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 سخن رسدبیر
 شود. می مین ماهناهم ادبیات داستانی چوك هب شما تقدیمدو و باافتخارپنجاه

اه و جلسات و سمیناراهی زیادی ، ربانهماسترد ماه مهر اختصاص داده شده ای هب هفته رد هفته کتاب و کتابخوانی هک
داشتم. اما مسئله اینجاست هک رد چیه کدام از این جلساتی هک رفتم یا جلساتی هک زگارشش  حضورربزگار شد هک رد چندین جلسه 
شود . رحف اهیی مثل کتاب رگان است، اهی قبلی تکرار میای زده نشد. همان رحفرا خواندم چیه رحف اتزه

دانم هک  می بیلمسائلی از این ق نویسند، و اه کیفیت خوبی ندارند، نویسندگان خوب نمیرفصت مطالعه نیست، کتاب
 دانید.خیلی بیشتر از این چیزاهیی هک گفته شد را خوداتن بهتر می

و صحبت اهیی رد این   جای ممیزاه گفتند اهی بیای یکی از مسئوالن ارشاد حضور داشت  و نویسندگان از سختگیریرد  جلسه
جاست هک هچ چیزی مسئول محترم صورت رگفت. اما مسئله اینسوی شود" از ارتباط هک "ربرسی می شود" یا "پیگیری می

کنید؟ کی رقار است ما یک ربانهم دمون و مشخص ربای انتشار آاثر، رعایت اش را هب هک اعالم میشود؟ نتیجهربرسی می
 اهی منظم ادبی و رفهنگی و نشست اهی تخصصی داشته باشیم؟حقوق نویسنده، ربانهم

مان راحت باشد هک ربانهم رسجای اه خیال نوشته شود و با جاهب جایی مسئوالن و وو  شدن دوتتاهشود هک ربانهمکی می
مان رد رعهص امیدیم. انامیدیم هن ربای اداهم زندگی. انامیدیم هن ربای آنچه هک هدفخودش هست؟ ما نویسندگان ان

 شدنش را ندیدیم.بار هم عملی نویسندگی است. انامیدیم از وعده و وعیداهیی هک یک
چند ساهل صورت رگفته ، باعث شده هک نویسندگان داخلی هب انرشان خارجی رجوع میاین اهی بسیاری هک رد سختگیری

کنند رد حالی هک آاثرشان اریاد چندانی هم ندارد اما حال و حوصله رسو کله زدن با اداره کتاب را ندارند و یا آاثرشان را هب 
گان رقار بگیرد هک نموهن اهی بارزی ارموزه رد ادبیات اریان  صورت الکترونیک منتشر می کنند هک هب راحتی رد دسترس هم

 هب ره رطیق هک بتوانند و نویسند و با عشق منتشر می کنندکنیم. نویسندگان انامیدند از مسئوالن اما امیدواراهن میمشاهده می
 رمبوط هب کتاب رد شوند.  بدون آنکه حتی بخواهند از کنار انرش داخلی یا اداره

 کو گوش شنوا؟ و هن حوصله اش بود هک بخواهم بگویم.  است اما هن کسی گفت  ارموز نشر کتابرتین مسئله این مهم
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های پیشین ماهنامه ادبیات داستانی چوک  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»

کانون فرهنگی چوکهای  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 یبه سه طر 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

 

 

 .تاس  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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 ویوال، نسرین قربانی :رمانمعرفی 

 زهرا اسدی، هكتور رندنتان:داسعكس، 

 نسیم مرعشی، شهناز عرش اکملمصاحبه با: 

 پورمرادحسین عباسهنر و فالکت، معرفی کتاب: 

  رضا نكوئی: های ادبیات کارآگاهیمؤلفه بررسی

 ، ندا امینگفتار هفتم، بخش اول:یر تحول نثر پارسیس

 ناتور دشت، دی جی سلینجر، ایوب بهرامنقدی بر رمان: 

 ییآرشام استاد سرا: گزارش و خبرهای دنیای ادبیات

 ارشدریاحی، بهاره آلیس مونرو:1023نوبل جایزه معرفی برنده 

 ضا آذرهوشنگغالمرموج نو یا حقیقتی برای تمام فصول، :مقاله

 پنجم، یاسمن بهارآرنگقسمت ، نامهجایگاه زن در مرزبانبررسی: 

 ، ژاک لوئی داوید، امیر کالگرگذاری ناپلئونتاج :، داستانینقاش

 گابریل بلونده، ریتا محمدی، مرد بافتنی به دستداستان کوتاه: یبررس

 آواز پر جبرئیل، ابوتراب خسروی، علی پاینده جهرمی نگاهی به مجموعه داستان:

 غزال مرادی، راضیه بابائی ،«از سرآسیاب تا نگارخانه»بررسی روایی مجموعه شعر:شعر، داستان
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 خبرهای دنیای ادبیاتو  گزارش  

 ییآرشام استادسرا  

 

از مراسم اعطای نشان  «علی دهباشی»گزارش 

 محمود»شوالیه هنر و ادب وزارت فرهنگ فرانسه به 

  «دولت آبادی

شایگان: دولت آبادی 

مثل هر هنرمند راستینی، 

حساس، پراضطراب و 

 .مجروح از درد درون است

 3131آبان  52یکشنبه 

در محل رزیدانس سفارت 

فرانسه در تهران نشان 

شوالیه هنر و ادب وزارت 

فرهنگ فرانسه که به 

امضای وزیر فرهنگ فرانسه رسیده بود توسط برونو فوشه 

 سفیر فرانسه در ایران به دولت آبادی اهدا شد. 

هایی همچون دکتر داریوش  در این مراسم شخصیت

شایگان، دکتر نصراهلل پورجوادی، کامبیز درمبخش، امید 

روحانی، ترانه شایگان؛ صدیق تعریف، لیلی گلستان، دکتر 

رفعت، داود موسایی، دکتر جواد مجابی، کیانوش انصاری، 

حسن کیائیان، مدیا کاشیگر، فخرالدین فخرالدینی و ... شرکت 

 داشتند. 

ای را درباره  ضمن خوشامدگویی خطابه نسهسفیر فراابتدا 

زندگی و اهمیت آثار دولت آبادی بیان کرد و در ضمن آن 

گفت از زمانی که آثار دولت آبادی در فرانسه منتشر شد 

خوان فرانسه با وی بیشتر آشنا شد.  جامعۀ روشنفکری و کتاب

های هنری دولت آبادی در زمینه  سفیر فرانسه سپس از ویژگی

 نویسی مطالبی بیان کرد.  نویسی و رمان داستان تئاتر و

خطابه خود را ابتدا به  داریوش شایگانپس از آن دکتر 

 زبان فرانسه و سپس به فارسی خواند. 

 دکتر شایگان چنین گفت: 

نویسان ایران ترین رمانشک یکی از بزرگآبادی بیدولت»

فنجان هزار معاصر است. او برخالف اونوره دو بالزاک، پنجاه

اش بزرگسال و به بهای زندگیقهوه ننوشید تا طی بیست

ترین شاهکار ادبی قرن نوزدهم، یعنی کمدی انسانی، را خلق 

سال و با گذر از آبادی امّا موفق شد در عرض پانزدهکند. دولت

ترین ترین و بزرگوفرازهای بسیار، یکی از جذابنشیب

ریند، کلیدر را. دولتهای روستایی ایران مدرن را بیافحماسه

آبادی اهل خراسان است، زادگاه پرآوازۀ حکمت و ادب ایران. 

او، هم بزرگیِ این سرزمین را در خود متبلور ساخته است، هم 

 های آن را.زخم

آبادی، عالوه بر آنچه در شخصیت استثنایی محمود دولت

کند، درستیِ اخالقی، استعداد خاص او، مرا مجذوب می

عیارش در مقابل جهانی نفکری و اصالتِ تمامصداقتِ روش

اشغال خود ای، آن را یکسره بهگیرهای رسانهاست که معرکه

آبادی مانند هر هنرمند راستینی، حساس اند. دولتدرآورده

است و پراضطراب، مجروح از درد درون، و دلواپس روح آنانی 

شان همواره با واقعیات مبتذل در که رؤیاهای پرشهامت

اند، دنیایی که نسبت به تمنای قلبِ جویندۀ حقیقت و ارضتع

 اعتناست.آزادی، بی

داند شناخته یا کسی چه میاین ابوالهول ناشناخته، یا کم

شاید بسیارشناخته، در سیروسلوک درونی خود مردی است در 

شود، که بسیارند، هم تبعید. آنچه مربوط به خوانندگان او می

جا، با اجازۀ او، با حلول در وجودش همهامشب در اینجا، و در 

 خواهم بگویم:و همزبان با شاعر بزرگ فرانسوی، می

 اش ای خواننده، این هیوالی ظریف راشِناسیتو می

 «ای خوانندۀ ریاکار!ـ برادر من ـ ـ همزاد من 

بود که درباره  مریم عسگریسخنران بعدی دکتر 

به زبان  توسط خودش «جای خالی سلوچ»چگونگی ترجمه 

مترجم » فرانسه سخن گفت و در بخشی از سخنان خود گفت

همیشه ناراضی است و من این احساس را در طول ترجمه 

کتاب داشتم . برای من ترجمه جای خالی سلوچ ، ترجمه یک 

اقلیم بود ، ترجمه یک فرهنگ و تاریخ بود. و سعی کردم که 

 « را در این رمان برگردانم. "لحظات"و  "آن "

سپس مدال شوالیه فرهنگ و ادب توسط سفیر فرانسه به 

دولت آبادی اهدا شد و دولت آبادی از خانم وزیر فرهنگ 

فرانسه، سفیر فرانسه و آقای تریگل ، وابسته فرهنگی فرانسه 

 تشکر کرد. 

دولت آبادی ضمن بیان نکاتی درباره نوشتن و رنج نوشتن 

قرائت کرد و در  قطعاتی از اوژن یونسکو و مارسل پروست را

 ■بخشی دیگر از تمدن و ادبیات فرانسه یاد کرد.
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 فراخوان مسابقه داستان کوتاه کاوک 

شهرکتاب پارس اولین جشنواره داستان کوتاه استان البرز 

مندان به شرکت در این )کاوک( را برگزار می کند. عالقه

های کوتاه خود را به نشانی توانند داستانمسابقه می

kavacprize@gmail.com .ارسال کنند 

فرصت دارند  3131دی ماه  13دوستداران داستانویسی تا 

ر تا حداکث 3333های کوتاه خود را حداقل بین تا داستان

 برای دبیرخانه شهرکتاب پارس بفرستند. 1333

حسن شهسواری نویسنده و داوران این جشنواره محمد

خرم نویسی، مهدی یزدانیهای داستانداورباسابقه جشنواره

نگار ادبی و عضور شورای دبیران ماهنامه تجربه و روزنامه

 نویس و منتقد ادبی هستند. بلقیس سلیمانی داستان

های ارسالی باید حروف چینی )تایپ( شده در فرمت داستان

ورد و با رعایت درج شماره صفحه و نام داستان، مشخصات 

کامل نویسنده )نام و نام خانوادگی، تحصیالت ، نشانی کامل و 

شماره تماس ثابت و همراه( در انتهای داستان قید شود. 

ام ن -نام داستان "عنوان ایمیل ارسالی را به صورت همچنین 

 تنظیم شود. "نویسنده

نویسی، ارسال کنندگان برای شرکت در مسابقه داستان

داستان باید ساکن محدوده استان البرز باشند. همچنین به 

آثار فاقد مشخصات، نشانی و شماره تلفن ثابت ترتیب اثر داده 

 نخواهد شد.

های دیگر حائز رتبه شده چنانچه آثار ارسالی در جشنواره

شوند. همچنین ورت خودکار از فهرست خارج میباشند، به ص

حق انتشار آثار در نشریات، سایت و هر گونه کتابچه مربوط به 

 جایزه ادبی کاوک برای دبیرخانه محفوظ است.

در گفتگو با آرتنا: تشریح روند « مهدی رضایی»

 «الدن را کشتممن بن»نگارش رمان 

« هاآواز گوسفند»گفت: مجموعه داستان « مهدی رضایی» 

به زودی مجوز گرفته و از سوی انتشارات نیماژ روانه بازار 

نیز در مرحله « روزگار فراموش شده»شود. رمان کتاب می

 .طراحی جلد از سوی انتشارات شهرستان ادب می باشد

« مهدی رضایی»، «آرتنا»گزارش خبرگزاری هنر ه ب

نویسنده، محقق و مدرس ادبیات داستانی در رابطه با آثار در 

حال انتشار و در دست نگارشش 

در گفتگو با خبرنگار آرتنا گفت: 

 آواز گوسفند»مجموعه داستان 

بعد از تصحیحات و حذفیاتی « ها

فت و از از سوی ارشاد احتماال به زودی مجوز خود را دریا

روزگار »شود. رمان سوی انتشارات نیماژ روانه بازار کتاب می

نیز در مرحله طراحی جلد از سوی انتشارات « فراموش شده

 .باشدشهرستان ادب می

وی در رابطه با رمان در درست نگارشش اظهار داشت: سه 

درگیر هستم. « من بن الدن را کشتم»سال است که با رمان 

ونگی روایت و چینش اتفاقات و فقط دو سال روی چگ

شخصیت های این اثر فکر کرده ام و یک سالی می شود که 

 .آن را در دست نگارش دارم

رضایی درباره سختی نگارش این رمان توضیح داد: این رمان 

کنند که فقط برخالف آن چه که بعضی از مخاطبانم فکر می

باشد، الدن نداشته نامش این است و شاید اصال ربطی به بن

البته  -الدنباید بگویم اتفاقا این رمان به قضیه کشته شدن بن

پردازد که این فقط می -نه به دست نیروهای ویژه آمریکایی

 بخشی از رمان من است. 

و  -نه اعدام او -درحالی به در این رمان به کشته شدن صدام 

همچنین کشته شدن قذافی و نبش قبر تاریخی کشته شدن 

 .مثل هیتلر و جورج کندی نیز می پردازدشخصیت هایی 

ی جوان در خاتمه گفت: هدف من از نگارش این این نویسنده

انسانی سازمان ملل و های ضدرمان نشان دادن فعالیت

سیاستمداران حکومت آمریکاست و ریشه اتفاقات این رمان به 

کنم دوسال آینده را گردد. فکر میواقعیت های تاریخی برمی

تحقیق و نگارش این رمان و همچنین مشغول  هم درگیر

تکمیل تحقیق تجربیات نویسندگی و خطاهای نویسندگی 

باشم که دارای سه بخش فن و هنر نویسندگی، تجریبات 

و  -نویسنده با تجربه ایرانی 32شامل مصاحبه با  -نویسندگی 

 باشد. خطاهای نویسندگی می

الدن را نمن ب»همچنین احتمال دارد که فصل اول رمان 

را به خاطر آشنایی مخاطب با فضای رمان و گرفتن « کشتم

بازخوردها از دوستان و منتقدین در اینترنت منتشر کنم تا 

 .اینکه حاصل کار بهتر شود
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برنده رمان جنایی سال « یك افسر و یك جاسوس»

 انگلیس 

یک افسر »بنام « رابرت هریس»نویس معروف رمان جنایی 

ب تریلر سال و برنده جایزه موسوم به لق« و یک جاسوس

را به خود اختصاص داده و رمان جنایی سال « ایان فلمینگ»

 .انگلیس شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران )ایبنا( رمان وی که اخیراً 

هزار پوندی جایزه والتر اسکات شده بود، اینک به  52برنده 

رمان تشخیص انجمن جنایی نویسان انگلیس، عنوان بهترین 

پوند  5333جنایی را نیز از آن خودکرده و ضمن دریافت 

 Ian Fleming/جایزه موسوم به ایان فلمینگ استیل دگر

Steel Dagger Award و خنجر CWA عنوان نشان  را به

  .برتر انجمن دریافت کرد

داستان درباره آلفرد دریفوس، افسر فرانسوی است که به 

گناه  شده و بعداً بی ختهگناهکار شنا 3932جرم خیانت در 

و « سرایی استادانه داستان»داوران  شناخته شد. هیئت

را  «انتقال داستان واقعی درون یک تریلر»و « زیبانویسی»

عنوان برنده سال، اعالم  دلیل انتخاب رمان رابرت هریس به

 .کردند

شده ایان فلمینگ در زیر مجموعه جوایز جایزه تعریف

عضو( قرار داشته و  033با (انگلیس  انجمن نویسندگان جنایی

 5333نوشته شود  330های  به برنده کتابی که شبیه مجموعه

 .شود پوند جایزه داده می

کورنی ترنر، جوزفین لین، جان دوگال، جسیکا مان، 

داوران امسال  فرگوس فلمینگ و رابین جاروسی اعضای هیئت

« مینگایان فل»را تشکیل داده و اسپانسر اصلی نیز امالک 

 .است

« مجید بهرامی»هنرمند عرصه تئاتر و سینمای ایران؛ 

  .درگذشت

ی شدن رنج یک دورهپس از متحمل« مجید بهرامی»

آبان ماه ساعت  52طوالنی بیماری سرطان خون امشب 

 .دقیقه در بیمارستان پارس درگذشت 53:22

 03هنرمند تئاتر و سینمای ایران در دهه « مجید بهرامی»

فعالیت خود را در عرصه هنرهای نمایشی « ها سیاه»نمایشبا 

چون؛ بدرود بغداد،   یی ها آغاز کرد. وی در کنار تئاتر در فیلم

ای در  ها، خانه های ریزه برف و تئاترهای؛ سیاه گیالنه، دانه

 کرده نقش ایفای المخلوقات عجایب و آباد عشق ما،گذشته 

 .بود

اجرای نمایش حدود چهار سال پیش وی در حین 

ناگهان متوجه سرطان مغز استخوان خود « المخلوقات عجایب»

شد. در این مدت بهرامی مورد جراحی و درمان قرار گرفت و 

 .مدتی نیز برای درمان به آلمان رفت

گفتنی است طی سالهای گذشته بسیاری از هنرمندان در 

جهت حمایت از مجید بهرامی تالش کردند. سال گذشته خانه 

ندان ایران و انجمن عکاسان تئاتر، نخستین اکسپو عکس هنرم

تئاتر ایران را برگزار کردند تا درآمد حاصل از فروش این 

اکسپو به درمان بیماری مجید بهرامی برای اعزام به کشور 

 .آلمان اختصاص یابد
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 (دومبا برندگان جایزه نوبل ادبیات )قسمت  آشنایی 

 بهاره ارشدریاحی ؛آلیس مونرو 

 
من »ی نوبل ادبی گفت:  آلیس مونرو بعد از دریافت جایزه

کوتاه  واقعاً امیدوارم این جایزه باعث شود مردم به داستان

مهم و مستقل نگاه کنند، نه فقط تمرین و عنوان یک هنر  به

 «ای برای نوشتن رمان. مقدمه

جایزه نوبل » آکادمی سوئد اعالم کرد که 5331در اکتبر 

گیرد. پیتر  تعلق می کانادا ساله 95به نویسنده  «ادبیات

انگلوند، دبیر دائمی آکادمی سوئد پس از اعالم نام مونرو 

« کوتاه معاصر استاد داستان» عنوان برنده نوبل ادبیات، او را به

توصیف کرد. آلیس مونرو در حالی برنده جایزه نوبل ادبیات 

ماه پیش با نویسندگی  شد که حدود شش

وهفتمین نویسنده  بیست .خداحافظی کرد

زبانی است که در تاریخ برگزاری  انگلیسی

نوبل ادبیات موفق به دریافت این جایزه 

دوره  که نخستین 3333شده است. از سال 

اندازی شد تاکنون  جایزه نوبل ادبیات راه

اند  نفر موفق به دریافت این جایزه شده 333

زبان  بار این جایزه به نویسندگان انگلیسی 50که در این میان 

شده که از این لحاظ آنها با اختالفی چشمگیر در رتبه  ءاعطا

همراه همتایان  زبان به اول قرار دارند. نویسندگان فرانسوی

جایزه نوبل رتبه دوم را در اختیار  31آلمانی خود با کسب 

جایزه نوبل در رتبه  33زبان نیز با  دارند. نویسندگان اسپانیولی

او اولین . شوند چهارم بیشترین برندگان نوبل ادبیات دیده می

 3333کانادایی برنده این جایزه و سیزدهمین زنی بود که از 

تر از  ه معتبر ادبی شد. پیشتاکنون موفق به گرفتن این جایز

دوریس »و « هرتا مولر» این در یک دهه اخیر زنانی چون

 .این عنوان را از آن خود کرده بودند «لسینگ

« وینگهام»در در شهر  3313ژوئیه  33آلیس آن مونرو 

دنیا آمد. پدرش کشاورز و مادرش معلم مدرسه بود. او  کانادا به

نام  د و اولین داستانش بهنویسندگی را از نوجوانی شروع کر

که هنوز دانشجوی  زمانی 3323در سال « ابعاد یک سایه»

او تا پیش از انتخاب  د.دانشگاه وسترن اونتاریو بود منتشر ش

مشاغلی چون پیشخدمتی و  ،عنوان یک حرفه نویسندگی به

تصدی کتابخانه را تجربه کرده بود و حتی مدتی نیز در مزارع 

دانشگاه را  3323بود. با این حال او سال  کار تنباکو مشغول به

مکان  به ویکتوریا نقل 33۹1ترک کرد تا ازدواج کند. او سال 

را افتتاح کرد که هنوز « کتاب مونرو»کرد و کتابفروشی 

با نخستین  33۹9مونرو سپس در سال  .کار است مشغول به

موفق « های خوشحال رقص الله»کوتاه  جلد از مجموعه داستان

 پس از دریافتب جایزه گاورنر جنرال کانادا شد. او به کس

های خود در  برای معرفی کتاب ،دومین جایزه گاورنر جنرال

ساله به کشورهای استرالیا، چین و منطقه  قالب تور جهانی سه

میالدی  33و  93های  اسکاندیناوی سفر کرد و سپس در دهه

در این به تدریس در دانشگاه بریتیش کلمبیا مشغول شد. او 

طور میانگین هر چهار سال یک رمان کوتاه به رشته  ها به سال

 .تحریر درآورد

کوتاه  داستانآلیس مونرو را یکی از تواناترین نویسندگان 

اند که  دانند. بسیاری بر این عقیده امروز می

را  آمریکای شمالی مونرو جامعه کتابخوان

کوتاه آشتی داده است. البته  با داستان

گوید هرگز قصد نداشته صرفاً  خودش می

کرده  کوتاه باشد؛ فکر می نویسنده داستان

مثل همه رمان خواهد نوشت. ولی حاال 

نگاهش به مسائل برای داند  دیگر می

نوشتن رمان مناسب نیست. دوست دارد پایان داستان را در 

را  ذهنش مجسم کند، و مطمئن باشد مثالً تا کریسمس آن

های  ها چطور روی پروژه داند نویسنده تمام خواهد کرد، و نمی

مونرو درباره شیوه . کنند طوالنی مثل رمان با پایان باز کار می

اغلب پیش از شروع نوشتن »است:  نویسندگی خود گفته

طور  هکنم. وقتی ب داستانی، کلی با آن نشست و برخاست می

روند،  ها مدام در ذهنم رژه می مرتب وقت نوشتن ندارم داستان

نشینم به نشستن کامالً در آن غرق  که وقتی می تا جایی

روزها این غرق شدن را با یادداشت برداشتن انجام  ام. این شده

چندین و چند دفترچه یادداشت دارم که با خط  دهم. می

نویسم.  چیز را در آن می اند، همه خرچنگ قورباغه پر شده

کنم با خودم  های اولیه نگاه می گاهی وقتی به این نسخه

دانید من از آن  گویم واقعاً سودی هم دارند؟ می می

نویسندگانی نیستم که از موهبت سرعت برخوردار هستند و 

 «.یسندنو سریع می

اش به مضامینی چون  های اولیه ویژه در داستان ونرو بهم 

بلوغ و کنار آمدن با خانواده پرداخته است. اما با گذر سن، 

توجه او به میانسالی و تنهایی بیشتر شده است. زادگاه مونرو 

و فضای  انتاریو کانادا در ایالت وینگم شهر کوچک

ایالت است.  هایش هم غالباً شهرهای کوچک این داستان

یی در زیر  هایش معموالً روندی آرام دارند، ولی حادثه داستان

یتر انگلوند، دبیر دائمی آکادمی پ
سوئد پس از اعالم نام مونرو 

عنوان برنده نوبل ادبیات، او را  به
« کوتاه معاصر استاد داستان»

 توصیف کرد.
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این سطح آرام جریان دارد که 

مونرو در طول داستان با ظرافت 

کند و در  از آن رازگشایی می

پایان خواننده را شگفت زده برجا 

گذارد. مضامین خود را از  می

یی به مسائل و  کند و نگاه ویژه زندگی روزمره مردم انتخاب می

های  جزییات زندگی زنان دارد. اگرچه به مشکالت و دغدغه

های اخیرش به مسائل  دختران جوان عالقه دارد، در کتاب

زنان میانسال و سالمند توجه بیشتری نشان داده است. خاطره 

 هایش را عمیقاً هایش نقش مهمی دارد. شخصیت در داستان

ها را با  کند و دیالوگ می ملأشناسد و درباره زندگی آنها ت می

گیرد. صداقت در بیان، زبان شفاف و روان و  کار می مهارت به

ت. منتقدان در های اوس های داستان دقت در جزییات از ویژگی

های تربیتی را  های رمان های او ویژگی بسیاری از داستان

ی اخالقی و روانی شخصیت  اند که با تمرکز بر توسعه دیده

دار  نام ی دیگر نویسنده« مارگارت آتوود» ود.ر اصلی پیش می

نام « مقدسات ادبیات جهان»کانادایی، آلیس مونرو را یکی از 

منتقدان و نویسندگان، سبک ساده و بی پیرایه و  ،داده است

های  های ساده و دیالوگ های چند الیه و شخصیت پیرنگ

 زندگی زنان در روستاها و شهرهای. اند مناسبش را ستوده

 های آثار اوست.  مایه از درون ناداکا

آنتوان »  بسیاری از منتقدان ادبی آثار مونرو را با

کید او بر أویژگی اصلی نثر مونرو ت. کنند مقایسه می «چخوف

های زن پیچیده هستند. آثار او  محل وقوع داستان و شخصیت

شود در  اغلب با آثار بزرگان ادبیات مقایسه شده و گفته می

مثل آثار چخوف خط داستانی درجه دوم اهمیت را آثار او، 

دهد و اغلب  ها رخ نمی دارد و تقریباً اتفاق خاصی در داستان

 .شود ها می تلنگری موجب دگرگونی زندگی شخصیت

ماه پیش پس از دریافت جایزه ادبی تریلیوم برای  مونرو چند

عنوان کرد از دنیای « زندگی عزیز»مجموعه داستان 

نه اینکه نوشتن را »کند و گفت:  حافظی مینویسندگی خدا

رسد که حس  نظرم موقعی می دوست نداشته باشم، اما به

ات به  خواهی به زندگی کنی به جایی رسیدی که دیگر می می

شکل دیگری نگاه کنی. و شاید وقتی به سن من برسید، دیگر 

قدر تنها باشید که یک نویسنده تنهاست.  دلتان نخواهد آن

ات نرسیدی و  کنی به پایان درستی در زندگیانگار حس 

 «ی.بخواهی بیشتر اجتماعی شو

 بار در نشریه معتبر های مونرو برای اولین بیشتر داستان

ر ند. آخرین داستانی که از مونرو دا نتشر شدهنیویورکر م

 5335بود که اوت سال « آموندسن»منتشر شد  نیویورکر

داستان مونرو هم ، آخرین مجموعه «زندگی عزیز»چاپ شد. 

 .پاییز گذشته منتشر شد

های  رقص سایه»هایی مثل  مونرو نویسنده مجموعه داستان

دوستان »و « رازهای عیان»، «زندگی دختران و زنان»، «شاد

 .است« فرار»و « فکر کردی کی هستی؟»، «جوانی من

را « خرسی که کوه را به تسخیر درآورد»او سپس رمان 

« سارا پولی»فیلمی به کارگردانی  مایه ساخت نوشت که دست

مورد تشویق قرار گرفت.  533۹شد که در جشنواره تورنتو 

دورنمای کاسل »کتاب  533۹آلیس مونرو پس از آن در سال 

شادی »  های بعد نیز رمان را منتشر کرد و در سال« راک

اعالم  5333را به رشته تحریر درآورد. او در اکتبر  «فراوان

برد. تم اصلی  کرد که از ناراحتی قلبی و سرطان رنج می

دلیل  های مونرو وقایع تخیلی است هرچند که او به داستان

بزرگ شدن در یک محیط روستایی در بسیاری دیگر از 

هایش نیز از محیط روستا برای بیان احساساتش  داستان

 5335کرده است. آخرین داستان بلند وی در سال استفاده 

منتشر شد و آخرین مجموعه « زندگی عزیز»تحت عنوان 

 انتشار یافت. 5333داستانی وی نیز در سال 

مجموعه داستان و پنج مجلد گزیده  32مجموع از مونرو  در

داستان منتشر شده است. از طرفی دختر او شیال مونرو سال 

های مادران و دختران: بزرگ  زندگی»کتابی با عنوان  5335

را نوشت و منتشر کرد و در آن از « شدن با آلیس مونرو

 .اش نوشت اش با مادر نویسنده خاطرات کودکی
 

 آثار ترجمه شده ی مونرو در ایران:

فرار، مجموعه داستان، ترجمه مژده دقیقی، انتشارات  -

 نیلوفر 

ن، نشر مرکز، رؤیای مادرم، ترجمه ترانه علیدوستی، تهرا -

3133 

 ها، ترجمه مرضیه ستوده. دست مایه -

 ناشر: افراز،چین،  دورنمای کاسل راک، ترجمه زهرا نی -

3133. 

 مهری شرفی، ناشر: هترجمخوشبختی در راه است،  -

 .3135ققنوس، 

ناشر: مهر صفا، زندگی عزیز، ترجمه منیژه ژیان،  -

 .3131اردیبهشت 
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 یا حقیقتی برای تمام فصول؟  موج نو 
 غالمرضا آذرهوشنگ  

 

پایان خود  سرعت به ، به«پست مدرنیسم» گویند موج نومی     

ی ادبیات. مثل دادائیسم، حداقل در عرضه. شود نزدیک می

های دیگر ادبی و هنری  مثل فوتوریسم، مثل خیلی از تئوری

یکی،  اند. اما ایناند و عمری کوتاه داشتهکه پر سر و صدا بوده

هیاهوی بسیار شروع کرد و مدعی داشتن حقیقتی برای  با

یا خیلی   تمام فصول بود. پس چرا چراغش خاموش شده است

بینانه بگوئیم، چراغش رو به خاموشی است؟ خوب، البته  خوش

هنری طول  های اصطالحاً این سناریویی آشناست: انقالب»

عمری طبیعی دارند و ناگزیر جای خود را به وضعیت هنری 

های خود، و  ها و ضرورت دهند که خواستهی میا تازه

اندرکارانی دارد که در شور و شوق گروه پیشین سهیم  دست

ی خاص خود، تعریفی  شان این است که به شیوه نبوده، دغدغه

 3«دست دهند. دیگر از خویش به

قبل از هر چیز،  « پست مدرنیسم»حقیقت آن است که      

اعتراضی است به بر باد رفتن ادعاهای 

اومانیستی مدرنیسم. اما این اعتراض، 

سمت  شدت تمایل دارد که معترضین را به به

آلودی بکشاند که  سأی  فاوتیت عملی و بی بی

داری  ی جهان سرمایه قبل از هر چیز خواسته

ی جهانی است.  گران نوین عرصه و سیاست

حوادث نیمه اول  قرن بیستم، از جمله وجود دو جنگ 

ی سرمایه و  گیری سلطه جهانی، بروز فاشیسم و نازیسم، اوج

 غارت امپریالیستی کشورهای فقیر و در حال توسعه و تخریب

ناپذیر  ی محیط زیست برای کسب منافع سیری رحمانه بی

س و سرخوردگی روشنفکران باز أی  سرمایه، راه را برای بروز

ی پوچی، نهیلیسم، آنارشیسم و باالخره  کند و فلسفه می

 کند.  باز می «پست مدرنیسم»

، «های کالن روایت»حمله به هر چیز تثبیت شده، نفی      

ابدی  نفی حقایقی که ازلی و»، «همانینفی قطعیت و این »

که  «باور به پلورالیسم»، «نفی جزمیت»، «انگاشته شده است

توانست از موضعی انقالبی صورت پذیرد و باورهای منتهی  می

به زیر ضربه بگیرد، در عمل به را  «برتریت»و  «سلطه»به 

به معنای روشنفکر  «نفی روشنفکر عام»، «تقدیس قدرت»

متعهد و مسئول در برابر حوادث نامیمون جهانی و تبلیغ 

                                                           
، 23ی لری مک کافری، ص  نوشته «ادبیات داستانی پسامدرن» - 1

 ، پیام یزدانجو«ادبیات پسامدرن»

های محدود  به معنای پرداختن به عرصه «روشنفکر خاص»

و  «عدم تیقن»انجامد و انسان مدرن را با سالح  تخصصی می

به تردیدی جانکاه در  «نسبی بودن مطلق هر چیز در جهان»

چون  سازد که هم ردد میافکند و از او انسانی مفلوج و م می

گیری و انتخاب راه را از دست  ، دیگر قدرت تصمیم«هملت»

چون عدالت، آزادی  سان است که اصولی عام هم دهد. و این می

چیز از معنا تهی  گیرد. همه و برابری نیز مورد تردید قرار می

ی بین کار، ابزار تولید، مناسبات تولیدی، شعور  شود. رابطه می

هم پیوسته است، نادیده  ای ارگانیگ و به رابطهو زبان که 

شود و برای زبان نه تنها موجودیتی مستقل و  گرفته می

شوند، بلکه با  ثیرگذار آن قائل میأارتباط با عوامل موجد و ت بی

را مستقل از  ناب، آن ی ایده آلیسمی در غلطیدن به ورطه

ی معنا و هستی  واقعیت بیرونی دانسته، و حتی سازنده

 دانند. می

در ادبیات  «های زبانی بازی»جاست که  از این

شود و تالش  ویژه در شعر، هدف غایی می و به

های زشت و  شود تا بند ناف آن با جلوه می

بریده شود و چیزی زیبای زندگی بشری 

 استتهی ارائه شود. بدیهی  مبتذل و میان

الخلقه، اندک  ناقص مخاطبین این مخلوقِ

یا کنجکاوان روشنفکری است که سری به این دکه   طرفداران

جدید چه چیزی برای  زنند تا ببیند در این سوپرمارکتِ می

شود که نهضتی که  عرضه وجود دارد. و این چنین می

شود که  یا و جاندار باشد، تبدیل به کاالیی میتوانست پو می

دهد و به  طلب خود را از دست می سرعت مشتریان تنوع به

 د.گرد جوانمرگی مبتال می

سفانه أای کشورها نظیر کشور ما، ایران که مت البته در پاره      

ی محصوالت دنیای غرب هستیم، هنوز  کننده بیشتر مصرف

زنند و  زیر پرچم آن سینه میکه مقلدانه در  هستند کسانی

اند، به شکل  خواهند متاعی را که مردم آن جا پس زده می

 جا به خورد ما بدهند.  ای در این تحریف شده

تری به این  حال اجازه دهید برای این که نگاه دقیق     

ی دوران شکست و سرخوردگی روشنفکری نگاهی  پدیده

و ادبیات  «مپست مدرنیس»بیندازیم، به جستجوی چیستی 

همه  بپردازیم تا ببینیم بر سر چه چیزی این «پست مدرن»

 ایم؟ هیاهو به پا کرده

پست »حقیقت آن است که 
قبل از هر چیز،  « مدرنیسم

اعتراضی است به بر باد رفتن 
 ادعاهای اومانیستی مدرنیسم.



   9313 ماه آرذ|چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و دوم شماره 93 

برای روشن شدن  ظاهراً     

این امر نیازمند تعریفی جامع 

و مانع از آن هستیم، تا بدانیم 

ای روبرو هستیم، با چه مقوله

هایی  و این مقوله چه ویژگی

توجه به این توضیحات،  دارد؟ از کجا شروع شده است؟ و با

یا خیر؟ و   که این نوع ادبی به پایان خود رسیده است بپذیریم

یا کدام گروه   چنان ادامه دارد، در خدمت چیست، اگر هم هم

گردند؟ به دیگر  یا طبقاتی از آن بیشتر منتفع می  انسانی

کشند و از آن دفاع  سخن، چه کسانی برای آن هورا می

ها  های این نوع ادبی، آن صورت کدام ویژگیکنند؟ در این  می

قول مارکس آیا ما نباید  آورد؟ و باالخره به وجد می را به

وجو  معنای یک گزاره را پیش از این که در خود آن جست»

کنیم، در کارکردش و در بیرون از خودش و در خدمت منافع 

را  جای معنا کاوی باید آنوجو کنیم؛ یعنی به یک طبقه جست

که بگوییم جای اینمزگشایی کنیم و بهر

آن یعنی چه, باید بپرسیم که آن در 

خدمت پیشبرد خواست کدام طبقه و 

 5«گروه اجتماعی است؟

ها بسیار است. اما  بینید؟ سئوال می     

 پاسخ...؟ 

یکی از مبلغان   یزدانجو، آقای پیام     

در ایران، خود در پاسخ  «پست مدرنیسم»

روشن است که هیچ »گوید:  می «پسامدرن»به سئوال چیستی 

 راستی از آن وجود ندارد؛ برداشت کامل و تعریف صریح و سر

 1«یی از آن در بین نیست. یکه 

یکی از طرفداران پر و پا قرص   پرفسور ایهاب حسن،     

نوعی  پسا مدرنیسم... دچار»گوید:  نیز می «پست مدرنیسم»

نظر آشکاری  یعنی که، هیچ اتفاق  ثباتی معنایی است: بی

درخصوص معنای آن در میان محققان وجود ندارد. این 

ی دو عامل تشدید  واسطه دشواری کلی در این مورد به

شود: )الف( نوپایی نسبی، و در واقع نوباوگی پر تب وتاب،  می

 اصطالح پسامدرنیسم و )ب( خویشاوندی معنایی آن با

اند...  ثبات تری که خود به همان اندازه بی اصطالحات متداول

ثباتی تاریخی بسیاری از  دشواری دیگری نیز هست که به بی

ها برای تغییر و تحول  مفاهیم ادبی، و استعداد آن

                                                           
 ۹3مصاحبه با شاهرخ حقیقی، کتاب ماه ، شماره    - 0

 ۹، پیام یزدانجو، ص «پسامدرنادبیات » -  1

رغم  کید کرد که علیأجا باید ت البته در همین 2«گردد. برمی

نوپایی »این  یا جنبش، ظاهراً  چندین دهه از گذشت این موج

هنوز هم ادامه دارد،  «نسبی، و در واقع نوباوگی پر تب وتاب

 «ثباتی بی»هم چنان سخت گرفتار  «پست مدرنیسم»چرا که 

 معنایی و تاریخی است.  

 «جنبش»نام این  ی صاحب اما آقای امبرتو اکو، نویسنده     

فن  اصطالحی همه «پسامدرن»اصطالح »هم معتقد است: 

کنندگان از این  به گمان من، امروزه استفادهحریف است. 

 ...«کنند. می قالتهر چه بخواهند ا را به اصطالح آن

قابل تعریف  پسامدرنیسم گرایشی نیست که به لحاظ تقویمی»

یک   یا، بهتر بگویم،  لآ هی اید یک مقوله  که باشد، بل

Kunstwollen، 2«کرد است. ی عمل یک شیوه 

پست »آقای شاهرخ حقیقی هم بر این باور است که:       

پست »دست و همگن نیست. مدرنیسم یک جریان یک

اصطالحی است که بسیاری از متفکران و  «مدرنیسم

ناهمگن و گوناگون را  های فرهنگیِ جریان

باره  این زیر یک چتر آورده است. در

نام آمریکایی که  هریچارد رورتی، فیلسوف ب

خود از جانب بسیاری یک متفکر 

مدرن شمرده شده است، معتقد  پست

درو است که این اصطالح امروز چنان بی

های ناها و جریانپیکر و حامل مع

گوناگون و گاه ضد و نقیض شده است که 

تر باعث گیجی و سردرگمی در عمل استفاده از آن بیش

 ۹«است.

رابرت موراى دیویس، استاد زبان و ادبیات انگلیسی آقای       

نویسندگان و »نویسد:  دانشگاه اوکالهما، نویسنده و منتقد، می

المللى هنرِ  مرکز بینمنتقدانى که از هفت کشور مختلف در 

طعم »قرار بود درباره  ،معاصر در بخارست گرد آمده بودند

طور که از یک  بحث و تبادل نظر کنند و آن« پست مدرنیسم 

رفت، معلوم شد که  گونِ چندزبانه انتظار مى چنین گروه گونه

هاى  اى فروشگاه هاى میوه مثل بستنى مدرنیسم  پست

واجورى  هاى بس متنوع و جور طعمرابینز، ـ  اى بسکین زنجیره

جاى  کنندگانِ آن همایش، به شرکت دارد. اما سخنرانان و

هاى خود را بر این نکته متمرکز کنند که پست  که بحث این

                                                           
ادبیات »، 33، ایهاب حسن، ص «سوی مفهوم پست مدرنیسم به»  -2

 ، پیام یزدانجو«پسامدرن

، 339و 330اومبرتو اکو، ص  «بخش پسا مدرنیسم، طنز، اثر لذت»   -2

 ، پیام یزدانجو«ادبیات پسامدرن»

 ۹3کتاب ماه، شماره    -۹

یكی از شارحان   آقای میشل فوکو،
پست  »مشهور در پاسخ به سئوال 

در » گوید:می« ؟مدرنیسم یعنی چه
پاسخ دادن به این سوال مشكل 

دانیم مفهوم دارم زیرا هنوز نمی
 مدرنیسم چیست؟!
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بیشتر صرف این  مدرنیسم در اصل چیست، وقت خود را

مدرنیسم از چه زمانى آغاز شده  موضوع کردند که پست

طور  کس به راستش، هیچ: »ندک و بالفاصله اضافه می «است.

جدّى با این نظریه مخالفتى نکرد که پست مدرنیسم چیزى 

 0«است مربوط به گذشته.

یکی از شارحان مشهور در پاسخ به   آقای میشل فوکو،   

در پاسخ دادن » گوید:می« ؟پست مدرنیسم یعنی چه »سئوال 

سم دانیم مفهوم مدرنیبه این سوال مشکل دارم زیرا هنوز نمی

چیست؟! جایگاه و حد و حدود و مرزهای آغاز و پایان 

توانیم به تعریفی از مفهوم مدرنیسم کجاست؟ بنابراین نمی

 9«پسامدرنیسم، برسیم.

گوید: مدرنیسم، می در تعریف پست« تری ایگلتون»اما     

پریشانه است... گونه، شوخ، استهزاگرا و حتا روانجریانی هزل»

سبکی مهوع و  لغت فرهنگی نوعی تقلیدِموضوع آن در قبال 

ژرفایی یا بیادبانه است و بیبی

هرگونه  محتوایی ساختگی و تصنعی آن

وقار و عظمت متافیزیکی را تضعیف و 

و باالخره آقای لیوتار  3«کند. نابود می

نوعی »گوید، پست مدرنیسم  می

اعتمادی و  وضعیت ناباوری، بی

  «هاست. روایت ایمانی به فرا بی

 باز هم ادامه دهیم؟ خوب، تا اینجای قضیه نفهمیدیم، دقیقاً   

 یک سبک است؟  یک مکتب است؟  چیست. «پست مدرنیسم»

تاریخی -یک جریان فرهنگی  ی فرهنگی است؟ یک مقوله 

باره، هیچ وحدت نظری وجود ندارد و  هر حال در این است؟ به

نظر  تالفباره دچار اخ حتی مبشران آن نیز نه تنها در این

های گوناگون زندگی خود، گاه  هستند، بلکه خود نیز در سال

را پس  اند آن مجبور شده اند که بعداً تعاریفی از آن ارائه  کرده

قول آقای رابرت  بگیرند. در این صورت، شاید بهتر باشد به

پست مدرنیسم از چه زمانى آغاز  مورای دیویس، ببینیم اصالً

 «شده است؟

باره هم وحدت نظری وجود ندارد. گروهی  سفانه در اینأمت     

دهه  ی ادبیات، از در عرصه« پست مدرنیسم»معتقد هستند 

پنجاه و شصت در آمریکا پا گرفته است و کسانی چون 

عنوان آغازگران آن نام  بارتلمی، جان بارت، پینچون را به

                                                           
، صفدر تقی پور، بخارا،  «آغاز شد؟پست مدرنیسم از چه زمانی »  -7

 13و  53شماره 

 530، ص «حسینعلی نوذری»مدرنیته و پست مدرنیته،  -9

 515، ص «حسینعلی نوذری»مدرنیته و مدرنیسم،  - 3

 

برند و معتقد هستند که  بعدتر،   می

یافته است. اما   این موج در اروپا رواج

های  ورد ویژگیمدر تحقیقی که در 

عمل  نوشتاری این نویسندگان به

آید، افراد دیگری نیز ردیف  می

چون فاکنر، جویس و  شوند، هم می

رسیم به سروانتس و کتاب مشهور  تر، تا می تر و عقب بعد عقب

الخالق! خوب، از نظر تاریخی نیز دچار  . جل«دن کیشوت»او 

 یعنی باز هم تکلیف مشخص نشد.   ایم. ابهام شده

سوی  به» ی خود پرفسور ایهاب حسن در مقاله     

صورتی  جا به ها، که در این یی نام پاره»گوید:  می «پسامدرنیسم

توانند سیمای کلی پسامدرنیسم را  اند، می سامان گرد آمده بی

های آن  ی پنداشت کم نشانگر پهنه یا دست  نشان داده،

افراد گوناگون، با گرایشات   و لیستی باالبلند از اسامی «باشند.

- یکدیگر  مخالف گاه کامالً گوناگون و

های فلسفه،  در رشته -نفر 23بیش از 

ی علم،  کاوی، فسلفه تاریخ، روان

ییل، رقص، موسیقی،  منتقدان مکتب

هنر، معماری و نویسندگان و 

نویسان گوناگون که گاه هیچ  نمایشنامه

کند  یکدیگر ندارند، ردیف می  قرابتی با

تر  نسها بسیار نامتجا شک، این نام بی: »دهد و سپس ادامه می

یا مکتبی را شکل دهند. با   اند که جنبش، سرمشق، از آن

های  یادآور شماری از گرایش  توانند ها می حال، این نام این

ی از ا ها، و سیاهه ای از ارزش هم پیوسته، مجموعه فرهنگی به

ها را  هاست که ما آن همین ها باشند. و ها و نگرش رویه

 33«نامیم. پسامدرنیسم می

 «ادبیات داستانی پسامدرن»ی  مک کافری در مقالهلری      

با نگاهی به برخی از متون محوری »نویسد:  باره می هم در این

 اثر توماس پینچون، آتشِ Vهایی چون  کتاب–پسامدرن 

بوی اثر جان  –پریده اثر والدیمیر نابوکوف، جیلز گوت رنگ

ها و آوازهای همراه اثر رابرت کوور، سفیدبرفی اثر  بارت، نغمه

دونالد بارتلمی، فکاهیات کیهانی اثر ایتالیو کالوینو، صدسال 

ی شماره پنج اثر  خانه ابریل گارسیا مارکز، سالخگتنهایی اثر 

کورت فونگوت، زن ستوان فرانسوی اثر جان فاولز و 

 شاهد افزایش عمومی –بورخس  های خورخه لوئیس داستان

های زبانی و  های ادبی هستیم: نوعی سرخوشی از بازی مهارت 

پردازی  ی وسیع از خیال تدابیر صوری عناصر داستانی، استفاده

                                                           
 32و  32، پیام یزدانجو، ص «ادبیات پسامدرن» - 33

« پست مدرنیسم»گروهی معتقد هستند 
دهه پنجاه و  ی ادبیات، از در عرصه

شصت در آمریكا پا گرفته است و کسانی 
چون بارتلمی، جان بارت، پینچون را 

 .برند عنوان آغازگران آن نام می به
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های  و سوررئالیسم و گرایش به نمایش آشکار شخصیت

اندازهای  ریزی تقدیر خود در چشم داستانی که در کار طرح

شود  یادآور می  و بعد 33«یا داستانی دیگرند.  زبان ناب، رویا، و

ی هشتاد  گرایی پسامدرن در اواسط دهه تجربه»که 

دهد. کتابی  های بسیار متفاوتی را از خود نشان می گیری جهت

ی پینچون در  کمان جاذبه یا رنگین  های جان بارت نظیر نامه

از ساکت شوی؟ اثر ریموند کارور  شود لطفاً می مقایسه با مثالً

شناسانه تفاوت بسیاری با هم دارند، اما این  نظر اصول زیبایی

شوند.  یک در نوع خود پسامدرن محسوب می سه اثر هر هر

المعارفی بارت و پینچون با انبوه  های عظیم و دایره روایت

شان از مجموعه  های های اصلی داستان شمار شخصیت بی

دگرگونی کالن آوری گذر کرده و  های سرگیجه منظرها و زمان

 و فرهنگ عامه توسط این نویسندگان علناً تاریخ، علم، اسطوره

ی قرار ا در راستای ساختارهای ابداعی عظیم و چندالیه

توانند از ره گذر حجم  گیرد که می می

وسیعی از کنایات، نمادها، و اشکال 

ی زمان حال دست و  زبانی با تجربه

های  که داستان پنجه نرم کنند؛ حال آن

مالیستی کارور از جهت متفاوتی  مینی

از زندگی  ی درک مفهومی به مساله

رسند: نثر مقطع، و عاری از  معاصر می

ی  ها، دقیق شده در رموز کوچک و تبیین ناشده ی آرایه همه

و این وجوه  –یا توالی سنتی  گشایی زندگی روزمره، فقدان گره

کسب  اند، نگرشی که در صدد البته وجوه نگرشی غیرسنتی

ابزاری برای رسیدن به عمق پوچی، سرگردانی، و گم 

های داستانی  هایی عادی نظیر شخصیت های شخصیت راهی

 35«کارور است.

جا  عمد، متنی مفصل از اظهارات فوق را در این من به     

یا اتهام انتخاب   گونه دخل و تصرفی ام، تا بدون هیچ آورده

جا، مشخص کنم که سیاهه فوق و  جا و آن عمدی از این

هایی که در هر کدام از آثار فوق وجود دارد، دارای چه  ویژگی

تنها  تواند با هم داشته باشند. ظاهراً داری می های معنی رابتق

نوعی »زدگی آقایان شده است،  غرابتی که باعث ذوق

 «های زبانی و تدابیر صوری عناصر داستانی سرخوشی از بازی

های عظیم و  روایت»توانیم  ا چگونه میاست. اما، م

را با آثار مارکز مقایسه کنیم،  «المعارفی بارت و پینچون دایره

کسب لذت  چه از نظر یا زیباشناسانه و  چه از نظر بار معنایی

پریده اثر والدیمیر نابوکوف را که  یا، آتش رنگ  خواندن.

                                                           
  30و  3۹همان، ص ص  -33

 39و 30همان، ص  -35

نام رمان به  ای از مقاله، شعر، تفسیر شعر و... است و به مجموعه

بازار عرضه شده است را بخواهیم با آثار کارور مقایسه کنیم 

توجه دارد و  «از زندگی معاصر  ی درک مفهومی مساله»که به 

ی ادبی است. آثاری  «ها ی آرایه عاری از همه»آثارش 

و صناعات ادبی، به   های کالمی دور از بازی مالیستی، به مینی

پردازد.  ها می سر بردن آن دگی بهرنج بشری، تنهایی و در بیهو

های  بازی»های داستانی، سبک کار، صور خیال،  مایه درون

 ها و کالً های داستانی، جذابیت ، تکنیک«ی زبانی سرخوشانه

ها هستند آیا  رویکرد ادبی این آثار و مخاطبانی که فراروی آن

 کنند؟ گونه سنخیتی باهم پیدا می هیچ

ها و  ی دیگری تنظیم کنیم از خصلت اجازه بدهید سیاهه      

اند. در البالی  شناخته« پست مدرنیسم»هایی که برای  یژگیو

که جستجو کنیم به این موارد  متون و گفتارهای شارحان آن

نفی »، «نفی عقالنیت»، «نفی روایت کالن»خوریم:  بر می

های تاریخی  بازگشت به ارزش»، «تاریخ

، «نفی اومانیسم»، «و بازخوانی آن

، «پلورالیسمدفاع از »، «نفی ایدئولوژی»

، «گرایی و عدم قطعیت دفاع از نسبیت»

خر أی مت دوره»، «پایان مدرنیته»

رجعتی به اصول ماقبل »، «مدرنیته

، «یا برداشت  نوعی رویکرد»، «مدرنیسم

معنازدایی » ،«شکنی رمززدایی و شالوده»، «پسا ساختارگرایی»

ه که زبان دارای هستی مستقلی است، ن و باور به این «از زبان

های بیرونی و ایجاد هماهنگی و  ابزاری برای تبیین واقعیت

گذرد! این است شعار  چیز می همه» یک شعار  ارتباط. و باالخره

تر  توان این سیاهه را طویل و هنوز هم می «پست مدرنیسم.

 کرد.

نو  «پست مدرنیسم»از نظر فلسفی، بسیاری از باورهای      

ها و آثار نویسندگان و متفکران گذشته،  چه  نیست. در اندیشه

های پیش  یا حتی در دوره  در دوران مدرنیته و عصر روشنگری

تماع این ایم. اما شاید اج ها را دیده از آن، بارها تبلور آن

ای به پست  ی تازه ها،  چهره کید بر آنأها و باورها و ت اندیشه

 دهد.  مدرنیسم می

راحتی حدس زد که  توان به با توجه به موارد فوق می       

تواند ابزاری  می؛ که شمشیری است دو لبه «پست مدرنیسم»

 های باشد برای نفی هرگونه جزمیت، قطعیت، حق پنداری

ی  گشایی برای دوباره نگاه کردن و از زاویه سویه و راه یک 

ه نفی ای نگاه کردن به جهان و هستی. و از این راه، ب تازه

بار  یک  هرگونه ثبات ازلی و ابدی و باورهای خشک قطعی و

 تواند کار را به نفی تمامی برای همیشه رسید. و این می

از نظر فلسفی، بسیاری از باورهای 
نو نیست. در  «پست مدرنیسم»

ها و آثار نویسندگان و متفكران  اندیشه
گذشته،  چه در دوران مدرنیته و عصر 

های پیش از  یا حتی در دوره  روشنگری
 ایم. ها را دیده آن، بارها تبلور آن
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 های مسلط موجود برساند، که با اتکاء به مفاهیم ظاهراً قدرت 

ی خود را بر دیگران توجیه و  ی موجود، سلطه پذیرفته شده

از ابزارهای تبلیغاتی  گیری کنند و با بهره تبین تئوریک می

 زنند. ی خود مدام به آن دامن می وسیع و گسترده

چون   اما از سوی دیگر، این شمشیر، با نفی مفاهیم عامی     

ثر در دست همان ؤعدالت، انسانیت، آزادی و برابری، ابزاری م

بینیم   صاحبان قدرت و زور باشد. و این چنین است که می

در برخورد با واقعه  ، مثالً«مدرنیستپست »آقای اسکات لش 

رسد که  جا می سپتامبر؛ به اتکای اصل نفی قطعیت، به این 33

گونه عمل  ممکن است هم القاعده حق داشته باشد که این

، «تروریسم»کند، هم دولت آمریکا که تحت لوای مبارزه با 

طلبانه را سرکوب  خواهانه و استقاللهرگونه جنبش آزادی

 کند.  می

یک اصل فلسفی، معلق و پا در هوا   گیری از وقتی با بهره      

ابزار دست قدرت بشویم؟ پس  مانیم، جز این است که عمالً می

گر آن بشویم که جماعت  چندان عجیب نیست که دعوت

پای خود را از هر منازعه اجتماعی و سیاسی  «روشنفکر»

 ردانیم حق با کیست؟ پس بگذا بیرون بکشد. چرا که نمی

چه  گیری از امکانات عظیم خود هر آن با بهره «قدرت»

 مردم جهان بیاورد.  مهای عا خواهد بر سر توده می

 «روشنفکر عام»وقتی فوکو، مفهوم       

 «روشنفکر خاص»کند و مبلغ  را نفی می

و  «قدرت»شود، خدمتگزار کدام  می

شود؟ در جهان پرتنش  می «طبقه»

های شریف برای حفظ  امروز، که انسان

کنند، آیا  مبارزه می «محیط زیست»

توان نسبت به زندگی میلیاردها انسان این کره خاکی،  می

 تفاوت باقی ماند؟  بی

 «گفتمان»تواند ما را دعوت به  می «پست مدرنیسم»     

و چه چیزی دور از هرگونه تعصب و جزمیت.  بکند، دعوتی به

ها و درک متقابل در جهان  بهتر از این برای نزدیکی انسان

تواند همچنین ابزاری باشد برای ایجاد  متکثر کنونی. اما می

تردیدی جانکاه، که ما را به فلج بکشاند و قدرت هرگونه 

 گیری را از ما سلب کند.  گیری و موضع تصمیم

تواند  ین. میهم چن  هنر و ادبیات نیز به ی در زمینه     

مفاهیم، تصاویر، باورهای فلسفی، اخالقی و فرهنگی مسموم 

هم بکشند و در خدمت مردم قرار بگیرد و  گذشته را در

ای مستقل  عنوان مقوله به «زبان»تواند با باور ایدآلیستی به  می

زدایی از زبان  از جهان بیرونی و واقعیت خارجی، به معنا

نوان ابزاری برای درک، تفاهم و ع را به بپردازد و ارتباط آن

توجه به مفهوم  نزدیکی با دیگر مردمان نفی کند، و بی

شوخ و »و  «های زبانی بازی»عنوان  را به گرداندن متن، آن

کالمی، از محتوا خالی کند و چیزی را عرضه کند که  «شنگی

نه خود هنرمند درک درستی از آن داشته باشد و نه خواننده 

در هنر باور  «لذت»و مخاطب. ما حتی اگر فقط به اصل 

برای آن کارکرد دیگری را به رسمیت  داشته باشیم، و

دست نخواهیم  گیری از آن به نشناسیم، باز هم چیز دندان

  آورد.

آمدهای... گرایش  از جمله پی»تری ایگلتون باور دارد      

نویسان( به آزادی از  برخی پساساختارگرایان )و برخی داستان

بند تاریخ، و پناه بردن به بازی شهوانی نوشتن/ خواندن، به 

طور  ی مسائل سیاسی به آسانی طفره رفتن از واقعیت و همه

 است. «کامل

ی  ویژه در عرصه گذرد، به ما می چه که در سرزمین آن     

نمکی است که معلوم نیست، قرار  شعر، نمایش مقلدانه و بی

گونه ادبیات برای کیست  راستی این است راه به کجا ببرد؟ و به

خواهد  چه چیزی را می و در خدمت چه کسانی است؟ اصالً

خواهد به مخاطب خود منتقل  ی را می«لذت»یا چه   بیان کند

را  عنوان مثال، شاعری در شعر خود، که آن ه بهک کند وقتی

 «1دریدایی »داند و نامش را نیز  خیلی هم دریدایی می

 سراید: طور می گذارد این می

 الف:

 توی آب شنا کرد وعقاب خودش را 

زمان  های دریدا هوا را قفس شدن که دال

 داد و ها چرخ میخودش را زیر عقربه

 نکرد! شما دریدا را مدلول کرد

 مگر نه زبان عقاب دندان را قفس شدن 

 حاال آب توی ساعت آقای دریدا شنا کرد و...

 ب:

 نکرد  -داد می -کردی

بار معنایی،  با شکستن ساختار دستوری زبان و خالی کردن

و  «های زبانی بازی»ایم ساختارشکنی کنیم و  توانسته مثالً

 نمایش بگذاریم؟ خود را به «هزل و طنز»و  «شوخ طبعی»

به هجو  «است فارسی شکر»جمالزاده در داستان        

غیرقابل  پردازد که زبانشان برای مردم عادی روشنفکرانی می

گوید. اما از مردم  می سال پیش 92را هم در  فهم است. و این

از این شعر  عادی هم که بگذریم، چه تعداد روشنفکر اصالً

آورند؟ اگر بخواهیم از بار معنایی هم خود را  چیزی سر در می

خالص کنیم، از نظر زیباشناسی، وزن، آهنگ، احساس، 

دست  ، چه چیزی را به«لذت»کم  ی تخیل، و دست تحریک قوه

 «روشنفكر عام»قتی فوکو، مفهوم و
روشنفكر »کند و مبلغ  را نفی می

شود، خدمتگزار کدام  می «خاص
 شود؟ می «طبقه»و  «قدرت»
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شود که شعر معاصر موج  می آوریم؟ خوب، نتیجه همین می

شود شعر محفلی. و شاعران و هنرمندانی از این  نویی ما، می

های محفلی،  خود را باید در نشست «انقالبی»دست، کارهای 

که شعر در  برای همدیگر بخوانند و کف بزنند. و مردمی

وجودشان است و حتی کالم خود را ناخودآگاه ریتمیک 

ها، راه خود را  بازی به این شعبده تفاوت کنند، ناگزیر، بی می

دربسته هم راه خود را. و این بیش از  روند و این جماعتِ می

 همه به نفع کیست؟

اما اگر بخواهیم حتی فقط از منظر زبان به شعر و        

یادآور شویم و بر این نکته   داستان توجه داشته باشیم، باید

 ساخت دستوری نیست،یک   کید داشته باشیم که زبان، تنهاأت

یکدیگر که بتوان هر بالیی   ارتباط با های بی یا انبوهی از واژه 

که دلمان خواست بر سر آن بیاوریم. زبان برخالف این 

ای  کند، نشانه را موجد معنا می آلیستی که آن ی ایده نظریه

است قراردادی بین گروهی از مردم 

یا اشارتی   یک معنا  برای بیان و تبیین

زبان واقعیت »یک واقعیت بیرونی.   به

و تفکر حاصل  31«بالفصل تفکر است.

ویژگی »زندگی انسانی است. و 

ی زندگی انسان، کار  کننده تعیین

ای که ما در آن  اجتماعی است، شیوه

های تولید مرتبط با هم افراد را  فعالیت

برای تجدید تولید مادی خودمان 

ار انسانی متضمن طور که ک دهیم. درست همان سازمان می

یعنی   طور هم مستلزم ارتباط میان افراد، آگاهی است، همان

منظور هماهنگی کار  ها به ی ایده توانایی شراکت و مبادله

ی محض  ی چنین ارتباط ماده اجتماعی است. و زبان واسطه

آگاهی انسان است. زبان شکل آگاهی اختصاصی انسان است، 

 32«فرد است. بهآگاهی موجودات اجتماعی منحصر 

نخست، »ها، معتقد است  ی زبان و نشانه ولوشینف درباره      

مادی هستند، به  -ها تا عالئم ترافیک از واژه–ها  نشانه تمامی

ها ماهیتی  اند؛ دوم، نشانه یافته  یا آن شکل فیزیکی تبلور  این

                                                           
 ارکس و فردریش انگلسایدئولوژی آلمانی، کارل م -16

پسامدرنیسم در »زبان، تاریخ و مبارزه ی طبقاتی، دیوید مک کالی،   - 32

  32، ص «بوته ی نقد

 اجتماعی دارند، در مرزهای میان افراد موجودند و مفهومی

اند،  ها اجتماعی ارتباطی ندارند؛ سوم، چون نشانهورای تعامل  

به زبان باید بر گفتار متمرکز باشد. خارج از   کرد علمیِ هر روی

گفتار زبان فاقد حیات است... حیات زبان و پویایی آن در 

 32«گیرد. میان مردم جای می گفتار و در تعامل کالمی

خود، به  با این حساب، حتی اگر به خواهیم در اثر هنری     

تماعی، جمناسبات ا دور از مسائل و مشکالت زندگی انسانی و

های بشری، فقط به زبان  جتوجهی کامل به دردها و رن و در بی

ی فوق، چه کمکی  توجه داشته باشیم، اشعاری هم چون نمونه

میان   حیات زبان و پویایی آن در گفتار و در تعامل کالمی»به 

 کند؟  می «مردم

مزه و  و صناعات ادبی )البته به شکل بی  های کالمی بازی       

ی تاریخی ما، و در خدمت به خلفا  خنک امروزی(، در گذشته

و پادشاهان، کم نبوده است. انحطاط ادبیات و بیگانگی آن با 

هایی از این دست بوده است که اگر در بار  ها، حاصل بازی توده

است. کمدی گذشته تراژیک بوده است، این بار کمدی شده 

خورد.  می «دردان بی»درد جماعت  آوری که بیشتر به تهوع

نام  ای به«مسئله»هستند.  «مسئله»فاقد  که ظاهراً کسانی

 انسان.

فرهنگ »حقیقت آن است      

ای غنی، با تهور و  پسامدرن پیکره

ی هنر  انگیز در تمام گسترهنشاط 

 بیش از سهمش»، اما «آفریده است

و  «)نیز( آثار مبتذل تولید کرده است.

زیر پای تعدادی از »طور که  همان

مسلمات خودپسندانه را خالی کرده، 

نویایی را اهای پار برخی از تمامیت

های سخت  شکسته، برخی از پاکدامنی

گر را  جارهای سرکوبمحافظت شده را آلوده کرده، برخی از هن

هم ریخته و برخی بنیادهای به ظاهر مستحکم را به لرزه  به

طور نیز تسلیم شکاکیتی شده است که  همین»، «افکنده است

زدگی پر زرق و  ک نوع عوام. یاز لحاظ سیاسی فلج کننده است

گرایی تام و تمام اخالقی و نوعی  یک نوع نسبی  برق،

زیر پای مسلمات مخالفان  گرایی... با خالی کردن سفسطه

 «یر پای خود را هم خالی کرده است.ز سیاسی خود، غالباً

دچار تناقضاتی جدی است و همین  «پست مدرنیسم»    

مسئله آن را به شمشیری دولبه مبدل کرده است که هم چون 

پست »شمشیر داموکلس باالی سر هنرمند و روشنفکر 

                                                           
 02همان، ص  -32

دچار تناقضاتی جدی  «پست مدرنیسم»

است و همین مسئله آن را به شمشیری 

دولبه مبدل کرده است که هم چون 

شمشیر داموکلس باالی سر هنرمند و 

تواند  است. و می «پست مدرن»روشنفكر 

 سره کند.  یک  هر آینه فرود آید و کار او را
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سره  یک  تواند هر آینه فرود آید و کار او را است. و می «مدرن

 کند. 

با شکاکیت سوفسطایی خود، و از  «پست مدرنیسم»    

سو منکر  یک  ی خود، از آلیستی و الادری گرایانه منظری ایده

های موجود در آن  امکان درک و توصیف جهان و واقعیت

وصیف کند. را ت در تالش است که آن شود، و از سوی دیگر می

های اخالقی جهان  فرهنگ پسامدرن مملو است از نسخه»

سانی، و  یک  یگانگی، تفاوت از  چندگانگی از–شمول 

و در عین حال هر  -گی بهتر است گی از همان بوده دیگربوده

خواند. آرزوی موجود  شمولی را سرکوب کننده می نوع جهان

کند  انسانی رها از قید و بند قانون را می

موضع »یک   طور نامشخصی از هکه ب

لغزد، ولی  به موضع دیگر می «ای سوژه

ی بشری را چیزی جز معلول مقدر  سوژه

انگارد. به سبک و  نیروهای فرهنگی نمی

متونی بیرون  لذت باور دارد، ولی غالباً

ها را نه تنها با کامپیوتر، بلکه توسط  شد آن دهد که می می

 3۹«کامپیوتر تهیه کرد.

باشد، خواه نباشد، قبل از هر  «پست مدرن»هنرمند خواه      

یک انسان است. انسانی اجتماعی که ناگزیر با دیگران در   چیز

دلیل هنرمند  و به نثر از آأتعامل و چالش است. و در نتیجه مت

طور معمول بیش از دیگران نسبت به جهان  بودن، حتی به

باشد.  هد، حساس مید پیرامون و اتفاقاتی که در آن رخ می

خواهد با دیگران از  ثیرات پیرامونی، میأر از این تأثهنرمند مت

 احساس خود و از باورهای خود بگوید. ابزار این گفتگو و در

گزاری احساس و تجربه و حرف و سخن، زبان است. زبانی  میان

که در مناسبات اجتماعی شکل گرفته شده است و همراه با 

هایی  ود. این زبان، دارای عالئم و نشانهش آن دچار تغییر می

است قراردادی، و به حکم همین قراردادها، دارای بار معنایی 

است که انتقال پیام و حس را درک پذیر و  مشخص و عامی

کند. و از این راه بر غنای زبانی و فرهنگی و تغییر و  مفهوم می

ثیر أتحول مناسبات اجتماعی و ابزارهای تولیدی )تکنولوژی( ت

گذارد. هرگونه تالش برای تهی کردن نقش اجتماعی و  می

تاریخی زبان و نفی همبستگی تنگاتنگ آن با زندگی اجتماعی 

پست »جهت نیست اگر  محکوم به شکست است. پس بی

را هیجانات پر تب  «ادبیات پست مدرن»ویژه  و به «مدرنیسم

است  و تاب زودگذری تلقی کنیم که دیگر به پایان راه رسیده

                                                           
تری ایگلتون، پسامدرنیسم در بوته  -، «ها خاستگاه پسامدرنیست»3۹

 .21و 25ی نقد، ص 

کنند  که هنوز تالش می ای مربوط به گذشته. کسانی و مقوله

 کوبند.  هاون می  را بر سر دست ایستاده نگاه دارند، آب در آن

من بر این باورم که هیچ هنرمند راستینی، برای طرح اثر     

کند تا در چارچوب محدود  ادبی خود، ابتدا به غالب فکر نمی

.. .اسات خود به تنگنا بیفتدها و احس آن، در بیان اندیشه

ها، ابزار دست هنرمند هستند برای  ها و تکنیک ها، غالب سبک

چه که برای عرضه دارند. و در این رهگذر، تالش  انتخاب آن

ی بیان و انتقال پیام و حرف دل را  کنند تا بهترین شیوه می

 پیدا کنند.

اندیشند و واژگان را  که تنها به غالب و فرم می آنان    

خوانند، اگر نگوئیم  ارتباط با معنا می بی

گر هستند که  شیاد، گروهی هیاهو

در هنری خود را  کنند بی سعی می

نویسی  ی پیچیده گویی و مهمل لفافه

مخفی کنند. تا کسی نفهمد چه 

گوید. خلق چنین  گوید و از چه می می

ی هر  افزارهای موجود از عهده آثاری، امروزه به کمک نرم

توان روزانه صدها مقاله و اثر ادبی،  آید و می کامپیوتری بر می

 ی بازار کرد. معنا را به صورت تولید انبوه روانه ربط و بی بی

مارکز، بورخس، فاکنر، جویس و سایر هنرمندانی به      

ها را در لیست افراد پسامدرن  ی جهانی، که امروزه آن قواره

که حتی روحشان از آن  کنند، )و گاه بدون آن ردیف می

های ادبی آن،  خبردار باشد(، آثار خود را در عین حفظ ارزش

ان( را به اعتبار ابزار قابل فهم دیگران نوشتند و متن )زب

کار گرفتند و از این طریق توانستند با  ارتباطی بودن آن به

ها از این مردم  نوشتند و برای  مردم جهان مرتبط شوند. آن

 ها.   آن

باشد،  «پست مدرن»هنرمند خواه 

یک انسان   خواه نباشد، قبل از هر چیز

است. انسانی اجتماعی که ناگزیر با 

 دیگران در تعامل و چالش است.
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 «ذکر بردار کردن امیرحسنك وزیر»های ادبیات کارآگاهی در مؤلفهبررسی برخی از   

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی رضا نکوئی،  
 

 چكیده
های کارآگاهی هر چند حضور قابل توجهی در ایران داستان

پسند در دوران های موفق ادبیات عامهندارند اما یکی از گونه

رفت را در آمریکا و اروپا ترین پیشباشد که بیشمعاصر می

داشته است. این مقاله با نگاهی به داستانِ کارآگاهی مانندِ 

ذکربردار کردن ای نگاه هویتی به بیهقی درصدد گونه

باشد و تنها در پی بررسی برخی از نمی امیرحسنک وزیر

 های ادبیات کارآگاهی در این داستان است. مؤلفه

گردد که داستان بیهقی در بررسی انجام شده مشخص می

هایی های کارآگاهی معاصر، دارای مؤلفهنیز مانند داستان

ی زمانی در مانند: ثَنویّت یا دو مجموعه

ساختار داستان، حضور یک کارآگاه و 

یک مجرم و حداقل یک قربانی، پرده 

های یک معمّا، اهمیت برداشتن از الیه

ای عقالنی ه به شیوهشخص منفی، توجی

رنگ منطقی، توجّه عظیم به ی پیبا ارائه

 باشد. همجزییات و عدم حضور وهم می

کاوی و چنین استفاده از برخی شگردهای ادبی، مانند: کنج

گو، توصیف، راوی اوّل شخص و گرایش به حرف وتعلیق، گفت

تدریج از عناصر مهم این  گویی بیرونی که بهزدن در قالب تک

ای عنوان نمونه اند، این داستان را به ها شدهگونه از داستان

 کند. های کارآگاهی مدرن تبدیل میابتدایی از داستان

 

 مقدمه -1

 نگاهی به ادبیات کارآگاهی  -1-1
توان مصادف با گاه ادبیات کارآگاهی یا پلیسی را میخاست

های جدید در دوران تغییر و تحوالت اجتماعی و ورود  صنعت

پلیس ی گیری و توسعهزمان با شکلمعاصر اروپا دانست. هم

تر شدن چون واکنشی طبیعی به بزرگدر قرن نوزدهم، که هم

ریزی شد، پیشهرها و افزایش و جرم و جنایت محسوب می

ناپذیر کرد. برای  بنیادهای این نهاد را بر علم و آگاهی اجتناب

ها در سازمان پلیس مثال تنظیم و گردآوری سوابق و پیشینه

، مدیون اختراع عکاسی در بریتانیا و به موازات آن در فرانسه

بود که تکمیل سوابق عمومی با ثبت شواهد به  3913سال 

شکل عکس را میسر ساخت و به روند تعیین هویت، مثل 

تعیین هویت از راه اثر انگشت را استحکام بخشید، و در همین 

های کارآگاهی که در آن توانایی دوران بود که اوّلین داستان

های گشای معمای جنایترد، گرهاستدالل و استقرای یک ف

شود، ناپذیر می ظاهر توضیح دشوار و به

های خیابان قتلشروع به انتشار کردند. 

عنوان  پو که به ی ادگار آلننوشته مورگ

شود، اوّلین داستان کارآگاهی شناخته می

منتشر شد و دو داستان  3923در سال 

شوالیه دوپن که از پی آن آمد، تبدیل به 

های جنایی و کارآگاهی داستان الگوی

شکل تمام و  های بعد شدند. امّا الگوی رمان کارآگاهی بهقرن

( توسط آرتور 3990) اتود در قرمز الکیکمال با انتشار 

 ( 3133: 32-3۹کانن دویل شکل گرفت. )ر.ک. ثابتی، 

رمانی است که در آن »در واقع رمان پلیسی یا کارآگاهی، 

های منطقی و کارآگاهی با فرض جرمی روی داده باشد و

کار را شناسایی تفسیرها و تعبیرهای معقول، مرتکب و گناه

هایی  های آسان، کتاب( کتاب3199: 325)میرصادقی، « کند.

هایی شوند؛ داستانخورند و خوانده میزحمت ورق میکه بی

که زبان پیچیده یا حرف چندان عمیق و عجیبی ندارند امّا 

ها و دند و با خلق و چینش درست شخصیتکارشان را بل

ها، با رعایت الگوهای استاندارد پلیسی و ماجراها و گره

 کشند. می دنبال خود کارآگاهی ذهن قصه دوست ما را به

کارشناسان و منتقدان ادبی، در ابتدا، 
گونه پلیسی را ادبیات جدی و یا 

آوردند و تعبیر حساب نمی خوبی به
ها از گونه پلیسی ادبیات بد و یا آن

پسند بود و آثاری از این   ادبیات عامه
 .پنداشتنددست را، ادبیاتی می
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کارشناسان و منتقدان ادبی، 

در ابتدا، گونه پلیسی را ادبیات 

 حساب نمی جدی و یا خوبی به

ها از گونه آوردند و تعبیر آن

ی ادبیات بد و یا ادبیات پلیس

پنداشتند میو آثاری از این دست را، ادبیاتی  پسند بود عامه

هایی که خیلی دوست ی سرگرمی دارند. کتابکه بیشتر جنبه

مان ببیند و ممکن است موقع ها را دستنداریم کسی آن

بلعیدشان ناگهان از خودمان بپرسیم: چرا دارم وقتم را صرف 

برم؟ اصالً چرا دارم از خواندش لذت می کنم؟ خواندنش می

تر، اصالح ها برای توصیف این مفهوم در سطحی کالنانگلیسی

که چنین  برند. عذاب وجدان از اینکار می آلود را بهلذّت گناه

( اما با 3133: 303کاری در شأن من نیست. )ر.ک. کریستال، 

گونه های پلیسی، اینپدید آمدن صنعت سینما و ساخت فیلم

رفته به اوج خود رسید و امروز در اروپا و آمریکا از آن  رفته

ای چه در طور حرفه کنند که بهیاد میعنوان فرا داستان  به

های بزرگ و صورت کتاب ها، چه در سینما و چه بهروزنامه

طور  به»شوند. ها دنبال میفروشیکوچک در ویترین کتاب

انواع متنوع آن در آمریکا  های پلیسی و جنایی وکلّی داستان

تری داشت. تر و پرتحرک ی احساسیجنبه

های پلسی و جنایی نویسندگان داستان

ی رنگ و سبک و شیوهانگلیسی از پی

-تری برخوردار بود. معروفنگرش ظریف

های پلیسی و ترین نویسندگان رمان

جنایی عبارتند از: آرتور کانن دویل 

، موریس اهای شرلوک هلمزماجری انگلیسی خالق نویسنده

، آگاتا آرسن لوپنی ی فرانسوی آفرینندهلوبالن نویسنده

و  کارآگاه هرکول پوآروسی خالق یی انگلکریستی نویسنده

ی ی بلژیکی آفرینند، ژرژ سیمنون نویسندهخانم مارپل

ی آمریکایی و گراهام ، دَشیل هَمت نویسندهکارآگاه مگره

اند ز در این زمینه آثاری آفریدهی انگلیسی نیگرین نویسنده

 321)میرصادقی، « ها آورده است.که معروفیتی برای آن

شان دنبال کشف راز کدام های کارآگاهی هیچ( داستان3199:

خواست داستانی را اند؛ فقط دلشان میطبیعت یا جامعه نبوده

ها تنها در مقام که قبالً کسی نشنیده تعریف کنند. این نوشته

پوشند. هر گریز است که لباس هنر میی ادبیات واقعیتالگوها

کسی به این گریزهای هر از گاه نیاز دارد ولی وقتی باراک 

در دیدارش از ماساچوست، جلوی  5333اوباما، ماه اوت 

نگاران تا کتاب خرید، یکی از روزنامه دوربین خبرنگارها چند

ی نهگا ها سهادبی ظاهراً توی ذوقش خورد که این کتاب

چند ماجرا به  شد: هرجنایی دانیل وودرل را هم شامل می

جمهور هم  های رییسی کتابخودی خود ایراد ندارد اما همه

ی اعالن عمومی نیست. مثالً کلینتون عاشق شایسته

قول خودش  وقت اسامی این به های معمایی بود اما هیچ کتاب

 393-393 های کوچکش را جار نزد. )ر.ک. کریستال،هولههله

:3133 ) 

داستان پلیسی کالسیک، رمان سیاه و رمان تعلیق که خود 

پذیر و داستان مظنون در به دو نوع داستان کارآگاه آسیب

های ترین گونهمقام کارآگاه قابل شناسایی است برخی از مهم

ادبیات کارآگاهی از نظر ساختار روایت، شخصیت و رفتارهای 

یت و برجسته کردن نقش های جذابی شکلخاص، ارائه

 شوند. کارآگاه یا متّهم محسوب می

 

 نگاهی به تاریخ بیهقی  -1-9
دبیر ( شاگرد بونصر مشکان و 192-203ابوالفضل بیهقی )»

سلطان محمود و پسرش مسعود بود. اواخر عهد غزنویان به 

نشینی و عزلت کتابی در مقامات ی خانهزندان افتاد و در دوره

معروف  تاریخ بیهقیمحمودی و مسعودی نگاشت که به 

( تاریخ بیهقی 3192: 29)شمیسا، « است.

کتابی است تلخ و سراسر پر از تأثّرهای 

هایی که روایت اش. این کتاب بانویسنده

دهد، دست می از دوران سلطان مسعود به

ی نگارانهی تاریخهم سعی داشته وظیفه

اش را انجام دهد هم برای حکومتی

آزمایی در زبان و فکر.  گاهی باشد برای طبعاش جاینویسنده

هایی است که خردگرایی دوران پیش از بیهقی یک از چهره

ود ثبت کرده و به همین قدرت گرفتن ترکان غزنوی را در خ

نگاری صِرف باشد، دلیل است که کتابش بیش از آن که تاریخ

روایتی است از تراژدی عقل در ایرانِ آن دوران و آن منطقه، 

آمده. زوال خرد و شمار می ای که از مراکز خردگرایی بهمنطقه

طلبی که اصوالً پی خواه و تمامیتهای همهعقل مقابل قدرت

شان هستند. بیهقی اما اساطیری از خود و قدرتساختن شکل 

اش، وقایع را جوری ثبت ی خردگرایانهکند با رویهتالش می

شان فراتر از یک شناسانه و تاریخیکند که ابعاد زیبایی

( 3133: 1۹خرم، نگاری رسمی باشد. )ر.ک. یزدانیواقعیت

بیهقی با محدود کردن آزادی تخیلِ خود برای ثبت وقایع، 

های بعد که مانند شاعران نویسان دورهی تاریخرعکس شیوهب

از میان معانی متعدد کلمه فقط یک »کنند و تشبّه به شعر می

گزینند و با هر کلمه و تنها بر اثر رفتارهای  معنی را بر نمی

 ۹5)سارتر، « آورند.هایی پدید میی خود، استعارهشاعرانه

قدر استوار به روایتی داستانی همان
گری است که  قانون یا منطق روایت

-گزارشی تاریخی. پل ریكور هم می

 هایی است.گوید که تاریخ قصه
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ای و نمادین استفاده ستعارهای و اتر از زبان کنایه ( کم3199:

 کند. می

قدر استوار به قانون یا منطق روایتی داستانی همان

گوید گری است که گزارشی تاریخی. پل ریکور هم می روایت

توانیم در بیان هایی است. و ما هیچ نمیکه تاریخ قصه

هایی ترین گزارشرخدادی واقعی از زبان بگریزیم و حتی ساده

ی روایی یا داستانی کنیم جنبهدی ارائه میهم که از رخدا

خواهد یافت. مقصود ارسطو نیز از تقلید، ساختن واقعیتی تازه 

یا شکلی از پراکسیس بود، یعنی یک کنش آگاهانه، کنش    

شد. ریکور این نظر را تکامل داده دهی، محسوب میشکل

کند که در واقع است: هنرمند در اثر هنری چیزی را بیان می

گان در زمان  رود. پس خوانندچه رخ داده فراتر میز آنا

نسبتی میان  وزیر ذکر بردار کردن امیرحسنکخواندن 

گوید سازند. ریکور به این عمل میرخداد و بیان رخداد می

 210-219بازپیکربندی یا فراپیکربندی. )ر.ک. احمدی، 

ای دارد. تاریخ یا گاهی فراگونه( تاریخ بیهقی جای3135:

چند انتقال پیام  ادبیات صرف نیست، زیرا هدف آن هر

های ادبی آن نیز راست است اما قابلیت صورت مستقیم و سر به

های سیاسی و اجتماعی بسیار باالست، و عالوه بر این تحلیل

نیز در آن مستتر است. به تبع این مقاله نیز در صدد تحمیل 

 سنک وزیرذکر بردار کردن امیرحای نگاه هویتی به گونه

های مشترک این نیست و تنها در پی بررسی برخی از مؤله

داستان با ادبیات کارآگاهی است. زیرا در این داستانِ 

کشی روبه با روایتی منحصر به فرد از نخبه»کارآگاهی مانند 

چنین، در کنار این ( هم3133: 1۹خرم، )یزدانی« رو هستیم.

بیش از داستان اگر داستان را چیزی »بررسی معتقدیم 

 ( 3133: 393)شفق، « دهد.ببینیم، جادویش را از دست می

 

ی زمانی در وجود ثنویّت یا دو مجموعه -2-1

 ساختار داستان 

های کارآگاهی و به های داستانترین مشخصهیکی از مهم

ی ی داستان پلیسی کالسیک وجود دو مجموعهخصوص گونه

بنیاد رمان معمایی به  در»زمانی در ساختار داستان است. 

خوریم، وهمین ثنویت است که برای توصیف این ثَنَویَّتی برمی

آید. این رمان نه یک، بلکه شامل دو مان مینوع رمان به کمک

داستان است: داستان جنایت و داستان بازپرسی. داستان اول، 

یعنی داستان جنایت، پیش از آن که دوّمی )و بنابراین کتاب( 

به پایان رسیده. اما در دومین داستان چه اتفاقی شروع شود 

( ساختار 3199: 35-31)تودوروف، « افتد؟ اتفاقات کمی.می

ی نیز از دو مجموعه ذکربردار کردن امیرحسنک وزیر

زمانی کامالً متفاوت تشکیل شده است: داستان گذشته و 

داستان حال. در این روایت، اثری از داستان اول که از نظر 

زمانی، روزگار وزارت و جرم احتمالی امیرحسنک وزیر  توالی

در زمان امیرمحمود است موجود نیست و داستان واقعی عمالً 

شود که در واقع پایان از زمان بازداشت حسنک آغاز می

چون حسنک را از »باشد: داستان اول و شروع داستان دوم می

چاکر بُست بهرات آوردند، بوسهل زوزنی او را به علی رایض 

خویش سپرد، و رسید بدو از انواع استخفاف آنچه رسید، ...و 

چون امیرمسعود، از هرات قصد بلخ کرد علی رایض حسنک را 

هر گزارش ( »3190: 550-559)بیهقی، « برد.به بند می

را وضعیت پایدار  شود که آنروایی از موقعیت مفروضی آغاز می

دیگری پیش  سوی موقعیت پایدار خوانیم، و بهنخست می

رود. این حرکت، بنیان روایت است. گاه در جریان  می

شویم که های گذشته نیز باخبر میرفت روایت از موقعیت پیش

 133)احمدی، « اند.منجر به وضعیت پایدار نخست شده

اش این است که ترین مشخصه( داستان گذشته، مهم3135:

اشد. راوی توان فوراً و در همان لحظه در کتاب حاضر بنمی

برای آگاهی خواننده از حوادث داستان اول لزوماً به یک 

هایش را ها و دیدهشخصیت دیگر که در داستان دوم، شنیده

( 3199: 32کند، متوسل شود. )ر.ک. تودوروف، بازگو می

وگوها رنگ و آگاهی خواننده از گفتبیهقی نیز برای پویایی پی

، از اشخاص مورد های درگیر در داستانو حاالت شخصیت

شنودم از علی ـ پوشیده چند می هر»گیرد. اعتماد کمک می

و نصر خلف دوست »(، 3109: 559)بیهقی، « وقتی مرا گفت.

)همان، « من بود، از وی پرسیدم که چه رفت؟ گفت که... 

پس از آن شنیدم از بولحسن حربلی کهن دوست »( و 513

)همان، « من بود و از مختصّان بوسهل.

 3( در این داستان، بیهقی 51۹-512

صورت گسترده، که نزدیک به  بار به

شود نیمی از حجم داستان را شامل می



   9313 ماه آرذ|چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و دوم شماره 11 

های اشخاص مورد اعتماد خود را اساس ها و شنیدهگفته

 کارش قرار داده است. 

 کاوی و تعلیق کنج -2-2

نام رمان تعلیق دو  های کارآگاهی بهای از داستاندر گونه

نوع عالقه کامالً متفاوت با مرکزیت داستان دوم وجود دارد. 

کاوی برای دانستن نحوه تبیین وقایع گذشته و نیز کنج»

)تودوروف، « آید؟ های اصلی میتعلیق: چه بر سر شخصیت

( بیهقی در داستان حسنک با محور قرار دادن 3۹/3/92

داستان دوم و بازگشت به داستان اول به این عناصر برجستگی 

هایی است که خاصی بخشیده است. فالش بک، یکی از تکنیک

کند. کاوی در خواننده استفاده می بیهقی برای ارضاء حس کنج

های نامهها یا نمایشدر برخی از داستان»

جدید یا سناریوهای سینمایی، از تکنیک 

 بک یا بازگشت به پس استفاده می فالش

کنند، یعنی حوادثی 

را که قبل از آغاز اثر افتاده است به انحاء 

یی یا اعتراف یکی مختلف مثل ذکر خاطره

-های اثر، مختصراً مرور میاز شخصیت

کنند و بیننده یا خواننده را در جریان 

)شمیسا، « دهند.ار میموضوع اصلی قر

بک جریان داستان را از  ( استفاده از فالش319۹: 93-03

کند. بیهقی روایت شفاهی صرف به روایتی بصری تبدیل می

کند. بار از این تکنیک استفاده می 3۹در مجموع حداقل 

های طور که وقتی از ژان لوک گدار پرسیدند که آیا فیلمهمان

دارند یا نه، پاسخ داد آری، اما نه او آغاز و میانه و پایانی 

( 3135: 133-133)احمدی، « لزومــاً بــه همین نظم.

هایی از این درهم شدن زمانی روایت در کل ساختار نمونه

، یعنی در همان ذکر بردار کردن امیرحسنک وزیرروایی 

دار نخست به وضعیت دوم طرح روایی حرکت از وضع پای

ام که یک روز )بوسهل( به شنودهاین مقدار »گیرند. جای می

سرای حسنک شده بود. به روزگار وزارتش پیاده و بدُرّاعه، 

« داری بر وی استخفاف کرده بود و وی را بینداخته.پرده

من )بونصر مشکان( در ایستادم و »( و 3190: 553)بیهقی، 

گاه که از مدینه به وادی القُری بازگشت بر راه رفتن بحج تا آن

لعت مصری بگرفت، و ضرورت شدن و از موصل راه شام، و خ

گردانیدن و ببغداد باز نشدن، و خلیفه را بدل آمدن که مگر 

)همان، « امیر محمود فرموده است، همه به تمامی شرح کردم.

داستان جنایی و » کند که( میچل ویلسون اشاره می513

 )بوردل، بی« کاوی است تا تعلیق.پلیسی بیشتر بر اصل کنج

تاریخ( بیهقی با اشاره به بردار کردن حسنک در ابتدای 

گیری و رمزگشایی به نفع داستان با کنار گذاشتن عنصر غافل

کاوی و تعلیق عمل کرده است. با توجه به این شگرد کنج

 کند. صورت زیر ترسیم می ادبی، بیهقی شکل داستان را به

ینیم و بای است، که ما پایان را میداستان دایره»یعنی 

 گردیم. شخصیت را در قسمتی گیر میدوباره به اول برمی

( 3199: 00-09)نایت، « کنیم.اندازم و تا پایان رهایش نمی

ها ی اندک اندک اطالعات و علتنویسنده در تعلیق با ارائه

ذکر برد. در سمت معلول )اجساد( پیش می خواننده را به

ن با شروع زماتعلیق هم بردار کردن امیرحسنک وزیر

داستان و نگرانی خواننده از بازداشت امیرحسنک، تا آوردن او 

ی اموال حسنک به سلطان، ی دیوان و فروش همهبه جلسه

رفتن بوسهل نزد خواجه احمد حسن، آن شب که دیگر روز 

کردند برای جلوگیری از شفاعت او از دار می حسنک را بر

کردن حسنک، حسنک نزد امیر و در نهایت حکم به بردار 

-وجود خواننده تزریق می لحظه لحظه به

 شود. 

پنداری  ذاتتعلیق هم براساس هم

گیرد که در خواننده با قهرمانی شکل می

معرض مخاطره شدیدی قرار گرفته است و 

کاوی خواننده گیرد که کنجزمانی اوج می

با نگرانی درباره شخصیت اصلی داستان ترکیب شود. ویلسون 

خطر کشته شدن و قتل محوریّت این نوع » معتقد است:

تاریخ( دورنمای مرگ )بوردل، بی« تعلیق است. دورنمای مرگ.

بار اصرار مستقیم و غیرمستقیم بوسهل زوزنی به بردار  2با 

واره بر کردن حسنک بر فضای داستان سایه انداخته و هم

دمید که و ببلخ در امیر می»افزاید. قدرت تعلیق داستان می

» (، 3190: 559)بیهقی، « چار حسنک را بردار باید کرد.نا

)بوسهل( گفت: خداوند را کِرا کند که با چنین سگ قرمطی 

« که بردار خواهند کرد بفرمان امیرالمؤمنین چنین گفتن؟

-و این شب که دیگر روز حسنک را بردار می( » 515)همان، 

 کردند، بوسهل نزدیک پدرم )خواجه احمد حسن( آمد نماز

گاه  ای؟ گفت نخواهم رفت تا آنخفتن. پدرم گفت: چرا آمده

که خداوند بخسبد که نباید رُقعتی نویسد بسلطان در بابِ 

حسنک بشفاعت. پدرم گفت: بنوشتمی، اما شما تباه 

ی بار اشاره ۹( این شواهد غیر از 511)همان، « اید. کرده

ته ی حسنک است که به امیر مسعود گفبیهقی در باب گذشته

« وقتی تخت ملک بتو رسد، حسنک را بردار باید کرد.»... بود 

 (550)همان، 

  

وگو یكی از عناصر مهم در گفت
ادبیات کارآگاهی است، به 

های کارآگاهی داستان»که  طوری
 «بیشتر بـــر دیالوگ تكیه دارند.
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حضور یك کارآگاه و یك مجرم و حداقل  -2-9

 یك قربانی 
نام اس. اس. وان دین، در سال  ی رمان پلیسی بهیک نویسنده

ی درست و بیست قاعده اعالم کرد که هر نویسنده 3359

آهنگ کند. ها همحسابی رمان پلیسی باید خودش را با آن

یکی از این قواعد، وجود یک کارگاه و یک مجرم و حداقل یک 

داستان بیهقی نیز  ( در3199: 39قربانی بود. )ر.ک. تودوروف، 

حداقل یک کارآگاه، یک مجرم و یک قربانی وجود دارد. در 

توان به درست، کــارآگاه این نگـاه اوّل، شخص بیهقی را می

ی خودش و شواهد موجود، نگاه داستان نامید. زیرا به گفته

ها و علت و معلول واره در جستجوی واقعیتکاو او همکنج

کنم سخنی نرانم که آن که می و در تاریخی»حوادث است. 

بتعصّبی و تزیُّدی کشد و خوانندگان این تصنیف گویند: شرم 

باد این پیر را، بلکه آن گویم که تا خوانندگان با من اندرین 

( حسنک 3190: 55۹)بیهقی، « موافقت کنند و طعنی نزنند.

نیز تنها مجرم و قربانی داستان است که در آخر داستان با 

 شویم. اما با یک نگاه ساختارشکنانه میمی رو هجسد وی روب

توان بوسهل زوزنی را کارآگاه اصلی 

یار وی نامید.  داستان و بیهقی را دست

یک: زیرا در واقع این بوسهل است که 

دنبال تفحّص در کار حسنک و مجازات  به

گر نیست. با باشد. دو: هنر بیان وی می

بی که نثر بیهقی به نسبت اد توجه به این

در گوهر »و هنری است و از نظر هگل  )فیلسوف آلمانی( 

گر هنر این نکته نهفته است که هر حکم قطعی، معقول نابیان

 332)احمدی: « و منطقی را حکمی کند نسبی و مبهم.

حقیقت در هنر چیزی است کـــه مورد »چنین ( هــم3135:

ی ( سه: در ساختارشکن2)همان، « متضادش نیز حقیقت باشد.

شود ساختار ظاهری و به اصطالح منطقی متن شکسته می»

کند. ساختار دیگری در ذهن شروع به شکل یافتن می

توان  شکنی اوج دیگر گونه فهمیدن است حتی می ساختار

رسد فهمید. نظر می ظاهر به چه بهمتنی را درست بر خالف آن

گویند باید سلسله روش ساختارشکنان در اصل این است و می

ها مثالً خیر و شر، راست و دروغ از بین برود راتب بین جفتم

واره با عدم و سلسله مراتب جدیدی آفریده شود و لذا هم

( با این 3191: 393   -333قطعیت مواجهیم. )ر.ک شمیسا، 

نوع نگاه نسبی و ساختارشکن، بوسهل زوزنی به کارآگاهان 

های زیادی تگرا(، شباهجریان هاردبویلد )ادبیات پلسی واقع

ها نیز ابایی از دست زدن به خشونت و تالش برای دارد. آن

توان ها ندارند. حتی میترین روشحل معما از طریق خشن

گفت که کارآگاه در این آثار حد فاصل بین پلیس و جانی 

زند، که خود نیز بسیار کتک است. نه تنها دیگران را می

خلق و مهاجم کجخورد. مجبور است که همیشه خشن و  می

رود. گاهی حتی از اِعمال ی مرگ پیش میباشد و تا آستانه

ها برد. گستاخ است و در برابر برخورد با آدمخشونت لذت می

( بیهقی 3133: 30دارد. )ر.ک ثابتی، جانب ادب را نگه نمی

امّا شرارت و زعارتی در طبع وی »گوید: ی بوسهل میدرباره

دلسوزی نداشت و همیشه چشم  مؤکد شده و با آن شرارت

نهاده بودی تا پادشاهی بزرگ و جبّار بر چاکری خشم گرفتی 

و آن چاکر را لت زدی و فروگرفتی، این مرد از کرانه بجستی و 

چـون همه »( و 3190: 55۹)بیهقی، « فــرصتی جستی و....

بازگشتند و برفتند، خواجه بوسهل را بسیــار مالمت کرد و 

فرای خویش سیار عذر خواست و گفت با وی خواجه را بس

برنیامدم. و این مجلس را حاکم لشکر و فقیه نبیه بامیر 

رسانیدند، و امیر بوسهل را بخواند و نیک بمالید که گرفتم بر 

ای، وزیر ما را حرمت و حشمت بایستی خون این مرد تشنه

( البته نقش کارآگاهی و رئیس پلیسی 511)همان، « داشت.

رنگ نیست و قابل نیز کم امیر مسعود

بررسی است. بیهقی نیز از آن جهت که 

داستان را اکثراً یکی از دوستان کارآگاه 

کند و خودش صراحتاً اقرار نقل می

کند مشغول نوشتن یک کتاب است می

تواند ( می3199: 31)ر.ک. تودوروف، 

 یار بوسهل زوزنی باشد. دست

 

 وگو گفت -9-4

مهم در ادبیات کارآگاهی است، به  وگو یکی از عناصرگفت

های کارآگاهی بیشتر بـــر دیالوگ تکیه داستان»که  طوری

وگوهاست ( و در خــــالل گفت3133: 333)رهبر، « دارند.

های روحی و روانی ویژگیاز تـــوان به بسیـاری که می

های داستان پی برد. ریموند چندلر که با آثاری مثل شخصیت

خداحافظی طوالنی  و بانوی دریاچه، بدرود محبوبم

وگوها در شود با معطوف کردن توجه خود به گفتشناخته می

بنا به روایت خودش پشیزی به فرم رمان کارآگاهی »داستان 

های سیاه خواست داستانداد اما میسیاه و سخت اهمیت نمی

ی و سخت خوبی بنویسد و برای رسیدن به این مقصود، فتیله

یین کشید و تمرکزش را روی آزمودن دیالوگ رنگ را پاپی

)کریستال، « دراماتیک )داستان جالب توجه و مهیج( گذاشت.

وگو، داستان ( توجه بیش از حد بیهقی به گفت3133: 303

کند. خواسته و لحن و حسنک را به رمان سیاه نزدیک می

ای است، که ما پایان را داستان دایره»
گردیم. بینیم و دوباره به اول برمیمی

اندازم شخصیت را در قسمتی گیر می
 «کنیم.و تا پایان رهایش نمی
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اش این حاشیهوگوهای سر راست و بیزبان بیهقی در گفت

های داستان احساس راحتی متن و شخصیت است که ما با

و خواجه »کنیم و بیشترین رابطه را با آنان برقرار سازیم. 

ها مردان را پیش شکسته نباید داشت که چنین حال گفت: دل

برداری باید نمود بهر چه خداوند فرماید، که تا جان آید، فرمان

 هزار راحت است و فرج است. بوسهل را در تن است، امید صد

طاقت برسید، گفت: خداوند را کِرا کند که با چنین سگِ 

قرمطی که بردار خواهند کرد بفرمان امیرالمؤمنین چنین 

گفتن؟ خواجه بخشم در بوسهل نگریست. حسنک گفت: سگ 

چه مرا بوده است از آلت ندانم که بوده است، خاندان من و آن

اندم و حشمت و نعمت جهانیان دانند. جهان خوردم و کارها ر

و عاقبت کار آدمی مرگ است، اگر امروز اجل رسیده است، 

تر از کسی باز نتواند داشت که بردار کشند یا جز دار که بزرگ

-( در این گفت3190: 513-515)بیهقی، « حسین علی نیم.

های اصلی وگوی کوتاه، بیهقی روحیات سه نفر از شخصیت

داستان را در بهترین شکل از زبان خودشان 

کند: شرارت و تندخویی بوسهل، ی میمعرف

پذیرفتن مرگ و دل به قضا و قدر دادن 

گرا و ی بزرگ، اعتدالحسنک و روحیه

گر خواجه احمد حسن. سمت و سوی میانجی

تر متوجه وگوها در این داستان بیشاکثر گفت

گری خواجه گناهی حسنک، از دست خارج شدن میانجیبی

گر بوسهل و هر چه راطیی منفور و افاحمد حسن و چهره

رس قرار دادن امیرمسعود است. بدین تر دور از دستبیش

تر آمرانه و بیشتر با حضور یک شخص صورت که مسعود بیش

روز خواجه احمد  یک»واسه با افراد داستان درتماس است. 

گشت. امیر گفت که خواجه تنها حسن را، چون از بار باز می

« پیغامی است بر زبان عبدوس. بطارَم بنشیند که از سوی او

 های متعدد دیگر. ( و نمونه559)همان، 

مایه  دهد و درونرنگ را گسترش مـیوگو پیگفت»هم چنین 

« برد.گذارد و عمل داستانی را به پیش مینمایش می را به

وگو ( یکی دیگر از کارکردهای گفت3190: 2۹1)میرصادقی، 

اسماء است. بدین در داستان حسنک اهمیت قرار گرفتن 

هر گاه شخص بازی در شروع گفتارش اسمی را »صورت که 

گاه این شخص بازی،  دهد و هربیاورد، نیرویی به گفتارش می

آن اسم را، در انتهای گفتارش بگنجاند، از قاطیعت گفتارش 

 کم خواهد کرد. ذکر این اسم در ابتدای یک گفتار باعث می

« طوف به گوینده کند.شود که مخاطب تمام توجّهش را مع

( در این داستان، نویسنده سعی دارد که 3199: 32۹)مکی، 

با آوردن اسامی افراد در شروع گفتارها، ذهن مخاطب را 

چنان که از معطوف به لحن و پایگاه اجتماعی گوینده کند. هم

وگوی باال پیداست بیهقی هر بار در شروع ی گفتنمونه

خواجه احمد حسن، بوسهل و  گفتارها اسامی گویندگان یعنی

 حسنک را ذکر کرده است.

 

 توصیف  -9-5

هایی که داستان بیهقی را به ادبیات یکی دیگر از مؤلفه

عظیم به جزئیات  کند توصیف و توجهکارآگاهی نزدیک می

است. این عنصر در رمان سیاه نقش به سزایی دارد. ریموند 

های آمریکایی این سبک از عنصر ترین غولچندلر از بزرگ

ترین استفاده را کرده است. های خود بیشتوصیف در داستان

ها و ظاهر های ادبی شگرف چندلر از موقعیتتوصیف»

ای العادهخارقهای او ارزش ادبی ها به رمانشخصیت

( بیهقی نیز با استفاده از 3133: 33خو، )خوش« بخشد. می

پردازد. او سازی مینظیر خود در توصیف به منظرهتوانایی بی

پی  در های پیبا استعمال جمله»سعی دارد 

مطلب را کامالً روشن سازد و بیان واقعه را 

به طریقی بیاراید که خواننده را دربرابر آن 

ر دهد و به تمام اجزاء واقعه واقعه قرا

( این 319۹: 9۹)بهار، « رهنمونی کند.

ی نگه داشتن زمان در وسیله ها بهتوصیف

شود و  محور افقی داستان به نفع محور عمودی انجام می

آورد تا احساسات عمیق خود دست می هقی این فرصت را بهیب

را نسبت به حسنک بیان کند. بیهقی وضع آوردن حسنک را 

حسنک پیدا آمد »کند: گونه توصیف می ی دیوان اینجلسه به

گونه، زد، خَلَق یی داشت حبری رنگ با سیاه میبی بند، جبّه

دُرّاعه و ردائی سخت پاکیزه و دستاری نیشابوری مالیده و 

ی میکائیلی نو در پای و موی سرمالیده زیر دستار موزه

حَرَس با وی و بود، و والی پوشیده کرده اندک مایه پیدا می

( 3190: 513)بیهقی، « علی رایض و بسیار پیاده از هر دستی.

حسنک را فرمودند که »و توصیف وضع حسنک در پای دار: 

جامه بیرون کش. وی دست اندر زیر کرد و ازار بند استوار کرد 

های ازار را ببست و جبّه و پیــراهنبکشید و دور و پـایچه

هم زده،  ها درازار بایستاد و دستانداخت با دستار، برهنه با 

تنی چون سیم سفید و رویی چون صد هزار نگار. و همه خلق 

( بیهقی این توصیفات را 512)همان، « گریستند. بدرد می

روی و با گوشه گویی و حاشیهبینانه، مفصّل اما بدون زیاده واقع

چیند و چشمی به ادبیات خاصِ خود جزئیات صحنه را می

چیز  کند هیچکند و خواننده حس میتثبیت می لحن خود را

 بین او و داستان حایل نیست. 

پیرنگ را  ،وگوگفت»هم چنین 
مایه  دهد و درونگسترش مـی

گذارد و عمل نمایش می را به
 «برد.داستانی را به پیش می
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 راوی اوّل شخص  -9-6

بسیاری از نویسندگان ادبیات کارآگاهی مانند آرتور کانن دوبل 

و  بدرود محبوبم، ریموند چندلر در شرلوک هلمزدر 

 بارهای مرگبوسهو میکی اسپیلن در  خداحافظی طوالنی

های خود استفاده از راوی اول شخص برای روایت داستان

عنوان یکی  که استفاده از راوی اول شخص به اند. تا جاییکرده

های ادبیات کارگاهی شناخته شده است. از این میان از مؤلفه

اش راه را فرد نثر روایی های منحصر بهریموند چندلر با ویژگی

شیوه، »کرد. در این  برای نویسندگان تجاری پشت سرش باز

های اصلی یا فرعی آن گوینده داستان خود یکی از شخصیت

 )آتش« شود.است و راوی با ضمیر من در داستان حاضر می

شناسی ( در زیبایی3199: 239سودا، 

هایی ارتباطی امروز هنر و ادبیات کنش

-هستند. این نظریه را رومن یاکوبسن زبان

است.  ی روسی طرح کردهشناس برجسته

اگر ما »ی یاکوبسن شناسانه در طرح زبان

ی دید فرستنده بحث کنیم توجه از زاویه

)احمدی، « ایم.ی عاطفی زبان کردهخود را متمرکز بر جنبه

، راوی ذکربردار کردن امیر حسنک وزیر( در 3135: 29

از این قوم »زند: خودِ بیهقی است و با زبان خودش حرف می

من که »( و 3190: 55۹)بیهقی، « د.که من سخن خواهم ران

ها بودیم در انتظار بوالفضلم و قومی بیرون طارم بدکّان

( و در مواردی هم که حضور راوی 513)همان، « حسنک.

صورت دوم و سوم  شود این ضمایر هستند که بهرنگ می کم

گیرند:  شخص بیان و از دید اول شخص مورد اشاره قرار می

د )امیرمسعود( با استادم. او )بونصر و پس از این مجلسی کر»

مشکان( حکایت کرد که در آن خلوت چه رفت. گفت: امیر 

( این نوع راوی در داستان 553-513)همان، .« پرسید مرا... 

چون یک دستگاه هم»بیهقی معموالً چند کارکرد دارد، مثالً 

ضبط، نه فقط داستان، که اطالعات مادی و محیطی که 

کند، و آوری میهاست را جمعآگاه بسته به آنهای کارتوانایی

ی خویش چنین تجسّم جامعه و ایدئولوژی معمول دورههم

کند تا چنین کمک می( هم3133: 32)ثابتی، « است.

او »تر، به نوع تأثیرگذاری مطلوب خود بر خواننده برسد.  راحت

 دهد و خواننده را بهتأثرات خود را از وقایع داستان بازتاب می

 21)مستور، « دهد.اعماق افکار و احساسات خود راه می

ی دید درونی ی دید آن را زاویه( در این صورت زاویه3190:

 نامند. می

های است اکثر نوشته برخالف نظر جهان دیده که معتقد

بیهقی از دید خود بیهقی است و دانای کل اوست. )ر.ک. 

بیهقی ندرتاً بر مسند دانای کل ( »3103: 325دیده، جهان

حسب ضرورت در چنین  نشیند و اگر هم برها میداستان

ی اشخاص و اخبار تا گاهی قرار گیرد، از قضاوت دربارهجای

( زیرا 3133: 19نیا، )مسعودی« کند.حدامکان دوری می

ی نویسد دربارهکل می ای که در مقام داناینویسنده

ی کند و این خارج از حیطههای داستان داوری می شخصیت

ی نگاری است. مثالً در ابتدای داستان، بیهقی دربارهتاریخ

خواجه بوسهل زوزنی چند سال است تا »گوید: بوسهل می

وی رفت گرفتار، و ما را با  گذشته شده است و بپاسخ آن که از

« ـ به هیچ حال.هر چند مرا از وی بد آمدآن کار نیست ـ

کارهای بیهقی ( و این یکی دیگر از شاه3190: 55۹)بیهقی، 

در این روایت است زیرا مانند نویسنگان 

ـ راوی سنتی جای استفاده از من امروزی به

کند چون راوی نو استفاده میـاز من

ا او را راوی دانا به حادثه هوقت خیلی

داستان نیست و مانند اول شخص امروزی 

حقیقت را نسبی و واقعیت را غیر قطعی 

 ( 3193: 333-339پور، داند. )ر.ک. مندنیمی

 

 گویی بیرونی گرایش به حرف زدن در قالب تک-9-7

های بارز کــارآگاه مارلو در داستان و اقتبــاس یکی از ویژگی

چنین  ، اثر ریموند چندلر و همد محبوبمبدروسینمایی 

هایی گویی گرایش به حرف زدن در قالب تک»شرلوک هلمز 

 شرلوک هلمز( 3133: 33۹)رحمتی، « باشد.طوالنی می

ی آرتور کانن دویل، یکی دیگر از کارآگاهانی است که نوشته

ها اقتباس کوتاه و بلند براساس شخصیت او تاکنون ده

خصوص  نی تولید شده است. بیهقی نیز بهسینمایی و تلویزیو

در ابتدای داستان، قبل از نقل بازداشت حسنک و در آخر 

گویی داستان، بعد از ذکر بردار کردن حسنک از تکنیک تک

های گویی بیرونی که از شاخهکند. تکبیرونی استفاده می

راوی را ـهای منی دید اول شخص است افکار و اندیشهزاویه

تواند خواننده هم کند در این شیوه مخاطب که مییمنعکس م

باشد و راوی او را مورد خطاب قرار دهد صرفاً ساکت است و 

دهد. طبیعی است ـ گوش مینقل روایتهای راوی ـبه حرف

دلیل وجود مخاطب، راوی بر گفتار خود  در چنین وضعیتی به

بل از ای ق( نمونه3190: 22کنترل کامل دارد. )ر.ک. مستور، 

بونصر مردی بود عاقبت نگر، در روزگار »... بازداشت حسنک: 

که مخدوم خود را خیانتی آناهلل عَنه، بی  امیر محمود، رَضی

کرد، دل این سلطان مسعود را، رَحمهُ اهللِ عَلَیه، نگاه داشت به 

همه چیزها، که دانست تخت ملک پس از پدر وی را خواهد 

هایی که یكی دیگر از مؤلفه
داستان بیهقی را به ادبیات 

کند توصیف کارآگاهی نزدیک می
 و توجه عظیم به جزئیات است.
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که بر هوای امیر محمد و نگاه  برد. و حال حسنک دیگر بود،

داشت دل و فرمان محمود این خداوند زاده را بیازرد و چیزها 

کرد و گفت که اکفاء آن را احتمال نکنند تا به پادشاه چه 

رسد، ...و چاکران و بندگان را زبان نگاه باید داشت با 

« خداوندان، که مُحال است روباهان را با شیران چَخیدن.

این »( و بعد از بردار کردن حسنک: 3190: 550)بیهقی، 

است حسنک و روزگارش. و گفتارش، رَحمهُ اهللِ عَلَیه، این بود 

که گفتی مرا دعای نشابوریان بسازد و نساخت. و اگر زمین و 

آب مسلمانان بغضب بستد نه زمین ماند و نه آب، و چندان 

غالم و ضیاع و اسباب و زر و سیم و نعمت هیچ سود نداشت. 

او رفت و این قوم که این مکر ساخته بودند نیز برفتند. رَحمهُ 

)همان، « ی است با بسیار عبرت.ااهللِ عَلَیهم. و این افسانه

هایش ( و حتی ابیاتی از رودکی را در باب تأکید گفته512

انگیز های توجه به عبرتها نشانه گویی آورد. در این تکمی

حکم  ها، اعتقاد به خرد،بودن داستان

تقدیر و مکافات عمل چه در این جهان و 

شود. و چه در آن جهان به وضوح دیده می

اعتباری جهان که این  چنین بیهم

بینی  ترین نوع خصوصیت جهانبرجسته

ی بیهقی است. او نیز مانند فردوسی، در پایان هر حادثه

انگیز، در پایان کار هر یک از قهرمانان کتابش به عبرت

اش این است که گیری پردازد. نتیجهحیکمانه میاظهارنظر 

 33-39بستن نیست. )ر.ک. اسالمی ندوشن،  دنیا جای دل

هایی در داستـان ( با توجه به محتوای چنین قسمت3123:

دالیلی جانب حسنک را گرفته و با زبانی  حسنک، بیهقی به

پروا از بوسهل بدگویی داری و با بیانی بیشیرین از او جانب

ده و شخصیت اصلی مخالف حسنک یعنی امیرمسعود را کر

کند و خواننده را در چنان که باید و شاید وارد این ماجرا نمی

این امر با خود هم عقیده کرده، تردیدی وجود ندارد و همین 

نام، دار کند. )بیطرفی او را خدشهگویی و بیتواند حقیقتمی

و شگردهای ادبی نویسی به هنر ( هر چه در تاریخ3133: 10

شاید »رود. بیشتر بها دهیم این حقیقت است که به کنار می

بهتر باشد همچون هیدگر بگوییم هنر حقیقت را کشف 

 (3135: ۹)احمدی، « آفریند.کند، بل نسبتی با آن را می نمی

 

 های یک معما پرده برداشتن از الیه -9-8

پردازان ادبیات کارگاهی است  رانلد ناکس یکی دیگر از نظریه

ی ادبی وضع قواعدی را برای این گــونه 3353که در سال 

ی یک داستان تــرین مسألهطبق نظر ناکس مهم»کرد. 

های یک معما باشد و در ز الیهکارآگاهی باید پرده برداشتن ا

این مسیر الزم است عناصر معما در همان مراحل اولیه به 

 333)رهبر، « صورت شفاف برای خواننده تشریح شود.

واره درگیر ( از ابتدای روایت بیهقی، ذهن مخاطب هم3133:

این معما است که، جرم حسنک وزیر چیست؟ یا، چرا باید او 

وزنی برای پاسخ دادن به این سؤاالت را بردار کنند؟ بوسهل ز

و ثابت کردن جرم حسنک و لزوم بر دار کردن او از یک 

کند و در آن از چندین مقدمه استدالل استقرایی استفاده می

در استدالل استقرایی ما از »رسد. گیری کلی میبه یک نتیجه

رسیم و به همین دلیل درستی نتیجه بر یک جزء به کل می

تردید قرار دارد. در این نوع استدالل، پس از  ی شک وپایه

عنوان مقدمه، نتیجه  بررسی چند مورد از اجزاء یک مجموعه به

دهند. از مشکالت این نوع را به کل آن مجموعه تعمیم می

های آن نیز درست  ها این است که حتی اگر مقدمهاستدالل

« ی به دست آمده درست نباشد.باشند، ممکن است نتیجه

( در این مقدمات، 1/33/92)جعفر اقدمی، 

کند: بوسهل به امیرمسعود تأکید می

کس خلعت مصری بگیرد قرمطی  هر

حسنک هم خلعت مصری گرفته  است.

به  پس حسنک قرمطی است.  بود.

پس  کنند. ی عباسی قرمطیان را بردار میدستور خلیفه

که ناچار  دمیدو ببلخ در امیر می»حسنک را باید بردار کرد. 

حسنک را بردار باید کرد. ...امیر بوسهل را گفت: حجتی و 

تر که گعذری باید کشتن این مرد را. بوسهل گفت: حجت بزر

مرد قرمطی است و خلعت مصریان استد تا امیرالمؤمنین 

« القادر باهلل بیازرد... فرمان خلیفه درین باب نگاه باید داشت.

در تحقیقات خود دالیلی ( اما بیهقی 3190: 559)بیهقی، 

کند. مثالً در آورد که در بنیاد این استدالل خلل وارد میمی

دهد که اگر تحقیقات امیرمسعود از بونصر مشکان نشان می

رود و حسنک در بازگشت از حج، از راه شام به موصل می

گیرد و از راه بادیه به بغداد برای اظهار خلعت مصری می

خاطر این است که  رود بهفه نمیبندگی و اخالص نزد خلی

راه وی شد که همعبور از راه صحرا موجب هالک حاجیانی می

امیر گفت: پس »بودند و صرفاً نشان قرمطی بودن وی نیست. 

از حسنک درین باب چه گناه بوده است که اگر به راه بادیه 

( یا به این 513)همان، « آمدی، در خون آن همه خلق شدی؟

کند که حسنک، وزیر محمود بوده است و از نکته اشاره می

ام من از بهرِ قدرِ عباسیان انگشت در کرده»...گوید: زبان او می

چه یافته آید و درست جویم و آندر همه جهان و قرمطی می

ام و با کشند... وی )حسنک( را من پروردهگردد، بردار می

رانلد ناکس یكی دیگر از 
ت کارگاهی پردازان ادبیا نظریه

قواعدی را  0090است که در سال 
 ی ادبی وضع کرد.برای این گــونه
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ست من فرزندان و برادران من برابر است، و اگر وی قرمطی ا

 )همان( « هم قرمطی باشم.

از نظر بیهقی یکی دیگر از دالیل بردار کردن امیرحسنک این 

عبدوس را گفت: امیرت »...بود که در زمان وزارت محمود 

-)مسعود( را بگوی که من آنچه کنم بفرمان خداوند خود می

کنم، اگر وقتی تخت ملک به تو رسد، حسنک را بردار باید 

چند بیهقی علت اصلی بردار کردن  ( هر550)همان، « کرد.

الجرم چون سلطان پادشاه »داند: حسنک را همین امر می

شد، این مرد بر مرکب چوبین نشست و بوسهل و غیر بوسهل 

« درین کیستند؟ که حسنک عاقبت تهوّر و تعدّی خود کشید.

)همان( اما در آخر داستان این مسأله را از زبان  امیرمسعود 

د و دلیل اصلی را شاید اتهام قرمطی بودن کنمنتفی می

و درین میان »داند. حسنک می

دار بیامد سوار و روی به احمد جامه

حسنک کرد و پیغامی گفت که 

گوید: این آرزوی خداوند سلطان می

تُست که خواسته بودی و گفته که 

چون تو پادشاه شوی، ما را بردار کن. 

رالمؤمنین نبشته است ما بر تو رحمت خواستیم کرد، اما امی

)همان، « کنند.ای، و بفرمان او بردار میکه تو قرمطی شده

( بیهقی با ترسیم درست توالی حوادث توانسته است هم 512

های فیزیکی و انسانی مربوط به داستان را شرح دهد موقعیت

های داستان را به تدریج های شخصیتی آدمو هم شناسه

افزودن بر بار تعلیق داستان  مطرح کند. هر چند بیهقی جهت

در ابتدا رمزگشایی کرده و با اشاره به بردار کردن حسنک 

های معما را روشن ساخته اما در کل این برخی از الیه

کاوی خواننده اقناع ای است که حس کنجگونه چیدمان به

تواند مطمئن باشد که علت چیست. شود و تا انتها نمینمی

راد خردگرایی چون فردوسی، خصوص در عصری که اف به

اند و از اتهام سینا نیز در امان نبوده ابـوریحان بیرونی و ابن

عنوان ابزاری در جهت از میان برداشتن  قرمطی بودن فقط به

اند جستهمخالفان و حتی کسب درآمد و منفعت مالی سود می

و دو قباله نوشته بودند همه »ی رایجی بوده است. و این شیوه

یک ضیاع حسنک را بجمله از جهتِ سلطان، و یک اساب و

ضیاع را نام بر وی خواندند و وی اقرار کرد بفروختن آن بطوع 

و رغبت، و آن سیم که معین کرده بودند، بستد، و آن کسان 

گواهی نبشتند، و حاکم سِجِل کرد در مجلس و دیگر قضاه 

بوسهلِ زوزنی کمان قصد و عصبیّت »( و 515)همان، « نیز.

بزه کرد و... گفت از بونصر سیصد هزار دینار بتوان اِستَد، 

« سلطان گفت بونصر را این زرِ بسیار نیست و از کجا استد؟

( حتی در زمان سلطان محمود، پدریان بوسهل را 22)همان، 

به اتهام قرمطی بودن بازداشت کرده بودند، چنان که حسنک 

اما »گوید:  و میی ای دیوان در دفاع از خود دربارهدر جلسه

حدیث قرمطی، به ازین باید، که او را بازداشتند نه مرا، و این 

 ( 515)همان، « معروف است، من چنین چیزها ندانم.

از »و نفرت شدید بوسهل از حسنک:  توجه به کینه در نهایت با

شناسی که وی با خداوند در هرات کرد در آن ناخویشتن

« روزگار امیرمحمود یاد کردم، خویش را نگاه نتوانستم داشت.

( شاید حسنک نیز یکی از قربانیان دعوای معروف 511)همان، 

 پدریان و پسریان در زمان امیرمسعود شده باشد. 

 

 اهمیت شخصیت منفی  -9-0

های سینمایی از در بسیاری از اقتباس

ادبیات کارآگاهی وجود شخصیت 

منفی نقش بسیار مهمی دارد. آلفرد 

هیچکاک کارگردان فیلم سینمایی 

کارهای سینمای که از شاه سرگیجه

-محسوب می 3323ی پلیسی دهه

اش فیلمی خوب است که شخصیت منفی»گوید: شود، می

( پرداخت 33/2/33 )سیفی،« بهتر پرداخت شده باشد.

ترین و ی بوسهل نیز، شاید جذابت منفی اما پیچیدهشخصی

پردازی بیهقی است. چرا که  ترین بخش فرایند داستانمهم

چنین شخصیتی در حاشیه و بیرون از ساختارهای ارزشی ما 

که نویسنده اصطکاکی میان او و اجتماع  کند. وقتیزندگی می

در آن  آید، و خوانندهوجود می ای به آورد جرقهوجود می به

تواند شاهد یک درگیری نامعمول باشد. صورت است که می

پرداخت چنین شخصیتی، ابزاری نامتعارف برای روایت کردن 

 العاده است. یک داستان خارق

ها باید به مصاف قهرمان» های کارآگاهیدر داستان

)کریستال، « انگیز یا قابل درک بروند.های نفرتضدقهرمان

تر ( امـا نویسندگانی مــانند بیهقی گامی پیش3133: 302

های شخصیت زمان با روایت داستان، زندگیروند و هـممی

کنند نمایند و به ما کمک میمنفی خود را برای ما تشریح می

شان سر در بیاوریم، مایکل که از چند و چون اعمال  خبیث

های فردی یک آدم برای شناخت ویژگی»مان معتقد است که 

ساختن و پرداختن شخصیت منفی اهمیت زیادی دارد. باید 

ی خود را ست؟ جامعهدانست که نظام ارزشی او از چه قرار ا

( شخصیت بوسهل زوزنی نیز ۹/3/31)کیت، « بیند؟چگونه می

ی متصعب عصر ریشه در واقعیت ملموس اندیشه و جامعه

آشکار و  غزنوی دارد: جامعه و حکومتی در رثای خشونت

شناخت ویژگی »مایكل مان معتقد است که 
های فردی یک آدم برای ساختن و پرداختن 
شخصیت منفی اهمیت زیادی دارد. باید 

نظام ارزشی او از چه قرار است؟ دانست که 
 «بیند؟ی خود را چگونه میجامعه



   9313 ماه آرذ|چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و دوم شماره 18 

پنهان بر علیه فاطمیان مصر و تمام معتقدان به آن. برخی از 

روی حسنک وزیر ا رو در ترین اعتقادات بوسهل که او رمهم

دهد عبارتند از: اصل تبعیت مطلق از امیرمسعود و قرار می

ی ضد هنجارهای ی عباسی و مخالفت با هر نوع اندیشهخلیفه

و  ها و افراطی بودن در این عقاید. و البته کینهمورد قبول آن

نفرت شدید بوسهل از حسنک که حتی واکنش خواجه احمد 

ایـن مقدار شَقر را چه در دل بــاید »دارد: حسن را نیز در پی 

وزیر بوسهل زوزنی با وزیر »( و 3190: 553)بیهقی، « داشت؟

حسنک معزول سخت بد بود که در روزگارِ وزارت بر وی 

داشت ها کردی، تا خشم سلطان را بر وی دائمی میاستخفاف

ی ( بوسهل درباره21)همان، « و ببلخ رسانید بدو آنچه رسانید.

تر گحجت بزر»گوید: ردار کردن حسنک به امیر مسعود میب

که مرد قرمطی است و خلعت مصریان استد تا امیرالمؤمنین 

القادرباهلل بیازرد و نامه از امیر محمود بازگرفت و اکنون 

( این احساسات از او 559)همان، « گوید.پیوسته ازین می

نزجار سازد و همین است که در نهایت اآدمی متفاوت می

شخصیت »انگیزد.  خواننده را برمی

-بدون رفتارهای خاص خود، هویت نمی

عنوان شخصی  یابد. ممکن است فردی به

نیکوکار یا شرور هویت یابد یا معرفی 

شود. شهرت نیکوکار بودن یا شرور بودن 

-کرد وی تثبیت نمیشخص بدون عمل

 ( 3199: 331)خسروی، « شود.

ریشه روحیات غریب این آدم، بیهقی در عین نقب زدن به 

ی بوسهل حس گذشته و آینده را نیز به مخاطب انتقال درباره

دار حسنک او را خوار ی او که زمانی پردهدهد. از گذشتهمی

ی او، که پس از بردار کردن حسنک سر داشته بود و از آینده

آورد و از شادی، ی او را در طبقی نزد مهمان خویش میبریده

سر »گوید: زند و میها میها ریخته و نعرهگلشراب بر 

( این شخصیت 3190: 51۹)بیهقی، « دشمنان چنین باید.

زاده و امام»ی منفی با آن چه بیهقی در ابتدای داستان درباره

( بودن بــوسهل 55۹)همان، « محتشم و فاضل و ادیب.

گوید در تضــاد است. اما این تناقض در وجود تمامی   می

های متناقض از آن کـه خصوصیت کنش»ها هست. یــا انسان

خصایص شخصیت او باشد و نویسنده قصد داشته باشد عدم 

( 3199: 331)خسروی، « ثبات روانی او را بازسازی کند.

گوید:  مایکل مان نیز درباره اهمیت تناقض شخصیت منفی می

بعدی بسازم. معتقدم  ی سهخواهد یک انسان پیچیدهدلم می»

گیرند که به همان پیچیدگی ها وقتی جان میشخصیت تمام

خود ما باشند. منظورم این است که پر از تناقض باشند. چرا 

)کیت، « که همگی ما موجوداتی پر از تناقض و تضاد هستیم.

ها به دو بخش ای که شخصیت غالبِ داستان( در زمانه۹/3/31

ریدن اند هنر بیهقی در آفشدهخیر و شر مطلق تقسیم می

کارهای های متناقض یکی از شاهشخصیتی با این ویژگی

اوست. در ضمن بسیاری از وجوه شخصیت منفی بوسهل در 

های قبل آمده است که جهت پرهیز از تکرار از ذکر مؤلفه

چنین ها در این قسمت خودداری شده است، هممجدد آن

سنک در بار نام ح 23بار نام بوسهل در برابر  13تکرار و تکرارِ 

این داستان نشان از اهمیت نقش منفی بوسهل دارد؛ زیرا با 

واره دوشادوشِ نام حسنک قرار گرفتنِ نام این تکرارها و هم

بوسهل، غیر مستقیم ناخودآگاه خواننده این دو شخصیت را 

 دهد. دیگر قرار میدر برابر یک

 

 های دیگر و برخی مؤلفه -9-01

که بیهقی به شغل دبیری اشتغال داشته است و اندک  با آن

زمانی بعد از وی نظامی عروضی در 

ای در بزرگ ، دبیری را حرفهچهارمقاله

جلوه دادن کارها و حقیر وانمودن 

داند. )ر.ک. نظامی عروضی، ها می شغل

ذکر بردار ( اما بیهقی در 3193: 53

، در بیان کردن امیرحسنک وزیر

حوادث داستان جانب انصاف را نگه 

کند. و ای عقالنی توجیه میچیز را به شیوه دارد و همه می

است؛ البته های داستان کارآگاهی همین یکی دیگر از مؤلفه

ها مجاز نیست. )ر.ک. تو.دوروف، نوهم نیز در این نوع داستا

گویی محض و عدم  ( بیهقی با اشاره به واقعیت3199: 33

دخالت نظرات شخصی خویش در ابتدای داستان تأکید 

کنم سخنی نرانم که آن به و در تاریخی که می»کند:  می

زیرا در این ( 3190: 55۹)بیهقی، « تعصّبی و تزیّدی کشد.

های تاریخی، چون و چرایی حوادث ها یا واقعیتگونه داستان

های منطقی باشد تا مورد پذیرش باید براساس علت و معلول

مخاطب واقع شود. در داستان بیهقی، عالوه بر نویسنده، 

های داستان نیز به علت و معلول حوادث اعتقاد شخصیت

عود نیز با وجود قدرت عنوان مثال حتی امیرمس راسخ دارند. به

وگو با بوسهل زوزنی در امر بردار کردن پادشاهی در گفت

خواهد. هر چند بوسهل نیز بـرای کننده میحسنک دالیل قانع

پردازد: هایی میی استداللقانع کردن امیر مسعود به ارائه

امیر بوسهل را گفت:  حجّتی و عذری باید کشتن این مرد »...

تر که مرد قرمطی است و خلعت ت بزرگرا. بوسهل گفت: حجّ

)همان، « مصریان استد تا امیرالمؤمنین القادر باهلل بیازرد.

گویی محض و  تبیهقی با اشاره به واقعی
عدم دخالت نظرات شخصی خویش در 

و در »کند:  ابتدای داستان تأکید می
کنم سخنی نرانم که آن تاریخی که می

 «به تعصّبی و تزیّدی کشد.
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های این ( و این در ارتباط مستقیم با یکی دیگر از مؤلفه559

باشد. بسیاری از نویسندگان رنگ میها یعنی پیگونه داستان

     خواهیم و زیاد هم    رنگ میما پی»این سبک معتقدند: 

)و به  تاریخ بیهقی( 3133: 302)کریستال، « خواهیم.می

چند از  ( هرذکربردار کردن امیرحسنک وزیرتبع آن 

های قوی ادبی خالی نیست، اما از نظر ماده جزو تاریخ جنبه

( همین امر در 319۹: 5۹شود. )ر.ک. شمیسا، محسوب می

راوان ها تأثیر فی حوادث و باورپذیر ساختن آنچیدمان شبکه

گاهی در ترین جایداشته است. وهم، الهام و شهود نیز کوچک

آن ندارد. بیهقی با آن که براساس روایت هوراس داستان را از 

 23کند. )ر.ک. مارتین، میانه آغاز می

رنگ از ( برای توالی و انسجام پی3193:

منطق دقیق غافل نبوده است. و حوادث 

-را برای تبدیل شدن به داستان )پی

ی از نظر زمانی رنگ( در دو گزاره

چه در کند. آنبیان می  t+nو tمتفاوت 

t+n دهد، در واقع تحقق توانی است که در  رخ میt  وجود

 ( 3193: 3۹0داشته است. )ر.ک. احمدی، 

رنگ منطقی، توجه عظیم به جزییات، با توجه به وجود پی

داستان توان ای عقالنی و عدم حضور وهم، میتوجیه به شیوه

ی آگاتا کریستی، و شخصیت بیهقی را با هرکول پوآرو، نوشته

ترین کارآگاهان در تاریخ ادبیات داستانی  یکی از برجسته

 مقایسه کرد. از دیگر خصوصیات مشترک بیهقی و پوآرو، می

داری و امساک در ابراز احساسات اشاره کرد. توان به خویشتن

یار عزیز محبتش را به  دستتر پوآرو در رفتار و گفتارش بیش

دهد. و گذشته از هر چیز یک خود هیستینگز نشان می

جنتلمن انگلیسی تمام عیار است: سرد و نفوذ ناپذیر. )ر.ک. 

( ارتباط بیهقی نیز با خارج از دنیای 3133: 332رحمتی، 

شود و فقط فردی اغلب در چارچوب شغل دیوانی انجام می

اد خود بونصر مشکان دارد و       ارتباط عاطفی نزدیکی با است

های کند در برابر ابراز احساسات به شخصیتواره سعی میهم

چند خواننده در پایانِ کارِ  داری کند. هرداستان خویشتن

و آن : »3شنودحسنک، درد دل بیهقی را از زبان دیگران می

روز که حسنک را بردار کردند، استادم بونصر روزه بنگشاد و 

مند بود، چنان که به هیچ وقت او را ناک و اندیشسخت غم

گفت: چه امید ماند؟ و خواجه احمد چنان ندیده بودم، و می

 51۹)بیهقی، « حسن هم برین حال بود و بدیوان ننشست.

عصر غزنوی  5آباد( و بر گم شدن نور خرد در ظلمت3190:

 های ادبیاتکند. نفرت نیز یکی دیگر از مؤلفهابراز تأسف می

کارآگاهی است که تحت عنوان کینه و نفرت شدید بوسهل 

های دیگر به آن نسبت به حسنک در میان بحث از مؤلفه

اشاره شده است. این عامل با بروز جنگ جهانی دوم، جانی 

 (3133: 30دمد. )ر.ک. ثابتی، تازه در کالبد رمان پلیسی می

 

 گیرینتیجه -3

 های موفق ادبیات عامههای کارآگاهی یکی از گونهداستان

رفت را در ترین پیشپسند در دوران معاصر است که بیش

سبک به  آمریکا و اروپا داشته است. هر چند در ابتدا آثار این

شدند اما عنوان نهایت بد نوشتن و قسر در رفتن محسوب می

با آثاری از ریموند چندلر، داشیل همت، فیلیپ کی. دیک، اچ. 

پی. الوکرافت، المور لئونارد و دیگران 

گاه و منزلت ادبی پیدا کردند. تا جای

تاریخ ادبی ی نویسنده»جایی که 

با صراحت و اطمینان  جدید آمریكا

کند که روایت ابش اعالم میدر کت

تارزان از داستان انسان در میان 

بهشت انجامد که از طبیعت به آفرینش قلمرویی می

( 3133: 302)کریستال، « تر نیست.ی میلتون ضعیفگمشده

های اثر ادگار رایس بارو جزء اوّلین نمونه هاتارزان میمون

 کتاب ادامه پیدا کرد.  52این سبک است که حتی در 

 ذکربردار کردن امیر حسنکو به تبع آن  تاریخ بیهقی

های قوی ادبی خالی نیست، اما از نظرِ هر چند از جنبه وزیر

شود. این مقاله نیز در صدد ماده جزو تاریخ محسوب می

ای نگاه هویتی به این داستان نبوده و تنها در پی تحمیل گونه

تان با های مشترک این داسبررسی و کشف برخی از مؤلفه

ادبیات کارآگاهی بوده است. در بررسی انجام شده مشخص 

های شود که داستان بیهقی نیز مانند اکثر داستانمی

ی هایی مانند: ثَنَویَّت یا دو مجموعهکارآگاهی دارای مؤلفه

زمانی در ساختار داستان، حضور یک کارآگاه و یک مجرم و 

ی یک معما، هاحداقل یک قربانی، پرده برداشتن از الیه

ی ای عقالنی با ارائهاهمیت شخص منفی، توجیه به شیوه

وار، توجه عظیم به جزییات و عدم رنگ منطقی و ریاضی پی

چنین استفاده از برخی شگردهای  باشد. همحضور وهم می

اند، ها شدهگونه داستان ادبی که به تدریج از عناصر مهم این

، توصیف، راوی اول شخص وگوکاوی و تعلیق، گفتمانند: کنج

گویی بیرونی این داستان و گرایش به حرف زدن در قالب تک

کند. به های کارآگاهی معاصر نزدیک میرا به شدت به داستان

ای عالی از عنوان نمونه توان این داستان را بهای که میگونه

های کارآگاهی مدرن محسوب کرد که با توجه اوّلین داستان

ر تاریخ بیهقی و به تبع آن ذکربردا
کردن امیر حسنک وزیر هر چند از 

های قوی ادبی خالی نیست، اما از جنبه
 شود.نظرِ ماده جزو تاریخ محسوب می
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پسند نیز غربی خود، حتی از فیلتر ادبیات عامههای به نمونه

 عبور نکرده است. 

 

 ها پانوشت
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 ام نی راه سخن گــم کرده
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To examine some of the detective literature components on 

mentioning to hang the minister Amir Hasank 
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Abstract  

Detective stories although are not of considerable presence in Iran, 
are one of the successful customized literature sorts in contemporary 

ages having the most progression in America and Europe. This 

article with looking at the detective story like Beihaqi doesn't intend 
to a sort of identity view to mentioning to hang the minister Amir 

Hasank and just attempts to examine some of the detective literature 

components in this story. In the conducted study it is clarified that 
the Beihaqi story as the contemporary detective story has some 

components such as duality or two time setting in the story structure, 

the presence of a detector and a convict , to unveil the layers of a 
puzzle, the importance of a negative character, to justify in logical 

manner with presenting logical base, to pay attention to details and 

unpresence of illusion. Similarly , using some literal methods such as 
curiousity and suspention, conversation, description, the fist person 

narrator and tendency to speak in external monologue form 

gradually become the important part of these kind of stories converts 
this story to an elementary sample of modern detective stories. 

 
Keywords : detective literature, Beihaqi, Hasanak, Boosahl 



   9313 ماه آرذ|چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و دوم شماره 39 

 « نخجیر»داستان باب  در  

 «شهناز عرش اکمل»، نفر نخست جایزه بیهقی« نسیم مرعشی»گفتگو با   
 

است از  داستان کوتاهی« نخجیر»

نسیم مرعشی که عنوان نخست 

جایزه بیهقی را از آن خود کرده 

نخجیر روایت کوتاهی است از  است.

البته روایتی متفاوت با  جنگ؛

های معمول این حوزه.در این قصه نه از رزمنده ایرانی  داستان

درواقع از  نه از سنگر و نه از عملیات خاصی. خبری هست،

نگ هیچ اثری در نخجیر های ج های معمول قصه کلیشه

ای از داستان داده می شود و  در این نوشته خالصه بینیم. نمی

 آید. سپس گفتگویی کوتاه با نویسنده در پی می

گیرد و  داستان در یک اردوگاه عراقی در خرمشهر شکل می

کار  تیرانداز تازه شخصیت اصلی آن یک تک

خاطر مهارتش  نام ماهر است که به عراقی به

 اند. زنی او را به محمره فرستاده نهدر نشا

درونمایه اصلی قصه درگیری ماهر است با 

ای مخروبه  کودکی ایرانی که در مدرسه

 پنهان شده است.

نام ایاد برای تجسس  ماهر با افسری به

ای که هنوز آثار چرک  مدرسه شوند. وارد یک مدرسه ویران می

 است.اش باقی  های شکسته و خون بر دیوارها و نیمکت

شهری ویران  توان گفت مدرسه نمادی است از خود شهر. می

گذارد و بیرون  افسر ماهر را تنها می غصب شده و... شده،

در همین حین او متوجه جنب و جوشی در کالس  رود. می

بیند که  کند طفلی را می شود و وقتی خوب جستجو  می می

 است. ای زنانه و رنگی پنهان شده پشت میز معلم زیر پارچه

مثل گوسفندی که  ساله ای را دید... ۹-2پسر کثیف 
لرزید  می زند، های خون دارد از گلویش بیرون می آخرین لخته

 .زد و نفس می

پندارد که  شود و می کودک دچار هراس وحشتناکی می

 ماهر قصد آزار او را دارد.

 جلو رفت... شده یا نه. ماهر خواست ببیند کودک زخمی 
ای ناگهانی لرزید و بعد مثل آب از آغوش  رعشهبدن کودک با 

 ماهر لغزید و پایه میز را چسبید.

کند  ماهر کودک را پنهان می با آمدن ایاد به داخل کالس،

گذارد و از  و مقداری خرمای خشک که همراه دارد برایش می

 کند. نظر می فکر تحویل دادن او به فرماندهی صرف

 

یاد  گردد اما همواره به ه بازمیهمراه ایاد به اردوگا ماهر به

ای که شهر  اندیشد که در چندروزه به این می کودک است.

فکر اینکه کودک  این بچه چطور دوام آورده است. اشغال شده،

ماهر به کودک  دهد. دست افسرهای عراقی بیفتد آزارش می به

زند و برایش آب و  بندد و پنهانی بارها به او سر می دل می

مدرسه مخروبه میعادگاه ماهر  برد. ی میغذای مختصر

پناهی که جز یک پارچه زنانه  که کودک بی جایی شود. می

 منتظر دیدن اوست؛ رنگی چیزی برای چنگ زدن ندارد،

 گیرد. کودکی که حاال با او دوست شده و از دستش غذا می

 یابد. داستان با درگیری ذهنی ماهر درباره کودک ادامه می

های قلب ماهر از میان سطور بر گوش  گویی صدای تپش

هایش  نشیند و او با اضطراب خواننده می

 کند.  همراه می

 هک طور هماننخوابید.  ماهر ظهر»

 بفرستد دنبالش ایاد نکند کرد می دل دل

 از یکی بود. عدی فکر در گشت، برای

 شهر در داشت که صبح که سربازها

 از آمدن بیرون موقع را ماهر چرخید می

 اما بودند رفته و بودند کشیده سیگاری باهم بود. دیده مدرسه

 از نان ای تکه ماهر. بود مانده ماهر دل در سرباز بوبردن ترس

 در دستمال الی را ناهارش از ای پخته مرغ تخم و صبحانه سهم

 بود، نگهداشته آماده را پرش قمقمه و بود گذاشته جیبش

 «برود. مدرسه به بتواند که فرصتی منتظر

زنی کودک را  گیرد به بهانه گشت نهایت تصمیم می ماهر در

شاید بتواند از  برساند. از مدرسه خارج کند و به کناره رود)؟(

تنها هدف او دور کردن کودک از حوالی  آنجا ردش کند.

رود و با بر زبان  سراغ بچه می ماهر با گونی به اردوگاه است.

خواهد  فهماند که می به او می« مادر»آوردن واژه فارسی 

 دارد. رسد و او دست نگه می اما ایاد از راه می نجاتش دهد.

به مدرسه شک کرده بیگاه او  گویا ایاد به رفت و آمدهای گاه و

شود که  فکر و ذکر ماهر از این پس نخجیر کوچکی می است.

 زند از ترس شکار شدن. نفس می پشت دیوارهای مدرسه نفس

قدر غرق کودک است که حتی از سگ/ گرگی که شبانه  او آن

گذرد و از ترس اینکه مبادا حیوان  بیند نمی در آن حوالی می

 آورد. از پای درمیبا گلوله او را  کودک را بدرد،

نام ایاد برای  ماهر با افسری به
تجسس وارد یک مدرسه ویران 

ای که هنوز آثار  مدرسهشوند.  می
چرک و خون بر دیوارها و 

 اش باقی است. های شكسته نیمكت
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ماهر روی دکل دیدبانی با  انگیزی دارد. قصه پایان غم

کند که ناگهان تصویر ایاد با  دوربینش اطراف را تفحص می

های  دندان»ایاد که با  نشیند؛ در دوربین می کودک در بغل،

ای شیطانی بر  کند و خنده به او نگاه می «زرد و سبیل سیاه

خورد و جیغ  پیچ و تاب میکودک در آغوش او  لب دارد.

ماهر که تیراندازی  اینجا نقطه اوج داستان است. کشد. می

ماهر است تفنگ را رو به آنها نشانه 

رود اما برخالف انتظار خواننده تیر  می

او  نشیند نه ایاد. در بر سینه کودک می

زند تا به دست افسران و  کودک را می

کسانی چون ایاد  سربازان عراقی نیفتد؛

حتی اگر  دنبال نخجیرند، ه بهک

 شکارشان کودکی معصوم باشد.

 دور از سخنان شعارزده این خاصیت جنگ و هجوم است. به

 گیرد، جنگ عالوه بر قربانیانی که توسط گلوله و بمب می

البته نویسنده  کند. گروهی را نیز نخجیروار طعمه دشمن می

و با نگاهی گذارد  عهده مخاطب می قضاوت راجع به ماجرا را به

توان از کنار توصیفات  کند اما نمی دوربینی شرح ماوقع می

 اثرگذار او برای خلق لحظات نفسگیر گذشت.

 تن و قناسه و داد اتحویل ر پست که بود درآمده آفتاب
 به صبح صدایی های نزدیکی .دکشی پایین ها پله از را اش کوفته
 پاره دیگری سگ را بچه نکند گفت می که بود افتاده جانش

 تصویر کالس. به را کشانده دیگر های سگ خونش بوی و کرده

 رهایش بود دیده نخلستان در قبل روز که مردی الشه

 گذاشته باقی را شکم حفره تنش فقط از ها سگ کرد. نمی

 جلوی و کرد دور عمد به را راهش را. ها دست از یکی و بودند

 سرش از چیزی که رنگی ای قهوه سگ الشه باالی مدرسه، در

 تلخ و دهانش خورد هم به که دلش کرد. سست پا بود، نمانده

 و کرد نگاه را دکل چشم گوشه از برگرداند. را نگاهش شد،

 صدای که خالی کالس .خزید تو ندید، آن باالی که را نگهبان

 و زیر باعجله لرزاند. را ماهر قلب آن، در آمد نمی کودک نفس

 هیچ خالی، قمقمه از غیر اما گشت را ها تمام نیمکت پشت

ناگهان  و چرخید خودش دور مستاصل نبود. کودک از نشانی

 پشتی دیوار از داشت که دید را رنگی پیراهن گوشه پنجره از

 باقی ماهر. خورد سر می بود، سرپا هنوز آن از نیمی که حیاط

 آن از و ریخت پایین قناسه لوله با را پنجره های شیشه خرده

 پرید. بیرون

صورتی  مرعشی این قصه را به ذکر شد، طور که قبالً همان

های موجود در ژانر جنگی  قصهپرداخته که متفاوت با اغلب 

انتخاب شخصیت اول از میان نیروی دشمن و پرداخت  است.

لطافت درونی و حس  به درونیات او از نقاط مثبت قصه است.

هرگونه مرز و  زند، بشردوستی که در وجود ماهر موج می

کند تا  نهد و خواننده را با او همراه می سویی می دشمنی را به

اینکه آیا  رنوشتی برای کودک رقم بزنند.تصمیم بگیرند چه س

توان او را  دهد می ماهر قهرمان است و با عملی که انجام می

ای است که خواننده راجع به آن تصمیم  یک ناجی نامید نکته

حال اینکه بدبینی ماهر به  گیرد. می

های اطرافش در باب کودک از کجا  آدم

کند  شود و چرا فکر می ناشی می

اش تعدی  را بیاید بههرکس که او 

توان  کند از مواردی است که می می

در ادامه  راجع به آن غور و تفکر کرد.

ایم که  گپ کوتاهی با نسیم مرعشی زده

 شاید در آشناتر شدن با قصه راهگشا باشد.

 

باتوجه به حرفه  داز کی وارد حوزه ادبیات داستانی شدی

 ؟تان ژورنالیستی

در دانشگاه علم و صنعت مهندسی مکانیک خواندم. سال  

نگاری را با نوشتن معرفی کتاب  روزنامه 9۹آخر دانشگاه، سال 

برای همشهری جوان شروع کردم. بعد از آن مدتی در روزنامه 

 های دیگر. اعتماد بودم و سپس در مجالت و روزنامه

ور ط نگاری بهنویسی را از همان ابتدای روزنامهداستان

هایم  طور غیر ارادی نوشته غیرمستقیم شروع کردم. یعنی به

ام را  گرفت. اما اولین داستان رسمی خود می شکل داستان به

که در « نقاشی»نام  نوشتم. داستان کوتاهی بود به 99در سال 

 همشهری داستان چاپ شد.

 راجع به داستان نخجیر که برنده اول جایزه بیهقی شده

 هو اینكان از نوع روایتت .ییدای قصه بگواز فض طور و همین

مابه ازای موضوع قصه آیا  .دچطور موضوع را شكار کردی

 عینی داشت؟

ای درباره خرمشهر سفارش یک فیلمنامه  برای جشنواره

نهایت   کوتاه داشتم. روی موضوعات مختلفی فکر کردم تا در

صورتی پرداخته  مرعشی این قصه را به
های موجود در  که متفاوت با اغلب قصه

ژانر جنگی است. انتخاب شخصیت اول 
از میان نیروی دشمن و پرداخت به 

 درونیات او از نقاط مثبت قصه است.
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جامانده ای  رسیدم به کودکی که بعد از اشغال شهر، در مدرسه

را برای آنها چه اتفاقی  کند. این و سربازی عراقی او را پیدا می

کم پیدا کردم. در ابتدا داستان پایانی دیگر داشت.  افتد کم می

خاطر موضوع  پایان فعلی را بعدها برایش نوشتم. فیلمنامه به

خاص آن در آن زمان ساخته نشد و تصمیم گرفتم داستان 

استان ما به ازای عینی نداشت و کوتاهش را بنویسم. نه، د

 زاده خیال است. کامالً

آیا  ،اید برآمده خیلی خوب از عهده فضاسازینظر  به

زده در پیشبرد  زندگی در جنوب و آشنایی با فضای جنگ

ای از این  یا اینكه هیچ تجربه هتاثیرگذار بود انت روند قصه

؟ ان استفضا ساخته و پرداخته ذهنت و صرفاً دفضا نداشتی

 .شماست نظرم یكی از وجوه برجسته قصه نوع روایت به

 های با درونمایی جنگ، اینكه در قصه

نیروی  كروایت از زبان و از سوی ی

منویات و درونیات  شمااما  است؛ خودی

و  هتصویر کشید به اعراقی رسرباز  كی

 .دیا هبه عمق روح او برد امخاطب ر

حفظ جان و ره گویی اضطراب ماهر دربا

ذره در  ناه ایرانی ذرهگ کودک بیتن 

 .دکن روح خواننده رسوخ می

مادر من خرمشهری است. من خرمشهر را از نزدیک  

طور کلی در  ام. تصویر شهر به اش زیاد شنیده ام و درباره دیده

آن فضا را دیده باشم  ذهن من وجود داشت. اما اینکه دقیقاً

 خیر. فضای اصلی قصه ذهنی است.

طور کلی  فردیت در جنگ با کلیت آن به کنم من فکر می

است مثل   متفاوت است. سرباز جوان عراقی داستان من آدمی

ها، با احساسات و شرایط خاص خود. ممکن است  تمام آدم

عادی تصور   هر حال او را آدمی گاهی مهربان هم باشد. به

های آن  گیرنده کردم و اشغال و تجاوز را به سران و تصمیم

است عادی و شاید برای  م. سرباز عراقی آدمی واگذار کرد

 توانم خودم را جای او بگذارم. همین است که می

که  است این جلب کرد، نخجیردر قصه را  آنچه نظر من

 زدگی و قضیه جنگ و جنگ .دمصرف ندار گویا قصه تو تاریخ

مخروبه و ترس از  ای کودک در مدرسهك جویی ی پناه

متعلق به بازه زمانی چندساله  هر نحوی، تعرض به کودک به

های  درحال حاضر باتوجه جریان جنگ تحمیلی نیست انگار.

 جنگ و سرکوب در دنیای اطراف ما مثل جریان سوریه،

نظرم  به شمافجایع کوبانی و... قصه  هجوم داعش،

در قصه اشاره  شما .است انطباق با همه این حوادث قابل

که ماهر  «مادر»جز واژه فارسی  یدکن خاصی به ایران نمی

قصد عمد  آیا به .برد کار می بهبرای نزدیك شدن به کودک 

به  را آن تا خواننده ددر قصه بشكنی ابرهه زمانی رداشتید 

فجایع  باتوجه به اینكه در دهد،های مختلف تعمیم  جریان

 ن بوده؟اها در می موجود در دنیا همیشه پای عرب
بینند. جنگ یک فرآیند دو  آسیب میمردم   در هر جنگی

میرند و سربازها  ها می ها بچه سر باخت است. در تمام جنگ

کشند. برای من قصه در خرمشهر گذشته، چون خودم  آدم می

با خرمشهر و تبعات اشغال آن آشنا هستم. اما اگر خواننده 

های دیگر تعمیم بدهد باعث خوشحالی  را به جنگ بتواند آن

 من است.

ه خوبی وارد پایان قصه ضرب

ماهر  دخواننده انتظار دار .کند می

که  بنشاند رزمش قلب هم در اگلوله ر

اما  ددار اقصد تعرض به کودک ر

گلوله در قلب کودک  او برخالف تصور

چطور به این تصمیم  .دگیر جای می

نه مرد  دکه کودک بمیر درسیدی

 عراقی؟
های دیگر را تصور  خودم را جای سرباز گذاشتم. تمام حالت

کردم و دیدم هیچ امکان دیگری جز چیزی که در پایان 

د، یا زیادی های دیگر یا غیرواقعی بو نوشتم وجود ندارد. راه

ترین تصمیم را گرفته. او  کنم سرباز منطقی قهرمانانه. فکر می

رمان است نه مصلح اجتماعی. یک سرباز است با تمام هنه ق

 های یک آدم معمولی. ویژگی

شاید هم  پس برخالف تصور من سرباز قهرمان نیست!

هرحال  به بستگی به تعریف ما از قهرمان دارد. باشد.

 ند از یك سرزمین دیگر،چهر است،قهرمان داستان 

اما واقعیت اینجاست که مرز بین دو  سرزمینی متخاصم.

یك رود است و رود فاصله زیادی بین دو قلب  کشور صرفاً

 نمی اندازد.

هرصورت قهرمان اصلی این قصه افسر عراقی است.  چرا، به

بر اینکه در این  گیرد. عالوه اوست که تصمیم نهایی را می

تواند ذهنیت  خاص چون بچه سن کمی دارد نمیموقعیت 

 زیادی داشته باشد.

منتظر  با سپاس از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.

 ■های جدیدتان هستیم. نامه ها و فیلم داستان

کنم فردیت در جنگ با  ن فكر میم
طور کلی متفاوت است.  کلیت آن به

سرباز جوان عراقی داستان من 
ها، با  است مثل تمام آدم  آدمی

 احساسات و شرایط خاص خود.
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 «مرد بافتنی به دست»بررسی داستان کوتاه   

 «یتا محمدیر» ؛«گابریل بلونده» 

 
کوپه تنها  ایستد، آقای روستین درقطار می هنگامی که

 کشد.  شود. آه سردی میمی

جای کنار او هنوز گرم است. به چمدانش روی رف باالی 

نگرد. همه  ی گل بزرگی که روی آن است می کوپه و به حلقه

کند که  دهد و دقت می سرجایش است. تکانی به خود می چیز

هم نخورد. لباسش سیاه است. خودش هم  تای شلوارش به

های بسیار گردش به راهرو خیره  شبیه زاغ است. چشم

 شود.  می

های بلندش روی زانوهای نوک تیزش منقبض  دست

ش گویی برد و بینی دراز ها را به درون دهان می شود. لب می

ها بپیوندد. حتی اگر لباس سفید بپوشد باز  خواهد به آن می

هم شبیه زاغ است. حاال هم تقصیر او نیست که سرتاپا سیاه 

  پوشیده است.

که چمدانی حمایل شکم دارد از  زنی

بیند  گذرد. آقای روستین او را می راهرو می

 شود.  ی بغلی می که وارد کوپه

ی کوپه نمایان  شیشهای پشت  بچه قسمت باالی سر

زند. بچه به عقب  شود. آقای روستین زهرخندی به او می می

آید.  خورد. دستی پیش می پرد و تنش به سلفدان راهرو می می

 شود. قاپد و بچه ناپدید می او را می

اش سیاه و براق  آید. موهای خوابیده مردی به درون می

روستین  از آقای نماید. اش مصنوعی می است. سرتاسر چهره

 پرسد:  می

 جا جای کسی نیست؟ این -

دهد و  آقای روستین جای خالی کنار خود را نشان می

 گوید:  می

 جا مال کسی است.  این -

دو جای کنارهم و دور از پنجره را از قبل  آقای روستین این

 کرده بوده است.« رزرو» 

شود، اما گرمای جای خالی  جا می به دستش روی نمیکت جا

فرصت نکردم » گوید: وارد می کند. مرد تازه حس نمی دیگررا 

دانم که ته قطار همیشه  می کنم. « رزرو»که جا برای خودم 

  «کنم. شود. آخر من خیلی سفر می جای خالی پیدا می

دهد.  کند، لم می نشیند، زانوها را کمی از هم باز می می

 .برد طرف دهان می کند و دستش را به ناگهان اخم می

گردند. آقای روستین  هایش آرام سر جای خود برمی نداند

 دهد:  می کند. مرد توضیح خیره نگاه می

های عاریه! باور کنید هیچ ارزش  امان از دست این دندان -

تا دندان واقعی را ندارد، حتی اگر کرم خورده و  پنج شش

نبات هست. آیا  پوسیده باشند. انگار الی آروارهایم همیشه آب

دست دندان عاریه چند است، قیمت  رید که قیمت یکخبر دا

 یک اتومبیل کوچک.

مواظب  خورد. ی مهربانی دارد که به هیچ دردی نمی قیافه

ی  خواهد با همه می سرو وضعش است و مواظب روابطش.

 مردم روابط خوب داشته باشد. 

 این شغل مقتضیاتی دارد. -

گوید. با دو دست زانوهایش را مالش  آقای روستین هیچ نمی

 ها را نوک تیزتر کند.  دهد تا آن می

هایم بپوسند  من صبر نکردم تا دندان -

ها سرو کار  و بریزند. آخر آدم گاهی با زن

کند. ولی فقط به این دلیل نبود  پیدا می

حل را انتخاب کردم. راستش من ترجیح  که من این راه

های خودم را داشته باشم. آخر در چهل و  دادم که دندان می

 از پروازی بکند. نظر شما غیر تواند بلند سه سالگی که آدم نمی

 این است؟

ام وقتش پروازی کند، ولی تم تواند بلند شاید دیگر نمی     

 شود. شغلش چیست؟ می صرف همین کار

هم  هربار کند و ها دایر می هایی در شهرستان فروشگاه

رسد. در اوایل، مسافرت را دوست  نظرش می فکرهای بکری به

های عاریه  آید. و این دندان داشت. حاال از آن بدش می می

گذارند که به فکر چیزی غیر از دندان عاریه باشد. این  نمی

 آید. کننده می آور و محدود بار و یأس نظرش حقارت بهوضع 

نگرد. در آن  ی بیرون می آقای روستین ساکت است. به منظره

بازد. در باالی خط آهن چند  سوی خاکریز، آسمان رنگ می

شود. قطار از  خانه پدیدار و سپس در سمت چپ ناپدید می

 رود.  شهر بیرون می

سوی  است. آخرین نگاه را بهمسافر جوانی در راهرو ایستاده 

ساعت  بندد. مدت دو افکند و سپس پنجره را می شهر می

ی یکنواخت خواهد بود و سپس شب خواهد شد.  همین منظره

آید، محجوبانه سری تکان  ها می ی آن مرد جوان به درون کوپه

ای که دراز کشیده است  نشیند. مرد دندان عاریه دهد و می می

گوید. با دو  آقای روستین هیچ نمی
دهد  دست زانوهایش را مالش می

 ها را نوک تیزتر کند.  تا آن
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گوید و راست  لب چیزی می زیر کند. پاها را جمع می

 آورد. هایش را از پا درمی نشیند. سپس کفش می

دهد و سرش را واپس  مرد جوان به پشتی نیمکت تکیه می

افتد. با دست  می ی گل روی چمدان برد. چشمش به حلقه می

اش نشسته است  ی نازک بخار را که بر چهره سفیدش الیه

جا  گردد. آیا آن کی برمی داند که از این سفر کند. نمی پاک می

تواند کمی کتاب بخواند؟ چه کند اگر نتواند کتاب  الاقل می

های دیگری هست؟  بخواند؟ مگر چیزی در زندگی هست، لذت

 او که هرچه گشته چیزی نیافته است. 

شود. کاله بزرگی برسر دارد که دور  مردی از در وارد می

دی دارد که در ی آن نوار سبزی پیچیده است. موهای بلن لبه

شود. یخه  ی سفیدش ناگهان متوقف می یک سانتیمتری یخه

از سمت جلو زیر دو طبقه گوشت فرو رفته است و گره کراوات 

 نگرد و اخم  طرف راست می شود. مرد به ای آن دیده نمی سرمه

کند. دو جای خالی دو طرف آقای روستین پوشیده از  می

روستین نیز غرق در  است. زانوهای آقای های خاکستر ریزه

طور ادامه پیدا  خاکستر است. اگر فعالیت آقای روستین همین

 ی خاکستر مدفون خواهد شد.  زودی در توده کند به

گردد و ساکت در کنار  مرد دوغبغبه دنبال جای دیگری می

نشیند. آه  مرد جوان که همچنان مشغول خواندن است می

دارد و  کشد، کالهش را از سر برمی بلندی می

را روی رف کوپه  آنکه از جا برخیزد آن بی

خواهد فوراً  کند. پیداست که می پرتاب می

بخوابد و خواب امر بسیار واجبی است که 

 این کوپه انجام بدهد. باید در

چنددقیقه بعد خانمی و سپس آقایی وارد 

شوند. زیر لب کلماتی به رسم تعارف  می

برش را کمی صاف و صوف نشینند. خانم دور و  گویند و می می

خواب  اکنون، طبق دلخواه خود، به کند. مرد غبغبه از هم می

 رفته است. 

خیال به  زند، یکی بی خواند، یکی چرت می یکی کتاب می

برد و  کند، یکی دود سیگار را فرو می دور و بر خود نگاه می

کشد.  دهد. آقای روستین همچنان سیگار می بعد بیرون می

شود و  ین به یک جفت کفش زنانه خیره مینگاهش روی زم

ی مخصوص  های پرمو باال و به جلد مجله در راستای ساق

را که البد مانکن  رسد. مدت مدیدی عکس روی آن می بانوان

جهد. دهانش  می های عکس برقی کند. از چشم است تماشا می

روی  من روبه»گوید:  کشد. انگار می کند، آهی می ای می ناله

وقت پیری  اما جای دیگرم. گریه نکن، پدر، عوضش هیچتوام، 

 «مرا نخواهی دید.

خورد. آقای روستین ته  ی تصویر گویی تکان می چهره

هایش رسیده است دور  سیگار را که آتش آن به انگشت

یاد دخترش افتاده است. دخترش  اندازد. از دیدن تصویر به می

کنار زیبا بود. چه اهمیت داشت که خودش زشت است؟ 

حاصل »گفت:  نشست و همین او را بس بود. می دخترش می

 را بگوید؟  تواند این کس دیگری می چه« زندگی من این است.

ممکن بود که خودش و زنش پسرهایی هم داشته باشند، مثل 

کند و  همین جوانک فزرتی که نزدیک پنجره متصل سرفه می

خیکی که  ای بزرگ کنند مثل این مرد خواهد، یا بچه عذر می

 رویش نشسته است.  روبه

 «ی زیبا چیست؟  راستی چهره به»رود:  به فکر فرو می

ای روستین قگذارد. آ زن مجله را کنار خود روی نیمکت می

ی  های از هم گشوده افکند. در زیر پره نگاه خریداری به او می

ها که از زیر موها بیرون  ترکیب است. گوش ها خوش بینی، لب

ها تقریباً بسته است.  وقار خاصی دارد. چشمآمده است 

 این قیافه یادآوری گذشته است. در چیز همه

صورت با اجزاء  راستی چیست؟ یک نیمه ی زیبا به چهره»

ی بینی در  مضاعف شده است و یک کشیده وار منظم که قرینه

میان آن. اما، خداوندا، همین هم خودش خیلی مهم است. من 

کس باور نخواهد کرد که دخترم آیت زیبایی  زشتم. دیگر هیچ

 «بوده است.

فراز افق فقط پرتو  نگرد. بر به بیرون می

را  تاریک آنهایی  بیند که توده باریکی می

قطار به درون تونل . اند محاصره کرده

که از آن بیرون  رود. وقتی درازی فرو می

آید هوا دیگر تاریک شده است. شهری  می

 گذرد.  های زرد از کنار قطار می با چراغ

های خواب  خواب گویی سرها را بریده است. سرها روی تنه

 خورند. لق می رفته لق

دستی، یک گلوله  ز توی کیفآقای روستین خواب نیست. ا

ها آویزان  تکه بافتنی به آن آورد. یک پشم و دو میله بیرون می

شمارد: دیده بود که  ها را می است. در سایه روشن کوپه، حلقه

خورد،  کند. نزدیک پنجره کسی تکان می نش این کار را میز

 تری قرار دهد.  تنش را در وضع راحت چرخد تا می

زنان روی زمین  شود. خنده برق شنیده میای  ی خفه خنده

دارد  اش را برمی عاریه شود، دندان افتد. مرد شتابان خم می می

زند و  هم می هایش را به هگذارد، چندبار آروار و در دهان می

 رود. درنگ به خواب می دوباره بی

 خورد:  مرد بافتنی به دست یکه می

زن مجله را کنار خود روی 
گذارد. آقای روستین  نیمكت می

افكند.  نگاه خریداری به او می
ی  های از هم گشوده در زیر پره

 ترکیب است. ها خوش بینی، لب
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 د بمیرند. قدر زو ها این کردم که آن هرگز باور نمی -

گیرد که تا صبح  گذارد و تصمیم می بافتنی را روی نیمکت می

سرعت بر او  داری کند. خواب به ها شب زنده باالی سر آن مرده

بیند  رود. زنش را می آورد. با دهان باز به خواب می هجوم می

تواند تکان بخورد، زیرا  ها را رها کرده است. دیگر نمی که گربه

 گیرند. پرند و گازش می ها می تکان بخورد گربهبه محض اینکه 

مشت آدم را توی سوراخی پر از حشره بیندازند و  اگر یک

گاه روی  ها را از خوردن و آشامیدن محروم کنند و حتی گاه آن

آن  ها بدتر از هم وضع آن ریزه بریزند باز سرشان قیر و سنگ

سر آورند. خواب  ی قطار به کوپه نیست که شبی را در

های  هایشان را کالپیسه کرده است. کابوس با دست چشم

ها را مشت و مال داده است. گویی هریک  زبرش پوست آن

روی صورت دیگری نشسته و شب را به صبح رسانده است. 

خورند که هرگز شبی را به این بدی نگذرانده  همه قسم می

 یاد زمانی است که در ننو اند. مرد دوغبغبه بیدار است به بوده

آید  نگرد. یادش نمی اش می کرده های باده خوابید. به قوزک می

کند. مرد جوان  دقت بزک می روی کرده باشد. خانم با که پیاده

ی  هی کتش را باال برده و رو به منظر به راهرو رفته است. یخه

ای هنوز خواب  بیرون ایستاده است. فقط مرد دندان عاریه

 تا روی است. کاله گیسش لغزیده و

هایش پایین آمده است. برای او،  چشم

 روز هنوز طلوع نکرده است. 

کنند، به نور خیره  ها را صاف می سینه

یک  زنند، یک نگرند و مژه می کننده می

روند و مرطوب و نوچ با  به دستشویی می

حرکت، و در روز  گردند. بی جمجمه، بر می موهای چسبیده بر

ها  دست میان آن فتنی بهشب، مرد با تر از با هیئتی هراسناک

 همچنان سیگار برلب دارد. نگاه متحرکش از نشسته است و

شود. به چیزهایی  ی دیگری خیره می ی یکی به چهره چهره

توانند ببینند. همچنان شبیه  نگرد که دیگران ظاهراً نمی می

 زاغ است. 

دستشویی برگشته است. قوطی پودرش را از  زخانم نیز ا

کند.  اش را در آن جستجو می رنگ چهره آورد و کیف در می

غبغبه را رو به مرد خفته  خیزد مرد دو آن برمی ابری که از

آورد و پشت آن  می شود، دستش را باال می اندازد. مرد بیدار می

شود.  عذرخواهی شروع می گیرد. گفتگو با موجی از می سنگر

 گوید: مرد دو غبغبه می

 هم کارت ویزیت من.  کنم مرا ببخشید. این خواهش می -

استوار  فرق سر دهد، کاله گیسش را بر تکان می دیگری سر

بارون ریکاردو دل ریوا، تجارت »خواند:  کند و کارت را می می

 «پیشه.

 گوید: مرد تجار پیشه می

حضرت آفا، من در طول عمرم هرگز این طور غافلگیر  -

همان  آمد دیدم و تقریباً طرفم می نشده بودم. ابر را که به

 لحظه، به عطسه افتادم.

 گوید:  خانم سرانجام می

 تقصیر من بود. -

 گوید:  کند و می کرنشی می دل ریوا

 خانم. سرکارم، دختر چاکر -

 گوید: خانم می

 ی لریش کالپوئه هستم.  من خانم بیوه -

آورد، ولی در  یاد دل ریوا نمی ی اول چیزی به نام او در لحظه

 گوید:  ی بعد می لحظه

 یک نفر موسیقیدان هم همین اسم را داشت.  -

 صحیح است. شوهر من بود. -

خانم، مراتب ارادت مرا بپذیرید. مفتخرم که با شما  -

که  ورزم و به کسانی ام. من به موسیقی عشق می همسفر شده

لرزد غمزه  گذارم. خانم می کنند احترام می را اجرا می آن

 کند.  ها را خمار می آید، چشم می

پس اجازه بدهید که عذرخواهی بکنم.  -

 ها تقصیر من بود.  ی این همه

 نالد:  دل ریوا می

 ها تقصیر قضا ی این نخیر، خانم، همه -

 و قدر بود.

مدت یک لحظه، فقط صدای او شنیده 

نشیند کتابش  گردد و می می پریده بر شود. مرد جوان رنگ می

 گیرد.  دست می را به

های کلفتی دارد که همیشه هنگام حرف  آقای دل ریوا لب

آید و  زدن، مرطوب است. صدای پرطنینی از گلویش بیرون می

 دهد.  اش کار دم آهنگری را انجام می غبغب دو طبقه

ی ما  گفت که قضا و قدر دست از سر خانواده مادرم می -

دارد و حتی اگر بخت بخواهد یک لحظه به ما روی  برنمی

شود... مثالً در مورد خود من،  خوش نشان دهد سد راهش می

کند: هربار که یک پاکت  صورت عجیبی عمل می قضا و قدر به

آورم  درمی خرم آخرین بادامی که از آن داده می زمینی بو بادام

داند. این  خورم همیشه فاسد است. حاال چرا؟ خدا می و می

 شود.  اتفاق مرتب تکرار می

ی تعجبی  کند و همه ها را گرد می بانو لریش کالپوئه چشم

 گوید:  دهد و می می ها جا آید در آن اش برمی را که از عهده

 یلی عجیب است. خ -

ورزم و به  من به موسیقی عشق می
کنند احترام  را اجرا می که آن کسانی

لرزد غمزه  گذارم. خانم می می
 کند. ها را خمار می آید، چشم می
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زمینی را  بادام روز سعی کردم که کلک بزنم. یک دانه یک -

های توی پاکت را  ی بادام برداشتم و عمداً کنار گذاشتم و بقیه

زمینی بو داده را خیلی دوست دارم. بعد  خوردم. آخر من بادام

 را خوردم.  رفتم سراغ بادامی که کنار گذاشته بودم و آن

 البد خراب بود.  -

 خیلی هم خوب بود، حتی عالی بود. -

 داده بودید. قضا و قدر را شکست  -

که  کردم، ولی وقتی ابدا! خودم هم این طور تصور می -

گشتم یک دانه بادام پیدا کردم. حاال  خیال توی جیبم را می بی

هر حال، آن فاسد بود. قضا و  داند به کرد؟ خدا می جا چه می آن

 قدر.

دهد،  زند، قضا و قدر را با انگشت نشان می باز هم حرف می

برد و پایین  ی هیکلش را باال می همه جنباند، سرش را می

دارد،  هم بر می اندازد و از آورد، پاها را مرتب روی هم می می

ریزد و در همان حال، دیگران ساکت به  پی عرق می در پی

ی آن حرفی   نگرند تا بلکه درباره قدرخود می ی قضا و چهره

 بزنند. 

و پی زند ها را پس میریکاردو دل ریوا با این که پرده

 شود.  ای آقای سارو نامیده می برد که مرد دندان عاریه می

 گوید:  دل ریوا می

ی  شوم. ولی بعد از فاجعه من معموالً هواپیما سوار می -

اید؟ اسم من هم جزو  آتن... البد ماجرا را شنیده-میالن

 مسافرها بود. 

 گوید: آقای سارو با صدای ناالنی می

 بله ماجرا کامالً یادم است.  -

من با آن هواپیما نرفتم. کار قضا و قدر بود. هواپیما  -

 سقوط کرد. همه مردند. 

 کند:  آقای سارو اظهار عقیده می

 کنند.  روز سقوط می ی هواپیماها یک همه -

 گوید: تر می دل ریوا با صدای آهسته

 این یک مطلب دیگر است.  -

ستین، نزدیک پنجره نشسته و که، در سمت آقای رو مردی

تا آن لحظه حرف نزده است و مشغول مطالعه نمودارهای فنی 

 گوید:  دارد و با صدای خشکی از توی بینی می برمی است سر

 طورها هم نیست.  این -

 گوید: آمیزی می دل ریوا با لحن طعنه

 عالی توی کار هواپیما هستید؟  البد جناب -

 . من مهندس راه و ساختمان هستم. نخیر، ابداً -

 کنید. خیلی زرنگید! ولی با قطار سفر می -

های  دهد. با ریش طوقی و شانه مهندس جواب نمی

 ر پوشیده دارد. ااش شباهت دوری به عیسای کت و شلو خمیده

ها را اندکی آرام کند  که ذهن ی لریش برای این  بیوه

 گوید:  می

 آقا طرفدار پیشرفت صنعتی هستند.  -

رفته  ی پیراهنش رفته و یخه ریزد دل ریوا شرشر عرق می

 شود.  خیس می

ی لریش کالپوئه،  طرفدار پیشرفت صنعتی، به تعبیر بیوه

 هایش فرو کرده است.  دوباره توی نقشه

کند و سخنش را  اش نگاه می ساعت مچی دل ریوا به دو

 دهد:  ادامه می

ان مدنیا خیلی چیزها هست که باعث تعجبدر این  -

 ناپذیر است.  شود، چون توضیح می

 کند:  آقای سارو ذوق می

 میرم برای توضیح ناپذیر. من می -

کند تا  های دیگر متصل می اش را به جمله درنگ جمله و بی

بلکه مقصودش را به دیگران بفهماند، تا بلکه خودش هم آن را 

 بفهمد. 

 گوید:  می بانو لریش کالپوئه

های سیاه  های مبتدی به شستی ی پیانوزن مثالً عالقه -

 ناپذیر است.  پیانو یکی از چیزهایی توضیح

ی علم و اطالعاتش را خالصانه در میان  خانم بیوه همه

گذارد تا به گفتگو جان ببخشد. کارش، از چند سال پیش،  می

هایی  کند که گاهی هم آهنگ تدریس پیانوست. اعتراف می

 سازد. می

دانید چه  زن من هنرمند است، نمی»گفت:  شوهرم می -

کرد. اغلب با  ام می با مهربانی مسخره« قدر به گل عالقه دارد.

که یک دستش در جنگ قطع شد، من  زدیم. وقتی هم پیانو می

شد. این زن   هایی ساختم که با سه دست اجرا می آهنگ

 ی شغلش و آثارش حرف بزند.  ها ممکن است درباره ساعت

 گوید: ریکاردو دل ریوا که به هیجان آمده است می

 هایتان برای ما بنوازید.  توانید از آهنگ حیف که نمی -

راستش شاگردهایم بیشتر از خودم استعداد دارند.  -

مانند. بهترین شاگردم  بدبختانه شاگردهای خوب پیشم نمی

خواهید  چرا می»گفتم:  رفت به پایتخت. قبل از رفتن به او

جا بمانید  دنبال شهرت نامعلوم بروید و حال آنکه اگر این

« ای داشته باشید؟ ی آبرومندانه و شرافتمندانه توانید آینده می

جای او  دهند. اگر من به گاه کنسرت هم می آخر در شهر ما گاه

پسر  کردم و همین برایم کافی بود. می بودم خیلی هم افتخار

 گوید:  کند. خانم پیانوزن می سارو ویولن تمرین میآقای 
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 ویولون هم خوب است.  -

را  ی پیش در حضور جمع ویولن زد. روزنامه هم این هفته -

 که اسمش را غلط چاپ کرده بود.  نوشت، جز این

 کار کردید؟  وقت چه آن -

 وقت اشتراکم را فسخ کردم.  آن -

 گوید: خانم بچه ندارد، ولی می

که چیزی مطابق میلشان  وب است که همه، هربارچه خ -

 نیست، همین کار را بکنند. 

 گوید: آقای سارو می

طور باید نوشت. این اسم  دانند که سارو را چه همه می _ -

 فرانسوی هست یا نیست؟ 

البته، کی ممکن است »اندیشد:  خانم پیانوزن پیش خود می

 « ثارو را اشتباه بنویسد؟

 گوید:  در دل میریکاردو دل ریوا 

نویسند. اسم  هم نمی دیگر نویسند و جور سارو را سارو می -

 ما مثل آزادی ماست. باید به آن احترام بگذارند. 

 کند:  خانم پیانوزن تأیید می

 بله، اسم لریش کالپوئه برای من خیلی مهم است.  -

افتد. آقای سارو نگاهی به سوی روستین  سپس به سرفه می

 پرسد: مؤدبانه از خانم پیانوزن میافکند و  می

 کند؟  شاید دود سیگار ناراحتتان می -

 گوید:  کند. دل ریوا چاپلوسانه می خانم باز هم سرفه می

ی سرکار سیگار  اجازه همه بی بله ما -

 کشیم.  می

کند، قاب  ها را غنچه می خانم پیانوزن لب

آورد، دوباره به  سیگار طالییش را بیرون می

دارد و برای  افتد، سیگاری برمی سرفه می

روشن کردن آن سرش را به طرف 

برد. دود را با نفس عمیقی به درون  ترین شعله می نزدیک

دهد و سرفه  را بیرون می فرستد، با طنازی آن سینه می

 دهد که مهم نیست. کند. ولی با حرکت دست نشان می می

د. این خوابی تنها عیب شوهرم این بود که با دهان باز می -

نظر من خیلی زشت است. من موجودی را دوست داشتم که  به

 خوابید، حتی سر طور می اسباب ریشخند مردم بود چون این

کردم. هاج و واج نگاهم  وقت من بیدارش می غذا. آن میز

کرد. آخرش هم مرد و نفهمید که چرا خوابش را قطع  می

 کنم.  می

 گوید:  دل ریوا می

 ناپذیری هست.   های تحملبله، در زندگی چیز -

زند، سینه صاف  چرخاند، نفس می انگشترهایش را می

 کند:  می

های خسته. من از  آید؟ از آدم دانید من از چه بدم می می -

زند.  می نشیند. حتی صورتم کهیر دیدن خستگی مردم اقم می

جماعت  هر از این جهت من از آدم خسته زشت است.

 دیدید!  مرا ساعت چهار صبح میکنم. اگر  ای دوری می خسته

ای  بانو لریش کالپوئه که به هیجان آمده است لحظه

شود، دهانش باز  بندد. دل ریوا ساکت می ها را می چشم

 لرزد.  اش می ماند و غبغب دو طبقه می

 های خسته!... امان از دست آدم -

گیرد، فروکش  اندازد، اوج می یابد، گل می گفتگو ادامه می

شود، موضوع خوبی و بدی هوا روح  اموش میکند، خ می

 گیرد.  چیز مایه می دمد؛ خالصه از همه ای در آن می تازه

بندد و این  مرد جوان که مشغول مطالعه است کتابش را می

 دهد که او را هم وارد گفتگو کنند:  حرکت به دیگران اجازه می

 انگیز است، هان؟  هیجان -

 کشد:  چهره درهم میکند و  مرد جوان سینه صاف می

 اید؟  شما هم خوانده -

داد  طور که شما غرق مطالعه بودید نشان می نه ولی آن -

 اید.  ی موضوع شده که سخت شیفته

داند که چگونه باید بخواند؟  شود. آیا می مرد جوان مردد می

 کند؟  هایش را خوب انتخاب می آیا کتاب

 امریکای جنوبی است.  وصف مناظر -

 گوید:   کنان می کسی ذوق

امریکای جنوبی، چه سرزمین زیبایی،  -

 انتها.  بزرگ و بی

 ی جهان است.  برو برگرد، آینده بی

 کند.  مرد جوان احساس ناراحتی شدید می

 گوید:  پیانوزن باتعجب میخانم 

جا  طور ممکن است که شما از وصف مناظر آن چه -

خوشتان آمده باشد؟ حتی یک دانه عکس هم ندارد. کتاب را 

 زنند.  گردانند و ورق می دست به دست می

 ای است برای فرار از واقعیت.  وسیله -

دهد و  انتقاد قرار گرفته است گوش می مرد جوان که مورد

 دهد.  جنباند و به همه حق می گوید. سرش را می هیچ نمی

 آرزوی مسافرت دیگری داشته است، ولی هرگز نخواهد

رو همسفر شود.  مشرب و خوش توانست با مردمی خوش

ترسد که بمیرد و چنین روزی را نبیند. حتی شاید از روی  می

های تحقیر  خستگی عاشق موجود مبتذلی شود. مسلماً سخن

ی موجودات مبتال به خستگی شنیده  دربارهآمیز دل ریوا را 

ریكاردو دل ریوا با این که 
زند و پی پس می پرده ها را

ای  برد که مرد دندان عاریه می
 شود. آقای سارو نامیده می
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ی خودش چگونه قضاوت  داند که خودش درباره است. می

کند. اکنون نوبت دل  کند و چگونه خودش را تحقیر می می

کند، آب  می ها را بو ریواست که کتاب را اوراق کند. صفحه

 ماند: برد؛ نگاهش خیره می ها واپس می دهان را از روی لب

 درخشان...های  آفتاب -

های پشت گردنش  لنبهقبرد و در نتیجه  سر را پایین می

آید که  های دیگر زیر گلویش پدید می لنبهقشود و  صاف می

فقط چندتا از آنها از فضای حیاتی مناسب برخوردارند. با 

 کند:  صدای تأثرانگیز تکرار می

 های درخشان!  آفتاب -

 لرزند.  بازیگری بزرگ در نقشی بزرگ. اهل کوپه می

جا حکم فرماست!  پس خبر ندارید که چه نکبتی در آن -

کند. ولی  ها غروب می فقر و فحشا! آفتاب در میان کثافت

 اند. ی این چیزها البد حرفی نزده درباره

لرزد،  هایش می دهد، اتگشت صدایش باز تغییر لحن می

 کند:  سرش را بلند می

مخدر. فقط همین! جوانا، بله، مواد  قحطی، مذلت، ماری -

 ی قمار و تنبلی!  به اضافه

 شود!  هایی! آدم چندشش می چه سرزمین

زند. دلش  اند. مرد جوان لبخند اندوهناکی می همه ساکت

خواهد فریاد برآورد که معتاد به موادمخدر نیست. ولی با  می

 گوید:  صدای آهسته و خطاب به تنها زن کوپه می

گیرد که به دور  آدم یاد میها فقط وصف منظره است.  این -

یاد  خواندم به و بر خودش نگاه کند. این کتاب را که می

ی من شد. بله.  افتادم. همین باعث جلب عالقه والیتمان می

 مانم همین بود. گ

کند. دردم،  گیرد، کتاب دیگری باز می کتابش  را پس می

زحمت باال  یابد. نفس آقای روستین به استقاللش را باز می

کشد خیره  آید. نگاهش به سیگاری که خانم پیانوزن می می

مانده است. خاکستر سیگار نزدیک است بیفتد. دلش 

الوقوع را به او اطالع دهد. دستش  خواهد این سقوط قریب می

ها را  تکاند. چشم بار خاکستر سیگاری خیالی را می چندین

وا افتد. دل ری بندد، خاکستر روی زانوی آقای دل ریوا می می

بیند، به سیگارش  زند خاکستر را می همچنان که حرف می

 دهد:  کند و سخنش را ادامه می نگرد، زانویش را تمیز می می

 تراز کرد. هها ا باید از کتاب -

 گوید:  آقای سارو می

 خوانم.  وقت کتاب نمی من هیچ -

 گوید:  خانم پیانوزن سخاوتمندانه می

خوانم. به شما توصیه  های شرح احوال را می من کتاب -

 کنم که سرگذشت بزرگان را بخوانید.  می

 گوید:  دل ریوا می

شود و  های بچگانه تشکیل می ماجرای داستان غالباً از دام

افتند. مثالً  ها می باری در این دام ها به نحو رقت شخصیت

کند خودش را در  هایی هست که خواننده گمان می داستان

غریب و  ها عجیب و یکباره رفتار شخصیتبیند. ولی  ها می آن

ها  ریزد و اخالق آن هم می شود. زندگیشان یکهو به نامفهوم می

 کند.    پاک تغییر می

 گوید:  خانم پیانوزن بااطمینان می

 عجب؟!  ها. نامه سرگذشت نه در -

 ها عین واقعیت است.  مطمئن باشید. ماجرای آن -

 دهد:  ریکاردو دل ریوا سخنش را ادامه می

خواندم. شرح زندگی  ای می مثالً من یک داستان در مجله -

خوریم، ولی  خورد. خوب، ما همه می مردی بود که مشروب می

هم  کشید و باز می رسید سر او هر زمان که به دستش می

هایش  برد و بچه رفت. زنش خیلی رنج می راست راه می  راست

خورد.  مشروب میکردند و او  ها گدایی می بدبخت بودند. آن

گفتند که  و برش همه نگران شده بودند و با خودشان می دور

ها مطرح  ی آن طور خواهد مرد. این سؤال برای همه آیا او چه

 طور.  هم همین بود و برای من

 گوید: خانم پیانوزن می

جا الاقل  ها در همین است. این نامه دقیقاً مزیت سرگذشت -

آید و در  دنیا می اریخ معین بهکنند. قهرمان در ت تقلب نمی

میرد. ولی در داستان هر اتفاقی ممکن است  تاریخ معین می

بیفتد، حتی ممکن است دست خواننده را بگیرند و او را به 

 دنیاهای عجیب و غریب ببرند. 

گویید. باری من با خودم  دانید چقدر درست می نمی -

صدجور مردن که جور خواهد مرد. البته  گفتم که آیا او چه می

میرد.  روی در خوردن مشروب می نداریم. آدم الکی از زیاده

نظر من نویسنده شورش را  جاست که به ولی نخیر! و همین

 میرد.  اطفال می درآورد. مرد بدمست از بیماری فلج

 گوید: زده می آقای سارو بهت

 چی؟  -

خورد که از راه تقلب در آن آب کرده  بله. چون شرابی می -

اندازد که  ها می فروش ودند. و نویسنده گناه را به گردن شرابب

کنند بلکه با آب آلوده این کار را  نه تنها آب در شراب می

 کنند.  می

 گوید:  خانم پیانوزن که متوحش شده است می

 فهمم.  حاال علت خشم شما را می -
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جا نشسته بودم و  اتاق پرت کردم. همان مجله را به آن سر -

ها راستی راستی مردم را دست  خورد. این نم را میخون خو

 ها خالف اخالق است!  جور داستان اند! اصالً نوشتن این انداخته

گویید. از من به شما نصیحت: شرح حال  فهمم چه می می -

ها باعث آرامش اعصاب  خصوص شب بزرگان را بخوانید. به

 شود.  می

 کند:  لندلند میدهد و زیرلب  مرد دو غبغبه سرتکان می

 اطفال!  از فلج -

 ایستد.  و قطار می

افتد، در کوپه جز مهندس  راه می که قطار دوباره به هنگامی

 عیسی شمایل و مرد جوان و آقای روستین کسی نمانده است. 

آید و  درون می کند. باد خنکی به مهندس پنجره را باز می

و همسفر جنباند. مهندس نگاهی به د تارهای ریش او را می

کند. مرد جوان از خواندن دست کشیده است و چرت  خود می

 سمت راهرو برگردانده است.  زند. آقای روستین سرش را به می

 کوبد. ناگهان از جا بر مهندس زبانش را به سقف دهان می

ای که مهندس از روی پاهایش  خیزد. مرد جوان در لحظه می

 پرد.  دارد از خواب می شلنگ برمی

دهید که شما را  روم یک فنجان قهوه بخورم. اجازه می می -

 هم دعوت کنم؟

 تر شود که بیش مرد جوان متوجه می

 اند.  همسفرهایش رفته

 با کمال میل.  -

روند و به  از کوپه بیرون می هر دو

دهند. مرد  ی راهرو تکیه می ی پنجره لبه

 گوید:  جوان می

 دانم آیا کار درستی بود که او را تنها گذاشتیم؟  نمی -

 کنید؟ آدم عجیبی است، نه؟  طور تصور می شما هم این -

 دهد.  مرد جوان جواب نمی

 زند.  الاقل اینش خوب است که حرف نمی -

 گوید:  مرد جوان می

 تواند جیغ بزند.  گمانم فقط می -

بنشیند. خواهد برگردد و  افتد. می اندامش می لرزه بر

 گوید: مهندس می

 چیز بدتر از مسافرت نیست.  هیچ -

را روی زمین  دست گرفته است. آن چمدان کوچکش را در

ی بیرون  اند و به منظره گذارد. هر دو کنار پنجره ایستاده می

 گوید:  نگرند. مهندس می می

 آیید برویم؟  نمی -

 نه، گمانم بهتر است بمانم.  -

 کند. روستین می سوی آقای نگاهی به نیم

بسیار خوب. در این صورت، خداحافظ. من بیست  -

 شوم.  ی دیگر پیاده می دقیقه

 سوی او پیش برد.  مرد جوان دست مرطوبش را به

 گوید:  مهندس می

امیدوارم سفر به شما خوش بگذرد. سخت نگیرید.  -

 شود. آدم باید تحمل کند.  چیز درست می همه

افتد. چند  دهد و راه می میبه آقای روستین سری تکان 

 گرداند:  رود و سر برمی قدم می

اید که یک دستش را  آیا سرگذشت آن آدمخور را شنیده -

در عمل جراحی قطع کردند؟... ولی بعد دست بریده را دیگر 

 پیدا نکردند. 

ی  شود. مرد جوان با دو دست به میله مهندس ناپدید می

رسد.  به گوشش می دهد. صدای دوری آهنی پنجره تکیه می

هایش تکان  لولد. لب ی کوپه، آقای روستین می پشت شیشه

شود. ناگهان از حرکت باز  هایش پیدا می خورد. دندان می

کند.  شود. به او اشاره می ماند، متوجه نگاه مرد جوان می می

شود. با خود  می گرداند و اندکی از کوپه دور برمی مرد جوان رو

 گوید:  می

 دیوانه است. این مرد  -

اندیشد که چگونه خود را نجات  می

اختیار به پشت  یابد. بی دهد، اما راهی نمی

وقت، در انتهای راهرو  نگرد. آن سرش می

آید، چندبار به  مضطرب می نظر قطار، زن به

نگرد. سپس در قطار را  خود می پشت سر

دهد. زن نگاه دیگری به  هایش را تکان می کند. باد لباس باز می

شود. پشت سرش، در  افکند، سپس ناپدید می انتهای راهرو می

زند. مأمور قطار  ورد. مرد جوان خشکش میخ هم می محکم به

دهد.  گذرد، راهش را ادامه می هدف می شود، بی می از دور پیدا

 زند:  گردد، فریاد می جوان به کوپه برمی مرد

 آقا، آقا، اتفاق بدی افتاده است.  -

ریزد.  اش عرق می تواند تکان بخورد، از پیشانی دیگر نمی

 دهد:  آقای روستین جواب می

 اتفاق بد؟ انتظارش را داشتم.  -

شود. مرد  همچنان نشسته است. پشتش کمی خمیده می

باالی سرش ترمز خطر را نشیند.  جوان سرجای خود می

آورند. ناگهان، در راهرو  بیند. افکاری به سرش هجوم می می

پنداشت پشت شیشه، درست  رفته می قطار، زنی را که از دست

 شناسد. اش می بیند، او را از روی دامن آبی باالی سرخود، می

 موهایش آشفته است. 

اندیشد که چگونه خود را نجات  می
اختیار به  یابد. بی دهد، اما راهی نمی

 نگرد. پشت سرش می
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پنجره  گذرد و کنار ها می آن شود، از برابر زن وارد کوپه می

 کشد. نفس عمیقی می نشیند. می

 زند.  کس حرفی نمی گذرد. هیچ مدتی به سکوت می

 کند:  سرانجام زن دهان باز می

 مأمور قطار رفت؟ -

 دهد:  مرد جوان جواب می

 ها را ندید. بله ولی بلیت -

گذارید بروم  گیرید و نمی خیال کردم که شما جلوم را می -

بلیت مسافرت کرد. فقط باید  یشود ب بیرون. با این کلک می

ها این  روی رکاب قطار چمباتمه بزنید که دیده نشوید. شب

 تر است. عوضش هوا سردتر است.  کار آسان

 گوید:  ای دارد. ناگهان می صدای گرفته و دورگه

 دیدم. تان را می خواست قیافه دلم می -

 گوید:  مرد جوان زیرلب می

 من خیلی ترسیدم.  -

ی گل عزا  حلقه پیچد. رسد و می جاده میقطار به خم 

افتد. آقای  لغزد و نزدیک آقای روستین روی نیمکت می می

 گوید:  روستین می

ی دخترمان  خواهم. من و زنم به تشییع جنازه عذر می -

 جا برویم.  خالی آن توانیم دست رویم. آخر نمی می

خیزد و حلقه گل را سرجایش  برمی

لولد و  نشیند و می گذارد. دوباره می می

های دراز سفیدش در هوا تکان  دست

 خورد:  می

حتماً کشیش هم وعظ خواهد کرد. دوست دارد مردم را  -

خواهی  می»بندد:  به گریه بیندازد. حتی با معاونش شرط می

البته این « هایشان را دربیاورند؟ کاری بکنم که مردم دستمال

رود، به  منبر باال می زحمت هم ندارد. آهسته از کار احتیاج به

گوید که به  ای به زبان التین می کند. بعد جمله مردم نگاه می

خواند. بعد ترجمه و تفسیر  خورد. انگار دعا می کسی برنمی

ای  آید و از جدایی چاره مرگ می»کشد:  کند. فریاد می می

قبالً هم، وقت عروسیش، عروسی دخترم، سعی کرده « نیست.

بیندازد. ولی عروسی که جای گریه نیست. بود ما را به گریه 

رفت با شوهرش دور از ما زندگی بکند.  دخترمان داشت می

فقط کافی بود که سوار قطار بشویم و برویم ببینیمش. او هم 

توانست سوار قطار بشود و بیاید ما را ببیند. فقط چهار صد  می

همه، من درعروسیش گریه کردم، بله، مثل  کیلومتر! با این

 ها گریه کردم. ولی عروسی ربطی به عزا ندارد. زن

دهد و  کشد. آقای روستین گوش می قطار دوباره سوت می

کند که اتفاقی افتاده است. ولی هیچ خبری نشده  گمان می

ای  طرز نومیدکننده چیز به توان گفت که همه است. حتی می

 همان است که هست. 

رفته بودم بار  ترسم کشیش شورش را دربیاورد. یک می -

ای زیر  دخترم را ببینم، پای منبر نشستم و گوش دادم. بچه

خواستند خاکش کنند. من معموالً  ماشین رفته بود و می

جا حس کردم  کنم. ولی آن بدبختی دیگران را خوب تحمل می

 لرزد و چندبار بغض توی گلویم پیچید.  هایم می که لب

یره به او نگاه خ گردد و خیره سوی زن برمی آقای روستین به

 کند:  می

تر از دختر  گویم: شما شاید بزرگ را می متأسفم که این -

توانید ادعا کنید که به او شباهت دارید.  من باشید، ولی نمی

های خسته و سنگین  دختر من خوشگل بود. شما با این چشم

 اید. این عادالنه نیست.  هنوز زنده

نگرد و اخم  میسوی مرد جوان  باید خجالت بکشید. زن به

 گوید:  کند. می می

 ها را ندید؟  گفتید بلیت -

 دهد: مرد جوان جواب می

 ی ما را ندید.  نخیر، الاقل مال کوپه -

زن را ناراحت ی حضور آقای روستین،  این نکته، به اندازه

ها  خیزد و از میان آن پوشد، برمی هایش را می کند. کفش می

 گوید:  گذرد. می می

تواند یک گوشه  آدم یک دقیقه نمی -

 راحت بنشیند.

رود.  کوبد و می در را محکم به هم می

آقای روستین، در این مدت، کاغذهایی از جیبش در آورده و 

 کند.  با دقت تا می

شست.  رسد زنم داشت رخت می از راه میخبر  مصیبت بی -

زنگ زدند. تلگراف رسید. دو سه کلمه؛ دخترتان مرده است 

 تازه انعام هم باید داد. 

 افتد.  لغزد و می تکه کاغذ خاکستری رنگی از دستش می

دهد.  دارد و به او می را بر می شود، آن مرد جوان خم می

 شود:  آقای روستین خشمگین می

 جا؟  این برای چه آمد -

 کی؟  -

 آن زن؟ -

 :بندد. سپس با صدای آرام ها را می لرزد. چشم اش می چهره

روز پیش بود. دخترم جمعه مرد... قرار بود دوشنبه  سه -

 خورد... درد شما نمی ها به خاکش کنند... اما این حرف

ولی آقای روستین چیز  دهم. دانم. دارم گوش می نمی

 گوید. دیگری نمی

پیچد.  رسد و می قطار به خم جاده می
لغزد و نزدیک  ی گل عزا می حلقه

 افتد. آقای روستین روی نیمكت می
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مرد  گذرد. ی بلند کوهستانی می ان دو صخرهقطار از می

های او که  بیند. فقط دست جوان همسفرش را درست نمی

شود. مرد جوان  میان گرفته است دیده می سرش را در

 پرسد: می

 طور شد که مرد؟  چه -

 طور شد؟  چه -

آورد، کمرش را راست  ها در می سرش را از میان دست

 کند:  می

خواست باور کند.  بود. زنم نمی سر زا رفت. شکم اولش -

ولی خودش هم، سر زاییدن دخترمان نزدیک بود بمیرد. تمام 

کلی عوض شده  کرد. صبح دیدم به شب دکترها را لعنت می

 رفت. من ترسیدم.  است. راه می

 گوید:  سپس با لحن کامالً متفاوتی می

 شود.  دیگر پیداش می -

 بلیتش هم پیش من است.او هم با شما بود؟ بله ببینید،  -

 کند:  برد. مرد جوان نگاه می طرف او پیش می دو بلیت به

 ولی شما خیلی وقت پیش بایست پیاده شده باشید.  -

خواست برود هوا بخورد، ولی قطار در حال حرکت  زنم می -

رفت.  می بود. هرچه کردم به خرجش نرفت. به در قطار ور

یست. حاال پیداش ولی، خوب، آخر او که بچه کوچولو ن

هر حال بلیتش پیش من است. بدون من راه دور  شود. به می

رود. منتظر ما هستند. و تازه بافتنیش هم پیش من است.  نمی

یک جفت جوراب برای بچه. بافتنی را گذاشت پیش من، حتماً 

 گردد. برمی

بیند که  شود. مرد جوان او را می می مأمور در راهرو پدیدار

ها  ی آن ی مجاور ایستاده است. بعد که به کوپه نزدیک در کوپه

دهد. مأمور  شود. مرد جوان بلیتش را به او نشان می نزدیک می

ها  کند که مرد جوان به آن هایی می از آقای روستین سؤال

 گوید:  دهد و دست آخر می جواب می

 هاش فهمیدم. الاقل این چیزهایی است که من از حرف -

 گیرد.  ی روستین در میبحث میان مأمور و آقا

ی گل مال من است. به  بله، آقای مأمور قطار، این حلقه -

 آن احتیاج دارم. 

گوید که  رود و به او می آقای روستین دنبال مأمور قطار می

 دچار خیاالت نشده است. 

شود. مرد جوان به ساعتش  ها در راهرو محو می صدای آن

 گوید:  نگرد. زیرلب می می

 کم عادت کنم. دیگر. از این گذشته، باید کمیک ساعت  -

تکه بافتنی با یک  یک شود. ی بیرون دیده نمی دیگر منظره

 گلوله پشم آبی و ظریف روی نیمکت کوپه مانده است.

 بیست و یک داستان از نویسندگان فرانسه 

 انتخاب و ترجمه: ابوالحسن نجفی

*** 

   بررسی داستان

 راوی: دانای کل

جز یک نفر، مهندس عیسی  ها به شخصیتورود به ذهن 

 شمایل.     

 ها:   مثال

 شخصیت اول، آقای روستین 

گیرد که تا  گذارد و تصمیم می * بافتنی را روی نیمکت می

سرعت  داری کند. خواب به زنده ها شب صبح باالی سر آن مرده

رود. زنش را  آورد. با دهان باز به خواب می بر او هجوم می

تواند تکان  ها را رها کرده است. دیگر نمی گربهبیند که  می

پرند و  ها می بخورد، زیرا به محض اینکه تکان بخورد گربه

 گیرند. گازش می

آید. نگاهش به  زحمت باال می * نفس آقای روستین به

کشد خیره مانده است. خاکستر  زن می سیگاری که خانم پیانو

سقوط خواهد این  سیگار نزدیک است بیفتد. دلش می

بار خاکستر  الوقوع را به او اطالع دهد. دستش چندین قریب

 تکاند. سیگاری خیالی را می

 ایی( )دندان عاریه شخصیت دوم، آقای سارور

خورد. مواظب  ی مهربانی دارد که به هیچ دردی نمی * قیافه

ی  خواهد با همه سرو وضعش است و مواظب روابطش. می

 مردم روابط خوب داشته باشد.

پروازی کند، ولی تمام وقتش  تواند بلند شاید دیگر نمی* 

 شود. شغلش چیست؟  می صرف همین کار

هم  هربار کند و ها دایر می هایی در شهرستان فروشگاه

رسد. در اوایل، مسافرت را دوست  نظرش می فکرهای بکری به

های عاریه  آید. و این دندان داشت. حاال از آن بدش می می

به فکر چیزی غیر از دندان عاریه باشد. این گذارند که  نمی

 آید. کننده می آور و محدود بار و یأس نظرش حقارت وضع به

 شخصیت سوم، مرد جوان.  

 دهد و مرد جوان که مورد انتقاد قرار گرفته است گوش می

 دهد.  جنباند و به همه حق می گوید. سرش را می هیچ نمی

هرگز نخواهد آرزوی مسافرت دیگری داشته است، ولی 

رو همسفر شود.  مشرب و خوش توانست با مردمی خوش

ترسد که بمیرد و چنین روزی را نبیند. حتی شاید از روی  می

های  خستگی عاشق موجود مبتذلی شود. مسلماً سخن

ی موجودات مبتال به خستگی  تحقیرآمیز دل ریوا را درباره
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ی خودش چگونه  داند که خودش درباره شنیده است. می

 کند. کند و چگونه خودش را تحقیر می قضاوت می

 شخصیت چهارم، بارون ریکاردو دل ریوا )مرد دوغبغبه(

یاد زمانی است که در ننو  مرد دوغبغبه بیدار است به

آید  نگرد. یادش نمی اش می کرده های باده خوابید. به قوزک می

 روی کرده باشد. که پیاده

 ی لریش کالپوئه(  زن )بیوه شخصیت پنجم، خانم پیانو

البته، کی ممکن است »اندیشد:  خانم پیانوزن پیش خود می 

 «ثارو را اشتباه بنویسد؟

 

 گرای اجتماعی.  ژانر: واقع

میان  کنند، یک زن در مسافرت می با قطار نفر چند

کنند که یک زن  می های مختلفی گفتگو هاست در زمینه آن

ی جدیدی  زیرالیهصفحه از داستان  هر هاست، در میان آن در

 شود.  ساخته می

 

 ی روایت کالسیک. شیوه

 مثال:

کوپه تنها  ایستد، آقای روستین در قطار می که هنگامی

جای کنار او هنوز گرم است. به  کشد. شود. آه سردی می می

ی گل بزرگی که  چمدانش روی رف باالی کوپه و به حلقه

به خود  سرجایش است. تکانی چیز نگرد. همه روی آن است می

هم نخورد. لباسش  کند که تای شلوارش به دهد و دقت می می

سیاه است. خودش هم شبیه زاغ است. 

های بسیار گردش به راهرو خیره  چشم

 شود می

داستان بیشتر توصیفی است تا 

 کُنشی. 

صفحه از داستان اختصاص دارد بر توصیف بنابراین  شش

 شود. کُنش در آن کمتر دیده می

 مثال:

دهد.  کند، لم می نشیند، زانوها را کمی از هم باز می * می

برد:  طرف دهان می کند و دستش را به ناگهان اخم می

گردند. آقای روستین  هایش آرام سر جای خود برمی دندان

 کند. خیره نگاه می

نگرد.  ی بیرون می * آقای روستین ساکت است. به منظره

آهن  باالی خط بازد. در سوی خاکریز، آسمان رنگ می در آن

شود. قطار  چند خانه پدیدار و سپس در سمت چپ ناپدید می

 رود.  از شهر بیرون می

سوی  مسافر جوانی در راهرو ایستاده است. آخرین نگاه را به

بندد. مدت دوساعت  افکند و سپس پنجره را می شهر می

ی یکنواخت خواهد بود و سپس شب خواهد شد.  همین منظره

آید، محجوبانه سری تکان  ها می ی آن ن کوپهمرد جوان به درو

ای که دراز کشیده است  نشیند. مرد دندان عاریه دهد و می می

گوید و راست  کند. زیرلب چیزی می پاها را جمع می

 آورد. هایش را از پا درمی نشیند. سپس کفش می

های  * دو جای خالی دوطرف آقای روستین پوشیده از ریزه

آقای روستین نیز غرق در خاکستر  است. زانوهای خاکستر

طور ادامه پیدا کند  است. اگر فعالیت آقای روستین همین

 ی خاکستر مدفون خواهد شد. زودی در توده به

های  * خواب گویی سرها را بریده است. سرها روی تنه

 خورند. لق می خواب رفته لق

دستی، یک گلوله  آقای روستین خواب نیست. از توی کیف

ها آویزان  آورد. یک تکه بافتنی به آن میله بیرون میپشم و دو 

شمارد: دیده بود که  ها را می است. در سایه روشن کوپه، حلقه

خورد،  کند. نزدیک پنجره کسی تکان می نش این کار را میز

 تری قرار دهد.  تنش را در وضع راحت چرخد تا می

زنان روی زمین  شود. خنده برق ای شنیده می ی خفه خنده

دارد  اش را برمی شود، دندان عاریه افتد. مرد شتابان خم می می

زند و  هم می ایش را بهه گذارد، چندبار آرواره و در دهان می

 رود. درنگ به خواب می دوباره بی

هایشان را کالپیسه کرده است. کابوس با  چشم * خواب

ها را مشت  های زبرش پوست آن دست

و مال داده است. گویی هریک روی 

صورت دیگری نشسته و شب را به 

 صبح رسانده است.

 

 ی داستان چیست؟ )مرگ و زندگی( مسئله

 مثال:

لغزد و نزدیک آقای روستین روی  ی گل عزا می * حلقه

 گوید:  روستین می افتد. آقای نیمکت می

ی دخترمان  خواهم. من و زنم به تشییع جنازه عذر می -

جا برویم. حتماً کشیش  خالی آن توانیم دست رویم. آخر نمی می

 هم وعظ خواهد کرد. دوست دارد مردم را به گریه بیندازد.  

نشیند  گذارد. دوباره می خیزد و حلقه گل را سرجایش می برمی

 خورد. دراز سفیدش در هوا تکان میهای  لولد و دست و می

خیره به او  گردد و خیره سوی زن برمی * آقای روستین به

 کند:  نگاه می

ایستد، آقای روستین  قطار می که هنگامی
کشد.  شود. آه سردی می در کوپه تنها می

 جای کنار او هنوز گرم است.



   9313 ماه آرذ|چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و دوم شماره 44 

تر از دختر  گویم: شما شاید بزرگ را می متأسفم که این -

توانید ادعا کنید که به او شباهت دارید.  من باشید، ولی نمی

ین های خسته و سنگ دختر من خوشگل بود. شما با این چشم

اید. این عادالنه نیست. باید خجالت بکشید. زن  هنوز زنده

 کند. نگرد و اخم می سوی مرد جوان می به

 محور معنایی داستان چیست؟ 

کند، انسان کیست؟ تنهایی چیست؟  نویسنده پرسش می

تا پایان نه قضاوتی  دارد و  مرگ چیست؟ حقیقت چیست؟ و

ها  پاسخی برای آنگوید، هیچ  دهد، در واقع می نه پاسخی می

 نیست.  

 

 ها )اصلی/فرعی( تقابل

 های اصلی  )مرگ/زندگی. زشتی/زیبایی(  تقابل

 مرگ/زندگی

لغزد و نزدیک آقای روستین روی  ی گل عزا می حلقه

 گوید:  افتد. آقای روستین می نیمکت می

ی دخترمان  هخواهم. من و زنم به تشییع جناز عذر می -

 جا برویم.  دست خالی آنتوانیم  رویم. آخر نمی می

گذارد. دوباره  خیزد و حلقه گل را سرجایش می برمی

های دراز سفیدش در هوا تکان  لولد و دست نشیند و می می

  .خورد می

حتماً کشیش هم وعظ خواهد کرد.  -

دوست دارد مردم را به گریه بیندازد. حتی 

خواهی کاری  می»بندد:  با معاونش شرط می

هایشان را  دستمالبکنم که مردم 

البته این کار احتیاج به زحمت « بیاورند؟ در

کند. بعد  رود، به مردم نگاه می هم ندارد. آهسته از منبر باال می

خورد. انگار  گوید که به کسی برنمی ای به زبان التین می جمله

کشد:  کند. فریاد می خواند. بعد ترجمه و تفسیر می دعا می

قبالً هم ، وقت « ای نیست. چارهآید و از جدایی  مرگ می»

عروسیش، عروسی دخترم، سعی کرده بود ما را به گریه 

بیندازد. ولی عروسی که جای گریه نیست. دخترمان داشت 

رفت با شوهرش دور از ما زندگی بکند. فقط کافی بود که  می

توانست سوار  سوار قطار بشویم و برویم ببینیمش. او هم می

را ببیند. فقط چهار صد کیلومتر! با  قطار بشود و بیاید ما

ها گریه  عروسیش گریه کردم، بله، مثل زن همه، من در این

 کردم. ولی عروسی ربطی به عزا ندارد.

دهد و  کشد. آقای روستین گوش می قطار دوباره سوت می

کند که اتفاقی افتاده است. ولی هیچ خبری نشده  گمان می

ای  کننده طرز نومید بهچیز  توان گفت که همه است. حتی می

 همان است که هست. 

بار رفته بودم  ترسم کشیش شورش را دربیاورد. یک می -

ای زیر  دخترم را ببینم، پای منبر نشستم و گوش دادم. بچه

خواستند خاکش کنند. من معموالً  ماشین رفته بود و می

جا حس کردم  کنم. ولی آن بدبختی دیگران را خوب تحمل می

 لرزد و چندبار بغض توی گلویم پیچید.  می هایم که لب

خیره به او نگاه  گردد و خیره سوی زن برمی آقای روستین به

 کند:  می

تر از دختر  گویم: شما شاید بزرگ را می متأسفم که این -

توانید ادعا کنید که به او شباهت دارید.  من باشید، ولی نمی

و سنگین  های خسته دختر من خوشگل بود. شما با این چشم

 اید. این عادالنه نیست.  هنوز زنده

 زشتی/زیبایی

 «ی زیبا چیست؟ راستی چهره به»رود:  به فکر فرو می

آفای روستین گذارد.  زن مجله را کنار خود روی نیمکت می

ی  های از هم گشوده پره افکند. در زیر نگاه خریداری به او می

ها که از زیر موها بیرون  ها خوش ترکیب است. گوش بینی، لب

ها تقریباً بسته است.  آمده است وقار خاصی دارد. چشم

 این قیافه یادآوری گذشته است. در چیز همه

راستی چیست؟ یک  ی زیبا به چهره»

 وار با اجزاء منظم که قرینهنیمه صورت 

ی بینی  مضاعف شده است و یک کشیده

در میان آن. اما، خداوندا، همین هم 

خودش خیلی مهم است. من زشتم. 

کس باور نخواهد کرد که  دیگر هیچ

 « دخترم آیت زیبایی بوده است.

 

 های فرعی  تقابل

عدم  ها از یکدیگر. ها/ دوری انسان )پیچیدگی انسان

قضا و قدر/باور  هویت/اختالف دو نسل. سیاست/فرهنگ.

 ذهنی(

 ها از یکدیگر. / دوری آن ها پیچیدگی انسان

کند و سخنش را  اش نگاه می دل ریوا به دوساعت مچی

 دهد:  ادامه می

شود،  در این دنیا خیلی چیزها هست که باعث تعجبان می -

 ناپذیر است.  چون توضیح

دانید  هنرمند است، نمیزن من »گفت:  * شوهرم می

کرد. اغلب  ام می با مهربانی مسخره« قدر به گل عالقه دارد. چه

خیزد و حلقه گل را سرجایش  برمی
نشیند و  گذارد. دوباره می می
های دراز سفیدش  لولد و دست می

  .خورد در هوا تكان می
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که یک دستش در جنگ قطع شد،  زدیم. وقتی با هم پیانو می

 شد. هایی ساختم که با سه دست اجرا می من آهنگ

* راستش شاگردهایم بیشتر از خودم استعداد دارند. 

انند. بهترین شاگردم م بدبختانه شاگردهای خوب پیشم نمی

خواهید  چرا می»رفت به پایتخت. قبل از رفتن به او گفتم: 

جا بمانید  دنبال شهرت نامعلوم بروید و حال آنکه اگر این

« ای داشته باشید؟ ی آبرومندانه و شرافتمندانه توانید آینده می

جای او  دهند. اگر من به گاه کنسرت هم می آخر در شهر ما گاه

 کردم و همین برایم کافی بود. م افتخار میبودم خیلی ه

خوابید. این  * تنها عیب شوهرم این بود که با دهان باز می

داشتم که  نظر من خیلی زشت است. من موجودی را دوست به

خوابید، حتی  طور می اسباب ریشخند مردم بود چون این

کردم. هاج و واج نگاهم  وقت من بیدارش می غذا. آن سرمیز

آخرش هم مرد و نفهمید که چرا خوابش را قطع کرد.  می

 کنم.  می

 گوید:  دل ریوا می

 ناپذیری هست. بله، در زندگی چیزهای تحمل -

های خسته. من از  آید؟ از آدم دانید من از چه بدم می * می

نشیند. حتی صورتم کهیر  قم میعدیدن خستگی مردم 

ماعت از این جهت من از هر ج زند. آدم خسته زشت است. می

 کنم. ای دوری می خسته

 توضیح:

گوید،  طور که خانم لریش کالپوئه می همان

عنوان هنرمند و  او را به شوهرش در ظاهر

کرده و حتی پیانو هم  موسیقیدان تحسین می

یا  کرده، و اش می نواخته ولی عمالً مسخره می

نوازد اگر نزد زن  شاگردی که خوب پیانو می

که  درخشانی داشت ولی او در حالیماند آینده  پیانوزن می

ها را از  توان انسان رود. پس نمی علت رفتنش معین نیست می

که برای آن توضیح  روی گفتار و کردارشان تعریف کرد. چیزی

 واضح و مشخصی نیست.

 عدم هویت/اختالف دو نسل.

مردجوان که  گردد. دنبال هویت می ها به مردجوان در کتاب

گوید.  دهد و هیچ نمی ته است گوش میمورد انتقاد قرار گرف

 دهد. جنباند و به همه حق می سرش را می

آرزوی مسافرت دیگری داشته است، ولی هرگز نخواهد 

رو همسفر شود.  مشرب و خوش توانست با مردمی خوش

ترسد که بمیرد و چنین روزی را نبیند. حتی شاید از روی  می

های  خستگی عاشق موجود مبتذلی شود. مسلماً سخن

ی موجودات مبتال به خستگی  تحقیرآمیز دل ریوا را درباره

ی خودش چگونه  داند که خودش درباره شنیده است. می

 کند. کند و چگونه خودش را تحقیر می قضاوت می

 اختالف دو نسل.

 توضیح:

نسل یکدیگرند و حرف هم را  جز مرد جوان هم افراد کوپه به

عقیده  ها هم خواند با آن که کتاب می فهمند ولی آن جوانی می

ها را بخوانند که  دهند سرگذشت نامه ها ترجیح می نیست. آن

واقعیت صرف است و هیچ دخل و تصرفی در آن وجود ندارد 

اما جوان میل به خواندن داستانی دارد که نویسنده واقعیت و 

 تخیل را درهم ادغام کرده است.  

 مثال: 

 گوید:  آقای سارو می

 خوانم.  کتاب نمی وقت من هیچ -

 گوید:  خانم پیانوزن سخاوتمندانه می

خوانم. به شما توصیه  های شرح احوال را می من کتاب -

 کنم که سرگذشت بزرگان را بخوانید.  می

 گوید:  دل ریوا می

شود و  های بچگانه تشکیل می ماجرای داستان غالباً از دام

تند. مثالً اف ها می باری در این دام نحو رقت ها به شخصیت

کند خودش را در  هایی هست که خواننده گمان می داستان

غریب و  ها عجیب و باره رفتار شخصیت بیند. ولی یک ها می آن

ریزد و اخالق  هم می هو به شان یک شود. زندگی نامفهوم می

 کند.    ها پاک تغییر می آن

 گوید:  خانم پیانوزن بااطمینان می

 ها.  سرگذشت نامه نه در -

 عجب؟! 

ها عین  مطمئن باشید. ماجرای آن -

 واقعیت است.

 فرهنگ/سیاست  

 فرهنگ 

 دهد:  ریکاردو دل ریوا سخنش را ادامه می

زندگی خواندم. شرح  ای می مثالً من یک داستان در مجله -

خوریم، ولی  خورد. خوب، ما همه می مردی بود که مشروب می

کشید و بازهم  رسید سرمی دستش می او هر زمان که به

هایش  برد و بچه رفت. زنش خیلی رنج می راست راه می راست

خورد.  کردند و او مشروب می ها گدایی می بدبخت بودند. آن

گفتند که  یدورو برش همه نگران شده بودند و با خودشان م

ها مطرح  ی آن طور خواهد مرد. این سؤال برای همه آیا او چه

 طور. هم همین بود و برای من

 گوید:  خانم پیانوزن می

آرزوی مسافرت دیگری داشته 
است، ولی هرگز نخواهد 

مشرب  توانست با مردمی خوش
 رو همسفر شود. و خوش
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جا  ها در همین است. این دقیقاً مزیت سرگذشت نامه -

آید و  دنیا می کنند. قهرمان در تاریخ معین به الاقل تقلب نمی

داستان هر اتفاقی ممکن میرد. ولی در  در تاریخ معین می

است بیفتد، حتی ممکن است دست خواننده را بگیرند و او را 

 به دنیاهای عجیب و غریب ببرند.

 سیاست

 توضیح: 

ها واقعیتی وجود  کتاب دهد، در با دومثال نویسنده نشان می

گیریم تا به  ها از واقعیت فاصله می ندارد تنها با خواندن آن

ویسندگان نهای حاکم به  قع قدرتآرامش نسبی برسیم. در وا

ها بنویسند تا  آموزند که چگونه درمورد شخصیت داستان می

 نگه دارند. از واقعیت دور هرچه بیشتر مردم را سرگرم کنند و

 مثال اول:

گویید. باری من با خودم  دانید چقدر درست می نمی -

جور خواهد مرد. البته صدجور مردن که  گفتم که آیا او چه می

میرد.  روی در خوردن مشروب می نداریم. آدم الکی از زیاده

نظر من نویسنده شورش را  جاست که به ولی نخیر! و همین

 میرد.  اطفال می مست از بیماری فلج درآورد. مرد بد

 گوید: زده می آقای سارو بهت

 چی؟  -

خورد که از راه  بله. چون شرابی می -

ده تقلب در آن آب کرده بودند. و نویسن

ها  گناه را به گردن شراب فروش

اندازد که نه تنها آب در شراب  می

کنند بلکه با آب آلوده این کار را  می

 کنند.  می

 گوید:  خانم پیانوزن که متوحش شده است می

 فهمم.  حاال علت خشم شما را می -

جا نشسته بودم و  اتاق پرت کردم. همان مجله را به آن سر -

راستی مردم را دست  ها راستی . اینخورد خون خونم را می

 ها خالف اخالق است! جور داستان اند! اصالً نوشتن این انداخته

گویید. از من به شما نصیحت: شرح حال  فهمم چه می می -

ها باعث آرامش اعصاب  خصوص شب بزرگان را بخوانید. به

 شود. می

 مثال دوم:

ها را  صفحهاکنون نوبت دل ریواست که کتاب را اوراق کند. 

برد؛ نگاهش  ها واپس می کند، آب دهان را از روی لب می بو

 ماند: خیره می

 های درخشان... آفتاب -

های پشت گردنش  لنبهقبرد و در نتیجه  سر را پایین می

آید که  های دیگر زیر گلویش پدید می لنبهقشود و  صاف می

ا ها از فضای حیاتی مناسب برخوردارند. ب فقط چندتا از آن

 کند:  می صدای تأثرانگیز تکرار

 های درخشان!  آفتاب -

 لرزند.  بازیگری بزرگ در نقشی بزرگ. اهل کوپه می

فرماست!  جا حکم پس خبر ندارید که چه نکبتی در آن -

کند. ولی  ها غروب می فقر و فحشا! آفتاب در میان کثافت

 اند. ی این چیزها البد حرفی نزده درباره

لرزد،  هایش می دهد، اتگشت لحن میصدایش باز تغییر 

 کند:  سرش را بلند می

جوانا، بله، مواد مخدر. فقط همین!  قحطی، مذلت، ماری -

 ی قمار و تنبلی!  به اضافه

 شود!  هایی! آدم چندشش می چه سرزمین

زند. دلش  اند. مرد جوان لبخند اندوهناکی می همه ساکت

مخدر نیست. ولی با خواهد فریاد برآورد که معتاد به مواد  می

 گوید:  صدای آهسته و خطاب به تنها زن کوپه می

گیرد که به دور  ها فقط وصف منظره است. آدم یاد می این -

خواندم به یاد  و بر خودش نگاه کند. این کتاب را که می

افتادم. همین باعث جلب  والیتمان می

 ی من شد. بله. گمانم همین بود.  عالقه

گیرد، کتاب دیگری  کتابش را پس می

دم، استقاللش را باز  کند. در باز می

زحمت باال  یابد. نفس آقای روستین به می

نگاهش به سیگاری که خانم آید.  می

کشد خیره مانده است.  زن می پیانو

خواهد این سقوط  خاکستر سیگار نزدیک است بیفتد. دلش می

بار خاکستر  الوقوع را به او اطالع دهد. دستش چندین قریب

بندد، خاکستر روی  ها را می تکاند. چشم سیگاری خیالی را می

زند  چنان که حرف میافتد. دل ریوا هم زانوی آقای دل ریوا می

نگرد، زانویش را تمیز  بیند، به سیگارش می خاکستر را می

 :دهد کند و سخنش را ادامه می می

 ها احتراز کرد. باید از کتاب -

 

 قضا و قدر/ باور ذهنی

 ها: مثال

ی ما  گفت که قضا و قدر دست از سر خانواده مادرم می -

به ما روی دارد و حتی اگر بخت بخواهد یک لحظه  برنمی

شود... مثالً در مورد خود من،  خوش نشان دهد سدراهش می

کند: هربار که یک پاکت  صورت عجیبی عمل می قضا و قدر به

برد و در نتیجه  سر را پایین می
شود  های پشت گردنش صاف می قلنبه

های دیگر زیر گلویش پدید  و قلنبه
ها از  آید که فقط چندتا از آن می

 فضای حیاتی مناسب برخوردارند.
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آورم  خرم آخرین بادامی که از آن درمی زمینی بوداده می بادام

داند. این  خورم همیشه فاسد است. حاال چرا؟ خدا می می و

 شود.  اتفاق مرتب تکرار می

ی تعجبی  کند و همه ها را گرد می لریش کالپوئه چشم بانو

 گوید:  دهد و می می ها جا آید در آن اش برمی را که از عهده

 خیلی عجیب است.  -

زمینی را  روز سعی کردم که کلک بزنم. یک دانه بادام یک -

های توی پاکت را  ی بادام برداشتم و عمداً کنار گذاشتم و بقیه

 زمینی بو داده را خیلی دوست دارم.  خوردم. آخر من بادام

 را خوردم.  م سراغ بادامی که کنار گذاشته بودم و آنعد رفتب

 البد خراب بود.  -

 خیلی هم خوب بود، حتی عالی بود. -

 قضا و قدر را شکست داده بودید.  -

که  کردم، ولی وقتی طور تصور می ابدا! خودم هم این -

دانه بادام پیدا کردم. حاال  گشتم یک خیال توی جیبم را می بی

هر حال، آن فاسد بود. قضا و  داند به کرد؟ خدا می جا چه می آن

 قدر.

 گوید: * دل ریوا می

ی  شوم. ولی بعد از فاجعه من معموالً هواپیما سوار می -

هم جزو  اید؟ اسم من آتن... البد ماجرا را شنیده -میالن

 مسافرها بود. 

 گوید: میآقای سارو با صدای ناالنی 

 بله ماجرا کامالً یادم است.  -

من با آن هواپیما نرفتم. کار قضا و قدر بود. هواپیما  -

 سقوط کرد. همه مردند. 

 کند:  آقای سارو اظهار عقیده می

 کنند. روز سقوط می ی هواپیماها یک همه -

 

 بندی داستان:  پایان

بدهد که پاسخی برای تنهایی انسان  در آخر نویسنده بی آن

 رساند. داستان را به اتمام می

 مثال:

 گیرد. بحث میان مأمور و آقای روستین در می

ی گل مال من است. به  بله، آقای مأمور قطار، این حلقه -

 آن احتیاج دارم. 

گوید که  رود و به او می آقای روستین دنبال مأمور قطار می

 دچار خیاالت نشده است. 

شود. مرد جوان به ساعتش  ها در راهرو محو می صدای آن

 گوید: نگرد. زیرلب می می

کم عادت  ساعت دیگر. از این گذشته، باید کم یک -

 کنم.

 شود. ی بیرون دیده نمی دیگر منظره

تكه بافتنی با یک گلوله پشم آبی و ظریف روی  یک

 ■نیمكت کوپه مانده است.
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 «آواز پر جبرئیل»مجموعه داستان  نگاهی به  
 «علی پاینده جهرمی»؛ «ابوتراب خسروی» نویسنده 
 

و کتاب ویران آواز پر جبرئیل بعد از هاویه، دیوان سومنات 

ی گلشیری( چهارمین مجموعه داستان ابوتراب  ی جایزه )برنده

هایی مثل اسفار کاتبان  خسروی است. البته ایشان رمان

ی مهرگان ادب(، رود راوی )رمان مطلق سال  ی جایزه )برنده

ی  از سوی بنیاد گلشیری( و ملکان عذاب را هم در کارنامه 95

ای بر مبانی داستان شامل  خود دارند. همچنین کتاب حاشیه

های داستان توسط ایشان نگاشته  مقاالتی درخصوص تئوری

 شده.

نوعی  ها به شود که این داستان ی کتاب اشاره می در مقدمه

 های شیخ اشراق هستند.  بازآفرینی مدرنِ قصه

وقتی داستان اول یعنی آواز پر جبرئیل که نام مجموعه نیز 

نوعی بیاد رمان ملکان  خواندم به برگرفته از آن است را می

هایی  عذاب افتادم. دانشجو، مادر دانشجو، شهر رونیز و حتا واژه

های  ها را از زبان یکی از راوی مثل عمله اکره که قبالً آن

 ی ایم مقدمه ملکان عذاب هم شنیده

دهند.  طوالنی داستان را تشکیل می

نوعی شاید اضافه هم  ای که به مقدمه

باشد چرا که در یک داستان کوتاه ناب 

یک موضوع محوریتِ اصلی را تشکیل 

شود که  نظر من از جایی شروع می دهد. در واقع داستان به می

راویِ اول شخص داستان در حیاط مسافرخانه در حالتی مابین 

شود و درگیر وضعیتی  با ده مرد روبرو می خواب و بیداری

 گردد.  بسیار عمیق و عرفانی می

نسیم »خواهد این جمله از داستان را بیاورم.  خیلی دلم می

های شاخ و برگ درختان پرسه  از کوه سرازیر و از روی پشته

شد و روی خواب من  ی باز وارد اتاق می زد و از پنجره می

 « گشت. کرد و باز می ه میزد و به دیوار کشال پرسه می

شود. البته در  لحن راوی بناگاه بیش از حد شاعرانه می

ها  ها اثر ویرجینیا وولف هم لحن راوی  هایی مثل موج داستان

دست  کامالً شاعرانه است اما این در همه جای داستان یک

ای  رعایت شده اما اینجا گویی نویسنده درگیر شور و جذبه

 اش دور نگاه دارد. را از لحن راوی آنگردیده و نتوانسته 

در داستان دوم، در حال کودکی هم ما باز به تصویر 

ی آموزگار و  بینیم. رابطه کشیدن وضعیت عمیق عرفانی را می

ای عجیب در روح عرفان تاریخ ایران زمین.  شاگرد، آمیزه

 گیرد. بندیِ داستان بجا و درست انجام نمی متأسفانه پایان

مانند  داستان مجموعه یعنی عقل سرخ هم باز بهسومین 

آواز پر جبرئیل نشان از رمان دیگری از استاد دارد. شاید این 

گردد  ای بسیار طوالنی آغاز می بار رود راوی. داستان با جمله

ها که خودشان  که نشان از قدرت قلم نویسنده دارد. آن

حفظ  دانند که نوشتن چنین جمالت بلندی با نویسند می می

ی فراوان  توازن آوایی کار هر کسی نیست و احتیاج به تجربه

دارد. راویِ داستان باز دانشجوست. دانشجویی که برای کسب 

درآمد به خدمت پیرمردی درآمده. توجه داشته باشید که 

ی لغات یک نویسنده امر بسیار مهمی است و ابوتراب از  دایره

شود.  کسی دیده می کند که در کار کمتر کلماتی استفاده می

باز است. تمایل به  بار بهم گفت که یک کلمه خودش یک

گرایی و کهن الگویی را تقریباً در تمام آثار خسروی  باستان

 توان دید. می

شود. آنجا که یکی از  ار میده مرد در اینجا هم تکر

های اصلیِ داستان در خانقاه  شخصیت

برند و از  هایش را می شود، بال جراحی می

حیوانی مبدل به انسان شده و چشم به 

 گشاید. ای می جهان تازه

مانند ملکان  در این داستان هم راوی به

های خسروی گاه به گاه عوض  عذاب و بسیاری دیگر از داستان

بته گاهی این عوض شدن راوی پیرو منطق شود. ال می

 مشخصی نیست.

ی  شود که همه های داستان گفته می از زبان یکی از راوی

اند و دوباره به شهر قاف  ساکنان جهان از شهر قاف آمده

بایست از یازده کوه که یکی از  گردند. برای بازگشت می برمی

ت عبور سرما به مانند زمهریر و دیگری از گرما عین دوزخ اس

ای. مسافر از هر سمت حرکت کند دوباره  کنند. مسیری دایره

رسد که در ابتدا بوده. سفر مسافر و پیمودن  جایی می به همان

ها با قدم نیست. این آمدن از یکجا و بازگشتِ دوباره را  فرسخ

بینیم.  ما به انواع مختلف در اکثر تفکرات و ادیان جهان می

دارند که آدمیان وقتی در حل البته امثال نیچه اعتقاد 

سازند.  مانند در ذهن خود جهانی دیگر می معضالت جهان می

فهمیم که حرف کدام گروه درست  کدام از ما هم نمی هیچ

که جان از جسم بدر رود و واقعیت جهان برای  است تا زمانی

ای تلوزیونی از پزشکی  ما مشخص گردد. روزی در برنامه

ناور شدن در هوا و دیدن نور در چیز حتا ش شنیدم که همه

 که شود می اشاره کتاب ی مقدمه در
 بازآفرینی نوعی به ها داستان این

 .هستند اشراق شیخ های قصه مدرنِ
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گردد  های پیش از موت به مغز بر می انسان

و روح وجود ندارد. این نظریه واقعاً آدم را 

 ترساند. می

روایتی متفاوت از داستان زال و سیمرغ 

و اسفندیار در پس لوای این داستان روایت 

آید که مؤسسش  شود. از دوازده کارگاه سخن به میان می می

کنند و زرهی  است و کارگران شب و روز در آن کار می سیمرغ

سازند که بر تن اسیرانش ناپیداست. گویی این زره استعاره  می

کند. ابتدا  از جسم است که روح قدسی را در خود اسیر می

کند اما بعد به آن خو کرده و زره بر تنش  روح زره را حس می

های  برداشتها  شود تا زمان مرگ. )البته این ناهویدا می

تواند به تعداد خوانندگانش  اینجانب از متن است. هر متن می

 های متفاوت ایجاد کند.( برداشت

ام را جلب کرد این است که استاد خسروی  ای که توجه نکته

هایش بر دوربین نزدیک و جزئی نگریِ بیش از حد  در کالس

تأکید دارد گویی هر ثانیه و هر حرکت و هر شیء در داستان 

تصویر کشیده شود و دیگر  حتماً باید به

کند اما خود  انواع نگارش داستان را رد می

هایش از دوربینی دورتر  در بیشتر داستان

کند اما نه  نگری می کند. جزئی استفاده می

بیش از حد اما همین را بیش از حد از 

خواهد. در این مجموعه جز  شاگردانش می

ت عشق که دوربین خیلی در اندک مواردی مثل داستان حقیق

شود بیشتر از دوربین دورتری استفاده گردیده.  نزدیک می

البته معموالً بهتر است که هر داستان را فقط با توجه به متن 

های  اثر مورد نقد قرار داد اما اثر خسروی چنان با دغدغه

هم تنیده که گاهی واقعاً اینچنین  شخصی و دیگر آثار او در

 شود. نمی

کند. عدد هفت عددی مقدس  فتم زره را تکمیل میاستاد ه

ی آسمان. هفت  است. مثل هفت ایزد. هفت دیو. هفت طبقه

دانید یا نه ولی تعداد یاران داریوش  دانم می ی زمین. نمی طبقه

ها  در موقع کشتن بردیای دروغین هم هفت بوده. بعدها این

دا سران هفت خاندان کشور شدند. )یا شاید هم از همان ابت

سران هفت خاندان بدین کار همت گماشتند.( در تمام عهد 

پیش از اسالم ما این هفت خاندان که در حکومت با شاهنشاه 

های  ها خاندان ترین آن بینیم. معروف اند را می شریک بوده

اند. سورنایی که کراسوس سردار رومی را  کارن و سورن بوده

فت مقدس در این ها بود. حاال این عدد ه شکست داد از سورن

شود. )راوبط قدرت بین اعضای هفت  داستان هم تکرار می

ی  ی حاکم بر ایران در دوران پیش از اسالم دستمایه طایفه

ی فرزندان  ی هفت رئیس و افسانه اینجانب در دو رمان افسانه

 شاهنشاه هرمزد بوده است.(

ها چندان  های این مجموعه اکثراً به شخصیت در داستان

ها در خدمت به تصویر  شود. در واقع شخصیت نمیتوجهی 

تصویر کشیدن  های عرفانی هستند. اصل در به کشیدن وضعیت

نوعی به  نظر نویسنده که در ابتدا هم اشاره شد به ی مد قصه

چیز در این  شکلی مدرن است و همه گردد به شیخ اشراق برمی

 خدمت است.

کتاب به مقداری البته کم به ویرایش هم احتیاج دارد. مثالً 

شود و  آنجا که در پایان داستان عقل سرخ زره، ززه نوشته می

که روابط روبط و  35۹ی  جاهای بسیار دیگر. )مثالً صفحه

شود. یا دو که پشت سر هم که  میبرنداشت برندشت نگاشته 

به اشتباه تکرار  312و ابتدای صفحه  311در آخر صفحه 

شود.( البته این کتاب هنوز چاپ اول است و جا دارد که  می

ی  کسی به استاد خسروی این موضوع را متذکر شود. مجموعه

ی بسیار قدرتمندی هم  دیوان سومنات که البته مجموعه

ویرایشی ست که  هست پر از اشکاالت ریز

متأسفانه بعد از بارها تجدید چاپ برطرف 

نگردیده و کسی این موضوع را متذکر نشده 

علت نام بلند نویسنده  است و منتقدان به

اند.  تنها به نقاط قوت مجموعه اشاره کرده

پرسم این ویراستاران  )همیشه از خودم می

ده را گیرند که آبروی نویسن گیرند. پول می برای چه پول می

 ببرند.( 

داستان عقل سرخ هم به مانند داستان در حال کودکی 

بندیِ مناسب رنج  علیرغم نکات مثبت فروان از عدم پایان

 برد. می

دانم چرا از هدایت تا خسروی بسیاری از نویسندگان  نمی

ی هند هستند. البته هند واقعاً هم  جورهایی شیفته ایرانی یک

یفتگی را مثالً نسبت به چین یا سرزمین اسرار است اما این ش

ی  بینیم! زنی از اعقاب یک مهاراجه النهرین نمی مصر و بین

 گجراتی در داستان حقیقت عشق.

های کهن در اکثر لوکیشن  ها، درها و ساختمان ایوان

های ابوتراب نقشی اساسی دارند. در این داستان مأمور  داستان

ای که  ود. قلعهر ای می سجل احوالی از طرف دولت به قلعه

 اهالیش گاهی در آتش و گاهی در بخار آب شناورند.

های ادبی ایران رایج  قواعدی راجع به جزئیات در انجمن

گردیده. این قواعد از گلشیری شروع شده و به شاگردانش که 

ها  باشد رسیده و توسط آن ها می آقای خسروی هم جزء آن

ی در ساختن جا پخش گردیده. این جزئیات نقشی اساس همه

داستان عقل سرخ هم به مانند 
ال کودکی علیرغم داستان در ح

وان از عدم انكات مثبت فر
 برد. بندیِ مناسب رنج می پایان
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ی شخصیت و فضا مکان داستان دارند منتها  لوکیشن، چهره

مسأله اینجاست که بسیاری از خوانندگان موقع خواندن از این 

ها را خسته و از داستان زده  گذرند. جزئیات آن جزئیات می

همه جزئیات و  گویند که بجای این هاشان می کند. بعضی می

ای را نگاشت و خواننده در  توان فقط کلمه توصیف و تصویر می

طور روند روایت  سازد و این ذهن خود دیگر چیزها را می

شود. بر اساس قواعد رایج در  کننده نمی داستان کند و خسته

های در حرکت داستانِ حقیقت عشق  ایران جزئیات و توصیف

دانم قواعد جهان هم این امر  کامالً بجا و درست است اما نمی

ها ما  های به اصطالح خارجی ا نه. در داستانکند ی را توصیه می

 بینیم. این امر را واقعاً بسیار کمتر می

ولی یادت »گوید:  های داستان در جایی می یکی از شخصیت

باشد اینجا ممکن است سرت را خیلی ارزان برای انجام وظیفه 

حکمتِ کلمات برای وظیفه انجام بدهی را من « انجام بدهی.

دست بدهی بهتر نیست؟! از این قسم موارد نفهمیدم. آیا از 

خورد که  چشم می چندباری در این کتاب از استاد کلمه باز به

 جای تعجب دارد.

در تمام داستان حقیقت عشق 

دوربین روایت نزدیک است و نویسنده 

دهد اما  ترین جزئیات را شرح می کوچک

در پایان بناگاه یک پرش زمانیِ عظیم 

شود.  م نمینوعی هض داریم که به

های این مجموعه تا  بسیاری از داستان

 های مناسب را ندارند. بندی جا پایان بدین

تدریج  ها به شویم داستان تر می هرچه به پایان کتاب نزدیک

شوند. ذکر این نکته ضروریست که ابوتراب  تر می کوتاه

خسروی در استفاده از حروف اضافه واقعاً استاد است و این به 

دانم چه  کند. نمی الت بسیار بلند و زیبا کمک مینوشتن جم

کسانی کتاب موسیقی شعر اثر استاد شفیعی کدکنی را 

العاده است.  اند. موسیقی جمالت ابوتراب واقعاً خارق خوانده

هرچند این جای بحث دارد که چقدر قواعد شعر به کار 

آید و آیا موسیقی کلمات و جمالت بیشتر در شعر  داستان می

شود یا داستان ولی من یکی هر بار جمالت  محسوب میحسن 

 کنم. خوانم از توازن آوایی و آهنگ آن واقعاً کیف می او را می

ها اول  تا داستان پنجم مجموعه یعنی خفاشان تمام داستان

شخص هستند اما در داستان پنجم بناگاه ما راوی دانای کل 

بینیم. راستش من یکی تعجب کردم که استاد خسروی  را می

چنین داستانی نگاشته چرا که در سنت گلشیریسم دخالت در 

ه حتا متن حرام است، کاری که یک راوی دانای کل ناخودآگا

دهد اما این  اش انجام می طرف و دوربینی در شکل کامالً بی

ست بدور از جزئیات همیشگی از زبان  ای واقع قصه داستان به

ها و نگو بلکه نشان  نگری شاگرد اعظم گلشیری. دیگر آن جزئی

بینیم و حتا راوی دانای کل بجای  ها را در این داستان نمی بده

ها  های آن گوید: صحبت یی مینشان دادن خیلی واضح در جا

 رسید...  نظر می آنقدر سوزناک و واقعی به

ی قدرتمند این اثر کم  ها هرگز از ارزش درونمایه البته این

کند. ای کاش روزی خود استاد خسروی بپذیرد که  نمی

ی بسته نیست و مثل همین نمونه انواع  داستان یک دایره

 بسیار متفاوتی دارد.

راوی دانای کل این اثر در میان جمالتی  نکته اینجاست که

گوید و از  با لحن خونسرد و عادی بناگاه جمالتی طنزگونه می

عینک شماره باال و چشمان فابریک خفاش سخن به میان 

 آورد! می

ای بسیار  بندی های قبلی پایان این داستان برخالف داستان

پرستی که  بجا و قدرتمند داشت آنگاه که خفاشان آفتاب

 سپارند! هاشان را خورده برای مجازات به آفتاب می چهب

چندان  ی این متن صد تعجب نگارنده

شاه هم مثل شد وقتی که داستان جن 

داستان خفاشان از آب درآمد. گویی 

استاد خسروی بناگاه چرخشی صد و 

هشتاد درجه در تمام عقاید خود داده 

ایم و  ها که از زبان او شنیده باشد. چه آن

های بسیار که قبالً از ایشان  چه داستان

ها و ظرفیت  اندازی ایم. البته در این داستان گره خوانده

نوعی داستان شروع  بینیم، به فاشان را نمیداستانی داستان خ

شود. جا داشت که این داستان بیش از این  نشده تمام می

 یافت چرا که موقعیت داستانیِ واقعاً نابی بود. ادامه می

روندِ از خفاشان شروع شده، در داستان هدهد و بوف کور 

دهد، از  یابد. راوی دانای کل در متن توضیح می هم ادامه می

کند، دوربینش دور است. قدرت  و صفت استفاده میقید 

گردد نه فرم آن.  ی اصلی و قصه برمی داستان به خمیر مایه

نقش دو موجود متفاوت که یکی متعلق به شب و دیگری 

متعلق به روز است در این داستان هم مثل خفاشان تکرار 

پرست و اینجا هدهد و  شود. در خفاشان، خفاش و آفتاب می

 برد. گریزد و دیگری بدان پناه می یکی از آفتاب می بوف کور.

برگشت دوباره به اول شخص در داستان لغت موران. اینجا 

ها موجوداتی غیر از انسان هستند. ضعف ویرایش  هم شخصیت

تا مورچه  بینیم. ما سه ی این داستان هم می را در اولین جمله

ن در عمق زمین ما ها تاریک النه زرد بودیم که از پیچ و تاب راه

نماید. از این قسم  های بهتر می وضوح راه بیرون زدیم که به

روندِ از خفاشان شروع شده، در 
داستان هدهد و بوف کور هم ادامه 

یابد. راوی دانای کل در متن  می
دهد، از قید و صفت  توضیح می
 کند، دوربینش دور است. استفاده می
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موارد در این کتاب فراوان است و از استادی بواقع کلمه باز 

های  رسد. این داستان در حد دیگر داستان نظر می بعید به

ی  مجموعه نیست. راوی که یک مورچه است با سه مورچه

رود. توضیحات زیادی  یرون میدیگر برای پیدا کردن مایحتاج ب

شنویم فقط برای  ها از زبان راوی می در مورد رفتار مورچه

هم از زبان  گردد آن فهمیدن اینکه هر چیز به اصل خود برمی

 ها! مورچه

متن نهم مجموعه بزرگ شدن یک طاووس را از زبان 

کشد. علیرغم قدرت قلم و نثر زیبا که از  خودش به تصویر می

توان  دانم می م کارهای خسروی است اما نمیخصوصیات تما

را هم داستان گذاشت یا نه. شاید بیشتر یک روایت  اسم این

محض. یک متن. روندی که در متن بعدی هم از زبان یک 

شود. نکته اینجاست که الکپشتِ راوی  پشت تکرار می الک

گوید پرستویی سفید خاکستری را دیدیم که پرواز  خود می

ها اصالً  پشت تر گویی همین الک ند خط پایینکرد اما چ می

شناسند و راجع به  بینند نمی ماهیت موجودی را که می

نشینند! این اثر خصوصیت  ماهیت آن با هم به بحث می

پشت راهنما، مور  مشترکی با داستان لغت موران دارد. الک

راهنما و برگشت هر چیز به اصل خود. 

دی برای تفسیر این اثر و اثرهای بع

ی متن بازگشت.  توان به مقدمه می

های  بازنویسیِ مدرن تمثیالت و روایت

وار شیخ اشراق. در اثر خورشید و ماه  قصه

بینیم که ماه  صحبت ادریس با ماه را می

سَر و سِر خود با خورشید را برای پیامبر 

 گوید. می

سؤالی که ذهنم را مغشوش کرده این است که در هر حال 

های  اصلیِ تمام این آثار تمثیالت و روایت مایه و خمیر بن

وار شیخ اشراق است. حال چرا در کارهای اول با وجود  قصه

بینیم اما در  مایه ما فرم روایی و داستان مدرن را می این بن

کارهای آخر بناگاه با چرخشی صد و هشتاد درجه گویی همان 

آن از وار است که تنها زبان و نثر  های قصه تمثیالت و روایت

 شیخ اشراق به ابوتراب خسروی تغییر کرده؟!

حکایت سلیمان و بلبل اثر بعدی مجموعه است. جالب 

ی عمله اکره از زبان بلبل و جزء دایره لغات  اینجاست که واژه

 شود. این پرنده هم تکرار می

اولین عشق یوسف و زلیخا اثر سیزدهم مجموعه است. 
از عقل نیکی و چیزی که خداوند خلق کرد عقل بود و 

بعد  ها را بدل کرد به آدم. مهرافروز و اندوه. بعد هرچارتای آن

شوند و مهرافروز و اندوه  از ماجراهایی یوسف و نیکی یکی می

ها را  روند. یوسف آن در قالب زنی بنام زلیخا به نزدش می

شوند. اندوه به  پذیرد و مهرافروز و اندوه از هم جدا می نمی

گیرد. مهرافروز  رود و در قالب او جای می می کنعان نزد یعقوب

ی عزیز مصر با زلیخا دیدار  شود و در خانه راهی مصر می

کند. زلیخایی که معلوم نیست همان زلیخای اولیست که  می

جمع مهرافروز و اندوه بود یا زلیخای ثانی. در هر حال 

شود. بعد یوسف به مصر  مهرافروز در تن زلیخا ساکن می

روند و  زلیخا و یعقوب و پسران و اندوه به دیدارش میآید.  می

گوید این  افتند. بعد یوسف به پدر می در برابرش به خاک می

 بود تعبیر خوابی که دیدی.

ناپذیر از نظر ساختاری  این حکایت علیرغم زیباییِ وصف

مشکالتی دارد گویی جایی چیزی از عناصر چیدمان روایت جا 

ای  توصیفی دو صفحه ا هم مَچ نباشند.افتاده باشد و جاهایی ب

نمای کیخسرو آخرین اثر مجموعه   از خصوصیات جام جهان

 است.

دانید، ابوتراب خسروی حق استادیِ بسیار بر گردن من  می

ها دارد و این چیزی نیست که از  و بسیاری دیگر از شیرازی

خواهم بگویم را  اکنون می یادم برود اما اگر مطلبی که هم

ست در حق او و در حق  نیاورم خیانتی

ای مجیزگو در حق  ادبیات. خیانتی که عده

آورند و با  بزرگان ادبیات بجا می

سازی  های بیش از حد و بت تعریف

 دارند. نویسندگان بزرگ را به تکرار وا می

تمام آثار این مجموعه دارای 

العاده عمیق  هایی عرفانی و فوق مایه بن

ی خام  بودند. منظورم این است که ماده

 العاده قدرتمند بود. اما در یک داستان خواننده اصلی فوق

بیشتر از آنکه با نویسنده روبرو باشد با راوی روبروست. هر 

های واقعی باید  نظر من مثل انسان شخصیت داستانی هم به

ی لغات و چیدمان کلمات خاص خود را  زبان، لحن، دایره

ی  طور مثال نحوه داشته باشد. )خصوصاً در اول شخص( به

در داستان نوشتن من با پدر و پدر بزرگم تفاوت دارد. مثالً 

ملکان عذاب ما با چند راوی روبرو هستیم. اما تمام این 

نویسند! یک دایره لغات دارند! زبانشان  ها به یک شکل می راوی

یکیست و این همان زبانی است که در کارهای آواز پر جبرئیل 

شود. )مثالً  های جدید استاد هم تکرار می و دیگر داستان

ویران که در آنجا هم با دو داستان رویا و کابوس در کتاب 

دو هم یک زبان دارند.( حتا  راوی متفاوت روبرو هستیم که آن

هایی غیر انسان  که راوی دانای کل هست یا اول شخص زمانی

بعد از برنده شدن داستان رود 
راوی در معتبرترین جایزه ادبی 

ای مجیزگو از  کشور آنقدر عده
اند  زبان داستان استاد تعریف کرده

که او را به تكرار این زبان در مورد 
 اند. هایش واداشته تمام راوی
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پشت باز ما با تکرار دایره لغات و  مثل مورچه و طاووس و الک

 زبان مواجهیم.

ای دارد اما  ست. دایره لغات قوی این زبان، زبان قدرتمندی

های  سؤال اینجاست که آیا این زبان روی تمام شخصیت

های استاد  های مختلف تمام داستان مختلف و راوی

ی ادیبی بنام ابوتراب  نشیند؟؟؟ آیا زبان، زبان نویسنده می

های مختلف  ها و شخصیت ست، یا زبان راوی خسروی

های چندان ادیبی هم  ایش که ممکن است آدمه داستان

 نباشند؟؟؟

های استاد خسروی  من خودم معتقدم که بهترین داستان

ها. بعد از  ها و دهان اند. داستانی مثل دست های هاویه داستان

برنده شدن داستان رود راوی در معتبرترین جایزه ادبی کشور 

اند که  ف کردهای مجیزگو از زبان داستان استاد تعری آنقدر عده

 ■اند. هایش واداشته او را به تکرار این زبان در مورد تمام راوی
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 «اول بخش»ادبیات پارسی با زبان و ادبیات عرب روابط متقابل زبان و«هفتمگفتار » ،یر تحول نثر پارسیس 

 «نیندا ام» 

 

ثر زبان أت ثیر وأتوان ت نمی بررسی سیر تحول نثر فارسی، در

یکدیگر نادیده  ادبیات عرب را با ادبیات پارسی و زبان و و

 سبکی و دگرگونی زبانی، چراکه این روابط در گرفت،

در این گفتار  مهم است. هردو زبان بسیار مشخص و ..واژگانی.

ایم هرچند به اختصار در این زمینه اشاراتی داشته  کوشیده

 باشیم.

 ارتباط زبان و ادب پارسی با زبان و ادب عرب آغاز -3

گاه  در واقع استیالی تازیان و اسالم آوردن ایرانیان هیچ

باره در تغییر زبان و ادب ایران تأثیر  و یک طور مستقیم به

های  نکرد. از آنجاکه بسیاری از نواحی ایران خاصه در قسمت

ها همان فرمانروایان و  مدت تا تر به صلح گشوده شد، شرقی

 -عمال دولتی ایرانی مأمور اداره کارها بودند. سازمان اداری

دیوانی ساسانیان چنان پیشرفته بود که 

انان تازی تازه وارد در ابتدای سبب شد حکمر

در  امر، در مقابل آن عاجز بمانند و ناچار

اداره امور کشور تازه فتح شده به همان 

ایرانیان تمسک بجویند. بر این اساس و طبق 

کم تا یک قرن بعد هنوز کارهای  تاریخ، دست

البته به دست خود  )و اداری و امور دفتر و دیوان به فارسی

 گرفت. انجام می ایرانیان(

های پیش از  طور ویژه )و البته در دوره در این یک قرن به

ای در  اسالم هم( ایرانیان و ادب و زبان پهلوی تأثیر عمده

جای گذاشتند که البته این تأثیر  ادبیات و زبان عرب به

های بعد هم ادامه داشت. بعدها با استیالی  همچنان در دوره

ربار، دوره نفوذ عربی در پارسی عنوان زبان د زبان عربی به

طور جداگانه مورد  هر یک از این مراحل به شود که شروع می

لیکن باتوجه به این دو دوره کامالً  بررسی قرار خواهد گرفت.

دو مرحله  ها در این تأثیر و تأثرهای هر یک از زبان و متمایز

کند که اگرچه  توجه می انگیزی جلب نکته شگفت

: 3192) ی ادبی ایران از گذشتهدر کتاب  کوب هم دکترزرین

انگیز  ای دارد، اما بیان صریح این نکته شگفت ( به آن اشاره39

های خود  تری را در واژه دهنده در کالم یان ریپکا تلنگر تکان

عنوان منتقد و مستشرقی که خالی از تعصب  ریپکا به دارد.

این تأثیرات نگرد، در مورد ایرانیان در  ملی به این جریانات می

کنند در  در موارد بسیاری، آنچه اخذ می» گوید: متقابل می

اند و یا هنوز هم  حقیقت همان است که خود بخشیده

( برای فهم بهتر آنچه ریپکا 530: 3192) «بخشند! می

گوید ابتدا تأثیر ایرانیان و زبان آنها را در زبان و ادبیات  می

زبان عربی در  تأثیرکنیم و سپس به نفوذ و  تازی بررسی می

 پردازیم. ایرانی می

*** 

پیش از این در مورد شرایط و اوضاع اجتماعی، مذهبی، 

های سامانی، غزنوی و  علمی و فکری که هر یک از نظام

های محلی معاصر آنان در جامعه ایجاد کرده بودند، کم  دولت

روابط متقابل زبان و » گفتار و بیش اشاره کردیم و حاال در

به بررسی این نکته  «ادبیات پارسی با زبان و ادبیات عرب

پردازیم که نخست چگونه ادب پارسی و عرب با یکدیگر  می

باعث ایجاد  ارتباط یافتند و چه تأثیراتی برهم نهادند و هر یک

چه تغییراتی در دیگری شد تا به قرن 

 چهارم و پنجم رسیدند.

نثر، پیش از » گفتارطور که در  همان

های رسمی  گفته شد نخستین جرقه «اسالم

این ارتباط ادبی و زبانی توسط صاحبان 

دیوان کتابت صورت گرفت. بدیهی است که 

اهداف )با  عنوان امری الهی و روحانی میان یک دین به

با قومی که به  کند( مشخصی که هر دین الهی دنبال می

مناسبات جغرافیایی ظهور این دین در سرزمین خود، 

داند، فاصله بسیاری وجود  خویشتن را صاحب و متولی آن می

و حاال  شوند دارد و در واقع دو امر جدا از هم محسوب می

روابط و اینکه این قوم با استفاده ابزاری از دین نوظهور چه 

 گیرند، هایی را با ملل و جوامع دیگر در پیش می سیاست

روابط یک دین الهی  خود دین ندارد. معنوی ارتباطی با روابط

با مردم جوامع مختلف یک رابطه روحانی و براساس فطرت 

بشری است و البته خارج از محاسبات بشری... اما ارتباط 

ها و  بقیه حکومت با داند، قومی که خود را متولی آن دین می

ها براساس پیشینه فرهنگی خودِ آن قوم است که اگرچه  ملت

تأثیر این آئین جدید قرار است که متحول شده باشد، اما  تحت

در واقع هریک از افراد این قوم در میزان صداقت و اعتقاد خود 

)که این  به این دین جدید تفاوتی با مردم سایر ملل ندارند.

اسالم است که میزان برتری فقط تقوا  درواقع شعار اصلی

در هر صورت آنچه در تقابالت این مبحث در مورد آن  است(

استیالی تازیان و اسالم آوردن 
طور مستقیم  گاه به ایرانیان هیچ

باره در تغییر زبان و ادب  و یک
 ایران تأثیر نكرد.
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شود ملت عرب است  صحبت می

نه پیروان یک دین یا اساساً خود 

 اسالم.

تأثیر ایرانیان و زبان آنها در  -5

 .زبان و ادب عرب

نژاد  ملل سامی به تصریح تاریخ،

ای بسیار دور ه عرب از گذشته

خوش حبشیان و اغلب زیردست ایرانیان و  خود همواره دست

و به  (591: 3. ج 319۹)بهار،  اند. نوبتی مطیع رومیان بوده

های دیگر در این ارتباطات  شک مثل تمام ملت این علت، بی

لغات زیادی از ملل همسایه وارد زبان آنها شده است. اما در 

زیر حکومت ایران دوره دور پیش از اسالم، عرب بیشتر در  این

قرار داشته و دیری مراکز بزرگ آن همچون یمن و بحرین و 

و از عهد »حیره و حجاز در تملک ایرانیان بوده است 

هخامنشی تا عهد یزدگرد و شهریار مدت 

هزار و دویست سال این ملت بستگی 

سیاسی و تجاری با ایران داشته و قسمتی 

دور  از نفوذ ادبی ایران مربوط به این ادوار

استاد بهار  (591)همان:  «.و دراز است

کند که عرب از زبان فارسی  تأکید می

بیشتر از سایر ملل لغت گرفته است و از 

شناسان عرب هرگاه در اصل لغتی از  همین راه است که لغت

لغات غیر عربی تردید کنند که از کجا است، آن را از لغات 

یه اشاعه دین مبین دانند. پس از ورود اعراب در سا فارسی می

تغییری یکباره  در ابتدای امر های فتح شده، اسالم در سرزمین

در اوضاع درباری و اجتماعی و به پیرو آن فرهنگی و ادبی این 

ها به امر خلیفه  ها رخ نداد. خراج از این سرزمین سرزمین

شد اما تمام امور دیوانی مربوط به آن و نیز بایگانی و  گرفته می

ها و گرد کردن خراج و  ستیفاء و نگهداری دیوانخزینه و ا

معامله با دهقانان و کشاورزان زیر نظر خود کارگزاران بومی 

شد. سکه، زبان و خط در اکثر مناطق و  این کشورها انجام می

ویژه ایران تغییری نکرد. امرای فاتح تنها در گرفتن خراج به  به

اسالمی اهتمام طریقی ساده و در آموختن نماز و آداب اولیه 

 و ورزیدند و همین تقاضا را نیز از ایرانیان مسلمان داشتند می

خواندند. از آنچه  حتی ایرانیان نماز خود را هم به پارسی می

شود که فاتحان عرب در اوایل با  گفته شد، چنین برآورد می

کردند و احتماالً  های مغلوب خود به مسامحه رفتار می ملت

 – 529)همان:  زبان مردم نداشتند.گیری در تغییر  سخت

523) 

کند که شاید بعضی از امرای عرب  ایشان اگرچه عنوان می

های فارسی و پهلوی را به حکم خرافی بودن دور انداخته  کتاب

کند که تاکنون شواهدی دال  یا سوخته باشند اما تصحیح می

هر روی آنچه امرای عرب  بر این حقیقت دیده نشده است. به

شک انجام دادند، عدم تشویق یا  د زبان فارسی بیدر مور

)همان:  نویسی بود. تحریک مردم و نویسندگان به فارسی

301–302،5۹3) 

بی، زبان عربی در انتقال دیوان از فارسی به عرپس از 

کار رفت و گروهی  عنوان زبان اداری و رسمی به سراسر ایران به

زیرا گذشته از » از ایرانیان به آموختن آن زبان روی آوردند،

کار  آنکه مشاغل و مقامات دولتی و اداری مستلزم دانستن و به

قلمرو خالفت وسیله آن با سراسر  بردن زبان عربی بود به

: 3. ج 3195)خانلری،  «.توانستند ارتباط بیابند می اسالمی

به این ترتیب بود که استعداد درخشان ایرانی به دو  (139

علتی که گفته شد، شروع به رشد و ترقی 

در زبان جدید نمود. شاعران شروع به 

و نویسندگان و  سرودن شعر عربی کردند

جسته خود دانشمندان نامدار ایرانی آثار بر

را به زبان عربی تألیف کردند و آثار بسیاری 

ها  از ادبیات پهلوی، پارسی و سایر زبان

توسط مترجمان ایرانی به عربی ترجمه شد. 

امیه  عرب در صدر اسالم و حتی قسمت زیادی از دوره بنی

مطلقاً توجهی به علوم عقلی نداشتند و قرآن و سنت رسول را 

تند و به مسائل دیگر دانس برای سعادت کافی می

پرداختند. در مدتی بیش از یک قرن که حکومت و  نمی

سیادت در دست عرب بود توجه اساسی به علم و کتابت 

 صورت نگرفت.

مغرب  مشرق و ارتباطی که از اثر ایران دوره ساسانی بر اما

ملل آسیای صغیر یافته  بابلیان و ملل بزرگی مانند هندوان و با

اسکندرانی به مشرق زمین و بالد  علوم یونانی ونیز نفوذ  و بود

توجهی در علوم برخوردار شده بود. علل و  ایران از ترقیات قابل

وار چنین  توان فهرست های این ترقی را می در عین حال نشانه

 برشمرد:

هایی عظیم شامل کتب پهلوی و یونانی در  وجود کتابخانه -

 وره ساسانیها و یا در خارج از آنها، در د آتشکده

مایت پادشاهان ساسانی از ترویج و فراگیری علوم و ح -

فراهم آوردن وسایل آشنایی ایرانیان با مراکز علمی دنیای آن 

 روز

نفوذ علوم یونانی و اسکندرانی همراه با رواج آئین مسیح  -

 در شاهنشاهی ساسانی

نژاد  ملل سامی به تصریح تاریخ،
ای بسیار دور ه عرب از گذشته

خوش حبشیان  خود همواره دست
و اغلب زیردست ایرانیان و نوبتی 

 اند. مطیع رومیان بوده
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هایی برای ایرانیان مسیحی در بالد  ایجاد مدرسه -

یساهای ایران و تألیف کتب توسط مشاهیر کل نسطوریان و

 عیسویان ایرانی

 رونق ادبیات سریانی و تألیف کتب ایرانیان به این لهجه -

شاپور و مدرسه طب و بیمارستان، و  ایجاد و بنای گندی -

که  )چنان ترجمه کتب یونانی به پهلوی در آن به فرمان شاپور

 (.شاپور مرکزیت طب یونانی یافته بود گندی

پس از تسلط یونانیان در عهد اشکانی و ساسانی بالد  -

تأثیر تمدن یونانی قرار گرفت و در آن  شرقی ایران تحت

ویژه ریاضیات و  )به .نواحی، مراکزی برای تعلیم علوم ایجاد شد

 نجوم( 

های دیگر که گویای واضحی است  و بسیاری از علل و نشانه

متعددی از کتب  های بر اینکه، در آغاز تمدن اسالمی ترجمه

فلسفی و علمی و یونانی به پهلوی موجود 

های علمی ایرانی که  حوزه»بوده و این 

مقارن حمله عرب در ایران وجود داشتند 

تقریباً در تمامی عهدی که مورد مطالعه ما 

دادند ]...[ و از  است به کار خود ادامه می

همین مراکز است که مؤلفان و مترجمانی 

پدید آمده و به تألیف و در دوره اسالمی 

های سریانی و پهلوی و هندی به عربی  نقل کتب از زبان

 (332،339-32: 3.ج3190)صفا، «.اند مبادرت جسته

در تصرف مسند خالفت بغداد،  پس از پیروزی عباسیان،

های این  خدعه و کارشکنی ایرانیان با وجود تمام خیانت و

این دوره غلبه شدت نفوذ یافتند و  حکومت جدید در آن به

-315آخر عهد مأمون )تا نژاد ایرانی در حکومت اعراب بود.

پس از آن از آغاز خالفت معتصم تا انقراض عباسی  .ه.ق. ،539

تسلط ترکان بود مگر مدت محدودی که دوباره با استیالی 

به  تا غلبه سالجقه ادامه داشت( و بویه بر بغداد حاصل شد آل

افکار و عادات ایرانی فراوان شد و نفوذ عقاید و » این ترتیب

اصول دیوانی ایران که از اوائل اسالم از طرف عرب اتخاذ شده 

بود، دوام یافت و وسعت گرفت، حتی اعیاد ملی ایران مانند 

( و 331: 3125)رضازاده،  «.نوروز و سده و مهرگان مرسوم شد

ایرانیان بیشتر از قبل همچنان به ترجمه و تألیف به عربی 

 مه دادند.ادا

ربّن  ابوزکریا یوحنا بن ماسویه، جورجیس بن بختیشوع،

الطبری، ابن المقفع، نوبخت اهوازی، ابوحفص عمر بن فرّخان 

الطبری و بسیاری دیگر... شماری از مترجمانی هستند که 

حجم کثیری از کتب طبی، نجوم و ریاضیات آثار جالینوس، 

خصوص پهلوی به  و بهارسطو و ... را از یونانی، سریانی، هندی 

-339: 3. ج 3190)صفا،  زبان عربی ترجمه و وارد کردند.

333) 

دوره همت به تاختن در ادب و  قلم توانای ایرانی که در این

زبان عرب نمود، نثر تازی را که در آغاز امر بسیار ابتدایی و 

ساده بود، در اواخر این عهد به مراحل قابل توجهی از کمال 

 رساند.

 غییراتی که ایرانیان در نثر عرب ایجاد کردندت -5-3

تطور اصلی نثر عربی پس از ورود اسالم از اواخر قرن اول 

آغاز شد و دوره نثر مرسل و ساده آن تقریباً تا دو قرن هجری 

بعد یعنی اوایل نیمه دوم قرن سوم هجری به طول انجامید. 

اواخر قرن اول مقارن با نفوذ ایرانیان در دستگاه حکومتی 

عرب بود. این تحول، ابتدا از مکاتیب و ترسالت آغاز گشت. 

غت زبانی ایرانیان که پیشینه خوبی در آثار مکتوب و بال

که پیش از این در فصل  )چنان داشتند

تدریج  به اشاره شد(، «نثر پیش از اسالم»

مهارت و توانایی خود را در ترسالت دربار 

نحوی که به گفته  عربی نشان دادند به

دکترخطیبی، شیوه نگارش ترسالت آنان 

در همان دوره به اسلوب فارسی معروف 

 صورت ظاهری پدیده( 332: 319۹) شد.

عبارت بود از تغییر شیوه نثرنویسی از اصالت دادن به ایجاز که 

به اطناب که در ایران کهن متداول  در نزد عرب تداول داشت،

کتابت رسائل در صدر اسالم و قسمت اعظمی از دورۀ  بود.

امیه در نهایت اختصار و کمال ایجاز بود و این ایجاز در  بنی

لبته در این ایجاز از شد، که ا حقیقت اصل فصاحت شمرده می

های پیش از اسالم و حتی خود قرآن تقلید  نثر کهان و خطابه

آمد و حفظ آن هم  در کلمات کم می معانی بسیار شد. می

کمتر  ای نداشت، تر بود و به کتابت که عرب از آن بهره ساده

 افتاد. احتیاج می

جا توسط کاتبان ایرانی دربار امرای  تطور نثر عربی از همین

رب، یا با شیوه نوین نگارش ترسالت یا با ترجمه کتبی چند ع

از زبان پهلوی به عربی و افتتاح سبک نثر مرسل، آغاز گشت. 

اما روند این تحول تدریجی با ظهور دو نویسنده ایرانی دیگر 

عبدالحمیدبن یحیی کاتب  بیش از پیش تسریع و تثبیت شد.

مقفع و بعد پیروان آنها، کسانی بودند که از سویی با  و  ابن

تقلید و توجه به اسالیب کهن پارسی، سبک نثر مرسل را در 

نثر عربی رواج دادند و از سویی در تبدیل صورت ایجاز با 

قطعاتی کوتاه و شعرگونه به طریق اطناب در نثر عربی پیشرو 

 بودند. 

مقفع و پیروان او ساده و  سبک ابن
استعمال  مرسل بود و در انتخاب و

الفاظ روشی بینابین داشت که 
عبارت بود از مساوات توأم با بسط 

 به اقتضای مقام. و تأکید معنی،
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ل بود و در انتخاب مقفع و پیروان او ساده و مرس سبک ابن -

استعمال الفاظ روشی بینابین داشت که عبارت بود از  و

به اقتضای مقام. از صنایع  مساوات توأم با بسط و تأکید معنی،

ندرت سجع و گاه ازدواج در  دوره قبل به لفظی معمول در نثر

 (33۹، 33۹: 319۹)خطیبی،  رفت. کار می آثار او به

، نثر مطنب و مرسل بود، در سبک عبدالحمید و پیروانش -

تفاوت شیوه  اما این اطناب بیشتر در معنی بود و نه در لفظ.

کالم او با نویسندگان دوره قبل این بود که؛ معنا با صراحت و 

کار  ندرت به گرچه سجع به شد، پیوستگی و روانی بیان می

هر صورت، هر دو  شد، اما به رفت و بیشتر به توازن توجه می می

مقفع استعمال  ثر عبدالحمید بیشتر از آثار ابنصنعت در ن

پرداخت و  مقفع معموالً به ترجمه آثار قدیم می شد. زیرا ابن می

عبدالحمید بیشتر در مکاتیب و ترسالت و موضوعات انشائی 

 نوشت. که مجال پرداختن به لفظ در آن بهتر فراهم بود می

گذار  بنیاناو را باید در حقیقت » دکترخطیبی معتقد است که

سبک نویی در نثر عربی دانست که در ادوار بعد، در زبان 

عربی و به تقلید از مختصات آن در 

زبان فارسی، سبک فنی شناخته 

 )همان( « .شود می

پس از این دو بسیاری از 

نیز با شیوۀ  30نویسندگان دیگر ایرانی

نویسندگی خود در تحول نثر عربی 

رین ت سزایی گذاشتند. مهم تأثیر به

این تأثیرات در این مقطع زمانی: به کارگیری شیوه اطناب در 

سایر موضوعات و معانی، تدوین و تصنیف به طریقۀ نظم و 

که در تألیفات و آثار ترجمه شدۀ ایران پیش از  چنان -  ترتیب

اسالم مرسوم و متداول بود و در میان نویسندگان عرب 

ه تقلید از بالغت تدوین سبک بالغت عرب ب  -ای نداشت سابقه

 مدون ایرانی در دوره پیش از اسالم... بود.

از  -چنان که پیش از این هم اشاره شد -به همین دالیل 

آغاز قرن دوم،اسلوب پارسی در زبان عربی شهرت یافت،تا آن 

حد که دراین دوره آموختن و روایت کردنآثار ترجمه شده 

و عهود و سیر  اززبان پارسیو نیز آموختن امثله عجم و رسائل

فارسی،از نخستین شروط فن کاتبی به شمار می رفت.)همان: 

انتقال و ترجمه این نوشتارها، به همراه خود (.»333 - 333

بالغت ایرانی را نیز وارد دورۀ اسالمی کرد و به آن امکان داد 

                                                           
17 برای اطالع بیشتر از نام این نویسندگان ر.ک.: ذبیح اله صفا،  -

. نیز:  731-731ص  7(، ج7831)تهران: فردوس،  تاریخ ادبیات در ایران

.777( ص 7831)تهران: زوار،  فن نثر در ادب پارسیحسین خطیبی،   

تا پس از تلفیق با بالغت عربی در هیأت بالغت فارسی دری 

نقطه ای است که دگردیسی محقق  ظهور کند و این جا دقیقاً

 (.523: 3199)زرقانی، « می شود

از اواخر این قرن، تحول تازه ای در نثر عربی آغاز شد که باز 

هم فضل تقدم، در ابداع و ایجاد آن، بهابن عمید نویسنده 

ایرانی دیگری باز می گردد. پایه این تحول، به عکس آنچه در 

از بیان معنی، بر تکلفات سبک عبدالحمید بیان داشتیم، بیش 

لفظی و آرایش کالم استوار بود. ابن عمید نخستین نویسنده 

ای بود که سجع و دیگر صنایع لفظی را در مقیاسی وسیع تر 

به کار برد و نثر عربی را از سبک مرسل به اسلوب فنی مبدل 

ساخت و البته زبان عربی به علت سابقه سجع در اواخر دوره 

تار خاص زبانی خود به راحتی آمادگی این جاهلیت و نیز ساخ

 سجع و صنعت پردازی را داشت.

در این زبان هم، نثر فنی پس از رسیدن به اوج، آرام آرام به 

سوی تکلف رفت، چنان که بعد ازابن عمید، شاگرد او صاحب 

در استعمال سجع به حدی زیاده روی می کرد که از »بن عباد

این بابت مورد ایراد معاصران خود 

قرار گرفت و این توجه شدید به 

صنایع مخصوصاً در رسایل او به 

. 3190صفا، «)خوبی دیده می شود

 (.۹13: 3ج

در واقع همین نویسندگان برجسته 

پارسی بودند که پس از تبحر یافتن 

در زبان تازی نثر ساده و ابتدایی عرب را به تکلف و پیچیدگی 

کشاندند تا در دوره های بعد بر روی نثر پارسی تأثیر گذاشته 

ب نثر نویسی به عبارتی نخست اسلو و آن را دگرگون نماید.

پارسی در ایران قدیم بود که در تکوین نثر مرسل عربی در 

نخستین دوره تأثیر گذاشت و سپس با رنگ مختصات لفظی 

نثر عربی و از آن طریق در اقسام مختلف نثر فارسی تقلید 

 شده و به کار رفت.

پرداختن به آنچه در باال آمد تحقیق کامل و فراگیری 

موضوع در ارتباط مستقیم با  نیست، چرا که این موضوع

نمی باشد اما با وجود این ، اشاره هر چند ناقص گفتارهای ما

فوق، تنها از این جهت است که توجه شود تنها زبان و ادبیات 

عرب نیست که در زبان فارسی تأثیر بخشید، بلکه تأثیر زبان و 

فکر و عقاید فارسی نیز در عربی کم نبودو اینجاست که سر 

ایرانیان[ در موارد بسیاری، »]پکا نمایان می شود که: گفته ری

آنچه اخذ می کنند در حقیقت همان است که خود بخشیده 

 (.530: 3192...« )اند 

همین نویسندگان برجسته پارسی بودند که 
پس از تبحر یافتن در زبان تازی نثر ساده و 
ابتدایی عرب را به تكلف و پیچیدگی 
کشاندند تا در دوره های بعد بر روی نثر 

 .پارسی تأثیر گذاشته و آن را دگرگون نماید
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مناسب عرب دراستفاده از لغات بیگانه این است  شگرد اما

که هر لغتی را که خود ندارد و از زبان های دیگر و از جمله 

مناسب با لهجه و سلیقه خویش می فارسی می گیرد، مالیم و 

کند یعنی به تعبیر استاد بهار لغت را فرو برده و نشخوار کرده 

: 3. ج 319۹و از حاالت و اختصاصات اصلی آن می اندازد.)

(. لغات وارد شده را عربی می کند و بعد طبق ساختار 593

نحوی و لغوی خود از آن فعل و مصدر و لغات دیگر مشتق 

نتیجه این قبیل آمیزش »خود می کند. و البته  کرده و به نام

و پذیرش، ثروت زبان و برومندی کالم و وسعت فکر و توانایی 

گوینده و نویسنده در ادای مقاصد مختلف و اغراض گوناگون 

  ■)همان(.« خواهد بود
 

 

 
 

 

 منابع: 

. چاپ  سبک شناسی،تاریخ تطور نثر فارسی(.319۹بهار محمدتقی.)

 ج.تهران:نشر زوار1دوم.

. چاپ سوم. تهران:  فن نثردر ادب پارسی(. 319۹خطیبی ، حسین.)

 نشر زوار

.چاپ دوم. بی جا : تاریخ ادبیات ایران(.3125رضازاده شفق، صادق.)

 انتشارات دانشگاه پهلوی

از دوران باستان تا ،  تاریخ ادبیات ایران(. 3192و دیگران.)ریپکا،یان 
 ترجمه عیسی شهابی. چاپ سوم. تهران: نشر علمی وفرهنگی . قاجاریه

تاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان فارسی ،  (.3199زرقانی ، سید مهدی.)-
 .چاپ اول.تهران: نشر سخنتطور و دگردیسی ژانرها تا میانه سده پنجم

.چاپ سوم.تهران: ازگذشته ادبی ایران(. 3192زرینکوب، عبدالحسین.)

 نشر سخن.

.چاپ هیجدهم.جلد  تاریخ ادبیات در ایران(. 3190.) یح الهصفا،ذب

 اول.تهران:نشر فردوس.

(.چاپ 5و3.)ج. تاریخ زبان فارسی(. 3195ناتل خانلری ، پرویز.) -

 هفتم.تهران:فرهنگ نشر نو.
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 « ناتوردشت»نقدی بر رمان   
 «ایوب بهرام»؛«جی.دی.سلینجر »نویسنده  
 

 ها کوچهاز عمق کوچه پس حرفی
رو بشنوی، البد اولین چیزی که   خوای قضیه واقعا می

 م و بچگی... دنیا اومده خوای بدونی اینه که کجا به می

، «ناتوردشت»هولدن کالفیلد راوی یا اول شخصیت رمان 

که در محافل ادبی به « جروم دیوید سلینجر»نوشته 

که در فاصله  سلینجر معروف است؛ داستان بلندی دی جی

دار در روزنامه و پس از  صورت دنباله به 332۹-3322های  سال

 صورت رمان در آمریکا و انگلستان منتشر شد. چندی به

های خیابانی  در این رمان که سراسر کلمات محاوره و گویش

 -و شاید یکی از دالیل موفقیت او هم همین باشد–است 

چشم  آن به های فراوانی در پس و پیش تراشی داستان

بیتلز و موسیقی راک   گذار گروه خورد. از قبیل کشتن پایه می

جان لنون توسط مارک دیوید جبن که ادعا کرده بعد از 

تاثیر قرار گرفته  خواندن این کتاب تحت

 والی آخر.

داستان از این قرار است که یک پسر 

شانزده ساله مریض تحت درمان که از 

ز هست، یک خانواده نسبتا پولدار نی

 کند به روایت داستان. شروع می

کند که  گونه روایت می از قرار هولدن این

های زیاد، پدر و مادر برخالف میل  بعد از عوض کردن مدرسه

روزی پنسی که مدرسه نسبتا  ی شبانه باطنی اورا به مدرسه

دست  فرستند ولی او در آنجا هم موفقیتی به ست می خوبی

 آورد. ط زبان را نمره قبولی میآورد و از شش درس فق نمی

ای به پدر و مادر  او که از درس خواندن ناامید شده، نامه

نویسد که قصد دارد ترک تحصیل کرده و به خانه برگردد.  می

استراد –اتاقی خود  از بد حادثه بعد از فرستادن نامه، با هم

گیرد همان شب از  کند و تصمیم می دعوای سختی می -لیتر

کشد تا به خانه  روز طول می . اما چون نامه سهمدرسه برود

رود. یعنی در همان  شود که به هتل می برسد این می

رود تا بعد از  به هتل می -نیویورک-ی او است  که خانه شهری

رسد به خانه مراجعت  دست پدر و مادر می روز که نامه به سه

 افتد. روز اتفاق می کند. و تمام داستان در این سه

پسری است که افسردگی مفرط دارد و این امر در هولدن 

ست.  کند. از زمین و زمان شاکی های او سیالن می واگویه

چیز پایبند  شخصیت است و به هیچ هرهری مذهب و بی

گوید که از  شود. خود او می چیز راضی نمی نیست. از هیچ

بعضی چیزها راضی و خشنود است ولی در طول روایت 

ها هم اورا خشنود و راضی  که همان دهد داستان نشان می

 کند. نمی

البته هولدن کالفیلید نماد شخصیت شهرزده و مدرن قرن 

بازی دیده که دیگر  بیستمی است که آنقدر ظاهرسازی و دغل

چیز اعتمادی ندارد. هولدن مولود  کس و به هیچ به هیچ

کم امواج آن دارد به تمام  ی مدرن امروزیست که کم جامعه

 رسد ابتدا پیشرفته و بعد مابقی. ورها میسواحل کش

کند، ناگهان در  کند، گریه می شخصیت داستان روایت می

کند ادای فالن بازیگر وسترن که تیر  میان گریه هوس می

گیرد و به  خورده در بیاورد ولی بعد از این کار خود عقش می

 گوید. خود ناسزا می

های ناتوردشت همه  شخصیت

دنبال  هایی هستند منفرد. همه به جزیره

سرگرفتن کار خود هستند. همه به فکر 

نردبانی برای باال رفتن هستند. حاال این 

اند هرکسی باشد. دوست، تو نردبان می

 معلم، استاد، شاگرد و حتی خانواده.

ها  در ناتوردشت بیشتر شخصیت

آموز و همه در حد سن و سال راوی داستان هستند.  دانش

 پنجاه آمریکاست. آموز دهه ناتوردشت روایتگر نسل دانش

روی و  ها دروغ، راست یا خوب است یا بد. زیاده اینکه این     

های تلخی است که از پنجاه  ها واقعیت نه، اینافراط است یا 

افتاده و  صورت روزمره اتفاق می سال پیش در غرب دارد به

حاال دامنه آنها به شرق هم گسترش پیدا کرده. اینها از 

ها را از این به بعد زیاد  عوارض مدرنیته است که این نوع تیپ

 نظاره خواهیم کرد.

ی تهی از نظر شخصیت. شخصیت هولدن شخصیتی است بی

که به ته خط رسیده.  هنجارهای جامعه نه علمی. کسی

گوید  که می برعکس برداشت ضمنی خیلی بیشتر از چیزی

فهمد.  فهمد. شاید بیشتر از اطراف و پیرامون خود می می

کند ولی در حقیقیت یک  فهمی می بااینکه اظهار نادانی و کم

و فهم باالیی  چیز اطالعات نوع تجاهل است. او در مورد همه

دارد. در مورد تاریخ، در مورد ادبیات، در مورد سینما، در مورد 

شخصیت.  هولدن شخصیتی است بی
از نظر هنجارهای شخصیتی تهی 

که به ته خط  جامعه نه علمی. کسی
رسیده. برعكس برداشت ضمنی خیلی 

 فهمد. گوید می که می بیشتر از چیزی
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ها ولی چنان ماهرانه روایت  ها و مکتب موسیقی و سبک

 کند. شود که خواننده خودرا از او داناتر احساس می می

شود گفت یک نوع دادن  ها تصادفی نیست. می البته این

یت هولدن در سن اطالعات درمورد سطح اگاهی است. شخص

سالگی به ته خط رسیده. خیلی  شانزده

فهمد. نگاه دوباره  بیشتر از سن خود می

مانند دوره کردن یک فیلم یا داستان دیده 

شده و خوانده شده است. این است که 

 کند. جا احساس بیزاری می همه

ست با  هولدن کالفلیلد از همه فراری

شود.  هرکس و هر جمعی چفت و بست نمی

ها.  ها یا واگویه کند اما در مونولوگ اد گفتاری او بیداد میفس

دهد. بسیار  اما در جمع خیلی فرهیخته و اهل آداب نشان می

شکننده و زودرنج است از شانس بد و اقبال ناسازگار به 

آید از  آورد توزرد و ناخلف از آب در می هرکسی رو می

 خانوادگی.های  اش و دوست اتاقی استرادلیتر گرفته تا هم

ها جزیی از زندگی  بینیم این اما اگر خوب نگاه کنیم می

روزمره است که تفکرات هولدن و امسال اورا مانند شخصیت 

 کند. زده از اطراف می کور و کافکا زودرنج و دل بوف

افتد یا شب و یا در  فضای داستان بیشتر یا در غروب اتفاق می

. کمتر اپیزودی در گرفته و تاریک محیط بسته. فضا فضای مه

 افتد. روز اتفاق می

کند در روز است.  اما جالب این است که خاطره که تعریف می

بیشتر فضاهای خاطرات او در روز و طراوت شادابی اتفاق 

صورت خاطره  افتد. حاال شاید کسی بگوید کل داستان به می

–شود ولی کلیت داستان آری اما دانای کل داستان  گفته می

هوشمندانه فضای شب و تاریکی و غروب را برای  -سلینجر

خواهد از یک  فضای غالب داستان انتخاب کرده و هرجا می

گردد. یک  حسرت و اتفاق خوب روایت کند به فضای روز برمی

 آلود. نوع فضای فرانک اشتاینی غم

زبان داستان زبان محاوره است. آقای نجفی مترجم اثر، 

کرده، البته خیلی کلمات و  گونه روایت داستان را که این

ترکیبات ناب فارسی است و باید دید که آیا  معادلی هم برای 

 آنها در زبان انگلیسی هست یا...

زبان زبان محاوره صرف و کوچه بازاری است. تمام کلمات 

بازاری است.  اند. لحن هم لحن کوچه شکسته و خالصه شده

باید دید اگر در ایران کسی با این زبان و 

کند  لحن داستان بنویسد ناشری قبول می

کتاب اورا چاپ کند. تازه اگر چاپ شد 

باید دید منتقدین ادبی چگونه بر نعش 

ی عرض اندام  تازند و اصال اجازه و میاثر ا

دهند. حاال چه شده  به چنین اثری می

منتقدینی که کشته مرده زبان کالسیک 

گذرند.  قدر با رویی باز و دلی گشاده از کنار آن می هستند این

شاید چون او سلینجر است و شاید چون این کتاب هفتاد سال 

 پیش چاپ شده والی آخر.

از خواب هولدن گرفته شده. او در  ناتور دشت نامی است

ها در آن  بیند که نگهبان و ناتور دشتی است که بچه خواب می

کنند، در انتهای دشت  پرتگاهی است و او مواظب  بازی می

 سمت پرتگاه نرود. ها به است کسی از بچه

ناتور دشت در حقیقت خود بر لبه پرتگاه ایستاده و شاید 

اده ولی هنوز خودرا نگهبان خیلی وقت است که به زیر افت

داند که جان اورا به لب رسانده. دشت برای او  دشتی می

زندانی است مخوف و شاید او در پی دشتی نمادین است. 

دشتی که هر دقیقه از چمنزاری به چمنزاری کوچ داده 

 ■ شود. می

 

  

 

 

ناتور دشت در حقیقت خود بر لبه 
پرتگاه ایستاده و شاید خیلی وقت 
است که به زیر افتاده ولی هنوز 

داند که  خودرا نگهبان دشتی می
 ه.جان اورا به لب رساند
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 «پنجمبخش »نامه  بررسی جایگاه زن در مرزبان  
 «اسمن بهارآرنگی» 

 

 های منفی گروه دوم: زنان با چهره -ب

 (121زن قصاب ص) زن قصاب و زن بافنده بخش دوم:   

 چكیده داستان:

کند  ای منفی خودنمایی می که با چهره یکی دیگر از زنانی

همسر قصاب است که داستانش در جریان داستان زروی، بز 

فروشد.  آید که شبان او را به مرد قصابی می نری پیش می

کند زروی دست و پایی  وقتی قصاب قصد بریدن سر او را می

دنبال او  برد. قصاب به در می و جان بهگشاید  زند، رسن می می

رود. در آن نزدیکی باغی است و زن قصاب با باغبان سر و  می

باغ با هم مالقات  دهد در سِّری دارد و هرگاه فرصتی دست می

روز این اتفاق واقع شده بود. زروی به در باغ رسید  کنند. آن می

د را پیش دوید. ناگاه زن خو دنبال او می و داخل شد. قصاب به

باغبان یافت و چون آن دو قصاب را کارد کشیده دیدند، یقین 

کردند که او از دوستی ایشان آگاه بوده است. قصاب و باغبان 

هر دو گالویز شدند و بانگ و فریاد مردم از هر سو برخاست. 

 زروی در آن میانه بیرون جست و جان سالم بدر برد.

شود و ما در اینجا  می جا دنبال ـ داستان زن قصاب تا همین

هم با زنی مواجهیم که مترصد غیبت شوهر و خیانت به 

ای را  شود. نویسنده جامعه هر حال دستش رو می اوست؛ اما به

آن صاحب حرف مختلف اعم از  کند که در برای ما ترسیم می

بینند و از وفاداری زنان درودگر، قصاب، بافنده و... خیانت می

چنین در اینجا نامی از باغبان هم به  هم خود در امان نیستند.

اش و هم  کار هم نسبت به خانواده آید. مردی خیانتمیان می

 نسبت به قصاب.

 

 209 تا 20۹ـ زن بافنده ص1

 چكیده داستان:

صفت داشت با کسی  صورت و آلوده ای زنی پاکیزه مرد بافنده

پیمان دوستی بسته بود و از غیبت شوهر برای دیدار محبوبش 

کار زن آگاه شد. روزی به زنش  که مرد از جست. تا آن سود می

روم. مرد  گفت: که یک هفته به فالن ده برای امر مهمی می

خانه زیر تخت پنهان شد. زن  بیرون رفت و فوراً بازگشت و در

برخاست و غذایی نیکو آماده کرد و بیرون رفت تا کسی نزد 

غذایی را که زن دوستش بفرستد. شوهر از زیر تخت درآمد و 

مهیا کرده بود خورد و بیرون رفت. زن بازگشت و دیگ را 

خالی یافت. بدگمان شد که مگر شوهر قصد جان وی کرده 

شهر مشهور بود که شاه خوابی دیده و هیچ  روز در است. آن

معبّری از عهدۀ تعبیر آن برنیامده است. زن از کینۀ شوهر به 

ه شوهر من معبّری ماهر درگاه رفت و به گوش شاه رسانید ک

زور و  جز به است اما از بخل در خواب گزاردن کاهل است و به

دهد. پادشاه کس فرستاد تا شوهرش  دشنام تن به تعبیر نمی

ای بیش نیستم؛ مرا چه به  را آوردند. مرد گفت: من بافنده

تعبیر خواب؟ مرا رها کن. شاه فرمان داد تا هزار چوب به او 

رس آسیب تا سه روز مهلت و امان خواست. بزنند. مرد از ت

مهلتش دادند. از اینجا به بعد داستان بافنده و دردسرهایی که 

 شود. زن برای او ایجاد کرده آغاز می

 

ـ در این داستان هم ما با زنی خائن و مکّار مواجهیم. زنی 

خاطر کینه نسبت  گر که پس از ترس رسوایی به ناپاک و حیله

سپارد و دیگر هم از او  دست مصیبت می به شوهر او را به

گیرد و مرد  خبری نیست. زن در جایگاه ظالم و خائن قرار می

جو، مکّار  در مقام مظلوم و خیانت دیده. زن، شوهرگریز، کینه

 ■لوح و قربانی هوسبازی و مکر زن. و مرد ساده
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 «از سرآسیاب تا نگارخانه» مجموعه شعر اشعار روایی یبررس ؛داستان ،شعر  
 «یغزال مراد »؛«راضیه بابائی»شاعر   
 

قطعه شعر بوده که در دو دفتر  25این مجموعه  شعر شامل 

 نگارخانه.های سرآسیاب و  تهیه شده است با نام

شعرهای دفتر اول بیشتر کوتاه هستند و شعرهای دفتر دوم 

اند. آنچه در هر دو مجموعه بیشتر جریان  تر شده بلند و روایی

های نقاشی است. تواتر واژگانی  دارد استفاده از عناصر و ِاِلمان

چشم  چون بوم، قلمو، مداد رنگی و... در این مجموعه بسیار به

که شاعر خود نیز دست در کارهای هنری  خورد. از آنجایی می

کار  هایش را نیز از ابزارهایی که هر روز به دارد، جهان واژه

بار این ابزارهای کاربردی  برد انتخاب کرده است اما این می

دانیم بنیان هنر در شکل است نه در  واژگانی دارند چنانچه می

لذت یابی به  ها. هنر گریز از زبان آشنا و دست درونمایه

دلیل شناخت این واژگان از دو وجه  بیگانگی است. شاعر نیز به

 ها سود برده است. بیگانه و آشنای آن

 فانوس قدیمی

 شاخه های گل

 متقال سفید

 جانی که چیده شد روی میز طبیعت بی

 تو را نپوشانید...

 ... بلند شو قلمو را بگیر

 هایم را از روی سنگ نوشته و انگشت

 (23سه صفحه  بلندشو )شعر سی و

راوی در بیشتر این شعرها چه به شکل دانای کل و چه 

 شکل اول شخص حضور ی فعال دارد:  به

 گم بودم 

 بین دیروز و امروز

 ها  میان رنگ

دفتری که شیطان رفته بود در جلدش )شعر چهل و چهار 

 (۹9صفحه 

های شعرهای  های واژگانی از دیگر ویژگی استفاده از ظرفیت 

ت البته اگر از چند اجرای ناموفق آنها در شعرهای مجموعه اس

نظر کنیم، استفاده از عناصر زیبایی سخن  این مجموعه صرف

طور که در شعر زیر مشاهده  النظیر همان مانند مراعات

توان همنشینی  شوند نیز ویژگی دیگر این شعر است که می می

 ها دانست. نظیر آن ها را نمودی از مراعات ه  واژ

 آیند خوب از آب در نمیخیلی 

 کشم  هایی که می ماهی

 ام هایم را قالب کرده هاست دست مدت

 ام در آن نقاشی  انداخته 

نسلش که بازتاب  چون بسیاری از شاعران هم شاعر هم

دهند   های خود را در شعرهایشان انعکاس می خوانده

های داستانی را وارد شعرهایش کرده است. استفاده از  روایت

های  ا و عناصری که مخاطب با آنها آشناست و تجربهه نام

مختلفی را ایجاد کرده است شگردی جالب است البته شاعر 

ها باید دقت کافی داشته باشد که مبادا  کارگیری آن هنگام به

 به ورطه تکرار بیفتند.

 بافته شده بود 

 تنها با دومیل و یک کالف 

 (32صفحه 0شعر   ی کوچک خوشبختی ) پرنده

 ا ی

 شلوارش را پوشید ابر 

 آسمان رفت   و به

 (32صفحه  9شعر   های زن را سرود ) چشم

در بیشتر شعرهای این مجموعه عنصر روایت در ایجاد  

پیوستگی میان عناصر شعری کمک نموده است و شاعر حتی 

 های اپیزودیک نیز استفاده نموده است. از فرم

 پیوندتان مبارک 

 دو قلب مشبک روی دیوار 

 روشنی آقا  چشم

 های داماد  دوست

 طاهره حلوا را ورق زد تا رسید 

 ات  های خرمایی به چشم

 (52بشقاب تنهایی )شعر هفده صفحه 

بیشتر شعرهای این مجموعه زبانی ساده دارند و پیچیدگی 

های تودرتوی معنا هستند، اما هرگاه  خاصی ندارند و فاقد الیه

شک با  را بیرون بکشیم بیبخواهیم از یک متن ادبی گفتمانی 

معناهای دیگری روبرو خواهیم شد که تعیین ناپذیرند و 

انداز دیگری از آن شعر یا کلیت  بنابراین ممکن است با چشم

های ادبی گرایش ما را  ادبی روبرو شویم. از سوی دیگر متن

بخشی ما را به  سازی و کلیت سازی و انتزاعی برای اجتماعی

 شد.ک مفاهیم به چالش می

 تو اما  لباست سبز بود 

 و انتشار بهار 



   9313 ماه آرذ|چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و دوم شماره 61 

 ها  پشت نرده

ها به سیاهی )شعر چهل و پنج  آرزوی دوباره هجوم ستاره

 (01صفحه 

های حاکم بر  شناسی به تجزیه و تحلیل متن و نظام روایت

پردازد. در این مجموعه شعر نیز  روایت و ساختار پیرنگ می

نسته است تعلیق در شاعر به مدد پیرنگ و چینشی روایی توا

کار گیرد و مخاطب را با متن خود همراه سازد.  البته  شعر را به

ها و عناصر موجود را در شعر خویش  شکلی نمادین از المان

صورت اول  کار گرفته است. راوی در بیشتر این شعرها به به

باشد که شکلی جاافتاده در شعر است و همزمان با  شخص می

 ران قوام یافته است.حضور شعر مدرن در ای

 قرار نبود به جنگل فکر کنی 

 به شب بزنی 

 به باد بدهی 

 و من از این شاخه به آن شاخه

 برم  نه نمی

 روند  ها از دستم باال می درخت

 (2۹صفحه  1۹ام پر از شیر است )شعر  و سینه

صدا در این مجموعه شعر چندان متمایز با دیگر صداهای آن 

چشم  حن در این مجموعه شعر بهنیست. نوعی وحدت در ل

خورد گرچه برخی کاراکترها در این شعر دارای هویت و  می

های این  حتی نام هستند اما صدای یکسانی از تمام مجموعه

 باشد. دست می رسد. لحن راوی یک گوش می شعر به

های فرهنگی  توان کالمیدگی ارزش های ادبی را می متن

ی وجه ادبی  ، اما آنچه کفهسیاسی و اجتماعی نیز قلمداد کرد

کند، گزینش و انتخاب واژگان و نوع روایتی  تر می را سنگین آن

گیرد. ادرنو هنر را صرفاً بیان رمزگان  کار می است که شاعر به

آن چیزی دانسته است که در جامعه جریان دارد و راضیه 

ام{  را آورده ای از آن بابایی نیز در این شعر که }من تنها گزیده

دهد. این  خوبی دردی اجتماعی و آرمانی را نمایش می هب

رساند و البته  گزینش به تأیید معنای برداشت شده یاری می

 گیرد:  امکان تفسیرهای متعدد از متن را نیز می

 لعنت به من 

 به تیرهای مانده در تقویم  

 کند به شب  و تاریخی که تهدیدم می

 ترسم از کودتای در راه  می

 های پیراهنی سپید جوشیدن گل

 زند  های رنگ را مک می نوزادی که لوله

 سو  همه درد از یک و کشیدن آن

 و...

 ...بلند شو 

 رسد به برج آزادی این دفتر آخرش می

هایش معلوم است. نه... )شعر چهل و هفت صفحه  و نه بخیه

93) 

را مجموعه « از سر آسیاب تا نگارخانه»توان  در مجموع می

ای سایه و  پر از کلمات رنگین که در زمینهشعری دانست 

سفید نقاشی شده است چراکه اندوه موجود در شعرهای این 

ای سیاه و سفید به شعرها داده است.  هنر  زمینه مجموعه، پس

ی شادمانی است که از هم پاشیده شده است و  امروز وعده

 لذت بردن از هنر امروز تنها و تنها  نیازمند اندیشیدن است.

  

 منبع:

بابایی، راضیه، از سرآسیاب تا نگارخانه، ناشر هنر و 

 0309ی اردیبهشت، رسانه
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 «گذاری ناپلئونتاج» داستان ،ینقاش 
 «امیر کاِلگِر»؛«داوید ژاک لوئی»نقاش  

 

 آغاز یك استبداد

را ژاک لویی داوید، در سال « تاج گذاری ناپلئون»نقاشی 

میالدی کشیده است؛ در اندازه تقریبی ده متر در شش  393۹

ناپلئون گذاری  متر، و با رنگ روغن بر روی بوم. که لحظه تاج

وران روم طدهد. ناپلئون که به شکل امپرا بناپارت را نشان می

باستان دیهیم پادشاهی بر سر کرده است، در حال گذاشتن 

 تاج ملکه بر سر  شهبانو ژوزفین است.

شوند؛  های معروف زیادی در این اثر دیده می شخصیت

نظیر تالیران، لوئی بناپارت؛ پادشاه هلند، ژوزف بناپارت؛ 

شاه اسپانیا، شارل ناپلئون؛ پسر پاد

لویی بناپارت، خواهران ناپلئون؛ پاپ 

پیوس هفتم و خود ژاک لویی داوید 

های زیادی برای  که هر یک داستان

بازگو کردن دارند. اما در این نوشتار، از 

همه، تنها به داستان خود  میان این

عنوان شخصیت  ناپلئون بناپارت به

 شود. محوری تابلو، پرداخته می

همراه لشکرش در مصر  میالدی؛ ناپلئون به 3033سال 

برد. اتفاقات بسیاری در مصر رخ داده است، اما فراتر  سر می به

ای جز  از همه این اتفاقات، جنگ دومین اتحاد اروپایی نتیجه

شکست برای فرانسه در بر ندارد و ناپلئون که جسته و گریخته 

داند که  خوبی می بر است، بهاز اوضاع داخلی فرانسه و اروپا باخ

بدون  3033اوت  52کشور اوضاع خوبی ندارد. بنابراین در 

گردد.  آنکه دستوری از پاریس داشته باشد، به فرانسه باز می

نام دیرکتوار، در این زمان  اما حاکمان فرانسه تحت مجمعی به

 تر از آنند که ناپلئون را بازخواست کنند. ضعیف

ر همان سال، با همدستی برخی از نوامب 33ناپلئون در 

کند و  اعضای دیرکتوار، طی یک کودتا، دیرکتوار را منحل می

نفره، تحت عنوان کنسول اول، قدرت را به  در شورایی سه

تدریج خود  گیرد. و بعد از آن در سلسله اقداماتی، به دست می

 رساند. را به امپراتوری فرانسه می

سه و انگلیس، دوره صلح با انعقاد پیمان آمیان بین فران

شود اما  م در اروپا ایجاد می3931تا  3935کوتاهی از سال 

انگلستان با زیر پا گذاشتن برخی تعهدات این پیمان، در سال 

کند. و از پس همه اینها، در  به فرانسه اعالن جنگ می 3931

عنوان امپراتور  م توسط سنا به3932نهایت ناپلئون در ماه مه 

شود و در دوم دسامبر همان سال در  ه میفرانسه شناخت

 کند. کلیسای نوتردام تاجگذاری می

تغییر حکومت کنسولی به سلطنت موروثی،  در جریان

ای تحت عنوان توطئه کادودال، نقش تسریع کننده  توطئه

، جمعی از مهاجرین مقیم 3931داشته است. در ماه اوت 

آیند که دولت  ای علیه ناپلئون بر می انگلستان درصدد توطئه

گیرد. ژرژ کادودال از رؤسای  عهده می انگلیس مصارف آنها را بر

گفتند  شورشیان مخرب فرانسه که آنها را شوان میسابق 

شود که گروهی مردان مصمم و شجاع را با خود  مأمور می

برداشته و کنسول اول را در میان 

که بنا بر عادت از  سواران خود هنگامی

رود به قتل  پاریس به مال فرن می

، 3932برسانند. اما در ماه ژانویه سال 

به  شود و کادودال توطئه کشف می

همراه دو تن دیگر از همیاران مهمش 

اند،  که در پاریس منتظر فرصت بوده

رسند. پس از آن، مجلس  شوند و به مجازات می دستگیر می

کند که امپراتور فرانسه گردد و  سنا از ناپلئون درخواست می

 اش موروثی شود! منصب امپراتوری در خانواده

م، سالی پانزده از این پس، امپراتور همانند لوئی شانزده

گیرد و منسوبین خانواده امپراتوری با  میلیون از دولت می

های  شوند و منصب القاب شاهزادگی و پرنسی ملقب می

آید. مجلس تریبونا که در مورد کنسولی  وجود می جدیدی به

العمر ناپلئون اظهار مخالفت کرده بودند در این موقع به  مادام

کاً حق اجالس نداشته و شود که مشتر سه شاخه تقسیم می

کند. و همچنین رئیس سنا را  رئیس آنها را امپراتور تعیین می

کند و این مجلس از حق اساسی و اصلی  هم ناپلئون معلوم می

خود که تمیز صحت و سقم قوانین موضوعه بوده محروم 

گردد. یعنی هم تهیه لوایح و هم تصویب آنها در اختیار  می

نام  حتی امر قضاوت که تا پیش از آن بهگیرد!  ناپلئون قرار می

گردد و  نام امپراتور می شد، از آن پس به ملت فرانسه انجام می

ماند که استقرار امپراتوری، بازگشتی  دیگر هیچ شکی باقی نمی

سوی سلطنت استبدادی سابق و انقالب کبیر فرانسه  است به

که با سلطنت  خواب و خیالی بیش نبوده است. تنها چیزی

ستبدادی تفاوت داشت، سوگند امپراتور بود که به موجب ا

 بایست یاد کند! قانون اساسی می

مجلس تریبونا که در مورد کنسولی 
العمر ناپلئون اظهار مخالفت کرده  مادام

بودند در این موقع به سه شاخه تقسیم 
شود که مشترکاً حق اجالس نداشته و  می

 کند. رئیس آنها را امپراتور تعیین می
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در دوران امپراتوری ناپلئون، نه تنها برخی حقوق اساسی و 

انقالبی ملت، بلکه آزادی اشخاص نیز از میان رفت و گروهی 

عظیم از پلیس و مفتشان مخفی تشکیل شد که با توسل به 

نام توطئه و اقدام علیه امپراتوری، مردم  ظن و برچسبی به سوء

ای منظم و مشخص روانه زندان  را دستگیر و بدون محاکمه

کردند. حتی ناپلئون در دوره خود، دستور به بازداشت و  می

تبعید پاپ پیوس هفتم داد و پاپ را مثل اشخاصی جانی در 

قید و بند کرد و دستور داد که هیچ نوع وسیله تحریری در 

 نگذارند و شب و روز مراقبش باشند. دسترسش

سال داشت؛ با قدی  12ناپلئون در هنگام جلوس بر تخت 

کوتاه و کمی خمیده که از یک متر و شصت و هشت سانتیمتر 

کرد. اما با این حال اراده و شخصیتی کاریزماتیک  تجاوز نمی

در وی نهفته بوده که نه فقط فرانسه بلکه اروپا را به زانو در 

خواند که در آن مجال  ناپلئون اروپا را تنگنایی میآورد. 

دنیا آمده است  خورد که دیر به کارهای بزرگ نیست. تأسف می

و در آن عهدی که گجستک اسکندر پس فتح امپراتوری 

عظیم ایران خود را به ملل مغلوبه فرزند ژوپیتر معرفی 

 کرد، قدم به عرصه وجود نگذاشته است. می

گیرد و  م، نبرد واترلو درمی3932سال سرانجام در ژوئن 

خورد. ناپلئون غافل از ورود  ناپلئون در این نبرد شکست می

شود.  ارتش پروس به جنگ و در حال استراحت غافلگیر می

شود، تا حدی که سرانجام ناپلئون خودش را  اوضاع وخیم می

کند به امید اینکه پیشنهاد  به یک کشتی انگلیسی تسلیم می

پذیرند! اما پس از تشکیل  ی بر زندگی در لندن میوی را مبن

نام سنت هلن  ای در اقیانوس اطلس به ای، او را به جزیره جلسه

سالگی و در سال  25کنند. و ناپلئون در سن  تبعید می

میرد و  علت شرایط بد جسمانی و بیماری می م به3953

 گردد. سال به فرانسه باز می 33جسدش پس از 
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 داستان ،سكع 
 «یه اسدیمرض»؛«هکتور رُندن»عکاس 

 
های خالی، درهای ققل  سرباز، کشیش، تفنگ، پوکه      

شده مغازه، تیر چراغ برق، آب جمع شده روی زمین، 

 ...0069امنی، مذهب، ونزوئال،  انعكاس تصاویر در آب، نا

ر حال شاید دقایقی قبل از تیراندازیِ شورشیان، سرباز د

زده و کشیش  ردیف کشیش قدم می اعتراف به گناهانش هم

کرده، شاید آن دو حین قدم زدن درباره  برای او طلب عفو می

کردند، شاید سرباز از وجود پدر روحانی  جنگ گفتگو می

گوید  اش به دختری ونزوئالیی می استفاده کرده و از دلباختگی

د... و شاید خواهد او مراسم عقدشان را برگزار کن و می

 هیچکدام... 

اما آنچه به قطع رخ داده این است که یک شورشی به       

افتد، کشیش او را  کند، سرباز می سمت سرباز شلیک می

اش را به جایی خارج از قاب  زده گیرد، کشیش نگاه وحشت می

گرداند... شاید او میتواند شورشیان را به راحتی  دوربین برمی

هایی که جلوی پایش بر  فقط از فشنگ ..ببیند، شاید هم نه.

خورند جایشان را تشخیص داده... او ترسیده، حتی  زمین می

ترسند... اما شاید تفاوتش این باشد  ها هم از مرگ می کشیش

 کند...  که او در آن لحظه هم برای شورشیان دعا می

اما سوال این است که چرا آنها به کشیش شلیک       

تواند این باشد  ترسانند؟ یک دلیل می و را میکنند و فقط ا نمی

دانند و با  که شورشیان، تنها نظامیان را طرف مقابل خود می

کنند... اما این گمان  ای دیگر رفتار می مردم عادی به گونه

کند که در کنار سرباز مردی را ببینیم  بیشتر زمانی صدق می

ا اینجا با لباس و ظاهری معمولی همچون اکثر شهروندان، ام

آید نیروهای شورشی  نظر می کشیش را داریم، نماد مذهب... به

نیز همچون سرباز برای کشیش احترام قائلند و این موضوعی 

شود، کشیشان و قدیسان  است که در طول تاریخ مشاهده می

به عنوان افرادی بیطرف و قابل احترام برای طرفین شناخته 

 شوند ولو در ظاهر... می

بر فضای مذهبی، آنچه حالت غریب و غیر طبیعی عالوه      

دهد، قرار گرفتن کشیش و سرباز کنار هم است،  به عکس می

بینیم، سربازِ در حال مرگ در آغوش  گونه که می هم به این آن

کشیش... دو مرد از دو دنیای دور از هم... سرباز نماد جنگ، 

خونریزی و مرگ، و کشیش نماد صلح، روحانیت و مذهب 

آفریند و کشیش با  است... سرباز با تفنگش فضایی سرد می

 ردای بلندش فضایی گرم...

این عکس توسط هکتور رُندن گرفته شده و یکی از       

 World Pressهای خبری دنیا به انتخاب  بهترین عکس

Photo باشد. می 
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 «هنر و فالکت»معرفی کتاب   
 «پورمرادحسین عباس»نویسنده  

 

طور سر  در مفهوم بکتی و به« هنر و فالکت»عنوان کتاب 

بین هنر و فالکت است. این معادله در ی  راست، بیانگر رابطه

ی دیگری مصداق دارد.  رابطه با هدایت بیش از هر نویسنده

های  ای دوره ی هم رسد هدایت بیش از همه نظر می چراکه به

تر، هنر بوده و  خود غرق در معنای نویسندگی و در شکل کلی

به همان نسبت از هرچه معنا و رنگی از زندگی داشته فاصله 

است. و باید گفت در روایتی بکتی هنر چیزی غیر از گرفته 

ی شکست و تحمل شکست و پاپس نگذاشتن نیست. در  تجربه

توان ادعا کرد شهرت هدایت تا حد زیادی مرهون و  نتیجه می

های مدام  در ارتباط با این میزان از شکست و زمین خوردن

باشد و غرق شدن در مفاهیمی که مانع از لذت بردن از  می

 شود. ها می های عام زندگی انسان جربهت

در این کتاب سعی شده است در مورد هدایت و آثار او، به 

های هر مقاله اشاره نشود و هر  نویس ها جز در پی ی داده ارائه

تکه تا  که در خود ادعایی نهفته دارد که تکه روایت غیر از آن

را  شود، خاصیت متنی داشته و خواننده پایان روایت روشن می

سازد. در نتیجه به گمان نویسنده  ی زبان درگیر می با مقوله

هدف بیش از یاد گرفتن چیزهایی درباره هدایت درگیر 

ساختن خواننده با متنی است که در برخی مواقع خود رنگ و 

گیرد و خواننده را به برگشتن به ابتدا و  خود می بوی داستان به

ی کتاب اگر  ویسندهکند. در نظر ن چندبار خواندن مجاب می

ی گذشته محل  کور در چند دهه خصوص بوف آثار هدایت و به

 توجه خوانندگان و منتقدان غیر فارسی زبان بوده قاعدتاً باید 

 

 

 

 

خاطر فرم و ساختار اثر باشد نه مفاهیمی چون پوچی و  به

زمان با او کسان دیگری  معنایی زندگی که قبل و هم بی

اند. نویسندگانی چون  به آن پرداختهتر  ای تر و حرفه عمیق

ی  طور مشخص ژرار دو نروال نویسنده کافکا، سارتر، کامو و به

های بین او  بدبین فرانسوی که بسیاری از منتقدان به شباهت

های  های میان نوشته اند. از جمله شباهت و هدایت اشاره کرده

ها شکل زندگی و تجربه خودکشی که برای هر دو نویسنده  آن

گیری  شود. البته در پی تقریباً در سنی یکسان محقق می

ها باید  ی این های فکری هدایت بیش و مقدم بر همه سرچشمه

به خیام شاعر ایرانی قرن پنجم اشاره کرد که هدایت همواره و 

 ی او بود. تا روزهای آخر زندگی ستایشگر اندیشه

 جای نفی و تاییدهای ی کتاب سعی کرده است به نویسنده

های او  مکرر از صادق هدایت به بررسی آثار و مشخصاً داستان

کاوانه، سیاسی و  با گذر از ابعاد نمادین، روان»پرداخته و 

های سبکی نویسنده و  ایدئولوژیک به وجه داستانی آثار، ویژگی

مبذول دارد تا با اتخاذ « های متن توجه بیشتری زیبایی

های  خی ویژگیتوجه به بر شناسانه و بی رویکردی شکل

شخصی نویسنده تا حد امکان از فروغلتیدن در یک نگرش 

خاص مصون بماند، چراکه بر آن است که اگر یک داستان قبل 

از هرچیز یک داستان است، یک نویسنده هم قبل از هر چیز 

یک نویسنده است و رویکرد نمادگرایانه، روانکاوانه و 

ن چیزی در پی های مت گرایانه جز دور شدن از زیبایی ملی

 نخواهد داشت.     
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 «ویوال»معرفی رمان   
 «نسرین قربانی»نویسنده  
 

شود کشاند و باعث میآن چه که انسان را به گذشته می

باری با خود حمل کند، خاطراتی است که همه عمرمثل کوله

ترین جزء زندگی باقی ها به عنوان سرمایه و اصلیبرای انسان

 ماند.می

راوی درست  فنا رفته است ورمان ویوال، مرورِعمری به 

داند به دلیل کند که میزمانی شروع به نوشتن خاطراتش می

ندارد. اگرچه برای پنهان  بیماری خاص، زمان زیادی دراختیار

کند که مدارک الزم کردن بیماری دائم به ذهنش یادآوری می

شود. شاید نمی را ازکشوبردارد اما سرانجام موفق به این کار

آمده اعضای خانواده ذهن راوی بدش هم نمییک جایی از

تا ورود  زمان مرگ مادر هایی که ازرنج ازسرگذشت واقعی او و

ناخواسته پیوستن به جرگه سیاست و باقی قضایا  به دانشگاه و

ای است که ی راوی تنها موجود زندهرا خوب بدانند. گربه

هایی که راوی درخلوت بدون قضاوت کردن، فقط به گفته

 دهد. یپ می کند گوش میتا

گردد و زمان حال به گذشته برمی داستان تمام مدت از

ها ودردهایی که ها خواننده، به عمق رنجدراین رفت و برگشت

 همچنین به عقاید و برد واش کشیده پی میدرطول زندگی

 اعتقاداتش.
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 «آخرین پنجره»داستان کوتاه  
 «نژادجالل صابری»نویسنده  
 

پیچد و تو  صدای شلیک گلوله در فضای شهر می

رسانی، دوتا پله را  دوان خودت را به در مجتمع می دوان

کنی تا خودت را به در آپارتمانت واقع در طبقه  یکی می

چرخانی،  هفتم برسانی. هراسان کلید را در قفل می

کشی،   سوی پنجره بسته اتاق می ت را بهسراسیمه خود

های  زنی و چشم گرفته را کنار می رنگ خاک ای پرده قهوه

رویی  زده و مبهوتت را به پنجره آپارتمان روبه حلقه

 دوزی.  می

ها را به  گل اقاقی شود، دسته کم نفس زدنت آرام می کم

ات  کنی. دستی به موهای درهم ریخته گوشی پرت می

رویی بر  چند لحظه چشم از پنجره روبه کشی. برای می

های درون اتاق را از پشت  داری و رفت و آمد آدم نمی

کنی. با صدای آژیر ماشین  گرفته نظاره می پنجره خاک

دوزی. ازدحام  کش به پایین آپارتمان چشم می نعش

شود  ها رد و بدل می ای که در بین دست جمعیت و جنازه

ای جلب  ا برای چند دقیقهات ر در پایین آپارتمان توجه

 کند.  می

های فرم نظامی در خیابان قدم  دوتا سرباز با لباس

کشی تا  نگرند، پرده را می زنند و به پنجره تو می می

توجه نکنی. سراپای وجودت را این اضطراب کهنه  جلب

رویی بسته  گذرد که پنجره روبه گیرد، چندروزی می می

های  جره تمام استخواناست. دردی عمیق از بسته بودن پن

شوی تا این درد  گیرد، در خودت مچاله می بدنت را فرا می

ات  سوزند در اندام خسته که مثل خوره تمام تنت را می

بسته بماند و در افکارت رسوخ نکند و سر به ابتذال نیاورد 

کشی، دوباره  تا کسی از آن باخبر نشود. نفس عمیقی می

گذاری، هوای  ربی قدم میبه بالکن آپارتمانت در ضلع غ

آلوده و فضای سرد شهر پاریس تمام هستی وجودت را  مه

 فرا گرفته. 

چهره درهم برج ایفل از دور که در اسارت ابرها 

بندد. از  باشد، تصویر غمگینی را جلوی ذهنت نقش می می

ای، دلت برای فضای شلوغ  بار خسته شده این شهر خفقان

های  ی شاهدانه برای قناریهای تهران لک زده. کم خیابان

اختیار دوباره به پنجره بسته زل  گذاری، بی توی قفس می

کنی چشمانی  زنی و برای یک لحظه احساس می می

ای  پاید. دلسرد با چهره پنهانی از پشت پنجره تو را می

هایت را در  گذاری. لباس درهم به فضای اتاق پا می

مغزت پر  های روی، سلو ل سمت حمام می آوری، به می

لرزد، چند  ای می شده از اضطراب، دستانت برای لحظه

کنی و  کشی. به آرامی شیر آب را باز می نفس عمیق می

 روی.  زیر دوش آب سرد می

های نفس کشیدنت  بندی، تمام لحظه هایت را می چشم

های شلوغ پاریس از  مثل تله تئاترهای سیاه و سفید سالن

ها و  گذرد. یاد آن چشم ای می جلوی چشمانت برای لحظه

افتی، به صورت  آخرین انعکاسش در وجوت می

کشی، احساس سبکی عظیمی تو  ات دستی می شده اصالح

گیرد، بعد از چند دقیقه از زیر دوش بیرون  را فرا می

 آیی.  می

داری، کت و شلوار  سمت کمد لباست قدم بر می به

ز اتاقت، سمت می کنی، بعد به ات را به تن می راه توسی راه

روی،  ها همدم تنهایی تو بود می که برای سال همان میزی

کند.  سوی خودش جلب می چیزی چشمان مغمومت را به

ای با رنگ خون و خط زیبای نستعلیق در عنبیه  نوشته

شود. رباعیات خیام روی تصویر ذهنت  چشمت گم می

اش  گرفته بندد. دستی به جلد خاک ای نقش می برای ثانیه

و همان رباعی همیشگی را روی لبان  کشی می

کنی و دوباره کتاب را در کنار  ات زمزمه می بسته ترک

 دهی.  هایت جا می کتاب شاهنامه در قفسه کتاب

های روزانه روی میز را در  تمام مدارک و یادداشت

گذاری و به همان آدرس همیشگی را در قسمت  پاکتی می

یزی قرار نمایی و روی م گیرنده پاکت یادداشت می

کنی، چیزی به ساعت شیش  دهی، به ساعتت نگاه می می

ای، همان  ای بوده نمانده. همیشه منتظر چنین لحظه

روی، استکان  لحظه متولد شدن. به آرامی به آشپزخانه می

دهی، شیرگاز را باز  تمامت را روی اُپن قرار می قهوه نیمه

هدیه کنی. به گلدان راغه بدون گلی که مادرت برایت  می

دوزی و نقش  فرستاده بود از سمساری شهر ری چشم می

که بر روی آن حک شده با گل نیلوفری آبی در  دختری

گیرد و برای  دستش  تمام عنبیه چشمت را فرا می

کنی در همان فضای مغموم و کلبه   ای احساس می لحظه

 کنار شهر قرار داری. 

و عبای و دوباره همان پیرمرد قوز کرده با شالمه هندی 

ترسی و با شهامت  زرد پاره مهمانت شده، دیگر از او نمی

هایت را  رو شوی. چشم خواهد با او روبه تمام دلت می
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کشی، سکوتی وهمناک  بندی و کف آشپزخانه دراز می می

کنی  گیرد. احساس می تمام فضای اتاق را در آغوش می

ها با  که سال آرامشی ابدی تو را فرا گرفته، همان چیزی

حسرت در انتظارش بودی. ناگهان صدای گوشی تلفن 

توجه با انگشتت چیزی در  کند و تو بی تمام فضا را پر می

نویسی، کلمات در فضا گم  آلود آشپزخانه می فضای مه

زنان خودش را محکم به شیشه  بال شوند. کبوتری بال می

 کنی.  ای نمی کوبد، توجه پنجره اتاقت می

پر شده از گاز، نفس عمیقی  ات تمام هوای درون سینه

های ذهنت را پر  کشی تا جریان سیال گاز تمام سلول می

کند. برای  کند. دوباره صدای گوشی فضای اتاق را پر می

خواهد چشمانت را باز کنی، اما چیزی  ای دلت می لحظه

خواند. در پشت مردمک چشمان  در درونت تو را فرا می

شالمه هندی و عبای  ات دوباره پیرمرد قوزکرده با بسته

سوی او قدم بر  زنی و به شود. لبخندی می زرد ظاهر می

تابد و پیرمرد  داری، ناگهان نوری عظیم در تاریکی می می

بندد و دختری  ای باز در فضا نقش می شود، پنجره محو می

سوی هم و  با چشمان مورب ترکمنی و ابروهای باریک به

توری سفید بلند با باز با لباس  های گوشتالوی نیمه لب

رنگ پرهای کالغ و شاخه گل نیلوفر آبی در  موهای به

سوی پنجره قدم بر  شود، به آرامی به دستش ظاهر می

زنی و نفس عمیقی  داری، به دخترک لبخندی می می

 کشی تا تمام طراوت وجودش را استشمام کنی.  می

روی، همان  بعد از چند لحظه به خوابی عمیق فرو می

گذرد و  چنان می ات بود. زمان هم آرزوی دیرینه که خوابی

شود و سیالیت  شود،  شب می تو در فضا سیالی، صبح می

 ■پذیرد. تو پایان نمی
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 «بود تقصیر من»داستان کوتاه  
 «عاطفه بذرافشان» سندهینو 
 

 رسد. به اول خیابان می تاکسی

 شم. نگه دارین... پیاده می -

اش نگاهی به داخل  قواره راننده از باالی عینک دودی بی

 اندازد.  آینه می

 که آدرس دادین خیلی راه مونده!  هنوز تا جایی -

 ی راه رو خودم بلدم. بقیه -

 چرخد. طرفم می راننده به

تو که گفتی توی این شهر غریبی و جایی رو بلد  -

 نیستی؟

 کنم. ی تلخی می خنده

ی  سال اینجا نیومدم اما بچه غریبم چون بیست -

 خرمشهرم.

ارج رفته بودی همه مدت؟ خ سال؟! کجا بودی این بیست -

 دختر؟!

نه تهران بودم... خب ممنون که منو رسوندین. بفرمایین  -

 تون.  اینم کرایه

 گرداند. و رویش را برمی کند راننده اخمی می

سال اومدی شهرت  خجالت بکش دختر... بعد بیست -

 همراهت.  ازت کرایه بگیرم؟! برو... برو خدا به

های شهر  شوم. این موقع صبح خیابان از تاکسی پیاده می

ی قدیمی  طرف خانه زنان به حسابی خلوت است. آهسته و قدم

قدر در این شهر غریبم.  کنم چه افتم. احساس می به راه می

تر.  ها باریک تر و کوچه ها عریض چیز عوض شده. خیابان همه

همه سال  ینقدر دلم برای اینجا تنگ شده است. پس چرا ا چه

همه سال برای دیدنش نیامده  فراموشش کرده بودم؟! چرا این

 بودم؟! چرا هر سال با مامان و بابا برای سالگردت نیامدم؟! 

ام. روزگاری  ی قدیمی ایستاده دقیقه بعد جلوی کوچه ده

چیز دقیقاً مثل  همه ی ما ته همین کوچه بود. االن هم خانه

وزی که من، مامان و بابام ر سال پیش است. مثل همان بیست

جا رفتیم. مامان  مان را جمع کردیم و با گریه از این اثاثیه

ی مرا  کرد جلوی گریه کرد اما سعی می خودش هم گریه می

ترسیدم حرف بزنم...  ام بود. می سال بگیرد. من فقط ده

ترسیدم بگویم که تقصیر من بود... تقصیر من بود که  می

 مرد.  عبد

کنم. هر  می کابوس آن ظهر لعنتی زندگی سال با بیست

گیرم  شوم، تصمیم می روز که با سردرد از خواب بیدار می

و در  بروم توی اتاقشان سرم را روی زانوهای مامان بگذارم

های لرزانش موهای  که او با دست حالی

کند به او و بابام بگویم: من عبداهلل  ام را نوازش می خاکستری

 ود که عبد مرد.را کشتم، تقصیر من ب

های تو  عکس گذارم و قاب اما پایم را که به داخل اتاق می

 آید.  بینم زبانم بند می را روی میزکار بابا می

سال پیش پا  رسم. مثل بیست به خانه قدیمی می

 برجاست. دو طبقه، آجری و لخت. تیرخورده و زخمی. 

سال است که تنها اینجا افتاده. مثل من که  بیست

سال است تنهایم. کنار مامان و بابا هستم اما در تنهایی  بیست

های مامان و بابا  ترسم توی چشم ام چون می خودم غرق شده

 هایم حقیقت را بفهمند. ترسم از چشم نگاه کنم. می

های سوخته  کنم. به نخل ام را رد می سالگی خانه ده 

یک رسم. آه این نخل... این نخل لعنتی! که حاال فقط  می

نشینم. نه! زانو  خشک و سوخته از آن باقی مانده. می  ی تنه

 توان ایستادن ندارد.  زنم چون پاهایم می

کنم. تصورت  بندم و فکر می هایم را می چشم 

پشت همان میز چوبی قدیمی، پشت همان میز  کنم یم

ای رنگی که چهارسال بود عاشقش بودی. پدر  چوبی قهوه

 ریده بودش.ات خ سالگی برای تولد ده

روز هم پشت آن نشسته بودی و قلم در دست روی  آن

نوشتی انگار. با  ی دفترت خم شده بودی. شعر می صفحه

خواست  کردی اما مثل همیشه دلت می خودت زمزمه می

هوا،  هم گوش کنم و آخرش نظرم را بگویم. اما منِ سر به من

های  ای بود که از روی درخت حواسم به خرماهای رسیده

کشیدم چطور  نقشه می زدند. خل باغ برایم چشمک مین

ات کنم که بروی و در آن ظهر گرم برایم خرمای تازه  راضی

خونی  بچینی. کارت که تمام شد گفتم: شعر تو برام می

 داداش؟ 

زده شدی که حتی یادت رفت تعجب کنی و با  قدر ذوق آن

این دختره به شعرای من عالقمند  چی شده»خودت بگویی: 

  «ای داره. باز یه نقشه ده. حتماً این آبجی کوچیکهش

شعرت را که خواندی با اینکه هیچی از آن نفهمیده بودم، 

 « خیلی قشنگ بود. شعرای تو همیشه عالیه.»گفتم: 

ای چاخان... باز هم هوس »پوزخندی زدی و گفتی: 

 «خرمای تازه کردی سیاه سوخته؟!

 .سرم را تکان دادم و زیر زیرکی خندیدم

 اوهوم!  -
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 خب اتاقمو مرتب کن تا منم زود برم و برات بچینم.  -

منم بیام باهات. بعد »برای اینکه از زیر کار در برم گفتم: 

 « کنم. میام اتاقو مرتب می

نه بیرون هوا گرمه. من زود میام. تو از پنجره نشونم بده  -

 از کدوم نخل بچینم برات. 

ا مرتب کنم پریدم روی تو رفتی و من بدون اینکه اتاقت ر

پنجره و منتظر ماندم تا تو به حیاط برسی. ارتفاع زیاد بود 

دفعه سرم گیج رفت. کمی  ی ما دو طبقه بود و من یک خانه

از پنجره فاصله گرفتم و تو را دیدم که به حیاط رسیدی. با 

هایی که همیشه خرمایش از بقیه بهتر  دست یکی از درخت

چیدی  ز آن باال رفتی. داشتی خرما میبود، نشانت دادم و تو ا

دفعه صدایی آشنا آسمان را پر  ریختی یک و توی پیراهنت می

 کرد. چند ثانیه بعد یک هواپیما جنگی توی آسمان بود. 

تقصیر آن خلبان دشمن هم  دانم تقصیر من بود. حتی می

خواست کسی را بکشد. شاید به  نبود چون او هم شاید نمی

ها را  ی دوطبقه و زیبای ما، نخل خانه جای همین خاطر به

 هدف گرفت و تو را...

کنم. دیگر تحمل این بار سنگین روی  هایم را باز می چشم

  سال به من هایم را ندارم. آمدن به اینجا بعد از بیست شانه

عبد، »گویم:  به تو می جرات داد با حقیقت روبرو شوم. حاال

من هوس خرمای تازه  روز را ببخش تقصیر من بود. اگر آن من

باید به مامان بگویم. گوشی موبایلم را از جیبم « نکرده بودم...

 آورم. بیرون می

 ■الو... سالم مامان! -
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 31هدایت سال صادق کاندید جایزه ادبی  «ساز»داستان کوتاه  
 «زادهحسام سلیمانسید» سندهینو 

 
پذیرم.  ! اسارت و آزادی، اسارت را میدر دو راهی زندگی‘‘

آزادی در اسارت، اسارت در آزادی! دیگر نیاز به شستن 

 نگریم. ما بردهبپذیریم که میگونه مان نیست، همینچشمهای

، محكوم ست به آزادی پرواز. ما انسانیمایم. آشنایی در وجودی

ست ، چه خیالی! هورمونمحكوم به انتظار !ها به نبودن در بودن

. آری تو محكومیم -، من! تا ابد برای تجدید این حیاتآزادی

ن به محكومیم به تالش و اسارت در خواستگاه آزادی و رسید

خود آن را عشق  هتجدییدی طبیعی که طبیعت با بازی زیرکان

 ’’نامید .

سپیده دم، رودی خشک میزبان صدای اذان بود. گرمی 

الی صدای واق ها با ظرافتی عجیب، البهصدا میان کوچه

شدند.  ها از خواب بیدار می شد. خانهها، گم میواق سگ

داد. در سرخی سحر این سپیدی ماه بود که جان می

کشید. بیدار شدم. کنار حوض مادرم نمی  دیدارمان طولی

خواند. دستانی آغشته به گناه زیر انعکاس نور ماه  قرآن می

شد. خون همچنان زیر پوستی سفید جریان پاک می

داشت. سرخ، سیاه. خدا بزرگ است. سندلوس میان 

انگشتانم آرام گرفته بود. فقط یک تسبیح نبود. صدای 

ی سرخ در نگاه مظلومانه  های درشتش  از گلی نهتقِ داتق

کرد. کنار حوض همچنان در رویا غرق بودم. خاک یاد می

آسمان ناگهان در هم پیچید. داد و فغان مردم از کوچه 

شد. همه چیز حال و هوای غریبی پیدا کرده شنیده می

دویدم، دست و پاهایم را  طبود. با پای برهنه تا انتهای حیا

بودم. دستم به زنجیر قفل در چسبیده بود.  گم کرده

یِ مسجد پیش چشمانم کشید. مناره مادرم جیغ می

شد. انگار قیامت آمده باشد. هوا قرمز بود. تسلیم خاک می

رسید که هر لحظه به من صدای هولناکی به گوش می

شد. همه جا آشوب بود. در، ناگهان از پشت تر مینزدیک

کوباند. پدرم  طنج دیوار حیاباز شد و مرا محکم به ک

ریخت.  داد. آتش از آسمان میمقابل چشمانم جان می

اختیار هایم بی افتاد. اشک  همه چیز در یک لحظه اتفاق می

زد. پشتم را نگاه  جاری شد. بر بالینش نشستم. نبضش نمی

ها  کردم. مادرم روی ایوان با قامتی خمیده میان خاکستر

نفس شده بود و هم رم بیروی زمین داغ افتاد. ماد

چیز در  کرد. همهمرده می  های آخرش را نثار روحی نفس

هم ادغام شده بود. از روی تعصب آهنگ جنگ را در قلبم 

ای منتظر، در حال و هوای نواختم. من درکناری، گوشه

  به پناهگاهی به نام موسیقی، زود هنگام  جنگی غریب ولی

آشنا، فارغ از ، در آشیانی ناپناه بردم. زیر سقفی پر از درد

هایی پرمالمت، یک فرشته در عین مهربانی مرا به دوستی

وطن و تعصب، سوی خود جلب نمود. من، او، از یک

اشتراکی  زادگاهی داشتیم. من، او، کنار هم زیر آشیانی 

منتظر، در سایبانی بسوی آزادی، موسیقیِ غم را برای 

نواختیم.   آنچه بودند، میهایی متفاوت از مردمانی با چهره

کرد. موسیقی به قدرت او حس آزادی او ساز را نوازش می

ها  رمیدم. شبهای زندگی میدمید، من از رشتهدر من می

با دستانی پر درد از زخمی گنگ، کنار جوی آب با فکری 

. در دل این مکر نشستیم  فراخ به تماشای دل مهتاب می

ان، فکر، ما را به شهری در دل حدِ زم ، در تاریکی بیبزرگ

برد، به شهری در دل خاکِ وطن   خاک، به اعماق وجود می

که مرا با صدایی عجیب به سمت آهنگِ هستی فرا 

خواند. زمان در بودن آن فرشته معنی نداشت. ما در  می

ها به مقیاس نسبت  کنیم. سنجش  می  زندگی  یی نسبی دنیا

هایش هنوز در با بود. حرفنبود. مطلقاً زی  هاست. او نسبی

 پیش ازذهن من در حال تالطمند. مرا بدون هیچ مقدمه 

 در را ساز آشکار، سوزشی با و زد صدا ای شده تعیین

 دستان در  دل شکاف از ای نامه داد، نوازش دستانش

 سختی به که آرام و ظریف صدایی با و گذاشت من خشک

 نامه، خواندن برای مرا اشتیاق سراب بود حس قابل

آرزو، بر در قلبم به صدا  سوزشِ از برقی. کرد کویر همچون

  ای را تقدیم به روحی درآمد. در انتها، نگاه باران، قطره

خسته از سرگردانی  کرد. من زیر سقف سالن، در انزوای 

  دیگر، آهسته ندای  تاریکی، روی صندلی، نگاهم به سمتی

رم زده بود، هوای بوی خاک به س نواختم.  می  غم در دل

کرد. ساز   می  بوی شهری از وطن که زیر پای تعصب مرا له

نواخت،   را می  هستی  آن قدرت جان، هنگامی که موسیقی

زدود.    منجالبی از سیاهی، در سپیدیِ سحر از جانم می

ای شد از  ای با رنگ آتش، رشته ناگهان، پریشان پرده

 انتها. دم بیش  باری بستم و عازم راهیخواب عالم. کوله

، گه گداری ترسیدندهای راهرو هم می انگار مهتابی

های دشمن روی سقف  زدند. صدای غرّش جتچشمک می

ای  آرام گرفته بودم. میان دسته  رفت. روی صندلیرژه می

پا   هایم نقش بست. یکیاز سرباز، ترس دوباره بر گونه

ا گرفتند. اسمم ر نداشت، دیگری دست. با خون وضو می

کرخت   هایی ای نوشتند. پوتین روی کاغذ چروک شده
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زد. من با داد. چشمانم برق میانگشتان پایم را ضجه می

دویدیم. آتش از از افراد پادگان دست در دست می  یکی

 ذهنِای از درون پیله  بارید. فکر مانند پروانه  هر سمت می

. مرزها آنسوی رفتمی سالنی سقف زیر پرید،  می پلیدم

شکست بهتر  ی من سازم بود. هرچه می ستهشک قلب

احتیاج داشتم. این تنهایی   نواخت. من به تنهایی می

را نوازش   های ساز بود که در اتحاد با هم روح آدمی تار

هایی پر پر کرد. معلوم بود پشت پرده، کنار محراب، گلمی

اش  کرد. چهرهکم حسّ او را زنده میشوند. رویاهایم کممی

کرد. عشقش آهسته کنار من، با من، پا ام مرا نوازش میآر

 آمد.   پای من، تا خط مقدم میبه

زدود. ای از دستانم می آب خون را با زاللیت سیر کننده

داد. فقط برای من یک ژیتان بین دو انگشتم جان می

سوخت. رگِ  باری از خاطره بود که میسیگار نبود. کوله

چکید.  د. خون همچنان میزدست راستم به سفیدی می

داد که گویا قرمزی خون چنان در سپیدی آب جان می

دهد و مانند بلوری دستانش را دراز کرده و البه سر می

. حالت اتاق عجیب بود. برای دو، سه ساعتِ شکند سرخ می

خشِ گرامافونِ گوشه ابتدای دیدارمان بد نبود. صدای خش

های  ، قطره3320ز سال انگی خاطره آهنگ با طاقچه

ساخت. لبانی  ای از قو مبدل می کوچکِ باران را به دریاچه

ای از یاقوت بر بخار سرد خشک را با اشتها مثل غنچه

مالیدم. نور از روی کنجکاوی با لباسی پنجره رنگین می

های خشکِ مرا نظاره  مد. لبآسوزان داخل خانه می

ود. نور نمبخار، احساسم را در خود پنهان می .میکرد

سوزاند. صبح آمد. خاطرات شبانه در گستاخانه بخار را می

زبان عشاق در ای عاشقانه به شد. نغمهمیان نور محو می

هم  شد. خانومی بیدیار عشاق از زیر راه پله شنیده می

کشید. کت روی تنم  های آخرش را می نفس، نفس

کرد. متانت ساز، ژرفایی عظیم در ذهن می  سنگینی

الی خیل کرد. در کوچه و برزن البهمن ایجاد میش مغشو

کاردئون آهایم را سپردم به رقص آوازی در هوا. مردم گوش

. لرزید ی پیرمرد میدر دستان ترک خورده  قدیمی

رقصیدند. روبروی  می  انگشتانم همراه با وزش موسیقی

  هایی خوردند. روزاماراتی عظیم ، الفاظ در ذهنم تکان می

، از آیند که الزم است ما ما می  ساز در زندگیسرنوشت

زبانِ حاصل از اضطرابم  . لکنتِفاصله بگیریم، بودنخود

. احساس . اسمم را روی برگی فاخر نوشتندمشهود بود

  . گاهی. روح در من دمیده شده بودکردم آرامش می

. فشردم هم دستانم را محکم به هم می  ، گاهیلرزیدم  می

، ها . میان موجی از بالرینانتهای سالنی در اپرا گارنیهدر 

. فرصتی بود برای اجرای آن صدای موحشی مرا فراخواند

. آرام دستانی ترک نواختمها با دستانم میچرا که سال

کوتاه،   هایی ام پنهان کردم. با قدمخورده را در کت زرشکی

به سالن   راهروی منتهی -متوشش  -بلند   هایی گاهی گام

ای ای نهادم. زمزمهکردم. ساز را در گوشه می  را طی  اصلی

ای از شد. دریاچهغریب زیر لبانی خشک آهسته تکرار می

های خیره به پرده حتی  . صورتکرفتقو روی سن رژه می

زد. جرات پلک زدن را هم نداشتند. دیدگانم برق می

ی از دور ادر من به وجود آمد. چهره  ناگهان حسّ عجیبی

الی پرهای قناری موجی از سپیدی را تقدیمم کرد. البه

گرفت.  بهار در پیوند با آسمانِ چشمم، اشک را قرض می

اشکِ منتظر، در انتهای این سرزمین، تسلیم مشقی زیبا 

، در ذهنِ مشقِ خاطرات من با خطوطی غیر منظم بود.

  . نگاهینگاه، اولین انداخت  می  ، پراکنده مرا یاد نگاهیمن

، وابسته شدم ها خالصه کند ها را در ثانیهتواند سال  که می

، وابسته به یک  داشتبه آنچه مرا به بازی طبیعت وا می

اش را از من پنهان  . چهرهزمینی، من عاشق شده بودم

ها شدم که میان موجی از بالرین  نمود. غرق در نگاهیمی

ای در  را به گونه کردم که او . احساس میشدگم می

. هر بار  نگاه به او پازلی از وجودیتم را شناسم خاطراتم می

 .کردتکمیل می

گذشت  . هر لحظه که میشده بودیم  زیر سنگرها مخفی

. محکم دستهایم شدمان جمع میهای خون بیشتری زیر پا

هایم را ، صدای نالهرا بر لبم گره زده بودم که دیگران

. من ، باز شد. درِ سنگر از پشتجا تاریک بود. همه نشنوند

محصور   . میانِ دودِ سبز رنگیسراسیمه به بیرون دویدم

. . روی زمین افتادمکردمی  هایم سنگینی . چشمشدم

بودنم در . ام کردم که مرده . احساس میبیهوش شده بودم

. مانند آورد  ، مرا به ستوه می، به رنگ خاککالبدی خسته

، دیگر  بیزار. . از شبِ تارای در هوا در حال پرواز بودم پرنده

، ای خاکی و فخرم ، آشیانم رشته، مشقی زمینیمشقِ من

؛ از آویختند م، از عد، که مرا با آنبودنم از مشکِ آبیست

، به دور ، فارغ از درد، به بوی غم، شبیه قلبای اشک قطره

،  ،  بر کوسِ دلمآرزویم دَنگ دَنگ. آشیانم مرگ و از رنج

ای از آه . هوایم رشتهامید، نا.  امیدمکوبیدمشتاقانه می

از سر ایوانی بلند مرا با خود به زمین  "شادی ".ِقناری

. عشقی پر دردم دادند ،، در راه زمین مرا از گِلپرت کرد

. ، خشکیدن برگ را نشانی از بهار نامیدممن پریشان حال
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، . سازی شکستهزار دلم بهار ها همه پاییزنددر مَرغ

 ام شد.همنشین ِ خانه

. او گشتم ، همچنان به دنبال او میدر انتهای سالن

 به و برداشتم سالن گوشه از را ساز. بود آرزوهایمفرشته 

ترمانه با او خوش و ح. با صدایی با وقار ماو رفتم سمت

. او فقط پرسیدم. اسمش را گستاخانه کردم  بشی

. رفتند  ها هرکدام به نوبت روی سن می . بالرینخندید  می

، از یک ، اومن .اش شده بودممن غرق در نگاه معصومانه

، او کنار . من، اشتراکی  زادگاهی داشتیموطن و تعصب

، موسیقیِ هم زیر آشیانی منتظر، در سایبانی بسوی آزادی

، هایی متفاوت از آنچه بودندهغم را برای مردمانی با چهر

. موسیقی به قدرت او کرد. او ساز را نوازش مینواختیم  می

 های زندگی می، مرا از رشتهدمیدحس آزادی در من می

کنار آن   ی هم یک نفر در دو تنروزها زیر سایه .رمید

ی یکدیگر ، زیر سایه، زیر سقف آسمان، آن درِ کهنهپیانو

نه از جنس این   ، کلماتی، دستانی از جنس هوانشستیم  می

  ولی  ، الفاظی زمینیبه بلندای یک عمر  ، کلماتیالفاظ

شد وابسته تر به او،   ، مرا بیشتر از آنچه که باید میآسمانی

خواستم   گاه نمیلطیف که هیچ  یک فرشته یا یک موسیقی

. او کرد  ی، متوانستم از آنچه که او بود جدا شوم  یا که نمی

 آن. دستان ظریف بر صفحه کس من بودهمه چیز و همه

 دیگر پیانو آن ، نشدنی وصف بود لطافتی به کهنه پیانوی

 او دستان با  موسیقی. دارند روح همه ها پیانو. نبود کهنه

. آن موسیقی آن رقص اثیری در من تحول شد خاطره

، بود که با من. حرکات رقص انگار سالها ایجاد کرد  عظیمی

 .یافت  ، جمع شد بود و در یک لحظه تجلیدر من

. هوای سرد زمستانِ از نبردی هولناک بازگشته بودم

الی دیوارهای بلند در هایی که البه، کوچههای تنگ کوچه

عمیقی که   ، مرا به فکرحال زل زدن به سقف آسمانند

  . زیر سقف اتاقیبرد  ، میزد  در آن موج می  تنهایی

هایش قابل  از رنگِ نامرئی شیشه  رنگی دوای که  شیشه

، در پارهپاره  هایی مملؤ از کاغذ ای، کنارِ جعبهحس بود

روی   حال  نگاه کردن به تالش مردمانی که خستگی

خشک را  ، دفتری با کاغذهاییهایشان نشسته بوددوش

ها به کاغذ پارههایم را  . در حالت اغما چشمزدم  ورق می

با   ، ولیشناختم . من حتی خودم را هم نمیدوخته بودم

، شد  هر نگاه خاطراتی پر از درد در ذهن من تداعی می

فارغ از حضور من بود. ناگهان  ها به سمت من نگاه

در دفتری خشک با جلدی زرشکی چشمانم را  اسمی

ود به از اعماق وج .ی خود جذب نمود ربا به سومانند آهن

نگریستم تا اینکه از آن لفظ ژرفای آنچه حک شده بود می

خورد، دست تکان می متر از آنچه در ذهنبه لفظی اعلی

که   زمانی ،اسمی را دیده بودم که سالها پیش .پیدا کردم

که در راه   ، زمانی، برای بار اول شنیدمنوجوانی بیش نبودم

، گذشتم  زیاد میهای تو در تو با سرعت  مدرسه از کوچه

، که با آرزوهای بچگانه در راه مدرسه از آسمانِ قلبم  زمانی

، من این اسم در راه زدم  اسمش را گستاخانه بلند صدا می

که به او یا یک فرشته برخورد کردم و ساز   مدرسه زمانی

، با مظلومیت خاص خود .، شنیدمزیبایش را شکستم

 مود و من با کنجکاوی بین  اش را از من پنهان میچهره

، روزهایی را تالطم ، من با اوام اسمش را پرسیدم شرمانه

مان در گوشه . هر کدام، مخفیانه باهم گذراندیماسارت

ی ظهور حبوحه. در بکناری مجبور به ترک و جدایی شد

نگریستم و ، مات و مبهوت به دری کهنه مینوری سفید

، پدرش او را برای دادممی قناری را با دستان سردم نوازش

، من با ادامه تحصیل به آن سوی مرزها فرستاده بود

را محکم   ، سنگیهایی به رنگ خون جلوی در خانهاشک

شان کوبیدم و در انتهای سکوت ثبات خانه به شیشه بی

ها متنفر شدم. با تمام وجود از بهار از صدای ریزش شکوفه

، خاطرات دوران نوجوانیم را بیزار شده بودم و تنم  زندگی

، با صدایی که از ته چاهی در کوتاه  با صدایی بلند ولی

. آرزویم مرا به زد  ، صدا میآمد  کنجی از ناکجا آباد می

، روح را از بدن سالخی برد که در آنجا رویا می  یی رویا

ها همه برایم زمستان  بهار  . بهار هم گذشت ولیکرد  می

جواب را با نفرتی که مرا  بی  هایی ی از نامه. انبوهبودند

زد، با گرمای  وجودم  سوزاندم و از رشته عقل آتش می

 –از رحمت رنگ در جوار حق  -گریختم و به ناسپاسی 

، ساکی بسته بودم و در انتظار ، سالکساکت .پرداختم

. زمستان . پائیز آمدای نورانی آماده هجران بودم شعشعه

. تکرار مرا از ادامه لحظات ز این چرخه تکرار شد. و باآمد

ای در قلبم دفن شد. ، عشق در صندوقچهترساند  نبودن می

. تنها سرگرمی ِ من در روز، در روزمرگی خود غرق شدم

. هر روز موسیقی روز زخمه زدنِ سازی به ارث رسیده بود

 ، در کنارآورای مالل . با حوصلهکردم  پیش را تکرار می

نزدیک ِ شهری  ،ای یِ کاه گلیِ تو سری خوردهپنچره خانه

را در روح موسیقی   ، هستیروح، میانِ مردمانی بیشلوغ

. مادرم با کالمی پر از . موسیقی من مرده بوددمیدم  می

پر از آژنگ مرا از نواختن ساز محروم کرد و   مهر و صورتی

رنگ عذاب. کرد که ساز آتش است و موسیقی   استدالل می

داشت.   ای خاموش وا می خونسردیِ پر تحملش مرا به ناله



   9313 ماه آرذ|چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و دوم شماره 76 

در پرده تنهاییم، پنچره تنها واصل من و دنیایم بود. صبح 

شدم   گوارا بیدار می  هایی پر از درد از خوابیبا صدای اشک

زدم و به   و در انتظار شب در تخت خواب خود غلط می

، ار نگاه کردن، با هر بشدمسقف باالی سرم خیره می

ترسیدم که این   . از روزی میکردم  درزی جدید  کشف می

، مشتاقِ رخ مانخانهمان دور شود و من بیسقف از خانه

 مهتاب شوم.

، روزها بود ، آن موسیقیِ مست کنندهریتم آن آهنگ

با دستان   . آن موسیقیکه روح و روانم را منقلب کرده بود

. او کننده به خود گرفته بودسرمست   او بود که روحی

 را خود. بودم زیباییموسیقی بود. مطلقاً زیبا بود. من برده 

در دستانِ  - تنها - او من،. بود کرده بودم، که آنچه تسلیم

را آنچه را   ، زیباییداد، که جال می، دستانِ سرد او بودمن

  ، خشکی پر معنی. هوای سرددادکه بود نشان می

  ، صدای کلیساهای قدیمیبرگانی معلق در هوا، درختان

هاست آنجا جز تارهایی از جنس جدایی چیزی که سال

، ، مرگ تدریجی یک رویاشدنیست که از دور شنیده می

 های من زمزمه می را در گوش  ، مفهومیرویای زمستان

هایِ کرد که آن را با چشمانی پر از اشک رو به روی گل

توانستم احساس  ، میامیدیآکنده از نا، با قلبی خشکیده

، ها در تهی بودنِتوانستم آنچه را که سال . آری من میکنم

او  .، استشمام کنم، مرا به خود وابسته کرده بودبودنِ ما

. در تقویمِ دلم روزها ، او اقبال بود، او امید بودنبود  زمینی

تر از باال  سرعتیها با  . روززدم  تر از گذشته خط میرا تند

. روزها آمدند  نور در گذر عمر من در نسبتی نا عادالنه می

. این زمان است که از ورزیهای عشقحسودند به لحظه

. زمان بود ، بویی نبرده است، از این روحِ عشقاحساس

. در انتهای زمان بود که بود  . زمان هستیرا آفرید  نیستی

، این نیاز را ، این خاکدوست داشتنما با قلبی انباشته از 

. این زمان است که بر چشمانِ ما اشک را گفتیم وداع می

، . در گذر همین دقایق من از آنچه که بودمسازد  جاری می

. این عشق مرا شدم  می  ، هوسی زمینی حریص تر به عشقی

مانند پیری به دنبال جوانی وادار به ویرانی خود در برابر 

. چشمانِ من برای یک انسان کردخشک می چشمانی

. کردای جوشان احساس را تسلیم اشک میمانند چشمه

، از تهی . تنهایی نبودِ اوکردم من برای یک انسان گریه می

، . او بودنبود  تر کسی. از من تنهاتر بود، تهی، بودنِ مابودنِ

. روختمف  . و در نبودِ او شب را به صبح میمن همه بودم

، از تمام ، از اندامش، از بوی اواین عطش من از دیدن او

، همه ، این عشق. این عطششد وجودیتش سیراب نمی

. من . من مجنون نبودمبود کرده لیلی آن مغلوب مرا وجود

. همه شاید فقط یک آدم با شهوت و هوس مثل همه بودم

بازگشته  . در هستی وجود من بهار دوبارهمثل من بودند

  .، من بودم. من. من عادی بودم. من پروانه نبودمبود

، وارهانیده بودم و به را از بردگیِ قلبی شکسته  دلی

، به آوازی از دور از سر کردم ، نگاه میای فنا شده گذشته

با آهی   . گاهیکوچساری غریب در شهری آشنا در خاطره

را بدون درد بازگو ای تسلیم و نیازم  از سر احساس قطره

. با دستانی پیر قلبی . از تختِ خواب برخواستمکردم می

ها در . آن چرا که سال. ساکم را گشودمکهنه را ورق زدم

، در نگاه قناری تسلیم به قوی شهری آرمانی پرورانده بودم

، در من کردم که با وجود شهوت و شیطانِ درون سیاه می

. سیاهیِ پرِ قو در آفتاب ودگشای از عشق را می گنجینه

کرد که گویا تنها من گونه وانمود می. ایندرخشیدمی

ی باشم و در نگاهم بر رخسارِ رخنه شایسته عشق او می

چکید و شاید این  ، بر بازوانم می، درد، تنفر جدیدِ زندگی

همانگونه که در  .احساس بود که بار دیگر مرا آفرید

دیگر از من با غریبگان   شکلی احساس و توهم غرق بودم

پیچیده از خاطره با هر قدم نشاط را با   ، با دلیخو گرفت

، گریه خندیدم . میکردم سختی به قلبی خسته فرو می

لفظ  .-حماسه ی شکست -، حماسه آفریدم کردم می

ای در  ، این لفظ است که مانند سایهترساندگاهی مرا می

  ولی  حرفی چهارلفظیست  ؛ گناهتابد می  ی دلآینه

 با را  دل از برآمده اعتقاد که ،نیستیابدیتیست به اندازه 

  زندگی من که اینجا. کند می روبرو ناخواسته و تهی لفظی

  هایی . داستان من پر از غمالفاظ است جنگ کنم می

، خاطراتی که رنگِ بودن را در ذهن سر گردانِ شکسته بود

. کرد که آسمانش زمین بود  بلند میمن، آشنا به سرزمینی 

، ذهن را من از بلندای نظر  . فکرمن ژرفا نداشت  سطح فکر

، کنار دری به پرتگاهی دور از همه و در سالنی پر از مردم

کرد. ، پرت می، زیر سقفی بلند و چسبیده به ستونکهنه

، ذهن مرا به برآمده از شعف  ، عشقینوازش ساز بر قلم

، اشکی پر از برد که فشار عشق  هایی می لحظه بودن در

. زیر سقف سالنی پر از کردها در زمان می درد، نثار ساعت

، که جنگ زیر خون و فشار بود  های دروغین، زمانی  نقاب

، زمانی که از بهرِ جاودانگی که مرگ آرزوی ما بود  زمانی

خاطره ، بدون را با دستانی منتظر  ، موسیقی هستیعشق

با سازی شکسته نثار روحِ بازماندگانی از یک رنگی 

 .کردم می
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، من را زیر سایه خود ام، زیر سایه، کنار مناو آمد

، او روی دستان من بود را که کنار او  هایی . شباسکان داد

. زمان دادگاهش را به روزهایی در خریدم  از صبح می

از دادگاهِ زمانه  گویی من .کرد  تالطم اسارت موکول می

. دستان او ساز را نوازش خبر و گمنام به زمان بودمبی

فقط زیر   ، آن پیانوی هستی . آن ساز قدیمیکرد  می

انگشتان پر نور او بود که رنگِ لطافت را از سرو بلندی به 

، ساز به قدرت او   . حرکت تارهایکرد  ها تسلیم می شقایق

، از عزل تا ابد . آهنگ اوکردرا ستایش می  موسیقی هستی

، ابدیت را به نیستی بودنِ ای در قلب من در صندوقچه

، . موسیقی او موسیقی شمعدانیکرد  ها توصیف می لحظه

، از نسیمِ بهار که از ای ، روبرویِ باغچهستایلبِ طاقچه

ای پیدا از  . باغچهکرد  ، گلها را نمایان میباران دلم

 .کرد، که طپشی آن را آزرده میبمای در قل پنچره

. سازی ندارم  ولی ،مرتاضم ،کردم که حیرانم  گمان می

. چشمانی پر از سرودم  می  ، تصنیفی در دلآهی کشیدم

. در اوج رویایم ی خونی بر رگ ِ چشم، رشتهی اشکقطره

 ، آرزویم همه خوشبختی اوست.و رویائی جز او نداشتم

ماندن و بودن در دنیایی به سادگیِ هیچ چیز برای 

. چاقوی لب ِتخت واصل من با های بچگانه نداشتم بازی

، ، تیزی ِ سردِ آهن بر رگ گردنباز شد  . پنجرهدنیایم شد

ای سیاه بر  ، رشتهچکاند، خون را بر بازوانم میتیغ

، ، بیمی از نبودن در بودن، ترسی از مرگچشمانم حلقه زد

. ، در من به وجود آوردابر هولناک تر از نبودنبیمی صد بر

، ، با دستانی پر از خونواضح مثل بیدی لرزان  از ترسی

 کردم باز را اتاق. درِ کهنه چشمانی به سیاهیِ قلبی خاکی

 و نمودم خود رمیده تن از جان روحِ نثار را نفس آخرین و

 ریسمانی. ِقناری آه از ای رشته هوایم و امید نا همه امیدم

 هیچ که ام خانه سقف از شکافی به من خاکی گردنِ از

 لذت خلسه در و کرد پیدا انعکاس بودم ندیده را آن وقت

یک دنیا خاطره به سمت زمین پرت   سنگینی به سری با

ترسید و بار دیگر مرا زیر سقف   از من می  زندگی. شدم

 جا ،بودم ندیده را آن وقت هیچ که ایرخنه زیر ،خودخانه 

 نبودن و مردن  ولی. گرفت من از را بخت  زندگی. داد

 هم باز و سیاهی. بود کردم  می فکر که آنچه از ترراحت

 .کرد  ای در قلبِ سیاه من انعکاس پیدا شعهشع در سیاهی

 می مرا ،بودند آمده ایادت برای که سنگینی چشمانِ

 کثافت از لجنزاری از پر فغانی و ننگین ای زمزمه. سوزاند

 خسته ِ روح  نصیب ،دهان به دهان و گوش به گوش که

 غضبی از خستگی با توأم انزجاری ،شدمی من نداشته

جوان  -، در منِ کهنه سخت تر از درد قلبی از چکیده

، ، ساکت. و باز با قامتی خمیده روی تختچکاندمی

نورانی ای  ، ساکی بسته بودم و در انتظار شعشعهسالک

. و باز این . زمستان آمد. پائیز آمدآماده ی هجران بودم

مرا برای مداوا به خارج از کشور . چرخه تکرار شد

، دستانم را مشت . زیر سقفِ سالنی سبز رنگفرستادند

. عذاب سوخت . بدنم میزدمکرده بودم و فریاد می

از تر سوخت گداخته . بدنم هربار در آتشی میکشیدم می

گروهی آمده   به سالن اصلی  ی منتهی . توی راهروقبل

. چشمانم در حالت ای اجرا کنند مان برنامهبودند برای

. ذهنم در هم گره . خاطراتم ملتهب شد، او را دیداغما

 روی. بود من رویای. او فرشته زد . نبضم نمیخورد

 را او من. بود گرفته آرام خود زیبای یپیانو کنار  ،صندلی

 .بودم  دیده اول بار برای ،نبودم بیش نوجوانی که  زمانی

من با او تصمیم گرفتیم که برای عیادت مجروحین 

ساز    . عشق را به تارهایای را آماده کنیم جنگی برنامه

. خود را به بیمارستانی در غرب پاریس تزریق کردیم

پیانوی خود آرام . اون کنار . از پلکان باال رفتیمرساندیم

. هایش را چشیدم . لب. من کنارش آرام نشستمگرفته بود

هایش مرا مستی . گرمی لبمثل یاقوتی بود درخشان

ای از  نامه .نوشیدم  . جام شرابیپریشان حال کرده بود

 . در دستان خشک من گذاشت  شکاف دل

  . سعیم. ماسک اکسیژن را برداشتروی تختِ بیمارستان

. شک کردم صدایم را در این هیاهوی به او برسانم  می

. ناگهان کنار پیانو مردی ی آرزوهایم بود، او فرشتهنداشتم

  ای از شکاف دل نامه. بوسد  را دیدم که با احساس او را می

در جیب  من   ی قدیمی . نامهدر دستان خشک او گذاشت

. را باز کردمآن  .بود که هیچ وقت آن را باز نکرده بودم

از روی تخت . اشک در چشمانم حلقه زد . دوستت دارم

. من در رویا شدبلند شدم . کنار پیانو رفتم ، باورم نمی

، خود کشی ، سالها پیش بعد از جنگ در اتاقممیزیستم

، مرا دوباره خلق . رویایم. روح من سرگردان بودکرده بودم

فرشته خاطراتم را . آن مرد کنار پیانو که کرده بود

 ..  در برزخ با رویاهام برخورد کرده بودمبوسید من بودم می

 .میرد مگر آنکه ما بخواهیم آن را بکشیمرویا هیچ گاه نمی

زنیم که نه آنها را  حرف می  هایی مره با آدمما در روز

. شاید آنان شناسیم و نه آنان را دوباره خواهیم دید می

. از فرشته رویای من رویایم را کشتم .رویاهایی باشند مرده

. در . روح من به آرامش ابدی رسیده بودخود دل بریدم



   9313 ماه آرذ|چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و دوم شماره 78 

، فرشته رویایم  ، و باز او. پشتم را نگاه کردممحکم باز شد

 .. من میان او و رویایش اسیر شده بودمپشت من بود

، گاه گاهی مرا از صدای ام ، از داالن خانهآفتابِ مهربانی

، در : محکومم به نبودنکرد که  رِ باران آگاه میشر ش

، ام به صدا در آمد . زنگ خانهآسمانی به عظمتِ یک رنگی

تقِ ، صدای تقتاب وتوانم مرا مستی پریشان حال کرده بود

در، همراه با شر شرِ آب از ناودانِ سقفی شیروانی مرا با 

کرد   میای  حالتی غم انگیز متوجه سوت و کور بودن خانه

، چیزی در آن نتابیده بود. جدایی  که جز تارهایی از جنس

تاب  ، با حالتی بیزنگی کهنه در باالی سقف شیروانیِ خانه

در نسیمِ زمستانیِ سرد بهار، خود را  به آونگی داغ 

کوبید و حسِّ انزجار را با سَری آسوده خاطر به هوای  می

نی تاریک پایین رفتم، . از پلکاکردام القا می خشمناک خانه

کننده قابل حس ، پرتوی نوری متحیرچوبی از زیر درِ کهنه

  . ناگهان رویا با تمام وجود در من تجلی، در را باز کردمبود

. سازِ خود را نمود و سر تا پایم را مملو از عشق و امید کرد

، گوشه ی پلکان گذاشت و با با حالتی خمیده روی زمین

افسون   ، تنِبا خمیدگی افیونی خود احساسی عجیب و

با   ی من را نوازش کرد و با چهره ظریف خود نگاهیزده

، و مانند عشق و شاید هم تزویر نثار روح خسته من نمود

کرد روحی سرمست کننده مرا خمار تاریکیِ شبِ تاری می

  هایی بلند ولی. با قدمشدکه با صدای روحانیش محو می

با چشمانی پر از آرزو تا طبقه دوم باال  ،گامهایی کوتاه

سفید با خطوطی  -ای خاک خورده روی پارچه. رفت

ام  نشست و گلدانی پر از گل  روی طاقچه خانه -سیاه

، سوی من ملتمسانه  گذاشت و ساز را بوسه زنان با نگاهی

، . چشمانش سمتِ من بودکرد.  به من نگاه نمیگذاشت

. چشمان پر از اشکش را با نبودمتوجه حضور من   ولی

، پاک کرد و از خاکِ ی زیر خودپارچه خاک خورده

. ، ساخت، گِلی به ارزش گِلِ وجود انسانارزش ی بیپارچه

 میلی ترک می، خانه تاریکم را با بیبا دستانی پر از عشق

. من او را . جراتِ به زبان آوردنِ هیچ لفظی را نداشتمکرد

هر بار نگاه به او پازلی از وجودم را   ولیشناختم  نمی

. ناگهان صدایی به کامم شیرین  کرد و زندگی راتکمیل می

ام همنشینِ خانه ، در بسته شد. سازی شکسته،مهیب

 ■.شد
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 «مرد بدون چهره»کوتاه داستان  
 «زهرا سعیدزاده»سنده ینو 
 

ها پیش. از  دلقک همیشه یک برنامه داشت. از مدت

تماشاگران خاص کرد و همیشه هم  را اجرا می ها قبل آن سال

آمدند و او را در  خودش را داشت که از کار او سر شوق می

کردند. البته او  ای که بود تشویق می هر کجا و در هر منطقه

داد و کاری که از نظر بقیه بسیار  کار خاصی انجام نمی

رسید، از نظر او کاری  نظر می العاده یا حتی معجزه به خارق

ها با دماغ  . او مثل بقیه دلقکپیش و پا افتاده و عادی بود

کرد و حتی زحمت  توجه نمی های رنگی جلب قرمز و لباس

ی انجام کار بزرگی را نداشت. کاری که  فکر کردن و دغدغه

داد، کاری بود که از بچگی به آن عادت کرده و  انجام می

تواند با کار کردن در  اطرافیانش به او گفته بودند که می

یلی خوبی را برای خودش راه بیاندازد ، کسب و کار خ سیرک

 داد. خوبی انجام می و او هم این کار را به

هایش را  شد، عنوان برنامه سیرک وارد هر شهری که می

جا  کرد و مسلماً مردم با دیدن تیتر درشتی که همه مطرح می

شدند و دچار تردید برای  زده می آمد، کمی بهت چشم می به

 رفتن یا نرفتن.

بود و « مرد بدون چهره»شته و یا آن تیتر بزرگ اولین نو

تواند  که می مردی»زیرش با حروف ریزتری توضیح داده بود 

 «اش را از خود جدا کند. چهره

اش را از  توانست چهره دلقک از بچگی بنا به غریزه می

را  هایش، بلکه با فکرش آن صورت بردارد. نه با کمک دست

شد  که از سر او جدا می یکرد. ولی این چهره زمان جدا می

ی او نبود بلکه تبدیل به تکه گوشت لُخمی  دیگر چهره

را به حرکت وادارد و حتی  توانست با فکرش آن شد که می می

برقصاندش و آن لحظه تماشاگرانی که دهانشان باز مانده 

 زدند. کردند و کف می بود، او را تحسین می

وت بود. البته دنیای بدون چهره برای او کمی متفا

داشت، در یک لحظه ارتباطش با دنیای  را بر می که آن زمانی

شد و در ذهنش تنها  جا تاریک می شد. همه خارج قطع می

توانست هدایتش  زد. او می ای گوشت روی زمین چرخ می تکه

توانست صدای تماشاگران را  هایش بود که می کند و با گوش

 س رضایت کند.بشنود و تعداد آنها را تشخیص دهد و احسا

ترسید. از تاریکی محضش  در بچگی از این حالت خود می

رفته غلیظ و  کرد این سیاهی رفته بیزار بود و احساس می

طور بود، حاال هم که بزرگ  شود. همیشه همین تر می غلیظ

اش را کامالً در دست داشت  شده بود و اختیار چهره

کی احساس شود و در تاری تر می دانست که تاریکی غلیظ می

ی کوچکی را داشت که مدام از همهمه و صدای  لکه

شد. ترسش از این بود که این لکه  تماشاگران دور و دورتر می

دانست  ناگهان در آن سیاهی گم و یا محو شود. اما او می

ای ادامه دهد و همیشه قبل از اینکه  اش را تا چه لحظه برنامه

دوباره سرجایش بر اش را  ، چهره کار به جاهای باریک برسد

توانست تشویق تماشاچیان را  گرداند و بعد از آن می می

 ببیند.

یاد  که خودش هم تاریخش را درست به روز، روزی آن

ندارد، مثل همیشه وسط چادر سیرک روی صندلی در کنار 

قدر ساکت بودند که صدای  یک میز نشست. جمعیت آن

کامل . دلقک با آرامش  آمد نفس کشیدن کسی در نمی

زده  نشست. تمرکز کرد و صورتش را جدا کرد. جمعیت بهت

کرد. سر بدون  شده بود و به آن سر بدون چهره نگاه می

صورتش مانند چاه عمیقی شده بود که انگار هیچ انتهایی 

نداشت و بعد نگاه جمع به آن تکه گوشت روی میز افتاد که 

های  رقصید. گوش پرید و می حاال داشت باال و پایین می

اش را جدا  دلقک تیز شده بود. اصالً هر وقت که چهره

شنید. اما در پس این صداها  هایش بیشتر می کرد، گوش می

 داد و فریادی هم شنید و صدای پارس کردن سگی را.

طور آرام روی صندلی نشسته بود و چیزی را  او همان

دید. ولی جمعیت همه شاهد آن منظره بودند. سگی به  نمی

مانده بود  هانی و ناغافل از نمایش پیش در سالن باقیطور ناگ

و از دست کارگران در رفته بود و با دیدن گوشت تحریک 

را قاپید. صدای  شده ودر یک لحظه جلوی چشم همه آن

ی بلندی از جمعیت برخاست. دلقک در آن تاریکی سُر  ناله

خورد و به جایی رسید که غلظت سیاهی چیزی از آن لکه 

دانست، چه اتفاقی افتاده  باقی نگذاشت ولی او نمیدر ذهنش 

کرد صورتش را  جا نشسته بود و سعی می است. همان

عنوان گوشت یا چهره  بازگرداند. ولی چیزی در ذهنش به

باقی نمانده بود. بلند داد زد ولی صدایش فقط چندبار به 

طرف خودش بازگشت و تکرار شد.  ی چاه خورد و به دیواره

ید که او سعی در حرف زدن دارد، ولی صدایی د جمعیت می

آمد دلقک بعد از کلی تالش کردن برای بازگشت  در نمی

جا روی صندلی منتظر بازگشت  دست از تقال کشید و همان

رفته  اش سررفت و رفته اش شد. جمعیت حوصله چهره

ها بر همان صندلی ماند. در  پراکنده شدند. دلقک تا مدت

 ■صدا بود. بی همان چاهی که تاریک و
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 «فرار کن بوفالو»کوتاه داستان  
 «مجید پوالدخانی»نویسنده  

 
پشت بسته و سرش را آرام روی سنگ هایش را از  دست

شود... لبیک  خواباند. بانگ لبیک بلند می پهن و سیاهی می

 اهلل هم لبیک...

خش کشیده شدن  اسماعیل درست از پشت سرش خش

هایش زل  شنود. پدر به چشم چاقو را روی سنگ می

ی الهیِ بابا... منو  این یه وظیفه»کند:  زند و نوازشش می می

شود... لبیک ال شریک لک  تر می ندصدا بل«  ببخش

 لبیک...

کند، فشار بیشتر  تیزی چاقو را زیر گلویش احساس می 

روند و نور سفیدی  شود. ابرهای سیاه کنار می و بیشتر می

لرزد و چاقو را کنار  تابد. دستان پدر می از آسمان می

زند و سرش را  گذارد، قوچ جلوی پای پدر زانو می می

گذارد. اسماعیل فریاد  روی سنگ میجای اسماعیل  به

شود  و سرش پر می« فرار کن بوفالو ... فرار کن» کشد  می

از صدای لبیک... ان الحمد والنعمهَ لک والملک الاهلل اال 

 اهلل...

پاشو که نماز دیر شد... پاشو  اسماعیل... بلند شو ننه... -

 .اسماعیل... بابا رفت مسجدا... اسماعیل... اسماعیل

دهد و صدایش  اش را تکان می در یک بند شانهما 

 :کند می

 اسماعیل... نماز عیدِ اسماعیل... -

باز کرده و قصد دارد تسلیم شود که با  چشمش را نیمه

 شود: شنیدن صدای پدر خیالش راحت می

 .چیکار داری بچه رو، بذار بخوابِ -

دیگر نه به بانگ لبیک که از بلندگوی مسجد به گوش 

دهد و  نه به اصرار مادر،  سرش را  اهمیت میرسد  می

 کند. دهد و به نقشه فرار بوفالو فکر می توی بالش فشار می

از الی  ،تر رفته نور خورشید که از بادگیر خانه هم باال

و پشت  گذرد ی چوبی می های مشجرِ پنجره شیشه

زند، پتو از روی  غلت که می. کند هایش را گرم می پلک

که با دود   عود عربی خنکه و عطر صورتش کنار رفت

دهد. سر و  اسپند مخلوط شده دماغش را نوازش می

کند، تشک و پتو و بالشت  صدای توی حیاط مجبورش می

زور باال  را روی هم تا کند، رویش بایستد، خودش را به

 حیاطبرزگ ، درب دحیاط را نگاه کن ،از پنجرهبکشد و 

فروش  هشاگرد میورضا  باز است و مثل همیشه

یکی به  ی پرتقال و سیب و گوجه را یکیچوبهای  صندوق

ها را کنار هم صف  قوصند . پدردهد داخل حیاط هل می

تر توی  طرف . آنگذارد میرضا  چیزی کف دستداده و 

بیند که  های صورتی محمدی، قوچ را می باغچه، وسط گل

هایش را به تنه  مدام شاخبسته شده و  به درخت نارنج

 مالد.  درخت می

که خان ممد، بنای  درست مثل روز اول، همان روزی

پاکستانی آمده بود تا در چوبی خانه را با در دو لنگه آهنی 

 عوض کند و  قوچ را برای بابا آورده بود. 

برامون  39ها خان ممد، این چیه؟ قرار بود تالی -

 بیاری...

خان ممد که با کلنگ دور چهارچوب در را خالی 

گ را زمین گذاشت، پوزه قوچ را گرفت و کرد، کلن می

 هایش کشید و گفت:  دستی به پشم

این قوچ از تالی بهتر است حاجی ابراهیم، چشاش را   -

 نگاه کنین...

کرد  الغر بود و کثیف، اسماعیل حتی جرات نمی

 کرد: نزدیکش شود ولی پدر اصرار می

 اسماعیل بیا بابا نترس، به شاخاش دست بزن! -

ش را گرفته و آرام به پیشانی قوچ کشیده و بعد دست

بود و از آن روز به بعد مراقبت و رسیدگی به قوچ شده بود 

 وظیفه اش.

آنقدر نان خشک و کاهو به خوردش داده بود که حتی  

کرد و آنقدر با آب و صابون  پدر هم بوفالو صدایش می

ی مادر دیگر هایش را برق انداخته بود که سر و صدا پشم

 ادی شده بود:برایش ع

خونه رو به گه کشیدی اسماعیل... خدا منو بکشه که  -

 راحت شم از دست تو و  این بوفالو...

پیرهن چیز فرق کرده.  ولی حاال عید قربان است و همه

که زیکو ای  ای و شلوار جین سورمه نوِ آستین کوتاه قهوه

د و پوش می کرده رااتو زده و به دستگیره آویزان  مادر

 د توی حیاط:دو میراست  یک

 .سالم، عیدت مبارک، عیدی بده -

 بوسد: می کند و سرش را می شبغلپدر 

صبر کن  عید تو هم مبارک، ایشاهلل حاجی بشی بابا... -

  .حاال همه بیان

                                                           
 بز پاکستانی 39
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ی توی حیاط بلند  عطر هل و دارچین از آشپزخانه

بار  که کندوره سبز گلدارش را برای اولین مادر، شود می

چشمی مراقبش  زیر سر دارد به یسفید 33 و لیسیپوشیده 

 است.

مقداری نان ها،  خشک اسماعیل از توی گونیِ نان

هایش  ، دستی به شاخدریز می قوچو جلوی  داشتهبر

 د:گوی و می یدکش می 

 کنم... نگران نباش بوفالو، باالخره درستش می -

 : شود بلند می مادرهوار 

ی عیدتُ به لباسا... حیووناینقدر خودتو نمال به اون  -

 ...اسماعیل گند کشیدی

اعتنا به داد و فریاد مادر، طناب قوچ را از درخت باز  بی 

 رود: سمت پدر می کرده و به

 دوری بزنیم؟! بوفالو رو ببرم دم در یه -

هم هر وقت طناب قوچ را عین قالده در دست  قبالً

داد.  گرفت و توی محله پز می داشت، سرش را باال می

تر از خودش اصلن برایش مهم نبود.  های بزرگ خنده بچه

ها محله  های ولگرد توی کوچه که شب دیگر حتی از سگ

ترسید. راحت از  گذاشتند هم نمی را روی سرشان می

ها با دیدن بوفالو یا بی سر و  شد و سگ کنارشان رد می

کردند و یا سرشان را پایین انداخته  صدا کوچه را خالی می

    ...کردند دمشان را الی پایشان قایم میو 

 یکی از ها را یکی پدر که کنار شیر آب نشسته و پرتقال

کند و توی تشت فلزی پر از آبی  توی صندوق سوا می

 گوید: اندازد، لبخند زده و  می می

  .رسن زود بیا که االن همه می -

کشد و حیوان  ی قوچ را می اش گرفته است، قالده نقشه

کند. به در حیاط که  صدا پشت سرش حرکت می بی آرام و

لرزد و نفسش باال  هایش می شود، دست نزدیک می

شنود . فقط چند قدم  آید، صدای تپش قلبش را می نمی

دیگر مانده، که وانت تویوتای قرمز رنگ اردشیر با صدای 

شود و درست  مقابلش  بلند نوار ام کلثوم از در داخل می

یکی از پشت  ار پسرِ خاله منیر یکیکند. هر چه ترمز می

اش را در  ساله منیر که دختر  یک پرند. خاله وانت پایین می

 گوید: شود و با لبخند می بغل دارد پیاده می

به چه لباس قشنگی! نگفتی باالخره، داماد ما  به -

 شی؟ می

افتد که  های شتری دختر می یک لحظه چشمش به لب

آید و  ی آب دهان آویزان شده از آن، آرام پایین می قطره

                                                           
 .شود چادر محلی نازکی که معموال در خانه استفاده می -33

افتد. اسماعیل  روی چادر نارنجی و گلدار خاله منیر می

 گوید: گیرد و خاله منیر می اش می خنده

 ها!  ای شیطون، تو هم بدت نیومده -

شود و از پشت وانت، گونی  اردشیر از ماشین پیاده می

ا دست دیگر شاخ دارد و ب برنج هندی را با یک دست بر می

اختیار  که اسماعیل و قوچ  بی در حالی گیرد و حیوان را می

 گوید: کنند، می پشت سرش حرکت می

 .ها کرگدنت هم خوب چاق و چله شده -

 کشد: اسماعیل اخمش را در هم می

 .کرگدن نه، بوفالو -

زند و دندان طالیش پیدا  اردشیر مثل همیشه قهقهه می

 شود.  می

یکی از  هل فامیل یکیشود، ا شروع می ها عید مبارکی

بوسی  کشند و رو یکدیگر را در آغوش میرسند،  راه می

از  شدهها، پر  گوشه حیاط کنار صندوقکنند.  می

زمینی، حلب روغن،  های برنج و پیاز و سیب گونی

های بزرگ و چندتکه کنده و شاخه کهور. بازار بده  دیگ

طرف و  ط به اینتوی حیاا ه بستان عیدی داغ است. بچه

و با هم مقایسه  ندشمار ها را می عیدیدوند.  طرف می آن

ای ده و بیست  ها پر شده از اسکناسه ند. جیبکن می

پچ در گوشی دخترها حسودی  تومانی. پسرها به پچ

که  مردهاچهار نفراز . ندزن را بهم میشان  بازیکنند و  می

اند، دستار سفید  ایوان نشسته تویبا دشداشه سفید و براق 

پاسور بازی ای را روی حصیر پهن کرده و  قرمز چارخانهو 

 و کوبند گاهی پاسورها را محکم به روی هم می .کنند می

تر اردشیر به پشتی سبز  طرف . آنخندند بلند بلند می

مخملی تکیه داده و مثل همیشه خاطرات سفر بحرینش 

 کند:  را تعریف می

فتیم، اونجا هیچی نبود، آره ، اون زمان که ما ر -

دادن و دستشویی  همونجا لب ساحل لباسشون و باال می

 .کردن می

اند هر از گاهی سری تکان  دو نفر که مقابلش نشسته

های گرد و بزرگ  با سینی زنند و دهند، لبخندی می می

ای از خودشان  سقطی و پشمک اردهمفلزیِ پر از شکالت و 

با ی عربی  قهوه کالسدر کنارشان ف .کنند پذیرایی می

اند. قهوه را سر  گذاشته لب طالیی کوچک های فنجان

از و دوباره  فرو کردهپر از آب کاسه را در  . فنجانکشند می

دری که  قلِ قلیان از داخل سه صدای قل .کنند می قهوه پر

در  ای لنگه ویتنباکتند بوی بلند شده و اند  ها نشسته زن

در آشپزخانه مادر با وسواس تمام دارد . پیچد حیاط می
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های حلوا را در نعلبکی، توضیح  طریقه برگرداندن کوپ

که چشمانش قرمز شده، سیر  حالی درخاله منیر  دهد و می

با تکان دادن سر و کند  و پیاز و سبزی را با هم خرد می

بط ناسیونال ضنوار کاستی را در رادیو  پدر. کند تایید می

بلند  که صدای علی محبوبدهل با عود و  نوای ،گذارد می

ها بلند  دو نفر از مهمانآورد.  همه را به وجد می ،شود می

دارند و در هوا  هایشان را از سر برمی شوند دستار می

چرخانند و بقیه با ریتم آهنگ شروع به دست زدن  می

. در شود بلند می قهوهاردشیر از پای بساط کنند.  می

دارد، قصد لرزاندن  ط قدم بر میکه به سمت حیا حالی

 لرزد.  هایش را دارد ولی بیشتر شکمش می شانه

بیند کل خانه دور سرش  اسماعیل قوچ را که می

چرخد و انگار تمام این اتفاقات در یک لحظه از جلوی  می

 گذرد.  چشمش می

 ورت آبیِ راه راهشهنش باال رفته و شاه پیرکاردشیر  

به یکی از  ی راطنابباالی سر قوچ ایستاده و پیداست، 

 رفته و شطرف بهاسماعیل  بندد. می نارنجهای  شاخه

 د:گوی می

 تونم ببرمش تا تو کوچه؟ می -

   .شه کم داره دیر می زود کرگدنت رو بیارش که کم -

طناب را از دور  د.بر را توی کوچه می تند و تندقوچ

 گوید: گوشش میدهد و در  کرده، هلش میگردنش باز 

 ...فرار کن بوفالو... فرار کن -

با شتاب از در حیاط خارج ها  مهمان بقیهاردشیر و  

 . خندند بینند و بلند بلند می شوند، صحنه را می می

به اسماعیل زل زده و  ه،داحرکت ایست قوچ آرام و بی

کند. اسماعیل از خجالت و ناراحتی و  نوشخوار می

دور کمر پدر حلقه کرده و عصبانیت دستش را محکم 

کند. زبری دستان پدر  ش را با لباسش خشک مییها چشم

خند در با پوزاردشیر کند.  اش حس می را روی سر تراشیده

دهد شاخ قوچ  که سرش را به چپ و راست تکان می حالی

 گوید: و می گیرد را می

■بیا کرگدن، بیا... -
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 «پائیز بود»کوتاه داستان  
 «بهزاد طاهرزاده»نویسنده  
 

تنها نیمکت یک مسیر فرعی پاییز بود. جمعه صبح روی 

سته کرد نش پارک که مرا از ازدحام معمول پارک جدا می

ام الی گزیده اشعار شاملو بود و با خود  انگشت اشاره. بودم

زمینند ترین عناصر  رحم ها بی عطرها و آهنگ» ندم:اخو می

که برای  برندت به قعر خاطراتی آنکه بخواهی می بی

که حواسم متوجه  ...«شان تا پای غرور جنگیدی فراموشی

که به طرفینباز و  مرد مسنی شد با لباس ورزشی و دستانی

. با فاصله شد کرد و از سمت چپ به من نزدیک می بسته می

 بود بیشتر سرگرم تماشای اطرافه ک آمد میزنی  او پشت سر

 .پالتویی مشکی با شالی سبز پوشیده بود.تا ورزش کردن

اشنشان داد جوانی را پشت  خطوط چهره تر که شد نزدیک

خصوص  هو بحرکات  نسته بود وقارازمان نتو سر گذاشته اما

که با دیدنش  د. چشمانیاز بین ببر اها ر گیرایی وزیبایی چشم

دا احساس خوب دوستی و آشنایی مبهم دیرینه را پی

 کردی. به من که رسید ایستاد نفسی تازه کرد و گفت: می

 اجازه هست کمی بشینم؟ -

کیف،  خواهی، عذرهای زن بودم با  که هنوز درگیرچشم من

و  ندماسمت راست نیمکت کش به ار هاکاغذ وها  کتاب

هنوز کاملروی نیمکت زن اما  د،شیننخواهش کردم ب

 .م زنده شدیاردنیایی از خاطرات ب ناگهانجانگرفته بود که 

چراغ ناگهان  تاریک باشی یاتاق دروندرست مثل اینکه 

های زنده  ازعکسپوشیده و ببینی تمام دیوارها  ودروشن ش

 کمثل ییم جایی دارمان ذهن و قلب همه ما در. ه استگذشت

ترین  نزدیککس حتی  به هیچکه  .اتاقیاتاق شخصی

از  بسیاری ودهیم  رانمی آنبه هم اجازه ورود مان اطرافیان

مان را مانند رازی در آن  یخاطرات، اتفاقات و اشتباهات زندگ

شناسانند، به  یم.رازهایی که ما را به خودمان میدار میاه نگ

م یزمان برامانند.  مامیهمیشه با  اند و روح ما شکل داده

 ابوی عطر زن بود. زن اطراف ر آن عوض شده بود و دلیل

 خود آورد. به رام اوکه صدای  اردمن گذشته رک نگاه می
 ببخشید مزاحم کارتون شدم. -

 مزاحمتی نیست. کنم اصالً خواهش می، نه -

 داشت. پرسید:و دلنشین صدایی زالل  

 شما شاعرید؟ -

چی؟ شما نویسم. شما  میگاهیچیزایی  دونم، شاید، نمی -

 نویسید؟  هم می

برم...  لذت می خونم و فقط می .نهنوشتم. االن  می -

 ؟رو بخونید شعراتونتونم خواهش کنم یکی از  می

ذکاوت بود که هیچ  سرشار از نگاه زن چنان مهربان و

گفتم با کمال میل  .دلیلی برای راحت نبودن با او پیدا نکردم

 ا،کند سرنوشت مر چه آسان پیشگویی می»ندم: او خو

و حرکت لبخند زن ...« فالگیری که چشمان تو را دیده باشد

راحتی و آشنایی را بیشتر احساس ، ییدأنه تاسرش به نش

 :پرسیدم. کرد

 اجازه دارم چیزی عرض کنم؟ -

 کنم، بفرمایید. خواهش می -

 با مکث گفتم:

عطرتون منو یاد زنی انداخت که خیلی  بوی راستش ... -

 دوستش داشتم.

 خیره شد و پرسید:به من  زن

 داشتید؟ -

 گفتم: 

 گذره.  زمان می -

 انگاهش ر .زن مثل اینکه از حرف من تعجب کرد

سمتی که سروها مانند انگشتانی گذر ابرها را نشان  به

 :زیرلب تکرار کردبرد و  دادند می

 .گذره زمان می -

کرد که  گذاری می فاصله اسکوت رهادرازای  غارغار کالغ

 زن گفت:

زنم که دوستش  یاد مردی می این عطر روبههاست  سال -

 م.ارد

های باز اطراف  با دستکه  ،به مرد نگاه کردمغافلگیر شدم

با گشتم، رای زن به ، به چشمکشید های بزرگ می خود دایره

 دوستانه پرسیدم:کمی شیطنت 

 آقا؟ -

صدای  کهزن با سئوال من به مرد خیره شد 

چهره زن از روشنی درآمد  .شده بود زدنش بلند نفس نفس

یش من نیست. دیگر پداد  ن میانش شهای چشموسکون 

ش است. فکر کردم تاق شخصی ذهندر امطمئن شدم زن 

راه افتاد.  طرف مرد به زن بلند شد و به ام. موجب آزارش شده

آرامی که زن ایستاد، به  سراغم آمد حس تلخ پشیمانی به

به  اراش  شده زیبای نمناک های طرف من برگشت و چشم به

 من دوخت و گفت:

 ■.گذره زمان نمیاشتباه نکنید. -
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 «بستنی»کوتاه داستان  
 «محمدرضا غالمی»نویسنده  

 
رتش را جلوی وص را فشار داد و ی دور تند پنکهدگمه

کشید.  به ساعت ، خورشید از پنجره سرک میآن گرفت

غلتی زد  گلی پشت سرش نگاهی انداخت،روی دیوار کاه

پریده مادرش در صورت رنگ از جایش بلند شد.دو

می درخشید. احساس کرد مادرش تند  رختخواب مثل ماه

نفسی به ، ای خیره ماندکشد. چند ثانیهتند نفس می

بعد به سمت درب خروجی حرکت کرد.  .راحتی کشید

که کفشش را به پا رفت. قبل از اینباید سریع بیرون می

درب را  کند نسخه داروها را تا کرد ودر جیبش گذاشت و

به آرامی بست، تا مغازه بستنی فروشی اکبر آقا دوید. 

ای مغازه نفسی تازه کرد و بعد داخل پشت درب شیشه

دو سه روزی بود که  ،هایش آماده بودچال بستنیشد. یخ

کارش همین شده بود و حاال هم که باید بدون معطلی 

 .زد به کوچه وخیابانداشت و مییخچال بستنی رابر می

گرمای خورشید در همه کوچه پهن شده بود، چند 

درشت عرق  کوچه را که پشت سر گذاشت  قطرات ریز و

داشت ر چند قدمی که بر میه خوردند،در صورتش لیز می

بستنی دارم »: زدیکبار با صدایی شبیه جیغ فریاد می

 «بستنی

سرش  چرخاند وچشمان درشتش را به همه اطراف می

. کوچه را که پیچید کمی شدطرف میطرف وآنمدام این

 ،جلوتر سر وصدای چند کودک برق در چشمانش انداخت

قورت داد و  چند  . آب دهانش راتر شدهایش تندقدم

 داد زد: بار

  «بستنی دارم بستنی...»

دور او  ، توپ را رها کردند وانگار بچه ها منتظرش بودند

هایش فروش رفت. هر کدام پنج تا از بستنی ،زدندحلقه 

. بعضی شدگرفت از حلقه خارج میکه بستنی خود را می

نوبتی با ولع خاصی  خوردند وها شراکتی بستنی میبچه

 جا ایستاد.چند لحظه همان زدند.بستنی را لیس می

نگاهی به دور شدن آنها کرد، هوای گرم را با نفس عمیقی 

دوباره به  سپس یخچال بستنی  را جابجا نمود و بلعید و

ها به آرامی از کنار بچه  گوشه دیوار راه افتاد. چسبیده به

چند  چندین کوچه وخیابان را پشت سر گذاشت، گذشت،

نی دیگر هم فروخت، مسیرش را به سمت پارک بزرگ بست

شهر کج کرد، هنوز داخل محوطه اصلی پارک نشده بود 

دار ، صدای خشظاهر شدکه نگهبان  پیر پارک جلویش 

 پیرمرد الغر در گوشش صدا کرد: 

کجا؟ ، کجا؟... اینجا دست فروشی قدغنه، برو بیرون »

 «بینم...

پارک را نشانه  وبا دستهای استخوانی اش خروجی

  «بیرون...»گرفت وگفت:

های پیرمرد راه دیگری خواست حرفی بزند ولی نگاه

 بجز بیرون رفتن  برای او نگذاشته بود.

گرما لجوجانه مثل خمیر لزج به تمام تنش چسبیده 

ای از بیرون پارک بر زمین نشست و بر در گوشه بود.

 ، دربصندوق صدقات فلزی کنار جوی آب تکیه داد

 یخچال بستنی را برداشت وشروع کرد به شمارش بستنی

ها داخل یخچال سفیدش جا خوش هنوز نصف بستنی ،ها

خورشید داشت با عجله خودش را به وسط  ،کرده بودند

کشید. احساس ضعف کرد. از صبح چیزی آسمان می

، تنها چیزی که برایش اهمیت داشت فروختن نخورده بود

اش را آستین پیراهنش عرق پیشانیها بود. با بستنی

 گرفت واز جایش بلند شد وبه راه افتاد. 

 .در ضل این ظهر آفتابی کسی در کوچه وخیابان نبود

ها برای دوری از آتش آفتاب کرد از سایه خانهسعی می

فردی  حرکت کند. صدای اذان از مناره مسجد بلند بود و

به دست  که چند پیرمرد تسبیح  گفت،کنان اذان میناله

خورد با عجله از کنارش می شان مرتب تکانلبهای

 به دیوار پشت سر خود تکیه داد وچشمان قهوه گذشتند.

های مسجد دوخت، یخچال را ای اش را به بلندی مناره

ی کنار پایش بر زمین گذاشت و از جیبش دستمال سفید

ل لقمه نانی از داخ الی آن را به دقت باز کرد و آورد.را در

خشکی گلویش  او  ،بر دهانش گذاشت آن بیرون کشید و

را از گذاشتن لقمه در دهانش پشیمان کرد، زوری به فک 

، دهانش زد تا از پس لقمه گلوله شده در دهانش بر آید و

. باز نگاهی به با قورت دادن لقمه  نفسی به شتاب کشید

سپس براه افتاد. تا  های مسجد انداخت وبلندی مناره

هایش تمام نشده ها پرسه زد. هنوز بستنیوب در کوچهغر

ی . سعی کرد به پاهایش سرعت دهد ولی انگار دمپایبود

های سبز رنگش به آسفالت خیابان چسبیده بود و دیگر 

سوزشی الی انگشتان پاهایش  پاهایش به اختیار او نبودند.

چرخید وباال آمد. به یکباره انگار پارچه خیسی بر صورتش 
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پیشانیش سرد شد به  ، تنش خنک شد وچسبانده باشند

نظرش آمد یخچالش خیلی سنگین شده، صداهای مبهمی 

  ناخواسته دستش را به درخت کنار در گوشش پیچید،

خیابان تکیه داد و بر زمین نشست انگار بزور او را می 

 حسی عجیبی سراپای وجودش را گرفته بود...، بینشاندند

 .ددیگر چیزی نفهمی

داد های ضعیف وکوچکش را تکان میدستی شانه

چشمانش را باز کرد پیرمردی سپید موی کنارش ایستاده 

دانست کجاست وپیرمرد کیست، گیج شده بود نمی بود،

تازه تاریکی هوا را حس می کرد به اطرافش نگاه کرد به 

، خبری از یاد مادرش افتاد. سراسیمه وبا نگرانی برخاست

نبود،  دور خودش چرخید وبه اطرافش اش  یخچال بستنی

در  ، باز برگشت ونگاهی کرد، قدمی به جلو برداشت

 ، با صدای بریده گفت: چشمان پیرمرد خیره شد

 «..ب... ب... بستنی ، یخ ... یخچال ،یخچالم کو؟ .» 

عرق سردی بر روی پیشانیش لغزید، نگاهش را از 

یابان چشمان پیرمرد دزدید و خودش را به وسط خ

، شروع به های مسجد پیچیدصدای اذان در مناره ،انداخت

 ■.دویدن کرد و در امتداد خیابان ناپدید شد

 



   9313 ماه آرذ|چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و دوم شماره 86 

 «ترین روزی که آدم به چشم دیدهساده »کوتاه استان د  
 «افروز ضیائی»نویسنده   
 

قدر ساده،  روز ساده. آن شاید قرار بود امروز باشد. یک

ی اتفاقاتش تهدیدکننده انگار به طبیعی بودن  که همه

 .ات شوند.. چسبند و قرار است روزمره ات می زندگی

های خالی دانشگاه و بوی  صدای کولری کی از کالس

خاکی کنارش را با دماغی که به شیشه چسبانده ی  پنجره

بود جذب کرد. ناخواسته. مثل آفتاب، ناخواسته جذبش 

قدر ساده بود که شک کرد؛ به اتفاقاتش، که  کرد. و روز آن

قدر ساده نبود.  اند وگرنه که روز آن قبلن روزمره شده

 قدر ساده که سردرد بگیرد. آن

هار نفر از هایش از صبح چ براساس حساب  که این

دوستان نزدیکش اورا رانده بودند و شش نفر به او تنه زده 

شناختند  های دانشگاه که اورا می کدام از آدم بودند و هیچ

هایش نگاه  کردند وقتی توی چشم و گاهی صحبت می

کردند، سالم نکردند و بعد هم که مثل همیشه آخر 

اب ها آن سه نفری را گذاشت که اصولن اورا به حس حساب

کرد چه کند؛ باال پایین بپرد، مریض  آوردند. فرق نمی نمی

و نذار شود، شاد و سرحال باشد، مقتدر و جدی باشد. 

 کرد.  امتحان کرده بود. فرقی نمی

گرفت و حس  نشست کمرش درد می هر طور می

رسد. اشتباه  کرد خون از کنار شورتش به رانش می می

هم در روزهایی  رد. آنک ها زیاد می کرد. از این اشتباه می

کرد از  قدر ساده که اگر خودکشی هم می طور ساده. آن این

ای به آن وارد  شد و هیچ خدشه اش کم نمی سادگی

 شد. برای این حسش هم چند نظریه داشت: نمی

کرد به شواهدی بیشتر از  دید. فکر نمی کسی اورا نمی

 این در یک روز ساده احتیاج داشته باشد که متوجه شود

احتمالن چندان هم وجود خارجی ندارد. که همین ساده 

که اگر برای  شد بر این بودن روز، خودش مهر تاییدی می

اش به حیاط پرت  ی کناری مثال او خودش را از پنجره

کند احتمالن فقط بادی از کنار چند نفری که دقیقن 

شود و مثلن دیگران از قسمتی  اند رد می جا ایستاده همان

گذرند باید پایشان را بازتر کنند تا از روی  که میاز حیاط 

چیزی که آنجا افتاده رد شوند؛ بعد هم شاید کف کفش 

طور که دو نفر  چند نفری قرمز شود یا مثلن همین

شان که دختر  کنند یکی اند و دارند صحبت می ایستاده

های کسی که  خجالتی خواهد بود برای اینکه به چشم

هایی که  نکند، با نوک پایش با خونمقابلش ایستاده نگاه 

تر  کند. شاید هوا که گرم از کنارش راه افتاده بازی می

های حیاط دانشگاه کمی  شود، مثال یکی دوماه دیگر مگس

 بیشتر شود. نه خیلی بیشتر. فقط کمی. 

هایش این بود که اگر در چنین روز  یکی دیگر از نظریه

قع چیزی به ای چیزی از جایی حذف شود، در وا ساده

سادگی اضافه نکرده که باعث تغییر در آن شود. ولی در 

تر کردن معنی  توان ساده عوض کم کردن چیزی را می

 تواند در روزی ساده حل شود. کرد. پس این اتفاق می

دهانش خشک بود و دردی دور نافش داشت که مثل  

جا  رفت. کمرش را جابه سمت پایین می یک خط کمی به

که باسنش خواب رفته. و پاهایش. دستش را  کرد و فهمید

آمد روی کاغذ  از بازو باال آورد. نوری که از پنجره می

هایش را که توی  طالیی توی دستش برقی زد و دندان

کرد که عسل چسبیده به  شکالت فرو کرد داشت فکر می

 ■ی انتهایی سقش را باید با انگشت جدا کند. گوشه
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 «کنیم که سیگار را از ته روشن می مثل وقتی»کوتاه استان د 
 «پورمرادحسین عباس»نویسنده   

                                 

3 

قیچی را که گذاشتم روی پاگرد حس کردم چند ماه آنجا 

های باال را زده بودم. پاک از ریخت افتاده  ماند. شاخه می

هم پیچیده بودند. انگار چیزی داشت  ها به بود باغچه. شاخه

قطره خون روی میز تلفن ریخته بود. انگار  ریخت. سه می

شود  دانستم زیباتر می رفت. نمی از دست میچیزی داشت 

تر. چیزی شبه باکرگی. شروع کردم به پوشیدن  یا زشت

پوشیدم حس  ها را که داشتم باعجله می ها. لباس لباس

های بد.  کم اتفاق اند. دست ها شبیه هم کردم چقدر اتفاق

ها و ته گرفتنشان. بعد  قبل از همه میل به تمام شدن آن

تکه  های قبلی. بعد تکه ها و بدبیاری تیی کرخ هجوم همه

ها. دم در  ها و سردرگمی حالی ی بی جان گرفتن همه

هایش بسته  دوباره به باغچه نگاه کردم و به قیچی که تیغه

شد روی  ماهی می که دو سه« قطره خون سه»بود و به 

قطره خون و خیلی  خورد. قیچی، سه ی چهارم خاک می پله

ای از راهرو شده بود. هر بار که  کهچیزهای دیگر. انگار ت

 شد. را بردارم چیزی مانع می خواسته بودم آن

ها. پر بود از  ی اول را کشیدم روی کفش دستمال روی پله

گرد و خاک. کشوی جاکفشی را باز کردم. وقت کم بود اما 

چیز به همان  آمد دیر برسم. داخل کوچه همه بدم نمی

های زباله،  ها، پالستیک شکلی بود که روزهای قبل؛ ماشین

 ها که مشغول خانه بازی بودند. ها و ...  بچه های خانه سایه
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کارتون آخری را که گذاشتم حس خوبی به من دست داد. 

درست به همان اندازه جای خالی مانده بود. کیپ هم شده 

گرفت. یک  هایم ته نمی بودند. من بیرون بودم اما آشفتگی

تی ندارد نباید قضیه را خیلی بزرگ اهمی»نفر گفته بود: 

« دهند. ها به این چیزها اهمیت نمی آن»گفته بود: « کرد.

جوری  شود یک نه که زیاد مهم نباشد اما می»گفته بود: 

بعد همه ساکت شدند. کسی « هم آورد. سرو ته قضیه را به

ها که بلند بشود همه  ترسیدم یکی از آن چیزی نگفت. می

حلقه زده بودند خوب بود حتی اگر بروند. دور هم که 

شد. یک نفر گفت:  گفتند. هوا داشت تاریک می چیزی نمی

ها  و بلند شد. بعد بقیه هم بلند شدند. من کفش« یاحق»

 آمد  را مرتب کردم. دلم نمی

 

 

که اول بلند شده  ها را مرتب کنم. دم در همان کسی کفش

 بود دستی روی سر من کشید اما چیزی نگفت. مچاله

شده بودم. منتظر بودم چیزی بگوید اما چیزی نگفت. بقیه 

هم چیزی نگفتند. بعد خانه خالی شد. دیگر کسی نبود 

که چیزی بگوید. که مثال بگوید زیاد مهم نیست. که مثال 

شود. ترس برم داشت. داشت  چیز درست می بگوید همه

تر. به ساعت دیواری نگاه کردم.  شد و ملموس تر می ضخیم

 شد. تکه تاریک می هوا داشت تکه بیرون
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گفتم: « بهتر است بیشتر مراقب باشی.»یک نفر گفت: 

همه زخم که روی سرم جا  من مجبورم، تازه با این»

ماندن و نماندن تو در اینجا به یک مو »گفت: « گرفته...

انگار این جمله را قبال هم شنیده بودم. دستم « بند است.

. انگار گفته بودم اهمیتی ندارد. اختیار رفت داخل موها بی

گویم بیشتر مراقب  در هر حال برای خودت می»گفت: 

هاست دارم  من سال»لحنش دلسوزانه بود؟ گفتم: « باش.

ها را جمع کرد  برگه« کنم. ها زندگی می با این زخم

صالح مملکت خویش »اش:  گذاشت داخل کیف چرمی

گفت: « ود.اصال منظورم این نب»گفتم: « خسروان دانند.

قدر  ام آن تازه به آنها عادت کرده»و رفت. گفتم: « شاید.»

گیرد شروع  گذارند رو به بهبودی دلم می که هر وقت می

شاید این فقط »گفت: « کنم با ناخن به خراش زدنشان. می

باور »گفتم: « ها، داخل مغزت؟ یک بهانه باشد زیر زخم

ام، من  من خالی»گفتم: « من نیستم.»گفت: « کنید...

دهند چیزی از ذهن من  ها اجازه نمی سفیدم، این زخم

درستش هم همین است بهتر است »گفت: « بگذرد.

ها  وقت بعضی»گفتم: « چیز را انکار کنی. همیشه همه

گویی؟  را چه می شود این پیشانی من پر از زگیل می

منتها چون  -موها را کنار زدم-هایی قد یک نخود  زگیل

شوند. به همین خاطر  د از دور دیده نمیرنگ پوستم هستن

آیم. برای  ها تا دو ماه از خانه بیرون نمی وقت است بعضی

قدر که فروکش  ها، دستم روی سرم بود، آن خاطر همین

ها  ها روی این من مجبورم با ناخن ساعت»گفتم: « کنند.

گفتم: « فشار بیاورم تا برگردند. یعنی برگردند زیر پوستم.

داختن به هیچ کار دیگری را ندارم. بعد که من فرصت پر»

کشم  شود. موها را می رفتند داخل پوست خیالم راحت می



   9313 ماه آرذ|چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و دوم شماره 88 

ام  ها و برای یک مدت دیگر به زندگی سگی روی زخم

های دیگر  ها. آدم ی آدم مثل همه»گفتم: « دهم. ادامه می

ها؛ کمی لذت،  خواهند زنده بمانند. من هم مثل آن چرا می

های زیادی هم  کمی کنجکاوی. وقتکمی خودآزاری، 

کسی آنجا نبود. « ها باورکن. ی آدم جوری، مثل بقیه همین

 هوا تقریبا تاریک شده بود.
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تمام بعدازظهر را منتظر بودم تلفن زنگ بزند. کسی در 

صدا در بیاید.  نزد. من هر لحظه منتظر بودم زنگ در به

فرصت خانه ساکت بود. صدای گنگی توی گوشم بود. من 

های داخل ذهنم،  زیادی داشتم برای نظم دادن به شکل

برای رسیدن به یک پاسخ قانع کننده. من بدون آگاهی 

جا سر  رفته بودم. در واقع من به آنجا نرفته بودم. از آن

که  درآورده بودم. ایستگاهش چسبیده به هفت تیر بود. من

شد. شناختم. چندبار هم خواستم سوال کنم ن ها را نمی آدم

هم کار خاصی نداشتم.  تازه فکر کردم اول روز است و من

قدر  من همیشه برای سوال کردن مشکل دارم. آن

کنم که سر آخر ضرورت  های یک سوال را جابجا می کلمه

شوم و ذهنم  شود و منصرف می تر می رنگ رنگ و کم آن کم

رود سمت چیزهای دیگر. تازه من از سوال نکردن  می

ام. بعد هم که به آنجا رسیدیم من  ر نکردهآنقدرها هم ضر

ی  توانید از همه بپرسید. همه را می کردم. این فقط نگاه می

ام با این چیزها  که آنجا بودند. من اصال روحیه هایی آن

سازد. منتها راه برگشتن را بلد نبودم. باید منتظر  نمی

کردم  ماندم اتوبوس خط واحد برگردد. تازه اگر فکر می می

گشتم باور کنید. درست  کشد پیاده بر می قدر طول می نای

اند به ساییده شدن و راه  است که زانوهایم شروع کرده

توانستم  اند اما من می های طوالنی را برایم منع کرده رفتن

برگردم. فقط فکر کردم همین لحظه است که اتوبوس 

برگردد که برنگشت. یعنی وقتی برگشت که کار از کار 

خواستم قاطی  ود. من نشستم ردیف آخر. نمیگذشته ب

ها که ساعت را پرسیده  ها بشوم. حتی پاسخ یکی از آن آن

اش بشود که  قدر که حالی اعتنایی دادم آن بود از من با بی

ها نیستم. بعد هم که رسیدیم قبل از همه پیاده  من از آن

های  که غروب بود چراغ شدم. باقی راه را پیاده آمدم با این

 رو هنوز روشن نشده بود. باور کنید.  یادهپ

2 

سیگار را که از ته روشن کردم دوباره همان حس کهنه 

سراغم آمد. باید بیشتر مراقب باشم. گذاشتم سمت  به

خالی پاکت. برای روز مبادا، برای آخر شب. من هنوز بعد 

که  شوم. نتیجه این همه سال به دود سیگار خیره می از این

کردم با  یگاری قهار نیستم. زمانی فکر میمن هنوز یک س

کشد. بعد دیدم  هایم ته می عوض کردن اسمم سرگردانی

شان تا وقتی خوب  ترین اند؛ خوب ها شبیه هم ی اسم همه

که چندبار تکرار  شویم. همین است که از کنارش رد می

هایی از   کنیم، الیه که رویش کمی تامل می کنیم، همین می

ود یا نه بهتر است بگویم مسخرگی. بعد ش بیهودگی رو می

دار،  آید. یک نوع تازگی خنده سراغ آدم می چندش به

که سیگار را از ته روشن  معنایی. مثل وقتی جور بی  یک

ها  ی آدم بار برای همه کم یک کنیم. این حادثه دست می

ها  ی آدم گویم همه که می پیش آمده است شک ندارم. این

م صادر کنم که دیگرانی که سیگار که بخواهم حک نه این

کشند داخل آدم نیستند. نه اصال من اهل حکم صادر  نمی

ام  کم یاد گرفته کردن نیستم. بعد از این همه سال دست

که از قضاوت کردن بدم بیاید. تازه اگر مجبور باشم 

چیز  دهم همه چیز را رد کنم یا تایید کنم ترجیح می همه

مانم.  کم پنهان می ت من دسترا تایید کنم. در این صور

گویم:  در همان لحظه انگار می« فقط...»گویم:  من می

فهمند. من  ها هم می ترین آدم را احمق این« فقط... و من.»

« کشند داخل آدم نیستند. که سیگار نمی آنهایی»گویم:  می

خوانند، چون دو ماه  هایی که کتاب نمی آن»گویم:  می

قسمتی از یک کتاب داستان پیش من یک کتاب داستان، 

ی  اگر هم بفهمم کسانی هستند که همه« ام. را ورق زده

دوره کتاب »گویم:  گذارند می وقتشان را روی کتاب می

خواندن سر آمده است. حیف است آدم وقت خودش را با 

ترین کار است.  این ساده« این خزعبالت حرام کند.

م پشت آن کرد طور که اگر ورزشکار بودم فکر نمی همان

ها با اندیشه چندسال بیشتر  حرکات موزون و عرق ریختن

زنده ماندن، با تاسی به این جمله که عقل سالم در بدن 

ها است، چه  سالم است، که سالمتی باالترین نعمت

حماقت بزرگی نهفته است. انسان موجود عجیبی است. یا 

نه انسان موجود عجیبی نیست. این بهتر است. اگر بگویم 

نسان موجود عجیبی است یعنی من همچنان از چیزی یا ا

ی  گونه خواهم جهان به که می برم. یعنی این کسی رنج می

برم، وقتی  دیگری باشد. اما وقتی من از چیزی رنج نمی

ی دیگری باشد، من نباید چیزی  گونه خواهم جهان به نمی

گویم دیگران. من  گویم. من نمی بگویم. من چیزی نمی

 ■که بهتر است چیزی نگویم. گویم. نه این چیزی نمی
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 «ی سیزدهم خانه»کوتاه استان د 
 «نژادمحمد مظلومی»نویسنده  
 

توانست هر جایی  خوبی خانه سیزدهم این بود که می

توانست خیلی دورتر از اینها باشد. مرتضی  باشد. مثال می

تر باشد. شاید اینگونه  خواست به جاده نزدیک اما می

رسید. باغ  های روستا نمی صدای موتورش به دیگر خانه

حاج باقر هم اگرچه تقریبا خشکیده بود اما تنها باغ بیرون 

هایی از آب را داشت.  وستا بود که چاهش هنوز زمزمهاز ر

ی  ی پدری ابراهیم هم که پشت به پشت خانه خانه

های خودش را  خودمان داده بود و شهر هم البد خوبی

 دانستم.  داشت که من هنوز نمی

های قالی هستند. همه  ها مانند گره گفت آدم نسا می گل

ضی و اصغر و باید در سر جای خودشان باشند. مثال مرت

بودند چاه روستا  ابراهیم اگر در سر جای خودشان می

ی  باقر اگر در پی گله شد. پسران حاج هرگز خشک نمی

خود رفته بودند حاال سر به زیرتر بودند و تعداد 

نسا  شد با انگشتان دست شمرد. گل هایشان را نمی رمه

نشیند باید سرنوشت  که پشت دار قالی می گفت کسی می

دانستم چند وقت بود که  ا را بپذیرد و من اصال نمیه گره

پذیرفته بودم! که گوش سپرده بودم و اسم هر کدام را که 

گرفتم،  شنیدم سرنخ را در دست می نسا می از زبان گل

سرعت  زدم و نخش را به بافتم، گره را می تارش را می

 بریدم؟! می

. ها برپا کنند خودم خواسته بودم که دار قالی را آن

های دار را آورده بود. اصغر و ابراهیم از شهر با  مرتضی پایه

باقر  خود کاموا و ابریشم رنگی آورده بودند و پسران حاج

کولر آبی کوچکی را در اتاق نصب کرده بودند. من فقط از 

ترین  نسا خواسته بودم تا بیاید. تا بیاید و بگوید بزرگ گل

ه شده. تا کاغذی را قالی است که تا به حال در روستا بافت

ها بار تا خورده از جیب کوچک لباس گلدار بلندش  که ده

که زیر چارقدی رنگ و رو رفته پنهان شده بود، بیرون 

سوادی مطلقش انگشتان مرا به پذیرفتن  بیاورد و در بی

 ها هدایت بکند. سرنوشت گره

دود موتورهایشان خورشید را از آسمان روستا دور 

ی محقر روستا که  قالی و دورازده خانه کرد. من و دار می

معلوم نبود کدامشان به دیگری تکیه کرده است، صدای 

پیچید  های شلوارهایشان می باد را که در میان چین

جز خستگی و  ها به پرسیدم آن نسا می شنیدیم. از گل می

 آوردند که  دود و بوی عرق چه چیز را با خود به روستا می

 

ی  ر روز و هر شب در کاسههایشان ه مردمک چشم

دوید که انگار دم خروسی را  دوید و می هایشان می چشم

ها از  گفت آن خندید و می نسا می آتش زده باشند؟ گل

 روستا چه چیز را با خود نبرده بودند؟

خودم گفته بودم. گفته بودم که آخرین گره قالی را که 

آبی  شان را انتخاب خواهم کرد. اگر آخرین رنگ بزنم یکی

بود مرتضی را، قرمز اگر بود ابراهیم را، زرد هم برای اصغر 

 طور... و همین

گفت اگر چند گره پشت سر هم اشتباه زده  نسا می گل

شود باز کافی است تا گره بعدی را درست بزنی تا 

جای خود بازگردد. اینگونه فقط بخش کوچکی  چیز به همه

شود. ولی  یاز قالی خراب شده که کمتر کسی متوجه آن م

گونه  اگر چند گره در میان اشتباه کنی و تا انتها همین

پیش بروی بهتر است هرگز آن قالی را از روی دار 

 برنداری.

خودشان خواسته بودند. هر شب دور تنها چاه 

ی روستا جمع شوند، آتش روشن کنند و البد به  خشکیده

نسا گوش دهند تا دوباره و دوباره  صدای یکنواخت گل

شود و  نسا خاموش می س بزنند باالخره کی گلحد

 سرانجام کدامشان انتخاب خواهد شد.

هایی که  رویم و در یکی از خانه گفت به شهر می اصغر می

کرد دیوارهایش را خودش چیده زندگی خواهیم  ادعا می

باقر باغشان را نشان کرده بودند. مرتضی  کرد. پسران حاج

هر جایی باشد سخن  توانست ی سیزدهم که می از خانه

گفت و ابراهیم اتاق کوچک باالی بام را برای مادرش  می

 وعده گرفته بود.

نسا مدام تذکر دهد. یک نگاه که  نیازی نبود که گل

های آخر نزدیک  انداختی کافی بود تا بفهمی به گره می

روز قطعا روز زدن آخرین گره نبود. من  ای اما آن شده

کردم صدای  دم و سعی میحرکت پشت دار نشسته بو بی

ریخت از میان عرض اندام  نسا را که داشت چای می گل

کولر یکی در میان بشنوم که صدای نامفهوم فریادهای 

سرعت به ایوان  مرتضی هور هور کولر را در بر گرفت. به

بار بود که  خورد. اولین آمدم. چادرم در هوا تاب می

نشسته بود و های مرتضی زودتر از چادرم روی سرم ن چشم

آمد  روی موهایم سر نخورده بود. از دور صدای موتوری می

 شد. تر می تر و بزرگ دنبالش غباری تیره که بزرگ و به
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باقر نبود. موتور  شد حاج تر می تر و بزرگ غباری که بزرگ

ی یکی از گوسفندهایی بود که  ش هم نبود. الشه چوپانی

، سر به زیر، از باقر دنبال حاج قبل از سرکشی خورشید به

باقر سربرهنه از خانه بیرون  روستا بیرون رفته بود. زن حاج

گوش  ی سیزدهم هم به ش در خانه زد. صدای ضجه

باقر موتورش را روی جک قرار داد و با چاقو  رسید. حاج می

بند موتور برید و پارچه خونی را   طناب گوسفند را از ترک

روی سر زنش  بند موتورش پهن کرده بود که روی ترک

 انداخت.

به ما اشاره کرده بود که دست از بافتن قالی برداریم و به 

کمک زنش برویم. از ما خواسته بود یا گوشت را بین اهالی 

تقسیم کنیم یا شامی بگذاریم و همه را دعوت بگیریم. به 

اهالی روستا گفته بود کار چند گرگ بوده. گفته بود تنها 

ود نجات بدهد قبل از مردن گوسفندی را که توانسته ب

گفت اگر کار  حالل کرده و بازگردانده است. مرتضی می

های دیگر گوسفندان کجا هستند و طوری  گرگ بوده الشه

اندیشید که انگار بخواهد حجم  به جواب سوالش می

باقر  موهایم را از زیر روسری تخمین بزند. پسران حاج

اند که در  دیدهگفتند بارها و بارها چندین کفتار را  می

طرف جاده که دست روستا را از آن کوتاه  های آن کوه

زنند. اصغر و ابراهیم مطمئن بودند بقیه  کرد پرسه می می

ی  را فروخته است و این یکی را آورده تا توجیه کند. همه

باقر داشت پوست  ها را وقتی زده بودند که حاج این حرف

کرد و  جدا می گوسفند را که از درخت آویزان کرده بود

ها را شنیده بود اما جز او مگر کس دیگری هم  البد زمزمه

 بلد بود که چگونه پوست گوسفند را بکند؟

نسا و دیگر زنان روستا برنج را دم کرده بودند. مردان  گل

ی روستا جمع  باقر دور تنها چاه خشکیده جز حاج روستا به

یگ پر از شده بودند و آتش بزرگی را برپا کرده بودند و د

گوشت را روی آن گذاشته بودند و هر از گاه یکی از آنان با 

 زد.  ای محتویات دیگ را هم می مالقه

توانست هر جایی باشد. مثال  ی سیزدهم روستا می خانه

که  ی کوه، جایی سوی جاده در دامنه توانست حتی آن می

های گوسفندها انبار شده بود ساخته شود و یا  استخوان

 ر.حتی دورت

دانست و یا  نسا نمی باالخره چیزی را فهمیده بودم که گل

دانست و به زبان نیاورده بود. هر تار قالی وقتی از  شاید می

ها  شود صدای خاص خودش را دارد. بعضی دار بریده می

باشند و  ها کشدار می بم هستند و بعضی دیگر زیر. بعضی

گر زند و بعضی دی تا مدتی صدایشان در گوشت زنگ می

شوند. قیچی را که در دست بگیری و  سرعت محو می به

تارها را از ابتدا تا به انتها ببری موسیقی کاملی را خواهی 

های بسته گوش سپرده بودم. انگار  شنید. و من با چشم

ای که  های نوازنده ای باشد. دست های نوازنده قیچی دست

 ■ نوازد. موسیقی پایانی را می
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 «همراه با مانی»کوتاه استان د  
 «حسین خسروجردی)خسرو( »نویسنده   
 

روی سینک ظرفشویی بر ساره روی خود را از 

سال با او  گرداند و بالفاصله شوهر خود را که تقریباً سی می

شرت نارنجی و شلوارک  بیند که تی زندگی کرده بود، می

 ورزشی پوشیده و پشت میز آشپزخانه نشسته.

بیند که همین جا  او شوهر خود را بارها و بارها می

فتاده، هایی فرو ا میز آشپزخانه نشسته با شانه پشت 

هایش پیداست.  چشمانی سیاه و خط سفیدی که بر گونه

شرتش بیرون زده و موهای  هایش از پشت تی نوک سینه

 سیخش به عقب خم شده. سیخ

مانی کرمی هر روز صبح ساعت شش و چهل و پنج 

ساله  ساله که پنجاه رود؛ مردی شصت کار می دقیقه به سر

 رسد.  نظر می به

ساره از پیر شدن متنفر است.  اندیشد. ساره با خود می

او نگران است که وقتی شوهرش بازنشسته بشود، اوضاع 

که او  کم تا وقتی هر روز صبح به همین منوال باشد. دست

لیوان شیری به او بدهد و از او بپرسد برای صبحانه 

 خورد یا کره و پنیر.  مرغ می تخم

د و گردان نگران است که در حین انجام کار سر خود را بر

او را ببیند که در پرتو خورشید درخشان صبح نشسته؛ با 

شرت و شلوارک ورزشی بر تن، ساکت و کمی گیج و  تی

منگ آنجا نشسته و در فکر فرو رفته. دیگر برای رفتن به 

 سرکار حاضر و آماده نیست.

های  کند که آیا تمام تالش ساره به این قضیه فکر می

یدن به اینجا بوده؟ ساره شان برای رس گونه زندگی مبارزه

سر گذاشتن آن  اندیشد که اگر آدم بعد از پشت با خود می

جنگل تاریک عمیق قرار باشد به اینجا برسد، به این 

 کنند؟ ها این کار را می پارکینگ، پس چرا اصالً آدم

دانستی.  اما جواب این پرسش آسان است. چون تو نمی

ور انداختی و فقط آن د ها را در مسیر راه به تو بیشتر دروغ

 گفت زندگی مهم است. یک دروغ را نگه داشتی که می

آلبومی داشتی که در آن، عکس دو دختر و پسرت را 

ها هنوز کوچک بودند و  ها در آن عکس داشتی؛ آن نگه می

 شان معلوم نبود. هنوز مسیر آینده زندگی

موقع که ساره با خودش  و بعد، درست در همان

کند( که این  بار نیست که چنین می لیناندیشد )و او می

ای ندارد و  انگیز و غیرمترقبه چیز شگفت زندگی دیگر هیچ

شان دیگر عمقی ندارد، مانی با  که زندگی زناشویی این

ساره، »گوید:  طرز عجیبی القیدانه است، می که به صدایی

دیشب من خواب بدی دیدم. از بس خواب بدی بود، با 

 «شدم. فریاد از خواب بیدار

مرغ  کند، قابلمه را که آخرین تخم ساره رو به مانی می

توی آن قرار دارد، فراموش کرده؛ آبِ توی قابلمه حاال 

 دیگر ولرم است. 

یاد بیاورد که  کند به خواب دیده؟ مانی؟ ساره سعی می

آخرین بار کی بود که مانی گفته بود خواب دیده، ولی 

 فایده است.  بی

ی مبهمی از  آورد، خاطره یاد می )تنها چیزی که به

شان است که مانی چیزی مثل این جمله  روزهای نامزدی

قدر جوان  و ساره هم آن« خواب تو را دیدم»را گفته بود: 

 بود که این حرف را بسیار دلپذیر بداند و نه ناموجه!(

 کار کردی؟ چه -

با فریاد از خواب بیدار شدم. »دهد:  مانی جواب می

 «گفتم؟نشنیدی چی 

« نه»گوید:  کند، می که هنوز او را نگاه می ساره در حالی

اندیشد که شاید مانی سر به سر  و در این ضمن با خود می

گذارد، که شاید نوعی شوخی عجیب و غریب در آغاز  او می

 روز باشد.

ولی مانی آدم شوخی نیست. طنز و شوخی برای او به 

جراهای مربوط این معنی است که به هنگام صرف شام، ما

به حضورش در جنگ را تعریف کند. ساره هر کدام آن 

 ها را دست کم صد بار شنیده است. داستان

گفتم، ولی حقیقتش  کلماتی را داشتم با فریاد می -

دانم...  جوری بود... نمی ها را ادا کنم. یک توانستم آن نمی

ها را خوب توی دهانم بچرخانم. انگار  توانستم آن نمی

تر از حد عادیش بود.  کرده بودم. صدایم هم پایینسکته 

 اصالً مثل صدای خودم نبود. 

صدای »دهد:  کند و بعد ادامه می ای مکث می لحظه

فریاد خودم را شنیدم. بعد وقتی حواسم جمع شد دیگر 

 «فریاد نزدم، ولی تمام بدنم می لرزید.

تواند تمام ذرات معلق گرد و غبار را که در  ساره می

رقصند، ببیند. ذرات غبار  پرتو نور خورشید می میان

ای دور سر مانی ایجاد  منتشر در نور خورشید انگار هاله

 کنند. می

 «چه خوابی دیدی؟»ساره می پرسد: 
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گوید:  مانی با لحنی بر خالف معمول خجالتی می

 «دانم تعریف کنم یا نه؟ نمی»

را  آن دارد، و گرداند، نمکدان را بر می بعد رویش را بر می

 کند.  دست به دست پرتاب می

گویند اگر آدم خوابش را برای  می»گوید:  ساره به او می

و در این « افتد. دیگران تعریف کند، در واقعیت اتفاق نمی

درنگ ساره را  دهد؛ مانی بی لحظه اتفاق عجیب رخ می

کند، طی سالیان گذشته، پیش نیامده بود مانی او  نگاه می

 کند.  گونه نگاه را این

ی مانی بر فراز دستگاه مایکروفر انگار  حتی سایه

گوید: انگار وجود  تر است. ساره با خود می تر و واضح پررنگ

گونه است؟ چرا زندگی،  مانی اهمیت پیدا کرده، چرا این

گویم چقدر حقیر  درست همین موقع که دارم با خودم می

 نظر برسد؟ و ناچیز است، باید مهم به

پرسد:  کند می که به این عقیده فکر می مانی در حالی

 «واقعاً؟»

برد، )ساره باید  و در این حین ابروان خود را باال می

ابروان او را کوتاه و مرتب کند، چون بدجور پرپشت و بلند 

اند و مانی خودش خبر ندارد( و نمکدان را از این  شده

کند. سر انجام مانی  دست به دست دیگر پرتاب می

گذارد؛ نمکدان قاعدتاً باید مثل  روی میز مینمکدان را 

جورهایی نیست، چون  اش باشد، ولی انگار یک همیشه

های نان نیز  ای دارد؛ حتی خرده نمکدان هم از خود سایه

 سایه دارند.

کند تا به مانی بگوید آن  ساره دهان خود را باز می

عقیده را برعکس گفته؛ یعنی که آدم اگر خواب خود را 

شود، ولی دیگر خیلی  ند به واقعیت تبدیل میتعریف ک

دیر شده، مانی تعریف کردن خواب خود را شروع کرده و 

اندیشد که چون  ساره در این لحظه ناگهان با خود می

عنوان چیزی حقیر و ناچیز پس زده، حاال دارد  زندگی را به

شود، اما زندگی در واقع چیزی مهم است، او  مجازات می

 یر از این فکر کند؟چگونه توانست غ

خواب دیدم صبح است و آمدم توی »گوید:  مانی می

آشپزخانه، صبح جمعه، درست مثل امروز، تنها فرقش این 

 «بود که تو هنوز بیدار نشده بودی.

ولی دقیقاً همین طوری بود. »دهد:  مانی ادامه می

منظورم خورشید است، نور خورشید دقیقاً همین طوری 

 «ه.زد توی آشپزخان می

برد و ذرات غبار دور سر  و بعد یک دست خود را باال می

خواهد با  دهد و در این هنگام ساره می خود را تکان می

جیغ به مانی بگوید که این کار را نکند و این که آرامش 

ام  توانستم سایه می»گوید:  گونه بهم نزند. می جهان را این

جره و از را روی کف آشپزخانه ببینم. بعد رفتم کنار پن

ی ماشینِ  آنجا بیرون را نگاه کردم و دیدم که در بدنه

 « ی کناریمون رضا وزیری فرورفتگی ایجاد شده همسایه

 دهد. ناگهان به ساره احساس غش کردن دست می

او خودش هم فرو رفتگی بدنه ماشین رضا وزیری را 

دیده بود، وقتی که رفته بود دم در، برای این که ببیند آیا 

 مه آمده یا نه، که نیامده بود.روزنا

به ذهن ساره خطور کرد که شاید مانی این را نیز دیده 

 است.

نشیند و او  ها و پیشانی و گردن ساره عرق می بر گونه

تواند این را حس کند، قلب او تندتر از هر زمان دیگر  می

کند حادثه ای در شرف وقوع است، ولی  زند. حس می می

ه دنیا آرام است؟ که امید آرامش آخر چرا حاال؟ حاال ک

 هست؟

اگر من خودم چنین چیزی را خواستم، حال »گوید:  می

یا شاید ساره در واقع دارد دعا « گویم که پشیمانم... می

کنم حرفت را  کند. حرفت را پس بگیر، خواهش می می

 پس بگیر.

را باز  طرف یخچال، در آن رفتم به»دهد:  مانی ادامه می

پز  را نگاه کردم و یک ظرف تخم مرغ آبکردم و داخلش 

 « دیدم. خوشحال شدم.

ای را که توی سینک  خندد. ساره داخل قابلمه مانی می

پز را  مرغ آب کند و بعد هم یک عدد تخم هست، نگاه می

 که توی آن باقی مانده.

 « خواهم بقیه اش را بشنوم نمی»گوید:  ساره می

حتی خودش هم  گوید که چنان آهسته می را آن ولی این

 شنود.  نمی

مرغ را دیدم، خواستم بردارم  وقتی تخم»گوید:  مانی می

که تلفن زنگ زد. سریع رفتم به طرف تلفن، چون 

خواستم صدای زنگش بیدارت کند و اینجا قسمت  نمی

خواهی قسمت  شود. می وحشتناک ماجرا شروع می

 «وحشتناکش را بشنوی؟

گوید نه!  پیش خود میساره که در کنار سینک ایستاده، 

خواهم قسمت وحشتناک را بشنوم. ولی در عین حال  نمی

خواهند  خواهد قسمت وحشتناک را بشنود، همه می می

 قسمت وحشتناک را بشنوند. 

های شیرینت را تعریف  گفت که خواب مادر ساره هم می

 هایت را تعریف کنی. نکن، اما باید کابوس
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 «م، محمد بود.گوشی را برداشت» گوید:  مانی می

 محمد پسرشان است. 

اولش فقط یک کلمه گفت، فقط بابا، ولی من  -

دانی آدم همیشه  دانستم محمد است. خودت که می می

 فهمد؟  چطور می

که  فهمد. این داند، آدم همیشه چطور می بله. ساره می

فهمی که فرزند خودت  چطور از همان اولین کلمه، می

 است.

چه شده صبح به این زودی  سالم محمد.»من گفتم: 

تلفن زدی عزیزم؟ مامانت توی تختخواب است. اولش هیچ 

جوابی نیامد. خیال کردم تلفن قطع شده، ولی بعدش 

پچ و ناله شنیدم. کلمات را نصف و نیمه ادا  صدای پچ

کرد حرف بزند، ولی نفسش  کرد. انگار داشت سعی می می

 «ان شدم.آمد. در این موقع بود که من نگر باال نمی

 کند.  مانی قسمت وحشتناک را خیلی کند تعریف می

ای را گفت که من خوب نشنیدم... ولی  بعد محمد کلمه

ها اینجا هستند. من از او پرسیدم پلیس  انگار گفت پلیس

 جا. چی و نشستم، درست همین

 کند که در کنار تلفن قرار دارد.  و به صندلی اشاره می

حرکت  تواند ساکن و بی و اکنون ساره که دیگر نمی

رود. و هنوز قلبش در  طرف در آشپزخانه می بایستد به

های عرق از صورتش فرو  زند و قطره سینه تندتند می

خواهد به مانی بگوید که بس کند، رؤیای  غلتد، می می

 خود را تعریف نکند، این رؤیای وحشتناک را.

نان پچ ک مدام کلمات نصفه و نیمه را پچ»گوید:  مانی می

ی  گفت. بعد جمله کرد و چیز مشخصی نمی تکرار می

را شنیدم و فهمیدم که یکی از دخترهایمان « کشته شد»

مرده. یا سحر بود یا ملیکا. خیلی ترسیده بودم. سر محمد 

شان! محمد،  شان! بگو کدام یکی داد زدم. بگو کدام یکی

شان!  و در آن لحظه بود  محض رضای خدا بگو کدام یکی

یا را خون فرا گرفت... انگار همیشه چنین چیزی که دن

 «هست...

کند و ساره دارد به فرو  ی مختصری می مانی خنده

کند که تقریباً دیده  رفتگی ماشین رضا وزیری فکر می

 دقیقاً چگونه بوده.

رود. ذرات غبار  کند و در فکر فرو می مانی سکوت می

ر روی کنند. انعکاس نور خورشید ب دور صورتش حرکت می

 زند.  پیراهنش چشم آدم را می

گیرد، تمام  کار می ساره اکنون تمام ذهن خود را به

قوای فکری خود را، تا به خود بقبوالند که آنچه دارد 

ی ماشین  بیند، خون نیست، بلکه فقط رنگ زیرین بدنه می

 رضا است. که در اثر خراشیدگی بیرون زده.

است، نیست؟ این انگیز  حیرت»گوید:  مانی سرانجام می

تواند برود. رؤیایی مثل این نشان  که تخیل تا کجاها می

تک  بیند. تک دهد که یک شاعر، شعر خود را چگونه می می

 «جزئیات بسیار واضح و بسیار روشن.

کند و آشپزخانه اکنون به خورشید و  مانی سکوت می

ذرات رقصان غبار تعلق دارد؛ بیرون، دنیا در انتظار است. 

به ماشین رضا که در آن سوی خیابان قرار دارد نگاه ساره 

کند. وقتی تلفن زنگ زد، ساره اگر نفس داشت جیغ  می

های خود را تکان بدهد،  توانست دست کشید. اگر می می

گرفت. صدای بلند شدن و رفتن مانی به  گوش خود را می

شنود و تلفن در این ضمن بار دیگر زنگ  طرف تلفن را می

 زند. س برای بار سوم هم زنگ میزند و سپ می

اند. حتماً اشتباه  اندیشد اشتباه گرفته ساره با خود می

اند، چون اگر رؤیاهایت را تعریف کنی. دیگر به  گرفته

 شود. واقعیت تبدیل نمی

 ■«الو؟»گوید:  مانی می
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 «ی آجریخانه»داستان کوتاه   
 ساله از مشهد 33 ،«زادهفریده رجب»سنده ینو 
 

اش که دو آجر روی هم بود زندگی  او همیشه در خانه

کرد همیشه در سوراخی باشد. چون  کرد. او سعی می می

که یک  بار که به کنار آب رفت درست وقتی برای اولین

ی دید. او با کمال تعجب دید که سالش بود چیز عجیب

 الک ندارد. 

شکسته بود و تا   گی ظاهراً الکش توی یک حادثه در بچه

آخر عمر مجبور بود بی الک زندگی کند. او پس از پنج 

سال تصمیم خودش را گرفت. با خودش گفت: مردن بهتر 

پشت بی  کس یک الک از این زندگی مسخره است. هیچ

ی همین رفت وسط جاده تا الک را دوست ندارد. برا

 ماشینی از رویش رد بشود اما هیچ ماشینی نیامد. 

اش برگردد یک  ی آجری خواست به النه غروب وقتی می

ای  ی لنگ را دید که داشت با زحمت و پشتکار دانه مورچه

 کند.  را حمل می

از خودش خجالت کشید. فکر کرد بهتر است برای 

برای همین تصمیم  ی زندگی امید داشته باشد، ادامه

گرفت از فردا کار کند. خانواده تشکیل بدهد و خوشحال 

 ■باشد.

 «پسر لجباز»داستان کوتاه   
 ساله از تنکابن 3، «هلیا رجبی»سنده ینو  
 

یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، داستان قصه ما شروع 

روز پارسا با ی داستان ماست. یکشد.پارسا اسم پسربچه

خواست برود خانه پدربزرگش. پارسا مثل همیشه مادرش می

مادر گفت: « بازی بیاورم؟تا اسبابتوانم چندمادر می»گفت: 

المه پارسا یک کیف بزرگ داشت که توی آن یک ع« باشد.»

را برداشت و توی آن خرس بزرگش را شد. آنوسیله جا می

گذاشت. کامیون بزرگش را هم گذاشت و توپ و خیلی 

 چیزهای بزرگ دیگر...

وای »مادر پارسا وقتی کیف بزرگ پارسا را دید گفت: 

 «توانی این کیف سنگین را بیاوری.پارسا تو نمی

 

مادر با « ورم.توانم کیفم را بیامادر من می»پارسا گفت:  

پارسا بحث کرد. مادر تصمیم گرفت و به پارسا گفت کیف را 

باید خودت بیاوری. چند قدم که از خانه دور شدند پارسا 

خسته شد اما نتوانست به مادرش بگوید، چون مادرش در 

خانه به پارسا گفته بود که کیف را باید خودش بیاورد. پارسا 

ا خانه پدربزرگش آورد. زبانش بند آمده بود اما کیف را ت

مادر »وقتی به خانه پدربزرگ رسیدند پارسا به مادرش گفت: 

های کوچک را گفتی من از این به بعد وسیلهتو راست می

■مادر دستی بر سر او کشید و او را بوسید.« آورم.می

  

 «عصربود»داستان کوتاه   
 ساله از مشهد 33، «صبا صباغ»سنده ینو  

جا را پر کرده بود.  های شمعدانی همه عصربود. بوی گل

های  عزیزجون روی صندلی مخصوصش نشسته بود و دست

اش را روی هم گذاشته بود. در دلش غوغا بود.  چروکیده

هایش دورش نشسته  کرد که نوه داشت به روزهایی فکر می

روزهایی که  داد. یا آن ها نخود و کشمش می بودند و او به آن

ی پیرزن که برای روزهای محرم  شدند در خانه جمع میهمه 

زرد درست کنند و نذری بپزند. دست روی لباس  شله

اش کشید، یادش بخیر. آن لباس را رعنا برای روز  گلی گل

ی  کرد اگر آن زلزله مادر برایش آورده  بود. با خودش فکر می

زرد  توانست شله آمد، حاال هنوز رعنا بود و می لعنتی نمی

برای روز عاشورا درست کند. در روزهای عاشورا هر روز رعنا، 

زرد ظهر عاشورا را  تنها دخترش، وردستش تدارک شله

ها را  های همسایه دیگ نشست و زن داد. او توی حیاط می می

چیز بود. و او دلش به دخترش  زدند. رعنا مواظب همه هم می

 اش بود گرم بود... کس که همه

ندم محرم است... کاش یکی پیدا دانست حاال چ  نمی

 آورد... دار را از تنش درمی شد که این لباس گل می

 آمد. طرف عزیزجون می طرف آسایشگاه به پرستار از آن

زرد نذری  عزیزجون حالت بهتره... بیاببرمت تو... شله»

■«آوردن...



   9313 ماه آرذ|چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و دوم شماره 16 

 «ساله هستم 13من پسری »کوتاه داستان  
 از تنکابن ،«سیدمانی مومنی»سنده ینو 
 

ای  نام رضا هستم. من خانواده ساله به 33من پسری 

داشتنی.  دارم مهربان. شهری دارم قشنگ و دوست

همه خدایی دارم از  دوستانی دارم مهربان و باادب، با این

 تر.  همه شایسته

داستان من از آنجایی شروع شد که روزی در صف 

ساله دوست شدم. او پسری بود باوقار،  3۹نانوایی با پسری 

ای  تر خانواده سر به زیر، قشنگ و مهربان، از همه مهم

مهربان دارد. روزی این دوست من که اسمش محمد بود 

با من قرار گذاشت بریم بیرون، من قبول کردم. وقتی با 

زدیم چیزهای زیادی  ها قدم می محمد در کوچه و خیابان

های جورواجور  دیدیم از جمله اجناس جدید مغازه با شکل

چیزهای دیگه. محمد در یک مغازه سوپرمارکت  و خیلی

کرد. من وقتی  کرد و شاگردی بود که حالل کار می کار می

کردم متوجه شدم با  به کار کردن او در مغازه نگاه می

کند، حتی با  ها خیلی مهربان و قشنگ صحبت می مشتری

تر از خودش با لبخندی زیبا برخورد  های کوچک بچه

از کار کردن او نگذشته بود که پسر  ای کند. چنددقیقه می

ای با چشمان گریان و ناراحت وارد مغازه شد و گفت:  بچه

آقا ببخشید من پولم رو گم کردم ولی مامانم گفته »

پسرجون ناراحت نباش، »محمد گفت: « ای بخرم. وسیله

خوای من به تو بدم.  اول این آب رو بخور بعد بگو چی می

پسرک خیلی خوشحال « بده.دفعه دیگه اومدی پولش رو 

شد و از خجالت صورتش سرخ شد و تشکر کرد. محمد 

هم پیش بیاید تو ناراحت  پسرجون شاید برای من»گفت: 

من از دیدن این صحنه واقعاً خوشحال شدم و « نباش.

متوجه شدم محمد پسری مهربان و بخشنده است. من از 

و اینکه با محمد دوست شدم خیلی خوشحال هستم و به ا

 کنم. افتخار می

■ما باید در پیدا کردن دوست خوب خیلی دقت کنیم.

  

 «شازده کوچولو»داستان کوتاه  
 ساله از تنکابن 0، «مهدیس شفیعی»سنده ینو 
 

های قدیم پسری با مادرش  یکی بود یکی نبود، در زمان

های قبل پدرش که پادشاه مهربانی  کرد. سال زندگی می

های ظالم کشتند. همسر پادشاه هم آواره شد و  بود را آدم

یک  گذراند و پسر خود را که با گدایی روزگار خود را می

 کرد. سختی بزرگ می شاهزاده بود را به

ی مردم  تر شد و همه کم شازده کوچولو بزرگ و بزرگ کم

زمان  روز پادشاه آن کردند. یک او را به همین نام صدا می

که خیلی ظالم بود و همان قاتل پدرش بود، دستور داد تا 

 گداها را دار بزنند و مادر شازده کوچولو را هم گرفتند.

وچولو که با تمام حیوانات جنگل دوست بود و شازده ک

در ضمن تیرانداز ماهری بود تصمیم گرفت که مادرش را 

سراغ دوستانش در جنگل رفت و ماجرا  نجات بدهد. او به

را برایشان تعریف کرد. دوستانش همگی به او گفتند که 

ناراحت نباش ما همه به تو کمک خواهیم کرد. شازده 

 شد.کوچولو خیلی خوشحال 

فردای آن روز با کمک میمون، زرافه، شیر، کرگدن، فیل، 

شتر، گوزن، یوزپلنگ، گاو، االغ و خیلی از حیوانات دیگر 

ها را از پا  ی شاه حرکت کردند و آن سمت قلعه به

سرعت با تیراندازی قاتالن  درآوردند. شازده کوچولو هم به

د پدرش را کشت و خودش شاه شد و تمام زندانیان را آزا

 را سر دادند.« زنده باد شازده کوچولو»کرد و همه شعار 

شازده کوچولو هم با مادرش که دیگر ملکه شده بود با 

 ■شادی روزگار گذراندند.
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 «مترسك کوچولو تنها شده»داستان کوتاه   
 از تنکابن «زهرا منتظری»سنده ینو  

 
روزی بود و روزگاری، در یک باغ قشنگ، مترسکی به 

کرد. او هیچ دوستی نداشت و تصمیم  تنهایی زندگی می

ها و  ها و گنجشک گرفت دوست پیدا کند. همه کالغ

ترسیدند. روزی عقابی،  ها از قیافه ترسناک او می پرنده

کرد. پرنده کوچولو  ولوی قشنگی را دنبال میپرنده کوچ

رفت و رفت تا به مترسک رسید. او از مترسک نترسید و 

پشتش پنهان شد. عقاب وقتی مترسک را دید رفت و داد 

کنم و  پرنده کوچولو هرجا هستی پیدات می»زد: 

سالم. با من دوست »مترسک به پرنده گفت: « خورمت. می

رو نجات  بله، تو من» پرنده کوچولو گفت:« شوی؟ می

و از این به بعد « دادی. برای چی با تو دوست نشم.

 ■مترسک کوچولو با پرنده دوست شد و دیگر تنها نبود.
 

 

 «هاپیرمرد و بچه»داستان کوتاه   
 ساله از تنکابن 3۹، «مهرسا روحانی»سنده ینو  

 
ای رد شد. دید پسر و دختر  روزی پیرمردی از کنار کوچه

اند. پیرمرد رفت و پیش آنها  کوچکی کنار هم نشسته

نشست. آنها را نوازش کرد و با خود به دریا برد. وقتی به 

رد از ها آرام گرفتند. موقع برگشتن پیرم دریا رفتند بچه

آخه عروسک »گفت: « کردید؟ چرا گریه می»پسر پرسید: 

تو چرا گریه »پیرمرد پرسید: « سارا خراب شده بود.

چون عروسکم داشت گریه »پسرک گفت: « کردی؟ می

 ■.او این را گفت و همراه دختر آنجا را ترک کرد« کرد. می

 «مار خسیس»داستان کوتاه   
 ساله از مشهد 33، «علیرضا ارزه»سنده ینو  
 

چیزی  رماری خسیس بود که اگ ،روزی روزگاری

تازه  ،کرد نه دیگران داشت نه خود استفاده می می

الی شهر او را بیرون هروزی ا .کرد بیشترش هم می

او رفت و رفت و رسید به یک غار و به داخل آن  .انداختند

خوبی من  !سالم ای مار» :کوزه گفت ای را دید. رفت کوزه

هم کسی  من» :گفت مار« ها بود که کسی را نداشتم. سال

 .«را ندارم

ها باهم دوست بودند تا  کوزه سال به این ترتیب مار و

کوزه ناگهان از درد به  اینکه سنگی به کوزه برخورد کرد.

های کوزه از مروارید  گریه ای. هم چه گریه نآگریه افتاد 

 .خاطر دوستی با کوزه خسیس نبود ولی مار دیگر به بود

قدر گریه  نآاو ، از دست داده بودکوزه باقی دوستانش را 

او داشت  .شدند هایش غرق می ها در اشک نآکرد تا  می

تو از اینجا برو تا » :ریخت به مار گفت طور اشک می همین

نه من تورا از » :مار گفت .«های من غرق نشوی در اشک

ی  و دهان خود را باز کرد و همه «دهم. دست نمی

دار شد که کوزه  قدر خنده نآ مرواریدها را خورد قیافه مار

مرواریدها در دم مار   دیگر گریه نکرد به خنده افتاد و

همه  نآمد ولی با آوجود  دمش به زنگی در ته جمع شد و

برای همین او هزاران هزار تخم گذاشت  .مروارید چه کرد

مد و برای همین آوجود  طوری بود که مار زنگی به و این

 ■.ی مارها یک گنج دارند همه
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 «پل و درخت»داستان کوتاه   
 از مشهد ،«مبینا ایزدی»سنده ینو  
 

کم موقع قطع کردنش  درخت پیر شده بود، دیگه کم

ها همیشه با  بود. یک پرنده توی شکم درخت بود. صبح

خوند.  خوردند و پرنده برای درخت آواز می هم صبحونه می

روز پرنده پروازکنان اومد پیش درخت و گفت:  یک

 « ن کنار تو یک پل بسازند.خوا درخت می»

تونیم یک  واقعا ؟ هورا ما می»درخت خندید و گفت: 

پرنده و درخت خوشحال شدن و « دوست تازه پیدا کنیم.

 کشیدن تا پل ساخته بشه.  انتظار می

بعد از مدتی انتظار... باالخره پل ساخته شد و مردم 

جورواجور از روی پل رد شدن. پرنده و درخت با هم 

پل اون لحظه خواب « قدر این پل قشنگه. وای چه»گفتند: 

بود. صبح که شد پل بیدار شد و خمیازه کشید به دور و 

جا  قدر این به به! چه»اطرافش نگاه کرد و با خودش گفت: 

 « چه مردم خوبی.قشنگه، 

های  هو شاخه خوند که یک پل داشت با خودش آواز می

سمت  بلند درخت به پل خورد. پل به

ست که  راستش نگاه کرد. دید درختی

خوره. پل داد زد و  هاش به اون می شاخه

 « کورم کردی اَه...»گفت: 

درخت با داد پل از خواب بیدار شد. و 

خودم نه با »پل گفت: « با منی...»گفت: 

 «هاتو جمع کن... بودم... معلومه که با توام... شاخه

درخت ناراحت شد و سرش را انداخت پایین... بیچاره 

 کند.  کرد االن یک دوست تازه پیدا می فکر می

پرنده وقتی موضوع را فهمید تصمیم گرفت که با پل 

 دوست نشه. 

تو برو با اون دوست شو... تو که »درخت به پرنده گفت: 

رسونی... با تو دوست  آسیب و مزاحمتی نمی بهش

 «شه. می

نه اون پل مغرور حتماً با منم همین رفتار »پرنده گفت: 

 « کنه. رو می

 کرد.  سره غرغر می چندروزی گذشت. پل یک

شب همه خواب بودند.  هم خورده بود. یک اوضاع به

چندنفر اومدند و درخت را از ریشه قطع کردند. درخت 

 مد. از شدت درد بیهوش شد. خیلی دردش او

 

ی درخت بیدار شد و دید درخت رو  پرنده با صدای ناله

 قطع کردن. 

پرنده بلند شو برو... »شروع به گریه کرد. درخت گفت: 

 « سریع باش.

اصال تنهات »پرنده اشکاش رو پاک کرد و گفت: 

 « ذارم. نمی

کنم...  میری... برو... خواهش می می»درخت گفت: 

 «خداحافظ...

هاش رو باز کرد و  پرنده بعد از چند دقیقه بال

 خداحافظی کرد و رفت. اونم با دلی غمگین. 

وقتی پل بیدار شد، دید اثری از درخت نیست و 

خوشحال شد و گفت به به از شر درخت راحت شدم... 

 هورا...

ولی این خوشی پل همیشگی نبود. و اولین ترک روی 

کم قدیمی و کهنه شد و مردم  پل تشکیل شد. پل کم

ترسیدند از روی پل رد بشن. پل رو  می

کس دوست نداشت. مردم از  دیگه هیچ

شهرداری تقاضا کردند تا یک پل جدید 

اد کرد. ی درست کند. پل خیلی گریه می

خاطر کهنه  روزی افتاد که درخت رو به

کرد و از کار خودش  بودنش مسخره می

کرد و دوست  پشیمون شده بود. پل خیلی گریه می

خواستن  روز چندنفر اومدن و می نداشت خرابش کنن. یک

پل رو خراب کنن. پل وقتی اونا رو دید بدنش لرزید. 

بود و عکس به دیوارش  ای رو دید که یک قاب هو خونه یک

عکسش یک پرنده بود. قاب دست تکون داد و گفت: سالم 

 پل خوبی؟ منم درخت... اینم پرنده است...

کشید به درخت که حاال  پل شرمنده بود. خجالت می

 عکس بود نگاه کند.  یک قاب

عیبی نداره. وقتی خراب شدی... بیا به »درخت گفت: 

 « عکس ما یک پل کم داره. اینجا... قاب

ای  عکس یک پل بود با پرنده شد اما توی قابپل خراب 

■کرد. که داشت پرواز می

پل داشت با خودش آواز 
های  هو شاخه خوند که یک می

خورد. پل  بلند درخت به پل
 سمت راستش نگاه کرد. به
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 «رابطه»داستان کوتاه  
 از آباده فارس ،«رادمان آقاهادی»سنده ینو 

 

مدادتراش بودند.  1کن و  پاک 5در جامدادی ده مداد، 

ها  با هم خوب بود، اما رابطه  کن مداد و پاک  33رابطه 

ها با هم خوب نبود. چون تراش نارنجی آتشی خیلی  تراش

ای به آن تراش   تند و فرز بود. دو تراش سبز و قهوه

کار  های زیادی به شد. آنها حقه شان می نارنجی حسودی

برده بودند تا تراش نارنجی را از بین ببرند، اما موفق 

دو تراش را  کن هرچه آن پاک 5مداد و  33نشدند. 

ای نداشت. آنها به کارشان ادامه  کردند فایده نصیحت می

های آنها  دادند، اما تراش نارنجی اهمیتی به حرف می

کرد و مدادها را خوب  و کار خودش را میداد  نمی

ها از او راضی  کن تراشید و بخاطر همین مدادها و پاک می

ها و دفترها، چون او تراش تمیزی  طور کتاب بودند. همین

ریخت. روزی دو تراش  بود و روی آنها آشغال تراش نمی

نقشه کشیدند که خودشان بهترین تراش باشند و از دفتر 

الف تراش نارنجی بود کمک خواستند. امال سیمی که مخ

آنها با هم قرار گذاشتند که بعد از اینکه تراش نارنجی را از 

بین بردند فقط مدادها را برای نوشتن امال تیز کنند تا 

دفتر امال از همه دفترها تمیزتر باشد.  شب وقتی همه 

خواب بودند دفتر امال، آخر سیم خود را توی دسته زیپ 

را باال کشید و  جامدادی را دم در  آن جامدادی کرد و

را باز کرد.فردا صبح که پویا داشت به  کیف برد و در آن

های بدجنس، تراش نارنجی را که  رفت تراش مدرسه می

خواب بود آرام از جامدادی بیرون آوردند و از گوشه زیپ 

کیف که کمی باز بود انداختند بیرون و تراش افتاد توی 

نارنجی داشت توی جوی آب جوی آب.وقتی تراش 

افتاد از خواب پرید و دید تراش سبز از گوشه کیف به  می

او پوزخند  زد و با تمسخر گفت حاال برو ببینم توی جوی، 

تراشی یا نه؟ تراش  ها را مثل مدادها خوب می آشغال

رفت و  نارنجی فریاد زد کمک کمک!! اما پویا داشت می

که  افتاد در حالیصدای او را نشنید. تراش توی جوی 

ها توی درش رفته بودند و حالت خفگی به او دست  لجن

خیالیم را بدهم.  داده بود با خودش گفت من باید تاوان بی

کردند من به کتاب  کاش وقتی که آنها مرا اذیت می ای

ها را ادب کنند.  گفتم تا تراش فارسی و علوم مشکلم را می

کردند  ا فکر نمیه خیال بودم کتاب بخاطر اینکه من بی

هوش شد. ولی  مشکل جدی... وسط این فکرها تراش بی

دیگر کار از کار گذشته بود و پشیمانی هیچ سودی 

 نداشت.

دو تراش بدجنس خوشحال شدند که پسرک آنها را ندیده 

است، اما کتاب ریاضی، که از صدای تراش سبز بیدار شده 

خندند و  ها و دفتر امال یواشکی دارند می بود دید تراش

هم گفتند دیدی چطور تراش نارنجی را مثل زباله  پرت  به

کردیم بیرون!!! کتاب ریاضی باهوش که ماجرا را فهمید به 

آنها گفت چرا تراش را پرت کردید بیرون؟ دفتر امال که 

ای پرت کرد.  خیلی بدجنس بود کتاب ریاضی را گوشه

 دند.کتاب ریاضی جیغی کشید و از صدای او همه بیدار ش

نویسی  دفتر مشق گفت اینجا چه خبر است؟ دفتر جمله

زور باز نگه داشته بود گفت دفتر  هایش را به که چشم

زنی و مارا از خواب ناز بیدار  ریاضی تو چرا جیغ می

 کنی؟ می

کتاب ریاضی که بخاطر پرت شدن، سروصورتش کبود 

ها  حالی جواب داد، از دفتر امال و تراش شده بود با بی

سید. حیف امروز که امتحان ریاضی داریم جای تراش بپر

که  کتاب علوم در حالی نارنجی در جامدادی خالی است.

سمت کتاب ریاضی  رفت و نگاهش به سمت جامدادی می به

ها فقط او را کمی اذیت  بود گفت شوخی نکن تراش

کردند، نه به این شدت که که که و حرفش نصفه ماند  می

دفتر مشق گفت این  را نگاه کرد. که توی جامدادی وقتی

توانند کاری از پیش ببرند. حتما  تنهایی نمی دوتا تراش به

کسی کمکشان کرده. کتاب ریاضی حرف او را قطع کرد و 

ها به دفتر امال  گفت کسی نیست جز دفتر امال همه نگاه

تپه افتاده بودند حقیقت را  آنها که به پته خیره شدند.

 که همه از ماجرا باخبر شدند. گفتند و چیزی نگذشت 

کتاب بخوانیم و بنویسیم که قاضی بود گفت باید دفتر امال 

ها هم باید  دقیقه توی جای تنگ بماند و تراش ۹3

ها اعتراض کردند اما  پیچشان را باز کنیم. امال و تراش

موقع که داشتید  کتاب بخوانیم و بنویسیم گفت باید همان

 کردید.  انداختید اعتراض می تراش نارنجی را بیرون می

های کند پیچشان باز شده و تراش  پویا وقتی دید تراش

های  های باز شده را توی کیسه زباله نارنجی گم شده تراش

  ■ خشک انداخت و به پدرش گفت تا برایش تراش بخرد.
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 ایرانی زن فیلمساز یك زندگی به نگاهی 

 «یریحانه ظهیر» 
 

 نویسنده و محقق کننده، تهیه فیلمساز، پوران درخشنده،

 شهر در 3113 سال ماه فروردین 0 در زمین ایران فعال

 مدرسه در خودرا تکمیلی تحصیل او آمد، دنیا به کرمانشاه

 سازمان در 3122 سال در و گذراند سینما و تلویزیون عالی

 که طاعون فیلم زمان همان در و کرد بکار شروع صداوسیما

. کرد تهیه را است 3159 سال به کردستان در طاعون درباره

 فیلمی نیز و سوری چهارشنبه درباره 3122 نیز بعد سال

 ایران نواحی موسیقی ایران مختلف نواحی سنتی مراسم درباره

 درباره تحقیقی سجاده، جانماز، موج،. کرد تولید 312۹ سال را

 3120 سال در کردستان در دستی صنایع و اشتغال زنان،

 تصویر به ،«هراز راه معدنی آب های چشمه» مستند های فیلم

 در را دستی صنایع گانه سه مستندهای سال همان و کشید

 کرد. تولید کردستان

 الیاف. «گلیم» ،«کاری نازک» ،«جانماز سجاده، موج،»

 نخ، درباره تحقیقی مستندی( قسمت2) مصنوعی و طبیعی

 ساخت. را مصنوعی الیاف و پشم و ابریشم

 «چرخند می ها چرخ» مستند فیلم ساخت با 3129-23 سال

 تعطیلی و اقتصادی رکود مسایل به نگاهی که نمود تولید را

 به را( فعلی خودرو ایران) ناسیونال ایران خصوص هب .ها کارخانه

 03 تا 31۹3 سال از که قسمت 30 «شوکران. »کشاند تصویر

 مردان زنان، در اعتیاد پدیده درباره است مستندی کشید طول

 

 های راه و موادمخدر قاچاق مسأله و ایران در کودکان و

 نشد(. پخش بیشتر آن از قسمت 1 که) آن پیشگیری

 آمریکا، زن فیلمسازان های انجمن عضو درخشنده پوران

 و کودکان فیلم المللی بین مرکز و آمریکا مستقل کارگردانان

 نیز است. یونسکو نوجوانان

های بلند داستانی و مستند را که در زیر به آنها  ایشان فیلم

 اند. نویسندگی و تهیه کرده کارگردانی،پرداخته شده است 

 

  :داستانی بلند های فیلم

 (3133) زنند نمی فریاد دخترها! هیس

 (3199) دار دنباله های خواب

 (3192) ابدی های بچه

 (3192) خیس رویای

 (3195) باد در شمعی

 

 (3100) مرز بدون عشق

 (31۹9) رفته دست از زمان

 (31۹9) غبار از عبور

 (31۹۹) خوشبختی کوچک پرنده

 (31۹2) رابطه

 

 :مستند های فیلم

 عشق دره ببر

 سنگستان دره های چشمه

 غروب تا غروب از شوبو

 کوچک هرکول رسول

 خواهر برای قاصدک از گردنبندی

 آمنه برای عروس ۹

 

 :نویسنده

 (3192) خیس رویای

 (3195) باد در شمعی

 (3100) مرز بدون عشق

 (31۹9) رفته دست از زمان

 (31۹9) غبار از عبور

 (31۹2) رابطه

 :کننده تهیه

 (3133) زنند نمی فریاد دخترها! هیس

 (3190) بیست

 (3192) خیس رویای

 (3195) باد در شمعی

 (3100) مرز بدون عشق

 (31۹9) رفته دست از زمان

 (31۹2) رابطه

هایی که در این سالیان در  دلیل فعالیت ایشان همچنین به 

موفق به کسب افتخارات و جوایز  اند عرصه فیلمسازی داشته

 اند. زیر شده

 ویکمین سی در او «زنند نمی فریاد دخترها... هیس» فیلم

 .شد تماشاگران نگاه از فیلم بهترین فجر، فیلم جشنواره

 جیفونی فیلم جشنواره دوره اولین از افتخار دیپلم برنده

 .«رابطه» فیلم برای ایتالیا
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 فجر فیلم جشنواره ششمین از فیلم بهترین زرین لوح برنده

 .31۹۹ سال در «خوشبختی کوچک پرنده» فیلم برای

 جشنواره ششمین از کارگردانی بهترین افتخار دیپلم برنده

 سال در «خوشبختی کوچک پرنده» فیلم برای فجر فیلم

 از زنان فیلم جشنواره سومین از افتخار دیپلم برنده.31۹۹

زمان » و «خوشبختی کوچک پرنده» های فیلم برای آرژانتین

 .«از دست رفته

 در غیرمتعهدها فیلم جشنواره دومین از طالیی مشعل برنده

 .«خوشبختی کوچک پرنده» فیلم برای شمالی کره

 و بیست از بلند فیلم کارگردانی بهترین زرین پروانه برنده

 ■.نوجوانان و کودکان های فیلم جشنواره یکمین

 
 منابع:

 درخشنده پوران گاه وب

 سوره سینمایی اطالعات گاه وب
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 «جاسمین غمگین» فیلم و تحلیل معرفی 
 «پورساحل رحیمی»؛ «وودی آلن»کارگردان  

 

 غمگین به جاسمین) آبی یاسَمَن

 فیلم( :Blue Jasmine انگلیسی

 و نویسندگی به درام آمریکاییِ

 5۹ که است آلن وودی کارگردانی

 لس و نیویورک در 5331 ژوئیه

 جاسمین .شد اکران آنجلس

منتقدان را  ستایش غمگین

مورد بازیِ  خصوص در به

 چندین فیلم این .در برداشت «کیت بالنشت»ی  العاده فوق

 گلوب برای گلدن ی اسکار و جایزه جمله از را نامزدی و جایزه

 را در درام فیلم زن و نیز بازیگر بهترین بخش در بالنشت کیت

آورده. مدت زمان  دست هب گلوب گلدن مراسم هفتاد و یکمین

 و به زبان انگلیسی است.دقیقه  39این فیلم 

 :بازیگران

 جاسمین نقش در بالنشت کیت

 هال نقش در بالدوین الک /فرانسیس

 سالی /(جاسمین قبلی شوهر) فرانسیس

 خواهر) جینجر نقش در هاوکینز

 ال نقش در. کی.لوئیسی/ (جاسمین

 سارسگارد پیتر/ (جینجر معشوقه)

 

 :تحلیل فیلم

پولدار در هواپیما نشسته زنی بلوند با ظاهری متشخص و 

ی خویش است. از  است. او مشغول حرف زدن راجع به گذشته

نام  رها کردن درسش در دانشگاه و ازدواج با مرد ثروتمندی به

گوید. از روابط زناشوییِ خوب و سفرهایی که  می «هال»

کند  ی لحظاتی که از شوهرش صحبت می اند. او در همه داشته

خواهد با  گوید که می هایش می حرف لبخند به لب دارد. در

خواهرش که طالق گرفته است، زندگی کند و در آپارتمان او 

ها  گوید که هر دوی آن در سان فرانسیسکو ساکن شود. می

 «جاسمین»است.  «جینجر»اند و اسم خواهرش  فرزند خوانده

ها را برای همسفر خویش  با بازیِ کیت بالنشت تمام این حرف

ی جالب توجه این است که این شنونده در  نکته گوید. اما می

واقع شنونده هم نیست و حضوری ناملموس دارد. بیننده 

بیند.  را زنی درحال حرف زدن با خودش می «جاسمین»

هایش، نوعی  گویی بیان کردن گذشته و یادآوریِ زیبایی

دهد و شاید نوعی تقال کردن است برای  آرامش به او می

ی مجلل و شکوهمند که البته خالی از ا چسبیدن به گذشته

 اشکال هم نبوده است!

متکلم وحده است و  «جاسمین»دریافتن این موضوع که 

توان در  هایش خودش است و بس، را می ی حرف تنها شنونده

هنگام رسیدن به فرودگاه سان فرانسیسکو دریافت چرا که 

او خواهد هرچه زودتر از  پیرزنی که همسفر او بوده است می

خالص شود و حتا در دیالوگی که با شوهرش رد و بدل 

 «زند! این زن با خودش حرف می» »گوید وضوح می کند به می

رسد و با نبودِ  که به آپارتمان معمولیِ خواهرش می میاو هنگا

شود. این از اولین  شود، دچار شوک عصبی می او مواجه می

است. اینکه به هنگام مضطرب  «جاسمین»های پریشانیِ  نشانه

شود و قدرت نفس کشیدن  شدن و استرس، نفسش تنگ می

 کند با تلقین به دهد و به همین جهت سعی می را از دست می

های عمیق، بر اوضاعش مسلط شود. البته  خود و کشیدن نفس

را نادیده  «زاناکس»توان مصرف قرص  نمی

نقش  «جاسمین»گرفت چراکه در زندگیِ 

ی حائز اهمیت  کند. نکته پررنگی را ایفا می

باور و قویِ کیت بالنشت در  بازیِ قابل

تفهیم کردن و نشان دادن این حاالت 

توانسته است از  خوبی درونی است. او به

ی شخصیت درونی و همین طور  عهده

تصویر بکشد. تضادی که  ها را به برآید و آن« جاسمین»بیرونیِ 

را به از دست دادنِ زندگیِ پر زرق و برق گذشته و  توان آن می

سقوط به یک زندگی عادی ربط داد. عدم هماهنگی میان این 

ا دو عرصه و نداشتن تطابقِ حسی موجب شده است ت

درگیر چنین آشوبی شود. او در یک چشم به هم  «جاسمین»

 اش ویران شده و به زیر افتاده است.  زدن سطح طبقاتی

وارد آپارتمان خواهرش  «جاسمین»ی این اوصاف  با همه

شود. حیرت و واماندگیِ او در این لحظه مشهود است.  می

چرخد و  قرار گرفته، می «جاسمین»های  دوربین که بر شانه

مایی از این آپارتمان سطح متوسط سان فرانسیسکویی را در ن

گذارد و از این سطح جدید به سطح پیشینِ  اختیار بیننده می

شود. در واقع ورود به  بک زده می فلش «جاسمین»زندگیِ 

کند. برای  عنوان یک پیوند دهنده میان دو فضا کار می خانه به

دیدن و  «هال»و  «جاسمین»ی  آشنا شدن با گذشته

شان. منزلی بسیار لوکس و زیبا که مشرف به دریا است   خانه

ها )دنی( نیز در کنارشان زندگی  ی آن و قرار است پسر خوانده

که به آپارتمان معمولیِ  او هنگامی
رسد و با نبودِ او مواجه  خواهرش می

شود، دچار شوک عصبی  می
های  شود. این از اولین نشانه می

 است.« جاسمین»پریشانیِ 
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های داستان سر میز شام  کند. سپس بیننده همراه با شخصیت

نیز در حال  «ماه غمگین»نشیند و آهنگ  ها می مجلل  آن

پخش شدن است. آهنگی که تا آخر فیلم بر فضای فکریِ 

فرما است. به این دلیل که آغاز آشناییِ او با  حکم «جاسمین»

همان موقع او عاشق  «هال»بوده است. و طبق اعتراف  «هال»

مان به زمان حال، باز  شده است. در بازگشت «جاسمین»

بینیم. او  یرا درحال صحبت کردن با خودش م «جاسمین»

بوده است ولی این اسم جذابیت  «ژانِت»گوید که اسمش  می

 «جاسمین»خاصی نداشته و به همین دلیل اسم خودش را 

عنوان یک  گذاشته است. که این نیز به

شود و  ی دیگر موثر واقع می پیوند دهنده

کند. در بیشتر  هم وصل می دو فضا را به

لم( هایی که وودی آلن )کارگردان فی صحنه

بین گذشته و حال در رفت و آمد است، 

 آهنگی خاص و... –یک اسم–استفاده از یک المان مثل خانه 

خوبی انجام پذیرفته است تا بیننده دچار سرگردانی میانِ  به

جای فیلم ممکن است  چند ها نشود. البته در ها و اتفاق زمان

 درستی شکل نگرفته باشد.  این هماهنگی به

و  «جاسمین»پردازی به  اگر بخواهیم از بعد شخصیت

زنی  «جاسمین»بپردازیم باید اذعان داشت که  «جینجر»

دنبال  خوش اندام و امروزی است و در زندگی به -آالمد

زنی طالق  «جینجر»های ناب و طالیی. برخالف او  فرصت

گرفته با دو بچه است که به قول خواهرش تواناییِ پیدا کردن 

سرکوفت  «جاسمین»یک مرد مناسب را ندارد. او دائماً از 

باشد، این است که  شنود. ولی چیزی که روشن و واضح می می

قدرت پذیرش حقیقت زندگی را دارد و خودش را  «جینجر»

به ظاهر وانمود  «جاسمین»که  حالی دهد در با آن وفق می

کند که مشکالتش را از سرگذرانده و رو به جلو است! در  می

اش  ناپذیری به گذشته های متعدد و اجتناب واقع او بازگشت

دارد شاید به این دلیل که خودش هم در فروپاشی آن شرایط 

با تمام سادگی و  «جینجر»حال  هر تقصیر نبوده است! به بی

کند   تر عمل می موفق «جاسمین»معمولی بودنش، نسبت به 

یابد راهی که خودش درپیش گرفته است،  درستی در می و به

است.  «جاسمین»تر از پیشنهادها و عملکرد  صحیح

شخصیتی شکننده و مخفی کار دارد. او درحال  «جاسمین»

سختی  اش است و درعین حال، به فرار کردن از حقایق گذشته

طور مثال با وجود  درصدد متصل کردن خودش به آن. به

)نوعی  خرد یا مارتینی پولی بلیط درجه  یک هواپیما را می بی

دارش  های مارک دهد. هنوز درگیر لباس مشروب( سفارش می

پرستانه و پر و پیمان سابقش،  است. هرچند که در فضای پول

ی خودش تمام وقتش را  گریزی هم  از آن داشته و به گفته

کرده است. او به چند خیریه  نمیصرف خرید و مهمانی گرفتن 

ها مشغول بوده چون به  ی آن کرده و حتا به اداره کمک می

 «جاسمین»آورد. با این وجود  ظن او، ثروت مسئولیت می

شخصیتی حسرت زده است که درسش را تمام نکرده و 

خواهد تن به انجام  ی تحصیل بدهد. نمی خواهد ادامه می

اش،  ای رسیدن به خواستهداند بر هرکاری بدهد و خوب می

باید کارهای خُردتر را پذیرا باشد. هرچند که برای رسیدن به 

کند شاید به این  خواهد، تالش خاصی هم نمی چیزی که می

هایش  علت که تعریف مشخصی از خواسته

ی  داند قرار است با بقیه ندارد! او نمی

داند باید چه  عمرش چه کند نمی

چیزهایی چنگ تصمیمی بگیرد. تنها به 

 اندازد تا او را از این شرایط برهاند.  می

را  کند و شاید بتوان آن ای که در فیلم نمود پیدا می مسئله

 «جاسمین»ی است که  عنوان یک نقیصه مطرح کرد، رابطه به

سازد. او به اصرار یک از دوستانش که  اش می در زندگی کنونی

یک مهمانی  در کالس کامپیوتر با او آشنا شده است، در

شود برای روابطی  کند. این مهمانی، شروعی می حضور پیدا می

هرچند که  . «جاسمین»و هم برای  «جینجر»جدید هم برای 

برد و دوباره به  خیلی زود پی به اشتباهش می «جینجر»

گردد اما جاسمین با همان نقش  زندگیِ پیشین خود باز می

یِ جدیدش وارد شود و دوست متظاهرِ خودش وارد رابطه می

ای پذیرش این  که تا اندازه شود. چیزی ی احساسی می مرحله

کند، عجله و شتابی است که  رابطه را برای بیننده سخت می

یک  «جاسمین»همه  دارد! با این در جهت جدی شدن برمی

خورد. شاید در ابتدایِ  اش شکست می بازیگر است و در بازی

نظر بیاید ولی  باهوش باسیاست و اجتماعی به –امر زنی قوی

 کند.  در انتها و پیش خودش یک بدبخت و ناتوان جلوه می

کنار هم نیست. نوعی  اش در او قادر به چیدن کلمات زندگی

های گذشته و حالش رخ داده  است. و این  اختالط میان کلمه

که از  توانیم در آخر فیلم ببینیم. درست زمانی قضیه را می

نشیند و  آپارتمان خواهرش بیرون زده و روی نیمکت می

افتد و از  زند. یاد آهنگ ماه غمگین می باخودش حرف می

هم ریخته به  هایی به صورت کلمه گوید از اینکه به شعرش می

آیند. شاید بتوان گفت آهنگ ماه غمگین، آهنگ  ذهنش می

 «جاسمین»ای که نماد خود  است. ماه «جاسمین»زندگیِ 

های  اند نُت ی او شده خالل افکار آشفته ت و غمی که دراس

 ■ی این موسیقی! جاافتاده

شخصیتی حسرت زده « جاسمین»
است که درسش را تمام نكرده و 

 ی تحصیل بدهد. خواهد ادامه می
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 «دربند» فیلم تحلیلی بر  
 «حسین خسروجردی)خسرو(» ؛«پرویز شهبازی»کارگردان  

 
 گر: پرویز شهبازیفیلمنامه نویس، کارگردان و تدوین

فر، پگاه آهنگرانی، نازنین بیاتی، بهرنگ  بازیگران: احمد مهران

 علوی، فریدالدین سماواتی

 مدیر فیلمبرداری: هومن بهمنش

 طراح صحنه و لباس: کیوان مقدم

 پردازی: محمدرضا قومی چهره طراح

 صدابردار: منصور شهبازی

 تهیه کننده: امیر سماواتی

 صداگذاری و میکس: حسین ابوالصدق

 موسیقی: ستار اورکی

 3352333333فروش: 

 3133سال اکران: 

 ژانر: ملودرام

 ها:  سیمرغ

 بهترین کارگردانی

 بهترین بازیگر نقش مکمل زن

 بهترین فیلمبرداری

 نامزدهای سیمرغ: 

 صداگذاری )ابوالصدق(

 صدابرداری)منصور شهبازی( 

 بازیگر نقش مکمل مرد)بهرنگ علوی( 

 بازیگر نقش اول زن)نازنین بیاتی(

 فیلمنامه)پرویز شهبازی( 

 فیلم)سماواتی(

 

 پیرنگ
نازنین)نازین بیاتی( یک دختر شهرستانی است که بعد از 

. ولی به دلیل پر بودن آید قبولی در دانشگاه، به تهران می

ای برای اقامت موقت  شود خانه ظرفیت خوابگاه، ناچار می

بیابد. او با معرفی یکی از دوستانش در دانشگاه به آژانس 

رود و با راهنمایی بنگاه و آشنائی با پسر جوانی به  مسکن می

نام بهرنگ)بهرنگ علوی(، به محل کار سحر)پگاه آهنگرانی( 

ایست. نازنین پیش سحر رفته و بعد  خانه رود که دنبال هم می

کند. او خوشحال از  از دیدن خانه قصد ماندن در آنجا را می

 ای پیدا کند و با خیال  که توانسته خانه این

 
 

 

ها سرکار  رسد. سحر صبح راحت به درس دانشگاهش می

آید، خانه پاتوقی برای دوستان  ها به خانه می رود و شب می

اند. این  های شب دور هم جمع که تا نیمهدختر و پسرش است 

آور نیست و سازِ  مسئله در چند شبِ اول برای نازنین عذاب

کند. اما با  زند  و حتی برایشان شام درست می مخالف نمی

ادامه این وضع صبر نازنین تمام شده و به سحر اعتراض 

کند. این انتقاد منتهی به بگو مگو بین سحر و نازنین  می

به طوری که نارنین فردای آن روز تصمیم به رفتن از شود،  می

گیرد. سحر از اصطکاک با نازنین متأسف و نادم  خانه را می

خواهد که ترکش  شود و با گریه و معذرت خواهی از او می می

کند. یک روز پلیس، سحر را با حکم  نکند و نازنین قبول می

 جلب به خاطر بدهکاری و شکایت زارعی )طلبکارش( به

برند. نازنین به سراغ هر کدام از دوستان سحر که  کالنتری می

اش  رود، اما کسی کمک آمدند، می اش می هر شب به خانه

کند تا در نهایت نازنین خود سراغ طلبکار )زارعی( رفته  نمی

اما شرط او برای آزادی سحر این است که به ازای آزادی 

دارد شرط را ای جز این ن سحر، سفته دهد. نازنین که چاره

شود پولی را که برای ویزای  پذیرد و سحر هم متعهد می می

هلند پرداخته، از دفتر مهاجرت پس بگیرد. اما عصر آن روز 

شود که سحر زیر قولش زده و پاسپورت و ویزای او  متوجه می

دارد تا شب که از  در چمدان است اما مدارک سحر را برنمی

اعتنا به تعهدی که  ود. اما بیرو ش دانشگاه برگشت، با او روبه

خبر به هلند رفته و پناهنده  نازنین به خاطر او تحمل کرده، بی

شود. در این حین نازنین به خوابگاه رفته و بعد از چند روز  می

رود و با کتک  طلبکار سحر )زارعی( به در خوابگاه نازنین می

پسر گیرد، در حالی که نازنین اصالً  زدن او سراغ پسرش را می

شناسد. بعد از این جریان و حادثه ، پسر  او را نمی

آمد تشخیص واقعی  جوانی)فرید( که هر شب به خانه سحر می

کند که پسر طلبکار سحر )زارعی( است که  خود را افشا می

ها را پاره  هایی را که پدرش از نازنین گرفته، دزدیده و آن سفته

کند.  ین را خالص میریزد و نازن کند. و از ماشین بیرون می می

کند که با هم صحبت کنند، اما  فرید از نازنین خواهش می

ی فرید نداشته و از ماشین پیاده  نازنین رغبتی به این خواسته

شود. و فرید که دیگر به آخر خط رسیده در عملی خود  می

کند. و  سازی، تصادف)یا خودکشی( می ویرانگری و مغلوب

افتد. در حالی که  ندان میها به ز نازنین به علت سفته

 هیچکدام از خویشاوندان او اطالعی از در بند بودن او ندارند.  
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 تامالت
با نگاهی به سه فیلم نفس عمیق، عیار چهارده و دربند -3

توان به این نتیجه  های شهبازی است می که همگی از ساخته

های پرویز شهبازی  ترین دغدغه یکی از مهم« تقدیر»رسید که 

شهبازی در هر سه فیلم سعی کرده مثلی وجود آورد که  است.

یک ضلعش تقدیر است دو ضلع دیگرش فرد و جامعه، در هر 

ها یک ضلع را به عنوان محور قرار داده  کدام از این فیلم

ونقش آن را در رستگاری انسان مورد بررسی قرار داده است. 

امعه در فیلم دربند، ضلعی که محور است اخالقیات و هجمه ج

کشد. اما در انتها چنانکه بعداً اشاره  بر فرد را به چالش می

هایش عدم قطعیت حاکم  خواهد شد مانند مضامین دیگر فیلم

است. و موضع فردیت و جامعه و یا 

 گذارد. تقدیر را بر عهده تماشاگر می

اگر فراتر از قواعد و متد تعیین شده 

ها و  جامعه حرکت کنید، اگر خالف روش

و فرم شکلی که جامعه برای شما قالب 

تعیین کرده است عمل کنید، چیزی جز تیره بختی و ادبار در 

انتظار شما نخواهد بود. جامعه به عنوان یک ابر ساختار و قالب 

های  دوست دارد شهروندانش در فرم هنجارها و ارزش

ای سعادتمند و تحصیلکرده  همیشگی حرکت کنند، در خانواده

دانشگاه بروند، به خوابگاه بروند، سخت درس تربیت شوند، به 

بخوانند، از درگیری و جمع شدن و گردهمایی پرهیز کنند، 

معتدل و محافظه کار باشند، سخت کار کنند، ازدواج کنند و 

فرزندانشان را در فضایی آرام و امن تربیت کنند و این چرخه 

 همواره ادامه داشته باشد.

که تالش کند تا تمامی بحث و حرف اصلی فیلم این است 

هایش را در شخصیت قهرمان فیلم، تعریف کند که  آرمان

های اجتماعی  ی کامل و بی نقص حرکت در قالب رویه نمونه

 است.

 ضلع فرد:

ی قبول شدنش در  نازنین دخترک جوانی که به واسطه

دالنه و  رشته پزشکی راهی تهران شده با رفتاری ساده

های  نیت به رویارویی با واقعیتگرایانه و پر از انسا فطری

رحمانه زندگی و جامعه شهری که فاقد اتکای رفتاری و  بی

 دهد. مقدار را نشان می های بی خیزد و عیار آدم اخالقی برمی

نازنین در این فیلم همانند دنیای آیدا  در نفس عمیق و 

مینا در عیار چهارده که به نوعی دیگر با آن درگیر بودند، دارد 

جنگد؛و هم با بحران  دیرش که او را به اینجا کشانده میبا تق

خوابگاه، بحران شاگردهای خصوصی غیر عادی، بحران 

های مزاحم، مرافعه با سحر، بحران دستگیری سحر،  مهمان

بحران پا پس کشیدن اطرافیان برای کمک به سحر، بحران 

های پنهان جاری در معامالت و ورود به تله چک و  مفسده

بحران ویزا و فرار شدن سحر، و در نهایت بحران سفته، 

های  شرمانه زارعی به او در پی مزاحمت پیشنهاد بی

 اش در محوطه خوابگاه. آبروریزانه

اخالق چیزی نیست جز حفظ  آرمان نازنین در شهر بی

فردیت و صداقت خود؛ آرمانی که همگی قصد دارند  نازنین را 

های هر  از رسیدن به آن باز دارند. نازنین اگر تن به خواسته

شد به آنی  داد و تبدیل می های یاد شده می کدام از این بحران

خود را از  هایش عوض شده و تعادل ای که ارزش از جامعه

هایش مقلد کورکورانه پدران خود هستند و  دست داده و انسان

تقدس جایگاهی در افکار این شهر 

ندارد و به جای اتحاد و احترام، به 

سخره گرفتن عقاید در آن مرسوم شده 

است دیگر فرقی با آن سحرها و 

 ها نداشت. ها و زارعی بهرنگ

ان این شهر به نوعی اتفاقاً نازنین برای دیگر افراد و بیمار

« پاره کن»آید. به یاد بیاورید کلمه  یک قهرمان به حساب می

گوید. رستگاری نازنین انگار آرزوی  را که فرید به نازنین می

ها به نوعی سر  تک افراد این شهر و کسانی که نازنین با آن تک

و کار داشت بود؛ افرادی و بیمارانی که چون فرید فردیت خود 

از دست داده بودند و حاال امید به این بسته بودند  را به نوعی

که نازنین بتواند خودش را از این جهنم خالص کند. دربند 

بیش از هر چیز در ستایش حفظ فردیت در دل یک جامعه 

 بیند. بیمار است و کلید اصلی رستگاری را هم در همین می

در این حین شهبازی تالش دارد راه حلی را که برای گریز 

های پی در پی پیش روی قهرمان  ها و بحران ز این گرها

ها ریشه گرفته  گذارد، از درون بافت خود گره اش می قصه

ای فرید در اول و آخر  جاست که حضور قرینه باشد. این

 کند. داستان، وجه دیگر از کارکرد خود را آشکار می

فرید از یک طرف پسر زارعی است و از طرف دیگر از 

های  و بهرنگ و سایر دوستان حاضر در مهمانیدوستان سحر 

شبانه است؛ یعنی از چند جهت منسوب به منبع بسیاری از 

 مشکالت است که برای نازنین به وجود آمده است.

رسد  اگر از این منظر نگاه کنیم در این فیلم به نظر می

ترین عامل برای خوشبختی و  شهبازی خود انسان را مهم

کند. اما به شرطی که تا آخرین لحظه  اش توصیف می بدبختی

هایش بجنگد. کمی صبر داشته  برای حفظ فردیت و آرمان

 باشید.

 

اخالق چیزی  آرمان نازنین در شهر بی
نیست جز حفظ فردیت و صداقت خود؛ 
آرمانی که همگی قصد دارند  نازنین را 

 از رسیدن به آن باز دارند.
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 ضلع تقدیر:

به سکانس اول بازگردیم که فرید در آن در پی یک تماس 

دانیم از کیست(، ناگهان مسیر  تلفنی )که هنوز آن زمان نمی

غییر کند تا ترجمان ت رفت خود را تبدیل به مسیر برگشت می

 تقدیری باشد که در برابر نازنین ترسیم شده است.

رساند.  )تقدیری که فرید را هم مانند نازنین به آرامش می

اش را  چون تقدیر این چنین خواسته است. فرید که زندگی

داند با این چرخش که در  سراسر درد و عقده و ناراحتی می

تگاری شود خود را به رهایی و رس آخر منتهی به مرگ او می

 رساند( می

فهمیم که تماس  در آخر ماجرا می

گیرنده آن تلفن، نازنین بوده است که 

بعد از آن که شماره فرید را از نوچه 

کند.  گیرد، اقدام به تماس می زارعی می

این آگاهی، به شکل ظریفی روند 

سازد. هرچند بعد از آن همه  اخالقی را در فیلم بارور می

پاداش ایستادن بر سر اصولش را از  وقفه، نازنین مصیبت بی

 گیرد. دل همان مشکالت می

 

 ضلع جامعه:

کند و  اما در سکانسی که فرید، به نازنین ابراز عالقه می

ترین نشانه انعطاف ناپذیری  های پدرش را که بزرگ حتی سفته

ریزد، تا  کند و دور می در این پروسه است، به راحتی پاره می

گی، بیشتر فراهم شود. ولی به نظر شرایط برای این جذب شد

هایی که در طول فیلم  رسد نازنین با مجموعه تجربه می

اندوخته، دیگر نسبت به انعطاف پذیری ناامید شده است. 

بنابراین نازنین تبدیل به عنصر سخت و صلب شده. پس اظهار 

اش  کند تا پسر در عکس العمل ناگهانی عالقه فرید را طرد می

انگری تراژدیک دست بزند. آیا این به معنی به یک خود ویر

این است که صداقت ذبح شده است و یا این که اگر مخالف 

ای،  برداری، پاکی خود را از دست داده های اجتماعی گام قالب

 نیست؟

اما در پایان تازه نوبت به ما به عنوان تماشاگر فرا رسیده که 

؟ شاید هم انتخاب کنیم کدام طرفیم؟ موضع فردیت یا جامعه

کشیدیم و  اساساًخودمان را به طور کامل از ماجرا کنار می

دادیم تقدیر کار خودش را انجام دهد. البته شهبازی  اجازه می

برای این که رسم جوانمردی برنیفتد نازنین را به دست منجی 

دهد. اما انگار نازنین ساده و صادق و پاک جزئی از  نجات می

و فاسد به تباهی کشیده، خواهد ی شهری بدون آرمان  جامعه

رحم تقدیر را مانند دو  شد. هرچند که دربند دوباره نقش بی

 شود. فیلم دیگر شهبازی هم یادآور می

داده و از آنجا که جامعه ای که اعتدال خود را از دست  -5 

نتوانسته بین سه فرهنگ غرب و اسالم و ملی بودن تعادل 

برقرار کند، جامعه ای که دچار پارانویا و اسکیزوفرنی فرهنگی 

و دربند بدبینی شده است، جامعه ای که امروز 

اکسپرسیونیسم توجهش را جلب می کند و فردا سورئالیسم، 

جامعه ای که شیوه زندگیش دربند بی وزنی شده است 

جامعه ای که دربند فریب و دروغ و روابط نامشروع و ربا و ،

هرج و مرج رفتاری شده و از آنجا که جامعه ای که کمر به 

نابودی خود و افرادش بسته، و همتی برای 

اصالح خود ندارد، پس همان بهتر که از 

خود در مقابل جامعه و افرادش محافظت 

 کند.

 سکانس ابتدایی فیلم دربند در همان -1

نقطه ای شروع می شود که نفس عمیق به پایان رسیده بود؛ 

سکانسی که اتومبیل دختر و پسری که در سد سقوط کرده 

بودند، از آب بیرون کشیده می شد. حتی رنگ لباس فرید 

همان رنگ قرمز است که در نفس عمیق بوده است. فیلمساز 

به عمد تالش کرده تا با نشانه گذاری و کد، شخصیت های 

س عمیق و دربند را تداعی کند. شرایطی که تنفس راحت نف

را از شخصیت های نفس عمیق سلب کرده بود و منجر به 

وادادگی و اضمحالل و درد درونی آن ها شده بود، باعث دربند 

 کشیده شدن شخصیت های داستان دربند شده است.

کت  03از ترانه های دهه « پدر و پسر»ترانه ای به نام  -2

پخش شده. این ترانه حدیث نفس فرید است که  استیونس

فیلم در همان ترانه خالصه می شود که توضیح بیشتر آن را 

 در سکانس پیشنهادی ذکرکرده ام.

 ترسیمی تیره و تاریک و وحشتناک از جامعه امروزین -2

خرد شدن صداقت و انسانیت در زیر چرخ دنده هایِ  -۹

گی شهری و مدرن و جامعه سرمایه داری.همچنین تقابل زند

 سنتی.

 

 های پرویز شهبازی مضامین اصلی فیلم
های انتخابی شهبازی هموراه عمیق و همراه با بار  سوژه

 شناسانه و اجتماعی بوده است.  روان

 

 گیری غافل-3

نفس عمیق: آغاز نفس عمیق را به خاطر دارید ؟ جسد دو -

نفر در دریاچه پیدا شده که جنسیت یکی از آنهابرای ما مبهم 

های انتخابی شهبازی هموراه  سوژه

شناسانه و  عمیق و همراه با بار روان

 اجتماعی بوده است. 
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ماند، ما تصویر غوطه خوردن و شنا کردن کسی با موی  می

زند.  بینیم و بالفاصله فیلمساز به ما رودست می بلند را می

از آب دهد و سرش را  کامران نفس عمیقش را بیرون می

 آورد. استخر بیرون می

: شروع فیلم در وضعیتی بسیار شبیه به آهستگی 32عیار -

اش توسط شهبازی نوشته شده البته منظورم  )فیلمنامه

دی را وارد  دستی که یک سی–اش است(  ای ی جشنواره نسخه

کند، معادل نوار کاست فیلم به  دستگاه  پخش اتومبیل می

دن وانتی که جسد فرید را حمل و تاکید بر نشان دا -آهستگی

اند(، قاعدتاً  کند و دو مرد میانسال )انگار برای انتقام آمده می

باید ما را کنجکاو چگونه مردن فرید کند. 

رسیم،  ی موعد می اما وقتی در لحظه

بینیم که بعید است بتواند  انفجاری را می

 موجب کشته شدن فرید و مینا شود.

د با انرژی چون برای فیلمساز آسان بو

کمتری مثالً صدای توی تاریکی را 

تر کند. به هر حال آن انفجار نهایی اثر ،چندان هم  مهیب

قطعی نمی کند که اصال مرگی در کار بوده و یا اگر بوده پس 

 مینا کجاست...

فکر کنید فرید در این انفجار جانش را از دست نداده و به 

یک نقشه  هر طریقی خود را به شهر رسانده و با طرح

 فریبکارانه سراغ منصور برود.

دربند: سکانس ابتدایی فیلم که هم زمان ارتباط دربند و -

نفس عمیق را برقرار می کند و افتتاحیه معناداری به داستان 

دربند است. در ادامه به سکانس نهایی فیلم که مهم ترین 

 سکانس فیلم هم هست، پیوند می خورد.

 مسیر -5

و دربند فیلم  32نفس عمیق و عیار نمی توان گفت که 

های جاده ای هستند. اما مسیر و طی آن در هر سه اثر نقشی 

 ساختاری دارند.

و نفس عمیق  32جایگاه هایی مانند مسافرخانه در عیار  -1

و همخانه شدن با سحر در فیلم دربند که این مسافرخانه و 

 هم خانه شدن ها محل تالقی دو شخصیت اصلی است.

گ)مهم ترین و جذاب ترین عنصر مورد عالقه مر -2

 فیلمساز است( هر سه فیلم با عطف به مرگ شروع می شوند.

در ابتدای نفس عمیق صحبت از سانحه اتومبیلی می شود 

 که سرنشینانش به درون سد کرج سقوط کرده اند و مرده اند

اولین فصل و سکانس اشاره به مرگ شخصیت  32در عیار

 ر بر می گیرد.اصلی داستان را د

در دربند اولین سکانس حال و هوا و حس مرگ را در 

 مخاطب ایجاد می کند.

پرهیز از دراز نفسی و تبعیت از نویسندگان معاصر  -2

 less is moreامریکایی همینگوی و اعقابش

قصه آدم های بی مقدار و همچنین اخالقیات را در بر  -۹

 می گیرد

ظاهری روشنفکر و  در نفس عمیق یأس و مردم گریزی،-

پرگو اما باطنی ساکت و غمگین ، خودرایی و گرایش ضد 

اجتماعی، بی تفاوتی و کم گویی، زن گریزی و... از خصلتهایی 

 است که می توانیم برای آدم ها برشماریم.

آدم های آن به اندازه  32در عیار-

 همین عیار، بی مقدارند.

یکی از زور ترس همه زندگی اش را 

می گذارد و می گریزد و دیگری آنچنان 

رند است که برای فریب دادن مخاطب 

داستانی پر سوز و گداز درباره دخترش 

 با عقل سلیم در نمی آید. تعریف می کند که چفت و بستش

در دربند نیز کنش های غیر اخالقی زیاد است از جمله بی -

تفاوتی و فریب و دروغ و روابط نا مشروع و...در آدم ها دیده 

 می شود.

 گریز از عقوبت -0

شخصیت گناهکار داستان ها در آغاز از مکافات می گریزند 

 و سر آخر به دام می افتند.

بینی بودن و دامن زدن به ایهام و غیر قابل پیش  -9

نسبیت و فریب دادن تماشاگر و نحوه جاگیری دوربین از 

 خصوصیات مشترک است.

 هم هوایی -3

در تمامی آثار شهبازی، می توان گفت حس همراهی  

مخاطب را به همراه دارد با این تفاوت که حس هم ذات 

ین پنداری و هم هوایی در دربند کمی غایب است. ما بیشتر

میزان هم ذات پنداری را با کسی برقرار می کنیم که دچار 

تردید های درونی است.یعنی هدفی دارد، اما بر سر دوراهی 

قرار می گیرد و تردید دارد. ما در زندگی مان دائما با این دو 

راهی ها در گیر هستیم. بنابر این با کسی می توانیم عمیق 

یم که دچار همین دو ترین هم ذات پنداری ها را داشته باش

راهی های غیر اخالقی می شود. در دربند زمانی که شخصیت 

اصلی باید در دو راهی اخالقی قرار بگیرد، کامال منفعل می 

شود. ما دوباره بر می گردیم به پرده اول داستان و برایش دل 

می سوزانیم بنابر این با آدم منفعل نمی توانیم همذات 

 پنداری کنیم.

در تمامی آثار شهبازی، می توان 
گفت حس همراهی مخاطب را به 
همراه دارد با این تفاوت که حس هم 

پنداری و هم هوایی در دربند  ذات
 کمی غایب است.
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 ترس  -33

شخصیت بهرنگ در دربند ادامه منصور در نفس عمیق 

است نماینده نسل سوم و از طبقه متوسط جامعه است که بعد 

از یک دهه پرسه زدن در این شهر حاال ترسیده و یک مقدار 

محافظه کار و بی اعتمادتر شده و با شغلی که برای خودش 

 انتخاب کرده دوست دارد که همه به او اعتماد کنند.

که از زور ترس همه زندگی اش  32فرید در عیار  شخصیت

 را می گذارد و می گریزد.

)البته ناگفته نماند که اگر به اصالح و موشکافی در 

شخصیت بهرنگ ها در جامعه توجه نشود آینده ای بسیار 

 را باید انتظار کشید.( 99خطرناک تر از 

لحن و بیان مستند گونه و  -33

شترکات فیلم های  استفاده از نابازیگر از م

 شهبازی است.

 

 حاشیه
فیلم گزینه اصلی ایران برای معرفی -

بود و به همین خاطر حتی اکرانش  5331به آکادمی اسکار 

یک هفته زودتر از تهران، در مشهد آغاز شد، اما در آخرین 

لحظات جایش را به گذشته فرهادی داد که این تغییر 

 ه همراه داشت.های تند تهیه کننده فیلم را ب واکنش

دربند در ده بخش نامزد دریافت سیمرغ بلورین و موفق به -

 کسب سه سیمرغ از جشنواره سی و یکم فیلم فجر شد.

ی جشنواره «پانورما»به گفته شهبازی، دربند برای بخش -

دعوت شد اما وی خواستار  5331در سال « برلین»فیلم 

ب فیلم نمایش فیلم در بخش مسابقه بود که بعد از انتخا

ی  پناهی در بخش مسابقه، وی به عنوان اعتراض بر سایه

 اقتصاد و سیاست، فیلمش ر ا به برلین نداد.

 

 ی پرویز شهبازی درباره
آغاز کار شهبازی در سینما، نگارش فیلمنامه بادکنک -

 سفید )اولین ساخته جعفر پناهی( بود.

اولین ساخته بلند پرویز شهبازی مسافر جنوب در -

 ه پانزدهم فجر با استقبال مواج شد.جشنوار

اوج کار شهبازی بود که نفس عمیقش عالوه  3193سال -

بر این که جایزه بهترین فیلمنامه را از بیست و یکمین 

جشنواره فجر گرفت از سوی منتقدان عنوان بهترین فیلم سال 

را از آن خود کرد و به عنوان نماینده ایران به اسکار  95

 رفت. 5335

 

 نظرات منتقدین
این فیلم از پرویز شهبازی خیلی "مسعود فراستی: 

تر است. از  نفس عمیق هم کوچکتر است. حتی از  کوچک

که به نظرم فیلم خوبی است و بهترین فیلم شهبازی  32عیار 

تر است. به نظر من دربند هدر شده و  است هم خیلی پائین

کل فیلم اسیر یک دختر شهرستانی است که به تهران آمده و 

ها ثبات  کند. این فیلم سرانجام ندارد و شخصیت کارهایی می

است بعضی  323ی آن دختر گاهی اوقات باالی کیو ندارند. آی

ی او پگاه  شود. هم خانه آید و خنگ می می 23ها تا زیر  وقت

ای است  آهنگرانی هم تیپ عقب افتاده

خواهد. آدم  که معلوم نیست چه می

بدهای فیلم در پایان روی هوا هستند و 

رسد. اگر  هیچ چیز به سرانجام نمی

و یادمان  بخواهیم عادی فیلم را ببینیم

برود که چه کسی آن را ساخته 

کنیم اما اگر یادمان بیاید  اش می تحمل

 "شهبازی آن را ساخته فیلم بدی است.

آورد و جان خود مامور آتش نشانی که ماسک خود را در می

را برای رهایی یک کودک از آتش از دست می هد یک پخمه 

لکت است نازنین یک فرد ممتاز و منتخب این مم و ابله است؟

شود گفت در کل دنیا شخصیت صادق و روراستی دارد. نمی

ها به یک نفر مثل نازنین وجود ندارد. این نوع فریب خوردن

هوش تحصیلی ارتباطی ندارد. در این فیلم به یک کالهبرداری 

ی جهان و حتی جامعه ما کوچک اشاره شده است اما در همه

برداری . جهان با کالههای بزرگتری بر سر مردم رفته استکاله

 چرخد.)از گفته های شهبازی(می

های  جواد طوسی: دربند به عنوان یکی از بهترین ساخته

شهبازی است. این فیلم در این فرم و قالب ترکیبی خود، 

 نمونه ای موثر و قابل تامل در حیطه سینمای اجتماعی است.

 سیروس الوند: دربند بهترین فیلم پرویز شهبازی است به

توانم بگویم که من تا به حال هیچ دختر شهرستانی  جرأت می

ام که به این خوبی و البته واقعی بازی  را در هیچ فیلمی ندیده

کند. در کنار تمام این نکات، تماشاچی از دیدن فیلم لذت 

 گیرد. برد و به طور کامل درجریان فیلم قرار می می

هضم از پلیدی فیلم با ارائه تصویری قابل »خبرگزاری فارس:

های جامعه و به خصوص روابط خارج از چارچوب خانواده به 

طور کامال غیر مستقیم نمونه مقابل آن را تبلیغ می کند. این 

نوع نگاه احترامی را به همراه می آورد که باعث چشم پوشی از 

 «ضعف های فیلم می شود.

 

این فیلم از پرویز "مسعود فراستی: 
تر است. حتی  شهبازی خیلی کوچک

تر است. از  از نفس عمیق هم کوچک
که به نظرم فیلم خوبی است  04عیار 

و بهترین فیلم شهبازی است هم 
 ".تر است خیلی پائین
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 سكانس پیشنهادی
پدر و »ه نام عنوان بندی آغازین فیلم که ترانه ای ب-3

 کت استیونس پخش شده.  03از ترانه های دهه « پسر

جنگ بین نسل ها شدت گرفت و راک اند رول  03در دهه 

هیپیسم و گسترش بعضی از مواد مخدر این تنش ها را 

تشدید کرد. خیلی از خواننده ها درباره تنش بین نسل ها 

می کند. خواندند. اما این ترانه، پدر و پسر را به آشتی دعوت 

این ترانه حدیث نفس فرید است که در همان  ترانه خالصه 

می شود که با جاگیری مناسب دوربین و دکوپاژ و فضاسازی 

مناسب و جذاب فیلم، انتظار شروع فیلم را می کشد البته در 

سکانس ماقبل آخر در جایی که نازنین کنار فرید نشسته است 

 باز هم ما این ترانه را می شنویم!

سکانس جگرکی و صحبت هایی که شخصیت ها در آن  -5

 ■می کنند.
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 «معرفی فیلم دختری که با آتش بازی کرد»فیلم  معرفی 
 «امین شیرپور» ؛«آلفردسوندنیل »کارگردان  

 
 The Girl Who Playedدختری که با آتش بازی کرد )

with Fire به کارگردانی دنیل  5333( محصول سال

آلفردسون، تریلری جنایی و بسیار جذاب و رمزآلود است که بر 

نگار  ی نویسنده و روزنامه نوشتهاساس رمانی به همین نام 

سوئدی استیگ الرسن ساخته شده است. این فیلم قسمت دوم 

ی فیلم دختری  باشد و در ادامه ی هزاره )میلنیوم( می گانه از سه

کوبی اژدها ساخته شده است. منتقدان از این قسمت نیز  با خال

از مانند قسمت اول استقبال کردند؛ برای مثال راجر ایبرت فقید 

ستاره داد. فروش فیلم نیز به حدی  1,2ستاره به این فیلم  2

صورت  میلیون دالر به 23موفق بود که قبل از اکران در آمریکا 

المللی فروخته بود. در آمریکا نیز تعداد سینماهایی که فیلم  بین

را اکران کردند سه برابر فیلم اول بود و فروش فیلم نیز سه برابر 

 ی اژدها شد.کوب دختری با خال

به  333از  ۹3تومیتوز میانگین امتیاز  منتقدان سایت راتن

نقدی هم که توسط منتقدان در سایت  1۹فیلم دادند. از 

نقد خنثی و تنها یک  9نقد مثبت و  5۹متاکریتیک ثبت شد 

نقد منفی نوشته شده بود. دیوید فینچر کارگردان معروف 

م را بازسازی کرده قسمت اول این فیل 5333آمریکایی که سال 

تازگی اعالم کرد که در نظر دارد تا قسمت دوم این فیلم را  بود به

نیز در هالیوود بازسازی کند. فینچر اضافه کرد که این فیلم 

ی زیادی  زیاد با داستان کتاب و فیلم سوئدی فاصله احتمال به

ها  خواهد داشت. همین امر باعث شد تا از همین حاال خیلی

 ازی آمریکایی فیلم باشند.مخالف بازس

کنندگان: سورن استارموس،  کارگردان: دنیل آلفردسون / تهیه

جان منکل / نویسنده: اُلف ریدبرگ / ژانر: درام، تریلر، جنایی، 

مرموز / بازیگران: مایکل نیکویست، نائومی راپاس و... / موسیقی: 

جیکوب گروث / فیلمبرداری: پیتر موکروسینسکی / تدوین: 

/ مدت زمان:  5333سپتامبر  39یاس مورهدن / تاریخ اکران: مات

 2,2دقیقه / محصول کشور: سوئد / زبان: سوئدی / بودجه:  353

 دالر. ۹0،35۹،032میلیون دالر/ فروش: 

 ی فیلم: خالصه

کوبی اژدها(  ی قسمت اول )دختری با خال این فیلم که دنباله

کند زمانی که  باشد ماجرای زندگی لیزبث ساالندر را دنبال می می

گردد.  او بعد از گذشت یک سال در خارج از کشور به سوئد برمی

هایی در رابطه با تجاوز سرپرستش نیلز  لیزبث هنوز کابوس

کند و  ث ایمیل او را هک میکه لیزب بیند. هنگامی بورمان می

کوبی را در اینباکس او  ای برای پاک کردن خال ایمیل موسسه

شود و با تفنگ بورمان او  ی او وارد می هنگام به خانه بیند شب می

کند و  طور رها می کند اما درنهایت تفنگ را همان را تهدید می

 اش را با یک ی میلنیوم همکاری رود. در همین هنگام مجله می

کند.  نگار جدید به نام داگ اسونسن شروع می روزنامه

دختر داگ که موضوع تز دکترایش قاچاق جنسی زنان  دوست

است به او کمک کرده تا اطالعات زیادی در رابطه با این زنان و 

کنند پیدا کند.  ای که از این قاچاق حمایت می افراد بلندمرتبه

مورد فردی به نام  خواهد تا در داگ از مایکل بلومکوئیست می

زاالچنکو تحقیق کند چون به نظرش اطالعات زیادی در مورد 

رود تا با  ها می ی آن هنگام مایکل به خانه این پرونده دارد. شب

دخترش مواجه  ها صحبت کند اما با جسد داگ و دوست آن

ای  شود و همان اسلحه ی جرم یافت می شود. اسلحه در صحنه می

ر با آن بورمان را تهدید کرده. داگ و است که لیزبث ساالند

اضافه نیلز بورمان با همان اسلحه به قتل  دخترش به دوست

اند و اثر انگشت لیزبث روی اسلحه است. لیزبث به این  رسیده

شود اما مایکل بلومکوئیست این اتهام را باور  ها متهم می قتل

ا کند ت ندارد و به همراه دیگر همکارهایش در مجله تالش می

گناهی او را اثبات کند. همزمان تحقیقات در مورد قاچاق  بی

جنسی زنان به یافتن اطالعات جدیدی از زاالچنکو منجر 

شود. لیزبث در کودکی به خاطر اینکه پدرش، مادرش را مورد  می

داده پدرش را آتش زده و بعدازآن در  اذیت و آزار قرار می

چیز به هم گره  هبیمارستان روانی بستری شده است. حاال هم

شود که زاالچنکو همان پدرش است و  خورده و لیزبث متوجه می

کند  دستی می قصد دارد تا وی را به قتل برساند؛ اما لیزبث پیش

خواهد زودتر زاالچنکو را بکشد ولی مشکالتی سر راهش  و می

 ■شود.  پیدا می
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 «آلبرکامو»اثر «صالحان»ی ازنمایشنامه برداشتی  
 «میرمکریمنیژه »  

 
 بنی  که ست چیزی همان بهشت اگر» گوید:می کامو آلبر

  که جادویی لطیف حال این دانم نمی من ،است  کرده گم آدم

        «!بنامم  چه را  است  کرده  رخنه روحم در

. است شهود قابل ضروری و منطقی تناقضاتی آثارکامو در

 . نمایانندمی تر انسانی را کامو درون تناقضات، این

 خواه  که تقدیری دارد تقدیر  به چشمی  گوشه  همواره کامو

( 3322 سوتفاهم،) آفریندمی جنایتکاری ، بیگناه یک از ناخواه

 آن با هماهنگی از انسان  که جهان بیهودگی و پوچی  به و

(. 3325  بیگانه) است معتقد کافی ی اندازه  به است، عاجز

 از نیز وی  اینکه مگر ست پوچی این با سازش از عاجز انسان

 3322 ، کالیگوال) بگیرد کمک آن از رهایی برای پوچ ای اراده

 اما نزدیک دوست همچون اینها ی همه با. (3329 و

 منکر  از قضا همواره  که را خود باورمندی سارتر، ،ناپایدارخود

 انسان وجودی اصالت ی فلسفه  به شود،می آن

 می نشان( 3325 سیزیف، ی افسانه)  در( اگزیستانسیالیسم)

  که داندمی طاعونی چون را سوداگران و سودجویان کامو. دهد

  که جایی در است معتقد و اند کشانده نابودی  به را بشر زندگی

 ،طاعون)شد نخواهند پدیدار عدالت و انصاف هرگز باشند آنان

 ...  و. (3320

  که  اندازه همان  به او است. دادپروری و عدالت عاشق کامو

 حلی راه را خشونت داند،می عدل  به رسیدن راه را مسالمت

 ، (Les Justesی نمایشنامه در تفکر این. مطرود و مردود

the just (  صالحان، یا دادگران ها،عادل فارسی  به  که 

  که  همانگونه  نمایشنامه نام. است مشهود ،است  گشته  ترجمه

 . است  شده  گرفته عبری روایتی از مدعیست، خود کامو

 رنج بار  که اندنسل هر در نفر 1۹ روایت این طبق صالحان

 نیز خود و برهانند پلیدی از را جهان تا آنهاست دوش بر جهان

 .(3133 دیهیمی،) گردند فدا میان این در

. گیردمی قرار سارتر عقاید مقابل در دیگر زمانی در او عقاید

 در اما رسدمی کجا  به سارتر، با خود مناقشات اودر نیست مهم

 مرگ و زندگی چون مفهوماتی سر بر وی با گویی "صالحان"

  به رسیدن های چاره راه عنوان  به مسالمت و خشونت و

 برای را  the just کامو رسدمی نظر  به. جنگدمی عدالت

 این در جاری هایدیالوگ در! است  نوشته سارتر  به تقدیم

 و  "دورا" بعضی از سخنان در بیشتر را کامو ،نمایشنامه

 در  همه از بیش و یافت توانمی آننکوف در گاهی و کالیایوف

 کاراکترهای  کهدرحالی سارتر را در استپان. و وینوف

 بودن تروریست  به اذعان علیرغم استپان، از غیر ، نمایشنامه

 ترور و مرگ مقابل در تر مالیم و تر موقت موضعی خود،

  روسیه در استبداد بردن میان از  راه تنها را آن استپان دارند،

 می تکرار مشترکی و مشخص طور  به اما، ای، جمله. داندمی

عنوان نمادی از آن   سرگئی کنیاز به  که) استبداد " شود

. شودمی زیبا و خوشبخت  روسیه و میردمی( شودمعرفی می

 بیاندیشیم است مشکل  که است کار در ظرایفی ها،دیالوگ در

 ذهن در. است  نداده خرج  به تعمدی آنها گیری بکار در کامو

 اتفاق حسب بر  که   نمایشنامه، زن شخصیت تنها ،دورا

 ی دغدغه ،ستتروریستی گروه این برای بمب ی سازنده

 کالیایوف با سخنانش در  که گیریست شکل حال در جدیدی

 از شعف با کالیایوف  که بار هر وی. است فهم و استخراج قابل

 گویدمی  غمگینانه گویدمی سخن خود توسط سرگئی مرگ

 می مرگ با ما و. است مرگ با اینکار آغاز  که نکنیم فراموش

 ! کنیم زیبا را  روسیه خواهیم

 در کودک دو حضور دلیل  به اول ی مرحله در ترور ی نقشه

 خشمگین استپان و انجامد می شکست  به "کنیاز " ی کالسکه

 تربیت هایسگ  توله را کنیاز های برادرزاده  که چرا است

 گرسنگی از  روسیه کودکان مردندمی اگر  که داندمی ای شده

. همینجاست  نگارنده نظر از  واقعه عطف  نقطه. یافتندمی نجات

 قرار هم مقابل در ها،تروریست میان در حتی متفاوت تفکرات

 هدف  به رسیدن برای را مرگ مجوز  که کسی. گیرندمی

  که هاییآن و کند)استپان(می صادر قیمتی هر  به خود انقالبی

 اگر معتقدند و  دانسته بیگناه کشاکش این در را کودکان

 دیگر انقالبی سازمان برسد، آزادی  به کودک دو مرگ با  روسیه

  بلکه ،باشد عدالت ی گسترنده است قرار  که بود نخواهد همانی

رسید)کالیایوف و  خواهد مشام  به  تازه استبدادی بوی آن از

  نایستاده باز حرکت از آن یک  العادهفوق اثر این در کامو دورا(.

 او. است حرکت در سفید و سیاه های اندیشه بین مدام و است

 در  آنچه هر تا است  گذاشته آزاد را  نامهنمایش هایشخصیت

 یک ی اندیشه ی نماینده استپان. سازند برمال را گذرد می دنیا

  به ولو باشد برقرار باید عدالت است معتقد  که انقالبیست مبارز

 ! هاآدمکش دست

 کامو  که بود نقدی انتقال داشت جذابیت  نگارنده برای  آنچه

. دارد اثر این قالب در  مبارزه آمیز خشونت های روش بر

 با چنان(  نمایشنامه این ی تهیه هنگام در)  ساله1۹ کاموی

 مرگ مقابل در زندگی از معصومیت با حال عین در و مهارت
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از آن یک  مرگی اگر حتی ،مرگ و کند می دفاع

 کسی نیست قرار  که خواندمی ناگوار را باشد، دیکتاتور)کنیاز( 

 آماتور)فوکا( آدمکش یک. برسد خوشبختی  به آن ی سایه در

 از پس و کشدمی را کسی ،مفرط مستی یا آنی جنونی در

 ای حرفه آدمکشی آید،می گرفتار وجدان عذاب در آمدن بخود

 کشدمی انقالبی تروریست یک اما و کشد می پول و نان برای

 در  که آنجایی از. برهاند استبداد یوغ از را مردمش مثال  که

 تفکر یک  که انسان، یک  نه کشدمی  آنچه انقالبی، مبارز ذهن

 حکم  بلکه گردد؛نمی تغییر دستخوش وجدانش تنها  نه است،

 هدف راه در تا دهدمی نیز خود مرگ  به

 قاتل  که است صورت این در تنها و بمیرد

 این کامو  که است روشن خوبی  به. نیست

 و دورا زبان از بارها او. پسنددنمی را ها مرگ

 را داشتن دوست و عشق کالیایوف و آننکوف

-) دورا دستان.. آوردمی  نمایشنامه یاد  به

، تناقضی جذاب در داستان( ی بمب سازنده

 صدای گردد،می دراز دوستانش  به آرامش بازگرداندن برای  که

 ی خنده استپان، سیگار ،سکوت کنیاز، ی کالسکه چرخ

 را استپان تنفر موجبات و دارد  شاعرانه ای روحیه  که کالیایوف

 خونسردی و وینوف در ترس نیز و است  ساخته فراهم او از

 سر و موقع  به  همه دارد،  عهده  به را گروه رهبری  که آننکوف

  همه از بیش و. گردند می  عرضه کامو ی نوشته در خود جای

 بیهودگی و پوچی  به پی  که است آخر ی پرده در  خواننده

 عاشق دورا. برد می ،باشد  که هدفی هر  به هاانسان کشتار

 تا رودمی زندان  به  کرده ترور را کنیاز کالیایوف. است کالیایوف

 انقالبی، توهمات از دریایی در دورا و باشد خود مرگ انتظار در

آن   به  که  دورا آرزوهایی داشته .است غرق خود انسانی ی زنانه

سازمان   که است او عاشق سازمان است در حالی  نرسیده

 با انقالبی ی روحیه رسدمی نظر  به عاشق اعضای خود نیست. 

 عشق. ریزد نمی جوی یک  به شان آب صرف، انسانی ی روحیه

 آنها. اند شده منع آن از انقالبیون  که است  ممنوعه ای منطقه

  که هستند صالحانی آنها. باشند خود از بیش مردم فکر  به باید

 زندگی و است  گشته سلب آنها از زندگی در جوییکام حق

 مردمی است "مردم" خوشبختی و خوشی معنای  به برایشان

 یا هستند ما داشتن دوست مورد ندانند اگر اندیشدمی دورا  که

! آید؟پیش می  چه شوند،  داشته دوست  شیوه این  به نخواهند

 می بر را  خواننده ترحم  که تاسفی با دورا، بمب، ی سازنده

 زن دیگر او کالیایوف، مرگ از بعد  که است معتقد انگیزد،

 آنچه از بزرگتر اندمحکوم صالحان: اندیشد می او ،نیست

 هاانسان طبیعی روال  آنچه از زودتر آنها. باشند ،"هستند" 

  چه شودمی برقرار بمب با عدالت اگر و شوندمی پیر ست،

 بدوزد؟ عدالت این چشم در چشم نمود خواهد جرائت کسی

 یک مرگ بردمی پی  که است کالیایوف مرگ از بعد دورا

 آخر ی پرده در! ستوحشتناکی افتخار تاج سرش بر انقالبی،

 کالیایوف  که رسدمی قناعت این  به ،گیرسخت مبارز ،استپان

 اما و. میردمی و کندمی  مبارزه انقالبی یک مانند حالهرهب

 ،کنیاز سرگئی غمگین ی بیوه ،ولیکایا ی جمله ازکنار کامو

 نظر  به کند،می عبور  انگارانه سهل ،همسرش قاتل  به خطاب

 را سخن از دیگری باب بخواهد کامو رسدنمی

 و مستبد ،مقتول و قاتل ی دایره از و  نموده باز

. بپردازد هاآن اطرافیان  به و شود خارج مبارز

 کن نگاه من  به" گویدمی کالیایوف  به ولیکایا

 و "میردمی چیزها خیلی آدم  یه مرگ با

 اکتفا ی"دانممی" گفتن  به تنها کالیایوف

خاطر   ی اول، ترور را به در مرحله  دارد) او که

  ولیکایای که  کند، بهمتوقف می  حضور دو کودک در کالسکه

دانمی گفتن نمی  ای متحرک است( به بعد از مرگ کنیاز مرده

کند. کنیاز حداقل برای همسر خود یک دیکتاتور اکتفا می

  ست کهناهی، گکشتن از زبان ولیکایا همسر مقتول نیست. 

  که، در حالیخاطر ارتکابش طلب مغفرت نماید  قاتل باید به

کند. کشتن در  قاتل) تروریست انقالبی( با افتخار از آن یاد می

تعریف رئیس پلیس یک جنایت است و کسی حق ندارد خارج 

ی قانون در پی برقراری عدالت باشد. و از نظر زندانی  از دایره

، کشیدن طناب دار است  ب قتل شدهدر اثر مستی مرتک  که

او   به  رود بلکهشمار نمی  ، جنایتی بهاعدامیون بدستور قانون

شود. و در   های زندانش کاستهکند از تعداد سالکمک می

ای منتظر  ، زندگی با چهرهمقابل تمام این تعاریف از مرگ

سعادت و سعادتمند   است و هیچ کس برای رسیدن به  نشسته

 اندیشد. بودن نمی  زندگی و زنده  به  روسیهکردن 

 .افتند می بر ها  پرده
 به زیر چاپ رفت. ، نوشته این ی نگارنده توسط کتاب این کردی ی ترجمه:  توضیح

 : منابع 

The Just, Translated by Suzanne M. Saunders ( not  published .) 

  3133 ، ماهی تهران : نشر دیهیمی، خشایار مترجم ؛3323کامو Les Justes))صالحان

 ، صدوقی علی  ترجمه ؛3325کامو ،((Le Mythe de Sisyphe) سیزیف ی افسانه

 3190 ، نو دنیای نشر: تهران

 انتشارات: تهران. دیهیمی خشایار ی ترجمه ؛3322 کامو ،(Malentendu)  سوتفاهم

 3133 پاییز: اول چاپ. ماهی

 319۹ مرکز، نشر: تهران. گلستان لیلی  ترجمه ؛3325 کامو ،L' Etranger) )   بیگانه

 3120 مروارید،: تهران. فرخ شورانگیز ترجمه. 3322 کاموCaligula),)  کالیگوال

 ، نیلوفر نشر:  تهران ، حسینی سید رضا  ترجمه ؛3320 کامو ،La Peste) ) طاعون

31۹3 
http://theater.ir/fa/basic/reviews.php?id=5041 

کشتن از زبان ولیكایا همسر 
قاتل   ست که، گناهیمقتول
خاطر ارتكابش طلب   باید به

  که، در حالیمغفرت نماید
قاتل)تروریست انقالبی( با 

 .یاد می کندافتخار از آن 



   9313 ماه آرذ|چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و دوم شماره 994 

 «آب را رها نكنیم»نامه کوتاه فلیم  
 «متین راهپیمایی»کارگردان  

 

 روز. خارجی. ورودی مرکز پرورش ماهی 

بازسازی ماهیان استخوانی مرکز تکثیر و تابلوی سر در )

 نصب شده است. شهید انصاری(

 روز. خارجی. سالن تكثیر و پرورش

 سفید روپوش که ساله چهار و بیست دختری

در  ناراحت و نگران ای با چهره دارد تن بر آزمایشگاهی

دستش است  در غذایی پودر کیسه و ای قطره پاش که آب حالی

سالنی که دارای سقف  طرف یک از پایین به رو سری با دور از

درپی  کاذب و فضایی نیمه روشن است و در دو طرف آن پی

کند.  شود به سمتی حرکت می های سفید دیده می هم وان

شود. به  قصد دارد که از سالن خارج شود ولی پشیمان می

گردد و به اولین وان در ابتدای سالن  پشت خود بر می

که در ته وان ظرف  نگرد. وانی حاوی بچه ماهیان سفید می

غذایی قرار دارد توجه او را به خود جلب کرده است. او 

کند ولی بعد از اندکی تأمل غمگین از کنار  ای مکث می لحظه

 کند.  های متوالی عبور می وال

 روز. داخلی. راهروی اداره 

ای درنگ  دختر پشت در آزمایشگاه ایستاده است. لحظه

کوبد و وارد  سپس بر در میکند تا بر خودش مسلط شود و  می

 شود. اتاق می

 روز. داخلی. بخش آزمایشگاه )ادامه(

نظر رئیس بخش  دختر روبروی آقایی کت شلواری که به

آید و پشت میز نشسته ایستاده است. دختر مضطرب است  می

کند.  هایش بازی می هم قالب کرده و با ناخن دستانش را به

کند و  ابی مطالعه مییک مرد نیز آن طرف میز نشسته و کت

تر که روپوش سفید آزمایشگاه به تن دارد در حال  مردی جوان

 انجام کار است. 

: یعنی شما هنوز کار انتقال رو رئیس )رو به دختر(

 انجام ندادین؟

ها رو  خواستم بدونم حتما باید وان : نه. یعنی... میدختر

 یکی کنم؟

باید این  : بعله خانم. کلی دیر هم شده. اون هفتهرئیس

 دادین.  کار و انجام می

: آخه اآلن دیگه آخرای کاره. من چهارماه رو این دختر

 ژه کار کردم تو همین یکی دو هفته باید نتیجه بگیرم. پرو

برد و توجه دو مرد دیگر  رئیس کمی صدایش را باال می

 شود. نیز جلب او می

دونید؟!  : ای خانم! خشکسالی هست. مگه نمیرئیس

خاطر کار  آب سد یه نگاه بندازین خشک شده. ما به برین به

های پرورشی خودمون رو یکی کردیم.  شما چندتا از مخزن

شود( ببین خانم فدائی شما چهارتا شاهد دارین  تر می )آرام

 درست؟

 : بله.فدائی

 : با چندتا تیمار؟رئیس

 : دوتا.فدائی

 : هر تیمار چند تکرار؟رئیس

 : چهار تکرار مجزا.فدائی

 شه چندتا حوضچه؟ : خوبه. میرئیس

 : دوازده.فدائی

دونـین  وقت می  کند( اونـ دار ادا می : دوازده )کشرئیس

شه؟                                                                                                           قدر آب مصرف می برای این دوازده مخزن چه

ه من هر چهارتا وان در هر گروه رو به یک وان : اگفدائی

وقت  شه اون تبدیل کنم ورودی بیش از ظرفیت هر وان می

رسانی مشکل پیش میاد و کلی تلفات ایجاد  حتماً تو اکسیژن

 گیرم. ای رو که باید بگیرم نمی نتیجهشه و من  می

: من خودم به همه این مسائل واردم خانم. رئیس

قدر که مکمل غذایی و   قوی شدن، اینهای شما ماشااهلل ماهی

ای تمسخرآمیز  محرک رشد به خوردشون دادی. )خنده

صدا  کند( سخت نگیر خانم. )در این هنگام گوشی تلفن به می

 دارد(. آید رئیس گوشی را بر می می

: سالم. بفرمایید؟... بله گوشی. )رو به مردی که رئیس

 و کار دارن.دهد( جوادی با ت کار آزمایشگاه انجام می

جوادی که مشغول شستن ظروف آزمایشگاه است. 

آید  سمت تلفن می کند و به ها را با شیر باز آب رها می ظرف

گیرد با صدایی بم که شنیده  کند و تلفن را می تشکری می

 شود. شود مشغول صحبت می نمی

گردد(: خب خانم دست رو  سمت دختر بر می )به رئیس

انتقال رو انجام بده بهتر از اینه که  دست نذار هرچه زودتر کار

 ات تعطیل بشه.  ژهکل پرو

 تون. )با ناراحتی(: چشم ممنون از راهنمایی فدائی
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گردد که برود که ناگهان متوجه صدای آب  فدائی بر می

گردد. اول یک  شود. بر می که شیرش همچنان باز است می

رد نگاه به رئیس که مشغول نوشتن است. بعد یک نگاه به م

دیگر که مشغول مطالعه است و در آخر یک نگاه به جوادی 

شود  کند. سپس عصبی می که هنوز با تلفن صحبت می

برد. در  سمت شیر می رود و دستش را به سمت شیر آب می به

رود و بعد از  کادر دوربین تنها آب را داریم که همچنان می

 شود. ای توسط دختر قطع می لحظه

 روز. خارجی. جاده 

ی روبروی مرکز پرورش کنار سد ایستاده  فدائی در جاده

کند. کفشش  است. به سد سنگر که آبش خشک شده نگاه می

را در کادر داریم که با جلویش سنگی را داخل سد رها 

 کند.       می

 روز. داخلی. اتوبوس

فدائی در اتوبوس کنار پنجره نشسته است. دختری 

در ردیف روبرو  سن کنارش نشسته و با دوستش که هم

گردد  نشسته مشغول صحبت است. دختر کناری فدائی بر می

 کند. و کیفش را باز  می

ای آب از کیفش  قدر هوا گرمه. )بطری : وای که چهدختر

میرم. )رو به  کند( من اگه آب تو کیفم نباشه می خارج می

 خوری؟ دوستش( آب می

: نه. معموالً کم پیش میاد که دلم آب دختر دوست

 خواد.ب

 کشد. دختر آب را سر می

گی؟ پس بگو چرا مغزت خشکیده.  : جدی میدختر

قدر خاصیت داره.  دونی آب چه خندد( آخه دختر مگه نمی )می

برای پوست، مغز، کلیه، اضافه وزن، بیماری قلبی، حتی 

خوره  که آب نمی لیوان آب باید خورد. آدمی 9سرطان. روزی 

 .مثل ماشینی هست که بنزین نداره

زند و  های دختر لبخندی می فدائی با شنیدن حرف

 گردد.  سمت پنجره بر می به

رو زنی میانسال  از پشت پنجره و از دید فدائی در پیاده

حال بر زمین نشسته و مردی سالخورده که باالی سرش  بی

 دهد. کند و به دست زن می ایستاده لیوانی را از آب پر می

 روز. خارجی. کوچه

ساله مشغول  هایی شش هفت سر بچهدرون کوچه پ

سمت هم هستند. دو نفر هم شلنگ را  پاشیدن آب از سطل به

ها فدائی از  اند. در میان هیاهوی بچه از خانه به کوچه کشیده

شود باتعجب به  شود. وقتی نزدیک می ته کوچه نزدیک می

ها را  شود و یکی از بچه کند. ناگهان عصبی می ها نگاه می بچه

 دهد.  ر میخطاب قرا

 )باصدایی بلند(: محمد!فدائی 

 کشند. ها دست از بازی می بچه

: سالم. مامانم گفت بهتون بگم لباستون حاضره محمد

 ولی اآلن نیستش عصری بیاین.

هم دیگه.  پاشین به : بازی قحطه که آب میفدائی

 همه بازی هست توپ بازی، دوچرخه، لی لی... این

ها سرش را  بیرون  زنی از باالی پنجره یکی از خانه

 کند.  آورد و صحبت فدائی را قطع می می

کارشون داری تو این گرما!؟ امتحانشون  : خانم چیزن

 کم بازی کنن. خوان یه تازه تموم شده می

اند. شما دیگه چرا؟ آخه آب که  : خانم اینا بچهفدائی

 خدا. بهبرای بازی و حروم کردن نیست. اصرافه 

شن. شما مسئول  کم بازی کنن سیر می : هوا گرمه یهزن

دین؟  آب شهرین؟ )با غیظ( مگه قبض آب خونه ما رو شما می

 کنین؟ قدر اصراف، اصراف می این

نگردد(: واقعاً که براتون با  )اندکی متفکر به زن میفدائی 

کنن،  همه تو تلویزیون تبلیغ می این طرز فکر متاسفم. این

وقت  جویی کنین اون کنن تو مصرف آب صرفه س میزیرنوی

 گوش شما یکی در و یکی دروازه. 

افتد. زن غرولندی  فدائی سراسیمه و عصبی راه می

ها مجدد شروع به بازی  بندد. بچه کند و پنجره را می می

 شود. سمت فدائی هم آب پاشیده می کنند و در این بین به می

 روز. داخلی. خانه

شود  که از در ورودی وارد خانه می فدائی در حالی

 کند. های مانتویش را باز می دگمه

 : سالم. مامان؟فدائی

دست وارد  ساله( دستکش به زنی میانسال )چهل و هفت

 شود.  پذیرایی می

: سالم عزیزم. خسته نباشی. ناهار حاضره. اآلن مادر

 مونی خواهرتم بیاد. خوری یا منتظر می می

 دهد. شود جواب می میکه دور  فدائی در حالی

)خارج از کادر(: نه اشتها ندارم. تو این فدائی  صدای

 خوام. گرما فقط آب می

 : تازه آب گذاشتم یخچال یخ هم داریم.مادر

خواهد وارد آشپزخانه شود که صدای مردی از  مادر می

 کند. حمام او را متوقف می
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: خانم؟ فشار آب خیلی کمه. این آب رو مرد صدای

 دقیقه اومدم دوش بگیرم. ببند. دو

رفتی.  )شاکی است(: تو که همیشه اول صبح میمادر 

 زودتر بیا دیگه سر ظهر هزارتا کار دارم.

 روز. داخلی. دستشویی

کند و مشتش  فدائی دستش را زیر شیر آب باز مشت می

پاشد. فدائی در آینه به  کند و به صورتش می را از آب پر می

ود. ناگهان صدای مضطرب ش صورت مرطوب خود خیره می

 شود. زن جوانی از پذیرائی  شنیده می

 : مامان؟ مامان؟ کمک کنین.زن صدای

 رود. سمت صدا می فدائی سراسیمه به

 روز. داخلی. پذیرایی خانه

ای  زنی جوان وسط پذیرایی نشسته است. و دختر بچه

زند بر  نفس می که نفس حال در حالی ساله کنارش بی هفت

ها سمت آن زمان به ه است. فدائی و مادرش همزمین پهن شد

 آیند. می

 : وای خدا مرگم بده چی شده مادر؟مادر

دونم. حالش خوب بود.  )گریان و مضطرب است(: نمیزن 

ره من  اومدیم که یهو گفت سرم گیج می داشتیم پیاده می

محلش ندادم گفتم داره بازی در میاره. ولی یهو غش کرد. 

 ره. ام داره از دست می چهمامان یه کاری کن ب

 : نترس حتما گرمازده شده.مادر

 رم یه لیوان آب بیارم. : میفدائی

 شود. فدائی از کادر خارج می

 دهد. اش را تکانی می زن بچه

 : شبنم! مامان؟ حرف بزن.زن

: آخه آدم تو این گرما بچه رو پیاده میاره؟ حداقل مادر

 کم شده.یه بطری آب تو کیفت بذار حتماً آب بدنش 

شود. زن سراسیمه لیوان  فدائی با یک لیوان آب وارد می

ریزد و به صورت  گیرد. مقداری آب درون مشتش می را می

های بچه را مرطوب  پاشد. با مقداری دیگر از آب لب دختر می

کند. دختر بچه  کند و پیشانی دختر را نیز خیس می می

هایش را  چشممالد و  دهد و روی هم می لبانش را تکانی می

 گشاید. می

 شود. مادر شاد می

 : خدا رو شکر.مادر

 : مامان! آب.دختربچه

 روز. خارجی. مز رعه پرورش ماهی

فدائی چند جلد کتاب اشعار سهراب سپهری را در  

گشاید.  دستش گرفته است. سپس دستان او کتاب را می

آید. فدائی شروع به  ای با تیتر آب را گل نکنیم می صفحه

 کند. ن شعر میخواند

ای از استخرهای خاکی راه  آرام در میان مجموعه او آرام

 خواند: رود و با احساسی لطیف شعر را می می

  خورد آب کفتری می در فرودست انگار،: فدائی

  شوید ای پر می سیره که در بیشه دور، یا

  گردد ای پر می یا در آبادی، کوزه

  آب را گل نکنیم

رود پای سپیداری، تا فرو شوید  می شاید این آب روان،

  اندوه دلی

  نان خشکیده فرو برده در آب دست درویشی شاید،

 ،رود زن زیبایی آمد لب

 :آب را گل نکنیم

  روی زیبا دو برابر شده است

  چه گوارا این آب 

  چه زالل این رود

  صفایی دارند مردم باالدست، چه

  گاوهاشان شیرافشان باد هاشان جوشان، چشمه

  من ندیدم دهشان

  چپرهاشان جا پای خداست گمان پای بی

  روشن پهنای کالم کند ماهتاب آنجا، می

  ها کوتاه است دست، چینهگمان در ده باال بی

  اهل ده باخبرند شکفد، ای می غنچه

  چه دهی باید باشد

  باد کوچه باغش پر موسیقی

  فهمند را می مردمان سر رود، آب

  نیز گل نکردندش، ما

  آب را گل نکنیم

 

کند و آب استخر با نسیم  فدائی از کنار استخرها عبور می

 خورد. وزد تکان می مالیمی که می
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 ؛ شادی شریفیانآلیس مونرومصاحبه ترجمه: 

 حسرت، کیت چاپین، مائده مرتضوی داستان ترجمه:

 ها طباطبایی میمر؛کتابخانه، ریكاردو وال:داستان ترجمه

 زهرا تدین ؛الیزابت بندیكت ،او خواهد گفت:ترجمه استاند

 مریم شیرازی، یوری ناگیبین، ی متروکهجادهداستان ترجمه:

 ، ماندانا داورکیاTwilight love داستان به زبان انگلیسی:

 ، مریم شیرازییوری ناگیبینی متروکه، جاده داستان ترجمه:

 ؛ نگین کارگراستیو آتكینسون، دنیای هری: ترجمه داستان

 آبسولوم، پری مهربان، کارول مور، اسماعیل پورکاظم داستان ترجمه:

 شادی شریفیان، لیلی مسلمی؛موراکامی شهرزاد، هاروکیداستان ترجمه: 

 

 

ـت
رج

ـم
ـ
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 «دنیای هری»داستان   
 «نگین کارگر»مترجم ؛«استیو آتکینسون» یسندهنو 

 
خصوص  بهترین وضعیت این است که زود اینجا باشی، به

وقت دیگر راحتی. سوتک کتری باال آمده و صدای  ها. آن شنبه

پیکنیکی قاطی شده. این  فس اجاق سوت کتری با صدای فس

روز پیش رسید خریدش داخل  اجاق بیست سالش است، چند

پوند، اما همیشه خرج  2,23، حراج به قیمت  کشو پیدا شد

دارد. اولین فنجان چایی گل چایی است. با شانس کمتر شاید 

شود هم خوب باشد. بخار  هایی که بالفاصله ریخته می فنجان

وقتی چای حاضر باشد از بویش  شود. از کنار قوری بلند می

 توانید امتحان کنید. شود. می معلوم می

طور نیست. حتی آخر کار که همه به  وقت بقیه روز این هیچ

 وقت اینطور نیست. هیچ ،روند. نه هایشان می خانه

ها... مسابقه  خصوص شنبه بعد از چایی و البته روزنامه، به

وقت شرط  . هیچ دانید مثل خواندن یک فرم می .است

تر بودم گاهی شرط  بندم. نه، االن دیگر نه، وقتی جوان نمی

 بستم ولی حاال نه. می

امروز شنبه است. منظورم این است 

های دیگر فرقی  که برای من با شنبه

ندارد، بجز در مورد مسابقه که شبیه به 

روزهای دوشنبه است. نه، واقعا فرقی 

 کند. نمی

د. همه کارکنان رسیدن 9:13ساعت 

توانم صدایشان را واضح بشنوم اما صدای آرام و دور باال و  نمی

 برد. ها را با خود می پایین رفتن آسانسور، آن

البته این یک روال عادی است. مشکلی نیست. این چیزها 

طور نیست؟ حتی قبل از  کند، این گیری می زمان را اندازه

ل چیز یک روا کریسمس و در زمان حراجی بعد از آن همه

عادی دارد. اگرچه زمان مثل یک جذر و مد غیر قابل 

روال  -شود آید و جمع می بینی در ساختمان کش می پیش

شود، زیر سطح  جا است، مخفی می عادی روزمره هنوز همان

عنوان  شود. به رود و با جریان آب به پایین کشیده می آب می

رون بکشم ها را از زیر آب بی مدیر باید موهایشان را بگیرم و آن

هایشان را محکم کنم و سر همکارانشان داد بزنم که  و رگ

هایی که پشت  ها را دوباره مشخص کنند و اولویت بندی اولویت

را در برنامه بگذارند. اینجا همه   ها منتظرند همه روزمرگی

درگیر بردگی هستند حتی اگر حرکت کنند، ازدواج کنند، 

 بمیرند... 

 

 

ند که ارباب باشند و برده همیشه کسان دیگری هست

 ام... ولی برایم مهم نیست. بگیرند. من هم برده روزمرگی

کنم. نباید  روم و درب اصلی را باز می ها پایین می از پله

 جمعیت را منتظر بگذارم.

های دیگر  طور که گفتم امروز بسیار شبیه به روز همان

است. در میان ساختمان زنان معمولی با زیرپوش مثل روح 

کنند.  کنند، آنجا حس می کنند، اینجا لمس می حرکت می

ها  شوهرانشان در مورد سرگردانی و حرکت غیرعادی آن

شوند.  ردی و خستگی مواجه میاندیشند و با ماسک خونس می

هایی با دامن فاستونی درب  در بخش لوازم خانگی خانم

دارند و مثل یک سگ پودل که کاسه ظرفش  ها را برمی قوری

گردانند تا قیمت  چیز را بر می کشند. همه کند، بو می را بو می

ها  را چک کنند و قبل از نزدیک شدن کارمند خسته قیمت آن

صورت  نور خورشید از شیشه پنجره به  که مانیرا جابجا کنند. ز

تابد و تمام  های پهن به داخل می اشعه

های  کند، بچه اتصاالت کرومی را روشن می

های ترولی  دنبال چرخ خودسر و خسته به

 شوند. من گم می  ]گاری پذیرایی[

روند و  در آسانسور باال و پایین می

 دهند تا شاید نام را فشار می های بی دکمه

های  بین طبقات فروشگاه به طبقات خدمات برسند. رگال

های  لباس، کت، پیراهن، بلوز، شلوار، ژاکت، لباس شنا و لباس

مد امسال. در طبقات خرید، لباس زیر، لباس زنانه، مردانه، 

 بچگانه، فرم مدرسه، مبل راحتی، لوازم برقی و وسایل لوکس.

رسال مثل آهنگ پا موسیقی فلوت تک روتین و روزمرگی.

شود. صدای متناوب  صدای ساعت در تمام فروشگاه پخش می

های بارکدخوان. هوای گرم و خشک مثل یک  دستگاه

سیگاری تقریباً بالفاصله صدای آگهی پخش شونده از  زیر

 کند. بلندگوها را جذب می

روم.  به مالقات آقای رادکلیف که مدیر است می 33ساعت 

هایش باعث  هر کدام از اندامترین حرکت  او چاق است. کوچک

نشیند مثل  شود عرق کند. آن طرف میز دور از من می می

وقت جرئت نکرده در چشم کسی نگاه کند.  که هیچ مردی

زند. بیشتر از من چشمش  سریع و تا حدودی محکم حرف می

کند و با جاذبه  افتد. کلماتش را با دقت بیان می به ساعت می

به مالقات آقای رادکلیف  00ساعت 
روم. او چاق است.  که مدیر است می

ترین حرکت هر کدام از  کوچک
 شود عرق کند. هایش باعث می اندام
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که  کشد در حالی یش پایین میتن صدایش کلمات را از گلو

تر باشند.  اهمیت و از هوا سبک هایش بی ممکن است حرف

داند که من  طور است و مطمئنم که او می مطمئنم همین

کند برخی کلمات  هایش مهم نیست. او سعی می دانم حرف می

، «پکیج تشویقی»، «وقت آزاد»بزرگ را خرج کند مثل 

و حتی « دمات نمونهخ»، «سرگرمی»، «صندوق بازنشستگی»

که موقع نگاه کردن به ساعت  تر، به شرطی کلمات سنگین

 بیشتر عرق کند.

در غذاخوری کارکنان در زمان ناهار دوباره آقای رادکلیف را 

بینم که غذا و دو جور دسر سفارش  می

دانم این  دهد. اما تا آنجا که من می می

 معمولی نیست. چیز غیر

رجیح آیم، ت من اغلب اینجا نمی

دهم ناهارم را در اتاقم که باالی  می

وقفه  توانم بی هاست بخورم، آنجا می پله

مطالعه کنم. اما امروز غذاخوری را انتخاب 

نفره مثل یک جزیره تنها  کردم حتی اینجا هم پشت میز شش

ها اینجا  ام که البته خوب است. آدم و دور افتاده از بقیه نشسته

شوند. مدیر یک میز را  ه گروه میبه ناچار و بدون اراده گرو

طور که تعدادی نوجوان سرحال پشت  اشغال کرده است، همان

خیابان »اند. گروهی از زنان جوان در مورد  یک میز نشسته

تر برای  کنند و گروهی از دختران جوان صحبت می« کرونیشن

 کنند. آخرین کلمه مسابقه امشب با هم رقابت می

 ه تک نفره.و من اینجا هستم. یک گرو

قدر خر نیستم که ندانم اینجا شهرت خاصی دارم،  آن

کنم این  هنجار، در حقیقت فکر نمی گیری نابه جور گوشه یک

حالت بخشی از طبیعت من باشد و یا حداقل قبال اینطور 

 خواهم آقای خودم باشم. همین. نبوده است. من می

ش، ها پی فایده دارم. سال من زمان کمی برای شایعات بی 

وقتی جوانی بودم که در ماه ژوئن یا جوالی تازه آغاز به کار 

تر بودم. من را به پیگیری مسابقات  کرده بودم خیلی اجتماعی

دوانی عادت دادند یا برای یک فنجان چایی یا غیبت  اسب

آمدند. اما قضیه کمی از کنترل  غیرمجازشان به دفتر من می

ین کمی کج خلق خارج شد. دیگر آرامش نداشتم. برای هم

بینی  هایم همیشگی شد. غیر قابل پیش کم بدخلقی شدم و کم

و پرخاشگر شدم. اول مثل بازی بود بعد عادت شد و بعد در 

 آخر خود من.

 دهد. حاال شهرت من به من برتری می

هوا گرگ و میش است و فروشگاه دوباره ساکت است. 

کتری به آرامی روی پایه اجاق تکان 

 2خورد. تنها صدای هوم ترافیک  می

آید. انحنای  بعدازظهر از بیرون می

راهرو پشت درب دفتر کارم در 

رود. آشفته بازار  یتاریکی فرو م

های  های قدیمی و سایه مانکن جعبه

شکسته چدنی با روکش کرکدار روی 

کنم.  زمین خاکی افتاده است. اطراف اتاقم را نگاه می

حمل قدیمی و  های کتاب و ستون مجالت، تلوزیون قابل ردیف

رادیو. من اموال واقعی خیلی کمی دارم. واقعا یک مرد چه 

کم از  یزهای مورد نیازم را کمخواهد؟ من چ چیزی می

ام.  ام. حاال فکر کنم همه آنچه نیاز دارم را آورده آپارتمان آورده

ها اینجا  اند که من شب کنم آنها حدس زده گاهی گمان می

 کند. ها ناراحتم نمی مانم. اما دانستن آن می

همراه داشت.  فروش کامل آپارتمان برایم آسودگی خاطر به

 کردم. نمی آنجا احساس راحتی

را از داخل پاکت درآوردم و  ام آن ام را گرفته نامه بازنشستگی

روی کفپوش فرسوده اتاق انداختم. حاال مثل یک کایت 

کنم  نشینم. صبر می شکسته روی زمین افتاده. من اینجا می

هایش  ها از مخفیگاهشان بیرون بیایند و از گوشه تا موش

 ■را بخورند.شروع به جویدن کنند و تمام کلماتش 

 

 

 

 

قدر خر نیستم که ندانم اینجا شهرت  آن
گیری  جور گوشه خاصی دارم، یک

کنم این  نمی هنجار، در حقیقت فكر نابه
حالت بخشی از طبیعت من باشد و یا 

 حداقل قبال اینطور نبوده است.
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 «او خواهد گفت»داستان  
 «زهرا تدین»مترجم ؛ «الیزابت بندیکت» نویسنده 

 

ت دارم. فراتر از عشق مرز خستگی دوسِ گفت که تا

 ت دارم. دوسِ

 بابا رو هم دوست داری؟-

 معلومه که دوست دارم البته، -

 اما منو بیشتر دوست داری. -

اینکه همدیگه رو ها بیشتر از  البته. همه مامان بابا -

ها رو دوست دارن. این قانون  دوست داشته باشن بچه

 طبیعته.

 قانون طبیعت چیه؟ -

وقتی یه چیزی در مورد همه درست باشه بدون اینکه  -

گن قانون  کنند بهش می ها کجا زندگی می مهم باشه اون

هاشون رو دوست  ها همین اندازه بچه طبیعت. همه مامان

گل و یا روی کوهی پر از برف دارن حتی اگه در جن

 زندگی کنن.

 گی؟ وقت بهش نمی پس چرا هیچ -

 گم؟ چیو بهش نمی -

 اینکه دوستش داری. -

 دونه اون خودش می -

شاید فراموش کرده. شاید برای همینه که انقدر  -

 ناراحته.

کنی انقدر  گم. اگه فکر می خیلی خب، باشه، بهش می -

سر کار بیاد خونه اون گم. امشب وقتی از  مهمه بهش می

خوام عزیزم و عشقم رو بغل  گه.ولی حاال می بهش می

 ■تر. جوری نه عزیزم، محکم، محکم کنم. این
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 «کتابخانه»داستان  
 «هام طباطبائییمر»مترجم ؛ «ریکاردو وال»نویسنده  
 

خبری که  لیان و آماندا را در سالن کتابخانه دیده بودم.

 برای خبر این هرچند نبود، بودند چندان دور از ذهنمداده 

 سیگار لیان .انگیز رقت و بود برانگیز شوک اندازه همان به آنها

 و بود داشته نگه ظریفش انگشتان میان را قیمتش ارزان

آماندا  کرد. ها رها می را در فضای میان کتاب دود آن درپی پی

دارد علل اتفاق را ساکت بود، به ذهنم رسیده بود که شاید 

 کند. بررسی می

سراغ قفسه  راست به یک مرد قوی هیکلی وارد کتابخانه شد.

تر مشغول چیدن  طرف آلکس کمی آن های فلسفی رفت. کتاب

کردم  نگاه مرا که مرد را دنبال می های تازه رسیده بود. کتاب

کاوید. منتظر بودم که اگر آلکس برای راهنمایی مرد  می

طور آرام مشغول ادامه  آلکس همان جا بمانم. انرود من هم می

کارش شد و در نتیجه این من بودم که مجبور شدم به کمک 

 مرد قوی بنیه برم.

 توانم کمکتان کنم. می کنارش رسیدم و پرسیدم:

دنبال کتابی  مرد کالهش رابرداشت و گفت:

 گردم. در مورد جهان هستی می

ست  منظورتان از لحاظ جغرافیایی پرسیدم:

 یا یک نوع متافیزیک؟

در مورد جغرافیا  مطلقاً نه نه. مرد گفت:

 کنم. صحبت نمی

کنم متوجه خواست شما  فکر می گفتم:

 شده باشم.

 به و کشیدم بیرون کتاب رازهای جهان هستی را از قفسه سوم

نگاهی کنجکاوانه به کتاب  ی هیکل گرفتم.قو مرد سمت

چند دقیقه لبخندی  انداخت و شروع به بررسی کرد و بعد از

شما بسیار در کارتان  فاتحانه نثارم کرد و بعد از گفتن جمله:

 سمت صندوق رفت. ماهر هستید، به

لیان  که لیان و آماندا نشسته بودند. سمت جایی برگشتم به

و حاال داشت با تکه کاغذی که زیر  سیگارش را تمام کرده بود.

 کرد. پایش افتاده بود بازی می

 این خبر را چه کسی به شما رساند؟ رسیدم:محتاطانه پ

پیچید و باز  طور که بند کیفش را دور دستش می آماندا همان

 مسئول شیفت صبح عمارت کاتالونیا.  کرد گفت: می

توانستم باور کنم که دیوید دست  نمی هنوز گیج و منگ بودم.

هم در این سن  خودکشی آن به چنین اشتباه بزرگی زده باشد.

وقت  هم دیوید که هیچ آن خواهد. جسارت بسیاری میو سال 

همیشه فراخور  جسارت حتی کارهای بسیار کوچک را نداشت.

همیشه حرف برای زدن  کرد. آمده صحبت می های پیش اتفاق

داشت اما هیچ انسان شجاعی نبود. و حاال با این کار خودش را 

 در راس اتفاقات روزهای اخیر قرار داده بود.

ل که به دانشکده ادبیات آمده بودم او را در جمع روزهای او

وقت  دیدم. هیچ در حال سخنرانی می وهاجتعدادی از دانش

های سیاسی و یا از نظر خودم  نخواسته بودم در این جمع

بیهوده شرکت بکنم، اگرچه بعد از آشنایی با لیان و آماندا 

 چندان هم از این مباحث دور نماندم.

صحبتی  آمد اما هم ای نمی کننده کسل دیوید از نظرم انسان

های مختلف بود  عاشق سبک پسندیدم، با او را چندان هم نمی

اعتقاد داشت که شناختن  خواند. و از هر قشری کتاب می

 ها از طریق خواندن افکارشان مقدور است. انسان

روزها خودش را برای سخنرانی کریسمس  آماندا که این

دانی هری،  می حوصله پرسید: کرد با بی دانشکده آماده می

باید فلسفه  نظرم در نظر یک انسان می به

نظر برسد که  زندگی آنقدر باید بیهوده به

ا دست خودش را ب بتواند با شجاعت تمام آن

به پایان برساند اینطور نیست؟ و نگاهش را 

 به چشمانم دوخت و منتظر جواب ماند.

ام را که حاال سرد شده بود سر  قهوه

دانم با تو موافق هستم  نمی کشیدم و گفتم:

 یا نه اما این ربطی به فلسفه زندگی از دید یک انسان ندارد.

د بتوان از آن شای فردی و انتزاعی است. این مسئله تماماً

 عنوان یک حس درونی یاد کرد. به

لیان سیگاری دیگر را روشن کرده بود و من از لرزش 

 شدم که عصبی و نگران است. راحتی متوجه می دستانش به

او در هر  یاد پدر افتادم در این مدل شرایط همیشه آرام بود. به

همراه  که چایی تازه دم اگلر را به در حالی شرایطی آرام بود.

این  گفت: زد و می خورد لبخندی می های خانگی می بیسکویت

طور که مایل  ترجیح هر انسانی است که در هر شرایطی آن

این یک تصمیم فردی  اش تصمیم بگیرد. است برای زندگی

است، ادامه یا پایان مختص هر انسانی است به تنهایی، 

 .شود خود را جای دیگران قرار داد و تصمیم گرفت نمی

دود سیگار فضای  نگاهم هنوز به دستان ظریف لیان بود.

کردم که امروز  خدا را شکر می داخل کتابخانه را پر کرده بود.

ای  توانیم چند دقیقه کتابخانه چندان شلوغ نیست و می

این خبر را  محتاطانه پرسیدم:
 چه کسی به شما رساند؟

بند کیفش طور که  آماندا همان
پیچید و باز  را دور دستش می

 ...کرد گفت می



   9313 ماه آرذ|چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و دوم شماره 911 

روزهای خاصی بود که خانم  امروز از آن استراحت بکنیم.

شدن بیشتر  دکستر هم به کتابخانه نیامده بود و این به آرام

 کرد.  شرایط خیلی کمک می

توانست  به نظر شما چه چیز می آماندا بدون مقدمه پرسید:

 این جسارت را به دیوید بدهد.

 جسارت؟ لیان تو واقعاً لیان میان حرف آماندا دوید و گفت:

کنی پایان دادن به زندگی یک نوع جسارت است؟ به  فکر می

 نظر من بیشتر ترس است تا جسارت.

نه  طور که سرش را پایین نگه داشته بود گفت: آماندا همان

 باکی نیست. نه اشتباه نکن منظورم جسارت به معنای بی

 منظورم شاید بیشتر گستاخی باشد.

 گفت. لیان ساکت شده بود و چیزی نمی

 گستاخی آدم هم کردم که دیوید چندان با خودم فکر می

 مسایل به نسبت اورا شد نمی و نبود

 آمده پیش مسئله اما کرد تلقی گستاخ

 تمام شاید و او از ما شناخت تمام انگار

هایی که  وال برده بود. آدمزیرس را ها انسان

شاید تا همین دیروز از آنها برداشت 

 روز یک رآورم که د خاطر می خوب به داشتیم. دیگری می

 روی پیاده برای پارکرابینسون به دیوید همراه به بهاری زیبای

 شده همراه او با تنهایی روی از آمد می نظرم به .بودیم رفته

از دیدن  مراهی با او.ه برای نداشتم دیگری دلیل و بودم

طور که  ها به وجد آمده بود و همان شکوفه دادن درخت

ها یک  نظرم شکوفه دادن درخت به زد گفته بود: نفس می نفس

 دوباره رویش من نظر در و از یک زندگی نوع آغاز است

 او انگار اما .بیشتر نه و آمد می طبیعی کامالً کامر های درخت

 .دید می خودش دلخواه به را ادنی

سپاری  قرار است فردا قبل از مراسم خاک آماندا زیرلب گفت:

 مادرش به عمارت بیاید و وسایلش را با خوش ببرد.

مانده آن را در  و ته لیان سیگار لعنتی را تمام کرده بود.

 گار دیگر خاموش کرده بود.کنار سه سی

آماندا اما همچنان در فکر بود مثل همیشه در هر شرایطی 

 کرد. آرام بود اما خوب فکر می

سپاری از خانم دکستر اجازه  برای رفتن به مراسم خاک

دانستم که در نبود من در کتابخانه او و آلکس  می گرفته بودم.

چندان نزدیک عنوان یک دوست نه  مانند اما به تنها می دست

 خواست در مراسم حضور داشته باشم. دلم می

 هوا سرد بود. مالقات کردم. 12لیان را در تقاطع خیابان 

سمت  شدیم و بعد به ای منتظر آماندا می باید چند دقیقه

چیزی نگذشته بود که آماندا  افتادیم. عمارت خوابگاه راه می

حرفی  کدام تا رسیدن به عمارت چهی هم به ما ملحق شد.

 انگار فضا برای هر سه ما آزاردهنده بود. نزدیم و ساکت بودیم.

که  و زنی ها همگی در حیاط عمارت جمع شده بودند بچه

همراه مردی بلند قد و نه چندان  معلوم بود مادر دیوید است به

نظر  که به زنی جوان در حال صحبت با خانم گرهارد بودند.

هایش با خانم  اتمام صحبترسید مادر دیوید باشد بعد از  می

چشماتش سرخ بود و غم در آن موج  سمت ما آمد. گرهارد به

این  بهو من چندان  شناخت. تک ما را می انگار تک زد. می

ای که در  های داخل جعبه نگاهم به کتاب نکردم.توجه موضوع 

 و بالفاصله کتاب فلسفه جهان را شناختم. دست زن بود افتاد

و پر از انرژی برای توضیح  برای زندگی بود دیوید پر از انرژی

 هستی.

من در تمام طول مسیر در  سمت گورستان راه افتادیم. به

هایم  حال یافتن جوابی برای تمام سوال

هایی که زمان  سوالهمان  قول پدر: به بودم.

 کند. هایی مناسبی پیدا می برای آنها جواب

سعی کردم داخل گورستان جایی دورتر 

از بقیه بایستم. مرد نه چندان جوان که تا 

که  همین چند لحظه پیش در کنار مادر دیوید بود در حالی

 بدون مقدمه گفت: کرد نزدیک شد. را روشن می شا پیپ کهنه

 ینطور نیست.ت اس یدنیا جای زیبای

شما دارد و  البته این بستگی به دید من کنان گفتم: من

 نظرتان در موردش.

دید هر کس جهان او  دود پیپ را در هوا رها کرد و گفت:

 این نظر من است. سازد جوان. را می

گرفت و افسردگی را  دیوید هم اگر بیماریش را جدی می

 تری برسد. توانست از این دید به وسعت بیش کرد می رها می

دلیل اتفاقاتی که  و به ها رها کردم نگاهم را تا آن دوردست

 افتد فکر کردم.  در زندگی هر فرد می

باید در اولین فرصت کتاب فلسفه  به این فکر کردم که می

 سازد. جهان را بخوانم، به اینکه دید هرکس، جهان او را می

او را مرد حاال از من دور شده بود و من همچنان دور شدن 

 ■کردم. نگاه می

من  سمت گورستان راه افتادیم. به
در تمام طول مسیر در حال یافتن 

 هایم بودم. جوابی برای تمام سوال
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 «شهرزاد»داستان   

 «شادی شریفیان و لیال مسلمی» ان؛ مترجم«هاروکی موراکامی»نویسنده   
 

داستانی عجیب و دلگیر برای هابارا هر بار بعد از سکس، 

هزار و یک »گوی  کرد؛ درست مثل شهرزاد قصه تعریف می

های  البته با این تفاوت که هابارا برعکس پادشاه داستان« شب

هزار و یک شب اصال قصد نداشت صبح روز بعد سر از تنش 

( آن .ماند جدا کند )هرچند او هرگز تا صبح پیش هابارا نمی

خواست  کرد چون دلش می برای هابارا تعریف می ها را داستان

زد دلیلش این است که از پیچ و  تعریف کند، هابارا حدس می

صحبتی با یک مرد در  تاب خوردن در بستر خواب و هم

برد و یا  لحظات صمیمی و آرامش پس از آمیزش لذت می

خواست هابارا که هر روز خودش را داخل  شاید چون دلش می

کرد احساس آسایش داشته باشد. به همین  یخانه محبوس م

را داده بود. البته هرگز « شهرزاد»خاطر هابارا به این زن لقب 

آورد اما در  این لقب را به رویش نمی

دفتر خاطرات کوچکش از او به این نام 

نوشت:  کرد. با خودکارش می یاد می

و سپس نکات مهم « امروز شهرزاد آمد.»

شکل  ان ساده، بهروز را به زب داستان آن

کرد طوری که اگر  رمزی یادداشت می

خواست آن دفتر خاطره  بعدها کسی می

شد. البته هابارا اصال  طور قطع گمراه می را مطالعه کند به

های او حقیقی است یا ساختگی، شبه  دانست داستان نمی

توانست تشخیص  حقیقی است یا شبه ساختگی، اصال نمی

یقت و پندار، عینیت و خیال خام دهد؛ انگار در روایتش حق

همه با هم درآمیخته بود. هابارا هم مثل یک بچه از شنیدن 

برد، بدون آنکه زیاد سوال کند. البته راست یا  آن لذت می

دروغ بودن داستان یا چیزی جسته گریخته از ترکیب هر دو، 

 چه فرقی برایش داشت؟

های  شهرزاد استعداد داشت راجع به هر موضوعی داستان

دلنشین تعریف کند. فرقی نداشت داستان چی باشد چون 

را تعریف کند. تنظیم وقت و راه  شکلی خاص آن توانست به می

عیب و نقص بود. همیشه توجه شنونده  رفتنش همه و همه بی

شد  انداخت و باعث می کرد، دستش می را به خودش جلب می

ای که  تهدر تفکراتش غرق شود و در نهایت دقیقا به همان نک

ی  که شیفته کرد. هابارا در حالی مدنظرش بود اشاره می

 ٬توانست حتی شده برای یک لحظه شد می های او می داستان

 های محیط اطرافش را فراموش کند. درست مثل تخته  واقعیت

 

کن  سیاهی که با یک تخته پاک

روح هابابرا هم از ناراحتی و  ٬دار پاک شود نم

شد. دیگه بیشتر از این چی  خاطرات نگوار پاک می

یک همچین  ٬اش خواست؟ درست در این نقطه از زندگی می

ود که هابارا شد بیشترین چیزی ب عاملی که باعث فراموشی می

یعنی چهار سال ٬کرد. شهرزاد سی و پنج سالش بود آرزو می

)گرچه اسمش را در لیست پرستاری ثبت  ٬تر از هابارا بزرگ

( اما او  رفتند کرده بود و گهگاه برای این کار با او تماس می

تا بچه در مقطع راهنمایی  دو  وقت بود که دار تمام یک زن خانه

ی  اش از خانه د معمولی بود و خانهداشت. همسرش یک کارمن

هابارا با ماشین بیست دقیقه فاصله داشت. این تمام اطالعات 

را  اش بود که خودش داوطلبانه آن )یا اغلب اطالعات( شخصی

توانست راهی برای  وجه نمی تعریف کرده بود. هابارا به هیچ

تحقیق این مسائل پیدا کند اما دلیل 

ک کند. خاصی هم نداشت که به او ش

اش را رو نکرد  وقت نام واقعی شهرزاد هیچ

الزم نیست که »و فقط از او پرسیده بود: 

با اینکه اسم « به نظرت الزمه؟ ٬بدونی

دانست اما هرگز به اسم  هابارا را می

زد. خیلی ماهرانه بلد  کوچک صدایش نمی

نحوی دور بزند و سر زبان نیاورد انگار که  بود اسم هابارا را به

ش شگون نداشته باشد یا انگار که نتواند اسمش را در برای

دهان بچرخاند. ظاهرا این شهرزاد کوچکترین شباهتی با آن 

ی هزار و یک شب نداشت. بلکه تو  ملکه شهرزاد زیبای قصه

هایش دچار افتادگی  کم گونه ی میانسالی افتاده بود و کم جاده

دل های چشمش چین و چروک افتاده بود. م شده و گوشه

طرز آرایشش و مدل لباس پوشیدنش خیلی شلخته  ٬موهایش

اش تو ذوق  کدامش چندان تعریفی نداشت. چهره نبود اما هیچ

کرد یعنی احساساتی که بر جای  زد اما توجه را جلب نمی نمی

که در  گذاشت تا حدی تیره و تار بود. نتیجه اینکه کسانی می

سوار آسانسور شدند یا همراه او  خیابان از کنارش رد می

شد. شاید  شدند شاید خیلی کم توجهشان به او جلب می می

سال پیش زن جوان سرزنده و جذابی بوده و سرها  ده

اش  چرخیده. گاهی پرده روی آن بخش از زندگی سمتش می به

 رسید که آن پرده دوباره باال برود.  نظر می افتاد و بعید به می

آمد. روزهایش  بارا میشهرزاد دو بار در هفته به دیدار ها

آمد. شکی  مشخص نبود اما آخر هفته به هیچ عنوان نمی

کرد. همیشه یک  نیست که وقتش را با خانواده سپری می

شهرزاد استعداد داشت راجع به 
های دلنشین  هر موضوعی داستان

تعریف کند. فرقی نداشت داستان 
توانست  باشد چون می چی

 را تعریف کند. شكلی خاص آن به
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گرفت. از سوپرمارکت محله  ساعت قبل از دیدار تماس می

گذاشت و برای هابارا  خرید و داخل ماشینش می خواربار می

رنگ جمع و جور داشت.  بک آبی آورد. یک ماشین مزدا هاچ می

تر این ماشین، یک گودی جلوی سپرش داشت و  مدل قدیمی

هایش سیاه چرک بود. همیشه ماشینش را در محل  الستیک

های  کرد و پاکت پارکینگ اختصاصی جلوی خانه پارک می

زد. هابارا بعد  آورد و زنگ می خرید را تا جلوی درب خانه می

کرد، قفل را باز کرده و  میاز اینکه از چشمی پشت در را نگاه 

داد. شهرزاد  ی ورود به او می کرد و اجازه زنجیر در را شل می

کرد و داخل  بندی می ها را در آشپزخانه دسته تمام خوراکی

گذاشت، سپس لیست مایحتاج خرید بعدی را آماده  فریزر می

کرد تا برای دیدار بعدی خرید کند. این کارها را با کمترین  می

تباهی و بدون هیچ حرفی با مهارت بسیار انجام حرکت اش

شد بدون هیچ  داد. به محض اینکه این دو کارش تمام می می

خزید انگار که طی یک جریان نامرئی  خواب می حرفی به تخت

جا زاده شده باشد. شهرزاد سریع  همان

کند و  هایش را از تن می لباس

حرف روی  طور ساکت و بی همان

خوابید. در  ارا میخواب کنار هاب تخت

زد و  ندرت حرف می طول عشقبازی به

داد. وقتی نیازش  انگار که محض انجام وظیفه تن به اینکار می

شد در پایان طبق معمول همیشه با دستش هابارا را  رفع می

اش، هابارا  زد. این رفتار استادانه و صرفا از سر وظیفه کنار می

ر لیسانسه است. پس از انداخت که او یک پرستا را یاد این می

کشیدند و با هم صحبت  سکس هم در تختخواب دراز می

ترش این است که شهرزاد صحبت  کردند. البته صحیح می

ترش اینکه گاهی  داد و باز هم صحیح کرد و هابارا گوش می می

اش را  پرسید. راس ساعت چهار و نیم، قصه هم سواالتی می

استان این اتفاق کرد )اغلب هم درست در اوج د قطع می

هایش را جمع و جور  پرید و لباس افتاد(، از تخت بیرون می می

گفت باید به خانه  شد. خودش می کرد و آماده رفتن می می

 برگردد و شام درست کند. 

ر او را همراهی کرد، زنجیر پشت در را انداخت هابارا تا دم د

و از البالی پرده دور شدن ماشین کثیف کوچولوی آبی رنگ 

را تماشا کرد. ساعت شش شام مختصری تهیه کرد و تنهایی 

کرد، برای همین سرهم  خورد. یک زمانی کار آشپزی می

کردن غذا کار چندان شاقی نبود. همراه شام پریر نوشید 

زد( و بعدش در   به مشروبات الکلی لب نمی)هابارا اصال

آرام  کرد آرام کرد یا مطالعه می دی تماشا می وی که دی حالی

های قطور را  ی کتاب نوشید. مطالعه یک فنجان قهوه می

هایی که برای فهمیدنشان  الخصوص کتاب دوست داشت علی

بار مطالعه کند. سرگرمی دیگری نداشت.  مجبور بود چندین

صحبتی و تماس تلفنی نداشت. کامپیوتر  م برای همکسی را ه

ای به  نداشت و دسترسی به اینترنت نداشت. هیچ روزنامه

کرد.  شد و اصال تلویزیون تماشا نمی منزلش تحویل داده نمی

ای برای آن داشت( همینطور پیش  کننده )البته دلیل قانع

 هر توانست بیرون برود. یعنی اگر شهرزاد به رفت و نمی می

ماند. هابارا زیاد  آمد کامال تنها می دلیلی دیگر به مالقاتش نمی

کرد و پیش خودش  ذهنش را درگیر این وجه از زندگی نمی

حتی اگر چنین اتفاقی بیفتد باز هم به طریقی »کرد:  فکر می

ای  توانم این قضیه را از ذهنم پاک کنم. من در جزیره می

من خودم آن جزیره  ام. نه هرگز. بلکه متروک تنها نمانده

همیشه از بودن با خودش احساس راحتی « متروک هستم.

کرد این بود که  کرد. اما چیزی که خیلی اذیتش می می

توانست با شهرزاد در بستر صحبت کند یا به عبارت  نمی

هایش  تر اینکه بخش اصلی داستان دقیق

بار شهرزاد در  داد. یک را از دست می

م دراز کشیده که روی تخت کنار ه حالی

در دنیای قبلی من یک »بودند گفت: 

مقدمه و رُک و  آنقدر بی« مارماهی بودم.

خواهد بگوید قطب شمال  داد انگار که مثال می ساده نظریه می

زمین است. هابارا از موجودیت  در دورترین نقطه شمال کره

جانوری مثل مارماهی هیچ تصور خاصی نداشت حتی 

و درباره این موضوع نظر خاصی  دانست چه شکلی است نمی

 نداشت. 

 «خورد؟ آال می دونی مارماهی چطوری یک ماهی قزل می»

شنید  بار بود که می دانست. در حقیقت اولین البته که نمی

 خورد.  آال می مار ماهی، قزل

ها آرواره ندارند به همین علت از دسته خزندگان  مارماهی»

 « شوند. مجزا می

 «ه دارند؟ها؟ خزندگان آروار»

شان را از نزدیک  تا حاال یکی»شهرزاد با تعجب پرسید: 

 «دیدی؟

خورم اما فرصتی پیش نیامده  من هر از گاهی مارماهی می»

 « ببینم آرواره دارد یا نه.

خوب گاهی باید از نزدیک بررسی کنی. مثال به یک »

آکواریوم یا جایی شبیه این بروی. خزندگان عادی اغلب آرواره 

ها فقط یک عضو مکنده دارند و از  ن دارند. اما مارماهیو دندا

ها  کنند تا در زیر آب رودخانه بتوانند به صخره آن استفاده می

راستش هرگز اصراری برای یادآوری 
زندگی سابقش حس نكرده بود. 

 اکنون بود. دستانش پر از زندگی هم
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های هرز  شوند و مانند علف بچسبند بعد در آنجا شناور می

 «روند. صورت موجدار عقب و جلو می به

ها فکر کرد که در زیر دریاچه  ای از مارماهی هابارا به دسته

خورند. این  سو تاب می سو و آن های هرز به این مانند علف

دانست  صحنه تا حدی از واقعیت فاصله داشت، هرچند می

طرز وحشتناکی تصویر خیالی بیش  تواند به واقعیت گاهی می

 نباشد. 

های هرز  کند؛ در میان علف مارماهی اینگونه زندگی می»

که یک ماهی  نشیند و هنگامی شود. به انتظار می پنهان می

دارد و با  شود به باال خیز برمی آال از باالی سرش رد می قزل

چسبد. در داخل این عضو مکنده  اش به آن می عضو مکنده

عضوی شبیه به زبان همراه با دندان وجود 

دارد و مارماهی این عضو را آنقدر روی 

برد تا اینکه در  آال عقب و جلو می شکم قزل

کم تغذیه از  و کم آنجا سوراخی ایجاد کند

 «گیرد. آال را از سر می جسم ماهی قزل

خواد ماهی  من دلم نمی»گوید:  هابارا می

 « آال باشم. قزل

ها  دادند. برده رومیان باستان در تاالب مارماهی پرورش می»

آوردند اما  برای راندن حیوان از خودشان صدا در می

 «وردند.خ زنده آنها را می آمدند و زنده ها می مارماهی

ی  خواهد یک برده هابارا پیش خودش فکر کرد دلش نمی

 رومی باشد.

گردد  باری که مارماهی دیدم برمی اولین»شهرزاد ادامه داد: 

ی راهنمایی به اردوی  به روزی که از طرف مدرسه در دوره

بازدید آکواریوم رفته بودیم. به محض اینکه توضیحات مربوط 

ام  فهمیدم که در زندگی قبلی به زندگی مارماهی را خواندم

توانستم  جزو همین دسته از موجودات بودم. یعنی در واقع می

شکل نامرئی مثل  ام و به ای چسبیده یاد بیاورم که به صخره به

خورم و به ماهی  سو تاب می سو به آن های هرز از این علف

کند چشم  مپل که در باالی سرم شنا می آالی تپل قزل

 «ام. دوخته

 «آمد آنها را هم خورده باشی؟ دت مییا»

 « آمد. نه یادم نمی»

آخی خیالم راحت شد. چه خوب! اما این تمام چیزی است »

آوردی؟ که در کف  خاطر می عنوان مارماهی به که از زندگی به

 «خوردی؟ رودخانه به عقب جلو تاب می

شه، اگر خیلی  صورت یادآوری نمی زندگی قبلی تو اصال به»

آید. مثل  باشی مثل جرقه ناگهان به ذهنت میشانس  خوش

اینه که از یک سوراخ کوچک روی دیوار نگاهی گذرا بیندازی. 

 «یاد بیاوری؟ های سابقت را به توانی یکی از زندگی می

 «نه اصال.»

راستش هرگز اصراری برای یادآوری زندگی سابقش حس  

 اکنون بود.  نکرده بود. دستانش پر از زندگی هم

در کف آب هم احساس پاکیزگی داشتم. کله پا با حتی »

هایی که از باالی  دهان باز به صخره چسبیده بودم و ماهی

پشت  بار یک الک کردم. یک شدند را تماشا می سرم رد می

بسیار بزرگی را هم دیدم که مثل سفینه فضایی بدترکیب در 

هدف خود را در تاریکی آب به جریان  بی ٬جنگ ستارگان

های بزرگ و سفید با آن  ری سپرده بود و پرندهپیک غول

منقارهای بلند و نوک تیزشان از آن زیر 

آب شبیه به ابرهای سفیدی بودند که در 

 «سرتاسر آسمان شناور بودند.

توانی چنین چیزهایی را  هنوز هم می»

 «ببینی؟

آن کشش  ٬درست عین روز. آن نور»

چیزش عین روز برام روشنه حتی گاهی  همه ٬جریان آب

 «توانم در ذهنم به عقب برگردم. می

 «کردی؟ یادت میاد آن زمان به چه چیزی فکر می»

 « آره»

 «کنند؟ ها به چی فکر می مارماهی»

ها دارند و در زمینه  شبیه مارماهیها افکاری  مارماهی»

گونه بحث  ای مارماهی ها به شیوه موضوعات مربوط به مارماهی

کنند. واژه خاصی برای توضیح افکارشان وجود ندارد چون  می

چیزی شبیه به  ٬هایش متعلق به دنیای زیر آب است واژه

کردیم  دنیای داخل رحم است. ما در آنجا به چیزهایی فکر می

توانیم به زبان فعلی آنها را بیان کنیم. متوجه  نمیکه االن 

 «هستی؟

آید در دنیای داخل  یک لحظه لطفا! یعنی تو یادت می»

 «گذشت؟ رحم چه می

ی هابارا را  آورد تا سینه که سرش را باال می شهرزاد در حالی

 « آید؟ البته که یادم میاد. مگه تو یادت نمی»ببیند گفت: 

 توانست.  و واقعا هم نمی« بیارم.خاطر  تونم به نه نمی»

ها برایت از زندگی داخل رحم تعریف  پس گاهی وقت»

 «خواهم کرد.

اینها چیزهایی بود که « زندگی سابق -مارماهی–شهرزاد »

روز در دفتر خاطراتش یادداشت کرد. شک داشت اگر  هابارا آن

روز کسی دفتر خاطراتش را ببیند از معنی آن کلمات  یک

 .سردربیاورد

حال با اینكه برای عشقبازی 
را « شهوت»ی  توان واژه آنها نمی

اما از طرفی هم تنها کار برد  به
 شد. یک سرگرمی محسوب نمی
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بار شهرزاد را چهارماه پیش مالقات کرده  هابارا برای اولین

بود. هابارا از یک شهرستان در شمال توکیو به این خانه 

با هابارا به شهرزاد « ایجاد ارتباط»منتقل شده بود و مسئولیت 

توانست از منزل بیرون  که هابارا نمی واگذار شده بود. از آنجائی

شهرزاد وظیفه داشت غذا و هر مایحتاج دیگر او را تهیه  ٬برود

 ٬چنین مسئولیت تهیه کتب کرده و به آن خانه بیاورد. هم

عهده شهرزاد بود.  های مورد عالقه وی نیز به دی مجالت و سی

هایی انتخاب  دی وی عالوه بر این، شهرزاد اغلب مجموعه دی

ی داشت. درست ی هابارا همخوان ندرت با سلیقه کرد که به می

انگار که  ٬یک هفته پس از مستقر شدنش در آن خانه

شهرزاد با او همبستر شد.  ٬ی بعد امری بدیهی باشد مرحله

آنجا کنار تخت کاندوم گذاشته شده بود و هابارا حدس زد 

شاید سکس یکی از وظایفی است که به شهرزاد اختصاص 

 داده شده یا شاید به اصطالح خودشان یکی از همان

است. حال اصطالح هرچه بود و « ایجاد ارتباط»های  مسئولیت

دست جریان  هابارا خودش را به ٬انگیزه آن زن هر چه بود

سپرده بود و طرح شهرزاد را بدون درنگ پذیرفته بود. البته در 

توان  سکس هیچ الزامی وجود نداشت و حتی به جرات می

شهرزاد احتیاط گفت قلبا هم به آن نیازی نداشتند. اما انگار 

کرد تا مبادا اشتیاق در آنها طغیان کند؛ درست مثل مربی  می

زده  خواهد شاگردش از رانندگی خود ذوق رانندگی که نمی

ی  توان واژه شود. حال با اینکه برای عشقبازی آنها نمی

کار برد اما از طرفی هم تنها یک سرگرمی  را به« شهوت»

با هدف انجام وظیفه )یا شد. با اینکه در ابتدا  محسوب نمی

حداقل با هدف ایجاد انگیزه( شروع شد اما از یک نقطه به بعد 

توانست این را  کرد. هابارا می انگار تا حدی لذت هم ایجاد می

های بدن شهرزاد حس کند،  از حرکات ظریف و واکنش

شد.  هایی که باعث باال رفتن اشتیاق هابارا هم می واکنش

ابارا هم مثل یک حیوان وحشی نبود ه ٬جدای از این مسائل

که در قفس حبس شده باشد بلکه انسانی بود محدود شده در 

عنوان تنها هدف برای رفع  ی عواطف خودش و سکس به حوزه

توانست نیازهایش را تکمیل کند. اما  سختی می نیاز فیزیکی به

ی سکس  توانست بفهمد تا چه حد شهرزاد به رابطه هابارا نمی

دهد و تا چه اندازه این  اش بها می ی شخصی وظیفهعنوان  به

 اش تعلق دارد. ی زندگی شخصی نیاز به محدوده

کرد. هابارا اغلب احساس  البته در مسائل دیگر هم صدق می

درستی درک کند. مثال  توانست به و منظور شهرزاد را نمی

پوشید. از آن نوع  ای می شهرزاد اغلب شلوارک نخی ساده

ساله اغلب در خانه  دار سی های خانه که زنهایی  شلوارک

ی زندگی با  زد چون تجریه پوشند؛ البته او فقط حدس می می

ساله را نداشت. بعد بعضی روزها یکهو با  دار سی های خانه زن

شد اما اصال  های رنگارنگ و براق ابریشمی ظاهر می شلوارک

دهد. مسئله  فهمید چرا شهرزاد مدام تغییر مدل می نمی

کرد این بود که عشقبازی و  یگری که او را سردرگم مید

ای تنگاتنگ داشت و در  گویی شهرزاد با هم رابطه داستان

بسیاری مواقع پایان یکی با شروع دیگری همراه بود. هابارا 

هرگز چنین چیزی را قبال تجربه نکرده بود؛ با اینکه عاشق 

اما از  ٬شان نه خوب بود نه بد شهرزاد نبود و رابطه سکسی

لحاظ فیزیکی حس وابستگی شدیدی نسبت به او داشت و 

 رسید.  نظر می تمام اینها برایش بسیار پیچیده به

روز که کنار هم روی تخت دراز کشیده بودند شهرزاد  یک

ی خالی شدم  باری که دزدکی وارد یک خانه اولین»گفت: 

 « نوجوان بودم.

ادن به هابارا هم که اغلب فرد مناسبی برای گوش د

 آورد.  هایش بود همیشه حرف کم می داستان

 « تا حاال دزدکی خونه کسی رفتی؟»

 «فکر نکنم.»هابارا با صدایی گرفته جواب داد: 

 «شوی. بار برو بعد معتادش می یک»

 «اما اینکار غیرقانونیه.»

 «شوی. برو بابا. فقط خطرناکه اما عجیب گرفتارش می»

دونی وقتی  می»ادامه بدهد.  هابارا ساکت منتظر ماند تا او

کس آنجا نیست بهترین  روی و هیچ دزدکی به خانه کسی می

ترین  آید مثل ساکت قسمتش سکوت است. هیچ صدایی نمی

قسمت دنیاست. البته من چنین حسی داشتم. وقتی روی کف 

ام در  حس زندگی ٬حرکت شدم زمین نشستم و کامال بی

بازگشت. قضیه مارماهی  سویم جایگاه مارماهی باز دوباره به

 «اینطور نیست؟ ٬بودنم در زندگی سابقم را برایت تعریف کردم

 «البته. ٬بله»

ام به یک صخره در زیر  طوری بود. آلت مکنده دقیقا همان»

های هرز اطرافم به جلو و عقب  آب گیر کرد و بدنم مثل علف

چیز بسیار آرام بود یا شاید آرام بود چون من  حرکت کرد. همه

گوش نداشتم. در روزهای آفتابی نور مثل تیر از روی سطح 

های رنگارنگ و همه شکل در  شد. ماهی آب به درون پرتاب می

شدند و ذهن من خالی  آن باال به شکل توده دور هم جمع می

شد. منظورم افکاری متفاوت از افکار  از هرگونه افکار می

خالص. آنجا گونه است. افکاری ابری شکل اما بسیار  مارماهی

 «انگیزی بود. مکان شگفت

باری که دزدکی به  شهرزاد در ادامه تعریف کرد اولین

ی  شدت شیفته بچه دبیرستانی بود و به ٬ی کسی رفت خانه

اش شده بود. البته خیلی  کالسی یکی از پسرهای هم



   9313 ماه آرذ|چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و دوم شماره 917 

یکی از  ٬هیکل بود تیپ نبود اما قدبلند و خوش خوش

فوتبال هم بود و  شاگردهای خوب مدرسه که عضو تیم

شدت عاشق او شده بود. اما ظاهرا آن پسر یکی  شهرزاد هم به

دیگر از دخترهای کالس را دوست داشت و به شهرزاد توجهی 

خبر بود.  کرد. البته در واقع آن پسر هم از حس شهرزاد بی نمی

توانست حتی یک لحظه هم فکر او را از سرش  اما شهرزاد نمی

او حتی برای چند لحظه اشتیاق  بیرون کند. برای دیدن

خواهد منفجر  کرد می شدیدی داشت؛ حتی گاهی حس می

کار نشود احتماال روانی  کرد اگر خودش دست به شود. فکر می

 خواهد شد. اما محال بود بخواهد به عشقش اعتراف کند. 

ی آن پسر  روز شهرزاد از مدرسه فرار کرد و به خانه یک

ی آن پسر حدودا یک ربع  ا خانهرفت. از محل زندگی خودش ت

روی بود. از قبل راجع به موقعیت خانوادگی او تحقیق  پیاده

کرده بود. مادرش در مدرسه یکی از شهرهای اطراف زبان 

پدرش هم که در کارخانه سیمان کار  ٬کرد ژاپنی تدریس می

کرده چند سال قبل طی یک حادثه رانندگی کشته شده  می

اش  سوم دبیرستان بود و معنی بود. خواهرش محصل مقطع

کس در خانه نیست. تعجبی  این بود که در طول روز هیچ

ندارد که درب اصلی خانه قفل باشد. 

شهرزاد برای پیدا کردن کلید به زیر 

گلدانی نگاهی انداخت. مطمئن بود 

های  آنجاست. معموال در مجتمع

ها  مسکونی خلوت در شهرستان

دکی در خاطر همین مورد که کلید ی به

هایی مواجه  شود، با خرده جنایت زیرگلدانی گذاشته می

شوند. شهرزاد برای اینکه مطمئن شود زنگ زد و منتظر  می

شنود سپس نگاهی گذرا به  ماند تا مطمئن شود جوابی نمی

بعد در را باز  ٬خیابان انداخت تا ببیند کسی او را دیده یا نه

هایش  قفل کرد. کفشکرد و وارد شد و در را از داخل دوباره 

را درآورد و در کیسه پالستیکی گذاشت و داخل 

ها آرام  اش چپاند. سپس با نوک انگشت پا از پله پشتی کوله

 سمت طبقه دوم باال رفت.  به

درست همانطوری که تصورش  ٬خواب آن پسر آنجا بود اتاق

هایش یک  کرد. تختش مرتب بود و روی قفسه کتاب را می

دی قرار داشت. تقویمی با عکس  دستگاه صوتی و چندتا سی

تیم فوتبال بارسلونا به دیوار آویزان بود و در کنارش چیزی 

شبیه پرچم گروه قرار داشت و همین. نه پوستری نه عکسی. 

ای سفید رنگ که از  د و پردهرنگ بو فقط یک دیوار کرمی

چیز سر جایش چیده  پنجره آویزان بود. اتاق مرتب بود و همه

شده بود. هیچ کتاب و هیچ لباسی در اطراف پخش و پال نبود. 

دهنده شخصیت وسواسی صاحبش بود یا شاید هم  اتاق نشان

ترین شکل ممکن اداره  شخصیت مادری که خانه را به عالی

ر دو. این مسئله کمی شهرزاد را دستپاچه کرد و یا شاید ه می

کرد. اگر اتاق کمی نامرتب بود آنوقت در صورت بهم ریختگی 

پاکیزگی و  ٬کرد. اما در عین حال توجه کسی را جلب نمی

کرد چون  سادگی اتاق و شکل مرتب آن او را خوشحال می

 اتاق بسیار شبیه به شخصیت آن پسر بود. 

شهرزاد خم شد و کمی پشت میز تحریر نشست. با خودش 

جائی است که او هر شب مطالعه  فکر کرد پس اینجا همان

وی میز را کند و با همین فکر قلبش ناگهان تپید. وسایل ر می

بویید و به  ٬یکی برداشت و داخل دستش چرخاند یکی

 ٬خط کشش ٬اش قیچی ٬هایش نزدیک کرد. مدادش لب

زدند چون به  ترین اشیای جزئی او برق می کوچک–اش  منگنه

او تعلق داشتند. شهرزاد کشوی میزش را باز کرد و محتویات 

خش دقت بررسی کرد. کشوی باالیی به چند ب داخل کشو را به

بندی شده بود و داخل هر قسمتش جعبه کوچکی  تقسیم

های پراکنده قرار داشت. کشوی دوم  شامل اشیاء و یادگاری

های این  بیشتر با دفترهایی اشغال شده بود که مربوط به درس

ترمش بود. اما کشوی پایینی پر از 

دفتر و  ٬دسته کاغذهای قدیمی

سواالت امتحانی بود. تقریبا هر چیزی 

شد یا به  ه مدرسه مربوط مییا ب

کرد  اش آرزو می فوتبال. شهرزاد همه

تر مثل دفتر  ای شخصی کاش با وسیله

خاطره یا شاید چندتا نامه برخورد کند اما داخل آن میز 

شد. حتی دریغ از یک عکس.  تحریر چنین چیزی یافت نمی

شکل غیر طبیعی از این مسئله شوکه شد. آیا او  شهرزاد به

ایی خارج از مدرسه و فوتبال نداشت؟ آیا تمام زندگی واقعا دنی

اش را با دقت در جائی قائم کرده بود که کسی نتواند  خصوصی

چنان پشت میزش نشسته بود  به آن نزدیک شود؟ شهرزاد هم

زد غیر  و حالت چشمانش که روی دستخط پسر دو دو می

د قابل توصیف بود. برای آنکه آرام شود از روی صندلی بلند ش

و روی زمین نشست. به سقف چشم دوخت. سکوت اطرافش 

اش  گونه سکوتی مطلق بود و او را به حس دنیای مارماهی

 کشاند.  می

خوب تنها کاری که انجام دادی این بود که »هابارا پرسید: 

به اتاقش رفتی و به وسایلش نگاهی انداختی و بعد روی زمین 

 «نشستی؟

خواستم یکی از وسایلش  کارهای دیگری هم کردم. می ٬نه»

ای که او هر روز با آن سر  را با خودم به خانه بیاورم. یک وسیله

میز تحریر شهرزاد خم شد و کمی پشت 
نشست. با خودش فكر کرد پس اینجا 

جائی است که او هر شب مطالعه  همان
 کند و با همین فكر قلبش ناگهان تپید. می
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که با بدنش در تماس بود. اما اصال چیز  و کار داشت یا چیزی

مهمی که از خودش باقی گذاشته باشد پیدا نکردم. بنابراین 

 «یکی از مدادهایش را دزدیدم. 

 «فقط یک مداد؟»

یی که استفاده کرده بود. اما حتی بله. یکی از مدادها»

دزدی هم کافی نبود. یک پرونده ساده دزدی بود و حقیقت 

شد چون  ماجرای دزدی من البالی آن پرونده ساده گم می

 «من دزد عشق بودم.

نظر هابارا مثل عنوان یک فیلم  دزد عشق؟ این واژه به

 صامت بود. 

گذارم تا بنابراین تصمیم گرفتم سر نخی از خودم بر جای ب

نوعی اعالم کنم  خواستم به گواه بر حضورم در آنجا باشد. می

که این یک مبادله است نه یک دزدی ساده. اما آن سرنخ چه 

پشتی و  توانست باشد؟ هیچی به ذهنم نرسید. داخل کوله می

چیز مناسبی پیدا نکردم.  هایم را گشتم اما اصال هیچ جیب

م نرسید یک چیز خودم را سرزنش کردم که چرا به فکر

مناسب با خودم بیاورم. دست آخر تصمیم گرفتم یک 

های  نواربهداشتی آنجا بگذارم. البته یکی از آن نوار بهداشتی

بندی  مصرف نشده داخل بسته

ام  ی عادت ماهانه پالستیکی. دوره

نزدیک بود و من مجبور بودم محض 

اطمینان یک بسته نوار بهداشتی با 

را  طرف ببرم. آنخودم به این طرف آن 

انتهای کشوی میز تحریرش مخفی 

کردم که حتی پیدا کردنش هم سخت بود. این حقیقت که 

های من داخل کشوی میز تحریر او  یکی از نوار بهداشتی

حبس شده در من قلیان عجیبی ایجاد کرد. شاید به دلیل 

همین غلیان درونی بود که بالفاصله پس از این قضیه پریود 

 شدم. 

« نوار بهداشتی در عوض مداد.»را با خودش فکر کرد: هابا

دزد »نوشت:  شاید در دفتر خاطراتش آن روز همین را می

دوست داشت ببیند ترکیب آنها « نوار بهداشتی. ٬مداد ٬عشق

 شود. چه شکلی می

توانستم بیشتر  تقریبا یک ربع در آن خانه ماندم. نمی»

رفتم و  کسی میبار بود دزدکی به خانه  معطل کنم. اولین

که آنجا هستم کسی وارد خانه شود. به  ترسیدم مبادا زمانی می

 ٬خیابان نگاهی انداختم تا مطمئن شوم اطراف خلوت است

در را بستم و کلید را دوباره سر  ٬بعد از الی در بیرون آمدم

که مداد  جایش در زیر گلدانی گذاشتم. سپس در حالی

 «درسه برگشتم.ارزشمند او را در دست داشتم به م

شد فهمید ذهنش به  شهرزاد ساکت شد. از نگاهش می

زمان گذشته رفته و یکی پس از دیگری چیزهای مختلفی از 

کرد. پس از مکثی  وقایع بعدی در ذهنش تصویرسازی می

 طوالنی گفت: 

ام بود. با آن  های زندگی آن هفته یکی از شادترین هفته»

مداد در دفتر یادداشتم چیزهای مختلفی یادداشت کردم. آن 

بین انگشتانم  ٬ام را خاراندم گونه ٬بوسیدم ٬را بوییدم

حتی گاهی داخل دهانم گذاشتم و سرش را  ٬چرخاندم

مکیدم. البته ناراحت بودم از اینکه هرچه بیشتر با آن مداد 

شد. اما  تر می کردم مداد کوتاه نوشتم و استفاده می می

توانستم مقاومت کنم. پیش خودم فکر کردم اگر خیلی  نمی

دارم. روی  گردم و دزدکی یکی دیگر بر می کوتاه شد برمی

ل جامدادی یک دسته مداد مصرف شده بود. مطمئنا داخ ٬میز

شد که یکی کم شده و شاید هنوز هم که  پسر متوجه نمی

هنوزه نوار بهداشتی داخل کشویش را ندیده باشد. این فکر 

داد که حس خاصی تا پایین بدنم را  چنان هیجانی به من می

داد. اصال از فکر اینکه در دنیای واقعی او به من  قلقلک می

دیگر  ٬دهد کند و حتی به حضورم هم اهمیتی نمی وجه نمیت

شدم. چون من پنهانی مالک  اذیت نمی

مالک  –اش  ی شخصی یک وسیله

 «بخشی از وجودش شده بودم.

روز بعد، شهرزاد دوباره از مدرسه  ده

ی پسر زد.  جیم شد و سری به خانه

ساعت یازده صبح بود. مثل قبل، کلید 

برداشت و در را باز کرد. اتاقش مثل قبل را از زیر زیرگلدانی 

مرتب و منظم بود. خودنویسی را برداشت که جوهر زیادی در 

را سر جایش در جامدادی گذاشت.  آن مانده بود و بادقت آن

هایش را روی  بعد با احتیاط روی تختش دراز کشید، دست

اش قفل کرد، و به سقف زل زد. این همان تختی بود که  سینه

کشید. این فکر قلبش را به  ب روی آن دراز میپسر هر ش

که تنفس برایش سخت شده بود.  تپش درآورد، طوری

توانست از هوا پر کند، گلویش خشک شده  هایش را نمی ریه

بود انگار استخوان در گلویش گیر کرده باشد، و راه نفس 

 کشیدن برایش سخت شده باشد.

و صاف کرد، و ها را مرتب  شهرزاد از تخت بلند شد، مالفه

روی زمین نشست، درست مثل دفعه اولی که به آنجا رفته 

بود. به سقف نگاه کرد. با خودش گفت هنوز برای رفتن به 

بار شهرزاد،  تخت آماده نیستم. هنوز توانایی اینکار را ندارم. این

های یادداشت او را از کشو درآورد  ساعت آنجا ماند. دفترچه نیم

را خواند.  نقد رمان  کتاب را دید و آنو نگاه کرد. نقد یک 

تصمیم گرفتم سر نخی از خودم بر جای 
بگذارم تا گواه بر حضورم در آنجا باشد. 

نوعی اعالم کنم که این یک  بهخواستم  می
 مبادله است نه یک دزدی ساده.
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عنوان تکلیف آن  از سوزکی ناتسومه بود، که باید به« کوکورو»

خط زیبایی داشت، همان خطی  کرد. دست تابستان آماده می

که آدم از یک دانشجوی ممتاز انتظار دارد، نه غلط امالیی و 

ر ای که گرفته بود عالی بود. مگ خوردگی در جایی. نمره نه خط

نقصی  شد غیر از این باشد؟ هر استادی که با چنین خط بی می

دهد، حتی اگر  ی عالی به او می روبرو شود خواه ناخواه نمره

 زحمت خواندن کل متن را هم به خود نداده باشد.  

سمت کشوها رفت و محتویات منظم آنها را  شهرزاد به

ها و  شرت هایش. تی های زیر و جوراب بررسی کرد. لباس

شلوارهایش. یونیفورم فوتبال. همه مرتب چیده شده بودند. 

کدام لکه نداشت چروک هم نبود.  هیچ

ی آنها را تا کرده  یعنی خودش همه

بود؟ یا شاید مادرش این کارها را 

برایش کرده؟ نسبت به مادرش 

کرد که  احساس حسادت می

توانست هر روز با او باشد و کارهایش را انجام بدهد.  می

های داخل کشو را بو کشید. همه بوی  د خم شد و لباسشهرزا

دادند که جلوی آفتاب خشک  ای را می لباس تازه شسته شده

رنگ ساده را درآورد، تای لباس را  شرت طوسی اند. یک تی شده

باز کرد، و آنرا به صورتش فشرد. امکانش هست کمی از عرق 

یی شرت مانده باشد؟ ولی هیچ بو زیر بغلش هنوز روی تی

را نگه داشت، و با  ای آن داد. با این حال، چند دقیقه نمی

شرت  خواست تی هایش کشید. دلش می اش هوا را به ریه بینی

هایش خیلی  را برای خودش نگهدارد. ولی خطرناک بود. لباس

ای چیده شده بود. او )یا مادرش(  گونه منظم و بادقت وسواس

دانستند. اگر  را می های داخل کشو شرت حتما ً تعداد دقیق تی

شرت  رفت. شهرزاد تی چیز لو می شد، همه یکی از آنها کم می

را با دقت تا کرد و سر جایش برگرداند. درعوض، یک نشان 

کوچک که در کشوی میز تحریرش پیدا کرده بود را برداشت 

رسید مربوط به تیمی است  که شبیه توپ فوتبال بود. بنظر می

کرد. شک داشت که دلش  بازی می که دوران دبیرستان در آن

برای این توپ کوچولو تنگ شود. حداقلش این بود که زمان 

برد تا متوجه شود این توپ گم شده است. حین اینکه توپ  می

را در دست داشت، کشوی پایینی میز را چک کرد تا ببیند 

 نوار بهداشتی هنوز سرجایش هست یا خیر. هنوز همانجا بود. 

تصور کند وقتی مادرش آن نوار بهداشتی شهرزاد سعی کرد 

افتد. چه فکری با خودش  را آنجا پیدا کند چه اتفاقی می

پرسد چرا باید داخل کشویش نوار بهداشتی  کند؟ ازش می می

آورد، و تردیدهایش  پیدا شود؟ یا اینکه صدایش را درنمی

ای نداشت. ولی  شود؟ شهرزاد هیچ ایده روزبروز بیشتر می

جایی که هست بگذارد. هرچه  تامپون را همانتصمیم گرفت 

باشد، این اولین عالمت و یادگاری او بود. برای به یادگار نگه 

تار موی خود را   داشتن مالقات دومش به آنجا، شهرزاد سه

آنجا گذاشت. آنها را شب قبل چیده بود و در پالستیک 

پیچیده بود، و داخل یک پاکت کوچک مهر و موم کرده بود. 

پشتی خود درآورد و الی یکی از   این پاکت را از کولهحاال

دفاتر ریاضی قدیمی او گذاشت. هر سه تار مو صاف و سیاه 

کس بدون  رنگ بودند، نه خیلی بلند و نه خیلی کوتاه. هیچ

توانست بفهمد متعلق به کیست، با  نمی DNAانجام تست 

 حال کامال ً مشخص بود موهای یک دختر جوان است.  این

خانه را ترک کرد و مستقیم به مدرسه 

موقع به کالس بعدازظهرش  رفت، و به

روز راضی  رسید. یکبار دیگرتا حدود ده

کرد پسر بیشتر متعلق  بود. احساس می

ر که انتظار طو به اوست. ولی همان

شوند. بعنوان  رود، این رشته وقایع بدون اتفاق تمام نمی می

ی مردم  طور که شهرزاد گفت، کنجکاوی در خانه مثال، همان

شدت اعتیادآور است. اینجای داستان شهرزاد نگاهی به  به

ظهر  از دقیقه بعد 2:15ساعت کنار تخت کرد و متوجه شد 

زند. از  گار با خودش حرف می، ان«باید برم: » است. با خود گفت

های سفیدش را پوشید، سوتینش را  تخت پایین پرید و شورت

رنگ  ای اش را باال کشید و پلیور سرمه به تن کرد، شلوار جین

هایش را با صابون  مارک نایک را روی سرش کشید. بعد دست

 شست، موهایش را شانه کشید، و سوار مزدای آبی رنگش شد. 

اصی نداشت، روی تخت دراز کشید و هابارا سرگرمی خ

کرد.  مشغول فکر کردن به داستانی که شنیده بود شد، می

خواست بداند داستان به  کرد و می پیش خودش تحلیل می

کرد  هایی که شهرزاد تعریف می در مورد داستان  رسد. کجا می

آموز  عنوان یک دانش هیچ سرنخی نداشت. تصور شهرزاد به

موقع هم مثل االن ظریف و الغر  آن دبیرستانی سخت بود.

های سفید، و موهای بسته شده  بود؟ یونیفورم مدرسه، جوراب

 با نوار؟

هنوز گرسنه نشده بود، بنابراین آماده کردن شام را به 

تعویق انداخت و دوباره سراغ کتابی رفت که مشغول مطالعه 

 تواند تمرکز کند. تصویر شهرزاد در بود؛ البته متوجه شد نمی

اش و فرو بردن صورتش در  حال کنجکاوی در اتاق همکالسی

شرت او مثل مته رفته بود در ذهنش و برای شنیدن  تی

 کرد.  قراری می ی داستان بی دنباله

روز بعد اتفاق افتاد،  مالقات بعدی شهرزاد به آن اتاق سه

یعنی وقتی که تعطیالت آخر هفته به پایان رسیده بود. مثل 

هابارا سرگرمی خاصی نداشت، روی 
تخت دراز کشید و مشغول فكر کردن 

 کرد. به داستانی که شنیده بود شد، می
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یف بزرگ پر از کاغذ آمد. سراغ غذاهای همیشه، با یک ک

داخل فریزر رفت، و هر غذایی که تاریخ انقضای آن گذشته 

ها را در  بود را بیرون آورد، مواد غذایی کنسروی و شیشه

جات را چک کرد تا ببنید  ی ادویه ها چک کرد، ذخیره قفسه

چه چیزهایی در حال تمام شدن است، و لیست خرید نوشت. 

ر توی فریزر گذاشت تا یخ بزند. آخر سر، چند شیشه پری

های جدیدی که با خود آورده بود را روی  دی وی ها و دی کتاب

 میز تلنبار کرد. 

 «بازم چیزی هست که بخواهی یا الزم داشته باشی؟»

 «رسه. چیزی به ذهنم نمی»هابارا جواب داد: 

بعد مثل همیشه، با هم به رختخواب رفتند و همبستر 

بازی، کاندوم گذاشت و از سر گرفت و  ز کمی عشقشدند. بعد ا

ای به محتویات  کمی بعد ارضا شد. شهرزاد نگاهی حرفه

باقیمانده در داخل کاندوم انداخت و آخرین بخش از داستانش 

 را شروع کرد. 

اش به آن  اجازه روز بعد از ورود بی درست مثل قبل، تا ده

اش  در جامدادیکرد. نشان فوتبال را  خانه احساس رضایت می

کرد. ته مدادی  را لمس می انداخت و هر از گاهی در کالس آن

لیسید. تمام  را می زد و سرب آن را که برداشته بود گاز می

مدت به فکر اتاق پسر بود. به میزش فکر 

خوابید،  کرد، تختی که روی آن می می

ی  های تا شده کشوهایی که پر از لباس

میز، و نوار های زیر ت مرتب بودند، لباس

بهداشتی و سه تار مویی که در کشوی او 

اش به درس و  پنهان کرده بود. عالقه

مدرسه را از دست داده بود. توی کالس با آن نشان فوتبال و 

شد. وقتی به خانه  رفت یا در رویا غرق می مداد بیهوده ور می

هایش را نداشت.  رفت، اصال توانایی تمرکز برای نوشتن مشق

آموز ممتازی نبود  آموز خوبی بود. دانش میشه دانششهرزاد ه

داد. برای همین  خرج می ولی در انجام تکالیفش جدیت به

وقتی معلمش نام او را صدا زد و نتوانست جواب سوالش را 

درست بدهد، بیشتر از اینکه عصبانی شود گیج شده بود. در 

رد. پی این اتفاق، طی ساعت نهار او را به دفتر معلمین صدا ک

او « دهد؟ مشکل چیست؟ چیزی تو را آزار می»از او پرسید: 

ی نامفهوم زمزمه کند و بگوید حالش  فقط توانست چند کلمه

تر از آن بود که به زبان  تر و تیره خوب نیست. رازش سنگین

باید بار آن را به تنهایی  -بیاورد و برای کسی بازگو کند 

 کرد.  تحمل می

اش  ان مخفیانه وارد خانهباید همچن»شهرزاد گفت: 

کنی کار  طور که تصورش را می شدم. مجبور بودم. همان می

کردم که دیر یا  را می بینی این خیلی خطرناکی بود. حتی پیش

زود کسی مچ من را آنجا بگیرد و پلیس خبر کند. حتی 

ترساند. ولی حاال که  فکرش هم من را تا سر حد مرگ می

را نداشتم.  ن متوقف کردن آنجریان شروع شده بود من امکا

ی  روز بعد از دومین مالقاتم دوباره به آنجا رفتم. چاره ده

شوم. حاال که  کردم اگر نروم غرق می دیگری نداشتم. حس می

 « ام. فهمم چقدر دیوانه بوده کنم، می به گذشته فکر می

این مسئله در مدرسه برایت دردسر درست : » هابارا پرسید

 « شدی. ها جیم می ر از گاهی از کالسنکرد؟ باالخره ه

قدر  پدر و مادر من هر دو شاغل بودند، برای همین این»

کردند توجه زیادی به من  سرشان شلوغ بود که وقت نمی

موقع دردسری برایشان درست نکرده بودم و  بکنند. تا آن

وقت قدرت آنها را به چالش نکشیده بودم. برای همین  هیچ

ستادن بهترین کار بود. جعل نامه مرخصی از نظر آنها دور ای به

طرف آنها کار هر روزم بود. در نامه جعلی برای معلمم توضیح 

داده بود که یک مشکل پزشکی دارم و گاهی باید نصف روز را 

ها بیشتر باید به  که معلم در بیمارستان بستری شوم. از آنجائی

رسه پرداختند که مدت زیادی بود مد وضعیت شاگردهایی می

 «دادند. های نصف روز من زیاد گیر نمی آمدند، به غیبت نمی

ی  شهرزاد قبل از اینکه به ادامه

صحبتش بپردازد نگاهی سریع به ساعت 

 کنار تخت انداخت.

کلید را از زیر زیرگلدانی جلوی در »

بار وارد خانه  برداشتم و برای سومین

نه  –شدم. مثل قبل ساکت و آرام بود 

تر از پیش. وقتی فن فریزر شروع به کار کرد تکانی  حتی آرام

مثل این بود که یک دیو گنده آهی کشیده باشد.  –خوردم

لند و وقتی آنجا بودم تلفن زنگ خورد. صدای زنگ آنقدر ب

گوشخراش بود که یک لحظه فکر کردم همین االن قلبم از 

افتد. عرق کرده بودم. مسلماً کسی نبود که گوشی را  کار می

بردارد، و بعد از حدود ده زنگ قطع شد. و خانه در آرامش 

 «بیشتری فرو رفت.

شهرزاد آن روز زمان بیشتری را در تخت پسر دراز کشید. 

توانست بصورت عادی  زد و می میبار قلبش به آن شدت ن این

توانست پسر را تصور کند که به آرامی کنار او  نفس بکشد. می

توانست احساس کند وقتی او خوابیده او  دراز کشیده، حتی می

تواند  کرد اگر دستش برسد، می کند. احساس می را تماشا می

بازوی عضالنی او را لمس کند. مسلماً پسر کنار او نبود. فقط 

شدت دلش هوس کرده بود او  ر رویاهایش شده بود. بهغرق د

ها رفت،  سمت کشوی لباس را ببوید. از تخت بلند شد و به

شهرزاد آن روز زمان بیشتری را در 
بار قلبش  تخت پسر دراز کشید. این

توانست  زد و می به آن شدت نمی
 بصورت عادی نفس بكشد.
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را نگاه کرد. همگی  های داخل آن شرت یکی را باز کرد، و تی

دقت چیده شده بودند. همه مرتب و تمیز  شسته شده و به

ی قبل. بعد فکری به ذهنش  بودند، و بدون بو، مثل دفعه

ی رختکن حمام،  ی اول دوید. آنجا گوشه سمت طبقه سید. بهر

را برداشت. آنجا  های کثیف را پیدا کرد و در آن سبد لباس

مادر، دختر و -های هر سه نفر اعضای خانواده بود  لباس چرک

رسید مال یک روز باشد. شهرزاد انتظار داشت  نظر می پسر. به

دار  شرت یقه یک تیتکه لباس مردانه هم در آن پیدا کند.  یک

شک بوی بدن یک پسر جوان بود.  سفید شاید. بو کشید. بی

های پسرش بود  همان بوی نایی که وقتی نزدیک همکالسی

کرد. ولی این نکته که این بو متعلق به پسر است  احساس می

شهرزاد را دستخوش خوشی کرد. وقتی دماغش را روی 

س کرد در شرت گذاشت و بو کشید، احسا های تی زیربغل

آغوش اوست، و او را تنگ در آغوش 

شرت در دست از  گرفته است. تی

ی دوم باال رفت  های منتهی به طبقه پله

و دوباره روی تختش دراز کشید. سرش 

شرت او قایم کرد و حریصانه  را در تی

نفسش را تو کشید. حس کرختی و 

رخوت دلپذیری بخش پایینی ِ بدنش را فرا گرفته بود. نوک 

هایش هم تحریک شده بود. نزدیک پریودش بود؟ نه  نهسی

هنوز خیلی زود بود. آیا این همان حس شهوت است؟ اگر آره، 

دانست. از یک چیز مطمئن  کار کند؟ هیچی نمی االن باید چه

توانست بکند. نه توی این  کاری نمی بود، تحت این شرایط هیچ

 اتاق، نه روی تختش. 

شرت را با خودش به خانه ببرد.  شهرزاد تصمیم گرفت تی

فهمید یکی  مسلماً کار خطرناکی بود. احتمال زیاد مادرش می

فهمید که گم شده  ها کم شده است. حتی اگر نمی شرت از تی

که تا  شد که پس کجاست. هر زنی است، باز هم مشکوک می

است.  چیز در دستش دار باشد مسلماً حساب همه این حد خانه

گردد، و  اگر چیزی گم شود، سر تا ته خانه را دنبال آن می

شک،  کشد تا پیدایش کند. بدون مثل یک سگ شکاری بو می

اش خواهد دید.  ردپای شهرزاد را هم در اتاق پسر عزیزدردانه

شرت را سر جایش بگذارد.  با اینحال شهرزاد حاضر نبود تی

جای آن با خودش  مغزش قادر به متقاعد کردن دلش نبود. به

رسید  نظر می تواند آنجا بگذارد. به فکر کرد چه چیزی می

لباس زیرش بهترین چیز باشد. یک شورت معمولی و تقریباً نو 

را ته کمد پسر پنهان  توانست آن روز صبح پوشیده بود. می آن

کند. چیز دیگری بود که عوض آن مناسب باشد؟ ولی وقتی 

خیس شده بود. با خود فکر کرد را از پایش درآورد، کمی  آن

ی همان حس شهوت است. هرکاری کرد  این هم نتیجه

نتوانست چیزی را که اثری از شهوت او بجای دارد آنجا 

شد.  بگذارد. اینکار تنها موجب زیر سوال رفتن شخصیت او می

تواند  را پوشید و با خود فکر کرد چه چیز دیگری می دوباره آن

 مناسب باشد.

ستانش را قطع کرد. مدت طوالنی حرفی نزد. آنجا شهرزاد دا

کشید. کنار  دراز کشید و با چشمان بسته به آرامی نفس می

ی ماجرا را تعریف کند، و منتظر  او، هابارا از او خواست دنباله

باالخره چشمانش را باز  شد تا دوباره صحبتش را شروع کند.

گفت. و این او « هی، آقای هابارا»کرد و شروع به صحبت کرد. 

 باری بود که او را با اسم مورد خطاب قرار می داد.  اولین

 هابارا به او نگاه کرد. 

 «بار دیگر ادامه بدهیم؟ شود یک بنظرت می»

 « فکرکنم بتوانم.»مرد پاسخ داد: 

بازی  و دوباره شروع به عشق

ی قبل  تر از دفعه بار قوی کردند. این

بود. خشن، شهوانی و خسته. خیلی 

که در اثر آن  خوب ارضا شد طوری

بدنش شروع به لرزش کرد. حتی 

صورتش هم تغییر شکل داد. اما برای هابارا، انگار یک لحظه 

که در آغوش او بود حال یک  اد را دیده باشد؛ زنیجوانی ِ شهرز

نوعی در کالبد یک زن  دار بود که به ی مشکل ساله دختر هفده

توانست  دار سی و پنج ساله گیر افتاده است. هابارا می خانه

لرزید و معصومانه  وقتی چشمانش بسته بود و بدنش می

. از را حس کند بویید این ی آن پسر را می شرت عرق کرده تی

اش،  شورت–هایش را پوشید  تخت بیرون آمد و لباس

جورابش، زیرپوش و باالخره، دامن و بلوزش. هابارا حرکاتش را 

ی  نظر گرفته بود. از ذهنش گذشت نحوه از روی تخت زیر

 هایش است.  تر از درآوردن لباس لباس پوشیدن یک زن جالب

مد  کتاب خاصی»رفت پرسید:  وقتی داشت از در بیرون می

 «ی بعد برایت بیاورم؟ نظرت هست دفعه

با خودش فکر کرد « نه، چیزی خاصی مدنظرم نیست.»

ی  خواهد این است که او بقیه که واقعاً دلش می چیزی

داستانش را تعریف کند، ولی هیچی نگفت. ممکن بود با به 

ی  زبان آوردن این حرف تمام شانس خود را برای شنیدن بقیه

 د.داستان از دست بده

هابارا آن شب زود به تختخواب رفت و در مورد شهرزاد فکر 

کرد. شاید دیگر هرگز او را نبیند. این موضوع او را نگران 

مثل تعهد  –ای  کرد. احتمالش قوی بود. هیچ چیز شخصی می

ی آنها  داد. رابطه آنها را بهم پیوند نمی –یا توافق دوجانبه 

با « نه، چیزی خاصی مدنظرم نیست.»
که واقعاً دلش  خودش فكر کرد چیزی

ی داستانش  خواهد این است که او بقیه می
 ی نگفت.را تعریف کند، ولی هیچ



   9313 ماه آرذ|چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و دوم شماره 931 

آمده بود، و ممکن براساس شانس و بدست کسی دیگر بوجود 

بود با خواستِ آن شخص به پایان برسد. به عبارت دیگر، 

که  -چون قطعی نبود-شان به مو بند بود. امکان داشت  رابطه

های عجیب و  این رشته از هم گسسته شود و تمام داستان

نامانوسی که تعریف کرده بود گم شود. فقط مسئله این بود 

رفت که او هم  احتمالش می افتد. که چه زمانی این اتفاق می

اش محروم شود، که در این صورت نه  به نوعی، کامالً از آزادی

اش  تنها از وجود شهرزاد بلکه از وجود هر زنی از زندگی

توانست هم آغوش بدن مرطوب و  شد. دیگر نمی محروم می

ی لرزش بدن  توانست تجربه گرم آنها شود. هیچوقت دیگر نمی

اعمالش ببیند. احتماالً عالئم مضطرب  آنها را در واکنش به

های  تری برای هابارا داشت تا اینکه فقط تجربه کننده

اش را  اش متوقف شود، گرچه لحظات صمیمت دو نفره جنسی

ها گذرانده بود از یک طرف  که با زن داد. از زمانی از دست می

فرصت رویارویی با واقعیت را پیدا کرده بود، و از طرف دیگر 

را  فی کامل آن. این فرصتی بود که شهرزاد به وفور آنفرصت ن

کننده نبود.  اش خسته در اختیار او گذاشته بود، و هدیه

ها او را تبدیل به موجودی  انداز از دست دادن این فرصت چشم

 کرد.  انگیز می غم

هایش را بست و سعی کرد به شهرزاد فکر نکند.  هابارا چشم

های بدون آرواره  کرد. به مارماهی ها فکر جای آن به مارماهیهب

اند،  های آب مخفی شده اند، میان موج ها چسبیده که به صخره

روند. با خودش فکر کرد یکی از  و با جریان آب جلو و عقب می

آالیی  آالست. ولی هیچ قزل آنهاست، و منتظر یک ماهی قزل

شود، مهم نیست چقدر انتظار کشیده است. چه چاق،  رد نمی

کند و  آالیی. سپس آفتاب غروب می ر، هیچ قزلچه الغ

  ■شود. دنیایش غرق در تاریکی می

 
؛  ترجمه از زبان ژاپنی به  9104اکتبر  03منبع: سایت مجله نیویورکر شماره 

 انگلیسی توسط: تد گوسن. 
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 «حسرت»داستان  
 «مائده مرتضوی»مترجم ؛ «کیت چاپین»نویسنده  

 
او  ( است. 3923 -3332کیت چاپین نویسنده امریکایی )

هایش در بهترین  نکوتاه نوشت و داستا بیش از صد عنوان داستان

دبیات فمنیستی گذاران ا او از پایه مجالت امریکا به چاپ رسید.

یک »کوتاه  رود. در ایران شهرت چاپین برای داستان شمار می به

خوانیم  را با هم می «حسرت»کوتاه  است. در زیر داستان «ساعت

کوتاه برتر ادبیات امریکا به نقل از  که جز بیست داستان

شبی در »در کتاب  3930است. این داستان در سال  «نیویورکر»

 رسید.چاپ  به «آکادیا

های  گونه ظاهر قبراق و دلپذیری داشت. «ممزل اورلی»

و  ای به خاکستری گراییده بودند، که از قهوه گلگون، موهایی

گذاشت و  سر می چشمانی مصمم. در مزرعه اغلب کاله مردانه به

کرد و گاهی  رنگ آبی، هنگام سرما برتن می باال پوشی ارتشی به

 هایی ساق بلند.  هم چکمه

گاه به ازدواج فکر نکرده بود. هرگز عاشق  اورلی هیچممزل 

سالگی خواستگاری داشت که بدون  نشده بود. در سن بیست

سالگی هم هنوز حسرتی  مل ردش کرده بود. در پنجاهأای ت لحظه

 برای ازدواج نداشت.

و کاکاسیاهی  «پونتو»جز سگش  او در دنیا کسی را نداشت به

کار چیدن محصول مزرعه را بر  و کرد که در خوابگاه زندگی می

اش که با آن به  عهده داشت، ماکیان، گاوها، قاطرها، اسلحه

هایش را شکار کنند شلیک  خواستند جوجه هایی که می شاهین

 اش. کرد و دین می

هایش را حایل  که دست روز صبح ممزل اورلی در حالی یک

در  غرق تفکر بود. کمرش کرده بود بر فراز اقامتگاهش ایستاد.

سن و سال که انگار از ابرها پایین  ای کودک کم همان حال عده

سمت خانه او در  آمده بودند، معلوم نبود با چه قصد و نیتی به

کننده و  آمدنشان برای ممزل اورلی بسیار گیج حرکت بودند.

ترین همسایه و نه  آنها فرزندان نزدیک نمود. البته ناخوشایند می

مادر جوانشان پنج دقیقه زودتر از اش بودند.  چندان صمیمی

 «لودی» کردند ظاهر گشت. چهار فرزندش که او را همراهی می

کوچک را در بازوانش نگه داشته بود و با دست دیگرش که 

زور دنبال خودش  را به «تی نوم»تمایلی از آن مشهود بود  بی

هایی مردد در تعقیب  هم با گام «مارسلین و مارسلت»کشید.  می

 ن بودند.مادرشا

صورت زن از فرط هیجان و اشک، سرخ شده و از شکل افتاده 

مبتال شده  بود. برای مواظبت از مادرش که به بیماری خطرناکی

همسرش  کرد احضار گشته بود. بود و در محله مجاور زندگی می

 «والسین»ها از آنها فاصله داشت.  نظر او مایل در تگزاس بود و به

 تا او را به ایستگاه برساند. اش منتظر بود در درشکه

یک خواهش نیست. ممزل اورلی، شما مجبورید  این صرفاً»

ها را برای مدتی نگه دارید تا من برگردم. باور  که این جوانک

شدم. ممزل اورلی  چاره دیگری داشتم مزاحم شما نمی کنید اگر

نها مرا در خانه مادرم دیوانه آمن دریغ نکنید.  لطفتان را از

 «خواهند کرد، مادرم که ممکن است دیگر زنده نماند.

پاچه ساخته بود و ترک  او را دست «اودیل»موقعیت دلخراش 

 نمود. ناپذیری برایش تکان دهنده می نحو تسلی اش به خانواده

اودیل از راهرو باریکه تاریک ایوان طویل خانه پایین رفت و 

های  پاره هنور روشن خورشید روی تخت جمعیت را ترک نمود.

جامانده روی  تپید. چند جوجه رد پاهای به قدیمی سفید می

خراشیدند و یکی از آنها جسورانه بر دیگری سوار  چمن را می

کشید و  هدف روی زمین اقامتگاه می شده بود، پاهایش را بی

های صورتی در هوا  رایحه مطبوع شکوفه کرد. جست و خیز می

سوی کشتزارهای پنبه  از آن سیاهی کاکا پخش بود و صدای خنده

 رسید. گوش می به

 اندیشید. ها می که ایستاده بود به بچه ممزل اورلی در حالی

نگاهی سرزنشانه به مارسلین انداخت که داشت زیر فشار جثه 

خورد. در آن فضای حسابگرانه مارسلت را در  فربه لودی تلوتلو می

های تی  نتصدایش با اندوهی که از شیط های بی که اشک حالی

دقت بررسی کرد. در آن لحظات تعمق  نوم درهم آمیخته بود، به

کرد تا برای انجام مسوولیتی  برانگیز داشت خودش را آماده می

 که برعهده گرفته تصمیماتی اتخاذ کند. با غذا دادن شروع نمود.

راحتی شروع و سپس خاتمه  مسولیت ممزل اورلی به

از نظر او  گردید. چیز معاف نمی زودی از همه یافت و او به نمی

اش حالل مشکالت بود اما  های مملو از آذوقه گنجه خوراکی

به آنها از او رفع  تا تنها با غذا دادن کودکان که بچه خوک نبودند

نها توجه تمام و کمال ممزل اورلی را طلب مسولیت شود، آ

 کردند، چیزی که ممزل اورلی از آن عاجز بود. می

زین، او در مدیریت فرزندان اودیل بسیار در روزهای آغا

دانست که اگر با  آخر او  از کجا باید می ناکارامد ظاهر شد.

 گیرد.  اش می مارسلت با صدای بلند صحبت کنند گریه

ها مطلع شد که تی  او هنگامی از اشتیاق فراوان تی نوم به گل

  اش های روناس و یاسمن را برای اهداف گیاهشناسی نوم تمام گل

 ای کنده بود. مالحظه طور  بی به



   9313 ماه آرذ|چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و دوم شماره 934 

او را باید  اس. فایده ممزل اورلی صحبت کردن با تی نوم بی»

کند مادرم همین کار را  به صندلی ببندید هر وقت او کار بدی می

 مارسلت به او طرز رفتار با تی نوم را آموخت. .«دهد انجام می

  صندلی که ممزل اورلی تی نوم را به آن بست، مبل راحتی

بود. تی نوم هم از این فرصت استفاده کرد و تمام بعدازظهر را در 

 مبل چرت زد.

شب هنگام، ممزل اورلی به آنها امر کرد که به رختخواب 

شان کیش  سمت النه هایش را به طوری که جوجه بروند، همان

شدند، نه االن نه  چنان متوجه حرف او نمی نها همآاما  کرد. می

های سفید  بیرون آوردن پیژامه و لباس خوابموقعی که مشغول 

نقدر آنها را کشیده بودند تا آها بودند و  از زیر مالفه روبالشی

که طشت آبی  صورت تازیانه گاوها درآمده بود. و نه هنگامی به

شان  سوخته آلود و آفتاب وسط اتاق گذاشته بودند و پاهای خاک

 یکی در آن شسته بودند. را یکی

کرد، تی  رسلت کلی به ممزل اورلی که تالش میمارسلین و ما

نماها و لودی را با  هایی از هیوالها و گرگ نوم را با تعریف قصه

 تکان دادن و الالیی خواندن بخواباند خندیده بودند.

نفس کامل آشپزی  که با اعتماد به ممزل اورلی در حالی

 کرد گفت: می

دهم کار  خاله روبی، من ترجیح می»

را دو برابر کنم تا اینکه از  ام کشاورزی

داری کنم. وحشتناک است،  ها نگه بچه

 «ها با من صحبت نکنید. درباره بچه

ها چیزهای جالبی که  سرکشی به بچه»

رسد را به  نظر می در ابتدا پوچ و واهی به

دیروز  دهد ممزل اورلی، مثالً آدم یاد می

بازی با کلید  ها را مشغول پاییدم، یکی از بچه ها را می وقتی بچه

ها را منطقی  دانی که بازی با کلید بچه نمی صندوقچه دیدم. یقیناً

شان  های کوچک ها مثل دیدن دندان داری بچه نگه آورد. بار می

ها  سخت است. تو باید چیزهایی راجع به مدیریت و پرورش بچه

 بدانی.

ممزل اورلی اشتیاقی برای دانستن معلومات ظریف و دقیقی 

روبی، مادری که پنچ فرزند را بزرگ کرده و یکی را هم که خاله 

یاد گرفتن چند ترفند مادرانه برای  از دست داده بود، نداشت.

 کرد. گذران این ایام برای ممزل اورلی کفایت می

انگشتان چسبناک تی نوم ممزل اورلی را به استفاده دوباره 

ود وادار شان نکرده ب ها بود استفاده بندهای سفیدی که سال پیش

گاه تی نوم که  های خیس گاه و بی نمود. او همچنین به بوسه

ممزل اورلی  مبین طبیعت گرم و مهربان وی بود انس گرفت.

ندرت از آن استفاده  که به اش را ی وسایل خیاطی صندوقچه

کرد از قفسه باالی گنجه درآورده بود و برای دوختن  می

ها در دسترس  ای بچهه های کنده شده و وصله کردن لباس دکمه

 گذاشته بود.

ها و  پچ ها، پچ ها، گریه چند روزی به طول انجامید تا به خنده

پیچید عادت کند. از شب دوم،  طنین صدایشان که در خانه می

های گرم لودی  که لودی فربه را در آغوش داشت و نفس در حالی

احتی ر داد به هایش را نوازش می ای گونه مانند نسیم پرواز پرنده

 رفت. به خواب می

با شرایط  پس از گذشت دو هفته، ممزل اورلی خود را کامالً

جدید وفق داده بود و شکایتی از اوضاع نداشت. در پایان هفته 

که گاوها تغذیه  که داشت به آخور، جایی دوم، هنگام غروب وقتی

کرد، چشمش به درشکه آبی والسین افتاد که  شدند نگاه می می

ای در درشکه نشسته بود،  اودیل کنار دورگه پیچید.داخل جاده 

شدند، صورت  تر می چنان که نزدیک هم راست و گوشت به زنگ.

داد که با خبرهای خوش به خانه باز  بشاش زن جوان نشان می

 گردد. می

اما این بازگشت غیرمترقبه، ممزل اورلی را به ورطه 

ها را دور هم جمع  بایست بچه می سراسیمگی و هیجان سوق داد.

کرد. تی نوم کجا بود؟ آنسوی آلونک، در حال خراشیدن  می

. و مارسلین و مارسلت؟ در اش سنگ سمباده با چاقوی جیبی

حال درست کردن و دوختن لباس عروسک 

و  لودی، آرام و امن . در گوشه سالن خانه

در آغوش ممزل اورلی سکنا گزیده بود و از 

تماشای درشکه حامل مادرش با خوشحالی 

 کشید. جیغ می

هیجان تمام شده بود. آنها رفتند. 

که ممزل اورلی بر فراز اقامتگاهش  هنگامی

شد، نور سرخ غروب با نور آبی  یستاد، درشکه دیگر دیده نمیا

خاکستری شفق درهم آمیخته بود و نور بنفش رنگی سراسر 

جاده از جلوی چشمانش محو شد. دیگر  مزرعه را فراگرفته بود.

های درشکه را  خس کردن و قیژقیژ چرخ وانست صدای خست نمی

 رسید. گوش می به ها بشنود. اما هنوز صدای ضعیفی از فریاد بچه

ممزل اورلی به خانه برگشت. کارهای زیادی داشت که پس از 

مده بودند باید انجام آهایی که بوجود  نظمی ها و بی رفتن بچه

شد. اما او کارهایش را آغاز نکرد. پشت میزش نشست. نگاهی  می

های غروب اطرافش  گذرا به اتاق انداخت. اتاقی که سایه

سرش را روی  کردند. اش را بیشتر می تنهاییخزیدند و عمق  می

اش رها کرد و شروع به گریستن نمود. نه به  های خمیده شانه

ای شبیه گریه یک  های معمول زنان، گریه نرمی و آهستگی گریه

هم  رسید روحش را از نظر می هایی که به هق با هق مرد،

اند. او حتی متوجه پونتو نشد که داشت دستش را  گسیخته

 ■لیسید. می

ممزل اورلی به خانه برگشت. کارهای 
ها و  زیادی داشت که پس از رفتن بچه

آمده بودند هایی که بوجود  نظمی بی
شد. اما او کارهایش را  باید انجام می

 آغاز نكرد. پشت میزش نشست.
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 «ی متروکهجاده»داستان   
 «مریم شیرازی»مترجم ؛ «یوری ناگیبین»نویسنده  
 

 ( مسكو0004-0091یوری مارکوویچ ناگیبین )

نویس، منتقد ادبی، نامه  فیلم

ی صدها  نویسنده و روزنامه نگار

، «مردی ازجبهه»قبیل  داستان از

تابستان کودکی »، «قلب بزرگ»

های  کوچه»، «بمیرد مگذار»، «من

ی  پرنده»و داستان معروف « کودکی

جنگ جهانی دوم شرکت  او در«. ی سرخ با کله سبز

گرفته  این تجربه قرار تأثیر آثارش تحت داشته و بیشتر

های وی ساخته  های زیادی براساس کتاب است. فیلم

 شده است. 

غمگین که  ظریف و دانم آن پسرک عجیب را با ظاهر نمی

 به شازده کوچولوی آنتوان سنت اگزوپری شباهت داشت، در

خواب! ولی اطمینان دارم او وجود  ام یا در عالم واقعیت دیده

های  گل ده ازفرش پوشی ی سنگ که جاده طور داشته، همان

هم پسرک به عالم رویا  بابونه وجود داشته است. حتی اگر

من گذاشته  هایی بر ی انسان بقیه از تعلق داشته، تأثیری فراتر

 شان هیچ جای تردیدی نیست.  موجودیت که در

چشمان ما  برابر ها درست در آید که معجزه خیلی پیش می

ی  با معجزه روز شویم. آن هستند ولی ما متوجه آنها نمی

سمت  مرطوبی که از و معلوم شد جنگل سپیدار کوچکی آغاز

هایی است که  قارچ از شود، پر شمال به دیوار ویال منتهی می

های  اند. قارچ ای پدید آورده های زرد مایل به قهوه دشت

ی  داشتند که منظره های بزرگی قرار مجاورت قارچ کوچک در

کردند.  شدید را تداعی میاثر وزش باد  شده بر چترهای باز

را  سمت خانه دویدم و آن کردم. بعد به قارچ پر ام را از پیراهن

 خالی کردم و دوباره به جنگل برگشتم. 

آید،  قارچ پیش می که همیشه هنگام صید پربار طور همان

ام  های بزرگ خوشحال قارچ دیگر شدم و کم مشکل پسندتر کم

کردم.  فت را جمع میس های کوچک و کردند. فقط قارچ نمی

این جست و جوهای مشکل پسندانه مرا تا اعماق جنگل پیش 

کامل ناپدید  طور و بعد به و کمتر ها کمتر زودی قارچ بردند. به

جنگل ناشناس برای من جالب بود چون  شدند. ولی گردش در

کرد.  می تغییر اش بیشتر شدم چهره ویال دورتر می هرچه از

 تر خاک زیرپایم سفت داد و بلندی میپستی جای خود را به 

جای خود را به  رسید و به پایان شد. بعد جنگ سپیدار می

 مایل به زردی داشتند.  درختان توسکا داد که رنگ سپید

را به تن  ها را بیرون ریختم. آن قارچ ام را تکاندم و پیراهن

 شادی مرا در ام را ادامه دادم. حس باشکوه و کردم و راه

ام. اگرهم  نشده خانه خیلی دور دانستم از بود. میبرگرفته 

 رفتم.   راهی آشنا می کوره شدم باکی نبود چون از می

ی وسیعی را  پاک توسکا منطقه جنگل کوچک، روشن و

شدم،  می اشغال کرده بود. هرچه دورتر وسط جنگل سپیدار

جا بود که  شد. همان می تر سخت رو و راه پیش تر درختان انبوه

 ی اصلی آن روز رخ داد.  پسرک برخوردم و معجزهبه 

پسرکی کوچک، الغراندام با صورتی باریک که عینک گردی 

فرشی را  ی سنگ را پوشانده بود، داشت جاده با قاب کلفت آن

کجا  داند از های هرز و خدا می علف از کرد که پر وجین می

ه سازی کرده بود قلو پهنی که پاک نوار پیدایش شده بود. در

زد. بعد  شان به آبی می شدند که رنگ هایی دیده می سنگ

شد. پسرک نه تنها جاده  های هرزانبوه گم می جاده پشت علف

 کرد.  را محکم می های آن بلکه حاشیه سازی و را پاک

 اش از با چشمان درشت سوی من برگشته و که به حالی در

گفت: نگریست،  های صاف عینک با مهربانی مرا می پس شیشه

 «.سالم»

ی  که شیشه سالم. چرا عینک زدی؟ این»جواب دادم: 

 «معمولیه.

آد،  خاک. وقتی باد می گرد و خاطر به»توضیح داد:  با غرور

 «شه و من حساسیت دارم. گرد و خاک می از جاده پر

 «وقت ندیده بودمش. هیچ س؟ قبالً این کدوم جاده»

 « خوای بهم کمک کنی؟ دونم. نمی نمی»

که خم شده بودم، علف  حالی در هایم را باال انداختم و شانه

شد.  زمین بیرون کشیدم. ولی علف تسلیم نمی درازی را از

زمین  را از ام توانستم آن سرانجام به قیمت زخمی شدن دستان

های پسرک عینکی  بیرون بیاورم. کار راحتی نبود. کف دست

 خودی خونی نشده بود.   بی

گوش کن. این »افتادم و پرسیدم:  تب و تاب خیلی زود از

 «ای داره؟ چه فایده کار

زمین  ای را از نشسته و ریشه که روی زانو حالی پسرک در

 های هرز بینی. علف خودت که می»کشید، گفت:  بیرون می

 «جاده رو پوشوندن. باید تمیزش کنیم.

 «آخه برای چی؟»کردم:  با لجاجت تکرار



   9313 ماه آرذ|چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و دوم شماره 936 

 ها و گل»صبوری گفت: با صدای نرم و  پسرک مؤدبانه و

قلوه  کنن. قبالً هاشون جاده رو خراب می ها با ریشه علف

هم بودن، ولی ببین حاال بین اونا  های کف جاده کنار سنگ

 «هایی درست شده! چه شکاف

من این نیست. چرا باید جلو خراب شدن جاده رو  منظور»

 «بگیریم؟

چشم برداشت تا صاحب  اش را از پسرک بااحتیاط عینک

اگه جاده خراب شه، »ببیند.  مورد را بهتر های بی این پرسش

اینجا راهی  روز دونه یه دیگه هیچکی حتی نمی شه و ناپدید می

 «بوده.

جا  هرحال این راه به هیچ به جهنم! به»با عصبانیت گفتم: 

 «رسه! نمی

گرفت، با قاطعیت  سرمی که کارش را از حالی پسرک در

رسه. خودت قضاوت  جایی میهر راهی به یه »نرمی گفت: 

 «شد؟ نبود به جایی برسه، اصال ساخته می کن: اگه قرار

 « خوره. درد نمی حاال که ولش کردن، معلومه به»

ها  بیرون آوردن گل حتی دست از فرو رفت و پسرک به فکر

اش دردی دیده شد. گویی  ای چشمان قهوه ها کشید. در علف و

ترین و  کردن ساده فرو قدر چه»اندیشید:  با خودش می

 «دیگران سخته! مغز ترین حقایق تو روشن

دونیم چرا جاده متروکه  ما که نمی»با لحن محکمی گفت: 

 سازیه و جاده هم کسی مشغول پاک سر شده. تازه شاید اون

هم برسیم؟ نباید بزاریم  به روز ما یه آد و سمت من می داره به

 «کنم. تمیزش می ها رو بپوشونن. من حتماً های هرز جاده علف

 « تونی. تنهایی نمی تو»

جاده  اون سر هم از نفر تونم. ولی یه درسته، تنهایی نمی»

 «شاید تا حاال نصف راه رو تمیز کرده باشه... مشغوله و

 «که جاده فکرتو خیلی درگیرکرده! مثل این»

ها خیلی مهمن. بدون اونا آدما به همدیگه  جاده»

 «رسن. نمی

تا حاال کسی رو »کرد و پرسیدم:  را پرمبهمی مغزم  فکر

 «شده باشه؟ داشتی که ازت دور

 اش را به من کرد.  پسرک جوابی نداد و پشت

که برای خودم هم غیرمنتظره بود، فریاد  حالی بعد در

 « کنم. من کمکت می»کشیدم: 

و اشتیاق خاصی گفت:  پسرک با صداقت ولی بدون شور

شده. باید بریم  روز دیگه دیرجا. ام ممنون. فردا صبح بیا این»

 « خونه.

 «کنی؟ تو کجا زندگی می»

اون »ی انبوه اشاره کرد و گفت:  پسرک با دست به بیشه

 « جا.

کرد،  دسته علف تمیز اش را با یک بعد پاشد، دستان

اش،  هیکل نحیف خسته جیب گذاشت و اش را در عینک

 از پر های سرتاپا خاکی ولی مصمم، دور و خیلی زود پشت بوته

 گل ناپدید شد. 

 میش بود که به جنگل رفتم. در بعد هوا گرگ و روز

ی متروکه  با پسرک در جاده صبری و لذت دیدار بی که از حالی

چه او  هم به آن جنگل سپیدار رد شدم. حاال من بودم، از لبریز

اعتقاد داشت، معتقد بودم. تردیدی نداشتم که جاده را 

 خیلی آسان بود: باید مستقیم از کنم چون راحتی پیدا می به

رسیدم  کردم، بعد به جنگل توسکا می می عبور جنگل سپیدار

فرش که به  ی سنگ ی جاده شده وجین جا بود که نوار همان و

 شد.   زد نمایان می رنگ صورتی و آبی می

ی متروکه را نیافتم.  کردم، جاده ولی هرچه جست وجو

ها، گل  : درختان، علفگذشته بود درست مانند روز چیز همه

جاده بود،  های بلند. ولی هیچ اثری نه از های صورتی بوته برگ

 ای. تا خود غروب خسته و گرسنه در نه از پسرک چشم قهوه

 بیهوده بود.  جنگل پرسه زدم، ولی کامالً

ای  ی متروکه وقت با جاده هیچ ام دیگر آن در زندگی پس از

داشته باشد،  بخش من نیاز برخورد نکردم که به اقدام نجات

ی دیگری  گونه ها نصیحت پسرک را به ولی با گذشت سال

 متوجه شدم.  

وجود آمد که هریک به کسی  های پرشماری به ام راه قلب در

که حتی  ها، به کسانی شد: به نزدیکان، دوستان، غریبه ختم می

یاد  هایی که از یاد برد و حتی به آن توان از یک لحظه هم نمی

من همیشه  داشتند و ها بودند که به من نیاز اند. این راه رفته

هیچ تالشی دریغ نکردم و به هیچ خار  گوش به زنگ بودم. از

ها را خراب و  دیگری اجازه ندادم آن علف هرز و گزنه و

ام، فقط به  این زمینه کامیاب بوده در استفاده کنند. ولی اگر بی

سمت  آن سرراه به زمان از کسی هم این دلیل بوده که هربار

ترین راه  قسمت نبود مهم بار من حرکت کرده است. تنها یک

سو  آن ام را نجات دهم. شاید به این دلیل که کسی از زندگی

 ■سمت من حرکت نکرد! به
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 «پری مهربان آبسولوم،»داستان ترجمه کودک و نوجوان  
 «اسماعیل پورکاظم»مترجم ؛ «کارول مور»نویسنده  
 

های ای از دورانعنوان موجوداتی افسانههها بها و پریجن 

ترتیب هاند و بها و روایات حضور داشتهبسیار کهن در داستان

. این داستان نیز اندها بودهبرای انسان هاها و خوبیمظهر بدی

ها است که به انسان "آبسولوم"نام هدر مورد یک پری مهربان ب

 . بردکرد و از این کار لذت میخدمت می

  
کرد و در یک انبار غله بسیار قدیمی خدمت می "آبسولوم"

ه مجبور بود که برای پاکیزه نگهداشتن آنجا تمام روزها را ب

، . او برای اینکه محیط کارش کثیف نباشدکند سختی کار

 های این مکان قدیمی را جارو میها و شکافمدام همۀ گوشه

آوری و در محلی بیرون از انبار هایش را جمعکرد و آشغال

داد و سایید و صیقل میکرد سپس کف انبار را میتخلیه می

 . انداختها و وسایل قدیمی را برق میاثاثیه

ها را هم بر همچنین وظیفه تیمار کردن اسب "ومآبسول"

شست سپس آنها را ها را با آب می. او بدن اسبعهده داشت

کشید و . او به بدن آنها برس میکردای خشک میبا کهنه

 . شان مدام پر از علوفۀ تازه باشندهایکرد تا آغلتالش می

 . دادم میپخت و پز غذا نیز از دیگر کارهایی بود که او انجا

او به این کارها عادت کرده بود و آنها را هر صبحگاهان پس 

 . کرداز بیدار شدن مجدداً تکرار می

. او از کردنقش دکتر و پرستار را هم بازی می "آبسولوم"

، بخوبی مواظبت کردندتمام کسانی که در انبار غله کار می

، مداوا گردند و کرد و تالش داشت تا هر گاه مریض شدندمی

 سریعتر از بستر بیماری برخیزند. 

کرد و به مرمت عالوه او کالسکه را مرتباً تعمیر میهب

 را هایشان گماشت و هر روز چرکافسارها و لگام ها همت می

 . نمودمی تمیز ،کشیدمی آنها روی بر که مرطوبی پارچه با

 استخوانی میاز شدت کار کردن بسیار الغر و  "آبسولوم"

رسید که کسی توجهی به این موضوع نظر میهنمود ولیکن ب

 . ندارد

های شهر در حقیقت پری های زیاد دیگری هم در کارگاه

. آنها اغلب اوقات فراغت را با رقص کار بودندهمشغول ب "سانتا"

)مشابه بابا  "سانتا کالوس"گذراندند و منتظر آمدن و آواز می

. آنها خود را به شکل بودندد میالد مسیح مینوئل( در شب عی

آوردند و به مردم ها در میهای مورد پسند بچهاسباب بازی

کردند که در خوشحال نمودن زدند و تالش میلبخند می

 . ویژه کودکان نقشی داشته باشندهمردم ب

یکروز خبر خوشی دریافت کرد و آن اینکه از  "آبسولوم"

عنوان کار در هتواند به آرزویش بباشد، میاین پس اگر مایل 

های کریسمس برسد امّا این یک کارگاه ساخت عروسک

های موضوع یک اشکال داشت و آن اینکه کارگران کارگاه

که بودند درحالیسازی باید باسواد و قد بلند میعروسک

ها حال کارگران کارگاهه. او همواره بچنین نبود "آبسولوم"

اندیشید که چرا باید در یک انبار قدیمی رد و میخوغبطه می

 . کار گرفته شودهب

نزدیک شب عید سال نو بود و انگار حوادثی در حال 

بر فراز زمین به پرواز در آمده  "سانتا". سورتمه رخدادن بودند

های درشت برف با . باد شدیدی شروع به وزیدن کرد و دانهبود

باریدند و دیوارها و پشت ن میتأنی و پیچ و تاب بر روی زمی

که همگی ساکنین انبار ساختند بطوریپوش میها را سفیدبام

قدیمی انتظار وقایع ناگواری را در آن شب تیره و هولناک 

 کشیدند . می

، حشرات درون انبار بدون ترس و بیم در در تمام این مدت

 . اطراف روشنایی چراغ به پرواز در آمده بودند

زمان کوالک شدید باد و برف شروع به وزیدن کرد و در این 

کرد تا از تالش می "آبسولوم"همه چیز را به لرزه در آورد . 

تمامی جوانب با خبر باشد زیرا او سراسر سال را مشتاق 

 . ماندای میفرارسیدن چنین لحظه

مراه او به ناگهان دید که در آسمان باالی سرش چیزهایی به

 حال چرخیدن بدور همدیگر هستند بطورییک سورتمه در 

که آنها در یک لحظه با نوک درختی برخورد کردند و در 

. سورتمه قدیمی نتیجه سورتمه به شدت با زمین برخورد کرد

در اثر برخورد با زمین دچار شکستگی شد چنانکه بسیاری از 

. قطعات ریز و درشت سورتمه در هایش خُرد شدندقسمت

. هدایای خوردندحل برخورد به چشم میگوشه و کنار م

. ، به خارج پرتاب گردیدندهای پاره شدهکریسمس از بسته

های درخت در هم تنیده بودند های هدایا بر روی شاخهروبان

نیز بر سطح زمین خیس جنگل دراز  "سانتا کالوس"و 

شد حدث زد که در اثر برخورد با کشیده بود و بخوبی می

دانست که کس نمیشده است امّا هیچ زمین دچار صدمه

 . چگونه باید از او مراقبت نمود
  

: زدندهمگی حاضرین بر اطرافش گرد آمدند و صدایش می

 سانتا" از امّا  شوید بلند "کالوس سانتا" ، "کالوس سانتا"آه ، 
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 کهبطوری برنخاست صدایی و جنبش گونههیچ "کالوس

: که حاال چه باید فرو رفتند بفکر نگرانی با شاهدان تمامی

 ؟ بکنند

گونه نوری از ماه و آسمان کامالً تیره و تار بود و هیچ

هایی که در آنجا جمع شده . آنخوردستارگان به چشم نمی

که بر روی زمین  "سانتا کالوس"، برای گرم نگهداشتن بودند

 های، اقدام به پوشاندن سراسر بدنش تا نزدیک ریشافتاده بود

. در همین های کوچک درختان نمودندبلندش با شاخ و برگ

شاهد این  "آبسولوم": آیا فقط موقع یکی از حاضرین فریاد زد

 ؟ماجرا بوده است

، آه "آبسولوم": سپس ناگهان همگی به نجوا پرداختند

 ؟ داند که او اینک کجاست؛ آیا کسی می "آبسولوم"

، آیا "آبسولوم"، "آبسولوم": صدا فریاد زدندآنگاه همگی یک

 ؟ شنویصدای ما را می

ای در آسمان آن شب تاریک و طوفانی به نور یکدفعه ستاره

تر شد و افشانی پرداخت و به سمت زمین نزدیک و نزدیک

 . بر زمین فرود آمد "سانتا کالوس"سرانجام در کنار 

ها از آنچه . نفستمامی حاضرین قدمی به عقب برداشتند

. آنها دیدند که ها بند آمده بود، در سینهشاهدش بودند

ای را برای نورافشانی از آسمان به همراه ستاره "آبسولوم"

 . آورده است

که ستاره را بر روی درختی قرار داد بطوری "آبسولوم" 

تمامی آسمان اطراف را در شب کریسمس مملو از نور نمود 

. او رفتند "سانتا کالوس"با سایرین به کنار  "آبسولوم"سپس 

زانو زد و وقتی چندین دفعه نفس خود را  "سانتا"در کنار 

هایش را چشم "سانتا"، اندکی بعد دمید "سانتا"بدرون دهان 

، "آبسولوم": گشود ، نگاهی به اطراف انداخت و به آرامی گفت

 ؟آیا براستی تویی

که هنوز ودند ب زیادی کارهای زیرا نداد جوابی "آبسولوم" 

 .بایست به انجام برسندمی

ایستاد و دستانش را جلوی دهانش گذاشت و  "آبسولوم"

اجازه داد تا جیغش خارج شود و تمامی جنگل را فرا گیرد و 

. او این جیغ را که فریادی ها را بپیمایدها و درّهسپس کوه

، در دوران جوانی از فردی ناشناس و برای فراخواندن بود

. این جیغ برای پاسخگویی و همچنین آموخته بودفرزانه 

فراخوانی افراد خوب و مهربان در یک محل بود و بدین طریق 

، ای که در آن حوالی درون خانه های روستاییهر موجود زنده

، بر فراز درختان و یا هر پناهگاه دیگری ها، آشیانهغارها

 . شدند، برای کمک حاضر میکردندزندگی می

ها و ، سنجابهای صحراییهایی طول نکشید که موشیهثان

های ها و گربه، روباهها. راکونآهوها در صحنه حاضر گردیدند

وحشی هم آمدند و پرندگان زیادی از فراز درختان بر زمین 

ها بر جمعیت آنها آنچنان جستند و سپس با آمدن خرگوش

ها برای . همگی آنافزوده شد که جای سوزن انداختن نبود

 . آمده بودند "سانتا کالوس"و  "آبسولوم"کمک به 

آوری و به نزد تمامی قطعات سورتمه از گوشه و کنار جمع

آورده شدند و او هم با تالش فراوان سعی داشت  "آبسولوم"

. افسار بریده شده و که هر قطعه را در جای سابقش قرار دهد

تکه شده بودند  ها دوقطعاتش در هم تنیده شده بودند. چرخ

 ؟ دانست که چه باید بکندحقیقتاً نمی "آبسولوم"که بطوری
  

، به جمع کوشیددر تعمیر سورتمه می "آبسولوم"همچنانکه 

پرداخت که تماماً در اثر ها و هدایایی میآوری اسباب بازی

ها تمامی اسباب . آنوزش باد به هر گوشه پرت شده بودند

پیچیدند و روی آنها را با روبان هایشان میها را در لفافبازی

 . چیدندزدند و در خورجین میگره می

با این اقدامات بود که کم کم سورتمه به حالت اوّلش 

برگشت و آنها خورجین هدایا را بر رویش نهادند و کمک 

بر روی پاهایش به ایستد و به آرامی  "سانتا کالوس"کردند تا 

تمامی کسانی که کمک کرده اش شود سپس سوار سورتمه

، کمی از سورتمه دور شدند و سورتمه با سوار شدن بودند

 . آمادۀ حرکت شد "آبسولوم"

بالفاصله بر روی صندلی وسط سورتمه نشست و  "آبسولوم"

. او سپس فرمان اش برساندرا به خانه "سانتا"گفت که باید 

از زمین ، سورتمه "آبسولوم". با فرمان حرکت را صادر کرد

ها ها و خرگوشکه گوزنبرخاست و به پرواز در آمد و درحالی

در وسط  "سانتا"و  "آبسولوم"کشیدند و آنرا به دنبال می

 .، مستقیماً به سوی آسمان رفتسورتمه نشسته بودند

؟ و چه مدت پرواز اینکه آنها چگونه به پروازشان ادامه دادند

گر بپرسند که آیا سرانجام به داند امّا ا؟ هنوز کسی نمیکردند

 "سانتا"، آنها به خانۀ : بله؟ باید پاسخ داد کهمنزل رسیدند

 . اش بردندرسیدند و هر چه سریعتر او را به داخل خانه

ه ب "آبسولوم"از آنها استقبال کرد و از  "کالوس"خانم 

ها با . او از هر دوی آنواسطه کمک به شوهرش تشکر نمودأ

گرم پذیرایی کرد ولی پس از صرف شام رو کرد سوپ جوجه 

دانی که هدایای شب عید هنوز بر : میو گفت "آبسولوم"به 

توانی آنها اند و تو تنها کسی هستی که میروی سورتمه مانده

 . شان برسانیرا به صاحبان
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دانست . او میانداخت "کالوس"نگاهی به خانم  "آبسولوم"

ان تمام امور است و مورد اعتماد در جری "کالوس"که خانم 

فوریت اجرا هجای اینکه فرمان او را بهباشد امّا او بشوهرش می

را به انبار غله قدیمی ، بالفاصله سوار سورتمه شد و آنکند

. او تمام شب و سراسر روز بعد را سعی کرد تا منتقل نمود

لذا  ، ترمیم نمایدکلیه صدماتی را که به هدایا وارد شده بود

ها خارج نمود و پس ها را از جعبهتک تک هدایا و اسباب بازی

 . ، تمیز و مرتب کردن مجدداً به حالت اوّل برگردانیداز وارسی

پس از اینکه از سالمت امور مطمئن شد، به  "آبسولوم"

هایی که بر شان بر طبق آدرستحویل دادن هدایا به صاحبان

، پرداخت. او سعی نمود که تمامی کارها را ها بودندروی بسته

 و درست مثل او انجام دهد.  "سانتا کالوس"مطابق میل 

اش در صدد آسیب گاه در تمامی زندگیهیچ "آبسولوم"

. او همواره دوست داشت که مثل ها بر نیامدرسانی به انسان

اش ها مفید واقع شود و وظیفهها برای جامعه انسانسایر پری

 . خوبی به انجام برساندهرا ب

چرا و با چه نیتی برای  "آبسولوم"آیا حاال متوجه شدید که 

 ؟کردهای مدید در انبار غله قدیمی کار میسال
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 «Twilight love»داستان   
 «ماندانا داورکیا»نویسنده   

 
Sitting on the beach before the sea I was 
overwhelmed with the delightful feeling 
of watching the twilight zone with those 
wonderful beautiful colors- red, yellow 
and orange – a combination that makes 
every wise man crazy. 
The sea was calm and the dancing waves 
put on show their performances on the 
sea with such high ostentatious 
movements. They lifted up themselves 
high into the sky and bumped themselves 
harshly to the Herculean body of the sea.   
The soothing wind was coming from the 
east to the west and was carrying with 
itself many stories and remembrances 
from the past enforcing them under your 
skin in a way you could even easily read 
them in your mind – the stories of love 
and remembrances of romance. 
I heard a voice behind me – it was him. 

- Hi, you are here! 
- Yah, I couldn’t stay in my room – 

here so much better. 
- Do you like the sea? 
- Yes, I like it very much – I am never 

tired of watching it? 
- And I am never tired of watching 

you. 
I laughed and said: 

-  Ohhh…..why? 
- You know why…..you don’t? 
- I was silent – looking into his eyes 

so deep. 
- Did you come here to see just the 

sea…….or me too? 
- I was silent again. 
- Don’t you want to say something? 
- Yah, I got it from the beginning 

that you love me when I saw you. 
- But you escape from me all the 

time. 

 
- What can I do? I have to – you 

know my condition. 
- Yah I know, but I love you. 
- I know you love me. 
- What about you? Do you love me 

too? 
- Yah, I love you too much. 
- How many days are you here? 
- Just a week. 
- I just can see you in some 

occasions by chance – it is not 
right – a sort of torturing. Last 
night I was becoming crazy 
watching you on the swing – I 
could just watch you – I liked to 
come along and talk to you, but I 
couldn’t – I wanted to kill myself. 
Or I can just see you in the 
restaurant.  

- Yah, I know what you say. I love 
you believe me, but we can’t do 
anything – we have no choice – 
just keep this feeling in your heart. 

 
I looked at the sea – more beautiful than 
ever – love was there – I could see it and 
feel it. I was feeling he was closer to me. 
I said, “Please don’t come closer.”  
 
I turned round in horror – he wasn’t 
there. As if nobody was there – just sea, 
wind and the twilight.  ■   
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 «در ادبیات کودک مدرن فانتزی»مقاله  
 «بدری سیدجاللی»مترجم  

 

رابطه  که است ادبیات ژانر جدیدی در مدرن فانتزی

های این ژانر تفاوت عمده کتاب. داردتنگاتنگی با ادبیات کهن 

 به اصالتاً ها با آثار ادبیات کهن در آن است که این داستان

های ادبیات کهن اند. برخالف قصه نشده تعریف شفاهی صورت

مدرن  ادبیات فانتزی شان نامعلوم است، آثاراصلی که نویسنده

 این اند. گرچهای خلق شدهشناخته شده نویسندگان توسط

 خوانندگان است، تفاوت میان این دو ژانر ادبی بزرگترین

 هم هنوز درخواهند یافت که آثار هنگام مطالعه این

 مثال، عنوان به. دارد وجود دو این میان بسیاری های شباهت

هم در مواردی از  مدرن فانتزی کهن، ادبیات درست مانند

 ههای اصلی داستان استفادعنوان شخصیت حیوانات سخنگو به

ها همچنان با در این کتاب خوانندگان این، بر کند. عالوهمی

 و خدایان مانند اساطیری، های چهره عناصر سحر و جادو و یا

درونمایه خود را  مدرن فانتزی اصل، در. شوند می روبرو ها،الهه

ها و اسطوره از اوقات گاهی گیرد؛قدیمی وام می های از داستان

کند تا داستان جدیدی را که میهای کهن استفاده روایت

 به گذشته، بسته در یا و بستر وقایع حال ممکن است در

 مجموعه، رخ دهد به تحریر در آورد.   تمایل نویسنده

حضور  و عوامل ماورایی جادو، و غیر از وجود عناصر سحر به

داشتن  به اغلب نیز ژانر این موجودات عجیبی مانند هیوالها،

سفرهای مکرر قهرمان داستان شهرت  و «ایاسطوره» ساختار

قهرمان هزار »کتاب خود تحت عنوان  در کمپبل جوزف. دارد

های در این ژانر اغلب حوزه نویسد،می «چهره

 ها( معیّنی وجود دارد کهپردازی )نمادها و موتیفشخصیت

 این در قهرمان این، بر عالوه. برخاسته از همین ادبیات هستند

شود که نه نوعی تجربه معمّاگونه دعوت می به داستانی آثار

 تنها مستلزم دستیابی به یک هدف )یا مقصد( مشخص است،

دهد و قهرمان قصه اغلب به بلکه این مسیر او را رشد می

 یابد. شناخت بهتری از خود دست می

است که عناصر  نقشی مدرن فانتزی مورد در آخر نکته

کنند. یفا میدر این ژانر ا تخیلی-علمی پردازی قصه

در یک گروه  ژانر فانتزی با اغلب تخیلی علمی های داستان

 مفاهیم بررسی ها بهگیرند، حال آنکه این داستانقرار می

ژانر فانتزی به  مقابل پردازند و درمی ما جهان در علمی

به عبارت . تعلق دارد خیالی دنیای یک در جادویی مفاهیم

 های داستان که است ایندر  دو این بین بزرگ تفاوت دیگر،

امروزه  ما که پردازندعلمی می مفاهیم بررسی به تخیلی علمی

 تکنولوژی علمی دنیای شبه یا مان وواقعی جهان با آنها در

ها سعی دارند عواقب ناشی از گونه داستان این. روبرو هستیم

های نادرست از حضور پر رنگ تکنولوژی )در مواردی استفاده

خوانندگان خود نشان دهند. در صورتی که مبنای آن( را به 

فانتزی مدرن یک دنیای خیالی و غیرواقعی است. در ذیل سه 

نمونه از آثار موفق فانتزی مدرن در ادبیات کودک و نوجوان 

 شود: اند معرفی می که به فارسی هم ترجمه شده
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 کتاب گورستان: عنوان فارسی
  Neil Gaimanنویسنده: 

 Dave McKeanتصویرگر: 

 Harper Collins, 2008ناشر: 

  Newbery Winner 2009 جوایز:

 خالصه داستان: 
اش توسط بعد از به قتل رسیدن خانواده «هیچکس»یا همان « باد»

در آنجا زندگی  که ارواحی شود.در گورستان سرگردان می «جک»

شوند ای میخانواده تنها کنند و آنهاکردند او را به فرزندی قبول میمی

فراطبیعی یاد روز داشته است. پسرک از مردگان کارهای  تا آن« باد»که 

های مبارزه برای زنده ماندن و مواجهه ها، راهگیرد. او با گذشت سالمی

با جهان بیرون، و البته رسیدن به تنها هدفش یعنی کشتن جک را یاد 

گیرد. این کتاب با تصاویر سیاه و سفیدی که به زیبایی توسط دیوید می

است که  هایی مک کین تصویرگری شده است یکی از بهترین تجربه

 توانند داشته باشند. مندان به دنیای فانتزی می  عالقه

 The Lost Hero  عنوان انگلیسی:

 

 قهرمان گمشده  : عنوان فارسی
 Rick Riordan, 2010نویسنده: 

 Disney/Hyperionناشر: 

 Horn Book 2011 جوایز:

 خالصه داستان: 

ریک » اثر «قهرمانان المپ» جلد اول مجموعه« قهرمان گمشده»

های پرسی جکسون ترین اثر از سری کتابو پرفروش« ریوردن

جدید، جیسون، پایپر و لئو )سه دو رگه(  ماجراجویی این باشد. در می

کنند. آنها خیلی برای مبارزه در جنگ بزرگ بعدی خدایان سفر می

تر از تصور آنهاست، چرا که شوند که جنگ جدیزود متوجه می

فرزندان خدایان یونان قصد دارند با فرزندان خدایان رومی بجنگند و 

ناپدید شده است. این اثر که  «پرسی جکسون»این در حالی است که 

پر از اتفاقات مختلف و طنزآمیز است برای خوانندگانِ جدید، 

های پرسی نای و طرفداران مجموعه داستا دوستداران ماجراهای افسانه

 بخش خواهد بود.  جکسون لذت
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 Where the Mountain Meets the عنوان انگلیسی:
Moon 

 

 جایی که کوه بوسه می زند بر ماه: عنوان فارسی

 Grace Linنویسنده: 

 Little Brown, 2009ناشر: 

 Newbery Honor Book 2009, Horn Book Award جوایز:
2010 

 خالصه داستان: 
اش در یکی از روستاهای چین ای است که همراه خانوادهدختر بچه «مین لی»

پدر و مادرش با چه سختی  که بیندمی «مین لی»ای دارد. وقتی زندگی فقیرانه

خرد تا کنند،  ماهی قرمزی میکار می « ثمر بی کوه» دره در خود روستای در

متوجه   «مین لی»و اقبال بیاورد. خیلی زود اش بخت برای او و خانواده

 «پیرمرد ماه»شود که برای کشف تغییر راز سرنوشت باید به جستجوی  می

ای سفر برود. دخترک همراه با دوستِ اژدهایش به یک سرزمین افسانه

ترین شکل اند به سادهکند که توانستهکند و در آنجا کسانی را مالقات می می

یابند. بعد از آشنا شدن با این افراد، مین لین به این فکر به خوشبختی دست 

افتد که آیا پدر، مادر و خود او اکنون نیز صاحب خوشبختی هستند یا می

 خیر.  
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 «2119ی جایزه نوبل برنده ،آلیس مونرو»احبه با مص 
 «انیفیشر یشاد» مترجم، «SVTاشتفان آشبرگ از مجله »گرمصاحبه 

 

 SVTمصاحبه توسط: اشتفان آشبرگ از مجله 

 آلیس مونرو به زبان خودش

من خیلی زود به خواندن عالقه پیدا کردم، یادم هست 

داستانی برایم خواندند از هانس کریستین اندرسون، به اسم 

دانم شما هم این داستان را  ، نمی«پری دریایی کوچولو»

کننده بود. قضیه از این  یادتان هست یا نه ولی واقعا ناراحت

که چون شود  ای می قرار بود که پری دریایی عاشق شاهزاده

تواند با او ازدواج کند. خیلی ناراحت  ست نمی پری دریایی

توانم جزئیاتش را تعریف کنم. وقتی  کننده بود، االن نمی

داستان تمام شد، از خانه بیرون رفتم و اطراف خانه راه 

رفتم و داستانی از خودم ساختم که پایانی خوش داشت،  می

داستان پری  انگیز آن کردم دلیل پایان غم چون فکر می

کردم قرار است داستان متفاوتی برای  ست، و فکر می دریایی

ولی من بنظر  را بخوانند، ی دنیا آن من باشد، قرار نبود همه

خودم بهترین کاری که در توانم بود را انجام داده بودم، و  

کرد و تا آخر  بدین صورت پری دریایی با شاهزاده ازدواج می

تنها مشکل  کردند. ندگی میعمر با خوشحالی با هم ز

توانست مثل مردم  شد. باید می هایش بود که باید عوض می باله

داشت،  عادی راه برود و پا داشته باشد، اما هر قدمی که برمی

پیچید. اما او حاضر به تحمل  درد وحشتناکی در بدنش می

ی این دردها بود تا شاهزاده را بدست بیاورد. برای همین  همه

ها  ن لیاقت او بیشتر از تمام شدن زندگیش توی آبهم بنظر م

بود. نگران نبودم که شاید بقیه نتوانند داستان جدید را 

طوری چاپ بشود. این  کردم باید همین بفهمند، چون فکر می

 ی من از نوشتن داستان بود.  اولین تجربه

 

ی شروع و یادگیریِ  لطفاً برای ما از نحوه

 نویسی بگویید؟ داستان

همیشه توی سرم داستان داشتم، برای رفتن به مدرسه من 

کردم و طی مسیر در ذهنم  ای را طی می باید مسیر طوالنی

شد، این  ساختم. هرچه سنم بیشتر می ها را می داستان

شد، مثال ً قهرمان  ها بیشتر و بیشتر در مورد خودم می داستان

و  شوند شدم، و برایم هم مهم نبود که چاپ نمی داستان می

دانم به این قضیه  خوانند، اصال ً نمی ی دنیا آنها را نمی همه

کردم یا نه. خودِ داستان برایم مهم بود، و اینکه از  فکر می

یِ کلی  دیدگاه خودم واقعاً متقاعدکننده باشد، و درون مایه

شجاعت پری دریایی، و اینکه باهوش بود، و توانست دنیای 

 بهتری برای خودش بسازد.

 

رایتان مهم بود داستان از زبان یک زن روایت آیا ب

 شود؟

هیچوقت این مورد برایم مهم نبود، اما هیچوقت هم خودم 

های خوب زیادی در مورد  را چیزی جز زن ندیدم، داستان

ها هست. بعد از اینکه دخترها به سنین نوجوانی  دخترها و زن

شود کمک به مردها در  رسند تمام فکر و ذکرشان می می

راستای رسیدن به احتیاجاتشان و از این قبیل، ولی وقتی من 

گونه حس دوم بودن یا تحقیر نسبت  دختر نوجوانی بودم هیچ

کنم بیشتر بخاطر این بود  به زن بودنم نداشتم. و البته فکر می

ها کتاب  کردیم که زن که در قسمتی از اونتاریو زندگی می

و مردها در خارج از کردند  خواندند، و داستان تعریف می می

خانه مشغول انجام کارهای مهم بودند، و سراغ داستان و این 

 رفتند. قبیل مسائل نمی
   

 چنین محیطی چه تاثیری روی شما داشت؟

بخشی نداشتم،  نظرم من احتیاج به هیچ الهامهدانید، ب می

ها در دنیا اهمیت خیلی باالیی داشتند،  ی من داستان به عقیده

ها نوشته باشم،  خواستم چندتایی از این داستان و من می

دوست داشتم کاری کرده باشم، به بقیه کاری نداشتم، نیاز 

ها گذشت  نبود به همه اعالم کنم، و از این حس و حال مدت

هایم مخاطب جدی و  تا باالخره حس کردم بد نیست داستان

 تری داشته باشد.  گسترده

 

یت بیشتری سرایی چه چیزی اهم هنگام داستان

 برای شما دارد؟ 

خب مسلماً آن روزها مهمترین چیز برایم پایان خوشِ 

هایم  انگیز برای قهرمان هایم بود، تحمل پایان غم داستان

نداشتم، و بعدها شروع کردم به خواندن شاهکارهایی از قبیل 

هایی از این دست با چنین  ، و داستان«های بادگیر بلندی»

کل عوض کردم و  ههایم را ب و بعد ایده انگیزی، های غم پایان

 بخش بود. ی تراژدی شدم، که لذت وارد حوزه
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نفس  هقدر اعتماد ب همیشه در نوشتن همین

 اید؟  داشته

گویید، ولی وقتی  همین صورت بود که می همدت زیادی ب

های دیگر را دیدم کمی از اعتماد  سنم بیشتر شد و نویسنده

تر از آنی است که  فهمیدم کارم سختنفسم کاسته شد. بعد  هب

وقت تسلیم نشدم، سعی کردم  ام. ولی هیچ انتظارش را داشته

 به بهترین نحو کارم را انجام دهم. 

 

کنید، همیشه  وقتی شروع به نوشتن داستان می

 طرح اولیه آن را در ذهن دارید؟ 

کند. من  بله، ولی معموالً تغییر می

آن کار یک طرح در ذهنم دارم، و روی 

شود و موقع  کنم، و گاه عوض می می

افتد، ولی حداقل  نوشتن اتفاقاتی می

ی مشخص از اینکه  باید با یک ایده

 داستانم چطور باشد شروع کنم. 

 

تر  کدام بخش از روایت داستان برای شما سخت

 است؟

بار دیگر  کنم آن بخشی که باید داستان را یک فکر می

دانید،  م کجا مشکل دارد. میخواند و سعی کنیم متوجه شوی

شود به باال بردن هیجان داستان، و بعد  بخش اول مربوط می

را  روز صبح آن کنید بد نیست ولی یک بخش دوم، فکر می

ست  زمانی، و این «معنی چه بی»گویید  دارید و با خود می برمی

که شما باید روی آن کار کنید. برای من همیشه بهترین کار 

آمد این اشتباه از من  داستانی بد از آب در می همین بود، اگر

 بوده و نه داستان. 

 

را  ولی اگر از آن راضی نباشید چطور آن

 گردانید؟  برمی

کنم راه بهتری برای توضیح دادن  سختی. من سعی می به

پیدا کنم. کاراکترهایی هست که فرصت خودنمایی پیدا 

اند، و شما باید درموردشان فکر کنید یا کار متفاوتی با  نکرده

کم سعی کردم  ای داشتم، کم ترها نثر شاعرانه قبلآنها بکنید. 

این شیوه را کنار بگذارم. بنابراین باید در موردش فکر کنید و 

هرچه بیشتر بفهمید داستان از چه قرار است، داستانی که در 

اید، ولی هنوز مسائل  هواقع ابتدای امر فکر کردید فهمید

 زیادی هست که باید روشن شود.

 

 اید؟  تابحال چند داستان نوشته و دور انداخته

های زیادی رو دور انداختم.  خب، وقتی جوان بودم داستان

ام،  های اخیر خیلی داستان دور نریخته دانم، ولی در سال نمی

هایم زنده  کار کنم که بگذارم داستاندانم باید چ کل می بطور

بمانند. ولی بهرحال ممکن است باز هم یک جایی مشکلی 

بچشم بخورد که فقط من بفهمم مشکل است و خیلی به 

 چشم بقیه نیاید. 

 

ی نوشتن شما  آیا باال رفتن سنتان تاثیری در نحوه

 داشته است؟

شکل محسوسی. ابتدای  خب، بله به

امر شروع به نوشتن در مورد شاهزاده 

کم در  کنید و بعد کم های جوان می خانم

هایشان  دار و بچه های خانه مورد زن

نویسید و بعد در مورد زنان پا به سن  می

امه پیدا طور اد گذاشته، و این روند همین

را تغییر  کند، بدون اینکه الزم باشد شما کاری کنید تا آن می

 کند. دهید. نگاهِ شما تغییر می

 

 ها بودید؟  شما هم جزو فمینیست

هیچوقت معنای کلمه فمینیسم را کامل نفهمیدم، ولی 

خب مسلم است که فمینیست بودم، چرا که من در بخشی از 

توانستند  تر از مردها می ها راحت کانادا بزرگ شدم که زن

های بزرگ و نامی مرد بودند، ولی دانستن  بنویسند. نویسنده

اعتبار  این نکته که یک زن داستان بنویسد کمتر موجب بی

شد تا اینکه یک مرد بخواهد داستان بنویسد. چون  شدن او می

ای نبود. خب، البته این قضایا بیشتر در  نویسندگی کار مردانه

 ساز نیست. ، االن این چیزها مسئلهجوانی من بود

 

 کنید نوشتن استعدادی خدادادی باشد؟ آیا فكر می

هایی که دور و بر من هستند چنین  کنم آدم فکر نمی 

صورت استعداد خدادادی  را به ای داشته باشند، من آن عقیده

کنم چیزی بوده که با تالش و پشتکار  بینم، فقط فکر می نمی

من همیشه توی سرم داستان داشتم، 
برای رفتن به مدرسه باید مسیر 

کردم و طی مسیر  طی می ای را طوالنی
 ساختم. ها را می در ذهنم داستان
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ام انجام بدهم. پس اگر استعداد خدادادی بود،  زیاد توانسته

مسلماً استعداد دم دستی و راحتی نبوده، آنهم بعد از داستان 

 پری دریایی کوچولو. 

 

 آیا روایت داستان از دیدگاه یک زن سخت است؟ 

ای ست که من  هیچ عنوان، چون این همان شیوه هخیر، ب

وع هیچگاه من کنم باید باشد، باید زن باشی، این موض فکر می

دانید این موضوع خاصی است، اگر کسی هم  را آزار نداد. می

ی بانوان بود؛ مثال یک معلم  تحصیالت عالیه داشت از دسته

ای از این دست، و البته دنیای خواندن و  مدرسه یا حرفه

ها باز بود تا مردها، مردها بیشتر  نوشتن بیشتر برای خانم

 یا کارهای دیگر بودند. هایی چون کشاورزی  دنبال حرفه

 

 در کتابفروشی

کننده بود، چون ما  ی اول خیلی جالب و سرگرم در مرحله

به اینجا نقل مکان کرده بودیم و مصمم بودیم یک کتابفروشی 

ایم، ولی خب  کردند ما دیوانه شده باز کنیم و همه فکر می

 شدت مشغول کار بودیم.  اینطور نبود. ما به

 

 باز کردن کتابفروشی چقدر برای شما اهمیت داشت؟ 

مد ما همین آی فکر و ذکرم بود. منبع در خیلی زیاد، همه

 –دالر کار کردیم  302مان  کتابفروشی بود. اولین روز کاری

ممکن است فکر کنید زیاد بوده است، خب بله بود، چون زمان 

 جا برسیم.  زیادی صرف کردیم تا دوباره به همان

ادت داشتم پشت میز بنشینم و برای مردم کتاب پیدا من ع

کنم و بقیه کارهایی از این دست که در کتابفروشی انجام 

آمدند و راجع  دهید، معموالً هم فقط خودم بودم، مردم می می

بیشتر محل گردهمایی مردم بود  کردند، ها صحبت می به کتاب

ای بودند  ها، وقتی تنها بودم عده تا خرید چیزی، خصوصاً شب

زنند، و در مورد  ام سر می دیدم هرشب به مغازه که می

کنند، و البته خیلی جالب بود. تا  ای با من صحبت می مسئله

دار بودم، تمام وقتم در خانه  آن زمان من فقط یک زن خانه

ولی این موقعیت فرصت خوبی برای  نوشتم، گذشت، می می

رم درآمد خیلی من بود که پا به دنیای جدیدی بگذارم. بنظ

شاید بخاطر اینکه زیادی با مردم صحبت  باالیی نداشتیم،

کردم عوض اینکه کاری بکنم که کتاب بخرند، ولی خب  می

 ای بود.  ی بیاد ماندنی دوره

 

تان های ها را توسط کتاب کنید که زن آیا تالش می

 ی نوشتن بدهید؟ ثیر قرار بدهید و به آنها انگیزهتأ تحت

کنم از خواندن کتابم لذت ببرند. دلم  می من فقط تالش

بخش  خواهد بیشتر از هر چیزی لذت ببرند تا اینکه الهام می

خواهم. دوست دارم طوری در  ست که من می باشم. این چیزی

هایم فکر کنند که انگار در مورد زندگی خودشان  مورد کتاب

است. البته بیشتر از همه سعی دارم بگویم من وابسته به هیچ 

 حزب سیاسی نیستم. 

 

تان  ای را در زندگی تابحال برایتان پیش آمده دوره

 اید؟  تجربه کنید که قادر به نوشتن نبوده

بله. حدود یک سال پیش بود که دست از نوشتن کشیده 

بودم، البته این تصمیمی بود که من گرفته بودم، نه اینکه 

باشم. چون ی مردم  خواست مثل بقیه نتوانم بنویسم، دلم می

ی مردم  اید که بقیه نویسید کاری را شروع کرده وقتی می

توانید در موردش  دهید، و واقعاً نمی دانند دارید انجام می نمی

صحبت کنید، باید در یک دنیای رمزآلود راهتان را پیدا کنید، 

دهید. من  و بعد تازه کاری خاص در دنیای معمولی انجام می

شوم، کل زندگیم به  خسته می جورهایی از این شرایط یک

هایی مراوده  همین صورت گذشته است. وقتی با نویسنده

دست و پایم را گم کردم که تحصیالت آکادمیک داشتند، 

توانم مثل آنها بنویسم، این  دیدم نمی کردم، چرا که می

 استعداد را نداشتم.

 

کنم این روش متفاوتی برای روایت داستان  فكر می

 باشد؟ 

ام، چطور بگویم، آگاهانه  حال روی آن کار نکردههتاببله، و 

ام طوری کار کنم که خودم را آرام کنم  بوده، بیشتر سعی کرده

 ای را دنبال کنم. تا اینکه بخواهم ایده

 

 ی نوبل بگیرید؟ کردید جایزه وقت فكر می هیچ

ی این  های بسیاری برنده اوه، نه! من یک زن بودم! البته زن

را دوست  دانم. من عنوان افتخاری آن اند، می جایزه بوده

کردم، چون خیلی از  طوری فکر نمی داشتم، ولی این

دانند، خصوصاً بعد  ها ارزش کارشان را بقدر کافی نمی نویسنده

افتید  وقت بین دوستانتان راه نمی از اینکه انجام شد. شما هیچ

وش برم. این ر ی نوبل می بگویید من احتماالً امسال جایزه

 ■معمولی برای استقبال از یک نویسنده نیست!
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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 

 مگر خود، آن در را ببندید. دوستی با چوک به روی همه باز است   درِ

 عزیز وهمراهان هنرمندان،دوستان
 هاوهمچنین مقاالت،یادداشت  منتظرآثار،مطالب،

 .هستیم شما وپیشنهادات انتقادات نظرات،

 .است هنرمندان همه تریبون«چوک»

www.chouk.ir 

 عکس: 

 هادی نیکخواه
 

http://www.chouk.ir/
http://www.chouk.ir/

