم در آپارتمان آقای کسایی سرک  بعد گربه

دور پذیرایی  اند و دورتا ای جمع کرده ها را گوشه کشد. مبل می

ها که وارد پذیرایی  وارد ند. تازها وسیع، پشتی ترکمنی چیده

که از قبل ها  آن گیرد. هایش را از سر می شوند پودل زوزه می

 !کمیعل سالمشوند:  ها بلند می وارد اند جلو پای تازه آمده

 !اهلل رحمتو  کمیعل سالم -

 حال، احوال؟ -

 شکر! -

 دار! حق نگه -

آقای  نشانیتر جواناند.  دور پذیرایی پیرمردها نشسته

هاش چروک افتاده و بیشتر  قربانی است که او هم پای چشم

پرسد:  موهاش سفید شده است. آقای ثابتی از آقای کسایی می

توانم نفس  بدون سیگار نمی من کهبکشم؟  اجازه هست سیگار

 بکشم.

 ها باز است. کنم راحت باشید، پنجره خواهش می -

ها تعارف و بعد  ، به دوروبریآورند یدرمدو سه نفر سیگار 

رسد. آقای  می به گوشها باز  ی سگ کنند. زوزه روشن می

تر است، دستی به ریش سفیدش  جعفری که از همه مسن

دانم چند شب  ها نمی بسته زند: این زبان کشد و داد می می

 شند.ک بند زوزه می شان شده یک است چه

سوز  های گاز کنند. نور روشنایی زمان سرفه می هم چند نفر

گوید: امشب  شود. آقای کسایی می می ادیوز کمدور پذیرایی 

وقتی است   ایم. چند جمع شده دورهمبرای کار مهمی 

خانه را  افتد: اول پمپ شوفاژ هایی می اتفاق

بردند. بعد نصف شبی جلو بلوک با چماق 

تو سر برادرمان آقای صمدی زدند و 

. حاال هم درآوردندهاش را از پاش  کفش

ی  ها رسیده. دیشب شیشه نوبت شیشه

های آقای قربانی را  ی پنجره همه

. پریشب هم همین بال را سر اند خردکرده

 خانی آورده بودند... لیهای آقای ع شیشه

لحظه خانم کسایی دم در با سینی چای پیداش  نیدر ا

 کشید! براتان ضرر دارد. سیگار می چقدرگوید:  شود. می می

شود  خانی که جلو پذیرای نشسته است، بلند می آقای علی

گرداند. وسط  گیرد و دور می و سینی را از خانم کسایی می

زردآلو و دو کاسه پر از تخمه و اتاق دو دیس شلیل، هلو، 

دستی  ها قاشق و کنارشان پیش اند، توی کاسه آجیل گذاشته

نخورده مانده است. پیرمردها  طور دست ها همان هست. کاسه

کشند و با بغل  ریزند و هورت می چای را در نعلبکی می

زنند. آقای جعفری فنجانش را که در  هاشان حرف می دستی

گویم قصدشان فقط  زند: من می د میگذارد، دا نعلبکی می

 اذیت کردن است.

رعب و  خواهند گوید: آقا! می االسالمی می آقای شیخ

 وحشت ایجاد کنند.

های شهرک مدام زوزه  سگ
قوه  کشند. آقای قربانی که چراغ می

رود،  ها باال می به دست آرام از پله
ایستد و به تاریكی جلوش نگاه  می
 آید. کند. بوی تریاک می می
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اند و  گوید: معلوم نیست از کجا آمده آقای کسایی می

 به کار ما دارند! کار چه

ها هم که  گوید: عجیب است جوان آقای کرمانشاهی می

اند.  گردند، کسی را ندیده میشب و روز دوروبر بلوک ول 

چیز خبر  اند، از هیچ مأمورهای شهرک هم انگار خواب بوده

 د.ندارن

گویید که  ها را چه می گوید: این سگ خانی می آقای علی

اند و زوزه  چند وقتی است پشت دیوارهای شهرک جمع شده

 کشند؟ می

افتند. گوش  ها می ی سگ اد زوزهی همهبا این حرف گویی 

شود. پودل واحد بغلی  تر شنیده می ها واضح خوابانند. زوزه می

 کشد. هم انگار آمده است دم در آپارتمان و باز زوزه می

گوید: من نظر دیگری دارم، شما هیچ  آقای نهاوندی می

ها نباشد؟ قبالً هم از این چیزها  اید که شاید کار آدم فکر کرده

کرد  اش تعریف میمن از قول باب امرزیخداب. بابای آمده شیپ

طور شده بود و تا همه را  ی صابونچی هم همین بار تو محله یک

ی  ن محلهنداده بودند، ول نکرده بودند. االاز محله فراری 

 ها شده است. ها و کولی صابونچی جای گربه

زند: احسنت! باریکال! انگار فکر مرا  آقای جعفری داد می

خواستم  هم همین را می خواندید! من

 ها کار آدمبگویم. برادران شک نکنید 

 نیست.

معلومی زل  ی نا آقای کسایی به نقطه

گوید: اصالً به فکرم  زند و آهسته می می

 نرسیده بود.

 زنید؟ گوید: از چی حرف می آقای قربانی می

گوید: دست  کند و می چپ نگاهش می خانی چپ آقای علی

 ا درد نکند، این هم پرسیدن دارد؟شم

از فلز ها  آن گویند گوید: مگر نمی ای نوراللهی میآق

 ترسند؟ می

 مرور بههم مثل ما ها  آن گوید: اوالً االسالمی می آقای شیخ

 هم چند نوع هستند.ها  آن که کنند، دوم این تغییر می زمان

 ها ایندیگر کی هستند؟ ها  آن گوید: آقای ثابتی می

 اش حرف است. همه

چه بدبختی  آقای من نگویید! هرگوید:  آقای نهاوندی می

 شان هست. هاست، سند درباره کشیم از همین حرف می

به  کار چهباشند،  گوید: خوب گیریم که آقای نوراللهی می

 کار ما دارند؟

ها  گوید: خدا عالم است. عقل ما آدم االسالمی می آقای شیخ

را ها  آن دهد، اما شاید کسی یکی از به این چیزها قد نمی

 کرده.اذیت 

چه آتش است از گور  زند: آقایان! هر آقای جعفری داد می

شود. بعید نیست نصف شبی موقع  عشق و عاشقی بلند می

 ی ما دنبال کسی از ها ها، یکی از جوان قدم زدن پشت بلوک

خواه یکی از  خاطرها  آن افتاده باشد، یا کسی ازها  آن

 و عاشقی های ما شده باشد. دیگر ول کن نیستند. عشق جوان

 نیست. زادهایآدمکه مثل ما ها  آن

گربه ریخته  قدر گوید: یکی بگوید چرا این آقای نوراللهی می

 تو مجتمع؟

اند که  هم گنده قدر آنپدرها  گوید: بی آقای کرمانشاهی می

 شان کند! کند پیشت آدم جرئت نمی

مان رحم کند، آقایان!  گوید: خدا به االسالمی می آقای شیخ

 کردن فایده ندارد، باید سریع متوسل بشویم.دست  دست

 گوید: یا امام غریب! یا ابوالفضل! آقای جعفری بلند می

 گویند: یا ابوالفضل! می باهمهمه 

 گوید: صلوات. کنند. آقای کسایی می چند نفر گریه می

ها شنیده  جمعی سگ ی دسته شوند، باز زوزه ساکت که می

 های تسبیح. شود و صدای برخورد دانه می

باید  باالخرهگوید:  آقای نوراللهی می

 کار کنیم؟ چه

گوید: فقط باید نذر  خانی می آقای علی

 شود. درست می

دانیم کار کیست، من  گوید: ما که هنوز نمی آقای قربانی می

 تا صبح کشیک بدهند... باهم جوانگویم شبی سه  می

بهتر است به کالنتری خبر  به نظرمگوید:  آقای نوراللهی می

 بدهیم.

زند: عزیز من! کار  دهد و داد می می سر تکانآقای جعفری 

نیست، پس چرا بیچاره ها  آن ها گذشته! اگر کار از این حرف

هر  آقای صمدی از آن شب هوش و حواس درستی ندارد و

 خواهد دستش را ماچ کند؟ بیند می کس را می

اش دعاست. باید  گوید: تنها چاره آقای کرمانشاهی می

 را نیا همگی برویم حسینیه تا اذان صبح دعا بخوانیم. تا

برند و  هاشان را باال می افتند و دست گوید همه به گریه می می

اد کوبند. همین زمان چنان ب هاشان می تند و محکم بر سینه

 به همشدت  ها به های آپارتمان وزد که پنجره شدیدی می

رسد.  می به گوشخورد و صدای شکستن چند شیشه  می

شود. آقای  می ادیوز کمسوز هم مدام نورشان  های گاز روشنایی

طور سینه  بندد. بقیه همان ها را می و پنجره زدیخ یبرمکسایی 

معلومی  ی نا آقای کسایی به نقطه

گوید:  زند و آهسته می زل می

 بود.اصالً به فكرم نرسیده 
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این لحظه زند. در  نشیند و سینه می زنند. او هم می می

افتد که کنار آقای جعفری  ای می چشمش به مرد غریبه

زند؛ ساکت دو آرنجش را روی  نشسته است. غریبه سینه نمی

دهد. آقای  گوش می وگوها گفتزانوها گذاشته و انگار فقط به 

آورد و آرام با آرنج به پهلوی  هاش را پایین می کسایی دست

السالمی دو انگشت ا زند. آقای شیخ االسالمی می آقای شیخ

و به آقای  دارد یبرمهاش  اش را از روی چشم شست و سبابه

 یدست بغلپرسد: شما  کند. آقای کسایی می کسایی نگاه می

 شناسید؟ آقای جعفری را می

 امش. تا حاال ندیده گوید: نه خیر اندازد و می او نگاهی می

 !دار علمزند:  اللهی داد میرآقای نو

 ابوالفضل!گویند:  همه می

هنوز گیجم،  من کهگوید:  شوند آقای ثابتی می آرام که می

 آخر چرا باید با ما از این کارها بکنند؟

 گوید: حرف االسالمی می گوش آقای شیخ آقای کسایی در

 گذارد. و رنگ می دارد یبرمرنگ  چطورشود،  که میها  آن

خانی  االسالمی دهانش را به گوش آقای علی آقای شیخ

دستی آقای جعفری  دانید بغل گوید: شما می چسباند و می می

 مهمان کیست؟

گوید:  کند و می خانی نگاه می آقای علی

به ما  سرووضعشخبر ندارم. اصالً 

خورد ببینید صورتش را هم دوتیغه  نمی

 کرده.

شود و در گوش آقای  بعد خم می

 گوید. کرمانشاهی چیزی می

طور که نگاهش به غریبه است، ابرو  آقای کرمانشاهی همان

کند و  اندازد. در تمام این مدت غریبه سر باال نمی باال می

ها  ی چشم کشد که همه . چیزی نمیدارد یبرنمچشم از فرش 

همچنان قطع خوابد. برق  شود و صداها می به او دوخته می

 گوید: آهای جناب! است. آقای کسایی می

دهد: با شما  کند. آقای کسایی ادامه می مرد سرباال نمی

 هستم آقا!

 گوید: با من؟ آقای جعفری می

 دستی شما... همان... نه خیر، با بغل -

شود  هیچ حرفی بلند می شود، بعد بی می اهیو سمرد سرخ 

انگار فلج شده باشند، در رود. همه  طرف در می و سریع به

زنند، دیگر نیست. بعد  شوند. پلک که می سکوت به او خیره می

داد  کرده بغضآید و  از چند دقیقه آقای جعفری به خود می

 زند: یا حسین! می

 گویند: یا حسین! همه می

 بررسی داستان

 راوی سوم شخص نمایشی

کشند. آقای قربانی که  های شهرک مدام زوزه می سگ

ایستد و به  رود، می ها باال می آرام از پله به دستقوه  چراغ

ی  آید. سرفه کند. بوی تریاک می تاریکی جلوش نگاه می

ی سوم را که رد  افتد. طبقه شنود و باز راه می خشکی می

قوه به دستی را چند پله جلوتر  کند سیاهی مرد چراغ می

 بیند. می

 گرای اجتماعی ژانر: واقع

کند  هرکسی در محلی که زندگی میممکن است برای 

 اتفاق افتاده باشد و یا شنیده باشد.

 : مثال

 ؛ وخورند یبرم به دستقوه  مرد چراغ ی چهارم به دو طبقه

ی ششم دو سه  دیگر. دم پاگرد طبقه چهار نفری پنج به  طبقه

ها  آرام از پلهها  آن اند که با دیدن گربه کنار دیوار ایستاده

ایستند. در  می کیو شصتروند. مردها جلو واحد  پایین می

گذارند، یااللهی  ها را در جیب می قوه آپارتمان باز است. چراغ

. آقای کسایی، آورند یدرمها را  شوند. کفش گویند و وارد می می

پرسی  احوالها  آن آید و با خانه و مدیر مجتمع، جلو می صاحب

 رنگ واحد بغلی، دم در کند. پودل سفید می

آپارتمان آقای کسایی سرش را باال گرفته 

 کشد. است و زوزه می

شیوه برخورد با  بر اساسژانر 

 شناسی است. : جامعه ها شخصیت

ها بافت فکری، اجتماعی و  نویسنده از طریق شخصیت

 دهد. ی خود را نشان می فرهنگی جامعه

 مثال:

و  کشند هورت می ریزند و نعلبکی می پیرمردها چای را در 

زنند. آقای جعفری فنجانش را که  هاشان حرف می دستی با بغل

گویم قصدشان فقط  زند: من می گذارد، داد می در نعلبکی می

 اذیت کردن است.

خواهند رعب و  گوید: آقا! می االسالمی می آقای شیخ

 وحشت ایجاد کنند.

اند و  گوید: معلوم نیست از کجا آمده آقای کسایی می

 به کار ما دارند! کار چه

ها هم که  گوید: عجیب است جوان آقای کرمانشاهی می

اند.  گردند، کسی را ندیده بلوک ول می دوروبرشب و روز 

چیز خبر  اند، از هیچ مأمورهای شهرک هم انگار خواب بوده

 ندارند.

ها  نویسنده از طریق شخصیت
بافت فكری، اجتماعی و فرهنگی 

 دهد. ی خود را نشان می جامعه
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گویید که  ها را چه می گوید: این سگ خانی می آقای علی

اند و زوزه  هرک جمع شدهچند وقتی است پشت دیوارهای ش

 کشند؟ می

دهد  داستان خبری است، خبری را از جهان به مخاطب می

 است. تر یافته که تأویل

 : مثال

کشند. آقای قربانی که  های شهرک مدام زوزه می سگ

ایستد و به  رود، می ها باال می آرام از پله به دستقوه  چراغ

ی  آید. سرفه کند. بوی تریاک می تاریکی جلوش نگاه می

ی سوم را که رد  افتد. طبقه شنود و باز راه می خشکی می

قوه به دستی را چند پله جلوتر  کند سیاهی مرد چراغ می

 ها! گوید: عجب گرفتاری شدیم بیند. بلند می می

گوید: سالم  ایستد تا او برسد، می قوه به دست می مرد چراغ

 قربان!

 اند؟ محترم خوبی  اده سالم برادر کرمانشاهی! خانو -

 طورید؟به لطف حق! شما چ -

چه  گوید: هر زند و می نفسی می نفس

خواست اوست! اما این قطعی برق پدر آدم 

گر زانوی . ما هم که دیآورد یدرمرا 

 الی آخر( ونداریم! ) یوحساب درست

 ی داستان چیست؟ مسئله

 است. داده رخکه در شهرک  یومرج هرج

 : مثال

جمع  دورهمگوید: امشب برای کار مهمی  آقای کسایی می

افتد: اول پمپ  هایی می ایم. چند وقتی است اتفاق شده

جلو بلوک با چماق تو سر  یشب نصفهرا بردند. بعد  شوفاژخانه

. درآوردندهاش را از پاش  برادرمان آقای صمدی زدند و کفش

ی  ی همه ها رسیده. دیشب شیشه حاال هم نوبت شیشه

. پریشب هم همین بال اند خردکردهقربانی را های آقای  پنجره

 خانی آورده بودند... های آقای علی را سر شیشه

 محور معنایی داستان چیست؟

 ی لهیوس بهی کنونی خود را  نویسنده وضعیت جامعه

شناسی انتقادی( نشان  )آیرونی، پارادوکس، نماد، نشانه

 دهد. می

 مثال:

گویید که  چه می ها را گوید: این سگ خانی می آقای علی

اند و زوزه  چند وقتی است پشت دیوارهای شهرک جمع شده

 کشند؟ می

افتند. گوش  ها می ی سگ اد زوزهی همهبا این حرف گویی 

شود. پودل واحد بغلی  تر شنیده می ها واضح خوابانند. زوزه می

 کشد. هم انگار آمده است دم در آپارتمان و باز زوزه می

گوید: من نظر دیگری دارم، شما هیچ  آقای نهاوندی می

ها نباشد؟ قبالً هم از این چیزها  اید که شاید کار آدم فکر کرده

کرد  من از قول باباش تعریف می خدابیامرز. بابای آمده شیپ

طور شده بود و تا همه را  ی صابونچی هم همین بار تو محله یک

ی  محلهن ه بودند. االاز محله فراری نداده بودند، ول نکرد

 ها شده است. ها و کولی صابونچی جای گربه

زند: احسنت! باریکال! انگار فکر مرا  آقای جعفری داد می

خواستم بگویم. برادران شک  خواندید! من هم همین را می

 ها نیست. آدم نکنید کار

 مندی داستان تلدال

دغه راوی برای زی باید دلیلی داشته باشد تا دغهر چی

این به سه دلیل راوی افول جامعه را  بنابرنوشتن شده باشد، 

 دهد. نشان می

 تفاوتی جوانان. بی -0

 مثال:

گوید: عجیب است  آقای کرمانشاهی می

دوروبر بلوک ول  ها هم که شب و روز جوان

اند. مأمورهای  گردند، کسی را ندیده می

چیز  اند، از هیچ شهرک هم انگار خواب بوده

 رند.خبر ندا

ی افراد جامعه، پرداختن به خرافه )تهی از  دیدگاه بسته -2

 الل(دمنطق و است

 مثال:

گوید: من نظر دیگری دارم، شما هیچ  آقای نهاوندی می

ها نباشد؟ قبالً هم از این چیزها  آدماید که شاید کار  فکر کرده

کرد  من از قول باباش تعریف می خدابیامرز. بابای آمده شیپ

طور شده بود و تا همه را  ی صابونچی هم همین بار تو محله یک

ی  ن محلهنداده بودند، ول نکرده بودند. االاز محله فراری 

 ها شده است. ها و کولی صابونچی جای گربه

زند: احسنت! باریکال! انگار فکر مرا  می آقای جعفری داد

شک خواستم بگویم. برادران  خواندید! من هم همین را می

 نیست. ها کار آدمنکنید 

زند و آهسته  معلومی زل می ی نا آقای کسایی به نقطه

 .وید: اصالً به فکرم نرسیده بودگ می

 عدم هویت. -2

 مثال اول:

هر چیزی باید دلیلی داشته باشد 
تا دغدغه راوی برای نوشتن شده 

این به سه دلیل راوی  باشد، بنابر
 .دهد افول جامعه را نشان می
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طور  بندد. بقیه همان ها را می و پنجره زدیخ یبرمکسایی 

زند. در این لحظه  نشیند و سینه می زنند. او هم می سینه می

افتد که کنار آقای جعفری  ای می چشمش به مرد غریبه

زند؛ ساکت دو آرنجش را روی  نشسته است. غریبه سینه نمی

 دهد. گوش می وگوها گفتزانوها گذاشته و انگار فقط به 

 مثال دوم:

گوید: خبر ندارم. اصالً  کند و می می خانی نگاه آقای علی 

بینید صورتش را هم دوتیغه خورد ب به ما نمی سرووضعش

 کرده.

 های نثر داستان: ویژگی

ای متن پیش  گرا است. )بدون هیچ توضیح اضافه حداقل -0

 رود.( می

 : مثال

آقای  نشانیتر جواناند.  دور پذیرایی پیرمردها نشسته

هاش چروک افتاده و بیشتر  قربانی است که او هم پای چشم

موهاش سفید شده است. آقای ثابتی از 

 پرسد: اجازه هست سیگار آقای کسایی می

توانم نفس  که بدون سیگار نمی  بکشم؟ من

 بکشم.

 است. خوان روان -2 

 مثال:

گویند و وارد  گذارند، یااللهی می ها را در جیب می قوه چراغ

خانه و  . آقای کسایی، صاحبآورند یدرمها را  شوند. کفش می

کند. پودل  پرسی می احوالها  آن آید و با مدیر مجتمع، جلو می

واحد بغلی، دم در آپارتمان آقای کسایی سرش را  درنگیسف

کشد. آقای کسایی لگدی به او  باال گرفته است و زوزه می

 !مرده صاحبگوید: چخه  زند و می می

ای  دود. لحظه طرف واحد بغلی می کند و به ای می هپودل نال

ی سیاهی دم در آپارتمان آقای کسایی سرک  بعد گربه

 کشد. می

 خوبی رعایت شده است. شناسی کلمات به زیبا -2 

 مثال:

این لحظه خانم کسایی دم در با سینی چای پیداش  در

 کشید! براتان ضرر دارد. سیگار می چقدرگوید:  شود. می می

شود  نشسته است، بلند می یخانی که جلو پذیرای آقای علی

گرداند. وسط  گیرد و دور می و سینی را از خانم کسایی می

اتاق دو دیس شلیل، هلو، زردآلو و دو کاسه پر از تخمه و 

دستی  ها قاشق و کنارشان پیش اند، توی کاسه آجیل گذاشته

 نخورده مانده است. طور دست ها همان هست. کاسه

، فضاسازی، حتی ییبار معناها کوتاه، دارای  دیالوگ -0 

 است. شده ساخته هم آنهای سطح دوم داست زیرالیه

 : مثال

رحم کند، آقایان!  مان بهگوید: خدا  االسالمی می آقای شیخ

 ه ندارد، باید سریع متوسل بشویم.دست کردن فاید دست

 ابوالفضل!وید: یا امام غریب! یا گ آقای جعفری بلند می

 گویند: یا ابوالفضل! می باهمهمه 

 گوید: صلوات. کنند. آقای کسایی می چند نفر گریه می

 .اطنابعدم  -1

 مثال:

زند: عزیز من! کار  دهد و داد می می سر تکانآقای جعفری 

نیست، پس چرا بیچاره ها  آن ها گذشته! اگر کار از این حرف

ندارد و هر آقای صمدی از آن شب هوش و حواس درستی 

 خواهد دستش را ماچ کند؟ بیند می کس را می

 : توضیح

که به مغز مطلب رسیده ولی  خورده تراش قدر آنها  جمله

گونه ابهامی وجود ندارد.  هیچ حال نیدرع

آقای جعفری قبلش گوید،  دیگر نمی

حال انجام  ن درکرده و اال می کار چه

یا آقای صمدی چه  ؛ واست یکار چه

ضرورتی  نجایااطالعات در  همه نیادادن  چراکهکسی بوده... 

 ندارد.

 نثر کامالً داستانی است. -2

هیچ فضایی جز  از شاعرانگی است. مخاطب در به دورنثر 

 کند. داستان، خود را حس نمی

 مثال:

طور که نگاهش به غریبه است، ابرو  آقای کرمانشاهی همان

کند و  اندازد. در تمام این مدت غریبه سر باال نمی باال می

ها  ی چشم کشد که همه . چیزی نمیدارد یبرنمچشم از فرش 

خوابد. برق همچنان قطع  شود و صداها می به او دوخته می

 گوید: آهای جناب! است. آقای کسایی می

دهد: با شما  کند. آقای کسایی ادامه می سرباال نمیمرد 

 هستم آقا!

 گوید: با من؟ آقای جعفری می

 دستی شما... همان... نه خیر، با بغل -

شود  حرفی بلند می چیه یبشود، بعد  سیاه می مرد سرخ و

رود. همه انگار فلج شده باشند، در  طرف در می و سریع به

زنند، دیگر نیست. بعد  که میشوند. پلک  سکوت به او خیره می

داد  کرده بغضآید و  از چند دقیقه آقای جعفری به خود می

 زند: یا حسین! می

که به  خورده قدر تراش ها آن ملهج
 حال نیمغز مطلب رسیده ولی درع

 گونه ابهامی وجود ندارد. هیچ
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 گویند: یا حسین! همه می

 ها. چیدمان صحیح پاراگراف -1

 مثال:

ها هم که  گوید: عجیب است جوان آقای کرمانشاهی می

اند.  گردند، کسی را ندیده بلوک ول می دوروبرشب و روز 

چیز خبر  اند، از هیچ ورهای شهرک هم انگار خواب بودهمأم

 ندارند.

گویید که  ها را چه می گوید: این سگ خانی می آقای علی

اند و زوزه  چند وقتی است پشت دیوارهای شهرک جمع شده

 کشند؟ می

افتند. گوش  ها می ی سگ اد زوزهی همهبا این حرف گویی 

شود. پودل واحد بغلی  تر شنیده می ها واضح خوابانند. زوزه می

 کشد. هم انگار آمده است دم در آپارتمان و باز زوزه می

 : توضیح

نویسنده پاراگراف را چیدمان  ترین جای ممکن در عالی

وجه مطالعات   بعد بالفاصله کرده است. وجه سیاسی و

به هم پیوند خورده  دو نیادهد، یعنی  فرهنگی را نشان می

بر هوشیاری  ی مردم است. باورهای خرافه

 تر است. مقدمها  آن و عقالنیت

 مثال:

گوید: من نظر  آقای نهاوندی می

اید که  دیگری دارم، شما هیچ فکر کرده

. بابای آمده شیپها نباشد؟ قبالً هم از این چیزها  شاید کار آدم

ی  بار تو محله کرد یک من از قول باباش تعریف می خدابیامرز

و تا همه را از محله فراری  طور شده بود صابونچی هم همین

ی صابونچی جای  ن محلهنداده بودند، ول نکرده بودند. اال

 ها شده است. ها و کولی گربه

 داستان دو سطح دارد.

 : سطح اول

روایت واضح و آشكار، عدم ابهام و پیچیدگی زبانی  

 است.

تا  جمع شدند یا عدهاست.  یروزمرگاتفاق ساده و 

کم وارد عمق مسئله  کم مشکالت شهرک را حل کنند اما

 شوند. می

 : سطح دوم

 جه دارد.وشناسی است که دو  جامعه -0 

 : وجه اول سیاسی

در آن  ومرج هرج که یدرحالالف( ظاهراً حکومت آرام است 

 کارها...( شود. )زورگیران، دزدها، خراب دیده می

 : مثال

جمع  دورهمگوید: امشب برای کار مهمی  آقای کسایی می

افتد: اول پمپ  هایی می ایم. چند وقتی است اتفاق شده

را بردند. بعد نصف شبی جلو بلوک با چماق تو سر  شوفاژخانه

. درآوردندهاش را از پاش  برادرمان آقای صمدی زدند و کفش

ی  ی همه ها رسیده. دیشب شیشه حاال هم نوبت شیشه

. پریشب هم همین بال اند خردکردهربانی را های آقای ق پنجره

 خانی آورده بودند... های آقای علی را سر شیشه

خورند و ایجاد  ب( پیرمردها در کمال آرامش چای می

. اشاره به نسلی که دانند ناامنی را تنها در رعب و وحشت می

 انقالب کرد.

 : مثال

و کشند  ریزند و هورت می پیرمردها چای را در نعلبکی می

زنند. آقای جعفری فنجانش را  هاشان حرف می با بغل دستی

گویم قصدشان  زند: من می گذارد، داد می که در نعلبکی می

 فقط اذیت کردن است.

خواهند رعب و  گوید: آقا! می االسالمی می آقای شیخ

 وحشت ایجاد کنند.

تفاوتی جوانان نه صدایی  ( بیج

بینند. اشاره به  شنوند و نه کسی را می می

یز خبر چ هیچ مأموران اجرای قانون که از

 ندارند انگار خواب هستند.

 : مثال

ها هم که  گوید: عجیب است جوان آقای کرمانشاهی می

اند.  گردند، کسی را ندیده شب و روز دوروبر بلوک ول می

خبر  زیچ چیاز هاند،  انگار خواب بودهمأمورهای شهرک هم 

 ندارند.

مسئله دنبال  جای حل صورت د( توجیه کردن مسائل، به

 تیدرنهاجوری قضیه را توجیه کنند و  هستند تا یک مقصر

امنی در جامعه قلم  عامل ناها  آن رویکردشان به جوانان است و

 شوند. داد می

 : مثال

چه آتش است از گور  زند: آقایان! هر آقای جعفری داد می

موقع قدم  یشب نصفهشود. بعید نیست  عشق و عاشقی بلند می

ها  آن ی ما دنبال کسی از ها ها، یکی از جوان زدن پشت بلوک

های ما  خواه یکی از جوان خاطرها  آن افتاده باشد، یا کسی از

که مثل ها  آن کن نیستند. عشق و عاشقی شده باشد. دیگر ول

 نیست.ما آدمیزادها 

 وجه دوم بحث مطالعات فرهنگی: 

ی مردم بر هوشیاری  باورهای خرافه
 تر است. ها مقدم و عقالنیت آن
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کنند، همگی به صدا  دانند و اعتراض می که می یا عدهالف( 

ها و راه چاره برای تغییر جامعه  دهند دنبال علت گوش می

ها منحرف  کشند و ذهن نیستند، بحث خرافات را پیش می

 شود. می

حتی آقای کسایی که مدیر ساختمان است هم خرافه را 

که به عقالنیت خود رجوع کند داستان  بدون این باور دارد،

پذیرد. اشاره به خرافه است که ریشه در  آقای نهاوندی را می

 تمام اقشار جامعه دارد.

 : مثال

گویید که  ها را چه می گوید: این سگ خانی می آقای علی 

اند و زوزه  چند وقتی است پشت دیوارهای شهرک جمع شده

 کشند؟ می

افتند. گوش  ها می ی سگ اد زوزهی همهبا این حرف گویی 

شود. پودل واحد بغلی  تر شنیده می ها واضح خوابانند. زوزه می

 کشد. هم انگار آمده است دم در آپارتمان و باز زوزه می

گوید: من نظر دیگری دارم، شما هیچ  آقای نهاوندی می 

ها نباشد؟  اید که شاید کار آدم فکر کرده

. بابای آمده شیپهم از این چیزها قبالً 

کرد  من از قول باباش تعریف می خدابیامرز

طور  ی صابونچی هم همین بار تو محله یک

نداده شده بود و تا همه را از محله فراری 

ی  ن محلهبودند، ول نکرده بودند. اال

 ها شده است. ها و کولی صابونچی جای گربه

باریکال! انگار فکر مرا زند: احسنت!  آقای جعفری داد می

خواستم بگویم. برادران شک  خواندید! من هم همین را می

 نیست. ها کار آدمنکنید 

زند و آهسته  معلومی زل می ی نا آقای کسایی به نقطه

 گوید: اصالً به فکرم نرسیده بود. می

روند.  زنی می جای حل بحران دنبال نذر، دعا و سینه ب( به

 عقالنیت مردم جامعه است. نداشت نگهاشاره به دور 

 : مثال

مان رحم کند، آقایان!  گوید: خدا به االسالمی می آقای شیخ

 دست کردن فایده ندارد، باید سریع متوسل بشویم. دست

 گوید: یا امام غریب! یا ابوالفضل! آقای جعفری بلند می

 گویند: یا ابوالفضل! می باهمهمه 

 گوید: صلوات. کنند. آقای کسایی می گریه می چند نفر

ها شنیده  جمعی سگ ی دسته شوند، باز زوزه ساکت که می

 های تسبیح. شود و صدای برخورد دانه می

 کار کنیم؟ خره باید چهگوید: باال آقای نوراللهی می

 شود. گوید: فقط با نذر درست می خانی می آقای علی

اش دعاست. باید  گوید: تنها چاره آقای کرمانشاهی می

 را نیا حسینیه تا اذان صبح دعا بخوانیم. تا همگی برویم

برند و  هاشان را باال می افتند و دست گوید همه به گریه می می

 کوبند. هاشان می تند و محکم بر سینه

 ها )فرعی/ اصلی( تقابل -9

 تقابل فرعی

 ی تسبیح. ی سگ/ دانه زوزه

 مثال:

ها شنیده  جمعی سگ ی دسته شوند، باز زوزه ساکت که می

 های تسبیح. شود و صدای برخورد دانه می

 کار کنیم؟ خره باید چهگوید: باال آقای نوراللهی می

 تقابل اصلی

 سنت/ مدرن.

 مثال:

دور پذیرایی وسیع،  اند و دورتا ای جمع کرده گوشهها را  مبل

ها که وارد  وارد اند. تازه پشتی ترکمنی چیده

هایش را از سر  شوند پودل زوزه پذیرایی می

اند جلو پای  که از قبل آمدهها  آن گیرد. می

 !کمیعل سالمشوند:  ها بلند می وارد تازه

 استفاده از آیرونی. -9

مدلول اصلی  جای یعنی مدلولی تازه به

این داستان از آیرونی  در نشسته است که

 . ی استفاده شده استا استعاره

های شهرک. تاریکی. بوی تریاک. مجتمع. سرقت  سگ

خانه. زدن چماق تو سر آقای صمدی. شکسته  پمپ شوفاژ

خبری مأموران.  ها. ول گشتن جوانان. عدم با شدن شیشه

 ...پیرمردها

 شناسی انتقادی( نشانه ها ) استفاده از نشانه -1

های طبیعی و تولید باورهای  یعنی نشان دادن فرآیند

ساختن برخی باورهای  جمعی، آشکار کردن عمل قدرت در

ی رمزگان و متن به آن  ی رابطه وسیله غلط افراد جامعه که به

 بریم. پی می

های داستان از گفتار،  ی شخصیت همه یگفتگوبا توجه به 

شناسی  گی از نشانههم آنو حتی ظاهرش ورسوم آدابکردار، 

 انتقادی استفاده شده است.

 مثال:

چه بدبختی گوید: آقای من نگویید! هر آقای نهاوندی می &

 شان هست. هاست، سند درباره کشیم از همین حرف می

ی  همه یبا توجه به گفتگو
های داستان از گفتار،  شخصیت

ورسوم و حتی  کردار، آداب
شناسی  ظاهرشان همگی از نشانه

 انتقادی استفاده شده است.
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کار  گوید: خوب گیریم که باشند، چه آقای نوراللهی می &

 به کار ما دارند؟

مان رحم کند،  گوید: خدا به االسالمی می آقای شیخ &

ه ندارد، باید سریع متوسل دست کردن فاید آقایان! دست

 بشویم.

 شود. با نذر درست می گوید: فقط خانی می آقای علی &

اش دعاست. باید  گوید: تنها چاره آقای کرمانشاهی می &

را   این همگی برویم حسینیه تا اذان صبح دعا بخوانیم. تا

برند و  هاشان را باال می افتند و دست می گوید همه به گریه می

 کوبند. هاشان می تند و محکم بر سینه

دانیم کار کیست،  گوید: ما که هنوز نمی آقای قربانی می &

 تا صبح کشیک بدهند... باهم جوانگویم شبی سه  من می

زند: عزیز من!  دهد و داد می می سر تکانآقای جعفری  &

نیست، پس چرا ها  آن ر کارها گذشته! اگ کار از این حرف

بیچاره آقای صمدی از آن شب هوش و حواس درستی ندارد و 

خواهد دستش را ماچ  بیند می کس را می هر

 کند؟

، به آورند یدرمدو سه نفر سیگار  &

کنند.  ها تعارف و بعد روشن می دوروبری

رسد. آقای  می به گوشها باز  ی سگ زوزه

دستی به تر است،  جعفری که از همه مسن

دانم  ها نمی بسته زند: این زبان کشد و داد می ریش سفیدش می

 کشند. بند زوزه می شان شده یک چند شب است چه

 استفاده از پارادوکس. -9

 «پارادوکس»لیل از طریق درا به دو  «مرد غریبه»نویسنده 

زیرا افراد ؛ هویتی نداردها  آن کند که برای در جمع معرفی می

 زنند. کشند، ریش دارند و سینه می می آن جمع، سیگار

 : دالیل

 کرده است. غهیدوتصورتش را  -2زند.  سینه نمی -0

 مثال عینی آن:

افتد که کنار  ای می لحظه چشمش به مرد غریبه نیدر ا &

زند؛ ساکت دو  آقای جعفری نشسته است. غریبه سینه نمی

 وگوها گفتآرنجش را روی زانوها گذاشته و انگار فقط به 

 دهد. گوش می

گوید: خبر ندارم. اصالً  کند و می خانی نگاه می آقای علی &

خورد ببینید صورتش را هم دوتیغه  به ما نمی سرووضعش

 کرده.

 استفاده از نماد. -2

به  هرقدرسگ نماد وفاداری است. گربه نماد بدصفتی است 

ی  اندازد. هر جا از زوزه ی میا پنجه آخر دستاو محبت شود 

اند و یا توجهی  میان آمده، او را یا با لگد بیرون راندهسگ به 

زیاد و ها  آن ها که تعداد اما گربه؛ ی او نشده است به زوزه

ت پیدا کردن وارد مجتمع که أبسیار هم بزرگ هستند جر

 همان کنایه از جامعه است بشوند.

 ها: مثال

واحد بغلی، دم در آپارتمان آقای  درنگیسفپودل  &

کشد. آقای کسایی  است و زوزه می باالگرفتهکسایی سرش را 

 !مرده صاحبگوید: چخه  زند و می لگدی به او می

 دود. طرف واحد بغلی می کند و به ای می پودل ناله

ریخته  گربه قدر نیاگوید: یکی بگوید چرا  آقای نوراللهی می

 تو مجتمع؟

اند که  هم گنده قدر آنپدرها  گوید: بی می آقای کرمانشاهی

 شان کند! کند پیشت ت نمیأآدم جر

 عناصر شكلی داستان

اگر از بیرون به داستان نگاه کنیم، ساختار شکلی آن 

راوی از بیرون به  ساعتی شنی است.

کند که در  مجتمع( نگاه می) یا جامعه

اند  تفاوت ، مردم بیقرارگرفتهساعت شنی 

کم  شنوند. کم نه می بینند و نه چیزی می

کند و بر بحران اضافه  عقالنیت افول می

 هویت انسانی تعریفی ندارد. شود، دیگر می

 قسمت باالی ساعت شنی:

 نشدن بحران شهرک. وفصل حل دیدگاه اعضای ساختمان و

 قسمت پایین ساعت شنی:

با عدم عقالنیت،  در آنکند که  را ترسیم می ای افول جامعه

 ست.، تقابل سنت و مدرن روبروورسوم آدابخرافه، 

 :بندی داستان پایان

پذیرد.  پایان می هم آنداستان با بحران آغاز و با بحر

ماند،  می ماند. مرد غریبه در ابهام الینحل باقی می زیچ همه

هویت او نامعلوم است. عدم حل بحران، پرداختن به خرفه، 

پوستی )آقای  عدم قطعیت، عدم قضاوت. با استفاده از طنز زیر

 گویند: ابوالفضل!( ! همه میدار علمزند:  نوراللهی داد می

کند: آیا با گفتن این  مخاطب را با این پرسش روبرو می

 است؟! یشدن حلچیزها بحران 

کند که  که نویسنده پاسخی بدهد صریحاً اعالم می  بی آن

 رود. افول پیش می یسو و بهجامعه در تاریکی 

 مثال:

شود و  ها به او دوخته می ی چشم کشد که همه چیزی نمی

 ■ خوابد. برق همچنان قطع است. صداها می

را به دو  «مرد غریبه»نویسنده 
در  «پارادوکس»لیل از طریق د

کند که برای  جمع معرفی می
 ها هویتی ندارد. آن
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 بوف کور «بوگام داسی»برای  شده ارائهترین معنی  تازه« سنگ صبور» 
 «رویا وهمی» 
 

صادق »اثر  کور های بوف نام یکی از شخصیت «بوگام داسی»  

سال به مفاهیم گوناگون   است. این نام طی هشتاد «هدایت

کردن خود واژه، اولین  نیسنگ سبکشک  تعبیر شده است. بی

گام برای رسیدن به معنای آن است. بدین خاطر بیشترِ معانی 

آن کلمه است.  دهنده لیتشکاز عناصر  گرفته نشأت، شده انیب

اند و  دانسته «داس»برخی از پژوهشگران آن را برگرفته از قوم 

اند.  برخی دیگر تا به هند رفته و او را در معبدی، حاضر یافته

قای عباس پژمان نیز با کنکاش در حروف آن کلمه، مفهوم آ

 اند. در نظر گرفته «بوگام داسی»را برای معنی  «بوگندو»

را به هندی،  «بوگندو»که ترجمه کلمه  پژمان عالوه بر آن

بلکه نفس بوگندو را در یکی از داند  می «بوگام داسی»

کور،  بوف 14ست )صفحه های رمان بوف کور حس کرده ا متن

کردن انتخاب خود و روح  وجور جفتنشر هدایت(. ایشان برای 

 اند. داستان، تنها به بوی بدِ موجود در آن متن اکتفا نموده

است که در  «سنگ صبور»ترین معنای بوگام داسی،  تازه 

، مطرح «است یبعد سهی بوف کور رویایی رویای وهم»کتاب 

را  «بوگام داسی»ای،  در مقاله مؤلفشده است. از نظر لغوی، 

داند. از دیگر سو  برابر می «بو غم داشی»اصطالحی ترکی و با 

راوی شرابی که مادرش برای » :دارد در همان مقاله، بیان می

بهترین هدیه از جانب مادر یا به قول گذارد را  وی به ارث می

برای دانیم  طور که می همان د.دان می «بوگام داسی»خودش 

 بنابراین؛ تبدیل انگور به شرابی کهنه نیاز به صبر است

صدد  ای، در از طریق به ارث گذاشتن چنین هدیه «هدایت»

راوی به ذهن خواننده راه یابد. بدین  است تا صبوری مادرِ

مادر، در سر خواننده،  رِانطباق صبرِ شراب با صباحتمالِ شیوه، 

بوگام » فهوممسیر رسیدن به م که یطور بهیابد.  افزایش می

ر این گردد. ب ، در ذهن وی آسان می«سنگ صبور»یا  «داسی

است بلکه برازندگی  شنماد صبوری مادر تنها نهشراب  مبنا

 ■ «د.کشان را به رخ خواننده می «داسی بو گام»اسم مادر یا 
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 «مالیخولیای محبوب من»نقدی بر مجموعه داستان  
 «مائده مرتضوی»؛ «بهاره رهنما» نویسنده 

 

در اراک است.  ودو پنجاهو سیصد و  ی هزار زادهبهاره رهنما 

کادمیک حقوق قضایی و ادبیات فارسی آوی دارای تحصیالت 

های  نوشت گردد به وب اش برمی ی نویسندگی است. سابقه

. او «چلچراغ»اش در نشریه  های پراکنده شخصی و یادداشت

العماره،  شمس» یها نامه لمیفچنین یکی از نویسندگان  هم

ماه هفت »است. رهنما در کتاب  «برره و باغ مظفر های شب

هایش را به نگارش  نویسی ی وب ساله تجربیات نه «شب

چهار » ، مجموعه داستانهشتادوهشتدر سال  .آورد یدرم

توسط نشر چشمه از وی منتشر  «گیس چهارشنبه و یک کاله

مالیخولیای »مجموعه داستان  شود. می

سط تو کینودوکه در سال  «محبوب من

نگاه منتشر شد سومین کتاب  انتشارات

 اوست.

مالیخولیای محبوب » مجموعه داستان

 کوتاه است:  مشتمل بر هشت داستان «من

هایی  چشم - عروس شماره دو -اردک زرد 

مالیخولیای  -فالمینگو  - آید با بوی تو باد می -که مال توست

 این تابستان فراموشت  -اعترافات یک عشق  -محبوب من

 کردم

 

ها از ساختار  بقیه داستان «اردک زرد» جز داستان به

ها زن هستند، متحمل  برخوردارند. قهرمان داستان یکنواختی

ندارند. زاویه دید  را آناند و تاب تحمل  شکست عشقی شده

که باعث  یزیچ آناما  ؛یکسان است داستان هفتدر این 

ها احساس کند  شود خواننده پس از خواندن این داستان می

زاویه دید یکسان  داده رخکه تمامی این ماجراها برای یک نفر 

باشد.  هم میه ها ب داستان ازاندازه شیبشباهت  نیست بلکه،

ی  ها با بیان احساسات تلخ و توصیف روح شکننده داستان

وفایی معشوق پایان  شوند و با بی می غازآقهرمان داستان 

 یابند. می

سوژه و  یریکارگ بهکمبود خالقیت در 

چنین کمبود فضای گفتگو از جذابیت  هم

 ها کاسته است. مجموعه داستان داستان

از فقدان دیالوگ  «مالیخولیای محبوب من»

توصیف حاالت  برد و مجموعه صرفاً رنج می

طوری  باشد. همان صورت تکراری می هم به قهرمانان داستان آن

 نامه فیلمداستان را به نمایشنامه و  ازاندازه شیبهای  که دیالوگ

زند عدم  ساختار اصولی داستان را بر هم می کند و نزدیک می

 زند. های کافی نیز به داستان ضربه می وجود دیالوگ

 «المینگو و اعترافات یک عشقاردک زرد، ف» سه داستان

باشند. در اردک زرد و فالمینگو شاهد  نقاط قوت مجموعه می

فضاسازی متفاوتی هستیم. اینکه داستان در خارج کشور رخ 

کند.  دهد برای خواننده کشش بیشتری ایجاد می می

بندی دهه پنجاهی داستان اعترافات یک عشق و حوادثی  زمان

آور و  دهد، داستان را از حالت مالل که در بیمارستان رخ می

کند و برای خواننده  های قبلی خارج می یکنواخت داستان

 زند. توصیفات جذاب و پر کششی رقم می

ای دارد. فانفار و  فضاسازی خالقانه «اردک زرد»داستان 

فضایی پرکشش را برای خواننده فراهم  ای، های سکه بازی

دهد، هم به واقعیت  می سازد. اتفاقاتی که در فانفار رخ می

خوبی  کند هم قصه را به خوبی اشاره می ها به وجودی این مکان

ی رسیدن به فانفار و سردرگمی بین  کند. لحظه روایت می

ها و جستجو برای یافتن اردک زرد نقطه اوج خوبی برای  بازی

چنین استفاده از شخصیت مکمل  زند و هم داستان رقم می

اما کنش  ؛کند تان کمک شایانی میبه روند داس جواندختر 

اعترافات یک » داستان در
با همان قهرمان زن  «عشق

رو هستیم مان روب تكراری
بندی  در زمان بار نیاولی 

 تری. متفاوت
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 وکشد  ، مخاطب را با شیب تندی از نقطه اوج پایین می نزولی

زند. خواننده که  ای برای داستان رقم می عجوالنه یبند انیپا

طور  در فانفار شده به جوانهای این دو  تازه گرم ماجراجویی

 یابد. شود و داستان ناگهان پایان می رها می یا رمنتظرهیغ

تصویر دیگری از زن در این مجموعه  «فالمینگو» داستان

قهرمان زن  های قبلی متفاوت است. دهد که با داستان می ارائه

های زنان معمول را ندارد. موی کوتاه  مشغولی این داستان دل

نوازد، همگی از  و پسرانه، موتورسواری و باالخره سازی که می

های رنگارنگ قهرمان  گیس اند. کاله او شخصیتی تازه ساخته

داستان، فضای کافه، ساز فالمینگو و شهری که قصه در آن 

دارند و از پس توصیف یک  باهمشود ارتباط جذابی  روایت می

 اند. خوبی برآمده به یمرز برونفضای 

مان  با همان قهرمان زن تکراری «اعترافات یک عشق»در 

تری. داستان  بندی متفاوت در زمان بار نیارو هستیم ولی روب

شود، ریتم  زندگی زوج انقالبی که در خالل قصه روایت می

های  داستان را نسبت به دیگر داستان

کلی تغییر داده است. در  مجموعه به

با عجز و ناله  «اعترافات یک عشق»

روبرو قصه  خورده شکستکمتری از زن 

لمات روحی أبیان ت هستیم و داستان صرفاً

در  که یزیچنیست} طردشدهیک عاشق 

ید با بوی تو، آ هایی که مال توست، باد می چشم»های  داستان

« مالیخولیای محبوب من و این تابستان فراموشت کردم

 {.خورد می چشم بهوضوح  به

داستان با ورود رقیب عشقی به بیمارستان به اوج خود 

ها و گفتگوها بین کاراکترها  کشمکش ها، العمل رسد. عکس می

اینجا دیگر کنش نزولی  خوشبختانهرود.  خوبی پیش می به

از  جوانهای فرار زوج  دهد و صحنه عجوالنه رخ نمی

وتی که این دارد. نقطه ق بیمارستان خواننده را در اوج نگه می

های مکمل،  کند وجود شخصیت داستان را از بقیه جدا می

فرعی و پویا در داستان است و پایانی که این کاراکترها رقم 

یک  شود در پایان داستان با کسی جز صرفاً زنند باعث می می

شویم. تغییر شخصیت اصلی روبرو امید  خورده و بی زن شکست

های کالسیک داستان و  داستان در خالل قصه یکی از ویژگی

ماند.  درام است. در این تعریف قهرمان در همان نقطه آغاز نمی

رود یا  یا با تالش خود به جلو و انقالب شخصیتی پیش می

رانند. این  های پویای داستان او را به جلو می دیگر شخصیت

آید، در  می چشم به ویژگی کالسیک در این داستان کامالً

یک رقیب عشقی  صرفاً «نگین درخشان» پایان قصه، کاراکتر

نیافتنی  نیست بلکه در ذهن قهرمان داستان، به الگویی دست

حس حسادت قهرمان تبدیل به غبطه  و ؛شود تبدیل می

 گردد. می

های زنانه  عجز و ناله داستان دیگر این مجموعه صرفاً پنج

صحنه ضعیفی دارند و از وجود کاراکترهای  پرداخت هستند.

رود و  بعدی پیش می صورت تک اند. داستان به بهره مکمل بی

 محدود به راوی داستان است.

را  «مالیخولیای محبوب من»توان مجموعه داستان  می

ها به این  زنانه بودن داستان البته هایی زنانه نامید. داستان

ی آن زن باشد یا نه. عمل و  شود که نویسنده مربوط نمی

ی  کننده زند تعیین کاراکترها سر میهایی که از  العمل عکس

ای از ادبیات است که روی  زنانه گونه داستان این ویژگی است.

از  یا هیآرا دنبال بهکند و  های زنانه فوکوس می هست و نیست

نیز  یستینیفمدر ادبیات  که یزیچ بایدها و نبایدهاست.

از های زنانه ناگریز  در داستان سندهینو آید. می چشم به وضوحاً

شناخت دنیای زنان است و ماهیت اجتماعی زنان را در 

ای که قصه در حال وقوع  بندی و دوره زمان

 نماید. است آشکار می

الزم است در اینجا توضیح مختصری در 

مورد تفاوت ادبیات زنان و ادبیات 

تصور نشود  تی بدهم تا احیاناًنیسیفم

های زنانه  منظور از ادبیات زنانه و داستان

 یستینیفمشود همان ادبیات  در ادامه به آن اشاره میکه 

دارند. در ادبیات  باهمچشمگیری  تفاوتاست. این دو مقوله 

فکری و اجتماعی  ائتالفهای  شود تا راه خاص زنان تالش می

زنان بیان شود، مشکالت پیش روی ایشان بازگو گردد و در 

ه جایگاه آخر با برطرف کردن این مشکالت کاری کرد تا زنان ب

همان کمال و اعتالی واقعی است برسند.  که آناصلی خودش

کنند،  اغلب آثار بر سه محور حرکت می یستینیفمدر ادبیات 

اعتراض، نارضایتی و تالش برای رسیدن به هدف به هر 

 حضور تنها نهکند تا  بسیار تالش می یستینیفمقیمتی. ادبیات 

جلوه دهد، بلکه  و سرنوشت زنان کمرنگ یزندگ دررا  مردان

 هایی خشن و حریص بسازد. چهرهها  آن کوشد تا از می

از آثار ادبیات زنان، بیان  یاریبسبینی زن در  تصویر جهان

زند و اینکه جامعه بدون  مشکالت اجتماعی آنان را رقم می

 ای بدون رشد و تعالی، اما حضور زن مساوی است با جامعه

مالیخولیای » داستانبینی زن در مجموعه  تصویر جهان

انگیز وضعیت فردی زنان است و  بیان رقت صرفاً «محبوب من

سازی نویسنده در  قهرمان شود. تلقی می یینما مظلومنوعی 

، شاید  تر است این مجموعه به تصویر یک قربانی نزدیک

 ؛نمایی هم راهی باشد برای دفاع از حقوق عاطفی زنان مظلوم

ای از ادبیات  زنانه گونه داستان
های  است که روی هست و نیست

 دنبال بهکند و  زنانه فوکوس می
 از بایدها و نبایدهاست. یا هیآرا
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ها نوعی نفله شدن شخصیت است  ینمای این مظلوم اما معموالً

 .انجامد و به از بین رفتن فیزیکی قهرمان داستان می

درستی از زن،  گیرد که تصویر ادبیات زنانه زمانی شکل می

سال  صد کیاین  در هایش در دست باشد. ها و ویژگی ظرفیت

نویسی ایران، تعاریف متفاوتی از زن در اجتماع داده  داستان

 یرأای که زنان حق  در دوره مثال عنوان بهشده است. 

تی به نیسینداشتند، اکثر آثار فم

های اجتماعی  گونه تبعیض این

 طرز بهاند. در دوره مشروطه  پرداخته

متناسب با هر دوره به  و کالً دیگری

بخشی از کمبودهای زنان در اجتماع 

 پرداخته شده است.

هایی با  های این مجموعه متشکل از داستان داستان

شان است. برخی  قهرمانان زن و بیان مشکالت زنانه

کند  می تر پررنگرا ها  آن های داستان، زنانه بودن فضاسازی

که در آرایشگاه اتفاق  «عروس شماره دو»مثل داستان 

ی فرزند و  دغدغه «هایی که مال توست چشم»افتد. در  می

رفتن پیش  «این تابستان فراموشت کردم»مادر بودن و در 

هایی زنانه هستند. مراجعه به دعانویس در  دعانویس فعالیت

زن  این داستان از روی ناتوانی در حل مشکل است. قهرمان

ی عشقی است که خودش  مانده ته داشتن نگه خواستارداستان 

 راتوان حفظش را ندارد و از طرفی توان جدایی و ترک رابطه 

 «مالیخولیای محبوب من»داستان  در باشد. دارا نمی زین

یکی دیگر از این توصیفاتی  پوش یصورتتوصیف زن آبستن 

اما نگاه  ؛زند یید میأها مهر ت است که بر زنانه بودن داستان

بعدی این مجموعه داستان به احساسات و عواطف زنان  تک

کشش و  دوراز بهکننده و  منجر به خلق اثری کسل درمجموع

هیجان برای خواننده گردیده است. 

بندی تلخ و تراژیک اغلب  پایان

های  ها نیز از دیگر ویژگی داستان

مانند آثار  ؛های زنانه است داستان

که اغلب پایانی تلخ  یستینیفمادبیات 

های تراژیک  اما تعمیم این پایان ؛دارند

کند که  های زنانه زمانی مفهوم پیدا می و تلخ برای داستان

ناگریزی شخصیتی وجود داشته باشد و قهرمانان زن 

 نیستند، مستثناهای این مجموعه نیز از این قاعده  داستان

های  گیگرفتار ناگریزی فردی هستند که حاصل ویژها  آن

 باشد. شان می نهادی روحی روانی

ورزی  گونه غرض کنم این نقد بدون هیچ کید میأدر پایان ت

بوده و هدف من تنها کمک به ادبیات داستان کوتاه و نویسنده 

 ■ باشد. این مجموعه داستان می پرطرفدارمحبوب و 

 

 

بندی تلخ و تراژیک اغلب  پایان
های  ها نیز از دیگر ویژگی داستان
مانند آثار ادبیات  ؛های زنانه است داستان

 .که اغلب پایانی تلخ دارند یستینیفم
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 «سومبخش » ترکانحکومت  آغاز اول قرن پنجم هجری، مهین« ششمگفتار » ،یر تحول نثر پارسیس 

 «نیندا ام» 

 

و به اوضاع اجتماعی  در دو بخش پیشین این گفتار،

تحوالت چشمگیر در ادبیات این  و موانعنیز علل  و یفرهنگ

مقطع  نیدر ابه مختصات سبکی نثر  همچنین دوره اشاره شد.

و آن نسبت به دوره پیش پرداختیم  و تحول و تفاوتاز زمان 

سوی  دوران گذار از نثر ساده به» سبک این دوره با عنوان از

دوران گذار از زبان و  دوره نیاشد  گفته نام بردیم. «فنی

سوی شیوه توأم با  سبک ساده و مرسل رایج در خراسان به

پردازی رایج در  مآبی و صنعت حشو و اطناب و تفنن و تازی

این میان تاریخ ابوالفضل بیهقی و چند کتاب  در عراق است.

عنصرالمعالی کیکاووس و  نامه قابوس ازجملهخاص دیگر 

الملک طوسی، اگرچه متعلق به  خواجه نظام سیرالملوک

های زمانی نسبتاً  فاصله و دربارهای حکومتی متفاوتی هستند

خصایص  اما حول کمی از یکدیگر دارند،

طور مشخصی  بهو  نثری مشترکی گرد آمده

خود تشکیل یک رده سبکی خاص را برای 

عبور از شرایط نثر پارسی دوره قرن چهارم و 

اوایل قرن پنجم به دوره قرن ششم و سپس 

این بخش، از بین  در دهند. یم قرن هفتم،

 تر قیو دقطور مشخص  سه کتاب نامبرده به

 پردازیم. به کتاب تاریخ بیهقی و نثر ویژه آن می

 نثر بینابین تاریخ بیهقی مختصات -0

فیاض در مقدمه خود بر این کتاب ارزشمند  اکبر علی استاد

ز شاهکارهای ا ]...[تاریخ خواجه ابوالفضل بیهقی» گوید: می

از حیث انشا مثالی از بالغت  و ]...[رود می به شمارادب فارسی 

( 22. مقدمه: 0252 )به نقل از خطیب رهبر،« .زبان ماست

هنر بیهقی اوج بالغت طبیعی فارسی و »است: ایشان معتقد 

بهترین نمونه هنر انشائی پیشینیان است که زیبایی را در 

جسته و از تماس با طبیعت، زبانی مانند طبیعت  سادگی می

اند. در کتاب بیهقی  گرم و زنده و ساده و باشکوه داشته

هایی دارد که از حیث  قطعه های مختلفی از انشا هست و نمونه

)همان: « .شود غت سند لیاقت زبان فارسی محسوب میبال

21) 

پردازیم،  های نثر این کتاب می اینک به ذکر ویژگی

چنین  سو نثر بیهقی این هایی که سبب گردیده از یک ویژگی

عنوان نثر بینابین  مورد تحسین واقع شود و از سویی دیگر به

 پل رابطی باشد میان نثر فارسی در دو سوی تاریخ...:

یکی از بارزترین خصائص نثر بیهقی، افتتاحی است که او  - 

امثال و شواهد شعری از نظم فارسی و تازی و نیز  درآوردن

حجم بیشتری از استشهاد به آیات و احادیث در کتاب خود 

و ترجمه  تاریخ بلعمیآورده است. در دوره پیش در تمام 

در عنوان شاهد ذکر نشده است.  یک شعر به تفسیر طبری

تنها شعرهای مربوط به تاریخ  تاریخ سیستانو  العالم حدود

( اما .عنوان شاهد برای آرایش تاریخ شده )نه اشعاری به آورده

ها یا ابیاتی با ذکر نام گوینده  نویسنده قطعه تاریخ بیهقیدر 

آورد که ربطی به اصل تاریخ ندارد.  برای تأیید مدعا می

از کتاب خود از باب تمثیل حکایتی از  یجا بههمچنین جای 

های بیهقی در  تمثیلآورد. هنر و زیبایی  حکایت پیشینیان می

به را  آن است که برخالف شاعران و نویسندگان دیگر مشبه

از پیش وجود دارند و ها  آن آفریند، بلکه نمی

تشبیه ها  آن های داستانش را به او شخصیت

کند و با مقایسه ظریفی میان افراد  می

،  های تاریخی معاصر خود با این شخصیت

ننده های کتاب خود را برای خوا ناگفته

، یسنج نکتهکشد.  خردمند به تصویر می

استطرادهای لطیف، امثال سایر و نیز 

میدان »، «سواران نظم و نثر»کنایات و استعاراتی از قبیل 

و تشبیهات صریح و به کنایه مانند  «مرکب چوبین»، «بالغت

دیدار سلطان بر ماه افتاد و گرگانیان را از روشنایی آن آفتاب »

 .های این نثر است ، از دیگر ویژگی«فخر و شرف افزود

 (51-52: 2ج  .0252)برگرفته از بهار، 

هنوز نثر را از شیوه »رعایت تمامی این تکلفات و صنایع 

ساخت و مناسبات لفظی را بر بیان معنی  مرسل دور نمی

( و از این نظر به نثر 022: 0252خطیبی،«).نهاد رجحان نمی

و البته نثر مصنوع و متکلف مقامات حمیدی  ودمنه لهیکلفنی 

 شبیه نبود. یرو چیه بهوصاف،  خیو تار

استفاده از آیات و احادیث و امثله و حکم به طبع سبب  -

شود. در نثر دوره پیش  طوالنی شدن و شرح و بسط کالم می

کوشید، حق مطلب را با نهایت ایجاز وانمود سازد  نویسنده می

امروزی منظره سازی  اصطالح بهف یا و مرادش توصیف و تعری

چه  اما در نثر بیهقی اگر؛ و بیان حال به طریق شاعرانه نبود

های بعد مترادفات لفظی استفاده نشده است،  همچون دوره

لیکن با آوردن الفاظ و مصطلحات تازه روزگار و حتی عبارات 

های  در کتاب بیهقی نمونه
 مختلفی از انشا هست و

هایی دارد که از حیث  قطعه
بالغت سند لیاقت زبان فارسی 

 شود. محسوب می
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پی درصدد توضیح  در های پی خاص خود و استعمال جمله

و سعی دارد به این طریق جزئیات مطالب را مطلب برآمده 

نثر قدری  یرو نیازاخوبی بیان نماید.  بنویسد و مقصود را به

تر شده و به اطناب گراییده  های طوالنی تر و دارای جمله مفصل

است. اطناب تاریخ بیهقی با اطنابی که ما بعدها در نثر فنی 

 لیبه دلوع و مصن ینثر فن در خواهیم دید کامالً متفاوت است.

های مکرر با الفاظ  آوردن سجع و زائدهای  مترادف آفرینی

اطناب در نثر بیهقی  که یدرحال شود، ثقیل، کالم طوالنی می

کوشد  که می اوست نگر یجزئتفکر استقرایی و  به علت

به » خوبی بیان نماید. و مقصود را به جزییات مطالب را بنویسد

تر  از معانی بیشها  آن عباراتخالف نویسندگان دیگر که اکثر 

از الفاظ بیشتر ها  آن نویسندگان فلسفی که معانی به خالفو 

کالم بیهقی، بیشتر موارد  در (،224:0252فروزانفر، «).است

بر آن بیهقی در  عالوه است. یو مساوالفاظ و معانی موازن 

ها مهارت به  چنان در چیدن کلمات و واژه گونه جمالت آن این

شود و به تعبیر  دهد که پیام جمله دچار ابهام نمی خرج می

این نه اطنابی است که از آن »استاد بهار: 

ماللی خیزد بلکه در قبال ایجاز قدیم این نام 

به او داده شده است و یکی از محسنات 

 رو نیازاتاریخ بیهقی همین معنی است و 

( 51: 2ج . 0252« ).ممدوح واقع شده است

کشاند.  خود می به دنبالو خواننده را 

اه توسط در پیش گرفتن این ر نیباوجودا

سوی توازن و  مسیر تطور نثر را به»هایش  بیهقی و هم سبک

تقسیم به قرائن که در دوره بعد به طریقی متکلف در بیشتر 

: 0252)خطیبی، .« سازد یابد، هموار می اقسام آن رواج می

020) 

کند تا  برخالف دوره پیش این سبک جدید تالش می -

 یو تمام کندای در برابر خواننده مجسم  گونه واقعه را به

 توصیف در تاریخ بیهقی، ابزار جزئیات را برای او ترسیم نماید.

فنی  در نثرکه ابزار توصیف  ، قید و فعل است، درحالیصفت

؛  25: 0251)بخشی،  استعاره، تشبیه، کنایه و مجاز است.

 (0252:01شریفی، 

اوایل آن، تنها ویژه در  گفتیم که در نثر دوره پیش به-

لغاتی از عربی وارد فارسی شد که مربوط به مسائل دینی یا 

امور دولتی و درباری بود یا مواردی که اصطالح علمی از متنی 

عربی هنوز ترجمه فارسی نداشت و یا گاهی لغاتی از پارسی 

تر در عربی رونق خود را از  تر و روان کهن در مقابل لفظی ساده

آرام استعمال مفردات عربی  پنجم آرام داد. در قرن دست می

شود اما هنوز حدود زبان فارسی از ورود  بیش از دوره قبل می

اما چیزی که در نثر ؛ لغات دشوار و خشن عربی محفوظ است

دارد،  بیهقی توجه خواننده جستجوگر را به خود معطوف می

گنجد و  لغات تازه است که در دسته فوق نمی دسته کیوجود 

وسیله ادبا و مترسالن و به تقلید تازیان وارد زبان  هبیشتر ب

 .فارسی شده است

 واردشدهدر سبک قرن چهارم بسیاری از لغات عربی  -

به طریق  ازجمله گرفتند، می تحت قوانین زبان فارسی قرار

 ها، نکته ،خصمان ؛همچون شدند، فارسی جمع بسته می

و ادبی دوره بیهقی در زبان درباری ...ها و کتاب تابعان ها، طرفه

شده و  این لغات تبدیل به خصما، نکت، طرف، اتباع و کتب...،

های عربی خود برگشتند. یا نمونه دیگر  به سیاق جمع درواقع

های  اینکه؛ کلمات بخیلی، کریمی، لجوجی یا حتی معادل

فارسی آن در دوره قبل در نثر بیهقی به بخل، کرم، لجاجت 

دار عربی  تر ورود کلمات تنوینو... بدل گردید. از آن بد

همچون عزیزاً و مکرماً و امثال آن بود. بیهقی عالوه بر کلمات، 

های عربی را هم بدون قصد ارسال مثل یا ذکر  حتی جمله

 یطورکل به ای ها، قبیل سرفصل از حدیث،

عنوان متمم و دنباله یک  ای عربی به جمله

عبارت پارسی استفاده کرده است. 

از صرف و نحو زبان تازی در  پذیری تأثیر

محدود نشده و  جا نیهمکالم بیهقی به 

همیشه نیز به این حد محسوس نیست. 

بیهقی بارها ساخت نحوی عربی را در 

تقدم فعل بر  ازجمله گیرد؛ می به کارهای فارسی خود  جمله

 نثر )که در. کیداستعمال مفعول مطلق برای تأ اجزای جمله،

)برگرفته از  ...رهیغ ( وسابقه است این دوره بی فارسی تا

 (24:0252،  یاحقی ؛44-2:55ج  .0252بهار،

ای  های متوالی شیوه در نثر گذشته، تکرار فعل در جمله -

هر جمله بایستی فعل متعلق به آن جمله  در طبیعی بود.

 شد. تکرار می ده بارکه عین یک فعل  هرچندشد،  تصریح می

خود را به حذف به قرینه داد و اما از این تاریخ تکرار جای 

آمد. ناگفته  به وجودهای گوناگون حذف در افعال  مرور شیوه به

دارد و جمله را به  جا بالغت را نگاه می نماند بیهقی همه

افعال را به  غالباً سازد. طریقی که حق آن جمله است ادا می

کند و از تکرار پیاپی یک فعل در  های مختلف حذف می شیوه

قاعده کلی  کی  نیاکند؛ اما  له متعاطف خودداری میچند جم

نیز برای احتراز  ازجملهنیست. در بیهقی گاهی حتی قسمتی 

ایجاز  ییحد نهاها به  گاهی این حذف»شود.  از تکرار حذف می

دیگری چون  آثار در که بسیار زیباست و  رسد و کوتاهی می

های زیبا  ایجاز نیا توان یافت. به این زیبایی نمی زین االخبار

در سبک قرن چهارم بسیاری 
تحت  واردشدهاز لغات عربی 

قوانین زبان فارسی قرار 
به طریق  ازجمله گرفتند، می

 .شدند فارسی جمع بسته می
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زدایی در زبان و رستاخیز کلمات  ترین عامل آشنایی مهم

بیشترین  کهاسلوب زیبایی   (021: 0250)عبداللهیان،« .است

 دهد. اندیشه را با کمترین واژگان ارائه می

های  های خاص تاریخ بیهقی، استعمال جمله از ویژگی -

نوع  معترضه است. در قرن پنجم و بعد ششم استعمال این

های  باید از ویژگی آن راها شایع نیست و  جمله در همه کتاب

ممتازترین کتاب از این نظر حساب آورد.  رسایل دیوانی به

 ازنظرکمیت و هم  ازلحاظتاریخ بیهقی است و این امتیاز هم 

کیفیت استعمال جمله معترضه است. به این معنی که تعداد 

ماره بیرون است و اما های معترضه در تاریخ بیهقی از ش جمله

کیفیت، این ویژگی را دارد که در میان یک جمله،  ازنظر

 یبه نحوچند  شود که هر ناگهان یادآور مطلبی و یا مطالبی می

و مکمل است، اما روال طبیعی جمله را به هم  دهنده حیتوض

ریزد و  گاه پیوند معنوی جمله در هم می که یطور بهزند،  می

 (240: 0252... )صدیقیان،شود فهم آن دشوار می

گستره واژگان بیهقی در مسیر  -9

 تطور نثر

وسیله  به شده استفادهگستره واژگان 

برخی از نویسندگان )نسبت به سایرین( در 

 توجه قابلنثر بسیار  ازجملهحوزه ادبیات 

یک نویسنده بزرگ هرگز برای »است. 

 اما؛ کند نمی های دشوار و نادر را جستجو گذاردن واژه ریتأث

نویسندگان بزرگ به  رایز طور متوسط واژگانی وسیع دارد، به

ای  هستند، بنابراین اندوخته مند عالقهها  آن ها و گردآوردن واژه

اندوزند تا  می و کنند یمتوانند استخراج  هایی را که می از واژه

تر و با اطمینان کامل ابراز وجود کنند.  تر و روشن سرزنده

 به خودهای مخصوص  نویسندگان بزرگ، گهگاه واژههمچنین 

نویسندگان  درواقع( 01: 0212)ابومحبوب،  «.کنند را ابداع می

بیشتر از  یطورکل بهصاحب سبک در همه ادوار نثر فارسی، 

کنند و  بقیه نسبت به وزن و آهنگ کلمات و جمالت توجه می

دیگران  انتخاب آنان از واژگان و نحوه کاربرد آنان متفاوت از

 است.

 به تعبیر که بر آنعالوه  یهقینثر ببودن  و جذابزیبایی 

های دستوری  قاعده آگاهی او از»سبب خطیب رهبر به  دکتر

ویژگی خاص و  حائز ( است،24. مقدمه: 0252«)زبان فارسی

و  نامه استیساست که حتی در  یفرد منحصربهشاید 

آورد و آن حضور دست  توان به نمی آن رانیز نظیر  نامه قابوس

های شیرین،  المثل لغات ساده و مرکب بسیار زیبا، ضرب

فارسی »اصطالحات و ترکیباتی است که دو صفت ارزشمند 

 دارند. باهمرا در کنار هم و  «رسا و شیوا بودن»و  «بودن

 نیگز بهبیهقی در » توان گفت: است که به جرأت می نیچن نیا

. 0252)خطیب رهبر،  «.ها هنرنمایی کرده است کردن واژه

مزد،   دندان اندام،  یب گونه، آرام لغات زیبایی چون: (24مقدمه: 

 منیا ،آور جگر گونه، گناه یب گونه، بیوسان، نوآئین، متربد نا

شدن کار، روز  رویه یک مانند: یو اصطالحاتوار  لیپ ،گونه

سوختن، خوازه بستن، آویزان آویزان، خردک خردک، راه به 

 برد. دیه می

 چند نكته:

چند  نشین دلدر رابطه با این لغات و ترکیبات خاص و 

 نکته گفتنی است:

هایی که در  . هر نویسنده یا شاعری بر اساس نیازمندی0

عواطف، تخیل، افکار، اطالعات و عقاید خود دارد و نیز ارائه 

متناسب با پشتوانه فرهنگی خود دایره واژگانی خاص خود را 

چه عوامل فوق محدوده خود را  هر به عبارتیگزیند.  برمی

دهند، به نسبت دایره لغات و اصطالحات نویسنده  گسترش می

چه ذهن  هر یابد. یا شاعر نیز گسترش می

تر و  اثر، مخزن بزرگخالق یک 

سرشارتری از عواطف، افکار و اطالعات 

ارزشمند و جدیدتری باشد، ناخودآگاه 

دایره واژگانی او برای انتقال این مفاهیم 

تر و  با استفاده از خود این منابع وسیع

شود. عامل اول یعنی عواطف، تخیل، افکار،  تر می متنوع

برگرفته از  درواقعو اطالعات و عقاید، خود در ارتباط مستقیم 

ای همچون بیهقی  بینی سازنده اثر است. وقتی نویسنده جهان

ای که ترکیب  عنوان جهان گسترده به محیط پیرامون خود به

های عقالنی است و تمام حوادث  مندی از علت و معلول نظام

وقتی »  نگرد ای برای عبرت بشر است، می عنوان آیینه آن به

گذرند، به داوری  ذرگاه اندیشه او میهمه وقایع و کسان از گ

شوند و آنگاه به قرارگاه ابدی تاریخ رهنمون  گذارده می

نویسنده  گرید (،22: 0252اسالمی ندوشن،«).گردند می

های محدود و ابتدایی یک نویسنده معمولی  تواند از واژه نمی

 برای انتقال مفاهیم و افکار خود بهره ببرد.

گستره مخاطبین در کالم بیهقی، خردمندان است. 

اجتماع » ازآن پسو  «فرد خطابی»بیهقی از دایره کوچک 

پا را فراتر نهاده و خرد جمعی بشری و انسانی را  «خطابی

دهد و اینجاست که به مصداق کالم  مورد تخاطب خود قرار می

گوید:  از فالسفه طراز اول قرن بیستم که می 0وینگنشتاین

                                                           
1
- Ludwig von wittgenstein (1889-1951). 

 فیلسوف اتریشی که روشی انتقادی برای تحلیل زبانی مطرح کرد 

یک نویسنده بزرگ هرگز برای 
های دشوار و  گذاردن واژه ریتأث

طور  به اما؛ کند نادر را جستجو نمی
 متوسط واژگانی وسیع دارد...
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)به نقل از  «.دوده زبان من، محدوده جهان من استمح»

بینی بیهقی موجب وسعت  جهان وسعت (،21: 0251شفیعی،

قسمت عامل دوم یعنی  در اما؛ شود کالمی او می زبانی و

گونه که گفتیم ادبیات دوره  همان پشتوانه فرهنگی نویسنده،

عنوان  به و بیهقیغزنوی پرورده شکوفایی دوره سامانی است 

فنون دبیری را از استاد خود و به طبع او نیز از استاد  که کسی

دوره زمانی وارث این فرهنگ و  در این دیگری آموخته است،

ادبیات پررونق است و حاال در جاده هموار حاصل از کوشش 

ادبیات پرورده فارسی دری خراسان،  بر قلهپیشینیان خود، 

این سبک را با تلفیق روش  یهقیب نویسد. تاریخ خود را می

دبیری و زبان محاوره و معلومات و تحصیالت و تجربیات خود 

 بار نشستنو به  باتجربگیدست آورده است و حاصل دوران  به

 تمام هنر دبیری او در سالخوردگی است.

 مسئله از گذشته یک نویسنده، دیگر واژگان. ارزش 2 

 -ها  ده واژهخانوا ازلحاظتواند  می و محدودیتگستردگی 

مورد بررسی قرار  -بیشتر فارسی است یا عربی، ترکی... که این

( و ارزشمندی 42: 0251شفیعی،) ردیگ

کار بیهقی درست در همین است که با 

های فارسی، به  استفاده از ترکیب واژه

 بخشد. کالم خود حالوت و بالغت می

ترکیب، یک خصلت زبانی است که از »

ای  معنی جداگانهای که دارای  دو کلمه

 (25همان: «).سازد هستند، معنی جدیدی می

قدرت امکانات ترکیبی، یکی از  به لحاظزبان فارسی، 

ها و بیهقی یکی از معدود نویسندگانی است  نیرومندترین زبان

که بهترین و زیباترین ترکیبات را با استفاده از این ویژگی 

زبان فارسی زایی  زبان فارسی آفریده است. بیهقی به درون

کارگیری این شیوه در عمل و با استفاده از  معتقد بود. او با به

توانایی آن، یک تحول عظیم در  بر تکیهظرفیت زبان فارسی و 

ها و پسوندهای زبان  آورد. بیهقی پیشوند به وجودنثر فارسی 

ویژه  بهزد )سازی از این راه دست  کارگرفت و به واژه را دوباره به

های مختلف با لفظ گونه  با استفاده از پیوند واژه ترکیباتی که

( همچنین با .آمد ازاین پیشکه چند مثال از آن  ساخته است

توجه دقیق به فعل و ایجاد تحول در معنای آن و کاربرد یک 

فعل در معانی مختلف و حتی ساختن و استفاده قیود فارسی 

کرد.  جای قیود عربی، رستاخیزی را در نثر فارسی ایجاد به

های بیهقی  کشیدن بار معنایی متفاوت از یک فعل در عبارت

زدایی از افعال پویایی  وسیله آشنایی چشمگیر است. او به

که  آن راو وی نیز » :در جمله دهد. خاصی به نثر خود می

، (222: 0252تصحیح خطیب رهبر، «).ساختند خریداری کرد

ت نشان در معنای جدید جعل کردن و خالف حقیق« ساختن»

هم نه در معنای اصلی خود، بلکه به « خریداری کرد»دادن و 

 کاررفته بهمعنی پذیرفتن، استقبال کردن از روی تمایل...، 

است. بیهقی پی برده بود که باید قدرت معنای کلمات و 

وسیله مترادفات  ها را افزایش داد و از بزرگ کردن زبان به واژه

که پس از  یکار داری کرد.و تشبیهات و استعارات نابجا خود

 او اکثر نویسندگان بعد نتوانستند انجام دهند.

شود که ما آن را در  ارزش کار بیهقی زمانی مشخص می

ها و ترکیبات خشن و  استفاده نویسندگان آینده از واژهتقابل با 

نامأنوس عربی و بعضاً ترکی، جهت آرایش کالم خود، قرار 

دهیم. نویسنده دوره بعد برای گسترش دایره لغات خود و 

تواند  تا می نمایاندن میزان توانایی و تبحرش در این زمینه

، کند مزه عربی وارد نوشتار خود می لغات غریب و بی

بیهقی با استفاده از امکانات زبان، این مهارت را  که درحالی

گذارد. اگر نویسندگان دوره بعد  برای خواننده به نمایش می

جای تقلید از نثر عربی و شیوه تازیان، از همین بیهقی و نثر  به

کردند، امروزه پیکره  شیرین او تقلید می

خالی  تنها نهتنومند زبان و ادبیات پارسی 

حالوت بیگانه بود،  های غریب و بی از واژه

بلکه بر اثر آفرینش خالقیت و نبوغ 

بیش از حاال  مراتب بهنویسندگان ایرانی 

 های دنیا بود. یکی از توانمندترین زبان

. نکته دیگر در مورد استفاده افعال در نثر بیهقی این 2 

پیام است که بیهقی ظرفیت و توانایی افعال را در انتقال 

داند که انتقال معانی و پیام جمله  شناسد و می می خوبی به

وسیله فعل است. به این دلیل مرکز جمله در نثر  بیشتر به

بونصر( همیشه فعل است. گاهی در  بیهقی )و البته استاد او

افتد و به این  زبان و نوشتار بین نهاد و گزاره جمله فاصله می

یابد. بیهقی با آوردن  ال میتر به شنونده انتق سبب پیام دیر

است،  شده لیتشکجمالت کوتاه که گاهی فقط از یک فعل 

های دیگر انتقال سریع  کند. یکی از راه می را رفعاین ابهام 

 .یهقی تقدم فعل بر اجزای جمله استپیام در نثر ب

است که چه مقدار از  مسئله. مورد دیگر توجه به این 0

این دایره واژگانی و ترکیبات، جنبه ادبی دارند و چه مقدار از 

است. از سوی دیگر تا  شده گرفتهزبان توده مردم و ادب عامه 

چه حد این واژگان به طبقه و شخصیت طبقاتی نویسنده و به 

حوزه مخاطبانش وابسته است. حقیقت این است که در نثر 

امیانه، چه ادبی و فاخرانه، چنان زیبا و ها چه ع بیهقی واژه

که اگر هم واژه یا  اند آمیخته درهمو استادانه  آهنگ خوش

است، در نثر فصیح و مستحکم  پاافتاده پیشترکیبی عامیانه و 

بیهقی ظرفیت و توانایی افعال را در 
شناسد و  خوبی می انتقال پیام به

داند که انتقال معانی و پیام  می
 .وسیله فعل است جمله بیشتر به
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یابد و از موقعیت عادی خود  بیهقی جایگاه خاص خود را می

که در جای خود  نشین دلو به کلمه و ترکیبی  شده خارج

بهار معتقد است که  استاد .یابد ارتقا مینشسته است، خوش 

آهنگ منحصر به بیهقی یا استادش  ترکیبات خوش شیوهاین 

در آن روزگار لطف و زیبایی خاصی در محاوره »بونصر نبوده و 

مردم غزنین و خراسان بوده است و زبان فارسی در دربار 

 .«محمود زیبایی و لطف و شیرینی خاصی پیدا کرده بود

 (044: 2ج . 0252)

ها و ترکیبات از  صورت حتی اگر بسیاری از این واژههر   به

باشد، اما  شده گرفته هم آنزبان رایج مردم غزنین و خراس

های  درخشندگی خود را در نثر ادیبانه و تحت فنون و مهارت

دبیری بیهقی بازیافته است و شیوه خاص نویسندگی بیهقی 

این  هماست که با چیدمان زیبای این اصطالحات در کنار 

برای آیندگان ثبت کرده است.  نشین دلکلمات را در ترکیبی 

شاید یکی از عواملی که باعث شد کالم تاریخ بیهقی  درواقع

 به دورد دوباره از تقلی حال درعینباشد و  نشین دلتا این حد 

ماند، همین راه یافتن روح گفتار در نثر این کتاب است. 

جای توجه به گفتار مردم برای  نویسندگان بعد از بیهقی به

های لفظی و معنوی کالم  غنی کردن زبان خود، متوجه آرایه

شدند که این باعث غنی شدن نثر آثار آنان گردید و نتوانستند 

 هرحال بهاما ؛ هقی دست پیدا کنندبه راز ماندگاری تاریخ بی

توان انکار کرد که حجم بسیاری از اصطالحات دیوانی و  نمی

درباری یا افکار و مطالب فلسفی در نثر بیهقی وجود دارد که 

. اشعار دهد میرا مورد تخاطب قرار  «خردمند»تنها مخاطب 

عربی و قصاید فارسی بدون شک متعلق به شیوه نگارش 

بعد به افراط  های در دورهکه البته  استدبیران درباری 

 گوید: ادامه می بهار در استاد شود. انگیزی منجر می شگفت

ها و ترکیبات و  بردن این واژه به کار[لطیف  شیوهاین »

از طرف صاحب دیوان رسالت اختراع یا  ]امثال زیبا

و سپس شاگردان وی که دبیران بزرگ حضرت  شده پذیرفته

اند شکی نیست که سایر نویسندگان  اختیار کرده آن رااند  بوده

ای نیست  نیز شبهه و اند آن عصر هم این شیوه را دنبال کرده

در ] ...[که تا دیری همین لغات و اصطالحات و طرز تحریر

ایم  به تجربه دریافته رایز تحریرات اساتید عصر رایج بوده است،

و طرز ها  آن و زمانی کلمات و الفاظ و ترکیبات عصر هر که در

داشتن لغات از تازی و فارسی، شبیه به  به کارادای کلمات و 

بعد از  دورهاین حال را در  و هم و از روی تقلید یکدیگر است

رو معتقدیم که  بینیم و ازاین درستی می )عصر بیهقی( نیز به

انجام  و که نشانه آغاز در عصریاین شیوه با تمام جزئیاتش 

 همان(«).واج داشته استقرن پنجم هجری بود ر

 کشف المحجوبو  اسكندرنامهو اگر شیوه او را در نثر 

 شیوهکند که تقلید  بینیم این معنی را حمل بر این می و... نمی

واسطه مختصاتی که در آن ذکر کردیم دشوار بوده  بیهقی به

نموده  تر می قدیم برای مترسالن آسان شیوهاست ولی تقلید 

بیهقی چشم پوشیده و به  شیوهاست بنابراین در کتب دیگر از 

 (040سبک قدیم توجه شده است. )همان: 

شاید بهترین جمله پایانی برای این بخش سخن سینا 

بیهقی هنوز حمله  های واژه»گوید:  جهاندیده است که می

نیفتاده است، ها  آن های انزوا بر اند، هنوز سایه مغول را ندیده

هنوز  ]...[نیت بیهقی لبریز از روح حماسی سامانیان است، ذه

های بیهقی هویت ایرانی جستجو کرد، اگرچه  توان از واژه می

 ■ (045: 0211)جهاندیده،  «...نژاد ترک بر ما مسلط شدند

 :منابع
و اقتباس از مارجری  ترجمه .نثر یکالبدشناس(. 0212) .، احمدابو محبوب -0

 .تونیز بولتن. چاپ دوم. تهران:

 در« ابوالفضل بیهقی ینیب جهان» .(0252) .اسالمی ندوشن، محمدعلی -2

مجلس بزرگداشت  یها یسخنران، مجموعه یادنامه ابوالفضل بیهقی. یاحقیمحمدجعفر 

 .15-22صص  ابوالفضل بیهقی. چاپ سوم. مشهد: انتشارات فردوسی مشهد.

نقش بونصر مشکان در تکوین ساختار سبک تاریخ (. »0251) .علیرضابخشی،  -2

 ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی کرمانشاه دانشکده کارشناسی ارشد. نامه انیپا .«بیهقی

. چاپ تطور نثر فارسی خیتار ،یشناس سبک (.0252) .بهار محمدتقی -0

 زوار نشر .تهران:ج 2دوم.

کوشش خلیل  به .بیهقی خیتار (.0252) .بیهقی، ابوالفضل محمد بن حسین -1

 .تهران: نشر مهتاب.ج .2خطیب رهبر. چاپ یازدهم.

 نشر :رشت اول. چاپ .استعاره ابیدر غ متن (.0211) .نایس جهاندیده، -2

 چوبک

. چاپ سوم. تهران: نشر ادب پارسی نثر درفن (. 0252) .خطیبی، حسین -1

 زوار

تطور نظم و نثر از بلعمی تا زیباترین زمین، (. 0252) .اهلل ضیفشریفی،  -5

 . چاپ اول. شیراز: نشر لطیفیشاملو

شعر فارسی از مشروطیت تا  ادوار .(0251. )محمدرضاشفیعی کدکنی،  -4

 : نشر سخنتهران . چاپ پنجم.سقوط سلطنت

نحوی زبان فارسی در نثر  یها یژگیو (.0252) .دخت نیمه صدیقیان، -04

: فرهنگستان زبان تهران خانلری. چاپ اول.. زیر نظر دکتر قرن پنجم و ششم هجری

 فارسی اتیادب

. اراک: ادبی در تاریخ بیهقی یها جنبه(. 0250) .عبداللهیان، حمید -00

 انتشارات دانشگاه اراک

تا پایان  اسالم از بعد تاریخ ادبیات ایران،(. 0252) .الزمان عیبد فروزانفر، - 02

 اهلل تیعنا قاتیو تعل حاتیو توض مقدمه .. با گفتاری از عبدالحسین زرینکوبتیموریان

 مجیدی. چاپ دوم. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی سازمان چاپ و انتشارات.

ابوالفضل محمد  فیتأل بیهقی خیبر تار(. مقدمه 0252) .محمدجعفر یاحقی، -02

: دانشگاه فردوسی مشهدمشهد چهارم. چاپ فیاض. اکبر یدکتر عل حیتصح بن حسین بیهقی.
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 «چهارمبخش »نامه  بررسی جایگاه زن در مرزبان 
 «اسمن بهارآرنگی» 

 

 های منفی گروه دوم: زنان با چهره -ب

 204تا202زن درودگر ص: بخش نخست

 چكیده داستان

چه در  روی و خوب پیکر داشت و اگر درودگری زنی نیکو

دانست.  خوبی می های زنان را نیز به جمال و زیبایی یگانه بود حیله

رفت، زن آهسته از در بیرون  می خواب بههر شب وقتی درودگر 

. جان درودگر به گشت برمیشد به خانه  که صبح می رفت تا وقتی می

لبش رسید و بیچاره و درمانده گشت. اندیشید که من این نابکار را 

کنم. تا  ازدواج می دامنی پاکدهم و با زن  کنم و طالق می رسوا می

ها از خانه  که شبی خود را به خواب زد و زن چون دیگر شب آن

وقتی زن برگشت در را بسته بیرون رفت شوهر در را محکم بست. 

دید. فریاد زد که در را باز کن. درودگر گفت: از اینجا برگرد. چاهی 

عمیق نزدیک در کنده بود. زن گفت: اگر در را باز نکنی، من خود را 

اندازم تا فردا شهربان به قصاص  درین چاه می

دست آورد  من خون تو را بریزد. سنگ بزرگی به

پس دیوار پنهان شد. و در چاه انداخت و در 

درودگر که صدای سنگ را شنید بیرون آمد تا 

از حقیقت حال، آگاه شود. زن در خانه جست و 

در را بست و فریاد برآورد. همسایگان جمع 

شدند که چه پیش آمد؟ گفت: ای مسلمانان 

سازم و او به  این شوهر من مرد فقیری است و من با فقر او می

در کنار او نهاد هر شب از خانه بیرون  خداوند مرا که آن شکرانه

آید. بیش از این طاقت تحمل ندارم. شوهر از  رود و صبح می می

تهمت و گستاخی زن عاجز شد. قرار شد هر دو پیش حاکم شرع 

روند. رفتند و به داوری نشستند. زن سخن را به خدعه و مکر آغاز 

به تعزیر و  کرد و شوهر حکایت حال راست را بیان کرد. حاکم زن را

 .حدی که در شرع واجب است محکوم کرد

ای را به  نامه نظر هر خواننده ای که در مرزبان برجسته نکتهـ 

کند حضور بسیارِ زنان خائن به همسر، مکار و پلید  خود جلب می

نان شوند ز که در این کتاب مطرح می ی یعنی از مجموع زنان ؛است

را شامل  -زنانکل  سوم یک تقریباً-توجهی  کار، شمار قابل خیانت

اما  ؛و بدطینت باز هوسگر، مکار،  شوند. زنانی جسور، خائن، حیله می

گونه مورد توجه نویسنده  راستی چرا زنانی با این صفات، این به

های بسیاری از  با نمونه اش زندگیاینکه او در  دلیل بهاند؟ آیا  بوده

کند؟  ان خود اشاره میبه فساد زم درواقعاین زنان رویاروی بوده و 

 اما آیا این فساد تنها متوجه زنان است؟

گونه که زن در حضور همسایگان سعی در اظهار  آیا همان

ای بین فقر و زنانی که از خانه به بیرون  گناهی خود دارد رابطه بی

همسر  زنی کهبرای  هم آنتوان لحاظ کرد؟  شوند می کشیده می

اجتماعی درودگر است و خود در نیکورویی و خوب  طبقهفردی از 

 همتاست؟ پیکری بی

های بسیاری از این  های دیگر نثر این دوره، نمونه در کتاب

 بررسی قابلاما دلیل این توجه  ؛نامه مانند طوطی ؛شود زنان دیده می

ای که همیشه به داشتن زنان عفیف،  در جامعه هم آناست. 

ست، جای تعجب اار شوهر معروف بوده ، وفادار و دوستددامن پاک

ای نسبتاً مثبت در  بسیار است که تنها چند نمونه از زنان با چهره

 .شوند این کتاب مطرح می

لطفی نویسنده و نظر حاکم بر  را تنها به بی این نکته ذهن ما

بینیم ادبیات  که می چنان و ؛نماید آن دوره نسبت به زن متمایل می

و مردانه است و همواره با بدبینی و  ستیز ما، ادبیاتی اصوالً زن

توان گفت کمتر  گونه که می لطفی بسیار با زنان برخورد کرده. آن بی

 و ؛ما، روی خوش به زنان نشان داده است هزارسالهکتابی در ادبیات 

خور  هایی نه در همواره ما زنان را در نقش

که  چنان ...یابیم. ضعیف، ناتوان، نادان، مکار و می

بارها زنان کمتر از مردان دانسته شده و همواره 

شرایط  باوجود. اند مورد نکوهش بوده

برای زنان وجود  عموماًای که  محدودکننده

اهد آنیم که وقتی مجالی دست داشته است ش

دهد زنان فرهیخته در برابر این نوشتارها به  می

ها  ها و دفاعیه 2نشان دادن واکنش و نگاشتن معایب الرجال

 .اند پرداخته

، اما مکّار و خائن به جمال صاحبدر این داستان ما با زنی 

آمده در پی راه  بر لبشوهر جان  آنجا کههمسر مواجهیم. تا 

بندد و قبل از  می به کارای  اما زن نابکار، حیله آید؛ میبرخالص 

دهد. او حتی در نزد  که رسوا شود، شوهر را مورد تهمت قرار می آن

دارد اما وقتی شوهر  کاری فریبنمایی قصد  حاکم شرع نیز با مظلوم

زن را به تعزیر و اجرای حد  حاکم ،گوید بازمیحکایت راست را 

به نامه  های کامالً منفی مرزبان هاز چهرکند. این زن  محکوم می

 ■ آید. می شمار

 

                                                           
کتاب تأدیب در پاسخ به  (ق 0202خانم استرآبادی )در سال  یب یبکتابی که  -2

مرد و تعدد زوجات در آن اعتراض و به سویه  چنین به حق طالق یکالنسا به طنز نوشت هم

 .حق آموزش زنان تأکید کرد

بینیم ادبیات ما،  که می چنان
ستیز و مردانه  ادبیاتی اصوالً زن

لطفی  است و همواره با بدبینی و بی
 .بسیار با زنان برخورد کرده
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 «پروین شاکر»اشعار روایی  یبررس ؛داستان ،شعر 
 «یغزال مراد » 
 

 «خوشبو در ادب اردوپروین صدای »
میالدی در شهر  0412نوامبر سال  20پروین شاکر در 

را  و مدارک دانشگاهی متعددیمتولدشده پاکستان  یکراچ

توان به کارشناسی ارشد ادبیات  میها  آن است که از اخذ کرده

ای  هوای تازه دکترای بانکداری نام برد. اشعار پروین انگلیسی و

 نیرگذارتریو تأث شود او از اولین میدر ادبیات اردو محسوب 

اشعار  درافرادی در پاکستان است که صدا و موضوعات زنانه را 

 خود بازتاب داد.

، «بو وشخ»های  نام  مجموعه شعر به 1از این شاعر  

 منتشرشده «ماه تمام»، «انکار»، «خود کالمی» ،«صدبرگ»

 است.

زنان از همان آغاز برای بیان نظریات خود به ادبیات روی 

نقشی  یستینیفمهم در پیشبرد اهداف  اتیو ادبآوردند 

 زنانمتفاوت بودن نوشتار  درواقعساز ایفا کرده است.  سرنوشت

هم  «اتاقی از آن خود» ولف در رمان اینیرجیوطور که  انهم 

کند سبب ایجاد صدایی  اشاره می به آن

 ادبیات شد. جدید در

اینکه همیشه روایتگران  لیبه دل زنان 

به  و پرداختروایت  اند پس خوبی بوده

ها  آن هایی است که در آثار جزئیات المان

مشهود است. شعرهای پروین شاکر نیز 

کند خودش را مطابق جامعه  که سعی نمی ای است روایت زنانه

 سانسور کند.

ترکی نصیحت در اولین شعر این مجموعه شاعر به دخ 

سازد تا  ای می این شعر تصویرهای شاعرانه و درکند  می

حکایت خود را بازگوید. البته باید گفت شاعرانگی و زیبایی 

تر  اشعار مجموعه بسیار پررنگ کل بهشعر نسبت  در اینهنری 

روایی و  به لحاظن متفاوت است اما آویلی أت ی و دامنهاست 

مشابه شعرهای دیگر این  ساختارهای داستانی این شعر نیز

 مجموعه عمل کرده است.

 دقایق چون ابرند

 گذرند می ها و آنگذاری که عبور کنند  می

 (21ورشو )صفحه  در لمس رطوبت تنشان غوطه

زبان پروین شاکر زبان صراحت است اما هنجارشکن نیست 

 :کند های نامتعارفی را انتخاب نمی و فرم

 تالش بسیار کردم

 ام را مگون غرور شکستههای سی تا تکه

 (21دوباره به هم بچسبانم )صفحه 

 و سنتاشعار پروین شاکر بیانگر شعور زنانه متمایزی است  

دهد که بر هویت زنانه  را تشکیل می یو منسجمادبی یگانه 

های معمول را  و بنابراین سنت کند خود پافشاری می

 شکند. می

 :عنوان نمونه در شعر مکتوب به 

 پسرم این سرنوشت تو نیز هست

تو نیز در جهان پدرساالر باید بهای 

 سنگینی بپردازی

با نام مادرت شناخته خواهی  چراکه

 (04شد )صفحه 

هویت جنسی او جدا از  درواقع

بیانگری او  رو نیازا  هایش نیست نوشته

های ذهنی  او الیه درواقع ،گردد همراه با شهود مطرح می

را به  یسرراستکند و برداشت  گیر نمی مخاطب را چندان در

و همین صراحت کالم  لیبه دل دیو شاکند  مخاطب عرضه می

اش در جامعه مردساالر پاکستان  ساختن هویت جنسی مطرح

البته ، برند شعر نام می نو پردازانعنوان یکی از  است که از او به

چراکه  وجود زنانی چون او در کشورش کم نیستند

ها در کسوت یک شخصیت سیاسی همپای  را سال ربوتوینظ یب

نظیرها  سی از بیأعصر او به ت هم  نازن دیو شاایم  مردان دیده

 برتابند. یو اجتماعفرهنگی  یها بر تفاوتاند  توانسته

 که ظاهراً به فروغ فرخزاد تقدیم شده است یدر شعر 

من »صراحت زبان بازهم وجود دارد در حقیقت او هرگاه 

گزیند خشم نهفته در زبانش نیز آشکار  را برمی «راوی

 :گردد می

 م زن باید سنگسار شودخواهند بدانند کدا می 

ای در  هوای تازه پرویناشعار 
شود او از  ادبیات اردو محسوب می

افرادی در  نیرگذارتریو تأث اولین
پاکستان است که صدا و موضوعات 

 اشعار خود بازتاب داد. درزنانه را 
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 کدام کودک باید چهارمیخ شود

در انتظارند تا نام قاتالنی را بدانند که منفعت شک 

 شود می بشانینص

 که باید به دار آویخته شود یگناه یو ب

 به ذات مقدس بگویی همه نیباا

 همیشه فرامینش را شفاهی صادر کند

 (20ورد )صفحه آ درد می کتابت تنها سرش را به

او حتی  .نوعی شاعری صادق است پروین شاکر به درواقع 

های ادبی نیز  در استفاده از عناصر و آرایه

آنجا نیاز نیست کالمش را  تا صادق است.

پیچد. او سخن  در مصنوعات ادبی نمی

های  زیبایی یدارا دارد. نابی را عرضه می

 طبیعی.

روایت  «من کجا هستم»او در شعر 

های  د که نقشکن زنانی را بازگو می

کند با  ها را بیان می سادگی این تفاوت متفاوتی را دارند واو به

نمادین. البته این نقد نیز به او وجود  یپرسش و چند سطر

داند و شاید  ی شخصیت مرد می دارد که وجود زن را وابسته

شعر اعتراضی بر جهان مردساالر  که نیو ابسته به شرایط 

 پوشی کرد. حاکم بر جامعه اوست بتوان از این نقد نیز چشم

 ات هستم من کجای زندگی

 خر هفتهآدر تعطیالت 

 در ساحلی آرام

 یا در جایی نامشخص؟

 رهایی ابریشمین دو دم در میان انگشتانت

 الوصول؟ پرکن سهل وقت کییا  

 شرابم ور بیآ در لحظات شادی

 (02نام؟)صفحه  های جدایی بی در لحظهیا 

گوید در این  می دوبووارطور که سیمون  شاید همان درواقع

 :است شده دادهخوبی نمایش  زن به «دیگر بودن»شعر 

 روزی من نیز در آغوش امن کسی بودم

 که تو در رقص امروز

 آرام گرفته است شیها بر شانهسرت 

 ام رها کردهمن اما پیش از رسیدن به تاریکی او را 

ولی تو تا زمان سقوطت در این خیال دروغین آرامش تنها 

 (04خواهی ماند )صفحه 

 خودآگاهیسازوکارهای نا گوید در میطور که فروید  همان

نویسنده و  هنری نیز گیری رویا نقش دارند در کار که در شکل

در شعر پروین شاکر نیز با همان  .کند شاعر نیز عمل می

و  ساالر بگریزدسلطه زبان مرد کوشد تا از گاه میآدوناخ

آگاه یا ناآگاه کنشی میان زبان او  نیبنابرا

شعرهای این  که ییازآنجاالبته وجود دارد 

ای از چند کتاب او  مجموعه برگزیده

و توان مسیر بلوغ ذهنیت  نمی ،هستند

اندیشه او را دنبال کرد اما همین  قوام

های او  موعه شعر تلنگری است تا کتابجم

در ایران ترجمه شده و ما با پروین شاکر 

 .شاعران زن خاورمیانه بیشتر آشنا شویم گریو دچون غاده 

که  اند دهیو کوشکه در جهان مردساالر زندگی کرده  هایی زن

های نابرابرانه عصر خود  با زبانی زنانه و لطیف بر سنت

 ■برتابند.

 

 پانویس:
نیا  من نیز تا قبل اینکه این کتاب را توسط آقای فالح .1

با خانم پروین شاکر آشنایی نداشتم  ،مترجم این کتاب دریافت کنم

اردو آشنا  در ادباما به مدد این کتاب توانستم با شخصیت این بانو 

 شوم.

های پراکنده  ترجمه این کتاب از روی ترجمه متأسفانه .2

آن به زبان انگلیسی بوده است که ما را از متن اصلی اندکی دور 

 کاست. نخواهد مترجمالبته این از ارزش کار  .خواهد ساخت

 

 منابع:
و پروین شاکر، گرداوری  و شعر یزندگ پروین صدای خوشبو در شعر اردو،-0

 0909 تهران نشر داستان محمد فالح نیا ترجمه

 

نوعی شاعری صادق  پروین شاکر به
است. او حتی در استفاده از عناصر 

 های ادبی نیز صادق است. و آرایه
آنجا نیاز نیست کالمش را در  تا

 پیچد. مصنوعات ادبی نمی
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 «لحظه میالد» داستان ،ینقاش 
 «امیر کِالگِر»  

 

نظیر  تصویری که شرح آن در زیر آمده است، تصویری بی

اسالمی است. این -های مذهبی در نوع خود و از معدود نقاشی

اما  باشد، داستانی غریب می التواریخ جامعنقاشی که از کتاب 

ای  آشنا را در خود دارد، با نمادهایی مذهبی و تاریخی و صحنه

شبیه به تئاتری گروسی. داستان تولد کودکی مقدس که 

را درهم ریخت و  وحشی نیمههای سست تمدنی  بعدها پایه

نظمی نوین را برای دنیایی نو پی افکند. کودکی که خود 

از  انکار غیرقابلمعجزتی ناب بود. کودکی که وجودش آیتی 

نهایت است، بدون  بی بار اینایزدی بود. داستان  موجودیت فره

که برای فهمش  گیر ای از واقعیات دامن ای، بدون کرانه دامنه

بایست ابعادی دیگر از هستی انسانی را  می

شک  بی چراکهدر وجود خود فعال کرد، 

سادگی نفی  شود ماورای چیزها را به نمی

مابعد خودش را دارد که هر ماورایی،  کرد

برای کشف جهانی که به پیچیدگی ازلیت و 

ای است  این داستان افسانه و ؛ابدیت است

 حقیقی، با ماورایی راستین.

تصویر، روایت تولد حضرت محمد )ص( است. همزمان با 

الفیل؛  االول سال عام طلوع خورشید در روز آدینه، هفدهم ربیع

 میالدی. 112مقارن با سال 

منه در بستر است، با دو پرستار باالی سرش. دو حضرت آ

اند  فرشته، پای بسترش، کودک نوزاییده را در آغوش گرفته

ای سرخ. در سمت چپ تصویر، پیرزنی  پیچیده در پارچه

گوژپشت حضور دارد و سه زن با قامتی کشیده در پشت 

در سمت راست تصویر، پیرمردی با عصایی در دست  و ؛سرش

 رپایه.و نشسته بر چها

 ها کیستند؟ و اما این شخصیت
آمنه در اتاقی »اند.  دو پرستار همان حضرت مریم و آسیه

گریست که ناگهان درد  تنها، بر مرگ همسر خود، عبداهلل، می

. خواست از اتاق خارج شود ولی در باز فراگرفتزایمان او را 

کشید بر تنهایی خود  درد می که درحالینشد. برگشت و 

ناگاه دید که سقف خانه گشوده شد و چهار حوری گریست. 

نترس و از »به آمنه گفتند: ها  آن بهشتی از آن فرود آمدند.

و  «ایم در زایمانت کمک کنیم. چیزی بیمناک نباش. ما آمده

رنگی برایش آوردند و آمنه نوشید. چشمان  نوشیدنی سفید

آمنه آرام به خواب رفت و وقتی چشم گشود که حضرت 

ص( را در کنار خویش دید، در حال تسبیح خداوند و محمد )

ان حضرت هم  نادو تن از آن حوری« اشاره به وحدانیت او.

پس از زایمان آمنه، حوریان بهشتی »مریم و آسیه بودند. 

ای پیچیده، در برابر آمنه نهادند و به  کودک را در پارچه

آسمان بازگشتند تا بشارت والدت حضرت محمد )ص( را به 

جبرئیل و میکائیل، در صورت دو  بعدازآنئکه برسانند. مال

وارد خانه آمنه شدند. جبرئیل حضرت محمد )ص( را  جوان

ریخت. پس مالئکه  داد و میکائیل بر او آب می می وشو شست

گروه بر او سالم  به دیدار حضرت آمدند و گروه آسمان هفت

 (01 جلد)بحاراالنوار، .« کردند

پیرمردی که در سمت راست تصویر، در 

پشت ستون، بر چهارپایه نشسته است، 

ص( است و ) پیامبرعبدالمطلب؛ پدربزرگ 

ساله  گویی نماد سلسله کهن و چندین هزار

انی که نوعی نماد زم و به یکتاپرستان زمین

دهد، به  حاال جای خود را به کودکی نو می

 ختم سالسل آزادی. حال درعینو  متولدشدهای تازه  دوره

گوید: هنگام  عبدالمطلب می»آمده است که  بحاراالنواردر 

زایمان آمنه، در حال طواف خانه خدا بودم که ناگاه مشاهده 

 «های کعبه همگی بر زمین ریختند و متالشی شدند. کردم بت

نوعی  در سمت چپ تصویر قرار دارند، به زنی کهسه 

عنوان بشارت  توانند یادآور آن سه مغ ایرانی باشند که به می

 دهندگان والدت حضرت عیسی )ع(، به مالقات او آمدند.

نکته جالب در پیگیری ردّ ایرانیان در ادیان جهان، همین 

این ملت در تاریخ رسمی این ادیان است. از  تأمل قابلحضور 

کوروش بزرگ تا بشارت  دست بهآزادی یهودیان اسیر در بابل 

میالد حضرت مسیح توسط سه مغ ایرانی و حضور سلمان 

ص( و گسترش مذهب ) محمدفارسی دوشادوش حضرت 

زیباترین  شیعه. عالوه بر اینکه خود ایرانیان صاحب یکی از

یکتاپرستی جهان و دارنده کتاب  خداپرستی و های دین

 ؛ دین بزرگ مزدیسنا و کتاب مقدس اوستا.اند بوده

این نقاشی از کتاب جامع التواریخ و از نوع شمایل گری 

دینی و قدسی در زمان حکومت ایلخانیان در ایران است. 

به احکام شرع اسالمی در  توجه بدونحاکمان ایلخانی  درواقع

ولیای الهی، دستور به نگارش مورد منع تصویرگری چهره ا

کتاب مصور همچون جامع التواریخ و آثارالباقیه همراه با 

در زیر  تصویری که شرح آن
نظیر در  آمده است، تصویری بی

های  نوع خود و از معدود نقاشی
 اسالمی است.-مذهبی
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هایی با مضامین تاریخی دینی دادند. با توجه به رونق  نگاره

ها  و مسیحی، در بدایت امر، این دسته از نگاره بودائیادیان 

های رایج در این دو تمدن بود. کتاب  شدیداً تحت تأثیر سنت

تألیف کتابی مصور  باانگیزهدر ربع رشیدی و  واریخالت جامع

مغوالن و با نظارت  ازجملهدرباره سرگذشت ملل مختلف 

 شناختی زیباییهای  مستقیم رشیدالدین شکل گرفت و ویژگی

های این کتاب برگرفته از عناصر ایرانی، چینی و بیزانسی  نگاره

ر، ان، زهره شایسته ف)مهناز شایسته فر، کتایون کی .است

0244) ■ 

 

 منابع
 .990تا  999، جلد پانزدهم، ص بحاراالنوار. 0

ص( در نگارگری دوره ایلخانی و ) اسالمپیامبر  نگاری شمایل. بررسی موضوع 9

 -کتایون کیان -حضرت مسیح در نقاشی مذهبی بیزانس متأخر، مهناز شایسته فر

 0901زهره شایسته فر، مرکز تحقیقات هنر اسالمی، 



   9313 ماه آبان|چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و یکم شماره 47 

 «یك زن» داستان ،سکع 
 «یه اسدیمرض» ؛«روت اورکین» عکاس 

 
اش برایت معنا  یک زن باشی تا آشفتگی چهرهفقط باید  

 داشته باشد.

 فقط باید یک زن باشی تا عذاب کشیدنش را بفهمی. 

اش،  فقط باید یک زن باشی تا سفت گرفتن شال روی شانه 

انقباض عضالتش، حالت بدنش و نگاه رو به پایینش برایت 

 آشنا باشد...

خواهم با نگاه فمینیستی عکس را بررسی کنم که اشتباه  نمی 

 به دورخواهم از زاویه روابط انسانی به آن بنگرم  است بلکه می

بینیم در حال  را می آمریکاییها. در عکس دختر  از جنسیت

رو در ایتالیا و چهارده مرد که ظاهراً  عبور از یک پیاده

کلماتی وقیح به سمت  های حریص و احتماالً گونه، نگاه تفریح

کنند تا آزارش دهند. دختر با پاهای  دختر روانه می

خود را  تر سریعدارد تا هرچه  هایی بلند برمی ، گامشده منقبض

 که جاییبرساند که دیگر هیچ چشمی او را نبیند،  جایی به

 که جایینباشد،  دنبالش بهحریصانه  چنین اینهیچ مردی 

 ...که جاییمردانش حامی باشند و رفیق، 

های تنگ و تاریک  است که دارد داالن سال شصتاو بیش از  

ما هستیم، از  که جاییکند تا به اینجا برسد،  تاریخ را طی می

امریکا به ایتالیا، از ایتالیا به ایران یا به هر جای دیگر... چه 

تعریف  گونه اینجای دنیا مرد بودن  کند وقتی همه فرقی می

کند... او هنوز هم  آن است که تغییر می بشود و تنها قال می

امن  ای گوشهدارد... او هنوز هم  های بلند گام برمی دارد با قدم

 هم امید دارد... هنوزنیافته، او 

در  که درحالی 0411( در سال 0451-0420) اورکینروت 

خیابان ایستاده بود، این عکس را از وضعیتی که برای 

بود گرفت. اگر اورکین زنده بود، همین  آمده پیشجنسش  هم

من بایستد و  سرزمینهای  توانست کنار خیابان حاال هم می

 بگیرد. در ایتالیا آمریکاییدختر های مشابه  عکس

 و سخن آخر 

این تصویر را ثبت کرده،  کسی کهسوژه عکس، یک زن است.  

های این عکس را به تو نشان  یک زن است و یک زن دارد درد

های  هد. فقط الزم است کمی مرد باشی تا صدای قدمد می

 ■ را بشنوی... اش خسته
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 «سهیل میرزائی» داستانک

 سیما جوكار« دینا» داستان كوتاه

 احسان قدری« بهمن»داستان كوتاه 

 قدیانیمجید « هرزه»داستان كوتاه 

 علی جاللی تمرانی« پاداش»داستان كوتاه 

 مهناز پارسا «فصل عاشقی»داستان كوتاه 

 نجیب الرحمن« درماندگی» داستان كوتاه

 اروند محمدآقایی« مرغ آمین»داستان كوتاه 

 احمد داوری« باد پشت پنجره»داستان كوتاه 

 آریا خمامی« هیوالی خورشید» داستان كوتاه

 خواهرضوان وطن« اعداد سر به هوا» داستان كوتاه

 محمداسماعیل كالنتری «گردنبند»داستان كوتاه 

 مائده مرتضوی« های نحسكشدست» داستان كوتاه

 مسلم شوبكالئی «!را ببو شكست اش ینیب»داستان كوتاه 

حسین خسروجردی )خسرو( «خون و گندمگوشت، »داستان كوتاه 

    
 

د  
اـتـاس

 ن
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 «پاداش»داستان کوتاه  
 «علی جاللی تمرانی»سنده ینو 
 

اواخر خزان بود اما هوا، سرمای  نکهیباابارید. باران می

که خود را مابین پتویی  حالیزمستان را داشت. سلمان، در

های خالی و  گرم پیچیده بود به بیرون و به خیاباننرم و 

 کرد.نگاه می عابرانعاری از 

کرد به خواهرش و دو به بیرون نگاه می که درحالیاو، 

قرار بود که مهمان سلمان ها  آن کرد.دختر او فکر می

را نداشت؛ ها  آن اما او اصالً آمادگی پذیرایی از؛ شوند

تحصیل از هرات به کابل  خاطربه تازگی  که سلمان، به چرا

اش را که در هرات به شرکت آمده بود و وسایل خانه

باربری داده بود هنوز تحویل نگرفته بود. به همین خاطر 

پذیرای  وجه هیچ بهای خالی داشت که نیز فقط خانه

 مهمانی نبود.

به  بار نیچنداو حتی 

خواهرش زنگ زد تا نیاید اما 

. موبایل خواهرش خاموش بود

پولی هم برای خرید وسایل نو 

نداشت. فقط مقدار کمی پول برای خریدن مواد غذایی 

داشت. به همین خاطر تصمیم گرفت که همان پول را 

غذایی برای شب بخرد و بعد از خوردن غذا خواهرش را 

شب ها  آن چیزی نداشت که چراکهدوباره راهی بلخ کند. 

ها  آن برای را روی آن بخوابند و حتی پولی نداشت که

 اتاقی در مسافرخانه بگیرد.

*** 

باران شدید شد. سلمان دوباره به بیرون چشم دوخت. 

های خانمان در زیر شاخهحاال پیرمردی بی جایی که

درختی پناه گرفته بود. او دلش سخت برای  وعور لخت

 چندان نهپیرمرد تنها با پتویی  چراکهپیرمرد سوخت. 

ی باران ضخیم خود را از نهیب سرما و قطرات کوبنده

کننده بود.  داشت و این برای سلمان ناراحتمحفوظ می

پذیر و  دانست سرما شدید است و پیرمرد آسیبمی چراکه

تواند مانع از زحمت می تنها حافظ او نیز پتویی است که به

 سوز و سرمای شدید شود.

ای عجیب هان صحنهاو غرق در همین افکار بود که ناگ

 دید:

مناسب آن  وجه هیچ بهبا لباسی نازک که  جوانزنی 

فصل از سال نبود به پیرمرد نزدیک شد. او که کودکی نیز 

شدت زیر باران خیس شده بود و اصالً  در آغوش داشت به

 رسید از وضعی که دارد راضی باشد.نمی به نظر

ختی ای خیس بود، در زیر همان درکه مانند پنبه زن

که پناهگاه پیرمرد بود ایستاد و با نارضایتی فراوان 

انگار  که یطورتر در آغوش فشرد. کودکش را تنگ

 خواست مانع از رسیدن سرما به فرزندش شود. می

بود، متعجب  جوانبانویی  پیرمرد نیز که حاال همسایه

از نوع پوشش او که گویی برای 

تابستان است، از حرکات و 

حاالتش فهمید که مشکلی در 

کار است. به همین خاطر کمی 

که  حالیتر شد و دربه او نزدیک

:  مالید با لحنی مهربان گفت می به همدستانش را 

 «؟دیآ یبرمدخترم! کمکی از من »

شاهد وضعیت سخت زندگی پیرمرد  که  جواناما زن 

دید ولی پیرمرد که می« نه!: » بود با نگاهی مهربان گفت

های نامناسب ممکن است بیمار شود  فرزند او با آن لباس

دلش نیامد کمکی نکند. به همین خاطر، پتویی را که 

به دخترم! : » گفت پیچاند و جوانداشت محکم به دور زن 

از سخاوت  که  جواناما زن « نوزادت قبول کن. خاطر

:  پیرمرد شوکه شده بود با لحنی توأم با سپاس گفت

و تا « توانم!نم. تنها پتویت را؟ نه هرگز نمیتوانمی»

خواست پتو را پس دهد پیرمرد به جوانی که در پشت 

او : » روبرویش بود، اشاره کرد و گفتی  هخانی  هپنجر

 «خانمان نیستم!ام. من بی پسرم است و آن خانه

دریایی از شک و تردید در چشمانش  که  جواناما زن 

 دور شد. آنجاو خیلی زود از « تشکر.: » گفت زد میموج 

 و پیرمرد ماند و سرما و باران.

کرد به که به بیرون نگاه می او، درحالی
ها  کرد. آنخواهرش و دو دختر او فكر می
اما او اصالً ؛ قرار بود که مهمان سلمان شوند

 .ها را نداشت آمادگی پذیرایی از آن
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مگوی پیرمرد و و سلمان، در تمام این مدت شاهد بگو

کسی او.  یبخش حاتمبود و متعجب و حیران از  جوانزن 

باعث شد  خودش چیزی نداشت و این سخاوت پیرمرد که

 که سلمان فکری بکند.

*** 

که باران شدیدتر از  خیابان هنگامیدقایقی بعد در 

-سو می به هربارید و باد همچون دیوانه خود را پیش می

کوفت، سلمان، پتویش را، همان را که خود در آن پناهنده 

از  آن را وچرا چون یبپیرمرد  ؛ وشده بود، به پیرمرد داد

کرد پتویی نو و زیبا فکر می چراکهسلمان پذیرفت، 

خدا در ازای پتویی کهنه و مندرس پاداشی است از طرف 

 داشتی به آن زن داده بود. که او بدون هیچ چشم

! پدر جان: » پیرمرد در حال رفتن بود که سلمان گفت

و پیرمرد « کردی چه گفتی؟وقتی به من اشاره می

برقی از شادی در  که درحالی

:  درخشید گفتچشمانش می

و « گفتم که تو پسرم هستی.»

ن جمله با نگاهی بعد از گفتن ای

 مسرور از سلمان دور شد.

و سلمان بعد از رسیدن به 

که ها  آن خانه دوباره به فکر خواهرش و دو دختر او افتاد.

اما سلمان میزبانی بود که ؛ آمدند تا خوش بگذرانندمی

نداشت. حتی تنها پتویی را ها  آن هیچ اسبابی برای خوشی

وضوعات باعث تمام این م ؛ وهم که داشت حاال نداشت

شده بود که او سردرگم شود. گیج شود و همچون غریقی 

 ور شود.در افکارش غوطه

ور بود ناگه با صدای که در افکارش غوطه حالیو او در

ضربات در به خود آمد و این همان صدایی بود که سلمان 

خواست آن روز بشنود. صدایی که آمدن  نمی وجه هیچ به

هم در آن اوضاع. اوضاعی آنداد. خواهرش را نوید می

رفت و در را گشود ولی برخالف  ناچار بهخراب. او اما 

 جوانروبرو شدن با خواهرش با همان زن  یجا بهانتظارش 

پیرمرد به او پتویی داده بود روبرو شد. زنی زیبا و  که 

های هندی دیده  برازنده که همتایش را فراوان در فیلم

 بود.

تا پتوی نو داشت به سلمان  هزن که با خود حدوداً د

مبهوت  که  سلمانو « پدرت هست؟: » سالم کرد و گفت

 «پدرم؟: » مانده بود با لکنتی که بر زبانش افتاده بود گفت

که به  بله پدرت. همان: » درنگ گفتنیز بی جوانزن 

که پتویش را داد. مگر تو پسرش  من کمک کرد. همان

 ادیبه که سلمان  بود جوانو با این حرف زن « نیستی؟

و بعد « گفتم که تو پسرم هستی.: » حرف پیرمرد افتاد

داد گفت:  تأیید تکان میی  هسرش را به نشان که درحالی

 «او حاال نیست. بیرون رفته.»

با  که درحالی جوانگفته سلمان بود که زن  نیبعدازاو 

از مهدکودک که بیرون »کرد گفت:  انگشترش بازی می

آمدم ماشینم را دزدیده بودند. حتی کیف پولم را که 

همیشه همراهم بود، امروز در ماشینم جاگذاشته بودم. 

طور. رفته بودم تا دخترم را  های گرم را هم همین لباس

بگیرم اما وقتی برگشتم ماشینم 

س نبود. هوا سرد بود و دخترم لبا

گرمی نداشت. اگر پدرت نبود شاید 

شد. دخترم از سرما بیمار می

کنم. هم از شما و  تشکر می هرحال به

 «هم از پدرت.

شعفی در  که درحالی جوانها زن  گفته نیبعدازاو 

های زیبایی  اش آشکار بود، پتوها را که در بسته چهره

برگ سبزی است : » سلمان هُل داد و گفت طرف بهبودند 

ای دیگر  بعد بالفاصله بدون گفتن کلمه« درویش.ی  هتحف

سلمان حتی نتوانست  که یطوراز مقابل سلمان دور شد. 

 العملی نشان دهد. عکس

اواخر خزان بود  نکهیباابارید.  شب شد و باران دیگر نمی

 اما هوا سرمای زمستان را داشت.

خود را  که درحالیسلمان و خواهرش و دو دختر او  

مابین پتوهایی نرم و گرم پیچیده بودند به بیرون و به 

 کردند. نگاه می عابرانهای خالی و عاری از  خیابان

کردند از خوردن  به بیرون نگاه می که درحالیها آن

 ■ بردند. لذت می شانیهمبرگرها

که  سلمان و خواهرش و دو دختر او درحالی
خود را مابین پتوهایی نرم و گرم پیچیده 

های خالی و  بودند به بیرون و به خیابان
 کردند. نگاه می عابرانعاری از 
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 «هیوالی خورشید»داستان کوتاه  
 «آریا خمامی» سندهینو 
 

ی فصول سال، با چتری در دست در  مردم شهر ما در همه

. البته یک عادت درآمده است صورت بهروند، این  خیابان راه می

بارد.  تار نه به این دلیل است که در شهر ما، باران زیاد میاین رف

خواهند خود را از نور  بلکه به این دلیل است که مردم می

 نیست،ها  آن اما این تنها رفتار غیرمعمول؛ خورشید حفظ کنند

ابتدا مردم شهر ما، به این رفتار و چندین رفتار دیگر که در  بلکه

آمد، عادت کردند  می به نظربسیار غیرمعمول  هم  نابرای خودش

دیگری برای این سخن شدند که انسان تنها موجودی  و مصداق

 چیزی عادت کند. به هردارد که  این رااست که توانایی 

این رفتار عجیب و رفتارهای عجیب دیگر به اتفاقی 

پیش  هرقدر کهتدریج  پیش افتاد و به دو ماهکه  گردد یبرم

در  کسی کهاولین  دیشا های جدیدی را شکل داد. رفت، عادت

دو  شهر ما متوجه شد که اتفاقی در حال وقوع است، من بودم.

رفتم،  که صبح به سرکار می و یک هفته پیش، هنگامی ماه

ی  چشمم که به آسمان افتاد، احساس کردم که انگار اندازه

سرکار، این موضوع را  روزآن تر شده است.  خورشید کمی بزرگ

جدی  من راصحبت ها  آن گفتم، هم  نابه چند نفر از همکار

ی  اندازه ها، اعتراف کردند که ی آن نگرفتند اما روز بعد همه

 شهر در یا همهمهتر شده است. در روز سوم  خورشید بزرگ

صبح، به  هرروزکردند که  درگرفته بود، همه از این صحبت می

 هرروز که و اینکنند، خورشید است  توجه می که یزیچاولین 

 دقیقاً دیخورش ی اول، شود. پس از هفته تر می آرام بزرگ آرام

ی  مثل یک لوستر بزرگ در وسط آسمان شده بود که همه

و اضطراب بود. دیگر  از هولپر  شهر های آن قرمز باشند. المپ

 شهر ما در تلویزیون سیرئ شد این موضوع را ندیده گرفت. نمی

 دقیقاً و اینچیز در کنترل است  گفت: نگران نباشید، همه

چیز در کنترل نیست از طرف  ی است که وقتی هیچا جمله

شود. اخبار پر از کارشناسانی بود که در این  ها گفته می رئیس

ها، این حادثه را به تغییرات  آن شتریب .کردند موضوع صحبت می

ها تغییر  ، تعدادی از رئیسهرروز دادند. آب و هوایی نسبت می

ی مشکالت حل  همه یزود بهشد که  کردند و قول داده می می

تر در آسمان  تر و درخشان بزرگ هرروزشود، اما خورشید  می

 که یروز تا کرد. خود را اعالم می و حضورشد  شهر نمایان می

دیگر کسی جرات نداشت به  ی آسمان یکپارچه آتش شد. همه

چون جهنمی بود که آتش از هم  ناآسم سمان نگاه کند.آ

 کشید. های قرمز به بیرون تنوره می درونش با اشعه

ی سوم، رئیس شهر ما استعفا کرد و این  در روز اول هفته

، شید مثل یک هیوالی بزرگ در آسمانروزی بود که خور دقیقاً

شهر ما پرتاب  به سمتهای قرمز خود را در روز و شب  اشعه

کرد. انگار رئیس با استعفا، سرنوشت شهر را به این موجود  یم

جا میان  که بدیهی بود و همه آنچه پیکر سپرده بود. آتشین غول

و مردم، در مورد آن بحث بود، این بود که خورشید بیشتر 

شد.  بخت شهر ما مسلط می ی زندگی مردم نگون بر همه شتریب

های خورشید دارای رنگ قرمز بسیار غلیظ بودند، این رنگ  اشعه

تر شد و امروز که من این گزارش را  تر و غلیظ غلیظ هرروز

رویم تمام  ها می نویسم که روز شصتم است، وقتی به خیابان می

شدید است  قدر آنجا. این نور  محیط پر از رنگ قرمز است. همه

سختی  زنیم به که حتی وقتی عینک آفتابی هم به چشم می

توانیم همدیگر را تشخیص دهیم. انگار هیوالی خورشید  می

ی دوستان و نزدیکانمان را  خواهد ما را از هم جدا کند و همه می

های شهر  قرمز تنها چیزی است که در خیابان نور از ما بگیرد.

ها،  ها، ماشین خانه رنگ شده است. چیز، هم همه رود. ما، راه می

نیست با چه قیافه و لباسی  مهم ها. انسان ها و جنگلموجودات، 

در خانه هست که  فقط رنگ هستیم. به خیابان برویم، همه هم

 هستند، طور که واقعاً توانیم همان ها خودشان هستند و می آدم

مردم  هرروزشهر ما،  در صحبت کنیم.ها  آن را ببینیم و باها  آن

زندگی  درواقعکنند،  یشناس مراجعه م بیشتر و بیشتر به روان

شناسان چه  اما روان؛ تنوعش را از دست داده استها  آن برای

ی هویت و زندگی خودشان نیز  که همه توانند بکنند هنگامی می

 قرمز در حال نابودی است! های در زیر اشعه

قرمز هم مثل هر رنگ دیگر،  رنگ اتفاق، ازاین پیش

ها، از رنگ قرمز  طرفدارانی داشت، ولی امروز، بسیاری از آن

متنفرند و اگر کسی از رنگ قرمز طرفداری کند، همه به او شک 

کنند دست در دست هیوالی خورشید  کنند و گمان می می

 سهمی دارد.ها  آن داشته و در شکنجه و درد

های شهر ما، دیگر حتی  خیابان در امروز پس از دو ماه،

آمده  به وجودرنگ قرمز هم وجود ندارد، بلکه یک کوررنگی 

هیچ ارزش و زیبایی دیگر  .شود چیز دیده نمی است، دیگر هیچ

شود، همه از بین رفته  دیده نمی هم آنقرمز  صورت بهحتی 

 است.

های تاریخ ثبت خواهد شد.  تاریخ شهر ما، در کتاب

در ذهن مردم شهر ما وجود  سؤالت یک عالم ، هنوزحال نیباا

 آن راهای تاریخ، خود پاسخ  خواهند پیش از کتاب دارد که می

هایشان  تنها در خانه دریابند که البته از ترس هیوالی خورشید،

کنند: آیا راهی برای پیشگیری از این فاجعه وجود  به آن فکر می

 ■ داشت؟



   9313 ماه آبان|چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و یکم شماره 51 

 «های نحسدستکش»داستان کوتاه  
 «مائده مرتضوی» سندهینو 

 
بندان  شد. راه ای قطع نمی صدای آژیر آمبوالنس لحظه

ها عبور  سختی از میان ماشین سنگین بود که به قدر آن

های کنار خیابان از آب  بارید و جوی کرد. باران تندی می می

ها آژیر آمبوالنس را در  . بوق ممتد ماشین سرریز شده بودند

ی کرد. وسط خیابان غلغله بود، پلیس سع خود خفه می

. مردم راه  فایده بود داشت مردم را متفرق کند ولی بی

 ها راه آمبوالنس را بند آورده بودند. ها و ماشین ماشین

های بیکار و فضول، جسد  ها و آدم ی ماشین وسط همه

مردی روی زمین افتاده بود. باران خونی را که از بدنش 

ار دور جسدش پخش کرده بود، انگ تا بیرون ریخته بود را دور

دورش خط کشیده باشند. زخم عمیقی  یقرمزرنگموی  با قلم

خورد و رنگ صورتش به زردی  می به چشمروی سر مرد 

 گراییده بود.

تر شد. آمبوالنس باالخره  صدای آژیر نزدیک و نزدیک

رسید. دو مرد و یک زن سفیدپوش از آن پیاده شدند. مردم 

تر رفتند. یکی از مردها آتلی دور  با دیدنشان کمی عقب

گرفتن نبض شد. دستش را  کار به دست. زن هم  گردن بست

اش بیشتر  قیافه هرلحظهکرد و  جا می مدام روی مچ جابه

قوه سیاهی از کیفش بیرون آورد و تخم  رفت. چراغ م میه در

ها را با دقت نگاه کرد، رو به مرد همراهش کرد و سرش  چشم

 ین تکان داد.طرف بهرا 

گذاشتند  یرنگ اهیسجسد مرد را داخل کیسه پالستیکی 

 شان گفت: و زیپ کیسه را بستند. یکی

 سنی هم نداشته فوقش سی. بنده خدا -

 زور از حلقش بیرون آمد: وش بهپ صدای زن سفید

 اش. بیچاره زن و بچه -

تر شده بود. باران شسته  های روی زمین کمرنگ خونابه

پیش جسد قرار  قهیچند دق که ییجا،  بودشان. روی زمین

کلیدی که  . یک جا زد داشت چیزی روی زمین برق می

 آدمکی خندان از آن آویزان بود.

*** 

دانم چرا موقع  بود. نمی خیلی از دست خودم لجم گرفته

بردم. دستکش  خرید کاموا، نمونه قبلی را با خودم نمی

رنگ. مجبور بودم  رنگ و پر رنگ شده بود. طوسی کم دو

اگر باز کاموا  البته ببافم. دورنگلنگه را هم بشکافم و  یکی آن

 کم نیاید و اشتباه نخرم و دستکش سه رنگ نشود.

.  جفت دستکش طلسم شده بود کی نیاانگار بافتن  اصالً

موقع بافتن اشتباه کرده بودم و شکافته  هزار بارتا حاال که 

گفت ما اگر دستکش  که رنگش... مسعود می ن هماالبودم 

گفت. پوست دستش  خود می نخواهیم کی را باید ببینیم. بی

نشست  از سرما ترکیده بود، تو این سرما بدون دستکش می

قاچ شده بود و  هایش قاچ پوست ناخن دورتادورپشت موتور. 

گفت دستکش  وقت می . آنپوست پوستروی دستش هم 

 کار؟ خواهم چه می

آمد عاشق کاله بود.  قدر که از دستکش بدش می همان

های جورواجور داشت. عاشق کاله  یک کشو پر از کاله

بود  شده دوختهاش با نخ سفید  اش بود که گوشه ای سرمه

آمد یا از  اقعاً از خود کاله خوشش میدانم و نمی«. نایک»

ای بافتم و  بار برایش کالهی سرمه بودنش. یک دار مارک

کلی خندید ولی کاله «. سمیه»گوشه کاله با نخ سفید بافتم 

وقت توی کوچه و  گفت آن بار هم سرش نگذاشت. می را یک

شود.  فهمند و قضیه ناموسی می محله همه اسم زنم را می

.  افکارم بودم که نفهمیدم کی رسیدم رج آخرغرق در  قدر آن

لنگه که باید از وسط  یکی آن. ماند  ها را کور کردم دانه

شکافتم ولی دیگر حوصله بافتن نداشتم. پشت پنجره  می

جوری  آشپزخانه ایستادم و زل زدم به خیابان. باران بد

ها را  های داخل جوی ، تند و رگباری. باران آشغال آمد می

 نا. منظره زشتی بود. گاهی اوقات بار ود وسط خیابانآورده ب

،  افتد شود برگ درختان برق می جا قشنگ می بارد همه می که 

ها هم  . بعضی وقت شود و هوا لطیف ها تمیز می کوچه خیابان

های آویزان  ها، به لباس . به کوچه چیز زد به همه گند می

 همین حاال. ، مثل های تازه شسته شده ، به ماشین بند یرو

. از مسعود هم خبری نبود،  ام سر رفته بود حوصله

تا که بود  هرکجاموبایلش طبق معمول در دسترس نبود. 

برای شام  یساعت کیشد.  هفت دیگر پیدایش می ساعت

درست کردن وقت داشتم. توی کشوهای یخچال یکی دوتا 

کرده را از  ی گوشت چرخ ای پیدا کردم. بسته فلفل دلمه

شد، الزانیا و قارچ  بیرون َآوردم تا یخش باز می فریزر

آمدم. مسعود خیلی الزانیا دوست داشت،  خریدم و می می

 خودم هم.

آمد ولی نه  از پنجره بیرون را نگاه کردم هنوز باران می

شد بیرون رفت. بارانی سیاهم را پوشیدم و  شدت قبل، می به

قاپیدم. آدمک  چترم را برداشتم. از روی دیوار، کلید خانه را

اش را  جاکلیدی مثل همیشه خندان بود. مسعود هم لنگه

 ■ داشت.
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 «درماندگی...»کوتاه داستان  
 «)بهروز(نجیب عبدالرحمن»سنده ینو 
 

جا را  عجیب همه گردوغبارگرفت.  سختی در زدوخورد

پوشانید. از دو طرف تعداد زیاد به خاک و خون کشیده 

همه دلیران و شجاعان بعد از پیکار جانبازانه به  شدند و

آور گوشت سوخته  قتل رسیدند. بوی خون و بوی خفقان

را پر نمود. چار روز از آن حادثه شوم  آوردگاهسراسر محل 

، سردرگم، و غذاگذشت. تنها یک نفر زنده، بدون آب 

آفتاب مانند جالد  که درحالی وکوفته خستهپریشان، 

 اش را شبیه های آتشین و گداخته سیخرحم و وحشی  بی

نمود، در آن کویر  پرتاب می بر سرشتگرگ مرگ 

و  حیران و سرخورده روان بود عطش زدهناشناخته و 

در کویر  زده زنگهایش مانند ناقوس فرسوده و  زحیر نفس

های بزرگ  ها و تفلس هایش ترک پژواک داشت. در لب

در بدنش کرد. دیگر هیچ رمق و شمیه  خودنمایی می

طبیعت  یمتیمال یبهمه  وجود نداشت تا در برابر این

هایش لرزان، روی زمین  مبارزه کند. قدم

شد و در میان حوضچه از  کش می کش

ها به تنش  خون و آبله قرار داشت. لباس

را  یفرسا جانچسبیده، درد و سوزش 

نمود.  در تمام اعضای بدنش حس می

و انگار خون در  شده خشکعرق بدنش 

هایش جریان نداشت. هیچ جنبنده در آن مکان خشن  رگ

پشت  اندازه بهشد.  که قادر به جنبش باشد، دیده نمی

ناخن کوچک انسان سایه، سبزه، گیاه و حتی کاکتوسی 

گردید تا حشره در تحت آن بیاساید. روی زمین  پیدا نمی

ا روز ود، گویا هرگز قطره آبی تکف و درز درز ب چنان کف

خشک  قدر آن نیزم ن نچکیده و نخواهد چکید.محشر بر آ

و عطش داشت، اگر تمام دریاهای دنیا در روی آن جریان 

نمود. تنها تعداد  را رفع نمی اش یتشنگکرد باز  پیدا می

های قضازده در  محدود استخوان حیوانات و انسان

نده بودند و کآوری پرا زننده و چندش به شکلجای  جای

مرگ را،  که  ناسمج با چشمان شرربارش الشخوریک عده 

کردند در آسمان مانند  زندگی را سرزنش و مسخره می

شمشیر دیموکلوس در پی آن آنام بدبخت گردش 

کردند و مراقبت از پا درآمدن و هالک شدنش را  می

نمودند. با تمام نیرو اندوهناک در برابر مرگ مقاومت و  می

وجه تسلیم مرگ نامرد و  هیچ کرد و به می یستادگیا

طرف  هبا هزار جان کندن ب زانیوخ افتانشد.  نابهنگام نمی

خورد و  رفت. هر مرتبه که به زمین داغ می نامعلومی می

سوخت، الشخوران از خوشحالی آواز متوحش سر  می

کرد. هرقدر راه را  دادند که مو را بر اندام بشر سیخ می می

انتها و به هیچ جای منتهی  پایان، بی بیابان بی پیمود باز می

رنگ آب و  شد. بشر فریبیده رنگ آبی آب، رنگ بی نمی

چیز را فراموش کرده بود و توان  های کویر بود. همه سراب

ترین کلمه را نداشت... و فقط یک کلمه با همه  ادأ کوچک

مانند پتک کوبیده  اش لهیمخآویزی در  و دل یبیفر دل

شد تا دمی  متوقف می که یزمانو آب...  آب شد...آب، می

ردند آو رفع خستگی نماید الشخوران سرش هجوم می

داد. دیگر الشخوران از دور  خود ادامه می به راهناچار 

های  پر، شانه های بی کردند، بلکه با گردن بتش نمیظموا

و  چتر کردههای  منظره، بال آمده، منقارهای کریه پیش

، با دیده درای در مسافت بسیار نزدیک در پاهای طویل

نمودند و  می بشیتعق گام گامکنارش و 

انگیزشان  توسط خیز و جست شگفت

جا را بوی  کردند. همه تحقیرش می

تسخیر  شتاب بهمتوحش مرگ سریع و 

هر موجودی و هر  که ییبو نمود. می

کشاند و استهزا  احساسی را به نابودی می

خوبی  به درک کرده و حوضو بو را بهکند. الشخوران این  می

آسی و  حدس زدند، دیر نخواهد پاید که این مخلوق

درمانده از پا درآید و هر کدام در مخیله خیم خویش 

های خشکیده و فرسوده او را با رنگ  تابلوی خوردن گوشت

 نمودند. ترسیم می انگیز نقاشی و قرمز دل

را  کرد، آسمان خود آهسته غروب می آفتاب آهسته

ه ینمایاند. ابرهای متفرق شب صورت تشت خونینی می به

خوردند.  نده به چشم میکهای بزرگ خون در افق پرا لخته

عالقگی  زرینش را با بی انوارنور کمرنگ و مرده خورشید 

رساند. انگار آسمان توسط  های دوردست مه می به لبه

های باریک خون به زمین وصل شده و ماتم گرفته  رده

صورت وحشتناک و  هگرما از آسمان و زمین باست. 

مروت کویر با  کرد. حرارت بی فرسای بیداد می طاقت

هایش  بار و اسلحه نمود. همه کوله رقابت می محشرصحرای 

حال  ، منگ و بی، گیجوپات الترا از خود دور نموده... 

های کیف کرده با تریاک و افیون تلوتلوخوران  آدم شبیه

دیگر هیچ انرژی و دمی در کالبدش باقی  که یباوجود

فقط یک کلمه با همه 
آویزی در  ی و دلبیفر دل
مانند پتک کوبیده  اش لهیمخ
 و آب... آب شد...آب، می
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آن مکان داشت نقش بر زمین شود، پیش  هر نمانده،

رفت. تالش برای نجات از آن مخمصه هولناک دیگر  می

بود. دیدگانش  بادکردهبرایش مسیر نبود. سرش سبک و 

هایش  دید. گوش را گنگ و مغشوش می ایاشدیگر همه 

ی میدان جنگ را ها کرد ناله و ضجه زخمی می دنگ دنگ

شنید که برای کمک و دستگیری با  صورت نامفهوم می هب

کردند و هزاران آواز و صدای  خشوع و خضوع التماس می

تفکیک نبود. دهن تلخی و خشکی  گوناگون که برایش قابل

و  دلمه بستهای داشت. تنها بو و مزه آشنای خون  سابقه بی

کرد. پاهایش  لباس و بدنش حس می یبر رورا  شده خشک

تاب   لرزید و زانوهایش تاب آشکار مانند درخت بید می

داشت  قدم برمی یدشوار بههدف و  اراده و بی خورد. بی می

صاحب پاها و بدن خود  اصالً نکهیا مثل

های استوار و  نیست. چادرکحول با قدم

اش را که  ، سیاهیدهیرس یفراممحکم 

رازهای پنهان در آن نهفته است 

 که درحالیند. الشخوران گسترا می

های آژیریده و  رفتند با نگاه می

که روز آخر  یایدآمیزشان او را آگاه کردند، فر طعنه

کم هوا تاریک  رسد. کم اش است فرامی مقاومت و ایستادگی

کننده و زشت با سردی  شد و آژی دهاک خاموشی خفه می

 داشت کویر لعنتی را وامی به دردکه مغز استخوان آدمی را 

 آنجا. شبانگاه خنک قهاری در  برد خود فرومی در کام

نمود و هیچ نیرو توان مقابله و پیکار را با آن  حکمرانی می

که پشت هر  های مهیب کفتارهایی . تنها خنده نداشت

گاهی سکوت  های بعید گاه لرزاند از فاصله زنده جانی را می

آب بسیار از فاصله نزدیک  شرشر. آواز  شکست شب را می

این  ؛ امارسد می به گوشبه گونه ترنم فرشتگان بهشتی 

هایش دیگر  د. گوشیشن نمی آن راانسان بدبخت و درمانده 

 توهم آورکرد و آوازهای نام شناخته و  نمی دنگ دنگ

 دید. جز سیاهی چیز دیگری را نمی شنید. چشمان به نمی

چسبیده و  به هماطراف حفره آن کبود شده بود، مژگانش 

دیگر توان باز  ؛ وشد از هم جدا می یمرگ زدگ باحالت

.  شده خود را نداشت بسته  به همهای  پلک داشتن نگه

 به خودسیمای تکیده اجساد مومیای شده فراعنه را 

کرد هزاران مورچه و حشرات موزی  . حس می گرفته بود

ن تنش را ورر حال رژه هستند و از دت پوستش ددر تح

 یبارگ کیبود. به  شده خمپوسانند. کمرش دوال و  می

شمار در  بی وچروک نیچمسافت صدساله عمر طی نمود، 

شد، سفت و زمخت حالت  نمایان می لحظه به لحظهجلدش 

الخره از پا درآمد و اگرفت. ب می به خودپوست کرگدن را 

سختی باال و  شد. نفسش بههوش و درمانده نقش زمین  بی

شد، سوزش و دریدگی در بیخ گو و حلقومش  پائین می

کرد. هیوالی مرگ همه برج و  می پرمشقتتنفسش را 

های  منجنیقرا با  اش یزندگباروی حصار 

نمود و  آلودش تخریب می مهوع و قیح

 واقعاً کرد. را اخذ می حشیقبانتقام 

مرگ درب دژهای تسخیرناپذیر  که آنگاه

اش  کرده های گره زندگی آدمی را با مشت

کوبد و دروازه زندگی در چارچوبش  می

خورد. چقدر وضعیت انسان دیدنی و جالب  تکان می

است؟! و با هزاران ناامیدی و بیچارگی با چشمان اسفبار و 

از چنگال دهشتناک  ییخواستار رها زیاستفهام آمحالت 

ود روح رگر بد ها که فقط نظاره شود و از انسان مرگ می

استدعا  ،آدمی از جسم محکوم به نابودی هستند

چادر زحمت  هفیف سحرگاه بنماید. نور خ مددرسانی می

آب از  نشین دل یصدا بخشید. می ییروشنارا  یالجورد

رسد. چند  می به گوشفاصله ده قدمی مانند الالئی 

رمق  دم و بی غواگر و اسرارآمیز باالی کالبد بیاالشخور 

های ضعیف و متشنج  یکه به بسیار درماندگی با تکان

آخر عفریت مرگ  در جنبید، حریصانه مشغول بودند. می

کوشش  که  ناپیروز، ناکامی و درماندگی نصیب، انس

 ■ نمود گردید. غافالنه برای زندگی می

 بهای مهی نها خنده
که پشت هر زنده  کفتارهایی

لرزاند از  جانی را می
گاهی  های بعید گاه فاصله

 . شكست سكوت شب را می
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 «فصل عاشقی»کوتاه داستان  
 «مهناز پارسا»نویسنده  

 
فصل پاییز است. من و نغمه در خیابان منتظر تاکسی 

خواهم  کند. می هستیم. ناگهان ماشینی مقابل ما پارک می

. سوار است نیمتبینم  خواهیم که می بگویم ماشین نمی

خیلی ممنون، من »گوید:  شویم. کمی جلوتر نغمه می می

رود. من  کند و می خداحافظی می.« شمیمدیگه پیاده 

، تنها متینشد با  م که نغمه رفته. حاال میشو خوشحال می

حالتش را به  خوش یموها ،نکرده یفرق نیمتحرف بزنم. 

هایش سبز روشن است،  است؛ چشم زده شانهسو  یک

 کند. دانم به چه فکر می نگاهی جدی و آرام دارد. نمی

 که یزمانگردد.  ها قبل برمی آشنایی من و متین به سال

مند بودم اما  هر دوی ما دانشجو بودیم. من به متین عالقه

این عالقه به ناکامی رسید، چون متین 

خواست. با این وصف امروز از  مرا نمی

گذاری  دیدارش خرسند بودم. قصد گله

نداشتم، فکر کردم حاال چه وقت 

کرد.  گفتگو رانندگی می ست؟ متین حاال بی گذاری گله

کردیم. من در افکار خودم غرق  برای مدتی هر دو سکوت

که در حسرت چنین هاست  کردم که سال بودم. فکر می

ست این راه خیلی ادامه داشته خوا . دلم میزمسو روزی می

او براند و من کنارش رسد. نها به پایان  حاال حاال باشد و

ها  وقت کدورتی درست مثل گذشته؛ مثل آن چیه یبباشم؛ 

داد که  ل با رفتارش نشان میکه او دوستم داشت یا الاق

 شاید دوستم دارد.

 «مسیرت کجاست؟»پرسم:  می 

 آباد. وکیل -

 وقت داریم که حرف بزنیم؟ -

 آره. نگران وقت نباش. -

 «شهین، چی شد که نغمه ازدواج نکرد؟»پرسد:  می

جوانی شد که پسرِ با او ازدواج نغمه؟! خوب! عاشق  -

 کرد.نکرد؛ رفت و زن دیگری را انتخاب 

 !جالبه! چه شباهتی با تو دارد -

به شباهت خودم و نغمه  حال تابهشوم.  زده می حیرت

ام  متوجه است که متین بار نیاولام. این  هرگز فکر نکرده

 کند. می

چرا برام »گویم:  می به متین

کنی که  فرستی؟ تو فکر می خواستگار می

 «تقصیر توئه که من مجرد ماندم؟

خواد  دلم نمی»دهد:  جواب می متین

 «توی زندگیت کمبود داشته باشی.

از »کنم:  . بعد نگاهش میمتینمن کمبود ندارم  -

 «زندگیت راضی هستی؟ خانمت...؟

 خانمم را دوست دارم.  -

کنم. بغض  می. به پنجره نگاه گردانم یبرمرویم را 

 «منم تو را دوست دارم.»گویم:  کنم، می می

شه  ی اول؟ نمی باز رفتی سر خونه»زند:  غر می متین

 «عشق را از دلت بیرون کنی؟

 شه. نمی نه -

امروز شانس آوردم که تو و نغمه »دهد:  ادامه می متین

دونی چقدر  خواست با تو یه گپی بزنم. می را دیدم. دلم می

 «ارزشی؟ با

 ارزشم؟ چرا؟ من با -

گوید باورش نکن، دروغ  کشد و می ی دلم مرا می گوشه

 گوید، تو را قابل ندانست، تو را شکست. می

خواهم از  کنم. شاید می حال به او نگاه می بااین

گوید یا دروغ؟ او اصالً سر  هایش بفهمم که راست می چشم

ها  آشنایی من و متین به سال
هر  که یزمانگردد.  قبل برمی

 دوی ما دانشجو بودیم.
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 قدر آنکند.  اش را می که مرا ببیند، رانندگی گرداند یبرنم

باالخره سیر شدی »پرسد:  کنم که بعد می نگاهش می

 «شهین؟ منو حسابی دیدی؟

 نه نشدم! نگفتی چرا باارزشم؟ -

من با داشتن زن و یک بچه  ؛خوب. تو عاشق شدی -

 نتوانستم عشق را درک کنم.

کند... نگاهش  خوری؟ سکوت می به من غبطه می -

عشق غیر از غم و گویم اگر بداند که  کنم. با خود می می

 خورد! هجران و درد هیچ ندارد؛ هرگز به من غبطه نمی

دانی من قصد داشتم  می»کنم:  ناگهان اعتراف می

 «خودکشی کنم؟

ترسم که بر روی ترمز فشار  می لحظه کیشود.  هول می

بدهد که اگر این کار را بکند ماشین عقبی محکم به او 

ودش مسلط خورد. او همچین قصدی دارد اما بر خ می

: پرسد کند و می می پیداسرعت دنده را  شود. به می

جدی؟ خوبه که خودت را نکشتی. »

ترسیدم که تو،  همیشه از همین می

 !«خودت را بُکشی

 !چرا؟ -

خدا از عشق   خیلی عاشق بودی! به -

 تو ترسیدم!

قسمت این بود که ازدواج »دهد:  ادامه می متین

 «نکنیم.

این است که تو عاشق من  خواهم بگویم واقعیت می

 کنم. نبودی اما سکوت می

من مجنون داستانت بودم؟! تو لیلی من؟! »گویم:  می

درسته؟ من عین مجنون در هجرت سوختم! منتها در 

 «!داستان ما جای مجنون و لیلی عوض شده

گویم:  می« شود؟ چرا تاریخ تکرار می»پرسد:  متین می 

ی  قصه به نظرمام.  ی تکرار تاریخ شده ، من هم متوجه آره»

« موسیقی بگذارم؟»پرسد:  متین می« شود. عشق تکرار می

نگو نه؛ من »گویم:  آورم. می یک فلش از کیفم بیرون می

 «پیراهن یوسف...آهنگ تند دوست ندارم. فقط بوی 

آید،  کند. اندوه به قلبم می بوی پیراهن یوسف ذوبم می

. زدیفروبرگذارم  نمی ؛زند می پرپرهایم  اشک در چشم

دوست دارم سرش جیغ بزنم که حاال که زن دیگری را 

اما متن بوی پیراهن  کنم! دوست داری من هم ترکت می

خواند. با این وصف یکی است در درونم  مرا به آرامش می

خواهد به متین شکایت کند و بگوید  زند و می که فریاد می

که من ریزش قلبم را  ؛ام داند که چگونه خرد شده نمی که

ام... اما  ها خورده دل چه خون که ام؛ به چشم خودم دیده

ام. انگار او  حر شدهکنم. مثل یک گنجشک س سکوت می

شاید هم بوی پیراهن یوسف، آن صدای  سحرم کرده است!

قلب، سحرم کرده است. نفسی  تپشکوبش طبل، آن 

گذارم که عطر بوی پیراهن یوسف در  کشم و می عمیق می

دانم چقدر  نمیها را از دلم بزداید.  قلبم جاری شود و کینه

 گذرد... می

بازی روزگار »کشد:  یمرا از دنیای خودم بیرون م متین

ها برام خبر  بود. چطور شد به من عاشق شدی؟ کالغ

ای و از مطب  آوردند که بعد از ازدواج من، مجنون شده

 «دکتر روانکاو سر درآوردی!

رفتم  آره. مجبور شدم. باید می -

 مطب روانکاو.

خواستی خودت  راستی چطوری می -

 را بُکشی؟

و بار  ماشین بندازم... خواستم خودم را جلو میبار اول  -

 دوم... ولش دیگه!

شانس داشتم که شهین عاقل بودی. اگر خودت را  -

 شد. ُکشتی چه جنجالی می می

راند و من با او حرف  ها هستیم. او می هنوز در خیابان

هایمان را  گویم، حرف زنم. از عشق خودم به او می می

ره از نو شود. متین دوبا بوی پیراهن تمام می پایانی نیست.

طنین  وخمش چیپکند. بوی پیراهن با  ضبط را روشن می

 چند وقتدانم  نمی کند. افکند و فضای ماشین را پر می می

کنم،  ها نگاه می هستیم؟ به خیابان باهماست که من و او 

گذر زمان را حس وزد.  باد می آیند. روند و می می عابران

و هر نوع بادی به دلم تابیده  کنم. عشق چون تند مین

است. ناگهان باد  کرده پاک، کدورت و ناکامی را  کینه

خوش بازی  دست را نیمت ُتنک یو موهاشود  تندتر می

افتد. آسمان اندکی  ناگهان چشمم به آسمان می کند. می

بوی پیراهن یوسف ذوبم 
آید،  کند. اندوه به قلبم می می

 پرپرهایم  اشک در چشم
 .زدیفروبرگذارم  نمی ؛زند می
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بینم که برف بر روی موهای ُتنک  سفید است. بعد می

؛ برف  پنجره را ببند»گویم:  متین نشسته است. می

به او  شود. دارد، پیاده می متین ماشین را نگه می« بارد. می

او « برف بر روی موهایت نشسته است، بتکان.»گویم:  می

کشد اما برف به موهایش  دست می پشتش کم به موهای

 چسبیده است.

 «باره. چه هوایی شد یه»گوید:  می متین

ها را از روی موهایش بتکاند  کند که برف باز سعی می

خشک و شکسته  ها کندنی نیست. صدای متین رفاما ب

پرسد:  آید. می می به نظرشده است، صورتش تکیده و الغر 

کنم که در  دستم را دراز می« شهین؟ یشیمپیاده »

هایم  کنم. انگشت هایم نگاه می ماشین را باز کنم. به انگشت

های برجسته. موهایم را به  نازک و استخوانی است با قوزک

کنم.  دهم. از توی آینه به موهایم نگاه می زیر روسری می

زیر  کرده است. جا خوش هم برف بر روی موهای من

های صورتم خود را به رخ  چروک چشمانم گود شده و

« رسیدیم؟»گویم:  شوم. می کشد. از ماشین پیاده می می

عصایش را « بله دیگر، باالخره رسیدیم.»گوید:  متین می

گاه  این عصا تکیه»گوید:  دار می . با صدای خشدارد یبرم

 «من است.

زمانی دلم را شکستی،  چه یک اگر»گویم:  می به متین

 ی عمر در دلم عاشقت بمانم. همهاجازه بده برای 

 «گذاری؟ می

شود، سبزش  یک دریاچه می مثل نیمتچشمان سبز  

تو کی هستی شهین؟ »گوید:  شود. زیر لب می تر می زالل

 «الحق که تو شبیه زلیخا هستی!

نه به زیبایی زلیخا نیستم. این درست »گویم:  می

 «!نیست

اصالً  ست. خودت هم چرا، روحت زیبا»گوید:  متین می

 «نازیبا نیستی شهین.

 مانم، متین! تا آخر عمرم عاشقت می -

بعد به ساعت نگاه  «امان از دست تو!» گوید: می متین

زنم منتظرم  وقت خداحافظی است.»گوید:  کند و می می

 «، خیلی دیر شده.است، باید بروم

کند و  ناگهان متین مکث می. همراهت خدابهبرو.  -

 «دخترم آمد.»گوید:  می

متین  به سمتای به بغل دارد  زن جوانی که بچه 

ی  شهین این دختر کوچولو نوه»گوید:  آید. متین می می

 «منه. خوشگله؟

اسمش »گویم:  خندم. می کشم و می لپ بچه را می

پرسم:  می« ی سحره. اسمش ستاره»گوید:  می« چیه؟

سحر را در  ی ستارهآره. ببین »گوید:  می« ی سحر؟ ستاره»

چه »گویم:  می« شه پیدا کرد. مگر نه؟ می هم  ناآسم

زند. همراه دختر و  متین لبخند می!«  ی قشنگی ستاره

ام. به  رو ایستاده شود. من اما هنوز در پیاده اش دور می نوه

نشینم. جمعی مشغول  روم و بر روی نیمکتی می پارک می

شوم. فکر  خوردن کباب هستند. به آسمان خیره می

■ تاره، فرزند یوسف من است؟کنم کدام س می
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 «به هوا اعداد سر»کوتاه داستان  
 «خواهرضوان وطن»نویسنده  
 

تا... سی و گاهی  یک که رفت پشت سرش دو، سه

مثل  یکریزطور  ویک... و دوباره از نو! همین سی

روند؛ با خیالی  هم میی  هها پشت کل های قصه وروجک

تخت، راحتِ راحت! هرروز و ماه و سالی هم که سر 

بلعند و  رحمانه مثل سیالب می شود، بی میراهشان سبز 

 روند. می

یک  به این اعداد هم برای خودشان عالمی دارند! یک

اند نه به  روند. خوش افتند و با باد می اجازه از تقویم می بی

شنوند. بعضی  دهند، نه کسی را می کسی جواب پس می

ای از  های پرمغز و حکیمانه چنان حرف همها  وقت

ماند. مثالً  آید که ملت دهانش بازمی ون میدهانشان بیر

چند روز پیش ده که برای خودش یکپارچه حکیم است، 

کسی که دائم ضربدر در تقویم دیگران ی  هپوزخندی حوال

رنگ و بوی »ای گفت: بانهمأ زد کرد و با لحن شاعر می

دوازده سرش را به تأیید تکان « رود! تقویم شما هم می

 داد.

که روح پهلوانی دوران قیصر -هارده در همین موقع چ

ها  تا از آدم از دست یکی دو -و تختی را به ارث برده است

که از صف بیرون زده و دست و پای دیگران را لگد کرده 

بودند، بدجور کفری شده بود که نگو و نپرس! برایشان یال 

دِ با مرام! »ای گفت:  و کوپالی تکان داد و با صدای دورگه

؟! دندون رو جیگر بذار! نوبت تو یریمبُدو کجا لوطی! بُدو 

خای  که می رسه!... اما نه! انگار شما از اون آدمایی هم می

که  جَلدی توی تقویمت سبزی بپیچند یا شایدم از اونایی

داشت « خوش داری با تقویمش زودتر شیشه پاک کنند!...

اش زد و  گفت که پانزده دستی روی شانه را می ها این

 ها ایندادا! برو جلو!... خودتو اذیت نکن! گوش »گفت: 

و راهش را « بدهکار نیست! انگار کر مادرزادند با معرفتا!

نفس خودش را داشت  گرفت و رفت. هفده که نفس

اینا اگه گوش شنوا داشتند، حال و »رساند گفت:  می

و با انگشت از سر تاریخ تا « بود! اوضاعشون بهتر از این

جایی را که ایستاده بود، نشان  درست همان لحظه و همان

 داد.

بقیه بشنوند گفت:  که یطوربیست از آن عقب 

و « فهمند! هم می روزی اونا فهمند، باالخره یه می»

صدایش در فضا پیچید و پیچید... و همگی باز از سر و 

 برج برسند. کول هم باال رفتند تا به انتهای

چرخید؛ راستی  چرخید و می صدایشان در سرم می

های زیادی را  راستی که این اعداد خیلی زور دارند، آدم

دهند؛  گذارند و یا به تاریخ تحویل می این وسط جا می

همه انسانِ سرخ و سپید و سیاه را به رنگ خودشان  این

ناقابل تبدیل ی  هبه یک شمار درنهایتآورند و  درمی

هوا و  گیرند و سربه کنند و راستِ جاده زمان را می می

 ■ روند. زنان می سوت
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 «!را ببو شکست اش ینیب»کوتاه داستان  
 «مسلم شوبکالئی»نویسنده  

 
ود. گرفته ب یچارقدش را به باز ی هگوش یمیمِ مالینس

را  ییارهایشد ش ی. مغش  غل و  یبود، آرام و ب یرود جار

 یها زهید و سنگریکه رود به هزار درد و رنج کنده بود د

تر  نییپا یدو متر -یکیکف رودخانه را شمرد. گسل رود، 

نگاه  یخورد و در انتها یچ میاطراف، پ یزارها از فراز پنبه

آلود  نش را باال زد و صورت خونیشد. آست یصنم گم م

 داود را شست.

ستاده یکه ا یتر، چند قدم باالتر از محل طرف آن یکم

کرد و از  یکه راه رودخانه را سد م ینیبودند، پشت پرچ

ها  خودشان را به موج یکاست، چند ماه یشتاب آب م

دند یپر یدادند و به هوا م یم به خود  یوتاب چیپدند، یکوب یم

ها گذر  ن انباشت چوبید از ایتا شا

 رند.یش گیا را در پیکنند و راه در

خود را  یدلِ صنم مثل ماه

راه الش اما ین خید به پرچیکوب یم

  ،یزندگ یدر گِل، داخل گلدان سفال ینداشت. پا یفرار

کرد،  یآرام نم یچ ترنمیمانده بود. دلِ پرآشوبِ صنم را ه

کرده بود و نه  جا خوشدرختان  یکه ال ینه آواز بلبل

 دن آب بر آب.یغلت یصدا

د تا آرامش یعت تمام تالش خود را به انجام رسانیطب

توانست موفق  ید میشا ز منتقل کند ویش را به او نیخو

به  ینگاه داد. یامانش م یا داود لحظه یها هیباشد، اگر گر

 –ه یتهِ گر -جه یپسر به اِسک یها پسر انداخت. اشک

د. دست چغر خود را، به یلرز یش میها ده بود؛ لبیرس

 د:یسر پسرش کش ینوازش، رو

 ه نکن.ی! گریر که نخوردیگه. شمشیبسه د -

اش  ینیخون بی  هخورد، با قطراشک داود سُر ی  هقطر

ق. بعد، یرنگ و رق خت، سرخیآب ر یو رو ختیدرهم آم

قرار نبود خون  ییگر. گوید یا ر، قطرهیتأخ یبا اندک

ه ین تکیپسر را به زم یها د. صنم دستیایاش بند ب ینیب

ت کرد. آفتابِ گرم یداد و سرش را به سمت باال هدا

ه یکه بر رودخانه سا یمیدرختانِ بلندِ قد یاز ال یتابستان

کرد. آنگاه، مادر  ینگاهشان م یگسترانده بودند دزدک

 اش خاک گرفتهکوچک و  یپسر را درآورد و پاها ییدمپا

آب از نوک  یاز خُنُکا یانیجَرَ داد. یرا درون آب جا

 یاه شد. داود چشم یقلب داود جار یها انگشتان تا کناره

کرد  یم یسعداشت. خود را بست و سرش را باال نگه

 دردش را فروخورد و بغضش را قورت دهد.

ز با یکریظ داشت و یاما صنم اشک و بغض نداشت، غ

تر  ها حرف زدن سخت وقت یزد. گاه یخودش حرف م

زمزمه  درد راها  آن که بتوان با ییها دا کردن واژهیاست، پ

سکوت ی  هکننده، اما دلهر ر است و خستهیگ کرد وقت

 یسکوت مجالی  هد در فاصلیترس ید میزجرآورتر است. شا

شد، یندیخود بی  هآشفت حال تابهابد ی

د، یشیاند یسخن می  هد هم با حربیشا

کرد و گره به  یم یحوادث را کالبدشکاف

نمود تا سرِ نخِ  یرا ورانداز م یگرهِ زندگ

با خود گفت:  یا ابد. لحظهیسردرگم خود را بازکالف 

ن جمالت را ندارد. هنوز یا ینیداود طاقت سنگی  هگُرد

 خودش پاسخ داد: ؛ وبچه است

ه یا دست کید بفهمه دنی؟ بایخوب، باشه. آخرش چ -

کنم. بعدش، خسته از  یزار همراه مردا کار م ا نه؟! تو پنبهی

ن هم ین آماده کنم. اآم تا بساط ناهار رو براشو یسرکار م

 دستمزدم، زده دماغ پسرم رو ...

ال یدم نکرده، ل یادش آمد که هنوز چایکهو ی

مه دست پسر را گرفت، بلندش یسراس پس. تنهاست دست

 داده، هم پشت به پشت که ییان انبوه شمشادهایکرد و از م

 رون آمدند.یبودند، ب دهیتن هم به

o  

بر  یمثل پُتک - یظرف مس –جِ مِسکال یق جیق یصدا

را  یرمرد کالهِ نمدیشد. پ یده میاهلل کوب بیحب اعصاب مش

 د:یاز سرش گرفت، محکم به کف دستش زد و غر

 ر.ین بچه رو بگیده ایبر سیبس کن بچه. صدا نده. گ -

دلِ صنم مثل ماهی خود را 
رچین خیالش اما کوبید به پ می

 راه فراری نداشت.
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ال بر ید. لیپدربزرگ را نشن یخانه صدا سوی آنال اما یل

باغ، چندک زده،  یها رواق پشت خانه، رو به درخت

شست که از صبح نشسته مانده بود.  یرا م ییها استکان

داشت و در سطل آب  یبرم ینیها را از س استکان

کرد. از  یرا خشک مها  آن با دقت یکی یکیبرد. بعد،  یفروم

غژغژ بلند  یاستکان صدای  هشیمالش دستمال دور ش

آبِ طشت  ییجابجا ی، با صدایهرازگاه وشد  یم

 یش برایر پایکه ز ییها اردک یخت. صدایآم یم درهم

، حال نیبااکردند ناهنجار بود.  ینان التماس م یا تکه

اد یدن فرین صداها مانع از شنید داشت که ایشد ترد یم

ی  هال در خود فرورفته بود. همواره منظریپدربزرگ باشد؛ ل

که  یانار درخت تکر و یتوت و انج یها درخت

ا یال را غرق رؤیبود ل شده خم یش از بارداریها شاخه

ی  هشیش یا چ بهانهیکه دوست نداشت به ه کرد، چندان یم

 ا بشکند.یالش بلرزد، تَرَک بردارد یخ

 ییاعتنا ین بیاهلل از ا بیحب مش

 ن شد. دوباره داد زد:یاش خشمگ نوه

 ؟ با تو هستم.یمگه کر -

 ال داالنیل ییامد. گوین یپاسخ

بمِ  یکرده بود و صدا یرا ط زمان

راه  یبه اندرون یفراموشی  هکوچ پشت پدربزرگ از

د. ید و پرپشتش کشیش سفیبه ر یرمرد دستینداشت. پ

د. حالش از یسپس، چپقش را درآورد، چاق کرد و کش

تر بود. نکند واقعاً او را فراموش کرده باشند.  خراب هرروز

کند.  یدار د در خانه بچهیبا  شده ازکارافتادهحاال که 

اش کرده بود و هر  کالفه یشرج ینداشت. هوا ودماغ دل

اما ؛ کرد یحالش را بدتر م یظرف مس یبار تلنگر صدا

را  یدیجد یباز خواست اسباب یبردار نبود؛ نم داود دست

 ک تشر زدن از دست بدهد.یکه کشف کرده بود به 

اهلل شصت سال را گذرانده بود. با  بیحب مش

بود و  بلند اندامر. یده اما پیدرشت و ورز یبند استخوان

اش بد نبود. ملک  یداشت. وضع مال یدرشت یها چشم

د از پدرانش، یو او شا داشت. اصلش را از پدرش، جانبرار

 یها به دست یه ارث برده بود. نگاه، بدرپشت پشت

ی  هیاهلل به ارث بیحب د، مشیترد یزمختش انداخت. ب

ادش ید. به یبال ید، به دسترنج خود میناز یپدرش نم

ن آباد یل زده، زمیده، بیکش یخواب یهم ب آمد که او یم

 و کشت و درو نموده است. یاریو آب کرده

اهلل را  بیحب آمد و مش یهمچنان م یظرف مس یصدا

ی  هکرد و به در ید، دور میکش یرون میش بیاهایاز رؤ

ن یآمد مادرِ ا یادش میک ظهر بود. یانداخت. نزد یامروز م

خشکش را با  یها بچه هنوز از مزرعه برنگشته است. لب

گذشته و  یطوالن یادآور شد که زمانیسرِ زبان تر کرد و 

ده یگر دید: دیشینخورده است. با خودش اند یاو چا

ن بود. فصلِ یقت همیست. حقیبه فکرم ن یشوم، کس ینم

به  یبه کار خود. کس یهرکسبرداشت محصول بود و 

 یاش انداخت، همچنان ظرف مس به نوه ینبود. نگاه یکس

شد؛  یاش شاد م دن نوهید از دیداد. البته، او با یرا تکان م

آن اما مزاجِ ؛ افتاد یخودش بود و از تک و تا نمی  هشیاز ر

انداخته  یرمرد وارونه بود. انگار او را درون ظرف مسیپ روز

دند. یکوب یبودند و با پُتک به ظرف م

د و یچیپ یامواج صدا در تمام بدنش م

ی  هر بود تا پردیگیخروج پ یبرا

 گوشش را پاره کند.

به  راست کیبرخاست و  از جا

خود را به سمت داود پرت کرد.  یسمت داود رفت و پا

پا او را از ظرف جدا کند. اگر ی  هخواست با ضرب ید میشا

داود اصابت ی  هنیا سیش به پهلو ید پاین بود، بایچن

 یید. به فضاید یکرد اما نم یاهلل نگاه م بیحب کرد. مش یم

نه را یصورت و س یو جا ست، به ناکجاینگر یم یته

غ بچه او را به خودش آورد. یج یداد. صدا یص نمیتشخ

 ن کرده بود.یرا رنگ یگل کاه ی هپل یخون رو

ی  هچهر یرچشمیمه به سمت صدا آمد. زیال سراسیل

صدا داود را با  یست و لرزان و بیدرهمِ پدربزرگ را نگر

 خود برد.

ش رفت و یپ گل کاه ی، رویخون، اندکی  هقطر

 د.یبعد خشک ییها هیثان

گاو ی  هدید کردن خانه با صنم بود. پِهِن آفتاب گلی کاه

ماالند و خوب  یخت، آن را میآم یکاه و آب درهم مرا با 

آمد. آنگاه، سطل به سطل با  یورم گل کاهپروراند تا  یم

آمد  صدای ظرف مسی همچنان می
اهلل را از رؤیاهایش  حبیب و مش

کرد و به  کشید، دور می بیرون می
 انداخت. امروز میی  هدر
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. اگر بار یک ید. سالیساب یبرد و سراسر خانه را م یخود م

ها را  کرد. تازه پله یداد و الزم بود، تکرارش م یهم پا م

 کرده بود! گلی کاه

 یا گربهی  هکار مهیر نیبه تصو گل کاه ینقش خون رو

ی  هبعد، گرب یا قهیماند که البته سر نداشت. دق یم

خون به مشامش  ید بویپله حاضر شد. شا یه پایهمسا

 ده باشد.یرس

 
کرد.  یدن را هم سخت میشمال نفس کش یشرج یهوا

توجه به آنچه در  یس عرق شده بود. بیصورت صنم خ

کشان به  کشانگذشت، قدم تند کرد و داود را  یاطرافش م

  یمشد ی شانه به شانهتر، هرگاه،   شیدنبال خودش دواند. پ

از سرِ  یکرد، نگاه ین گذر عبور میاز ا -شوهرش –

انداخت، جو،  یو تجربه به کشت و کار مردم م ینیزبیت

 یسپس، نگاه وزد  ید میها را د پنبه، هندوانه، ذرت و برنج

 یند ابرِ بارداریکرد تا بب یبه آسمان م

ا نه. یدارد  یاش جا یلیدر آغوش ن

کنار خانه ی  هد به مزرعیتر، شا شیپ

به هزار دردسر هم که  و زد یسر م

ها  بچه یبرا یمیشده، چند گردو از درخت تنومندِ قد

زارها، یاما حاال در خود فرورفته بود. از کنار شال؛ دیچ یم

که نگاهش، فارغ از  یها گذشت، درحال زارها و باغ پنبه

دوخته شده بود و با  -نده یبه آ -امروز  یاکنون، به فراسو

 کرد: یخود زمزمه م

 نِمیوَرکا! مِ آرزو هَسِّه پِسِر رِ داماد بَو

 2نِمیبَوِّ تِ اشک رِ نَو یمِ تِروک بوسِنّ 

ب به سمت یافتاد که سراش یگذر دربعد، صنم  یاندک

 –پدرشوهرش ی  هخان –اش  شد. خانه یده میخانه کش

ک رودخانه بود. یروستا و البته نزد یدستِ باغ، انتها باال

د. اگر یرِ کشت را دیز یها نیاط خانه تمام زمیشد از ح یم

 یها ستاده بر رواق، خانهیشد، ا یبه گزاف نباشد، م یسخن

رودخانه بنا شده بودند،  سوی آنکه  همجوار را یروستا

ها  آن خانه یکم، در دلِ شب، کورسو رصد کرد. دست

                                                           
3

 ات تنها آرزوی من است. پسرجان! دیدن دامادی. 
 زیرین زندگی فشرده شوم، ی هبگذار در الی

 هایت را ببینم. اما نگذار اشک

گذشت،  ییاهلل بود. از سرباال بیحب مشی  هانداز خان چشم

گذراند و خود را  یسخت بهخورد، چند قدمِ آخر را  یچیپ

ستاد. نگاه مهربانش را یا یا دم درِ خانه رساند. لحظه

 یآنکه حرف یداود انداخت. سپس، بی  هکرد ورم صورت به

 ی خورده انهیموردرِ بزرگ و  یبزند، کف دستش را رو

قدم  پسباز شد.  یسرد و خشک یخانه فشرد. در با صدا

 خانه گذاشتند. یاط خاکیبه ح

زمختش ی  هتن میب نیاهلل دستش را از ج بیحب مش

لبش گذاشت و ی  هرا به گوش یا سوخته میگار نیدرآورد، س

 رِ لب غرولند کرد:یراند و زیگ

رفته آب هزارتا کار تو خونه مونده، بچه رو بهونه کرده  -

 ... !مردن یها از تشنگ یوونکیخنک! ح

د و رو یاز چاه آب کش سرعت بهبرداشت،  یا مانهیصنم پ

ز به یچ گفت. همه یراه نمیاهلل ب بیحب له رفت. مشیبه طو

ز یتاب شده بودند و ن یب یگاوها از تشنگهم ور شده بود. 

ها  زد و سم بر کاه یهه میکه ش یانیماد

لشان به یکه خ ییها د و اردکیکوب یم

شد و سروصدا به  یجمع م ییهر صدا

انداخت، ناهار هنوز آماده نشده  یراه م

ش از آنچه داشت، ی، بیبود و ... اما صنم فرصت

بود و باتجربه. رز فِتند و خواست تا ورق را برگرداند.  ینم

مرتب کرد و وارد آشپزخانه  سرعت بهاط را یح یکارها

 یرا دم کرد، استکان یشد. سماور جوش آمده بود. چا

خت و به سمت رواق حرکت کرد؛ صنم یر یبرداشت، چا

پدرشوهرش  یرا جلو یوان چایفراموش نکرده بود که ل

 .یزور نهیداشت و نه دلِ ک یریگ بگذارد؛ نه زبانِ خُرده

درِ اتاق چسباند و ی  هسرش را به لنگی  هداوود پاشن

 ییکه خطا یا وار سُر داد و مثل بچهیخودش را از کنار د

پدربزرگ،  ی، جلوریز سربهبزرگ از او سر زده باشد 

 ستاد. سپس، آرام گفت:یا

 ببو! برام قصه بگو. -

 یاش را رو اش را باز کرد و نوه اهلل سه گره بیحب مش

 خود نشاند. یپا

 ■ را و رسا!یآمد، گ یرزاجان میاذان م یصدا

 

توجه به آنچه در اطرافش  بی
گذشت، قدم تند کرد و داود را  می

 کشان به دنبال خودش دواند. کشان
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 «هرزه»کوتاه استان د 
 «مجید قدیانی»نویسنده  

 

جا  جابه رختخواب یتو. شود یم بلند لمیموبا زنگ یصدا

 دنبالشکورمال  کورمال یداریوب خواب حال در. شوم یم

 صفحه یرو مادرم نام. کنم یم دایپ را یگوش. گردم یم

. است صبح میون هفت ساعت. شود یم خاموش و روشن

 ؟ید ینم جواب چرا: »دیگو یمکرده  پف چشمان با نرگس

 را سبز دکمه. میآ یم خودم به تازه.« شه یم داریب بچه االن

 یصدا.« دییبفرما: »میوگ یمآلوده  خواب و دهم یم فشار

 راحت المیخ. شنوم یم خط ورآن از را مادرهق  هق

 .است فتادهین یاتفاق خودش یبرا که شود یم

 هم روز آن. میسپرد خاک به شیپ سال که هم را پدر

 .بود صبح جمعه

 از نامفهوم کلمات یسر کی و زند یم زار فقط مادر

 نعمت ییدا! مامان: »میگو یم. شود یم خارج دهانش

 فقط ناله و ضجه انیم «شده؟ یطور

 مادر، حسام،: »دیگو یم که فهمم یم

 شیآت گرمیج برسون رو خودت

 .«گرفت

 یچ بگو کلمه هی آخه مامان» -

 «شده؟

 مادر. پرسد یم ییزهایچسروصورت  اشاره با مدام نرگس

 یزیچ هم نرگس اطوار از. دهد ینم درست جواب

 سر. رسد ینم مغزم به خون. شوم یم کالفه. فهمم ینم

. رود یم آسمان به فرنوش ونگ ونگ. زنم یم داد نرگس

 و گرفته را یگوش. است هاله یصدا. ستین کن ول مادر

 .«رفت حسن که ایب داداش: »کند یم هیمو

 «حسن؟ کدوم. رفت حسن» -

 .«یشد داداش یب که ایب داداش» -

 دو نیا کنم فکر دارم دوست. کشم یم دراز تخت یرو

 کنم یم حس. بندم یم را میها چشم. بوده خواب قهیدق

 .است آمده هم من سراغ مرگ دیشا زده، زل من به یکس

 لب به جون شده؟ یچ حسام: »دهد یم فشار را میبازو

 .«شدم

 !«مرده حسن» -

 «چرااا؟» -

 «دونم ینم» -

. گناه حس. ندارم یخوب حس. است شده لخت بدنم تمام

 دلم. شوم بلند میجا از خواهم ینمام.  شوره دل از پر

. دیآ یم دوباره نرگس. شود ینم و کنم هیگر خواهد یم

 و شوم یم بلند جا از. است اشک از پر اش یشیم چشمان

 را خود به نهیآ در. زنم یم صورتم به یآب ییدستشو یتو

 شیها مو نه. مینداشت هم به یشباهت چیه. کنم یم ورانداز

 او. کردند یم شیصدا زاغول. اهیس چشمانش نه و بود لخت

 یعصبان که یلیخ. شدم یم قهی به دست من و دیخند یم

 وقت چیه که یعادت. گرفت یم گاز را اش ینییپا لب شد یم

 کی. شود یم دیسف دارد ام قهیشق یرو یموها. نکرد ترک

 .دارم یبرم را نیماش دیکل. کشم یم هورت ریش وانیل

 لباس روزم سه دو واسه کن، آماده رو بچه فرصت سر تو» 

 خودم از. متنفرم یرانندگ از.« آژانس بزن زنگ و بردار

 فکر. متنفرم هم بودن یزندگ مرد یادا نیا از. متنفرم

 عذابم کنم یرانندگ هم لومتریک چهل دیبا حال نیباا نکهیا

 را ایدن کل دهم یم حیترج. دهد یم

 بند بستن حال در. کنم گز ادهیپ

 نرگس یصدا که هستم میها کفش

 با یدیپوش شرت ی! توونهید: »دیآ یم

 و یمشک رهنیپ سایوا ن؟یج شلوار

 ...«ارمیب رو شلوارت

 «؟یچ واسه یمشک رهنیپ» -

 «وا؟» -

 بد حالش فقط دیشا. باشد نمرده دیشا میگو یم دلم یتو

 رسوا را خودش تا کند جمع را همه خواهد یم دیشا. است

 و نمینش یم نیماش یتو. دیشا و دیشا و دیشا. کند

 لمیموبا. شود بسته نگیپارک یلعنت در نیا شوم یمنتظرم

 .تر بزرگ خواهر شوهر. است الدیم بار نیا. خورد یم زنگ

 «؟...که یدار خبر. جان حسام سالم» -

 .«نیهم مرده، حسن دونم یم فقط. الدیم آره» -

 و من. بود ما یکودک دوران یهمباز. ترکد یم بغضش

 کوچه. انایآر محله. میبود محل کی بچه حسن و الدیم

 یحوال آن کل تو. وسط در یآب یجو با کیباربست  بن

نفره  سه میت. کند یباز لهیت ما با نداشت جرات یکس

 پر سه کی الدیم و داشتم قرمز پر شش کی من. اچ.ام .اچ

 یچکش استاد حسن. بود یشراب کی هم دستمان لیت. زرد

 پنج پر پنج حسن. میداشت کیتاکت خودمان یبرا. بود

 زد یم یچکش ییهرجا از. دور دور انداخت یم را رنگش

 یتو و شوم یم بلند جا از
. زنم یم صورتم به یآب ییدستشو

. کنم یم ورانداز را خود به نهیآ در
 .مینداشت هم به یشباهت چیه
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 اگر هم من و ماند یم ها وسط آن الدیم. نداشت ردخور

 .«خواب: »گفتم یم انداختند یم فاصله با همه

. دیآ یم الدیم هیگر یصدا و است روشن طور نیهم نیماش

. استشده  بسته اشک از زشیر یها چشم آنحتماً  حاال

بسته  دل.« یافغان: »گفتند یم بهش و بود یخراسان پدرش

 .ماند پابند و شد هورا

 «الاقل؟ شده یچ بگو پدرت روح به قسم رو تو الدیم» -

 حال با الیل شیپ ساعت سه دو حسام؟ بگم یچ واال» -

 مارستانیب دیبرسون رو خودتون که زد زنگ شونیپر

 میرفت هورا و من. کرده تموم و خورده قرص حسن. امبریپ

 رونیب روقتید تا الیل. ظاهراً بود اومده هم سیپل. اونجا

 ...«حسن دهید و برگشته شب یها مهین بوده،

 کشتن به رو ما ابله داداش نیا آخرش ییهرجا کهیزن» -

 .«ستین تو کهیت نیا گفتم حسن به چقدر. داد

 .«ایب تر زود فقط. ستین حرفا نیا وقت اآلن جان حسام» -

 عجله دیگو یم یحس اما میایب تر زود خواهم یم هم من

 از هراس ای است برادر جنازه دنید ترس از دانم ینم. نکنم

 بود؟ یکار چه نیا آخر حسن! آخ. یزندگ نیا شدن انیعر

 که ام دهینرس کوچه سر به هنوز

. دهد یم تکان دست یرمردیپ نمیب یم

 .ستمیا یم. فهمم ینم را حالم

 نیماش نیا جوون، بده رتیخ خدا» -

 یا جمعه صبح. خواد یم هل هی من

 از منم حاال و کرد میحل هوس الیع

 .خندد یم و.« گید تو افتادم الیع هول

 و من صبح. هرروز بود یهل هم پدر یا قورباغه فولکس

 دادن هل. میداشت یصبحگاه ورزش مدرسه از قبل حسن

 را نیماش رفت یم بار ریز نه پدر. ابانیخ سر تا پدر عشق

 داد یم رضا نه و بود یریسراز که کند پارک ابانیخ در

 رو نیا اگه: »گفت یم امرزی. خداببفروشد را ارهیابوط

 سه.« بخرم تونم ینم هم رو خودش پولش با بفروشم،

جا  همه و نشیماش همرنگ داشت یطوسوشلوار  کت دست

 در یطفلک. کار سر ،یهمانیم عزا، ،یعروس. کرد یم تنش

 له اش قورباغه و خودش. اتوبوس ریز رفت ما خانه راه

 .شدند

 نایا: »گفت یم. داد ینم تیرضا نرگس و من ازدواج به مادر

 دار نسب و اصل خونواده هی از دیبا ما. لختن خونوادشون

 .«میریبگ زن

 هم من؟ مادر تاس روزه و نماز به نسب و اصل مگه» -

 کم هی حاال. هیخوب دختر. ساله سه. میهست یدانشگاه

 .«ستنین ما هیشب

 به ها سال. نرگس چشمان شیپ ماند دلم پرهام تولد یتو

 به. شدند یم عاشق که ییها آن همه به. بودم دهیخند همه

 در شدن عاشق بودم گفته بودند من با که ییدخترها همه

 کی. لحظه کی. آن کی در عشقهم  . آنستین من مرام

 عاشق. شد اما؛ ها کتاب یتو مسخره یها عشق آن از. نگاه

 ییها دنیرقص و ها یمهمان آن تمام شد تمام. تمام و شدم

 پدر،زور  . بهبود مادر یها تیمحدود حرص از دیشا که

. نشست دلش به نرگس مهرکم  . کمآمد یعروس به مادر

 به پدر. بود خوب هم فرنوش آمدن ایدن به. شد بهتر اوضاع

 له تا اتوبان تو افتاد یم یلکنت نیماش آن با فرنوش عشق

. کرد دایپ دختر حسن یبرا بینج خانواده کی از مادر. شد

 بود مادر محاسن از نیا. بود چیچادر پ یعروس روز تا. الیل

 حسن. برد یم یپ ها زن انداماندازه  به هم چادر یرو از که

 مغازه صاحب. بودشانس  خوش کسب یتو بالهتش همه با

 با دیخر را مغازه که یروز. فروخت یم اصل ساعت. شد

 به رادو مردانه زنانه ساعت ست کی

 دست به هم را همان   نیع. آمد ما خانه

 یفلز بند و صفحه. داشت خودش

 یا نقره یها عقربه با یمشک کدستی

 نگاه ساعت به یوقت. شمار هیثان بدون

 گذرد یم زمان یدیفهم ینم یکرد یم

 که یزن. گرفت زن مادرزور  . بهاسترفته  خواب به ساعت ای

 ادیز دختر اش مغازه تو: »گفت یم مادر. خواست یم مادر

 ایپخت یلخت نیا از. شه یم ییهوا نیا ییهوی رهیم و دیام

 یخجالت. نبود کارش در شدن ییهوا حسن اما.« رهیگ یم

 شیبرا من چقدر. شد یم سرخ دید یم که دختر. بود

 فیحر هم حسن. نشدم فشیحر. کردم دایپدختر  دوست

 .نشد مادر

 صبح. اتوبان یتو افتم یم و چمیپ یم سردخانه پل یرو از

 سیفرد یخروج. روم یم جلو وار مورچه ک؟یتراف و جمعه

 مانتال یسانت زن کی یا نقره پژو راننده. شده تصادف

 فیک و دارد پا به یگلبهبلند  پاشنه یها . کفشاست

 و سرخ یموها. گرفته بغل ریز هم را ها کفش همرنگ

 با و رود یم عقب و جلو مدام. است ختهیر رونیب اهشیس

 .است زن خاطر به شتریببندان  . راهزند یم حرف لشیموبا

 کرده؟ یشیآرا چه زنه نیا کن گاین: »گفتم نرگس به

 .«کرده ینقاش ناخوناشم

 کی با دیخر را مغازه که یروز
 به رادو مردانه زنانه ساعت ست
 به هم را همان   نیع. آمد ما خانه

 .داشت خودش دست
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 خونه تو قلم هفتاد ما: »گفت و گرفت شگونین را میپا

 خودت باغچه یزن لیب اگه تو. یفهم ینم میکن یم شیآرا

 .«بزن لیب رو

 .بود شده زن مبهوت نرگس اما میدیخند

 «گرفت؟ هم رو شما چشم خاتون؟ نرگس شد یچ» -

 !«السیل نیا وونه،ید نه» -

 بابا مراسم تو پارسال بار نیآخر من حسن؟ زن! الیل» -

 !«نبود یختیر نیا. دمشید

 مامانت زنونه یها سفره و یمهمون تو من اما» -

 .«خودشه. کنن ینم رایو آرا که ختم مراسم تو. نمشیب یم

 «؟ییکجا ؟یخوب. حسن سالم: »حسن به زدم زنگ

 .«نیچ رمیم دارم. فرودگاهم تو. رهیخ داداش، سالم» -

 قالب خدا خلق به یاریب آشغال و آت بازم یریم» -

 .«یکن

 «؟یداشت یکار. بابا یا» -

 .«بپرسم رو حالت زدم زنگ یجور نیهم نه» -

 ...«اگه. شم رد تیگ از دیبا من. ییآقا یلیخ» -

 «فعالً. پس باشه! آهان» -

 .«داداش یباش خوش» -

 را همه یپا رفت بخت خانه به که الیل

 ،یدیع ،یمناسبت شد دارمانید. دیبر

 که هم پدر خانه. پدر خانه یزیچ

 حسن. بود مردانه و زنانه زشیچ همه

 پدر خانه در ای را گریهمد. شد یم ریپ شتریبهرروز 

 .اش مغازه در یگاه ای میدید یم

 .«گذاشتن ها روز نیهم یبرا رو طالق حسن» -

 با فقط الیل. میراض میزندگ از من داداش؟ یچ یبرا» -

 .«داره مشکلوآمد  رفت

 بابت دمیشن ها بچه از ؟یکن میقا یخوا یم رو یچ تو» -

 .«یگرفت نزول پول یکل زنت اطوار

. داره نییپا و باال ه،یکاسب ه؟یحرف چه نیا. داداش نه» -

 .«ارمیب جنس نیچ از برم گرفتم پول

 در صدا هم مادر از نداشت، ریتوف نبودش و بود که پدر

 از. نداشت یحرف حاال و بود ستانده دختر خودش. آمد ینم

 الیل با اش رابطه دیفهم شد یم نرگس به شترشیب یمهربان

 .است چطور

 بازهم. شود یم باز کامل راه چالوس یخروج از بعد

: گرفته شیصدا. است هاله دوباره. خورد یم زنگ ام یگوش

 مارستانیب یبر دیبا. ایب تر زود پس؟ ییکجا داداش»

 .«یریبگ لیتحو رو حسن

 .«ام یم دارم. جان هاله ام یم دارم» -

 و نشسته دق نهیآ نیع هم اش شده فالن فالن زن نیا» -

 .«خدا رو تو ایب تر زود. کنه یم هیگر دارهمثالً 

 .«اینگ یزیچ تو. زنشه باالخره» -

 .«داداشمه قاتل نیا» -

 .«باشه. شو خفه هاله» -

 حوصله و حال. گذاشتم قرار پارک یتو حسن با

 حسن که یروز وچند ستیب آن یتو. نداشتم ینیچ مقدمه

 از سندباد رستوران یجلو. زدم چوب را الیل اهیس زاغ نبود

 نیماش با. زدم یم حرف خودش با دیبا. شد جدا مردک

 گرفتم،عقب  . دندهعقب برگشت کردم، ترمز شیپا یجلو

. ستین بهیغرخانم  الیل: »گفتم و شدم ادهیپ. جلو رفت

 .«حسامم

 هم دیشا. دلهره ای ترس با هم دیشا. شد سوار تعجب با

 انگارشوره.  دل از پر. بود ترس از پر ام چهره که بودم من

 موقع حاال و داشتم را مجرم نقش که بودم من نیا

 جلو یصندل یرو الیل. بود رفته لو تمیموقع یجاسوس

 چقدر. کرد پر را نیماش یفضا تمام عطرش یبو و نشست

 با اش یروسر یا روزهیف یآب رنگ

سبزرنگش  یمانتو یرو یها جقه بته

 زیچ . همهبود بایز چقدر. بود هماهنگ

 .میبگو چه دانستم ینم. بود بایز

 «چطوره؟ گلتون دختر» -

 «گه؟ید دیبر یم فیتشر منزل. خوبن همه. خوبه» -

 مترو ستگاهیا نیهم تا رو من. شم ینم شما مزاحم» -

 .«هیکاف دیبرسون

 رو شما میرم کرج تا دارم که من. هیحرف چه نیا بابا یا» -

 .«رسونم یم هم

 .«دیکن یم محبت» -

 به دلم. دور یلیخ ییجا از. کردم یم شروع ییجا از دیبا

 به هوا تا دادم رونیب شهیش از را دستم. دیچیپ یم هم

 «سابقه؟ کار همون تو هنوزم داداشتون: »بخورد صورتم

 بخونه نماز بلده فقط. اد ینم بر دستش از یا گهید کار» -

 .«کنه تر بلند رو ششیر و کنه هیگر و

خالص کرد.  نیسنگ جو آن از را من و خنده ریز زند یم

 خانواده درد. زد یم حرف مشترکمان درد از اش خانه تا

. باال بروم کرد تعارف خانه یجلو. متعصب زده مذهب

 افتاد چشمم. کرد یم ام وسوسه اهشیس و بزرگ چشمان

. بود مانده رونیب یروسر یال از که گردنش یدیسف به

 .دمیکش یم خجالت بودنم مرد از. کردم یم لعنت را خودم

 هم دیشا. شد سوار تعجب با
 من هم دیشا. دلهره ای ترس با

 ترس از پر ام چهره که بودم
 شوره. دل از پر. بود
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 «ارم؟یب شکر ای دیخور یم تلخ قهوه: »دیپرس

. دادم دست او با و کرد دراز را دستش آمدن رونیب موقع

 عشق. شدم عاشق بازهم انگار. گرفت رعشه وجودم تمام

. کنمحجت  اتمام تا رفتم هم فردا. نگاه کی در. آن کی در

 برود رونیب حسن یزندگ از بخواهم تا. میبگو را زیچ همه تا

 درستنمک  کم رو غذا من: »گفت. نشود ننگ هیما و

 .«دیزیبر نمک روش دیخواست اگه. کنم یم

 .رفتم همفردا  پس

 هوا. دمیرس قرارمان از تر زود. نشستم پارک مکتین یرو

. دمیکش نییپا ابرو یرو تا را ام ییکاموا کاله. داشت سوز

 گلپر یبو. فروخت یم داغ یباقاال یچرخ کی پارک کنار

 یجا به و دمیخرباقاال  ظرف کی. بود برداشته راجا  همه

 و یآب بلند شال. شد شیدایپ حسن. برگشتم ام یقبل

 .بود انداخته گردنش به یمشک

 .«حسام داداش سالم» -

 «؟یخوب. ینباش خسته. جان حسن سالم» -

 «؟یومدین مغازه در چرا خبرا؟ چه. خوبم. شکر» -

 درباره خواستم یم. جان حسن کنم عرض چه که خبر» -

 فکر. کنم صحبت باهات یا مسئله هی

 .«بهتره میباش تنها کردم

 یکس. ایترسون یم رو من یدار» -

 «شده؟ شیطور

 راستش. نشده شیزیچ یکس بابا نه» -

 ستمین ها حرف نیا و تعارف اهل یلیخ من یدون یم تو

 ...«یول

 خبر کاش. بودم گرفته گر. کندم یم جان داشتم انگار

 تر راحت انگار جسم کی مرگ خبر دادن. بود یکی مرگ

 .عادت کی. عشق کی. روح کی مرگ خبر دادن تا بود

 «؟یچ یول» -

 شده رهیخ. گذاشت مکتین یرو و کرد باز را شالش حسن

 .من دهان به

 یلیخ من ینبود تو که وقت چند نیا. بگم یجور چه» -

 یروز چند هی و دمید ابونیخ تو رو الیل یاتفاق

 .«دمشییپا یم

 «خب؟» -

 میها لب زبانم با. بود شده خشک دهانم. بودم شده یعصب

 .کردم سیخ را

 کنم فکر یعنی؛ شنگه یم ال،یل یعنی زنت، کنم فکر» -

 اوضاعش مطمئنم کنم، ینم فکر یعنی؛ ستین تو با فقط

 .«خرابه

 را شکمم اتیمحتو خواستم یم. زدند یم چنگ را دلم یتو

 طالق سمت به را حسن خواهم یم دانستم ینم. اورمیب باال

 که یاول بار مثل. خودم یبرا ای خودش یبرا بکشانم

 را رشیگلگ و نشیماش پشت نشستم پدر خبر و اجازه یب

زور  به را حسن بعد و شده پارک ینیماش سپر به ماالندم

 بودم منتظر. نشود دایپ مقصر تا براند. براند هم او تا آوردم

 دستش دو با. ردیبگ گاز را اش ینییپا لب. شود قرمز حسن

 کی حسن. بدهد فحش و بکشد خودش سمت به را من

 یرو را چپش یپا. داد هیتک مکتین به و برداشتباقاال 

 .«دونم یم: »گفت و زد یلبخند. انداخت راست یپا

: گفتم بلند یصدا با و گرفتم را حسن قهی. شدم قرمز

 یدار و خونه تو ینشست شرف یب ؟یدون یم وزیپف کهیمرت»

 «؟یدون یم یگیم و یکن یم یزندگ ییهرجا هی با

. کاریب یها آدم. فضول یها آدم. شدند جمع یچندنفر

. داشت لب بر لبخند هنوز حسن. آش هر یها نخود

 را سرم. کشاندمش نیماش یتو تا و گرفتم را دستش

. دمیکش قیعم نفس ییچندتا و یصندل پشت به چسباندم

 .نزدم حرف گرید من حسن، خانه تا

 یکار گهید میباهم که یشب چند جز» -

 نیا ندارم حوصله. میندار هم کار به

. کنم شروع اول از دوباره رو یزندگ

. ندارم هم رو مادر با یزندگ حوصله

 جار. گرفتم طالق یچ واسه بگم بعدشم

 یزیچ تو. تره راحت ینجوریا اونم. بود خراب زنم بزنم

 اصال کنم یم الیخ بعدشم. کنم یم رو میزندگ منم نگو،

. ده یم انجام رو خونه یکارا که نفره هی. ستین زنم

 «ه؟یچ اشکالش

 نیچن با بتواند آدم است ممکن چطور آخر. بودم شده الل

 رمیگ... اما است خوب شب کی یبرا کند؟ یزندگ یزن

 حتم به حسن. سرد یگرید طبع و است گرم یکی طبع

 و عشوه بلوند، یموها ،. قدبلندبود شده الیل ییبایز یجادو

 نیهم ریپاگ دیشا. آورد یدرم پا از را یمرد هر اش یلوند

 .بود شده ها زیچ

 بلند تلفن زنگ یصدا باز گذرم یم که آزادگان یخروج از

 .است الیل. شود یم

 «خان؟ حسام دییکجا» -

 .کند یم شتریب را آشوبم شیصدا

 .«یآزاد ومیاستاد کینزد» -

 نیگلچ یقناد دم انایآر ابونیخ تو دیدیرس زحمت یب» -

 .«امیب من تا دیبزن زنگ و دیسیوا

 چطور آخر. بودم شده الل
 نیچن با بتواند آدم است ممكن

 شب کی یبرا کند؟ یزندگ یزن
 ...اما است خوب
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 .«نداره تیخوب ؟یچ واسه» -

 .«داداشتونم زن یناسالمت نداره؟ تیخوب چرا» -

 قرص چرا حسن. افتاده دام به که دارم را یشکار حس

 تنها. بود نداده رخ یرییتغ که شیزندگ تیوضع تو خورد؟

 .نیهم. بود من شدن دار خبر دیجد اتفاق

 و کنم یم پارک یقناد از تر جلو یکم

 بدون بازهم. دیایب الیل تا شوم یم منتظر

 و گشاد و بلند یمشک یمانتو با و رنگ

 که دارم باور. اشک پر چشمان

 به ها آدم. است دل ته از شیها اشک

 عاشق اول. کنند یم عادت گریهمد

 وانیح به عادت مثل. کنند یم عادت هم بعد و شوند یم

 .یخانگ

 روش که بود پاکت هی دستش تو حسن! خان حسام» -

 .«دشیبخون هم شما که آوردمش. حسام یبرا بود نوشته

 ازاست  یپستال کارت داخلش. کنم یم باز را دیسف پاکت

 کی از است یالجورد یآب نهیزم با یاتورینیم. انیفرشچ

. ستادهیا یرمردیپروبروی  که دست به باده یریاساط زن

. حسن خط به ستیا جمله چند. کنم یم باز را کارت یتا

 که دارم حتم. دوزم یم چشم الیل به. خوانم یم را آخرش تا

 .خشم از پر. تمیعصبان از پر. است خوانده را نامه

 «؟یگفت حسن به یچ خودموندرباره  مگه تو» -

 یزیچاصالً  مگه. نگفتم یزیچ من» -

 «گفتم؟ یم دیبا که بود

 و حال. دیقاپ یم دستم از را پاکت الیل

 هزار خواهم یم. ندارم را خانه حوصله

 به. نوح عمراندازه  . بهکنم هیگر سال

 مارستانیب یراه و زنم یم زنگ الدیم

 را مدارک. روند یم رژه سرم یتو حسن کلمات. میشو یم

 کی یتو. دهند یم لمیتحو را حسن لیوسا. کنم یم امضا

. زیچ دو نه. بود زیچ کی فقط داخلش. کنم یم بازش. پاکت

 کدستی مردانه یرادو ساعت تا دو. شکل کی زیچ دو

 ■ .یمشک

 

 تو خورد؟ قرص چرا حسن
 یرییتغ که شیزندگ تیوضع
 دیجد اتفاق تنها. بود نداده رخ

 .بود من شدن دار خبر
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 «دینا»کوتاه داستان  
 «سیما جوکار»نویسنده  

 
های  با همه دوست اما دینا دوست جدید مامان بود،

خورد و نه  فرق داشت. نه سن و سالش به مامان می مامان

تیپ و ظاهرش با تمام . هایش داشت شباهتی به دوست

داشتند  وآمد رفتبه خانه ما  موقعآن هایی که تا  خانم

تر از مامان و  سنی خیلی کوچک ازنظر داشت. تفاوت

شاید هم  پانزده سالشاید  .بود شیها وسال سن هم

بود فکر  شده بازبیشتر...روزهای اولی که پایش به خانه ما 

دختر یکی از  دیو شا من باشد. وسال سن همکردم باید  می

 نایدای کوتاه و مدل آرایش اما مانتوه؛ های مامان دوست

کرد سنخیتی با  جوری که مامان صدایش( می )آن جون

های تا باالی ابرو پایین کشیده  چادرهای مشکی و مقنعه

 های مامان نداشت. دوست کدام از هیچ

به خانه ما  گاه به گاهدینا  از آن جدا

های  آمد و برای مامان از شیرینی می

 وآورد  خودش می پخت دستخانگی 

های دختر دوست مامان  گمانه این

زن  مامان کرد. می یرا منتفبودنش 

در  بار کیبسیار معتقد و مذهبی بود و حداقل ماهی 

کم  کرد. کم مان جلسات قرآنی و مذهبی برگزار می خانه

 وآمد رفت و پای ثابت تمام این مراسم شده بود جون ناید

ای مذهبی  خانواده دختری شبیه دینا به خانه ما که ذاتاً

برای فامیل و در و  تنها نهبود.  زیبرانگ بحثبودیم خیلی 

هم که با روحیه و شخصیت مامان  برای من یحت همسایه،

وقت عادت نداشتم در  هیچ ؛ اماها خو گرفته بودم سال

 آمدند سوالی بپرسم. مان می هایی که به خانه مورد خانم

خوشش نخواهد آمد. از وقتی  دانستم مامان اصالً یم

که مراسمی در خانه داشتیم مامان  هر بارساله شدم  پانزده

کرد که در خانه نمانم. از  ای برایم جور می برنامه

اندی کار  هزار وهای مسجد محل گرفته تا  کالس

هایش را خودش بر عهده  ریزی جورواجور که بیشتر برنامه

مان جنگ شهید ز پدرم سر شهید بود.هم  ناداشت. مام

ها پیش چند سال  شده بود و من و خواهر و برادرم سال

عنوان پدر پذیرفته  بعد از شهادت پدرم عمویمان را به

مان مامان و عمو با تمام  بودیم. طبق سنت خانوادگی

شان تن به این ازدواج سنتی داده  ادعاهای روشنفکری

ای به  هرگز باور نکردم که مامان و عمو عالقه من بودند.

 یشاهد دعواوقت  اند و ازدواج کردند. هیچ هم نداشته

از من، آرزو و امید عمو را بابا صدا  ریغ میانشان نبودم.

را  خاطرات پدر بیشتر تر بودم و بزرگ من که ؛ امازدند می

گفتم. مرد خوب و مهربانی بود.  داشتم به او عمو می ادیبه 

اشق برای پدری مهربان برای ما و همسری وفادار و ع

مامان. صورت استخوانی و قد کوتاهش با آن ریش 

این تفاوت  و داد یمجوگندمی توپی سنش را بیشتر نشان 

این  در کرد. اش با مامان را کمتر می سنی

وقت نبود  چند سال با بودن عمو هیچ

هم  او پدرمان را حس نکرده بودم.

دو کارمند  هر مامان مذهبی بود. اندازه به

کارمند وزارت راه بود و مامان  او بودند.

مالی  وضع کارمند بنیادی خیریه بود.

 با گذاشتند. خوبی داشتیم و هر دو چیزی برایمان کم نمی

هایی که  تر از مامان بودم. خیلی از حرف عمو راحت

؛ گذاشتم توانستم به مامان بگویم را با او در میان می نمی

بیشتر شده  شیها تیمأمورها و  کاری تازگی اضافه او به اما

گفت که برای هزینه  می مامان آمد. به خانه می و کمتربود 

همین  یبرا تحصیل و دانشگاه ما باید بیشتر تالش کنند.

 و ماند یم تیمأمورهای بیشتری در  عمو روزها و شب

توانستم با او صحبت کنم. دوست  جوری کمتر می این

عقیده بود درباره  هم  ناقدر با مام که این او راداشتم نظر 

آمد این  می خیلی کم به خانه روزها نیادینا بدانم اما 

 هر وقت. تر هم شده بود طوالنی شیها تیمأمور اواخر که

رفت  خسته بود که زود به خواب می قدر آنآمد  میهم که 

مامان جرات پرسیدن  به خاطردینا خانه ما بود و من  و یا

های  مثل بقیه دوست دیدم با دینا نداشتم. هرچند که می

دورادور همه  تقریباً من دارد. یا رفتار محترمانهمامان 

 دینا دوست جدید مامان بود،
های مامان  با همه دوست اما

فرق داشت. نه سن و سالش به 
خورد و نه شباهتی به  مامان می

 هایش داشت. دوست
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آقا  خانم همسر حاج  یفاط شناختم. های مامان را می دوست

فراصت و خانم  خانم سرداری دوست صمیمی مامان بود.

که خانه  هر بار شایسته هم زیاد با مامان برو بیا داشتند.

ما جلسه ختم قرآن بود پای ثابت همه این جلسات بودند. 

آمدند که هر بار  می شیوب کمهای دیگری هم  حاال خانم

شدند اما نه در ظاهرشان. بلکه جایگزینی شبیه  عوض می

های دینا با دیگران خیلی  تفاوت خودشان داشتند.

 در موردشدوستانم از من  دو بارکرد. یکی  توجه می جلب

 از پرسیده بودند که باعث عصبانیتم شده بود. یسؤاالت

پرسیدم جواب سرباال داد و مرا مجبور به سکوت  که  نماما

از آرزو بپرسم اما دختر لوس و خبرچین  خواستم کرد.

وقت خر بیاور و  گذاشت کف دست مامان و آن می حتماً

هرجوری بود از صرافت  باقالی بار کن...

مامان و دینا گذشتم و پیدا کردن رابطه 

ما عادی شد.  در خانهکم وجودش  کم

 و ها یمهمان، پای ثابت شیوآمدها رفت

هایش و حتی ظاهر  جلسات مامان بودن

از این عادی بودن  روز کیمن  ؛ ومتمایزش عادی شد

نیامده بود و من  یا هفته کی تقریباً که یروزترسیدم. 

از  حظهل کی است. شده تنگاحساس کردم دلم برایش 

هایش با آن  چشم هرلحظهاحساسی که داشتم ترسیدم. 

هایم ظاهر  آرایش فانتزی همیشگی بیشتر جلوی چشم

دچار چنان  آن روزلرزید.  قلبم از هیجان می و شد یم

نزدیک بود  بودم وتوهم ترسناکی شدم که هول کرده 

 خیر گذشت. اختیار از مامان در موردش بپرسم اما به بی

آمد. ظرفی پر از شیرینی  جون نایدبعد  چند روز

خودش همراهش بود. با لبخند سبد شیرینی را  پخت دست

هایم را از  که سرخی گوش جلوی من گرفت. درحالی

ای از  توانستم حس کنم تکه حرارت و داغی گردنم می

شیرینی فندقی کندم و او با همان لبخند همیشگی به 

مشوش بودم.  آن روزماز احساس  هنوز هم آشپزخانه رفت.

اینکه آن توهمات به من  از خواستم در خانه بمانم. نمی

مامان گفتم که به خانه  به زده بودم. ور شوند وحشت حمله

خانه که  از روم و شاید شب را آنجا بمانم. دوستم می

بیرون زدم ساعتی در خیابان ماندم دیگر مطمئن بودم 

 خواستم به مامان حرفی بزنم. ام. نمی عاشق شده

خوب تقصیر  شوم اما تشیعصبانخواستم باعث  ینم

و جذابی مثل دینا  جواندختر  یپا دیباخودش بود. چرا 

قدر تحویلش بگیرد. خوب من  را به خانه ما باز کند، این

ترسیدم. با  ببرد می ییبوهم...از اینکه مامان از احساسم 

هایم را با مامان آماده  بافتم و حرف خودم خیال می

ای  دانستم که امکان ندارد کلمه اما خودم هم میکردم  می

بیشتری در خیابان ماندم  مدت را به مامان بگویم.ها  آن از

رفتن به خانه  حوصله تا مطمئن شوم دینا رفته است.

ماند.  دانستم بیشتر از یک ساعت نمی یم کسی را نداشتم.

ام  کرد از این فکر خنده شاید او هم از چیزی فرار می

او هم مرا دوست دارد؟ دینا همیشه رفتارش  دیاش گرفت.

جور باید  جور بود. چه با من یک

فهمیدم که احساسش نسبت به من  می

خدایا وقت دقت نکرده بود.  چیه چیست؟

چی؟ این  اگر او احساسی نداشته باشد

 مثل خوره شد توی مغزم. دیفکر جد

 تراشد. های سرم را می کم دارد رگ کردم کم احساس

 زدم. با مامان حرف می دیبا خواستم بهش فکر کنم. ینم

نزدیک نه شب بود. البد دیگر رفته است. راهم را  ساعت

کردم خلق مامان  طرف خانه کج کردم. در دلم آرزو می به

 مامان چینی کنم. سر جایش باشد شاید بتوانم زمینه

جور مسائل با او  این خیلی مهربان بود اما تا حاال درباره

 توانستم واکنشش را حدس بزنم. نزده بودم. نمیحرف 

زده  های خانه ماشین عمو را از دور دیدم. ذوق یکینزد

هایم تندتر شد. بودن عمو به من قوت بیشتری  قدم شدم.

چرخاندم.  در راهایم را بزنم. کلید  تر حرف داد تا راحت می

شور  دلم خانه ساکت و آرام بود. انگار کسی در خانه نبود.

های  کفش های مامان نبود. زد. جلوی جاکفشی کفش می

زدم شاید به خانه خاله رفته  حدس آرزو و امید هم نبودند.

ماشین عمو جلو در بود تنها که  تازه خبر؟ بی ؛ اماباشند

ام بیشتر شده بود باعجله در آپارتمان  شوره رفتند. دل نمی

های ظریف  هایم، کفش را باز کردم و ندیدم که کفش

های خانه خاموش  ای جلوی در بود را لگد کرد. چراغ زنانه

نگران شدم  زد. خواب مامان چشم را می بود. تنها نور اتاق

هرجوری بود از صرافت پیدا 
کردن رابطه مامان و دینا 

در کم وجودش  گذشتم و کم
 ما عادی شد. خانه
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ای از  ریز زنانه ی خندهشاید دزد به خانه آمده بود. صدای 

. مغزم نبودند فرمان بهرسید. پاهایم  به گوشماتاق 

به یادم مانده  که یزیچاتاق رفتم. تنها  طرف بهاختیار  بی

 عمو بود و دینا و تخت مامان.

چند روزی دچار شوک عصبی بودم. از 

 بندآمده مانگیز زبان دیدن آن صحنه نفرت

بود. تصویر بعدی صورت مامان بود که در 

من زل زده بود. بیمارستان باالی سرم به 

 کرد. موهایم را نوازش می ؛ وهایش پر از اشک بود چشم

گفت منو بخشش. دلم به  زد و می می را صدااسمم  مدام

خواست؟  از من بخشش می ادانم چر ینم حالش سوخت.

به او خبر  ییروچه  با دانست چه اتفاقی افتاده بود. نمی

توانستند به جوری  کثافت چه یها فطرت پستداده بودند. 

 از عمو متنفر بودم. .جوری خیانت کنند گناه این این زن بی

آور دینا دچار تهوع شدم. حالم  یادآوری صورت چندش از

که جا آمد سعی کردم به روی خودم نیاورم چه اتفاقی 

خواستم مامان از زبان من این ماجرا را  افتاده است. نمی

د و طلب بخشش کر به من نگاه می او ملتمسانه بفهمد اما

عمو و دینا خبری  نکهیاز اگشتیم  کرد. به خانه که بر می

 پرتقال آبنیست کمی احساس آرامش کردم. مامان برایم 

های درخت  آورد روی تختم دراز کشیده بودم و شاخه

 کنار تختم نشست. مامان توت از پنجره اتاقم آویزان بود.

انگار کرد اما  حرف زدن خودش را آماده می یبرا

هایش زیر خرواری از بغض گیر کرده بود. با اولین  حرف

دانست.  چیز را می ههم  نامام هایش سرازیر شد. کالم اشک

  دانستم. من نمی که یزیآن چچیز. همه  همه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همه ادعاهای  عمو با که زنیای عمو بود.  زن صیغه ناید

ها پیش به اصرار  عاشقش شده بود و مدت اش مذهبی

نبرد و  ییبوکه کسی  آن شرط بهمامان صیغه خوانده بودند 

از روز  مامان حرمت مامان حفظ شود.

دانست که عمو  اول ازدواجشان می

 یپا بهاش را  ای به او ندارد و زندگی عالقه

 به ه است.های برادرش تباه کرد   او و بچه

همین دلیل خودش بیشتر به این امر 

اخیر عمو خانه دینا بوده  یها تیمأموراصرار داشته و 

خواسته عمو دچار عذاب وجدان شود  نمی که  نااست. مام

چیز را  ههم  نامام شود. با دینا صمیمانه دوست می

به خانه  من اند برده ینمرا هم گمان  آن شب دانست. می

 شنیدم. چیز نمی دیگر هیچ رفته بودندکه... یهمگ برگردم.

 ■ از مامان. شتریب همه متنفرم. از خواستم بشنوم. ینم

دانست.  چیز را می همه  نامام
 که یزیآن چچیز. همه  همه

 دانستم. من نمی
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 «بهمن»کوتاه داستان  
«احسان قدری»ویسنده ن 

جا. من  بود همه شده پخششدنی نبود، تمام برف انگار

دانستم زمستان دارد تمام  خواب بودم اما در خواب می

که نه این  کند تا کفر همه را دربیاورد، خصوصاًتالشش را می

هایی نبودند که بتوانند به اش از آناتوبوس و نه راننده

زمستان بگویند زکی! تا اینکه زد و آن اتفاق افتاد، اتوبوس 

جاده را برف سفید  تمام هایم را باز کردم. ایستاد و من چشم

. دارش گلکرده بود. یاد موهای مادربزرگ افتادم زیر چارقد 

را دید.  و بزرگشد رد چند الستیک کوچک  می آنجاو  نجایا

فشرده و سبیل پرپشت وقتی  به همهای با آن لب راننده

نتوانسته بود از پس کنترل اتوبوس برآید حاال، مثل قهرمانی 

و زمان را  شده ریگ نیزمکه راند اول را کنار رینگ 

ایستاده  نیکنار ماشو امیدوار به راند بعدی است  داده ازدست

که با فرمان گالویز شده بود بود و با جدیت همان وقتی

حلی بود به گوشش و منتظر راهموبایلش را چسبانده 

 تر برای فرار از این مخمصه بود!احتمالی از اشخاصی احتمالی

بیاورم. درست در خاطرم  ادیبه توانم بعدش را نمی

هایم را گذاشتم روی نمانده. فقط یادم هست دوباره دست

قالب  به همپشتی صندلی جلو و سرم را روی بازوهای 

 ی خواب باز صدای مادربزرگ بود.ام فشار دادم. انگار تو شده

خواند. گوش  قرآن می بل ریز دار کشبزرگ با صدای  مادر

شود. چارقدش را مثل که کنی یک ویزویزِ طوالنی شنیده می

غریبه نشسته  انگار کههمیشه چنان با وسواس بسته بود 

دم هم آورده بود  باشد توی اتاق. یک سینی چایی تازه

شروع کند به جزء  که اینبود کنار دستش و قبل  گذاشته

چای را نشان داد و  نگشت سینیام اشاره کرد و با اسی

ای از پشت آن لنزهای کلفت عینک مطالعه  زمان لحظههم

طور که خاص خودش بود نگاهم کرد. دم دمای غروب  همان

ها برنگشته بودند. بهمن با سروصدا بود و هنوز مادر و آبجی

اتاق. با انگشت اشاره کردم که هیسسس! اما او آمد توی 

خندیده بود و دستش را آورده بود باال و ادایم را درآورده بود. 

 چند تاها و مادر رفتند بیرون با از همان عصر که آبجی

شان را بازی حسابی سرگرم شده بود. همه ماشین اسباب

را با صدای مخصوص  هرکدامشانی قالی و بعد  چید لبه می

 گشت. طرف و برمی راند تا آن ودش میخ

کشید. هایم را باز کردم. گردنم تیر می دوباره چشم

هایم را با پشت ی آستینم خیس شده بود. دور لبگوشه

تر رفته بودیم. متری جلودست پاک کردم. انگار چندصد

کوه  به مشرفهای اتوبوس از میان جاده برفی روی سرباالیی

 . دادبه راهش ادامه می

 بود: شده نوشتهروی یک تابلو کنار جاده 

هیچ مسافری به  تقریباً« در زمستان خطر سقوط بهمن!»

آن منتظر یک تکیه نداده بود. همه انگار هر اش یصندلپشتی 

ها  پاییدند. بعضی اتفاق بوده باشند، چهارچشمی اطراف را می

از  ییصدا هم یهرازگاهکردند.  چیزی زمزمه می لب ریزهم 

... بلند » فقط آخرش یعنی هر بارشد و  ها شنیده می آن جلو

 گردن دردشد! شنیدم که بلند و بلندتر می را می «صلوات

زانوهایم را چسباندم به پشتی صندلی  بار نیاتمامی نداشت. 

جلو و فرو رفتم در صندلی و چشم دوختم به سفیدی زمین 

ده بود، که آسمان از یک خال سیاه هم رویش دریغ نکر

درست مثل موهای مادربزرگ که شاید مانند همین برف 

 بشود دیدشان. مرتبه کیسنگین سالی فقط 

: مادر بود دوباره انگار که گفته بود یداریوب خوابتوی 

لباس گرماتو گذاشتم بغل ساکت.  ،آسمون ورم کرده»

و باز بهمن که با اتوبوس  «فردا مسافری... ،ها فراموشت نشه

رنگش از پشت سر مادر آمده بود و داشت از مسیر سفید

کرد و با صدای به شماره ها عبور میبین پشتی وخم چیپرپ

رفت سختی راه اتوبوسش تر میپایین هرلحظهاش که افتاده

 داد. نشان می خوبی بهرا 

 «؟پسر جونره  کجا داره می اتوبوست اصالً»گفتم: 

و یادم هست که به باالی  «تا اون جا ش دورهراهِ»گفت: 

 اشاره کرده بود. یجا رختخواب

 «رسه اتوبوست؟ سالم می»گفتم: 

اما بهمن بدون هیچ جوابی اتوبوسش را راند. بعدتر خسته 

 که شد برخاست،

 ■ و اتوبوسش را با خود برد...
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 «پشت پنجرهباد »کوتاه داستان  
 «احمد داوری»نویسنده  

آینه را  یقرمزرنگهای زنگار  ام جلوی آینه. رگه ایستاده

ی آینه ترک برداشته. ته آن زنگارها، ته آن  پوشانده. شیشه

حیران و سرگردان انگار دارد دنبال چیزی  نفر کیها،  ترک

جا را پوشانده. باد از  ها، مه همه گردد. ته آن ترک می

های لب طاقچه را تکان  آید توی اتاق. باد شیشه پنجره می

ی  هاست که در باد پشت پنجره صدای گریه دهد. مدت می

شنوم. انگار کودکی را بیرون گذاشته باشند.  کودکی را می

پیچد توی  شود. صدا می بیشتر می هرلحظهصدای کودک 

هایم را  هایم. شقیقه گیرم بین دست گوشم. سرم را می

کند به لرزیدن. تکیه  دهم. تمام بدنم شروع می فشار می

نشینم روی  دهم و می دهم به دیوار. خودم را سر می می

صدای باد آرام  هر وقتزمین. 

شود، صدای گریه هم قطع  می

خواهم  وم. میش شود. آرام می می

خواهم فکر کنم. یکی  بخوابم. نمی

هایم را  کند. قدم مدام دارد نگاهم می

هایم را. سوز  شمارد. حتی نفس می

اختیار  سرما رفته توی بدنم و بی

دانم شب است یا روز.  ها کشیده است. نمی لرزم. پرده می

« رویا»کنم.  هاست که دارم توی تاریکی زندگی می مدت

بارد. باران از  ت نداشت. باران دارد میتاریکی را دوس

آید توی اتاق.  های شکسته، از الی درز پنجره می شیشه

کند توی زخم  شود و النه می باد از باندهای دستم رد می

کند تاریکی با تاریکی؟ چرا  همه فرق می دستم. چرا این

کند با تاریکی این اتاق؟ تاریکی  تاریکی ته گور فرق می

اش  وقتی جنازه که یگورکند با تاریکی  میاین اتاق فرق 

همه سیاهی را  که آن گذاشتم تویش، همین را داشتم می

اش را ول کردم توی  دیدم، ترسیدم و از همان باال جنازه

کرد با تاریکی  فرق می« سایه»های  قبر. تاریکی پشت پلک

نشینم پشت میز  روم می شوم و می ته گور. بلند می

شود. زل  ام می گذارم روی میز. تشنه یآشپزخانه. سرم را م

زنم به لیوان آب روی میز. از توی لیوان آب، نقاشی  می

آورم.  شود. سرم را باال می سایه خیس می

کنم. من  نقاشی را که چسبیده است به در یخچال نگاه می

به هم.  خورده گرههایمان  و رویا و سایه. توی نقاشی دست

خودش اینجا بهشت توی یک جای سرسبز که به قول 

هو  روم سمت یخچال و بعد یک شوم و می است. بلند می

چرخم  چرخد دور من. من می رود. نقاشی می سرم گیج می

. سایه خواب ها لیگارد رخورد به  دور نقاشی. ماشین می

ی جلوی  خورد به شیشه کشد، سرم می است. رویا جیغ می

افتد  یخورد به لیوان آب. لیوان آب م ماشین. دستم می

ها.  خورد به درخت رود ته دره. می روی زمین. ماشین می

های شکسته. کف پاهایم خونی  رود روی شیشه پاهایم می

گردم و سایه را نگاه  شود. برمی می

هایش  کنم. تاریکی پشت پلک می

تر از شبی است که تویش  سیاه

ی خون از  کردم. باریکه رانندگی می

ی  شود و گوشواره گوشش سرازیر می

افتم کف  کند. می زردش را قرمز می

آشپزخانه، سکوتی سنگین ته دره را 

شود. کاش کسی پیدا  . کف آشپزخانه قرمز میفراگرفته

اش را  گذاشت. یا لوله هایم می شد و تفنگی روی شقیقه می

سر کشید: خفه شو و  گذاشت توی دهانم و فریاد می می

بود که  چکونم. کاش کسی بمون وگرنه ماشه رو می جات

 داد. فرمان توقف. فرمان می

دهم یا دست به  کنم هر عملی که انجام می احساس می

گیرم اوضاع را از  زنم، هر تصمیمی که می هرکاری که می

کنم. انگار همیشه این کار را  آنچه که هست بدتر می

ام. برای همین بود که یک هفته بعدش که از  کرده می

بد خانه پدرش، شهرستان. بیمارستان آمد از خانه رفت. ال

چون توی این شهر درندشت کسی را نداشتیم. حرفی نزد. 

دهد. فقط نگاهم کرد.  سرم داد نکشید و همین عذابم می

ایستم  جوری که انگار مقصرم و من مقصر بودم. می یک

کنم، صدای زنگ  جلوی در اتاق سایه. در اتاق را که باز می

چرخد دور من. من  نقاشی می
چرخم دور نقاشی. ماشین  می
ها. سایه خواب  ریل خورد به گارد می

کشد، سرم  است. رویا جیغ می
 ی جلوی ماشین. خورد به شیشه می
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شود توی اتاق.  برنجی آویزان به در اتاقش پخش می

شود توی مغزم.  جیرینگ جیرینگ. صدای زنگ پخش می

شود که مجبورم  بلند می قدر آنهایم  صدایش توی گوش

که سرم درد  قدر آنهایم بگیرم.  هایم را با دست گوش

 گیرد. می

رود روی عروسک  اتاق، تاریک تاریک است. پایم می

شود توی اتاق.  روی زمین. صدای آهنگش پخش می

کنم.  . بغض میسه بار، دو بارشود.  آهنگ هی تکرار می

ی اتاق، عکس  کنم. کنار آینه المپ اتاق را روشن می

سایه.  یسالگ کیمن و رویا و سایه. درست  ی شده بزرگ

و ما، یعنی من و سایه این روز را  که گفت بابا یهمان روز

خواستیم این روز و ثانیه را با عکس  جشن گرفتیم. می

بغل  نجایادانستیم چند وقت بعد، عکس،  . نمیمیدار نگه

عکس  ؛ وافتد کند و سایه از دستمان می می جا خوشآینه 

ه کودک را شود. دوباره صدای گری سایه نمی مانیبرا

روم نزدیک پنجره. خیره  شنوم. می می

های درخت چنار. خیره به  به شاخه

زند به  برگی که همین حاال چرخ می

زند به چپ، چرخ  راست، چرخ می

افتد روی آسفالت خیسِ  زند و می می

. آنجا، نجایااند  های زرد دیگری که پراکنده باران. کنار برگ

وبروی خانه، زیر درخت چنار توی کوچه، درست ر

بنفش  کاپشنشای ایستاده. سایه است؟! رنگ  دختربچه

آیم  گردم و سریع می است. درست رنگ کاپشن سایه. برمی

رسم  آیم. داخل کوچه که می می یکیدوتاها را  پایین. پله

کس توی کوچه  نیست. کسی زیر درخت نیست. حتی هیچ

 ای ابر هایم لحظه . نفسشده روشنبرق  نیست. تیر چراغ

بعد باز سرم  ؛ وشوند شوند جلوی صورتم و بعد محو می می

چرخد دور  چرخم دور درخت. درخت می رود. می گیج می

کند.  هایش را باز می ام به سایه، رویا آرام چشم من. زل زده

بیند، جیغ  ها. رویا، سایه را می رود روی برگ پاهایم می

مت روم س هایم. می گیرم روی دست کشد. سایه را می می

. ماشینی گرفته مهجاده. کسی توی جاده نیست. جاده را 

آورد  کند. سرش را از پنجره بیرون می جلوی پایم ترمز می

زنم وسط جاده. سرم را  رود. زانو می دهد و می و فحش می

زنم. کمک! کسی انگار مثل  گیرم رو به آسمان و داد می می

ه زند کمک! تکی شود، داد می من صدایش دارد محو می

پیچد توی گوشم.  دهم به دیوار. صدای گریه بچه می می

زنبورها  وزوزاند و صدایشان مثل  ها دورم را گرفته آدم

 روند پی کارشان. ها می پیچد توی گوشم. آدم می

افتد توی  می برق چراغکنم نور تیر  چشم که باز می

چشمم. از صبح رویا رفته توی اتاق سایه و بیرون نیامده. 

زنم  خانه را سکوتی سنگین فراگرفته. هرچه صدایش می

ترسم بالیی سر خودش بیاورد. با  دهد. می جوابی نمی

شکنم. دستم  ی در اتاق سایه را می زنم شیشه مشت می

روی  ریزد ها. می ریزد روی سرامیک خورد. خون می جر می

گردد، نشسته  ها. رویا اما حتی برنمی شیشه شکسته

شود توی اتاق.  ی اتاق. صدای خنده سایه پخش می گوشه

روم صدای  رویا زل زده به صفحه موبایلش. جلوتر که می

شود. دارد فیلم جشن  خنده بیشتر می

بیند. خون  سالگی سایه را می تولد سه

هایش  ریزد روی پاهایم. شانه دستم می

روم. حرفی  خورد. جلوتر نمی ن میتکا

جا  زنم و همان زند. حرفی نمی نمی

 ده روزحاال  ؛ ودهم به دیوار نشینم روی زمین. تکیه می می

 ده روزام دوباره از  است که رویا رفته. سیگار را شروع کرده

تا. روز بعد  تا. بعد هفت تا بعد پنج پیش. روز اول سه

خواهد. هرچه  لم سیگار میکشم. د ی پاکت را می مانده باقی

هم توی  دانه کیگردم، نیست. حتی  کابینت را می

کنم که دارم  یعنی فکر می؛ بینم هایم نبود. خواب می جیب

هو توی یک دشت پر از برف  بینم. چون یک خواب می

جا را برف پوشانده. تا ته افق سفید است.  ام. همه ایستاده

چناری درست  درخت . تکام فرورفتهتا زانو توی برف 

ها  شاخه یگاه ها را پوشانده. روبرویم است. برف شاخه

ها  همه برف را ندارند و برف از روی شاخه تحمل آن

ای که ایستاده زیر  افتد روی زمین. کنار پای دختربچه می

 درخت.

دارم تا زانو  با هر قدمی که برمی
افتم  روم توی برف. با صورت می می

از سرما. سوزد  روی برف. صورتم می
 رود توی زخم دستم. برف می
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خورد توی  خورشید روبرویم است و نورش مستقیم می

هایم را  کنم. چشم هایم. دستم را سایبان چشمم می چشم

زنم به دختری که ایستاده زیر  کنم و زل می تنگ می

معلوم است و کاپشن  کاپشنشفقط رنگ  نجایادرخت. از 

روم سمت درخت. با هر قدمی که  بنفش پوشیده، می

افتم روی  روم توی برف. با صورت می دارم تا زانو می برمی

رود توی زخم  سوزد از سرما. برف می برف. صورتم می

زنم به روبرو. به زیر درخت  شوم و زل می دستم. بلند می

چنار. سایه از زیر درخت تکان 

یم را از توی برف نخورده. پاها

دوم.  تر می تند بار نیاو  آورم یدرم

ام.  رود توی سینه سوز هوا می

رسم، نیست.  نزدیک درخت که می

کسی زیر درخت نیست. سر 

کنم. کسی آنجا، توی  چرخانم و تمام دشت را نگاه می می

کند فقط برف  آن دشت پر از برف نیست. تا چشم کار می

پیچد توی  صدای کالغ می رد پایی. چیه یباست و برف. 

هایم  شود که مجبورم گوش صدایش زیاد می قدر آندشت. 

اند روی  کالغ نشسته دسته کیهایم بگیرم.  را با دست

شود که از  زیاد می قدر آنهای درخت. صدایشان  شاخه

 پرم. خواب می

بدنم عرق کرده، حالت ضعف و سرگیجه دارم. باد 

خورند و  ها تکان می د پردهپنجره را باز کرده. با هر وزش با

های درخت چنار دیده  ام فقط سرشاخه که ایستاده اینجااز 

بیداری،  یها کابوسشود. چه سخت است و چه تلخ  می

ات نیست.  ای که دیگر خانه های شبانه. در خانه کابوس

، دیگر اینجاگویند  ای که در و دیوارهایش به تو می خانه

شوم و  خواهد. بلند می ی تو نیست. دلم سیگار می خانه

 وتوک تکروشن شده.  برق چراغروم بیرون. المپ تیر  می

شود. آسفالت خیابان خیسِ باران  آدم توی خیابان پیدا می

گذارمشان توی  خرم و می است. سیگار و فندک را می

کنم.  چند لحظه توی جیبم لمسشان می جیب کاپشنم. هر

 ؛ وی کاپشنم را بدهم باال هوا سرد است و مجبورم یقه

ای  فقط سطح نقره بار نیاام جلوی آینه و  حاال باز ایستاده

روم توی  بینم که تا ابدیت تهی است. می وی میمح

آشپزخانه و نقاشی سایه که چسبیده به در یخچال را 

زنم به نقاشی. به  روم توی اتاق سایه. زل می کنم. می می

ی شور  کنم. قطره بهشتی که سایه کشیده است. بغض می

افتد روی رنگ سبز درخت. رنگش پخش  اشکم می

روبرویم پشت پنجره.  گذارم شود. نقاشی را می می

گذارمش روی میز.  کنم و می عروسکش را کوک می

شوم و  شود توی سکوت اتاق. بلند می صدایش پخش می

. شیر گاز آورم یدرمروم کنار بخاری. شیلنگ بخاری را  می

کنم. سوز سرما از پنجره  را باز می

شوم و  آید توی اتاق. بلند می می

به  افتد بندم. نگاهم می پنجره را می

خیابان، سایه آنجا ایستاده است زیر 

 درخت.

توی اتاق.  شده  پخشبوی گاز 

گیرم توی  خواهد. سیگار و فندک را می دلم سیگار می

های  ام، روی سرشاخه که ایستاده اینجاهایم. از  دست

اند و صدایشان هرلحظه  کالغ نشسته دسته کیدرخت 

شود. انگار  تر می ی کودک بیش شود. صدای گریه زیادتر می

خواهد  من فقط دلم می ؛ وکودکی را بیرون گذاشته باشند

 ■ سیگار بکشم.

های  چه سخت است و چه تلخ کابوس
ای  های شبانه. در خانه بیداری، کابوس

ای که در  ت. خانهات نیس که دیگر خانه
جا،  گویند این و دیوارهایش به تو می

 ی تو نیست. دیگر خانه
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 «مرغ آمین»کوتاه داستان  
 «اروند محمدآقایی»نویسنده  

0 

های تحجر در ابتدا با صخرههر موج نویی 

 کند. برخورد می

پسر کوچک آقای آرمین، فرامرز، عاشق گفتن اخبار 

کرد و می باز زبانکم داشت کم زمانی کهبود. از همان 

ش تشخیص  بزرگ شده بود که پدرش را از خواهر قدر آن

های پدرش موقع اخبار  بین فوتبال دیدن هرروزدهد، 

زده روبروی های زلداشت و با چشمکنترل را برمی مروزین

شد. تقریباً از دو سه ماه بعد بود که کوب میمیخ تلویزیون

شد و شروع به آفرینش  کار به دستخودش هم در خانه 

فوق بااستعدادکرد. حاال بعد از گذشت هفت سال،  هنری

ای که داشت به این توانایی رسیده بود که هر خبر را العاده

 نیرگذارتریتأثبا توجه به محتوا به سبک مخصوصی، به 

شکل ممکن، اعالم کند؛ که البته 

گرای این ورای سبک ویژه واقع

خودش ـ با تأکید بر میمیک چهره 

ی ی همهزمینهـ بود که در پس

صبح  هرروزشد. کارهایش دیده می

کرد تا اخبار شد در خانه کمین میبلند میکه از خواب 

و در -را کشف کند و به گوش اعضای خانواده  اول دست

برساند. از آنجا که همیشه  -ی مردم شهراین اواخر همه

واری به اخبار سری داشت، در کارش به کشش دیوانه

ترین ترین و محرمانه چنان تبحری رسیده بود که کوچک

 یها پچ پچدار، های معنیکنار خانه، نگاهاخبار را از گوشه و 

کرد و با شکار می یلب ریزو حتی غرغرهای  یدرگوش

، اش یزندگترین لذت  اش به بزرگکنندهکمک هنر خیره

بیشتر و  هرروزرسید. ، میکف کردههای دیدن صورت

های گشادتر و تر، چشمهای بازکرد و دهانبهتر تالش می

ترین  ت تا روزی به بزرگساختری میهای عمیقآه

وقت  کس هیچ آرزویش، گویندگی خبری که هیچ

فراموشش نکند، برسد. تا اینکه باالخره صبح یک روز 

های درشت برف همراه باد ماه که دانهی بهمنجمعه

خانم آرمین و  که ییجای آشپزخانه،  ه به پنجر یصبحگاه

فرامرز کرد، خوردند، برخورد میدخترش صبحانه می

خانم را خلق کرد. اش یا حرفهترین شاهکار تاریخ  بزرگ

کرده های پفهای خواب و قیافهآرمین و دخترش با لباس

خوردند. خانم آرمین کنار بخاری آشپزخانه صبحانه می

های کلم بروکلی و هویج  طور که تکه همین

داشت،  زیتون را با چنگال برمی و روغن غوره آبشناور توی 

کرد که بعد از  های چرک برف نگاه می به دانه یرچشمیز

خوردند  سر می قطره قطرهشدند و  خوردن به پنجره آب می

رز، رُقی، کشیدند. خواهر فرام پایین و شیشه را به گند می

های قبل را برای ی روزاخبار سوخته هم به عادت همیشه

کرد که فرامرز وارد شد. کمی مایل رو مادرش واکاوی می

به مخاطبینش ایستاد، سرش را کمی روی شانه 

شان چرخاند، ابروهایش را باال داد و لبخند کجی طرف به

اکنون به خبری که هم»روی لبش نقش بست. این سبک 

بود که برای اعالم خبر« من رسید توجه کنید به دست

انگیز زمانی طراحی کرده بود که های خیلی شگفت

باالخره برای خواهرش یک خواستگار آمد. البته باید اقرار 

هنوز  نکهیباوجوداشدت هم تأثیر داشت چون کرد که به

رد بالش از روی صورتش پاک نشده 

 بنفششگل گل خواب لباسبود و 

ها را مخاطبانش لقمهتنش بود، 

ی دهانشان ول کرده بودند و  گوشه

بکشند با  بدون اینکه نفس

 های گرد منتظر شنیدن خبر بودند. چشم

 «بابا تخم گذاشته.»

اش کرد بچههر مادری جای خانم آرمین بود، فکر می

اما ؛ درآورد یباز لوسخواهد یا خواب دیده یا حداکثر می

حاملگی دخترش در مورد علوم خانم آرمین که از موقع 

هایش را طوری  خوانده بود، بچه تربیتی حداقل ده کتاب

کردند.  ها تخطی نمی وقت از ارزش بزرگ کرده بود که هیچ

مخصوصاً فرامرز که خودش هم اعتقاد داشت که باید 

بنابراین بدون ؛ حقیقت را، به هر قیمتی، به مخاطب گفت

بوده، در اتاقی که شباهت به تخم هم نبی که یزیچشک 

ی  های خانواده آقای آرمین خوابیده بود وجود داشت. زن

آقای آرمین دویدند و  خواب اتاق به سمتآرمین، دو نفری 

فرامرز را تنها گذاشتند تا از تأثیر عمیق هنرش کیف کند 

داد طور که پاهایش را روی صندلی تاب می و همین

رگ خامه و عسل های بزاش را با لقمهترین پیروزی بزرگ

 جشن بگیرد.

، آقای آرمین برهنه روی یک پهلویش خواب اتاقدر 

دراز کشیده بود و با تعجب به چیزی که زیر بدنش روی 

هر مادری جای خانم آرمین بود، فكر 
اش یا خواب دیده یا کرد بچهمی

 .ی درآوردباز لوسخواهد حداکثر می
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کرد ـالبته آقای آرمین به ی تخت افتاده بود نگاه میمالفه

خوابید وگرنه دلیل نفرت شدیدش از گرما بود که لخت می

دکی قبل از موعد یائسه خانم آرمین از دو سال پیش که ان

شده بود، اتاقش را جدا کرده بود و تصمیم گرفته بود 

ها بعد از تمرینات یوگا با شب های پوچ و عبث جای کار به

 هرحال بههایش را باز کند.  مادر زمین خلوت کند و چاکرا

ش را از اتاق  خانم آرمین بعد از دیدن وضع شوهرش دختر

 بیرون کرد و رو کرد به آقای آرمین:

 «شی؟ جوری خوابیدی؟ چرا بلند نمی چرا این»

ترسیدم اگر بلند شم باور نکنی که این از من بیرون »

 «آمده. فکر کنی باز یه داستان درآوردم که اذیت کنم.

همسرش دونفری  آقای آرمین از تخت بلند شد و با

نزدیک شی شدند و شروع کردند به بررسی کردنش. 

، آقای آرمین با دست و خانم آرمین با نوک یک نوبت به

 نگاهشدادند و از جهات مختلف کلید روی مالفه قلش می

کردند. نه... جای هیچ شکی نبود که با یک تخم روبرو می

ر، ت بود و طرف دیگرش کم قلمبهبیشتر  طرفش کیبودند؛ 

تر بود و بزرگ مرغ تخماز  یکم کی

به سطحش  جا جابههایی که لکه

کرد که چسبیده بود کامالً اثبات می

 .شده خارجاز آقای آرمین 

ای که خانم آرمین لحظه

خورد قطعاً مطمئن شد که این چیزی که جلویش قل می

یک تخم است، مثل هر همسر خوب و متعهد ایرانی در 

بابای »سؤال به ذهنش رسید که: همچین موقعیتی، این 

ولی هرچی فکر کرد به این نتیجه رسید « این تخم کیه؟

که آقای آرمین هر غلطی هم کرده باشد زندگی بخشیدن 

 زیچ کیبه یک موجود دیگر، تداوم دادن حیات در 

، از این لندهور پشمالو وپا دست یبکوچولوی لزج 

 آید. برنمی

این اتفاقات  آرام آرامطور که خانم آرمین داشت  همین

و حقیقتاً هم داشت با واقعیت کنار می-کرد را هضم می

به این  هم آنآمد چون یک تخم که چیزی نیست. 

یک جزیره به آن گندگی  هرماهکوچکی. توی دنیایی که 

خورد، شود و آب از آب تکان نمیوسط اقیانوس پیدا می

حادی  ی مسئلهپیدا شدن یک تخم به این کوچکی اصالً 

های زمستان کم از پشت ابر، اصالًـ خورشید کمنیست

 نهی اتاق روی مالفه افتاد و... بیرون آمد و از الی کرکره

هایش بود. تخم کوچک از بین لکه باور رقابلیغاین دیگر 

درخشید. خانم آرمین که می ماه بهمنرمق زیر آفتاب بی

ی گوشهکلید را یادش رفته بود تخم را برداشت و با 

که از بین  یا دهیبر دهیبردامنش پاک کرد و زیر نور 

طور که داشت به  آمد گرفت. بعد همان های کرکره می پره

کرد صدای  شد نگاه می دماغ پهنی که روی تخم دیده می

فریاد کشید:  بندش پشتنامفهومی از دهانش خارج شد و 

 «تخم طال؟»

تخم  آقای آرمین از صدای جیغ همسرش از جا پرید.

را از خانم آرمین گرفت و زیر نور آفتاب براندازش کرد و 

نه »زد گفت: زیر لب طوری که انگار با خودش حرف می

 «بابا! مگر من مرغ تخم طال...

خانم آرمین قبل از اینکه صحبت شوهرش تمام شود 

تخم را از دستش قاپید و دوید سمت در. پشت در کمر 

فرار کند گرفت. با یک  فرامرز را چند لحظه قبل از آنکه

طور که  ی سنگین خاکش کرد و با دستش همان خیمه

کرد محکم دهانش را زد و تقال میمی وپا دستفرامرز 

 گرفت.

و سه عضو بالغ خانواده دور میز آشپزخانه جمع شده 

و براق روی میز     به تخم شسته شده

زل زده بودند ـفرامرز برای 

جلوگیری از پخش خبر پیش از 

حالجی دقیق ابعاد و پیامدهای 

محتمل در اتاقی حبس شده بود تا 

به  اش« بابام تخم گذاشته! بابام تخم گذاشته»های فریاد

 گوش هیچ مخاطبی نرسد.

طالست.  دیگر کامالً محرز شده بود که تخم، تخم

ی آرمین توانستند از باالخره بعد از اینکه اعضای خانواده

 تخم چشم بردارند، رقی سکوت را شکست:

آخه اگر این تخمِ، منظورم تخم واقعیه، پس چرا از »

 «اونجا درآمده؟

ها از اونجا در میی تخمهمه»آقای آرمین جواب داد: 

بار  کنی یه رو این کتابا قوز همه نیاجای اینکه  آن. اگر به

کردی، میها کمک میمرغبه مادرت تو شستن تخم

 .«ندیآ یدرمها از کجا فهمیدی تخم

ها خروجی دستگاه گوارش و تناسلیشون آخه بابا مرغ»

 «یه جاست.

طور باشم! جهان خلقت  خب! شاید من هم همین»

 «هاست دخترم.شگفتی طور نیامملو از 

باید بریم دکتر، به نظرم  هرحال به»خانم آرمین گفت: 

 «تونه خطرناک باشد.می

آقای آرمین از تخت بلند شد و با 
همسرش دونفری نزدیک شی شدند و 

 شروع کردند به بررسی کردنش.
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واقعاً به  نه»به زنش رفت:  یا غره چشمآقای آرمین 

نظرت تخم گذاشتن، جدا از طال بودنش، مریضیه؟ اگر این

طور باشه که تو منبع سرطانی! تازه سه بار هم عود کرده. 

 «ی به آخر برسونی.تیه بارش هم که اصالً نتونس

و  اما من زنم»دهانش را قورت داد:  خانم آرمین آب

 «بچه زاییدم... مثل آدم. تخم که نگذاشتم.

ای گذاشتی. دیگه  های دو زرده چقدر هم که تخم»

 «طال بودن پیشکشت. حاال هی به این طفلک گیر بده.

با اینکه منطق انکارناپذیر آقای آرمین داشت اعضای 

که با آن کرد، لحنی خانواده را مجبور به قبول شکست می

طفلک را بیان کرد هشداری از این واقعیت  یکلمه

خطرناک بود که پدر خانواده، به تخمش وابستگی عاطفی 

پیدا کرده و حس پدری )یا مادری( درونش به غلیان 

که  کردافتاده بود. آقای آرمین طوری به تخم نگاه می

اش  کدام از دو بچه خانم آرمین یاد نداشت به هیچ

 اه کرده باشد.طوری نگ این

ولی بابا! من هرچی »رقی گفت: 

کنم این اصالً عادی  فکر می

 «نیست.

وقت عادی و معمولی من هیچ»

بزرگتون  نبودم دخترم! مامان

 یسالگ ازدهیگفت تو  همیشه می

کس  هیچ نکهیا یبسنگ  موقع هفت

چیدم.  ها رو از بزرگ به کوچیک می بهم بگه خودم سنگ

ی هم که بودم همیشه قدم از همهتو دبیرستان و دانشگاه 

وقت تر بود. من هیچهام یک سر و گردن بلندکالسیهم

 «قاطی عامه مردم نشدم که این بار دومم باشه.

ولی باید بری دکتر. این حرف «  خانم آرمین گفت:

 «آخره.

 «زنی.شما اینجا حرف آخر رو نمی»

آقای آرمین حتی پایش را از روی پایش پایین 

نیانداخته بود. این زنگ خطر از اولی هم برای خانم آرمین 

بزرگ آخرین طبق خاطرات مامان چراکهتر بود. خطرناک

گشت باری که آقای آرمین تو روی کسی ایستاده بود برمی

 تکه کیبار آقای آرمین سر  قبل که یک چهل سالبه 

زمینی با دخترعمویش دعوا کرده بود و چنان  دیگ سیب ته

وقت تا به دنیا آمدن  بزرگ هیچ خورده بود که مامانلگدی 

 رقیه خیالش راحتِ راحت نشد.

در همین حال که خانم آرمین دنبال جواب دندان

گشت، رقی تخم را از روی میز برداشت و شروع شکنی می

ولی به نظر من که خیلی »کرد باهاش بازی کردن: 

جینگیلیه. فکر کردین اگر بفروشیمش چقدر پولش 

 «شه؟ می

همین حرف کافی بود تا حتی قبل از تمام شدنش 

آقای آرمین از کوره در برود. مشتش را روی میز کوبید و 

چی؟ بفروشیم؟ تخم رو »شروع کرد به فریاد کشیدن: 

شرفم دیگه؟ من بچم رو راست بگو من بیبفروشیم؟ یک

کنی اش از طالست؟ فکر میبفروشم؟ فقط چون پوسته

و  یوپت لختطور  جای اینکه همینت بهاگر خودت و برادر

بردم  گشنه به دنیا بیایید، لباس زربافت تنتون بود من می

هام کم نگذاشتم، فروختمتون؟ من هیچی برای بچهمی

وقت، من همیشه پدر خوبی بودم. شاید پول هیچی، هیچ

 «نداشتم، اما شرف داشتم.

آقای آرمین به اینجا که رسید چند نفس عمیق کشید 

دیگ  ی ته بزرگ بعد از قضیه طور که مامان تا همان

زمینی یادش داده بود قبل از  سیب

اش کند  نکه کسی لگدی حوالهای

عصبانیتش را کنترل کند. بعد با 

 تر ادامه داد: صدایی آرام

حاال گوش کنید. خوشتون بیاد »

یا نیاد، من تصمیم خودم رو گرفتم. 

گیرم و از امروز از اداره مرخصی می

شینم. پس بهتره روی تخمم می

 نشینم تا پسرم به دنیاروش می قدر آنباهاش کنار بیاید. 

بیاد. وقتی به دنیا آمد، شما باید عین یکی از اعضای 

 «طرفید. با منخانواده باهاش برخورد کنید، وگرنه 

توجه به رقی که میو بعد تخمش را برداشت و بی

 از آشپزخانه بیرون رفت.« خب شاید دختر باشه.»گفت: 

طور گذشت که آقای آرمین  بقیه ساعات آن روز این

از  زمانی کههمسر و دخترش اعالم کردند تا  نکهیبعدازا

یک  ی اندازه بهخر شیطان پیاده نشود از غذا خبری نیست، 

وجب شلوارش را پایین داده بود، نشسته بود روی تخم و 

کرد و زیر لب با خودش حرف فوتبال را صامت تماشا می

شد فریاد  زد. تنها صدایی که گه گاه در خانه شنیده می می

 آمد:د که انگار از ته چاه باال میای بوخفه

بابای من تخم گذاشته... بابای من تخم طال »

 «گذاشته.

 

9 

آقای آرمین به اینجا که رسید چند 
طور که  تا همان نفس عمیق کشید

دیگ  ی ته بزرگ بعد از قضیه مامان
زمینی یادش داده بود قبل از  سیب

اش کند  اینكه کسی لگدی حواله
 عصبانیتش را کنترل کند.
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های تحجر کنار با صخره تیدرنهاهر موج نویی 

 آیدمی

گرسنگی درد عجیبی است. به قول دکتر شریعتی: 

کند، سخن گفتن از مائدهمی دادیبجایی که گرسنگی »

و واقعیت هم این است که تنها « های روحی خیانت است.

های آرمان و هدف تواند مانند گرسنگی ریشهمی زیچ کی

را طوری در یک مرد بکشد که خودش هم برای ابد 

 فراموششان کند؛ یک زن. چه برسد به دو تا.

که آقای آرمین  باالخره بعد از دو روز و چند ساعت

میل حاضر است پسر عزیزش را برایش  باکمالحس کرد 

نیمرو کنند، حقیقتی که در این مدت از چشمانش پنهان 

مانده بود برایش آشکار شد: در این مدت تخم نه تکان 

خوب  ؛ وخورده بود و نه پسرش به دیواره لگد زده بود

بدیهی است که این یعنی پسر آقای آرمین پیش از پا 

و غریب،  وتنها تکگذاشتن به این جهان توی تخمش، 

حسرت آرامش ابدی  که درحالیآقای آرمین  ؛ ومرده بود

خورد، قاشق قاشق سوپ کرفس تماماً پسرش را می

و با فروش تخم  داد یفرومگیاهی را 

 موافقت کرد.

حس کرد  که یزمان همفرامرز 

دیگر از زور گرسنگی صدایش 

، فهمید که منافع خانه و دیآ یدرنم

ارجحیت  یا یروشنگرخانواده بر هر 

 دارد و به مادرش قول سکوت داد.

جا  که همه عصر آن روز آقا و خانم آرمین تخم طال را

کردند، به  عنوان کار دست خانم آرمین معرفی می به

ها  ی مغازه بردند. گرچه همه ها طالفروشی  راسته

ارزد،  القول گفتند که هنر خانم آرمین مفت هم نمی متفق

ال قیمتی گذاشتند که خانم آرمین کامالً اما برای خود ط

قانع شد که اگر تخم گذاشتن آقای آرمین را اذیت 

 واجب نیست. هم  ناکند رفتن پیش دکتر چند نمی

وقتی به این سادگی از  هم آنزیاد،  قدر نیا هم آنپول، 

، واقعاً خرج کردنش کار سختی است. البته این دیایدربآدم 

ی اعضای  در جلسه که نیمهفکر ابتدایی آقای آرمین 

ی شهر گرفته تا ترین خانه خانواده لیستی از بزرگ

ترین استودیوی ی جهان و عظیمخانهترین کتاب بزرگ

خبری خاورمیانه تهیه شد خیلی زود نقض شد و همه 

فهمیدند که اگر آقای آرمین همچین یک فشاری به 

؛ خودش بیاورد و دو سه تا تخم دیگر هم بگذارد بد نیست

اش تخم میالبته پدر خانواده قطعاً باز برای خانواده و

اش ها و آسایش خانوادهگذاشت؛ آقای آرمین برای آرزو

 خیلی ارزش قائل بود.

تأمین راحتی  در جهتتصمیم برای تغییر شرایط خانه 

جای آقای  ازجملهچیز آقای آرمین گرفته شد و همه

شد. همه و نقش هر کس تعیین اش ییغذاآرمین، لیست 

ای روشن آماده بود که  چیز برای پرتاب به سمت آینده

ی کابوس خانم آرمین محقق شد. گرچه آقای آرمین همه

آمال و افکارش را فراموش کرده بود اما فرامرز از آرمان

ـ فرامرز اعتقاد داشت که باید هیچ  برنداشتهایش دست 

د. ها با آسایش زندگی کننرازی در جهان نماند تا آدم

فهمیدیم که آقای شهردار فرض کنید اگر روزی همه می

رود فقط و در شهرداری به دستشویی می سه بارروزی 

فقط برای اینکه بتواند دستش را توی دماغش بکند 

و در مدرسه با یک  ـ تر نبود؟زندگی کردن ساده وقت آن

بدون یک کلمه « مرغی در خانه»نام دیواری بهروزنامه

اما ؛ اخبار خانواده را به گوش مردم رساند حرف زدن همه

اش هجوم کس به خانهخالف ترس خانم آرمین هیچبر

ها و خبرنگاران بر سر نیاورد و دکتر

آقای آرمین نریختند. نه که مردم باور 

مردم شهر بعد از اعالم  نهنکردند، 

ها دیگر این نتایج انتخابات شورا

یرا راحت باور م پاافتاده پیشمسائل 

دختر یکی از  ازآنجاکهاما ؛ کردند

مالکین شهر به خاطر یک تصادف لگنش ترک خرده بود و 

بزند، خبر  به همرا  شان ینامزدنامزدش تصمیم داشت 

تخم طالی آقای آرمین در حاشیه رفت. خانم آرمین که 

فهمید دست مادر زمین هم در جهت خوشبختی خانواده 

است. آقای آرمین از فردای آن روز به اداره نرفت و جوجه

 کرد. به کارکشی خانم آرمین و فرزندان شروع 

اما بدبختی، مثل زلزله، دقیقاً زمانی روی سر آدم هوار 

دهد. بدبختی  ود که دیگر اصالً احتمالش را هم نمیشمی

ی آرمین نازل شد که روز یازدهم زمانی به سر خانواده

اش ـکه تهدید کرده ی ادارهآقای آرمین در حالی اخطاریه

بود اگر تا فردا به سرکار نرود اخراج خواهد شدـ را دریافت 

کرد که هیچ موفقیتی کسب نکرده بود. دریغ از یک نصف 

خم، یا حتی یک قطعه طالی کوچک یا اصالً یک قطره ت

گرفت  ... هیچی. هر بار که آقای آرمین تنگش میطال آب

شدند پشت در مستراح جمع می کوبان یپااعضای خانواده 

کردند، اما هر بار آقای و از پشت در سؤال پیچش می

عصر آن روز آقا و خانم آرمین تخم 
عنوان کار دست  جا به که همه طال را
کردند، به  آرمین معرفی میخانم 
 بردند. ها طالفروشی  راسته
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معنی ای پوچ و بیی قهوهآرمین باز تنها با همان توده

 شد.رو میهمیشگی روب

راهی که ممکن بود  به هردر این مدت خانم آرمین 

متوسل شد. از داروهای مدرن و قرص و شربت گرفته تا 

 مرغهای سنتی و حتی جادو جنبل و تخمجوشانده و عرق

؛ چشم حسود، همه را امتحان کرد دنیترکشکاندن برای 

چیز حاکی از آن بود که مثل سرنوشت محتوم هر اما همه

قهرمان دیگری، دوران طالیی اندام آقای آرمین هم به سر 

 آمده.

امیدی، به و آقای آرمین در روز یازدهم، در کمال نا

 اداره بازگشت.
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 سونامی

چند هفته بعد از بازگشت آقای آرمین به اداره، مدتی 

ی ی خانوادههای بیهودهبعد از تالش

آرمین برای اینکه به خودشان 

رگز تخمی وجود بقبوالنند که ه

نداشته، یک روز سرد برفی که آقای 

ی چپ بلند شده آرمین صبح از دنده

 ی همه ی بود و توی اداره پاچه

های اتاق بایگانی شرکت آبفا را  پرونده

گفت، بعد از ناهار در  و بد بیراه بهشان می گرفت یم

سر و ته فکر مستراح نشسته بود و به تلخی این زندگی بی

ناگهان صدای برخورد چیزی سنگ مانند با کرد که می

 چینی سنگ مستراح افکارش را برید. با دیدن شی

 سر خورد و در چاه افتاد، باز امید آرام آرامکه  یرنگ ییطال

 درونش زنده شد.

در خانه وقتی فرامرز در را باز کرد، پدرش را دید که 

 که درحالیسعی داشت جسم طالیی براقی را پنهان کند و 

خانه  به سمتزد مثل فشنگ از کنارش نفس مینفس

دوید. خیلی زود ماجرا دستش آمد. در را رها کرد و پشت 

با تمام  شانیهردوسر پدرش شروع به دویدن کرد. 

کفشی و دویدند. آقای آرمین از گلدان و جا زورشان می

رسید پشت سرش روی دم دستش می یزیهر چصندلی، 

چیز جای چاالکی  چیز... هیچاما هیچ؛ انداختزمین می

که  ی پیری. همینجز تجربهگیرد؛ البته بهجوانی را نمی

فرامرز خواست از پدرش جلو بزند آقای آرمین یک پشت 

طور که فرامرز به در و دیوار  پایی بهش زد و همین

شد از کنارش رد شد و  ها پهن می خورد و روی کاشی می

ی آرمین  ی خانوادهها زن که ییجازودتر به آشپزخانه، 

بودند، رسید. قبل از  سروصداهامنتظر دیدن منبع این 

اش را با غرور ییی طالبرنده اینکه نفسش باال بیاید برگه

باال گرفت و بدون کالم، امتیاز  اتکا قابلمثل یک پدر 

های جذب احساسات حاصل خبر را از خود کرد. زن

هایشان  چشمی اشک شوق در  ی آرمین با حلقهخانواده

بینند یا واقعاً مرد توانستند بفهمند که دارند خواب می نمی

اش را تحقق بخشد. فقط های خانوادهخانه توانسته بود رویا

فرامرز بود که دستش را دور دماغش کاسه کرده بود و بعد 

از لگدی محکمی که به ساق آقای آرمین کوبید، به اتاقش 

سوی یک  هم آن رفت تا برای این شکست مفتضحانه،

 استعداد دیرآموز، در خلوت خودش بغض کند. مبتدی بی

یک ساعت بعد، دوباره اعضای بالغ خانواده در اتاق 

نشیمن خانه دور هم جمع شدند ـ این بار فرامرز خودش، 

هق هق که درحالیخودش را در اتاق حبس کرده بود و 

بابا دوباره «  گفت:زد زیر لبی میمی

تخم گذاشته... بابا دوباره تخم 

هدف مجمع شور خانواده  ـ« گذاشته

تخم گذاشتن پدر پیدا کردن دلیل 

بعد از مدتی نسبتاً طوالنی بود. البته 

تخم گذاشتن پدر با همین سرعت هم 

برای گذران زندگی بد نبود، ولی افق

ای مثل آرمین خیلی های خانواده

 ساده بود. بودن زندهدورتر از یک صرفاً 

مداوم، اعضا به این  وجدل بحثبعد از چند ساعت 

های باروری و سترونی زماننتیجه رسیدند که باید تفاوت 

ی آقای آرمین را بررسی کنند و رقی کلید ورود به آینده

درخشان خانواده را پیدا کرد: برف! اما افسوس... صد 

ی زمین گرم شده است. دیگر هاست کرهافسوس که مدت

زمستان تا زانوی آدم توی برف  هرسالاز آن دورانی که 

تا مدرسه روی  هرروز، ساله هفتو آقای آرمین  رفت یفروم

های آبی و شد و از آن باال به برقکول پدرش سوار می

ی دور و محو کرد، فقط یک خاطرهنگاه می هاقرمز برف

هایی را میی آرمین حسرت روزمانده. حاال که خانواده

زدند خوردند که از سر بیکاری با ماشین در شهر گشت می

را تخمین  دشدهیلتوبیهوده  یا گلخانههای و میزان گاز

 قطره قطرهکردند که درک می یهرکسزدند، بهتر از  می

هایی که در قطب جنوب لب خون ما با نفس فک

ای کشند چه پیوند ناگسستنیهای یخی خرناس می ساحل

 رکردنیگ لیبه دلاینکه پلیکانی که حین مهاجرت  ؛ ودارد

 به هردر این مدت خانم آرمین 
راهی که ممكن بود متوسل شد. از 
داروهای مدرن و قرص و شربت 

های گرفته تا جوشانده و عرق
 ...سنتی و حتی جادو جنبل
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ی ما را با  میرد چرا روزی همه آدامس توی حلقش می

به قعر سرد اقیانوس فرو خواهد برد. این روزها در  خودش

 آیداکثر چهار بار برف میکل زمستان شاید سه بار یا حد

شود که با این تعداد تخم هم زندگی مختصری فراهم می

 ها بود.که دون شأن آرمین

زاـ همیشه با اتکا به گذار، چه بچهاما انسان ـچه تخم

کند و رقی ی پیدا میحلهوش سرشارش برای مشکالت راه

شود با تنظیم حل این مشکل را پیدا کرد. وقتی میراه

عادی را  یها مرغزمان تاریکی و روشنایی و دمای اتاق، 

بگذارند، چرا نشود همین کار  تخم دو بارگول زد تا روزی 

را با آقای آرمین کرد؟ مگر آقای آرمین چقدر از یک مرغ 

تر بود؟ پس راه بارور کردن آقای آرمین معمولی پیچیده

... و البته برف شادی به میزان یکولرگازمشخص شد: 

 زیاد.

فردای آن روز اعضای خانواده زیر نظر خانم آرمین 

با  بار نیاو  کشی را دوبارهشدند تا جوجه کار به دست

تر، تر و بصیرتی عمیقبینشی صحیح

اندازی کنند. آقای آرمین و فرامرز راه

اش با قول ـکه اعتصاب غذای صنفی

ی خبرنگاری و حق یک جلیقه

انحصاری پوشش خبری خانه پایان 

در زوایای  یکولرگازـ سه یافت

مختلف اتاق نصب کردند. رقی طبیعی

های شادی شهر را خرید و خانم آرمین در تمام ترین برف

کرد. بعد های مقوی درست میمدت پشت اجاق بود و غذا

کشی رسماً افتتاح شد. حاصل از دو روز کار مداوم جوجه

آرمین  های بعد آقایبود. طوری که در هفته العادهکار فوق

 .افتی دستای دو تخم هم حتی به رکورد هفته

رفتند آمدند و میها میها و تخمطور که هفته همین

گذاری آقای آرمین را بیشتر کشف   طبیعت تخم خانواده

بود که آقای آرمین  شده مشخصکرد. دیگر می

گذاری مثل هر مرغ ساعت قبل از تخم وچهار ستیب

 دادوهوارشد. سر هر چیز کوچکی طبیعی دیگری کرچ می

 تلویزیوناش پای  شد. همهانداخت و عصبانی میراه می

کرد و زیر لب با  نشست و فوتبال صامت تماشا می می

اما اعضای خانواده در این مدت ؛ کرد پچ می خودش پچ

های ی ویاربیشتر از همیشه با پدر مهربان بودند و همه

خانم آرمین  چراکه کردنداش را فراهم میمنطقیغیر

دانستند هیچ هایش را تربیت کرده بود که میطوری بچه

آید. افراد خانواده دست نمیچیز راحت بهچیز، هیچ

گذارد همچنین فهمیدند که آقای آرمین هر تخمی که می

اش فروکش باید دو ـ سه روزی بگذرد تا احساسات عاطفی

را خانم  بندیکند و تخم را به فردی که نوبتش بود ـ نوبت

آرمین روی یک کاغذ نوشته بود و به در یخچال زده بودـ 

های غرورآمیز تحویل بدهد. فرامرز هم جریان موفقیت

 کرد.منتشر می« مرغی در خانه»خانواده را در 
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 دارد پا کیآقای آرمین 

شاید حدود چهار ماهی از دوران باروری منظم آقای 

یک روز که فرامرز  بار نیاولگذشت که برای آرمین می

اش را پوشیده بود و رفته بود توی النه شال و کاله کاموایی

را دریافت کند، آقای آرمین ازش  تخمشی تا جیره

مردانه کند. تا  درد دلخواست تا بنشیند و با پدرش 

فرامرز ـکه ابداً هیچ مشکلی نداشتـ از خودش چیزی در 

دی و کتک بلغور و تراش دز یدست بغلمورد مدرسه و پسر 

های  فن ادگرفتنیو برای  نکرده بود

کس چند تا مشت از آقای آرمین وب

پیچانده  چند بارنخورده بود و دستش 

نشده بود، تخم را تحویل نگرفت. این 

های ها و بهانهو درخواست درخواست

مشابه آقای آرمین ادامه پیدا کرد و 

کشید  ییجا بهکم کار بیشتر شد تا کم

های آقای آرمین تقریباً هیچ که بدون انجام درخواست

اعتراض خانم آرمین،  محض بهشد. تخمی تحویل داده نمی

های  پدر خانواده در یک عصبانیت استراتژیک و فریاد

« هر چیزی بهایی دارد»راهبردی، بعد از اعالم اینکه: 

لیست وظایف هر کس ـ منهای خانم آرمین که مستقیماً 

وت به خودش ابالغ شدـ را در یک صفحه به در در خل

کنندگان  اتاقش چسباند و پیشاپیش برضد سرپیچی

 مذاکره رقابلیغی سنگین و  جانبه تحریمات یک رشته کی

 وضع کرد.

 بازهمها هم بشناسی، گویند اگر آدمی را سالمی

خانم آرمین فهمید که  ؛ وچیزی برای غافلگیر کردنت دارد

ها لج نکرده بود، اما تمام این سال در نکهیبااشوهرش 

های خانم آرمین ـحتی ی حربهلج است. همه خیلی بد

ـ اش را دیدیمهمین گرسنگی که چند صفحه قبل نتیجه

به شکست انجامید و اعضای خانواده ترجیح به پذیرش 

 وظایفشان دادند.

فردای آن روز اعضای خانواده زیر 
شدند  کار به دستنظر خانم آرمین 

 بار نیاو  کشی را دوبارهتا جوجه
تر و بصیرتی با بینشی صحیح

 اندازی کنند.تر، راهعمیق
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 ی موردعالقهشد غذای رقی، هر بار که نوبتش می

کرد و اعضای را درست می پدرش، بورانی با بادمجان تلخ

اند و از حضور که دور یک میز نشستهخانواده باید درحالی

ناهار بخورند. یا  باهماند همه در جمع خانواده خوشحال

بچه بود از گردن پدرش  که یوقتتوانست مثل  اینکه می

ی  آویزان شود و سرش را حداقل بیست دقیقه روی شانه

 قای آرمین بگذارد و بگوید که چقدر بابای خوبی دارد.آ

فرامرز که وظیفه داشت هر بار یک ساعت در یک 

ترین مورد مردانه با پدرش مشورت کند شاید خوشبخت

های زیادی در مورد عطر و چیز تنها نهفرد بود. چون 

ی خانه یاد گرفت ها و منش مردانه و ادارهکمربند و لباس

بعد از چند ساعت سردرگمی به دنبال  بلکه یک روز

موضوع به خانه برگشت و دور چشم مادرش از پدرش در 

مورد چیزی پرسید که پس از سه ساعت بحث و گفت گو 

شد. سبکی که « خورشید پشت ابر»منجر به تولد سبک 

ی مدیر مدرسه ـ که والدین عزیز هر قبل از افتضاح نامه

های  خبری زنگهای  چیزی سنی داردـ داشت در نشست

 رسید.تفریح به کمال و پختگی می

هایی هم که نوبت خانم آرمین  شب

آور  های خواب ها باید قرص بود بچه

خوردند و ساعت نه بوق خاموشی  می

این  نکهیبااشد. خانم آرمین  زده می

هایش  درخواست شدیداً برای چاکرا

اما دم برنمی یک هفته برای هر تخم هم آنضرر داشت ـ

دانست که از روز ازل به دهان زن می خوبی به چراکهد. آور

تنها  ؛ واندایرانی مهر سکوت و به روحش مهر صبر زده

شد در حرمت مدرنی که بهش می هتکبرای مبارزه به 

کرد تا گرفت و سعی میکمک می کائناتهایش از مراقبه

سرازیر  اش یخارجتمام انرژی منفی جهان را به چاکرای 

آقای  بازهماما ؛ کند تا جلوی لذت آقای آرمین را بگیرد

زد که به  می ییها نفس نفسو  ها قهقههآرمین هر بار چنان 

 تواند جلویش را بگیرد. رسید مادر زمین هم نمی نظر می

آمد.  اما این فقط چیزی بود که به نظر خانم آرمین می

با یکی از  اینکه اعضای خانواده باوجودآقای آرمین حتی 

های  ها و زیرپوش ها به مناسبت روز پدر تمام جوراب تخم

خوشحال نبود؛  هم  ناشهر را برایش خریده بودند، چند

کرد اعضای خانواده  چون خیلی وقت بود که حس می

چیزی  کنند. آقای آرمین از هیچ نگاهش می چپ چپ

ترسید؛ چون طبق تجربیاتش  نمی چپ چپبیشتر از نگاه 

 زنند. دانست معموالً بعدش لگد می می

آقای آرمین، چند هفته بعد از اجرای قوانینش اعالم 

کند، به یک ای که حس میعاطفی خألکرد که به دلیل 

طور  چیز آناما در این مورد هم همه؛ خروس نیاز دارد

رای نبود. آقای آرمین خروس را تنها ب سرراستمنطقی و 

غذایش قبل از خودش بچشد. چون  هرروزخواست که می

 یبه نحوخواهند اش میدیگر مطمئن شده بود که خانواده

ها ی طالسر به نیستش کنند تا شکمش را باز کنند و همه

 جا صاحب شوند.را یک
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 بوقلمون

تر از چیزی است که به  خانم آرمین خیلی آب زیر کاه 

های ظهر بود که آقای آرمین  رسد. آن روز طرف نظر می

تر از که خروسش سرحال یباوجوداین حقیقت را فهمید. 

ی دوید، همهمی طرف آنو  طرف نیاهمیشه در اتاق به 

برای آرام کردن دردی که از صبح در شکم و هایش تالش

تر شدنش شده پیچید تنها باعث بدتر و شدیدپهلویش می

رسیده بود که از  یبه حدبود و حاال 

کرد کمتر نفس زور درد سعی می

بکشد. از پشت خنجر خورده بود. به

 اش یزندگدید که پایان وضوح می

نزدیک است. تنها افسوسی که بعد از 

هایی ند تنها برای تخممامرگش می

کس  وقت به هیچ بود که بعد از پاره کردن شکمش هیچ

رسند. البته آقای آرمین خیالش راحت بود که تا نمی

اش تخم گذاشته بود که خانواده یا اندازه بههمین حاال هم 

اما از اینکه ؛ بعد از مرگش راحت راحت زندگی کنند

 د.کر اند داشت دق می احمق قدر نیادید  می

کردند آقای آرمین دوباره  اعضای خانواده که فکر می

کرچ شده، خوشحال از صبح به کار مشغول بودند و 

 هرلحظهی عزیزی بودند که منتظر نورسیده هرلحظه

ایستاده بود و  گوش فالممکن بود سر برسد. فرامرز دم در 

رساند. رقی که به اعضای خانواده می لحظه به لحظهاخبار را 

های تلخ را جدا  نوبت دریافت سهم تخمش بود بادمجان

کند و خانم آرمین، نفر بعدی  کرده بود و پوست می

اش را از حاال شروع کرده تا  لیست، مراقبه و تنفس زنبوری

یکی شود که پدر آقای آرمین  کائناتچنان با مادر  بار نیا

 را درآورد.

حتماً این کرچ زد که رقی که به دلش صابون می

ی پدرش حتماً به دلیل تخم سابقهشدگی طوالنی و بی

تر از  خانم آرمین خیلی آب زیر کاه
رسد. آن  چیزی است که به نظر می

های ظهر بود که آقای  طرفروز 
 آرمین این حقیقت را فهمید.
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بزرگی است که توی شکمش دارد، داشت غذا را تمام می

ی به مستراح رفتن آقای کرد که فرامرز خبر پیروزمندانه

 آرمین را برای اعضای خانواده آورد.

اعضای خانواده داشتند خودشان را برای ناهار دسته

کردند و دختر خانواده داشت تصمیم میجمعی آماده می

گرفت که چطور تخم جدیدش را خرج کند که فرامرز با 

برگشت. آقای « سطل آب یخ»خبر جدیدی به سبک 

آرمین بعد از یک اسهال شدید بدون هیچ تخمی از 

 دستشویی بیرون آمده بود و در اتاقش چپیده بود.

ین های سترون آقای آرمبعد از چند ساعت که اسهال

تر شد، شدید و شدید دردش دلمکرراً ادامه پیدا کرد و 

فرامرز خبری آورد که وجود شرایط فوق عادی را قطعی 

درآورد. آقای  باش آمادهکرد و اعضای خانواده را به حال 

 استفراغ کرده بود. بار نیاآرمین 

خانم آرمین سریعاً اقدامات درمانی را شروع کرد و 

های طبی برای پدر خانواده آماده انواع عرقیات و جوشانده

که از شدت کرچ شدگی  اما زمانی که آقای آرمین؛ شد

رسید، همه را از اتاق پرت کرد بیرون داشت به جنون می

درد و تهوع و اسهالش بدتر و هرلحظه 

ی رقی خانم آرمین را شد، نظریهمی

مامان، نکنه تخم »به وحشت انداخت: 

بابا تو شکمش چرخیده باشد. نکنه 

 «بخواد از ته دنیا بیاد.

که کامالً هم محتمل  این نظریه

رسید، خانم آرمین را متقاعد کرد که شرایط به نظر می

رسید و ول به نظرش میتر از چیزی است که ابسیار بغرنج

اگر سریعاً اقدامی نکند، ممکن است شوهرش سر زا برود. 

 پس فرامرز را دنبال دکتر شهر فرستاد.

کرد با یک دکتر شهر که با توصیفات فرامرز فکر می

ی ی خانوادهجان روبرو خواهد شد ـ تا خانهجسد نیمه

زد به اتاق نفس مینفس که درحالیآرمین دویده بود و 

قای آرمین رفت. بعد از ربع ساعت انواع معاینات، دکتر آ

اعالم کرد که شرایط حاد است. مشکل آقای آرمین ربطی 

به چرخش تخم نداشت، چون اصالً تخمی در کار نبود. 

بود و نیاز به یک جراحی  ستیآپاندبیماری آقای آرمین 

 فوری، اما ساده داشت.

اعضای خانواده تصمیم داشتند پدر خانواده را  نکهیباا

بالفاصله با آمبوالنس به بیمارستان برسانند، طبق دستور 

پدر خانواده ـ مدتی بود که حرف آخر خانه را آقای آرمین 

زدـ قرار شد دکتر به بیمارستان برود تا اتاق عمل را می

آماده کند و آقای آرمین خودش با ماشین به بیمارستان 

 .برود

اینکه دکتر از خانه بیرون رفت، آقای آرمین  محض به

لرزید  از درد صدایش می که درحالیرو کرد به زنش و 

تونی من رو گول بزنی؟ فکر فکر کردی می»فریاد کشید: 

کردی من احمقم؟ با آن عقل ناقصت نقشه ریختی تا شکم 

 «من رو پاره کنی و پولدار بشی؟ هان!

برای فرامرز گفت که در ها بعدها خانم آرمین  سال

و دیگر  همین لحظه بود که تمام چاکراهایش بسته شد

 وقت هم باز نشد. هیچ

ها و که تمام امید رسدها زمانی میدر زندگی بعضی

بیند؛ در این یشان را در حال نابود شدن می  آرزوها و آینده

هایی مثل خانم آرمین هم به  هاست که حتی آدمزمان

. اگر آدم خوشبخت باشد در این مواقع افتند التماس می

در حال نابودیش را  زیچ همهتواند انسانی هست که می

تواند به او التماس کند. وگرنه باید مثل  نجات دهد و می

ی آرمین که . خانوادهفتدیبسرنوشت  یپا بهها  اکثر آدم

ی اول بودند شروع به التماس کردند و به دست جزو دسته

اما آقای ؛ افتادند و پای آقای آرمین

آرمین، تفاوت چندانی با تقدیر کور و 

 کر و شالق به دست نداشت.

ها و بعد از چند ساعت التماس

ـکه صرفاً آقای آرمین را در  ضجه زدن

هایش به خاطر  بین دستشویی رفتن

دفعه خانم  تر کردـ یک تظاهر عصبانی همه نیادیدن 

 کرد: و شروع به جیغ کشیدن دررفتآرمین از جا 

آخه، خجالت بکش! من برا چی باید تو رو بکشم؟ »

ذاشتی، مگه اون موقع که  مگه اون موقع که تخم نمی

رفتی استادیوم، فوتبال رو برا دور و  جای کار کردن می

اومدی خونه  هیچی می کردی و شب بی بریات گزارش می

 «کسی سعی کرد بکشتت که االن بخواد.

به لرزیدن. به دیوار کل بدن آقای آرمین شروع کرد 

ها به  گرفته پشت سرش تکیه داد و چند لحظه مثل برق

ای باالی سر خانم آرمین خیره شد. بعد بلند شد،  نقطه

های خانم آرمین را گرفت و شروع کرد به تکان  شانه

تو همه این کارها رو از »دادنش و سرش فریاد کشید: 

ام به ذاشتی یکی از پسر دونستی اگر می عمد کردی. می

شد. تو  رفت گزارشگر فوتبال می دنیا بیاد حتماً می

دونستی هر بار موقع  دونستی من از اخبار متنفرم، می می

دیدی من نفسم بند  زدی اون کانال اخبار می فوتبال می

تر از چیزی شرایط بسیار بغرنج
رسید و است که اول به نظرش می

سریعاً اقدامی نكند، ممكن اگر 
 .است شوهرش سر زا برود
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کردم. من فوتبال دوس داشتم. تو  میومد. بغض می

 «دونستی. تو نذاشتی... تو نذاشتی می

ل کرد و چند عقب رفت تا آقای آرمین همسرش را و

ی در را بگیرد که  به در خورد. چرخید و خواست دستگیره

چشم به چشم فرامرز شد. سرش را پایین انداخت و سرخ 

هدف دستش را به باال و پایین  شد. چند لحظه بی

دستگیره کشید. بعد باز به فرامرز نگاه کرد و با صدای 

ال دوست من از اخبار متنفرم، من فوتب»آرامی گفت: 

و از در بیرون رفت. « خوام. دارم... من معذرت می

پسرای من »کرد: طور زیر لب با خودش زمزمه می همین

 «شدن... گزارشگر می

خانم آرمین از پشت سر آقای آرمین دوید و آستین 

خوای برو  باشه، اصالً دیگه اگه می»کتش را گرفت. 

اریم ذ خریم و می برات می تلویزیونشو. یه  گزارشگر

خوام  کنی من می ش فوتبال ببینی. اصالً اگه فکر می همه

« بکشمت دیگه به من تخم نده. فقط االن پاشو برو دکتر.

های خانم آرمین زل زد.  آقای آرمین برگشت و به چشم

اش لرزید، بعد  های به هم فشرده و چانه چند لحظه لب

بوقلمون »حرفش را تف کرد توی صورت خانم آرمین: 

 و از خانه بیرون رفت.« صفت.

خانم آرمین که به اتاق برگشت رقی نشسته بود روی 

طور ایستاده  کرد. فرامرز همان صدا گریه می تخت و بی

ی خبرنگاریش کرده بود و  هایش را توی جیب جلیقه دست

هایش را کنار  به در باز خیره شده بود. خانم آرمین بچه

ها گفت نترسند چون خودش روی تخت نشاند. به بچه

 که نیهماست که  دوست جاندرد سست و  قدر آنپدرشان 

کند و  فروکشبیرون از خانه عصبانیتش  یا قهیچنددق

کند خودش از ترس جانش با ببیند شکمش دردش می

رود بیمارستان و برایشان داستان جراحی پای کله می

به آقای آرمین در اوایل ازدواجشان را تعریف کرد که 

بود و صدای  افتاده عقبترس آقای آرمین چهار بار  رخاط

 ی آقای آرمین کل بخش بیمارستان را برداشته بود.گریه

هایش را  یکی دو ساعت بعد که خانم آرمین دور بچه

گفت  دروغ بهخواباند تلفن را برداشت و به پلیس زنگ زد. 

ساعت است که گم  وچهار ستیبکه آقای آرمین بیشتر از 

خودش لباس پوشید و پای پیاده توی شده. بعد 

 های تاریک شهر دنبال شوهرش راه افتاد. خیابان

ها دیگر زنگ نخورد تا دو روز بعد  ی آرمین تلفن خانه

به رقی گفت به مادرش خبر بدهد که  افسرنگهبانکه 

برگردد خانه. ماشین آقای آرمین را توی بیابان پشت 

و نداشت پیدا ی مالر ورزشگاه بیرون شهر که حتی جاده

ی صد متر از ماشین در گودالی پای  کرده بودند. به فاصله

جانی که یک تخم بزرگ طال توی دیوار ورزشگاه بدن بی

بغلش گرفته بود، وسط اشک و استفراغ و اسهال 

طال با ماژیک دو دست   افتاده بود. برای تخم شده خشک

هایی بسته و دهانی که  مشت شده به سمت آسمان، چشم

هایش معلوم  زد و ردیف دندان ا نیش باز داشت داد میب

قیمتی را  بود کشیده بودند. جسد با دستش میکروفن گران

 ی تخم گرفته بود. جلوی دهان نقاشی شده
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 آخرین خبر فرامرز

 «بابا مرد!»

فرامرز، با  آن روزاین آخرین خبری بود که فردای 

واقعیت تلخ »و خیره به زمین به سبک  چشمان افتاده

 به خاطرمعلوم شد خواستگار رقی  زمانی کهکه ـ« است

جای شماره چند درجه اشتباه در اشاره کردن در خیابان به

را گیر آورده بود ها  آن ی خانه و آدرس دوست رقی شماره

 و رقی تا صبح زار زده بود، اختراع کردـ به بقیه اعالم کرد.

مردم شهر که مدتی بود خبر جالبی برای شنیدن 

 هر جانداشتند برای شنیدن خبر هجوم آوردند. فرامرز 

اما ؛ گرفترفت دور و برش را انبوهی از مخاطبین می می 

 باال از او نشنید. ی ازجملهکس چیزی بیشتر هیچ

گویندگی را نداشت. از آن به  ودماغ دلفرامرز دیگر 

 ؛ کهگذاشت و رفت طرف فلسفه بعد خبرنگاری را کنار

البته برخالف گویندگی هیچ استعدادی درش نداشت. به 

ها برای  که پس از مدت اش وقتی ی منطقی تنها نتیجه

بعد از مرگ مادرش رقی را یک پنجشنبه سر قبر  بار نیاول

دید،  -جا خاک شده بودند یک هم یروکه -پدر و مادرش 

 رسید.

اه برگشتن از بین های بعد، هر شب در ر در سال

ی پدری  خانه طرف بههای اتاق بایگانی شرکت آبفا  پرونده

ی خودش شده بود که در هیمحو سا که درحالیخالیش، 

شد و در طرف رو حل میی درختان پیادهسایه طرف کی

های به  اش را از بین دندان زد، نتیجهدیگر دوباره جوانه می

 کرد:اش با خودش زمزمه می هم فشرده

 ■ «طالی همسایه، غاز بود. مرغ تخم»
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 كداستان 
 «سهیل میرزایی»نویسنده  

 

 تجربه

 ؟یه سوال دارم- 

 .بپرس پینوکیو- 

 !چرا خر شدم؟ پس که آدم نیستم. من- 

زودی  که قراره به برای این» ی مهربان لبخند زد: فرشته

 .«آدم بشی

 

 صداقت

 .پینوکیو دروغ گفت

 .دو دستی دماغ را چسبید

 .«دیگه آدم شدی تو نترس.» ی مهربان لبخند زد: فرشته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محبت

 .چسباند دخترک بستنی را به شیشه خودرو

 .آنلیسزد بار به پسرک چند

 .هر دو خندیدند

 .چراغ سبز شد

 

 

 بازی هم

که با آن بازی  سگ تکه استخوانی بود خوشیِ تنها دل 

 .کرد می

■ .گشت دنبال سگ می استخوان .پیرزن مُرد
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 «گوشت، خون و گندم»کوتاه داستان  
 «خسرو() یخسروجردحسین »نویسنده  

های زیادی به مزارع کشاورزی حمله  موش

به کردند، اما داروهایی که برای کشتن آفت کشاورزی 

تر  داد و چاق مصونیت می اها ر رفت، موش می کار

که  تا این های عالج بسته شده بود کرد. تمام راه می

 پیدا کرد. یراه عالجمهندس ک ی

ریزی کردند.  دستور داد چند هکتار بیابان را بتون

خیلی  دور این چند هکتار را دیوار بلند کشیدند و درِ

موش  ههر چ .قراردادندمحکمی برای این حصار 

جا داشت به این چند هکتار  جایی کهصحرایی بود تا 

 راهنمایی شدند.

ها را  موش موردعالقهمهندس دستور داد غذاهای 

ی نباتی، نخود،  خوردشان بدهند؛ گندم، جو، دانه به

ها خوب قوی شوند و زاد و ولد  لوبیا و... که موش

 کنند.

مرتبه  چند هکتار زمین را موش گرفت. بعد یک

دستور داد مواد غذایی را قطع کنند. نه آب و نه مواد 

 غذایی.

افتادند.  هم  ناها گرسنه شدند و به ج موش

جای مواد غذایی،  همدیگر را و بهجای آب، خون  به

 خوردند. گوشت یکدیگر را می

موش باقی  ده هزارقدر همدیگر را خوردند تا  این

ماندند که غیر از خوردن خون و گوشت کار دیگری 

وقت دستور داد در را باز کنند و این  نداشتند، آن

 ها و صحراها بریزید. ها را در همه زمین موش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چیزی جز خون و گوشت ها به  موش

کردند و  های دیگر تغذیه می عالقه نداشتند و از موش

 های دشت و صحرا را خوردند. موشی  ههم

ها به جان  وقتی دیگر موشی باقی نماند، مانده

نیز همدیگر را خوردند تا تنها ها  آن خودشان افتادند.

 دو تا موش باقی ماند.

هم از ها دیگری را خورد و دیگری  یکی از موش

 ■ گرسنگی مُرد.

 
مالت نویسنده در أاین داستان نتیجه سفرها و مشاهدات و ت)

گیری این داستان از یک  دنیای واقعی است. ناگفته نماند شكل

 اتفاق واقعی صورت گرفته که منبع این اتفاق هم کشور

 استرالیاست.(
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 «گردنبند»کوتاه داستان  
 «محمداسماعیل کالنتری»نویسنده  

پیرمرد در فروشگاهش نشسته بود. گاهی به تلویزیون و 

و  باال مدلکرد. یک سواری  گاهی هم به خیابان نگاه می

تمیز جلوی فروشگاه توقف کرد. خانمی با سر و وضعی 

طوری که ویترین را  اش پیاده شد و همان شیک از سواری

اش را فشار داد و وارد  کرد؛ دکمه کنترل سواری نگاه می

گردید. عطر مالیمی در فضا پیچید. با لبخندی  فروشگاه

 که درحالیسالم کرد. پیرمرد از جای بلند شد و 

هایش روی پیشخوان بود؛ جواب سالم را داد و  دست

که  رنگ به رنگسوی مانتوهایی  آمد گفت. خانم به خوش

یکی را لمس  که درحالیردیف از رگال آویزان بود؛ رفت و 

آقا! یک مانتو شیک و  اجح»کرد با تفاخر گفت:  می

پیرمرد با « خوام؛ دربند پولش هم نباش. می کی درجه

دخترم! »لبخند مانتوهای دیگری را نشان داد و گفت: 

 ازلحاظدوخت و هم  ازلحاظهستند. هم  کی درجهها  اون

رفت گفت:  میها  آن سوی طوری که به خانم همان« پارچه.

تو شهرتون عروسی دعوت هستم؛ لبه »

و حاال مزاحم  ییجا بهم گرفت آستین

پیرمرد با فروتنی گفت: « شما شدم.

هایی  ها چیه دخترم؛ مشتری این حرف»

خانم « مثل شما باعث افتخار ما هستند.

لباسی از رگال درآورد و  یکی را با چوب

گشت که پیرمرد با انگشت  با چشم دنبال اتاق پرو می

خانم به « م.آنجاست؛ دختر»نشان داد و گفت:  آن رااشاره 

داخل اتاق پرو رفت. در را بست و پس از پوشیدن آن و 

از الی  که درحالیدرآورد و  آن رابرانداز در آینه؛  چند بار

 یکی نیاآقا!  حاج»داد با صدایی بلند گفت:  در بیرون می

« ترشو بدین. شه یه سایز کوچیک یخورده گشاده؛ اگه می

پیرمرد مانتو را گرفت. روی پیشخوان گذاشت و یکی دیگر 

های خانم رساند. خانم پس از  را از الی در به انگشت

پوشیدن این مانتو و برانداز کردن آن از چند زاویه؛ 

شد. پس از مدتی مانتو به دست بیرون آمد و  اش یقبول

این اندازه منه؛ »داد گفت:  به پیرمرد می آن را که درحالی

پیرمرد با دقت « لطفاً بپیچید ببرم.

تازد و داخل نایلکس  آن را

گذاشت. خانم روی پنجه پا ایستاد 

پیشخوان را نگاه کرد و  طرف آنو 

خیلی »سپس با لبخند گفت: 

وقت  آن« که داری!هم  خوان کارتخوبه! 

درآورده؛ روی پیشخوان  کارت اعتباری را از توی کیفش

و کسر  است. لطفاً پولش 0000رمزش »گذاشت و گفت: 

رمز و  واردکردنپیرمرد کارت را گرفت و پس از « کن.

مبلغ؛ کارت و رسید مربوطه را جلوی خانم گذاشت و 

نایلکس مانتو را هم با دو دستش سوی خانم گرفت و 

 خانم کارت را در کیف گذاشت و پس از« مبارکه.»گفت: 

گرفتن مانتو؛ خداحافظی کرده؛ سوار ماشینش شد و رفت. 

سوی باال  سایید و سپس به به همهایش را  پیرمرد دست

تا از  هخدایا شکرت! روزی دو س»گرفت و با شوق گفت: 

سراغ مانتو برگشتی رفت « مه.ها بفرستی؛ بس این مشتری

لباسی بگذارد؛ متوجه  داخل چوب آن راو وقتی خواست 

دارد. یقه را ل یقه آن یک جسم خارجی قرار شد که داخ

ی پایین ریخت. گردنبندی طال زیر که باز کرد؛ دلش هر

درخشید. گردنبند از بستش جدا شده و الی  نور المپ می

یقه گیر کرده بود. سریع از  تاروپود

فروشگاه بیرون آمده دو طرف خیابان را 

 با دقتنگاه کرد و دوباره برگشت. 

در  آن راها جدا کرد.  خگردنبند را از ن

دست گرفت و با آن سبک سنگین کرد و 

خیلی سنگینه! یعنی »با خود گفت: 

ای از پارچه را که با آن  هتک« برگرده؟شه دوباره  می

کرد؛ پاره کرده و گردنبند را داخل آن  ها را تمیز می شیشه

پیچید و سپس در جیب کتش قرار داد. اذان ظهر از 

سوی  شد. فروشگاه را بست و به بلندگوی مسجد پخش می

های  راه افتاد. هوا ابری بود و باد مالیمی شاخه مسجد به

درختان چنار را که دو طرف خیابان بودند؛ به جنبش 

رسید میخی را دید که روی  که  نادرآورده بود. وسط خیاب

گرفت و پس از طی  آن راخط سفید افتاده بود. دوال شد 

آب انداخت. وارد ر جوی د آن رابقیه عرض خیابان؛ 

ن پشت میکروفون کنار منبر ایستاده مسجد که شد؛ موذ

گفت. یک دست روی گوش و دست  بود و اذان دوم را می

های آن تکان  دیگر مماس با رانش؛ آویزان بود و انگشت

که  خوردند. شتابان به وضوخانه رفت و وقتی تکان می

گویان   یااهللبرگشت نمازگزاران در حال رکوع بودند. یااهلل

به ته صف رفت و پس از نیّت و اقتدا به امام جماعت؛ با 

صدایی بلند اهلل اکبر گفت. نماز که تمام شد؛ پیش امام 

هوا ابری بود و باد مالیمی 
های درختان چنار را که  شاخه

دو طرف خیابان بودند؛ به 
 جنبش درآورده بود.
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جماعت رفت و جریان گردنبند را تعریف کرد. امام 

مشغول بود؛ گفت: های تسبیح  با دانه که درحالیجماعت 

رسانی کنی و اگه صاحبش پیدا  عباید اول یک مدتی اطال»

به نیّت صاحبش  آن رانشد یا خود گردنبند و یا قیمت 

از او « المنفعه خرج کنی. برای مستمندان و یا امور عام

تشکر کرد و از خادم مسجد تقاضا کرد که پشت 

جا بیرون  میکروفون پیدا شدن گردنبند را اعالم کند. از آن

را نواخت.  سبزی مشام او آمده و به منزل رفت. بوی قرمه

لباس بیرونی را درآورد و لباس خانگی پوشید. هنگام 

صرف ناهار جریان را تعریف کرد. عیال وسط ناهار؛ از جا 

 که درحالیبلند شد و گردنبند را از جیب کت او درآورد و 

با دو دستش دو سر گردنبند را پشت گردن خود نگه 

کرد. سپس سرسفره  داشته بود؛ جلوی آینه خود را برانداز

حاجی! اگه صاحبش »ناهار نشست و بالحن مهربانی گفت: 

« و بیرون بده بذار این برای من باشه. پیدا نشد؛ پولش

 که درحالیپیرمرد قاشق را توی بشقابش گذاشت و 

بده بیاد بابا. »سوی او دراز کرده بود گفت:  دستش را به

فت و عصری به فروشگاه ر« الوقتی هستی تو! عجب ابن

روی دو تا پوشه با ماژیک نوشت: 

گردنبندی طال پیدا شده است با ذکر »

و با چسب « شود. نشانی تحویل داده می

ها چسباند. غروب به زرگری  روی شیشه

حسین رفت و وقتی  اش حاج دوست قدیمی

اش شد پسر جوانش را دید که  وارد مغازه

پشت پیشخوان روی صندلی نشسته بود. 

یرمرد از جا بلند شد و ادای احترام کرد. با دیدن پ جوان

پیرمرد خبر دوستش را گرفت که در پاسخ شنید به بازار 

 جواننشان داد.  جوانرفته است. گردنبند را درآورد و به 

و داری باید صبر  اگه قصد فروختن اون»با احترام گفت: 

پیرمرد سرش را به عالمت نفی « کنی تا پدرم بیاد.

خوام قیمت  نه پسرم! فقط می»و گفت:  ین تکان دادطرف به

گردنبند را روی ترازو گذاشت و پس از زدن  جوان« بگیرم.

به نرخ امروز »حساب؛ گفت:  چند عدد روی ماشین

پیرمرد گردنبند را گرفت و « ارزه. میلیون تومن می یک

گذاشت تشکر کرد و از او  در جیب می آن را که درحالی

رساند. به فروشگاه خود خواست که سالمش را به پدرش ب

های گردنبند گمشده خود را  آمد. دو نفری آمدند و نشانی

اشت. کدام با این گردنبند مطابقت ند دادند. ولی هیچ

ها گذشت و از صاحب آن هیچ خبری نشد. تا اینکه  تمد

روزی پس از نماز ظهر و عصر پیش خادم مسجد رفت و 

میلیون  یکچه مشکالتی در مسجد هست؟ تا »به او گفت: 

خادم نرمه گوشش را خاراند « تومن پیش من محل داری!

کثیفه. اسپلیت خراب شده؛  اینجاهای  فرش»و گفت: 

شه و یک چندتایی هم المپ  بلندگو قطع و وصل می

پس از برآورد قیمت؛ هزینه  آن روزفردای « سوخته داریم.

را که حدود هفتصدهزار تومان شده بود پرداخت  ها آن

مانده؛ شب به  خصوص سیصدهزار تومان باقیکرد و در

دختر »منزل رفت و با عیال مشورت کرد. عیال گفت: 

و  مون دم بخته و پدر هم نداره اگه موافقی این پول همسایه

پیرمرد « اش بشه. به مادرش بدم تا کمکی برای جهیزیه

به عیال داد. حاال  هم  ناموافقت کرد و سیصدهزار توم

به ها  شده بود. همسرش در مهمانیها  آن گردنبند مال

ها گذشت تا اینکه  تبرد. مد بست و لذت می گردن می

تاپ  پآخرین فرزندشان از سربازی آمد و از پدر تقاضای ل

کرد. پیرمرد هرچه طفره رفت و ندارم ندارم کرد؛ پذیرفته 

کرد. تا  نشد و عیال هم به حمایت پسرش چکش کاری می

اد گردنبند افتاد و به عیال گفت: باره ی اینکه پیرمرد به یک

خواد برو اون گردنبند  اگه خیلی دلت می»

رو بیار ببرم بفروشم تا واسه شازده پسرت 

عیال گردنبند را آورد و « تاپ بخرم.  پل

حسین  ستش حاجپیش دو آن راپیرمرد 

تعریف کرد.  آن رازرگر برد و جریان 

ردنبند را گرفت و از پشت حسین گ حاج

برانداز کرد و  آن رااش  بینی هعینک ذر

ین تکان داد و گفت: طرف بهف سپس سرش را با تأس

دوست عزیزم این طال هندیه؛ و فقط هم ما زرگرها »

پیرمرد قلبش را ماساژ داد و گفت: « شیم. متوجه می

حسین لبخندی زد و گفت:  حاج« یعنی چه که هندیه!»

« که عین اصلیه و فوقش صدهزار تومن بیارزه. یعنی این»

ای درهم گفت:  پیرمرد آب دهانش را قورت داد و با چهره

مرده  حاجی جان! خوب نگاهش کن؛ این صاحاب»

حسین خنده بلندی  حاج« میلیون واسه من مایه داره! یک

ها را  بار مالئک نقاره ه چی شده؟ اینحاال مگ: »کرد و گفت

 ■  «.*زنند واسه تو می

 

وقتی خسیسی خیرات کرد، چند ملکه در  * گویند 

 زنند. عرش نقاره می

از او تشكر کرد و از خادم 
مسجد تقاضا کرد که پشت 
میكروفون پیدا شدن 

 گردنبند را اعالم کند.
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 بهادر حسنی «الماس»داستان كوتاه 

 آذین آبایی «عشق پروانه»داستان كوتاه 

 احسان پورجعفری «سكه طال»داستان كوتاه 

 پورساغر قلی« ی خواهرمقصه» كوتاهداستان 

 زادهزهرا سعیدی «مادر، بمان»داستان كوتاه 

 نژادامیر صفری «مشكل بزرگ»داستان كوتاه 

 شهربانو مقدم« ی زمینراز جاذبه»كوتاه داستان 

 ستایش معینی «صاحبگنج بی»داستان كوتاه 

 زاده خسروشاهیمانا حسن« زندانی از پر»داستان كوتاه 

 فاطیما اكبری «خریدكس او را نمیهیچ»داستان كوتاه 

 زادهملینا مظاهری «ی هفت رنگ و رز سیاه ملكه»داستان كوتاه 

 امیرحسن ابراهیمی خیبر« غول چراغ جادو، تهرانمن، »داستان كوتاه 
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 «ی خواهرمقصه»داستان کوتاه  
 ساله از بابل 02 ،«پورارمکیساغرقلی»سنده ینو 

 

 و عجیب .بود شده آرام خانه که بود ای چنددقیقه

 .شویم نگران آرامش از کردیم عادت. بود کننده نگران

 رنگ تر کم خانه پیوست، ما جمع به(( سرو)) که بعدازاین

 .گویم می را خواهرم .است دیده خود به آرامش روی و

 طوفانی روز دریک پیش نیم و دو سال دارم یاد به خوب

 را مان ساله ده سکوت آمد و دنیا به زمستان قلب در

 صبح !است طوفانی چهارفصل او !شکستنی چه .شکست

 مادر و من و دود می او شود می پا به ای ولوله شود می پا که

 پسش از .مان سه هر هم گاهی دنبالش، به نوبت به پدر و

 زمین بر نقش رمق بی شود می که شب .آییم نمی بر

 عروسکی برخورد با هرلحظه است، ممکن البته .شویم می

و  مان یکی دماغ در انگشتانش یا فروکردن و سرمان بر

 نو از روز و برخیزیم زده وحشت دیگری در چشم فروبردن

 .بدو ما بدو او ازنو، روزی

 وقت چند چون شدم نگران خیلی دیگه

 بود، شده آرام طور این خانه که پیش

 صداش که کجاست ببینم که شدم پیگیر

 اتاقم .یافتم اتاقم ی گوشه را او نمیاد،

 کودکیم، های عروسک تخلیه با .بود شده زنی پنبه کارگاه

 پنبه و پشم وسط .بود زده زن پنبه مثل را خاطراتم ی همه

 بودم شده شکلی چه دانم نمی.زد می دودو چشم جفت یه

 .بود ترسیده قدری هم او که

 آمد و اتاقم به هراسان مادرم .کشیدم فریاد ناخودآگاه

کرد  مهای عروسک و جلد اتاق و او و من به نگاهی ناامیدانه

 ...و

 به پاورچین پاورچین .شدم حاکم آرامش پیگیر ولرز ترس با

 انگیز حیرت ای صحنه .کشیدم سرکی .رفتم هال سمت

 حرف کسی با گویی و بود نشسته یکجا او .دیدم

 به بودم کرده پنهان مبل پشت که درحالی را خودم.زد می

 سر از وهم نزنم برهم را اش نسبی آرامش هم تا رساندم او

 با او و دوید می که دیدم را ای مورچه .دربیاورم کارش

. افتادم مادرم حرف یاد .بود تعقیبش در انگشتانش

 را ات کودکی از نیمی و بودی ماهری شکارچی)) :گفت می

 شکار که مورچه هر بعد .پرداختی مورچه شکار به

 با و بردی می دهان به مصرف برای بالفاصله کردی می

 شکار به و دوباره کردی می تف ترشش ی مزه چشیدن

 .((پرداختی می

 شیرین حتماً بعدی شکار ام کودکانه خیال در گمانم به

 .بود خواهد

 نقطه تنها گیری مورچه همین هرحال به

 تازه که بود خواهرم و من اشتراک

 .بود مشغول سخت .کردم کشفش

 بازو انبری را اش سبابه و شصت انگشتان

 رفتن زیگزاگ با مورچه و کرد می دنبالش وکرد  می بسته

 به ولی کرد می را اش سعی تمام کشید و می الیی ماهرانه

 صبر گفت می مورچه به هم سر پشت رسید نمی ای نتیجه

 !بگیرمت تا تن صبر !تن

 دیده اش داشتنی دوست و شیطون ی چهره در خستگی 

 ناامیدانه اما سرو .بود پیداکرده فرار فرصت مورچه. شد می

 زمین بر رمق بی و گریز تعقیب از خسته کرد، او به نگاهی

 ■ !بود برده خوابش! وای. کردم نمی اشتباه. افتاد

 
 

 جمع به(( سرو)) که بعدازاین
 و رنگ تر کم خانه پیوست، ما

 دیده خود به آرامش روی
 .میگویم را خواهرم. است
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 «صاحببی»داستان کوتاه  
 ساله از بجنورد 00 ،«ستایش معینی»سنده ینو 
 

هر  کشید و با روی زمین میاش را بر  پاهای خسته

شدت درد  هاش ب زده انگشت تاول داشت برمیقدمی که 

 هنگ مسیرش بود.آگرفت و صدای شکمش  می

های که بر پشتش سوار  او هزاران کیلومتر همراه دانه

های خار  را زیر بوتهها  آن پیمود و در آخر شده بودند می

هر استفاده نکرد و ها  آن وقت از کرد ولی هیچ پنهان می

ها را بردارد به خود  گرفت کمی از آن دانه تصمیم می وقت

را برای ها  آن ها استفاده نکنم و از این دانه بهترِ» گفت: می

 «.دارم نگهروزهای دیگر 

ها به همین منوال  ها، روزها و هفته ها، دقیقه ثانیه

 تر شدند. تر و بیش بیش خاک ریزها  گذشت و دانه می

آفتابی مورچه کوچک مشغول پنهان  روز کیصبح 

بر روی  اش یشانیپهایش بود و عرق از روی  کردن دانه

های مورچه از فرط  چکید و شاخک های بیابان می خاک

را ها  آن نزدیک شده بودند و آفتاب سوزان به همخستگی 

به سمت زمین خم کرده بود، درهمان حال که مورچه 

برد ناگهان روی  اش می نهآخرین دانه خود را به داخل ال

زمین افتاد و احساس کرد خورشید جایش را به ابرها داده 

سایه خود را روی زمین که از تشنگی دهنش ها  آن است و

 ابرها نبود، هیسا آن سایه، ؛ امااند را باز کرده بود انداخته

گذری بود که روی مورچه سایه  کفش بزرگ ره بلکه

ه از روی آن رد شد و دوباره ظانداخته بود و بعد از چند لح

جان مورچه تابید، مورچه  نور خورشید روی بدن بی

سختی  از گرما دهن خود را باز کرده بود و به که درحالی

های دیگری را دید که با خوشحالی  مورچه کشید، نفس می

■ ...او هستند زودرشتیرهای  مشغول خوردن دانه

 «الماس»داستان کوتاه  
 ساله از لنگرود 04، «بهادر حسنی»سنده ینو 
 

کرد که  یم یزندگ  یآب ک موشیبا و دور، یز یدر جنگل

 یداشته باشد. موش آب یک الماس واقعی یدوست داشت روز

با یکرد که از جنگل ز یم یزندگ یا در کنار رودخانه

 گذشت. یم

ح به جنگل یتفر یها برا اول بهار که خانواده یدر روزها

رفتند،  یمها  آن یختند و وقتیر یآمدند، آشغال و زباله م یم

ر یکردند و در ز یم یآور ها را جمع وانات زبالهیاز ح یگروه

بود چون به ها  آن از یکیهم  یکردند موش آب یخاک دفن م

وانات یگر از حید یو برخ یداد. موش آب یم تیاهم یزگیپاک

درون رودخانه را  یها توانستند شنا کنند، زباله یکه م

 کردند. یم یآور جمع

درون آب را جمع  یها داشت زباله یک روز که موش آبی

الماس روشن ک یش رفت. طرف بهد ید ینوران یزیکرد، چ یم

ک الماس یمن »با بود. آن را به همه نشان داد و گفت: یو ز

ه یوانات جنگل قضیکه همه ح بعدازآن« ام دا کردهیپ یواقع

آمدند تا الماسش را  یم یش موش آبیدند، پیالماس را شن

د درباره یمن نبا»با خودش گفت:  یتماشا کنند. موش آب

را از من بدزدند.   گفتم، ممکن است آن یگران میالماس به د

ن یهم یبرا« دا کنمیالماسم پ یبرا یخوب و امن یید جایبا

ر آن یکنار رودخانه رفت. ز ی شده خشکبه سمت درخت 

با  آن را یکند، الماس را درون چاله گذاشت و رو یا چاله

د یتا آخر بهار نبا»با خودش گفت:  یخاک پوشاند. موش آب

وانات یح ی تماً همهم تا آن موقع حیایبه سراغ الماسم ب

 «داستان الماسم را فراموش خواهند کرد

 ی همه یچند ماه بعد در بعدازظهر گرم تابستان وقت

وانات جنگل خواب بودند کنار درخت رفت تا الماسش را یح

از الماس نبود. تمام دور درخت را  یبردارد. هر چه کند اثر

به  یبا ناراحت یکرد، اما الماس نبود که نبود. موش آب رورویز

ده یالماسش را دزد یچه کس»اش برگشت و فکر کرد:  خانه

امد. از آن به بعد یبه ذهنش ن یهر چه فکر کرد کس« است؟

تمام  هرروززد،  یوانات جنگل حرف نمیاز ح کدام چیهبا 

 نداشت. یا دهیگشت، اما فا یجنگل را به دنبال الماسش م

ها دوباره به جنگل  خانوادهسال بعد با سبز شدن درختان، 

کردند. مردها درون رودخانه  یم یباز یها با شاد آمدند. بچه

ها در کنار رودخانه  کردند و زن یشنا م یادیز یسروصدابا 

د که یشن یزدند. آن روز موش آب یپختند و حرف م یغذا م

ادت هست که سال قبل یمامان، مامان، »د: یگو یم یپسر

 ■ «ن رودخانه افتاد؟یمام در ه یشکالت الماس
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 «من، غول چراغ جادو، تهران»داستان کوتاه  
 تهران ساله از 02 ،«امیرحسن ابراهیمی خیبر»سنده ینو 

 
ی  هرفت سراغ کتابخانشه قبل از خواب یا مثل همیپور

ها بود  دن کتابیک کتاب بردارد. در حال دیکوچکش تا 

ن و چراغ جادو. یالد که چشمش افتاد به داستان عالء

را باز   آن کتاب را از قفسه برداشت و رفت کنار پنجره تا

 عوض شود. یاتاق کم یکند و هوا

دود و  یبو قدر آنپنجره را باز کرد،  یکه ال نیهم یول

مان شد و زود پنجره را ید که پشیچیاتاقش پ یوسرب ت

 یلیشه به شهر نگاه کرد. تهران خیبست. از پشت ش

ا احساس کرد شهر در حال یدودگرفته و خفه بود. پور

خواهد  یاست و م یآمد آسمان ابر یم نظر بهاست.  یخفگ

د و شروع کرد یتختخوابش دراز کش یتو ید. وقتیایباران ب

ن یکرد که چرا مردم ا خودش فکر  شی، پبه خواندن کتاب

ادش افتاد که یهمه مشکالت باشند.  نید گرفتار ایشهر با

کنند تا به مدرسه  یر میک گیتراف یها چقدر تو صبح

شوند و بعد چقدر دود  یبروند. چقدر منتظر اتوبوس م

 خورند. یها را م اتوبوس

ن فکرها بود که خوابش برد. یدر هم

 هم به یبا صداتازه خوابش برده بود که 

د. یاز خواب پر رعدوبرقخوردن پنجره و 

 یباران تند یخوب که گوش کرد صدا

د. پس اشتباه نکرده بود. واقعاً هوا یرا شن

ف یکرده هوا کث یبوده و او فکر م یباران

 است.

اما  ردیر باران بگید شد تا دستش را زش بلنیاز جا

فرش اتاقش افتاده  یرو یبیز عجیناگهان متوجه شد، چ

ه یشب چیزی یکد یبرق اتاق را روشن کرد و د یاست. فور

وحشت کرد. آخر  یلین افتاده. خیزم یچراغ جادو، رو

از پنجره اتاق او در  یزین چیچطور امکان داشت چن

 آن راک برج وارد اتاق شود؟ آرام یزدهم یطبقه س

زده  زنگ یمیقد یچراغ جادو یک برداشت. درست بود. 

 تا چندا یبود. پور شده نوشته ییزهایش چیکه رو بود

ها را پاک  نوشته یرو یفیبرداشت تا کث کاغذی دستمال

د، یمال یطور که چراغ را م همان یکند و آن را بخواند ول

تمام اتاق را پر کرد و او را به سرفه انداخت.  یدیدود سف

 ظاهر شد. یان دودها غول بزرگیناگهان از م

ا فوراً گفت: در خدمتم سرور من. یدن پوریغول با د

کرد.  یا با دهان باز به غول نگاه مید؟ پوریدار ییچه آرزو

انگار الل شده بود. غول دوباره گفت: در خدمتم قربان، 

 طور خشک زده ا همانیپور ید. ولییتان را بگویلطفاً آرزو

د و با یکش یا ازهیچاره خمیکرد. غول ب ینگاه م

شه زودتر  یسرورم... م دیگفت: ببخش یحوصلگ یب

 د؟ییتان را بفرمایآرزو

مظلوم است و  یلیچاره خید غول بیا که دیپور

خوام کمکم  یبه او برساند گفت: من م یخواهد ضرر ینم

م. یخواد درست کن یکه دلم م جوری تا تهران رو اون یکن

 نم.تو یبله که م؟ غول گفت: یونت یم

دستش  یا رویبعد غول دستش را دراز کرد تا پور

د. آخه تا یترس یلیا اولش خیبروند. پور باهمند و یبنش

ده بود. ین نپرییک برج پایزدهم یحاال از طبقه س

 غول دستده بود به یش را بسته بود و چسبیها چشم

 چاره.یب

همه  نین و ایشه لطف کن یآقا غوله گفت: ارباب م

آرام شد  یا کمیاد! پورین؟ دردم میدستم رو نکش یموها

ش امن است از غول ید جاید یو وقت

ن و ییرفتند پاها  آن چاره جدا شد.یب

ف و دود یکث یها ابانین تا به خییپا

گر یها از زور دود د دند. درختیگرفته رس

آمدند.  یم نظر بهاه یسبز نبودند و س

هنوز  یبود، ول شب نصف بااینکه

که  ییها چاره را رها نکرده بودند و آدمیها شهر ب نیماش

زدند. انگار داشتند  یک بودند مرتب بوق میتراف یخسته تو

 گفتند. یشان به هم ناسزا میها با بوق

د. بعد یغول چراغ جادو خجالت کش یجلو یلیا خیپور

را  یو گاز ینیبنز یها نین ماشیام اگفت: آقا غوله فوراً تم

 یبذار که برق یکوچک رنگ یها نیب کن و جاشون ماشیغ

 !یباشه. فقط برق

ا را یزدن دستور پور هم به چشم یک یچاره تویغول ب

خواست  یا میطور که پور ها را آن ابانیانجام داد. بعد خ

چرخه...  ژه دوچرخه و سهیک خط ویکرد.  یبند میتقس

ک خط مخصوص یو  یبرق یها اتوبوسژه یک خط وی

کنار  یها همه درخت ی! برایبرق یکوچک رنگ یها نیماش

سبز گذاشتند و ی  هتاز یها اه بودند، برگیابان که سیخ

ز یبزرگ و تم یها دان، النهیچاره دور میب یها کالغ یبرا

از جایش بلند شد تا دستش 
را زیر باران بگیرد اما ناگهان 
متوجه شد، چیز عجیبی روی 

 است.فرش اتاقش افتاده 
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 ها مونوریلکردند تا  چندطبقهها را  درست کردند. اتوبان

 کنند. وآمد رفتبتوانند راحت 

 یریا با دستمال گردگیچاره به دستور پوریغول ب

کرد.  یریشمش، تمام آسمان تهران را گردگیابر

در عوض آسمان شهر،  ین رفت ولیدستمالش کالً از ب

گر کارشان تمام یبرق افتاد! پس از چند ساعت د یحساب

شد  یزد. اصالً باورش نم ینفس م چاره نفسیشد. غول ب

 ار شهر تهران بشود.گرفت روز یک

د و گفت: یا لپ بزرگ غول را بوسیپور

ه؟ غول که داشت ینوبت چ یحاال اگه گفت

شد گفت: فک کنم  یهوش م یب یاز خستگ

 ه قرن بخوابم!ین باشه که من یوقت ا

م یا گفت: نه االن وقتشه که بریپور

زه یجا ید به من و تو کلیم. بایکن یکم باز هیو  یشهرباز

 م.یشهر رو درست کرد یجور نیبدن که ا

ا گفت: اول ی. پوریرفتند شهربازها  آن ن شد کهیو ا

م. آخه من تا حاال سوارش یسوار بش ییم ترن هوایبر

ترن  یجلو یدند چه صف بزرگیجلو رفتند د ینشدم. وقت

ک ساعت دو ساعت ی، اما چاره نبود. شده درست ییهوا

هوش  یب یچاره داشت از خستگیصف بودند. غول ب یتو

که  نیشد تا سوار بشوند. همها  آن شد و باالخره نوبت یم

طان شروع کردند به تکان دادن یبچه ش تا چندسوار شدند 

رون یکرد دارد به ب یا احساس میپور که طوریها.  واگن آن

گه یزد که بسه د یا مرتب داد میشود. پور یواگن پرتاب م

 دن!یتکونمون ند

د از واگن پرتاب شد یک حرکت شدیناگهان با  یول

مادرش را  ین نخورده بود که صدایرون. هنوز به زمیب

 د:یشن

خواب  یه پسرم داریا... چیا، پوریپور -

 ؟ینیب یم

ش را باز کرد. یها چشم یا با سختیپور

ک یتختخوابش بود و مادرش با  یاو رو

شد  یسرش بود. باورش نم یوان آب باالیل

بود. با هول از تخت  دیده خواب که همه آن اتفاقات را در 

ن نگاه یین. پرده اتاق را کنار زد و از پنجره به پایید پایپر

شد شهر همان شهر بود و چهارراه، همان  یکرد. باورش نم

 ینین بنزیه ماشهم آنر ر بایکه داشت ز یچهارراه شلوغ

قدر دودگرفته و  که هنوز همان یشد و آسمان یخفه م

 ■ بود. یسرب

 

غول بیچاره به دستور 
ا با دستمال گردگیری پوری

ابریشمش، تمام آسمان 
 تهران را گردگیری کرد.
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 «زندانی از پر»داستان کوتاه  
 ساله از سمنان 01 ،«زاده خسروشاهیمانا حسن»سنده ینو 

 
 یها قطره سرخوردنخورد.  یسوز سرد به صورتم م

کنم.  یام احساس م نهیکمر، گردن و س یعرق را رو

مهابا خود را  یکه بغلتد  یقلبم م یشان درست از رو یکی

جا احساس  کوبد. نبض پرقدرتم را در همه ینه میبه س

که  سرانگشتانمو  رون زدهیکنم؛ مچ دستم که رگش ب یم

 شوند. یدر اثر مشت کردن به کف دستم فشرده م

ان یبه م یا  ناگهان گربه« م جلوتر؟یه قدم بریحاال »

چه  سر ست بریدود که معلوم ن یم یمزخرف یها کالغ

 که درحالیاند. پر زدنشان که هنوز اوج نگرفته،  ع کردهتجم

زنم و  یم یغیام، ج صورتم گذاشته یدو دستم را رو

بلرزم.  یا شود لحظه یپرزدنشان باعث م یگردم. صدا یبرم

اما دور شوم  نجایاتوانم از  یخواهم بدوم و هرچه م یدلم م

گذاشته و م یها شانه یستاده، دستانش را رویم ایجلو

شود،  یل به اشک میگذارد. بغضم تبد ینم

 ده.یباً خوابیشان تقریهرچند سروصدا

ق بکش... یآروم باش! نفس عم»

فشارد.  یم را میها با دستش شانه« آهان.

هایم را پاک  ا دستانم اشککنم ب یم یسع

فهمم که  یاند. انگار خودم هم نم امدهیا هنوز بند نکنم ام

ن یچ یشانیباال و پ یشده. با ابروهاام هنوز تمام ن هیگر

پرسشگرانه به صورتش  یافتاده و لبخند کمرنگ حالت

 یکنم که در آن کالغ یدهد. به پشت سرم نگاه م یم

بلند  یکیشان در نزد یکیقارقار  یناگهان صدااما نمانده 

 گذارم. یم میها گوش یشود. دو دستم را رو یم

 «تونم. یتونم آرش... باور کن نم ینم»

، یخوا یاگه م یم، ولیر ین اآلن میهم یخوا یاگه نم»

 «. باشه؟یتون یپس م

د. به نگاه یگو یدانم که دروغ نم یلحنش قاطع است و م

ا یسال؟  0شوم. چند وقت است؟  یره میش خا یا قهوه

ک یم با آرامش در یبار هم نتوانست کاما یشتر. یب یکم

شه یمزخرف هم یها ن پرندهیم. ایهم قدم بزن پارک با

 نیتر متنوعن و یتر د فراوانیگو یجا هستند! که م همه

چاره حشرات! ی؟ دروغ محض است! باند حشراتجانوران 

 خورند. یرا مها  آن مزخرف هم یها ن پرندهیهم

کشم.  یام را باال م ینی. ببندآمدهم یها عاقبت انگار اشک

که  کنم ینگاه م یزیانگ نفرتآرش به کالغ  ی شانه یاز رو

 24ماند.  یش به الشخور میخته و کمابیگردنش ر یموها

چشمانش لرزه به اندامم اما تر است  آن طرف یمتر

 اندازد. یم

« سمت اون؟ یبر یش یم یآخه نامرد تو خودت راض»

 خندد. یدن کالغ میکند و با د ینگاهم را دنبال م

ا وجود ینم تو دنیبدتر از ا ی حاال خودت بگو... پرنده»

فک »دهم:  یبار به چپ و راست تکان م 2سرم را « داره؟

 «نکنم.

، یبه ترست از اون کالغ غلبه کن یپس اگه تو بتون»

. یاونا رو شکست داد ی ترست از همه

نو ی. توام همیتر از ترست یوقت تو قو اون

 «گه نه؟ید یخوا یم

ادتون یکه تو استنفورد  یین حرفایا»

دوباره  «ذاره؟ یه اثر میدادن واقعاً رو بق

 خندد. یم

نازک  یپشت چشم« م سمتش؟یه قدم بریحاال »

 یکنم که رو ین موجود عالم نگاه میتر کنم. به زشت یم

م در مجاورت قلب یها هیگردد. ر یم یزین به دنبال چیزم

به  یکردنشان قدم یکنم و قبل از خال یپر مپرتالشم را 

 دارم. یجلو برم

رود و  یزند و م یکالغ پر م« ؟یتون یم یدین... دیرآف»

رون یام. نفسم را ب خسته یلیکنم خ یناگهان احساس م

 دهم. یم

 یاون حرفا به خاطرتو بود نه  به خاطر  گفته باشم! نه»

د و اشکم زن یلبخند م!« یکه زد یا یوپرت روانشناس چرت

 کند. یشده پاک م یجار یدم کیرا که نفهم

 

ای به میان   ناگهان گربه
دود  ی میمزخرفهای  کالغ

که معلوم نیست بر سر چه 
 اند. تجمع کرده
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هنوز منتظرم کامالً  که یدرحالنم و ینش یتخت م یرو

وار نگاه ید ین روییباال و پا یها قاب عکسدار شوم به یب

کنم. از جمله عکس من و آرش در دارآباد، عکس  یم

ش و عکس من و یسال پ 24ن تولّد مادر متعلّق به یآخر

پدر  یتوچال. راست یست اسکین و پیکاب تلهپدر در 

دانم  یل است! چه میکجاست؟ دانشگاه؟ نه... امروز که تعط

آهنگ تند  یا... به من چه! صداید، یرون. خریالبد رفته ب

اندازم  یپراند. دست م یخودم را هم از جا م یام حتّ یگوش

سرم  ییخواهد چه بال یا! امروز میخدا یدارم. وا یو برش م

 ورد؟!ایب

 «بعله؟»

 !«ییه فرصت استثنای»

نه خواب نبودم.  نهسالم... اشکال نداره که صبح زوده. »

 «زم؟!یعز یداشت یکار

 «ه!یز خوبیچ یلین واقعاً خیآخه ا»

گه! حاال  ینگاش کن توروخدا! بازم نم»

که ادامه بدهد  نیقبل از ا« شده؟ یچ

ها  به پرنده یفقط توروخدا ربط»م: یگو یم

 «نداشته باشه!

 «دا کردم!یجا پ نیه کالغ مرده ای»

شوم  یاش مجبور م با تجسّم چهره

 «آرش!»ق بکشم. ینفس عم

ه ین که یا یکیده از دولحاظ مهمّه! ین پدین ایبب»

 «رن...یم یکالغ مرده! کالغا معموالً نم

 «دونم! یخودم م»

اوضاع درست شه  یخوا یکه اگه تو واقعاً م نیم ادو»

تا  ین ببریمرده رو از ب یها ترست از پرنده یل بتوند اویبا

 «ها. م سراغ زندهیبعد بر

 «کار کنم؟یچ یخوا یقاً میدق»

 .«ینه که بهش دست بزنیم اییهدف نها»

کنم که  یخودم هم احساس م« مسخرس!»خندم.  یم

 خورد. یخودم م ی شتر به درد خندهین جمله بیا

 

 1خواستند مادرم را دفن کنند، فقط  یکه م یروز

مادر شدن من  یآغوش مادربزرگم که انگار ب سالم بود. در

دختر شدن خودش، من هم  یه بود نه بیگر یاش برا بهانه

که  ییل تا جایفام یم و باقیها م. خالهختیاشک ر یکم

کردند. فکر  یتر رفتار م د به نظرم معقوالنهیآ یادم می

 ی که همه نیا ی کردم البد مادر با مادربزرگ درباره یم

ست صحبت ین یز بدیرند و مرگ چیم یم یها روز آدم

 یلیسرش آمد خ یینکرده و از او نخواسته که اگر بال

را بکند  ییشه کارهایدهد و هم اش ادامه یبه زندگ یعاد

خواستند جسد  یکه م یکند درست است. موقع یکه فکر م

ام سپردند که به  ییرا دفن کنند، مرا به دست دختردا

ساله بود.  05ک دختر یکامل  ی ام نمونه ساله 1 یها چشم

ک لبخند یو  روشن یا ، چشمان قهوهیکمان یبا ابروها

کرد.  یره میک نفر را خیشه باالخره نگاه یر، که همینظ یب

که  ییش دور از جایکماب ییک درخت، جایم کنار یرفت

مادر بود. لبخندش را نثارم کرد و من را نشاند  ی ندهیقبر آ

 1من  یبرا یصندل عنوان بهکه ارتفاعش  یقبر سنگ یرو

 بود. آل دهیاساله 

 «ام؟یتا من ب نجایا ینیش یم»

د تکان دادم ییتأسرم را که به عالمت 

ه بعد، یثان 24د و کمتر از یرا کش لپم

دانستم کجا ممکن است باشد.  ینم یحت

ر قبرها؛ و یام نگاه کردم و به سا یبه صندل

هاست. همان  آن یدرک نکردم چرا آن قبر بلندتر از باق

ان یموقع شروع شد. هوا گرفت. سرم را باال بردم و از م

 یباران رو یا دم. قطرهیرا د اهیس یها ابر یها درختان تکّه

ها بلند شد. اول فقط چند  قارقار کالغ ید. صدایدماغم چک

اطرافم  ی و بعد، صدا بلندتر و بلندتر شد. انگار همه کالغ

ن آمدند و دوباره پرواز یزم یرو ییرا گرفته بودند. چندتا

رفتند. باد شدّت  ین درخت به آن درخت میکردند. از ا

 یبار از صدا نیاول یو من برا قارقارها هم یگرفت، صدا

م را بغل گرفتم و گوش سپردم به یها دم. زانویلرزها  آن

جا نشسته  ه کردم. همانیهم گر یها؛ و کم آن یصدا

برگشت که باران و  یزماناما ام گشتم.  ییدنبال دختردا

ها برپا کرده بودند تمام شده  که کالغ یامتیها و ق رعدوبرق

ساله نبود؛  05ک دختر یکامل  ی م نمونهیگر برایبود. او د

ر نبود. ینظ یم بیگر برایکه به لب داشت هم د یو لبخند

در آغوش مادربزرگم که 
مادر شدن من  انگار بی

اش برای گریه بود نه  بهانه
دختر شدن خودش، من  بی

 اشک ریختم. هم کمی
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کردم که در دوردست رد  ینگاه م یشتر به پسریمن ب

راهش کنار  یکه چند کالغ از جلو یشد، درحال یم

 دند.یپر یم

 

ز به دنبال یشوم. چشمانم ت یمها  آن ی وارد کوچه

زند و تپش قبلم  یردند. ناگهان خشکم مگ یجسد کالغ م

 ی سهیر شکل کییدن باد و تغیبا وزاما رد یگ یسرعت م

 یکه شکل جسد پرنده را به خود گرفته بود کم یا زباله

به پشت سرم  یکنم. نگاه یشوم. اطراف را نگاه م یآرام م

 حسزند.  یتندتر از معمول ماما م اندازم. قلبم منظ یم

 یا یرون مانند فراریخودم را از بب شدن دارم. یتعق

که باد زوزه  یسرد زمستان، درحال ینم که در هوایب یم

اش دور گردنش  قهیکه  یا یتونیز یکشد، با پالتو یم

ق است و فرار موف یرفتار کردن برا یستاده، در حال عادیا

دنبالش  ید تا مطمئن شود کسیپا یدائم اطرافش را م

از  یلشکرد انتظار دارم ید. شایآ ینم

 ا زنده دنبالم باشند.یمرده  یها کالغ

م باز یزنم در را به رو یتا زنگ در را م

اط منتظرم بوده. یکند. البد در ح یم

کاود.  ید دارد را مینگاهم هرچه در د

کند و از  یشتر باز میشود. در را ب یده نمید یخطر

 د دارم.یرود تا وارد شوم. ترد یش کنار میجلو

 «کجاس؟»

شه یکند. هم یپشت در اشاره م ییجا بهبا دست 

که منشأش ناشناخته د، آن است یا تهدین نوع ترس یبدتر

اط یخواهم وارد ح یکه م جیتدر بهم قلبم باشد. تپش منظ

ن یتر. به پهلو از دورتر عیشود؛ و سر یم نامنظمشوم 

شوم؛ انگار  یکه او نشان داد وارد م ییجا بهدر  ی نقطه

رد شوم که عرضش فقط اجازه عبور  ییتنگناخواهم از  یم

شوم  یدهد. وارد که م یک انسان الغر میسخت به 

اط یح یسمت راست ی روم تا باغچه یتر م بالفاصله عقب

د. من خودم را یآ یبندد و کنارم م یکوچک. او آرام در را م

اه پر بمانم. قلبم انگار یس ی ره به تودهیام که خ کرده یراض

زند. عرق را در کف  یآور م وحشتما امنقبض مانده 

ا یکمرم. حتم دارم،  یکنم؛ و در گود یدستانم احساس م

م یها که در رگ یزیم باور دارم، که چیبهتر است بگو

 ن خالص.ین است؛ آدرنالیست؛ آدرنالی، خون ناست یجار

م. یم به اون کالغ مرده دست بزنیش یق مما امروز موف»

م که مرده. زنده با ما نداره و من مطمئن یچ کاریاون ه

 «کش؟یم نزدیکنه. پس بر یقار هم نم شه، پرواز و قار ینم

ست. با ین یدن کافینفس کش یام برا ینیب یمجرا

بدون  روز کیکنم که  یکشم. فکر م یدهان، تند نفس م

ا یدن یعقب پر یبرا یب شدن، بدون آمادگیتعق حس

ها، بدون فشردن مشت و  پرندهدن یر دادن با دیر مسییتغ

کنم.  یها، بتوانم زندگ کالغ یدن صدایعرق کردن با شن

 یم، رویک پارک قدم بزنیرون، در یبتوانم با آرش بروم ب

و او در آن فضا، لبخند زدن من را  مینیمکت بنشیک نی

 ند.یهم بب

 «م...یبر»

ستاده. یا شیاج سردارم، آرام و لرزان. او  یم بر یقدم

د تنها یکند. من با یدانم که کمکم نم یم

که ترسم به  یطور که زمان باشم؛ همان

انگار  قدم کین یوجود آمد تنها بودم. ا

کم کرد. یا به آن کالغ نزدیک دنی

غ یزنند. ج یبرق م یا لحظهچشمانش 

ام  شود. شانه یگردم. آرش مانعم م یکشم و برم یم یا خفه

کند. با فشار دستانش  یرد و مرا رو به کالغ میگ یرا م

 یجار یدانم ک یکه باز نم یکنم. قطره اشک یبم میترغ

گر به سمت دشمن ید قدم کیکنم و  یشده را پاک م

خم  یکم که اگر کمینزد قدر آنروم. حاال  یام م یمیقد

خورد. پشتم از تصوّر  یشوم و دستم را دراز کنم به او م

ق یکوتاهم را عم یها کنم نفس یم یلرزد. سع ین کار میا

کنم. قدم کوچک  یام را باز م عرق کرده یها کنم و مشت

 به نظرآزار  یبار ب نیاول یک کالغ، برایروم.  یهم م یگرید

اما ز است یانگ زشت و نفرت ه نه کامالً. خب اورسد. البت یم

داشته باشد.  یرسد کار ین کالغ مرده به نظر نمیالاقل ا

لرزد آرام به سمت او  یام را که همراه دستم م انگشت اشاره

 یکنم. ناگهان صدا یکش مینزد یروم و کم ینشانه م

ع که یسر قدر آندوم؛  یکشم و م یغ مید. جیآ یم یکالغ

پشت  یز چشم به هم زدنکه در کمتر ا نیخودم هم از ا

دارم، آرام و  می قدمی بر
ایستاده.  شیاج سرلرزان. او 

کند.  دانم که کمكم نمی می
 .من باید تنها باشم
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 یاز رو یشوم. کالغ یزده م ام شگفت آرش پناه گرفته

فهمم  یم بار نیاپرد.  یرون خانه میبرگ چنار ب یب ی شاخه

پوشانند. آرش در آغوشم  یم تمام صورتم را میها که اشک

ادامه »د: یگو یشوم م یشوم. آرام که م یرد. بهتر میگ یم

دهم. به سمت  یتکان مد ییسرم را به عالمت تأ« م؟یبد

 د.یآ یبا من م بار نیادانم چرا  یم. نمیرو یکالغ م

 «جلو نه؟ یتر اومد دفعه راحت نیا»

 «اوهوم...»

ن یکنم هم یم. احساس میکالغ یسانت 24در حدود 

ن یرسم که ا یجه مین نتیشرفت است. تازه به ایهم پ

من هم کارش  ی  شده لیالتحص فارغدرمانگر تازه  روان

درست است. دستم را به سمت کالغ 

 برم. یم

خودم هم در ذهنم .« یتون یتو م»

ن انگشتم فقط یتر کیکنم. نزد یتکرار م

متر با کالغ فاصله دارد. چند  یلیچند م

کشم به  یکنم و دست م یمتر را رد م یلیم

 خندم. یاو. م

 

اتاق  کیتار مهین یبرم و در فضا یبه آغوش تخت پناه م

م به من زل زده. یکه مستق یکالغ عکس بهدوزم  یچشم م

بچسبانم که موقع  ییآرش قولش را گرفت که آن را جا

 ی کلفت و شمرده یقاً جلو چشمم باشد. صدایخواب دق

 د.یآ یون از هال میزیتلو

سال هم عمر  24ماکائو تا  یها یاکثر طوط»

 «کنند... یم

 یها دن برنامهیاز د ها. پدر هم دست ن پرندهیلعنت بر ا

چاره؟! یکند ب کار چهدارد. خب  یبرنم یشناس ستیز

دوزم به کالغ و با  یگر! باز چشم میاست د شناس ستیز

الت چه ین روز تعطیآخر یکه فردا آرش برا نیفکر ا

 نیبعدازاروم. قول داده  یم دارد به خواب میبرا یا برنامه

د یسپرده شود. شا یروزه ترسم به فراموش 2الت یتعط

 برساند! یانقالب، به ما هم سود یروزیسالروز پ

 

ش یها پرد. بال یم سو آنو  سو نیانا در داخل قفسش یم

تر بروم  خواهد عقب یخورد دلم م یقفس م یها لهیکه به م

 شوم. یوار فشرده میشتر به دیشتر و بین خاطر بیو به هم

 «؟یحاال چرا چفت درشو نبست»

 «رون.یارش بیقفس ب برو جلو و از»

ن را زمزمه یا« ارمش...؟یگه چرا من بیاد دیخودش م»

شوم. باز  یره مین افتاده به قفس خیچ یشانیکنم و با پ یم

چد. جلو یپ یگوشم م ش دریپرها یصدا

قفس که هستم  یک قدمیروم. در  یم

 یخورد و در کم ینا به در قفس میبال م

کشم.  یق میشود. صدادار نفس عم یباز م

گذارد و هردو  یام م شانه یآرش دست رو

 م.ینینش یم

ن که چقدر ین. آروم گرفته. لمسش کن و ببیبب»

 «آزاره. یب

آرام باز  دهم. در قفس را یآب دهانم را قورت م

کنم و  یکند. دستم را مشت م یصدا م یکنم. قژ یم

که در  است یروزن یتر کنم گرم یفشارم. احساس م یم

که مادرم را دفن  یتر از روز گرم یام. حت عمرم داشته

زند؛  ینبضم هم احتماالً از آن روز تندتر م ؛ وکردند یم

رم و یخواهد قلبم را با دو دست بگ یتندتر. دلم م یلیخ

کنم.  یکشم، مشتم را آرام باز م یق می. نفس عمدارم نگه

کنم. آرام نشسته. انگشتم که  یک میدستم را به بدنش نزد

اما غ بزنم یخواهم ج یزند و من م یم یخورد بال یبه او م

ند ینش یاو م یپرها یعادت؛ دستم رو یشتر از رویانگار ب

 ■ توانم باور کنم. یو من هنوز نم

 

 

 

 
 

ها. پدر هم  لعنت بر این پرنده
های  دست از دیدن برنامه

دارد.  شناسی برنمی زیست
کند بیچاره؟!  کار چهخب 

 است دیگر! شناس ستیز
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 «سکه طال»داستان کوتاه  
 ساله 02، «احسان پورجعفری»سنده ینو 

 

آمدم زنگ  تا لرزید می دستانم زد، قلبم تند تند می

 :خانه را بزنم، مادر در را باز کرد

 که اومدی تو برو نون بخر. حاال سالم پسرم، -

 .میرمکتابامو بذارم تو خونه  -

بده من  خوب :و گفتو دراز کرد  مادر دستش

 ...برم می

 !دستشویی هم برم دیبا و عقب کشیدم و گفتم: دستم

را الی کتاب دینی  سکه باعجله وارد اتاق شدم،

 :وارد اتاق شد مادر گذاشتم،

ای  خسته اگه رنگت پریده؟ چرا تو که اینجایی! -

 ...رمیامخودم 

پول را از دست مادرم گرفتم و 

 !خوبه حالم ،رمیم گفتم:

نزدیک تا حاال یه سکه طال رو از 

نو  فیو کراه به کفش  یتو ندیده بودم،

کردم به اینکه حتی مادر هم  فکر می

دفعه  کی تونست داروهاشو بخره! می

مغازه آقا  شهیرو شداشت بزرگی دیا

از یابنده تقاضا  شده گمیک عدد سکه طال » یحیی دیدم

شود به این مغازه تحویل دهد یا با این شماره تماس  می

 «بگیرد...

 لرزید سعی کردم بهش فکر نکنم!زانویم 

راه  تو صف نانوایی خلوت بود. نان زود گرفتم،

بتول خانم مهمان اومده  یبرا برگشت مادرم را دیدم گفت:

 !کمک کنم میرم

 راست رفتم سراغ سکه، وقتی به خانه رسیدم یک

 دوباره گذاشتم الی کتاب. نگاهش کردم، خوب

برداشتم رفتم جلوی تلویزیون  و خودکاریک کاغذ 

 !فهمیدم آخر اخبار می از باید اول قیمت سکه را

لقمه شامی که از  مادر دانم کی خوابم برده بود، نمی

 داد. دستم آورده بود، خانمخانه بتول 

از شهرستان اومده اینجا بچشو  خانممهمان بتول  -

هم گم  سکه داشته آورده خرج عمل کنه اون هی عمل کنه،

 .شده

 مادر سرفه افتادم. و بهلقمه توی گلویم گیر کرد 

 لیوان آب دستم داد.

 ؟دفعه چی شد یک -

 !خوابم میاد یچیه :و گفتمسرم را تکان دادم 

 پیچید! های مادرم توی گوشم می حرف

حروم  کنه حالل و پیدا می کسی کهخدا کنه » -

 .«سرش بشه

طالفروش شک  اگه دونستم باید چیکار کنم! نمی

 ؟رفتم چی کرد و لو می می

 خیلی طول کشید تا خوابم برد.

صبح که بیدار شدم اول رفتم 

کتاب را باز کردم از  یال سراغ سکه،

 قلبم تیر کشید، سرم سکه خبری نبود.

شد سر  داشت از جا کنده می

الی  شبیبار د نیآخر ،آوردم یدرنم

ها را ریختم وسط  کتاب تمام کتاب دینی گذاشته بودم!

 ...شده بود آب همه را تکان دادم،

 ؟کنی پسر داری چیکار می -

 ...گردم باید ببرم دنبال برگه امتحان دیروزم می -

 !نشهات دیر  زود باش مدرسه -

 مادر بدون اینکه صبحانه بخورم راهی مدرسه شدم،

 :جلو آمد لقمه کیبا صدایم کرد، 

 بیا حداقل اینو تو راه بخور! -

لقمه را توی کیفم گذاشتم و رفتم. از جلوی مغازه آقا 

یحیی که رد شدم خشکم زد از یادداشت روی شیشه 

 ■ خبری نبود...

 

 

 

 

 

 

تا حاال یه سكه طال رو از نزدیک 
و ی راه به کفش تو بودم،ندیده 

کردم به اینكه  نو فكر می فیک
تونست  حتی مادر هم می

 داروهاشو بخره!
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 «مادر بمان»داستان کوتاه  
 ساله از دزفول 02، «زادهزهرا سعیدی»سنده ینو 

 

حوصلگی  از روی بی و بود داده لمروی میز کارش 

 خورد. می وتاب چیپ

 ایه! اه، چه روزه کسل کننده -

دوباره  و اش را درهم کشید چهره گفت و این را

حوصلگی  آمد. با بی مشغول کارش شد. صدای تلفن می

 ، شما؟الو پاسخ داد: تلفن را برداشت و

داد از پشت تلفن صدای لرزان خواهرش را تشخیص 

 گفت: سپیده... سپیده، مامان حالش بد شده! که می

 سپیده گفت: االن کجاست؟

 االن توی بیمارستانیم خودتو برسون. -

را سر جایش  یگوش صدای بوق شنیده شد. و

 دست از دفتر خارج شد. کیف به گذاشت و

وسط خیابان رسیده بود که 

یادش آمد آدرس بیمارستان را 

 خواهرش تماس گرفت، با نپرسیده.

پدرش تماس گرفت؛ تنها  با .برنداشت

رسید، صدای بوق  به گوش که ییصدا

سردرگمی تمام  هیشب بود. یک حس،

در ای را  که ناگهان نور کورکنندهوجودش را فراگرفت 

پاهایش به زمین چسبیده شده  از ترس خود دید. مقابل

تر  واضحی اتومبیل  شد. حاال شکل بدنه تر نزدیک نور بود.

که تنها بیست  طوری تر شد به نزدیک لیاتومب شد. دیده می

 وتار شد. جا تیره ههم  ناناگه قدم بیشتر فاصله نداشت.

کرد. کنار  شدت درد می به سرش چشم باز کرد.

سختی بلند شد. کنار ماشین چه خبر  خیابان افتاده بود. به

در  یفرد تر رفت. کردند. نزدیک دادوبیداد می همه بود.

هایش خیلی به او  وسط افتاده بود. عجیب بود لباس

 دید! تر رفت. چه می کینزد شباهت داشت.

زد، گریه  داد ور بود. در خون غوطه بود کهخودش 

 دید. نمی او راکس  هیچ ؛ اماکرد

مردم شنیده  از حرفبدنش را به بیمارستان بردند. 

 کشیده است. بود که هنوز نفس می

 

و نوری شدیدتر  ؛ امابدنش دوید به دنبال

 را جمع کرد. و خود دیترس فراگرفت. او را یتر کورکننده

است؟ خواهرت  درست ای، نجواوار گفت: تو سپیده ییصدا

 0224سارا؟ تو متولد  و مادرتمیناست، پدرت علی 

 هستی و...

 تمام مشخصاتش درست بود!

 ولی... بلهسپیده گفت: 

 

امروز تصادف  گفت: و و صدا نگذاشت ادامه دهد و

کنی. حاال نگاه  اگر او بخواهد جهان را ترک می ای و کرده

 کن تا ببینی چه کردی!

با  ریدر تصوتصویری نمایان شد؛ تصویری زمینی، 

های  مادرش دعوا کرده بود. او اشک

 ادیدادوفر همچناندید ولی  مادرش را می

، ترس تمام وجودش را خداوندا کرد. می

 دید. کارهایش را می تمام فراگرفته بود.

طلبید، کاش  از همه حاللیت می کاش

 شد!... می

این  حاال تصاویر محو شدند و نجوا ادامه داد:

 کارهایت را ببین.

خواند... در  اولین نمازش را می او ظاهر شد:تصویر  و

 کمک به نیازمند و... ...قسمت بعدی قرآن

انجام داده بود، نمایان  که یخوبمو کارهای  موبه

این کارها لبخندی از روی رضایت بر  دنیبا دشدند. او 

 لبانش نقش بست.

اما چرا گاهی بد ؛ ای ی خوبی بوده نجوا گفت: تو بنده

 شدی؟ می

بیمارستان بود، کنار  یتو پرتوی نور خارج شد.از 

 دستگاه به او آویزان کرده بودند. چقدر بدنش.

ای!  حقیر شده چقدررا ببین، ببین  خودت نجوا گفت:

توانی  درستی نفس بکشی. حاال حتی نمی توانی به که نمی

 حافظی کنی. با خود چه کردی! از دوستانت خدا

وسط خیابان رسیده بود که 
یادش آمد آدرس بیمارستان را 

خواهرش تماس  با نپرسیده.
 .برنداشت گرفت،
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توانست کاری  ینم افتاد. نیبر زمسپیده کنار بدنش 

مدام در گوشش  سؤالبکند. از خود شرمنده بود. این 

 شد؟ شد: حاال چه می زمزمه می

 !و شکستهپیر  چقدرمادرش بر بالینش آمده بود، 

خوشحال شد که او سالم است اما 

و تر رفت  گفت؟ نزدیک مادر چه می

شنید که  های او را می زمزمه یصدا

 یو باق.. .گفت: بیدار شو عزی...زم می

حالش بد شد  ناگاه شد. سیلی از گریه محو می کلماتش در

 را از اتاق خارج کردند. او و

 یعنی تر از شب. ترسید، جا تاریک شد، تاریک همه

 خواهد مرد؟

باز کرد که روی تخت  یو وقتچشمانش را بست 

بیمارستان خوابیده بود. خواهرش مینا با چشمانی گود 

: و گفتنشسته بود. لبخند مصنوعی زد  کنارش افتاده،

 حالت خوبه؟

 سپیده پرسید: مامان، مامان کجاست؟

 کند امااش را مخفی  گریه برگرداند تامینا صورتش را 

 چیز را فهمیده بود. سپیده همه

روز ترخیص او از بیمارستان، روزی 

مادر چه سودی داشت!  بی یبود ولبارانی 

خارج شد، مادرش را  که  نااز بیمارست

از حریر سفید به تن داشت. پیشش رفت. مادر  یلباس دید.

 گفت: خوشحالم که سالمی! و دستی بر سرش کشید

 تاب نیاورد؛ سرش را روی زانوی مادرش گذاشت و دهیسپ

 و ی بلندی کرد پس از چندی ناگاه خنده گریست و زارزار

کس نفهمید چه اتفاقی افتاده است. این یک راز بود.  هیچ

 ولی شاید...

■ بماند.

 

 نیبر زمسپیده کنار بدنش 
توانست کاری  ینم افتاد.

 بكند. از خود شرمنده بود.
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 «ی زمینجاذبهراز »داستان کوتاه  
 ساله از دزفول 02 ،«شهربانو مقدم»سنده ینو 

 

 نیدر بای توی درخت گالبی  پری شاخک نقره

بعد از بازی خسته شد و  .کرد های سبزرنگ بازی می گالبی

داشت از آرامش و جای  که درحالیبه یک گالبی تکیه داد 

دفعه یه پری جلویش پرید و  برد که یک راحتش لذت می

ای از جا پرید روبه آن پری  شاخک نقره «پخخخخ»گفت 

بال طالیی ترسیدم فکر کردم گنجشکی یا »کرد و گفت: 

بال طالیی لبخندی زد و  .«ای چیزی بهم حمله کرده گربه

م تو چطور دور من موند بابا تو خیلی نگرانی، اصالً: »گفت

ای پرید  دفعه شاخک نقره بعد یک« از خونه، تنها داری...

بعد  .«من تنها نیستم اونجارو ببین» وسط حرفش و گفت:

به پایین درخت اشاره کرد در پایین درخت مردی با 

در دستش یک کتاب بود که  که درحالیبلند  موهای نسبتاً

شغول آمد او پایین درخت نشسته و م طرف درخت می به

طالیی رو به  بال خواندن کتاب شد.

 ،هرحال به»ای کرد و گفت:  شاخک نقره

واست تنگ شده بود گفتم بهت  دلم

بعد نگاهی به دور انداخت و .« سری بزنم

ای  شاخک نقره «کنی؟ خب، اینجا چیکار می»گفت: 

 «دهم. خیلی کارها انجام می» لبخندی زد و پاسخ داد:

 ؟چی مثالً -

غروب جلوی خورشید  یتو خورم، ها می از گالبی مثالً -

ها از  وقت یگاه کنم، کشم و به آن نگاه می دراز می

دزدم اُه... راستی کم و بیش  آشپزخونه همین آقا غذا می

 ...ارمذ سر کتی می  سربه

 ؟کتی؟ کتی دیگه کیه -

و برا  اس که این دور ی چاق و چله کتی یه گربه -

یاد ولی من خیلی  اواز من خوشش نمی .کنه زندگی می

 دوست دارم اذیتش کنم.

رو به . ظاهر شدلبخند مرموزی روی صورت بال طالیی 

؟ بریم سروقت نظرت چیه: »ای کرد و گفت شاخک نقره

ای به  کننده ای نگاه ناراحت شاخک نقره «اون گربه هان؟

دونم  طالیی می بال ببین،: »بال طالیی انداخت و گفت

ده ولی این یکی  ها خیلی حال می گذاشتن گربه سر سربه

قدر تیز و سریع که انگار داره با یه  پلنگ اون .گربه نیست

 «..خیال شو. بی لطفاً .ده اسب مسابقه می

کار  خب حاال چی» :و گفتبال طالیی آهی کشید 

 .«بازی بگو هی کنیم؟

نظرت در مورد » :ای کمی فکر کرد و گفت شاخک نقره

 .«ام باشک چیه؟ من عاشق این بازی بازی قایم

ای دیگه هم دارم کی  مگه چاره» بال طالیی جواب داد:

 «ذاره؟ چشم می یک شه؟ قایم می

 .تو چشم بذار میشممن قایم  -

 .تو چشم بذار میشممن قایم  نه -

 .باشه -

دستانش صورتش را پوشاند و شروع  ای با نقرهشاخک 

 دوروبرطالیی به  بال کرد به شمردن،

نگاهی انداخت و پس از لحظاتی در بین 

 ها ناپدید شد. گالبی

 ...ده نه ،هشت هفت،-

گوش شاخک  صدای فریاد بال طالیی به همان زمان در

خبر از  جا بی بال طالیی از همه ناگهان رسد. ای می نقره

ای  ها بیرون پرید و پشت شاخک نقره ها و برگ شاخهبین 

 ای به پشتش نگاهی انداخت و گفت: نقره شاخک قایم شد.

بال طالیی دهانش را باز کرد که چیزی  «چیزی شده؟»

 .بود بندآمدهبگوید ولی ناگهان چشمانش گشاد شد زبانش 

کتی با  .جا خورد او همای برگشت  وقتی شاخک نقره

ب آچشمان زردش به او زل زده بود و دهانش باز بود و 

دهانش روان زبانش بیرون افتاده بود آهسته قدم 

ای و بال طالیی  رفت شاخک نقره داشت و به جلو می برمی

تر  عقب چند قدمآمد  قدم گربه که به جلو می با هر

ور  رفتند تا اینکه صبر کتی تمام شد و شروع به حمله می

رفت بال  طرف کیای به  شاخک نقره .ها کرد ه پریشدن ب

ای رفت  شاخک نقره به دنبال یکت دیگه. طرف بهطالیی 

 .ای بیشتر از بال طالیی متنفر بود چون از شاخک نقره

ای توی  پری شاخک نقره
های  گالبی نیدر بدرخت گالبی 

 کرد. سبزرنگ بازی می
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کتی هم  .پرید ای از شاخه به شاخه دیگر می شاخک نقره

دفعه در پرشی اشتباه کرد و مجبور شد  یک اما ،به دنبالش

که گالبی را که از شاخه آویزان بود بگیرد در همان زمان 

پرش  کیبا کتی جلو او توقف کرد بعد کمین کرد که 

دفعه بال  یک بعد چپش کند. لقمه کیای را  شاخک نقره

ای منتظر  شاخک نقره ظاهرشدهطالیی روی شاخه کناری 

 ماند.

ای خودش را  کتی پرید و در همان زمان شاخک نقره

ای که بال طالیی روی آن  روی شاخه

بال طالیی از روی هوا  .بود انداخت

ای را گرفت ولی وزن  شاخک نقره

چیزی بود  ای بیشتر از اون شاخک نقره

سختی  کرد به و می طالیی فکرشکه بال 

 .شاخک کشاند یرا روای  شاخک نقره

تر نگاهی  های پایین وقتی نفس هردویشان جا آمد به شاخه

تر سر یک شاخه نازک  انداختن کتی چند شاخه پایین

کتی سرش را باال آورد و  ،بال طالیی سوتی زد .افتاده بود

 یبر روبه بال طالیی خیره شد خواست  تیبا عصبان

آن بود  یبر روای که  ی دیگری بپرد ولی شاخه شاخه

تر شاخه را  محکم .کتی خیلی ترسید .تکان ناگهانی خورد

ای که متوجه  گرفت تا نیفتد بال طالیی و شاخک نقره

موقعیت کتی شده بودند شروع کردن به شکلک درآوردن 

شاخک  .اورندیدربتا هر جوری که شده حرص کتی رو 

به  او راکشیدند و  یی به کتی زبان میای و بال طال نقره

باالخره صبر کتی تمام شد  .زدند های مسخره صدا می اسم

ی دیگر ولی از روی آن لیز خورد و  پرید بر روی شاخه

ها گیر کند ولی  شاخه را بهافتاد خیلی سعی کرد خود 

ها ول شدن و  نتوانست چند گالبی هم همراه او از شاخه

گالبی  جوانآن مرد  ان زمانهمبه زمین افتادند در 

برداشت و به آن نگاهی انداخت کتابش را بست و 

طرف خانه رفت بال  گالبی در دستش بود به که درحالی

چیز را دیده بودن برای  ای که همه طالیی و شاخک نقره

چند لحظه ساکت بودن بعد بال طالیی 

سکوت را شکست و گفت بگو ببینم این 

 هست؟آدمه چند وقته اینجا 

 .شه چند سالی می -

دونست این درخت  همه وقت نمی این-

 درخت گالبی؟

داند  دونم ولی برام سوال پیش اومده خلقی که نمی نمی

 از همه موجودات سرتر است؟ چطور گالبی چیست؟

ای رو به بال طالیی کرد و  دقایقی گذشت شاخک نقره

همه وقت اینجا بودم تا از این آدم  حیف شد این» گفت:

بینم خودم بیشتر از اون چیز  چیز یاد بگیرم ولی حاال می

بیا باهم برگردیم »مکثی کرد و بعد ادامه داد:  .«دونم می

بال .« کنیم به شهر پریان اینجا فقط وقتمون رو تلف می

های یکدیگر را گرفتن و  دست .یید کردأت با سرطالیی 

 ■ راه افتادند. طرف شهر پریان به به

 

 

 

همان زمان کتی پرید و در 
ای خودش را  شاخک نقره

ای که بال طالیی  روی شاخه
 روی آن بود انداخت.
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 «ی هفت رنگ و رز سیاهملکه»داستان کوتاه  
 ساله از مشهد 4، «زادهملینا مظاهری»سنده ینو 

 
سرزمین »نام  سرزمینی بود به های دور در زمان

ها بود. خواهر گل  ی گل ملکه« رنگ هفت»گل «. ها گل

رنگ بسیار نفرت  ی هفت از ملکه« رز سیاه»رنگ؛  هفت

خواست او را  رو می کرد از این به او حسادت می داشت و

ها را به چنگ آورد و  و الماس سرزمین گلپژمرده کند 

 ها شود. ی سرزمین گل خودش ملکه

ها  ها دختری بود که سرزمین گل در سرزمین انسان

کرد. برای  های او را باور نمی را باور داشت ولی کسی حرف

سمت   ی اتاقش فرار کرد و به از پنجره شب کی همین

رنگ  ی هفت ها رفت. وقتی به کاخ ملکه سرزمین گل

ماجرای رز  ازجملهچیز را  رنگ همه ی هفت رسید، ملکه

ای کشید که  سیاه را برای دختر تعریف کرد. ملکه نقشه

جای خودش رنگ بزند و یک الماس  را به دیسف گلیک 

ها بگذارد و  جای الماس اصلی سرزمین گل تقلبی به

رنگ  رز سیاه مشغول از بین بردن گل هفت که یدرزمان

ن الماس تقلبی است، دختر را به خانه رز تقلبی و دزدید

 ی عمرش را بشکند. سیاه بفرستد تا شیشه

شان را عملی کردند و رز  ها به کمک هم نقشه آن

ها به جشن و  سپس با دیگر گل ؛ وسیاه را از بین بردند

 خواندند: هم شعر و آواز می پرداختند و با یکوب یپا

 ■ رنگه قشنگه و هفت ی ما زرنگه ملکه
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 «مشکل بزرگ»داستان کوتاه  
 ساله از الرستان 02، «امیر صفرنژاد»سنده ینو 

 

زندگی  ی بزرگ شمسی یک خانوادهی  در منظومه

خورشید بود و نام خواهرها و ها  آن کردند. مادر می

ها  آن ترین بزرگ و خیمر ، زهره، زمین،عطارد برادرانش:

ها  آن ترین و کوچک نپتون بقیه اورانوس، ؛ ومشتری بود

 پلوتو بود.

زمین به مادرش خورشید گفت: مادر جان من  روز کی

یک مشکل دارم. مادرش گفت: چه مشکلی؟ زمین گفت: 

های روی من خیلی زیادند، دیگر جای نفس کشیدن  م آد

در من جای ها  آن ت: مقداری ازعطارد گف. برایم نمانده

ها  آن تو به مادرمان خیلی نزدیکی، یول زمین گفت: بده.

 .سوزند می

گفت: نه خواهر  .را به من بده زمینها  آن ناهید گفت:

توانند طاقت بیاورند.  که نمی است ییها طوفانروی تو 

 مریخ

 

 

تو خیلی  یروزها زمین گفت: .را به من بدهها  آن گفت:

 هایت خیلی سردند. مشتری گفت: خب پس شب گرم و

تو از گاز هستی. زحل  نه زمین گفت: .را به من بدهها  آن

تونم کمکت کنم؟ زمین گفت: نه حلقه تو پر  گفت: من می

 شب یا روز است. چه موقعدانند که  مردم نمی .از ماه است

اورانوس گفت: من چی؟ زمین گفت: روی تو خیلی 

 من که. نپتون گفت: یا شده لیتشکسرد است و تو از آب 

خوب نگهداری کنم! زمین گفت: تو هم ها  آن ازتوانم  می

. پلوتو یا شده لیتشکترمان مشتری از گاز  مثل برادر بزرگ

 .تو خیلی کوچکی« نه!»گفت: من چی؟ زمین گفت: 

زمین با  .را به من بدهها  آن مادرشان گفت: زمین جان

روی شما مواد مذاب است.  مادر جان نهترس گفت: 

را تحمل ها  آن مادرش گفت: پس مجبوری تا روز موعود

 ■ .کنی

 

 «خریدکس او را نمیهیچ»داستان کوتاه  
 ساله از الرستان 5، «فاطیما جعفری»سنده ینو 

 

 روز کیو من باالی انباری مغازه خیلی تنها بودم. 

آقای « نخ قرمز مخصوص دامن دارید؟» خانمی آمد گفت:

 و بعددار نخ قرمز به او داد خانم پولش حساب کرد  مغازه

رفتند.  رفت خانه در بین راه مسجدی بود که مادرها می

 کردند و نخ رسید به خانه. ها بازی می برای نماز و بچه

 تصمیم گرفت قالب بافتنی بخرد. گرید روز کیخانم 

لند بود و باالی سرش کج شده بود، رنگش هم قالب ب

با قالب دوست  نخ سفید بعد خانم قالب هم آورد خانه.

« خواهد چکار کند با ما؟ این خانم می» قالب گفت: .شد

داشت با دختری  نم دفعه! هرچه فکر کردیم نفهمیدیم. یک

خواهم برای تو دامن  می» گفت: کرد به او می صحبت می

! من دیگه جونخ آ !آخ جون نخ گفت:دفعه!  یک« .ببافم

 .میشمتنها نیستم یک دامن 

 

قالب شروع به بافتن کرد چند روز پشت سر هم بافت 

 تر شد قالب نگین را با نخ بافت. طور نخ کوتاه همین

سفید بود شکل گل بود. ناگهان! نخ گره خورد و  هنینگ

را باز کند، صورت  گرهشقالب هرچه تالش کرد نتوانست 

زد: دارم  بود صدا می بندآمدهنخ قرمز شده بود نفسش 

کمکم کنید! نگینه راه را برای قالب پیدا کرد  میشمخفه 

شود قالب گره را  باز می گرهش یطرف نیاو به او نشان داد 

قند برای نخ  باز کرد و نخ نفس راحتی کشید و نگینه آب

! دوباره شیآخ :بهتر شد گفت و حالشآورد. نخ خورد 

 دامن تمام شد. چند ماهقالب شروع به بافتن کرد بعد از 

گلی شده  شکل دامن گل و بهاز تنهایی بیرون آمد  نخ

 ■بود.
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 «پروانه عشق»داستان کوتاه  
 ساله از تهران 02، «آذین آبایی»سنده ینو 
 

سرش را چرخاند و نگاهی به زمین انداخت. هنوز 

همین موقع  هرروزاش گرفت.  ای نیامده بود. دل پنبه

آمد. نگران شد. ترسید که برایش اتفاقی افتاده  پروانه می

طرف آسمان را طی  طرف، به آن طاقت از این یب باشد.

کرد. به ناگاه حرکت موجودی کوچک توجهش را جلب  می

خوشحالی  از کرد. آمد... پروانه رنگارنگ و زیبایش آمد.

روانه را خواست طوری توجه پ می دلش ترکید. داشت می

کرد.  پرواز می بال سبکخیال بود و  جلب کند اما پروانه بی

ابر دست از تقال برداشت و به پروانه خیره شد. موجود 

در هر بال او دنیای این ابر خالصه  که ییبایزکوچک و 

کاش روزی  شد. لبخند تلخی زد و آرزو کرد که ای می

 ذهنشتوانست با پروانه صحبت کند. ناگهان فکری به  می

پروانه  به دنبالتوانست از امروز  رسید. می

کشد  که او بال می ییبه هرجاسفر کند و 

او پرواز کند. پس منتظر  یپا بهبرود و پا 

شد تا پروانه بنشیند و او با خیال راحت 

نشست  یدرنگیسفبه کارش ادامه دهد. پروانه روی گل رز 

 طرف دوستان به ابر اش شد. و مشغول خوردن صبحانه

خداحافظی کرد. در تمام این ها  آن دیگر رفت و با همه

طور سر  مدت حواسش بود که پروانه نرود. پروانه همان

خورد. وقتی صحبت  اش را می جایش نشسته بود و صبحانه

ابر با دوستانش تمام شد. باالی سر پروانه آمد. دقایقی 

راه  به دنبالشگذشت و پروانه از جایش بلند شد. ابر هم 

افتاد. چند لحظه گذشت و ابر احساس کرد که دیگر 

تکه  رفت تکه بیشتر از آن راه می اگر تواند حرکت کند. نمی

جا  بارید. مجبور شد همان شد و مانند برف بر زمین می می

کرد که پروانه هم  می آرزو .درکندبماند و خستگی 

م پروانه ه خوشبختانه بنشیند. مبادا برود و ابر گمش کند.

انگار خسته شده بود روی گلی نشست و کمی استراحت 

خواست از آسمان پایین برود  ابر زد. می به سرکرد. فکری 

 برف به باید یا کار اینی اما برا. ندیپروانه بنش و کنار

در هردو صورت از بین  که  ناد و یا بارش می تبدیل

 ماند که شیفته پروانه باشد. وقت ابری نمی رفت و آن می

طور که غرق در فکر نزدیک شدن به پروانه بود  همان

کودکی را دید که کیسه پالستیک در دست به پروانه 

 .باشد ندیده را او پروانه آمد می نظر  به. شد می نزدیک 

 نشسته بود. گل همان یرو آرام چون

به پروانه نزدیک  لحظه به لحظه کودک

دانست  شد و ابر حیران و درمانده نمی می

چه کند. چیزی نمانده بود که کودک 

پروانه را بگیرد که فکری به سر ابر خطور کرد. ابر دو قدم 

 گریدعقب رفت و بعد با تمام توان خودش را به یک ابر 

جیغ کشید  کودک زده شد و باران بارید. رعدوبرق. دیکوب

بال و فرار کرد. پروانه ترسید. از روی گل بلند شد و 

شد. پروانه از او  صد برابرآنجا دور شد. غصه ابر از  زنان بال

ابر  بود وترسیده بود. پروانه رنگارنگش از او فرار کرده 

به باران تبدیل شد و اشک ریخت تا تمام وجودش  قدر آن

■ از بین رفت.

 
 

 

لبخند تلخی زد و آرزو کرد 
توانست  کاش روزی می که ای

 با پروانه صحبت کند.
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 پور یمیرحساحل ؛ نتسفیاگیزو یآندر، بازگشتلم: یف یمعرف
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 «رساندن داستان و شخصیت به آخر خط»  دهم بخش؛ نویسی نامه فیلمدر  یپرداز اصول داستان 

 «یریحانه ظهیر» 

 
آیا نیروهای منفی داستان شما از چنان قدرتی برخوردارند 

العاده  که جبهه مثبت را وادار به کسب صفات و خصایص فوق

شوید که به شما در نقد  ادامه با تکنیکی آشنا می در کنند؟

 کند. ک میکارتان و پاسخ به این سوال اساسی کم

 ابتدا ارزش اصلی مطرح در داستانتان را مشخص کنید.

 عدالت. مثالً

ها است و  معرف بار مثبت این ارزش قهرمان عموماً

 نیروهای مخالف معرف بار منفی.

ندرت تا حد  اما زندگی امری ظریف و پیچیده است و به

 کنند. یا شر و درست یا نادرست تقلیل پیدا می یرخ نهآره یا 

 منفی بودن درجات و مراتب مختلفی دارد. یگرد عبارت به

در مثال ما  که مقابل مثبت نقطه نخست، ارزش متضاد،

بین ارزش  ؛ اماشکسته شدن قوانین یعنی؛ عدالتی شود بی می

 گیرد: مخالف قرار می امر مثبت و نقیض یا متضاد آن،

در نقطه مقابل  که تا حدودی منفی است اما دقیقاً یتیموقع

 است، یضتبع مخالف یا مغایر عدالت، امر گیرد. مثبت قرار نمی

 غیرقانونی نیست: منفی که لزوماً یتیموقع

 ،یکاغذباز ،ینژادپرست ،یتبار گمار

کسانی  ها. و تمام انواع نابرابری یطرفدار

دارند ممکن است قانون  تبعیض روا می که

هستند  نه عادلها  آن را زیر پا نگذارند اما

 و نه منصف.

آخر  در متضاد حد نهایی تجربه بشر نیست. امر ،همه ینباا

صورت  مخاصم که به یرویین خط امر منفی در منفی قرار دارد،

 مضاعف منفی است.

 ییمرز نهاداستانی که از حیث عمق و وسعت کشمکش تا 

رود باید طبق الگویی حرکت کند که امور  تجربه بشر پیش می

 شود. و منفی در منفی را شامل می دمتضا مخالف،

منفی در منفی یعنی یک منفی مرکب که در آن وضعیت 

 شود. به لحاظ کمی بلکه به لحاظ کیفی نیز بدتر می فقط نه

های شیطانی  در منفی یعنی رسیدن به حد نهایی قدرت یمنف

 سرشت بشر.

 یا یدنامتوان استبداد  وضعیت را می ینا در زمینه عدالت،

بیان کرد که در زمینه قدرت فردی و  به عبارتی آن راتوان  می

 «.حق با قوی است» رود: می به کارطور یکسان  اجتماعی به

 آیا؛ تلویزیونی را در نظر بگیرید یکارآگاههای  سریال مثالً

 هایی نظیر سریال قهرمان رسند؟ به مرز نهایی میها  آن

اند و تالش  آماده برای اجیر شدن نماینده عدالت؛ اسپنسر

ابتدا با  ها آن کنند از این آرمان بشری محافظت کنند. می

ها به کوئینسی اجازه  بروکرات؛ شوند میروبرو تبعیض 

شخصیت سیاسی از نفوذ خود  یک دهند، کالبدشکافی نمی

اسپنسر را  که یکس کلمبو شود، سد راهکند تا  استفاده می

 گوید. اجیر کرده به او دروغ می

هایی که توسط نیروهای  پلیس بعد از گذشتن از شکاف

پرده از  باالخره شوند، تبعیض ایجاد می

جرم یا ؛ دارد عدالتی حقیقی برمی بی

این  او پیوسته است. به وقوعجنایتی 

دهد و عدالت را به  نیروها را شکست می

در اغلب  ین؛ بنابراگرداند یبازمجامعه 

مخالف به  یروهاین های جنایی، درام

 روند. ورای امر متضاد نمی

تفاوت موجود میان امر متضاد و امر منفی در منفی در 

محدود و گذرای  میان قدرت نسبتاً تفاوت زمینه عدالت،

شکنان و قدرت نامحدود و پایدار کسانی است که قانون  قانون

در آن قانون وجود دارد و  که یاییدنمیان  تفاوت سازند. را می

عدالتی نه  واقعی بی عمق در آن حق با قوی است. که یاییدن

شکنی بلکه در جرایم قانونی متبلور  در تبهکاری و قانون

 شوند. شهروندان خود مرتکب می یهعلها  شود که دولت می

و باالخره داستانی را تصور کنید که در آن ارزش مثبت 

یعنی  مجاز عبارت است از روابط جنسی مجاز و طبیعی.

طبیعی یعنی برقراری رابطه  جامعه واز سوی  شده پذیرفته

 و نوعی ابراز عشق. لذت ،یدمثلتولجنسی برای 

توان روابط جنسی خارج از  در زیر عنوان مخالف می

زناشویی یا قبل از ازدواج را قرار داد که گرچه طبیعی است اما 

که از حیث عمق و وسعت  داستانی
تجربه بشر  ییکشمكش تا مرز نها

رود باید طبق الگویی  پیش می
حرکت کند که امور مخالف، متضاد و 

 شود. منفی در منفی را شامل می



   9313 ماه آبان|چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و یکم شماره 916 

با فحشا برخورد شدیدتر از  غالباً جامعه نیست. شده پذیرفته

امری طبیعی  این پدیده مسلماً اما ابراز ناخشنودی دارد، صرفاً

شوهری و ازدواج  چند ،یچندهمسر همسری، دو است.

و  شده پذیرفتهدون ثبت قانونی در برخی جوامع بینانژادی یا ب

 شود. در برخی دیگر غیرمجاز تلقی می

های متضاد  دانستند که ارزش نویسندگان زبده همیشه می

داستانی  اگر حد نهایی تجربه انسان نیستند.

مخالف  ارزش در حد ارزش متضاد یا بدتر،

متوقف شود در ردیف صدها اثر 

 هرسالهگیرد که  ای قرار می پاافتاده پیش

به  داستانی که صرفاً یراز شاهدشان هستیم،

/بزدلی و شهامت /بردگی،یآزادگ /دروغ،یقتحق عشق/نفرت،

اثری پیش و پا افتاده و  طورقطع به پردازد تقریباً امثالهم می

 اهمیت است. بی

رسد ممکن  داستانی که به مرحله منفی در منفی نمی

رگز اثری درخشان و است رضایت مخاطب را جلب کند اما ه

 العاده نخواهد شد. فوق

به کنید داستانتان ارضاکننده نیست و  اگر احساس می

ابزار خاصی برای بررسی مشکالت و  یدبا زند، لنگ می ینحو

داستانی  یوقت در اختیار داشته باشید. آن رادرک نقایص 

بدانید که علت آن ضعیف بودن نیروهای  مسلم ضعیف است،

جای اینکه نیروی خالقه خود را صرف ابداع  به مخالف است.

داشتنی و جذاب برای قهرمان و دنیای او  های دوست جنبه

 رشته یکبسازید که با ایجاد  یبه نحومنفی را  جبهه کنید،

طبیعی و صادقانه موجب  به شکل ای، های زنجیره واکنش

 تقویت ابعاد مثبت داستان شود.

های مطرح در داستان و  گام نخست این است که ارزش

را ها  آن نحوه گسترش و پیشروی

ها  های مثبت کدام ارزش مشخص کنید.

تر است و نقطه  یک شاخص کدام هستند؟

نیروهای  یاآ سازد؟ اوج داستان را می

مخالف به تمام زوایای امر منفی دست 

در جایی از داستان به قدرت منفی در ها  آن یاآ یابند؟ می

 رسند؟ منفی می

های مطرح در داستان در پرده اول از  ارزش یطورکل به

پرده دوم به امر متضاد و باالخره در  در مثبت به امر مخالف،

ایان تراژیک باشد رسند خواه پ پرده آخر به منفی در منفی می

 ■ و خواه با تفاوتی اساسی به وضعیت مثبت بازگردد.

 
 بع:امن

 داستان

 نویسی نامه یلمفو اصول  سبک ساختار،

 

نویسندگان زبده همیشه 
های متضاد  دانستند که ارزش می

 حد نهایی تجربه انسان نیستند.
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 «کوبی اژدهادختری با خال»  فیلم معرفی 
 «امین شیرپور»؛ «اُپلِو آردِن نیئِلس»کارگردان  

 

 The Girl with the) کوبی اژدها دختری با خال

Dragon Tattoo )نیئِلس کارگردانی به 2444 محصول 

تریلری جنایی و بسیار ( Niels Arden Oplevاُپلِو) آردِن

 نام همین به رمانی اساس جذاب و رمزآلود است که بر

الرسن ساخته  استیگ سوئدی نگار روزنامه و نویسنده ی نوشته

 گرفتن قرار تجاوز مورد شاهد سالگی 01 در شده است. او

 از او تنفر باعث مسئله این که شد دختری

 زندگی تمام در زنان علیه تجاوز و خشونت

موفق  برای را خود وقت هیچ استیگ. شد او

 از و نبخشید دختر آن به نشدن در کمک

 او های کتاب اصلی موضوع که بود زمان این

 چند. شد زنان علیه جنسی های خشونت

 طلب قربانی از کرد، می گناه احساس که استیگ بعد روز

 که نامی بود، لیزبث دختر آن نام. نپذیرفت او اما کرد، بخشش

 ساالندر لیزبث یعنی خود کتاب سه اصلی شخصیت برای او

 هزاره گانه سه از رمان اولین کتاب این .کرد انتخاب

(Millennium series )سوئد در 2441 سال در که است 

 ساالندر لیزبث سری این در اصلی های شد. شخصیت منتشر

 اجتماعی روابط و قوی ای حافظه با ساله سی تا بیست دختری

 و نگار روزنامه محقق یک بلومکوئیست میکائیل و ضعیف

 که هنگامی. است (میلنیوم) هزاره نام به ای مجله ویراستار

 نوشتن قصد کرد، سری این نوشتن به شروع الرسن استیگ

 او زودهنگام، و ناگهانی مرگ دلیل به اما داشت را کتاب ده

 تمام را چهارم قسمت از نیمی و اول سری سه توانست فقط

 24 از بیش توانسته، 2400 ژوئن تا میلنیوم سری. کند

 این. برساند فروش به دنیا کشور 14 از بیش در نسخه میلیون

 زنبور و آتش اژدها، با طرفدارانش توسط ترتیب به رمان سه

 کوبی خال با دختری سینمایی ی اند. نسخه شده گذاری نام

 با دارد نام "متنفرند زنان از که مردانی" درواقع که اژدها

 تومیتوز راتن سایت منتقدان. شد مواجه منتقدین استقبال

 به 044 از 42 امتیاز بینندگان و 044 از 52 امتیاز میانگین

 سایت در منتقدان توسط که هم نقدی 22 از. دادند فیلم

 هیچ و بود خنثی نقد 1 و مثبت نقد 20 شد ثبت متااسکور

 امتیاز فیلم این به که کسانی ازجمله. نشد نوشته ای منفی نقد

دیوید فینچر  2400سال  .بود فقید ایبرت راجرت دادند 044

کارگردان معروف آمریکایی این فیلم را بازسازی کرد و دنیل 

 کریگ و رونی مارا را در آن بازی 

 

داد. با اینکه این فیلم در هالیوود ساخته شد و از نظر 

ی سوئدی  ی سوئدی بود اما نسخه تر از نسخه ظاهری قوی

ها معتقدند بازسازی  تر دارد و خیلی تر و جذاب داستانی کامل

 ی اصلی نخواهد رسید. پای نسخه وقت به آمریکایی هیچ

ستارموس  سورن: کننده / تهیه اُپلِو آردِن نیئِلس: کارگردان

درام، : هیستربرگ / ژانر راسموس ارسل، نیکوالی: / نویسنده

 مایکل: تریلر، جنایی، مرموز / بازیگران

: راپاس و... / موسیقی نائومی نیکویست،

 کرس، اریک: گروث / فیلمبرداری جیکوب

 اوسترود / تاریخ آن: فیشر / تدوین جنس

 012: زمان / مدت 2444 فوریه 21: اکران

 02سوئدی / بودجه: : سوئد / زبان: کشور حصولدقیقه / م

 دالر. 040٬250٬001: / فروش دالر میلیون

 : فیلم ی خالصه

 میکائیل هشتادساله، بازنشسته صنعتگر یک ونگر هنریک

 نام به ای مجله ویراستار و نگار روزنامه محقق، یک بلومکوئیست

 بدی بسیار شرایط در را ای پرونده تازگی به که میلنیوم،

 ی خواهرزاده ناپدید شدن درباره تحقیق برای داده، ازدست

 غافل. کند می استخدام پیش، سال 04 حدود در هریئت، خود

 را بلومکوئیست ای حرفه و شخصی سابقه قبالً ونگر اینکه از

 به متعلق آن بیشتر که ای جزیره از هریئت. بود کرده بررسی

 باوجود بلومکوئیست. بود ناپدیدشده است بوده ونگر خانواده

 میلیون 2٬0 او به هنریک بعدازاینکه داشت، که تردیدی

 خانوادگی تاریخ کتاب نوشتن قبال در کرد پیشنهاد را کرونور

 هریئت بود معتقد ونگر. کرد قبول را پرونده روی کار ونگرها،

 اعضای از یکی توسط بود، شده ناپدید پیش سال 22 که

 بلومکوئیست ماجرا بعدازاین. است رسیده قتل به اش خانواده

 ناپدید و ونگر خانواده درباره را خود تحقیقات و رفته جزیره به

 داستان دختر اصلی نقش. کند می شروع آنجا در هریئت شدن

 ساالندر لیزبث نام به ساله 20 دختری بلکه نیست، هریئت

 دارای دردسرساز دختری و کامپیوتر هکر یک او. است

 صورت به لیزبث. است ضعیف اجتماعی روابط و قوی ای حافظه

 هولگر. است پالمگرن هولگر نام به شخصی نظر تحت قانونی

 دچار هولگر وقتی اما. دارد اعتماد آن به او که است کسی تنها

 او جایگزین بورمن نیلز نام به وکیل یک شد، مغزی سکته

 تومیتوز راتن سایت منتقدان
 و 011 از 92 امتیاز میانگین

 فیلم به 011 از 09 امتیاز بینندگان
 .دادند
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 لیزبث از جنسی سوءاستفاده برای خود موقعیت از که شود می

 یک گذاشتن کار با لیزبث روزها از یکی در. کند می استفاده

 شکنجه با و کرده ضبط را بورمن تجاوز صحنه مخفی دوربین

 امور و شخصی زندگی بر کامل کنترل او از کردن تهدید و

 در. گیرد می را خود انتقام و کند می درخواست را خود مالی

 تصمیم بلومکوئیست پرونده، این روی بر جستجو طول

 لیزبث ونگر، وکیل و دارد دستیار یک به نیاز که گیرد می

 ونگر برای او درباره که گزارشی وقتی. کرد معرفی را ساالندر

 هک را او لیزبث شود می متوجه بیند، می را بود شده نوشته

 به بلومکوئیست اما. است یافته دست او اطالعات به و کرده

 نیز لیزبث و دهد می را پرونده این در همکاری پیشنهاد لیزبث

 های قتل سری یک و مرموز پرونده این حل برای

 ■ .شود می ملحق او به دیگر غریب و عجیب
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 «بازگشت» فیلم و تحلیل معرفی 
 «پورساحل رحیمی»؛ «نتسفیاگیزو یآندر»کارگردان  

 

  Vozvrashcheniye:یلم به روسینام ف

 .هیمحصول: روس

 9119د: یسال تول

 .قهیدق 019مدت: 

 .ژانر: درام

 .الكساندر نووتوتسكی ،س: والدیمیر موییسینكوینو لمنامهیف

 .کننده: دیمیتری لسنوسكی هیته

 .درگاچف یآهنگساز: آندر

 .شمنیل کرییخایلمبردار: میف

وان یا ،نیر گاریمیوالد ،ن الوروننكویکنستانت: گرانیباز

 .دوبرونراوف

 :جوایز

 نیبهتر عنوان برنده و ییرطالیش :ونیز فیلم جشنواره

 .لمسالیف

 .خارجی فیلم بهترینجایزهبرنده: پالم المللی بین جشنواره

 .زبان خارجی فیلم بهترین: گلوب گلدن جشنواره

 

 تحلیل فیلم

های آبیِ  رویم. به رنگ دوربین به داخل آب می به همراه

یک ! خواهند چیزی را به ما نشان دهند تیره و عمیقی که می

 .را قایقِ مغروق

. شود شروع می یکشنبه روز ازداستان 

 اهیسی  ی سفیدی بر روی صفحه نوشته

 مورود به فیلم را اعالبندد و  می نقش

توانیم  کند. در همین قسمت فیلم می می

شنا آاصلیِ داستان  تیدو شخصبا  یا تااندازه

که داستان  یا هفته کیقرار است طی  که یتیشخصدو  .بشویم

داشته  یرگذاریتأثهای  گیرد، نقش میفیلم در آن شکل 

دو پسری هستند که در نقش برادر  «ایوان»و  «آندره»باشند. 

هم حضور دارند. در این بخش از فیلم ما با  در کناریکدیگر و 

شویم که شهامت شیرجه زدن از ارتفاع را  آشنا می یا« آندره»

قادر به انجام این کار نیست.  «ایوان»به داخل دریا دارد ولی 

 اوا این موضوع را پای ترسو بودن ابتدشاید که بیننده در 

و از این قضیه داشت  برداشت دیگری نیز توان بگذارد اما می

او برای اینکه  .است «آندره» عیو مطبردار  آن شخصیت فرمان

های دیگران  دهد، تن به خواستهبخودش را موجه نشان 

شق دارد.  که شخصیتی مستقل و کله «ایوان»دهد برخالف  می

رویم. دو پسر و بیننده در  دوشنبه میروز بعد از این واقعه به 

 «پدر» :شوند میروبرو ای  این بخش با ورود شخصیت تازه

گوید  مادرشان می ،رسند به خانه می «ایوان»و  «آندره»وقتی 

نوعی  زدگی و به که پدرشان آمده و خواب است. بهت

بیشتر کنجکاو  «ایوان»گیرد.  خوشحالی در دو پسر شکل می

اش را  رود تا پدر خوابیده است و به همین دلیل به اتاق می

تنها عکسی که به دود و  انباری میسوی  سپس به .نظاره کند

او  که تا اطمینان حاصل کنداندازد  نگاهی میاز او دارند 

شادمان است از بازگشت پدر  «آندره» درواقعپدرشان است. 

پرسد که او نیز خوشحال  میهم « ایوان»این سوال را از  یحت

توان نوعی شک و تردید را  است اما می پاسخش بله کهاست 

خواهد از پدرش  داد. او می یصتشخ «ایوان»در نگاه و کالم 

 گاه از او صحبت نکرده بداند اینکه از کجا آمده. مادرش هیچ

دوازده  .کاری در میان است راز و پنهان دوازده سال. است

 شیها سؤاله بکه قرار نیست بیننده را درگیر کند و  یسال

های فیلم جلو  شخصیت یپا به. بیننده پا بدهد یروشن پاسخِ

که  است یهفت روز رود و تنها ناظرِ می

شده.  وپرداخته ساختهفیلم در آن 

ها جا  هرچند در جاهایی بعضی شخصیت

ری خبر ندارند مانند و از عملکرد دیگ می

از  که بیننده جلوتر  نجاستیاو 

رود و آگاهی  ها و همگام با راویِ فیلم پیش می شخصیت

کند و  یابد. راوی فیلم تنها ناظر وقایع است او دخالتی نمی می

 کند. کار قضاوت و جستجو را به بیننده واگذار می

اهمیت دارد، ورود مردی  «بازگشت»چیزی که در فیلم 

نام پدر است! او نام دیگری ندارد. دلیل غیبتش   ناشناس به

عنوان  به ییگو بدون خبر بوده است.معلوم نیست آمدنش هم 

مهمانی که همه باید مطیعش  ،یک مهمان ناخوانده وارد شده

توان در سکانسی مشاهده کرد که سر  باشند. این نکته را می

شروع  از روز یكشنبهداستان 
ی سفیدی بر روی  نوشته. شود می

بندد و  می نقش اهیی س صفحه
 کند. می مورود به فیلم را اعال
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او  د.برای دو پسر هم شراب بریز گوید میز غذا به مادر می

چیست؟ این پرسشی است که برای بیننده  به دنبالدقیقاً 

ها  آن خواهد آید. او توجهی به سنِ پسرانش ندارد می پیش می

 فقطرا با طبیعت و دنیای واقعی و حوادثش آشنا کند. انگار 

آمده تا به دو پسرش درس بزرگ شدن و مردانگی بدهد و... 

دهد تنها  در همین هنگام است که خبر از سفری چندروزه می

 با دو پسرش.

اند. دوربین  زده از این سفر هیجان «ایوان»و  «آندره»

 خود با را یادداشتیدفتر  یحت و ماهیگیری  چوب–عکاسی 

از پدرشان  دقیقیتصور  آن دونند. ک نویسی خاطره تا برند می

فقط ها  آن سوی شناخت پدر است. ندارند اما این سفر راهی به

که پدرشان یک اینی مادرشان اکتفا کرده بودند  به گفته

 خلبان است!

ی آغاز سفر  ای که نشانه شنبه و ورود به جاده روز سه

رنگ آبی و سبز و نیز  یطورکل بهاست. 

های سرد بر فضای کار حکم فرماست  رنگ

برای ای که هوای سردِ روسیه را  گونه به

کند. به همین دلیل در   تداعی میبیننده 

وارد فضا  های فیلم که نور بعضی از سکانس

تری به چشم  صورت درخشان شود به می

و این برای رهایی از فضای سرد و نمناک فیلم  رسد بیننده می

 دهد. و بیننده را از ملول شدن نجات می شده واقعمفید 

 «ایوان»حرکت است.  در حالهنوز ماشین در جاده و 

جلو و پیش پدر. در  «آندره»عقب نشسته است و  روی صندلی

بهتر  پدر را ی امر کننده توانیم شخصیتِ می این صحنه

گوید بله.  می اوزند و  را صدا می «ایوان»که  بشناسیم. وقتی

گوید باید بگویی بله پدر.  پدرش با لحنی محکم می وقت آن

 حال نیباای چندانی به اجرای این حکم ندارد  عالقه «ایوان»

گوید بله پدر. گویی پدر آمده است تا  کند و می اجرایش می

به این  «آندره» وجود نیباارا وضع کند.  ها« باید» یسرکی

با  «ایوان»پدر و بایدهایش عالقه دارد. ناسازگاری و لجاجت 

گیرد. او نسبت به این مرد  های بعدی اوج می پدرش در صحنه

 اعتماد است. بی

کشد.  ر میرا به تصوی یپرنورترچهارشنبه فضای سبزتر و 

 «ایوان»ی پدر.  رود البته به خواسته جاده دارد به جلو می

دد. او پیش از آمدن پدرش حس رخواهد به خانه بازگ دلش می

در این روز است که از شدت  ؛ ورضایت و خوشبختی داشته

 و کند به او پرخاش می ،رفتارهای پدرش به خاطرعصبانیت 

ها  آن آمده است تا باگوید  گوید برای چه آمده؟ پدر می می

 کند. و به این جواب اکتفا می باشد!

با رفتن به یک جزیره  سه نفرشنبه سفر این  در روز پنج

کنند.  ک هم شروع به ساختن یک قایق میمیابد. با ک ادامه می

ده نشان نینطبیعت و سازگار شدن با آن، به ب آشنایی پدر با

گاه  ت و هیچی دیگری داشته اس دهد که او شاید پیشه می

آید.  ی شرایط سخت برمی راحتی از عهده خلبان نبوده! او به

 رای وال گل در فرورفته ماشین–گیرد می ماهی–زند  چادر می

ی این  سازد و در همه یق موتوری و پارو میقا–کشد می بیرون

 را به انجامشانکارها سعی دارد پسرانش را نیز آموزش دهد و 

 جذابیت دارد. «آندره»و  «وانیا»بسپارد. جزیره برای ها  آن

در آن  وگذار گشتدوست دارند به ها  آن

خواهد برود و  گوید می . پدر میپردازندب

مانند و این  قدم بزند. دو پسر تنها می

هایی است که  فیلم از آن بخش قسمتِ

 شدهبیننده از دو شخصیت دیگر فیلم جدا 

کار  ببیند دارد چهشود تا  و با پدر همراه می

ود و مشغول کندن زمین ر ای کوچک می کند. پدر به کلبه می

و با  آورد یدرمرا  یا شود. از یک صندوق بزرگ، صندوقچه می

ای که  گذارد. صندوقچه برد و در آن می خود به قایق می

خبر نیز  بیخبر هستند و  از وجودش بی «هرآند»و  «ایوان»

رداختن به ابعاد شخصیتیِ پدر نوعی مانند. شاید در ابتدا نپ می

، این نکته بر بیننده شآید اما با پیش رفتن به شمارضعف 

. تنها دشود که قرار نیست با تمام وجوه پدر آشنا شو روشن می

روزه  ی زمانی و این سفر سه اهمیت دارد همین برهه که یزیچ

 است.

شویم که پدر  نفره، متوجه می آخرین روز این سفر سه در

اراده و قدرتش  یریکارگ وجود سردیِ رفتار و عالقه در به اب

یک پدر  تیدرنهاتر،  تر و قوی قلاع ،تر بزرگ یک مردِ عنوان به

 به خاطر «آندره»است و عواطف پدری دارد. در این روز 

موقع به جزیره، تنبیه  سرپیچی از امر پدر در بازگشت به

حس تنفر بیش از قبل نسبت به پدرش  «ایوان»شود و  می

پدر با وجود سردیِ رفتار و عالقه 
اراده و قدرتش  یریکارگ در به

 ،تر بزرگ عنوان یک مردِ به
یک  تیتر، درنها تر و قوی قلاع

 پدر است و عواطف پدری دارد.
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از ارتفاع وحشت داشت،  که« ایوانی»جا  کند. در همین پیدا می

از آن باال  اباحم یو ب ددو در جزیره می ستادهبرج ای به سمت

رود  می به دنبالشآگاه است  «ایوان»رود. پدر که از ترسِ  می

 تا مراقب پسرش باشد و در انتها...

دلخواه  ی پدر با رفتاری که در پیش گرفته بود به نتیجه

 برعکسِ. او طلب و لجوج است مبارزه «ایوان»رسد چراکه  نمی

که پذیرای هر چیزی است، مطابق میل خود رفتار  «آندره»

به پدرش، او را  با« ایوان»ی  ضدیت و مقابله درواقعکند.  می

از برج باال  «ایوان»کشاند.  بلندای ترسش و غلبه بر آن می

در جریان حوادث  هفت روزرود. در این فیلم بیننده طی  می

 دهد.  های زمانی رخ نمی گیرد و جهش داستان قرار می

است  شده غرقتنها سکانس ابتدایی فیلم و نمایش قایق 

 اتصال ی قطهن که یقیقا، هدد که زمانِ ِ پیش رفته را نشان می

سپس فیلم به عقب کشیده  ؛ واست فیلم فرجامِ به بیننده

شاید هدف از  شود. چند روز میی آن  کننده شود و نقل می

آوردن هر  به دستاست که بگوید  نیا ،چنین داستانیبیان 

چیز بهایی دارد و پدر نیز که نه فقط برای فرزندانش بلکه 

صندوقچه هم بازگشته، باید این بها را بپردازد.  برداشتنبرای 

با  رو، پیش ها و مسائل با واقعیتدر مواجهه  در آخر دو پسر

 به کاردرشان را پهای  و آموزه کنند عمل می یترجدیت بیش

صورت  یروزه با همان قایق بازگشت از این سفر سه گیرند. می

 یقیقاهمان  .اند اش بوده گیرد که پدر، ایوان و آندره سازنده می

 یبازگشت در سکانسِ ابتدایی در عمقِ دریا آرمیده است. که

 ■ !ه استبودنفره که پدرش دیگر پدر نیست، بلکه پدر  سه
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 «کازابالنکا» ای برای فیلمپرونده 
 «حسین خسروجردی )خسرو(» ؛«کورتیزمایکل »کارگردان  

 
، اینگرید (بلین« ریک»بازیگران: همفری بوگارت )ریچارد 

برگمن )ایلزا الند الزلو(، پل هنرید )ویکتور الزلو(، کلود رینز 

اشتراسر(، )سروان لویی رنو(، کنراد فایت )سرگرد هاینزیش 

سیدنی گرین استریت )سینیور فراری(، پیتر لوره )گیلرمو 

اوگارتی(، اس.ز.ساکال )کارلی، مدیر داخلی کافه ریک(، مادلن 

لوبو )ایوون، نامزد ریک(، دولی ویلسون )سام(، لئونید 

 کینسکی )ساشا متصدی بار کافه ریک(

 کارگردان: مایکل کورتیز

ان: جولیوس جی. اپستاین، فیلیپ جی. نویس نامه فیلم

اپستاین و هاوارد کاچ )بر اساس نمایشنامه همه به کافه ریک 

 آلیسون( جوانروند نوشته مورای برنت و  می

 مدیر فیلم برداری: آرتور ادسون

 تدوین: اوون مارکس

 موسیقی: ماکس استاینر

 . والیسبی تهیه کننده: هال.

 طراح صحنه: کارل جولز ویل

 لباس: اری کلیطراح 

 امریکا 0402محصول: برادران وارنر. سیاه و سفید. 

 دقیقه. 042مدت: 

 هزار دالر. 411بودجه: 

 میلیون دالر. 0/0فروش: 

 

 جوایز اسكار:

: جولیوس جی. اپستاین، فیلیپ جی. نامه فیلمبهترین 

 اپستاین و هاوارد کاچ

 بهترین کارگردانی: مایکل کورتیز

 بهترین فیلم

 جایزه اسكار:نامزد 

 بهترین بازیگر اول مرد: همفری بوگارت

 بهترین بازیگر مکمل مرد: کلود رینز

 سیاه و سفید: آرتور ادسون برداری فیلمبهترین 

 بهترین تدوین: اوون مارکس

 بهترین موسیقی متن: مکس استاینر.

 

 پیرنگ:
 گرداند. ای را در کازابالنکا می ریک، مهاجر آمریکایی، کافه

 

 داستان:خالصه 

و  "استسرش به کار خودش "ریک، مهاجر آمریکایی که 

ای را در  ، کافه"نیستهیچ هدفی جز خودش برایش مهم "

گرداند که پاتوق همه مهاجران، مسافران، دالالن  کازابالنکا می

آزادی  طرف بههای فراری است چون حالت سکویی  و زندانی

 را پیدا کرده است. آمریکا

شوهرش ویکتور الزلو )از رهبران فراری  ورود ایلزا لوند و

کند؛ و  نهضت مقاومت( خاطراتی را برای ریک زنده می

او پیش از جنگ  که اینتواند عشق ایلزا را فراموش کند،  نمی

( شده کشتهکرده شوهرش  در پاریس، ایلزا را که )تصور می

ها به پاریس و  داشته، اما ایلزا هنگام ورود نازی دوست می

شوهرش زنده است که  که اینبا دانستن ) شهرخروج ریک از 

 برخالفداند(  دانسته و هنوز هم نمی البته ریک این را نمی

 قول و قرارشان او را ترک کرده است.

 بخشد. با آگاه شدن از ماجرا، ریک او را می

خواهد اگر به خروج او  و از ریک میاز سوی دیگر، الزل

کند، الاقل به خروج ایلزا و در امان ماندنش کمک  کمک نمی

 کند.

های سیاسی را فراتر از خوشبختی  ریک، آرمان درنهایت

 دهد. خودش قرار می
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کند  کند که الزلو تنها با آن هواپیما پرواز می او وانمود می

ای ناگهانی،  قیدهماند ولی در تغییر ع و ایلزا در کنارش می

  ورزد که ایلزا نیز شوهرش را همراهی کند و به آرمان اصرار می

آید توی  آزادی کمک کند. شوکی را که به ایلزا وارد می

پاریس »گوید:  هایش خواند و اینجاست که ریک می چشم

 «کماکان به ما تعلق دارد.

 

 های تاریخی فیلم کازابالنکا نکته
 ساخته شد.« گذرد زمان می که  ناهمچن»: ترانه 0420

: مورای برنت یک معلم دبیرستان و 0425

برای  0425اهل نیویورک بود که در تابستان  نویس نمایشنامه

ها سفر  کمک به اقوام یهودی خود به وین تحت اشغال نازی

بیند که همراه  کرد. او در هتل محل اقامتش مهاجرانی را می

 پوستی سیاهطراف پیانیست ها، ا ماجراجویان و دالالن و واسطه

 زد. های به سبک بلوز می جمع شده بودند که آهنگ

این ماجرا و تجربیات او در وین وی را بر آن داشت که با 

همه به کافه »ای را به نام  نمایشنامه جوانهمراهی آلیسون 

درباره یک مرد بدبین به نام « روند ریک می

ریک بنویسد که در کازابالنکا، مراکش، 

خانه و کشورش  که ؛صاحب یک کافه است

ایلزا( ) مردیترا ترک کرده و عاشق لوییز 

همسر الزلو است، اما الزلو  درواقعشده که 

او را  ها ثروتمندی اهل چک است که نازی

 هایش را از کشورش به آلمان بیاورد. کنند تا پول مجبور می

اهل چک و وابسته  گرای آرمانبه یک مبارز  درنهایتریک 

کند تا همراه زنی که ریک  به نیروی مقاومت کمک می

 دوستش دارد از آنجا فرار کند.

های آمریکا را در پرل  )اوایل دسامبر(: ژاپن، پایگاه0400

کرد تا  خود را آماده می تدریج بهوبید و آمریکا هاربر در هم ک

 وارد کارزار جنگ جهانی دوم شود.

)هشت دسامبر(: نمایشنامه همه به کافه ریک  0400

روند با جلب نظر استنلی کارفوت، یکی از کارگزاران  می

( را متقاعد کننده تهیه) والیسکمپانی برادران وارنر، هال بی 

ای ساخت یک فیلم ملودرام ه کنند که قصدشان، مایه می

ها  متناسب با فضای جنگی روز و پر از تعلیق و جذابیت

هزار دالر از والیس،  24را داراست و با دریافت  شناسانه روان

 کند. حقوق نمایشنامه را به او واگذار می

 )اواخر دسامبر(0400

والیس ظاهراً به تقلید از فیلم موفق الجزیره )جان  هال .0

( نام داستان را به کازابالنکا تغییر داد. هال 0425کارامول/

والیس نمایشنامه را به برادران اپستاین )جولیوس و فیلیپ که 

یانکی دودل  نامه فیلمناشناس در نوشتن  طور بهپیش از آن 

را  نامه فیلمخواست ها  آن دندی دست داشتند( داد و از

بنویسند و برادران اپستاین گذشته ریک را از داستان حذف و 

 سعی کردند بار کمدی آن را بیشتر کنند.

ای دیگر به نام هاوارد کاچ )همکار  کمی بعد نویسنده

اورسن ولز در برنامه جنگ دنیاها( به آن دو پیوست؛ هرچند 

بیشتر بر عناصر سیاسی  تأکیدشکرد و  کار میها  آن موازات به

 داستان بود. و ملودرام

های مهم را هم کیسی رابینسون نوشت  بعضی از صحنه

فیلم نهایی ذکر نشد. آلبرت  بندی عنوانکه البته نامش در 

مالتز هم با رابینسون همکاری کرد و همچنین مکنزی و 

 بودند. نامه فیلم نویس خالصهویلیام لکین که 

گران لیلیکی از تح و نویس نامه فیلمباکنر،  رابرت .2

داستانی در وارنر )جز بل و یانکی دودل دندی( آن را خواند و 

 در یادداشتی به هال والیس تلویحاً مخالفت خود را با ساخت

 فیلمی از روی نمایشنامه اعالم کرد.

نشریه صنفی صنعت سینما  چند .2

اعالم کردند که کمپانی برادران وارنر قصد 

دارد که فیلم کازابالنکا را با شرکت رونالد 

 محض بهاما  ؛ریگان و آن شریدان بسازد

پروژه شد، همفری  کننده تهیهاینکه آلیس 

بوگارت را برای اجرای نقش ریک بلین 

 انتخاب کرد.

هنوز بازیگری که قرار بود نقش مقابل بوگارت را ایفا کند، 

 وآمدهای رفتانتخاب نشده بود، عاقبت پس از مذاکرات و 

اولیویا  جای بهفراوان در ماه آوریل، والیس اینگرید برگمن را 

یعنی والیس عمداً  ؛دوهاویلند از دیوید سلزنیک قرض گرفت

 اروپایی بدهد.تصمیم گرفت نقش زن اول را به یک بازیگر 

و تکمیل  کاری دستاوایل ماه آوریل: ماجرای عشقی فیلم 

های نخست  شد و بوگارت و برگمن رسماً برای اجرای نقش

، اشکال کوچکی پیش آمد و باوجوداینفیلم برگزیده شدند. 

جورج رانت ناگهان به تکاپو افتاد تا نقش اول کازابالنکا را به 

 دست آورد.

ارنر یادداشتی برای والیس فرستاد روز دوم آوریل: جک و

و رانت را پیشنهاد کرد، اما والیس بدون آنکه به آن اعتنایی 

کند، از قدرت و اختیارات خود استفاده کرد و بار دیگر 

اعتمادش را نسبت به بوگارت نشان داد. روز بعد در پاسخ به 

جک وارنر، او را مطمئن کرد که بوگارت بازیگر مطلوبی برای 

 ک بلین است.نقش ری

کاری  ماجرای عشقی فیلم دست
و تكمیل شد و بوگارت و برگمن 

های  رسماً برای اجرای نقش
 شدند.نخست فیلم برگزیده 
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0402: 

کل فیلم که مایکل کورتیز، -ماه مه.  وپنج بیست .0

در - ساز سرشناس اهل مجارستان آن را کارگردانی کرد فیلم

سکانس ورود سرگرد  جز بهشد، البته  برداری فیلماستودیو 

 اشتراسر.

برای صحنه پایانی هم به دلیل محدودیت بودجه و شرایط 

 اندرکاران دستاستفاده شد.  جنگی، از یک هواپیمای کاغذی

فیلم با استفاده از مه مصنوعی سعی کردند ظاهر غیرقابل 

 هواپیما را بپوشانند.

خود را سه روز پیش از آغاز  نامه فیلماپستاین  برادران .2

اما کار هاوارد کاچ دو  ؛مه به پایان رساندند 21از  برداری فیلم

 تمام شد. برداری فیلمهفته بعد از شروع 

 ها ریزی برنامهاز  تأخیرروز  00را با  برداری فیلماوت،  2. 2

اش به اتمام  دالری هزار 515بیشتر از بودجه  رهزار دال 11و 

 رساندند.

، کازابالنکا در هالیوود تیاتر درنهایتنوامبر:  22. 0

وان درآمد و به موفقیتی فرانیویورک به نمایش عمومی 

هفته پس از ورود نیروهای  . نمایش فیلم تقریباً سهیافت دست

به  آیزنهاورنیروهای تحت امر  ازجملهمتفقین 

شهر تحت اشغال کازابالنکا آغاز شد و برادران 

وارنر از این تبلیغ مجانی و آشنایی مردم با 

نام شهر نهایت استفاده را برد. فیلم تنها در 

 1/2نخستین نمایش خود در آمریکا رقم 

: قرار بود 0402میلیون دالر فروش داشت.

ای  یک دنباله برای فیلم کازابالنکا تهیه کنند. حتی با نویسنده

 نیز قرارداد بستند، ولی قضیه فوراً منتفی شد.

: یک مجموعه تلویزیونی به همین نام در تلویزیون 0411

ا.بی.سی ساخته شد و چارلز مک گرا در نقش ریک ظاهر شد. 

 ولی بیش از هفت ماه دوام نیاورد.

فیلم از  که ایناز  گفتگوییینگرید برگمن در : ا0410

 اطالعی کرد: روند اظهار بی نمایشنامه همه به کافه ریک می

کنم  فکر نمی نهکازابالنکا از روی یک نمایشنامه ساخته شد؟ »

دانستیم فیلم چطور  نمی هم  ناما حتی خودم ...طور باشد این

 «شود. تمام می

 مجله نیویورکر نوشت:تر هاوارد کاچ، در  یک سال قبل

روند داشت، یک مکان  تنها چیزی که همه به کافه ریک می»

و یک شخصیت به نام ریک بود که  وغریب عجیبو  ناآشنا

کرد، اما کمتر از بخشی از آن قابل اقتباس  ای را اداره می کافه

نتیجه از او به دادگاه  برنت در یک اقدام بی« سینمایی بود.

 میلیون دالر غرامت کرد. 1/2شکایت برد و تقاضای 

0452: 

 نبه روی آنت کازابالنکاوقتی مجموعه تلویزیونی  -0

رفت، برنت و آلیسون از برادران شکایت کردند، اما 

تمام حقوق خود را ها  آن دادگاه با این توجه که

 واگذار کردند، پرونده را مختومه اعالم کرد.

سخ تهدید کردند که پس از ف برنت و آلیسون درنهایت

، دیگر آن را تمدید 0441دادشان با برادران وارنر در سال قرار

 تپرداخ ردال هزار 044ها  آن نخواهند کرد، این کمپانی به

اولیه را هم در اختیارشان قرار  نمایشنامه تولیدکرد و حقوق 

 داد.

 24موسسه فیلم بریتانیا از اعضای خود خواست که  -2

فیلم  و ؛را معرفی کنند فیلم از بهترین آثار تاریخ سینما

که نامزد این عنوان  فیلم 2444 کازابالنکا در میان تعداد

 قرار گرفت. شده گزینشیلم ف 24ر ردیف اول بودند، د

روند در سالن  : نمایشنامه همه به کافه ریک می0440

وایت هال در لندن روی صحنه رفت. در آن 

سال داشت، در  54که زمان هاوارد کاچ 

تایمز نظر خود را  آنجلس ای به لس نامه

تغییر داد و اذعان کرد که شکایات رنت و 

 بود. حق بهآلیس 

 

 تأمالت

است. عشق نقطه کلیدی و مرکزی کازابالنکا عشق  -0

به هم ها  آن شود. درست است که است که پیروز می

ریک هم ناشی از عشق است.  ازخودگذشتگیرسند، اما  نمی

اگر شخصیت الزلو تبلوری از عشق به اهداف سیاسی باشد، 

 .گیرد میعشق ریک از خودش ریشه 

طَبله ها را ریخت اندر آبِ  ...عقلِ هر عطّار کاگه شد از او

 جو

 تدریج بهرو هستیم، اما روبها  با انبوهی از آدمدر آغاز  -2

شوند و فقط  حذف میها  آن رویم، بسیاری از که جلو می

های کلیدی قصه هستند.  مانند که جزو آدم کسانی باقی می

 رسد. از کل به جزء می درواقع

برای صحنه پایانی هم به دلیل 
محدودیت بودجه و شرایط 
جنگی، از یک هواپیمای 

 کاغذی استفاده شد.
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افتد اما  این فیلم در یک کشور اسالمی اتفاق می -2

قرار دارند. دربان کافه  دست پایینمسلمانان در موقعیت 

 غیرقانونیدالل کارهای  ازجمله)ریک( و دیگر افراد فاسد و 

مسلمانان را افرادی تبهکار و  درمجموع)سینیور فراری( 

 دهد. نشان می صفت شیطان

از همه طبقه و همه جای  هایی انسانکافه ریک مملو  -0

 و کل هستی است. هالیوودجهان، تمثیلی از 

: شود میاز گوی زمین در تیتراژ شروع دریافتی که  -1

امید به اتحاد جهانی در برابر هراس ناشی از عزلت طلبی 

دانیم سعادت چقدر  نازیسم )با این نمود واضح که همه می

زودگذر و ناپایدار است و ما در این جهان تقدیری برای حفظ 

 .(ایم زندهخود  نفس عزت

( است. فاشیسمپیروزی بر خودکامگی و یکتایی ) -2

سرگردان  های آدم، همه اند دونفرهو گفتگوها  ها صحنهبیشتر 

اصلی و فرعی داستان  های شخصیت، ترکیب همه اند زوجفیلم 

دو نفره است؛ رنو و اشتراسو، ریک و سام، اوگارتی و فراری، 

. اوراق عبور دو شود میالزلو و ایلزا و ... بارها بر عدد دو تأکید 

اوگارتی در حین آلمانی نزد ریک است، 

نقد کردن دو هزار فرانک ژتون دستگیر 

هزار  24، متصدی کازینو از جایزه شود می

، الزلو به ریک گوید میفرانکی یک برنده 

هزار فرانک دستمزد  244پیشنهاد 

، ریک به مرد بلغاری کمک دهد می

 22روی عدد  بندی شرطتا با دو با  کند می

و دو  روند مینفر )الزلو و ایلزا( نیز دو  درنهایتبرنده شود و ... 

ریک: این »مانند؛  مینفر )ریک آمریکایی و رنوی اروپایی( 

 «تونه شروع یه دوستیِ تازه باشهمی

خود بر این باور است یکی از دالیل  کننده تهیه -1

توفیقات فیلم آن بود که بیننده ترکیبات و مواد مختلف 

دیگر دیده بود. مثالً  ایه فیلمدر  دفعات بهو  کراراًرا  داستانش

در خانم  انگیز اداشتگی آن شرایط جنگی به یک جو غمنمونه و

مینیور ویلیام وایلر تصویر شده بود و گروهبان یورک هاوارد 

 پرستی وطنو  شناسی مسئولیتهاکس هم تا حدی آن 

 لو در هر شرایطی را دارا بود، جوتردیدناپذیر امثال ویکتور الز

ط اجتماعی )ولو اگر مربوط به بحران متشنج ناشی از شرو

های خشم جان  باشد( را در خوشه 24ی اوایل دهه اقتصاد

فورد به تجلی رسانده و درگیری و بازی و تعقیب با 

جنگی و تزویرهایشان در خبرنگار خارجی  های خبرچین

از  هایی نشانههیچکاک به تصویر کشیده شده بود و باالخره 

را نیز در  بربادرفتهارلت اوهارای فیلم رمانس ارتباط باتلر و اسک

 .شود میروابط ایلزا و ریک دیده 

در فیلم، آمریکاست و این، در  توجه قابلنکته  -5

شود زمان وقوع ماجرا  کوتاهی که تأکید می وگوی گفت

که  طور همان چراکهرسد،  است به اثبات می 0400دسامبر 

آمریکا را « پرل هابر»اشاره شد در این تاریخ، ژاپن با حمله به 

بنابراین طبیعی است در  ؛هم درگیر جنگ جهانی کرد

مالقات با نماینده متفقین صورت  زودی بهکازابالنکا که 

 گرفت، جنگاور قهرمان رسالت بزرگ بر دوش داشته باشد. می
های اساسی فیلم،  یکی از ویژگی -4

بودن آن است.  "روزنوشت" نامه فیلم

را  نامه فیلمبرادران اپستاین  که طوری به

 سروشکلو کاچ هم دستی به  اند نوشته می

 برداری فیلم که وقتیزده.  آن دو می

معلوم نبوده،  نامه فیلم، پایان شده شروع

طوری که برگمن مدام از کورتیز 

 "روم؟ میها  آن از یکی کداممن با "پرسیده که باالخره  می

چون قربانی جنگ و رزمنده و هم  نانمایاندن یهودی -04

لو هم ایلزا یک دختر یهودی است همسرش الز) کنندهانقالبی 

هال والیس و رئیس  کننده تهیه( که این امر را طور همین

 کند. کمپانی یهودی تأیید می

یکی از دالیل محبوبیت همیشگی این فیلم، کنار هم  -00

با ها  آن قرار گرفتن بازیگران هنرمند و هماهنگی بسیار خوب

 یکدیگر و با کارگردان است که واقعاً معجزه است.

مهم موفقیت فیلم این است که از دالیل دیگر  -02

های زیادی استناد  )چنانکه گفته شد به فیلم کازابالنکا

کنند  از بازیگرهای آن نقشی را بازی می هرکدام( و ؛کند می

اند و برای همین تماشاگر را تحت  که قبالً آن را تجربه کرده

نظیر داشتن و نداشتن که  هایی فیلمدهد.  تأثیر قرار می

یک قهرمان است. حضور پیتر لوره یادآور بوگارت در آن 

فریتس النگ است و کنراد فایت در نقش سرگرد اشتراسر، 

نقش افسر آلمانی در مطب دکتر کالیگاری است. کازابالنکا 

کننده خود بر این باور است  تهیه
دالیل توفیقات فیلم آن بود یكی از 

که بیننده ترکیبات و مواد مختلف 
دفعات در  داستانش را کراراً و به

 های دیگر دیده بود. فیلم
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است از  گلچینی وتنها یک فیلم نیست درواقع منتخب 

 های مختلف. فیلم

 

 در شخصیت ریک تأمالتی

 بود. رازداررازدانی که 

ساله که به دالیلی )احتماالً  21ریک )یک آمریکایی  -0

به آمریکا  تواند نمیمرسوم(  های خالفمعجونی از 

، مرکز و نقطه ثقل کازابالنکا است. همه افراد در (برگردد

، همه رویدادها از دیدگاه او شوند میبا او معرفی  وگو گفت

شهر  حتی به اوست. ها نگاه ی همهو  یابند میمعنا 

نکا با تمام مهاجران و مسافران و بومیان و کازابال

خشن و  های آلمانفرانسویان تحت سلطه ویشی و 

چیزی که  و ؛گویی در سیطره اوست اش خودشیفته

در که  است این کند می تر جذابشخصیت بوگی را 

و مرکز فسادُ بر  شده اشغالبحبوحه جنگ، در کازابالنکای 

قربانیِ معصومِ  ها دهانسانی و اخالقی  های ارزشباد رفتن 

به اصول  کوشد میایدئولوژیک و نژادی جنگ،  های تنش

 وفادار باشد!« خودش»

بودن ریک به نظر  یچندوجهدر مورد  یزیچ کی -2

، این است که این وجوه دیآ یم

متفاوت در دو اسم داشتن او هم 

. او هم ریچارد کند میمصداق پیدا 

 است و هم ریک.

رای فهم این موضوع کلیدی است ب

شخصیت ریک؛ آدمی که در اصل چیز 

دیگر را بازی  چیز یکدیگری است، اما 

ریچارد است(.  شده کوچک. )هرچند ریک همان اسم کند می

این است که او در پاریس ریچارد است و در  اش نکته

در کازابالنکا،  هرحال بهکازابالنکا، هویت خود را عوض کرده. 

ها  آن فهمیم نمی وقت هیچشناخت.  توان می سختی بهرا  ها آدم

شخصیتشان را برای همدیگر رو  ها آدمواقعاً کی هستند. 

 ها شخصیتو این فرمی است که در طراحی  کنند نمی

. ریک دانند میخیلی کم از هم ها  آن درواقع و ؛است کاررفته به

، جز اینکه دانم نمیمن راجع به تو چیزی  گوید میبه ایلزا 

. ایلزا هم از ریک چیزی ای کرده کشی سیمرا  هایت دندان

. دانیم نمیچیزی  ها آنتماشاگر از  عنوان بهو ما هم  داند نمی

است و او دیگر  شده خارجچرا ریک از آمریکا  دانیم نمیمثالً 

 جور یکبه آنجا برگردد. به نظرم در شخصیت ریک،  تواند نمی

رندی و القیدی وجود دارد و ضمناً گذشته او تا پایانم پنهان 

و  کند می. البته ایلزا در مقایسه با ریک، رو بازی ماند می

. خیلی کند میاما ریک خودش را آشکار ن ؛گوید میرا  چیز همه

چیزها هست که ما دوست داریم راجع به او بدانیم. ریک 

و  رو تکچون آدم ! دوست ندارد خودش را فاش کند، اساساً

تنهایی است. برای او خیلی مهم نیست که دیگران بدانند چه 

 بر سرش آمده.

او  بینیم میاست که  ای صحنهاولین نمای معرفی ریک، 

. این صحنه تمی را وارد کند میشطرنج بازی  نفره تکدارد 

شطرنج  درواقع؛ یابد میکه بعداً گسترش  کند میفیلم 

خودش است. او علیه خودش ، تقابل ریک با نفره یک

 .خیزد برمی

بودن است که در ابتدا بیان  دوشخصیتیو این همان 

اشاره خواهم کرد این دوشخصیتی بودن مذموم  بعداً) کردم.

 نیست(

گویا او بین ریچارد بودن و ریک بودن در نوسان است او 

. مثالً کمکی تواند نمیسعی دارد ریک باشد، اما گاهی اوقات 

ندارد،  خوانی هم، با ریک بودن کند میوج بلغاری که به آن ز

 .سازد میهمین تقابل با خود است که از او یک شخصیت 

عشق بر فضیلت پیروز  گوید میجایی در فیلم، رنو  -2

که بر اساس شخصیت و  رود می، اما فیلم طوری پیش شود می

عمل ریک به ما بگوید که این فضیلت 

هرچند ) .شود میاست که بر عشق پیروز 

هم از عشق ناشی  ها فضیلت درنهایتکه 

 .(شود می

به نظر من در کازابالنکا شخصیت  -0

 نامه فیلمر نوشتن همفری بوگارت د

بدون  نامه فیلمدخیل بوده است. چون 

 موفق نیست. اصالًاجرای او 

سه چیز  کننده بیانبوگی(، حداقل ) بوگارتهمفری  -1

، آمیخته با بدبینی و سخاوت؛ «ماجراجوی مبهم»است؛ 

 الخمر دائم»؛ و در همین حال، «سوخته دل کش ریاضت»

 «رستگار شده

مورد اعتماد کسی  اش معرفیریک در اولین سکانس  -2

خروج  های برگه و ؛که نقطه مقابل او قرار دارد گیرد میقرار 

 !شود میبه ریک سپرده  غیرمتعارفطی اعتمادی 

 عاشق ریک هستند. شماری بی های زن -1

 .دهد میاو برای آینده دور هیچ قولی ن -5

 .فروشد نمیرا به هیچ قیمتی  اش کاباره -4

درک  خوبی بهرا  ها کنایهباهوش است و معنی  -04

 .کند می

کننده  همفری بوگارت حداقل بیان
، «ماجراجوی مبهم»سه چیز است؛ 

آمیخته با بدبینی و سخاوت؛ 
؛ و در همین «سوخته کش دل ریاضت»

 «الخمر رستگار شده دائم»حال، 
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ریک را ببیند و بعد در کافه  خواهد میافسر آلمانی  -00

مشروب بخورد ها  آن ریک با کند میزنی از گارسون درخواست 

که ریک هرگز این کار را با  دهد میو گارسون توضیح 

 .کند مین کس هیچ

برای پرورش در این سکانس آغازین از تحریص تماشاگر 

و با همان تأخیر مختصر در  کند میشخصیت ریک استفاده 

؛ نمونه موفق از زند مینشان دادن خود او، به این اشتیاق دامن 

 دیده شد. آخرالزمانبعد در اینک  ها سالروشی که اوج آن 

، از همان ابتدا تصویری سرد، رسیم میوقتی به خود ریک 

با کسی  کند مییک سعی . رشود میخونسرد و رک از او دیده 

گرم نگیرد و صمیمی نشود و اوگارتی صراحتاً او را بدبین 

 .کند میخطاب 

تکامل  تنها نه ایووندرخشان ریک با  کوتاه اما وگوی گفت

پردازش شخصیت سرد و تلخ اوست، بلکه مالکی برای دیدگاه 

 :کند میارائه  ها زنو ارتباط او با 

 ایوون: دیشب کجا بودی ریک؟

 ریک: دیشب خیلی وقت پیش بود. یادم نمیاد.

 ؟بینمت میایوون: امشب 

برای آینده به این  وقت هیچریک: من 

 .کنم نمی ریزی برنامهدوری 

برای  قدر آنریک  حال درعیناما 

ایوون اهمیت قائل است که نگذارد تنها به 

 .فرستد میخانه برود و ساشا را همراه او 

ست و شاید همین علت شخصیت ریک سرشار از تناقض ا

است و راجع به  حرف کمباشد. او مرموز و  اش ماندگاری

 تنها نه. این کمبود اطالعات درباره دهد میخودش اطالعات ن

نیست، بلکه هم به این شخصیت و هم  پردازی شخصیتضعف 

 .است رازدار. ریک رازدانِ دهد میبه روال شناختش جذابیت 

لب خموش و دل، پر از ...بر لبش قفل است و در دل، رازها

 آوازها

و  کند می، او شوخی کند می سؤالوقتی کسی از ریک 

و وقتی راجع به خودش توضیح  دهد می سرباال های جواب

است. در توضیح علت  هایش گفته برخالفهم اعمالش  دهد می

و برای  اش سالمتیکه به خاطر  گوید میآمدنش به کازابالنکا 

آب به کازابالنکا آمده و بعد که افسر فرانسوی با تعجب 

به من : »دهد میجواب « اینجا که وسط صحراست: »گوید می

 «اطالعات غلط داده بودند!

صحنه نخستین  در توجه کنید: وگوهایش گفتبه این 

 آمیز تملقبرخورد و صحبت ریک با اوگارتی، در مقابل سخن 

وز یک نفر تو را در بانک آلمان ببیند، : اگر امرگوید میاو که 

تمام عمر این شغل را داشتی...، ریک پاسخ  کند میفکر 

که تو فکر کنی من  شود می: چی باعث دهد میمختصری 

نبودم... یا چند لحظه بعد در همان صحنه باز هم در  کاره این

نه؟  آید می: ... حتماً از من بدت پرسد میپاسخ اوگارتی که 

 جور اینباعث شده که  ای مسئله: اگر گوید می نهطع بهریک 

فوق  تفاوتی بیهم هست. برای اثبات  طور اینفکر کنی، البد 

جداگانه  طور بهکه با الزلو و ایلزا  وگوهایی گفتکافی است به 

 هم توجه کرد: کند می ردوبدل

او در مقابل حرف الزلو که برای دریافت اوراق خروج 

که برای ادامه نهضت و برای زنده  دانید می: ... شما گوید می

 که اینانسان، حیات من چقدر اهمیت دارد و  ها میلیونماندن 

: دهد میباید به آمریکا بروم و نهضت را ادامه بدهم؛ جواب 

دنیا به من ربطی ندارد. من فقط کار  های انسانمشکالت 

در برابر درخواست ایلزا جهت دریافت  و ؛کنم میخودم را 

دیگری  چیز هیچان اوراق پاسخش این است: من برای هم

من، خودم  موردعالقه. تنها هدف جنگم نمیخودم  جز به

 هستم.

که هر  آورد میهم بهانه  اش سیاسیدرباره سوابق مبارزات 

دو مورد را به خاطر گرفتن پول انجام داده 

طرف برنده پول »و در برابر این جواب که 

و  تدریج به. کند میسکوت « داد میبیشتری 

شروع  ها شخصیتبا پیشرفت داستان، خود 

و  احساس بیظاهر  بردن سؤالبه زیر 

من مشکوکم که زیر » :گوید می. لویی رنو کنند میبدبین ریک 

که  طور همان« بدبینی، در قلبت احساساتی باشی. آن پوسته

دروغ ریک هم چند بار در طول داستان  ترین بزرگذکر شد 

به خطر  کس هیچمن خودم را به خاطر » :شود میتکرار 

پایان فیلم دو  تا باطل بودنش در شود میو ثبت « اندازم نمی

 بار به اثبات برسد.

رف و عملش را تناقض ح ازپیش بیشبا ادامه داستان ریک 

و همچنین تصویری روشن و شفاف از او و  دهد مینشان 

که  ای گونه به. شود میارائه ن اش شخصیتیخصائص درونی و 

 گذارد نمیکه  ای گونه بهخود ریک است.  ها موقعیتکارگردان 

از یقین برسیم و همواره تصویر  ای نقطهما در ارزیابی او به 

و شک و دودلی را در  زند میرا به هم  مان اولیهذهنی 

 کم نیستند: ها نمونه. دارد میوجودمان نگه 

دوستی و باج دادن به رنو، به زن و شوهر بلغاری  باوجود -

 تا به دام او نیفتند. کند میکمک 

رسیم، از  وقتی به خود ریک می
همان ابتدا تصویری سرد، 

 شود. خونسرد و رک از او دیده می
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من به »چند لحظه بعد از گفتن این جمله به الزلو که  -

برای  دهد می، به ارکسترش اجازه «سیاست کاری ندارم

 سرود ملی فرانسه را بنوازند. ها آلمانیبه  کجی دهن

 سؤالاشتراسر آلمانی از ریک  سرگرد ،سکانسی در

 «شما اهل کجا هستید؟» :کند می

 !ام خانه می(: من اهل آمیز طعنهبا لحنی ) ریک

تونین تصور حضور ما رو  افسر آلمانی دیگر(: می) هاینتزه

 توی لندن بکنین؟

نجا رسیده باشین... که او ریک: اینو وقتی ازم بپرسین

خوام آقایون. کار شما سیاسته، کار منم  ازتون عذر می

 گردوندن این کافه است.

یا در سکانس دیگری با این گفتگو میان ویکتور و ریک 

 مواجه هستیم:

گم آقای ریک، کاباره خیلی ویکتور الزلو: بهتون تبریک می

 جالبی دارین.

 گم.ریک: منم به شما تبریک می

 تور: به خاطر چی؟ویک

 هاتون... ریک: مبارزه

 ویکتور: متشکرم، کار من اینه.

ک: خوش به حالتون کاشکی ما ری

 تونستیم. هم می

اما ریک با همه این 

 سیاسیانفعالی و ضد  های گیری موضع

نشان  درنهایت(، اش متظاهرانهواقعی یا )

 و مبارزتر است. تر پرست وطنکه از همه  دهد می

یک  تنها نهفصل پایانی(: خب ریک تو ) درسروان رنو 

 هم شدی. پرست میهناحساساتی هستی بلکه حاال یک مبارز 

 .خواستم میریک: شاید، ولی انگار برای شروع خیلی وقت 

ما این حس دوگانه و تناقض را در عشق ریک به ایلزا نیز 

 .بینیم می

در شرایطی که ریک تحت تعقیب نیروهای  دانیم می

ایلزا از پاریس خارج شوند،  اتفاق به خواسته میآلمانی بوده 

ریک در سکوی  و ؛شود میولی ایلزا در محل قرار حاضر ن

آن روزها رو شمرده و تمام عمرش را با یاد آن  تک تک آهن راه

 زندگی کرده است.

ریک،  اش قدیمیحاال دوباره ایلزا در کازابالنکا با عشق 

 از دست بدهد. او را خواهد نمیشده و این بار روبرو 

ه دفعه تونم با این موضوع در بیوفتم. ی ایلزا: من دیگه نمی

ن کار رو بکنم. اوه، من تونم ای گذاشتمت و رفتم. دیگه نمی

جای هر  یا غلطه. تو باید به دونم چه کاری درست دیگه نمی

 مون...! دومون فکر کنی، برای همه

 کنم... ریک: خیلی خب، فکرشو می

و با آن  گذارد فکرش را بخوانیم ا نمیاما ریک در اینج

 .کند میرا مات و مبهوت  مان همهبرخورد پایانی، 

خطاب به ایلزا، در سکانس پایانی(: اینو می گم ) ریک

چون حقیقت داره ما هردو تو وجودمون یقین داریم که تو به 

ی از کارش هستی، چیزی که باعث ویکتور تعلق داری. تو بخش

اشه و تو بره. اگه اون هواپیما از زمین پ شه اون راه خودشومی

 شی!باهاش نباشی، پشیمون می

 عاطفه بیآغاز فیلم یک انسان  های صحنهریک در 

و تلخ اندیش است که مرتباً زیر لب زمزمه  خود به متکی

« حاضر نیستم جونم رو واسه کسی به خطر بیندازم.: »کند می

عشق خود  که هنگامیاما در سکانس نهایی چنانکه اشاره شد 

 طرفی بی. از حالت کند مینسبت به ایلزا و کشورش را کشف 

 .شود میمتبلور  دوستانه نوعبه ایثار 

چو شِکر، شیرین  ...عشق، قهّار است و من، مقهورِ عشق

 شدم از شورِ عشق

من  ...!تندبادبرگِ کاهم پیشِ تو ای  

 چه دانم که کجا خواهم فتاد؟

دوربینی چند دقیقه بعد از شروع  -02

 کشد میداستان، دست مردی را به تصویر 

 و ؛، اکی ریکنویسد میکه روی یک چک 

نام قرار است . با این شود میچک پرداخت 

 درها باز شود.

کار  نوعی بهیک دیالوگ خوب از ریک وجود دارد که  -02

: گوید می. ریک کند میپایانی و تصمیم حماسی او را توجیه 

 شود میاحساس « من یک هدف جالب برای خودم هستم»

تصمیم نهایی ریک فقط از سر اخالقیات نیست، یعنی 

د به هدف جالبی برای به آن دیالوگ برسد؛ او بای خواهد می

 خودش تبدیل بشود.

 

 ها حاشیه

بوگارت از همان آغاز کار برای ایفای نقش ریک در  -0

کرد که رونالد ریگان و  هبود ولی استودیو شایع شده گرفتهنظر 

 آن شریدان در فیلم بازی خواهند کرد.

مدیر ) وارنر، جک بازی زبانجورج رافت سعی کرد با  -2

 کند که نقش اصلی را به او بسپارد.کمپانی( را راضی 

شخصیت سام قرار بود که یک زن باشد که هیزل  -2

 کنند. اش بازیاسکات، لینا هدرن یا االفیتز جرالد 

های آغاز فیلم یک  ریک در صحنه
خود و تلخ  به عاطفه متكی انسان بی

لب زمزمه اندیش است که مرتباً زیر 
حاضر نیستم جونم رو واسه »کند:  می

 «کسی به خطر بیندازم.
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پل هنرید وحشت داشت که ایفای یک نقش فرعی، به  -0

میل  برخالفلطمه خواهد زد. سلزنیک  اش فرعیزندگی 

 هنرید، او را به وارنر وام داد.

 شد میغلیظ مجاری مایکل کورتیز باعث  لهجه-1

از یکی از  بار یک. گوید میدرست نفهمند چه  ها خیلی

 خواست.« پودل»متصدیان وسایل صحنه )سگ( 

که  دادوهواریسگ را بالفاصله برایش پیدا کردند. با 

آب « سطل»کورتیز به راه انداخت، معلوم شد منظورش یک 

 بوده است.

فیلم  ی کننده تهیهوالیس،  های ایدهآخرین جمله فیلم.  -2

به نظرش رسید. بوگارت را  برداری فیلمبود و سه هفته پس از 

 صدا زدند تا آن چند جمله را ضبط کند.

زمان  که  ناهمچن»از ترانه  خواست نمیمکس استانیر  -1

نال ی اورجی ترانهکند و پیشنهاد کرد  استفاده« گذرد می

 ود.ش نصیبشبنویسد که پول بیشتر 

، کنید میآن خشمی که از البالی لبخند بوگارت حس  -5

ربطی نداشت. بوگارت در آن زمان  شخصیتشهمیشه هم به 

با همسرش مایو متدت دعوا داشت. مایو، بوگارت را متهم 

با اینگرید برگمن زیاد  که بودکرده 

 .کند می وبش خوش

 02 اندازه بههمفری بوگارت  -4

بود.  تر کوتاهسانتیمتر از اینگرید برگمن 

در کنار هم  که هنگامیبه همین دلیل 

 های قالب در اجرای حرکات موزون، ویژه به، گرفتند میقرار 

 چوبی به ته کفش او متصل کرده بودند.

 ها غربیبرای  ها سالتا « گذرد می که  ناهمچن» ترانه -04

 داشت. المللی بینجنبه یک سرود 

زمان  که  ناهمچن» ترانهدر سکانس اجرای  -00

بودند تا روشن به  درآوردهپیانو را به رنگ صورتی « گذرد می

 نظر برسد.

، خود از کند میدولی ویلسون که نقش سام را ایفا  -02

بزرگان جاز سیاهان است و در ارکسترهای بزرگ جاز سیاهان 

 بوده است. نواز طبلمعموالً 

این فیلم طبق آمار کتاب راهنمای تلویزیون، بیش از  -02

 .آید درمیهر فیلم کالسیکی در تلویزیون آمریکا به نمایش 

، کازابالنکا به یک فیلم 0411با مرگ بوگارت  -00

 بدیل شد.ت« کالت»کالسیک 

 

برتر تاریخ سینما از  نامه فیلم)برترین ان نویس نامه فیلم

 نگاه انجمن نویسندگان امریکا(

 جولیوس جی. اپساین

رک گو  نویس نامه فیلمدوران کاری جولیوس جی. اپساین، 

رکود اقتصادی در امریکا آغاز  های سال، از آمریکاییو پرکار 

 قرن نیمادامه یافت. او در طول  0454شد و تا اوایل دهه 

فیلم همکاری داشت و بارها  14فعالیت مستمر در بیش از 

، 0444اوت  22نامزد دریافت جوایز مختلف شد. جولیوس در 

تنها چند دقیقه زودتر از برادر دوقلوی خود، فیلیپ در منهتن 

بود و در دورانی که در  اسطبلدرش صاحب به دنیا آمد. پ

زیادی را دید،  های درشکه شد مینیویورک هنوز  های خیابان

کار و بارش حسابی سکه بود. جولیوس و فیلیپ در کالج 

کردند، جایی که در آن جولیوس استعداد  نام ثبتپنسیلوانیا 

خود در ورزش را به نمایش گذاشت و توانست کاپیتان تیم 

 0420لج بشود. برادران اپستاین در سال کا زنی مشت

 نگاری روزنامهشدند. جولیوس که در رشته  آموخته دانش

یک خبرنگار ورزشی  عنوان بهتحصیل کرده بود، قصد داشت 

رکود اقتصادی کمتر  های سالاما در  ؛به کار مشغول شود

در این رشته کاری پیدا کرد. اپستاین پس از چند کار  شد می

رفت. نخستین  آنجلس لسبه  0422در  کوچک و موردی

ی او در هالیوود فیلمی نویس نامه فیلمتجربه 

( 0420بود با نام بیست میلیون معشوقه )

آن ذکر  بندی عنوانکه البته نامش در 

جولیوس توانست چند  ازآنکه پسنشده. 

خود را به برادران وارنر  های ایدهنمونه از 

استخدام کرد و از اینجا  او را 0421بفروشد، این استودیو در 

به خود گرفت. او تا  ای تازهبه بعد مسیر کاری جولیوس شکل 

مانند زندگی روی مخمل، در  هایی فیلمدر  0425سال 

 کنم میکوچولو، من برای عشق زندگی  گنده کلهکالینته، آدم 

همکاری داشت. در  نویس نامه فیلم عنوان بهو به دنبال رسوایی 

مایکل ) دخترلنور جی. کافی برای فیلم چهار  اتفاق بهاین سال 

( برای اولین بار نامزد دریافت جایزه اسکار شد. 0425کورتیز/

بعد برادران وارنر از جولیوس خواست دنباله فیلم  های سال

چهار دختر را بنویسد. حاصل کار فیلم دختران شجاع )مایکل 

 طور به( بود. او در این فیلم برای نخستین بار 0424کورتیز/

با برادرش فیلیپ همکاری کرد که این همکاری تا  ای حرفه

ادامه پیدا کرد. به این شکل  0412فیلیپ در  زودهنگاممرگ 

ی برادران وارنر جایگاه نویس نامه فیلمبرادران اپستاین در واحد 

موفق این دو  های نامه فیلم های نمونهمحکمی پیدا کردند. از 

اشاره کرد به  توان میلیوود طالیی ها های سالبرادر در 

با  ،0400)رائول والش/  the strawberry blond نامه فیلم

بازی ریتا هیورث و جیمز کاگنی(، مردی که برای شام آمد 

آن خشمی که از البالی لبخند 
کنید، همیشه هم  بوگارت حس می

 به شخصیتش ربطی نداشت.
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حضور بت دیویس که به پنجمین  ، با0402)ویلیام کایلی / 

نفر از برادران وارنر معروف بود(، آقای اسکفینگتن )وینسنت 

 arsenic and old laceبازی دیویس(، ، با 0400شرمن / 

 جای بهرا ها  آن ، با نقش کری گرانت( و0400)فرانک کاپرا / 

، با بازی گرانت و جین 0411من ببوس )استنلی دانن / 

( بود که 0402مایکل کورتیز / ) کازابالنکااما این  ؛منسفیلد(

به  ای نمایشنامهبرادران اپستاین را به اوج شهرت خود رساند. 

نوشته  روند میرسید به نام همه به کافه ریک ها  آن دست

آلیسون که در برادوی کسی حاضر نشده  جوانمورای برنت و 

رنر متن گذاری کند. برادران وا سرمایهبود که روی آن 

ی دیگر به نام هاوارد کاچ نویس نامه فیلمو ها  آن نمایشنامه را به

بعد،  ها سالیسند. بنو نامه فیلمداد و خواست از روی آن 

معروف بود، از  گویی رکهمیشه به  که  اینجولیوس اپست

 عنوان بهتجربه همکاری خود در آن فیلم بزرگ و محبوب 

یاد کرد. او مدعی شد که هنوز کابوس « یک چالش نامطلوب»

. در حقیقت، بیند میمراحل انتخاب بازیگر اصلی آن فیلم را 

ابتدا رونالد ریگان  ظاهراًهمفری بوگارت نقشی را پذیرفت که 

بود. برادران اپستاین و همکارشان،  شده گرفتهبرای آن در نظر 

را  نامه فیلمهاوارد کاچ اسکار بهترین 

د و خود فیلم هم جایزه اسکار گرفتن

سال پس  01بهترین فیلم را دریافت کرد. 

از نخستین نمایش کازابالنکا، بوگارت در 

اثر سرطان گلو درگذشت و پس از مرگ 

جایگاهی رفیع در  بهاو بود که این فیلم 

 .یافت دستتاریخ سینما 

، اپستاین از وضع موجود در درپی پی های موفقیت باوجود

ادران وارنر راضی نبود. او به دنبال راهی بود تا خود کمپانی بر

را از فضای بسته حاکم بر سیستم استودیویی این کمپانی رها 

بر واحد  عمالًبا جک وارنر که  دفعات بهکند. جولیوس 

ی برادران وارنر سلطه داشت، درگیر داشت، نویس نامه فیلم

، جولیوس پس از نوشتن 0405درگیر شد. باالخره در 

موزیکال عشق در دریاهای آزاد )مایکل کورتیز(، به  نامه یلمف

همکاری خود با برادران وارنر خاتمه داد. از آن سال به بعد 

آزاد به  های نویسنده عنوان بهبرادران اپستاین تصمیم گرفتند 

اما این رهایی برای فیلیپ چندان  ؛همکاری خود ادامه دهند

ثر بیماری سرطان بر ا 0412طوالنی نبود. او در سال 

، داد میدرگذشت. جولیوس تنها شده بود، اما باید کار را ادامه 

بنویسد.  نامه فیلمگروهی  طور بهدیگر حاضر نشد  هرچند

برای او بسیار سخت گذشت.  0414ی آغازین دهه ها سال

به  -کمی پیش از مرگ–برادران وارنر نام او و فیلیپ را 

داد. جولیوس باید « ضدآمریکاییهای  کمیته بررسی فعالیت»

 که  اینداد. اپست کارتی پاسخ می سناتور مک های جیم سینبه 

های  حامی سرسخت انجمن نویسندگان آمریکا و دیگر اتحادیه

سازی بود، عمالً مورد بازجویی قرار گرفت،  صنعت صنفی فیلم

سازمان »عضو یک  وقت هیچاما وقتی از او سوال شد که آیا 

بله ... برادران »بدون درنگ پاسخ داد:  نهوده یا ب« برانداز

 «.وارنر

اپستاین همچنان به کار خود ادامه داد. او با  هرحال به

، با بازی 0411چارلز والترز/) ظریفهای موفقی مانند دام  فیلم

وینسنت ) اجتماعفرانک سیناترا(، اکراه در نخستین قدم به 

، داستان بلند ، با نقش آفرینی رکس هریسن(014مینه لی/

، با حضور جین فاندا(، فانی 0424)جاشوا لوگان/

، با نقش آفرینی شارل بوایه و لسلی کارول( و 0420)لوگان/

، با حضور 0421/تامپسن بازگشت از خاکسترها )جی.لی.

رسید و برای فیلم پیت و تیلی  0414اینگرید تولین(، به دهه 

، با بازی والتر ماتو( نامزد اسکار بهترین 0412)مارتین ریت/

خانه  نامه فیلماقتباسی شد. شش سال بعد، اپستاین  نامه فیلم

( را نوشت که والتر ماتو در آن 0415زند )هاوارد زیف/ صدا می

های خود را  ترین نقش مزهیکی دیگر از با

 داشت.

رابرت آلیسون میلر/ ) روبنروبن، 

(، آخرین فیلم جولیوس اپستاین، 0452

چهارمین نامزدی اسکار را برای او به همراه 

 نامه فیلمجایزه بهترین  طور همینداشت، 

اقتباسی از طرف انجمن نویسندگان 

سال پس از بازنشستگی اپستاین،  01، 0445آمریکا. در 

دستاورد  عمر یکجایزه  آنجلس لسجمن منتقدان فیلم ان

 در 2444دسامبر  24هنری را به او اعطا کرد. او در 

 درگذشت. آنجلس لس

 فیلیپ جی. اپستاین

(، برادر 0412فوریه  1 – 0444 اوتفیلیپ جی.اپستاین )

جولیوس جی.اپستاین، فعالیت خود را در سینما از  دوقلوی

به کارگردانی  Gift of gapبا نوشتن داستان فیلم  0420

( نخستین تجربه 0424کارل فروند آغاز کرد. دختران شجاع )

ای همکاری او با برادرش بود و این همکاری تا زمان  حرفه

سالگی  02در سن  0412مرگ وی ادامه پیدا کرد. او در سال 

 در کالیفرنیا درگذشت.

 هاوارد کاچ

آمریکایی در دوم دسامبر  نویس نامه فیلمهاوارد کاچ، 

در نیویورک به دنیا آمد. او پس از تحصیل در کالج بارد  0442

که همیشه به   جولیوس اپستاین
گویی معروف بود، از تجربه  رک

همكاری خود در آن فیلم بزرگ و 
یک چالش »عنوان  محبوب به

 یاد کرد.« نامطلوب
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و سپس اخذ مدرک حقوق از دانشگاه کلمبیا، از اواخر دهه 

با نوشتن نمایشنامه کار خود را آغاز کرد، اما خیلی زود  0424

های رادیویی بنویسد.  ری خود را تغییر داد تا متنمسیر کا

او بود که با اقتباس از رمان جنگ دنیاها اثر  درواقع

اچ.جی.ولز، موقعیتی برای اورسن ولز فراهم آورد تا در اواخر 

یک نمایش رادیویی بسیار پر سر و صدا تولید  0424های  سال

، فیلمی با ی کاچ در هالیوودنویس نامه فیلمکند. نخستین تجربه 

( بود. در دهه 0404عنوان ویرجینیا سیتی )مایکل کورتیز/

های مطرحی نظیر نامه )ویلیام  ، او با همکاری در فیلم0404

(، گروهبان 0404(، شاهین دریا )مایکل کورتیز/0404وایلر/

مایکل ) کازابالنکاو  (0400یورک )هاوارد هاکس/

که برای آن به همراه برادران اپستاین اسکار  –( 0402کورتیز/

. یافت دستبه شهرت زیادی  –فت کردرا دریا نامه فیلمبهترین 

( 0405ماکس اوفولس/) ناشناسزنی  نامه فیلماین موفقیت با 

او در همین دهه چند  های نامه فیلماما یکی از  ؛ادامه پیدا کرد

شد. کاچ به سفارش مخصوص  دردسرسازسال بعد برایش 

جک وارنر و هریث وارنر، روسای کمپانی 

نوشت با نام  ای نامه فیلمبرادران وارنر، 

دستمایه  0402مأموریت به مسکو که در 

ساخت فیلمی به کارگردانی مایکل کورتیز 

شد. در اواخر این دهه، با آغاز فعالیت 

خود جک وارنر نام « ضدآمریکاییهای  کمیته بررسی فعالیت»

های  هوادار دیدگاه عنوان بهکاچ را به کمیته داد و از او 

 نامه فیلمپس از پایان نگارش  ،0414کمونیستی یاد کرد. در 

(، نام کاچ 0414برای من آواز غمگین نخوان )رودولف ماته/ 

در فهرست سیاه هالیوود قرار گرفت. این آخرین فیلم او در 

هالیوود بود. دو سال بعد، کاچ و همسرش به اروپا رفتند. او به 

مدت چهار سال در فرانسه، آلمان و انگلستان زندگی کرد و با 

مستعار پیتر هاوارد به کار خود ادامه داد. در لندن، در نام 

کرد که حامیان مالی  فیلمی از آرتور رنک همکاری می

آمریکایی فیلم متوجه هویت واقعی او شدند و قید 

روی فیلم را زدند. رنک هم قرارداد کاچ را پاره  گذاری سرمایه

کوشید با به دست  کرد. در همین حال سفارت آمریکا می

دن پاسپورت کاچ از ادامه کار او جلوگیری کند. کاچ و آور

اجازه  بازهمبه آمریکا بازگشتند، اما او  0412همسرش در 

فعالیت نداشت. ولی این ممنوعیت زیاد طول نکشید. ادوارد 

 کرد تهدیدبنت ویلیامز، وکیل این دو، لژیون آمریکا را 

ها  آن زنام کاچ را از فهرست سیاه پاک نکنند، ا که درصورتی

دالر جریمه غرامت خواهد  میلیون یکشکایت کرده، تقاضای 

کرد. تهدید وکیل خانواده موثر بود. کاچ به هالیوود بازگشت و 

های معروف  به کار خود ادامه داد. یکی از فیلم وگریخته جسته

( 0421مارک رایدل/) روباهاو در این دوران، فیلمی بود با نام 

افت جایزه گلدن گالب بهترین که به خاطر آن نامزد دری

کاچ  های نامه فیلم، بسیاری اعتقاد دارند حال بااینشد.  نامه فیلم

اول او  های نامه فیلمدر این مقطع فاقد حال و هوایی بود که به 

، خاطرات او در کتابی 0414ای خاص داد. در اواخر دهه  جلوه

تشر به نام با گذر زمان: خاطرات یک نویسنده از هالیوود من

در ووداستاک، نیویورک  0441اوت  01شد. کاچ در 

 درگذشت.

 کارگردان

رتیز موقع گرفتن اسکارش با آن لحظه غلیظ ومایکل ک

ولی شانس  ام کردهخیلی از اوقات نطقی آماده »مجارش گفت: 

 ما« تا یک مادر. ام بودهنبوده؛ همیشه ساقدوش  همراهمیار و 

و  ای حرفه. کورتیز زندگی کنیم میمنظورش را درک  هرحال به

که به سفارش  هایی فیلمپر باری داشت که اکثراً عبارت بود از 

به این آثار  اش آمریکایی های فیلمساخت. در بین  ها کننده تهیه

(، 0422) سبکتیپ  ی حمله: خوریم برمی

(، یانکی دودل 0425) چهره زشت های فرشته

( و 0401) پیرس میلدرد (،0402) دندی

( با شرکت الویس 0415) کرئولسلطان 

 سلی.پر

 بازیگران

. انگار به دنیا آمده بودند است العاده فوقکار تمام بازیگرها 

 بازی کنند. ها نقشتا در این 

 همفری بوگارت )ریک(

که اشاره شد  طور همانکه  این مهاجر صاحب کافه

آغاز فیلم آدم سرخورده و بدبین و تلخ اندیش  های درصحنه

و بی تعهد نشان دهد و  عاطفه بیدارد خود را  است که سعی

حاضر نیستم جونم رو واسه »: کند میزیر لب زمزمه  مرتباً

عشق  که هنگامیاما در سکانس نهایی « کسی به خطر بیندازم.

و از حالت بی  کند میخود نسبت به ایلزا و کشورش را کشف 

. به قول آنده بازن: کند میطرفی به ایثار نوع دوستانه بدل 

درآمیخته با چندگانگی  گرایی درونبوگارت پیروزی »

 «شخصیت آدمی را روی پرده سینما جا انداخت.

و تلخی و بدبینی و همزمان مهربان  طرفی بیو  تفاوتی بی

 ترین درخشان عنوان بهو خوب بودن، چیزهایی بود که بوگی را 

در سکانس پایانی ستاره کل تاریخ سینما معرفی یا ثابت کرد. 

در اوج احساس، چنین  تواند میکازابالنکا تنها بوگی است که 

 به نظر برسد. تفاوت بی

در سكانس پایانی کازابالنكا 
تواند  که می تنها بوگی است

در اوج احساس، چنین 
 تفاوت به نظر برسد. بی
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فیلم که نامزدی اسکار را برای او  نظیر بیبعد از استقبال 

 های انصرافبوگی دگرگون شد. البته  ای حرفهداشت، زندگی 

نقش ایفا  هایی فیلمجورج رافت هم به او کمک کرد که در 

ند که از او ستاره ساختند: بلندهای سیرا و شاهین مالت )هر ک

(. مردی احساسی که اسیر احساسات 0400دو در سال 

نیز کاراکتر منفی داشت. او این  ها فیلم، ... او در این شود مین

. بهترین کند میکه انگار دارد زندگی  داد میکار را چنان انجام 

اوست: داشتن و  های نقش ترین منفیبوگارت،  های فیلم

(، کی 0402) بزرگ(، خواب 0400) نداشتن

بوگارت در  تأثیرگذار(، بازی 0405) الرگو

منفی  شخصیت( 0405) سیرامادره های گنج

های سینما  ترین بدمن محبوبرا به یکی از 

( و 0414) تنها. در مکانی کند میبدل 

که به خاطرش نامزد  (0410) کین شورش

 اسکار هم شد.

ی متنوعی که در تضاد با ها شخصیتبوگارت با ارائه 

( نیز موفق بود: ها رمانتیکقبلی او بود )کمدی  های نقش

( و قایق آفریکن 0411) نیستیم(، ما فرشته 0410) سابرینا

ورن ب ( که در این آخری در کنار کاترین هیپ0410) کوئین

ر جایزه اسکار بهترین بازیگری را از چنگ مارلون براندو د

 اتوبوسی به نام هوس، ربود.

 11انجمن فیلم آمریکا او را که حدود  0444در سال 

بهترین ستاره مرد تمام دوران  عنوان بهفیلم در کارنامه داشت، 

 برگزید.

 ایلزا() برگمناینگرید 

 کرد میتغییر  هرروزدقیقی نداشت و  نامه فیلمکازابالنکا 

با  تکلیفشچنانکه اشاره گردید( و اینکه در دل داستان، )

دیگر ماجرا مشخص نبود، همین امر باعث وحشت  های قهرمان

روحی رویش تأثیر گذاشته بود  ازلحاظ که طوری بهبرگمن شد. 

 ؛دهد میهم نشان  اش عصبیرا در بازی کمی  مسئلهو او این 

. از طرفی او پرسید میمدام از مایکل کورتیز از پایان فیلم  و

بالفاصله بعد از پایان کار برود به سر  خواست میمشتاقانه 

 .آیند درمیبرای که به صدا  ها زنگصحنه فیلم 

 ات بازی: »داد میکورتیز در پاسخ برگمن تنها یک جواب 

صورت  های حسو این شد که « را میان دو نفر تقسیم کن!

که نرفت.  رود میریک  ایلزا با گفت می. حسی که درآمدتماماً 

یکی از عوامل درخشش کازابالنکا در تاریخ سینما  شک بی

اینگرید بود. هرچند خودش این اعتقاد را نداشت و این فیلم را 

روی پرده ندید، وقتی هم دید  ها سالتا  شدن ساختهپس از 

 «چه فیلم خوبی!»فقط یک جمله گفت: 

. نور آید یدرمبرای که به صدا  ها زنگدر  اش هنرنمایی

جایزه اسکار( پس از کازابالنکا دوران  برنده ،0400) گاز چراغ

طالیی اینگرید/هیچکاک آغاز شد. با سه فیلم )طلسم 

 (.0404( و در برج جدی )0402) بدنام(، 0411شده/

به  ای نامهدر آمریکا و  اش و زندگیاینگرید با ترک خانه  

، با او ازدواج کرد و عدفا بیروسلینی در ایتالیا با دیدن رم شهر 

 رسوایی بزرگی به راه انداخت.

را  نامشروسلینی و ازدواج با او  های فیلمبازی در 

کرد. روسلینی وجه دیگری از  تر بلندآوازه

 استرومبلی ازجملهاینگرید را آشکار کرد. 

(، سفر به ایتالیا و ترس 0410( اروپا )0404)

با شرکت در آناستازیا  و ؛( بازی کرد0410)

اسکار دیگری برد. او بعدها  ی جایزه( 0412)

دوباره به آمریکا برگشت و در گل کاکتوس 

شرق )سیدنی لومت  یرالس سریع( و قتل در قطار 0424)

( اسکار نقش مکمل را گرفت و آخرین فیلم اسکاری 0410

 ( ساخته برگمان است.0415اینگرید برگمن، سونات پاییزی )

اینگرید برگمن در روزی که متولد شده بود از  باالخره

 دنیا رفت.

 ویكتور الزلو() هنریدپل 

سوم مثلث عشقی که  قهرمان نهضت مقاومت است. رأس

دو رأس دیگر آن ریک و ایلزا هستند. آدم شجاعی که ظرف 

کاری کند که جو کافه ریک بر ضد  تواند میچند ثانیه 

، اش عشقیرقیب  برعکسالزلو  چیز همهبرگردد.  ها آلمانی

ریک، واضح و آشکار است؛ شجاعتش، جسارتش، عشقش به 

 .معنا تمام به. یک آدم مثبت اش انگیزهایلزا، هدفش و 

 .کرد میرا بازی  ها جنتلمنهنرید معموالً نقش، 

( و در 0424در انگلیس، در خداحافظ آقای چیپس )

 آخرالزمانی(، چهار سوار 0400آمریکا در کانتین هالیوودی )

 (.0411) 2 گیر جن( و 0422)

 

های  بوگارت با ارائه شخصیت
متنوعی که در تضاد با 

های قبلی او بود )کمدی  نقش
 .ها( نیز موفق بود رمانتیک
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 سروان رنو() رنیزکلود 

وظیفه شخصیت او در داستان، تبیین درونیات شخصیت 

ریک از در میان گذاشتن  که وقتی هم آنریک است؛ 

بر  ها بعضی .رود میبا تماشاگر طفره  اش شخصیتی های ویژگی

این اعتقاد هستند که رنو برای حفظ ظاهر، از ریک بیشتر 

 دستورات اشتراسر اجراکنندهو در مواردی تبدیل به  رود می

 .کند میو او را انتخاب  ودش می

نیست. به نظر من رنو تا آخرین لحظه سعی  طور ایننه 

کمک کند. حتی وقتی به فرودگاه زنگ  ها آلمانبه  کند می

 به اشتراسر زنگ زده... درواقعکه  بینیم می، زند می

رخ  ای حادثهرنو هنوز ترسیمی از آینده ندارد که چه 

، او به این شود میاما زمانی که اشتراسر کشته  ؛خواهد داد

که باید بازی را تغییر دهد. به نظرم این نقطه  رسد مینتیجه 

خوبی برای تغییر موضع رنو است. اگر قبل از تماس با 

که  گفتیم می، احتماالً ما شد میاشتراسر، رنو با ریک همراه 

چه استحاله زود هنگامی، اما بعد از مرگ 

 و ؛است تر درست چیز ههماشتراسر، 

آخرین جمله فیلم پذیرفته  ترتیب این به

این آغاز یک  کنم میلویی، فکر : »شود می

هدیه  ترین بزرگاین « دوستی زیبا باشد.

 لویی رنو به تماشاگر است.

و جمله  طبعی شوخرنو همچنین احساساتش را پشت کلی 

گاف » :گوید می. با لبخندی موذیانه کند میپنهان  آمیز کنایه

گرفت؛ وقتی در سال  کم دسترا نباید  ها آمریکاییدادن 

، من همراهشان دادند میرا در برلین آب  گلشاندست  0405

( 0422) نامرییاو البته آنجا نبود چون تازه با مرد « بودم.

برای نخستین بار به شهرت رسید. آقای اسمیت به واشنگتن 

( 0402) بدنام(، 0400) اسکمینگتون(، آقای 0424) رود می

 جردنکه دوباره اینگرید برگمن همبازی شد، این هم آقای 

( از 0422) عربستان( و الرنس 0402(، اکنون، مسافر )0400)

 او هستند. های فیلم ترین معروف

 اوگارتی() لورهپیتر 

و ولگردی که به  در نقش یکی از محتکران دوران جنگ 

گیرش بیاید، اما اگر  تا چیزی شود میآویزان  تر مهم های آدم

. وقتی ریک از او کشد میامکانش را داشته باشد، آدم هم 

دست اوگارتی است.  هایشان برگهدرباره دو آلمانی گمشده که 

 .کند می، اوگارتی فقط مرموزانه نگاهش کند میسوال 

و  دهد میرا دست ریک  غیرقانونیبوگارتی تعدادی جواز 

ن زیادی در کازابالنکا می دونی ریک، من دوستا» :گوید می

، تو کنی میتحقیرم  ازآنجاکه، طورهایی یکدارم، ولی خب 

 «تنها کسی هستی که بهش اعتماد دارم.

در  ها شخصیتدر ادامه باید متذکر شوم که تمام 

 عنوان بهکازابالنکا از جمله اوگارتی، شخصیت جذاب ریک را 

 .دهند مییک قهرمان نشان 

 ترین از مهمرتی و ریک یکی اوگا وگوی گفترویارویی و 

 فیلم است. های صحنه

در واکنش به رفتار ریک با آن بانکدار آلمانی(: ) اوگارتی

می دونی ریک، آدم وقتی می بینه تو با او بانکدار آلمانی 

کنه همه عمر این کار رو  کنی، فکر می میرفتار  جوری این

 .کردی

 دونی نکردم؟ ریک: از کجا می

کرده باشی، ولی راستش اول که اوگارتی: خب شاید 

 اومدی کازابالنکا من فکر کردم...

 کنی؟ ریک: مگه تو فکر هم می

 اوگارتی: نه بابا، منو چه به فکر کردن.

که ریک  دهد مینشان  وگو گفتهمین 

 قهرمان ماست.

فرتیز النگ ) درامین بازی او اول

از آلمان فرار  ازآن پسکه  باشد می( 0420

تیپ ساز تاریخ  ترین معروفکرد و به هالیوود رفت و به یکی از 

(، مأمور 0420) دانست میسینما تبدیل شد. مردی که زیاد 

 دیمیتریوس(، نقاب 0400) مالت(، شاهین 0422) مخفی

( و شیطان را 0400) کهنه(، آی سینک و توری 0400)

 وی هستند. های فیلم( از جمله 0410شکست بده )

 سیدنی گرین استریت )سینیور فراری(

کافه ریک و پیانیست معروف او  خواهد مییک آدم چاق 

بخرد. کارش معامله است. از جای دیگر به کازابالنکا  یکجارا 

آمده، انگار پذیرفته که قرار است تا آخر عمر در کازابالنکا 

اشد. به همین خاطر کالهش را عوض کرده و کاله عربی ب

 جایش گذاشته.

 های فعالیترهبر تمامی  عنوان به» :گوید میبا افتخار 

 «بااعتبارمدر کازابالنکا، من مردی پرنفوذ و  غیرقانونی

گرین استریت با آن هیکل بزرگ، حضور متنوع، چشمگیر 

چون:  هایی فیلمو جذابی بر روی پرده سینما داشت. او در 

( نامزد چهار جایزه )اسکار(، نقاب 0400شاهین مالت )

(، جاده 0402سال ) غریبه(، حکم سه 0400) ایمیتریوس

 حضور داشت. (0414) ماالیا( و 0402) فالمینگو

 

گرین استریت با آن هیكل بزرگ، 
حضور متنوع، چشمگیر و جذابی 

 بر روی پرده سینما داشت.
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 سام() ویلسوناولی 

چون  زن نعرهگُل ببینی، ...چو بینی محرمی، گو سرّ جان

 بلبالن

دوباره بزن  ی صحنه نشدنی فراموش ی نوازندهدر نقش 

. آورد درمیبود که ادای پیانو زن را  نوازی طبل درواقعسام، 

 انگشت الیوت کارپنتر پیانیست را نگاه و از های حرکتاولی 

 تقلید کرد.ها  آن

سام تنها کسی است که اجازه ورود به زندگی خصوصی و 

 خلوت ریک را دارد.

رونق کافه به اوست. او تنها کسی است که از گذشته 

ریک و ایلزا  که وقتیشخصیت اصلی داستان )ریک( خبر دارد. 

« گذرد میزمان  که  ناهمچن» ترانهچشمشان به هم افتد، زود 

. هرچند به قول ایلزا گذارد میرا تنها ها  آن و کند میرا قطع 

را اجرا « گذرد میزمان  که  ناهمچن»او ترانه  خوبی به کس هیچ

 .کند مین

کوتاه دیگری نیز حاضر شد. از جمله:  های نقشاولی در 

(، بر 0402) طوفانی وهوای آب(، 0402) نیواورلئانشبی در 

-0412) بوال( و سریال تلویزیونی 0404) بزنهر دری حقه 

0412.) 

 موسیقی فیلم

و  چسب دلبه نحوی ابتکاری و ابداعی و ضمناً 

توسط ماکس استاینر تنظیم  یادماندنی به

و اجرا شده است. ماکس استاینر 

( اهل اتریش، یکی از 0555-0410)

 02نوابغ دنیای موسیقی بود. او در سن 

سالگی از آکادمی موسیقی شهر وین 

ای بود. از  سالگی رهبر ارکستر حرفه 02التحصیل شد. در  فارغ

 به آمریکا مهاجرت کرد و رهبری چند ارکستر 0400سال 

بزرگ را در برادوی بر عهده گرفت. او با ناطق شدن سینما به 

هالیوود رفت و تأثیر بسیاری در رشد موسیقی فیلم داشت. 

 شدند. آثار او بسیار ملودیک و معموالً با ارکستر کامل اجرا می

فیلم موسیقی نوشته است. بعضی  244برای بیش از 

 زیر هستند.:موسیقی نوشته به شرح ها  آن آثاری را که برای

ای  (، ستاره0422(، کینگ کونگ )0420سیما رون )

 یورک(، گروهبان 0424(، بربادرفته )0421شود ) متولد می

(، از وقتی که 0402) کازابالنکا(، 0402) مسافر(، حاال 0400)

 مادرههای سیرا  (، گنج0402) بزرگ(، خواب 0400) رفتیتو 

 و ... (0412) جویندگان(، 0405)

گیرد  های جنگی هم قرار می کازابالنکا در ژانر فیلمفیلم 

 توان احساس کرد. که ترس از جنگ را در موسیقی آن می

 

 تدوین فیلم

که جزو عوامل اصلی  شده انجامبسیار ظریف و با مفهوم 

ماکس، تدوینگر با تغییر زاویه و اندازه  اوون موفقیت است.

تصویر و انطباق رویدادهای پیاپی فیلم و برش مناسب و از 

تر استفاده از حضور کارگردان،  همه مهم

انجام داده است.  خوبی بهکارش را 

های روبرو شدن بوگارت و برگمن  صحنه

که  شده تدوینطبیعی و حساس  قدری به

آن احساس دو بازیگر را بسیار طبیعی 

 دهد. جلوه می

 نظر )منتقدها(

(: کازابالنکا یکی از 0402،تایمز نیویورک) کراوتربازلی 

سال است. این فیلم  های فیلم ترین محکمشورانگیزترین و 

. ولی این کند میقطعاً حکومت ویشی را )در فرانسه( خوشحال 

 آن است. های حسناتفاقاً یکی دیگر از 

(: اصالً آن فیلم بزرگی 0414 دههنیویورکر، ) کینپالین 

رمانتیسم آبکی و جذابی  جور یک، نیست ولی گویند میکه 

که آن حس و حال  آورد نمیهم به شما فشار  وقت هیچدارد و 

 را جدی بگیرید. دراماتیکشملو  های چرخشو 

منتقد آمریکایی در کتاب فضای منفی(: ) فاربرمنی 

یک فیلم  اشتباه بهاست و این فیلم  توخالیبالنکا یک فیلم کازا

 کالسیک تبدیل شده است.

های جنگی هم  کازابالنكا در ژانر فیلم
گیرد که ترس از جنگ را در  قرار می

 توان احساس کرد. موسیقی آن می
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 ترین محبوبراجر ابرت: بدون تردید، کازابالنکا یکی از 

تاریخ سینماست. بعد از دیدن فیلم کامالً قانع  های فیلم

این دنیا سر به جنون  دهد میتنها چیزی که اجازه ن شویم می

 کم دستبگذارد این است که مشکالت سه تا آدم کوچولو را 

 بگیریم.

از  هایی نشانه« پاافتادگی پیش»اکو: در اوج  توامبر

. هر چه نباشد بینیم میرا « اعجاب»

است که ارزش  ای پدیدهکازابالنکا 

 را دارد. زدگی شگفت

جیمز رای جی: نمایشنامه همه به 

روند، بدترین نمایشنامه  میکافه ریک 

 جهان است.

 داشتنی دوست ی صحنه

 :با حضور بوگارنت و رینز ای صحنه
گم تو چرا : اغلب به خودم میگوید میرنو به ریک 

ا رو زدی؟ یا با آمریکا. مگه صندوق خیریه کلیس گردی نمی بر

خواد فکر کنم تو یه نفر رو می دلم رفتی؟زن یه سناتور در

 حالت رمانتیک تو وجود منه.کشتی. این یه 

 .کند میریک هنوز به مسیر هواپیما نگاه 
 : شاید هر سه تاش باشه.گوید میریک 

 : آخه تورو خدا بگو چی تو رو آورد کازابالنکا؟گوید میرنو 

. من به خاطر آب اینجا اومدم سالمتیم: گوید میریک 

 کازابالنکا.

 : آب؟ کدوم آب؟ ما که تو کویریم.گوید میرنو 

 : بهم آدرس عوضی دادن.گوید میریک 

 : آهان.گوید میرنو 

 

 یادماندنی به های جمله
کافه تو این دنیا  همه این»ریک: 

 .«شد میهست، اون باید وارد زندگی من 

یه بار دیگه اون قطعه رو بزن، »ریک: 

 «سام.

من یک هدف جالب برای »ریک: 

 «خودم هستم

ه دفعه تونم با این موضوع در بیوفتم. ی ایلزا: من دیگه نمی

ن دیگه تونم این کارو بکنم. اوه، م گذاشتمت و رفتم. دیگه نمی

جای هردومون  دونم چه کاری درسته یا غلطه. تو باید به نمی

 فکر کنی، برای همه مون...!

های من  چشم»ریک خطاب به سرگرد اشتراسر: 

 ■ «ایه؟ قهوه

 

 

هایی  نشانه« پاافتادگی پیش»در اوج 
بینیم. هر چه  را می« اعجاب»از 

ای است که  نباشد کازابالنكا پدیده
 زدگی را دارد. شگفتارزش 
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 «آلزایمر»یادداشتی بر فیلم  
 «مسعود ریاحی» ؛«احمدرضا معتمدی»کارگردان  

 
بازیگران: مهتاب کرامتی، مهدی هاشمی، مهران احمدی 

 .و فرامرز قریبیان

به  زنی کهپناهی  پناهی است، بی یک بی تگریروا مریآلزا

ی خود  شده و یا فوت مفقودشدهبودی برای همسر  یاد دنبال

 است.

نام  ، اصطالحی وجود دارد بهیشناخت رواندر مباحث 

 ها. کارکردی انگیزه یخودمختار

شوند  دمی پس از چندی خودمختار میآهای  یعنی، انگیزه

 تالشتهیه خانه،  ی زهیباانگ که یفرد کنند، مثالً و تغییر می

بعد  ، ممکن است پس از چندی حتیآورد یدرمکند و پول  می

از خرید خانه، این شهوت پول درآوردن در او تقویت شود و 

به قبل در او شکل بگیرد و او دیگر  ی زهیباانگای متفاوت  انگیزه

ی خرید خانه، شهوت پول نداشته باشد، ممکن  و انگیزه لیدل

است خود این شهوت یک انگیزه شده باشد، شهوت کسب 

 و یا شهوت قدرت و... کردن جمعکردن و 

لیل آوردن این مثال از دنیای روانشناسی این است که با د

گردد،  همسر خود می به دنبالهاست  داستان، این زن که سال

 مقایسه شود.

مفقودی و یا فوت شدن،  های اول ها و یا سال شاید او ماه

بوده، ولی با گذر بیست  همسر واقعی خود می به دنبال واقعاً

، یعنی دیگر مختار شدهو خود داکردهیپسال، این انگیزه تغییر 

 ی خود ندارد. ی اولیه ربطی به انگیزه

بخش  خود این منتظر بودن و انتظار کشیدن، دردی لذت 

تواند  دهد که با بودن این درد است که او می را در او شکل می

 وجود و بودن خود پی ببرد.  به

 ی از در مراحل یک سوگ، ابتدا ما ضربه را شاهدیم، ضربه

ی بعد انکار آن فقدان و  دست دادن و فقدان، در مرحله

های هیجانی و روانی و جسمانی و بعد افسردگی  نشانه بعدازآن

 و گناه و عصبانیت و ... .

سوگی که در اینجا شاهد آن هستیم، حتی با گذر بیست 

باشد، یعنی انکار، انکار  ی دوم خود می سال هنوز در مرحله

 سر.هم  فقدان

شود و شکلی  سر است، انکار میهم  فقداندرد اولیه که از 

گیرد و این انتظار و انتظار است که  ای می تازه و واالیش یافته

 شود. جایگزین این انکار می

 

همسر واقعی خود )به استناد آزمایش  به دنبالاو دیگر 

اش خودمختار شده است و  ی گذشته نیست، انگیزه (خون و...

مسر است، یک یادبودی که شکل بیرونی به او دنبال یک ه

فکنی تخیالت و ذهنیات  خود بگیرد، یک شیء برای برون

اش. شیئی از جنس آدمی که بپذیرد همسر گذشته  گذشته

 اوست.

 پناهگاه شیئی که مهم نیست همسر واقعی او باشد، صرفاً

 کافی است. برادرشوهربودن و رهاندن او از دست برادر و 

هستند و فقط  گذشته در عواطف او تماماًاحساسات و 

کند،  به زمان حال مربوط می او راپناهی است که  درد این بی

این در گذشته بودن است که فردی را که فاقد گذشته است 

 کند. برای همسری انتخاب می

هویت شده  و بی گذشته یبی آلزایمر،  واسطه به که یمرد

دمیدن ذهنیات خود  فرد بهترین گزینه است برای و این است

ای که مال او نیست و به خواست ما  در او، دمیدن گذشته

 دارای آن شده است.

نیاز به  او به انتخاب خودش باوری قلبی دارد، باوری که نه

 .برادرشوهری  ییدیهسند و مدرک دارد و نه تأ

اش را  که خدای ذهنی مؤمنایمانی از جنس ایمان فردی 

دستاویزی باشد برای رها شدن از یک  که ییخداپرستد،  می

 ■ پناهی عمیق و پایدار. بی
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 ؛ شادی شریفیاناورهان پاموکمصاحبه ترجمه: 

 زهرا تدین ؛بارتلمی دونالد ،مدرسه :ترجمه استاند

 سیاوش ملكیلبخند، دی. اچ. الرنس؛ داستان ترجمه: 

 داوری راضیه، در جستجوی تعادل، الكی یمیج داستان ترجمه:

 ها طباطبایی میمر وال؛ خاص، ریكاردو روز یک :داستان ترجمه

 ؛ نگین كارگركناای. جی مک، امید و آسایش: ترجمه داستان

 

 

ـت
رج

ـم
ـ

هـ
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 «امید و آسایش»داستان  
 «نگین کارگر»مترجم  ؛«ای. جی مک کنا» یسندهنو 

 

تا  رود یمچارلی فولی به بیمارستان مستر میزریکوردیا 

 همسرش را مالقات کند.

 :پرسد یم کنار تخت دالی نشسته، که یدرحال

 "چطوری؟"

دالی موهای سیاهش را روی بالش سفید پخش کرده و 

 . "خوبم":گوید می یآرام به زند یمبه چارلی لبخند  که یدرحال

 ها مردهلی او خسته و تکیده شده، رنگش مثل رچا نظر از

و سیاه شده. وقتی  کرده پف یشها چشمپریده و زیر 

چارلی متوجه  کند میرا در انگشتان چارلی قفل  یشها انگشت

 .شود میبر پشت دست کوچک دالی  یا قهوهدو لکه زشت و 

 "بخوابی؟ خواهی ینم. رسی یمبه نظر خسته "چارلی: 

 بودم. قرار یبدیشب کمی  -

 خواست ینمدالی راجع به دردش صحبتی نکرد، 

 "از لیندا خبری نداری؟ "پرسید:شوهرش را ناراحت کند. 

دیشب دوباره زنگ زد، گفتم حالت خوب است و جای -

 نگرانی نیست.

در دانشگاه  ها آنلیندا، فرزند ارشد 

برای  اوتو در ماه  کند میگالوی تدریس 

تعطیالت به خانه خواهد آمد. پسرشان 

در استرالیا زندگی  یشها بچهکولم و 

 کولم که مادرش ناخوش است.. کسی به کولم نگفته کنند یم

همیشه نگران است. بهتر است بیشتر نگران نشود. چارلی به 

 شده روشن بعدازظهرآفتاب  یدهپر رنگگوشه بخش که با نور 

در حال  اند آمدهخیره شده است. بقیه کسانی که برای مالقات 

و  کنند یمانجام وظایفشان هستند، اطراف بیمارشان را مرتب 

بیمارشان امید و  به یشانها حرفو با  ورندآ یمگل و میوه 

 .دهند یمآسایش 

 "؟ای یدهددکتر را دوباره ": پرسد یچارلی از همسرش م

 "ینمشببشاید فردا "

 "اینجا نگهت دارند؟ خواهند یمخبر نداری تا کی "

 یکاغذ دستمالو داخل  گرداند یبرمدالی صورتش را 

 .گیرد یمو دست چارلی را  گردد یبرمو دوباره  کند میسرفه 

. باید شوم یمکه تا دوشنبه مرخص  گویند یم"

خانه  گذارند ینمبیشتری انجام بدهند. قبل از آن  های یشآزما

 ".ام انداخته زحمت ه بکه تو را  متأسفمبیایم. 

 

 

سنگینش تکان  خواب لباسقفسه سینه کوچک دالی زیر 

 ها سال. کند می. چارلی به یک پرنده که ترسیده فکر خورد یم

معاشرت داشتند او را دوالرس دالروسای عزیز  باهمپیش که 

را جدی  یزچ همهنگرانش و اینکه  یها چشمو  کرد یمصدا 

. مطمئن بود که او از شدت نگرانی کرد یمرا مسخره  گرفت یم

 خودش را مریض کرده است. دالی دالروسای بیچاره!

 "کنندنگذار جابجایت  یا نشدهزمانی که کامالً خوب  تا"

 "؟شود میتو کارهایت خوب انجام " -

 "خوب" -

و تا آنجا که  خورد یمچارلی غذایش را بیرون از خانه 

 .رود یم. کارهایش خوب پیش ماند یمممکن است از خانه دور 

. چارلی شود میلحظات در هیجان و خستگی سپری 

کنار تخت  دار زنگو به ساعت  بیند یمرا  ها کننده مالقات

را از دور  تاک یکتصدای  تواند یمهمسرش خیره شده است. 

بشنود و صدای آزاردهنده زنگ ساعت را به خاطر آورد که 

از رختخواب بیرون  دم یدهسپزنش را 

 یسروصداو دقایقی بعد  کشید یم

درست کردن صبحانه در آشپزخانه 

و به  کرد یمچارلی را از خواب بیدار 

که دوباره صبح شده و  آورد یمیادش 

 و مدرسه بردنشان است. ها بچهوقت کار و غذا دادن به 

 تاک–تیک -تاک–تیک–تاک  -تیک

در راه  هم  نادومش. شاید نوه اند شده بزرگ ها بچهاالن 

. موهای خاکستری صورتش در آینه گذرد یمباشد. زمان 

شده و در حال  سال یانمکه  کند میاصالح به چارلی یادآوری 

پیر شدن است. پول داشتن چه ارزشی دارد اگر نتوانی از آن 

زمان خود را داشته  توانند ینم ها ساعتلذت ببری؟ چرا 

 باشند؟ عجله برای چیست؟

خدا لطف کرده. دالی دالروسا. اگر او نبود زندگی  -آه 

 .شد یمچقدر متفاوت 

. شود میو دهانش کمی باز  شود میدالی بسته  یها پلک

 .گذرد یم یآرام به لحظاتشده است.  ها مردهمثل 

باید " :گوید میدالی بدون اینکه چشمانش را باز کند 

 "باشد کننده خستهبرای تو 

 "که ببینمت. شوم یمنه اصالً. خوشحال  "

لی او خسته و تكیده شده، رنظر چا از
زیر ها پریده و  رنگش مثل مرده

 کرده و سیاه شده. پف یشها چشم
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خوب نیست آدم کسی را در بیمارستان ببیند.  اصالً"

 "است. کننده ناراحتخیلی 

 "نگوچرت "

، دهد یمدالی سرش را بیشتر به داخل بالش سفید فشار 

 .زند یمو بعد لبخند  کند میکمی صبر 

 "بخوابمباید کمی  کنم یمچارلی دیگر باید بروی. فکر "

 "مطمئنی؟"

 "بله "

 ".آیم یم بعداً":گوید میو  پرد یمچارلی از تخت پایین 

. بگذار فردا صبح. شود میبخش پر از آدم  ها شنبهنیا.  نه"

 "بعد از شلوغی مردم بیا.

 "؟خواهی یم طور ینا"

 "بله عزیزم."

و مثل یک کودک لبخند  کند میرا باز  یشها چشمدالی 

 لبخند نزده است. طور ینا حال تابه اش یبچگ. از زمان زند یم

 "؟ نخوابیدی؟رسی یمخسته به نظر " دالی:

 "یدمنخوابدیشب خوب "

 "یرینگسعی کن سخت "

و  فشارد یمدالی دست همسرش را 

. فشارد یمحلقه ازدواجش را به حلقه چارلی 

 .اند شدهمثل پر سبک  یشها انگشت

 "برو عزیزم. سعی کن نگران نباشی."

فردا " .بوسد یو پیشانی داغ دالی را م شود میچارلی خم 

 "بینمت یم

از دست  یشها انگشت. بندد یمرا  یشها چشمدالی 

 .خورد یمچارلی سر 

 تاک. -تیک -تاک -تیک–تاک  -تیک

و راه خروج را  رود یمچارلی در راهروی پولیش شده راه 

 کند می. بیرون، در روشنایی پارکینگ ماشینش را پیدا یابد یم

 کنندگان مالقاتکه  کند می. به اطراف نگاه نشیند یمو 

. مثل روند یمراه  ها آن. پرستارها پشت سر روند یمو  آیند یم

. گیرد یمو شماره  گردد یم. چارلی به دنبال موبایلش ها پروانه

 .شود میبالفاصله پاسخ داده  یباًتقرتلفن 

 "کاترین؟" چارلی:

 "یبزنکجایی؟ دو قرن است منتظرم زنگ " -

داخل بودم تا  االن ینهمبیرون از بیمارستانم. " -

 "ببینمش.

 "؟چطور استحالش " -

 کنم یمخوب. به همان خوبی که انتظار داشتم. فکر " -

 "؟داند یمباشد. کسی چه  طور ینا

تا نور شدید  کند میچارلی آفتاب برگردان را باز 

چشمانش را اذیت نکند. بعد دوباره حواسش را جمع دوستش 

باید تا مدتی در بیمارستان  ": گوید میو  کند میکاترین 

 "بماند

 "تونم ببینمت؟می" -

 "فکر کنم." -

اگر  امشب را پیش من بمان..." -

 "داری. دوست

چارلی به خانه خالی خود و سکوت 

 .کند میخانه در نبود دالی فکر 

 "یزمعزالبته که دوست دارم "

کاترین با لبخند نهفته در صدای 

 "آورم یماالن بیا. سر حالت " :گوید میزیبایش 

. گذارد یمو موبایل را کنار  کند میچارلی خداحافظی 

را روشن  ینماش .زند یمبرای اولین بار در آن روز لبخند 

و از آینه ماشین به  شود میو از بیمارستان دور  کند می

که مثل یک زندان در آینه  کند میساختمان بیمارستان نگاه 

 .شود می تر کوچکو  تر کوچک

خدا به همه ما " ."کندخدا به من کمک " :کند میفکر 

 ■ ."کندکمک 

 

 

 

 

کند و  را باز می یشها دالی چشم

. از زند یمثل یک کودک لبخند م

 طور ینحال ا تابه اش یزمان بچگ

 لبخند نزده است.
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 «مدرسه»داستان  
 «زهرا تدین»مترجم ؛ «دونالد بارتلمی» نویسنده 

 
ها را بردیم برای درختکاری، این بخشی از برنامه  همه بچه

کنند.  می کار چطور ها ریشهفهمند ببود تا ها  آن آموزشی

دانید، احساس مسئولیت و مراقبت از چیزها و مسئولیت  می

از شما  اما ؛گویم ه میدانید که چ فردی را در نظر آورید. می

شد.  خشک کاشتند، ها بچههایی که  همه درخت که  پنهانچه 

شدند، فقط میدانم  خشک چرادانم  درخت پرتقال بودند. نمی

که خشک شدند. احتماالً خاک عیب و ایرادی داشته، شاید 

که از نهالستان آورده بودیم خوب نبود.  هایی نهال جنس هم

. هرکدام آنجارا بردیم  بچه تاگالیه کردیم. خوب آخر، سی 

نهالی آوردند که بکارند. همه سی درخت هم خشکید. همه 

چشمشان به نهالی بود که کاشته بودند اما خشکید  ها این بچه

 بود. انگیز غمو این 

پیش از  چراکهجای تعجب نداشت  هم  ناالبته چند 

همه مارها هم مرده  ها درختماجرای 

بودند. علت تلف شدن مارها هم این بود 

باشد به خاطر اعتصاب، دیگ  یادت اگرکه 

خاموش بود. البته این  روز چهاربخار 

ها چطور  خاموشی هم دلیل داشت. به بچه

پدر و مادر  اصالً که اعتصاب چه معنایی دارد. فهماندیم می

 و است خبردانستند چه  میها  آن دادند. ها اجازه نمی بچه

در عمل نشان ها  آن باید به بنابراین ؛اعتصاب چیست معنای

کار را دوباره شروع کردیم و مارها را پیدا  که وقتیو  دادیم می

 نشدند. ناراحت زیادها  آن کردیم،

های سبزی به خاطر آب دادن زیاد خرابی زیادی  غ با 

 ها کرتنبود، آب را در  حواسمانوقتی ها  آن داشتند. بعضی از

 راخواهم قضیه  بودند، خوب، راستش نمی  رها کرده

 کردیم فکرکاری  بدانم، گرچه به امکان خراب کاری خراب

درست پیش از  که بودیعنی به ذهنمان رسید. علتش هم این 

های سفید و بعد هم سمندرها  ها مرده بودند و موش آن موش

کیسه پالستیکی  توی راها  آن که نباید اند فهمیده حاال

 ببرند. طرف آنو  طرف این

های منطقه گرمسیری بمیرند.  ماهی داشتیم انتظارالبته  

آب  روی پشتکردی به  نگاه می چپ راها  آن تعجبی نداشت.

های گرمسیری هم  برنامه درسی ماهی در ماندند. خوب، می

توانستیم کاری بکنیم. هرسال همین برنامه را داشتیم  بود. نمی

 کردیم. می تمام راو باید سریع آن 

خودمان بیاوریم. حتی با  سگ تولهحتی اجازه نداشتیم  

که خانم مرداک روزی زیر ماشین  سگی تولهرا، همین  یکی این

 رابارش  بعدازآنکهترسید راننده  . میکرد پیدا "کریستید"

اش  توی کوله مدرسه برداشت را. آن بگیرد زیرداد او را  تحویل

دیدم گفتم  که رامال ما شد. سگ  سگ تولهو به مدرسه آورد. 

روز دوام بیاورد.  پانزده دهبندم که این حیوان  می شرط خدابه 

هم شد. اصالً قرار نبود به کالس بیاید. باالخره  طور همین

ها بگوییم که سگ نداشته  شود به بچه اند: نمی مقرراتی گفته

که جلو  وقتی سگی دارند هم آنباشند. 

دود.  می طرف آنو  طرف اینبه  پایشان

من بود.  اسمش را گذاشتند ادگار. اسم

ادگار "زدند:  می داد و کردند میدنبالش 

کردند. من  برایش تعریف هم می "!بیا

سرم بگذارند. النه کوچکی هم کنار  دادم سربه اهمیتی نمی

دانم چرا مرد. احتماالً تب  حیاط مدرسه برایش ساختند. نمی

هایم بفهمند.  که بچه کرد. شایدم واکسن نزده بود. قبل از این

را بازرسی  اش النهها معموالً  وردمش بیرون. صبحآ النه از

 سرایدارکشد. دادمش به  می اینجا به کاردانستم  کردم. می می

 .مدرسه

 ازماجرای این پسر یتیم بود که سرپرستی او را  هم بعد 

 ها بچه ازبرنامه کمک به کودکان گرفته بودیم. هرکدام  طریق

ین بود. هم  قرارمانآوردند.  سنت می وپنج بیستماهیانه 

ما او  احتماالًبود و " کیم"ماجرای مصیبت باری بود. اسم پسر 

ای  دیرهنگام قبول کرده بودیم. علت مرگ را در نامه را کمی 

  او بچه جای بهکه به ما دادند اعالم نکردند. فقط گفتند که 

های  جالب از بچه حال شرح تعدادی ودیگری را قبول کنیم 

ای کالس  آمد. بچه نمی دلمانما که اصالً  دیگر فرستادند.

که همه   پنهاناز شما چه 
کاشتند،  ها بچه هایی که درخت
 شد.  خشک
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به این نتیجه رسیدند که  کم کمموضوع را جدی گرفتند و 

کس مستقیماً  احتماالً مدرسه عیب و ایرادی دارد. البته هیچ

مدرسه  کردم نمی فکراما من  ؛موضوع را با من مطرح نکرد

ایرادی داشته باشد. من بهتر و بدترش راهم دیده بودم.  عیب و

بد آوردن و بدشانسی. تعداد  بگذاری راشد اسمش  فقط می

ها درگذشتند. دو مورد سکته  مادرهای بچه و پدر زیادی از

 چهار داشتیم و آب درو یک مورد خفگی  خودکشی دوقلبی، 

حادثه تصادف رانندگی مردند. یک حمله قلبی هم  در نفر

زیادی هم به رحمت خدا  های مادربزرگ وها  داشتیم. پدربزرگ

 به طور اینیعنی  ؛تر بود تلفات سنگین هم شایدرفتند. امسال 

 رسید. سرانجام فاجعه پیش آمد. می نظر

 و "وین متیو" کهفاجعه زمانی پیش آمد  

 محل پی ساختمان در در "ماوروگودو تونی"

کردند. تیرهای  دست احداث فدرال بازی می

عمیق چیده بودند. ظاهراً  پی کنارچوبی را 

 مادرماجرا به دادگاه کشیده شد و پدر و 

اند. من از  نگذاشته اعالم کردند که تیرها را درست کار ها بچه

 خبری ندارم. سال غریبی است. درست و نادرستی ماجرا

انت اشاره کنم که در راستی یادم رفت به ماجرای بیلی بر 

 شد. تکه تکه اش با چاقو خانه دار در درگیری با مردی نقاب

پرسیدند چه  من ازکردیم.  یک روز توی کالس بحث می 

مناطق  های ماهیها، سمندرها،  است. درخت شده خبر

 تونی کجا رفتند؟ ، پدر و مادرها، متیو وسگ تولهگرمسیری، 

 "دانم دانم. من، نمی من، نمی"گفتم:

 "داند؟ پس چه کسی می"ها گفتند:  نآ

 "داند. نمی کس هیچ"گفتم: 

 "بخشد؟ نمی مرگ به زندگی معنا مگر"گفتند: 

 "بخشد. نا میکه به زندگی مع است زندگینه این "گفتم: 

ای نیست که  اطالعات پایه آیا مرگ جز"بعد گفتند: 

 آن روزمرگی زندگی در جهت...  وسیله به

 باشد.  رطو اینشاید "گفتم:  

 "ما دوست نداریم."گفتند:  

 "ست.ا معلوم"گفتم:  

 "خجالت دارد."گفتند:  

 "داشته باشد."گفتم:  

کنید تا ما  بازی عشق االن همینشود با هلن  می"گفتند:  

 "یاد بگیریم؟

دانیم  می"هلن دستیارم بود. گفتند:  

  "دوست دارید. هلن را

 دوست دارم اما این کار هلن را"گفتم:  

 "کنم. را نمی

این چیزها بسیار  ما از"گفتند:  

 "ایم. ایم اما تا حاال ندیده نیدهش

مطلقاً برای نمایش دادن  کنند. این کار اخراجم می"گفتم:  

 "نیست. 

 از پنجره به بیرون نگاه کرد. هلن 

 را کنیم. این کار کنیم، خواهش می خواهش می"گفتند:  

 "انجام دهید. 

ها  اش را بوسیدم. بچه پیشانی بار چند .آمد  هلن جلو

زدند. در را باز کردم. موش صحرایی  بودند. در زده هیجان

 ■ کشیدند. ها هورا شد. بچه ای وارد تازه

 

راستی یادم رفت به ماجرای 
بیلی برانت اشاره کنم که در 

 دار در درگیری با مردی نقاب
 شد. تكه تكه چاقو اش با خانه
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 «یك روز خاص»داستان  
 «هاطباطبائیم یمر»مترجم ؛ «ریکاردو وال»نویسنده  
 

 ...باالخره توانست بانداژ را ببندد

در تعطیالت!  هم آنبه دردسر افتادن است  دردناکچه قدر 

 باند را بدون کمک به دور دستش بسته بود. سختی بهلیو 

 کرده بود؟ دقتی بی خودش این گناه لیو بود. هرحال بهخب 

من کسی را دارم که شب را کنارم باشد تا من  هرحال به

هم پتویی را با خودش  لیو احساس گرمای بیشتری بکنم.

حاال او مثل یک  و ؛برایش خریده بود سیرا آورده است که

و سیرا و آرجلیا  من موتور دیزل در حال خرناس کشیدن بود.

 سیرا لذت ببریم. بعدازظهراز چرت  و ؛بخوابیم توانستیم نمی

نگاه متعجبی به لیو  بار یکلحظه  هرچندو  داده لمروی کاناپه 

لیو کمی  کاش ایکه  کرد میو در دلش آرزو  انداخت می

 .بود میجنتلمن تر 

که  ای نیمه نصفهبا تلسکوپ  کردم میمن داشتم سعی 

داشتم جایگاه چند صورت فلکی را پیدا 

کنم و او هم بیرون را به امید دیدن چند 

دیدن صور  اما ؛کرد میروح سرگردان نظاره 

ابری چندان  بعدازظهردر یک  هم آنفلکی 

 نبود. ای عاقالنهکار 

 بااحساس بودلیو از اول صبح که چشمانش را باز کرده 

 گناهی که داشت گفته بود:

وجود  دردبخوری بهن به نظرت در دنیا رنگ هی اریو -

زرد و نارنجی که پاییز را به وجود  های رنگاین  بینی می دارد؟

 .زنند نمیچندان چنگی به دل  آورند می

از همه این  بعد دوباره گفت: و منظورت از رنگ چیه؟ -

 حس خوب. یک دارد. نگهمانچیزی باشد که گرم  مسائل

کردیم  ریزی برنامهبرای آمدن به این سفر نصفه و نیمه  خیلی

پاییز هم متشکل  کاش ایاین است که  منظورم درست است؟

 بود. پرحرارت های رنگاز 

 سردته بلند شو و چراغ را پر از نفت کن. واقعاًاگه  -

تنبلی را کنار بگذاری و شومینه را  توانی می. یا جاست همان

برای امشب وجود  تری مهمرم چیزهای به نظ اما ؛کنی راه روبه

حرف  مان آینده های برنامهدر مورد  هرکداممان توانیم می دارد.

 .بگذرانیمبزنیم و حسابی خوش 

 به .کردم میدرک  خوبی بهآرجلیا را  ی تیزبینانهمن نگاه 

 دیروز است. داشتنی دوستاین فکر کردم که چه دختر 

تصمیم داشت که زودتر از حد معمول دفتر را ترک کند اما 

خب این نشان از  و ؛شده بود قدم پیشبرای کمک به سیرا 

در آشپزخانه مشغول درست کردن  سیرا مهر و محبتش بود.

هوا سرد  باآنکهاین کار را کرده بود.  موقع بهقهوه بود و چقدر 

بعد از خوردن  بالفاصله ها آن را بردیم بیرون. ها قهوهبود 

من و آرجلیا را تنها  و ؛به همراه لیو ما را ترک کردند ها قهوه

نور  تأللؤطبق معمول همیشه شفاف بود و  دریاچه گذاشتند.

 .کرد میخورشید این شفافیت را بیشتر 

پیر بشویم  که وقتیرو به آرجلیا کردم و گفتم: به نظرت 

 و شاداب خواهیم بود؟ سرزنده قدر همین

آرجلیا لبخند شیطنت باری زد و گفت: 

 طور همیناما من تصمیم دارم  دانم نمیتو را 

 بمانم. سرزندهشاداب و 

د و را در هم کشی اش چهرهو ناگهان 

 ؛مجبور باشیم این دوران را دور از هم سپری کنیم شاید گفت:

 از اینجا. تر گرم درجاییدورتر و  شاید تو در کنار من نباشی. و

خودت  اندازه بهو همسرت که باید  ات احتمالیکنار فرزندان  در

 باشد. نظیر بیعالی و 

شدم و گفتم: این  جدی کردم. وجور جمعکمی خودم را 

 تصمیم من نیست. ممکن است فقط متعلق به تو باشد آرجلیا.

 دلم حتی یک روز هم به دور بودن از تو فکر نکردم. من

 مان عروسیبیشتر تا مراسم  ای دوهفتهحاال که  خواهد نمی

از آدمی مثل تو که  هم آنرا  ها حرفباقی نمانده است این 

موضوع بحث را  شود می سراسر شوق به زندگی است بشنوم.

مقصر من هستم که این مسئله را  کنم می فکر عوض کنیم.

 عنوان کردم.

به دردسر است  دردناکچه قدر 
هم در تعطیالت! لیو  افتادن آن

باند را بدون کمک به  سختی به
 دور دستش بسته بود.
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 لبخندی .شکافت میرا  ها دوردستنگاه آرجلیا همچنان آن 

زد و گفت: راستی برای آمدن به اینجا چند روز مرخصی 

 گرفتی؟

روز که الزم بود این  هرچندتو  داشتن نگهخب برای شاد -

نه اینکه آمدیم تا آخرین روزهای  مگر کار را کردم.

 را جشن بگیریم؟ مان مجردی

سیرا و لیو تمام محوطه اطراف کلبه را پر کرده  سروصدای

بود. لیو با حالتی چندشناک به حلزونی که روی مچ دست 

سیرا مثل یک کودک باال  و ؛کرد مینگاه  کرد میسیرا حرکت 

 .پرید میو پایین 

که آرجلیا را به آن روزها برده بودم و این  دانستم میخوب 

 گرچه باعث شده بود که احساس عذاب وجدان بکنم.

 چیز همهاما از نگاه آرجلیا  دانستم نمیآن ماجرا را  چندوچون

 .فهمیدم میرا خوب 

به سمت داخل کلبه رفتیم. سرد بود. از 

چیده شده کنار شومینه تعدادی را  های هیزم

مینه گذاشتم و جدا کردم و داخل شو

که لیو از تنبلی آن را  کاری روشنشان کردم.

 انجام نداده بود.

زد و  لبخندی .کرد میمرا دنبال  های دستآرجلیا حرکت 

 که قرار است تا دو هفته دیگر ازدواج داند میگفت: پیتر 

 ؟کنیم

روی میز که سیرا آن را با صبر و حوصله پخته  های کیکاز 

م زد می آنکه گاز بزرگی از  طور همانبرداشتم و  ای قطعهبود 

 و قرار است در مراسم، او ساقدوش من باشد. داند می گفتم:

 آرجلیا از ته دل خندید.

پسرک  آن قرار است ساقدوش تو باشد؟ پیتر خدای من،-

 روی پایش بند شود. ای لحظهچند  تواند نمیشیطان حتی 

تعریف روز را برایم  آناتفاقات  شود میگفتم:  مقدمه بی

تو را  کردن آنکه گفتن این مسئله و بازگو  دانم می کنی؟

تو را تحت  قدر آنچیزی که  خواهد میدلم  اما ؛کند میرنجور 

 را بدانم. دهد میقرار  تأثیر

 کامالًحرفی که زده بودم  از آرجلیا نگاهی به من انداخت.

 دیگر راهی برای پس گرفتن حرفم نداشتم. اما ؛پشیمان بودم

 تو را آزرد. هایم حرفکه  دانم می -

کنار شومینه  از آرجلیا صندلی کنارش را به من نشان داد.

که حاال گرم شده بود بلند شدم و روی کاناپه کنار آرجلیا 

دیده  راحتی بهنشستم. از جایی که من نشسته بودم بیرون 

سیرا و لیو جایی نشسته بودند که چند لحظه  حاال .شد می

 از این بابت شاد شدم. از بودیم. نشسته آنجالیا قبل من و آرج

 هایمان حرف هایش لودگیاینجا نیستند تا سیرا با ها  آن اینکه

 بخندد. قاه قاهرا قطع کند و لیو هم 

بگویم که  باید اگر قرار باشد صادقانه حرف بزنم. دانی می -

کمی را که زندگی شادی داشتم برایم کفایت  های سالهمان 

بعد از آشنایی با تو تمام  کنم میاحساس  البته .کند می

همیشه فقدان وجود  اما ؛اند برگشتهروزهای خوش گذشته 

هم  شده نفرینشب  آن .کنم میرا حس  آنجال مادر، پدر و

 عالی و خوب بود. چیز همه

شادی که  های آدم ازسالن اپرا پر بود 

و  من برای اجرای آخرین شب آمده بودند.

است که  درست .شناختیم نمیآنجال سر از پا 

یشه هم هردویمان سن چندانی نداشتیم اما 

 نکند :گفت میهمیشه  پدر شیفته اپرا بودیم.

 مادر شماها قرار است خواننده اپرا بشوید و من خبر ندارم.

نباتی موهایمان را پشت سرمان  های روبانو با  زد میلبخندی 

 .بست می

شب هم مثل بقیه  آن نمایش به بهترین نحو تمام شد.

 .وزید میلندن زیبا بود و نسیم مالیمی  های شب

ن به آن زمان خانه موروثی ما حوالی لندن و در یک زمی

موروثی زیادی در آن زمین  های خانه مایل بود. هزارانوسعت 

اما من و آنجال همیشه لندن را دوست  ؛ساخته شده بودند

 بردمان مییا اپرا به آنجا  تئاتروقتی پدر برای دیدن  و ؛داشتیم

شب سالگرد ازدواجشان بود و قرار  آن از همیشه شادتر بودیم.

بود شام را در رستوران جورجی لوئیس که صاحبش زنی 

 و چاق بود بخوریم و بعد به سمت خانه راه بیفتیم. ذوق خوش

و آنجال مثل یک روح در دو بدن  من شام دلپذیری بود.

تمام دوقلوهای دنیا نقاط مشترک زیادی داشتیم  مثل بودیم.

 هم بودن شاد بودیم.و همیشه از در کنار 

 من سوار اتومبیل قدیمی پدر شدیم و لندن را ترک کردیم.

و مادر با  کردیم میو آنجال آهنگی قدیمی را زیر لب زمزمه 

 های آدم ازسالن اپرا پر بود 
شادی که برای اجرای آخرین 

و آنجال  منشب آمده بودند. 
 .شناختیم نمیپا  سر از
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 ؛شروع به باریدن کرده بود نم نم باران .داد میلبخند سر تکان 

 .شد میمه هم به آن اضافه  رفتیم می پیشهر چه در جاده  و

من و آنجال هم ساکت  حاال .کرد میندگی با احتیاط ران پدر

بودیم. پدر با دقت بیشتری از پشت عینکش جاده را زیر نظر 

بیرون آمده بود و  نم نمباران حاال دیگر از حالت  اما ؛داشت

 غیرمنتظره ای لحظهجاده را حسابی لغزنده کرده بود. در 

و  مادر کامیون حمل هیزم جلویمان سبز شد صدای جیغ من،

به سمت  ماشین فضای کوچک ماشین را پر کرده بود. آنجال

ناگهانی واژگون  ای لحظهدشت کنار جاده منحرف شد و در 

 شد و من دیگر چیزی را به خاطر نیاوردم.

روز بعد در بیمارستان ایالتی باز کردم  0چشمانم را 

عمه کاترین و همسرش جرالد  که درحالی

در درونم  چیزی کنار تختم ایستاده بودند.

در  چیز همهکه انگار  داد میبه من هشدار 

 است و من دیگر یافته پایان ام رندگی

از حال  وقتی خوشبخت باشم. توانم نمی

اترین پر از بقیه پرسیدم، چشمان عمه ک

 و پدر مادر، مردن اولین صداهای بدبختی بود. این اشک شد.

که  باور غیرقابل قدر همانبود.  باور غیرقابلآنجال برایم 

 وقت هیچدیگر  حاال پاهایم درک نکردنی بود. ازکارافتادن

این زندگی را  و ؛روی پاهایم راه بروم و حتی بدوم توانستم نمی

 تا آخر عمر از من گرفته بود.

ها  آن نبودن اما ؛آرامم کند کرد میعمه کاترین سعی 

در آن روز  چیز همهچیزی نبود که بتوانم با آن کنار بیایم. 

کاترین سرپرستی مرا به عهده  عمه خاص اتفاق افتاده بود.

او کس دیگری را  جز اگر بخواهم روشن بگویم، درواقع گرفت.

 نداشتم. هم

اریون؟ آشنا شدن با تو در حیاط دانشکده  دانی می

برایم خوشایند بود که تولدی دوباره برای یک  قدر همان

خودم را به هم  انگیز رقتزندگی  خواهد نمیدلم  اما ؛انسان

 تحمیل کنم.

 

 

 

 

و دستم را روی دست آرجلیا که  شوم می جابجاروی کاناپه 

 .گذارم میگذاشته است  دارش چرخروی دسته صندلی 

: من هم از آشنا شدن با تو در گویم میجدی و مصمم  باحالتی

 هردویمانن روز خاص بسیار خوشحالم همان روزی که آ

آدم  تو بهترین شاگردان دانشکده معرفی شدیم. عنوان به

که نشاطت هر  پرشورجدی و  قدر آن هستی. فردی منحصربه

و من هم از صمیم قلب  ندک میانسانی را به زندگی امیدوار 

راه بروی  توانی نمیفقط  تو دوست دارم که در کنارت باشم.

این  امیدوارم این مانع از خوشبختی ما نخواهد شد. و ؛همین

 مسئله را درک کنی.

آرجلیا لبخندی عمیق زد و من متوجه شدم که مرا از 

 2تمام این  مثل صمیم قلب پذیرفته است.

سال که چشمانش شوق زندگی را در من 

 .کرد میبیدار 

پنجره، جایی که سیرا و لیو  سوی آنبه 

حاال دیگر آنجا  اما ؛نشسته بودند نگاه کردم

با سر و  االن همینکه  دانستم می نبودند.

شدم و صندلی  بلند .آورند می هجومصدا به داخل کلبه 

دادم در مورد  ترجیح آرجلیا را به سمت در هل دادم. دار چرخ

حرف بزنیم و او در  ها ساعتمراسممان جایی بیرون از کلبه 

هم انگار متوجه  آرجلیا نظر بدهد. هایمان ساقدوشمورد 

است جایی  بهتر لبخندی گفت: با منظور من شده بود.

را برای انتخاب همراهانمان در مراسم عروسی پیدا  تر خلوت

به زندگی پیش رویمان لبخند  هردویمان حاال کنیم.

■یم.زد می

روز بعد در  1چشمانم را 
بیمارستان ایالتی باز کردم 

عمه کاترین و همسرش  که درحالی
 جرالد کنار تختم ایستاده بودند.
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 «لبخند»داستان  

 «سیاوش ملکی»؛ مترجم «دی. اچ. الرنس»نویسنده  
 

 یبماند، نوع داریم داشت که تمام شب را بیتصم

مختصر ولی گویا آمده  یلیتلگراف خ در د.یشا یکش اضتیر

 «م.یا وخیحال اوفل» بود: 

خواب کار  ی ط، رفتن به کوپهیاحساس کرد که در آن شرا

، خسته و فرسوده یک ی درجه کوپهدر  پس است. یا هودهیب

شب، خودش را به آسمان فرانسه  که هنگامی درنشست 

 .کرد میل یتحم

ا او را یاما اوفل ؛ا باشدیست در کنار بستر اوفلیبا یعتاً او میطب

دار یاو در واگن قطار ب که بودن خاطر یفرانخوانده بود. به هم

اه را ین و سیار سنگیبس یاعماق قلبش ثقل در نشسته بود.

از مالل  ماالمال ای غدهه به یشب یزی: چکرد میاحساس 

 فشرد. یم شدت بهرا  بخشش حیات های شریانمطلق، که 

گرفته و در  یرا جد یشه زندگیهم

 کرده بود. یریگ حقِ خودش سخت

 که اکنون از پا درش آورده بود. جدیتی

 جذابش ی تیغه سه ی صورت سبزه

حِ یمسی  هچهر ینقاش یتوانست برا یم

رد، با آن ینقاشان قرار بگ یمصلوب الگو

 یدرون یاز عذاب یناش یشانیکه پر رنگی مشکیابروان پرپشت 

 قطار درست مثلِ کابوس بود: شبِ درهم برده بودشان.

که  یسینمود. دو خانم مسن انگل ینم یواقع چیزش هیچ

مرده بودند، مانند خود مَرد؛  تر پیش ش نشسته بودند،یروبرو

 مرد هم مرده بود. تردید بی چراکه

، صعود کرده و یسرحدات، سَحَرِ خاکستر های کوهاز پشت 

 ؛شد میر یسراز نییآهسته به پا

 ندش.یبب آنکه بی کرد مین منظره را تماشا یو او ا

 کرد: ین قطعه شعر را تکرار میوقفه ا یب اماذهنش 

 وسی، سرد و مأزد سرده یسپ که آنگاهو ›

 سرد و منحوس یباران دست در دستِ 

 یرنگ یرا و آمیخت با سحرگاه هایش پلکبانو بست  

 ... یشگیهمر یم با همان بامداد پیو ما ماند

از  یچ نشانیاش ه دهیاضت کشیوارِ ر راهب یمایو در س

که خودش بر  یریتحق حتیخورد،  یر به چشم نمیتحق

بود:  آمده پیشکه  ین افتضاحیا یخودش روا داشته باشد، برا

 ه را فضاحت برآورد کرده بود.یقض این نقادشذهن 

 یارایست. یاز تنفر نگر ای رگها بود: آنجا را با یتالیدر ا

 از تنفر به نگاهش  یرنگ ته تنهاگرگونه را نداشت، ید یاحساس

 

 ست:ینگر یتون میا و درختان زیبه در که هنگامیآغشته بود 

بار هم شباهنگام بود که به  نیا شاعرانه. یادیش جور یک

بود که  ییجا نجا همانید، ایرس «پوش آبیخواهرانِ »ی  هخان

 انتخاب کرده بود تا در آن خلوت بگزیند. را آن ایاوفل

کردند، در کوشک. مادر  ییآنجا راهنما ی رئیسهاو را به اتاقِ 

او سر فرود آورد. از فراز  مقابل سکوتبرخاست و در  یروحان

 کرد و سپس به فرانسه گفت: یدماغش به مرد نگاه

 گفتنش برام دردآوره ... اون بعدازظهر فوت کرد. -

 ی، ولکرد نمیحس  یادیز زیستاد، چیا زده بهتمرد 

جذابِ  صورت آنره مانده بود با یخ ییبه ناکجا هرحال به

 وارش. منظر راهب خوش

مرد  یبازو یش را رویبایدست نرم ز آرامی به یمادر روحان

ه داده بود به یبه او تک که درحالیگذاشت و 

 ره شد. آهسته گفت:یصورتش خ

 ، قبول؟یباش! ... قو یقو _

به  یمرد به عقب قدم برداشت. هرگاه زن

آن  ی. توافتاد میبه وحشت  داد میه یاو تک

 هیئتی، ین، مادرِ روحانیپُرچ حجیم لباس

 داشت.ار زنانه یبس

 گفت: یسیمرد به انگل

 نمش؟یتونم ببیه!... میکاف _

 جوان ی ک راهبهیرا به صدا درآورد و  یزنگ یمادر روحان

داشت اما در  رنگ پریدهنسبتاً  یظاهر شد. راهبه صورت

ز وجود یآم طنتیکودکانه و ش یزیچ رنگش ای قهوهچشمان 

 داشت.

کرد و  یمعرف جوانمرد را به زن  درگوشی، تر مسن یبانو

دستش را دراز  «ویمت» اما ؛م کردیراهبه مؤدبانه به مرد تعظ

 ده باشد.یکه جانش به لبش رس یکرد، همانند مرد

را از هم باز کرد و با خجالت  هایش دست جوان ی راهبه

 در خواب. ای پرنده همچون رامدستش را در دست مرد لغزاند، 

چه دست ›ی اندوهش، مرد با خود گفت:  هیهاو یو در انتها

 !‹ییبایز

را زدند.  یآراسته اما سرد گذشتند و در ییاز راهرو ها آن

، اگرچه کرد میر یس و در اعماقِ دریایِ عمیقِ ماتمشیمت

ش او نرم یشاپیکه پ یِ زنان یم مشکیحج ای دامنهحواسش به 

 ، بود.کردند می حرکت شتابانو 

که تمام شب را بیدار  تصمیم داشت

در  کشی شاید. بماند، نوعی ریاضت

تلگراف خیلی مختصر ولی گویا 

 «حال اوفلیا وخیم.» آمده بود: 
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در باز شد، مرد به وحشت افتاد، چشمش به  که وقتی

آن اتاقِ مجلل  در افتاد که در کنار بسترِ سفیدرنگ، هایی شمع

 که هنگامینشسته بود،  ها شمعدر کنار  یا سوختند. راهبه یم

سرش را از رویِ کتابِ دعا بلند کرد، صورت سبزه و زمختش 

 با سربندی سفید آشکار شد.

و  کرد یمکیو تعظیبود، به مت یسپس برخاست، زن تنومند

را چنگ زده  یحیشد که تسب سفیدی دستانو متوجه آن یمت

 گرفته بود. قرار رنگش آبی یشمینه پوش ابریبود و در برابر س

 های لباسف و زنانه، در آن یار ظریراهبه در سکوت، بس سه

 .آمدند گردبستر مرده  یدر باال و خزیدندلرزانشان،  رنگ سیاه

 یمت توریمال باکمالمرده خم شد و  یرو یمادر روحان

و مرده را مشاهده یمت زد. کنار زنصورت  یدرنگ را از رویسف

 ،یزیو ناگهان، چ دیعارضِ زنش را د ی برازنده ییبایکرد، ز

کرد و  ای سرفهکرد، او  قلیانخنده، در اعماق قلبش  مثل

 شکوفا شد. یش به گلِ لبخندیمایسپس س

ر نور لرزان و گرم شمع، داشتند او را با یسه راهبه در ز

. آن سه، سَکَناتشان، کردند میترحم نگاه 

هم شبیه بود. نگاه آن سه جفت  به بسیار

خته بود و به ناگاه یترس آم یچشم، با اندک

 و ؛و سپس به تعجب شد آغشته یجیبه گ

اهبه، که ناخواسته مرد را سه ر یمایبر س

 یلبخنددیدند  مینور شمع  ی واسطه به

همان  یبیظاهر شد. در آن سه صورت، به طرز غر یرارادیغ

ف باز شده باشند. در یسه گل ظر ییگو ان شد،یلبخند نما

 یاز شعفای  مایه تهاندوه بود با  ی، اندکجوان ی راهبه یمایس

پرستارِ اهل ِایتالیا، ی  هراهبی  هسبز یمایاما س ؛آمیز شیطنت

ندی لبانش را به شکل که لبخ عاقله زنی با پیشانی صاف

کمانی درآورده بود: لبخندی زیرپوستی که حکایت از 

 است چیزیاو داشت و گویی طنازی این زن،  وشنگی شوخ

و  ظریف لبخندی ایتالیایی بود: این .حدومرز بیابدی و 

 .پروا بیزیرپوستی و 

و یده درست مثل صورت متیکش ی، که صورتیمادر روحان

اما  ؛ردیش را بگجلو لبخند تاداشت  یسع سختی بهداشت، 

 ، زنگستاخش را باال آورد دار خنده ی و چانهینکه متیا محض به

 ان شد.ین انداخت و لبخندش نم نمک نماییسرش را پا

نش پوشاند: بدنش ی، ناگهان صورتش را با آستجوان ی راهبه

 .خورد میداشت تکان تکان 

گذاشت،  جوان ی هراهب شانه یدستش را رو یمادر روحان 

 که: کرد میزمزمه  اش ایتالیایی از نوع یبا احساسات که درحالی

 ه کن!یه کن خُب، گری! گریطفلک یکوچولو _

 احساسات، لبخندها هنوز محو نشده بود. باوجودآناما 

ستاده بود، یا جا همان وهیبه همان ش چرده سیه یکلیه ی راهبه

کمرنگ بر  یفشرد و لبخندیرا در دست م رنگش سیاهح یتسب

 لب داشت.

ا یند آید، که ببیو ناگهان به سمت تختخواب چرخیمت

 است؟ پاییده میاو را  اش مردههمسر 

ده یبا و آسوده، آرمیز ایاوفل از سرِ وحشت بود. ین، حرکتیا

 یمایکه به س یو آن صورت کشیبار یسرباال ینیبود، با آن ب

اش  ین تُخسیدر حال آخر ییو گو مانست میسِرتِق  یکودک

 بوده و به همان صورت مانده است.

از  ای سایهآن،  یو بجا و رخت بربستیلبخند از لبان مت

 شهیدی شهیر بر صورتش نشست. یمایس

بر زنش خیره مانده بود و  اش خالیخت: فقط نگاهِ ینر یاشک

 دانستم می: تر عمیق وگویاتر شده بود  اش چهرهآن حالت در 

با، باهوش، یت زینهای، بزن !شود میبم ین شهادت نصیکه ا

از  سال هزار انگار ز:یو ن ...نمود میو خسته  شق کلهکودکانه، 

 !گذشت میمرگش 

از  یخالن چیزها یتمام ا مورد درو، یمت

 آن حس بود و احساسش کرخت شده بود.

دو به مدت ده سال زن و شوهر بودند. 

 نبود؛ یده آلیو، خودش هرگز شوهر ایمت

ا یاما اوفل ؛چ نظر کامل نبودینبود؛ از ه نه

، بعد . زن، عاشقِ مردش بود،رفت میشه راه خودش را یهم

د یشاا یشده بود،  یاالتیلجباز شده بود، مرد را ترک کرد، خ

و بارها و بارها،  نیخشمگ ای رکننده و مالمتی شده بود،یتحق

 بازگشته بود به نزد مردش. بازهم

شه دلش بچه یمرد، هم و ؛نداشتند یآن دو اوالد

، دیگر هرگز به نزد زن ن بود.یغمگ عمیقاً، مرد .خواست می

بود که مرد را ترک  ین باریزدهمین سی. اگشت بازنمیمرد 

 در کار نبود؛ او برای همیشه رفته بود. یبازگشت دیگر و کرد می

ن بود؟ یو تصورش عکس ایاگر مت حتینبود؟  یبازگشت واقعاً

به  زند تا او رایبه او سقلمه م دارد زنکه  کرد میو احساس یمت

از سر  یبه بدنش داد و اخم یوادارد. مرد، حرکت یلبخند

د زدن و سرِ لبخنیک کرد. متیش را به هم نزدیخشم دو ابرو

 نداشت!

 آرواره چهارگوششبه هم فشرد که  یرا طور هایش دندان

سر خم کرد  که وقتیشد  آشکار درشتش های دندانهمزمان با 

 ت آزارگرش نگاه کرد.ینهایب ی مردهو به زنِ 

 د: داشتیم؟!یکنز به او بگویخواست مثل آن مردِ داستان د

سه راهبه در زیر نور لرزان و گرم 
شمع، داشتند او را با ترحم نگاه 

کردند. آن سه، سَكَناتشان،  می
 به هم شبیه بود. بسیار
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نبود و همیشه و  یرادیو ا عیب بیخود او هرگز آدم 

 خویش بود. های نقصاندرهرحال منتقد نقص و 

پس  وار سایه، که چرخاند سرو ناگهان به سمت سه زن یمت

نک دودِل مانده و در انتظار یا و ستاده بودندیا ها شمعپشت 

 یان آن سربندهایقاب شده در م ییبا چهرها بودند و

چشمان مرد بودند.  قرارگرفتهو و خأل یمت نیماب ،سفیدرنگشان

 زد و دندان نشان داد. یبرق

 قصور از من بود. ...د که: تقصیر منهیو غریمت

 ب زد که: آرام باش!یمرعوب، نه یمادر روحان

و دو دستانش از هم باز شدند و دوباره در درون 

مثل دو  درست گر را در آغوش گرفتند،یهمد هایش آستین

 .شان آشیانهپرنده در 

و به اطراف زل زد، آماده برای فرار ش را برگرداند یو رویمت

سرود  ای قطعه، پس پشت او داشت یاز آن فضا. مادر روحان

حش از دستش یتسب که درحالی کرد میرا زمزمه  یمذهب

 زان بود و آونگان.یآو

اما چشمان  ؛ستاده بودیا تر عقب، جوانی  پریده رنگ ی راهبه

 ای ستاره همچون ،هیکل ی قوی هسبزی  هراهب

و مرد  زد میسر مرد چشمک  یبر باال یابد

ش یدارد به پهلو لبخندی بازاحساس کرد که 

 زند.یسقلمه م

را خطاب  ها خانم دهنده آگاهی یمرد با لحن

 که: قرارداد

، بهتر است ام ریخته هم به ید! من بدجورینگاهش کن _

 بروم.

 سرمات و مبهوت ماندند و مردد. مرد به سمت در  ها خانم

بازگشته بود بر  لبخند نیزبه گاه رفتنش  حتی اما ؛چرخاند

زن  شه چشمکیهم  ناش، که از چشمیمایان سیلبان و به م

دلش به ی  همرد داشت در نهانخان و ؛نماند پنهان رو سبزهزن 

ان یاو را در می  شد دستان سبزه میکه کاش  اندیشید مین یا

در ی  هپرند یکه مانند جفت یک جفت دستیرد، یدستانش بگ

 بودند. پیچیده هم بهبازی  عشقحال 

 ب خودش.یاما مرد مصر بود همچنان بر مرور مکرر معا

ب ین نهیا مجرد به و ؛‹پروردگارا!›ب زد: یمرد به خودش نه

ش سقلمه زد و به نجوا یپهلو به چیزیزدن، احساس کرد که 

 : لبخند بزن!گوید می

گر را نگاه یسه زن در آن اتاق مجلل تنها مانده و همد

ی  هشش پرند مثل ،ای لحظه یبرا هایشان دستو  کردند می

ان شاخساران، در هوا به پرواز درآمد و دوباره یپران از م

 شان نشستند.یبرجا

 با ترحم گفت: طفلک! یمادر روحان

 ییکه کوکش کرده باشند، با صدا یکس مثل ،جوانی  هراهب

 ر درآمد که:یز

 !ی! طفلیآره! آخ -

 گفت: رو سبزهی  هراهب

زن  یمایس یکنار تخت رفت و بر رو آرامی به یمادر روحان

 نجوا گفت: به مرده خم شد.

 طور اینفهمه، دخترک معصوم! یو میهمه چ یانگار -

 ست؟ین

 یبرا و ؛آمدند گرد پوش سربندسه راهبه با سه سر 

لب  های گوشه، آمیزی طعنه محودند که لبخند ین بار، دینخست

 ن منظرهیا یتماشا کج کرده است. یکمانک کمرنگا را با یاوفل

 جان آورد.یرا به هها  آن

 ده!یبه زمزمه گفت: اون شوهرشو د زده ذوق جوانی  هراهب

صورت سرد  یدستباف را روی  همادرانه پارچ روحانی مادر

 ی، براهایشان تسبیحچرخاندن  با همگی سپس د.یا کشیاوفل

 روح مرحومه به نجوا، طلب آمرزش کردند.

را  ها شمعدوتا از  روحانی مادربعد، 

برداشت و در جاشمعی قرار داد و شمع 

 محکم کرد. قطورتر را با قدرت در جایش

، دوباره هیکل خوش یسبزه روی  هراهب

خواهر  دو ش نشست.یدست سر جال به یانج

دند و خارج شدند و یبه سمت در خرام کنان خش دیگر خش

 د بزرگ شدند.یدور سفیوارد کر

، در آن صدا بیو  یاچه، به نرمیدر یرو یهمچون قوها

شناکنان در گذر بودند که به  ن و شکنشانیپرچ های جامه

 دندیدرمانده را د یمرد هیئت یهمگ ناگاه مکث کردند.

سرد در  ای گوشه، که در رنگ تیره ییده در پالتویپوش

 .زد میکریدور پرسه  سوی آن

 ویبه ناگاه قدم برداشت و بر سرعتش افزود. مت یمادر روحان

اکل با دستان ین هی: اآیند میاو  نزد بهد که دارند یرا دها  آن

 جوانی  هراهب ان سربند.یقاب شده در م های صورتدا و یناپ

 .آمد میپاکشان از پشت سر آنان 

 زند، به فرانسه گفت:یرون حرف میدر غربت ب ییمرد، گو

 ...ام جاگذاشته ییکالهمو جا ن مادر...یمنو ببخش -

 تاهرگز،  او ش داد.یبه بازو یصال حرکتیو از سر استیمت

 ■از لبخند نبود.  یو لبانش خال مرده دلحد،  بدین

 

 

 

متیو رویش را برگرداند و به 
اطراف زل زد، آماده برای 

 فرار از آن فضا.
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 «در جستجوی تعادل»داستان  
 «داوری راضیه»مترجم ؛ «جمی الکی»نویسنده  
 

. کند میوی زبان چائوزینگ را با فشار چوب معاینه 

 را امتحان کنید؟ *چیگونگ که ورزش آمدهپیش  حال تابه

  :کردگرد چشمش را چائوزینگ 

 .کنه نمیچیگونگ که کمکی  -

 بود.  یی کله شق بچههمیشه  وی آهی کشید. او

ورزش ابزار مراقبه ست، من بیشتر به غذا و وقت  -

 .دارماستراحت نیاز 

افتخار ماست که اینجاییم و به چین خدمت  -

 "کنیم می

 .آورد یاد به وی این را

که  کردم میمن احساس غرور  -

از ماه عبور کرده اما من  یک چینی

حاال باردارم و گرسنه، در یک ماه 

 .ندارمیک روز هم استراحت 

که بچه متولد بشه  زمانی -

غذای شما هم زیاد  ی هزینه کمک

 .میشه

 .نیستی کاف -

 هایش را ورم زیر چشمنست استخوان مچ و اتو وی می

  ببیند

 .نیستمیدونم کافی  -

 ؟تونید انجام بدین، دکتر چیزی هست که بواهشاًخ -

 های کابوسهستم. گاهی اوقات من توی  ام بچهمن نگران 

که دخترم در کنار من از گرسنگی  بینم می ام شبانه

 .اومدتکیده به دنیا خواهد  ی چهرهکه اون با  میره، می

قول داده بود که اگر چیز بیشتری به دست آورد  قبالً

، اما دبه دخترش بده اخودش ر ناچیز ی جیرهنیمی از 

 .دش انجام بدهیکار بیشتری برا خواست میدکتر 

 

 

که چائوزینگ و دخترش  کرد می تصور دکتر، زمانی را

 جای به دو و هر کنند می بازی همکثیف با  های کوچهدر 

، چاق و گفت مین موقع ه آی کگود و پوک های گونه

 گوشتالو هستند. 

تونم یه  نم غذای اضافی به شما بدم ولی میتو نمی -

برای بچه تجویز کنم. این بهش کمک  مولتی ویتامین

 خواهد کرد.

پر  باانرژیاز گیاهان  شماری انگشتوی کیفی با تعداد 

 در جاهای کم جاذبه دشوار استها  آن کرد که رشد

ست که به درد اتنها دارویی  ها این -

برای شماست.  .کند میمفاصلش کمک 

با گیاهان چای درست کن و هر شب 

 قبل از خواب بخور.

ها  آن را برداشت وچائوزینگ کیف 

. متشکرم" کردرو بخور داد و تظاهر 

حتی بعد از دو  "می تونم چای بخورم.

 .خورد می تلوتلوسال هنوز داشت با خوشحالی 

 طور بهتون رو  ساسی داری؟ انرژیدکتر گفت: چه اح

 کامل تنظیم کردید؟

 ." خوبممن "وی خندید و گفت: 

تمرین کرد. هر  اچائوزینگ رفت و ورزش چیگونگ ر

 اش خانوادهکه چطور دور از  آورد میبه یاد  اقدم دکتر ر

 ■ حفظ کرد. ااما تعادلش ر ؛بوده

 
سال این روش  9111برای نزدیک به  )چیگونگ(:guigongورزش *  

دار راهی بوده است برای انرژی دادن به کل بدن.  و گاهی خنده موثر، جالب

و  مانند ببر، پلنگ، میمون، گوزن، خرسبا تقلید حرکات و روح حیواناتی 

تواند قدرت و طول عمر درون و بیرون خود را بسازد و از  پرنده شخص می

 .سالمتی بسیار عالی لذت ببرد

 

 

که بتونید انجام  دکتر چیزی هست
ام هستم.  بدین؟ من نگران بچه

های  گاهی اوقات من توی کابوس
بینم که دخترم در کنار  ام می شبانه

 .میره من از گرسنگی می
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 «اورهان پاموک»احبه با مص 
 «انیفیشر یشاد» مترجم 

 

نوبل  ی زهیجا ی برندهاورهان پاموک  2442وقتی در سال 

جدید  یها سمبل"شد، آکادمی سوئیس به او عنوان کشف 

را داد. همان سال دادگاه  "یفرهنگبرای برخوردهای میان 

نمایشی به پا کرد که  یا محاکمهو  ترکیه او را محکوم کرد

و سوءظن همگان را نسبت به آزادی بیان  یالملل نیبخشم 

سوییسی که در آن  ی روزنامهاو با یک  ی مصاحبهبرانگیخت. 

زیر را به زبان آورده بود موجب تعقیب قانونی او  یها صحبت

 شد:

ارمنی در این سرزمین به قتل  ها ونیلیمو سی هزار کرد "

 "و کسی جز من جرئت صحبت در این مورد را ندارد. رسیدند

جرئت مجادله ندارد ولی  ظاهراًاست که  یا سندهینوپاموک 

در  0412از آن اجتناب کند. او که در سال  تواند ینم باطناً

خاره چسب  تن نرماست، مثل جانورهای  شده متولداستانبول 

و مسحور گذشته،  به این کشور چسبیده

خاطرات "حال و امکانات آن است. 

نام کتابی است که او در مورد  "استانبول

: سدینو یماستانبول نوشته، در استانبول 

خاطرات یک شهر، سرنوشت من است: 

زیرا این شهر  ام وابستهمن به این شهر 

. او در یک سازد یمهویت من را 

 بزرگ، مرفه و غیرعادی بزرگ شد، در یک بلوک ی خانواده

 ی خانوادهو  ها مشهور بود آپارتمانی که به آپارتمان پاموک

 در آن اقامت داشتند. شیسروصدابزرگ و پر 

هنوز مطمئن نبودم "در کتاب استانبول آورده است: 

را از من  سؤالشوم، اما اگر کسی این  کاره چه خواهم یم

استانبول بمانم و معماری در  خواهم یم گفتم یم دیپرس یم

 "بخوانم.

 وجود بهبا این حال معماری، با 

و  آمدن رویای ادبیات کنار رفت

مادرش که دائم با هم در حال بحث 

خود پاموک  گاه بودند را آشفته کرد.

صبح برای قدم  ی هیاولدر ساعات 

و  رفت یمزدن به اطراف شهر 

و صداها و  "بخش یتسل" یها ابانیخ

یک  .سپارد یمکاراکترها را به ذهن 

دوست "بار به خانه برگشت و نوشت: 

 "شوم. نویسنده خواهم یمندارم هنرمند باشم. 

 

بنویسد که هرکدام به بیش از  ییها رمانبا خود عهد کرد 

پنجاه زبان ترجمه شوند. اولین کتابی که به زبان انگلیسی 

 تاب سیاه و زندگی نوک بعدازآنو  چاپ شد قصر سفید بود

را  IMPAC یالملل نیبی ، جایزه2442منتشر شدند. در سال 

را راهی بازار کرد.  " برف" 2440برای نام من سرخ و در سال 

چاپ شد. قهرمان آن،  2404معصومیت در سال  ی موزه

عشق وسواس  ی دهنده نشانکه  کند میکمال، اشیایی را جمع 

فسون است. پاموک که همیشه مشتاق آن  او نسبت به ی گونه

 یا موزهاست که توسط کاراکترهایش شناخته و معرفی شود، 

او، مورد تحسین  ی گفتهرا ساخته و خلق کرده است که به 

مخاطبین بیشتری  روز روزبهبسیاری از طرف منتقدین شده و 

 .کند میرا به خود جلب 

، آلن تایلور، قرار مالقاتی با اورهان پاموک SRBویراستار 

 یسؤاالتو از او  گذارد یمدر دفتر ناشرش 

 چند پرسیده است.

 یسالگ شصتامروز تولد 

 شماست...

بله.  متأسفانهاورهان پاموک: 

زیادی برای نوشتن در سر دارم  یها کتاب

این است  کند میو چیزی که مرا نگران 

نسبت به  یتر آرام. دید شود می تر کوتاهو  تر کوتاهکه زمان 

و پیر  کنم یمو دنیا دارم ولی هنوز هم خیلی جدی کار  ها آدم

 ها سالکه  ییها کتابشدن یعنی نگرانی در مورد ننوشتن 

 . زندگی هم یعنی کار...ام پروراندهرا در سر  شان دهیا

نوشته بودید وقتی در  "سرخنام من " ی مقدمهدر 

و در اتاق  بریتانیا رفته بودید ی موزهلندن بودید به 

 کتابخانه نشسته بودید.

. اتفاقی که افتاد این بود. سمینو یمو  خوانم یممن کتاب 

 آدم روی زمین باشم. نیتر خوشحالبا این منطق، من باید 

ولی مشکل اینجاست که برای نوشتن کتاب نباید همیشه 

خوشحال باشید. باید معیار تحمل باال یا استانداردی برای یک 

، پریدن به کاراکتر ها آدمداستان خوب داشته باشید، تشخیص 

گاهی قادر به انجام این کارها نیستید. با  –یا اتمسفر کتاب 

. با تمام سادگی، گاهی کند میپریدن توی آب دریا فرق 

، کند می جو انتقام، کند میبپرید و این شما را ناامید  دیتوان ینم

بودن یعنی کنترل  سندهینو .دیشو یمو ناراحت  عصبانی

اورهان پاموک  9112وقتی در سال 
ی نوبل شد، آکادمی  زهیجای  برنده

سوئیس به او عنوان کشف 
ی جدید برای برخوردهای ها سمبل"

 را داد. "یفرهنگمیان 
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این حاالت به روشی مفید تا زمان کمتری از دست  ی همه

 ید.بده

بستگی  سینو رمانبه  واقعاًبسیار خوب. این مسئله 

 دارد.

کسی را برای تند یا کند نوشتن محکوم کنید.  دیتوان ینم

 Charterhouse ofداستانی از استاندال به یادم هست که 

Parma  از آن ور بوم افتاده  احتماالًروز نوشت،  02را در

، اما دهینوش یمبوده، شاید برای رسیدن به هدفش مشروب 

روز نوشته. یا فاکنر که شش هفته  044طی  را آن هرحال به

 روی یک اثر کار کرد.

گتسبی "ته بود برای نوشتن فیتز جرالد هم گف

 زمان صرف کرده. قدر نیهم "بزرگ

 عنوان چیه بههیچ تصوری از این مسئله ندارم. ولی 

طی شش هفته کتابی مثل گتسبی بزرگ را  دیتوان ینم

را کرد،  کار نیابنویسید. شکسپیر 

و  یسالگ چهلهم وقتی اواخر  یوفسکیداستا

بود این کار را کرده  اش یسالگ پنجاهاوایل 

، یکی پس از یوفسکیداستابود. شکسپیر و 

. دوست دارم کردند یمدیگری شاهکار خلق 

فکر کنم. در جوانی شما فقط  ها ایندر مورد 

بزرگ بنویسید، اما به سن من که برسید  یها کتاب دیخواه یم

 ساله شصت. البته که برای اینکه دیریگ یمکل را در نظر 

 !کنم ینماز خودم تعریف  ام شده

 ؟دیا کردهبه شعرا حسادت  حال تابهآیا 

 ؟دیپرس یمبرای چه 

کل زمان کمتری برای نوشتن یک  طور بهبرای اینكه 

 .یا صفحه 111شعر چهارده خطی الزم است تا یک رمان 

من دوست دارم رمان بنویسم، حسی مثل ماراتن، یا یک 

. این سبک زندگی را دهد میمسافت طوالنی را به من  ی دونده

، فیلمی ببینی شود میکه با کارهای دیگر ادغام  دوست دارم

 ها صبحبخوانی. ولی از طرفی  روزنامه بعدازظهرآخر شب، 

دورنمایی خالی از هرگونه امیدی نسبت به رمان داری که با 

. مثل خلق دنیای دومی ست که شوند یمکاراکترها پر 

را دوست دارم.  کار نیاخودت را در آن غرق کنی.  یخواه یم

مسئله این نیست که من بخواهم فقط یک کتاب منتشر کنم، 

 .برم یمکتابی بنویسم که از آن لذت بلکه دوست دارم 

 ؟دیکن یم یزیر برنامهبرای آن چقدر 

تا  دیکن یم، مثل جوزف هلر صبر مثال عنوان بهآیا 

اولین جمله به ذهنتان بیاید و بعد استارت کار را 

 ؟دیزن یم

هستم. این را  دهیعق هماول با جوزف هلر  ی جملهدر مورد 

کنید. از طرفی من بیوگرافی زیاد  یزیر برنامه دیتوان ینم

. دوستان نویسنده زیاد دارم. در مقایسه با آنچه که خوانم یم

زیاد  نسبتاًهستم که  یسینو رمان ام کردهدیده و تجربه 

. تصور کنید یک رمان مثل یک درخت کند می یزیر برنامه

قطور و  ی تنهبرگ دارد و  04444بزرگ و قدیمی ست که 

 ارد.بسیار د یها شاخه

ما باید حس تنه و مقداری شاخه را به آن داشته  ی همه

حتی  –اما تصور انسان  دارم یبرمباشیم. من یادداشت 

برای یک  دیتوان ینممحدود است.  – یوفسکیداستاشکسپیر یا 

آن سخت  ی دهیاکنید، باید روی  یزیر برنامهکل  طور بهرمان 

کوچک زیاد،  یها شاخهبنابراین  ؛کار کرد

، با تالش بسیار ها برگحتی بخشی از تنه و 

. دهد میو مداوم باالخره روزی خود را نشان 

هیچ رمانی وجود ندارد که از قبل برای آن 

پرفورمنس ، درواقعباشد.  شده ی زیر برنامه

 شما بهنگام پیگیری یک برنامه مهم است.

که یک پالن کلی در ذهن یا  دییگو یمبنابراین شما 

جزئیات را از  ی همه دیتوان ینمروی کاغذ دارید ولی 

که در  طور همانناخودآگاه و ها  آن قبل مشخص کنید.

 .ندیآ یم وجود به دیرو یمنوشتن پیش 

در پایان چیزی که مهم است، این است که ببینید از 

کنید. بعد  یبند فصل را آن دیتوان یمداستان مطمئن هستید و 

 بهباعث  ها برگبعضی از این  مسلماً. دیکن یمرا جمع  ها برگ

. باید بدانم چه شوند یمو بخشی از تنه  ها شاخهآمدن  وجود

دوست دارم جزئیاتی را محو  بعداًاتفاقی قرار است بیفتد، چون 

 ، یعنی بخش پایانی را.کند می تر پررنگکنم که بخش دوم را 

گاهی کاراکترها بیش  ندیگو یم ها سندهینوبعضی از 

، مثل رندیگ یمکرده شده رنگ  ینیب شیپاز آنچه که 

موریل اسپارک، او تنها کسی بود که قادر بود اطمینان 

یابد کاراکتری که خلق کرده چطور واکنشی از خود 

 .دهد مینشان 

حقیقتی هست که کتاب منطقی در پشتش دارد که شما 

اما این  ؛دیکن یمکشف  را آن دیسینو یم را آنتنها وقتی 

منطق کاراکترها نیست. من احترام زیادی برای فاستر قائلم اما 

کاراکتر او نیستم. این ترکیب ابژه و نیاز  ی هینظرچندان موافق 

 دیخواه یمدر جوانی شما فقط 
ی بزرگ بنویسید، اما ها کتاب

به سن من که برسید کل را در 
 .دیریگ یمنظر 
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بر اساس آن پیش برنامه بریزید  دیتوان ینمکه  داستان است

بازی شطرنج است. وقتی بازی  مثل زیرا فکر محدودیت دارد.

 –ولی وقتی شروعش کردید  دینیب ینم را آنعواقب  دیکن یم

 .شود میمشخص  –واو! 

دیگر شما متفاوت است.  یها کتابخاموش با  ی خانه

هرچند مطمئن نیستم این تفاوت آگاهانه یا ناشی از 

آن است. سبک استانبول بیشتر پروستی است  ی ترجمه

 است. سرراستخاموش خیلی رک و  ی خانه که یدرحال

است  پرده یباین یک مونولوگ درونی 

وقتی ما با کسی صحبت  نظرم بهکه 

. ما با میکن یمبرخورد  جور نیا میکن یم

خودمان مونولوگ نداریم. چیزی که به آن 

دیالوگ درونی با یک  مییگو یممونولوگ 

: مییگو ینمشخص ذهنی یا واقعی است. ما 

 کار نیاببین، من ": مییگو یمبلکه  "را نکن. کار نیااورهان، "

، به کسی که ممکن است آنجا نباشد ولی با او ".کنم ینمرا 

 ی مکالمهبا دیگران  کنم یمذهنی داریم. فکر  ی مکالمهیک 

مخاطب شخص  یول ذهنی داریم و اسم این چیزها فکر است.

 .دهند ینمما را خطاب قرار ها  آن خاصی است،

شما در استانبول بزرگ شدید و این قضیه به نفع 

برای  الزاماًشما بوده است در مقام یک نویسنده، اما 

 نبوده است. طور نیاخودتان 

باید بگویم از اینکه در این شهر  ازهمه اولاست.  طور نیهم

 ونیلیم کی. زمان تولد من حدود ام یراضبسیار  ام متولدشده

. اند شدهمیلیون نفر  01و حال  دان کرده یمنفر اینجا زندگی 

من بسیار  و ؛این شهر یکی از ده شهر بزرگ دنیاست

جمعیت به  ونیلیم کیکه شاهد تبدیل  ام بوده شانس خوش

داستان در آن هست. تغییری  تینها یب. ام بودهپانزده میلیون 

کمتر از چیزی بوده که در  ام کردهسال اول تجربه  01که در 

بنابراین رسیدن به چنین تغییر  ؛سال گذشته اتفاق افتاد 01

 شدن سخت است. روز بهبزرگ و بقولی 

در اطراف  وگذار گشتنوبل  ی زهیجاآیا دریافت 

 استانبول را برای شما سخت کرده؟

. گرفتند یمو با من عکس  داشتند یمپارسال مردم مرا نگه 

ضد غربی به من حمله  انیگرا یملپنج سال پیش حزب 

اما حاال دیگر خبری از این کارها نیست، شاید به  ؛کردند یم

و حاال  را نوشتم "ی معصومیت موزه"این خاطر که رمان 

 دارم، ولی آرامش بیشتری دارم. گارد یباد

طوری است که همه  "خاموش ی خانه"، فضای درواقع

هستند و  گرا درونها  آن ناامید هستند.

 ینفس اعتمادبه، آن حس مثبت و جو انتقام

که از رشد اقتصادی یا وفور و فراوانی نشئت 

 .شود میگرفته االن دیده ن

، حس خورد یمبچشم  اًیقوآنچه که 

که از بسیاری از  فساد استتباهی و 

 جهات یادآور المپدوسا لئوپارد است.

بودن  واسطه یب چراکهمن این رمان را خیلی دوست دارم 

داستان.  عنوان به. زمان حال را دیکن یمحس  را آنداستان 

 – نامه یزندگکاراکترها هم در مورد زمان آگاه هستند. وقتی 

 که ییآنجااز  –، خیلی جستجو کردم نوشتم یمرا  -استانبول 

چه چیزی بیش از همه در نگاه  –خاصی دارم  ی عالقهبه هنر 

را از خودم  سؤالبه استانبول مهم است. من همیشه این 

 چطور باید هویت یک شهر را به تصویر کشید.که  دمیپرس یم

حس نگاه به  0424و  0414ی ها سالدر  ام یکودکدر 

بنابراین بهتر است  ؛کرد یمدورنمای استانبول من را غمگین 

شکست  یقو احتمال بهماجراجویی را کنار بگذارید، چون 

 ■ .دیخور یم

 

 
 

 داشتند یمپارسال مردم مرا نگه 
. پنج گرفتند یمو با من عكس 

ضد  انیگرا یملسال پیش حزب 
 .کردند یمغربی به من حمله 
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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 چوک 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 ایهپیشنهاد و اهانتقاد ،اهنظر
 .است هنرمندان همه تریبون «چوک»

www.chouk.ir 

http://www.chouk.ir/
http://www.chouk.ir/

