
 
 

 

 

   

 
   

 پنجم ، سال 39 ماهبهمن ،چهارمشماره پنجاه و   

 داستانی ایران ( ادبیاتPDFالكترونیك )  نشریه  اولین   

 

 

 

 خبرهای ادبی  

 های فارسی داستان  

 ترجمه های  داستان  

 پارسی سیرتحول نثر  

 نوجوان داستان کودک و  

 بررسی داستان یك عكس  

 «ای کوره نقطه»بررسی داستان  

 «ماریو بارگاس یوسا»مصاحبه با   

 «کتاب دزد»تحلیل فیلم  معرفی و  

  نویسی در دل تاریخبیهقی، قصه  

 داستان کوتاه، بیمار و بی غمخوار  

 «خَوَرنَقساختن قصر »داستان نقاشی   

 ساز ایرانی  نگاهی به زندگی یك فیلم  

 های کوتاه جهانبررسی بهترین داستان  

 «فریدون پسر فرانك»داشتی بر رمان یاد  

 های  نویسندگان بزرگها و قانونتوصیه  

 «های شبریشه»اشعار  روایی در بررسی عناصر  

 «ماریو بارگاس یوسا»آشنایی با برندگان جایزه نوبل ادبیات   

 «هاویه»های کوتاه  ی داستانرنگ در مجموعه بررسی عنصر پی  

    

 

 

 

 محمدرضا گودرزی، صادق چوبكسروش علیزاده، ایرانمهر،  یاسمن خلیلی، علیرضا محمودیاهلل سیف،  روح  ین شماره همراه با:ا

 اشكان اختیاری منوچهر آتشی،مطلق، پور، ابوتراب خسروی، ابراهیم دریائیاهلل روئین، مرادحسین عباسمسلم شوبكالئی، روح

 اللهی اهلل نبی حبیبزاده، مجید قدیانی، پور، زهرا سعیداهیمبابك ابر فرید، آریا خمامی، امین اطمینان، لیدا نیك

 زاده، ماریه محمدی، فاطمه گائینی لو، مانا حسنامیری، ایناز عباسزاده، نازنین مطیعفرشاد موسی

  واسیلی ماکاروویچ شوکشین، فرانك اوکانر، برایان پرسیوالمارک تواین،  ،مجید رحمانی

 ستفن کرین و ماریو بارگاس یوساجین آجاپیت، اکارول مور، 

 

 



 

 

 سخن رسدبیر
 شود. می ماهناهم ادبیات داستانی چوك هب شما تقدیم چهارمینو پنجاه افتخار با

ماهناهم ادبیات داستانی چوك را  رسدبیری خصوص رد طول  چندسالی هک دبیری کانون رفهنگی چوك و هب
اهی این کانون  شدم هک حضورشان رد کنار فعالیت رو ام، با دوستان اندیشمند و تواانیی روهب عهده داشته هب

 بسیار مثمر ثمر بود و باعث شد هک اریادات خود را بشناسیم و ره شماره روند بهتری را طی کنیم.
خوشحالم هک همیشه  خداوند  این دوستان اهل دل را رد راه ما رقار داده است هک پیشرفت این کانون را 

ای  پیشرفت ادبیات و رفهنگ یک کشور قلمداد رکده و بی چیه مضایقههن پیشرفت یک رفد یا رگوه هک 
گوهن باشیم ارگ هن چیه  مان را داریم باید همین اند و ارگ ادعای تالش ربای رفهنگ و ادبیات رگ بوده یاری

 گیرد. رحکتی مثبتی صورت نمی
ادبیات داستانی، رب آن شدیم ات رد فضای نشرهی الکترونیک پس از آزمون و خطااهی بسیار رد حوزه 

را  شعر انهم دو فصلات هب حال ایم  ی انجمن شعر چوك، توانستهتالش اعضا اشعر نیز تالش خود را بکنیم. ب
 انهم هستیم. نیز هب جامعه ادبی اریان تقدیم کنیم و رد صدد انتشار سومین فصل

دالن بیشتری  دان و صاحب، رد آشنایی ما با هنرمنرپدازد هنر شعر می انهم هک هب  فصلاین امیدواریم هک 
 ی شما و رهمووداهی شما همیشه ارا  راه ما بوده و هتت. اه باشد. نقداهی شما، توصیه

 
 

 

 

 چوکادبیاتداستانیماهنامه 

ای است شبیه جغد که از  نام پرنده «چوک»

 کشد. می درپی فریاد شود و پی درخت آویزان می

 

 سردبیر: مهدی رضایی

 مشاور: حسین برکتی

 ناظرامورفنی: امین شیرپور

 

 هیئت تحریریه

 تحریریه بخش داستان

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

مریم سیستانی )دبیربخش داستان نوجوان(، ریتا 

محمدی، غزال مرادی، آرشام استادسرایی، 

اکمل، ندا امین، یاسمن بهارآرنگ، شهناز عرش

زهرا اسدی، مائده مرتضوی، امیر کالگر، رضا 

 هلل سیف، یاسمن خلیلیا نكوئی، روح

 تحریریه بخش ترجمه

شادی شریفیان )دبیر بخش ترجمه(، نگین کارگر، 

مژده الفت، الله ممنون، ساجده آنت، زهرا تدین، 

غالمرضا آذرهوشنگ، مریم بدری سیدجاللی، 

ها، اسماعیل پورکاظم، پونه شاهی، مریم طباطبائی

 شیرازی

 تحریریه بخش سینما و تئاتر

امین  )دبیر بخش سینما و تئاتر(، ریحانه ظهیری

پور، حسین پور، راضیه مقدم، ساحل رحیمی شیر

 خسروجردی

www.chouk.ir 
info@chouk.ir 

chookstory@gmail.com 
 90253652203:آگهی

های پیشین ماهنامه ادبیات داستانی چوک  تمامی شماره

دسترسی است. نشر  در سایت کانون فرهنگی چوک قابل

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

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

. همیشه منتظر آثار، نقد، نظرات و شود کانون تلقی می

 های شما بزرگواران هستیم. نماییراه

 

http://www.chouk.ir/
http://www.chouk.ir/
mailto:info@chouk.ir
mailto:info@chouk.ir
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 هنرمندان همه  ن  تریبو «چوک»

هنگیچوکهایکانونفرآشناییباکلیهفعالیت  

 

 

دربخشمقالهنقد«.مقاله، نقد، گفتگو»وانتشاریکیاچندپستدربخش«خبرگزاری چوک»هاخبردربخشانتشارده:فعالیت روزانه

یکهبهآثاردیگرانتوانیدنقدهایتوانیدمقاالتخودرابرایماارسالکنید.میتوانیدیکیاچندمطلبجدیدبخوانید.میوگفتگویاینسایتهرروزمی

نوشتهنوشته میایدویادیگراننقدیبهآثارشما برایماارسالکنید. دراینکانونبدونهیچتوانیدمصاحبهاندرا برایماارسالکنید. هایخودرا

لیآسودهخودرابهجامعهادبیمعرفیکنید.ایمتابتوانیدباخیاگردد.اینفضارابرایشماهنرمندگرامیساختهتبعیضیدرخواستشمااجرامی



آثاریازشماعزیزاندربخش:فعالیت هفتگی وهمچنینجلساتروزمیهایمختلفومتنوعبههرهفتهروزهایشنبهسایتبا شود؛

اینیکانونفرهنگیچوکمیشودکهورودبهاینجلساتفقطوفقطمخصوصاعضایکانونوآکادمصورتهفتگیبرگزارمیکارگاهینیزبه باشد.

امروزبیشازصدجلسهکارگاهیبرگزارکردهاست.کانونتابه



011کند.اینماهنامهبهبیشازافبهجامعهادبیایرانتقدیممیدیصورتپیایبهکانونفرهنگیچوکهرماه،ماهنامهفعالیت ماهیانه: 

ارسالمی نفردرسراسردنیا نیزمیشوهزار وهمچنینشما طولسالتوانیدماهنامهد درضمناینکانوندر بفرمایید. سایتدانلود از هایقبلیرا

شودوبرایهمهعالقمندان،شرکتدراینجلساتآزاداست.اینکانونتابهرسانیمیکندوازطریقسایتاطالعصورتتفریحیبرگزارمیجلساتیبه

تفریحیبرگزارکردهاست.-جلسهادبیحالبیشازهفتاد



حضوریوغیرحضوری)آنالینو»طریقدونویسیبهکانونفرهنگیچوکدرسالسهدورهآموزشیتخصصیداستانفعالیت فصلی: 

نیز«نامه شعر چوک فصل»ندرضمتوانیدبهسایتمراجعهکنید.می« آکادمی کانون فرهنگی چوک»کندکهجهتآشناییبادورهبرگزارمی«ای(مکاتبه

انتهایهرفصلمنتشرشدهودرسایتکانونفرهنگیچوکقابلدسترسیاست.



هاییهمسالیانهباشد،همایشمیمخصوص اعضای کانون کانونفرهنگیچوکعالوهبربرگزاریجلساتهفتگیکهفقطفعالیت سالیانه: 

شود؛ودرمواردیدیگراگراعضااثریمنتشرکنند،مراسمرونمایینیزانامجشنسالچوکبرگزارمیکند.درشهریورماههرسالههمایشیببرگزارمی

چوکدرسال خواهدشد. 01برگزار ایرانبرگزارکردکهمی09و در جهانیداستانکوتاهرا درسایتتوانیدعکسنیزهمایشروز هایاینمراسمرا

مالحظهبفرمایید.

 

 

است.اندازیشدههتمعرفیهرچهبهتروبیشترشماهنرمندانعزیزراهج«چوکدان بانك هنرمن»

ها،جوایزادبیوهمههنرمندانها،جشنوارهها،کانونکانونفرهنگیچوکحامیانجمن







 
 
 
 
 
 
 
 
 



 زهرا اسدی عكس، داستان:

 ، ندا امیناول، بخش هشتمگفتار سیر تحول نثر پارسی:

 و یادگار کهن، ابراهیم مطلق دریائیفردوسی  مقاله:

 نویسی در دل تاریخ، شهناز عرش اکملبیهقی، قصه: مقاله

  غمخوار، سروش علیزادهداستان کوتاه، بیمار و بییادداشت: 

 اهلل روئینپور، روححسین عباسهنر و فالکت، مراد: معرفی کتاب

 داستان مردی در قفس، صادق چوبک، مائده مرتضوینگاهی به: 

 ، بهاره ارشدریاحیماریو بارگاس یوسا :0202معرفی برنده جایزه نوبل 

 ، غزال مرادیمنوچهر آتشی ،«های شبریشه»مجموعه شعر:شعر، داستان

 فریدون پسر فرانک، علیرضا محمودی، یاسمن خلیلی یادداشتی بر رمان:

 ، ریتا محمدیمحمدرضا گودرزی، های کورنقطه بررسی داستان کوتاه:

 ، امیر کالگرهراتیالدین بهزاد کمال ،خَوَرنَقساختن قصر : نقاشی، داستان

 اهلل سیفشانس، مارک تواین، روح های کوتاه جهان:بهترین داستانبررسی 

 ، ابوتراب خسروی، رضا نكوئی«هاویه»عنصر پیرنگ در مجموعه داستان بررسی: 
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 (چهارم )قسمتیی با برندگان جایزه نوبل ادبیات آشنا 

 ؛ بهاره ارشدریاحیماریو بارگاس یوسا  

 
 Jorge:اسهاانیاییخورخهماریوپدروبارگاسیوسا)بهه

Mario Pedro Vargas Llosa یکههیازمهمتههری)

وازآمریکههایجنههوبینویسههانمعا ههرنویسههانوملا هههرمههان

نهوی، تبرتری نویسندگاننسلخهو اسهت.وی اسهتانمع

نگاراسهت. رروزیکشهنبهمداروروزنامهنوی، سیاستملا ه

یپهروبهه نیهاآمهد.«آرِكیاها» رشهر6391ماهمارس82

 ورایوسها»و«ارنستوبارگهاسما هدونا و»هنگامتو دوی

نهدومهاریوتها هپدروما رشازیکدیگرجداشدهبو «اورِتا

سا گیباپدرشروبهرونشهد.وی هسها 

وبههامهها رشبو یههویاو زنههدگیررا ر

كالساو تاچههارمرا ر بسهتانگذراند.

ی ربو یههو«كوچابامبهها»شهههر«السههایه»

پهه،ازاینکهههپههدربزرگرملههامگذرانههد.

 و تیمهمی رپروبه سهتآور  همهراه

بههسهرزمینرپهرو63۹1ما رش رسا 

كالسپهنم  بسهتانراگذرانهد.نهایتها «پیورا» ربازگشت.

 بهاتمامرساند.« یما» وران بستانرا ر

گیهریرویاروییباپدربهمنز هتغییهریجهدی رشهکل

ینخستی رمانویبهو .پهدرشاورابهه ورانبلوغوایده

 ر یمافرستا  جهاییكههتنهها«كا جنظامی ئونسیوپرا و»

نگههرشسهها سههوموچهههارممتوسههرهراسههاریكههر .

اونسبتبهزندگیحا لتمربههمی  وسا انهگرای اروی 

سهان»اشرا ر بیرستان رنهایتتحصیالتمتوسرهاست.

بهه یمهابازگشهتو6399پیورابهآخررساند.سها «میگل

ناسهیونا »برایتحصیلرشتها بیهاتوحلهوببهه انشهگاه

چاشبههیوار شد.امارشتهتحصیلی«مایور ِسانماركوس

عنوانمور تأییدپدرشنبو . رهمی  ورانبا اشت فله 

كههاز واجكنهد«خو یااوركیهدی»سا تصمی گرفتبا62

تهربهو .یوسها ریکیازنز یکانروهیمدهسا ازاوبهزر 

(از63۱۱«)عمهههخو یههاومیرزابنههوی،»ٔ  رمههانبرجسههته

 رایه  ورهاززنهدگیاسهت.شخصیتای زنا هامگرفتهه

یوسااز حاظما ی چاركمبو هایما یسختیشدتاجایی

كه رمدتتحصیل ر انشگاهممبوربهتمربهالاقهلشهر

را یهو)«را یهوسهانترا »ی خبر ركارمختلفگر یدازتدو

 گرفتهتاتنظی اسنا وثبتمشخصهاتپانآمریکانایفعلی(

گورهایگورستانشهرو یباای وجو بازه  رآمهدویبهه

  ا .اشرامیسختیكفافخرجزندگیمشتركوتحصیل

بهیمه  ریافهتبهورستحصهیلیبهرای6393 رسا 

بهما ریهدسهفركر و»كُمالوتنسه»گاه ریافت كترااز انش

یكسا پ،ازتوفیق ر ریافت كترایفلسفهوا بیات ر

پاری،اقامتگزید.زندگی رپاری،برایاوبافلروسهختی

برایگذرانزندگیهمراهبو .ابتهداازرریهقتهدری،زبهان

عهدكر .اماكمهیباساانیایی رمدرسهبِر یتزامرارمعاشمی

اشبهاوامکان ا ندتاباهنهرمهور عالقهه

ا بیاتسروكار اشتهباشهدوایه زمهانی

بو كهبهعنوانممریوار سازمانرا یوهه

چنی بهشدوه ORTFتلویزیونفرانسه

نگههار ربخههراسههاانیاییعنههوانروزنامههه

 شد.خبرگزاریفران،پرسمشغو بهكار

ایتحتایشنامهاو ی اثرنوشتاریاونم

و یباانتشارنخسهتی كتهابر ربو .«گریزازاینکا»عنوان

بو «سر ستهها»كهیكممموعه استانبهنام6393سا 

جهایزه»اشیهاعنهوانكهموفهقشهدنخسهتی جهایزها بهی

راكسبكند.« ئوپو دوآریاس

 ورانقهرمهاناو ی رمانرمنتشهرشهد 6319 رسا 

ماجرای خا هتنظامیهان رعر ههسیاسهتوتبعهاتشهوم

اجتماعی اقتصا یوفرهنگیآناست.چیزیكههبههتلهدیر

هایجهانسوموبهخصوصآمریکهایمحتومبسیاریازملت

التی بد شد.ای رمهانبههشهدتبهااسهتلبا منتلهدانو

روشد.همی تأثیرگستر هكافیبهو تهانهامروبهخوانندگان

مررحشو وتعدا یازرا یکا نویسندهبهعنوانیكمنتلد

نسخكتابربهعنوانكتابضا هریمراسمیرسمیبهآتر

یدهشو .اماای مانعاز ریافتجهایزهمنتلهدانازرهرفكش

بهپروبازگشت باخو یااوركیهدی631۹سا شو .یوسانمی

كهكر و ومی سفرشرابهجنگلتمربهكهر  سهفریارمت

اشكهههرههیآنارالعههاتزیهها ی ربههارهآمههازونوسههاكنی 

آوریكر .جمع

كهبهعنوانیکهیبههاواناسفركر  جایی6319 رسا 

ونیهز«كاسا ِ وسآمریکاس»ازاعضایهیئت اورانجوایز

 بیرتحریریةمملهكاسا ِ وسآمریکهاسمشهغو همکهاری

در کتابش نخستین انتشار با
 مجموعه0090سال یک که

بود«هاسردسته»داستانبهنام
جایزه نخستین شد موفق که

ادبی عنوان یا جایزه»اش
 راکسبکند.«لئوپولدوآریاس

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D9%87_%D8%AE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7_%D9%88_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84


رهورقرعهیازبهه63۱6كهه رشدوای همکاریتهازمهانی

انلالبكوباواهدافآنفا لهگرفت ا امهپیداكر .

از واجكر كهحا هل«پاتریسیایوسا»با6319 رسا 

«گونسها و»( 6311«)آ بهارو»هایای از واج وپسربهنام

 رسها (اسهت.63۱۹)«مورگهانو»نهام(و ختریبه631۱)

ازپهاری،بهه«خانهسهبز»پ،ازچاپ ومی رمانر6311

آمریکههایی–رو وبهههتههدری،ا بیههاتاسههاانیایی نههدنمههی

منتشهر اسهتانرممموعهه ومی بعدسا .ورز میاشتغا 

كنهد.وقتهیمهیا بیجایزه وبرندهرااشنویسندهوشو می

رو  برای ریافتجایزهمنتلدی اساانیاییبههكاراكهاسمهی

ایرا پروییٔ   ربارهسرنوشتومسئو یتنویسندههایخرابه

اسهتكههگارسیامهاركزگابریلبا یدارآنازمهمتر.كندمی

«رمهان رآمریکهایالتهی »بعدهابههمکاریا بیوانتشهار

بهعنوانمتهرج یونسهکو ریونهانبهه631۱ رانمامد.می

مشهغو فعا یهت«خو یوكورتاسار»همراه

«گفتگهو ركاتهدرا »سومی رمانرشد

شو .یكسا بعدبههمنتشرمی6313 ر

رو تهههانوشهههت یکهههیازبارسهههلونمهههی

معتبرتری نلدهابرآثارماركزراآغازكنهد.

شو .پهیرمنتشرمی63۱6ای كتاب ر

 اشتومثلكوباازای یوساچندسفربه

بسههیاریازنویسههندگانآمریکههایالتههی  

ابرتهورابرهخوبیباحکومتكوبها اشهت.امهازنهدانیشهدن

سازاعتراضگستر هنویسندگان نویسندهكوباییزمینهپا یال

آمریکایالتی شد.یوسابههمراه یگرنویسندگانسرشناس

فید كاسهتروآنخره اختنابحاك برجامعهكوباوشخص

رامحکومكر ند.باكمكتعدا یازنویسهندگانهه فکهرش

مههاجرای»را رپههاری،منتشههركههر وكتههاب«آزا »نشههریه

چههارمی .را ربارسهلونمنتشهرسهاخت«پنهانییكرمان

منتشهر63۱9 رسا «سروانپانتوخاوخدماتویژه»اثرش

خانههوخهانوا هاشرابههاروپها63۱۹ویسهرانمام رشد.

منتللكر ومتناوبها  رشههرهایپهاری،  نهدنوبارسهلونا

انممه قله بههریاسهتباشهگاهپه )63۱1 راقامتگزید.

ههایشو وسفرهایزیها یبهه انشهگاه(برگزیدهمیآمریکا

كنهدوبههمهیشهورویمختلفاروپاوآمریکاواتحا جماهیر

خا هه»پهر از .عنواناستا مدعوبهسخنرانیوتهدری،مهی

ماجراینخستی از واجیوسااسهتكهه ر«خو یاونویسنده

كه ر«جنگآخرا زمان»بهچاپرسید.رمانحمی 63۱۱

حا لكارهنرمندیاستكهه ورانمنتشرشد 6326سا 

اسهت.ایه پهرو هجوانینویسندگیرراپشهتسهرگذاشهته

بزر  زیرقل یوسابامهارتشگرفیشکلگرفتهوحم كار

هایپرشمارورابرهبینهامتنیرمهانبهابخشهیازوشخصیت

شو .تاجاییكههتاریخبرزیل هیچگاهموجبسستیاثرنمی

 رتو سهتوی«جنگو لح»ننظیریبرایای اثررابهعنوا

اند.جا بآنكهمهاجرایالتی تو یفكر ها بیاتآمریکای

 گذر .میقرننوز ه ا لیای رماننیز ر

اقامتیوسا راروپامهانعازپیگیهری

6326و . رهههایر رپههرونبههفعا یههت

رابه«برجبابل»مدیریتبرنامهتلویزیونی

عهده اشتكهتوس شهبکهتلویزیهونی

شهد.تهیهمی«پانآمریکاناتلهبیسیون»

فرناندو»به رخواستپرزیدنت6329 ر

مسئو یتكمیتههتحلیهق«بالندهترری

نگهارپیرامونماجرایقتلهشتروزنامهه

پروییرابهعهدهگرفت.

عنوانرهبرسیاسینهضتآزا یمخها فبهابه632۱ ر

مرهرح«آ  گارسیاپِرِز»جمهوروقتهایرئی،قدرترلبی

ههاینخسهتی جهوانیممهذوبشخصهیتیوسا رسا شد.

است.امهااومهدتیبعهد شدهكوبا رهبرانلالبفید كاسترو

هایتندروچپرااعالمكر وبههجداییكاملخو ازجنبر

 ركنار6322هایشدیدضدكاستروپر اخت. رسا حمله

«ههاجنهبرآزا ی» رتشهکیلگهراراسهتتعدا یازاحزاب

 شركتكر .

بههعنهوانكاندیهدایانتخابهات6331فرارسیدنسا با

معرفیشدكهه«جبهه موكراتیك»ریاستجمهوریازسوی

آ برتهوفوجیمهوریازرقیبرگیریپ،ازانمام و ورهرأی

هایسیاسیبرنامههاوشکستخور وبعدازآنهمهفعا یت

ههایپ،بهه نهدنبازگشهتوفعا یهتخو راكنارگذاشت.

اشراازسرگرفت.ا بی

بدوناینکهازتابعیتپروییخو  سهتكشهد 6339 ر

بهتابعیت و تاساانیا رآمد. رحا حاضرنیهزبهاروزنامهه

 ِتهراس»اساانیاونیهزماهنامهه«ا ِپائی،»معتبروپرتیرا 

هاینخستینجوانییوسادرسال
کاسترومجذوبشخصیت ،فیدل

است.امااو،شدهکوبارهبرانقالب
از خود کامل جدایی بعد مدتی

اعالمنبشج را چپ تندرو های
حمله به و ضدکرد شدید های
 کاستروپرداخت.

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B3%D8%A8%D8%B2(%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%A7)&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%84_%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88_%D8%AF%D8%B1_%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%88_%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%88_%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%AF%D9%84_%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%8C%DA%A9_%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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ویهمچنی ه اكنهونچاپمکزیكهمکاری ار .« یبرِس

 رایه بهعنهواناسهتا مهمهان انشگاهپرینستونبه عوت

 انشگاهبهتدری،مشغو است.

آغهازشهد.زندگیسهگیشهرتیوسابانخستی رمانر 

ههایسهختر رخهدمتنظهامیرمانیكه رآنبههتمربهه

رالیهیٔ  رهپر از .بدی ترتیهبجههانخیلهیزو بها ومی

نهام ار آشهناشهد.ایه Boomكههالتی  امریکایا بیات

توجههوشهدآغهازپهیرقهرنشصهتوپنماهٔ   ورهاز هه

 ورهایه  روكهر جلهبا بیهاتروقارهای بهراجهانیان

 ركورتوفهوئنت،ومهاركزقبیهلازبزرگینویسندگان اسهار

خورنهد.امهابهاوجهو كناریوسابهچش می

 كهبها«بوم»نلاطاشتراكمیاننویسندگان

محورقرار ا نحها وروزسهاكنانا هلی

ههاییكههبههآنهانقارهوپرتوافکنیبرظل 

شو  )كاریكهیوسهامهثال شدهشناختهمی

هاییوساتابعسبك(امانوشته.است رجنگآخرا زمانكر ه

نیست.سبکیكهبسهیاریازمهر مآنرابهارئا یس جا ویی

ایه برجستهنویسندگان انندوآنرابههمهیکیمی«بوم»

بهارایهتواقعمهاركزبهرخالفیوساچه. هندمیتعمی  وره

كههرهورآناما ار تخیلنیزاوا بته.كندنمیتركیبجا و

یكنوشبرایحتابلکه.استواقعیاوتخیلگوید میخو  ت 

ایكههگیر  بهگونههایواقعیكمكمی استانازشخصیت

شهو .ونوی،مخلوطمینامهنوی،با قتزندگینبوغ استان

گیهر  ازورخهو رابههكهارمهیبههماناندازهكهتخیلبهار

كند.پ،واقعیهتهایمدركیوتفصیلینیزاستفا همی قت

وسهاز بازمیخو ز وگذشتهرابهشیوهآمیراباابداع رمی

بههراخهاررهوگیهر مهیكهاربههرازمانعمیبیخالقیتبا

.كشاندمیفسا وآشوب

رنیهزبههچنهداثهر یگه«جنگآخرا زمان»یوساپ،از

زنهدگیواقعهی»استكهازمیهانآنههاممموعهآثارشافزو ه

«ههاییبههنویسهندهجهواننامه»و«سوربز»و«ا خاندرومایتا

و«گفتگهو ركاتهدرا »اهمیتبیشتری ارند.اماهنهوزهه 

تهری آثهارنویسهندهمهور بهعنوانمه «جنگآخرا زمان»

عصهر»توجهمخاربانومنتلداناست.اواثر رخشهانخهو 

را ربیستوشرسا گینوشتكهنشهانازنبهوغ«قهرمان

نویسنده رآنسهنی  اشهتوبهرایاوشههرتیجههانیبهه

ارمغانآور .

ازكلمبیهایینهوی،بهزر  رمهانگابریلگارسهیامهاركز

  ر8119 وستاننز یكو میمییوسابهو .امها رسها 

چهاپلوس»نمایشگاهكتاببوگوتا  رتهاج یوسابههمهاركزو

خوانهدناو ایه  وسهتیبهه«كوبا

تیرگیگرایید.ای تهاج زبهانیبهه

ماركزبافیهد علت وستینز یك

كاستروبو .آنروزیوسا بههعلهت

 ارانا عمههلشههدید وسههتعکهه،

ماركز كههبههقهرمهانمحبوبشهان

اهانتشهدهبهو  نهاگزیرشهداز ر

 پشتیسا  نمایشگاهخارجشو .

 رمور گابریلگارسیاماركزا بتهیوسا رروز رگذشت

ویچنی گفت:نویسندهبزرگیكهكارهایر  انرواعتبهار

ایبرایا بیاتزبانمابههارمغهانگستر ه

ایاوپه،هآور  از سترفتهاست.رمان

ازاوههه زنههدهخواهنههدمانههدوبهههجههذب

خوانندگانازسرتاسرجهانا امههخواهنهد

 ا .

خهارربهراپالنترا است.جایزههایفراوانیبر هویجایزه

 ریافههتنمههو وجههایزه«هههایآنههدمههر  ركههوه»رمههان

نیز ریافتكر هاست.را«همینگوی»

.برندهجایزهنوبلا بیاتشهد8161یوساهفت اكتبرسا *

سا ناماوبهعنوانیکیازكاندیداهایایه جهایزه81حدو 

اسهتكههیهك6328پرافتخاربو .ای نخستی بارازسها 

استبرندهجایزهنوبلا بینویسندهازآمریکایالتی توانسته

شو . رای سا  گابریلگارسهیامهاركزنویسهندهكلمبیهایی

ا بیاتنوبلشد.برندهجایزهیكونی میلیون الری

 رشرسا گذشتهآكا مینوبل جوایزخو رابهپهنج

نویسندهازاروپاویكنویسندهاهلتركیهاهداءكر هبو كهه

همی امرانتلا هایزیها یازتوجههبهیرازانهدازهاعضهای

آكا میبهنویسندگاناروپاییرابرانگیختهبو .آكا مینوبهل

وئداست ازیوسهابههعنهوانخها قكهملرآن راستکهل س

«ههایقهدرتترسی پیکهره»آثارینامبر هكه رآنویبه

«ملاومت رغیانوشکسهتفهر ی»پر اختهونگاهنافذیبه

 ار .

بهعنوانعضوآكا میاساانیابرگزیهده633۹یوسا رسا *

ههایآمریکها هایگذشته ربسیاریاز انشگاهشدو رسا 

است.کایجنوبیواروپاتدری،كر هآمری

جایزهسهروانت، 6339ای نویسندها بیتوانست رسا *

مهمتری جایزها بینویسندگاناساانیاییزبان راازآنخو 

برندهجایزه لحآ مانشد.6331كندوهمچنی  رسا 

8161وسرانمام خورخهماریوپدروبارگاسیوسا رسها *

یا بینوبلراازآنخو كند. جایزهتوانست

 رمانخاطربهرااپالنترجایزه
افتدری«هایآندمرگدرکوه»

 جایزه و را«همینگوی»نمود
 نیزدریافتکردهاست.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%B3%DA%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85_%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85_%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B2&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88_%D8%AF%D8%B1_%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A2%D8%AE%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%84_%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%84_%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%84_%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%DA%AF_%D8%AF%D8%B1_%DA%A9%D9%88%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C


:آثارٔ  هگزید

رمانونمایشهنامه91كنونبیرازماریوبارگاسیوساتا

گفتگهو ر»تهوانبههاستكهازمشههورتری آنههامهینوشته

عصههرقهرمههان» («6311خانهههسههبز)» («6313كاتههدرا )

اشارهكهر .(«6326جنگآخرا زمان)»وسرانمام(«6319)

ای نویسندهپروییزمانیبهشهرتجهانیرسهیدكههكتهاب

ویمنتشرشدو رآنبهشرحتمربیاتخو «عصرقهرمان»

است.ایه كتهاب ر رآكا مینظامی ئونسیوپرا وپر اخته

نما برانگیزشدوهزارنسخهآنازسویافسهرانایه پروج

عامآترز هشد.بسیاریازآثارماریوبارگاسآكا می رمالء

هایمختلف نیاازجملههفارسهییوسابهزبان
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%AC_%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%AC_%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%BA%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%DB%8C%D8%B4_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%8C_%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88_%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%B1_%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%DB%8C%D8%B4_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%8C_%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88_%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%B1_%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%86%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%BA%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1%DB%8C
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 نویسی در دل تاریخ بیهقی، قصه  
«شهنازعرشاكمل»



تاریخبیهلییامسعو یازكتببرجستهزبانفارسیاست

ا بیاتپلمی و بی تاریخ وكه مهارتتمام بیهلیبا زند.

رعایتجانبحلیلتبهشرحماوقع ورهحکومتغزنویبه

رویدا هاوبهپر اخت  قیق پر از .ویژه ورهامیرمسعو می

ورواننویسندهاثریی،تاریخ ورهغزنوی ركنارزبانسل

نبرتاركآ هدكهتازبانپارسیزندهاست نامبه ستمی

  رخشد.تاریخا بیاتمی

پر از  بدیهیاستتاریخبیهلیاگرچهبهروایتتاریخمی

جنبه  رعی از است. گرفته قرار مور توجه هایا بیبیشتر

شناختی ورههایجامعهنکهبامرا عهآنبسیاریازویژگیای

می مکشوف ما بر ای غزنوی از گذشته راشو . بیهلی  ها

قصهمی چیرهتوان كهگویی  انست  ست

قا ب  ر را روزگار آن تاریخی حوا ث

میقصه عرضه خواندنی تاریخكند.هایی

بیهلیمشحوناستازكلی استانوخر ه

روای استان هریكبا بیانتكه به  رخور ی

ای حلیلتیمی سینه  ر روزگار پر ازندكه

سرزمی جاریوساریبو هاست.

كر نایاستكهحدیثبر اركمترایرانی انرآموخته

نباشد. نکر ه مرا عه را وزیر روایت حسنك زبان نوع

ویژگی پر ازیشخصیت از بسیاری و ای تصویرآفرینی های

خواندن بارها نراآقصهمستندآنچنانبرجستهاستكه

ها رسراسرتاریخبیهلیبهچش ای قبیل استانرلبد.می

هایمختلفكهگاه رقصههاییخورند همراهباشخصیتمی

حضور ارندورویدا هاییكهزنمیرواربهه مربورند.

ایبههمهداستانویژگیمذكور رتاریخبیهلییا آور

پیوستهپیرنگبهتسلسلهایبهه است. ر استانپیوسته

شخصیت تعد  مسا ه ای  كه  ار  تکیه عملها رواب 

امکان  ر استانپذیرمی استانیوحا ثها لیرا هایكند.

قصهبه پیوسته آنه  از هریك كه  ار  وجو  بههایی ها

هایمتعد بهخو مستللاستاماازرریقشخصیتیخو 

هاتکرارهانیز ر استان یگریوابستهاست.اغلبشخصیت

هاایبراییکیازشخصیتشوند یعنی رهرقصهحا ثهمی

ای 6چرخد.شخصیتمی هدو استانبرحو ای رویمی

می نیز بیهلی تاریخ  ر را گرفت.ویژگی پی  استانتوان

غزنوی  وره حکومت ماجرای  استانا لی  كه هایاست

شخصیت برای نیز می یگری رخ  یگر نویسنده هد.های

به روری را میقلمر فراموشكار گاه خواننده كه گیر 

كند رحا مرا عهتاریخاستنهحکایتوقصه.می

گیر ررفیرامیبیهلی رروایتخویرهموارهجانببی

تواظهارنظركند.ایقضاوآید ربارهمسا هوكمترپیرمی

ررفانهعملبرانگیزحسنكوزیرنیزبیحتی ر استانتاثر

عهدهپیوند بهوقوعمیایراكهبهكندوبیانعمقفاجعهمی

توانگفتبیهلی رواقعمیگذار .های استانمیشخصیت

روایتگریكه رفااعما وگفتگوهارا»است.طرفراویبی

 حنه نمایشی ر میهای راتو یف آنها چگونگی و كند

می بیگزارش كند.نآ هد تفسیر و تعبیر را آنها ای 8كه

بوسهلبی به اظهارنظرشنسبت  ر را ررفی

به باوضوحمی ر استانحسنكرا توان ید.

ای  بروجو  بوسهل منفی شخصیت كه كه

او به به راجع كاتب نیست  پوشیده كسی

نمی زیا ی قضاوت اشارهكند حتی بهو ای

فضلو انراونیز ار .

بیهلیمهارتخا ی رتو یفنیز ار .او

 هد.نمونهای ایازاشخاصبه ستمیو فقابلمالحظه

می توان رتو یفحسنك رپایچوبه ارچیره ستیرا

 ید:

وی ستاندرزیرحسنكرافرمو ندكهجامهبیرونك .
ازاربندا و پایچهكر  و كر  وستوار جبه بستو را هایازار

و بایستا  برهنه و  ستار با انداخت  ور و بکشید پیراه 
ه ز ه.تنیچونسی سایدوروییچون دهزارها ر ست
نگار.

بیانتاریخر بیهلی ر  ح روایتی ار .لحنروایتی

همی  به و ربیعتآ می ار  یعنیذاتو گفتار  ر ریشه

9جهتتاثیرگذاراست.

هایتاریخبیهلی استانخیشخانهتری قصهازجذابیکی

براس جذابرقصهخواندنینیز ار  هراتاستكهعالوه

افکنی .كه رای ملا نظریبرآنمی

را او عیرنهانی و مسعو  سلران قصه ای   ر بیهلی

قصهروایتمی آنبهایجذابوواقعیكهنویسنده ركند 

می هرات  ر سلران عدنانی باغ كوشك پر از  تو یف

كوشکیكهامیرمسعو  رآنبه ورازچش پدربهعشرتو

گوییتوانقصهبیهقیرامی
کچیره دانست هدست

روزگار آن تاریخی حوادث
قصه قالب در هاییرا

 کند.خواندنیعرضهمی
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مرربانازهر ونوشمی پر از .

آیندومسعو راجن،بهباغمی

كنند:سرگرممی

فرمو  عدنانی كوشكباغ  ر

ایبرآور ندخوابقیلو هتاخانه

مزمّ را آن و ولرا ساختند ها

آبخیر چنانكه آویختند. ها

 ر و شدی خانه بام بر رلس  به و شدی روان حوض از

هاراتركر ی.هابگشتیوخیرمزمل

تو یفمیبیهلیبهزیباییخی مکانیكهباخانهرا كند 

استفا هازخیر)پارچهكتان(ومزمل) و همسیكهآب ر

می خنك  ار ( جریان ازشو .آن پ،

ملدمه نوعی  رواقع كه خیشخانه تو یف

است   استانی موقعیت خلق برای چینی

وجه و ف به تمام هنرمندی با نویسنده

جا ب قسمت  رواقع كه خیشخانه  یگر

خبرماجراستمی چه خیشخانه  ر پر از .

آن به راجع  ار  وامی را بیهلی كه است

 رآیاروایتای ماجراتاثیرخا یبنویسد؟

تاریخ روند  ر مسا ه ای  شاید  ار ؟ ما كشور تارخ جریان

تواندماراباروحیاتشخصیایرانتاثیرینداشتهباشدامامی

كر هاست.آشناكندكهروزگاریبرای خاكفرمانرواییمی

روایتتاریخر ار . بیهلی ر یكای ویژگیاستكه او

بهزیورمورخ رفنیت. آرایدوربعخویرمیاوتاریخرا

خواندنی  ركمترمیكند.ترمیبرایما توانای خصیصهرا

كمترپبرمی آید رروایتتاریخیتواریخ یگرپیگرفت.

باشد. جا بی نکته فاقد كه تعریفشو  ماجرایی  ربیهلی

شو .خیشخانهنیزچنی موقعیتی یدهمی

خیشسلرانمسعو  به رو ایمیخانهبرایخوابقیلو ه

كهعالوهبرمربوعیوخنکی منلربه ورا فیه)تصاویر

شهوتانگیز(است:

كر ند.  ورت زمی  پای به تا سلف از را خانه ای  و
.هایا فیهازنواعگر آمدنمر انبازنان ورت

ای ركوشكشاهیبهبدیهیاستكهوجو چنی غرفه

ن است. ملتدر پدر چش  از  استان ور ابتدای  ر ویسنده

می عنوان مسعو  كه می»كند شراب پدر از .«خور پنهان

یتخیشخانهومخفیبو نآنعخوانندهپ،ازاشرافبروض

شو .فرزندسلرانمحمو یكهمشتابخواندنباقیقصهمی

 اعیه ی  ار و رپیاشاعهمذهبتاهنده  شکركشی

چونحسنكوزیررابهخاررایكندیاشخصیتبرجستهمی

مکانیاستراحتایعلیدتیبهكاممر میمسا ه  ر كشد 

شكاعما یكندكهپوشیدهازچنی تصاویریاستوبیمی

شو كهخوشایندپدرنیست.نیز رآنماانماممی

  ر آنچه شرح از پ، میخینویسنده ازخانه گذر  

عو قرار ا هاستتاگویدكهمحمو برایمسجاسوسانیمی

جاسوسانیكه باشد  اعما فرزندخبر ار اوضاعو از همواره

هایخصو یكوشكراندارند.ازای ا بتهحقرفت بهمکان

سونیزمسعو جاسوسانی ار كهاخبارواوضاع ربارپدررا

حرّه مسعو   عمه افرا  ای  از یکی رسانند. سمعرمی به

اش ار .حرهختلیهبسیاریبهبرا رزا هختلیاستكهعالق

او از نیز را  استانی بیهلی استكه شخصیتجا بی خو 

روایتمیكند.

باالخره كوشك  ر جاسوسان وجو  با

نمی مسکوت مصور خیشخانه ماند.قضیه

ای  استاما غزنه مسافتزیا یتا هرچند

می ری  رازی راه گوشخبر به و كند

كهمسعو خبر ارشو .آنبیرسد محمو می

بهه  شنیدنای خبر سلرانغزنویبا

برمیمی چاره پی  ر و بیهلیآید.ریز 

كنداماباشرحاعما تشویرمحمو رامستلیماو فنمی

گذار .بیهلیریختگیمیشاهخوانندهرا رجریانای بهه 

میای  ر عمل امروزی نویسندگان بسان اباره راكند. ی 

توان راشارهنکر ناوبهفصلتابستانه مشاهدهكر .می

ایبهگرمایایخیشخانهاشارهجای استان و فحه رهیچ

واقف گرمایشدید به را ما و فخیشخانه اما هراتنشده

كند.می

نوشتگی كهحاجبخاصاوست ری  با سلرانمحمو 

می مشورت میباره تصمی  و خكند )سااهی گیر  یلتاشی

پیك(رابههراتبفرستدتاازقضیهخیشخانهمرمئ شو .

بههراتبرسد. باشدتا بایدشرروزوشرشب رراه او

 هدكه رآناجازهایسرگشا هبهخیلتاشمیسلراننامه

اگر حتی است  شده  ا ر خیشخانه و كوشك به او ورو 

شرحواقعیماوقعرابامانعرشوند.بیهلی استانو رواقع

می ا امه خواننده  ر هیمان كشرخا ی رایما  و  هد

میبیانرایما می کنشصعودیتوانعنصر استانیكند.

كنشیكهبه ازقصهخیشخانه ریافت  ای قسمتاز  ر را

رو .كارمیبهنقطهاوجمنظورایما تعلیقتارسیدنبه

 جا ب قسمت به قصه اینما می ر اینکهخو  رسد 

سر را خیلتاش است  باتدبیر مر ی كه حاجب نوشتگی 

میمی تلف را وقت و خو ش واند نیز سوی آن از كند.

دود داستان جای هیچ ر

خیشصفحه اشارهای ایخانه

اما نشده هرات گرمای به

خیش بهوصف را ما خانه

کند.گرمایشدیدواقفمی
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كندتامسعو راازپیشامدقا دیراسریعابههراتروانهمی

ازپیر زو تر تندرو قا د كه است روش  كند. آگاه رو

رسد.خیلتاشسلرانبههراتمی

آ بهو بو ند نها ه وی با كه چنان نوشتگی   یوسوار ن
 ر واقفگشت... ملرفه بر امیرمسعو  و ساعتهراترسید

بخواندندوآنخانهسایدكر ندومهره فرمو تاگچگرانرا
ز ند.كهگوییهرگزبرآن یوارهانلرنبو هاست.

پایمر ی با كه نوشتگی  تدبیر وبا  رگیری بروز از اش

چارهنار مسعو  كر ه  جلوگیری پسر و پدر بی  احتی

میمی سفید را خیشخانه و چنی كند.جوید نیز خیلتاش

تخویربرایورو بهیابدوازجسارمکانیرا ركوشكنمی

رلبدكها مامورمعذور.كاخعذرمی

ضربه است. قصه اوج نلره بهاینما قسمت ای  كه ای

ركاریاست.شایدخوانندهبههیچكندبسیاخوانندهوار می

پایانی سرر پیربینینکند.بیهلی ر رویچنی پایانیرا

بر .او استانخیشخانههراتنهایتهنرخویررابهكارمی

ایرنازانهاززبانسلرالنمحمو بهپایاناشراباجملهقصه

بهنشاندواوراایكه بخندبر بخوانندهمیبر  جملهمی

بر :فکرفرومی

 روغ» م  فرزند ای  بر گفت بسیارامیرمحمو  ها
«گویند.می

پرسدسلرانیچنی ملتدركهمویراخوانندهازخو می

ماستبیرونمی بهقو خو شانگشت رمیاز كندكشدو

چگونهبهای نتیمهقانع رهمهجهانوقرمریمی جوید 

كند. وتظاهرمیشوشو ؟شایده قانعنمیمی

ای  توجه قابل برخینکته و خیشخانه  ر كه جاست

ای كهبهشکلهایای اثربایكواقعیتتاریخیمواجهقصه

توانی برخیعنا ر استانیراشو امامیقصهبهماارائهمی

كنی . آنمشاهده به ر غالمحسی یوسفیتاریخبیهلیرا

ك استان كر ه مانند است. رازی ای ۹ر ه وجو  اثربا كه

توانوجوه راماتیكرا رهاپیراستامامیمتعلقبهقرن

او رروایتتاریخرگاهمانندیكتاریخبیهلیمشاهدهكر .

میقصه عمل یكنوی، كسوت  ر نیز گاهی و كند

او ربیانمرا بپر از .نوی،بهگزارشرویدا هامیروزنامه

بهبیانجزئیاتكند قضاوتنمیانترا ار  نهایترعایتام

كندوهایاجتماعیموجو رابهمامعرفیمیتیپپر از  می

شخصیت  رست و ف آشکارها با ما بر را آنها  رونیات

بیمی بدهد.آنكند نظر آنها به به راجع مستلیما برایكه

می بیهلی تاریخ خواندن با  مدمیمثا  شخصیت بر توان

شرارتذاتیبینیمحمو   ه سعو  م خیرخواخیبونصریا

توانآینهتمام رواقعتاریخبیهلیرامیبوسهلوقوفیافت.

از كه را غزنوی  وره تصاویر از برخی كه  انست نمایی

 ورهمه  ماتری  بر است  بو ه زمی  ایران حکومتی های

تاریخیبازمی وجوه از كه اثری شناسی امعهجا بی  تاباند 

و... است.جغرافیا ماستهمانبرجسته مور نظر  آنچه اما

اثراستكهبرجستگیبسیاری ار .وجهقصه تاریخپر ازانه

هایمختلفرواییوا بیات استانیتوانازجنبهبیهلیرامی

■بارهنوشت.ای بررسیكر وفصلیمفصل ر




هاپینوشت
نوییوا ه -6  استان هنر میمنت نامه و جما 

 .689صكتابمهناز چ وم  22میر ا قی 

 .698همانص -8

بنهم -9 فارسی بنیانگزی حمدی ا ب استوار های

 .89ص 2۹

غالمحسی یا نامهبیهلی هنرنویسندگیبیهلی  -۹

 .218ص ۱۹یوسفی 
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 «های کور نقطه»بررسی داستان کوتاه   

«یدتامحمیر» «محمدرضاگو رزی»نویسنده

 
می  ركوچهخواب كه میبیند راه گرفته خاك رو .هایی

ازسکوتترسبرشمیك، ركوچههیچ  رهانیست.  ار .

آنرسدكهنهگیاهی رانتهایآخری كوچهبهبیابانیمی

می جنبنده یده  رختییا نه كارهمهای.شو   چش  تا جا

 امنرراجمعهایرسد. بهایمیكندخاكاست.بهتاهمی

میمی تاه برآمدگی رو نگاهكند  ابری آسمان به و نشیند

بهمی را بلندش موهای با  میكند. سره  پشت از ریز  

برمیخشیمی دایخر میشنو . مر یرا بیندكهگر  .

آید. ورتمر پراززخ است.سویاومیچهار ستوپابه

مر هابرمی اما بگریز   تا زنخیز  هایو

اندبیندكهاورامحا رهكر ه یگریرامی

همان  ورترورو با پا  ستو هایچهار

بهخون میگرفته او گریزیسوی راه آیند.

می جیغ گلوشنیست. از  دایی اما كشد 

می رنمی  رمیان تنگ را او  رآید. و چش گیرند یك

میه به تاه رو گو ا ی مز ن گریه فل  كند.یكنند.

هلرمیمی و میخندند شروع و گو ا  تو به هند كنند

كهزیرخاك ف شو  جیغخاكریخت رویاو.قبلازآن

پر .كشدوازخوابمی یگریمی

می میوقتی خواب است فهمد شده بیدار حاال و  یده 

خواهدكناربزند  هد.پتوراكهمینفسررابا دابیرونمی

كنارشكهمیتركندسنگی ح،می میشده  بیندروزند 

زند:مامان!پتوخاكریختهاست!فریا می

آستانه  ر میما رشسراسیمه پیدا  ر  یدنی با شو .

وایماندو ا میها هانربازمیخاك مرگ بده زند: خدا !

هاازكماآمده؟ای خاك

:امروزخیلیتوگویدآید حمیدمیازكالسكهبیرونمی

خو تی!

اند!هاته سرخشدهگوید:چش نسری می

است! مشق و  رس تو سرش ب، از گوید: می نیما

سرمی بالییكه اگر میگوید: شما سر ا ال م آمده  آمد 

آمدید!كالسنمی

تانگوید:خببفرماییدببینی چهبالییسرمباركنیمامی

آمده!

می تعریف نمیگوید: باور كه شما ندار   كنید.كر ن

می جانحمید تا نظرم به تعریفگوید: نیاوری باال را مان

كنی!نمی

میحاشیه  انشکده چم  براشانی را خوابر نشینند.

زند.بعدنسری ایكسیحرفینمیكند.چندثانیهتعریفمی

جرمی و    عمب ا هام  وای ازأگوید: بو م م   اری! تی

مر م!میترس

می شاخهبا  و تکانمیوز  را ممنون بید  هد.هاینرم

می ممسمهحمید خاك عوضر  یگرگوید: شد. جور هات

الزمنیستزیا جوشبزنی.

می بعضینیما نریز! مزه  رفا  گوید:

پیرمیوقت چیزهایی زندگی تو آیدها

آن باید همانكه را هستها كه رور

آن همانپذیرفت. هستند.ها كه اند

هایكورواقعیت!نلره

می ای حمید اراجیفبافت ! به كر  ای شروع باز گوید:

عللآفتابی بازه  وروبر ك  ارتا همی را مر مخرافیما

نشوند.

ا رالحمی به كشورهای تو مگر  ار ؟ ربری چه گوید:

آید؟رورچیزهاپیرنمیعلالنیای 

می بیچارهحمید برنامههگوید: برایا! جهانی و كلی ای

ترویجباورهایمتافیزیکی رجریاناست.ای كار ستوپای

گذار وراهرابرایعللهارابرایترویجحماقتبازمیقدرت

نیمامیگریزی افمی هایتوراقبو گوید:م حرفكند.

اتفاب ها وقت بعضی اما می ارم سا گیهایی به كه افتد

توجیهشونمی فرا  فکرهای قبو  معنای به ای  كر . شان

بلکهكاملنبو نعل یاكشفنشدنتوانایی ربیعینیست 

می نشان را  یگرمغز جن، از تعللی پذیرش هد. است.

اتفاقیجهان تابستان پارسا  م ه  برایخو  هایممک .

افتا كههیچتوضیحیبراشپیدانکر م.

می كلك!نسری  نکر هگوید: تعریف حاال تا چرا پ،

بو ی؟

گوید:فکركر م زومیندار  یاگفت آنبرایذه نیمامی

ز ه بعضیوه  فراموشری  ا م ترجیح نیست  مناسب ها

ای  و تعریفكر  ماجرایخوابررا ا هام حاالكه اما كن  

تعریفكن : را آن نیستم ه  بد  یدم بحثپیرآمد 

هایتوراگوید:منحرفنیمامی
ها وقت بعضی اما دارم قبول

تدکهبهسادگیافهاییمیاتفاق
 شانکرد.شودتوجیهنمی



 0313 ماه بهمن|چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و چهارم شماره 01

هارفتهبو ندبر ی .خانهماراكهانمامانای پارسا تابست

های ارآبا .ساعتحدو اید؟ وربلهو نج توبلندی یده

كر مویپایی نشستهبو مفیل نگاهمی هشببو .ربله

 وست از تا سه  و بیایندشبمنتظر بو  قرار كه بو م هام

ازربله  داییشنیدم.یباالپیش بمانندو یركر هبو ند.

چون دایتلویزیونبلندبو وم ه محوفیل بو م حتما 

میچندمی   دا كه بو   دایبار بو م. نشنیده م  و آمد

 دایجنبوجوشیا ك كر موگوش ا م  تلویزیونرا

راهرفت نبو   دایگنگآ مبو .ازجامبلندشدمورفت 

نمهایربلهسمتپله شنیدمكهاس وایمحویمییباال.

كر :نیما!نیما!مراتکرارمی

روریگنگوخر شدزنبو كهمعلومنمی اراما دا

شد. ستوپامه تکرارمیباراستیامر .هرچندثانیهیك

كاركن . انست چه رزیدوموبهتن سیخشدهبو .نمیمی

بچه شاید كر م فکر او  بو ؟ اهیعنیكی

اندباالواندتو رفتهیكرورییواشکیآمده

بهسرممی آن ارندسر اما كلیدگذراند  ها

تنهاچیزیكهبهفکرمرسیدای  نداشتند.

براش را ماجرا زنگبزن . ما رم به كه بو 

تماشا فیل  ب، از گفت: و كر م. تعریف

كنی!می

  دا باال از واقعا  ندار   فیل  به ربری آید.میگفت :

شو .جاكه داییشنیدهنمیگفت:ای 

امرفت.قرعكر موبازخندیدوربقمعمو قربان دقه

ای  پلهو سمت رفت  و بر اشت  را همراه  تلف  هربار ها.

ساعتكوهایكهباالمیپله  و بو م.رفت انگار نور یكر ه

آنخواب رشچهاراتاب از  دا و بو  باز ازمیجاتاب آمد.

میهمان بو م ایستا ه كه ببین .جایی را اتاب توی توانست 

بارباتلف شد.ای ترشنیدهمیكسیپیدانبو اما داواضح

شماره گفت :همراه  بله! گفت: وقتی و گرفت  را ما رم ی

گوشی!

خوابو اتاب تو  ا م سُر و زمی گذاشت  رو را تلف  و

س پایی . آمدم یاسریع كمتر ه  شاید بعد   قیله چهار ه

روركه  تو   نبو وخانهزنگخور .همانبیشتر تلف 

ربله به بو .چش  ما رم بر اشت   را گوشی  اشت   باال ی

 رزید  ا ز :نیماجان!سریعازخانهبزنبیرون! داشمی

گوشیراگذاشت و باسپوشیدهناوشیدهآمدمتوحیاط

توكوچهآنوبا ماشی نشست تاتوقدرماشی ز مبیرون.

خانهبچه بروی  گفت : آمدند. یاشارها خا های ی باها  ام

شانرانداشت  اند م ه چونحو لههاشسرز هآمدهبچه

گفت قرار ارموآمدمبیرون.

 حظه میچند برقرار سکوت حمیدای باآلخره شو .

ممی كه ای  كهگوید: فیلمی حتما  بو ه. تَوَه  است علوم

اگرمی  یدیترسناكبو ه.شب تنها توآنخانه رندشت 

كر م چهبرسدبهتو.م ه بو م زر می

می میا هام چه مرا ماجرای خاكگوید: آن هایگویی؟

اند.روپتوراكهمعلومنبو ازكماآمده

است.آخریگوید:حتما آپارتمانربلهحمیدمی

گوید:خب؟ا هاممی

می پشتحمید آسفا ت خب آبگوید:  اشته  نشتی بام

نفوذكر ه خاكسستشدهازجاییریختهپایی !سلفرا

نگاهكر هاید؟

بهساعت یواریپدروما رچش  شانبهتلویزیوناست.

می است.نگاه نی  و ساعتیاز ه كند.

می بلخمیازه جاش از و ندكشد

ما رمی وسرمیشو . گوید:میگر اند

تواتابتو خترمبهتر استامشببابا

بخوابد توبیاییپیرم .

گوید:هرچندنیازینیستوپدرمی

امشبباریك اگر بدینیست. و یفکر اتفاقیآنرورشده 

گر یبهاتابآید فر اشببرمیمشکلیپیرنیاید كهنمی

خو ت.

می كارنمیگوید: فکرم ا ال  بگوی . چه كند.نمی ان 

گوید:رور؟چرا؟ما رمیچهتوان ماجرارا رككن .آخرنمی

پارسا هامیگاهیازای اتفاب افتد.ایرا ازخو خانهاست.

بهباباتگفت آنخانهرانفروش گوشنکر  بیا!ای قدرچه

آمدندار .اش!حتما ای خانهبرایماه نتیمه

می حرفپدر ازآن باز یكگوید: ز ی! ای ها است سا 

شو  یااشمیجایی  تازهخان یا شافتا هخانهیكچیزی

آمدندار .ای پرتوپالهاه شدحرف؟

ی اییاحمدبیندباخانوا هخوابدخوابمیكنارما رمی

اند كر هاند.پدرو اییهیزمروشبرایگر شبهباغیرفته

كشندتاكبابكنند.ما روهایجوجهرابهسیخمیوقرعه

بشلابزن نهر  استکان اییكنار و میها را وها او و شویند

بازیمی وا یبا  سهیالضربهسهیاله  یمحکمیبهكنند.

توپالبهتوپمی و پنهانمیالی رختزند  ید از شو .ها

هرمی توپ.  نبا  رو  نمیمیچه پیدا را توپ كند.گر  

میمی متوجه برگر  . است.خواهد كر ه گ  را راه شو 

میشاخه كنار را میها  دا را سهیال و ما ر و كند.زند

داربوداماصداطوریگنگوخش
شدزناستیامرد.کهمعلومنمی

هرچندثانیهیکبارهمتکرارمی
می پام دستو بهشد. مو لرزیدو
 تنمسیخشدهبود.
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فکراشمیگریه  یگرمیگیر . نمیكند آنهرگز راتواند ها

آید.خوشحا بهپیداكند.ما رشازپشت رختیبیرونمی

 . ومیسمتما ر

آیی؟پرسد:چرانمیمیما ر

كن .مانراپیدانمیگوید:توپمی

كنار گو ا یكه به میما ر میاوستاشاره و گوید:كند

جا.حتما افتا هاون

نگاهمیجلومی توپتهگو ا رو و اخلگو ا را كند.

است.

رور رشبیاورم؟گوید:چهمی

آورم.نبرات رشمیگوید:نگراننباش اآلما رمی

كند.یگو ا ریزشمیپر .اما یوارهوبه اخلگو ا می

می جیغ خاكبهما ر میكشد. را ما ر پوشاند.سرعتروی

میمی گریانفریا  و سعیمینشیند راكندخاككشدو ها

پ،بزند.

پر .ما ركنارشنیست.زیرازخوابمی

هاشخاكنشستهاست.ناخ 

چش همچ از اشك سرازیرنان هاش

زند:مامان!است.فریا می

پرسد:شو ومیزنند.پدروار می رمی

زنی؟چیشده؟چرافریا می

می تخت به مینگاهی و كماست؟انداز  مامان گوید:

 ان .گوید:نمیباهقهقمی

 ان چیه؟مگرپیرتونبو ؟نمی_

 ان !زند:م نمی ا می

رو .چند حظهكندوبیرونمیوروبراتابرانگاهمیپدر 

برمی میبعد و آشازخانه گر   حمام   ستشویی  گوید:

ز ه؟هیچ غیبر كما شب نصف  و ساعت یعنی نبو . جا

تختمی میچشمربه جلو سریع میافتد. زانو وآید  زند

می نگاه را پرزیرش تخت زیر است.كند. خاك از
_______________________________

بررسیداستان

ترکیبدوراوی)سومشخص،اولشخص(

سومشخص

یروایت سومشخص وقایعیكه ربیروناتفابافتا هبدنه

كند.نویسندهروایتمی

مثا :

كوچهخوابمی  ر میبیندكه راه رو .هاییخاكگرفته

 ار . رمیهانیست.ازسکوتترسبرشك، ركوچههیچ

آنانتهایآخری كوچهبهبیابانیمی رسدكهنهگیاهی ر

می جنبنده یده یا  رختی نه چش همهای.شو   تا جا

كندخاكاست.كارمی



اولشخص

ها او شخصعینیهستند.شخصیت

مثا :

می پیدا  ر ی  رآستانه سراسیمه  یدنما رش با شو .

زند:وای!خدامرگ بده و ا میماندها هانربازمیخاك

هاازكماآمده؟ای خاك

گوید:امروزخیلیتوآید حمیدمیازكالسكهبیرونمی

خو تی!

اند!هاته سرخشدهنسری میگوید:چش 

گوید:ازب،سرشتو رسومشقاست!نیمامی



ژانر:شگفتاست.

براساس ندار    رشگفتاستدال یوجو 

اتفابمربهت است ممک  خواننده زیستی ی

خاك بیداریبا شخصیت رخوابو بیفتد 

همانخاكیراسروكار ار  ما روپدر ختر

بینند.بیند رواقعیتمیكهاو رخوابمی

مثا :

ی رپیدامیشو .با یدنما رشسراسیمه رآستانه-6

!خدامرگ بده وایزند:ماندو ا میها هانربازمیخاك

هاازكماآمده؟ای خاك

رو .چندكندوبیرونمیاتابرانگاهمیپدر وروبر-8

گوید: ستشویی حمام آشازخانه گر  ومی حظهبعدبرمی

جانبو .یعنیساعت ونصفشبكماغیبرز ه؟هیچ

زندوافتد.سریعجلومیآید زانومیچشمربهتختمی

كند.زیرتختپرازخاكاست.رشرانگاهمیزی

داستانخبریاست.

خبرمینویسنده با ازجهاناررافخو  كندمخاربرا

است.تركهتأویلیافته

مثا :

رو .هیچهاییخاكگرفتهراهمیبیندكه ركوچهخوابمی

كوچه میك، ر برش ترس سکوت از نیست.  رها  ار .

آنی كوچهبهبیابانیمیانتهایآخر رسدكهنهگیاهی ر

می جنبنده یده  رختییا نه كارهمهای.شو   چش  تا جا

كندخاكاست.می

ازنظرشیوهبیان:حداقلگرااست.نثر

می گودال داخل به اماو پرد.
کند.یگودالریزشمیدیواره

می جیغ خامادر بهکشد. ک
 پوشاند.سرعترویمادررامی
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وا اربهشکلغیر را خواننده است  گویا بهمستلی ك و

كند.تعمقمی

مثا :

ست.بهساعت یوارینگاهشانبهتلویزیوناپدروما رچش 

كشدوازجاشكند.ساعتیاز هونی است.خمیازهمیمی

گوید: خترمبهتراستگر اندومیسرمیشو .ما ربلندمی

م . پیر بیایی تو بخوابد  تو اتاب تو بابا امشب

آنمیپدر یكباراتفاقی نیستو نیازی چند هر رورگوید:

اگرامشبمشکلیپیرنیاید كهشده و یفکربدینیست.

گر یبهاتابخو ت.آید فر اشببرمینمی



نویساست.نثرازنظرروایی:آسان

6- روش .  استان ررح-8ررح

یآغازوپایان( استانمعلوم)نلره

 استانباخوابشروعوباخوابپایان

پذیر .می



مثال،ابتدایداستان

خوابمی  ر میكوچهبیندكه راه رو .هاییخاكگرفته

 ار . رهانیست.ازسکوتترسبرشمیك، ركوچههیچ

آنانتهایآخری كوچهبهبیابانیمی رسدكهنهگیاهی ر

می جنبنده یده یا  رختی نه چش همهای.شو   تا جا

كندخاكاست...كارمی



مثال،پایانداستان

ی اییاحمدبیندباخانوا هخوابدخوابمیكنارما رمی

انداند.پدرو اییهیزمروش كر هبرایگر شبهباغیرفته

كشندتاكبابكنند.ما روهایجوجهرابهسیخمیوقرعه

بشلاب نهر  استکانزن اییكنار و میها را اووها شویندو

بازیمی وا یبا  سهیالضربهسهیاله  یمحکمیبهكنند.

توپالبهمیتوپ و پنهانمیالی رختزند  ید از شو .ها

میمی چه هر توپ.  نبا  نمیرو  پیدا را توپ كند.گر  

میمی متوجه برگر  . است.خواهد كر ه گ  را راه شو 

میشاخه كنار را میها  دا را سهیال و ما ر و كند.زند

میاشمیگریه فکر هرگیر .  یگر نمیكند گز راآنتواند ها

آید.خوشحا بهپیداكند.ما رشازپشت رختیبیرونمی

 و .سمتما رمی

آیی؟پرسد:چرانمیما رمی

كن .مانراپیدانمیگوید:توپمی

می اوستاشاره كنار گو ا یكه به میما ر و گوید:كند

حتما افتا هاونجا.

نگاهمیجلومی توپرو و اخلگو ا را تهگو ا كند.

است.

رور رشبیاورم؟گوید:چهمی

آورم.گوید:نگراننباش اآلنبرات رشمیما رمی

كند.یگو ا ریزشمیپر .اما یوارهوبه اخلگو ا می

جیغمی میما ر را خاكبهسرعترویما ر پوشاند.كشد.

راكشدوسعیمیكندخاكنشیندوگریانفریا میمی ها

،بزند.پ

پر .ما ركنارشنیست.زیرناخ هاشخاكازخوابمی

نشستهاست.

هاشسرازیراست.همچناناشكازچش 

زند:مامان!فریا می



ی )بدنه زبانداستاننوشتاریاست.

روایتودیالوگهایکدستاست(

 یا و  ازا و  برگرفته نباید نویسی

مخارب باید بلکه رریقزیرالیهربیعت رفباشد بااز ها

های رحا گفتگوآگاهباشدتاشخصیتهریكازشخصیت

می چه آن و حفظ خو   رذه  را روایی خواهدانمسام

شخصیت بی  گفتوگو كر ن بد  و ر   هابر اشتكند.

سا هبو ن ماراباررزفکر باورهای رای  استانعالوهبر

ربله تحصیالت  اایدوئو و ی  محلی حتی و جتماعی

آگاهمیسکونتآن اوساز  مخاربمیها  اندچهكسانیبا

زنند.حرفمی



یروایتنوشتاریاست.)مثالاولودوم(بدنه

مثا او :

راپارسا تابستانمامانای  خانهما رفتهبو ندبر ی . ها

 یده بلندیكه تو  نج  و ربله  و ساعتاید؟  ارآبا . های

ربلهحدو  بو . شب نگاه ه فیل  بو م نشسته پایی  ی

 وستمی از تا سه  و منتظر و بو كر م قرار كه بو م هام

بیایندشبپیش بمانندو یركر هبو ند....

مثا  وم:

گوشیراگذاشت و باسپوشیدهناوشیدهآمدمتوحیاط

توكوچهآن ماشی ز مبیرون. تاقدرتوماشی نشست وبا

خانهبچه بروی  گفت : آمدند. یاشارای ها خا هی باها  ام

نثرازنظرشیوهبیان:حداقل

مستقیم شکلغیر است.به گرا

را خواننده است، گویا و کم

 کند.واداربهتعمقمی
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شانرانداشت  اند م ه چونحو لههاشسرز هآمدهبچه

گفت قرار ارموآمدمبیرون.



هانوشتاریاست.)مثالسوم(دیالوگ

چهمیا هاممی ماجرایمرا هایروگویی؟آنخاكگوید:

اند.كماآمدهپتوراكهمعلومنبو از

است.یآخرگوید:حتما آپارتمانربلهحمیدمی

گوید:خب؟ا هاممی

می پشتحمید آسفا ت خب آبگوید:  اشته  نشتی بام

نفوذكر ه خاكسستشدهازجاییریختهپایی !سلفرا

اید؟نگاهكر ه



تصویر(عناصرداستان)زمان،مکان،توصیف،صحنه،

زمان:

هارفتهبو ندبر ی .تابستانمامانای *پارسا 

كند.ساعتیاز هونی است.*بهساعت یوارینگاهمی

مکان:

نشینند.خوابررابراشانتعریفیچم  انشکدهمیحاشیه

میكند.

تو یف:

 هد.هاینرمبیدممنونراتکانمیوز وشاخهبا می

 حنه:

گذاشت و باسپوشیدهن اوشیدهآمدمتوحیاطوگوشیرا

آن كوچه تو بیرون. ز م ماشی  تابا ماشی نشست  تو قدر

خانهبچه بروی  گفت : آمدند. یاشارای ها خا هی باها  ام

شانرانداشت  اند م ه چونحو لههاشسرز هآمدهبچه

گفت قرار ارموآمدمبیرون.

هاقویاست.(تصویر:)تصویرپر ازی

كنا می* ما ر میر خواب خانوا هخوابد با  اییبیند ی

 اییهیزمروش احمدبرایگر شبهباغیرفته و پدر اند.

كشندتاكبابكنند.هایجوجهرابهسیخمیاندوقرعهكر ه

شویندوهارامیهاواستکان اییكنارنهر بشلابما روزن

یمحکمییالضربهكنند.سهاووسهیاله وا یبا بازیمی

شو .هااز یدپنهانمیالی رختزندوتوپالبهبهتوپمی

میمی چه هر توپ.  نبا  نمیرو  پیدا را توپ كند.گر  

میمی متوجه برگر  . است.خواهد كر ه گ  را راه شو 

میشاخه كنار را میها  دا را سهیال و ما ر و كند.زند

میاشمیگریه فکر هركگیر .  یگر نمیند آنگز راتواند ها

آید.خوشحا بهپیداكند.ما رشازپشت رختیبیرونمی

 و .سمتما رمی

شدزن اربو كهمعلومنمی*اما داروریگنگوخر

شد. ستوپاماستیامر .هرچندثانیهیكباره تکرارمی

هكاركن . انست چ رزیدوموبهتن سیخشدهبو .نمیمی

رورییواشکیهایكیعنیكیبو ؟او فکركر مشایدبچه

هاگذراند اماآناندباالو ارندسربهسرممیاندتو رفتهآمده

كلیدنداشتند.



یداستانچیست؟!مسئله

بیندوهایعمیبیمیا هامشخصیتا لی استانخواب

زخواب خترشانراهاییاترازآن ما روپدرشنشانهعمیب

بینند. رواقعیتمی

مثا :

می*ما رشسراسیمه رآستانه با یدنی رپیدا شو .

!خدامرگ بده زند:وایماندو ا میها هانربازمیخاك

هاازكماآمده؟ای خاك

 وروبر پدر می* نگاه بیرونمیاتابرا و چندكند رو .

گوید: ستشویی حمام آشازخانه ومیگر   حظهبعدبرمی

جانبو .یعنیساعت ونصفشبكماغیبرز ه؟هیچ

زندوآید زانومیافتد.سریعجلومیچشمربهتختمی

كند.زیرتختپرازخاكاست.زیرشرانگاهمی



محورمعناییداستانچیست؟!

انسانسهح،واقعی ار .

.واقعیتزندگیدربیداری-0

مثا :

می بیرون كالسكه میاز حمید توآید  خیلی امروز گوید:

خو تی!

اند!هاته سرخشدهگوید:چش نسری می

گوید:ازب،سرشتو رسومشقاست!نیمامی

اگربالییكهسرم آمده سرشمامیمی ا ال گوید: آمد 

آمدید!كالسنمی

تانهبالییسرمباركگوید:خببفرماییدببینی چنیمامی

آمده!

نمیمی باور كه شما ندار   كر ن تعریف كنید.گوید:

می تعریفحمید نیاوری باال را مان جان تا نظرم به گوید:

كنی!نمی

نشینند.خوابررابراشانتعریفیچم  انشکدهمیحاشیه
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ثانیهمی چند نسری كند. بعد زند. نمی حرفی كسی ای

می وای ازگوید: بو م م   اری! جرئتی و    عمب ا هام 

مر م!ترسمی



عدمواقعیتدرخواب.-9

مثا :

می  ركوچهخواب كه میبیند راه گرفته خاك رو .هایی

ك، ركوچه ترسبرشمیهیچ سکوت از نیست.  ار .ها

رسدكهنهگیاهی رآن رانتهایآخری كوچهبهبیابانیمی

می  رخ یده نه جنبندهشو   كارهمهای.تییا چش  تا جا

های امنرراجمعرسد. بهایمیكندخاكاست.بهتاهمی

میمی تاه برآمدگی رو نگاهكند  ابری آسمان به و نشیند

میمی ه  به بلندشرا موهای با  سركند. پشت از ریز  

برمیخشیمی دایخر میشنو . مر یرا بیندكهگر  .

 ستو میچهار او سوی به زخ پا از پر  ورتمر  آید.

برمی زناست. و مر ها اما بگریز   تا راخیز   یگری های

رورچهار ستوپااندوهمانبیندكهاورامحا رهكر همی

 ورت خونبا میهای او سوی به گریزیگرفته راه آیند.

می جیغ گلوش رنمینیست. از  دایی اما راكشد  او آید.

یكچش بهه ز نگو ا یروگیرندو رتنگ رمیانمی

فل گریهمیتاهمی میكنند.  هندخندندوهلرمیكند.

می شروع گو ا و قبلازتو خاكریخت رویاو. به كنند

كشدوازخوابكهزیرخاك ف شو  جیغ یگریمیآن

میپر .



هردوواقعیتاجتنابناپذیراست.-3

ا :مث

می وقتنیما بعضی نریز! مزه  رفا  زندگیگوید: تو ها

آنچیزهاییپیرمی باید كه همانآید را هستها كه رور

هایكورواقعیت!اندكههستند.نلرههاهمانپذیرفت.آن



داللتمندیداستان:

هرچیزیبههرشکلیباید  یلی اشتهباشد.نویسندهبا

تتداخلذه بارویاوواقعیترانشاننشان ا ن و یلعل

می هد.

سازاستوباخاكسروكار ار .ا هامممسمه-6

هایترسناكیبزر  تنهااستوفیل نیما رخانها-8

میبیند.



هاکهدرخدمتداستاناست:استفادهازنشانه

بی نشانهآننویسنده  رریق از كند  مستلی  اشاره هاكه

میسفضا بهازی را  استان ا لی كلید حا   رعی  و كند

 هد.خوانندهمی

رو .هاییخاكگرفتهراهمیبیندكه ركوچهخوابمی-6

هاتجورشد. یگرگوید:عوضرخاكممسمهحمیدمی-8

الزمنیستزیا جوشبزنی.

می-9 بعضیوقتنیما نریز! مزه  رفا  زندگیگوید: تو ها

آنمیچیزهاییپیر باید كه همانآید را هستها كه رور

هایكورواقعیت!اندكههستند.نلرههاهمانپذیرفت.آن

گوید:ای كهمعلوماستتَوَه بو ه.باآلخرهحمیدمی-9

می كه فیلمی آنحتما  تو تنها  شب  ترسناكبو ه.  یدی

زر می اگرم ه بو م  چهبرسدبهخانه رندشت  كر م 

.تو

زیرناخ هاشخاكنشستهاست.-۹



داستاندوسطحیاست.

سرحاو :

واضحوآشکار عدمپیچیدگیزبانی

مثا :

میخوابمی راه هاییخاكگرفته  ركوچه رو .بیندكه

 ركوچههیچ میك، برش ترس سکوت از نیست.  ار .ها

رسدكهنهگیاهی رآن رانتهایآخری كوچهبهبیابانیمی

می  رختی یده نه جنبندهشو   چش همهای.یا تا جا

تاهكارمی به  بهایمیكندخاكاست. های امنررارسد.

می میجمع تاه برآمدگی رو ابریكند  آسمان به و نشیند

ریز  ازپشتسركند.با موهایبلندشرابهه مینگاهمی

برمیخشیمی دایخر میشنو . مر یرا بیندكهگر  .

می او سوی به پا  ستو زخ چهار از پر  ورتمر  آید.

برمی زناست. و مر ها اما بگریز   تا راخیز   یگری های

اندوهمانرورچهار ستوپابیندكهاورامحا رهكر همی

آیند.هایخونگرفتهبهسویاومیبا ورت

می جیغ نیست.  گریزی گلراه از  دایی اما وشكشد 

یكچش بهه گیرندو ر رنمیآید.اوراتنگ رمیانمی

فل گریهمیز نگو ا یروتاهمی میكنند. خندندوكند.

وهلرمی گو ا  تو می هند خاكریخت شروع به كنند

آن از قبل او.  یگریروی جیغ شو    ف  زیرخاك كه

پر .خوابمیكشدوازمی
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سرح وم:

هنانسانازواقعیتبهرویاتأثیرذ-0

هرچندثانیهیكباره تکرارمی  ستومثا او : شد.

نمیپاممی بو .  انست چهكار رزیدوموبهتن سیخشده

بچه شاید كر م فکر او  بو ؟ كی یعنی یككن . روریها

گذراند اندباالو ارندسربهسرممیاندتو رفتهیواشکیآمده

اكلیدنداشتند.تنهاچیزیكهبهفکرمرسیدای بو هاماآن

كهبهما رمزنگبزن .ماجرارابراشتعریفكر م.وگفت:از

كنی!ب،فیل تماشامی

می  دا باال از واقعا  ندار   فیل  به ربری آید.گفت :

شو .گفت:ای جاكه داییشنیدهنمی

مثا  وم:

می میوقتی خواب است  یدهفهمد شده بیدار حاال و  

خواهدكناربزند  هد.پتوراكهمینفسررابا دابیرونمی

كنارشكهمیح،می میكندسنگی ترشده  بیندروزند 

زند:مامان!پتوخاكریختهاست!فریا می



تقابل،خرافه/عقل-9

می ممسمه*حمید خاك عوضر شد.گوید: جور هات

یا جوشبزنی. یگرالزمنیستز

گوید:بازای شروعكر بهاراجیفبافت !ای *حمیدمی

عللآفتابی بازه  وروبر ك  ارتا همی را مر مخرافیما

نشوند.

می بیچاره*حمید برنامهگوید: برایها! جهانی و كلی ای

ترویجباورهایمتافیزیکی رجریاناست.ای كار ستوپای

گذار وراهرابرایعللرویجحماقتبازمیهارابرایتقدرت

كند.گریزی افمی

گوید:خبآسفا تپشتبامنشتی اشته آب*حمیدمی

نفوذكر ه خاكسستشدهازجاییریختهپایی !سلفرا

اید؟نگاهكر ه

می حمید ای * حتما گوید: بو ه. تَوَه  است معلوم كه

می كه فیلمی بو ه. ترسناك آن یدی تو تنها  خانهشب 

می زر  بو م  ه  م  اگر تو. رندشت  به برسد چه كر م 

تفکراتنیما

می وقت*نیما بعضی نریز! مزه  رفا  زندگیگوید: تو ها

آنچیزهاییپیرمی باید كه همانآید را هستها كه رور

هایكورواقعیت!اندكههستند.نلرههاهمانپذیرفت.آن

می م حرفگ*نیما بعضیوید: اما قبو  ارم را هایتو

اتفابوقت شانشو توجیهنمیافتدكهبهسا گیهاییمیها

بلکه نیست  ربیعی فرا فکرهای قبو  معنای به ای  كر .

نشدن كشف یا عل  نبو ن كامل

 هد.تعللیازتواناییمغزرانشانمی

پذیرشجهانجن، یگر هایاست.

ممک .

می ما ر ای * از گاهی گوید:

میاتفاب خانهها خو  از ایرا  افتد.

گفت  بابات قدربه چه پارسا  است.

ای ه نتیمه بیا! گوشنکر   نفروش  حتما آنخانهرا اش!

ای خانهبرایماآمدندار .

می حرفپدر ازآن باز یكگوید: ز ی! ای ها است سا 

شو  یااشمیكچیزیجایی  تازهخان یا شافتا هخانهی

آمدندار .ای پرتوپالهاه شدحرف؟



عناصرشکلی

« وخ موازی»اگرازبیرونبهساختار استاننگاهكنی 

می هیچرا كه نمیبینی   تالقی ه  با  ریكگاه  ائ  كنند 

كنند.امامیانای  وخ موازیخالءویاجهتحركتمی

رفتوآمداستذه چیزیكه ریوجو ندار تنهااحفره

واقعیتمی تعریفیاز نیما وانساناست. تعریفی هد  ا هام

 رموازیه قرارمی  وتعریفرا هر نویسنده  هدوازخواب 

ی استانراحلكر .توانمعا  هبایكفرمو سا همی



خواب+بیداری=واقعیتزندگیانسان



پایانداستان

پ  و ایما  میبا تمام وما ررسر استان  رشو  ا هام

ماند.ابهاممی

آیا-8آیاگو ا زیرتخت ختربو ه ما ررابلعیده؟!-6

ما رباوار شدنبهخواب ختراورانمات ا هتابهواقعیت

■بازگر  ؟!
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 بازی شب ، اثر صادق چوبك، از مجموعۀ خیمه«مردی در قفس»نگاهی به داستان    
 «مسل شوبکالئی»



بینیخو را رتواننوشتامافکرخو یاجهانچگونهمی

نویسد.اندیشدمیگونهكهمیمت  خیلنکر ؟هرك،همان

متنی از نویسنده تفکر تمام یا نویسنده تفکر بازخوانی اما

اندكیسخت رمانی راندشت  از بلکه كوبیدنبركوتاه  از تر

شو باور اشتكهنویسندهحا  میآبحوضاست.باای 

كه ار ررحیمی همانگاه ك بههمان ست–زندخو را

 و ا هاست.-اندازه

وقتی و ت «كارنامةسانج»خواهد ركتابآبا یمیچرا

برا ریبه آنخواهرو نلربزندكه ر با استانیرا اشتباه

 اریكهومزرعهنامدشوندهر وراسیدمیبسترمیه ه 

خواند؟كر ندسیدمیاشكارمیآن و ركو كی رمزرعه

آیاجزای استكهغرضی ركاراست.

تنهاای  بو نرا كنیچوبكسید فکر كه

مذهبی تا برگزید ای  نشانبرای را بو نر

قانع   یل اندكیكننده هد بلکه نیست  ای

برایسا ه كه قداستی اوج است.  وحانه

گیری وقتیاستكهمسلمانایرانی رنظرمی

می شکسته قداست ای  باشد. سید شو  او

تنهااگراوراباهمانحا پلشتیكه رونخانه ار ببینی.

 ستشویی باشد  شرع خالف نیست الزم حتی پلشتی ای 

رفت سیده خواندنیاست!

خانكه رشهراماكسینیستكهازچوبكبارسد:حس 

 را  ی  همة بساط كه شد چه بو  خیر به تأكید–شهره

می را  ی  همة شرابخواری.-كن  به رسید و كر  جمع

خانراشاهدنیستی .شایده  یرجنگی ر رونسیدحس 

پلشتیرسیده پیروزیبا مدتی  از بعد و بو  جنگبرپا ای  

فبلکهموظ–كر شدچوبك رفیمیاست.باای حا  می

تنهانشانةنوشت.ایازآنرابهیا گاربرایمانمیخارره-بو 

ایشدهاینکهویه مذهبیاستوه نیستفضایتو یف

 هد تنهاخانخبرنمیاستكهآنه ازروندپسگراییحس 

از هدكهاوبهسببرنجخبرمی هایزندگیازهمهبریده 

ا آیاپیرازای   كهسهلاست. میخدا را شناختیاوخدا

نمی پاسخی ا ه انسانمیهموارهچنی بو ؟ آیا تواندشو .

بو ه  خدایی نیاید یا ش كه شو  پلشتی  ر غرب آنلدر

انسان  ر آنچه رسوب باشد؟ مر ه ]خدا[ اكنون هرچند

خواهینامرراهرچهمی-ماند ضمیرناخو آگاهآ میمی



 نف،كشید–بگذار برای  استانروزنی  ر كه است ن

چوبكنیست.

 میان ای  یاسم » ر   ه نه« كه است منفعلی موجو 

باای موجو ی-كندخانسرمیمشخصاستچراباحس 

خانراونهمشخصاستچرارازحس -كهجزپلشتیندار 

انگارانهنیستتنهابهای جملهبسندهكند.آیاسا هفاشنمی

ر یاسم    ه و كنی واگذاری: خو ش به راه»ا از ه  او

«خان... مبازیوحرصجواب ا هبو :بله سیدحس 

موجو مبه  یگر رای  استانسو ابهاستكهعاشلانه

حس  بچهبا آنلدر و كر  زندگی كنارخان از گانه

حس سرخور گی میهای پرسرخان با و كهگذشت هایی

كر كهآ ما ر  حس جامیانگارانهبو خو رظاهرسا ه

ماند.ای زنبهچهچیزیانگشتبه ه وامی

خان  بستهبو ؟بهخانبو نر؟یا رحس 

زیباستیا آنلدر زندگی اگر بو نر؟ سید به

زنمی ای اگر روفتتواند روبوسانزندگیرا

   از را انسانی و رنجكند و  ر  چركینیِ

پ، فیل برهاند  بیافک  اقرارچوبك محابا

كر هنلص رخللتنیست  رنگاهاوبهخلقاست.چوبك

میبی جزاختیار چیزی سو ابه خوشبختیِ بگوید خواهد

پ، حس  شد. تکمیل از واجشان با كه نداشت ك  خان

نگریست.زندگیرازیبامی-ك او ست-سو ابه

رنجهمراهپرسراساسیای است:آیازندگیكهبا ر و

سو ابهیا بازیبا ندار ؟كیفتریاكو است ذتیبههمراه

زندگی زیبای بخر رفت   ستشویی حتی چرور؟ راسو

نیست؟اگرنیستچرانامخألرامستراح)محلراحتشدن(

آمیزی وسگ هرچند رگلوالیباشد اند؟ ره گذاشته

می پرسر ای  پ، از  یگری پرسر چرور؟ آیازاید:

زشتیآنچش  ذت از جذابنیستكه آنلدر هایزندگی

 یدوباوشی؟اگرچنی نیست چراسو ابهزندگیراشا می

كر .آیاسو ابهخر سا یاستكهبهاندازۀراسوشا ه می

فهمد؟ه  ر ورنجرانمی

هایزندگیمشهو است.نتیمهآنکهگریزچوبكازخوشی

كه رهایرسخ براند چنانازخوشیاوحتیخوشندار 

خانباسو ابهرافل سهماهرق ررح استان زندگیحس 

گونهتو یفكر هكهبهتیریج ر ز ه.آنسهماهراه آن

است: این پرسشاساسی
آیازندگیکهبادردورنج
همراهاستلذتیبههمراه
ندارد؟کیفتریاکوبازی
 باسودابهیاراسوچطور؟
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چشدورنخور . رنتیمه خاناینكمیهاییكهحس ورنج

یك نمایرِ ای   ر راجانبهخواننده رنج و  ر  تنها گرایانه

بیندكه رقف،بیندوپستینوعانسانرا ومر یرامیمی

اسیراست.

 رمی بنگری كه  قیق همةاما با ه  چوبك برای یابی

قف،بساطبدبینی همان  ر آنکه اشگریزگاهینیستجز

و تریاك با مر  آن برای كند  په  خوشی

چراكهنمی شو انکاربرایراسوباجفتگیری.

 ره  بساطآمیزكر   ر را رنج و خوشی ی

شو انکاركر خوشیرا.زندگی نمی

میحس  باز را  ر برایخان سگی تا كند

جفتگیریوار شو  كهاگرچندتاوار شوند

خان رند.اماحس خانرامییاهمدیگررایاراسورایاحس 

تواندبههمی راحتی ررابازكند بهچهراحتی ركهنمی

بند تاسگبعدیوار نشو !یا ماننرو :سگحیوانمیرا

سبب به كند تصا ف سگ با ماشینی است  عمیبی

شو .تر یدیندارمسگیكهبندیسفتر اغانمیاستخوان

ایاستحاضرنیستنوبتررارعایتحریصِرسیدنبهماچه

كند.

كهبه معناست بدی  خانه به سگ یك ورو  حا   هر

تنهایك.چوبك(ناخو آگاهبهشهوتقیدز هاستنویسنده)

چوبكه  راسو. با   بری و محبت برای است سگكافی

هرچنداجازهنمی  هدكسیبرایرقیدانسانملیدیاست 

كند.بزند.خو شای كاررامی

ازسویی یگر سگنشانازغریزۀآ میاستكه رنها 

سنیست.اماهمی كههركسیهست هرچندنما غریزۀهو

نمیحس  اجازه نویسنده یعنی بست  را  ر هرخان  هد

  رخواستغریزه كاری هر و شو  وار  كند  رغیان ای

انمام هد.ای اختیارباآ میاست.هنوزچوبكمختاراست

هایزندگیشو .كهبدیرابرگزیندیاخو شیکیازپلشتی

خور هو ومثلسگكتكشآ و میآخرسرآنکهراسوگل

آیداماحاضرنیست ستاز ذتیبر ار كهباربیعتر رمی

نیست؟ است  زندگی زیبای  ذتِ ه  ای  است. گرفته خو

شك هست هرچندآ و هباشد.بی

 ره می به مختلف زوایای از انسانتوان  و آمیزی

آمیزی وسگتنهانگریست هرچندبهذهنتبیایدكه ره 

ربیعتحیوانیآنهارابهرخبکشد:

سخیف- كه جنسی  حنهغریزۀ نمایرتری  به را ها

و فمی  ذتی است گذار   سخیف  ار .  نبا  به ناشدنی

انداز .پ، برایرسیدنچراكهازفرازانسانبو نپایینتمی

بهملامپیشی بایدآسانسورسوارشویتابههمانربلهكه

آمیزیِمر وزنسلوطه ا امه هی.پیامد ربو یبرسیو

بلکهآنی–ایاستكه یروزازربلةروحانی

ای  برایا امة-پیراز آنها آنبو ند.  ر

ناچارندبرگر ندبههماننلره سیرروحانی 

ای بهسبب بزنند. رق  را شروعی وباره تا

حیوانی نه است  انسان جسمی ربیعت

یوانیانسانبهای استكهانسان.ربیعتح

ك، ره  هر با یا ت  چند با قیدی هیچ امابدون آمیز  

آمیزیبایكت ازربیعتجسمانیانساناست نهبه ره 

 اشتنیباشد بهاش.بلکهاگرآنیكت  وستربعحیوانی

 رآغوشه  آیا ربعروحانیانساناستتاربعجسمانی.

حس  سو ابو ن با ای خان آیا و اوست حیوانی ربع از به

چوبكازآنبه برای م،جس است؟پ، چرا بو نتنها

كند.ان،وعالقهتعبیرمی

آمیزی وانسان)یا وسگ رنوشتةچوبك(نشان ره -

آمیزیرنجوا  ) ر (است.رنمینهفته رخور ناز ره 

می اینکه  با رنماست  شاید است.  ذیذ پیچر انی ربه

شک و ستشوییرفت باشداما ستشوییرفت خو  ذتیاز

ایرسیدكهای  ر وتوانبهوا یتخلیهراهمراه ار .نمی

سرزمی آرمانی  ر جز باشد  تنها  ذتِ نباشند  ه   ذتبا

رسد.رویسلف كهاندكی وربهنظرمی

راستیبهاماچراكفةرنجاینلدربرایچوبكسنگی است.

كند؟ ذترانچشیدهاستیاانکارشمی

مقیدی انسان هم چوبک
دهداست،هرچنداجازهنمی

بزند. قید برایش کسی
 کند.خودشاینکاررامی
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 روایتی تازه در نقد آثار هدایت ؛هنر و فالکت   
 «اهللرویی روح»

 
 بههمی شكهدایتاست بیماینویسنده6تری پروبلماتیك

ای رمور آثارویكاری ورت ا هكنونكمترنویسندهاسببت

یگر ابخو نکشانده اثراورا رجاذبهاشیرییاقتداراثكهها ه

نویسندهباشد ای  آثار مور   ر اثری كمتر نتیمه  ر شهیر. ی

 رخو نداشتهباشد. منتشرشدهكهر پایزندگیغریبویرا

حتا–ییكاثررسدكهفارغازنویسندهبراستیكیوقتآنمی

هدایتباشداگرنویسنده -یآناثر  بهبهمت  عنوانجهانی ر 

رسدكهكاملبار ازی وآنرانلدكنی .وكیوقترفرامیخو 

ایبراینلدرانهمیدانیبرایتاختوتازاغراضخو  بلکهشیوه

عریان برای روشی هنری  اثر  رخوانر و هنری اثر فرم سازی

یوقتنتیمهآشکارشدنمعناومعناهایپنهانآنقرار هی ؟ك

می هنریآن و ا بی نلد كه برسد نلده  به مت ِ به چیزی واقع

ی كتریهمارهتأكیدشده وبنابهگفته اضافهكندكشیدهشده

 نلد–پاینده كه باشد شاخصی منتلد تنها شاید وكه هایفیل 

تاكیباید–رمانوشعرو استانكوتاهشانبراساسنظریهاست

ایومِ عِندیباشد؟!سلیلهنلدمانلدی

ایرابهچیزیهایروزنامهاگرشبیخوننلدواره–زو یهشایدب

 همچنانكهبهای نوعنلدروشمندومتدیكبرسی –برنگیری 

.شو هاییتكوتوك رای زمینهچاپومنتشرمیگاهكتاب

 فالكت»كتاب و هنر » منتشر اثر یشدهچهارمی 

رورینلدآثارهدایت ار واگرچهبه سعی رارائهم.ح.عباساور

و  اثرخو راپیرنبر هینلدمدرنی براساسهیچنظریه قیق

 وراز امابرآنبو هتابهباتلفیقچندشیوهكارخو راپیربر ه

مریدوغرضورزی ازها همرا یهایاشیداییِ مسحوری خو را

یزندگیهدایت ورنگه ار وبهنلدینسبتا فرما ازآثاركننده

یآثارهدایتراا ملدورمحتوایمفتونكنندهاو ستبزندوحتی

.-ا بتهحتیا ملدور–نیزنا یدهبگیر .

 فصل  ه روایت-كتابشامل بهمی– ه روایتی هر  ر باشد.

هاا بتهنهفل قصه–اختهشدهاستهایهدایتپر ابعا یازقصه

توانای  هكهمی–یا فهانبلکه یگرآثارویه چونسفرنامه

 تلسی كر –بهگمانم –روایترا قسمتممزا قسمتبه و :

نخستشاملشرروایتاو تاشش وقسمت ومشاملچهار

 رعوب نویسندهتاحدو یهنوزم. رقسمتاو روایتهفتتا ه

شیوه  ا نآثارویبا مفتونخ سیرزندگیهدایتوگره ییا

اوست اندیشگانی زیربنای و اندیشه و هر–زندگی وی ر ا بته

كهخو رااززیربارسبکیِ–وموفقه شده–روایتسعیكر ه

ییاوكههر حظهبااندیشهتحملناپذیرزندگیهدایتواندیشه

                                                           
پروبلماتیك یكنظامارجاع رونیاست ریكمور خاصكه رای چارچوب 6

پروبلماتیكیكساختاربنیا ی استكهیبهیكپاسخمنمرمیهایسلسلهپرسر شوند.

.كندهاییخاصرافراه میامکانررحپرسر

.اشكر هبیرونبکشاندوشانهخا یكندملایسه...كافکاوبکتو

خصوصه بنشیندای تالش رقسمت وماستكهكامال بهبارمی

بهعنوان– رروایتنه و ه كه یگرر پایزندگیهدایت

ینلدآثارراشاهد بلکههماناتفابخمستهبینی رانمی–مو ف

زبانشوی می قسمت ای   ر ه عباس. رفتهپور شسته  ترزبانی

گونهوكاشتمامكتابای –گر  جمعوجوروازآنخو اومی

خصوصروایت ه كه رفا بهبوفكورپر اختههب–شدنوشتهمی

است.

یقابلتأملای استكهوی رهمانفصو قسمتاو نکته

رمور هدایتنوشتهشدهبر اریازآثاریكهتاكنون نیزبهگرته

اندیشهنار اخته توجهبه با بلکه با  اشتراكفکریاو یهدایتو

تربرای جنبه جوی،و...بیرنویسندگانمررحیچونكافکا

 اراستتمركزكر هاستكهبی اماچیزیگمانجذابیتخو را .

بیر وای ینگارشمت است شیوهكندترجلبمیكهتوجهرا

آناثر از می  خو  شکلهنریبه كوتاهجا آثار همچون كه گیر 

گونههدایت با عبارتبندی  تعا  و نرمو حنهایاز هایهای

شو و رفصلهشت بهبحراننز یكوازآنپ،آرام آغازمی

رسدوهمچونآثاربهیا ماندنیهدایت راوجخو بهاوجخو می

همچنانكه–یاوجهنروفالكترسد.بنابرای نلرهیبهپایانم

نلره است كور بوف هدایت  اوج كور–ی بوف به مربوط فصل

فصلیكهبرآنشدهتا د ر دبهنلدفرمبوفكورمی باشد.

ازرریقبرهنه بهپر اختهو را توجهخواننده زبان  سازیشکلو

.نویسنده رای فصل/از یمت بوفكورمعروفسمعناهایتازه

توجهبهارتباطاجزاء رونیبوفكورروایت با  داهایمتفاوت   

شخصیتآن آن  واحد حا  عی   ر و متکثر كامال های زبان  

 به ورجامعی بررسیاشهایزمانیهاوتلریع استانیونوعبرش

نشانه و رمزگان متنیاز برون های  ا ه  ست به همی است   .

 ه  مفصلروایت كه روایت   یگر از باهاتر تا است كافی ست 

 یكلكتاببنشینی .جدیتوو عبهمرا عه
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 «هاویه»های کوتاه ی داستانرنگ در مجموعهبررسی عنصر پی 
 «رضانکوئی»

 

چکیده

پیرنگبه رسیرتحو  عنوانیکیازگرایا بیاتمعا ر 

است.ترمه  پیمو ه را متفاوت مسیری  استان عنا ر ی 

جوبرایخلقابوترابخسروینیزمانندبیشترنویسندگانتازه

هایابتکاریوتازههایمدرنو ورازعا ت ازشیوه استان

ای تحلیقبهبررسیعنصرپیرنگ رپیرنگبهرهمی جوید.

رابخسروییابوتهایكوتاههاویهنوشتهی استانممموعه

موفقبهخلق استانمی نویسنده ای اثر  ر هاییباپر از .

هایانواعپیرنگ ازجملهپیرنگبستهبااستفا هازشخصیت

پویاشدهاست.ه چنی   بستگیبها بیاتپسامدرنیس و

 استانمؤ فه ویژگی  یگر از آن  رهای اوست. كوتاه های

به با نیز موار  ریخبعضی مکانیه  و زمانی توا ی تگی

و تعلیق ا لای مانند تمهیداتهنری از استفا ه و رویدا ها

میانه شروعو مخارب   ر پایانانتظار هایی رهایجذابو

باشد.بینیمینلرهاوجوغیرقابلپیر

ملدمه-6

6999زندگیوآثارخسروی:ابوترابخسرویمتو د-6-6

ه  یلشغلپدر  ورانكو كیو رشهرستانفسااست.اوب

ا فهان نوجوانی جمله از و مختلف شهرهای  ر را اش

و شد گلشیری هوشنگ ا بیاتر  بیر كه جایی گذرانده 

 استان عا   به او ورو  مسبب سا   ر به6992نویسی.

استخدامآموزشوپرورش رآمدوبهكار رروستاهایفارس

خو رابهعنوانمعل كو كانكار6919پر اخت.اوازسا 

نویسی رجلسات استان6919علبماندها امه ا وازسا 

 استان شروع كر . شركت شیراز بانویسندگان او نویسی

هاویه استان ممموعه  و سومنات69۱1)های  یوان و )

نشان69۱۱) كه بو   شگر هاین ه( به او مشغو ی    ده

 ررمانتمربینگارشبرایپر اخت  بهفضاهایتازهاست.

كاتبان) ارتباط»(69۱3اسفار رریقایما  هایبینامتنی از

ای 6«ساز كهعرریكه  ار . نیاییرنگی وپیچیدهمی

رمان برای خسروی شد. مهرگان ا بی جایزه برنده رمان

(جایزها بیگلشیریرابر .وی ر6928) ومررو راوی

سا  بعد )های عذاب ملکان ممموعه6938رمان ی( 

) استان ویران كتاب كوتاه جبرئیل6922های پر آواز و )

 استان6938) كنار  ر او كر . منتشر را بلند( و هایكوتاه

( ر6922ایبرمبانی استان)خو بهنگارشكتابحاشیه

ایرانیخصوصتئوری  استان ملو ه بر تکیه با های استان

پر اخت.

م به استانبه»گوید:نویسیمیخو او رمور  استان

نمی نگاه زندگی از كای یك كایعنوان شکلكن . كر ن

ندار . ارزشی نویسنده م  برای زندگی از بخشی عا ی

 اشته استانیكهمی شرایریتازه  نویس بایدجهانیتازه 

بدهد.بایدباشد.بایداشیاورفتاراشیاشکلبدیعیبه استان

ایكهحتما معنا ارخواهدیكزیباییتازهخلقكر .زیبایی

بو .استمرار رنوشت بهمنظوركشففضاهایتازه رحی 

نوشت كشفاست. كه چرا خسرویبا8«نوشت است. آثار

هایا بیاتپسامدرنمضامینیگاها سورئا  باتکیهبرویژگی

چن ه   ار . كنکاش ویژهقابلیت زبان بهی  تمایل كه ای

متونملدس ار  باستان بازگشتبه كه ا گوییو گرایی 

 هندوهایخسرویبویرؤیاواسرورهمیبینی .نوشتهمی

اند.زمان رای آثاربههمی   یلهمهزمانیوهمهمکانی

شکند.موضوعاتیمثلهستی مر  عشقوانسانكهبامی

استحا ه موضوعات رپیهای از  ارند وجو  وی آثار  ر پی

كلید كلمه  اوست. كارهای ابوترابا لی آثار ا لی وا ه

كلمهخصو یتسیا ی ار كهای قابلیترا»خسرویاست.

می بساز ... یا بگوید را تمریدات كه قا  ار  و قیل تواند

9« رونرابگوید.

كافکایی» هوای و نوش-حا  به ابوترابتهبورخسی های

وه همراهباترسو۹«بخشد.خسرویخصلتیوهمناكمی

هاویاباوربهای بدگمانینسبتبهثباتو وامرواب انسان

 پیآزاررساندنبهفر است. وه همیشهبا»كهجامعه ر
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هاییكهخالفخیا یاپندار.یعنیخیا ترسهمراهاست بر

شو  واهباترسباشدوه نامیدهمیآید اگرهمربهذه می

بنابرای  استانوهمیه  نیست. پنداریوه  یا خیا  هر

باشد. همراه ترس عنصر با باید خو  به ابوتراب9«خو 

به را  استانخسروی اغلب میخارر كوتاهر توانهای

ایپستمدرن انست. كترعلیتسلیمی ركتابنویسنده

ا بیگزاره  ر ابوترابهایی نام  استان  ایران: معا ر ات

خسرویراه  ربخرنویسندگانمدرنیستوه  ربخر

1كند.نویسندگانپسامدرنیستذكرمی

سا   ر كه اوست كوتاه  استان ممموعه او ی  هاویه

هایبعدبهتمدیدچاپرسید.ای چاپشدو رسا 69۱1

تانازای ممموعه ر و اس(Plot)ملا هبهبررسیپیرنگ

پر از .می

پیرنگمركب»تعریفپیرنگ:-6-8

به پِی است  رنگ + پِی كلمه  و از

معنایبنیا  شا و هوپایهآمدهورنگ

روی بنابرای   نلر  و ررح معنای به

یا نلر  بنیا  معنی به پیرنگ ه 

 ا رالح برای  قیلی معنای و ررح است.Plotشا و ه

ررح ا گویاشبکهاستدال یحوا ث ر استانپیرنگ نلشه 

 هد.بهاستوچونوچراییحوا ثرا ر استاننشانمی

 استان  ر حوا ثرا  استان نلشه یا پیرنگ  عبارت یگر 

كندكهازنظرخوانندهمنرلیجلوهچنانتنظی وتركیبمی

توا یحوا ثنیس ترتیبو پیرنگتنها نظر  ای  از تكند.

نلل حلیلت  ر است. وقایع یافته سازمان ممموعه بلکه

ررح استان«۱.«حوا ثاستباتکیهبررواب علتومعلو ی

برایبه كه است وقایعی منمز و فشر ه شرح كلی  رور

می اتفاب  استان بهاشخاص حللهافتد   یگر  هایعبارت

انتخابمی نویسنده استكه حوا ثی رشته پیوسته بهكند

بهجاییكهمی را شکل»2«بَرَ .خواهدمییاریآنخواننده

می پیرنگاغلبزمان  ر معتلدند... روس... وگرایان شکند

حركتحوا ثبهه میترتیبتوا یزمانحوا ثبه خور  

زمان با  زوما  زمانی ترتیبتوا ی نیستو جلو به ضرورت 

ررح» «ررح»ابهرPlotا رالح» «تلویمیمرابلتندار 

تورئه «و چارچوب»  » هسته»و كر ه« هیچترجمه كه اند

3«.هارسانندهمفهومای ا رالحنیستكدامازآن

برای ارسرو استكه قوانینی همان قوانی پیرنگتلریبا 

نمایشنامه كر . عنوان ترا  ی ترا  یشرجزء»...های  ر

افسانه از عبارتند كه...  ار   ] استان[ یوجو  مضمون

وی61«سیرت]شخصیت[ گفتار اندیشه منظرنمایروآواز.

میمه   استان را اجزاء ای  تری  روح» اند: و مبدأ پ،

است.  استان و افسانه را66«ترا  ی  پیرنگ ارسرو ا بته

هر و است كر ه فرض  استان سخ همان  استان از جا

گوید پیرنگرا رنظر ار .می

ای.ام.فورستر میان استانوپیرنگتفاوتیقایلشدهو

به»گوید:می را رشته استان نلل كهعنوان حوا ث از ای

ررح برحسبتوا یزمانیتربیتیافتهباشندتعریفكر ی .

و علت رواب  و موجبیت بر تکیه با است حوا ث نلل نیز

ست.اماای  استانا«سلرانمر وسا،ملکهمر »معلو .

«سلرانمر وپ،ازچندیملکهازفرطاندوه رگذشت.»

جانیزتوا یزمانیحفظشده یک حس ررحاست. رای 

سببیتبرآنسایهافکندهاست.باای كهملکهمر كسیاز

غ مر سلران بعدكهمعلومشداز تا نبو  علتامرآگاه

ای ررحاست بهعالوهیك«بو هاست.

میر كه است شکلی ای  و بهاز  توان

كما بس  ا .زیراتوا یزمانیراتعلیق

آنمی تا و محدو یتكند كه هایرجا

می فا له  استان از  هد گیر .اجازه

باشد  استان اگر بگیرید. نظر  ر را ملکه مر  همی 

68«چرا؟»پرسی :واگرررحباشدمی«خوببعد؟»گویی :می

ای شکلگرایانروسبو ندكهای »ازفورستر رواقعپیر

ازه تفکیككر هو رای  بارهبحثمشخصیكر ند. ورا

قصه پیر  سا  هفتا  حدو  باوم  آویخ  و شکلوفسکی

(Fabula) ررح  انستند...(Suzet)و متمایز ه  از را

كتاب  ر ... فرانسوی  ساختارگرای منتلدان از ...  رار نت 

گفتار نلل(Narrative Discourse)روایی عامل سه

می(recit)]قصه[ جدا یکدیگر از روایترا و  استان كند. 

 استان مت است   ر ترتیبواقعیرویدا ها نلل  از منظور

می اتفاب آن  ر عمال  رویدا ها كه است وتسلسلی افتند

عملمی همان روایت و كر   استنباط مت  از را آن توان

69«تكر ناست.روای



انوعپیرنگ-6-9

پیرنگبازیاپیرنگ:»(open plot)پیرنگباز-6-9-6

نظ  بر حوا ث  ربیعی نظ  آن  ر كه است پیرنگی آزا  

 استان  ر  ار . غلبه  استان تکنیکی و كهساختگی هایی

گشاییمشخصیوجو ندار یااگرپیرنگباز ارند اغلبگره

گیریزند بهعبارت یگرنتیمه بهچش نمی اشتهباشدزیا

 رپیرنگباز یده محتومیكه رپیرنگبستهوجو  ار  

6۹«نمیشو واگره  یدهشو  قرعینیست.

داستان،نامابوترابخسرویراهمدر
بخشنویسندگانمدرنیستوهمدر
پسامدرنیستذکر بخشنویسندگان

 کند.می
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پیرنگبستهیا:»(closed plot)پیرنگبسته-6-9-8

پیرنگپیچیده پیرنگیاستكهازكیفیتیپیچیدهوتو رتو

بهعبارت یگر وخصو یتفنین باشد  یرومندیبرخور ار

نوع ای  بچربد. آن ربیعی نظام بر حوا ث ساختگی نظ 

 ر استان هایپلیسیوهایاسرارآمیزورمانپیرنگمعموال 

گیریقرعیومحتومیشو كهنتیمهجناییبهكارگرفتهمی

69« ار .

روشنگر-6-9-9 :(enlightening plot)پیرنگ

هاروشنگر نوعیازپیرنگاستكه رآنشخصیتپیرنگ»

شوند...ووقایع استانبیشترازحوا ث استانبرجستهمی

بهكارمیبرایشناختبیشترآن رو وخوانندهنسبتبهها

61«كند.هاشناختوآگاهیبیشتریپیدامیآن

:(subplot; counter plot)پیرنگفرعی-6-9-۹

« فرعی كهپیرنگ روایتی یا نمایشی اثری  ر است عملی

شخصیت اجتماعیمعموال  اعتبار با )اغلب اهمیتی ك  های

6۱«كمتر( رآن رگیرند.

اغلب(predictable plot)ایپیرنگكلیشه-6-9-9 :

رو كهخوانندهبهسا گیهاییبهكارمی... رمور  استان»

ثبعدیكشروحدسبزندكهاتفاببعدیچیستوحوا 

62«ایبرایاونداشتهباشد.جاذبه

كلیپالت-6-9-1 پالت-)پیرنگ( خر ه هر»ها: اساسا 

 استانیكپالت]پیرنگ[كلی ار كهحاملتمهیداتالزم

63«)ایما خر هپالتها(برایبس كلیپالتا لیاست.

هاعبارتنداز:تعدا یازخر هپالت

روایت: بهانهای »پالت چه با روایت تاكه شو  آغاز ای

پتانسیلالزمبرایخوانرایما گر  .چنانكه ربعضیاز

پالتیخاصایما می استان برایروایت  بهانهها تا ایشو 

باشد. روایت به»81«برای تاكنون میاما  كهنظر آید

منرلیپیچیده و باشدتری  پیرنگ حاوی كه روشی تری 

86«گویی رونیوجریانسیا ذه باشد.همانتك

شخصیت: خصو یات»...پالت به نویسنده كه زمانی

شخصیتیكهباید ر استانرزندگیكندونلرایفاكند 

كندوآناشاندیشهمیخصو یاتیرابرایشخصیت استانی

مهندسیمی ریوقایعیكه میرا او رفتار با  وكند  آمیز 

88«كند.نی خصو یاتیرفتارمیشخصیتویباچ

بینیای كهنویسندهاندیشهوپیر»پالتزمان]ومکان[:

 استانررا رچهزمانو]مکان[فرضیآغازوواقعنمایدو

زمان]و پالت برساند  پایان به ]مکانی[ و زمانی چه  ر نیز

89«گر  .مکان[تللیمی

شو  و ارایمیانهوگویدپیرنگازابتداآغازمیارسرومی

 ربارهررح«گوستاوفریتاك»پایان]پیرنگكالسیك[است.

 «هرمفریتاك»وتورئه]پیرنگ[ هرمیساختهاستبهنام

ترا  یساخته بویژه براینمایشنامه  را ای هرم او چه اگر

عده و ی نیزاست  قصه برای را او ررح منتلدان از ای

اند.پذیرفته

نامیده«ملدمه»كه«a»آغازررحوتورئهراازفریتاك

میمی شروع شو   به بعد و a»كند » انگیزش»كه « حظه

كندكهتاحدیپ،شو  اشارهمیررحوتورئهنامیدهمی

سرچشمهومنبععملاست.پ،ازای مرحله «ملدمه»از

مرحله وار  تورئه حا  عو »ررحو عمل ر ومی« گر  

رسدوآنگاهقوسنزو یكه رمی«اوج»قلههرمبهبعد ر

مشخصبهچش می عنصر میآن و آغاز یکیخور   شو :

حا نزو »  یگری«عمل ر عاقبت»و قصه« یا نمایشنامه

8۹قرارگرفتهاست.«ملدمه»كه رنلرهملابل

 ره  را جامد ررح ای  بارها جدید نویسندگان اما

باشکسته و وشکلاند پر اخته  استان خلق به  یگر های

كر ه تکاپو به وا ار را خوانندگان ذه  آشنایی»اند.

 ر(defamilariztion)«ز ایی كلیدی عنا ر از یکی

است. روس گرای شکل شکلوفسکی ویکتور ا بی نظریه

می حا تیشکلوفسکی شو  عا ت ا راكی كه همی  گوید:

 ورت به و یابد می بخو ی میخو   ر  ركلیشه ما آید.

می خو خو  پیرامون و اشیاء به حدی به كهزندگی گیری 

هاعا تهاازبیروننگاهكنی وبهآنتوانی بهآن یگرنمی

آشناییز اییگویدنلرویژها بیاتكنی .شکلوفسکیمیمی

آشنایی  استان  ر سبكواست... و جدید  یدگاه با ز ایی

میررحمتفاوتانم ررحمتفاوتمیام ه شو . بر با تواند

ز اییخور نترتیبوقایعبه ستآیدوازخوانندهآشنایی

یا و كنی  وس شروع از یا و آخر از را  استان مثال  كند.

حذف بهكلیآنرا یا ه بزنی و بر ترتیبزمانخریرا

89«كنی .



بحثوبررسی-8

گمشده-8-6
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گمشده» مأ« و استان پرت ار وگاهی به استكه موری

می افتا ه مته  ور اما بدهد. را متهمی برائت حک  تا آید

هیچ است  رامیان یگرانگ شده خو  و ك،نامیندار 

اندامابهتدریجهاپیرهریكآرمانی اشتهشناسد.سا نمی

چیزرابه ستفراموشیبساارند.اندهمهسعیكر ه

 استان ارای نظر مرابقبا ارسرو»روایتخریاستو

ساختمانررحاز81«شو .گویدپیرنگازابتداآغازمیكهمی

پایانتشکیلمی میانهو  استان ارایسهبخرآغاز  شو .

می سبب و است جذاب و  یز بهشروعی خواننده تا شو 

بخر همی   ر حا   ای  با بلغز . آن  رون به سرعت

پایهررحرانویسندهبرای اززبانرئی،واحد  ایما تعلیق 

هایآزا یچندنفرازهایگذشتهنامه رسا » هد: ومی

هاوه هایواقعیآنهارسید.ا بتهباتوجهبهنداشت نامآن

شماره اختالط قابلچنی  فهرست  های

نامه باای همه  برای سترسنبو ند. هارا

ظاهرآن خواندی   آنها تركا  به راضی ها

تو ورف ربارهای گونه8۱«ای جانیستند.

میررح ها گونه»گوید:  استان آغاز ای ر

ینتیمه(وجو  ار كهیانرفهپیشنها ه)

-شو )تحلقمی رپایان استانآشکارمی

ای پیشنها  از  استانگذر و آنتحلقهیابد( یآغازی به

82«واپسی است.

 و ر ار وگاه آمدنبه از بیانهدفمأمور با بخرمیانه 

وار   استان را  نظر زندانیمور  شناخترئی،واحد عدم

شو .باوجو پیرنگناپایداریوگسترشوتعلیقبیشتریمی

شخصت به مربوط جزئیات نویسنده كالسیك  وغا ب ها

كند.ه چنی هایپیشی را رهمی بخربیانمیواقعیت

نویسندهسعی رتحمیلپیرنگمور عالقهخو بهمخارب

استوبههمی   یلونیزبرایباورمندكر ن استان اغلب

سعی رپاسخ ا نبهبیشترسؤاالتاحتما یبهوجو آمده

موفقمی كمتر اما  ار   ذه خواننده  ر و خواننده»شو .

تهباشد اماآنرابهتواندبهوقوعپیوس اندكهماجرانمیمی

واقعیتمی از تأویلی  استانعنوان  ر نویسنده هاییپذیر .

 ر نه و  ارند پرتر ید و مبه  فضایی كه است موفق

قرعیتیافته استان برهان و استدال  با كه او83«اند.هایی

اگرمتهمانونگهبانانبهراحتیگاهپاسخنمیهیچ  هدكه 

ه مخلوطشده سا انبا یکدیگراحساسدو كنار هاست ر

تری تهدیدشاناخراجكنند یاحتیبزر امنیتوراحتیمی

هامخلوطنشدهازآنجاست چراخو رئی،واحدنیزباآن

سنگی  سایه  ر متهمان شدن مخلوط  رباره یا است؟

كننده قانع جواب نمیبازجوها  آنای از سریع و  هد

هایروییكتوافقجمعیبو كهشمارهای خو »گذر :می

بکنند وجاییگ كنند كهبازجوهانفهمندسینه هایشانرا

می كیسؤا  موفقاز كارشان  ر بو ه. فرار یكنوع كنند.

91«شدهبو ند.بازجوهابارشانرابستهواینماراترككر ند.

دگویدكه رچننویسنده رحا یازای وضعیتمتهمانمی

رسیدند  راه از كامیون با آنان وقتی بو  گفته قبل سرر

هاچش وگوشبستهتویكامیونتلنبارشدهبو ند ساعت»

هاشانازپشتآمدند  ست...یکییکیبهچا ربازجوییمی

هایرویكه رای  ورتامکانكندنشماره96«بستهبو .

هاركندنشمارههایشانوجو ندار .واگره فرضرابسینه

اند.بگیری بازه توس بازجوهاقابلشناساییبو ه

 ربخرپایان باجستمویرئی،واحدومأموراجرابرای

 استانبهنلره یافت شخصمور نظر 

می  واماوج نلره/ حنه ای  اما رسد.

پیرنگبهگونه و ایرراحیزیا یندار 

استكهگره شده پایانگشاییبخشیاز

وآن استانمحسوبمی جاستكهشو .

مأموراجرابا یدنوضعیتمتّهمانراضی

م.″هابهعنوانآقایشو تایکیازآنمی

″س كه شرط ای  با فل  شو .  حاظ»انتخاب به باید او

حساسیتموضوع متی  آرامومؤ بباشد.سالمتیمزاجو

گشاییپ،ازگره98.«ه چنی رفتارمعلو ایشانالزماست

 حنهكوتاهیوجو  ار كه ایره استان رآننلرهبسته

می است:  استان پایان  حنه ای  كنار»شو . اجرا مأمور

پنهاننر ه چشمانرپشتعینكآفتابی ایستا . ایوان های

ایهایآینهشدهبو .افرا نشستهرویسنگفرشمحو فحه

توبا بو ندو شده سیو″م.س″آقایعینكاو شماره با را

هاباعثگونهپایانای 99كر .هاجستمومیهفت رمیانآن

اندیشهمی شو كهذه مخاربشروعبهفکركر ن رباره

 كند.  استان  ر گونهپایان»نهفته به گاه رراحیها ای

ایكناییمفهوموپیاما لی استانراشوند...كهبهگونهمی

9۹« ارند. رخو 

باشد.وآنپیرنگیه چنی  استان ارایپیرنگبستهمی

آن استكه ر نظ ساختگیحوا ثبرنظ ربیعیآن»...

تا است تخیلی و ساختگی بیشتر حوا ث نظ  و ... بچربد

ربیعی. نتیمه99«واقعیو محتومی ار .اما گیریقرعیو

رمارپیچاستو رجهت اخلوبهرو»...ررح استاننیز

شو كه رمركز استانرمزیاهاییاستفا همیبرای استان

ازلحاظپیرنگهردوداستاندر
فرمیکتمانیومتکیبرحدسو

نویسندهپیشمیگمان اما روند،
 داستان در از»بیشتر تصویری

عشق یک که« است موفق
 فضاییمبهموپرتردیددارد.
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عنصرمبهمیاستكهباریكر نای مسیرپیچیده ك ك 

91«بری .بهماهیتآنپیمی

مرحله  و بهشخصیتمتّهمان ر آمدن از بعد و یقبل

از»هاشو .قبلازآمدن هریكازآنار وگاه ارائه ا همی

اما9۱«اند.اند شاید شم یکدیگربو ههایمختلفبو هجناح

ار وگاهآن رمرحله بهانسانیبعد  هاییكندهشدهازهارا

می بد  آناجتماع از یك هر و راكند. علایدشان ها

بهب بستآرمانخواهیرسیدهفراموش و بهكر ه خواه اند.

انحراطاجتماعی بو نجامعه سیاسیو-  یل آرمانستیز

خواهبه  یلمنرشخصیویاحتیمبه ومغشوشبو ن

شخصیتآرمان  ارای متّهمان از یك هر ترتیب بدی  ها.

آن(dynamic character)پویا و شخصیتی»هستند.

استكه ررو  استان  ستخوشتغییروتحو شو و

جهانجنبه یا علاید شخصیتاو  از اای خصلتوبینی یا و

92«خصو یتشخصیاوتغییركند.

 رای میان شخصیترئی،واحدوهمسرشقابلتوجه

اختالط برابر  ر واحد رئی، كه ای  وجو  با زیرا است.

هایواحدبامتهمانرویخوشنشان ا هوهمسرشنگهبان

آنانمانندفرزندانكهنسا رپرستاریمی از نیز كندباتوبا

مآن ایستاها شخصیت  ارای و نشده  static)خلوط

character)شخصیتی ر استاناست»...باشند.وآنمی

 ر  یگر  عبارت به باذیر . اندكی تغییر یا نکند تغییر كه

حوا ث و است بو ه آغاز  ر كه باشد همان  استان پایان

93«گیرنباشد. استانبراوتأثیرنکندیااگرتأثیربکند چش 

وجو ا رار با استزیرا نیز ارایشخصیتپویا اجرا مأمور

شناخت قیقآقای  ر او س″او یه با″م.  استان آخر  ر

شو فر مشاهدهوضعیتار وگاهتغییررویه ا هوحاضرمی

. یگریرابهجایرانتخابكند

مؤ فه از برخی بی  پسامدرنیس  استان و مدرنیس  های

ی است. شاخصهشناور از تعدا ی  اشت  وجو  با هایعنی

 مانند: ررح»مدرنیس  و مؤ فه۹1«شکل از هایبرخی

می  یده  استان  ر وضوح به نیز مانند:پسامدرنیس  شو .

كثرت» عی   ر ای ۹6«وحدت  ر متهمان شخصیت كه

جناح از و عی  اشت تعد   ر هایمختلفبو ن  استان 

شکست خواهبراساس میآرمان ه  به نظری به و پیوندند

ه می و  ارند. نیز نویسنده خو  اشتراكیبا وجوه رسدكه

 ای ا رالح رروانکاوی نام(paranoia)پارانویا»چنی 

مه  از است... بیماری نشانهنوعی روانتری  نوع ای  های

جانب یگران از تورئه تصور بدگمانیو شكو گسیختگی 

احساسمیهشخصیت۹8«است. همواره نیز  استان ای  ای

محا ره و تعلیب تحت وكنند  ارند قرار  یگران ی

شو .هاییبرضدایشانرراحیمیتورئه



تصویریازیكعشق-8-8

 استانزنومر جوانیاستكه«تصویریازیكعشق»

رغ عشقوعالقهبسیاربی اند.علیبهتازگیباه آشناشده

میها آن جبهه به  ره مر  و معلو  كه حا ی  ر و رو 

برمی جبهه از شده نفینلشیكهشکسته با معشوب گر   

اخالقیاتبهعنوانیكزنبرایاوتعیی كر ه ا عامیكند

شناسد.كهاورانمی

سه از ساختمانررح  استان ارایروایتخریاستو

می تشکیل پایان و میانه آغاز  آغازشو بخر بخر  ر .

هابامحملقرار ا نموضوعنویسندهضم معرفیشخصیت

و خواستگاری برای پا گان از مر  فرار مر   و زن آشنایی

 هد.شروعیكعشقراكه را امهمور نیازاستنشانمی

 ربخرمیانه بارفت مر بهجبهه  استانازتعا  خارج

بهسویناپایداریمی و روشده   یل» . و ناپایداریجوهره

ناپایداری عنصر فاقد ررحیكه هر است. ررح وجو یهر

ناپایداریمحصو شرای ووضعیتیاست باشدررحنیست.

كشمکر به آن از تعبیر(conflict)كه نیز ناسازگاری و

 را امه۹9«شو وای سنگبنایهرررح استانیاست.می

نحضورمر  رجبههونگرانیونیزبارو كشیدنمدتزما

گسترش رویدا ها  ر حركت ضم   استان زن    شوره

عمدهشخصیتمی پر ازیوارائهارالعات رای بخریابد.

هایر وشو و استانحو همی موضوعاتونامهانماممی

تعلیقمی  چار ازبد شده بازگشتمر  نهایتبا  ر شو .

ا تمعلو و ره شکستهوا عایجبههبهسویزن رح

رسد.زنمبنیبرعدمشناختاو رنلرهاوجبهپایانمی

 حنه و گفتگوها وارتباط میانه آغاز   ر  استان  های

برنامه و منسم  شدهپایان  ریزی

  حنه»است. هر ...  استان  ر

 حنه هربراساس و  یگری ی

 آراسته (set- pieces)قرعه

آراسته یگریشکلعهبراساسقر

گیر .تأثیرآنممزانیستبلکهفزایندهاستوبهجریانومی

می تبدیل  استان همان۹۹«شو .حركت آراسته قرعات

ررح حنه اساس و پایه كه است بزر   استانهای های

می آغازمحسوب بخر  ر نویسنده اگر مثا : برای شوند.

هاتواندآنمزهستند.میكلماتبرایزنر»گوید: استانمی

برایای استكهباانکارزن بخرپایان۹9«رابهیا بیاور .
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خواستهكاریكندكهزن»راتأثیرگذارتركند زمانیكهمر 

۹1«كند.بشناسدش...حتیخو رامعرفیمی

 استان ارایپیرنگبستهاست بدی  ورتكه رپایان

 با یدنمعلو یتمر  عشقاوشو كهزنبهوضوحبیانمی

ها فل زنزیرآنبدن رویكاشیفرش»كند.راكتمانمی

اششناسد نهازچهرهبیند...زناز دااورامییكپارامی

می او به زن و ی ... بو ه  چروكیده و كهربایی گوید:كه

اید.اشتباهیآمده» ... معرفیمی« را كندكهمر حتیخو 

زند.زنهمانوقتانضباطعمو است و بخندمیازبیسرب

۹۱«شناس .كسیرابهای نامنمی»گوید:بند ومی ررامی

ه  كه»چنی   ار  ررح  خ   و یا شخصیت  و  استان

كنندوجداایقرعمییابندوهمدیگررا رنلرهامتدا می

۹2«شوندتازمانیكهبایکدیگرمالقاتكنند.می

ایاستكه رای خ ررحسیرحركت استانبهگونه

شخصیت اساسییکیاز تغییر به گر  .هایا لیمیمنمر

گوید.وضعیت استانحركتاست...چونازفرایندتغییرمی»

كند.یاكندویاخو اوبهنحویتغییرمییكانسانتغییرمی

می تغییر او از ما ای تللی حرككند. اساسیتها های

۹3«اند. استان

كند. را امه گرگونیوزنراتبدیلبهشخصیتیپویامی

توانای چنی هامیزنوسرانمام استانراازنظرفمنیست

توجیه تفاوت»كر  با مرابق زنان  و مر ان وكه سنی های

مواجهه ررز از ناشی جهان تاریخی با زنانه و مر انه ی

برملدماتوپیرفرضهایخپیرنگ هاییمتفاوتبناو را

بوریلایكنندمی ا و  بنابر ا بی آثار برخی است ممک  .

ارسروییفاقدپیرنگیا ارایپیرنگیضعیفتللیشوند.اما

آن  همی نگرشهایجدید  پیرنگبنابر از برخور ار را ها

آن حا ت ای   ر كنند. قلمدا  نو ارسروهایی نظر از چه

وعینا وبهناكامی رفرایندپیرنگ سازیبهشمارآمده رفا 

جلوه محسوبسا گی ا بی و فرهنگی تکثر و تنوع از ای

91«شو .می

فل با شخصیتا لی استانبدوننامهستندو  و هر

می خوانده مر  روایت فظزنو زاییده  استانبیشتر شو .

هایعرفیبهترشخصیتاستوگاهریت پرشتاب استان م

كهبدانی چههویتیآنهابیكندوآن استانرامخدوشمی

می رها زمان ارند   ر بیشتر ماجراهای استاننیز و شوند.

می اتفاب میگذشته گزارش گذشته افعا  با و شوند افتد

ها ای وركهراویازآنفا له ار وبرماجراها علتگذشته

رنتیمه و میها شخصیت ووانکاوی تمزیه را آن و اندیشد

زمانتحلیلمی گاه حک ررح  بهضرورت استانو كندو

 هد.گذار وآنرا رزمانحا ا امهمیگذشتهراناتماممی

مؤ فه قرعیتاز عدم  استان  ر پسامدرنیس  های

(indeterminacy) آن  ر كه نسبیهمه»است. چیز

 بستگی حلیلت  ذااست. و  ار  زمینه و مکان و زمان به

ای عدمقرعیت ر استانگاهباجمالتی96«معتبرنیست.

 نیست.»مانند: معلوم چندفصلگذشته یا ماه 98«چند »و

شب»)همان(و«اند.هابافتهشدهكندپیرشده چی فکرمی

نیست. معلوم روز یا قرعیت99«بو ه عدم بیانگر آشکارا كه

 میهستند نویسندهمؤكد قرعیتشو . عدم پسامدرن ی

ای برایبازتاباندنعدمقرعیتوجهان استانیراچونآینه

گیر .امرواقعبهكارمی(contradiction)یاحتیتناقض

هایمشتركای  استانباپسامدرنیس  پارانویااز یگرمؤ فه

 بره جاآرامرای گوید:شو ومیزنعصبیمی»است: را

از»9۹اند.ز ه  بح یكروز  اشته    شوره بو ه  نگران زن

می میخواببیدار فکر  اشته  تهوع چیزیشو   نباید كند 

نظریه99«باشد. نظر  استاناز معا ر  پسامدرنپر ازان های

 هنده اضرراببازتاب عصری انسان پارانویایی های

پسامدرنیتهاست.

هردوداستانجدولبررسیاجمالی

نتیمهگیری-9

هرچندآثارابوترابخسروی ربی  وسبكمدرنیستو

گونه شناور حا ت  استانپسامدرنیست  ر اما  ار  هایی

یهاویهگرایربهسبكپستمدرنكوتاهاوبهویژهممموعه

بهره مؤ فهو عی كثرت گیریاز وحدت ر مانند: هایآن 

هایتبهروشنیآشکاراست. رای  استانپارانویاوعدمقرع

همهچیز رمرزمتلوّنوابلقوخوابوبیداریوروشنیو

ونهانمیتاریکیموجمی ای  استانزندوپیدا  ر هاشو .

حتمیتی ركارنیستومعموال خوانندهفل آنرابهعنوان

پذیر .تأویلیازواقعیتمی
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 استان رفرمیكتمانیومتکیبراز حاظپیرنگهر و

گمانپیرمی  استانحدسو بیشتر ر نویسنده اما روند 

عشق» یك از تصویری و« مبه  فضایی كه است موفق

با آن حوا ث كه گمشده  استان  ر امر ای   ار . پرتر ید

 راندكمترمیتکیهبراستدال وبرهانقرعیتیافته باشد.

خسروی  استان  و پروراندنهر فکر به كه ای  از بیر

گنماندنحا ثهایباشدسعیمیحا ثه با ایوهمی ركند

آ م   هره اضررابو  ر را خواننده -میانماجراهایروزمره

های استانشركت هد.

هایاوزنومر بهیكاندازهحضور ارند.هر ر استان

می مشکالتر و حوا ثو با برخور   ر تغییرتوانند وزمره

شخصیت به و  ا ه خسرویرویه شوند. تبدیل پویا های

بابهرهگیریازروایتیخری بیشتر استان هایررامعموال 

پایدكند.اماای تعا   یرینمیباتعا  وآرامرشروعمی

باانمامدوبهسرعتگسترشمیكهبهناپایداریمی یابداو

 ر را خواننده ذه  حدسهنرمندی  رز ن  استان آینده

می قرار ناتوانی و پایانانتظار برساند. اوج نلره به تا  هد 

گونه استان همه و جذاب نیز میها ه  هماناند   ر تواند

ثانویه تعا   و گشایی گره به یا و شو  تمام اوج نلره

بیانمامد.

باشند رای بررسیهر و استان ارایپیرنگبستهمی

سازیگیریوسرنوشتنشانازعالقهنویسنده رتصمی كه

شخصیت میبرای شده ساخته  رهای كلی رور به باشد.

ررح از استفا ه خسروی  ابوتراب نویسندگی هایسبك

فوب توانایی از نشان مختلف  ر استانی او ا عا ه

پر ازیاست. استان
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یانتشاراتنگاه.مؤسسه
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 غمخوارداستان کوتاه، بیمار و بی  

 «سروش علیزاده»  



 ورانمد متعلقبه یعنیزمانی استانكوتاه است. رنیته

رمان خواندن برای كمتری وقت مر م بیشتركه  ارند. ها

برندومایلند ررو وقتشانرا راتوبوسومتروبهسرمی

اماای فل مسیر استان هایكوتاهبخوانندوسرگرمشوند.

سببشکلگرفت  استانكوتاهورغبتمر مبهخوانرای 

نبو هاست. استانكوتاهاز حاظفرموگونههنریازنوشت 

فنی بسیار ه  هرساختار برای نویسنده است. رمان از تر

نویسدبایدفکركندو ركمتری زمانممک  ایكهمیكلمه

منظورشرابهمخارببرساند. استانكوتاهعر ههنرنمایی

حرفهایحرفه آنهاییكه چه چههاست. اینوشت هستندو

 .ایخواندناییكهحرفهآنه

استلبا  با كوتاه  استان نوشت  رویکر  ه  ما كشور  ر

ریفوسیعیازنویسندگانوآنهاییكه وست ارند استان

هایآموزش استانكوتاهكارگاه.روشدهاستبهبنویسندرو

روستاییمی و شهر هر  ر مسابلات استانرا یافتو توان

قاركوتاه مثل گوشهنویسی  هر از جوایزچ  رآور ه  سر ای

 اوریوسوسه و ثابت  اورهای با وكننده حرف از پر های

كوتاهحدیث  استان نوشت  تشویق برای مهمی عامل شان

روزافزون كمترشاهداستلبا ای وجو بامتأسفانه هستند.

ناشران سوی از نوشت   گونه ای  گرفت  قرار توجه مور 

شوندهاییه كهمنتشرمیی یگرممموعههستی وازسو

 استان بااكثرا  ملایسه قابل ا ال  و ندارند  ندانگیری های

.نویسیایراننیستند استان۱1و11های هه استان

 فحه۹11هایباالیهارابهنوشت رمانناشران نویسنده

كنندباای استدال كهسیست ناقصپخركتابتشویقمی

نمی ر  رف برایر  فحهایران  د كتاب كه راكند ای

مصاحبه  ر و كند ازپخر بعضی به  ا ن خ  و ها

كنندكهمخارببههاای گونها لامینویسندگانوروزنامه

گذاریو نبا خواندن استانكوتاهنیستوحاضربهسرمایه

دهشبهنویسنیك ریسكبرایانتشارای گونها بینیستند.

استا شانهای استانهایكارگاهشده نویسیه كهفل از

هایكوتاهفاقداند به ورتانبوه استانبهوچهچهشنیدهبه

وبازخواننویسندومعیارنشرارزشمی هایشانبرایچاپها

گذار یاایاستكهنویسندهمیهامیزانسرمایهای ممموعه

هابازه بهباناشریابازخواننشرهایمحفلیاحتماال  وستی

كسانیكهباید .پر ازنداضافهسرمایهكالنیكهبرایچاپمی

ذه مخارب فاقد متأسفانه ه  باشند كوتاه  استان های

.فرهیختهوفربههستند

ازررفیبراینویسندهه چاپیكممموعه استانمانند

خوان1ذراندنخوانشدهاست.بایدبعدازگگذشت ازهفت

باشد. كتابر گرفت  مموز یعنی آخر خوان منتظر ناشر 

به استان كه میهایی حذف نوعیراحتی با یا شوند

میكج سانسور اثرسلیلگی گونه  ر را كار شیرازه كه شوند

ه  از شو  فکر تکنیکرباید یا برایهركلمه كه هنریرا

اشان رممموعهپاشانندونویسندهعرایقرار ا ن استمی

.بخشدرابه لایرمی

بینی كه فحاتیراهایمعتبر نیامیبانگاهیبهروزنامه

اختصاص خوب كوتاه  استان چاپ به هفتگی یا روزانه

پر ازند. هندوبرایچاپ استانپو ه بهنویسندهمیمی

هاینشینندو استانیعنیكسانیكه انرانتخاب ارند می

.كنندكنندو رروزنامهچاپمیخوانندوجدامیرامیخوب

اكثرروزنامه هاواماای پروسه ركشورمامعکوساست.

هنر و ا بیات حتی و كوتاه  استان چاپ برای ممالت

نمی فحه اختصاص آثارای چاپ برای پو ی  هند 

پر ازندكههیچبرایچاپمور ییك استانكوتاهمنتنمی

 نویسندهه  سر میبر خوباش نویسنده اینکه نه گذارند.

نباشد  خوب ممله و روزنامه نباشد  خوب ناشر نباشد 

وزارتارشا شبرای  و تخوببا و نباشد خوب خواننده

حمایتنباشد.نههمهاینهاهست.فل مشکلاینماستكه

بر ه یا  از را رسا تخو   یگریهمگی كار به انگار و اند

.شانندار ایغو ندكهارتباریبهوظیفهحرفهمش
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 «اول بخش» ؛ نثر فارسی از میانه قرن پنجم تا آغاز قرن هفتم هجری«شتمهگفتار » ،یر تحول نثر پارسیس  

 « ینداام»



می وره آغاز پ، ای  از كه  ورهای حلیلت  ر شو 

ای  و تغزنویحکومت پیراز ایراناست. انهایتركبر

اماهر بو   یافته تشکیل ترك پا شاهان ریاست تحت چند

یافته پرورش و سامانی ایرانی  و ت غالمان خو  غزنویان

حکومت به رسیدن از پ، چنان ه  و بو ند آنان رسوم

 و ت كارگزاران و  رباریان یافتگانبیشتری  تربیت از شان

بهار بهای سبببهگفتهاستا  رابق» و تسامانیبو و

(8:898ج.6921«).كر ندا نعلباا نعلپیرویسامانیانمی

و رواقعبارعایتآ ابمملکتیوآئی كشور اریوتربیت

توس ایرانیانخو ایرانیشدهبو ند.
 

آغاز-0 تا پنجم قرن میانة از اجتماعی متن برون

قرنهفتمهجری

ای  ورهبهحکومتمی* بیگانگانیرسندتركانیكه ر

هستندكهنلرهآغازورو آنانبهای مملکتباهدفچااو 

شك رتمام ورهحکومتخو ای روحیهوغارتاستوبی

باخو همراه ارند. وحشیومتعدیبهجانوما مر مرا

هایبعدازای تركانخصوصامراییكه ر ورهای افرا وبه

نرسیدند روزگاریخو بر گانیبهحکومتوتسل برایرانیا

ورجا ایرانی بر هبازرگانانووزرا یا مملوك یگریبو ند 

كهبهسببآنکه ر ورهبر گیخفتوخواری یدهبو ند

پ،ازرسیدنبهمراتبعا ی شکریوسروری فر تیبرای

جبرانكینهونفرتخو یافتند یابر گانهمی سالری و

ترك مدتامرای كه بو ند تاریخسالجله  ر كه )چنان ها

عشق شهوتو بازیچه است( كراتآمده به شاهانسالجله

شدندوحاالكه رهایوحشیانه احبانخو واقعمیبازی

رسیدند بهتعبیر ورهحکومتسالجلهبهقدرتوامارتیمی

شدندوبیدا هابرآنانروااستا  فابرگر نمر مسوارمی

ای می تحلیر مور   انشمندان  و علما از بسیاری  اشتند.

خفتملعبه آنان از و بو ند ترك بارگان غالم وهای ها

میخواری از. یدندها )برگرفته

(۱8-8:13.ج692۱ فا 
 ایران* بر سالجله كه هنگامی

می وغلبه ربرستان  ر یافتند

 یلمانوعرابعم وخوزستان

عر و كرمان باو غلبه عرب اب

خلیفه ا مستنصر نام به خربه بغدا   ر و امرایشیعیبو 

ازمیانهقرنپنم وضع».ه.ب(۹91میشد)فارمیخوانده

پیشرفت بو . وخی  بسیار عباسی قوایخالفت سریع های

فارمیبهجانببغدا وتبلیغاتشدیدآنان رایرانوشامو

 به روز را وضع بغدا    ر  شوارترحتی سنت اهل بر روز

فراه میمی ملدماتسلوطخالفتعباسیرا «.نمو كر و

626)همان:  وره(.818  یعنی زمان ای   ر فارمی  و ت

باهلل) اوجقدرتخو ۹2۱-۹8۱خالفتا مستنصر به ه.ب.(

 سا   ر اما بو . كار۹96رسیده آمد  بغدا  به رغر  ه.ب.

خلیفه و  ا  سامان را خالفتعراب مسند بر باز را عباسی

اتفاببو  حا   ر انلراضیكه از  و تعباسیانرا و نشاند

نماتبخشید.

 تصرف* بعد  كمی و سالجله از غزنویان شکست پ،از

و افغانستان به غزنوی تركان قلمرو غوریان  توس  غزنی 

والیاتسندوالهورمنتللشد.ای واقعهازسوییموجبشد

ازكه ومی  كانونمه ا بیاتبارورخراسان)یعنیغزنی (

آنتاریختابهامروزازرونقافتا .اماازسوی یگر وره وم

-حکومتغزنویاناگرچهازنظرتأثیر رسرنوشتاجتماعی

وجو ای برایاشاعهزبانوسیاسیایرانبی با ارزشاست 

ای  ا امه نیست. اهمیت از خا ی پارسی  را ب حکومت

آن  ر پارسی ا ب و زبان كه شد سبب هند متصرفات

به بدواند. ریشه پیر از بیر ازسرزمی  بعضی آنکه ویژه

از كر ند  حکومت مسعو  از بعد كه غزنوی پا شاهان

 . وستدارانشعروا بپارسیبو ند

ملا ه  ر خلیفه ممتبی عنوان تحت فرهنگی»ای رواب 

سنتحمایتاز»بارهمینویسد: رای «غزنویانوسلموقیان

غزنهبلکه ر  ر نهتنها غزنوی   وم  وره ا بیاتفارسی ر

آن پایتخت وم شهرت اشتنیزالهور خر  غزنه به كه ها

به فارسی زبان آنما  ر و شد نخبگان نبا  زبان عنوان

6928«).مسلمانرواجیافت نلره3۹:  رهمی زمان ر .)

ویانالهور ...سالجلهآسیای غیرنیزنلشیمشابهملابلغزن

كر ند.راایفامی

خو  كه  غیر آسیای  ر سالجله از  سته ای  حضور

و ایران  ر مستلر مركزی حکومت با ارتباط  ر و وابسته

هایفارسیزباناوبو ند موجبشدتازبانفارسی ر یوان

اشاعهیافتهوعنوانزبانرسمیحکومتوقتای نواحیبه
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آنهامور  مور   ر استا  فا كه چنان گیر . قرار توجه

می ا ب»گوید: زبانو بزرگیبراینشر وسیله روم سالجله

تاریخ  ر بابت ای  از و گر یدند خو  متصرفات  ر فارسی

(8:89ج.6922«).ایران احبشأنوملامیبزرگند

رانوسااهیانگاهسر اازسویی یگر  رحملهمغو هر

می آنان مما ك حدو  به قوم برای  سایررسیدند خالف

میحکومت  ر اراعت  ر از محلی  سرانمامهای و آمدند

نها  هنگامی را حکومت بنیا  ایران  ر خان هوالكو كه

ه.ب.بهخدمترفتندوقبو ایلی19۱سالجلهروم رسا 

ازحمال ای مسئلهآسیای غیررا تسختوقتلوكر ند.

غارتتاحدبسیاری ورنگاه اشت.ای سببشدكهآسیای

پناهگاه از یکی  ورت به های غیر

 انشمندانایرانیكه و بزر برایعلما

گریختند  رآمد.ازحملهتاتارمی

جغرافیایی گسترش اهمیت  حاظ از

زبانفارسیبایدتوجه اشتكه رای 

 س»زمان گسترش و لموقیانتوسعه

بیشتر رررفغرببو وسوریه آسیای

می بر  ر را قفلاز و غزنویان غیر آنکه حا  و گرفت

كوشیدندتا رملتان پنمابوسندجایپاییبازكنندومی

بی الیه  ر ا بیاتفارسیرا زبانو هایباالیجامعهضمنا 

«.نواحیتحتسلرهخو  رهندرواج هند :691۹)ریاکا 

9۹-99)

بارتركانیازقبایل یگر رتاریخ و تسلموقیچندی *

ایرانتعرضكر ندكهمه  قلمرو تركانسلموقیو تری به

 آنهاحملهغزان حملهقراخانیانوخوارزمشاهیانبو .

 رریای حمالتبسیاریازمشاهیر علماو انشمندان

هامندموجو  رآنهایارزشهاوكتابكشتهشدند.كتابخانه

به و ز ند آتر را بسیاری مساجد و مدارس همچنی  و

ساختندیك ویران بزر 9۹3).باره شهرهای ثروت ه.ب.(

و مرو شهرهایبزرگیچونبلخو خراسانبهغارترفتو

ثروتعا   و شکوه ا بو و تمدن و عل  مهد كه نیشابور

بتری سرزمی بو ندبعدازآنواقعهازپستتری وخرا

هایعا  شدند.اگرچهای حا ثهوفمایعآنمنمربهایما 

نهایت  ر اما نشد پوستانجدید ای زر  حکومتیخاصاز

ریمدت وسا جهلوجفایآنقومباخراسانهمانكر 

ای  از  یگربه ستچنگیزتکرارشد. كهیكقرنبعدبار

 گرگانیهخوارزمبو وازپ،تاچندیمركزا بیاتخراسان

آنپ،ازخراسانبهعرابوآذربایمانانتلا پذیرفتوبه

رومیعنیآسیای غیرسرایتكر وخراسانتا یریخا ی

(61۱-618 23-8:2۱ج.6922ماند.)برگرفتهاز فا 

هایپیر  ربارهایایرانی رای زمانه مانند وره*

تاریخا بیاتفارسیبهخو اختصاصبیشتری اهمیترا ر

چهغزنویانوبهخصوصشخصسلرانمحمو اگر هند.می

سلسله از بسیاری خو  حکومت آغاز حکومت ر هایهای

به  وره ای   ر همچنان اما كر  نابو  را ایران رورمحلی

سال ه بازماندگانیاز كهپراكنده هایایرانیحکومت اشتند

 یكاز به ستامرایا بتههر زو  یا  یر نوبهخو  به آنها

 ست از را وجو یخو  اثر یا گرفتندو عدم  یار تركراه

 ا ند.

سلسلهبه از حکومتغیر و هایها

عده همچنان  وره ای   ر ازمحلی ای

خاندانهایبانفوذایرانیتبارقدی باقی

آنبو ه از بسیاری كه حملهاند تا ها

اشتهو رآنفاجعهمغو ه شهرت 

 ربارسالری ایرانیوازمیانرفته اند.

وخاندان نلبا و فلها و هایبزر وزرا

امثا آنان رگوشهوكنارشهرهایایران رنگاهداشتعل 

وحفظسن ورسوموآ اب اثرفراوان اشتهو رروزگارپر

ناهگاهآشوبای  ورهآرامروامنیتنسبی ربارهایآنانپ

وبام وآرامی رحمایتازرجا عل و احبانا بمحس

ومی است خاندان»شده و رجا  همی  حلیلت های ر

ریاستهستندكهتوانستندبازماندهنظاماجتماعیرا راواخر

كنند نگاهبانی هفت  قرن اوایل و شش  ریگقرن مر ه و

(686)همان:«.نیاكانراآسانازچنگندهند

هایكوچكررضازا هنیز رتأییداهمیتای سلسله كت

علتای ترقیاتعلمیوا بیتنهاازحمایتو»گوید:ترمی

ازعصرسلموقیان بلکهملصو  تشویقشاهانسلموقینبو 

اینکه با مدت آن  ر استو شش  و هایپنم  قرن  وره

 سلموقیانعاملمه سیاستوعل وا بایرانزمی بو ند

سلسلههای یگرنیزمانند:غوریانوخوارزمشاهیانوبوییان

اتابکانكهكمابیرمعا رسلموقیانبو ندهر غزنویانو و

گویندگانبهره تشویق انشمندانو اییکیبهنوبهخو  ر

). اشتند »6998 و861: حمایت ای  علت ریاکا چه اگر )

 شاعران -تشویق عل   احبان سایر ا بته و را ا ب -و

تبلیغاتای  ربارهایكوچكبهعلترقابتهایمتلابلشان

)می 6929 اند... رقابتو81۱: هستچه كه چه هر اما  )

و نلرای  ربارهایمحلی تشویق  حمایتو چه و تبلیغ

خاندانهایایرانیمه ترومؤثرترازآناستكه رهیاهوی

از بسیاری حمالت این طی در
کشته دانشمندان و علما مشاهیر،

کتابکتابخانهشدند. و هایها
هاوهمچنینارزشمندموجوددرآن

آتش را بسیاری مساجد و مدارس
 .بارهویرانساختندکزدندوبهی
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 زبانوا بو عل پارسییکسرهروآشفتگی ورهسلموقی 

چنانكهیکیاز الیلمه انحراط بهزوا ونیستیبرو .

همی از تمدنوزبانفارسی ر ورانپ،ازحملهمغو  

هایایرانینژا یبو هاوخاندانبی رفت یافرارای سلسله

قواعد حیحفارسی با كهنسل رنسلمیراثزبان ریرا

اش ركنارسایرمظاهرتمدن ایرانیآنو غات رستوكه

علت  رباره ریاکا كه نماند ناگفته بو ند. كر ه حفظ ایران

گسترشزبانا بیفارسیوبهروركلیفرهنگفارسی ر

 است: معتلد سلموقیان عمدهای » وره سالری  خو  كه

ای  راه سر بر مانعی فرهنگبو ند  فاقد نبو  سلموقی كار

  سیاست ای چون مدبراناخلی و مشاوری   ست  ر ها

(.691۹:99«...)معتمدایرانیقرار اشت

سلموقیان رآغازشهریاریخو عما خویررابیشتراز*

مراكز از یکی نیشابور زمان آن  ر برگزیدند  نیشابور مر م

كسانی و بو  ا ب و عل   ربزر  كه

مر مان یافتند راه سلموقیان  ربار

ای وزرای انشمند یا انرپروربو ند.

برجسته عمیدا ملكایرانیكه آنها تری 

روسی ا ملك نظام خواجه و كندری

بو ند رقلب ربارای تركانوحشیبه

و ا ب و عل  اهل پرورش و حمایت

و سالری  هدایت و تشویق و متصوفه

هاومساجدامرابهایما مدارسوخانلاه

پر اخوكتابخانه ها نگاهی ركتاب«محمدترابیسید»تند.

ایران ادبیات و تاریخ خاندانبه و وزرا اقدام ای  و  ها

وحکومت قومی فرهنگ مبانی حفظ  ر ایرانی محلی های

آ ابورسومملیوزبانفارسیوتشویقشاهانترك رای 

نوعی ایران ربرابرغلبهتركانبر«ملاومتمنفی»زمینهرا

ایكهبهتعبیراو اند.ملاومتمنفیفرهنگخو میملیتو

رسوم آ ابو زبانفارسیو سببشدتركانغا بچنانبا

مروجانو از چندیخو  پ،از شدندكه ملیایرانیآشنا

فارسی ر بزر زبان ناشر فرهنگایرانیو ا بو حامیان

(692۹:6۱۱)آسیاگر یدند.

میانة-9 از فرهنگی متن آغازبرون تا پنجم قرن

قرنهفتمهجری

 گروه* مدتاكثر كشور ای   ر كه تركی غالمان و هاها

اراضی بر تسل  پیراز كه بو ند كسانی كر ند  حکمرانی

مشمو  مسلمان نام  وای زیر و كر ه اسالم قبو  ایرانی

عدمامتیازبی نژا هاوانساب ر-سیاستعمومیاسالمكه

توانستندازغالمیگر یدهبو ندومی-ستمیانمسلمانانا

ایرانی غیر چه گر و یابند ارتلا شهریاری تا بندگی بهو اند

 و اسالم اخو»حک  قرار«ةا مومنون اراعتمسلمی  مور 

میدانبختآزمائیبرایهمهبدونامتیاز»گیرند.بهعبارتی 

 (6998:889)مهری  «.نژا یبازبو 

تركان ونتیمه رپی اشت:ای مسلمانشدن

پذیرفتندبلکهاو آن حکومتآنانرا تنها ایرانیاننه كه

آنانسهل با كر وبهمیای قبو اسالمآمیزشایرانیانرا

همی سببای قبایلوغالمانباگر شیکی ونسلتغییر

كر  ا ندوخویتركیآنانك وبیرتفاوتمیماهیتمی

ا ا بته تعصباتو تمام با ایرانی نژا ی ا ا ت ررف ای  ز

شد!اشه زیرورومیملیتی

ای  خوی وم  یگر موار  نومسلمانمثلتمام تركان كه

سخت و وتعصب مذهبی آراء و علاید  ر را خو  گیری

معی ه نشان ا ندایررفداریازنحله

وبهآتر اغفربومذاهبكه ر وره

متعصبهایپیربهوج بو   ترو آمده

ازبلیه  ام ز ندوای سببشدكه ر

 ورهتسل آنانفلهاومتشرعی نفوذو

تا تسل  ای  ا بته و یابند بسیار قدرت

می بیشتر روز به روز مغو  وعهد شد

و اسالمی تمدن روند  ر ربع به خو 

بخرعلومعللیتأثیرات امنه اریایما می )كه ر كر .

(.عدبهآناشارهمیشو ب

تسل پیاپیقبایلتركوبهخصوصغالماننوخاستةبی*

آراماندیشهشرافتنسبرابرایشاهانوامیران را ل آرام

ایرانكهنهومتروككر  ازررفیكمیپیرازای اسالمبه

بر مبنایتفضیلخالیق ایمان تنها كه بو  آموخته ایرانیان

باید وربرترییکدیگراستو هاینژا یوا لونسبیرا

ریختومتأسفانهای تعلی اجتماعیوانسان وستانةاسالم

 رای  ورهزمانیبهنفعتركاننومسلمانبهظاهرمتعصب

به نسبت ایران مر م كه اعتلا ی و احترام شد. مذهب به

خاندان یا و سامانی چهارمخاندان قرن  ر آن مشابه های

اشتندوآنهارابهسببشرفنژا یمور تکری قرار ا هو 

اند رابتدایامرتركانراوا اربهجعل انستهمیهالزما راع

قراخانیانازافسانهكهنیكه»نسببرایخو كر چنانكه

 وره  ر كه تروری و تحو  و است موجو  توران  رباره

ك استفا ه بو  یافته اسالمی و راساسانی خو  و ر ند

تورانی افراسیاب نسل از و توران قدی  شاهان جانشینان

نامیدند افراسیاب آ  و .شمر ند » ج6922) فا  .8 :3۱)

بهطورکلیفرهنگفارسیدردوره
 است: معتقد کهاین»سلجوقیان

فاقد سلجوقی عمده سالطین خود
راه سر بر مانعی بودند، فرهنگ

داخلیاین سیاست چون نبود، کار
مدبراناین دستمشاورینو در ها

 »معتمدایرانیقرارداشت
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همی ا عاراسالجلهه  اشتنداماای اظهارعالقهبهنسب

سازیفل تازمانآ سبکتگی وآ افراسیابوسالجلهكه

ر  وره نژا یونز یكبهعهدسامانیانو غلبهعلیده واجو

به ممبور آنان و  اشت رواج بو ند نسب و ا ل و شرف

مدتیایرانیان پ،از اما بهشاهانقدی بو ند انتسابخو 

غالمانسراییو اراعتاز به ممبور اكراه و اجبار به آنلدر

غالمزا گانیباسوابقزشتپدرانشانشدندكه یگرعلیده

باید»معنیشدوبهگفتهاستا  فا:بینژا وا ا تشاهان

 انست ایران  ر ملیت اندیشة ضعف  ورۀ را شش  «.قرن

 (32)همان:

  وره* ه  ر اشخاص ینداری اگر پا شاهان پیشی  های

احترام به پیروانعلاید یگر با  ربارمیبو ند  ر زیستندو

بسیاری افرا  امرایربرستان بوییو ازسالری سامانیو

مذاهبوحتیا یانمختلفبهسرمیبر ندوپا شاهانتنها

خواستندواگراهلعل بو ندتنهاازآنانازآنانخدمتمی

وای شیوۀبرخور  ر ورۀتسل رلبیدندخدماتعلمیمی

غزنوی محمو   ورۀ از بو . قرنچهارم  ر امرایایرانینژا 

علای  ر  خا ت و سیاست ینی شروعاتخاذ مر م آراء و د

وسیله عباسرا سیاستتلویتآ  نیز برایشد.سالجله ای

ماوراء و خراسان  ر خو  قدرت تحتتحکی  كه كه ا نهر

كسب و بو  سنت فرب متعصبان و تسن  قرعی سیررۀ

 محبوبیت رمیانمر مآنسامانقرار ا ند.

ای ررفداریوحمایتازهمانابتداییكهرغر خالفت

 و سالری  و خلیفه میان  ا   نمات را بو .عباسی ررفه

نامه تلویتوخلیفهبا ورسوالنخو سلرنتسالجلهرا ها

كر و رملابلرغر وجانشیناناوازجملهآ بتأییدمی

به را تعظی خلیفه بزرگداشتو سنمر  و ملکشاه ارسالنو

پای ست» و زمی بوسی و تلبوسی حتی و س بوسی بیل

مركبخلیفهوپیا هرفت  رركاباووكشاندنمهارمركوب

«ویكشاندند. همان: نللاز تعلیبای (81۱-81۹)به  ر

سیاست ینی سالجلهبه خا ت رعلایدمر مومخا فتبا

مخا فت آنان با جماعت اهلسنتو ائمه و فلها فرقیكه

آزمی افراط ر و حتیمبا غه و وورزیدند پر اختند آنان ار

 ستگاه ای زمان ر  ر علمایمذهبیكه های و تیا بته

نفوذفراوان اشتندبهحک تعصبذاتیباآنانه آوازشدند.

تحکی موقعیتخلیفهواتخاذسیاستمذهبیسالجلهبه*

شیوع و مر م میان  ر  ی   وانیدن سببریشه خو  نوبة

سلمانانبهمسایل ینیواظهارتعصبواعتلا شدیدعمومم

می مسایل ای  به عامه تمایل و موجبعالقه ای  و گر ید

افزایرعدۀعلمای ی وتسل وقدرتونفوذكاملآنان ر

می قصبات و شهرها مر م و خو  وپیروان اعتلا  ای  شد.

عالقهكه ررجا قوموبسیاریازامراوسالری ووزراای 

و نیز تأسی،عهد فراوان  نفلات  رف سبب  اشت جو 

و مدرسان برای مشاهره تعیی  فرقه  هر خاص مدارس

...و رنهایتتشویقوبزرگداشتملاماترسمی و ترا بان

نسبتبهعلماورا بانعلوم ینیشد.ایما مدارسمتعد 

مذهبیواعرایموقوفاتفراوانجهتتعلی وتعل رالبو

م سویعلوماستا ان  به گرایرجامعه و وجبجلبتوجه

همچون كه عللی علوم ماندن متروك ملابل  ر و  ینی

... بو   متعصب علمای از بعضی رر  و انکار مور  همیشه

یکیازگر ید.می بایدتوجه اشتكه ورۀمور مرا عةما

 ورهمه  مدارس تری  كثرت حیث از اسالمی تمدن های

هاست.باوجو ای  بهسبباختالفاتاهمیتآنهاوكتابخانه

وتعصباتمفرریكهگفتهشد هر ستهازمر مبرایخو 

ورو  از اغلب و  اشتند خاص كتابخانه و جامع و مدرسه

كر ند.هایمخا ف رآنهاجلوگیریمی سته

كتابخانهبه شهرها بیشتر  ر ای روزگار كلی ر هایرور

ب موقوف یا وجو خصو ی وفور حد مدارسبه و مساجد ر

هاییه  رخارجازمراكز ینی اشتوعالوهبرآنكتابخانه

فراوانی بو . یافته شهرت آنها بانیان نام به كه بو  موجو 

كتابخانه وجو  و تعلی  مراكز ازمدارسو كه تشویلی و ها

می ای علما شدازسوییخو معلو اهمیتعلوم ینی ر

بو وازسویی وبارهعلتوعاملقوی رتلویتورواج وره

ای علوم رسرحجامعهوجذبرالببرایتحصیل رای 

تاثیرای مدارس ر ربخربعدبهاهمیتو.شدمدارسمی

روندتحو ا بیاتایرانبیشترخواهی پر اخت.
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  فردوسی و یادگار کهن  

«ابراهی  ریاییمرلق»
 

نز ایرانیانشاهنامهفر وسیهموارهچونكوهجایگاهبلند

ای اشتهاست.اماچرایكاثرا بیبایدهمانندكوهوارزنده

 ست اری كه  الیلبسیاریبرایای همانندی ر باشد؟

اند:ندیشیقومیناشیشدهابیرازیكمثبتوهاك همهآن

كهكوهبناییاستكهانسان رآفرینرآننلشینخستآن

كاخ برعک، و گلستاننداشته و هنرمندانها كه هایی

اند ازگزند وران رامانبو هاست.هیچخانهممللیساخته

سروهایبه و نکر ه گر نکشی آسمان برابر  ر اندازه ای 

بلندیگر ن به كه چونفراز كوه  امان  ر  ارند شهرت

ازاینروبلندایكوهستو نی كو كانینیازمندنوازشهستند.

انسانو از جنبندگانی پناهگاه همواره كوه آنکه  یگر است.

بخشیدرا رحیوانبو هوهرآنچهتخیلآ میبدانجانمی

خو جای ا هاست.شاهنامهفر وسی ربلندیوسرسختی

است.ازای  یدگاهاوه تنومندوخش استوهمانندكوه

بو گیترشایدكه بخر.اماازهمهمه ه مهربانوزندگی

 ماوند مثال  است. آن بو ن اسرارآمیز و

بو هحتیزمانیكه شت هاوهمیشهپابرجا

از و خشکیده گوناگون جنبندگان و  رختان

رفته همی منوا ملكمیان بر و ایا شعراند

توانخواند.میبهارآنراقلبفسر هزمی می

به چیزهایی چه فلككشیده به سر ای علده كه اندیشید

كند.هاییبرت خو احساسمیبیندوچهجنبرچش می

حتی  وخته سرزمی چش  ای  بر همیشه گذشتزمان با

هرچند باشد.  اشته مر مانی و باشد كشوری آنکه پیراز

بیستونوخراشیدنپوستآنبهكمكباروتوامروزكندن

خواستند ینامیتآساناست آنچهرابزرگانای سرزمی می

می كوه    بر سازند جاو انه بیروزی ه  او و خراشیدند

میك  نشان آیندگان به  یگرشوكاست ویژگی پ،  ا .

ممک  كوه ای رهگذر  از است. رازهایگذشتگان پروراندن

وكنندهپیشینهیكسرزمی باشد.ازاینکهبگذری  استبازگ

توانهایجهان رآنستكهامروزهمیبرتریشاهنامهبركوه

بمب و  ینامیت ضرب به را كوهی ه هر از بزر  های

شکافتوخُر وناچیزكر  حا آنکهباشاهنامهچنی كاری

اناستكهزبانانباشند ای نامههمتوانكر وتافارسینمی

هایی ار ونمو اربو ه!اماآیاشاهنامهفر وسیچنی ویژگی

آیی  و برابرزندگی  ر همواره آیا است؟ ایرانیان كه  های

و گرگونی ز ه را حرفر و ایستا ه محک  تاریخ های

مانندجان جاندارانی و پهلوانان و  یوان برای است پناهی

شو ؟ها یدهنمیسیمرغكهامروز یگرنشانیازآن

می كوهی به فر وسی رهگذریشاهنامه هر كه ماند

پروراند. رك یکبارآرزویباالرفت ازآنرا رسرمی سته

گلی زیرپایرحركتیمی ای زمینهه هركسیبهاندازه

انداز .كندوبر یوارهایفوال ی وپیکرتنومندش ستمی

ج چه كوه ای  بر اینکه افسانهتصور چهانداران و ای

میناگفته نمایان ما بر پهلوانان سرگذشت از شوندهایی

می  وچندان را كوهنور ان بااشتیاب اما فر وسی كند.

پیشکرآور نچنی كوهستانیبه ربارغزنویكامیابنشد.

گویاهنگامیكهویپ،ازرنجسیوچندسا هشاهکارخو 

پ كر   تلدی  پا شاه به فریا یرا چنان شاهنامه هلوانان

سرزو برآشفتكهجنگمویانیكهمابرآور ندكهشاهخیره

ای پهلواناننامیرویكاغذومركب  رسااهخو  اری از

جیبستر   ر آنلدر اینکه نتیمه ترند.

آنه   اشت  انتظار كه نیانداختند فر وسی

پ،ازورشکستگیواز سترفت عزیزانو

ناتوانماندنازخور وخوراكوهمسرهاسا 

ایفر وسیرانشی !شاهغزنویبدگونهوه 

بنابرای شاهنامه ندا . او  اشتبه توقع آنچه و كر  تحلیر

بی و بزر  پدیدآورندههرچلدر سرنوشت باشد  اشهمتا

چندانغریبنبو چراكهاوه سرانمامناكاموتهیدستاز

 پایان ای  رفت. امروز نیا چنانکه فر وسی برای است كار

با رمی  رآمیخت  برای باشد بو ه پایانی شاید و یابی 

پا شاهانوزورمندانكهجزتباهیوخواریچیزی رخو 

نداشتند.

ای  آیا كیست؟ فر وسی شاهنامه  از جدا همه  ای  با

یكزندگی اشتهجداییامکان ممک استاو استو پذیر

نانوآبورنجزمانهاوراازرمقبیانداز ؟تاریخباشدمحتاج

فراه كر نخوراكی  ر ناتوانمیگویدشاهنامه هایسا ه

بو وآفرینندهخو راهالككر .اوهركهبو وهرچهكر 

بی ما اشعارشنخستبرای میان  ر چنان ارزشاستزیرا

بهآن  های یگرذوبشدهكهجداساخت اوازآنچهنسل

آید.جا باینکهای ناشدنیازهمهاندناشدنیبنظرمیبسته

انمامناشدنی یكانگشت فشار با پهلوانان كه هایشاهنامه

نشانهدیگریکهشاهنامهرا
بر شاهکارهایدر دیگر ابر

شعریادبیاتفارسیممتاز
 است. کندآهنگآنمی
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سختمی بنظر ا ند تر

ازمی كه آهنی كوه رسد.

چو افراسیاب نام شنیدن

شو وپرندگانی ریایآبمی

آسمان به را تختشهریار كه

پمی او تا رابرند ا شاهیخو 

جدا  ر كند نظاره آسمان از

از فر وسی زندگی ساخت 

ناتوانسرو ه ای هایر اند.

هایگیلگمروایلیا وحلیلتیمسل استكههمهناشدنی

نمی آناُ یسه باید ستهتوانند پ،چگونه  هند. انکار ك را

پدیدآورنده از را حلیلی فر وسی كوهایمایی آغاز برای

میشاهنامه چش  به میان ای   ر آنچه خور بازشناسی ؟

نمی آن شاهنامه كه ماآنست ذه  به عنوانر كه باشد

نامهمی یعنی مگررساند  شاهان!  رباره یا شاهان برای ای

خواهیوشاهانشاهنامهچهبو ندجززورمندانیكهبازیا ه

پاكهوس خون و انداخته خرر به را   یران جان پراكنی

رزمهزا  ر را ت  میران شاهنامهها كه گفت باید ریختند.

سرگذشتپهلوانانیاستكه بلکه ندار   شاهان رویاروییبا

از پشتیبانی یا میه  پاسداشت برای

ناممرام   یری  چون پهلوانی وهای آوری

و  یوان با نبر   ر را شیری  جان آزا گی

می شاهنامهاهریمنان ای روی  از آزمو ند.

نام به بلکه نیست نام وبه است آوری

آورنبو ند. انی كهپا شاهاننامی اشتندو یناممی

شاهکارهای  یگر برابر  ر را شاهنامه كه  یگری نشانه

است.بركسی كندآهنگآنشعریا بیاتفارسیممتازمی

پوشیدهنیستكهشاهنامهآهنگحماسی ار وای آهنگ

هیما به را كلماتآ می همراه به روانر چنانکه آور ه ن

پر . یوانحافظوبوستانشورانگیزوحماسیباالوپایی می

وگلستانسعدیومثنویمعنویچنی ویژگیندارند.وقتی

خواند شوروهیمانی ركارنیست كسیبرایمانحافظمی

اشو كهگاهبرملی رماپدیدارمیآوروبیبلکهحا تخلسه

گروهایتلخهمراهاست.یامثال شعرسعدیبهموعظهكنایه

آنفراگیر  ر اندرز آهنگپندو معل عمومیشباهت ار .

می  یگریزبانه چیز هر بیراز فر وسیه استو كشد.

پندواندرزرا رشاهنامهگنماندهامانهبهشیوهسعدیبلکه

به آهنگشاهنامه زباننامدارانر. همانندگرزبیاناز  یگر

خو می محک وكوبندهاستوگراناستكهرست با بر .

آوازبرخور شباجانوت شنوندهبیچارهمثل دایخُر 

هرگونهایستاییو استخوانزیرگاوآه است. شدنچوبو

روند.هایآشفتهكنندهازمیانمییکماییازپ،ای آهنگ

چنا شاهنامه  خواندن باشد با مناسبی وضع  ر انسان نچه

می زنده او  ر غرور كسیاحساس  یریو نبر ها   ر شو .

پهلوانانوجنگمویانكهشاهنامهمی با همراه خواندخو را

چیزچیرهاست.جزییات رپندار وبرهمه ر فنبر می

شده چیده ه  كنار  ر وسواسفراوان با فر وسی اند زبان

چیزراتمس كر وعینا  ربرابرچش توانهمهروریكهمی

كند: ید.مثال فر وسیتیر ركماننها نرست رابیانمی

رابدستبما یدچاچیكمان

بهچرمگوزناندرآور شست

ستونكر چاراوخ كر راست

روشازخ چرخچاچیبخاست

است.افزونبرتلریبا تمامشاهنامه ارایچنی ساختاری

آهنگزیباوحروفیكهبه ورتآهنگی  رفضایكوچك

می تکرار كلمات  ستبی  به نحوه حتی فر وسی شوند 

كند.گرفت كمانو دایبرآمدهازآنرابرایماتو یفمی

استامابرخالفشعرحافظآ مراآنسرمستكنندهآهنگ

نامهماپیوسته رمیدانبر .باوجو شاهبهكُنجخراباتنمی

ای رزمگاه بدهستی و جنگبی نیكو

بررخوتوسستیمی ر  رهایررا بند .

ترازغز وشاهنامهضرباتروحیسهمگی 

 سترفت معاشله نهمثلغ از هستند 

بلکهآنما میومعشوبوجفاكاریایشان 

اناست.برایآوریوایستا گی ربرابراهریمنكهسخ ازنام

تمام از فراتر است چیزی سهراب و رست  ترا  ی نمونه 

های یلیوممنون.حتیبزمپهلوانانشاهنامهه ازغمنامه

هرگزهایجلفسنگی ای قبیل استان گوییآنها تراست 

نبایدمدهوششوندچراكه شم همیشه ركمی است. ر

و  شبهمعشوقهبهرشاهکارفر وسیوقتیرست بخوابمی

نمی او وسراغ رومئو نیستكه فر وسیمانندشکسایر آید.

 و یتبتراشد. رخواب رست ت خو راكهپ،ازشکارو

فرسو هگشتهبهحا خو می بهمر خو كارزار گذار و

رختخوابخواهدمی فرتوت ر پیرمر های مثل آیا اندیشد.

افتخارونمابت ر با میدانجنگ؟پهلوانانشاهنامهمر یا

رامر  پایان آنها مر بهراسند. از آنکه نه اندیرهستند 

فرا از میپیر نامدارانررسیدن زبان از فر وسی بینند.

آنکهمی  ر پریشانمباش  روزیخواهیمر  اینکه از گوید:

آهنگ از شاید وجو   ای  با بیاندیر. مر  خواهی چگونه

زمانفر وسینهملتیرشدهشاهنامهخیلی و ای چون ر

باوجودشاهنامهماپیوستهدر
بد و نیک بین جنگ میدان

در اینرزمگاه هایشهستیمو
 بندد.رابررخوتوسستیمی
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خمیدگی و نرمی مرزها گذشته  آن از كشوری. نه و بو ه

بیشتری اشتندوقومیتونژا عاملپیوندگروهیازمر مان

توانهایپ،ازمر خسروانساسانیمیبو .حتی رسده

می  هلانان خاندان از خو  كه فر وسی كه باشد اندیشید

كه انستكه استانبرایخو میایوظیفه هایشفاهیرا

توان ریافتكهكر ندبهنظ  رآور .میاررافیاناونللمی

آهنگ بیای  زمانیهای ماست  ست  ر امروز كه همتایی

كشتزارشب روی فر وسی نیاكان زبان از گندمهنگام های

پ،ازآنشنیدهمی پینژا ایرانیازكه هلانانپاكشدند.

كر ند ایآترملدسیبرپامییكروزرنجوتالش رگوشه

آن استان افسانهگر  و میها شا یهایكه را و سرو ند

شایدسرگرمیآنمی چندقرنبعد كر ند. اما همی بو  ها

 استان سرگرمیای  یك  یگر سرایی

نمی وظیفهبشمار بلکه كهرفت  بو  ای

مه خو شان برای می هلانان  انستند. 

می فر وسیبنابرای   كه حدسز  توان

چنی  و  اشته تعلق خاندانی چنی  به

سنتیرابهارثبر هوباهنریكه اشت

نگه زنده را نیاكان آیی  كه شد آن بر

استو مناسب یده را قا بحماسه كار ای  برای او  ار .

ریدكهپ،ازآنهمهسختیكاخیاستواروكوهیسربلندآف

همچنان امنهسرسبزشپناهگاهجانداراناستوسیمرغبر

نوكآنآشیان ار .

 سته كه ایرا اتی از یکی چهارچوب  همی  از ر ای

می موجو اتشاهنامه و افسانه از پر كه اینست گیرند

 رحدافسانه ایاستوای ازارزشفر وسیكاستهواورا

 استان میك پایی  كه  چندیسرای رابره  ای   ر آور .

نکتهاستكهبایدپیرامونآنبیاندیشی :

میبی بیان شاهنامه  ر آنچه زبانشك  به بیشتر گر  

پاره هرچند است  افسانه و رویدا هایاسروره به آن از ای

می  ار .تاریخی همراهی  ا ه رخ براستی آنچه با و پر از 

  ر كه جانورانی و شاهنامه میزبان پدید همهآن آیند

 هندكامال اساریریهستنداماآنچهای جانوراننمایرمی

 انی كه یورسد.بهبیان یگر ماازپیرمیواقعیبنظرمی

اهریم وسیمرغواسفندیاررویی  آیاو ت وجو ندارنداما

معنیهستندیاگروهیازجانورانیاای موجو اتبرایمابی

میهپدیده نمایندگی را ما روی پیر خوبای اگر كنند؟

یابی كهای نما هاهمگیجاندارهستند. ربیاندیشی  رمی

وجو  اغرابهمیشه فر وسیآفریده آنچه ا بیاتحماسیو

ای پدیده ازكسیپنهانهایاغراب ار اما آمیزخو شانرا

نمینمی و هماكنند از بلکه بفریبند را كسی او خواهند ن

می رابصراحت شما زندگی اما هستی  غیرممک  ما گویند

آمیزای !سرانماماینکهازپ،رویدا هایاغرابممک ساخته

آیندكههاییبیرونمیهایخیا یشاهنامه نشانهوشخصیت

قابل آ میان همه بزمبرای و رزم هستند. آشنا و های رك

ریراهنماییكنندوخواهندمارابهجهان یگفر وسینمی

 رشاهنامههرچهكارغیرممکنیپیررویمانمی گذارند.

هست رهمی جهاناست.اهریم جانوربدخواهیاستكه

رویی  و شو  چیره ما ممک استبر  حظه ازت كنایههر

آفرینیوزخ بر اشت ت وجانآ میاست.نوشداروییزخ 

زخمیاستبرناكارآمدیهرسدگوشكه یربدسترست می

بستهروش بکار روزمره زندگی  ر ما كه وهایی  یوان ای .

باشنداما رپلیدیآنهاغوالنپیکرمندنمی

كنی . رهمی راگر اگر خو مشاهدهمی

آرمان ه  سیمرغ رهبریراستا  را هایی

كندكهزندگیاجتماعیما رگذشتهومی

بو  وابسته بدانها پ،اكنون هست. و ه

فر وسی شاهنامه بگویی  گزافنیستاگر

بیان واقعیاتزندگیرا ای نما ها زیر  ر

گستر همی شایدیکیاز ای منظر از و هایتری كتابكند

تاریخبشرباشد.خوشبختانهگستر گیآنچنانفراگیراست

ازقل نیانداختهوهمچو كهحتیزشتیونا انیآ میانرا

رواآیینه شکست  آیینه رهگذر  ای  از آنهاست. برابر  ر ای

به یگرسخ   نمیباشدوبایدبهتربیتآ میسرگرمشد.

اندوچیزهایناخوشایندیراهاخو بخو بوجو نیامدهافسانه

 هند.نشانمی

سخ می  ا ار و یز ان سخ فر وسیاز بزم از و گوید

ستیراتبلیغكند ازعشقگذرانیومآنکهخوشگوید بیمی

می بیسخ  مغاز هگوید و معاشله بیآنکه براههای معنی

می سخ  كارزار از و بیبیانداز  وگوید خشونت آنکه

هاپرخاشگریراازحدگذراندهباشد. یگرانهمهبهای  ام

ای زشتیافتا ه با پیکار فر وسیاز اما بیروناند سربلند ها

گونه و بهاآمده باید بنابرای   است. كر ه ایما  توازن ی

ما برای ارزشی چه بدانی  تا بار ازی  شاهنامه كا بدشکافی

 ار وچراهمچنانباآنسروكار اری ؟

شاهنامهبرایایرانیانجایگاهبلندی ار وتاهنگامیكه

آمیخته است  باز وای كتابجلویمان هیمان و شور ایاز

جاریمیهای ستآگاهی ما بر زمانیكهنیافتنی اما شوند

بندی  یکبارهاحساس  تنگیواندوهبهما ستكتابرامی

خواندهمی آنچه از چون نشانه هد پیرامونای  جهان  ر ای

بیانبی شاهنامه در آنچه شک،
گرددبیشتربهزباناسطورهومی

ازآنایافسانهاست،هرچندپاره
می تاریخی رویدادهای پردازدبه

داده رخ براستی آنچه با و
 همراهیدارد.
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نمی پیدا ارزشخو مان همه با كه  ایران وكنی . ها

یهاازمیانرفتهحتیزمانیكهفر وسهاونیرومندیپیروزی

بست كتاب با همی خارر  به بو . پینوشت شاهنامه  ر

جداگونه و اندوه میای ما سراغ به گاهیماندگی و آید

گذشتهمی به را خو   ورت هر به باستانیخواهی  های

چنگروزمرگی از و بزر برسانی  آنچه و ی شوی . رها ها

نچهروسممبوربهتحملآنبو هبخاررفا لهتاریخیازآ

مااكنونباآن ستبهگریبانهستی چهبساكمترباشد.از

 ُنكیشوت اسبباای نظر  بر سوار كه میبینی  هاییرا

می با ی آسیاب بسوی غوالننیزه با اینکه خیا  به تازند

ارزش واقع  ر جنگید.  ورانخواهند حتی ر هایشاهنامه

نینتوانستبهآنهانیافتنیبو ندوهیچتمدباستانه  ست

 ستپیداكندوای شایدكلیدجاو انگیكتاباست.

  یلیستو نی هر به را گذشته كه ای نظر از فر وسی

بیمی كه اند بو  كسی وی كنفوسیوسنیست. به شباهت

پیزندهنگه بازآور نآیی تمامعمر ر هایكه  اشت و

پاكمی و وارسته را آنها زیرا مفسری  بو  برخیاز انست.

اندگرانامیدهاروپاییاورابخاررعشقمفرطبهگذشتهواپ،

گفته بدرستی  یگر برخی ویو كه اند

بلکه نبو ه  گذشته بازگر اندن  ر د 

خواستها و اخالقیوفلسفهزندگانیمی

هارابازسازیكندكهبهگماناو رگذشته

پلیدی بو هاز مبرا امروز ای های با اند.

نمی ما فیلسوفهمه  كه را جهانی توانی 

می تصور تاریخیچی  پیوند آن با چون كنی  ارزیابی كر 

نداری و ی ربارهفر وسیچهبایدگفت؟روش استكهاو

البالی فحاتشاهنامه از و بو ه چیزیناخرسند از عمیلا 

 ستهه می بدنبا بازسازییا نگهك زتوانفهمیدكه نده

 اشت واحترامنها نبهچیزهایی رگذشتهبو هاست.مثال 

میبینی كهپهلوانانفر وسیهمگیمر انبرجستهوبزرگی

ه  سرزمی و به خدمتمیهستندكه ومیهنانخو  كنند

میآیی  الزم خو  برای را ا و یهایی به ظاهر  ر  انند.

 ركباشند.آنهابدونقابلپایبندهستندكهشایدبرایماغیر

كنندوتنهاپریشانیآنهااینستكهترسازمر زندگیمی

بهشکلننگ ورس پهلوانی ورمبا ا راه از آوریبمیرندو

شوند.خونونژا وخاندانبرایایشانمحترماستوگاهبا

می یا  آن از پیوندزبانی ای  از كه ما كه  ستكنند ها

شوی .بنابرای  اشتباهاستكهگمانز همیفتای شگشسته

ای خال همی شو كهكلماتكنی همهارزششاهنامه ر

می آن یده  ر رنگعربیكمتر یا پرستانهبویمیه وشوند

فر وسیمی بگوید ار . كندو فرهنگیآشنا با را خواهدما

می یا ایروزگاریه چنی بو ه از نروتوانستچنی باشد.

بلکهنمو اری استان هایشاهنامهگفتگویتاریخینیستند 

 مایرانیانهاییهستندكهازهمانسایدهازآرزوهاوآرمان

گاهبدانها ستنیافتند. روشایدهیچ رجستمویآنهابو ه

ای میان فرقیكهبی ماوبزر روسوجو  ار اینست

گذشتهرا راحیایسنتهاكهویبازگر اندنتمدنوشکوه

هایایرانیپ،ازیورشاعراباز یدوازآنماكهخاندانمی

میانرفتهیاناتوانشدهبو ند باافسوسونومیدیبهگذشته

رو كهنگریست.ای احساسسرافکندگیتاآنماپیرمیمی

می آستانهرنگآخرا زمانیبخو   ر را ایران فر وسی گیر .

كندنشان هد اندوسعیمیابروبهنابو یمیحملهاعر

هافروخواهندریختوجهانكه كهپ،ازآنهمهارزش

می خو  پایان قابلبه ما برای شاید امارسد. نباشد فه 

فر وسیبی فرهنگخانوا گیخو وآنچهازجنوبوغرب

كر وایران رحا چیرهشدنبو یكبرخور احساسمی

 وست می و كوچك فرهنگ كه ای انست  ر او  اشتنی

كوشیدتاشاهنامهزورآزماییازبی خواهدرفت.ازای رومی

رابیافریند.

فر وسی چون  كوه. مثا  به بازگر ی 

ایرانیانمی كه  آیی  فرهنگو  انستكه

باید رجایینگاشتهشو  كوهستانیساخت

كند.ای كوهتایا گارنیاكانخو راجاو انه

غرورآفری نتیمهسیسا رنجبر نحکی 

روساست.



و فر وسی به نگریست  برای  یگر زاویه یك سرانمام

شو وآنقا بحماسهاستكهبزر روسشاهنامهپیدامی

بخواهی  اگر است. رسانده كما  حد به و برگزیده آنرا

ا بیاتح پر اخت به از بشناسی  ماسیفر وسیحلیلیرا

از كوششی چنی  اما نیست. گریزی راه مختصر برور و و

اشعار حلیلت   ر است. مواجه مشکل یك با ابتدا همان

آنه بدستفر وسی یکبارو ا بیاتفارسیتنها حماسی ر

رسیده شکوفایی بو ند.به ناكام كار ای   ر  یگر كسان و

نمی با آنرا كر و شاهنامهتوانبهیكمنظومهحماسینگاه

بشکل ایرانیان ذه  كه است گرایشی ای  نکر . ملایسه

می آن سمت به آثارناخو آگاه بگذری   كه ه  ای  از رو .

بهیكتللیدكو كانهشباهت ایشان ربرابرشاهنامهحلیلتا 

تنها ای نظرگاه از فر وسی خوشبختانه  یا شوربختانه  ار .

اینحماسه  یگرانعلیسرایا بیاتفارسیاست. رغ کهچرا

آرمان هم راسیمرغ هایی
می زندگیرهبری که کند

اجتماعیمادرگذشتهواکنون
 بدانهاوابستهبودهوهست.
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تالش و قریحه و ذوب  اشت 

بو ه ناكام كار ای   ر اندفراوان

 سته چونیا كارستانی ك 

شاهنامهپدیدنیاور ندموضوعی

مختلف زوایای از كه است

برای قابل نگارنده بررسیاست.

علیدهاستكهیکتاییشاهنامه

پدیدآورنده نبوغ بر متکی تماما 

نمی  ستباآن بلکه كه رشد  نها ه روزگاری آن  ست  ر

ای  اگر است. بو ه ایرانكه همچنانتازه زخ جداییاز

كناربگذاری  چیز یگری ر ستنداری جزاینکه علترا

 یگر مغزهای و بو ه ماجرا پشتای  فر وسی مغز بگویی 

موجیشاهرگهایتنگی اشته فر وسیبر ای منظر  از اند.

اربو كهاورا ربهاوجرساندنشاهنامهیاریكر وآنچهسو

روش استای موجزمانیفروكركر .گویا رای خصوص

سرنوشت شمنیباایرانیانراكنارگذاشتهوهمی استكه

هایشاهنامهناتوانهستی .ایاز استانامروزاز ركپاره

بع به ای بابتوجه  ر چیست؟ حماسه ضیجزییاتاما

ویژگی حماسه كلی برور است. تاكنونالزم كه  ار  هایی

پدیده  ر اغراب  ح هیمانبرشمر ی : وهایربیعی  انگیز

هایمعی كه ررزموبزمبکارپرخاشگرانه بکاربر نوا ه

پندواندرزهایمی تکیهبرآیی پهلوانیوكشور اری  روند 

قهرمان میه سیاسی  و   یری پروری و جنگاوری  وستی 

اسروره رفتاری بزرگداشت ا و  از برخی به پایبندی ها 

ا بتهالزمبهگفت كشاكر های رونیوسرانمامفر گرایی.

نوشتهنیستكهممک استای ویژگی  ر ه ها های یگر

نوشته یك  ر آنها همه گر آور ن اما  هند نشان را خو 

چهارچوب  ر آنرا میناگزیر وار  ازحماسه هركدام به كند.

میای ویژگی آسانها تری راهتوانبرورمفصلپر اختاما

چیزرابرای ركآنهاخواندنچندبارهشاهنامهاستكههمه

فیل   ر حتی است.  ا ه جای خو  بگفتهنامه ر كه هایی

حماسیمی  انر  ر  ار .منتلدان ای گرایروجو  گنمند

فر وسیپیرامونوا گانیمانندرزمگاه كارزار ناموشاهنامه

جان  الوریو مفاهیمیچون و  ا ار یز انو فشانیننگ 

چرخد.می

هایملموسآنچهشایدنیازبیشتریبهازمیانای ویژگی

كشاكر فر گراییو مفهوم باشد  اشته های رونیمکاشفه

رسدای ارند.بنظرمیآوران رآنگرفتاستكهپهلوانانونام

كلیهمهگونه برور نیستو بهشاهنامه هایحا تمحدو 

گیر .همیشهآنچهپیروزیوشکسترا رمیبرحماسیرا ر

زند ركر ارپهلواننامی استاننمایانمیداننبر رق می

نظامهمهپوشا یوشو .انگار شکرهاوانبوهسربازانپیا همی

تندوضربهاو وآخرراپهلوان استانبایدبزند.ارزشهسبی

هاییهایپهلوانانباخویشت وگرفتاریازسوی یگر گفتگو

استخوان  ارند  یگران و خو  با راكه حماسه مه  بندی

برخالفای مسئلهمیتشکیلمی میدان هند.  انی كه ر

خر ه یك عملکر  حتی استجنگ ممک  ه  سرباز

سازباشدوسرانمامای گمنامانهستندكهپیروزیتسرنوش

سازند.اماازآنماییكها بیاتحماسییاشکستراممک می

ای ظرفیتراندار كهبههمهافرا  خیل رحا ثهبار از  

آور وپهلوانانیكبهیكهمهبهناچاربهفر گراییرویمی

نمایندگیمی ای ویژ شکریانرا  یگركنند.  ر گیحماسه

شاهکارهایا بیاتجهاننظیرایلیا واُ یسههومرنیزیافت

آشیلمی محور حو   استان كل ایلیا  منظومه  ر شو .

ه مثلاسفندیارپهلواناساریرییونانیانمی او چرخدكه

نلره رشاهنامهرویی  پاشنهپایرت استوتنها ضعفاو

ا مثل ار . راُ یسهنیزضرباستكه را بیاتمللحک 

سااه سر اران از یکی بازگشت به است مربوط ماجرا همه

اند.یونانكههمگیپ،ازپیروزی رجنگتروانفری شده

هاییونانیه رجزخوانیو عوتبهخال هآنکه رحماسه

 ر سااهیان است. پهلوانان بی   ر مرسوم كاری پیکار

نامكشندومنتظرمیایآراسته فمیگوشه آورانمانندتا

نتیمه یکدیگر رآویزند.  وسااهروبرویه قرارگرفتهوبا

پهلوانشانجنگت  برایسااهیانیكه باشد چه ت رابههر

باختهیاپیروزشدهبسیارمه است.

هر از جنگاوری او شاهنامه.  ر نلررست  به بازگر ی 

بی املینیستوهنگامیكهذرهجهتكاملاستاماانسانك

خوانی باحلیلتگیری واشعارفر وسیراازنومیبدستمی

می  سر كننده روبرو  رای زمانی فر وسی گویا شوی .

واقع اسرورهشاهنامه بر را میبینی ترجیح وسازی  هد

ایآنماستكهپهلوانانافسر هونومیدازپایانكاربهگوشه

برایشکستهماور  ستازجنگمیخزندومی شویندیا

می پناهنده جا و و نیرنگ به آشکاراخو  شاهنامه شوند.

می بزر میقهرمانانررا ما چش   ر را آنها و كندستاید

بی كا بد  ر روح  میدن برای كار ای  كهچون قومی جان

چیزشراباختهالزماستامابرایكسانیكهنگاه رفیهمه

وكاستیدشاهنامهپنهانیزخ  ارن نشانمیها  هدهاییرا

كههمهآ میان رجهانبدانهاگرفتارند.

ناپذیرنیستند قهرمانانشاهنامهبرخالفتصورماشکست

مر    همهآنها برعک،  انتظارمیكامال  كشند.خراشیرا
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بر زخ  بهایییكنمیت اسفندیار هر سرنوشتبه اما  ار 

مر نلر رست ه از تا كر ه جاسازی او ت   ر را آفری 

می سا، بخور . كهشکست است نیرنگی ای  كه فهمی 

سرنوشت را لبرایرست كنارگذاشتهچونبگفتهسیمرغ

افکند.خراشبراوسایهمیهركهاسفندیاررابکشدمرگی  

تهایامروزیابزاریاسفریبکاری رشاهنامهنیزمانندجنگ

می بکار  شم  شکست برای پنهانیكه فر وسی اما رو 

گویدهرآنکههماور خو رابافریببهزیرآور بهخو می

رساندومر سهراببدسترست چنی حکایتیآسیبمی

تری ضدقهرمان ار .ای ترا  یبه ستافراسیابكهبزر 

نمی رق  است میشاهنامه بلکه رستخور   گفت باتوان  

تنگ و ملروعفریبکاری را خو ش مینظری وا نسل كند

می همکاری او با ه  بارهاسرنوشت شاهنامه  ر كند.

پوچمیمی  اندوبهخوانی كهای پهلواننامیستارگانرا

خواب بهآسمانو خویر  بستهاست. گزارانپشتارا ه

همهمی و آ ابكند  ر را چیز

بیند.بنابرای زومیسلحشوریوزوروبا

 ستمی خواننده احساسبه  هدای 

كه شم رست وسیاوشوسهرابو

است شوم سرنوشت یك ایرانیان همه

 ر است. بسته رست  قتل به كمر كه

بازی نلررا ای  باستان یونان خدایان ه  اُ یسه و ایلیا 

رانآوخواهدپهلوانانونامكنندوهریكبافریبکاریمیمی

یکی بزر را ای   رآور . پا از  رونییکی كشاكر تری 

سرنوشت و خویر  ام  ر آنها است: حماسه قهرمانان

گرفتارند!

رارنمیدوآنكندفر وسیازچیزیمینگارندهگمانمی

تركانومی فر وسیهموم اما توانتباهیایرانكه نامید

نمی تباهی ای  علت را هرتازیان و می انست خواستچند

زمی راازنوباروراندونامشانراجاویدانكند پهلوانانایران

نمی پرهیز آنها تلصیرات  ا ن نشان نرمیاز به چون كر 

هارابرای رفاندیشانروش كر هاست.باای همه یکیآن

گذار خوانندهامروزیباشاهنامههاییكهنمی یگرازنمونه

ب كامل تكتفاه  و فر گرایی كند شخصیترقرار هایروی

ترگفتی كهاشعارفر وسیبهیك ورانحماسهاست.پیر

هایپدیدآور ناندكهمانندموجیزمینهتاریخیگرهخور ه

 وره  ر بو . آور ه بوجو  را های یگركتابیچونشاهنامه

فرو موجی برایچنی  گرایرعمیق كسی  یگر و نشست

ینداشت.اماشایدبتوانی مدعیشوی كهمفهومسرایحماسه

ایازهمگراییتو هفر گرایینیزامروز گرگونشدهوگونه

می  شوار را حماسه بازسازی كه شده آن ساز .جایگزی 

آن به ملی اثر یك عنوان به شاهنامه كنونی خوانندگان

پدیدهمی همه و آیی نگرند و برایشانها آن  یرینه های

چسباست.و یهمی خوانندگانتصدیقخواهندكر كه  

بسانزمینه و شاهنامه قا ب  ر اندیشیدن و زیست  های

ایران بداننامداران ای  نیست. شدنی آنها برای  یگر زمی 

ارزش كه نیست بایستهمعنی و انسانی وهای اخالقی های

شده منسوخ شاهنامه حتیفلسفی كه اینست سخ  اند 

ناشدنیاندیشی بازسازیذهنیجهانفر وسیبرایما دنو

می كوتاهی به زمینه ای   ر  وراناست. كه گفت توان

ناپذیربهپایانرسیدهوبازپروریای  ورانقهرمانانشکست

 اشتهاست.شایدحتی رزمانفر وسیه نارسایی

زیرپوستشاهنامه انسانموجو یشکنندهاست.اوبیمار

شکندوهرآیینهشاید ار ومیشو  زخ برمیانمیوناتو

حماسه ها فریبکاری ای   ر  هد. ت  پستی كارهای هابه

وت  زیبا الیه هزاران با پوشیهستند

 یده از را آ میان رنمور ت  كه   ربا

می ای پنهان خوانندگان كنند.

پر هسرو  تماشاگران و كه  های

شناخته  سته  و  ر شوند:میسینما

جاذبه ممذوب بشریگروهی فرا های

هایساختگیگ وبربشوندوخو رامیانآنهمهزربآنمی

خورنداندباخو افسوسمیاندیركنندوگروهیكه رفمی

كوشدكهایكاشچنی بو .گویافر وسی رای راستامی

خوش میان واقعتا و ه باوری گاگرایی و بیافریند هیآوایی

تری راهبهواقعیتاست.تخیلسا ه



























ویژگی این میان آنچهاز ملموس های
داشته مکاشفه به بیشتری نیاز شاید

فرد مفهوم کشاکشباشد و هایگرایی
آوراندردرونیاستکهپهلوانانونام

 آنگرفتارند.
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 «فریدون پسر فرانك»یادداشتی بر رمان   
 «یاسم خلیلی»

 

 نامهفرانکرنج

ساختاری ماهرانه بسیار  ورتی به اوقات اغلب اساریر

به و  ارند علتنما ی  و نبا  ریشه از یعنی هستند. ها

سرزمی آفرینرآ م اشیها  و  حبتمیها آنکها یا كنند.

انگیزازضمیرانسانورواناوتملیشاعرانهوتصویریخیا 

با ارتباط  ر را انسان وضع كه هستند تخیالتی یا هستند

خویشت   رحشرونشربا یگرانوبهروركلی رپیوندبا

عا  می آنکه با اساریر حلیلتعلمی»نمایاند. ندارندو ی«

شاعرا میابعا  آشکار فلسفیحلیلترا و نهایتا نه كه كنند

اسروره )پیشینه باشد. حلیلتعلمی از ایلیا :مهمتر  ر ها

یر/مترج :م.ب.ماكان( یسی

توانندبههریكازسؤاالتهامیاسروره

زیرپاسخ هند:چگونهیكجامعهخاصبه

تشکیالت ای  معنای است؟ آمده وجو 

چر چیست؟ آن)سازمان( یا واقعه ای  ا

می پدید چیزهاشعایر برخی چرا آیند؟

مرجع یك به چیزی چه هستند؟ قدغ 

می ای مشروعیت انسان وضعیت چرا اسفبخشد؟ بارقدر

می رنج ما چرا میاست؟ و بازگوییبری  با اسروره میری ؟

هاپاسخاندبهای پرسرهاچگونهآغازشدهاینکهای پدیده

رورهوتاریخ:پلریکور/مترج :علیرضارضایت.( هد.)اسمی

خواننده شاهنامه سرو ن پیربا سا  هزار  ر فر وسی

سؤا  پیرامون كنکاش و كشف به تشویق را هاییایرانی

 استان برگزیدن با ایرانمهر علیرضا امروز و كر  اینچنی 

فریدونپا شاهاساریریایرانوبارعایتكاملامانتداری ر

بایدبدانیكه»كند:ل استانبهخوانندهامروزیا آوریمیا 

«ای.ایوازكماآمدهبو ه

و  ا ن شرح شناخت   برای كه تالشی با نویسنده

بازآفرینیآن سعی ر  ا ه  معناكاوی استانفریدونانمام

هابه اشتهاست.اوتالشكر هازتصدیقویاانکارشخصیت

باشدو رملا ملابل یدبلشخصیت ور هاییجستموگررا

مخاربقرار هدكهجهانرا رقا بسوا وپرسر ركو

می پرسرفه   رككنند. سوی به را خواننده كه هایی

آرمانویژگی بشر  میهای هدایت احساساتر و كند.ها

هاییكهشایدهرگزپاسخینداشتهباشند.مرزمیانپرسر»

راستیكماست؟ و ه  روغ  ر روشناییچگونه تاریکی ر

بیمی چگونه و سرآمیزند؟ ه     از  ا گری و  ا 

میبرمی آیا خو آورند؟  رون  ر روزی كه ا  هایی شو 

ای رجانفرزندتوتخ گذاشتهباشدوبهسیمایتازهكشته

 .«619 راوزا هشو .فریدون ص

تمرب است كر ه سعی نویسنده  یگر ررف زندگیاز ه

ای واقعیتپیوندبزندكهآ میوجهاناوشخصیت با را ها

پیوسته رحا فروپاشیوتمدیدحیاتوآمیختهبهرنجو

مارشا برم / )تمربهمدرنیته: ابهاماست. عذابوتناقضو

ترجمه:مرا فرها پور.(

ایپلیدیرا ربندكنیكهتوانستهتوبهراستیگمانمی»

 سرتاسرگمانمیبکشی؟ را كنیجهان

 ر گرفت؟ خواهد فرا روشنی و نیکی

تو زیرا فریدون. بمان خو  خام پندار

فریبنمی  ر انی كدام از زندگی های

تو گاه شد. خواهند پدیدار تو بر ناپیدا

-بریبهتری چیزهارابرگزیدهگمانمی

ایو یزندگیازهمانروزنهتورافریب

ب تو  ا . میخواهد روشنایی سوی بیه بدانیروی  آنکه

.«86تاریکی ر  هماننورپنهاناست.ضحاك ص

 وره و عصر  استانفریدون  می ر كه رایتصویر شو 

اند.فرهنگی رحا آن وعاملفرهنگیباه  ركشمکر

ها مر نوفرهنگی رحا زا ناست.ازمیانای كشمکر

برنده استانخیزندكهپیرییبرمیهاشخصیتیاشخصیت

ابتدا غیرایرانی  فرهنگ نماینده ضحاك اینما  ر هستند.

شو و رنهایتهایقدرترتوس كاوهآهنگرسستمیپایه

رو .توس فریدونكهنژا ه خرمندو ا گراستازبی می

ازررفی یگرنویسندهباچند داییكر نرمانبهنیازهاو

پاسخهگرایر فریدون  استان اجتماعی ربلات مختلف ای

 ا هاست.بهخصوصاوتوانسته دایزنان استانفریدون

ازالبه الیمیدانرزموهیاهویمر انبیرونبکشد.زنانیرا

ماه ...مثلفرانك  و آرایشگر كنیزكان  ارنواز  شهرناز  آفرید 

 رماننیز نام ای بی شخصیتفرانككه ازكه ر برگرفته

اوكهنخستی زناوستمه  تری شخصیتبی زناناست.

 وراندیشیبه خر مندیو تاریخاساریریایراناستبا  ر

كندویکیازتاثیرگذارتری زنانفرمانرواییفریدونكمكمی

 ر ورهاساریریشاهنامه رنخستی مرحلهازشکلگیری

استتجربه کرده سعی نویسنده
شخصیت اینزندگی با را ها

و آدمی که بزند پیوند واقعیت
جهاناوپیوستهدرحالفروپاشی
وتجدیدحیاتوآمیختهبهرنجو

 عذابوتناقضوابهاماست.
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فر وسینشان ا هاستجامعهایرانیاست.ایرانمهرمانند

كهچهزنانربلهباالوچهزنانربلاتپایی اجتماع  رای 

ندوش : اسالمی استا  قو  به هستند. ساز جریان  استان

زن»  استانای  به كه هستند رنگها و آب شاهنامه های

«اند.بخشیده

هایر انی فر وسیباخالقیتوتواناییروركهمیهمان

 امرتوانسته  و ظاهر  ر حماسیكه و غنایی ا بیات است 

نویسنده ر اما بهاستا یكناره بنشاند. متضا هستندرا

ا ل به كه آنما تا و آگاهانه را آن حماسی بعد رمان ای 

وشخصیت حذفكر ه براساس استانآسیبینرسد  را ها

 رونی احساسات و امرعوارف همی  كه است نوشته شان

 شخصیتباعث شدن شدهنز یك معا ر انسان به وها اند

شخصیتمی ای  از یك هر گفت آیینهتوان حک   ر ایها

تواندبار یگرخو را رآنببیند.هستندكهانسانمعا رمی

 

كن : رپایانچندنکتهرایا آوریمی

بااینکهنویسندهتاپایانكاریکدستیزبانراحفظ .6

ای می ویژگیكندو هایمثبترماناست یکیاز

امابهگمان سلرهبیرازاندازهنویسندهرویزبان

هابسیاربهه باعثشدهاستزبانو ح شخصیت

نز یكباشد.

باتوجهبهاینکهنامكتاببرگرفتهازنامفرانكاست  .8

رفتفرانكشخصیتیپویاتر اشتهباشد.وانتظارمی

شخصیتی مثیا باقیهایی و سرو یا منوچهر ل

میشخصیت نوشته بیشتر پر اخت با وها شد

البه  ر اینکه جای به  حبتنویسنده هایالی

او به را بخشی یا یكند  آهنگر كاوه  از فریدون

  ا .اختصاصمی

بهنظرقدریشتاب .9 بخرز همیپایانكار  ر آید.

 ا نارالعاتمستلی 6۹3خنیاگرص نویسندهبا

 انگارتنهاابیاتیرامعنیكر هاست.

ضحاكمی می»گوید: آ میرا  و روز امام هر خور م 

بی آنبه سرتاسرجهاناز آ می ر هزار هزار هزارانهزار

شمارینیرو رزیدندوبازوانم ازترسمر مانبیخو می

گرفت.می نتیمه« كه است ترس همی  میو شو اش

پرستندهایخویررامیآنمر مانكینه ر»سرزمینیكه

گیر .و  شانجزبهخونریخت وخور نیکدیگرآرامنمی

 ■.«8۹خنیاگر ص
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 های کوتاه جهان بررسی بهترین داستان  
«اهللسیفروح» «ماركتوای »نویسنده «شان،» استان



افسرانمشهورتری ازیکیافتخاربهكهشامیضیافت ر

 اشت شركتبو  شدهبرگزارانگلی،یرتبهعا ی   یلیبه.

افسرای واقعیی رجهواس بهفهمید خواهیدزو یبهكه

جی.وی.اسکرزبیآرتور ر » نرا رااووكن نمیایاشاره

نام می«غیرهوسی. جا وراآ ممعروف افرا هایاس .

ناگهانكریمه بر هاین رپیرسا سیكهمر ی.كندمی

شنیدهرااسمربارهزارانورسیدافتخاروشهرتاوجبه

نوشیدن وخور نجایبه.بو نشستهآنماحاضروحیبو م 

بو مشدهخدانیمهای تماشایمحو  قتبهراسراپایر.

 قیقاشچهره روكر ممیورانداز

شدممی  روقارو اریخویشت آرامر .

بو نمایاناشچهره وسا هبسیاررفتار.

چسبی   فروتنیباو اشتایپیرایهبی

اوبهكهراآمیزیتحسی نگاه دها

تممیدهایوتعریفوبو  شده وخته

 .گرفتمینا یدهراحضاری میمانه

آشنایانازكهبو نشستهكشیشیچا  سمت ر

نیمیشو  یركشاینکهازقبلوشدمیمحسوبامقدیمی

یمدرسه روگذراندهجنگمیدانوار وگاه رراعمرشاز

تماشایمحوكهحا ی ر.بو كر هتدری،«ویچوو »نظامی

عمیبیبربكشیرچشمانبو م كریمههایجنگقهرمان

گوشی روكر اشارهضیافتقهرمانبهشد خ ررف به.ز 

 .«عیارهتماماحمقیكاونو یباشه خو مونبی »:گفت

ز خشک تعمباز یاناپلئونی ربارهراحرفای اگر.

چیز وازو ی.كر منمیتعمبقدرای گفتند میه سلراط

راستگوییبسیارآ مكشیر جناباینکهیکی:بو ممرمئ 

شناسدمیخوبراهاآ مكهای  یگرواست مرمئ پ،.

واقعا اووكنندمیاشتباهقهرمانای ی ربارههمهكهشدم

بفهم كهبو مفر تی نبا بههمی  برای.استاحمقیك

 .بر ار رازای ازپر هتوانستهچروركشیر جناب

كهاستچیزیای و ا  ستفر تیبعد روزچند

وو »نظامیآكا می رپیرسا چهلتلریبا :گفتكشیر

بو مقسمتیهمان راتفابحسببر.كر ممیتدری،«ویچ

گذراندمیرااشملدماتیامتحاناتجوان اسکرزبیكه .   

بهراحتخیلیهابچهیبلیهچونسوخت برایرخیلی

 ا ندمیجوابسؤاالت اوو ی. م خدای... بلدچیزهیچ!

نبو  كهای ازوبو ایسا هو اشتنی وستوخوبپسر.

وپالوپرتهایجوابوایستا هسمهمممثل یدم می

.سوختبرایر   واقعا .شدمناراحتخیلی هد میاحملانه

بگیرند امتحاناواز وبارهبخواهندوقتیگفت  خو مبه

كهكن كاریخدا رضایمحضبگذارپ،.شو میر حتما 

باشد اشتهراحتیسلوط فهمیدموكشیدمكناریبهرااو.

 اندمیچیزكی«سزار»یه ربار نبو  بلد یگریچیزچون.

وا ارشوكشیدمكاراوازبر همثلوشدمكاربه ست

احتما كهراسزاربهمربوطسؤاالتخرخوانی باكر م

 ان می.كندبرازبیایدامتحان ر اشت

راامتحاناوو ی.كنیدنمیباورراحرف 

گذراندكاملموفلیتبا تاچندل ف!

همی  برایوبو كر هبرازسؤا 

هزاركهآنهاییو یكر ند میتشویلر

شدندپروكرك انستند میاوبرابر از.

باریكسا ی داستممک كهچیزیاسکرزبی بلندبخت

پرسیدندراهاییسؤا فل اوازوبو  ا هرخبیفتد اتفاب

 .بو كر هبرازكه

كهما ریمثلتحصیل ی ورهتمام ر!و بعمیبخیلی

همیشهوبو مكنارشكند میخشكوترراعلیلریبچه

كر میپیدانماتآساییمعمزهررزبهه  كه انست می.

آور میرا خلروكندمیرورا سترریاضیات  تصمی .

كهراسؤاالتیهمی  برایوكن آسانراكندنرجانگرفت 

بهسار مروكر متمری اوبابیایدامتحان رو بممک 

سرنوشت ست كما  رشد؟چرورزنی میحدسخب .

همهوكندكسبرااو یرتبهشدموفقناباوریوبهت

 .كر ندتحسینر

كارای .نیامدچشم بهخوابوجدان عذابازهفتهیك

انجوتابو م كر هترحّ رویازوخدارضایمحضرا

نکشدزجرخیلیبیچاره چنی كه یدمنمیه راخوابر.

شو پابهافتضاحی را«اشتای فرانك»كه انشمندیمثل.

اشكلهكهرااحملی.كر ممیگناهاحساسبو  كر ه رست

هایترفیعبهكهبو م ا هقرارایجا ه ربو  ارّهخاكازپر

نداشت شك.شدیمخت سنگی  هایمسئو یتو رخشان

سار هاوبهكهرامسئو یتیهروخو فر تاو ی  ركه

 .كندمینابو شو  

پردازداستانمارکتواینرابیشتر
آورند.اشخاصعجایببهشمارمی

فراموشداستان افرادی هایش
موجبنشدنی همواره که اند

 .اندهایآیندهگشتهسرگرمینسل



 0313 ماه بهمن|چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و چهارم شماره 11

بو شدهشروعتازهكریمههایجنگ گفت  میخو با.

اینکهازپیرنتوانداالغای تاباشدكار رجنگیبایدحتما 

وماتآمد وقتیوماندمز ز همنتظر.بمیر شو  رو ستر

شدنظامپیا هفوجیفرماندهاسکرزبی.شدموتمبه آنهایی!

تاشو سفیدموهایشانبایدارز  میتنشانبهسرشانكه

برسندای رجهچنی بهبتوانند كر میرافکرشكسیچه.

اوناتوانونحیفهایشانهبرراسنگی مسئو یتای بار

و یرند بسا ستربهراپرچ نداشت یاقتحتیبگذارند؟

بو شدهسروانحاال بک رافکرش.  بغصهاز اشت !

 .كر ممی

ممبورهست  سکوتوآرامرعاشققدرای كهم ببی  

 رراخو مبو م كر هكهكاریخارربه.شدمكاریچهبه

 انست میملصّرمر مبرابر گرفت تصمی همی  برای.

حفظشرشازرامملکتتوان  میكهآنماتاوبرومهمراهر

كن  هزاربهراكمیپو كهشدای .

بهبر اشت  بو م كر هاندازپ،بدبختی

میدانبهه باوپیوست اوی سته

 .رفتی 

وحشتناكخیلی!م خدای...وقتآن

بو  و یكر  نمیكاریهیچاشتباهبمز!

اش ربارههمه. انستنمیرارازشكسی

تعبیربدرارفتارشهمی  برایوبو ند هافتااشتباهبه

نبوغرحساببهرااشاحملانهاشتباهاتوكر ندمی

اشكاشتباهر كوچکتری .بو رورهمی واقعا .گذاشتندمی

قدرآنو رآور ه مرااشكوآور  می رراعاقلیآ مهر

.كر ممیپرخاشاوبهبو ی  تنهاوقتیكهكر عصبانی 

شد میمرتکبكهاشتباهیهربو م نگرانای ازشتربی

كر میبیشتررااشآوازهوشهرت گفت  میخو مپیر.

رو ستروبخور زمی باالخرهوقتیكهرو میباالقدرآن

 .استافتا هآسمانازخورشیدانگارشو  

ازوگرفتمی رجهه سرپشت.كر میپیشرفتمرتب

كهای تارفت میباالنر بانمثلمافوقر انافسریجنازه

ازنفس وشدكشتهماسرهنگجنگها ازیکیگرماگرم ر

با.بو ارشدترهمهازاسکرزبیاوازبعدچونآمد بندترس

 .استتماممانیهمهكار یگری قیله هكهگفت خو م

سرسرتا رما متحدنیروهایو اشتا امهشدتباجنگ

كر ندمینشینیعلبجبهه حساسیموضع رماهنگ.

 ر.شوی نابو همگیكهبو كافیاشتباه یكوبو مستلر

هنگ ا  ستورپوككلهاحمقای حساسی موقعیتچنی 

خو مپیر.كندحملهنبو  آنرویكسیكهملابلیتاهبه

 .شدتمامچیزهمه یگرگفت  

اشتباهای متوجهكسیاینکهزاقبلوكر ی حركت

چهكنی میفکر.بو ی تاهیا رویبگیر  راآنجلووشو 

گرفتهموضعآنماها روسیذخیرهارتریك یدی ؟چیزی

اتفاقیچهكنیدمیفکر.كر نمیه رافکرشك،هیچ.بو 

ای موار  ر دنهونو  رآور ند؟رامانهمه خلافتا ؟

شو میرور كهبو ندكر هحسابخو پیرها روسو ی.

آنمابهسالنهسالنههنگ یكشرایریچنی  رندار امکان

آنمابهانگلی،ارتركلحتماكهبو ندكر هفکروبیاید

همی  برایاست رفته وآنهایزیركانهینلشهوآمده

ازیرسرتاهازنظمیبیباوكو شانرویگذاشتندرا مشان

روسیهسااهقلبخو شانآنها.رفتی  نبا شانه ماوشدند

كهنکشیدرو یوگذشتندآنمیانازوریختنده  ررا

شکستوشدماروتاركامال روسها سااه

.شدتبدیلباشکوهیپیروزیبهمتحدی 

حیرتوگیجكه«روبرتكان»مارشا 

ر غربوكر میتماشارا حنهای ز ه

رااسکرزبیبو  شده ذتوتحسی 

بهارتشهایكلیهحضور روكر احضار

 . ا افتخارمدا او

بو ؟كر هاشتباهیچهاسکرزبیبارای كنید میفکر

هیچ بو گرفتهاشتباهراراستروچپ ستفل .  ستور.

و یبرو  راستجناحكمكبهوكندنشینیعلببو ند  ا ه

چپسمتبهتاهازوكر هحركتجلوررفبها اشتباهاو

بو شدهسرازیر  نیاتاكر  كسبروزآنكهشهرتی.

 .رو نمیبی از ارند وجو تاریخكتابهایو نیاست

و یاست ریاییبیو اشتی وستآ مه هنوزاسکرزبی

نبایدنشو  خی،اینکهبرای اندنمیكهاستخنگقدرآن

بایستدانبارزیر كن نمیاغرابك باور. را نیایهمه.

بهقبلساعتنی تاو ی.كنینمیپیدااوازتراحمقبگر ی 

روزیهماناز.نداشتخبررازای ازكسیخو شوم جز

یك.كندمیتعلیبرسایهمثلشانسیخوشآمده  نیابهكه

زندگی.شد رخمینبر هایجبهه رسربازای كهاستنسل

رااوكهنبو هاشتباهیهیچو یاشتباه ازاستپراونظامی

نرساند یگریملامیا ر بارون شوا یه ملامبه یسینه.

و اخلیرنگارنگهایمدا ازاستپرك  نگاهرا باسر

خارجی ازیکیینشانهها مدا ای ازكدامهرعزیز آقای.

تاوسیاحملانهاشتباهات بینی میرامدا همهای وقتی.

بهشان،خوشآ م كهاستای چیزبهتری كهفهمیمی

بی نثر و ازسادگی داستان پیرایه
جملهنقاطقوتداستانبودهکهدر

ایازطنزیکمالسادگیودرلفافه
کنایه و بهساده عمیق، هایی

مانوسگوشه نا ساختارهای از ای
 زند.جوامعمختلفبشرینشترمی
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بیاید نیا كهكن میتکراره بازوگفت شمابهشبآن.

.استعیارتماماحمقیكاسکرزبی
***

دربارهمارکتواین

معروفبهماركتوای  ر 91ساموئلالنگهورنكلمن، 

  6299نوامبر سا سا  از شد. متو د آمریکا فلوریدای ر

ماركتوای »629۱ عنوان« به اخذگواهینامه با موفقشد

جاپىمشغو بهكارشو وای سىسىقایلران ررو خانهمى

 خو  معروف ا بى تخلص كه توای »بو  مارك از« را

ا رالحىباهمی تلفظا هامگرفتكهقایلرانانبراى رك

كر ند.ازآناستفا همىعمقرو خانه

تری وبرجستهتری آثارماركمه 

توای :

ناحیه» معروف جهنده وزغ

 «كاالوراس

The Celebrated Jumping Frog 

of Calaveras County
 «سا ه الن رسفركشتی»

The Innocents Abroad
Roughing It«سختگذرانی»

The Gilded Age«قرنرالیی»

 «امسایرماجراهایت»

The Adventures of Thom Sawyer
 «ماجراهایهکلبریفی »

The Adventures of Huckleberry Finn
 «مر یكههد یبر رافاسدكر »

The Man That Corrupted Hadleyburg
What Is Man«بشرچیست»

 «یانکییازمر مكونکتیکت ر رباركنیگآرتور»

A Connecticut Yandee in King Arthur’s 

Court
The Mysterious Stranger«بیگانهاسرارآمیز»

سا  توای  افتخارمارك و شهرت با را زندگی آخر های

 استان بیشتر را توای  مارك بهگذراند. عمایب شمارپر از

اندكههایرافرا یفراموشنشدنیآورند.اشخاص استانمی

نسل سرگرمی موجب آیندههمواره ارنستگشتههای اند.

همها بیاتجدید»همینگوی ربارههکلبریفی گفتهاست:

آن و گرفته سرچشمه توای  مارك كتاب یك از امریکا

 ست  ر ما استكه بهتری كتابی و است... هکلبریفی 

« اری .

 بررسی شانس مارک تواین 

 جمالتیچون با ابتدای استان  ر ضیافت»نویسنده  ر

كه عا یرتبهشامی افسران مشهورتری  از یکی افتخار یبه

انگلی،برگزارشدهبو  شركت اشت .به  یلیكهبهزو ی

 رجه و اس  به فهمید  اشارهخواهید افسر ای  واقعی ایی

 نرا نمی را او اسکرزبی.وی.جی.سیو»كن و آرتور  ر 

واقع«نام .می«غیره جذبمخاربا بانخو نماییسعی ر

 ار .تالشیكهموفقه بو هوعلیرغ تالشمخارببرای

قبو ای واقعیتكه رحا خواندنیك استانكوتاهاست

خارجی معا   جوی پی خو  ناخو آگاه  ر یكخارره  نا

غیره» نرا   ر نیای« ر آرتوراسکرزبی.وی.جی.سیو

شخصیت ورو  شاهد آغاز همی   ر است. ا لیواقع های

 ر آرتوراسکرزبی» نرا  استانیعنی

غیره و .سی .جی كشیر«.وی و

هرمی نیز  استان پایان تا كه باشی 

و ماندنی و ی كوتاه مما ی  ر چند

روند.پررنگه پایه پیرمی

ازنکاتجا بوقابلررح ر استان

هایبی راویباخو شتوانبهكشکمرمی«شان،»كوتاه

كششخصیتو كر . اشاره هاییكهمکرهایا لی استان

هایكشیرپیربی راویووجدانرپ،ازشنیدن حبت

 رگیریمی یا و باآید. ابتدایمواجهه هایذهنیكشیراز

ا بته و او شدن باعث رگیر كه  استان پایان تا اسکورزبی

راهایزیبامخاربذه مخاربنیزشدهوباانتظارآفرینی

كند.نویسنده رتمامرو  استانكهیك استانهمراهمی

ای  خو   رنز نیرهنرمندانه استبا حوزهرنز وار  ایبار

الیجمالتوالبهشو .نویسنده ر یگراززندگینوعبشرمی

حوا ث استان رحا نلدكر نیکیازواقعیاتتلخزندگی

است.

گریبان كه تواقعیتی تك باگیر و است جامعه افرا  ك

است. چندانشده تلخیآن و یكعا ت  به تبدیلشدن

سهلبی و اتفابتفاوتی روزمره كه اموری و وقایع انگاری

روزمرگیمی  چار كه بشری برای و كسلافتند كنندههای

 ر كشنده زهری تدریمی شدن پراكنده شبیه بیشتر است

اتفاقاتیكه رواناست. و فکر نمایندگیازكا بد كشیربه

 رك عدم با بشر نوع نگر سرحی و ی خیرخواهانه بعد

هاوتنهاباتکیهبراحساساتآنیخو حساسیتوعواقبآن

تلویت اتفاببا خور ن رق  موجبات بزر شان  رهای و تر

آنشکل میگیریسایهسایه جامعه كههایبزر  ر شوند

نمی بر بشر مناسبات سر از باعث ست كه اتفاقاتی  ارند.

ازنکاتجالبوقابلطرحدرداستان
 شانس»کوتاه بهمی« توان
وکشکمش خودش با راوی بین های
 هایاصلیداستاناشارهکرد.شخصیت
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شوند ارهایفراوانی رجامعهمیهاونشانسربرآور ن نرا 

ایازیكحماقتوبالهتاست.هانشانهكههرنشانآن

توانبهانتخابمی«شان،»های استاناز یگرخصیصه

 حنهشخصیت و انتخابیها با كه كر  اشاره وقایع و ها

 اس زیبایی بر وماهرانه كشیر انتخاب است. افزو ه تان

 اند. نرا یكهازنشاندارهای وراز سترسعوام

 یا و  قدرتبتوان به وشاید اوج نلره را های استان

قابلیك یا و   ر تنها كه آنما  استان انست. تاثیرگذار

 عیاره.»كوتاه و یاونیكاحمقتمام «بی خو مونباشه 

هایی رذه كر هوباایما كشمکرروا  استانراعوض

بهاوجخو نز یك مخاربوراویا لی استان  استانرا

نلرهمی نلرهعرفیكند. ایكهازنلاطعرف استاناست.

 ركهمی نلرهبحرانی استانه بهحسابآور . توانآنرا

می  استاننمایانده اواخر اوجیكه ر نلره كنار فکر»شو 

ید ای باراسکرزبیچهاشتباهیكر هبو ؟هیچ.فل كنمی

اشتباهگرفتهبو . ایكهرنزنلره« ستچپوراستررا

كهپراستازوقایعیآننیز راوجاست.همانندكل استان

ند.كهرنزآ و 

بیانپایان با و  رفنبو ه باز»بندی استاننیزخا یاز

«.استعیارتماماحمقیكاسکرزبیكهكن میتکراره 

ضم تداعینلرععرف استانبازه بهرعنهمخاربان

 وباره به اررافشانساختهرا از ذه خو   ر اندسازیآنچه

كر نشمایلیكهاز یگران ركند. عوتبهورانداز عوتمی

ساختهذه  خو مان حماقتهای بر تاكید با نوعی به ای .

ماسکرزبی با  استانها   ر  ور یك تعبیه با تمام هارت

بر هوفر تبازنگری رواقعایترا بهابتدایرا مخاربرا

برایرفراه میساز .فرو یكه رپایان استانوجو  ار 

تواناوج یگری انست.را دا بتهمی

نثر و سا گی كه كر  اشاره نکته ای  به باید پایان  ر

جملهنلاطقوت استانبو هكه ركما پیرایه استانازبی

 فافه  ر كنایهسا گیو و رنزیسا ه بهایاز هاییعمیق 

ایازساختارهاینامانوسجوامعمختلفبشرینشترگوشه

ترببینی وبیاندیشی زندتاخوابازسرمانبار وروش می

ارراف حا یكه  ر اینکه به استاز های«اسکرزبی»مانپر

روایتنشاندار چگونهمی گرتوانی آنگونهعملكنی كهتنها

قا برنزمی  ر گنمند؟رنزیكهخارراتیباشی كهتنها

 ایاززندگیجدیماست.قسمتعمده
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 «های شب ریشه» مجموعه شعر روایی عناصر یبررس  
«یغزا مرا » «منوچهرآتشی»شاعر


مترج اهلجنوبرو(شاع6961-692۹)منوچهرآتشی
اواخر هه كهبو  91 ر  رشعر«آهنگ یگر»ممموعهبا

تمربه به میمعا ر  ست تازه شعرهایای  ر آتشی زند.

استوعنا رربیعیای  كویر شعر91و۹1و91های هه

می حماسه كویر ه  با را خشونت آن .آمیز و از گذشته

به را خو  نیز آرزو و امید ای ربیعتجنوبیغربعشقو

خشونتمی مثلث  ر تنها احساس و جنوب-حماسه-كند

 . هدچهرهنشانمی

بهشیوه بهكارهای روایت  ر ارتباط برقراری برای رفته

زمنظریمتداو ا.نامندگریمیعنوانیكعملکر راروایت

شناسیوتئوریا بی روایتیك استانیابخشیاز رنشانه

است.ممک استبهزبانآور هشو  نوشتهشو یك استان

شو  تصور مییا نیز باشدروایت شعر یك از بخشی تواند

روایتهمان از بسیاری ما شفاهی ا بیات  ر كه بهرور ها

 ورتنظ بو هاستوهمی نظ موجو 

باعث ریا ماندنوروایتسینهبهسینه

هاشدهاست.آن

آتشی شعرهای ای برخی  ر نیز

هستند. روایی شعرهایی واقعممموعه  ر

 ر او هستند. ای شعرهایاو  ر عنصرجدانشدنی روایت

هایشعرشرا ركناره كندوا مانسازیمیشعرهایرفضا

گذار .مانندنمونهشعرزیر:می

معماچه؟»

شو نوارقرعمی

اخبار:-

شو رو بارناپدیدمی

ی بازیتونرهم

)نوارا امهمییابد(

كندگویندههقمیبه روغهقو

چا رهایاهداییو

)سیصدهزارتومان رمزارشریف

زنانافغان

(اندابك آور هلن

پ،ازای نیلوفر-

سفرناتمامربهكماست

(39بهنیروانانیست)شعرهذیانیناموزونوملفی فحه

می مالحظه كه شو همانرور شعر ای   ر آتشی

هایگوناگونیرابه پیوند ا هاستتاازاتفابنظیرروایت

ز ز همنمیلورو بارسخ بگوید.

هانلرتصویرسازیآتشیبیشترازیكزاویه یدرابرای

ارایهمیشعریوكاراكترهای هایی استان رستشبیه هد.

 ور به بكه میشفاهی  اسیان یكنفر بیانشوند  را تان

افزاید.معناییغیرزبانیرابهمت میهایالیهوراویكندمی

راویهمچنی ای فر ترا ار تاواكنرمخارب ربرابر

مضمون با را روشبیانخو  كندتا مشاهده های استانرا

روش باباالبر نمیلمخاربا الحكند.

جاروزیكهماپیا هشدی ای 

گزاگرسازنعرهافتا  یگرپلن

ازخفتیغرورشک – ندانبرجپیربیو

گریبانخو فروریخت)شعرتاآخری چاكپوكبی ر

(92چکاوك فحه

استفا هازعنا رآشنا یگرویژگی

ای  خوبیاز به شعرهایآتشیاستاو

می استفا ه كههمانكند.نما ها روری

 رووقتی روی شخصیت هر یدا ذه 

مییخا  متمركز مت گر   بازتابواكنرنیز را هایاو

كر هكندمی استفا ه نکته ای  از خوبی به آتشی  بنابرای 

همان است خو   كه ملا هرور شعر»یآتشی ر بومی ر

:نویسدمی«امروز

  خوشی...» و هماهنگیبانوستا ژیم    ر هایم  

الك مر محركت و جامعه یاغیپشتی نوع یارم  از گری

م افسوساسبابتدایی میدانهایبیترشبو . و هایسوار

سرو هبی زیباتری  و  اشت  را مر  بوسه»های  هاخنمرها 

جخلیوتشنههای شتاندوهبا«ج عبدو=ظهور»و«…

بو .وهمی روحیهسببشدكهشعر”میرمهنا“فارسبدون

 یغه واقعترا  یزوا زندگییحماسم همیشه  ر یا ه

...ربیعیوربیعتاز سترفتهباشد

انسانهایبیپوتی »

نور نداساانیارا رمی

هاییكهشاعركو كانآنراپوتی 

.نامیدجاپایمر می

 ان كمااند رنمیتنرراكشته»

این در برخیشعرهایآتشینیز
مجموعهشعرهاییرواییهستند.

انشدنیدرواقعروایتعنصرجد
 دراینشعرهایاوهستند.



 0313 ماه بهمن|چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و چهارم شماره 11

–شایدبهقو خو ش رگرا انا-

اندشعرهایرفرستا هوحاالمارابهجستموی

شعرهایی ركاغذهایهریككما

روند فحههامیشعربهكشت ترانه)«هایی رفضاترانه

696)

 خواننده دایراویراه ازرریقهاینوشتاریرقا ب 

می  ریافت نگارش سبك و می.كندمضمون تواندنویسنده

كندو داهاگذاریكد داهارابرایحاالتومواقعمختلف

نشانهیم از و باشند پنهان  و آشکار علاید توانند كه هایی

میارزش آشکار را راوی آرمانی نظرات و ها توانمیسازند

به نسبت را نویسنده چیزهاوضعیت و رویدا ها مر م 

بازشناخت. شعر كه«همو ایمتیك»یكراوی رای  است

خصیتیاز استانتماربشخصیوذهنیخو رابهعنوانش

می محوركندتشریح  اساسی و واقع  ر  و ذهنیت شعر 

 رانشان خو  هستی عنا ر با پیوند  ر شاعراستكه فر یت

. هدمی

بابارسنگی شبن »

؟رو ای زنبقنازكبهكمامی

 خترپابرهنهروستاای

خور ندمگرگاوهایتوشبن می

كهچنی نف،زنان

گوكلوخهازشیبسن

كشیخو راباالمی

كو ه مرواریدبا  فحهپشتی بارش وكو ه زنبق )شعر تر

691)

...

بلعدهارامینرسیدهبهروستاآفتابشبن 

رو وبهخانهكهمی

«نریانآسمان رمیانهنیست

آشنایی ما برای آتشی شعری ومیراث هنمارز ایی

روایتگریزی قا ب  ر كه است میهایی حضوراتفاب افتد.

می سبب او شعرهای  ر باا بیت امروز مخاربان تا شو 

 رتمربه مدرن شوند.های آشنا معا ر وشعر كشف با او

شهو  رربیعتجنوبیووحشیبهنوعیخشونتغریزی ر

راازعنصر آتشی یابد.اماآنچهخشونتشعریشعر ستمی

 غیرمنسم برخیاز بعدازخشونتآشفتهو شاعرانقبلو

از متمایز زا هكیومرثمنشی یا نصرترحمانی خو شمثال 

 آناست حماسی   ح «جنوب»جزحضوركندبهمی

پانوی،:
 نه .6 ا رالحات  رار  از ترتیب «همو ایمتیك»به

كند.استفا همی«هترو ایمتیك»و

 ایشانبو هاست.هایشعریزیرازممموعه .8

 6992آهنگ یگر

 69۹1وازخاكآ

 69۹2 یدار رفلق

 6991برانتهایآغاز

 6919گزینهاشعار

 69۱1و فگلسوری

 69۱6گندموگیالس

 69۱1زیباترازشکلقدی جهان

 69۱2چهتلخاستای سیب

 6921خلیجوخزر

 6921هابارانبر زوب: فترغز 

 6921اتفابآخر

 6921حا ثه ربامدا 

 692۹هایشبریشه



مراجع:

هایشبموسسهانتشارات ریشهمنوچهر آتشی .6

 چاپ وم6921نگاه
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 «خَوَرنَقساختن قصر » داستان ،ینقاش 
 «امیركاِلگِر» «ا دی بهزا هراتیاستا كما »نلاش



ناماثریاستازاستا كما ا دی «ساخت قصرخَوَرنَق»

میال ی.خورنقنام6۹39ات6۹3۹بهزا هراتیبی سا های

 َخمی حاك  كه بو  یک كاخی یز گر  از پذیرایی برای ها

 ر كنونی نمف شهر شرب نز یکی  ر حیره   ر ساسانی

معروفاستكهای كاخهفتتاالرملون میانرو انساخت.

رنگ وبه گون  ند  آبی  قرمز  سبز  زر   سیاه  های

ایانعربپیرازاسالمازسرای اشتهاستوچکامهفیروزه

اند.وا های كاخبهعنوانیکیازسیعمایبجهاننامبر ه

باشد بهمعنای ارایبامخورنقمعربوا هفارسیهووَرنَهمی

 خمی حاك  نعمان   ستور به كاخ ای  و ساختهزیبا. ها

 خمیمی كهشو .  و مانیعرببو  نام ها

ال یو رزمانهایسومتاهفت می رسده

 ر حیره منرله بر ساسانیان شاهنشاهی

فرمان كوچك( ایران = )ایراك عراب

 و مان می ای  نخستی  خاستگاه راندند.

های ومویک پیرازمیال بهیم بو هاستكه رسده

كنند.سویشما عربستان ایراك فلسری وسوریهكوچمی

اق خمی مانندسایر ابتدا  ر بتها عربستان  جزیره شبه وام

ترترومتمدنپرستبو ند.بعدهاوباورو بهمنارقپیشرفته

مسیحی ایران  بزر  اماراتوری حوزه  ر میانرو ان  ر

رانسروریمی چیرگیمسلمانان ی اسالم پ،از شوندو

شان پذیرند.اینانپیروساسانیانبو ندوبزرگتری  شم می

پیرو ساتراپی خمیغسانیان  هامركزمه مذهبرومبو ند.

می شمار به بانسروری ستیز  ر ساسانیان و است رفته

هاهاوجلوگیریازنفوذفرهنگیآنمسیحیتارتدوك،رومی

كر ند. رحلیلتبرمنرله ازمذهبنسروریپشتیبانیمی

میان بو ه  یواری و حائل آن محلی  و ت و حیره شهر

اعراببیابانگر جنوباماراتوری نیز  شم رومیو ایرانبا

بدان تا سرنگونیایراك   الیل از یکی مورخان كه جا

 ستیازیدنمسلمانانبهشهر ساسانیانبه ستاعرابرا

می آن  خمی  و ت بر اشت  میان از و رهبرحیره  انند.

نخستی  خمیان عمروقی،بو .عمروقی،به نبا تحلق

خو مبنیبرتشکیلپا شاهیمستللازشاهنشاهیآرزوی

نشی ایراكراتسخیرهایعربایرانبزر  بسیاریازآبا ی

كرانهمی فراه كر ننیرویی ریاییتا با و هایبحری كند

گیرو ارپیرمی آنزمان ر شاهنشاهیساسانیان ر راند.

 رگیری و اختالفات از قی، عمرو و بو ه  اخلی ای های

كرانه به كر ه  استفا ه حملهفر ت ایران جنوبی ورهای

گر  .شاپور ومساسانیشو اما رای یورشموفقنمیمی

به تصمی  اعراب  باور قابل غیر گستاخی ای  سبب به

می وی ستورمیگوشما ی ا نآنها های هدتاشانهگیر .

نندوبهر یفبهاعرابراسوراخكر هوازآنهاریسمانبگذرا

 لب ذوالكتاف را وی اعراب خارر همی  به برانند. اسارت

 ا ند!

 خمی تاریخ از گذشته بااما رابره جا بی ر  استان ها 

پر ازی :ساختكاخخورنقوجو  ار كه را امهبهآنمی

كبو   گنبد از غیر یکینبو . یکیبو  

بی گنبد یكروهیچ نبو .  یگری ز ستون

وا یشهر نعمان  وقتخروسخوانسحر 

حیرهوقتیكهازخواببیدارشد تصمیمی

و ارا ت  ا ن نشان برای ظاهر  ر گرفت.

احترامخو بهشاهنشاهایرانو ربار برایجاو انهكر ن

نوكزبان بر كه بساز  كاخی گرفتتا خو شتصمی  نام

ب جز چش شخصینگر    وار بر و شکوهیك،نچرخد ر

فراخوشمایلیبیهمتا كهتاالرا لیآن رعی بزرگیو

گدی ستونینداشتهباشد!

هایدهدتاشانهویدستورمی
اعرابراسوراخکردهوازآنها
ردیف به و بگذرانند ریسمان

 بهاسارتبرانند.
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پ،مشتگرهكر و ندانفشر وعزمراافسارببستو

هابهای  روبهآن روازهز وك،نیافتكهازعهدهسا 

 گفتند: همه برآید. كاری بی»چنی  مگرگنبد ستون؟

معمارانپرمدعایزیا یسررسیدندو ستوباز«شو ؟می

اشناتوانماندندویازیدندبهآزمایربختخو وبازازعهده

كدام  ندان زیر نفهمید ه  كسی و رفتند و  ا ند جان

ای  تا افسانهالشخوریپوسیدند. كه آمد خبر آمد. خبر كه

معنایر باشدو زبر ستیكهنامرسنمار معمار هنرمندی 

ای سیم او از برآید استكه كسان ك،از تنها آفتاب  رغ

آرزو.پ،بهپیرفتندوآور ندوسنماركارآغازنمو .پیرنگ

 رانداختوفرمانبراندوكاخراتازیرسلفرباالكشاند.كار

 ر كو كی چون نعمان ناپدید. شد سنمار رسید  اینما كه

هایماندبا یوارهخو خزید خش آور وناكامیچشید.كاخ

سنماربی پی پ، تمام! نیمه بام  و بوم

 ست با و گشتند و بازرفتند خا ی های

گشتند.همه رعمبونعمان ستورمر 

كند.اماكوسنمار؟تابهسنماررا ا رمی

گذر .سرهفت سنمارهویداهفتسا می

میمی پایخویرپیدا با خو  شو .شو .

او به سترریسمانوبعدبهپاهایرغلورسدچونمی

غضب. و خش  وا یپر محضر نز  میكشانندشبه زنمیر 

می قتلر به  ستور آننعمان از قبل سنمار اما  هد.

هایر.كندمبنیبرآنکهگوشساارندبهحرف رخواستیمی

پ،ازنعمانقبو وازسنمارتوضیحمسائل كهعلتناكامی

پیرازاو ربرافراشت سلفتاالربیستونآنهمهمعماران

كهخا یتوفشار یوارهبو هكهزمی بی برآنسنگی . ها

هابهمعنایوزنیمضاعفباشدكهآمدنسلفبرای  یواره

ترك چرا و پیآنسلفبیچون  ر و زمی نشستكند

هفتسا  كه بو  الزم قرار ای  پ،از ریز . فرو و بر ار 

 یوارهبگ زمی و تا ساز ساختو از نهایتافتوذر   ر ها

نشستبهه اندرآیندوتابسلفرابر وشسهلتركشند

واشکا ینباشد رمیانه.وای توضیحاگرم ازهمانموقع

بیمی گذاشته  ناتوانی  بر گمان حضرتواال شكبهنمو م 

مر معماربهسار ی.نعمانچونای شنیدازكاممرگ می

تحسی كامگشو و ا  ستوربهاستمراركارومز بسیار.

شمع  ور به چرخید  ور یك زمی  و گشت شب و روز

خورشید سنماركارتمامكر وسار شآنكلیدرابه ست

 احبمشتاب.رسیدروزگشایر گرفتندجش وسوری ر

تاالری  به تاالری پیرافتا   سنمار وبرازش. خانه و اتاب

ایوان نشان ا بهاهلوهیأتهمراه.همهسرهاتکانوبر

سنمار زمی   زیرِ  االنی به رسیدند چون آفری . ها  هان

آجری  ا  آننشانه پنهانیاتاقیكه ر كشاندبه نعمانرا

 كلبنایقصرتبههمی تكآجربنداست»گران.وگفت:

 قصرتبهتمام ظرفمدتكهاگرش رآوریازجایخو 

تکه آنکهیكساعت  برایخارر ای كر م و ریز ! فرو تکه

قصرت. یکتاتری  ای  به نیاز   شمنانت ست از كسی و«

نعمانچونشنیدای را رشگفتماندوبهشوبرفتومر 

بهبا آفری  ربرگرفتووعدهپا اشبیشترینر معماررا

ر گفتكه او با و پ،روز ا   ار . نگاه خو  با را قصر از

رسد.نعمانباكما احتراموبهموعو  روزپا اشسنمارمی

بلند ایوان به را معمار مر  آیی تشرف 

روی بر  ست بر . می خو  با قصر

نهد آفری گویان  بخندیهایرمیشانه

 بمی جال انخو به به رو آنگاه آور .

ازای ایوانبهپایی اورا»فریا میزند:

او! با م  راز بمیر  تا كنید  «پرتابر

 میپرسد: خیره نعمان مبهوتبه ماتو چرا؟!»سنمار و«

وآنگاهاورابهپایی «رازهاه قیمتی ارند!»نعمانگویدش:

هل هد.

 ا مثل ضرب منشاء سنمار  سرنوشت و پا اش» استان

مور می«سنمار  ر آنرا كه میشو  كار برندكهكسیبه

می بدی به خوبیررا ایرانیجواب معماری سنمار - هند.

مشهو  نیز فارسی اشعار  استانر ر كه است بو ه رومی

استوورو كر هاست.نظامیگنموی رهفتپیکر  استان

كندو ر ورانمعا ر بهرامبیضاییآنراسنمارراروایتمی

 رآور ه«ممل،قربانیسنمار»بهنامایبه ورتنمایشنامه

آغاز آخرش از را  استان نمایشنامه  ای   ر بیضایی است.

كند ازجاییكهسنمارازباالیقصربهپایی افکندهشدهمی

شو ومر هازومر هاست.اینماستكهنمایشنامهشروعمی

برمی مرگرجا قصه روایت به شاعرانه  بیانی با و خیز 

بهیا پارهآجرهامیپمی قصهمرگیكهآ مرا انداز  ر از .

 دای نه بزن   ستشان پارهنه فل بگذار بیاور   ر را شان

رورال بمانند!آجرهاهمان









داستانوسرنوشتسنمار،منشاء
 المثل سنمار»ضرب «پاداش

کسیمی مورد در را آن که شود
می کار جوابخوبیشبه که برند
 دهند.یرابهبدیم
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 داستان ،سكع 
«یهاسدیمرض»


سا بیشترنداشتوباركهپدررا یدهبو  یكآخری 

 واز ه بهاكنون پدر است.  رعنسا ه آ مانی سرباز وان

هاجنگجهانی ومحضور اشتویاز هسا اسیرروس

سا  ای  تمام  ر ساعتچهرهبو . هر و روز هر او ها

كر .وقتی رفضایتاریك خترشرا رذه تمس می

می تکیه سر   یواری به اتاب نمناك اشكو و  ا 

میمی قدم اسارتگاه محوره  ر تنها وقتی  ز ریخت 

ه  اسراء  یگر با میوقتی فرط حبت از وقتی شد 

بلعید تنهایكچیزبو آوررامیگرسنگیغذاهایتهوع

جراتتصویرسازیوامیدبه  اشت كهاورازندهنگهمی

 وبارهتنها خترش بهگمان او ر  یدنِ اما خترك...

بهاوها چهرهپدرراازیا بر هبو .شایدما رای سا 

قبوالندهبو كهپدر رجنگكشتهشده شایده نه...

آ بومچهكسیمی روزهایتعریل   ر  اند؟شایدما ر

میعک، را قدیمی كوچکرهای  ختر كنار و آور 

ازنظر یدخاررهنشستوباهرعکسیكهمیمی ایرا

گفت.هایپدرمیریختوازخوبیگذراند اشکیمیمی

باتمامای احتماالت ای عک،حسی رم ایما 

كندمبنیبراینکه ختركروزهایررابهامید یدنمی

نمی پدر عمیلا  وباره  حظاتی شاید اوگذراند  به

ای می  اشت زندگیبرایاو   یلجریان اما اندیشید

نبو زیرااوكسانیرا ركنارخو  اشتكهمحبتشانرا

نز یك میاز همسایهاحساس اقوام  ما ر  ها كر ...

پدرهمکالسی حضورِ بدونِ زندگی به او  وستان... و ها

خوگرفتهبو .

یاز ه از پ، حاال فراو  وباره  یدار  حظه سا 

نمی است. چهرهرسیده م  ر واقعیتچیستاما  ان 

اضررابمی ترسو شوب  بیراز ترساز ختر بین .

  پدر م،ِ را ای پ،بایداو از مر یغریبهكه ورتِ

روترسازپدریناآشنا ترسازروبهخو بداندوبخواند 

نداشته احساساتیكهتاكنونوجو  ترسازشدنبا اند 

كشیدن به رآغوش آنچه تمام از ترس پدرانه... های

می حتیزیبا ربیعیو خو  انگارخو یِ حاال اما نماید

بارهسا از سترفتهرابهیكتمامآنیاز هخواهیمی

جبرانكنیوبهخور ِخو  هیوای  ر ناكاست.
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  مسلم شوبكالئی «بدل» کداستان

  اشكان اختیاری «رسم»داستان کوتاه 

 آریا خمامی «درخت آرزو» داستان کوتاه

 مجید قدیانی« دستفروش»داستان کوتاه 

 اهلل سیفروح« آرزوی بزرگ»اه داستان کوت

 زادهفرشاد موسی« بُرش محو» داستان کوتاه

 زهرا سعیدزاده« آن سوی در»داستان کوتاه 

 مائده مرتضوی « خدعه خانوادگی»داستان کوتاه 

 هامریم طباطبائی« قبل از بودن»داستان کوتاه 

 اللهی اهلل نبی حبیب« های نوکفش»داستان کوتاه 

 فرید لیدا نیک« یس شاروناکوم یم»داستان کوتاه 

 پوربابک ابراهیم «ساعتِ دل شكسته»داستان کوتاه 

 امین اطمنیان «سمفونی ناقص بتهوون» داستان کوتاه

 علی پاینده جهرمی« های اجنهمیترا و قصه»داستان کوتاه 

 

 

 

    
   

د
اـتـاس

 ن
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 «های اجنه میترا و قصه»داستان کوتاه  
«هجهرمیعلیپایند»سندهینو
 

بهمیتراحسنی

هاجنی نبا ربو ه پیرموقعكهگفتمدتازهمان

خو معهدكر مكهحتما روزی استانررابنویس . رست

نمی  ان گفتجنی نبا ربو هیا رستكهیا منیست 

ه  وستبو ه شایده اذیترمیبا یا هراندو  ر كر ه.

بحا چیزیتوهمی مایه آنبعدازظهرها  ر هر و و .

می ه  بارانی ن  ن  گَهگداری كه سر  نشستهابریِ آمد 

هرچهگشت نتوانست  وباره آالچیلیكهبعدها بو ی زیرِ

هوسقلیان وقتی آنما. بو  بر ه خو شمرا بیاب . را آنما

یك حتا ایستا ی . مختلف جای چند سفارشه كر   جا

و رفت وقتی اما تختتك ا ی   ورتا ورتك و  ید را ها

فکر بروی . تا بیا گفتكهخوبنیستو سر آخر چرخید 

مانراپ،بدهندامابانمکیكر مبههمی راحتیپو نمی

م  برعک،  یدم  وجو ش  ر او  برخور  همان از كه

رو روایسیبی پ،هیچ را پو  ه  راحتی به و رفت ای

«یكجایتوپ.بیاتاببرمت»گرفت.گفت:

نمی پیچ. خیلیپیچ ر اما جایقشنگیبو   ان آنما

علتآنکه وبارهنتوانست بیابمرهمی پیچ رپیچبو نر

علتعمیب پرسیدمكهبو یا چندباروس راه تری اشت.

اینماقراراستبهباغحاالمرمئینی رستمی روی وا ال 

یكآالچیلی حتا نه. یا شو  خت  باغیای كوچه وقتی بار

ایخیلیتاریكشدباخو مفکركر مكهنکند خترهنلشه

را ماشین  تا باشند كر ه كمی   وستانر و باشد  اشته

بهم حقبدهیدكههمچی فکریبکن  آخرم  بدز ند.

ز .بشریه آنماپرنمیشناختمروهیچبنیكهازقبلن 

بریوس  هکدهیمیبهشوخیبهرگفت كه اریمرا

اماینما.هاواوخندیدوگفتكهنترس م خیلیآمدهج 

وقتیبعدازهزار ورپیچخور نباالخرهكوچهروش 

آمد.ایمیشد خیا  راحتشد.بهنظرواقعا ه باغپذیرایی

مثل فعه رفتی تو. قفلكر ی و یقبل رهایماشی را

تكای  ه رفتو  نبا محلتكتختبار چككر . را ها

یقبل فعهای محلهای نجبرعک، فعه نمیبو وای 

یتخت فا له نبو ند. كدامك  هر بی  و بو  زیا  شانها

هاییكه رآنفصلِسرماهایبزر گلكلی رختوبوته

تخت روی نداشتند. رویگل و بو ند بسته  اربست را ها

فلونشفافپوشاندهبو ندووس هرتختهاراباسِ اربست

پشتی و بو ند  ا ه قرار رنگ قرمز نفتی بخاری هاییك

 ر كفشررا  ور.  ورتا بو ند  ا ه قرار همرنگبخاریرا

آور ونشستوم ازشتللیدكر م.پرسیدمكهاو الزم

گفتكهخو شانمی او  رستنبو سفارش هی و آیند.

می مر ه  چش گفت. و سفید كاپش  با آبیِجوانی های

 به همهه رفت رشتآمدو او از باالز . یسفلونرا

سراغبخارینفتیوشعلهاشراچككر .بعدگفتكهامر

بفرمائیدواوه انگاركهازقبلسفارشراتویذهنرآما ه

كر هباشدسفارشقلیانِ یموئی ا ونسکافه.بی نسکافهو

اتشُکُلِیت و  بو وعاقبته هماننسکافهراانتخابه

كنند.كر .بهنظرمآمدكههر وجورعمیبیبهه نگاهمی

ه میتراوه مر چش آبی.

هاازقلیانرازو آور ند.قلیانعمیبیبو  انگاركهقرن

بدنهسنرمی بیشترِ كندهگذشت. چوب از شدهاش كاری

هاراه فلزِزر یپوشاندهبو .فل یكسریبو .بعضیجا

 اشتكهاوپالستیکررابازكر وز سرجایروبه هان

 وسرینگذاشته پرسیدمكهچرا اندواوگفتكهبعدبر .

سری كه بگو آور ند را نسکافه بیاورند.كه برایت ه  ای

بهج نمی یعنی رست ان چهشدكهبحثرا كشاند  ها

بهنظرماو ركمیراجعبهآنمحلستیا منمی ر آید.

مانهایارراف.بهتختروبروی حبتكر ی وانواع رخت

سایه و كر  اشاره بو  متریجلوتر  ه حدو ا  وكه یپسر

 ختریكهمعلومبو همدیگررا رآغوشگرفتهومشغو 

وسوسهشدهمعاشلهبو ند.بعدنمی از ان برایآنکهم ِ را

ج  بهعلت یگریبحثِ كندیا كر .خو ش ور باز را ها

هایغروب زیرنورآمد. رآنحا وهوای مدمهبدمنمی

حا  واقعا  نفتی بخاری نز یك و سرمان باالی المپ زر 

روبرویرمی و  ه  تغییر را جای  كه خواست ازم  ا .

می ملابلبنشین . ررفِ به مستلی  وقتی كه رنگاهگفت

بهترمیمی كند گفت:  انستیجنیمی»تواند حبتكند.

 نبا م بو ه؟مدت چیزی رهمی مایه«ها گفت :یا ها.

بو ه؟»  نبا ت «چموری موال»گفت: جریان باید او ر

كن . تعریف برایت را «محمد  یگر»گفت : محمد موال

«كیست؟ میقدی »گفت: كه  و هها آب نبو انی   ه.كشی

می رختمر م و چشمه سر میرفتند را شستند.هایشان

ه تشتزن همهبا برمیهای ه  اشتندوهایرختشانرا

هایگشتند  مدمهرفتندسرچشمه.یكروزوقتیبرمیمی

بیندهاكوچكبو ه ما رشمیغروب موالمحمدآنموقع
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برمی نیست. همراهشان همهكه میگر ند. را اماگر ندجا  

بر هبو ند.یابندش چیشدهبو ه ج نمی اورا گفت :«ها

«هابر هبو نر!خُب حاالازكمامعلومكهج »

كند.برایگر  وتعریفمیهابعدبرمیآخرسا »گفت:

خو شقدكشیدهبو هوبزر شدهبو ه.بهقو معروفاز

و ه باكی هایرشیدشدهبو ه.از واجه كر هبآنجوان

«اش.گر  پیرخانوا هها.برمیباج 

اندكهحاالازكمافهمیده»پریدموس حرفروگفت :

بو ه.  یگری ك، شاید است! «خو ش از»گفت: خُب

نشانهقیافه روی از بو ه. معلوم «هاش.اش خُب »گفت :

می چه میترا؟بعدش «شو  بچه»گفت: تا  و امهیچی 

اند فل  یدهاشنمیهاراكهخانوا هپسر.ای  اشته هر و

می میكر هحِسِشان كه غذا مثال  راخور هاند. قاشق اند 

راباالكسیآناندچه یدهرو  امانمی یدهاندكهباالمیمی

پسرشمی و محمد موال كه روزی تا بو ه و بو ه بر .

می را عوایشان قاشق موالمحمد بزر  پسر پرتشو .

 یدهاند فل قاشقراكندوس سفره خو شراكهنمیمی

خال هپسربزر اندكهپرتمی یدهمی شو وس سفره.

هارارو .ای  ار ومیموالمحمدما رشوبرا رشرابرمی

برایتتعریفكن . جریانخو مرا تا  اشتهباش  اینما «تا

رسیدمكهبد  نیستیسرقلیانراگرفتسمت .گرفت وپ

بدنه سراشارهكر كهنه. با او كمیبهسمتو یقلیانرا

ملداریازماتیكسرخ ب هایرما یدهخو مجابماكر م.

شدهبو بهسریِزر رنگ.كمیباانگشتپاكركر موبه

بمای جا برعک،همه انگار عمیبیبو . سریِ  هانبر م.

یساختهشدهبو .نهاینکهاذیتپالستیكازفلزسبكونرم

 رهرحا شروعكر مبه راحتبو اماعمیب. واقعا  كند 

همی  گرفت . پككام او ی  م  كه میرور را اوها ز م 

 خو ش: جریانِ تعریفِ به كر  خانهقدی »شروع ماها ی

تااس فیروزآبا آمد پریدموس حرفرو«فیروزآبا بو .

 و قلیانراآرام«نه.»گفت:«اتركهستید؟شماه»گفت :

گفت:«هااكثرشانتُركَند.فیروزآبا ی» ا مبیرونوگفت :

آنمایینیستی  آنخانهرااجارهكر هبو ی  » ماكها ا تا 

بزن ؟ را حرف  گذاری می گفت :«حاال و نشست   اف

بهتعریفابروییباالانداختو وبارهشروعكر «بفرمائید.»

 خانه»كر ن: ما ی قدیمیخانه قدیمی.ی خیلی بو . ای

آنماییكهمابو ی نوسازبو اماكلخانهخیلیقدیمیبو .

اشبهنسبتخیلیپایی محلماراتازهساختهبو ند.اجاره

فیروز خو ِ بو ی . كر ه اجاره را بهخاررهمی آنما بو و

نمیآبا ی اجاره را آنما ساختمانكها ررفر آن ر ند.

با ستظریفر رهوانلر«ایبو كه رشرابا...قدیمی

حرف ا ای و كشید  ا : ا امه و  رآور  را ای »هایر

كلونقفل  یدهبو ی؟ازای هایقدیمیِ هاز هبو ند اررا

گفتندكهیكروی رشوهمیشهقفلبو ه.مدامبهم می

گفتندآنمانرو اماج  ار .بهم میجانروی آنماوقتآن

 یده بروم. كه  اشت  آرزو میم همیشه آ م گویندایبه

 هد  انمام را كار همان  ار   وست  قیلا  نک   كاری

«جوری.آن

 تویبهشتهمه»گفت : است. زا  ای خا یتآ می

برعک،رفت نه. فل ای یکیرا گفتند بهر ا ند  چیز

گویی آری همینموریكهتومی»گفت:«یکی.سراغهمان

رفت  یكم آرزویآنمارا اشت تاوقتیكهراهنماییمی

ما رمیا شرفتهبو قای  روزموقعیتر ست ا .كلیدرا

می كر م. باز را  رش م  و وَر كند آن و وَر ای  رفت 

میمی  ا  هستید؟ایستا م  كما جنه  خان  جنه  آقا ز م 

تان؟میرفت یكجای یگر  وبارهآییدم ببین چرانمی

می نمی ا  مگر آقاز م  خان جنه  ج  ار   اینما گفتند

می م  بیایید میجنه  ببین . را شما وخواه  خندیدم

آور م.خال هآنکهكلیخندیدموسربهمسخرهبازی رمی

ج  خسر كه شبشد ندیدم. هیچی اما گذاشت  وابیدهها

خوابیدم پدروما رمه جدا.هر انی م جدامیبو م می

نصفه اتاقیبو ی .  ر احساسكر مكدام كه هایشببو 

بهزحمتچش  بازكر مكه...كسیكنارماست. كههای را

یكوچکیكنارمخوابیده.فل یك حظه یدمر  یدمبچه

ام. وبارهخوابیدمبعدغیبشد.او رفکركر مخواب یده

بار هنوزچشم گرمنشده احساسكر مانگارسمتكهای 

بارحتاترسیدمخور .ای یقبلچیزیتکانمیمخا فِ فعه

آمد.چندثانیهبعدهای رابازكن .انگار دایبچهمیچش 

بچه نرم  ست انگار انگار  میه  كشیده آرام رویای شد

چش  را ورت . تویهای  بو  ز ه زُ  نوزا ی كر م  باز

نوازشمیچش  را  ورت   سترآرام با و جیغهای  كر .

ز موازجاپریدم.پدروما رمریختندتویاتاب چتهمیترا 

همه شده  خوابچی میترا نبو . هیچی گشتند  را جا

ای نترس خترم بخواب.خوابیدم اماتازهاو ربو .از یده

نصفشببلندمیهرشبمیآنشب شدم آمدندسراغ .

پسرجوانچش آبیمی ایه  یدموس زمی وآسمان  

پرسیدمازپرسیدمكیستی م  م جن .میكنارماست.می

خواهیج خواهی مگرتوخو تنگفتیمیجانم چهمی

پهلویت. آمدم ه  م  خُب  «ببینی  بو ه»گفت : روحت

برند روحتراوقتیخوابراكهجایینمیاست.جس آ م
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میبو ه ررف.بر های آن و ررف ای  فکر.«اند  ر رفت

نمیهمی  حواس رفتبهروركهاوفکرمیكر    ان چرا

قلیانعمیبیبو كهنمونه واقعا  هیچقلیان. ندیدهاشرا جا

هایریزیبو كاریگوی عمیببخارركندهكهمیبو م.ای 

می بهتر نز یك از حاال بِبینَ ِكه خریتوانست  انگار شان.

شبیهخ  كتابقدیمیبو    ر هایتاریخی یدههاییكه

بو م.

بو . تویفکر هنوز نگاهركر م. مدتی وباره از بعد

 سا هبلندشده«گفتی.خُبمی»گفت : خوابیهزار از انگار

 گفت: خور . تکان آن یك گ«ها...»باشد   اشتی»فت :

«كر ی.تعریفمی نیاور ند!»گفت: را ای نسکافه «آهان...

حاالسؤا ی» ا مگفت :روركه و قلیانرابیرونمیهمان

ازتبکن ؟خداییرای جریانموالمحمدچهربری اشت

كوفتِكاری.یكعا مهوقتاست ارمگلوی »گفت:«بهتو!

یما رمبو ه.اوبو ههرخا هكن .موالمحمدشوراپارهمی

ج  تا نوشته  عا برای  كر هكه رهای  كج«اند.ها كمی

از بعضی سمت یگری.  ا  گونه قهر نگاهررا نشستو

ایكههایرباه همانگنبو ند. رستمثلنویسندهحرف

اجزای یا فراموشكندو وس نوشت  استانا لیاشرا

یخو شدوآخرسربرایتبرئه استانرباه هماهنگنبا

فهمی ای پستمدرناست.بهمخارببگویدكهتونمی

بو . قهر توی هنوز نگاهركر م. گرفت . پُك یگری

 «شوی.هاییهستیكهزو آتیشیمیتوازآنآ م»گفت :

حاالقهر»هنوزه حا ترهمانجوربو .خندیدموگفت :

ببخشید. «نک   سمت  شد  و هخ  گرفت.و را قلیان ی

میهمان  هان سمت به را  و ه كه رور گفت: موال»بر 

هارابره اشتهوبراینوی،شدهبو ه.هنوزباج محمد عا

می  دوخور همر م عا بو ه.نوشته. «ایسا عمركر ه

چرا»گفت:«ایسا .مگرممک است! دوخور ه»گفت :

م آغای ننه نیست! عمرممک  سا  سی و خو ش د  

«كر . زیا !»گفت : ابروییباال«چلدر و  ا  بیرون را  و 

انداخت.

بو . شده كننده كسل كشید. قلیان سکوت  ر مدتی

 شوقربیاورمگفت : هابعضی انی ج می»برایاینکهسَرِ

میوقت ه  م  سراغ سرمهچش «آیند.ها سیاهِ های

گفكشیده اشبرقیز ند. «چرور؟»ت: برایتگفت »گفت :

می زندگی تنها و ممر م م  سراغكه ج  ا وال  كن .

میآ م زیا  تنها خوابیدههای شبپیر  چند همی  رو .

حا تی معموال  آمد. كه كهبو م بیداری و خواب بی  ست

میمی میآید. چه كاملفهمیكه نه آ م حا تیكه گوی ؟

پ از نهبیدار.  یدهخواباستو ایشت ستانداختروم.

بغلمی تااحساسكهیكنفرچرورازپشتكسیرا كند.

كر مفهمیدمكهخو شاست.گفت نک .علبرفت.مدتی

محک  آمد.  وباره میبعد گفت  شو.تر گ  برو نک . گوی 

 ا ز م  برگشت. مدتی وباره پ،از علبرفتاما  وباره

می كثافتعوضی  روی گوی برو از پتو یكآن یدم كنار.

یكچیزیسریع شدم  خیز نی  و جست  علب. پرتشد

خُب بعدش»نی خیزشدوباشوبگفت:«رفتتویاتاب.

شد؟ «چه چراغ»گفت : و بلندشدم چیشد. راهیچی  ها

 وبارهتکیه ا «جاراگشت .هیچینبو .روش كر موهمه

 قلیان پشتیو به شد و و همانو بر .  هان به كهرا رور

میقُل قُل گفت: زندگیمیخا ه»كشید تویخنج «كر .ام

 رست رستكهیا منیستگفتخنجیاشهر یگریاما

ای  كهمیبهنظرمهمی خنجبو . را نویس  همه قیقها

ستكهم یا ممانده. قیقكهنیست بیشترآنچیزهایی

وریثبتشده.مثا ِهمانچیزهاییجشایده  رذهن ای 

اماینگونهاستوگویندكهحتا رنوشتهكهای منتلدهامی

یك مینویسنده بر اشتجور  یگری جور خواننده و گوید

حرفمی همی كند. ه  او چیزهایهای شاید بو . گونه

م  ذه   ر و افتا ه  یگری اتفاقات و گفته  یگری

های   ر جوریثبتشده.  ا : حا ا امه هابعضیوقت»ر

گشت.یكماندو وبارهبرمیآمدپهلویماوچندروزمیمی

شو .باربرای تعریفكر كهوس راهماشینشانخرابمی

باالمیشوهرشپیا همی كاپوترا همانشو و َرِ رورزند.

كندكهانگاركسیكه رماشی تنهابو ه یكآنح،می

ماشی .خستهبو هونگاهنمیسوارمی فکرشو علبِ كند.

چند حظهبعدمیمی شوهرشاست. بیند رِكندكهحتما 

می بسته میكاپوت باز را جلو  رِ شوهرش و وشو  كند

میمی هشیار كنارش. مینشیند و میشو  خواهدترسد.

شوهرش ستررا كه كند نگاه را علب و برگر   سریع

نهمی و میگیر  حركتیبر نک . را كار ای  كه  هد

كر كهمرتبازعلبِماشی  دایآرامكنند.تعریفمیمی

ازآمدكهمیایمیوتو ماغی هوخخخ. گفتهوخخخ.

می قبضروح شوهرش سترراشدتترس اشته شده.

خو شمحک گرفتهبو هومی نگاهنکند. گفتهكهعلبرا

آخرسره همی ا همیبهملصدشكهبرسدپی رورشو .

ثانیهمی علببه پیچی رِ یكآنسرِ بستهشو . و ایباز

نمیمی  دا آن  یگر و  ستشو  استكه وقت آن آید.

حاالچرا»گفت :«زندزیرگریه.كندومیشوهرشرارهامی

نمی نگاه را چیست؟!علب كه ببینند ظریفِ«كر ند اندامِ
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تکانی الغرشرا خُبقانونر» ا وراستنشستوگفت:

«هانگاهكر .جورج ای است.نبایدبه ورتای 

انگار و ه را بدنر و جایر سر گذاشت را قلیان ی

خستهشدهباشدكروقوسی ا .انگشتانررا ره قفل

هایررابهسمتباالكشید.هنگامای كارنوكِكر و ست

سینه چسبانپیداهاندكبرآمدگیِ ایراززیرمانتویسیاهِ

آن محو  حظه یك ازبو .  دایی و سر كه بو م شده ها

امراجلبكر .هر وبهبیروننگاهكر ی .زنِبیرونتوجه

ایدمگرشماچش نداشته»گفت:كشیدومیجوانیهوارمی

امگ شده.بگر یدوامراندیدید!بچهكهای همهمدتبچه

زنگمیپیدای وگرنه  ه.ركنید و  د به جوان«زن  مر 

كر باحركات ستزنراچش آبی نبا ربو وسعیمی

می كند. آرام بچه»گفت: خان . ایهمراهتانمرمئ باشید

می اشتباه مینبو . بیرون كه خانه از حتما  ایدآمدهكنید.

خدمهپرستوانیدازكلیتانرابیاورید.مییا تانرفتهبچه

كشانازكنارمانر شدو ورزنهمچنانهوار«وجوكنید.

اشرفت.یكآنبرگشتوبهشد.مر چش آبیه ازپِی

سمتما بخندز . بخندعمیبیكهبیشتربهپوزخندشبیه

خواست برومبیرونوبو .از بخندشترسیدم.بلندشدم.می

بارانتندشد.شیماجراچهمیببین كه نبا ه و كهن ن ِ

قرره تندِ رویسلفسفلونیمی دایریزشِ میتراها آمد.

 گفت: پشتی. به بو   ا ه تکیه و بشی .»بیخیا نشسته

اتفاب ای  از نیست. میچیزی زیا  بارانها تا بشی  افتد.

نسکافهكمیآرام نیاور ند!ترشو  بعدبروببی چرا یمانرا

آم هنوز بمایربرایمانهاتشکلیتاگر بگو بو  نشده ا ه

 و  نشست .«بیاورند.

گفت: فکرم توی هنوز  ید وقتی گذشت. مدتی

بی«خواهی استان یگریبرایتتعریفكن ؟می» كهآنو

كر ندپدروما رمتعریفمی»منتظرِپاسخ باشدا امه ا :

هناممشتیكر هبهاتوی ِهِشان مر یزندگیمیكهقدی 

 اشتهوگندمهاتفنگررابرمیرجب.ای مشتیرجبشب

گرازیچیزینیایدوخرابکاریپاییدهتایكوقتزارهارامی

می پو یه   ه مر مِ ای رریقاز از بینداز . وراه گرفته

ماجرا ای  كه موقعی آن بو ه. راه همی  معاشراز امرار

بچهیخواهرشحاتفابمی میافتد   انیكهآناملهبو ه.

می از واج زو  خیلی  خترها ها تلریبا موقع كر ند.

مینز یکی را  ختر خواهرش   خترِ حمل وضع آورندهای

ما رشای خانه خانهی به چسبیده كه رجبها مشتی ی

نز یك حتما  كه بو ه رس  باشند. مراقبر بهتر تا بو ه

نز یكزنزائوباشندبایستهمیشهشبتا بحزایمانمی

هابالییسرزائووبچهنیاورنداماما ر خترتایكوقتج 

شدهچنداناعتلا یبهای چیزهاكهخواهرمشتیرجبمی

نشستهونداشتهوشبتا بحباالیسر خترشبیدارنمی

یكشبمشتیرجبتویكُلهگرفتهمیمی ایكهخوابیده.

بو ه سر شنو .تفنگرو دایعمیبیمیكنارگندمزارها

برمی بیرا و رویپن ار  آرام حركتمیهم دا  پا كندی

می سمتكوه از  داها و سر نز یككهسمت دا. آمده.

میمی  خرهشو   زیر از  دا كه آنشبماهایبیند ست.

پشتكاملبو هوهمهجا رست یدهمی خو شرا شده.

مخفیمیسنگ  رها و سعیمیكند  یدهحا یكه كر ه

می مینشو   دا. سمت قیافهرو  كه بچه تا  و هایبیند

انداخته راه  دا و سر  ارند راعمیبی ما رشان مدام و اند

می می دا غذا و ظاهرزنند زنی غیب از ناگهان خواهند.

كو همی قدش ومتر  سربچهشو   هاایه پشتراست.

می  ا  است  ب، همهزند   داتان و بر اشته سر را جا

می وكو هرا بچهانداز جلویبچهبیاییدای ه غذا. هاها.

افتندشانجاریبو ه راهمی رحا یكهآباز بو وچه

پر بیرونوهامیسمتكو هكهمشتیرجبازپشتسنگ

آنتفنگمی روی میكشد  ا  پ،فررتها. شمازند  ها 

ای ناپدیدكیستید؟ ها بچه و زن ناگهان چیست؟ كو ه  

خو شمیمی مشتیرجب ور تفنگراشوند. و چرخیده

گرفته.خیلیترسیدهبو ه.زیرنورماهررفمیررفوآنای 

میمی است. زمی  روی كو ه هنوز كه رابیند كو ه و پر 

میبرمی پا و گندم ار  فرار. به نمیگذار  ه  رو  زار

میمستلی  میبر خانه. خانهگر   از یمماورشانكهبیند

رو آید.میشده  دایشیونمیهامییخواهرشای خانه

می همهآنما  خون اررافِبیند آ م كلی و بر اشته را جا

شده جمع گوشهجایی خواهرشه  مداماند. و نشسته ای

زند.مر مراكنارمیكنانتویسرو ورتِخو شمیزاری

یخواهرشباشک پارهرویزمی افتا هوبیندبچهزند می

مر ه.یك حظهیا كو همیافتدكههنوز ستربو ه نگاه

«كند میبیند  وجگرآ میزا تویكو هاست.می

«رو سراغِزنِزائو.كارآ بو ه.آ استكهمی»گفت :

 برمی»گفت: را آ بچه ای آ نبونه. زائو ار . ای بار  ه.

گفت :«پیراز نیاآمدنبچهمر هبو هپ،كارآ نبو ه.

كند؟فرقرباای زنهچها ال آ چیستو قیلا چکارمی»

 سترراچهلپنماهسانتیبلندكر و رحا یكه«بو ه؟

آ ه »كف ستررابهموازاتزمی  افكر هبو گفت:

یبا بهای اندازه.قدِكوتاهی ار یكگروهازجنیاناستتلر

یبهبوته«یگلرز.امامویرازاینماستتا...مثال آنبوته
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 اشت فا له ما از متری چهار سه نداشتو گل كه گلی

كشد.بر امازائورانمیآ بچهرامی»اشارهكر وا امه ا :

«ای زن نبا   وجگر خترجوانبو...

یبَ،است ترسیدم.بلیه»حرفروگفت :پریدموس 

ای قصه ببین  بروم بگذار نبو . وحشتناكی ای  به هایت

ز موخارجهمانروركهسفلونراكنارمی«نسکافهچهشد!

 هاتاگرهنوزآما هنبو بگوبماینسکافه»میشدمگفت:

سریتکان ا مو ورشدم.«شکلیتبرایمانبیاورند.

 او بیشتربرعک، م  بو  شکلیت هات فکرِ به كه

می     بو م. كر ه گ  بچه زنِ آن بدان كنمکاو خواست

سرنوشترچهشدهاماانگارنهانگار آبشدهبو رفتهبو 

زمی وخبریازشنبو .بارانتلریبا بندآمدهبو و ی اخل

كر تویعمقكفش خی،شدهبو وسرماازآنمانفوذمی

میهمانوجو م. چش  چش  كه زنرور به چشم  كر م

باوركنیدقدشاز ومتر یگریافتا كهازروبرومی آمد.

سیاهبهسر ه بیشتربو وباآنقیافهوهیبتراگرچا رِ

بو نرشكمی زن به اونداشتحتا سمت به م  كر م.

هایرجوریبو كهآمد.چش رفت واوبهسمتم میمی

اانداخت پایی وازنگاهترسناكرفراركر م.ازكنارِسرمر

 یده گرفت. فرا یكآنرعشهبدن را ایده كهر شدی  

باشند  كر ه و ل برب به را آ می بدن انگار یكآن كه

چندقدمكه ورشدم  ا کیتماماندام  رزید. همی رور

دم.ازتری یآمدكهچیزعمیبتازه اشتحا  سرجامی

تخت شده رونیکیاز سفلونپوشانده با كهمثلبلیه ها

ایكهمدامآمد. دایآراموتو ماغیبو  دایعمیبیمی

هوخمی هوخخگفت تختخخ. برعک، یگر همهخ. كه ها

روش بو ندوالمپزر یبهسلفشانآویزانبو ای یکی

تاریكبو .حتانورشع یبخارینفتیلهنورنداشتوتاریكِ

نمی  یده معلومه  باشد گرفته مه كه انگار  رونر شد.

های شتاب ا موازای یکیه  ورشدم.نبو .بهقدم

آمد فتریچیزیباشد. مِ ویدمسمتیكهبهنظرمی

محوره  ر آنما سلفیسفلونی اشت  رِ تنها كه بازی ی

 هبو وبابا بزنمر جوانی ر باسیك ستسیاهایستا

میسیخ با  را زغا  روی نز یكهای كبابز . رفت . تر

 ان بخاررعمیبیبو !شبیهگوشت  وجگربو امانمی

معمو یكهكر میارنگغیربویربو كهم آنگونهفکرمی

گفت : اشت.سیخ ببخشیدآقا خیلی»هاهمگیزر بو ند.

نسکافه سفارشِ برایوقتپیرما هنوز بو ی اما مان ا ه

چرا؟نیاور ه «اند! گفت: كباببر اشتو از سر باشد»مر 

می مییا آوری آخر رفته  یا شان احتماال  كه كن . بینید

االن بنشینید  بفرمایید شما است. شلوغ كمی سرمان

حواس بهسیخ«آورند.تانمیبرای بازهنوز هایكباببو .

نز یك تررفت . ای كباب»گفت : هابهم ه یكسیخاز

«بدهید.

عمیبی نگاهِ كر . نگاه  خیره و كشید كار از  ست

می  اشت. آور ن كه  فتب6 ان  و ازهقید جایساخت 

نویسی رستنیستاماباوركنیدفل مینظرقواعد استان

ازم بیشتری توضیح و بو  عمیب نگاهر بگوی  توان 

گفبرنمی آید. ای كبابمرمئ»ت: از منیدكه «خواهید!یها

پ،اجازهبدهید»سرمرابهعالمتتأییدتکان ا م.گفت:

فکرنمی عا تیِكن ذائلهپرا ویهباشد. تانبهای چیزها

باشد. « اشته است؟ای »گفت : ا ویه پر ه  خندید.«ها

 گفت: پوزخند. شبیه ای »چیزی ا ویهنه هیچگونه ایها

های یمشتریندار  حتانمك.اما...اماباوركنیدم سلیله

می خو شان از بهتر بلندرا قد خان  آن ما  ها ای   ان .

«است.

م پیرخو م اما كر  اشاره آنسوترها  ستبه با

عمیباستوبهآن فکركر ممنظورشهمانزنچا ریِ

د وبارهنگاه شسمتنگاهنکر م.یكجورهاییچِندِشَ می

 هندایشانترجیحمی»بهآنزنبیفتد.مر جوانا امه ا :

ایرع واقعیگوشترامزهكنندبرایهمی هیچگونها ویه

ای كبابنز ه حتا بینیدازقبل رپیازو یگرهاكهمیام.

نشده خوابانده كمیمخلفات است ممک  شما برای اما اند

شدبنابرای اجازهبدهیدبرایشمارع ای گوشتعمیببا

سیخیبگذارمكهازقبل رمالتخوابیدهشدهباشدوكلی

مگرای   وجگرِ»پرسیدم:«ه بهرازانواعا ویهبزن .

«گویید؟گونهمیچیستكهای 

ای »یمر تغییركر ویكآنجدیشد.گفت:قیافه

سؤا  خیلی شما ماست. كار رموزِ از اگرمی یگر كنید!

توان برایتانجوجهكبابیاكباببرهیاهر وست اریدمی

بیشتری توضیح اما بیاورم خواستید كه  یگر كباب مد 

خواستته   خیلی   می« ه .راجعبهای گوشتنمی

نمونه كن . امتحان را عمیب كباب خیلیآن مثل را اش

نه»نابرای گفت :چیزهای یگرآنمحلجاییندیدهبو مب

رورجدیمر همان«مشکلینیست.ازهمی برای بیاورید.

 می»گفت: بنشینید  پ، خُب  بیاورندبسیار گوی 

با«خدمتتان.  وبارهمشغو با ز نشد. برگر اندو وسر

فهماندكهوقترفت است.رفتارشجوریبهآ ممی

رهنگاهرآنبرگشت و وباچندقدمیكه ورشدمیك

توجه عمیبكر م. ه  پاهایر شد. جلب پاهایر به ام



 0313 ماه بهمن|چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و چهارم شماره 11

 ان هاه عمیببو .نمیبو ند.نهتنهاپاها بلکهفرمِكفر

هاچرورتوضیح ه  زیرسابپا  رستمثلبعضیازپرنده

انحنا اشتانگاركه احبرناقصا خللهباشدوكفره 

ریكبو وهرچهبهترازحدربیعیبو .تهكفرباكوچك

یچنی كفشیشد.نمونهترمیرفتپه سمتنوكجلومی

هیج ناقصرا كر مچنی مر  فکر خو م با بو م. ندیده جا

میا خلله راه چگونه وای شد جابما كمی وقتی اما رو 

ای كباب را آنها و ه ور مشکلی انگار كه  یدم كر   ور

امشد. شدهبو مكهمتوجههایمرندار .محوپاهاوكفر

جورینگاه  یده ایدكهكسیبدشبیایدبهرزُ بزنند 

كر كهترجیح ا مبروم.چندقدمكه ورشدم مر چش 

 یدمكهسینی قوریو واستکان سترآبیرا ایحاویِ

یتان.ببخشیدكه یربفرمائید ای ه نسکافه8»بو .گفت:

ج«شد.  یگر استکانبرعک،ِ و قوری و سینی كه هااها

همهیك ه مثلخیلیمعموال  اینما سینیِ  ستسفیدند 

 یگرازوسایلبهرنگزر بو  انگاركههمگیازفلزیزر 

استکان از كدام هر بغلِ باشند. شده زر ساخته رنگهای

یمیک،گذاشتهبو ند.سینیرااز ستراینسکافهبسته

چندقدمكه ورشدم تا مسمتتختگرفت وراهاف مان.

بهمر چش آبیكه رنمی برگشت و ناخو آگاه  ان چرا

می  ور مخا ف  نمیجهتِ كر م. نگاه آنشد تا چرا  ان 

 حظهمتوجهنشدهبو ماماانگار...انگارپاهایمر چش آبی

ناقص همکارش مثل كفره  همان از و بو  هایا خلله

حاال یگركامال عمیبپو فا لهكمیزیا وهوا بو . شیده

به اما نبو  معلوم  رست و بو  شده واقعا تاریك نظرم

های رابازگوی .چندبارچش گونهبو كهبرایتانمیهمی 

وبستهكر مو ورشدم.

بهتختكهرسیدم میتراكه ید ست بنداستكمك

اباالز .كفش را رآور مویسفلونركر وبلندشدو به

بیشترباپا همراهكفرمیترابرایجلوگیریازخی،شدنِ

 گفت: میترا تخت. زیرِ  ا م نگفتی»هُل شکلیتچرا هات

مانحلیلتراینماییكهآور ی»گفت :«مانبیاورند؟!برای

خواهیبرگر موبگوی آنلدرعمیباستكهیا مرفت.می

از ست گرفتوزمی گذاشتوسینی«عوضركنند؟ را

گفتكهنه یگرنمیخواهد همی خوباست.خوشحا از

نمی  بهاینکه برگر م وخواهد كر م كیپ را سفلون ی

نسکافه بو بهساخت ِ شروعكر ه میترا یخو ش.نشست .

م  كه ه  رستكن  برایتو كه تعارفكر  م ه  به

هاوسینی قتكر م  وراستکانخواه .گفت نه حاالنمی

همانكنده میكاریه از تاریخیبو . خواست هایحروفِ

میترا پُکی یگرازقلیانبگیرمكه یدمزغا رسر شده.

اشراساكتوآرامبهپشتیتکیه ا هبو و اشتنسکافه

شد.گفت :ز واقعا كسلكنندهمیخور .وقتیحرفنمیمی

می» همهخ    چرا بدان  زر واهد سِتِ اینما وسایل ی

نکندكههمه»خندیدما امه ا م:كهمیو رحا ی«است!

«ازرالباشند؟! خواهی استانیراجعبهظروفِمی»گفت:

سرمراپایی وباالبر مواو وبارهشروع«رالبرایتبگوی ؟

زندگیها مر ِچوپانیخیلیوقتپیر»كر بهقصهگفت :

اشخوابیدهبو ه از ور دایشبكهكنارگلهكر ه.یكمی

شنو .كنمکاومیشو كهببیندچیست.بلندسازو ُهُلمی

افتدسمتِ دا. ار وراهمیشو وچوب ستررابرمیمی

بَه گویاجش استوبساطِعیرمهیا.بیندكهبَهاز ورمی

ترسدو ی ر  ركمیه میرو .تهكنمکاونز یكترمی

حا نز یكمی ه  عوتهر را او عروسیبو ه. گویا رو  

گویندكهشماه ازخو ید بفرمائیدبنشینید.كنندومیمی

میمی خور نی و نوشیدنی برایر و نگاهنشیند آورند 

میمی همهكند  كه ظرفبیند و وسایل رالست.ی كال  ها

تازهذتعمبمی شو كهآخرعروسیراهنربیدارمیكند.

نمی ای جماعتنصفشبكه همهچیزِ چرا آخر گیرندو

مدعووینر به نگاهی زیرچشمی و یواشکی رالست!

میمی تازه وزاریبیندهمهبهانداز    ارند. سُ  اشجایپا

ای می كه او رمیافتد نَند. ج  همه مشتیها اما ترسد

 نامِچوپانمشتیعباسبو هومر ِعباس یا مرفتبگوی 

كندزرنگیبو ه.خال های مشتیعباسباخو شفکرمی

ج  میكه ناپدید خدا نام آور ن با خو شها پیرِ شوند.

می ازنلشه بعد و بیاور  زبان بر را خدا نام بلند كه كشد

و بگریز  و بر ار  ظروفرالرا تمام ناپدیدشدنآنقوم

كندازای روبهآنروشو .سرشرابلندمیخال هوضعر

برعک،«وآراموبارمأنینه خیلیبلند ا میزندبِ،...

ا هراخیلیبلندوبارمأنینهگفتمیترامر  استانكهبس 

خیلیآراموسریعگفتجوریكهیك حظه ای كلمهرا

می كلمه ای  گفت  از كر م فکر حم ا راهللبس »ترسد.

بیندوس زمی وآسماناستوهمهچیزا رحی .یکهومی

پیچدازاش ر شتمیناپدیدشده. رحا یكه داینعره

«شو تویآب.باالپرتمی

گفت:«نفهمیدم چیشد!»پریدموس حرفروگفت :

ج »  ریاچه. وس  بو ه افتا ه شد! چی رویهیچی ها

شونداوبووقتیناپدیدمی ریاچهكمپز هبو ند.رویآ

آنباالمی تویآب.از سمتِنمی«افتد به  و هر  ان چرا

بیروننگاهكر ی .بهنظرم داییچیزیآمد.مر چش آبی
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ایزر  ریككر .سینی م رایستا هبو ومارانگاهمی

ای ستما كاغذی رایهمراهبابسته ستربو وسفره

بفرمائید ای »یسفلونراباالز م.گفت: به ست یگرش.

كباب «تان.ه  زو »گفت : اِنلدر یکی ای  كه شد چرور

رو نکشید! آنلدر برعک،نسکافه و شد و«آما ه خندید

میترا محتویاتِ سترراگذاشتوس تخت.تعمبازنگاهِ

«ای!چراای راسفارش ا ه»بارید.گفت:هامیبهكباب

شدوم  اشت  وبارهآبی ورمیكهمر چش ا ی رح

می به كیپ را سفلون ی گفت : جا بی»كر م كباب اینما

خواستامتحانكن ببین كهچیست.مگرتو ار     می

خو تكلیاینماآمده هاایتاحاالازای كبابكهبهقو ِ

حا ی«ای؟نخور ه تکه ر م  كبابكه از باای را  ستها

نهم از» اشت اوانگاركهچِندِشَرشدهباشدگفت:برمی

نمی چیزها مزه«خورم.ای  مزه و بر م  هان به را كباب

از كه انگار بو . خوشمزه و ی  اشت عمیبی رع  كر م.

چموریباای و ع»امفهمیدهباشدخوش آمدهگفت:قیافه

«خوری!می ك »گفت : امتحان ه  تو بیا ك خُب باور .

«خیلیخوشمزهاست.رع عمیبی ار و یخوشمزهاست.

نهم »وارسرشراكجكر هبو گفت:كهچِندِش رحا ی

نمینمی رغبتتمیخورم. چرور ه  تو بخوری! ان  «شو 

خواست  لمهرافروببرمكهیكآن...یكآنانگارباای می

ذابه هانپرسیدم:حرفر هان ازحركتافتا .همانمورغ

پوزخندیز و«آید!مگرای چیستكهتوانلدربدتمی»

«خیا بابا.كبابترابخور شوخیكر م.بی»گفت:

امبهسینیِكبابكهمثلاكثر لمهراپایی  ا م.توجه

وسایلرویركندهكاریبو جلبشد.بااحتیاطجوریكه

ومتعمبنگاهركر م.محتویاترنریز سینیرابر اشت 

 گفت : باشند!»جدی رال ه  ظروف ای  نکند به«میترا 

بیرونكهرفتهبو م چشم »میترانگاهكر موا امه ا م:

 انی كامال بهپاهایای مر چش آبیوهمکارشافتا  می

اندیا...یا...چروربگوی  خال ها خلله ان ناقصاتفاقی.نمی

كفر و و«هایعمیبی ارند.پاها چند حظهساكتشدم

  ا م: قصه»ا امه ای  از تو تعریفچرا برای  عمیب های

خوبیمی باغِ كهآور ی اِنلدرعمیباست. اینما چرا كنی!

نکندای  نکند... خداییرعمیباست! ه ج استاما ها

چندثانیهمبهوتبه ورتمیترانگاهكر م.بدون«باشند؟

 چهرهآنکه و بی ح  خیلی كند  تغییر گفت:اش خیا 

شده؟!می» آترساخته از ج  را« انستی سرم بار چند

می وقتی  ا م. بیتکان آنلدر  ختر آن آرام یدم و خیا 

خواستجلواشترسوجلوهكن بنابرای گفت :است   نمی

آید ركماخواندهامازجن،انر یاست. رستیا منمی»

مانشانبامافرب ار برایبهنظرمچونما هیوجو یاما

می حتا موار ی.  ر مگر نیستند رؤیت بهقابل خدا گویند

م آن اما  هند نشان را خو شان بشر به ندا ه اجازه ها

كن كهای حرفچِرتاستوگرنهای همهخو مفکرمی

تاریخبشرازای موجو  یدهنشدهبو . ه ا هتکی« ركلِ

بو بهپشتیو بخندنشستهبو روی بهایر.كمیبهجلو

 انی م  وست ارمبایكج ِخیلیمی»خ شدوگفت:

 وستر كن   ماچر كن   بغلر باش .  وست خوشگل

كار هر و باشی  ه  با همیشه اینکه خال ه باش .  اشته

ارهستیخواست برای انمام هد.ببر مای وَروآنوَر اسر

«رابرای فاشكند...

 اشتآنحرف میترا كه میهمانرور را یكآنها ز 

متوجه باشد گوش خور ه بیرونبه  داییاز باز كه انگار

بیرون ما. به  وخته آبیچش  چش  جوان انگار كه شدم

كهمحوحرف انگار و ععمیبی  با بو و هایمیتراایستا ه

یاشكمی وربو و بهكر .فا لهشدهباشدبهاونگاهمی

نمی اما كیپبسته ح،میسفلونكیپتا چرا كر م ان 

حرف میهایانگار را شد مان م  نگاه متوجه وقتی شنو !

 وبارهنگاه به پایی انداختورفت.  بخندزنانسرشرا

بیابروی »هایمیتراوگفت :پاهایرافتا .پریدموس حرف

«شو .م جاییكار ارم. یگر ار  یرممیمیترا.

بخواهید راستر یگر    كارینداشت اماراستررا

های رابا ستما كاغذیپاكخواستآنماباش . ستنمی

 گفت : كیفپو  همراه نبو . كر م  نگاه بهنظرم»كر م.

ام.بگذاربروموبیاورمروبعدكیف را رماشی جاگذاشته

بروی . و«ه  شدم بلند پاسخرباش  منتظر آنکه بدون

بازه  اشتبهتعدا  بو و خیلیشلوغشده رفت بیرون.

می اضافه سعیافرا  و بو م انداخته پایی  را سرم شد.

ریشهمی      ر عمیبی ترس نکن . نگاه كسی به كر م

هآمد.هرگامك ان ازكمامی واندهبو كهخو مه نمی

 اشت . مِ ركهرفت  قدمبعدیراسریعتربرمیبهجلومی

تررفت .اند.نز یكرسیدم  یدممر مجاییجمعشده

مرتاض عی  كه ومر ی بو  الغر و  خت هندی های

ترازكالهیه بههمانشکلرویسر اشتكمیآنررف

وسایلعمیبغریبیكهباز ورو یرویزمی نشستهبو .

 تو یفربرای سختاستجلویرروی ستما یپه ه

می بویاسفند و بو  پوشانده اررافرا  و  چندبو . آمد.

اینگاهركر مور شدم.رفت سمتماشین وكیفثانیه

پو  رابر اشت .
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مسیرآمدهرا وبارهباگامهایسریعپیمو مورسیدم

بو .  فتر شبیه محلیكه ا رالح به آبیو رِ چش  مر 

 گفت : بو ند. آنما  و پوشرهر سیاه ببخشیدآقا »همکارِ

شد؟ چلدر «حسابما پوشگفت: سیاه ندار »مر  قابلی

مائید. مهمان بفرمائید. «آقا  م خواهرمی»گفت : كن .

ای بارمر چش آبیجواب «كمیعمله ارم امربفرمائید.

 گفت:  ا . نمی»را تعارف همراهكنی  كه خانمی تانآقا.

ویژه مهمانِ شما است. عزیز خیلی ما برای مااست  ی

 وست اشتیدمی كه وقته  هر بفرمائید. توانیدهستید.

مائید. مهمان ه  باز و كهقیافه«بیایید بو  جوری هاشان

تعارفنمی واقعا  انگار گفت : شماخواهرمی»كر ند. كن .

می اگر اما  ارید باورش رف كنید. حساب زو تر  رفا  و 

هر وبهه .«كنیدكلیكار ارموبایدهرچهزو تربروم

سیاه مر  ز ند. پوزخند و كر ند نگاه گفت: انگار»پوش

نمی میانباورتان ممک است ر مگر  ارید. حقه  شو .

فرزندانآ موحوایكوقت رجاییرستورانیپیداشو كه

ن پو  مر م همی از و سروی،گیر  بهتری  راجوری ها

 هد! انمام قیافه«ممانی ز ند. پوزخند  و هر هاشانباز

جوریبو كهبرایبارچندم رآنروزترسیدم.هر وزُ 

می نگاه  عمیبی جورِ و بو ند كهز ه روری كر ند

بسیارخُب ممنوناز»ناخو آگاهگامیبهعلبرفت .گفت :

وقتیسر«تان. رف اما اما... تخت سمت كر م كج راه یع

رسیدم...میتراآنمانبو !

ه  شاید است. بَر و  ور همان حتما  كر م او رفکر

رفتهبو سروی،بهداشتی.ای ررفوآنررفراگشت .از

روینشانههاسروی،بهداشتیراپیداكر موحتابهخو م

زنا نهرفت و دایرجرأت ا مو اخلسروی،بهداشتیِ

ز م.آبشدهبو رفتهبو زمی .   نمیخواستاما وباره

از خبری و پوشبو  سیاه مر  تنها  فتر. سمت برگشت 

 پرسیدم: خانمیكههمراه»جوانچش آبینبو . ببخشید 

پاسخیندا .تنها«م بو  نیستر.شماندیدیدكمارفت؟

خندعمیبیكهاز برچش  وختهبو توی ورت وبا ب

نگاه می بِر و بِر نمیشد محو جدیگفت : شوخی»كر .

چندثانیههنوز بخندروی«ندارمآقا نمی انیدكمارفت؟

 بربو اماسرانماممحوشدوجایراخمیجدینشست.

خو تانتماوزمی»گفت: انگارخبر یگر اریدازحدِ كنید.

اینما كیستی و بازجورینگاه كر «كماست؟نداریدما

ترتویكهگامیبهعلبرفت .بازسریعراهكجكر موسریع

چش  چش  كه حا ی  ر و ز م استارت پریدم. ماشین 

گشت  ورز م.باخو مفکركر مكر مو نبا میترامیمی

معروف قو  به جلوتر. كمی رفته و افتا ه راه پیا ه شاید

هاقدمیبزنداما...نبو .باغیوا ركوچهخواسته رآنهمی

از برگشت و و ز م  ور و ر كر م آرام را چندكوچه

آبشده سمت یگری وبارههمانكارراتکراركر م.واقعا 

بو رفتهبو زمی .مسیررفتهرابرگشت .باخو مفکركر م

خو  اشتاعصاب  واقعا   یگر باشد. همانما شاید ر برگر م

 ز م:  ا  عصبانی و شدم پیا ه شد. ا رحم اهللبس »می

رفت! كما  ختره ای  نمی«ا رحی   انگار... آن...  ان یك

ح،می اما تو یفكن  تغییریرخ ا ه.چرور كه كر م

 وبارهسوارشدمهمه جابیرازحدسوتوكورشدهبو .

نمی پیدا را كوچه اما... به كوچه ای  از كوچهكر م. آن

گونهالمپوروشناییرفت اماهمهجاتاریكبو وهیچمی

نمی انگار... یده وجو م به بو  افتا ه ترسعمیبیباز شد.

ز انگارازته   مثلاینکهآ مزخ معده اشتهباشدمی

موبایل افتا م.بر اشت وشروعكر مبهشماره باال.تازهیا ِ

می چه هر  رگرفتگرفت . نظر مور  مشترك گفت می  

نمی موجو   رستشبکه را شماره كه مرمئین  باشد!

گرفت .ازقبلسِوَشكر هبو مویكباره هماناوایلمی

اما بو م ز ه زنگ امتحانی ماشین   ر بو  نشسته كه

آننمی بایدمی ان چرا بازگشت . بو ! اماجوریشده رفت 

تنمی اینکه با چرا بو ی  ان  شده آشنا روز همان ازه

فایدهبو .شایدبایدتوانست همینمورو ركن اما...بینمی

پیرخو مفکركر مكهچهزنگمی اما ز مبه دو ه

شده  وست  ختری با بگوی  میبگوی ! و برایام خواست 

بهرستورانیه  بزن وبعدكهبر مرمثال  خوابیمخررا

شد.باهزارزحمتو ورز نوای افتا ه!نمیهابرآناتفاب

پیداكر م.وقتیكوچه پ،وپیركر نراهخروجرا هارا

هاومر مرا یدمانگاركهآرامرخیابانروش شدوماشی 

عمیبیبه  ست ا .

تاچندروزبرگشت وسعیكر م وبارهآنمارابیاب اما

لپرسوجوكر ماماكسییمحنشد.ازای وآنوكسبه

 ارهایاررافراپیداكر محتانامآنباغرانشنیدهبو !باغ

آن اما كر م جو پرسو پذیراییو آنباغ ه خبریاز ها

نه... و  یدم... را محل آن نه  یگر آنکه خال ه نداشتند!

■.میترانام... ختریبه
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 «رسم»داستان کوتاه  
 «ختیاریاشکانا»سندهینو


به بینید م  وستعنوان وستخو میاگرشمامرا
 .شماهست 

.بینید م پدرشماهست عنوانپدرمیاگرمرابه
  انیدم ناجیتانهست .اگرمراناجیخو می

بینید م خدایاگرشمامرابهعنوانخدایخو میو
 جی جونز.شماخواه بو 


بو ؟عینك موهایركوتاه یا منیستچهشکلیبو .

استخوانیومی یا  ماغرگوشتیبو  نه. یا كشیده؟ز 

گاهیبایكعینك و یمستریلشکلبزر بهیا ش

زیرپیراهنیسفیدراهآورمومی با مهندسگاهیه  راه.

 ندوبعلبنلشه  از رنگ وربینررا كیفسبز بر ار

وماش كشید بیرون گفتی  پو یمی»: چیزنه نه گیره

كه  یگه نکر ه غریبی  عمیب ا عای ای ای بدبختی

می نه چیزایجدیدو اینماسكه تحملمر م نه فهم 

.«كن می

جوان كه حرفهمکارش بو   ا تر ا امه را :هایر

گ خیلی باسوا ه.همهحرفاش علمیه.تاحاالچندمی»

 ا شفا مینفرم خو شون ا بته  ه. كر ن كمك گ 

.«گ شفانمی

اند.ورمكهرویزمی افتا هآم چندنفررابهیا می

تصویربازترمی مر ه. شو یكنمای ست ر سته .

آ م اماهواییاز  ستیشبیهرستگاران كهبا هایمر ه

ووحشت خشكشدهز ه آغوشه  كنارترسیده  ر اند.

ما ر بچههاه  زنو وبرا رها خواهرها شوهرها.ها و ها

شو ازباالازآسمانحاالشبیهیكتصویربازه  ورترمی

 باس از بزر  كهنهكاه ساختمانهای ارراف كه اند

شده. تو ه سفیدی بو هشیروانی كما ای م  نه  راام؟

توییكفیل  یدم.

مینلشه جا وانت پشت را  ا   یك  اشت  ا .بر ار

«آخهچه  یلی اره روغبگه؟مگهچی ارهواسر؟»

ا ل بحث روغنیستیه»:رفیلركلم آبراآور 

نشونمی آ م به روشكمككر نبهخو ت.راهیو  ه.

باشفلر می خوبی باشآ م نداشته كینه ببخر. گه

 ون ور یچیزیبخونه.خاررخو ت.نهاینکهچهمیبه

جورایی بشناسیدشبهیه اگه شما مثگاندیه. م   نظر

«.گی رورینمیای 

ا ل عینكنمیعینك و یبزر نمی پ،ز . ز .

رنگچش  یا چرا به كه رنگی تنها نیست. هایریا م

مر ه.می خاكستری و یكرنگقرمز است. خاكی آورم

كمرنگومات.

هبر ارمهندسجوانیبو باموهای ختسیاهكنلشه

 ستررا بو . اسمرپایا بو . پشتشده جلویرك 

كشیدتویموهای ختربههمکارشنگاهكر وبعدبه

»م  می: كه میشما ا اره تو سهشناسینرنه؟ گفت 

بو ی .چهار باه  ارراف همی  ماموریتی پیریه سا 

وموقعهمون  كوانتوم فیزیك به كه بو ه ه  ها

شدهوهمهچیزوو كر ه یگه مندشناسیعالقهزمی 

«گ آرمی ؟ رستمی

همکارهامی از یکی پیر وقت چند شناختمر؟

را رباره گربه یك بو ی  كه بچه گفت  كر  سوا  اش

و یبعدیا مآمدازبچگی  ان .هایرچیزینمیكشت.

باه بزر نشدهبو ی .او ی بارتویا اره یدمرتوی

گرفت رئی،برای قرمزاتاب پیراه  او ماموریت. حک   

ز ه چش  عینك و یعمیبغریبیبه و بو  پوشیده

بو .بام  ست ا  ست رامحک كشیدررفخو ش.

گفت و گوش  زیر آور   هانررا نز یكشد اونا»: با

.«انشون رغگوحرفنزن.همه

نه نه.بایدذهن رامرتبكن .بایدازآنچیزهاییكه

مانبهای اررافبهای موریتأآیدشروعكن .ممییا م

ایكهبهیك شتخاكیوتاهماهورهایخشكوجا ه

رسید. یوارهعظی سنگیمی

ازروزیكهرسیدی مدامای می گفتاهلاینماست.

می تکرار هنوزرا آفتاب رسیدی . كه بو   بح  م كر .

آس مر ه و سفید روشنی اما تاهپیدایرنبو  رامان ها

می رویروش  راهری و بو م نشسته جلو م  كر .

وانتوزارت ایكهخانهازمیانجا هخاكی ند یعلب.

می ها تاه می ور باال میپیچید جا ه بهچرخیدرفت.  

ایشدوبعدتاهرسیدبعد وبارهسرازیرمیباالیتاهمی

می خاك یده فل  پنمره از خاك یگر. و هرچهشد.

می خا صجلوتر  افرفتی  و میتر رنگشدتر خاكی .

هیچاس  یگرینمی  ربو . جلوتر  شدبرایرگذاشت.

آخری سراشیبی نورناغافلافتا تویچشم .شعاعتند

شده گشا  مر مك به مستلی  وخورشید كر  نفوذ ام
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جابرایچندثانیهفل نوریسرخبو .سرمراپایی همه

تنداخت وپلكاند را قرمزینورمحوتندبهها ه ز متا

كهعا تكر مبرایاو ی  نور  یدم.شدبه را  یواره بار

 یللخور ه  افو باسنگعظی و تاه قله از ایكه

بو  رفته باال شیبمنفیكمی  كهآننور. بو  تند قدر

نمی را  یواره خورشیدانتهای و تشخیص هی توانستی

.میانهكشیدار اشتخو شراازشک آنبیرونمیانگ

فن، به راننده و وانتایستا  خاكیتاه جا ه هایكنار

اشارهكر .م ز ز هبو مبه یوارهكهزیرپرتوهایتند

كشید.هیچشباهتیبهربیعتوتیزخورشیدهیقدمی

ایخور ههایچی رامنشدهنداشت.وحشیبو نرباكوه

یكحیوانكه به بو . متفاوت بو ند گرفته اررافررا

ایرعبآوركهبه رنده ستآموزمیمانست.ممسمه

 هانراشعه از و شده ای ستخدایانیوحشیساخته

بیرونمیمسخ میكننده بهذهن رسیداینما تواندریز .

اسروره نمی ر م  كه كه  مر می شانشناخت های

باشد.  نیا اس پایان قبیله آن برای ز  سرم به حتی

یك بو مبرایخلقاسرورهانتخابكن . هاجاییخوانده

شانبیاوری.اماقبلازاینکهحرفیبزن فل بایدبهزبان

ازام انگشتاشارهراهری ستگذاشترویشانه اشرا

م »ها:كنار ورت كشیدبهسمت رهمابی كوهوتاه

اینماییه بو ه.ا ا ت  روستا همی  ما  «.پدربزرگ 

 كر م. ان چراانگشترراتویمغزمح،مینمی

برایتمهیزكارگاهآمدهبو ی .اماوقتیمعلومشدكار

پیمان خوابیده فعل  وسد جل ه  انتلا  كانا  كار

برگشتند. نیامده آالت ماشی  كر . جمع را پالسر

 ستآخرفل هاوكارگرهایکییکیرفتندومهندس

وزارت ماندی .  وتا متوقفما را كار رسم  هنوز خانه

شان فعل سركارنکر هبو ومابهعنوانناظرهایملی 

هایخا یبو ی .شدهبو ی ناظركهنهشدنرنگكانک،

شدخاكنرموریززیربا .با عمیبیبو وقتیبلندمی

می ه  بالسترا سند انگار و وچرخاند  اف بو .

هاراآورتنهآبیوسفیدكانک، ست نرموچندشیك

فرغونهمهسایید.می را  بشکهچیز مانده جا هایهای

هایتوریراه . دایرموبهت آ مخا یحتیفن،

هفهف...سیخمی شبیه دایكر . غیژغیژهفهف.

هاینمدیبهفلزتختهكشیدهشدنمیختختهپاكك 

معل ریاضیس رنگكالسبو . قرونمانمیبز گفت ر

شده.وسریازای  دابرایشکنمهاستفا همی

گذراندمیاماربازیم بیشتراوقات راتویكارگاهمی

مملهمی و كتاب یا میكر م را قدیمی خواندم.های

می پدریرسر روستای مرتببه اما  بحراهری هاز 

گشت.بعد وبارهتو مظهربرمیرفحدو ساعت همی

می میعصر هوا تاریكشدن تا و تنهارفت وقتی ماند.

بازه قبلازتاریكشدنشدی حتیزو ترمی رفتاما

می خو شرا برایم تنهاهوا اعتراضینداشت  رساند.

خوشحا  سکوت از حتی اوایل نبو  مه  زیا  ماندن

گشتیامی .وقتیبرراهریه آ مپرحرفیبو.شدممی

حرفمی روستا شب رباره آخر پدربزرگر. یا ه ز  ها

پرچانه میكه نمیتر راهشد اعصاب  روی گذاشتبخواب 

میمی ح، گاهی بچهرفت. شبیه ترسیده. هاییكر م

می پدرحرف خوابیدن و چراغ خاموششدن از كه ز 

ترسند.ما رشانمی

شدمی- اینما اس  چرا وقتی ونی انگار  ره؟  ی ه

انگلیسیاای اررافبو نبی ای روستاوكمپانگلیسا

چارتاروستابو هوای آخریربو ه.متوجهشدی یگه؟

 ای بی سی  ی...

اسمرفتحعلیه- بو ه پدربزرگ  رفیق كه پیرمر ه ای 

 اس برا رشنا را دی بو ه.یهپسرم ارهمحمدمیرزا

كر .فل وقتچیزیازاینماتعریفنمیپدربزرگ هیچ-

یه وقت میهرچند ببری بار باید منو مصرفی گفت

نزاری  تهران منو كنی . خاك خو مون ها.روستای

می اینو میهمیشه هیچگفتآ رساینمارم وگرنه  ا .

 ایازاینمایاخونوا شنز .حرف یگه

 ان پرسیدمنمی ا مچیزیه نمیم جوابررانمی

بی  میچرا فکر اوایل بو . سنگی  پرحرفیمان با كر م

نمی م  به وقتیسکوتفر تحرفز ن اما های هد

هایم فل  ربارهحلوبشدیاحرفمانروالنیمیبی 

خواهدبااوحرفوبرگشت بهتهرانبو فهمیدم   نمی

بو .ك  پرچانه نداشتهمچنان فرب اما برایاو  كبزن .

هایررانصفهنیمهمیز .حرف.شدمیهایرمرموزحرف

وپیرمر احتی.شهنمیمریضهیچکیاینمامیدونی-

خا یهماههپنجشونبهداشتخونه.سا م همشونپیرزنا

.بزنهسرنیومده كتریهیچ

سنگقبراشونرو!نیستسنگیهیچقبرستانشونتو-

.كیهقبركمانیستمعلوما  زارننمی

است ره یوا ل راس اینماشنیدمیکیازامروز-

شه؟باورتمی. ره ینه
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حرف ای  حو له نداشت م  را ه ها را جوابر .

می ا منمی بیشتر او اشتیاب هرچه ساكت. م  ترشد

 انست چرا.شدمخو مه نمیمی

كر همراهربروم ی ره.یكراهریمداما رارمی

.وقتی اشت كههمهرفتندشاید هروز بعدازای هفته

بازمی فر اتشییعجنازه»:كر مگفتكنسروهایشامرا

«فتحعلیهمیایبری ؟

بو  انداخته سرشراه  آرام. گفتو ناگهانی خیلی

ترسیدم باشنیدنخبرهو پایی روریكهانگارمی

«باشه.:»كن .نگاهركر موگفت 

بو .آ مراآورنهاماندنتویكارگاهخا ی یگرعذابت

انگارانداختهباشندتتویسلو انفرا ی.خستهمی كر .

می تنها میروزهایاو كه اماماندم رفت سمت یواره.

خاكتاهنرمبو یكخیلیباالنمی جورینرمكهرفت .

می رفت پایتكمیفرو نز یكبموقعراه باالتر هرفت.

 یواره چندتختهسنگبزر تویخاكفرورفتهبو ند.

جا هوكارگاهو غلتیدندآساییكهاگرمیهایغو سنگ

هاانگاركهشدی .اماخاكبلعیدهبو شانوسنگما همی

متمایل جلو به باال از فرار شاید یا  اشتند هموم قصد

وزیدتندورفتی با تندترمیشدهبو ند.هرچهباالترمی

بلندمی خاكنرمرا نز یكزمی .  و كر وپرسرو دا

شدهایآ م.میكر تویچش پیچاندواززیرفرومیمی

هاراشنید دایفریا شانرا  دایساییدهشدنسنگ

وفریا با .شبیهاتابشکنمهبو .عینک راچسباندمبه

بارتررفت .یك ورت . ست راگذاشت روی هان وباال

 اشت. ترسبرم كه نز یك یواره بو م رسیده تلریب 

شایداثرتنهاییبو وتللی نمی پذیریكهفکر ان چرا

می با  میكر م فکر بگیر . را جلوی  كر مخواهد

زندوم سرنوشت ار زورسرابرایپ،راندنم می

سلو بایدتسلی ومریعسوارششوموبچا تویهمان

بهباالیسرمنگاهكر م رستزیرها.پرشکنمهكانک،

توانست  مسركن .شک  یوارهبو موكمیباالترمی

می هنوز سمتبا  نرفت برگشت  اما رفتتویچشم .

نهیا مهستچندباركنار یوارهچای مكر م. كارگاه.

رههاییكهیکی وجایرراشکافتهبو ندخیسنگبهگل

تصورشمیشدم عور  ختو انلدر حاال پ،چرا كن ؟.

چراشبیهیكخالتاریكشده؟

بارپای راتویروستاگذاشت بیشترازهمهوقتیاو ی 

گر  ترساندم. بو  نشسته آن روی كه خاكی نرم گر 

ها رهایچوبیچیزبو رویشیشهخاكیرنگرویهمه

تراكتورها.حتیآ م هایبلندوهاحتیرویمژهوفلزی.

رنگقهوه خانهای آمد مدرن نظرم به روستا هاشان.

هایسیمانیهارابیشتربابلوككاهگلینبو  یوارحیاط

هاشیشه اشتونمایچندتاساختهبو ند.جلویایوان

 هاسرامیكسفیدوزشتیشدهبو .یاحتیبیشترازخانه

هانارنمیه وس یکیازكوچههایسوپرماركتیبامیله

بو كهروی رشنوشتهبو كارتخوانموجو است.

.مستلی رفتی سراغخانهتكراهریمسیررابلدبو 

.حدو بیستنفرزنومر اكثرنایانتهایروستافتا ه

زنگقرمزمیان ضد فل  كه  ری جلوی تکیده و سا 

شانچیزیهایت  باسخور هبو بهقرارنشستهبو ند.

بو  سرشان كاله مر ها همه و بو  سیاه بنفرو .بی 

همه فراهریبرای از ر شد. و شانسریتکان ا 

 نبا ربو م. ه  م  و میگذشت توی اشتی  رفتی 

:..راهریگفت.حیاطكهیکیازمر ها سترراگرفت

.«م هنوزبهپسرشتسلیتنگفت »

 مر ها  دایخریکیاز نه اریگفتتوی فبا :

. برك تسلیتبگو.مهندساالنمیانبیرون

بعد بخندیز ورفت راهرینگاهیبهم انداخت.

مر ی همان راسمت ه  انگار بو  ز ه حرف كه

هاتکیه ا مبهرویقرارآ م.م رفت روبهشناختندمی

کیازمر های ا .یتریلیتراكتوریكهبویتندپه می

روی كه رستكنار رایستا هبو  اشتیكپاكتروبه

.جلو.   خواستسیگاربکش كر وینستونسفیدبازمی

كهحرفیبزن مر رفت و ست رابلندكر مقبلازای 

ای اشتپاكتسیگارراكهسرراسوهیکلچهارشانه

كبریتگرفتررف  كشیدم بیرون یكنخ سریع. و ز 

بگیر   وسا بیشتربو گرفترزیرسیگارپكز متا .

حاال   می اما بو م پكعمیلیازترككر ه خواست.

تویسینه و گرفت . حبسركر مسیگار راهریآنام .

حرفررف به اشتیاب با  اشت خر  مر  آن  ارهای

شمر هگوشمی را فارسی مر  می ا . حرف ز شمر ه

های بستان.سیگارمهیچ همهخا یشبیهكتاببدون

جلویخانه آمدند پیرزنی و پیرمر  كه بو  نصفنشده

هر وشان شدند. بلند بو ند نشسته كه كسانی همه

بو ند.  خو  خ و سفیدخمیده گونی پیرمر  رنگ ست

شده  وپیچیده از و  اشت خا ی شکل گونی بو . ای

یدفل چندتکهمیلهرسررفكرآمدهبو بهنظرمی

پیرمر  كر . سالم راهری  تویرباشد.  اف چوب یا

بامهربانیسریتکان ا وبعد وبارهایستا نگاهركر 
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هایكوچکرراهافتا .رفتندتویحیاط.وبالفا لهباگام

 ونفرخارجشدند.زنوپسرفتحعلیبو ندانگار.پیرزنی

 یبا ورتسرخوسوخته.قدبلندوالغرومر میانسا

شانوآمدندمیانجمعیت.راهریقبلازهمهرفتسراغ

تسلیتگفتمر سرسنگی نگاهركر وچیزیگفت

كهم نشنیدم.

همان هستیكساعتی شایدیا م بو ی  منتظر رور

روبه كه مر ی بیشتر. بغله  به پوزخند با بو  روی 

 ار  كر م فکر مسخره ستیرچیزیگفت. را پیرمر 

كند.شایدبهخارر رزاندن ستوا ایپاكشیدنرمی

ز ندبهگوش شبیهآ مانیبو .بهزبانعمیبیحرفمی

می فرانسوی رایا چیزش هیچ  اشت. خ زیا ی آمد.

كمیبعدپیرزنازحیاطسركشیدبیروننمی .فهمیدم.

زنبهم چندنفریكهنز یك ربو ندرفتند اخل.پیر

راهری به بعد و كر  راهرینگاه با  اشت كه مر ی .

ندار .ز حرفمی عیبی بگوید انگار انداخت باال سری .

نز یك ر سوخته مر  و زن شد. منظ  جمعیت قرار

بلیهپشتسرشان.  رحیاطكاملبازشدوایستا ندو

مر هاگاریچوبیكوچکیرابیرونآور ند.یکیازمر ها

میاز و بو  ایستا ه گاری وس  هنه وجلو كشیدش

ه چرخ  یگر هو می ونفر رویگاری ا ندهایررا .

بلچهبزر سیاهرنگیبو .پیرزنقدبلندبا یدنبلچه

چش  خور م. م جا كوبیدتوی ورتر.  و ستررا

گر اندمراهریراپیداكن وببین اوه تعمبكر هیا

ندید بلچهباالیگاریهیچشباهتیبهجسدنهاما مر.

ایپیازیشکل.م .یكبلچهبو بلچهیكانساننداشت

منتظریككف  رازبو مكهبههیبتیكانسانبخور 

ایكهانگارتنگبه ورحممیگر پیچیدهوحاالبلچه

شد.ترسیدهبو ممیخروی تشییعمیشدهبو  اشتروبه

زمی به بو م یكشده پشت  . توی خور   ستی   فعه

چش راهریبو  بو . گفت هایرگر شده .« ای  یگه:

«چهكوفتیبو ؟

گفت:یواششر!حتم ازرسماشونه.

پشتسرجمعیتراهافتا ی بهسمتتاهكوچکیكه

آنررفروستابو .ای تاهه  ختبو وپا رخاك

چرخنرمرفرومی مر ها هو هایرفت. گاریچوبیرا

بر ند.حاال ونفر ا ندواز  خاكبهزورراهرمیمی

توی هانهگاریایستا هبو . رشیبتاهچاهیبهعمق

شدشاید ومتركندهشدهبو قررشه یكمتریمی

بو ند راقتنیاور مخو مراهمه ورگاریجمعشده .

 گاری به و بر م جلو زور  ونفربی جمعیتبه رسیدم

می بلند را سیاه بلچه نفر اشتند چند و كر ند

كسیمی كر م.  راز را  ست  پایینربکشند خواستند

اعتراضینکر حتیكمیبیشتربرای جابازكر ند. ست 

تربو .یك ستپه وبهبلچهرسید.پایی بلچهپه 

 اف.حدسز هبو مسرشبایدپایی باشدچونبلچه

شدوانگار ستوپاهایرآنمابو ترمیبهباالباریكرو

اندهایررا ا هاندپاهاو ستكر م رازشكر هفکرمی

. ستكشیدم ورپارچهاند.باالوبلچهپیچركر ه

اجازه ا منفربغلی كمككندتاخو مررف یگررا

 ور م،كن  فل وقتی ست  نبو  سر خبریاز اما .

می كشیده چندشپارچه  زج ح، زیرشد را آوری

بو ند. مثلهكر ه را ترسیدمجنازه انگشتان ح،كر م.

 ا .پنجنفرخواست فراركن اماسنگینیجنازههو  می

بو ی وجنازهراوس خو مانروی ستحملحللهز ه

میمی رانده علب علب و بو م كر ه گیر شدمكر ی 

یبلچهرابانخسرخ وختهبو ندوهیچباال.سمتچاه..

می را بسته   مه خون بوی اما نداشت از رزی شد

وقتیباالیچاهرسیدی  ونفرالبه الیپارچهح،كر .

باالو كر ی توی از را بلیهجنازه رفتندوم و كنار

چاهم  یرمتوجهشدمسنگینیكهافتا روی ست به

یدمچیزینماندهبو باجنازهبرومزورخو مراعلبكش

خاكبا نرم گر  و شد بلند ترب  دایتاالپو پایی .

مثلیكمخدر.سرعتباالز وكوبیدهشدتوی ورت 

همهچیزمحوشدحاالیا ممی  رید. آیدقویذهن را

خاك آن از بعد همه كه بلچه  خاكیآن توه  با چیز

اهو دایفریا یكهچیز چرنگیقاریشد.امابلچه

نامفهومیرا رفضاپخركر وبعد دایجمعیتكه

ای  واقعیبو . همه اماتکرارشكر  مانده خوبیا م را

مگرچلدرترسناكبو ؟

راهرینترسیدهبو ررف یگروس  وتاازپیرمر ها

می نگاه م  به و بو  گرفت ایستا ه فا له چاه از .كر .

ازخواست برگر اندانگار كن بروی كهنگاهررا  اشاره

تربو .پیرمر چیزیبارسد.آن حظهاوبهنظرمعاقل

جنون سمتكارگاه. برگشت  سریع منتظرشنماندم.

راحت فکرمیترمیخو مرا كر مباتوانست تحملكن .

جنایتیكهوظیفه اشت ویكجنایتروبهروشده ام.

می همانرورتوانست  نکر م. جرئت اما بگیرم جلویررا

شانه گنگوكورفل نشست ونگاهكر م.بدتركمك

هاییكهترسیدمازسنتهامیكر هبو م.همیشهازرس 
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بی فل همه و نداشتند حتی یا  اشتند باورشان   یل

.مثل برشدمكر ندجلویشانگنگوال میا ایرمی

بس  اهللگفت قبلازریخت آبجوش.بعدازعرسهیا

شانه هامسخرهبو اماازكنارگذاشت نظرمهمهای به

بو كهتغییرشانتویترسیدممی جا ویی رای كارها .

می خا ی را نمی    ه  حاال بیشتركر . چه  انست 

ترساندهبو مای رس جدیدیاتغیییر ا نكف و فنی

جا وهمی بو همی ترسكهتاابدكهخو مبلدبو م.

بر .رسمهاراپیرمی

راهریآخرشببرگشت.یكقابلمهبزر ه غذابا

خو شآور هبو .غذارارویمیزوس تختهاگذاشت.

 چرا نیست نیستو لهحیا م یا م نداشت  را اش

هایرچروربو امانگاهربهنظرمسنگی بو .ازچش 

بیرونوررف یگركانک،رویمیزكوچك راتابرفت 

آور وگفت:هایررا رمیكامایوترنشست . اشت باس

 یدی؟ یدیباجنازهچیکاركر هبو ن؟

 دایرمی استیاته ذوب از نبو  و یمعلوم  رزید

پیچید.ترس.حرفنز م.   بهه می

شه.جنازهكن كهاونشکلیجمعمیپرسیدمچیکارمی

می تیکه تیکه میكن رو جدا سرو و پاها  ستو كن .

می رو میبعدهمه و پیچنشونوس اونزارنرویتنه

وبلچه جد وقتی از یا شونه وقتی از  یدی. كه ای

می كارو همی  كر ه تعریف چندآبا شون شاید كر ن.

 رنمیقرن  هان  از كه شد چرور  یگهآ ان  اینا مد:

!عمبحیوونایی 

بعدفورنازحرفخو مپشیمانشدم.فکركر مربری

 گفت : حیوانیتندار  یه»به  نیا هرجای باا بته جوری

ندازهجلوسوزونهیکیمیكن یکیمیهاشونتامیمر ه

می مومیاییر یکی باوسه اینموریآفتاب اینام .«كنه.

ای  شاید نگفت . ه  حرفشاید بو ها بعدن های

گشت تویاینترنتبههاییكحرف از هتویتهرانبعد

جورفرهنگاجاهایآرهو یای »ك، یگریگفتهبو م.

می پیرمر ه بی رفته از خیلیوقته از یگه گفتخیلیا

هیچ و میرن نمیروستا سر مر نوقت برای اما زن 

بهنظرمیهچیزایی.جوریبمیرنمیانكهای .گر نمیبر

 ربارهای جغرافیاكهنتونست از.هست ربارهای مر م

یه االن بکش   ست قضیه ح،میای  بهجوری كن 

 «.پدربزرگ خیانتبزرگیكر ی كهبرشنگر وندی 

اشرا.هنوزشلوارراحتیبعدایستا تویچهارچوب ر

بو : ای »ناوشیده من  همیشهپدربزر  بو  جوری

خمی اینما. بیاری  یهخواستجنازشو  اشت. ا رار یلی

 یگه بو چیز هیچای  پدربزرگ  نشد. مریض .وقت

ظهرهیچ روز یه بعد نگرفت. سرماخور گی  حتی وقت

وایسا همی  قلبر خواب وس   داشروری هرچی .

فک م  و ی مر ه. گفت آور ن  كتر نشد بلند ركر ن

فتحعلی پریروزخوبكر مفل خوابرسنگی شده.می

بو  پرسیدمخوب وقتی  پسرشگفتمر ه  یروز یهو .

چراوچرورشدخیلیریلک،برگشتگفتخوتمومشد

« یگه.

سروكلهپسربچه شد. وروزبعدازای ماجرا ایپیدا

كانک،او ی  از یکی جلو پله روی  یدمر كه هابار

چش  با بو  بوری پسر بو . قهوهنشسته ریز وهای ای

 ورتكشیده می وا. سا ه سیز ه وقتیم راز ه ز .

..سرشرابهنشانهسالمتکان ا  یدبلندشدوایستا 

اشراهایكوهنور ی.كفربعدسروكلهراهریپیداشد

ری با فرمی:».نگاهیبهم انداختوگفتپوشیدهبو 

نمیكوه تو كه«آی؟پایای  یواره تکان ا م را سرم

رف یگرینز فل  بخندیحوا هپسركر ویعنینه.ح

وقتشبیهخالبو .كمیراهافتا ندبهسمت یوارهكهآن

هایبزر پیچیدندسمتراستباالترپشتیکیازسنگ

شده خشك بستر سمت شدند سرازیر تاه كناره از و

ناپدیدشدند و تعمبكر مخواست تعلیبمسیل شان.

نمی اما كن  چرا شد ان  می.چندش  اینکه با  انست ..

حا راهریاهلای حرف نیستو یتویذهن  ر ها

كهای رانگفتهبو م؟كر م.بهكسیبازیتصورشمیبچه

.یا منیست

بو  شده  یوانه شبراهری می. خواب از وها پرید

پدربزرگ می  نبا  بروم اتابز گفتباید یكشباز .

نهبیرون. نبا ررف ت ترسیدمبالییسرخو شبیاور .

رفت  برو . و بگذار  شبتنهای  نصفه راسترترسیدم

كند.كنارش یدمز ز هبهتاریکیكوهو ار گریهمی

.باخو مفکرایستا مو یحو لهنداشت بارس چهشده

 اشت  سیگار كاشیكنخ همی كر م رفت . خیا  كه

جوریبدونسیگارخیلی.و یای نداشتبرای كافیبو 

ایست نمی به سرش باالی ساكت گفت شد .« چت: تو

بین .میبین شباخوابپدربزرگ ومی  ون می«»شده؟

تونهخوا ازقبربیا بیرونو ینمی.میزندهبهگورشده

 «.زنهمدام ارهمارو دامی

هایرحرفتركه   بیشترسیگارخواست.آمدمعلب

 گفت : ز م. قدم مستراح  وریكنار چند نشنوم. به»را
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هاشونوخاكمی مر ه م آ ما ترس كن چونمینظر

 ان راهریازچهترسیده.كر ممیفکرمی«.ازشون

 یوارهحرفمی بو  اشت رباره نشنیده :ز حرف را

زندگی» بهشون كه آبی سا  هر پشتهمی   از ...بعد

حک زندگیروه براشونشده.یعنی هسرازیرمی امی

ه منشاءحیاتشون اشته. ه مر بو هوه زندگی.

«بو هه ممات.

ه می م را  یواره حق اشت. ازظرم انگار ترساند.

خیلیفربكر خو شجنونسارعمی شایدقدرت  یا .

یك ملاومتكنی. بستگی ار چلدر بارندارندای  وتا.

خریدم زغا  و مدا  چندتا بکش  را  یواره كر م سعی

نمی شبیه و ی میكشیدم فکر نمیشد. توان كر م

.تو یفركن 

شب بو . روستا اوقات بیشتر راهری آن از بعد تاها

می نمی یروقت بر ا ل  یا ه ماند  وبار یکی گشت.

پیرمر هایزهوار ررفتهآبا یكهرنگ نشا یدمشانبا

شبیه یواركاهگلین كشیدهبو رفتندپایی تاه.چند

گفتیکی بعد كتابخریقدیمیروز  ربارهشان ایرا

هایعمیبغریبی اروهایگیاهینشانر ا ه.بانلاشی

گل ریشهاز و تعمبهایمحلی.ها گفتبا وقتیای را

«مگهاینماكل چندجورگیاهعملمیا ؟»:پرسیدم

كنهیهكتابقرور ارنمینهكهجا برمیه»گفت:

گیاهاییكهفکركن فل تو اپ وچی پیدا گلو با

.«شه

رفت  كوه روز آن فر ای مرتبراز شد.های شروع

می خاكگرفته بچه پسر  بح چهار ساعت آمدهرروز

می باه  سمت یواره نبا رو وقتیبرمیرفتند گشت.

گر نبویخاكمی رمیرویسروموهایرنشسته ا .

. یگرحرفخوابیدگرفتوسریعمی.میرفت وشمیبو 

سکوترانلدرنمی بو . بهشکلعمیبیساكتشده ز .

تعلیب گرفت  تصمی  یكروز كه بو  شانعمیبشده

كن .

.باا ارهآباستانحرفز هبو موقراربو برگر ی 

گذشت.آذوقهنداشتی . همیماهازخوابیدنپرونز یك و

هایآبهایگازه خا یشدهبو .ازوضعمخزنكاسو 

بو خا یشوند. خبرنداشت و یاحتما  چیزینمانده

یك كر ه قبو  استان آب ا اره گفت  راهری به شب

آید.نگهبانبفرستدتامابرگر ی تهران.سریعگفتنمی

خواهد.اعصاب خور ی.حلوبه نمخواهدبماندگفتمی

.بعده ز مآمدبارشكر مشدوهرچهاز هن  رمی

حرفبزنی .بیرون نیامد حتی عی خیا رنبو  او اما .

 بركر م افتا برو . مثلهمیشهراه  بحزو باز فر ا

باپسربچهازكارگاهبزنندبیرونبعدراهافتا م نبا شان.

سن  یواره نز یك باال رفتی تا  یوارهگی شک  زیر .

از رهمسیلسرازیرشدند وس پیچیدندسمتچپو .

سه  و سنگ ره از پر بخورم  زمی  نز یكبو  هایبار

.شانسختبو شستهشدهو رشتبو كهراهرفت روی

حاال رستكنار یوارهباالخرهازتاهروبهروباالرفتند .

هایچی خور هوپرفازكوه.جاییكه یواره ابو ی 

شد.راهریوپسركچهار ستوشیباررافرجدامی

پاازشکافوس سنگیباالرفتند.م ه باتمامسرعت 

علب و رفت  باال تاه آناز از خوببشو تر جاییكه ها

غار. یدشانپشتتختهسنگیپناهگرفت  باالیشکاف 

  راهری بو . مانندی چاه ایستا كوچك چاه به

وچرخید.بعدباپاخزیدتویچاه.آور هایررا ر باس

سرند و نرم خاك  هانه  بغل بو . معلوم سرش فل 

.پسربچهبیلچهكوچكتاشوییراازایكاهشدهبو شده

زنبیلیكههمانمابو بیرونكشیدوشروعكر بهریخت 

یختحتی.تمامكاهخاكرارویررخاكرویراهری

رویسرشوكامل فنركر .

می فرو زمی   ر پای  و  ست كر م اماح، رو .

تکانحتیشایدبدوننف،كشیدنمنتظرماندموبهبی

پسربچهشایدپنج قیلهمراس  ونفره شاننگاهكر م.

ز نهمان كنار به كر  شروع بعد و كر   بر رور

وتندبا ستهاراتندهایرویسرراهری.خاكخاك

.مدامسرشكشید.ك ك سرراهریمعلومشدبیرونمی

می تکان ارراف به میرا تلال و ه  ا  بچه پسر كر 

اشنشستهبو رویزمی وخاكراتندتندازرویسینه

می خاكبیرون راهریكشید. شد سبك كه ها

باالآور  ست ازچاهكشیدبیرونهایررا .وخو شرا

رنگنیلیمر همانندیگرفتهبو .خو شراتکاندتنر

هایباقیماندهغاررابازنبیلبیرونكشیدندوبعدخاك

كارشانكهتمامشدبدونای  كهو بهچاهكاهكر ند.

 باس بزنند مسیرحرفی همان از و پوشید را هایر

 وركهشدندرفت باالیچاهعملرزیا نبو .برگشتند

رستبهاندازهقدراهریوم .فضایچندانیه شاید 

 هانه بو نداشتقرر یكمتر از نمیاشكمتر توانست .

 ان چراچرخیدمچیزیراكه یدهبو مهض كن .نمی

هایسنگیتیزوازپشتخو مراسر ا م اخلغار. به

 ست  ا . خراش را تویزانوهای  كر م جمع را های 
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ح،عم بهسنگشکم . بو م مثلیبیبو چسبیده ها

مر ه یا افتا ه  تله  ر كه بو م قبرحیوانی توی كه ای

بعدح،كر مچیزیروی ست راهمی .رو بیدارشده.

خاررتکانخور ن بو كهح،ترسیدم. ا ز مشایدبه

سنگ میكر م جمع  ارند حشرهها و میشوند خزندها

 ا كشیدم.  دا دای میتوی باس .  رزیدراهریرا

می.كر م سنگ به را میخو م تلال و كر مكوبیدم

«.سامان»:ز مهای راآزا كن .مرتبفریا می ست

 دای گرفتهبو كهباالخره ست آزا شدوتوانست 

های  ست..بعدخو مراكشیدمبیرونبندشكن  بهغار

 یوانه مثل  ا را تکان بیرونها سرم از را بلیزم و م

محک  نگ.كشیدم بار چند و  ا م با  را شلوارم های

ایرو كشیدتا.شایدیك قیلهپاهای راكوبیدمزمی 

می تند تند قلب  بو و كر ه یخ تن  بیای . خو م .ز به

توانست نف،عمیقبکش سرانگشتهاوكفپای رانمی

نمی  ستح، روی بو هایكر م. پرخراش باورم  .

ترسیدهنمی انلدر كه خداشد فل  كسیام. كر م خدا

و باشد نشنیده را تلریب  دای  پوشیدم. را  باس 

نمیمی     ببیندم. ویدم كسی فرارخواست باید

ازكر مح،میمی ای  یواره از  كر مازهمهمتنفرم.

آ م همه از ربیعت از غار  ره.ای   یو  رچیهای زی

كر . رون بهخاررای ترساحساسحلارتمی

 اشت و بو  آب مخزن كنار راهری رسیدم. وقتی

فر ااز:»كر .چشمركهبهم افتا گفتاشمیوارسی

میاری  آب توی«.روستا از را سوییچ رفت  نز م حرفی

 ستی . ساك توی چااندم را وسایل  بر اشت  كانک،

را وانت  و شدم نگاهسوار فل  راهری كر م. روش 

میمی ه   ور وقتی بو .كر . ایستا ه سرجایر شدم

حتی سته بلندنکر .

حاالبعدازچهارسا اوهنوزآنمابو وم براینلشه

می منرله آن به  كانا  مسیر بازبر اریممد   رفت .

 ممبورمخواستبهای ماموریتبیای می.   نناظربو م

بو ممی.بو ندر هك گفته منرله رئی، به :ترسیدم.

و یاز می   .«حیففرهنگاونمر مهبرهزیرآب»

.جانباش خواست غرقشانكنندفل وقتیكهم آنمی

قبیله وقتی  اپنی پا شاهان بو م خوانده راجایی ای

تراز ا ندبرایخدایآنقبیلهمعبدیبزر شکستمی

شان رامانساختندتاازنفری خو شانمیمعبدخدای

ترسیدمه ازخرابم ه ازساخت معبدهامی.بمانند

كارباشدبرایخواست ست تویای شان.   نمیكر ن

ك،حرفنزن .خواست تاآخرماموریتباهیچهمی می

شرآ با وییوس   ویستو پژو خاكی هایجا ه

برای رنگی چراغ كشیدمان بو  پشتفرمان كه پایا ز 

از پسری متوقفشد. مان كنار ه  پژو  ایستا  و بغل

گفت و سركشید جلو پنمره  ره»:  یو روستا آقا

پایا«كماست؟  ره؟»گفت: را« یو م  برگشتو بعد

 كهمهندسراهریهمونآره...»نگاهكر پسرگفت: جا

«هست.

ببینمر بهتر كه كشیدم موهایسر كامل. سرشرا

تراشیدهبو وكالهچهارخانه به اركوچکیرویسرش

بو  گر نرپیچیده  ور یكشا مشکیرنگه  .بو 

یکی كه علببو ند روی ند ی  ختر جلوی وتا شان

نبو . موهایآنیکیمعلوم  بو . آبیكر ه موهایررا

می نظر به  و جلو بو  خیلیكشیده رسیدروسریررا

هاشهایرگو رفتهبو ندو بونداشت.چش سرشم

بو ابروهایره ریختهبو ندپوسترزر و سیاهشده

می و رو   رشتبیما كه ببینی را پوستر منافذ شد

خوای مهندسوببینی ازمی»اند.پسر وبارهگفت:شده

«ازهمی جا هبری  رسته؟شیرازاومدی .

»گفت  نیست : .بلد مو« بهخیلی و كر  تشکر  ب

آبی مو  ختر كر ند ر  كه ما از  ا ند. ا امه مسیرشان

توی از آرمان افتا  راه  وباره پایا نگاه كر . برگشتو

آینهز ز هبو بهم خواست بگوی میترس .خواست 

ترساند.و یضررم رامیبگوی ای چیزهایخوبوبی

خفه كه بو  زیا  انلدر كلمات چش میام راكر . های 

شایدمی توانست وقتمیرفت  یدنراهریآن ز یدم.

حدو سیصد تویبهشتزهرا بارس . اس پدربزرگررا

بو . راهری ف شده وحداقلبیستنفرشانممک تا

پیرسرقبرهربیستسا بو پدربزر اوباشد.ازچهار

مانهبهشتزهرابار تویسانفررفتهبو مهركدامه چند

كر موشمارهقرعهوقبرراراهریراجستوجومی

بعدسرفر تمیآور م رمی رفت سرخاكوگوش را.

ای می بدون زمی . به میچسباندم چه بدان  خواه كه

شنیدمخوببو .هرچیزیكهمیماندم بشنوممنتظرمی

اشاید حتی یا وزوزه  خر  دایخر نا ه   تماس دای

ا ل نمی می ان چراكمك. و یفکر ای چیزها. كر م

تراست.منرلی

مانبو .روی ستاندازهاباالو ویستوشرجلوی

می میپایی  بر موج  خترها و كه اشتندشد  ختری .
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باهر.شدترچپوراستمیترو رزانمریضبو سست

 حظهبعدیكچرخیدانگار. اشتومیتکانیتاببرمی

رخچرخیدحاال ستربهنی . ستراستررابلندكر 

رملیازخورشید رستمثلآ ممیکلآنژبو .شعاعبی

 انگارجسمیكهانگارحم  اشتروی سترافتا هبو 

. وبارهباتکانماشی شبیهیك یوانرانگه اشتهباشد

تررا رزانبه س.رقصیدكجومعوجشد شایده می

توی هانرریخت. را  یوان و قلب ررف ورتربر 

خونتویر تند پایی میترشد. باالو پریدهای انگار

بست وآرزوكر مجای یگریباش  هان  چشمهای را

 وپیچ یگر باز یواره.تهمزهانگورگرفتهبو  ترسیدم.

 ■مانبو .رویروبه

 





























 «بدل» داستانك 
«مسل شوبکالئی»نویسنده
 

.افتا راهبهخواباتابسمتبهوبرخاستجایراز

تختروی  مرنسترنخواب اتاب اخلخانه سویآن

بو خوابیده گر نوبو افتا هپهلوبهموهایر.

آمدمیچش بهآنچی چندبااشگوشتی  دای.

 دایشبیهچیزیبو  بر اشتهرااتابنسترنخروپف

همسایهخانةسگنا ة كنارش تخت رویآرامامیر!

نسترنمانندكوهانگر نپشتبهرا سترونشست

كشید پوستربرراامیرسرانگشتاناندكفشارنسترن.

 ستمهربانانهامیر انستمیاو.كر میاحساس

خو شبهتابیوپیچ.ز میاشسللمهگوییاماكشدمی

امیرسمتبهكر  بلندبا ررویازراسرشاندكی ا  

:گفتتو ماغیو اركروز  بخندیملتمسانهچرخاند 

كتفرسراغحرفیبزند بهآنکهبیامیر .بخواب خواممی

سُراندماهیچهرویرا سترورفت   اذیروكوتاهآهِ.

وگاهامیركهبو ماسا یبهاونهفتةمیلنشانةنسترن

زیررا سترامیر.كر میمهمانآنبهرانسترنگاهبی

آرامباشد آمدهقلللکرگویانسترن ...وكشیدآرنمر

خُب :گفتوغلتاندتخترویزحمتبهراخو خندید 

!مرگتهچهبگو.بیدارمحاال

چیزی.رو نمیپ،نفسركر احساسامیرآن یك

.بو كر هگیراشحنمرهالیروزههفتخلریمثلقلمبه

بو كر هر یفذهنر رآنچههرتابزندپسرشدنمی

نسترنچشمانازرانگاهرامیر.بدهدهمسرشخُر به

هركهزنیپوستررویوگر اند ورهاتاب رو ز ید

ماندخیرهخوابیدمیآغوشر رشب هایچش گویی.

 ■!تخواممی:گفتمیسخ امیرباانملینا
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 «ه خانوادگیعخد» داستان 
«مائدهمرتضوی»سندهینو


زنبهبهانهك كر نتلویزیونبهاتابنشیم برگشت.

 كمی نبا ر انستكنتر رویمیزاستباای كهمی

می را چشمیشوهرش زیر نی پاییدگشت. ساعتیبو .

 شترفت.كنتر راازرویمیزبر اكهباموبایلرورمی

انگشتانفرزشوهرشروی فحه مسیگوشیبهسرعت

میجابه میشدند.جا  یوار  ر به را گوشی خواست

باركهحواسرنبو بکوبد.شكامانررابریدهبو .چند

بو اماچیزی ستگیرشاساماس چككر ه هایررا

پاكمی را همه ه  شاید بو  هایراز ستكر .نشده

بو كنتر از ستررهاشدوبا دایحرصعربكر ه

بلندیرویمیزافتا . رملابلچشمانمتعمبشوهرش

تفاوتیباالانداختوبهآشازخانههایررابابیتنهاشانه

پناهبر .

ارباب نداشت. را همیشگی آرامر و سکون شركت

.تمامهایناها امضایقرار ا هایتازه تکمیلپرو هرجوع

 ا .سهچهارخ راباه جوابمیالفهشدهبو منشیك

كارمندهاازكر .وگاهیه بهاشتباهخ هاراو لمی

می  فتر آن به یكای  فتر  قیله چند هر و باررفتند

گفت:آمدكهمی دایمدیر اخلیمی

 نفربعد.خان منشی

می فرستا منشینگونبخته اربابرجوعبعدیرا

بو  . اخل باال ر ه كارمندان  فتر منشی  میز روبروی

سابله  زوما كه  ارها. بیشترشانسابله نداشتند. ه  ای

جوانبو ندوبه  یلروابریكهبامدیر اخلی اشتند

ترفیعگرفتهبو ند.

  شرهامر یبو حو وحوشسیوپنج ربی آن

رانررازیرنهایتهفت.چشمانرباهوشیاری یگرهمکا

هدفرویكاغذو سترباخو كاریكهبینظر اشت.

 ست یگرمشغو كر سرگرمبو .خریمیجلویرخ 

خاراندنگوشربو وپاهاسمفونیپاشنهبهراهانداخته

زیا بو كه دایپاشنهكوبیدنبو ند. آنلدر سرو دا

ك،حواسربهمر نبو . ستهیچشد.مر شنیدهنمی

راستخو كارآبیرارویمیزانداختوگوشیموبایلرا

پایی بر اشت باال  مسی  فحه روی اشاره انگشت .

رفتتاشمارهمور نظرراپیداكند.می

.ایناه شركتكر ن..آرهحدس  رستبو ا وسالم

باشهحواس هستخبرتازچندنفرپرسوجوكر م .

.خداحافظ.میكن 

سو رحا حركتبو ندسوبهآنهنوزازای هاچش 

 ست فاتحانه ریکدیگرقالبكسیمتوجهمر نبو . ها

مر  شدندومثل وخ موازیكناره كشیدهشدند.

نفسیازسرآسو گیكشیدونگاهیبهساعترانداخت.

می  یده ه  كارمندها بلیه ساعت ست ای   شد نگه

م به بو  مدیریت تاسی،هدیه سا   همی  ناسبت

شركت.

هایرراتندتركر .سرخیابانا لیكهرسیدزنقدم

كیفربیرونز .نف،مینف، از را كوچكچوبی آینه

.باعینكبزر سیاهوشا كشیدوخو شرابراندازكر 

شناختنر بو  سرشپیچانده  ور بار چند ضخیمیكه

یفرانداختو وبارهراحتیمیسرنبو .آینهرا اخلكهب

شا گر نپش قهوه افتا . رویبینیبهراه تا اشایرا

باالكشیدتاه  ورتررااستتاركنده بینیقرمزش

میرا. پو ر كرم چه فایدههر نداشتز  ه ای باز .

ز .شدوتویذوبمیاشازسرماقرمزمیبینی

ركندوهای قدمرنگهمسرشراكه یدماشی سیاه

ایستا ند.زنخو شراكندترشدندتااینکهازحركتباز

رو.محضاحتیاطكشیدگوشهپیا ه

 جلویساختمانیبانمایكاماوزیتپاركماشی سیاه

باشد. و خ شد جلو زنكمیبه نشد. پیا ه و یمر 

 قتهمسرشرازیرنظرگرفت.

كر  ساعترنگاه به باری چند  قیمر  چند كه. له

احتماالگذشت موبایلرشمارهگرفتو حبتكر . با  

هایساختمانباعمله اوازپله.چونچند حظهبعدبااو

شد.  ماشی  سوار و آمد زنپایی  كه بو  همانروری

كر :تصورمی

 خوشقدوقامتوجوان.همس وسا خوشپوش

.خو ش

همسرشبو با او  میمی رفتار شاهد  زن كه.  ید

و كر  همسرشاحوا ارسی با شدن سوار هنگام چرور

كهسا ها انگار می ست ا  زنستهمسرشرا شناسد.

عا تیباری رانگشترچرخاند اشراچندانگشترفیروزه

آمد وباسر رگمیكه رمواقعغیرعا یبهسراغرمی
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نلره پاركبه همسرش ماشی  قبل  حظه چند كه ای

 خیرهشد.شدهبو

كر راضینبو ..ته  رازكاریكهمیمر  و  بو 

بوهاییبر ه.ترسیدزنربفهمدورسواییبهباربیایدمی

رابو  كسی حا ت اواخر ای  بو  مشخص رفتارش از .

می كه جرم اشت ارتکاب حی   ر را ممرمی خواهد

كند می. ستگیر زنگ كه هرتلف  از را خو ش خور 

می بو  كه خانه تاجای جوابرساند را خو شگوشی

چك یواشکیموبایلررا كه بو   یده  هدحتی یروز

كند. داییكهاوراازپشتسرمور خرابقرار ا می

بهاوفهماندكه یگروقتیبرایشكوشبههباقینمانده.

اون ای ساعت؟!؟چرورمیزخا یگیرآور ی

 و یتنهارستورانهبو م.خیلیشلوغهتلفنیرزروكر 

نز یكشركته. رسته؟

نز یك ه  بهتری .بله ه  محشرهتری  .غذاهاش

بین كهپیرغذاشروه امتحانكر ی؟می

بله.برایشروعبدنبو .بفرماییدمنوخدمتشما. و

پرسغذایخوشمزهبرایجفتمونسفارشبدی 

 رمزرویمنوباالپایی رفتندهایمانیکورشدهقناخ 

زنمنورابستو.رورر هه همی هایریملخوچش 

پیر بعد  حظه چند  ا . فشار را خدمتزنگرویمیز

 هاایستا هبو .باالیسرآن

 نبا راهیبرایتمامكر نماجرا به بو . مر كالفه

ای گشت.می همهاز بیكهآنزناز ای همهجا را خبر

بو . خو شبدشآمده از بو  كر ه آنامیدوار ررفاز

آن تمنای پر ازچشمان و ه زن ررف چشمانای 

روینگاهكر نبههیچكدامراگرهمسرخو ش.پرسر

اعتما  او به نباید ه  ابتدا از  یوانه! هوم  نداشت.

تحملك هوم می.كر می  یگر گفتفل یكهفته

ونبام .زنگتلف همراهراورانگرانشهرهه نباشا

خواستخو شبو حتمامیازخیاالتخو بیرونكشید.

او با مدت ای   ر بگذار . مالقات قرار هفته آخر برای

شناختوقتهاییكهمیهاوكافیشاپ رتمامرستوران

شانباشهرهگذراندهبو همانجاهاییكه وراننامز ی

رفتند.می

كر بخار بو شیشه گوش ه چهار میزهای تمام .

بو ند.شیشه پر آنای بو ندروی مانده خا ی كه هایی

می چش  به سوپعالمترزرو میزها رویبیشتر خور .

پیشخدمتبشلابیپراز یموهایقاچبو وسبدهاینان.

یکی را  یموها مر  رفت. رویمیزگذاشتو یکیخور ه

ارهمربعكجومعوجیچالندتویسوپ.زنباانگشتاش

زیر رستوران. گرفته بخار پنمره روی بهكشید چشمی

شوهرشنگاهكر  پوزخندیز وگفت:

مینلشه رو  بیشتر  یگه روز چند االنتون كشید

خو ت مثلهمی  یموچلوندهشدهبو ی!

كر جواب ا :كهسوپررامزهمزهمیمر  رحا ی

تیشرمندهكر ی!منوبااعتما یكهبه  اش

كشیدهدفشکلمیروریكهرویشیشهبیزنهمان

 بخندكمیز بهساعترنگاهیانداختوگفت:

شریکت كه یركر ه.

نگراننباش  ستپیداشمی. از عمرا امشبو شام شه.

بده!

 از نهایتهفت شرمر یحو وحوشسیوپنج

پشتسرزنرویمیزسرككشیدوگفت:

یسفارش ا ی تكخورها؟چ

شهرهازجاپرید.جعبه ستما كاغذیرابهشانهمر 

كنانگفت:تازهوار ز وخنده

ترسوندیمون.! یوونه

ازكیفبیرونكشیدوروسریآینهچوبی اشرااشرا

.آینهراسراند اخلكیف.كهكجشدهبو  افكر 

 ا اشهوم ر تا تو سوپز ی  كاسه راهیه از  ن 

برسه.

همسرشهرهمنوراگذاشتجلویهوم :

خواهد  تنگتبخوركههرچی اری ازهرچهمی

خو ته!

 بخندی و كر  شهره به نگاهی چشمی زیر هوم 

ز .  رزیركانه كه پیشخدمتی برای را  ستر

قراربو منوشهرهبیشانایستا هبو باالبر .متریچند

قاپیدوگذاشترویمیزكناری.رااز ستهوم 

تعریفكنیدببین خب یگهموشوگربهبازیبسه .

ای زنهبااونظاهرهوشمندشچروریگو شما وتا

احمقروخور ؟

و بر  باال تعمب نشانه به را ابروها از شوهرشیکی

نگاهیپرسشگربههوم انداخت:

توازظاهرهوشیارشچرورباخبرشدی؟

وابنگاهررابا بخندیموزیانه ا وگفت:هوم ج

تعریفك ببینی نرخ ا اشو ك ای حرف . رو ها

شركت  احب  ختر زبون زیر از چروری رو مزایده

■كشیدیبیرون؟!
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 «درخت آرزو»کوتاه داستان  
«آریاخمامی»نویسنده


توریستی از یکی ساحلی است.شهر  نیا نلاط تری 

 شهر است.سواحل جمعیت از پر روز  رو   ر  ساحلی 

بههاییكهاهلشناكر نباشندآن  رامواجگرموآرام  

می آنشنا  رپر ازندو باشند  بهآرامر اشته نیاز كه ها

میش   راز ساحل گرم و نرم كههمانكشند.های رور

مر مكمتر كندخورشیدشهرساحلی آراموآرامغروبمی

پرا میكندهو هاتر تنه از پر آب سرح شاخهشوند. هایو

شدهتك میتکه  رختان  روانی آب روی بر كه شو 

ك،بهعلتای اتفابعمیبپینبر ه.هنوزهیچگر ندمی

نوروبهرنگاست.هنگامیكهخورشید رحا غروب ك 

می  ر تنهآیدقرمز ای  انگار بی  وهای سیاه   ه  جان

هاییسیاهبررویآبتبدیلك بهسایهشوند ك ترمیهسیا

 گمانآیندهاكه او ی باربهشهرساحلیمیشوند.آنمی

همهمی انگار كه تابوتكنند از پر  ریا سرح سری هایی

است. عمیبوگر ان اتفاب ای  با ساحلی شهر مر م اما

آمده كنار ترسناك كمی آناندشاید گ. یا  كهرفتهها اند

پیرازغروبآفتابترككنندوزمانیكهای  ساحلرا

شانباشند.اتفاب رحا وقوعاست رخانههای

هایبسیاری رمور ای اتفابعمیب رمیان استان

ها آنقدرزیا وگاهمتفاوتشو .ای  استانمر منللمی

 هندفاقیمیتریبهاتهایترسناكباه هستندكهجنبه

افتد.براساسیکیازكههرروز رهنگامغروبآفتابمی

استكهایها منشاای  رختانروانبرآب جزیره استان

 رمیانمر منلل رچندكیلومتریشهرساحلیقرار ار .

آناست قایق با كسی یككه زندانی روز  و و رفته جا

ك،قبیله یا و بو ه خوار آ م میی خو ش یگری گوید

 یدهكهیكجماعتشبیهانسانكهچهار ستوپاروی

كر ندوهاتغذیهمی ازمغزوقلبانسانرفتندزمی راهمی

 همچونجانورانوحشیبه رختانحمله رغروبآفتاب

آنمی  ندان با و تکهكر ند را آبها  ر و كر ه تکه

شاهدای می كسیكه مدعیبو كهریختند. اتفاببو ه 

موجو ات تخلیهای  برای را سا یسمی كار ای  خش   ی

می انمام كهخو  است ای   یگر عمیب  استان  ا ند.

جزیره محلزندگیموجو اتیشیرانیوخررناكبو هكه

كر ند اماازربیعتو رختانمتنفربو هوآنهارانابو می

شه ارالعاتی سازمان كمك ازبا استفا ه با و ساحلی ر

شدند.اسلحه منلرض ممهز  غایت به و نو یهمههایی

نلره استان یك شهرها  مر م كه  اشتند مشترك ی

ساحلی رمور آن باه اتفابنظر اشتندكهموجو اتی

انسان یا انسان از ساحلی غیر شهر مر م با متفاوت هایی

منشاای اتفاببو ند.

شهرساحلیهایبسیارقدیمی یکیاز استانبراساس

 محلزندگیهاشو تاپیرازای كهمحلسکونتانسان

ای  رخت هاییبهها ارایتنهوبر  رختانیخاصبو .

بو ندرنگ گوناگون قرمزهای بعضی بعضی  سبز   بعضی  

ی رختان تنهها.یرنگزر  بعضینارنمیوتلریباازهمه

بر ه كمیتیرههایمرنگبا تنها آنشانبو ندو از .هاتر

انسان گروه او ی  شدندوقتی جزیره وار  آنها نام را   ها

هیچنوعتلسی  بندیمیان رختانرنگی كمانگذاشتند.

 رختانهمرنگ ركناره زندگی رختانوجو نداشت 

نلرهكر ند نمی به نلره شهر بلکه ی ازبیتركیبی نظیر

بو . رنگزیبا چند از هیچمخلوری ب رختان  ورتهگاه

 روریهاوجو  اشت رمیانآنایوفا لهانبوهنبو ند

تابرآفتاب. راهیباریكبوجو آمدهبو هاكه رمیانآن

هارا رای راهباریكینظیرازرنگابرروی رختان منظره

آور .بوجو می

 تنهایکیازبلیهزیباتروبلندتربو و رختان رمیان

 اشت قرار وس شهر می ر  یده  ور  رختاز اگر شد .

 رسید. رقسمتباالیی رختشبیه رختكاجبهنظرمی

راهاآنهاییكهبر یكهرمسبزرنگكوچكازشاخه ها

بلندی رخت   یل به  اشتكه وجو  بو ند  ازپوشانده  

میهمه  یده شهر شاخهجای  ارای  رخت افلیشد. های

ایانبوهیبو كهموجبشدهبو ندكه رزیرآن محوره

او یهانسان.وجو بیایدكههمیشهسایهبو هبزر ب  های

 رخت.كر ند ورت ستجمعی رای محلزندگیمیهب

بر  بر  ارای بو . ه  عمیبی بسیار ازهای رختهای

ستاره شبیه شکل  ارایرنگسبزنظر و بو ند ی ریایی

های رخت.رویبر ز ندفسفریبو ندكهاز وربربمی

 اشت وجو   ریفی انسانرروبت گروه او ی  از  ها.

هایزیا ی رمور  رختبزر سینهبهسینهنلل استان

بهآن همچون استانشدهاستكهامروزه افاتییخرهاها

می  استاننگریسته ای  به جزیره مر م اما باورشو   ها

ها كمیتری ای  استانبراساسیکیازمعروف اشتند.

انسان استلرار از پسرپ، یك  رخت  زیر  ر او یه های

شو وازاوتلاضایبسیارزشتعاشق ختریبسیارزیبامی

 هد.پسرسهیمی اما ختربهاوپاسخمنفكنداز واجمی
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خواند. رنشیندوبرای خترآوازمی  رزیر رختمیشب

سوم میشب پسر  دای عاشق  ختر تصمی   و شو 

 رمیمی و كند  نبا  را  دا منشا كه پسر گیر  كه یابد

پسرو ختر بو . اوجوابمنفیشنیده همانیاستكهاز

می را همدیگر آبینندوقتی  ر را ه  برغوشمی  گیرند.

مر م ای زمانبرایاو ی اساساعتلا   ر عشقمیان  بار

می ایما  زن و ومر  زن او ی  پسر  و ای  ختر و شو 

.تاپیرگیرندمر یبو ندكهتصمی بهزندگیمشتركمی

 ورت ستهجمعی رزیر رختههابمر هاوزن ازآن

هایه یگر ای بو كهمیو استانكر ند.بزر زندگیمی

باای كههارا اشتند. قدرتشفابخشیازبیماری رخت

اماینداشتندورنگآناهاهیچمزهای میوه هاسفیدبو  

برایهمهبه  ارو وسیلهیبیماریعنوان به هاییانسانها

.شدنداو یهمصرفمی

او یهانسان ساحلی های شهر ساك  تدی نوعیبه ریج

 رختبزر  رختی بو ند.  رختبزر یافته  ر معمزه

كمكمی ها آن به كه آرزوهایبو  به كه شان ستكر 

یابند.اززمانیكهمر مبهای رازبزر پیبر ندكه رخت

هاازیآن فل شفا هندهبزر فل سرپناهآنهانیست

بلکههمههانیستبیماری نیزبرآور هنیآیآرزوها  هارا

نامآنكندمی آرزو   رختآرزوگذاشتند. هایهایانسانرا

آن بو . كوچك بسیار واو یه خو  بلای به بیشتر ها

می فکر  رختاررافیانشان كه زمان گذشت با اما كر ند 

آرزوهایآنهاجامهیعملمیآرزوبهآرزو  هایپوشاند 

بزر آن تدریج به  مها تاشدیتر  اشت ا امه روند ای  .

هاتصمی گرفتندكهجداازه  روزیكههركدامازانسان

ساخت هركاخآرزوبراییككاخآرزوی بناكنند. شانرا

نفر بهای معنیبو كهبایدبخشیاز رختانرنگی كمان

یكافیبزر نبو كهشدند چونكهشهربهاندازهنابو می

هرچند رابتدابرایهم امکانساخت كاخفراه آید.  ه 

انمامنا پنهانی و آرام كمان  رنگی   رختان كر ن بو 

ازشدمی مر م نظر  ر خو شرا قبح ك  ك  گویا و ی  

 ا . ستمی

اتفاقیكهبهتدریج رحا وقوعبو موجبشدهبو كه

ستبدهد. ریخو رااز شهرآرامآرامشکلورنگاو یه

كر .مر م عی حا  اعتلا اتمر مه ك ك تغییرمی

. ر یدند رختانرنگی كمانراهمچون شمنانخو می

  رختانرنگی گمان مانعازای بو ندواقع  رنظرمر م

 اما رجهتیملابلشانرابناكنند.ها كاخآرزوهایكهآن

شانبو هاییرسیدنبهآرزواوسیلهه برایآن رختآرزو

بدانعشقمی پیرازروزیورزیدند.و تا تاریخاما كه ر

زیا یاز تعدا  هنوز معروفبو   تبر روز به ساحلی  شهر

 تعدا یزیا ی رختانرنگی كمانزندهبو ند. رروزتبر

نساختهبو ند تبربهازمر مكههنوزكاخآرزوهای شانرا

.گویاتصمی كر ند ست یكبهیك رختانراقرعمی

بر ملابل از ه  را مانع تنها كه بو ند شدنگرفته آور ه

باربرایهمیشه كاررایكسرهشانبر ارندویكآرزوهای

كر ند.كسانیباكنند.مر م یوانهواربه رختانحملهمی

تنه بر میتبر  رختان  یگراكوبیدندی كه  بو ند ه  نی

یزمی پرازانداممظلومانهكندند.های رختانرامیشاخه

ی رختانراقرعكر ند .پ،ازای كههمه رختانبو 

 رختانخر شدهوشکستهرابهسمت رختجانبیاندام

های رختانبهسنگو شاخه. رراهكشانبر ندآرزوكشان

می میكركلوخزمی گیر آنكنده قسمتیاز و راه  شد.

رنگ از انعکاسی زمانی كه بیباریکی بو های ازنظیر پر  

شاخهبر  و بیها و زخمی نشانههای كه بو  ازایجانی

نابو ی رختانرنگی گمانبو .

وجو آمدهبو .كوهیهیعمیبی ور رختآرزوبمنظره

 رویور رختآرزوجان ورتا از رختانكندهشدهوبی

تراز رخته تلنبارشدهبو ندكهازنظرارتفاعحتیبلند

بو ندآ نمیرزو  یده  رختآرزو  یگر روریكه آنشد. 

آخری شاخه و شد تمام مر م كار ای كه از بعد یشب 

كندند ازجا ه  را  رختان  رخت كنار به آمدندآ  .رزو

ر متازهبهبزرگیكاریكهكر ه انگارمیغریبیبو  حنه

پیمی خندهبر ندبر ند با یكنفر و. آمد یتصنعیجلو

شروعبهرقصیدن ور رختآرزووكوهیازاجسا  رختان

كر ند تللید او از ه   یگران مستیكر . یكنوع انگار  

بو  یوانه آمده بوجو  مر م میان هیچواری سئوا . ك،

همهكر نمی  رچش بهه ز نیتللیدمی  همه كر ند.

شبتا بحرقصیدند.آنواربه وراجسا  رختانمی یوانه

 بحرقصیدند فر ا باریکی. راه از  وقتیتعدا یازمر م   

 رختان میاناجسا  از شدهكه باز بهسمت رختآرزو  

گذركر ند یكمنظرهبو   با .عمیبروبروشدندیبسیار 

هاییسبزرنگه  ارایبر  رختآرزوكهحتی رپاییز

همه بر بو   وی خشك و قرمز بو ند  قرمز هایر

 ■چروكیده.
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 «سمفونی ناقص بتهوون» كداستان 
«امی ارمینان»نویسنده


بیستو كر .هفت ر پیانو آموخت  به سا گیشروع

عده و برسد نظر به  یر كمی شما نظر به ه شاید ای

ا بتهآ م هایمنصفیه پیدابگویندخیلی یراستو

وقت هیچشوندوازسر رفاظهاركنندبرایهیچكاری

ای یرنیستامابایدبدانندكهای یكسوا چهارگزینه

گزینه از یکی انتخاب به ممبور كه نیست تستی هایا

 او یهمرتب با فل جمله  آباشندبلکه ر میستكه

اوابتدا بیستوهفتسا گیشروعبهنواخت پیانوكر .

هایموسیلاییبتهوونمرحومآغازبهتصمی گرفتبانت

بر اریازكاركند.شایدبهای نتیمهرسیدهبو كهكای

 انی كهاوتراست!اماهمهمیراحتر مكَآموسیلییك

ربق و كر ه همگانمیآاشتباه معلو نچه یت رگویند

كندكما ناباوریكارهاراباپیچیدگیبیشتریروبرومی

یكآبهروریكه عهده از غیرمعلو آنكار  مسا  و

می باعث ای  و است بعضیخارج غیرمعلو شو  از ها

كنند. پشیمانی و سرخور گی احساس خو شان بو ن

نآاحساسیكهاو قیلا رهمان حظاتاو نوازندگیبه

ا پ،ازرسید روز چند بدخی  یكسرران به ابتال ما

سا گیسرنوشتهفتشروعكارنواخت پیانو ربیستو

ازای روبه نچه كترآنروكر .ربقآموسیلاییاورا

مهلت روز پانز ه بیراز بو  كر ه گوشز  معا مربدو

تو یه و مینداشت نکر . برایر ه  خا ی توانستی

اعضایآنوشدوچیزیب سیگاربکشد با را خری  یدارها

و یاوازای میانا امهنواخت پیانوتازهكنداشخانوا ه

معلو یت نوع به توجه یلی  اشتبا كه چرا برگزید را

نمبتالستباكمیسختآكهبه-مر –حتمیونهایی

بهتواندیکیازسمفونیكوشیمی هایبتهوونمرحومرا

سران برساند. پیرپایان براساس وی  كترمام بینی

حاذقرپ،ازریكر نپانز هروزرخبرخاككشیدو

بنواز  باالخرهه نتوانستیكسمفونیكاملبتهوونرا

و یتکه از ناقصی كاستآهای نوار روی یا گار به را ن

وو یتكر تماماموا ر رفساخت یكضب كر 

زا گاهرشو .  ر موسیلی ترویج پ،ازامركز مروزه

سا  اوگذشت موسیلیها و مروجان از یکی همچنان

بهحسابمی  نیا بیستوهفتآشناسانبرتر یدكه ر

گاهبهضب سا گیشروعبهنواخت پیانوكر وگاهوبی

■شو !ناقصرازسمفونیبتهوونرجوعمی
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ی،شاروناكومی 8

پایهروی حاال كه  هستانی شده ند ی  ق اش

مییم تکیه  ند ی پشتی به وقتی  یگر  هد نشیند.

هاراتاب هد.رونآتواندرسدونمیپاهایربهزمی می

سازباموهایای ستهایچوبیپارچهبهرویرعروسك

مشکیپركالغیو ام بلندقهوه  ارهایسات پفاییا

شانروبههایهمهاند.چش كناره رویراقچهنشسته

هابدوناوست.كنارشرویمیزیکیمثلهمانعروسك

باموهای چش و باسمنتظراستتاكارشتمامشو .

موج چنگگندمی باشد. سوگلی است قرار انگار  ار

ز فمی و میانداز  را عروسك انگشتهای با و  گیر 

یموازبی انگشتانرهاینرمو غزندهحللهزندشانهمی

می بیسُر عروسكِ پشتسر  باسرهاخورندو چش و

شوند.می

 باباتچرورهبَبَ ؟ -

 خوبهعموآنیك یروزمنللنوخریده. -

 زنبابات؟ -

 هاشه.اون خوبهسرشگرمهبچه -

یارمنیازتویضب  دایگنگوخر ارخواننده

كندوآرامپاهایررااهبااوزمزمهمیآید.زیر بهمرمی

كوبد.بهزمی می

 عموآنیكی،شاروناكومی یعنیچی؟ -

 یا ترفتهبَبَ ؟یهبارهمهشوبراتترجمهكر م. -

راستیعمو - نیست. یا م سا پیربو  چهار .... اوووووه

 شه؟آنیكای  فعه ویستهزارتوم می

گربه  ویآنیكافتا هیپشماهمانموقعچشمربه

یكنار رگاهیوا ا هوخركهخو شرارویپوستبره

آور .گربهنی كند.زبانرراتاتهبرایگربه رمیخرمی

 شو .خیزبلندمی

 ویستهزارتوم ؟بَبَ مگهچهخبره؟ای روزاكسیاز -

ما ماخره.بازارروچینیهانمیای عروسك هاگرفت .

 سا .كِسا ه.ك

 خوامبرم بیرستان.می -

 كاربراتكن بب .حاالبزارببین چی -

                                                           
2
 .دهمبه معنی ادامه می  

كهشلشدهیروسریگره گربهبابازمی اشرا كند.

میچش  نگاهر بُراب گربههای برای شیرنت با كند.

می گیرهشکلك ر و سرآور  پشت موهایررا كه ای

می بر كر ه میجمع تکان محک  سرشرا تا ار .  هد

تخ م شاماو عرر شوند. باز ه  از كامل مرغیوهایر

می پر میاتابرا بر جلو به قدم چند گربه  وكند.  ار 

می مر   تویضب بهآخرشرسی وباره نوار ودماند. ه

پتچراغوا وركهوپتآیدفیرمی داییکنواختفیر

بهیكسمتكجمیكناریروش است. كندوسرشرا

خند .باشنیدنند.نگاهرهنوزبهگربهمیمامنتظرمی

بند وهایررامیهایانیك یك حظهچش  دایقدم

بازمی  دایقیچیكهمی وباره آیدگربهبهعلبكند.

می همانبر و فرار گر   آما ه انگار جلو  به یكپا رور

خند .ماند.ازحا تگربهباشیرنتمیمی

 ترسه.میهاو یهنوزمپیرشده -

 آرهبب حیوونه یگه.آ منیستكهعا تكنه. -

می زمی  به را میپایر  ر گربه پشتكوبد. و رو 

گربهكهازچشمر ورمی رگاهیپنهانمی ماندشو .

هایخرماییزندبهكفاوشچوبیزمی كهحللهز می

■ریزند.موهایریکییکیرویآنمی
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 ستیكمر  مچ بر را خو م شدم بیدار كه زمانی

میانسا  یدم.قبلازآنانگار رخوابیعمیقبو م و ی

میانچرخ نده  ر تازهوقتیبارریرا گویا ز  های جا

وظیفه شد. باز  نیا ای  به بهچشمان  را خوبیام

علربهمی با باید نشان انست .  احب  به را وقت های 

تاكمی تیك  دای با تالش- ا م. خو م تاكِ تیك

تری شکلممک نشان ه  كر مكهزمانرابه قیقمی

ام احب را وست اشت  اوهموارهمراقببو كهبارری

شدتماموجو مبهامضعیفمیتمامنشو .هرگاهبارری

می فرخوت مرا مر  ترسِ و میافتا  اورا اما گرفت 

 ان چهكسیمراكر .نمیامراتعویضمیهمیشهبارری

ا امه و ی مر ساخت كه بو م او مدیون را حیات  ی

كشیبو وهرروز بحموقعرفت بهسركاربهزحمت

انگاركهبهم  بحبخیرمیم نگاهمی  ركر   گفت.

اهیكهپینگریستوگرو روزه چندباریبهم می

بهاتماممی بر  رانمامكاریتعللكر ه باعملهآنرا

ه فراموشمیمی اكثرا بهكر كهقرصرساند. هایررا

را كار ای  تاخیر  قیله چند با همیشه و بخور  موقع

گشتم راازمچ سترهاكهبهخانهبرمیمیکر .شب

می میبیرون مرا عه میز روی و وآور  تاگذاشت م 

كهبخواب به دایتیكتاكِخو مگوش بحبدونای 

میمی  ذت خو م بو ن زنده از و وكر م روزها بر م.

ای شب تا گذشت منوا  همی  به غ ها غروب آن كه

انگیزآمد.

م و احب  رراه غروبیكهبهروشنیبهیا  ارم.

عو مسیرشرا او ناگهان كه بو ی  خانه به ضبازگشت

به تا رفت و رفت بگوی  بهتر یا رفتی  و رفتی  كر .

جاییكهمراخریدارییساعتفروشیرسید همانمغازه

فکر كر م  وحشت خیلی بو . چرخكر ه  ر بدی های

ز !وار مغازهشدوها(موجمیهای )همانمغزآ م نده

 حبت از پرسی. احوا  و سالم به كر  شانهایشروع

ك آنفهمیدم سا ه هستند.ها  میمی  وستِ هاست

  یل به گفتكه  احب  تعارفات  كلی پ،از باالخره

تنگدستیونیازبهپو )كههمهآنرابیارزشمیدانند

ومیگویندچرككف ستاست(میخواهدمرابفروشد.

شكوتر یدمبهیلی بد گشتوبرترسواضرراب 





 اومر افزو هشد!م  احب را خیلی وست اشت  

بر  چند ازای  ر را م  باالخره بو . خوبی بسیار

شد. خارج مغازه از و فروخت فروشنده به اسکناس

محفظه  ر مرا رویرایشیشهفروشنده كه  ا  ایقرار

«. ست وم»نوشتهبو :

 ه میان كهم  گرفت  قرار  یگر ساعت ها

برخی یگرخاموشكر ندوشانتیكتاكمیهایبرخی

احساس حاالم بو موكلیساعتزندهومر ه! بو ند.

نمی  اشت . عمیبی ترس و چهتنهایی عاقبت   انست 

چراغ فروشنده كه  یدم مدتی از پ، شد. هایخواهد

مغازهراخاموشكر   رورو یراقفلكر ورفت.تازه

زبو وكهفروشگاهبامتوجهوخامتاوضاعشدم.تازمانی

انسان اتومبیل دای و بهها غیره و میها رسیدگوش

امیدواربو مكه احبجدیدیپیداكن .حا م ماندم

تیك  دای تنهاییو  ر ِ از گویا ساعتكه  دها تاكِ

می فریا  را همهكسی كهز ند. است ای  م  ترس ی

و نشو  م  متوجهِ نیز فروشنده و نکن  پیدا  احبی

مبهپایانبرسدوبمیرم.ابارری

گذشت و خاررات حسرت  احب ه ر با كه خوبی ی

گاهیانسان گفت : و عمیلیكشیدم آه چلدر اشت   ها

■رح میشوند!بی
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حو ةحمامررارویكاناپهانداخت.بدنرهنوزكامال 

نشده میخشك علت بو . بدون حمیدی  كتر انست

نمی سا هپیغام چند زحمات حتما  جوابگذار . اش

گذاشته ا ه پیغام برایر شب موقع آن كه بو ند.بو 

زندگیA11SCNتوا ی قرارروا  تاثیر تحت را اش

جهر ا ه یكتوا ی خو شمانند انگشتبو . نمایافته 

متوجهشده تازه شد خارج كه پاركینگ از سرمایبو .

ماهكار سترماهشد.ممک بو سرمای یسوزناك ی

برمی بایدكاپشنررا برگشت بهساختمانبدهد.  اشت.

پیبو كه ر ر ا .چندسا پیكلیازوقترراهدرمی

می انمام را مرا عاتر كوچك شهر  نبا ای  به  ا .

  كرآرزوهایبزرگربو  آرزوییكهازكو كیگمانمی

توانكسیمثلرئی،  ر حاالك تنها اما است. جمهور

تالش بو كهامیدیجزتالشندار . كمكمتوجهشده

آن بزر   آرزویی برسد. آرزویر به اینکه  ربرای ه 

A11SCN شهریكهبیشتری آمارجهر نی رتوا ی

اش رتری تِززندگیبو .اثباتمشکلازآنگزارششده

كو كان ح،نمیمشت را  ر ی هیچ كه بو  كر ند.ی

پیا ه ماشی  از آزمایشگاه  رجلوی  ر ی شد.

میاستخوان میلههایر انگار  ر و ید. را سربی ای

سرمایبیهایرحركت ا هاستخوان ماهامان یباشند.

كر . رتمامبدنرنفوذ

 كترحمیدی!كمایید؟چهخبرشده؟-

به-  كتر. آقای میاینمام تبریك موفقتون ما گ 

شدی .

بو ند.تفاوتشدههای ر زابیهانسبتبهمحركموش

بی به كه سحر مانند بو . رست مبتال ما رزا ی  ر ی

بارامابر ند.ای مانند دهاكو كیكهازای  ر رنجمی

بر .می ر ی ذت كترعارفازبی

 ماای موفلیتنباشید.تی كترحمیدیواقعا خسته-

روزیشماس.رومدیونزحماتشبانه

جناب كترشکستهنفسینفرمائید.تعارفروبذاری -

بدی ؟ انمام رویكی،انسانی رو تزریق باید كِی كنار.

نیست بهتر رویحرفخو تونهستی ؟ ه  هنوز شما

كوتاهبیای ؟

می-  ارم. اعتلا  آزمایر نتیمة به خوامفر اشب.

كنه. ر یروح، كسیباش كه ذتبیاو ی



گ  ای كار رستینیست.ما اورلبزیا بازه می-

و ایمان كار نتیمة به خو تون قو  به كه شما  اری .

نمی اجازه چرا  اری    یگراناعتلا  روی او   ی 

امتحانركنی ؟

می اینما به بحثكه خاموشهمیشه ساكتو رسید 

روزیحمیدیبااینکهچندسا بو كهشبانهشد. كترمی

با كترعارفمشغو كاربو  از  یلا رار كترسر ر

بو .نیاور ه

 ر را راه شدیدی كوالك خانه  به برگشت راه  ر

برفگ میها ه به رستیایاز راهیكه كتر اشكر .

چراغ سایة  ر كه راهی  اشت. نیمهاعتلا  جانهای

شد.اهپیداوگاهگ میخو رو گ

می نفوذاحساس جانر تمام  ر شهر سر ی كر 

مغزكر ه از سربی  گلو ة عبور مانند  ر ی است.

تمام ر هایای شهرخاموش انگار استخوانرگذشت.

بو ند.هایرچااندهرا راستخوان

بزرگتری اتفابزندگی تا بحنخوابید. اشآنشبرا

و .ا بتهاگرمر همسروتنها خترشب رحا رخ ا ن

نمی حساب به ساعترا چه  خترشه آور . با كه ها

هایرشنیدوازبلندپروازیمیشد.آرزوهایررا حبتم

  خوشبو .

جمهورباشد.كر روزیپدرشرئی،ازاینکهآرزومی

خواستباتماموجو شبامحرومیتمبارزهكند.ا بتهمی

مییزیكهازرا یووتلوزیونمینهآنچ خواستشنید.

ای  كند. پاك مر مر اذهان از را ازمحرومیت را ها

اشبهفکرسحربو كهچهرههایر ریافتهبو .همهگفته

پریده رنگ و آزارشمیعبوس  خترشاش آرزوی  ا .

می سرش  ر آشنا  ر ی نبو .   چشب  غزید.برایر

رو ایازموا  زجوروانفرومیكر  رچا هاحساسمی

می بیرون  وباره چشمانر  بازكر ن با نف،و جهد.

ایسفیدوعمیلیكشید. وبارهچشمانررابست.گستره

ترایكوچككههر حظهكوچكمرز اورامانندنلرهبی

می میه  فرو خو   ر بی شد  از كه بو  آنما بر .

و .تنهایتنهابو .گشنابو شدن  وبارهچش می

آن از  ستبعد بمباراناز  ر  خترشرا و كههمسر

برخالفآرزوی خترشرئی، تنها ا . جمهوره نشد.

پیچید.خوبایكهاز ر بهخو شمیشد.شبیه حظه
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رالییمی توا ی نمی انست ه  روحاش  ر های تواند

راه تنها و ی بخشد. تسکی  را تنهایر و خسته

بیراموشف  ر را جنگ  ر های جسمانیكر ن  ر ی

فراموشمی راه تنها سرشجا ید.  ر تركشیكه كر ن

ازجنگمتنفرخوشكر ه ازعاملینربیشتر.بو . بو و

كهقراركر .ازای آنشب  ر تنهاییرابیشترح،می

بو .اینز یك  ر رافراموشكند خوشحا بو  رآینده

كندوبهآرامرقبلازکهقراربو جنگرافراموشازاین

 ز .2روفان بره  خانمانررا كه برگر   جنگی سا ة

بو .ایآشناهمراهترسید.ترسیكهبا  هرهكمیه می

برایپ، بحشده ازالیپر ه ازتلالینور ز نبو .

می آغاز روز فهمید. اتاب بو تاریکی قرار روزیكه شد.

شد.كاپش  روز ر آورشباشد.ازپاركینگخارجآخری

پوشیدهسیاه را آغوش رنگر  ر  ختری با زنی بو .

كر .روبروی ربپاركینگرظاهرشد.ماشی رامتوقف

 یدۀامان ر را رچروك ورتجوانامارنجهمومبی

می زن پنمهآن با كه خروری  ر  ید. هیوالی های

 شده آزر هبو كشیده كو كی نلاشی شبیه خارر..

نی  زیرچا ر اش رآغوشكشیده ارمشکیكو كررا

البه از كه  خترك رالیی موهای شال  چا ربو . الی

جلبما رشآویزان توجهررا زنربو بو   انگار كر .

 بیرون خانه آوار زیر از سایهكه و آنماآمده تا را اش

 سایهكشانده بو . كه اوسا ای  ر را  ر  سا   های

غلرید.الیآنبهخوابفرومیآفریدوهرشبباالیمی

 دایباالآمدنترمز ستیخو رو  ختركراازخواب

شد.بیداركر .پیا ه

خوای ...بدی رَ شَ .اگهكمكمیمیشهاجازه-

كمك- جگرگوشَ  به میآقای كتر! همه گ  كنی .

تونهكمکركنهشمایی !تنهاكسیكهب

گرفتی خان .كارم ....اشتباه-

روی- شما مگه نیستی ؟ عارف  كتر شما مگه

كنی ؟ ر هست مرا عهنمیهاییكهبیبچه

 ست- كمکیاز چه و یآخه هست . خو م  رسته!

میا ؟م بر

بِهِ گفت چوننمی- تونه خترم ارهاز ستمیره.

چیپاسخبده... ون چینمیهایبهمحرك

آخهم ...-

می- هستی ؟ هدفتون  نبا  شما چی؟ خوای شما

می م  و ی نکشه؟  ر  بکشه.كسی  ر   خترم خوام

خواماگهحواس نبو وپامرفترویپای خترم  ا می

خواماگهخاریرفتتویپاش جیغبکشه.شمابزنه.می

 كترع آقای هستی  چی آرامر نبا   نبا  ارف؟

مَر ُمی یاخو تون؟

خانومخو م  ارماز ر ...-

می- رو مونده سرتون تو كه تركشی اون گی ؟ ر 

شمامشکلتوناینهكهبا ر تونكنارنیومدی .شماای 

 اری  ما رایمثلم   و یم و قبو نداری . رو  ر 

بچه می ر   وش به میهامونو كشی . یه ونی  حتی

نمی ه  بچه حظه شماتونی   ر  بذاری ؟ تنها هامونو

 رمونی. ر یهو ر مابیبی

نیمه  خترك چشمان  ر كه برا تماسی بو   جان

انداخت.جانرچنگمی

ازروزیكهاونبمب عنتیافتا  مر م- آقای كتر 

نرفته.خوشازگلوشونپائی ای شهرآب

بدید؟رتوضیحبمبچی؟میشهبیشت-

شوهرم- و م  شدم. متوجه بعدها ندید. اونو كسی

نز یکی كشاورزیبو ی . ومشغو كار خسته هایظهر 

كوفته رفتی كناررو خونه.جتجنگیعرابكهبهشهر

كر ه شهر حمله بمباران جای به ناباوری كما   ر بو  

چندرو خونهروبایهموشكقرمزرنگهدفقرار ا .تا

 شده قرمز كامال  رو خونه آب خونساعت انگار بو .

هاییكهازاونسا بو نتویآب.خیلیازبچهپاشیده

بهبعدبه نیااومدن...

كر و رحا یكهاشك رچشمانرجمعشدهبغض

بهسینه هایزنگنگاشچسباند.حرفبو   خترشرا

 یگرچیزینمیمی حركتتركشد. مغزششنید. ر ر

بو .امانررابریده

آور مر!كاشکیا ال به نیانمی-

روزتاغروب تنهاتصویرسایهوما رشبو كهپیرآن

شد.اینباراما هرچهچشمانرراچشمان كترممس می

اینداشت.كر  فایدهبستوبازمیمی

همه- اگهممکنهاجازهچیزآما ه كتر! بدی تااست.

كنی .یکی یگهروواسهتزریقانتخاب

سایه- افتا . عمیبیبرام اتفاب كهامروز  یدم ایرو

سایهسا  منه.  نبا  كهبههاست ما ری با فکرمه. سایة

سنگینیحملمی به سبکررو م سایة خونة تا كنه.

می كشید. رو كن .خو ش مداوا رو  خترش خواست

جهر توا ی كه  ختری  ورتA11SCNیافتة به

ما رزا یهمراهشه.
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نکنی .شكوتر یدمثكِرم میوهرواز كترتر ید-

می فاسد سا مه. اخل ظاهرش كه  رحا ی كنه

 اری زحمتمیسا  نمیهاستكه حرفكشی . با شه

یهنفرهمهچیروبهه ریخت.

كر م. اری یه نمعیوبروبهخو موكارمشك-

سازی كهبایهكنی ونسلیرومینمر ممیبهوار بد

 زندگی باید بزر  عیب اَزَم كنه. كاری كن خواست

كن . خترش ر بکشه.بایدروشفکر

كر .موسیلیسنتیروحررارا یویخو روراروش 

نوازشرمیجالمی و  ست ا  نوعیآرامراز به كر .

آور .اشرابهیا شمیرفته

استا ر یاگرباشدخوشمر ر»

«است ر یعالجرآتر ر بی

ناظرینوازشهرامآتشی ر رونربرپاشد. دایروح

حاالنمیتکانر تا ایستا ه ا .  رست انستكما است.

مرتفع نلره ر برایتری  را تالشر تمام و ایستا ه

یها رپاستكهسا ایبهكاربستهفروغلریدن ر ره

تصمی  از و برگشت آزمایشگاه به بو . آن از رهاشدن

كو كانیاش حبتنهایی به را  ر  باید اینکه از كر .

تعمببهاوخیرههدیه همهبا كندكهازآنمحرومند.

او ی سلو بنیا یا الح مانندزمانیكه رابو ند. شده

موش استخوان مغز به موفلیت كر هبا تزریق وها بو 

شناخت.بو   ستازپانمی ر یرابهآنها ا هیب

رو  زیا ی زمان نخستی مدت توانستند تا كشید

تزریقبنیا یا الحسلو  آما ه را سلو یكهشده كنند.

 ا ر را  رست رونویسی  ستور آن   نوم  رست توا ی

پروتئی می تو ید تا اندازیكر  راه برای الزم های

فراه سلو هایغشایحفره را پیامهایعصبی و كند

 هد. ر رابهمغزگزارش

اجازه-  كتر!چندوقتهكههمهچیزآما هاست.چرا

 ی تزریقروشروعكنی ؟نمی

- می ربه زن اون سایة  نبا  خبری ر انگار گر م.

نهاس اون ختربچهجاییثبت شدهونهازشوننیست.

نشونه ما رش از  وستای خیلی او ی هست!  اشت 

كنهاونباشه.نفریكهنماتپیدامی

 ست- از وقت اره سریعجناب كتر! باید ترمیره.

انمام ارسا كارمونو رو گزارش و نتیمهبدی  باید كنی .

بشه.روزیشمابههمةعا  مخابرهزحماتشبانه

■اینیست.حقباتوئه!مثلاینکهچاره-
roohysafe@gmail.com 
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 «قبل از بودن»کوتاه داستان  
«هامری رباربائی»نویسنده



برم.توراههمربهرسفارشمامانروتافرو گاهمی

تومی كمبربندشو انسو ینریا شنره. و قر ا كه كن 

همواپیماموقعبلندشدنونشست حتماببندهوآبمیوه

قندهاه اعتما نکنه.بهشیری ه نخورهوبهای بدون

مامانروبهشتهه زنگمی ساعتنشست پرواز زن و

میبهرمی گوشز  و  اروگ  كه فراموشكن  هاشرو

تره.نکنه.بهقو ا یاسای مامانتازبچهه بچه

كه  اشت رو ما ری نلر همیشه و همیشه بهشته

ماماننلشرراا الخوببازینکر هبو .

بهریا یچمامانه یا نگرفتهبو . وقتما ربو نرا

یا  را بو ن ما ر بخوا  كه نداشت ما ری بو ند. ندا ه

بگیره.بیشتربچهبو تاما ر.امامهربونبو .مهرما ری

و انگار  ارند ما رها همه رو ای   اشت. ناخو آگاه رو

 اشت ونداشت ا گوه مربوطنیست.

هاافسر هبو .م وبهشتهانماهباباكهفوتكر مام

نگرانوضعیتربو ی .وضعیتیكهبهجایبهترشدنهر

بو نحامیروزبدتره می توزندگیرشد. ایمثلبابا

اینکهازجونو مضافبر مثلاكسیژنبرایتنف،بو .

  عاشلره بو .

پیچه: داینازكپیمرفرو گاهتوفضامی

مسافری محترمپروا تهرانبهگیتا لیوار ۹8۱ز

شوند.

می م  از  ست به كیف تهرانمامان برس  پرسه:

بهشتهتوفرو گاس؟

می میآروم پشتشو باهاشزن  جون مامان آره گ :

گفت  بهر هواپیمارو نشست  ساعت كر م هماهنگ

نباشه یر  وسهساعتزو ترتوفرو گاه خیا تراحت.

منمی مییرسه.خیا رراحتكه بر منوشه ررف گر ه

 هتوچشمامبهخارراشکیكهتوچشماشنگاشوو می

بایه ست سامانوكهتو جمعشدهچشماشبربمیزنه.

بغل مامانو  ست  یکی اون با  اشت  نگه خوابیده بغل 

میمی خیلی     میگیرم. تنهایی  وباره توگیره. ریزه

كن .ا یاسكهتصا فزندگی .بویما رانشواستشماممی

اشكریخت  زنگز مو بهشته به فل  بو م. تنها كر  

می  كترا اتابعملنشست و گ كهگفت كهپشت ر

بهشتهاونورخ فل تونست بعیدها یاسزندهبمونه.

ایجزای نداشت.هابام .وگرنهچارهگریهكنه.ساعت



سرمونمی تا برسونه م  به خو شو روتونست بزارم

خواست روحیهروحمیشونر.تویاونفضایسر وبی

كهخیلیازم وربو ن.

بارهابهمامانگفتهبو مبیااینماپیرم بمون.م 

هایكمتری ارم.توهستیوم ونسبتبهبلیه غدغه

سامان.قبو نکر هبو .

می خاررهاگه با بابارو باید اینما حیارشواومد  هاش 

شیشهپیچ  رختموهایامی ا دو هرو  هایآبغورهرو 

بی سا كلیانگور و  ونهمیكههر زمینشو زیر و  ا 

و میمی رو بایدبهشته ه بر یاروكر . ه برنارو كر 

هاشونرو.ه بچه

اونماه حرف هایاوناه نتونستمنوبکشونهایران.

كر خیلیینماو ل میخارره اشت امابندهاییكهبها

قرورتربو .

عشق جاییكها یاسبا از واجكهكر ماومدماینما.

شدم. زنده او  از كر م. زندگی اینما بو ش. ساخته

همسایه تمام برای م  و اومد  نیا به خو مسامان هام 

 وست خیلی ا یاس كه همونا از پخت . فندقی كیك

بو  ایران وقتی كه همونایی روزا اشت. كتاب از م

منتظمییا گرفتهبو م.م اززندگی فل اینماخارره

 یگه جای  نیا.برام ای   یگه جای هیچ نه و  اشت 

مفهومینداشت.

اینما سامان م و و خواببو  خاكاینما ا یاستو

شدی .بیداروهیچجای یگهبندنمی

نهواپیمامثلیهنلرهكوچو وتوآسمونگ شد.ساما

همون ما وند. چشماشو بلندكر . شون  رو از رورسرشو

پرسه:خوابآ و وكسلمی
-Were is grandma? 

-She went honey.
-Were? 

-Her home my dear. 

-But I miss she , mum. 

-I miss she too. 

كن .آرومموهاشونوازشمی

میتیك اتاب تو كه  داییه تنها ساعت پیچه.تیك

كن و فترامالیسامانرومیارمشروروش میجوقهوه

آخهنگاهمی بایدبراشیهاسکوترجدیدبخرم. فر ا كن .
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 اگر بو م  ا ه 61بهرقو  نمره براشیهaتا بگیره

خرم.اسکوترنومی

می پر خونه فضای تو تلف  زنگ بهشته.شه دای

 خواب . ونهكهشبازو نمیمی سامانقبلازاینکه دا

 ارم.روبیداركنه تلف روبرمی

پرسه:خوابكهنبو ی؟بهشتهمی

.نهبیداربو م -

رسیدی  - فرو گاه از االن نگران. خوبه مامان

.نباشیا

.خبخداروشکر -

بهنازخیلی  تنگی؟هان؟ -

هر - خب آره بگ ؟ چی كدومتونواهلل یه وقت

.ش  یگهجوریمیمیاید بعدرفتنتونای 

باباحداقلاینماچهاربهنازت وروخدا  بک ازاونما 

ساعتبریخونشونیه   تگرفتیه  اریكه رو نفر

چاییبخوری.اونبچهسامانیهفامیلبهعمرشندیده.

 ون .كنیم نمیباكیانلدر جمی

بچه - مگه چیه؟ ام ج راحت . م  جان .بهشته

نبهخوا آرامرمنوساما   نمی.آرامر ارم

.ه بخوره

بخوا  - كه آخه  اره كار شما كار به كی

آرامشتونوبه بزنه؟

نباشید - م  نگران خوب  م    تنگیام. ای 

ربیعیه تنگنشهنمی.   ش  آ م كه شه اگه.

می  اغون اونما ش بیام و نمی. ا یاسو تون 

.كن 

اون راضینمی.خدابیامرزها یاسو - .شهبهخدا

هیتنشو.ك،وكاربمونیدیابیشمااونسر ن

. رزونیبهواهللبهنازتوقبرمی

می حرف كه میهمونرور قهوه فنمون یه ریزم.زن 

چکهروكابینت. نبا  ستما  ركشوروچندقررهمی

می  ستما باز  وركن . بهشته و آور ه مامان كه هایی

هاباكش بیرون.قیافه ستما  وزیكر هروازكشومی

كن .چهرهبهشتهتوه قاریمیش  بغضمی

ا و؟بهنازپشتخری؟ -

.آرهآره -

.خوایبریسركارباشهیهك بخواب بحمی -

م بچه - ررف از ببوس هارو سالم. رضام به

.برسون

.مواظبخو توسامانباش.قربونتبرم -

بهكتابسامانروجلویمدرسهپیا همی فروشیكن .

می اكه میحساسآرامرمیرس  كلیدو توكن . ندازم

كن .قفلو روبازمی

میكركره  شاپهارو كافی یه انداخت  راه با باال.  م

نظیرشده.یا فروشیبیهافضایكتابكوچو وكناركتاب

هیچحرفای یشببهشتهمی تون اینمارووقتنمیافت .

 سفارش كه كتابایی بو  قرار امروز كن . بو مو   ا ه

بهساعتمچی می نگاه یه برسه. 61ندازمساعتهنوز

ش نشدهوم یا ممیا كهساعت هقرار ارم.بلندمی

چایی رستمی وار یه  دا و سر با  ختر تا  و كن .

بامی و جلو میا  مکه ككو  ورترپر اونیكه ش .

 بخندی میمیمیگه:

Hi mem- 
-Hi ,welcome 

-Thank you 

-Do you have cristin garden,s novels? 

-Yes, wich? 

-AaaamWich is better? 

-I think ,sofi,s world is better.but orange 

girl is good too. 

-Ok. Thank you.i want sofi,s world 

please. 

قفسه سمت كتاببه كه چیدم ای رو گار ن های

شین .ه.پشتمیزمیكن .تاكتابوپیداكنراهنماییرمی

می وار  عمله با ه  میشل موقع وقتیهمی  از شه.

قبالتوخونهكاركافی شاپروراهانداختی اومدهكمک .

چاییمی بیشتربهراحتیاج ارم. اینما هاییكهكر اما

بره.همیشه وستر اشت آما هكر مروبرای خترامی

ازآرامشهوقابلاعتما .ایه.پرو ارم. خترفوبا عا ه

بو م. تماموجو زحمتكشیده برایای كتابخونهبا

نمی  ونستازآرزوییبو كها یاسبهتنر باسكر .

می برام اینما فل   نیا میتمام توشپرواز كر م.مونه.

نیمکتخو شمی رو كر نا یاسفل  ذوب نشستو

مثلپروانهپرمیمنونگاهمی  بخندز مكر . توفضاش.

 ا كهچلدرازخوشحا یم خوشحا ه.ا یاسنشونمی

ای قرتیبازیاما آ مایشیک "گفتباباهمیشهمی

"سیرهعزیزم.

گفتكهپایی  رمور قیمتزمی تواوشونفش می

می گذاری. سرمایه برای خوبیه وقت و كهاومده گفت

هر براتون خو م م  بدید رو سو شوسرمایتون ماه

چیمیجیرینگیمی واسه حسابتون. به خوایپو ریزم

ورنازنی روحرومهیهمشتكاغذپارهبکنیآخه.اون اون
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هیچ االننونتوملكوزمینه. وقتنفهمیدكهم  نیا.

می     نبو م. نون  نیای نبا  یه خواستبرایخو م

وبالفا لهاختصا ی اشتهباش .ا یاسفل خندیدهبو 

بعدرسیدنمون خونه نبا جابرایكتابخونهگشتهبو .

وقتیكهكلیداونماروروبانپیچكر هبه تحویل ا 

ویهك پو برایسفارشكتابافل تونستهبو مسرمو

رویشونربزارمواشكبریزم.موهامونوازشكر هبو و

 هشدنگفتهبو كهعاشلمهو وست ارههمیشهبرآور

آرزوهاموببینه.

می میشل میبه زو تر امروز كه یهگ  زو تررم. ك 

توی معل سامان حبتكن . بتون با میرممدرسهكه

هافضاروپركر ه.یکیشین . دایهمهمهبچه فترمی

از وستایسامانمنومی نگاهایپرسر وتا با گربین .

توراندازممی خان جکسونمیا  همونا بوكن . با و.

می  ست ه  با وقتی همیشگی. رنگنزاكت تضا   ی 

 رستمی قشنگی هارمونی روی ند یپوستمون كنه.

بیمی و میشینه فکر م  میگه: خیلیملدمه شما كن 

ما رخوبیهستی .

جاخور همیپرس :چرور؟

.فهم ازرفتارسامانمی -

.ایهخان جکسونا عا هسامانبچهفوب -

 ون می - خوب. خیلی اما نداره پدر اینکه با

تربیتشده نداره. كمبو ی هیچ توی. همیشه

 اره رو ناجی نلر  عواها فوب. ا عا هبچه

عا یه  رسیه  نظر از و آرومیه شما. به م 

.گ خان ایز یتبریكمی

باشه اومده یا ش مه  اما كوچو و راز یه انگار بعد

می جلوترو میاره میگسرشو راستی سامانه:  ونستی 

قو  ا هبهم فارسییا بده؟

گه:ا بتهروزیچندتاكلمه.خندهومیبعدبلندمی

 ست می  ور و میبندبلوزمو سامانباپیچمو كن .

می  راز ررفر  ستمو  فتر. تو میا  قرمز .كن  اای

تومی از  اشت  جکسون خان  نباشیپسرم. خسته گ :

میمیتعریف پهنی و پت  بخند سامان وكر ن. زنه

گفت؟گه:چیمیچسبونهومیخو شوبیشتربهم می

گ كهتوخیلیپسرخوبیهستیوتو رساته می

گه.سرشوپایی میندازهوهیچینمیعا یهستی.

 ون ازاونمارسی باهیمانیكهمیتوماشی كهمی

می كر ه مامانذخیرش وای جکسونگه: خان  واقعا ی

ایناروگفت؟

جون - مامان آره برای. تو كه بهرگفت  من 

.ایهستیمن پسرعا ی

بوسه.خیلیسفت.مارهو امومی

.كنی ساماناالنتصا فمی -

 .you are excellent driverنهبابا -

جدید اسکوتر با  میخندم.    ته از و بلند بلند

برمی   مه ه  شام خونه. كر م.رسی   رست مو  

می وقتی   مست. عاشق تختخوابسامان تو زارمر

اشانگارهنوز بخندمیزنه.چهره

سامانخیلیخوبا یاسرویا شنمیا .بارهاوبارها

پرسه.بااینکهندیدتراماخیلیازم رمور شسوا می

كنه.ازاونازرفتاراشروبااخالقیاتا یاسهماهنگمی

افته.آگاهاتفابمیهاكهناخو هماهنگی

فل م بو مو بو م. تنها اومدنسامان  نیا وقتبه

سعی و بو  آشفته بو . گرفته محک  رو  ست  ا یاس.

فهمیدم.اس سامانروكر م نفهم امام خوبمیمی

اومد   دایگریهسامانكه ر بو . ا یاسانتخابكر ه

ب  ر پر بو  بوسید.ا یاسك مونده پیشونیمو بارها یاره.

 بهشتههر زنگمی8مامانو بار بهشتهساعتیه ز ن.

می گریه میهمر و زایمانتكر  موقع حداقل گفت

همهكاراتو بلندنشیا. ازجا توروخدا آخه. میومدیاینما

بها یاسبگو.

می پیا ه مدرسه جلوی سامانو كه تصمی  بح كن  

بزن .قبرستونخلوتهیکی ونفرگیرمیهسربها یاسمی

سفید برایا یاسگلرز قبرهایسفیدنشست . سر اما

گل ای  عاشق ا یاس همیشه. مثل    خریدم. بو . ها

بهرمیمی احساسخواست عمیب روزا ای  كه گفت 

كن مثلروزایاو یكهرفتهبو .  تنگیمی

ا با مید تون آقای حرفای مور   ر وقتی  یاسیا مه

حرفز هبو مو ر   كر هبو مخیلیخما تكشیدم.

كر م.اما   گرفتهبو وبایدباهاش ر   می

آشنا بیشتر ه  با  وست اره كه بو  گفته مید تون

می   ر كه بو  گفته ناظ بشی . كه همونرور خوا 

خوب م  اما باشه. ه  خوبی براشپدر سامانه مدرسه

تونها یاسباشهحتیشبیها یاسه می ونست كهنمی

مینمی چیفکر هر باشه. نمیتونه تونست  ركركر م

 ونست كهآ مخوبیهخیلیخوب.اماكن .اینوخوبمی

نمی زندگی  كمای هیچ رو هیچمید تون بزارم. تونست 

وا ه  كنار یخ مثل نداشتی .  نیا از مشتركی  رك

رفتی .می
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تصونمی هیچتونست  كه آ می كنار  ر زندگی از یری

چیزهای حتی باش .  اشته نداشت م   نیای از  ركی

جزئی. خیلی چیزهای حتی وسرحی. عاشورا مید تون

گل بو   ندیده رو پزون نذری بو   ندیده رو هایتاسوعا

شمعدونیروندیدهبو   دایربنایماهرمضونرونشنیده

رنکر هبو  حنابندونوپاتختیروبو  بازو بیاوبامیهافرا

 بح بو   پوریایندیده بو   بربرینخریده نان هایجمعه

نمی رو نمیو ی رو مصدب بهشناخت  م  عشق  ونست 

فهمید اب بابویهروبلدمامانوبهشتهوبر یاوبرنارونمی

كبابه نخور ه بو   نرفته حاال تا پاركجمشیدیه نبو  

رویپشتبومنخوابیدهبو زیرپشهبند بو و ی زیه  

وقتآشنذریناختهترشیه یتهنخور هبو وما رشهیچ

سا گی62هابهمحضرسیدنبه ونستكهبچهبو ....نمی

ای  ونستكهماهمهبهه وابستهنبایدازخونهبرند نمی

بچههامونكهجایخو شونرو ارن.

بارحتیتوتنهاییه اوننتونست یكتونست .حتینمی

رواستبان داكن .بها یاسه گفت .باخما تاماگفت .

ح،نمی هیچ كن . شروع جدید  نیای یه توی تونست 

نمی كه بو م گفته مو بانه مید توننداشت . تون تعللیبه

حسابخما ت به بو . نگرفته جدی انگار بکن . كارو ای 

زن امیدهاكشیدن به بو . گذاشته مواقع ای  تو یشرقی

كهیخ بازشهوباالخرهجوابمحبترروبدم.هنوزه ای 

 ارم. رو علیده همون ه  هنوز م  اما منتظره. انگار

شهانگار.وقتبرامهض نمیهیچ

گشت پسرافسرخان روسركوچهاز بیرستانكهبرمی

به س كالسور بو م.  یده  ور بو .از شده  انشمو تازه ت.

رفت.منتظركسیبو انگار. ون اومدهبو یا اشتمینمی

ازشر  بزرگررو اشت. بر ار و محموبیتپدر نگاهر

شدهبو مكه دامكر .

.بهنازخان  -

ای ا هبو  ستموسریعمحوبا  هرهبرگشتهبو م.نامه

 همه وقتی رختخواب توی رو نامه بو . بو نشده خواب

كهبرایكسیخوندهبو م.تحتتاثیرقرارم ا هبو ازای 

می خو م عشقكسیبه بو م شده و بو م امامه  با یدم

اونه  از بعد بو .    نلرزیده خان انگار افسر برایپسر

باهیچ كه بو  كمرنگی سایه خان  افسر پسر نلرزید. وقت

وقتیاومدا ا یاساما سنتیآفتابرفت.  الكمرنگنبو .

ح، جدیدتری  شد. زندگی  اتفاب مدرنتری  و ی اومد 

آشنا. و ملموسانه وقتیزندگی بو . كه اونآ ماییبو  از

شد.اماانگاریه یدیرچیزیازشحا یتنمیاو ی بارمی

خوشایند كشفكر نرخوشایند كه بو  كشفنشده راز

 عی   ر خاصو غریبی جور یه خو مونی.بو . ه  حا 

مامانباخواهرشتوسا  ایروبیكآشناشدهبو .ازهمون

رفتنرمثلتبسینوسی ورهكالس ایبهجونهاییكه

بی میمامانمی  وسههفتهبعده از و بعدافتا  رفت.

گفتمنوچهبهای كارا؟باشگاهرفت ما خیلیراحتمی

اس.سا ه6۹69 خترای

نمی ونستمی زندگی اینما ا یاس كه همون  كنه.

چش ترس اما بو  افتا ه جون  به فانتزی ا یاسهای های

می ا یاسبلند قبر كنار از بو . كر ه ساعتآرام  به ش .

كن همونیكها یاسازجواهرفروشیهكارتیهمچی نگاهمی

ه به بو م. جیغكوتاهیكشیده بو . خاررمسحورخریده

تزیباییروه قیمتسرسامآورش.شدنباب

ا یاسچهكر ی؟ازكمارسیدهپو ر؟ -

فاتحانه  یگه. بخند اینی  ما بو . گفته و بو  ز ه ای

Saving moneyبانوsaving money

 ستت ر نکنهبهخداراضینبو مبهخاررم  -

.هاتوزحمتبیفتی

بهرآور هبو ازتوجیبشویهنگاهفلسفیسیگارشو ر

كر هبو وبعدروشنركر هبو و و شو ا هبو توهوای

اونروزوبوین وسیگاركهبابارونیومه ه قاریآ و .

قدیمیسرهنگانداخته حیاطخونه یا  م رو بو   شده

می  مامان به همیشه بابا زیربو . اون از ای  گفت

خاكی شمره گرفته. نا و ن  بوی  یگه كه نامرهاست

رسهبهای فالنوا دو هوبهمانا سلرنهكهعمالاززیرمی

گورشونوبوتهه بهعملاومدن گندز نبههیکلمونو .

گ كر ن.م موندمای پدرخدابیامرزتچرامهرآفابرو

جذبهی اما ركلكهمیدیدیآ مبدینبو .  ا بهای .

نداشتهای اشتكهایبدكنبو .

میا می  ر از عمله با مید تون سامان  مدرسه به رس 

 وئهررفماشینر.مثلآ میكهبینهومیبیرونمنونمی

فکر كه بیشتر شده. ه   یرش و  اره قرار مهمی جای

نمیكن میمی     كه ای سکونچیزیروبین  تو خوا 

همی سکون م آ م انگار بدم. بهتغییر ب،. و هست  ها

"عی مومیاییشدیتوبهناز."شتهقو به

بین كن  میم ازیه یدمنرلیكهبهخو منگاهمی

كنهنهشا یزیا بو نوتغییرهیچحسی رم ایما نمی

ای  انگار غ زیا .    میجوریعمیقنه سرپا. و خوا ترم

كن سامانه ای روبفهمهوخوبكهبه ورترنگاهمی

می كه به فهمه.خوبمیبین  راهرو تو از خان جکسون

با  كهپسرمتو.بهخو ممیكنه.یهسالمفارسیسالممی

بو ه موفق قدم چفتاو ی   ست  تو  ستررو سامان .

كر ه.گرمای سترتزریقح،بزر بو نوآرامشه.م 

■.ای آرامررو وست اشت .مثلیهروحنووجدید
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 «آن سوی در»اه کوتداستان   
«زهراسعیدزا ه»نویسنده



ما ر منتظرشبو ی . ما ر وم و بو  كر ه  یر پدر

بخورم شام م  كه كر  نکر م.ا رار قبو  م  و ی

نمیمی قبو  كه  اشت  انست عا ت همیشه م  كن .

هر بنشین . پدر میكنار  یر كه ه  ما روقت با كر 

.شدممنتظرشمی

یپاهایما رگذاشتهبو موهمراهبااوفیل سرمرارو

كر م.سریا یكهبرایم مفهومخا ینداشتونگاهمی

میحو له سر را مدامام  اشت  وست ما ر اما بر .

شدنكانا  تمام از بعد كند. عوض را سریا  ها یکی 

می نگاه موهایم  یگریرا با ای حی مدام  ر كر .

انگبازیمی آور وهایربهشکلچنگا  رمیشتكر .

موهای فرومی میآرام ر  ر  وباره افشانبر و آور .

 شدكر .چشمان كهبستهمیكارراتکرارمیكر هوای 

«نخوابی االنباباتمیا .» داممیكر :

شببیرازحدانتظارمانرو كشیدوبهپیشنها آن

همی كر ی . بازی منچ منچما ر یكبسته تابستان شه

میمی بازی كسی با و پدرخرید پدر. از غیر به كر .

حو لهوقتبازینمیهیچ قو خو ش  به و یای كر 

نداشت.میبازیبچه ای چیزهاما شماست»گفت:هارا

«اید.كهتویخانهبیکارنشسته

آمدسریعبعدازپدرهمیشهخستهبو .تابهخانهمی

میسالم غذایررا یكگفت  ه  غذا از بعد و خور .

اوه باكنتر تلویزیون ا یا رازمیگوشه  می شد.

می مشغو  را م گاهیمیخو  پیشر رازكر . رفت 

بی می زیا ی حرف حرفشدم. اكثر و نبو  هایرمان

میبه م  كه پچشنیدمروری بو . ما ر با بیشتر ها پچ 

بحث  ر راها. او ناهار یا فل وقتشام ه  رو هفته

برگشتمی موقع و آن یدم به  زو  كه بو  خسته قدر

رفت.خوابمی

آن سریا آنشبپدر كه كر   یر ه قدر هایما ر

تمامشد.بهمحلكارشزنگز و یكسیتلف راجواب

بینمی آن از بعد و ا . نکر . بازی  یگر و شد قرار

ه هر میچلدر ا رار م  نمیكه محل  گذاشت.كر م

می خو شحرف با همیشگیمدام عا ت ا بته ای  ز .

ناراحتبو یاحتیاگر هنگامیكهعصبانییا بو . ما ر

رفتز .راهمیكر  باخو شحرفمیبهچیزیفکرمی

ز وم حتیاگركنارشبو م كلماترابهوحرفمی



ف رستینمی و ل  دایبعضیحروفمثلفهمیدم

می–س حیاطراهشرا  ر مدام آنشبه  شنیدم.

رفتوچند فعه رِحیاطرابازكر وخیابانرانگاهمی

كر و وباره ررابست. ركوچهه خبریازپدرنبو و

یافل  دایعابرانیكهبا دایبلندحرفمی ز ندو

خ به  وچرخه با كه كسانی میانهگروه باز گشتند شان

آمد.می

م  اتاببرگشت. به رفت  وباره كلیراه بعداز ما ر

 انستچرورباید یگرخمارخواببو م.ما رحتینمی

بهم گفتنخواب . پیداكند. باپدرتماسبگیر واورا

می ممبور خانهشاید به وشدی  بروی  پدربزر  ی

بماننمی تنها خانه  ر ك خواست  اشتی ی . واقعا ك 

می چش آما ه  رآمد.  دا به زنگخانه كه هایشدی 

ك،جزپدروقتشبهیچما رازخوشحا یبربز .ای 

كن ونمی باز را بروم ر م گفتكه به توانستباشد.

خو شسریعسفرهراپه كر .گفتحتماپدرتگرسنه

خیز م جستو رفت ست. ررف ر و یپدر كنانبه

كلیدهمراهربو .م بهوس حیاطرسیدهبو مكهاو

و ی  ویدم ررفر به ابتدا شد. وار  و كر  باز را  ر

سرجای ایستا م پدره  ررابستوبهم نگاهكر و

انگاركها المرانمی ید.به یوارتکیه ا هبو وا ال

كر كهپامیكهای پاوآنحواسربهم نبو .مثلای 

و آمد بیرون باالخره ما ر كه نه یا خانه  اخل بیاید

بده  جواب اینکه از قبل كماست؟ بابات پ، پرسید:

خو شبهررف رنگاهكر وپدررا رآنحا ت یدو

شاید رستگفتهباش  اگربگوی كهما روحشتكر و

بو ویپیربشاشایكهتا و قیلهم ای راازچهره

كنونپدررابهای حاالپریشانشدهبو  خواندم.اوه تا

و روبرویرایستا  رفت  ررفپدر به بو . حا تندیده

«چیشده؟»پرسید:

 یدناوانگارمی گفت:پدربا خواستزیرگریهبزند.

«بایدبهتبگ .»

خو شچند با كر :و تکرار باید»بار بگ   بهت باید

 ا .ما رواقعاانگار اشتبغضرراقورتمی«بهتبگ .

ترسیدهبو .پدرگفت:بچهنشنوه.
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و آمد م  ررف به و شد م  متوجه ناگهان ما ر

االنساعتیكنیمه گفت: گرفتو را  ست   ستااچه

شبه!توچراتاحاالبیداری؟!

قدر ست راكشیدو اخلاتاببر وگفتبخواب .آن

كر كهم جرئتنکر ماعتراضیكن سریعای كار را

اوحتییا شرفتهبو كهم شامكهاینمانمی خواب .

 گفت: و فل خیلیجدینگاه كر   یگه»نخور م. تو

«بزر شدی.

خواب  م اما پشتسرشبست. اتابرا  ر رفتو و

بر .شایدقبلاز یدنپدر وست اشت بخواب .و ینمی

وبه رتکیه ا متاحاال یگرخوا بازسرمپریدهبو .

شانرابشنوموازسوراخكلیدبهآن ونگاهبتوان  دای

شدمی وار  كه پدر چیزیكر م. چه كه شدم متوجه  

روشناییآن  ر حاال بو . ترسناككر ه  ورتررا قدر

می را  ورتر خروط خ تمام  ورتر یدم. های

رمویسفیدنیز رموهایربو .ترشدهبو .چندتاعمیق

پدروقتیازخانهخارجشدهبو  تمامموهایرسیاهبو .

كند. نگاه مرا كه كر  اشاره ما ر به و آور   ر كتررا

گفتكهحتییككلمهه نبایدبشنو .

ررفرختخواب رفت و رحلیلتفا لهم باعملهبه

خو م و كر م پرواز رختخواب را تا بهخوابز م. ر را

بازكر وچندثانیهنگاه كر و وباره ررا ما ر ررا

ك  و رفته كه شدم وقتیخوبمتوجه ك  دایبست.

 حبتكر نآمد خو مرابه ررساندم.ازسوراخكلید

 یدمكهما ر پدررابغلكر هاست.هیکلما رمثلم 

 م. رآن حظهپدرریزبو و رواقعم بهما ررفتهبو

هیچكوششیبرای رآغوشگرفتنرنکر وفل حرف

حرفمیمی و آنز  و حرفمیز . آرام م قدر كه ز 

پدرتوانست یككلمهازآنحرفحتینمی بشنوم. را ها

حرف اوج  ستبه و پایی هایررسید و باال هایررا

 وباز .ما ررهایركركر وكمیبلندترحرفمیمی

 حظه رحسرتای بو مكه هانبازبهاوخیرهماند.آن

 یدمكههرهارابشنوم.ما ررامییككلمهازآنحرف

ترواشخستهگرفتوچهره حظهبیشترازپدرفا لهمی

هایرراتمامكر  چندشد.وقتیپدرحرفترمیپژمر ه

موجو یضعیفایبهما رخیرهماند.ما رهمچون حظه

 رشک جمعكر ه بو وپاهایررا به یوارتکیه ا ه

ایكهینیمهآما ه  ركنارسفره.پدرنیز رازكشیدبو 

نمی توجه آن به بهكر كسی جایخو  سر بر  و هر .

خوابرفتند.م ه خو رابهرختخواب رساندموپاهای 

را رشک جمعكر موخوابیدم.

 شدم. بح خواببیدار از شکم  قور و  دایقار با

رفت وكسیمرابیدارنکر هبو .وقتیبایدبهمدرسهمی

یپهنیازموهای   یدمكهرشتهملابلآینهقرارگرفت 

چند كه بو  ای  كر م كاریكه تنها است. شده سفید

اینگاهركر موبعدربقعا تهمیشگیموهای ثانیه

ی بحانهنشست .وپدرمحک بست .سرسفرهراباكِر

كر ه موهایكامالسفیدیپیدا  یدمكههر و را وما ر

هایزیا ی ر ورتو رگر ن.بو ندباچی وچروك

یكعمیبنبو .حتیخو م ه بهآنو یبرایهیچ

انگاركهچهره شانهمیشهبرای وتوجهچندانینکر م.

 بو ه. گفت كهبرای چایبریز .م همی رور بهما ر

به فل  حظهچایرا و م  ستم  ا  اینگاهربه

ثابتماند.یكنگاهآشنایقدیمیوهمراهباشماتتكه

پرسید:چراگوش ا ی؟ازم می

م هیچ نسبتبه  یگر و بو  نگاه و یفل همان

مانربقعا تهرروزها عملینشانندا وهرسهعک،

مانرفتی .بهسركارهای

هایمکرربلیه نسبتبههاوبهعلتسوا بعدازمدت

یسفیدموهای كنمکاووحساسشدموگاهیازرشته

هاییپرسیدمكهآنشبچهحرفما ریاازخو پدرمی

ز یدو رمور چیبو ؟

 ونیتوكهمی»گفت:آمد.میپدرهیچچیزیا شنمی

چلدرضعیفه.حاالچروریا مباشهكهیكیم حافظه

«شبچهچیزهاییگفت .

ما نمی»گوید:ما ره می  ون   رستیا منیست 

 ■«خیلیسا پیشه.
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 «دستفروش»کوتاه داستان  
«ممیدقدیانی»نویسنده


بانور بحگاهی ارابهنوزتاریكبو كهبیدارشد.

جانمازرویراقچهراشدقرآنوتابیدهشدهازپنمرهمی

.نخوابیدهبو راغلتز هوشب ید.ازفرطهیمانتمام

هایكنارتشكوبا شرراتاكر ورویباقیرختخواب

آنلدرذوبز هبو كهمتوجهحضورپدر رارابگذاشت.

نشد  ستشویی .  دای بیرون»با برو حا ر«پدرسگ

آمد. حو كمیجا با شستو رویررا هخی، ستو

خشکاآویز ن كر  شدشان آشازخانه راهی و مثل. ما ر

بو  كر ه په  را  بحانه بساط را.همیشه سماور شیر

.تابستانفصلكارپدربو .بستو یوانرا ستپدر ا 

میوه چیدن می.فصل كارگر بهخواستند. نگاهی ما ر

گفتشپسر و شدی؟»:انداخت «.باشهخیرسحرخیز

قو نشستسیبهبدنر ا وشوذبكرو .كنارسفره

همانرورمتعمب تویچایسهحبهقندانداختوما ر

ه نز ههورتكشید..به ستر ا  هاتابستان چایرا

كاریكهحا لر فترو.ه فصلكاربو شوذببرای

 مدا نومیشد.

پارچه قبل روز موقتچند نمایشگاه افتتاحیه های

و بو   یده را بساطمیپوشاك  بح امروز از  انست

برپاست می.نمایشگاه رونق بارش و فروشكار گرفت.

 آ ام،وكیكوشایده ور ستی.

گرمك سه شلوار نخور ه و خ آبی بحانهخور ه

اررنیسفیدرنگابندكت.رابهت كر ش اررنگو له

 بستو بساررمحک  گرفت  حاجیبرای بلا ی راهی

بندیثلهرروز بحملداریتنلالتبستهحاجیم.شد

تسمهشوذب.تویجعبهریختشدهوآ ام،وكیكرا

حاج»:گفتهایجعبهراضربدریروی وشرانداختو

امروزبیشترخرتوپرت آقا قرارهكلیآ مبیانتوبده.

 «.هنمایشگاهآخه.میدون

غازهمایستا .ایكنار وازمتحریراركیدهسرراه حظه

 هنوزبازنشدهبو وازالیكركرهتوریه چیززیا ی

به وررف ست.معلومنبو  هایپراز كوپیسررا

 كر . تماشا را مغازه توی و چسباند و هك ورتر

حاالباافتتاحنمایشگاهعاشلربو را ید.ماركداریكه

 سترس آمد ر می نظر به تر كو ه. یك انداخت  كرم

ب كارتونی.پشتی ماشی  عک، و ا لیا خیابان رو 

 میدان به میمنتهی ن  میبوی كار چش  تا كر  ا .

بو . چا رها بو سیاهی بچهبلوایی ه .  نبا  ها

منتظرمی بزرگترها بهت  اشتند. همه باسنو  ویدند.

 بر ار . را  ر  ند یجلوی نگهبان تا نشدهبو ند ظهر

شد.جعبه برگشتبهاشخا ی  كان فروشررا. سه 

حاجی ا  به مابلیرا تا.بر اشتو و كر  پر را جعبه

نمایشگاه وید ه به وازمتحریرییسرراهحتینگاه.

نکر . غرفهاركیده با روز چند از شدبعد آشنا . اران

میبرای غذا شان جابمایی  ر و شانهایجن،خرید

ای راهه چندتكر .كمكمی آمد.ومانیگیرشمیاز

او ی  شو برای اركیده مغازه وار  كر  جرات بار كو ه.

فروشندهخو شرارساندمحبوبرراازنز یك م،كر 

گفت و خارجی»: یكبرند كو ه ای  قیمتره!پسرجان

«.باالس

قیافهمی»- از عمو  براش ون  پوالمو  ارم شمعلومه 

«جمعمیكن .

تری غرفهبو .پرازمانتوهایشلوغغرفهسومهمیشه

بافت.هاییبو كهما رشمیرنگووارنگ.شبیهجاجی 

برایهرافشی باشلوارجی وكفر هایواك،خور ه

می توضیحی كدام ررح» ا : از جله بته مد  هایای 

ایرانیه. خور ه«قدیمی روغ  بهموهای  ست با را اش

مد ازروینلوشباستانیای »گفت: ا ومیعلبمی

گرفته. ایده می« افشی  محو ه  افشی شوذب شد.

گفتمی  اری»: كاسبی جن  ك  س  ای  با تو هحیف.

می ایناییكه از خیلی بینیاینماآ ام،فروشبمونی.

و ه سر ز ننصفتو پزیبه  برایخو شون كو

بو  او ربچهپو دار از «ن.زبونوعرضهكاسبیندارن.

 گفتتا گفتو شدشوذبآنلدر راضی روزهای رآمد

برایركهچندروزهرابهاوبساار قبلازنمایشگاهوای 

بیاور  حسابی مانتوی چندتایی باتا نمایشگاه از بعد

 ه»:گفتمی.هایشهركاسبشو هابهمغازهفروشآن

می پو ت وبرابر م شروزه همیموریهیجن،از و ه

فروشیشونوچش بهه خور نمیریوعی آبگیمی

«شی.بزنیتوه واسهخو ت احبهاالفوهو وفمی

كهشوذب شلوارش تویی جیب از را پو ر تمام شب

تافر اافشی ما رشبرایر وختهبو  رآور و ا به
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تویرختخوابازای پهلوبهآنمانتوهاراتحویلبگیر .

می خوابپهلو نمیشد. ر گفت: ما ر جان»بر . شوذب

قدرتکونای »پدرگفت:«خوابی؟چیزیتشده؟چرانمی

می خواهراتبیدار بچه  آمد.«ش .نخور بیرون اراب از

سلف زیر بام روی رفت. باال و گرفت را چوبی نر بان

بهپارچه شد خیره نشست. زمی .ای روی جاجی   ار

نلشركامل تا بو  چیزینمانده خیا ربرایشو .  ر

.اینلشهكشیدای ثروتافسانه

خرمبایههمراهكو هیهخو كارچهاررنگه می-

می اجازه مختاری به فل  رنگی. مغز و هراتو  با  م

پارسا  آخه  فترشخ بکشه. تو رنگخو كار چهارتا

اونخ كشركهیهعا مه ایره اشتروبهم  ا تا

  ایره ك باهاش پاك اون بار یه ه  عبدا لهی بکش .

 م.مانتوهایسری ومروسیاهرروبه  ا .بهاون می

ای جامدا ی كمه از  ونه فروخت یه میایكه خرمها

یهتراشه می خرمكهجایكهتوشجایمدا  اره.

همهحرصنخوره...امااتو آشغا  اشتهباشهومامانای 

نداره.كه یگهآشغا 

ازو بحانهخور هنخور هبلندشد بحآفتابنز ه

وزنیخانهبیرونرفت.بدونآنجعبهسنگی احساسبی

میمی با  انگار هیچكر . هنوز بو .بر ش. نیامده ك،

جاكر تامرمئ شدبهقدرجابهپشتررارویچا رآن

تویخواب ازافشی خبرینشد. ستونتکیه ا هاست.

پشتییم كو ه نگهبانگفت: وید. بو . بغلكر ه اشرا

بگیر.» چایی یه برام برو مزه«شوذب بو . شده ظهر

 بح،می زیر عرقررا تویشوری خو شرا كر .

از یکی زحمتبه به بو . زن از پر انداخت. سوم غرفه

هارسید.فروشنده

اگهمنظورتافشی  یگو هنیرویموقتبو وازیه-

هر یگهاومدهبو .آخرشبگفتكهیهمشکلیبراشش

پیراومدهوبایدبرگر هشهرشونوای سهروزآخررو

.نمیتونهوایسه.تسویهكر ورفت

كلیكارگ پشتیكنیسانبا  یدكه را  یگررپدر

بهبیرونشهرمی ار  ندیدرو . پدراورا نگهبان م ر.

ندید را او ه  نامر. بو انگار شده ئی سرش.  ور  نیا

شما»:بهآقاییگفت.چلدرهمه یگو بو ند.چرخیدمی

راجلویمغازهاركیدهشخو «؟مانتوبرایفروشندارید

 ید نبو . ه  كیفر فروش. ای »:گفتندهبه از آقا

به«داری ؟مانتوههكهروشعک، وتاماشی بو  یگهن

بدهببرمبفروشمرحاجیچندتامانتوبه »:گفتحاجی

ام وبرابربشهتابههاالفوهو وفبرس  آخهتاسرمایه

نصفهایناییكهكاسبشدننصفمن عرضهندارنوبچه

 وتااش.حاجی ستگذاشترویپیشانی«پو داربو ن.

زمی بلندكر ا ستكمرشر از زمی ». حاجیبذارم

رو مانتوها خمیخو م جنم  م  آخه زیا ه.برم. «یلی

پاشویه  اشت میما ر كر اش ر. پدر تواشب كه  ید

كپدرمانتویسیاهیر .حیاطپشته سیگار و میك

 اشت.سرهبهت 
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 «های نو کفش»کوتاه داستان   
«ا لهیاهللنبیحبیب»نویسنده

ت:گفمیرفت تویاتابكهما رم اشت می

. ه سگبازشدهلپوزشونمث-

زند.حرفمیباپدرمهایم كفریباره رفهمیدم

پدرمجواب حظهبعدچندنرفت تو.ایستا موپشت ر

 ا :

براشمیهر- بیشتر و خرمكفشی پاشنیست.ماه

خریدناونوقتاكهبرایماكفرمیبینی.خو تكهمی

بیفته.نمی  كروشون یه بچهذاشتی  ای  ورهاما های

خوان.هرماهیهجفتكفرمیزمونه

ما رمگفت:

نمیپا.چیآخرش- كه مدرسهبرهنه بره ای با.تونه

.شههامیبچهییهمه مسخرهه هاكفر

گفت:وپدرمآهیكشید

نمی- آب كارهچشم  یه بچه ای  بشهخوره    .ای

مُمی وقتی ور َخوا  كر ی م قبرازفل سرمو خاك 

 .میا آب رچیازتاببین بعدا بیرونبذاری 

گفت:وایكر ما رمخنده

 .حا یتنیستتور یكه یگهاگهمُ-

 نا هگفت:پدرمبا

بخند- ب.  اره  ه  خنده  وره خداویجونازجای

 .اینکنه

حسابیپارهكر هبو . كفرپایراست رابازیآخر 

كشیدممراخما تمیكهپدرمز ه هاییای حرفبا

رفت حیاط اخلوقتیبرگشت  وبارهبرومبیرون.ببیند.

كمیكندپای گیرزیرونگر  كهكفكفش بربرایای 

را میبیشترپای  وبلند زمی كر م روی بالفا له

وخور كفكفش مانندشالببهزمی میگذاشت .می

می خندهكر . دا  دای كه بو م رسیده حیاط وس 

ما رمپشتو یدمپدر.سرمرابرگر اندمشنیدم.درمراپ

امخندهخو مه ایستا م.اند.م ه ایستا هپنمرهاتاب

 هانرگذاشتهرویبینیوما رم سترراگرفتهبو .

بو  می. كه ار  بو  حا تچشمانرمعلوم از خند .اما

از خنده محویكمرتبه پدرم كشیدشد.چهره وآهی

گفت:وررفما رمكر هبویررار



سریهجاییشچهتالشمیكن آخرهر-

می. نگهمی  باساشون می.رس به به.مون گشنه

می  ختمی.رس شکمشون كن .مونهتنشون خدا.چه

.خو مهراسترتلصیر. ونهمی ب،كه  وستاز بچه

.رناه حق اهاون.ه راضینبو متابهیکی و. ارم

شده جمع چشمانر توی اشك  یدم  یگراست.

تابچهحیاطز مبیرون.ازراقتنیاور مو شانچش ها

ایرجگفت:خندهوزیرز ندبهكفش افتا 

مواظبباشی گازتوننگیره.هابری كناربچه-

را حرف ای  ایرج ز وقتی وخیلی شدم عصبانی

 نبا آن یكها.افتا م  دایازكر .رارررففهركدام

نتوانست خستهشدم.خندیدند.تقتقكفش بیشترمی

هابچهاینشست .رفت گوشهبگیرم.راهانآازكدامهیچ

ترسآمدندكنارمنشستند.باه آرامآرامو

ناراحتشدی؟شوخیكر محبیب.ایرجگفت:

..پارگیكفش تلصیرخو مهحلمه نهگفت :

هایمحلهباالمسابلهبچهباتیفر اراسابراهی گفت:

 اری .

م كهنمیام.گفت :

گفت:  یگه.ایرج نک  كر م. ج شوخی باهات

 خوام.معذرتمی

باگفت : كفرآخه نمیای  كه كر .ها بازی شه

 خورمزمی .می

نز یكشدهوشنگبلند آمد روی ستررام و

باشه.كنی .میبرهنهبازیهمهپاگفت:گذاشتوامشانه

شه.پاهامون اغونمیگفت :

گر ی. نبا بهونهمیی یخوایبیانمیابراهی گفت:

بهخدا.گفت : میشه.نمینه اه ونیاونخو تكه

كن .كفربازیمیهمیشهبا

ری میپ،فر اازآخهبازیآخرمونه.هوشنگگفت:

تونی بازیكنی . یگهنمیمدرسه.

اشهمیامامابهیهشرط.خببگفت :

چهشرری؟ابراهی گفت:

توی روازهباش .گفت :

راضیكندایرجكهخیلیزیركبو برایاینکهم را

بازیكن گفت:جلوكه

پ،كیگلبزنه؟.شهمگهمی.حرفشونزنا ال -
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گفت :بعدكمیمکثكر مو

.كن بازیمیخبباشهجلو-

قراركشیدند.هوراوشدندحا هاخوشیبچههمه

میدانظهرازبعدپنجساعتعصرفر اشد توی همه

مان.هایرفتی خانهمحلهباالباشی و

از كه بو   بح  ه بیدارساعتحدو  شدم.خواب

ما رمامتمامشدوقتی بحانهشست . ورت را ستو

ببی باباتچیبراتخریده؟بیاحاالگفت:

 ون .خو ممیگفت :

چیه؟اون ونیبگواگهمیگفت:

كفشه یگه.حتما گفت :

تویاتابرفتازآفری  رستگفتیوما رمگفت:

 سترجعبهكفرراازخو شآور .یكجعبهكفربا

 یدمیكجفتكفرمشکیكر م.آنراباز رگرفت و

ازراهاآنحا شدم.خیلیخوشاست.بندینوكتیز

ب جعبه وتوی آور م نوپوشیدم.یرون بهبو ند.خیلی

نمی باس شلوارخور ند.هام به وو لهنه به ارم نه

رنگو بهترام.رفتهروپیراه  كفرو ی پارهاز امهای

هابندهایآنبو ند. ورا بست  تویكوچه.محک  رفت 

برخالف فعهقبلنخندیدندوبچه ه گفتند:همهباها

 نوكشونتیزه؟چلدرمباركه!

قل ك .حسابیپایاوناروحبیبامروزابراهی گفت:

تركهمگهنه؟اگهیهشوتكن توپمیگفت :

كفراز كوچه.هاذوب توی افتا م ه هابچهراه

بو ندوكفر نبا  آمدند. ه نو ای ه خشك.ها به

آن رفت با راه یكروریبو .خارر بهبرایای ها كه

هاقدمبچهباكوچهماندموتویعا تكن تاظهرهاآن

های كفروقتیجلوی رمان.هایرفتی خانهبعدز ی .

ما رمبو .ترهانوازهمهكفر.كفشیگذاشت تویجارا

را بو .سفره وانداخته  ست ورفت  شست  را  ورت 

خور ی پدرمگفت:راوقتیناهارسفرهنشست .آمدمسر

هاتخوببو ؟كفر بابا

نکنه. ستتون ر بلهبابا گفت :

اندازهبو ن؟گفت:

.بلهگفت :

خواهرترویاببی پسرم.مباركتباشه.امابعدگفت:

سا هباممتبی ورهمدرسه.یهكیفسهسا ه ارهمیبا

ه  یالتره.ه كوچكتوسازهازیهجفتكفر ارهمی

تااز بپارسا  حاال وازیرغه كتابچیزیو فترقل 

هیچ سارابراشنخریدم. كه غذاه  وخور یگه شده

جفت وتاكیفوتوپارسا  واماخوا .شیرخشكنمی

 یوار ز یبه روروهاب،كهكیفبی بر ی.كفراز

ب،كهبههات ازكفرنهزیپ.براشونگذاشتیونهبند

سنگوتوپو پاره ز ی كر ی.قوری شون ای پوره

 وهاكفر روزه  ای  به نشده اوناانداختی.ماه مگه

فکرنیست .خواهرهایتووبرا ر كمیبه  یگهبیا.یه

نگه اری.تابستونسا  آخرتاروهاای كفرباید

همی تابستون؟آخرخو آگاهگفت :تانا

تاخندندنشدمبهچیمیاو متوجههمهخندیدند.

بچهازگی.همینهكهمیكهپدرمگفت:بعیدمنیست. ای

نمونده.بیشترای تابستونكهامروز

م بهای امابهنصیحتكر ن. وبارهشروعكر و

بازیكفرراسترافکر توی كه وبو م باوش  خو م

چونسوخت.   برایرمیبده بهرضا.كفرچپرا

پا بازیمیهمیشه بو .اچپپكر .برهنه  فعهیكه 

 شنیدیچیگفت ؟پدرمگفت:

  م.نمیبهرضا نه نهگفت : ستپاچهشدمو

با راپدرم سرش معلومگفت:و ا یتکانتعمب

چهفکریه؟ینیستای بچهتو

با میهربو .اوحق مانصیحتی بعدها آنكر  به

شدمبلندهایرتمامشدوقتیحرفرسیدی .حرفرمی

كهخواب بر كشیدمرو ینکشید تویاتاب رازرفتو

باای تا م تکانكه  یالبه ازمیهاییكهخواهرم  ا 

خوابپریدم.

خوای؟بخواب چیمیبذارگفت :

 نبا ت.هااومدن م ربلندشو بچهآهستهگفت:

بروی محلهباالبرایمسابله.یدشدهبافهمیدمعصر

بچهخاررهب آمدههمی  شدمبلندفورا  نبا  .اندها

راكفر وهای  وپوشیدم بیرون ررفبههابچهباز م

كر ی . حركت باال آمحله میدان به رسیدی هانوقتی

كنار همگی شده یدم جمع همهواندمیدان هاآنی

 باساند.اماجورابپوشیدهشورتوپیراه  زیركفر 

بهیكهایمابچه رنگهركدام كفروبعضیباوبو 

با ه   مااییبعضی با بو ند.  ماایی شدنمیا ال ه 

كر  بیشتر.بازی پاآنیعنی بو ند.ها فل برهنه

نوكفر م  را روازهبو .های باها بزر  و سنگ

كههمهبیایند اخل اورسوتز مشخصكر هبو ند.

میزمی . شو .بازی پدرمحرفیا خواستشروع های

و باافتا م نیامد كن .كفر    بازی  رراهاآنهای 

و كنارآور م ازبر م یکی بغل خو مان هاسنگ روازه
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و گفت :گذاشت  بو   روازه توی كه  انیا   انیا به

هامباش.مواظبكفر

خیا تراحتراحتباشه. انیا گفت:

ازپا اما میدان توی رفت  میبرهنه كه اناو  ست 

هنوزبالفا لهبازیشروعشد.هستند.ترقویماهاازآن

بو ایاز قیلهچند كهیكگلخور ی .بازینگذشته

شدند.بچه ناراحت خیلی بیشترها مابچهچون پاهای

وشوند رگیرزیا جراتنداشتندوكر ندبرهنهبازیمی

ییشانزخمپاترسیدندمیبگیرند.تویپایآنهاازتوپرا

گلسومراخواستندمیز ند.ه بهماگل ومراشو .

ازبزنند توپ ر كناركه تویخور وشد روازه

وكفر م  یكررف. نگههرهای رفت واش  ویدم

وبابر اشت راهاآن پاككر م كنارپیراهن  گذاشت 

. وبارهبه انیا گفت :مواظبشونباش روازهو

.وتیهاكفربهگلباشهیاحواس فت: انیا گ

 . وهرمعلومه گفت :

ازبعدنیمهاو بازیتمامشد.رفت وس میدان.و

نیمه ومخیلی ركمیاستراحتنیمه ومشروعشد.

و نخوری  گل كه بهتالشكر ی  ه  یكگل حداقل

ه هاآنخیلیخستهشدی .نتوانستی .بزنی اماهاآن

ریگل یگ ما بازی ونز ند.به نفع فربرباالخره به

شد. اشتتاریكمیهواوغروبشدهبو تمامشد.آنها

وكشیدی خستگیرویزمی  رازازز ی .نف،مینف،

رورماندی .مدتیهمان

 ایرج و شد  یگه.هابچهگفت:بلند اوناپاشی بری 

شه. ارهشبمیرفت .همه

بلند همه خانهوشدی  ررف به افتا ی  هایمان.راه

 ربچه همدیگرها از راه میبی  یکیگرفتند.ایرا 

كهبو توگفتتلصیریکیمیپاسندا ی.گفتچرامی

خور ی . راگل  یگری تا انست.میملصرهرك،

كوچه توی آنمانرسیدی  جاو همدیگر خداحافظیاز

تاها دمتویوقتیرسیاش.هرك،رفتخانهكر ی و

بروبرگر  ما رمچشمربهم افتا گفت: تویبرگر 

حمومیه وشبگیر.

و ورفت  وشگرفت  خور م شام ب،كهازآمدم

باالیما رمآمد بحكهشدخستهبو مگرفت خوابیدم.

خوایبریمدرسه.نمیمگهگفت:وسرمبیدارمكر 

ن كوفتهبو .بدهنوزشدم.جای بلندبهسختیاز

خور م.امرا بحانهشست . ورت رارفت  ستو

را باس راپوشیدم.های  وكیف  كهبر اشت  رفت 

 داكفشینبو ند. یدمآنهاتویجاباوش .های راكفر

هامكو؟مامانكفرز م:

ناوشیدیومگه یروزتویآشازخانهگفت:ما رماز

گذاشتی.برگشتیاوناروكماببی وقتیرفتیتویكوچه.

شروعبازیآمدكهقبلازیا مز متویسرخو م.

راآن بو م.كنارها گذاشته هماناز روازه باترس  رور

بی ررفمحلهباال.هبرفت جوراب ویدمتویكوچهو

یهكمیبه»:خاررمآمدكهگفتههایپدرمبراهحرف

نگهتابستونسا  آخرتااروه یگهبایدای كفربیا.فکر

بو مو« اری گفته ناخو آگاه همی آخرتا»م 

پدرمگفتوهمهخندیدندو«تابستون نیست.»: بعیدم

«گی...همینهكهمی

رسیدم. میدان به سنگوقتی سرجایشان یدم ها

.بو كفرهای خبرینهستو یاز
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 «بُرش محو»کوتاه داستان 
«زا ه موسیفرشا»نویسنده

رنگبر اشت. وانگشتراتیغراازكنجمیزخاكستری

غالففلزی سته  ر و تیغه وَر بر .گذاشت و تیغفرو

نمی  ستر جرعه یگر ملابلر رزید. تلخ آب از ای

پنکه با  گرفت. گُر و سرنوشید پر باوی سلفی  دای

ك  سر خنکرمیا ابتبه  رستمو و رویران كر .

تکه نخكنار ازای خاكیكر ورنگشلوار مات ر  اش 

شد.یچندقررهخون یدهمیكهنه

بازچندباریپنمه مشتكر   ره فشر و هایررا

هایساعد ست مثلر كر وهمینرورا امه ا .موی

اشبا كر هبو وخونبافشاریبیرازهایشلیلهر 

قرره  اشت. جریان بلندشایپیر پیشانی از عرب

جریانگرفتوازمنفذپیوستابروهایپُرپُشتگذشتو

یچش محوشد.باپشت ستچشمررا رچا گوشه

پچیما یدوباآستی  خیسیپیشانیراگرفت. دایپچ

نامفهومازپشت ربفلزیاتابكوچكشنیدهشدوآرام

شد. ورمیهاینظاوقدمزنانبا دای ورشدنچکمه

 سته مشتكر .  ب ستررا تیغهرا بر اشتو تیغرا

 اشت  رستباالیر ِبُرشیكهنهپوستِ ستمعلقنگه

گذشته به گذشته  به بو ش كشانده كسی كه كه ای

.رفتهجاییماندهبو واورفتهبو باعشلیاز ست

سرهنگمظفربرایرامانتگذاشته سته تیغفلزیرا

رسید ب كه سرخ ارتر نکشد. تیربار به كارش كه و 

همه و گرفت چوزهرچش  و كر  مسلو  را سران ی

شوند.تیربارمیانداختكهسراننظامی

بهحركتقورت ا وسیبچهآب هانررا را یگلو

زبان و بو  فرنگرفته امااشمیشانحا یوا اشت. شد 

ك حرفبزنند. بو ند نیامده وآنها بو  ا جحلوبخوانده

نظامی پدر  الح ید مور با بازگشتبه شدهپ،از

گوشهچش ساهبد با و بو  چندسا یرهرانمانده بو .

رئی،نظمیه آهی چندممید هنوز بو . شده شما  ی

باران بمب كه بو  نگذشته وماهی شد شروع ها

بهافک بمب انداختند. سایه سبز زمی  بر شوروی های

نامهر با رفت كه محمدهران نخستی فروغی وزیرعلی

وقتخراببهسرانمنرلهبازگشت.

ای روزهانیزبگذر وكشوربهسیابسابقخو ری»

می نباشدتان  باكی كند. میمسیر و حوایمیآیند روند 

« ارندوبهماكاریندارند...

ریتوانشستیباالتپیکی یگرازآبتلخز وباهمه

برشیمحووچندی  ر ِ  ست اغاز كشید. سا هتیغرا

هاپیرنیزچنی شد گُرگرفتوخونفورانكر .سا 

به رفت  پیراز مور   بازگشتبه پیراز بو   كر ه

حتیپیر یا كهفرنگ  بو  گذشته آنلدر بو  هرچه تر.

به باشد خارراترنگذاشته از محو برشی ر ِ جز  یگر

جای.

تر  هانرخشکتر هایرسنگی گذشتپلكهمیهرچ

پایربهمر نز یكرنگرپریده و میتر  اشتتر شد.

اشرا رآنیمرورواندیسا هیزندگیسیرا همههمه

نمیمی و بو   ستررفته از زیا ی خون توانستكر .

میانگشت كه با ی اما بدهد تکان را بههاش و وزید

پوسترمی ح،میخور  چش را بست كر . هایررا

 هنکیز ومر .
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 «دیوار کاهگلی»داستان  
سا هازمشهد6۹ «امیرینازنی مریع»سندهینو


گذشته از كر  نگاه اررافر به  وخت را چشمانر

ازآنزمانكه بحبه بحبا دای هیچینماندهبو 

می زندهخواست.خروسبر هنوز بزر  ما ر كه زمانی

هافا لهنینداختههایسنگیبی آ م یوارزمانیكهبو  

بو . مانده باقی مهرمحبتهنوز كه زمانی  رختانبو  

خانه بو ند  پابرجا كشیده فلك  یوارسربه به  یوار ها

انسان همسایهبو ند  آنها خانه هفت راترورهای خو 

هاحا ه راازسراحساسشناختد زمانیكهانسانمی

وپرسیدنمی  تعارف سر فل از نه   د كه هایزمانی

نز یكآ م ه  به قرعها فل  رختان حا  و بو ند تر

برجشده  اشتند مهندسانیكه و بو ند هاییراایمانده

  می فا له كه فرسنگساختند را  ورها ه  از ها

كر .می

هایقدیمی بهآ مكر   یوارفل بهگذشتهفکرمی

ما ربزر بهگلشمعدانیكههرروزمحبت بهبهعشق 

ها بهزمانیسرو دایبچهبهبازیو ا  بهآنآبمی

كهزندگیجریان اشتو یذرهذرهبابزر شدنبچه

فل سا تحویلآنه به انگارفا لهه بزر شدو

رفته  تا  یدند رامی ه  ما راجبار شدرفته بزر تنها

او بلکهتمامكسانیكهبهخاررگذشته را بتهنهتنها

شدماندهبو ندوآنروستاكه اشتتبدیلبهشهریمی

 رتنهاییجان ا ندووقتیآنهارفتندانگارهمهچیز

هارفت.باآن

ایبهاوخور كهنشانه یوار رای افکاربو كهضربه

هاباگذشتهبو .فراموشیهمانآ م

زندهنگه یوارملاومت تابماندوخاررهگذشتهرا كر 

محک  ار  ضربه میها ملاومتتر ه  باز  یوار و ی شد

برایگذشتگان  برایآنگلشمعدانیخشكشدهكر 

هایگذشتههمانمهندسانبر ركنارشبهخاررنلاشی

برایآنكهیا عزیزاناز ستهرفتهرانگه رویخو ش

ینداشت یوارفروریختا بتهنه یوارا...فایده ار و ی

هاریختوحا  وستیوخیلیچیزمحبت بلکهعشق 

برججایآنخانهبه آنها  ر استكه شده هایساخته

اشنیستو رآنهرك،برایكسیحواسربههمسایه

خو شاتاقیجداگانه ار ا بتهنهفل اتاببلکهحا و

به و  ار  جداگانه شمعدانی گلهوای گل آن هایجای

است  آمده ندار  رراوتی هیچ كه آ ممصنوعی هاحا 

 یگرمانندگذشتهزندگیشانه باه فرب ار   نیای

ازبویمهرومحبتندار بلکهفل روزرنگو پیه ها

می وآ مساری بیشوند ه ها كنار از احساسی هیچ

گذرند.می

گذشتگان فا لهمانچ}كاشبدانی  شاید بو ند گونه

 ■{مانكمیكمترشو ...شاید...های  

 

 

 



 «مروارید»داستان  
سا هازبندرعباس2 « واینازعباس»سندهینو


شش كالس ركهبو تالشیپروزیبا خترمروارید

چهارمكالسكهزمانیازمروارید.خواندمی رسابتدایی

او.برو هوشانتیزیمدرسههبكهبو گرفتهتصمی بو 

تالشزیا خیلیبایدواستسختیرقابتكه انستمی

ازوكر میوریآجمعرامختلفتمریناتمرتباو.كند

 ر.گرفتمیكمكهایرمعل وتربزر  وستان

 رمروارید.كر میشركتمختلفازمایشیهایزمونآ

به رساركن رو اشتمهارتنیزورزشوموسیلی

بسکتبا ورزشیرشتهوپیانوسازنواخت  رتمریناتر

.رسیدمینیز

باالخره.بو ندزمونآروزمنتظر وستانرومروارید

بهو ی اشتاضررابكمیمروارید.رسیدفرازمونآروز

.بو مرمئ خو شارالعات

خو شاس مرواریدوشداعالمنتایجروزچندازبعد

راتالشرینتیمهاو.كر پیداشدگانقبو  یست ررا

وخداازمروارید.گنمیدنمیخو شپوست ربو گرفته

برایتالشبههموارهگرفتهتصمی و.كر تشکرما رش

 ■.بدهدا امهموفلیت
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 «توت قرمز»داستان کوتاه  
سا هازسمنان69 «زا هخسروشاهیماناحس »سندهینو
 

مر ه؟!!» میمی« فل  امّا بارس  را ای  توان خواه 

پایه به و خیرهراستبنشین  روی  به یفلزّیتخترو

آوای با آمده. بیرون اتاب كف جاجی  روی از كه شوم

می نشان گوشینامفهومی پشت كیانا شنیدم. كه  ه 

جابرومو دایبوبممتدّكندكهسریعبهآنتکرارمی

. ست باسستیپایی میافتدكندتلف گوش راپرمی

خور وبررویمیامبهآرامیاز رون ست سروگوشی

كند.هنوزقدرتندارمچشمان راازرویزمی سلوطمی

هراسپایه سکوت  ه . تکان تخت اتابی بر آوری

فرماستوگرمابیرازحدّانتظارازاواخربهاراست.حک 

می علب سایهكمی و روم رویی باالیی تخت كمرنگ

می می ورت  تکیه  یوار به آهسته را سرم  ه .افتد.

رو وناگهانمتوجّهآرامازبی مییخبرآرامشوكاوّ یه

خندهمی  ارم.  ب به پوزخندی كه عا ّیشوم غیر ای

بیمی بعد وباره ورت كامال  بااحساسمیكن و شو .

 به از گرفت  بلیاری تخت میی هیچند بدون و شوم

روموبعدپوش .آرامآرامبهسوی رمیتوجّهی باسمی

بازش آهستگی به تأمّل  حظه چند نورمیاز كن .

هرمهتابی كه راهرو  وبارهازهای خاموشو چندگاهی

 ان سرظهری افتد.نمیشوند روی ورت میروش می

همه مراس یبچّهآنه اآلنكه  ر ا تحصیلیها فارغ

مهتابی چرا نمیهستند خاموش را فکرها ا بتّه كنند؟!

بیرونمی باشد! مراس مانده كسی ر ونکن  یگر روم

می سرم پشت را  ر كه می رحا ی احساس كن بندم

خوانیچلدرای سکوتهراسناكخوابگاهباحا م ه 

بی گفته ار . به خواعتنا از آرام آرام خارجیكیانا ابگاه

نه  شورهونهاحساسناراحتی!می نهعمله ارم  شوم.

كمی  فل  ه   كمی شاید و سر رگم  كمی فل 

ترسیده!

*** 

هابازكلّخوابگاهغربجنبوجوشبو . ربیشتراتاب

شانمشغو آما ههایوهمهباشوبوهو ووال راتاب

قرار ا تّحصیلی فارغ مراس  بو ند. ازشدن یکی  ر بو 

نی  فل  ه  ما و شو  برگزار  انشگاه تئاترهای آمفی

هیاهو از ه  راهرو  اشتی . فا له آن شروع با ساعتی

بو وبچّهبی ازنصیبنمانده ای اتاببهآناتابو از ها

مانبهشدّت ویدند.ناگهان راتابای سربهآنسرمی

 ختره یکیاز شد  كوبیده  یوار مانایاتابهمسایهبه

شد گ  سرو دا  ر كه جیغی با و پرتاب اتاب  اخل

متوجّهر كسی م  جز به شد. كوبیده  یوار به تلریبا 

عاقلاندر  یدننگاه با حداقلمحلّرنگذاشت. یا نشد

خنده با خو ش به م   ندانسفیه ای ابلهانه هایی

شده عذرخواهیسیمکشی از بعد و  ا  نمایر را اش

ازاتابخارج«كشمت!می»ز :ر ن رحا یكهفریا میك

می تکان تأسف با را سرم كه حا ی  ر رویشد.  ا م

آرامیمشغو شانه به بهبرگر اندم  و ز نموهای شدم

 رفت ... فرو ساكتی؟!!»فکر آرام را« ای  آرامی به كیانا

خوابیپریده از كه انگار نگاه كر . كنمکاوانه پرسیدو

 بخندیتصنّعی فل با جوابررا تکانو را باش سرم

بی كامال  یك بخند با ا م  رویا پشتسرمان احساس!

فریا وكوبیدنپارویزمی كیانارا داكر وهمی كه

سرعتبهسر برگر اندی با شیبا سرمانرا كیانا م و

همان  ر را  ورت  افتا . زمی  روی و شد كوبیده م 

با هانبازنگه اشت وباچشمانتاحدّیگشا حا ت

را اش پایینی  ب كه حا ی  ر ز م. ز  رویا به شده

گزیدخندیدوبهسمت آمد. ورت رابوسیدوگفت:می

خدا» به نه؟ نشد كه روریت بش ! فدات م  ا هی

ای كیانایبیمی به بزن  شعور!خواست   ستیبه« بعد

 رحاشانه و ز  میام را  ستكیانا را یكه او گرفتو

كشانمیكشان  ا : ا امه او  ب»بر خراببه ببی ر 

 رهمی حی ه از رون« ورتیهبیشترمیا یاقرمزه؟

بعده اورا  ا . كیفر ور  رآور وبه ستكیانا

آرایشر كیانا نشستتا خو شه  رویتختو نشاند

كمابیرشب  بخندی راكند. روی  و ز م پوزخند به یه

های ریختهبو رابست برگر اندم.موهای راكهرویشانه

ت  به و بر اشت  تخت روی از را ام مشکی مانتوی و

 بست  مشغو  تككمه كر م. تك به و شدم های 

رسیدگوشسار م.جمالتیكهازآنهیاهوبهگوش می

بو شنیدمگفتوگویرویغا بچیزیكهمی كیانا با ا

برهمهیغلغله یخوابگاهكهبهخارر دایبلندرویا

كر واو ی چیزه فریا رویابو كهسركیاناغلبهمی

 یدسایه كر  نگاه آینه وقتی ر كه ای خارر به یز 

آنیکییكچشمرپررنگ از نگرانیسایهتر از یست!

گشده!   واسههماتن»چشمانركه رآمدگفت:
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آ میهماه كاشعروسیخواهرشیهموقع یگهبو !

افسر گیمی باشه تا  و شما ك حرفبا خبیه گیره!

گ مغزآ ما وال می»كیاناگفت:«میری كه!بزنی !نمی

حوضمی آبر...!مثل راه مثل  ه  مونه  گفت:« رویا

 اشت؟» ربری چه » گفت: و ز   بخند واقعا»كیانا

كهمنتظرجوابیبمانداضافهكر :وبدونای «ی؟!نفهمید

مانوبرگشتسمتتخت«تمومشد!برو باستوباوش...»

وازنر بانباالرفتورویتختخو شنشست. دای

جیغو ا های رونراهروهنوزتمامنشدهبو وم با

الاقلبهخاررای  خیلیناراحتبو   وجو ای كهرویا

بو تابااوسرمانراببرندخداراشکرمیكر م.كههمان

امراسركر موكیفهای راكهبست ملنعهمشکی كمه

امراروی وشانداخت .بهسمت رایررحسنّتیپارچه

 ز :  دای  كیانا بری ...!»رفت . باه  وایسا آرام! «هی 

كیاناحو لهبه یوارتکیه ا موبانگاهیمنتظرانهبهبی

تند شو . حاضر تا شدم وخیره پوشید را  باسر تند

ازرویتختپایی پریدوبهسمت آمد.نگاهیبه تلریبا 

تا»گفت :«پوشی؟امروزممشکیمی»م انداختوگفت:

 بخندتلخیز .بیرونرفتی «پوش !آخرعمرمشکیمی

كیاناا عبور رحا یكهوبعدازگذرازآنراهروی عب

چشونه» ا وار حیاطشدی .گفت:نفسررابیرونمی

«ای  خترا؟شان،آور ی هرسا ازای مراسمانداری !

باغچه كنار از ه  همراه به و نگفت  سمتچیزی به ها

بهورو یآمفی بعدكیانا چند قیله رفتی . آمفیتئاتر

 گفت: و كر  اشاره پارچه»تئاتر واسمون بال سا    م

بهسا  «گوییز ن!خوشامد آمفیتئاتر سرتکان ا م.

بالمشهوربو چونچندباریك ماندهبو سلفرخراب

س  ه  بار یك و كامال !شو  نه ا بتّه بو ! ریخته اش

چندهایره هری ند یی ستههایپوستشدهچوب

كر .وار كهشدی وقتیكبار باسیكنفرراپارهمی

نصفسا  ه پرنشدهبو .اگركلّكسانیكهآمدههنوز

می جمع ه  روی را بو ند از تماوز91كر ی  نفر

ر یفنمی  ند یاو یکیاز روی و كیانا با هایكر .

امانداخت وخو موسرینشستی .نگاهیبهساعتمچی

آما ه مراس  شروع  ر برایحداقلیكساعتتأخیر را

كر م.

*** 

سخنرانیمدّتی با بو . مراس شروعشده كه هایبو 

برای  یگر نفر چند و رئی،گروه و مانرئی، انشکده

ایپیداالالییخواندهبو ندوسا  سکوتخستهكننده

كر هبو .نوبتتلدیروتشکّراز انشمویانممتازكهرسید

یمختصریآغازتازههمهكمیبهخو شانآمدندوهمهمه

 م راآخری نفرخواندند.باالرفت و وح رابعدشد.اس

ازچند حظهتأخیربهخاررتعارفاتاساتیدوروسااز ست

تشویق تحمّلكر ن از بعد گرفت . هاهایبچّهرئی،گروه

امرفت .میانراه داییکیپایی آمدموبهسمت ند ی

 آمد: سرم پشت از پسرها نی»از  ا اشتون كهآخی... ،

تیزبرگر اندموبهاوكهكنار«بهتونتبریكبگه؟ سرمرا

می ستی پایاو به كتاشپایررا  وخت . چش  كوبید

ایرنگاسارتیبهت  اشتوپوزخندبه ببهم قهوه

های رابهه فشار ا متااز رزشچش  وختهبو . ندان

خفیفچانه گفت: كن . جلوگیری ب»ام خدا انلدبه را رت

كنی! اذیت خو تو انلد خاررش به كه نداشت «ارزش

ترازخواست سرشفریا بزن كهبرا رم خیلیباارزشمی

كندخواست بگوی چرورجرئتمیتوبو امّانتوانست .می

یبرا رم كسیكههر حظهیزندگی راكنارشبو م رباره

اشمكهكنار ستیای رور حبتكندامّانتوانست . ید

 ای كه: مثل كر  و رك آرش...»چیزیزمزمه او« امّا

گفت: و  وخت م  به سبزشرا چشمان نگذاشت. محل

هیچ» اهمیّتنمیاون تو به  ا !وقت راگوشه« مانتوی  ی

چشمان   ر را خش  كر م. مشت را  ست  و ز م چنگ

دوجلوی رااحساسكر موقبلازای كهكیانابتواندبفهم

هار شدموازسا  خارجبگیرمبهسرعتازمیان ند ی

 بعدفریا : شدم دای ویدنو كمیكه ور  بر»شدم.

های رابهگوش رسید. برنکر م.قدم«كنیدخان اربابی...

ترشدوتندتركر موبهسمتخوابگاهرفت . دایپاهاتند

وترسیدهبو مبهپشتچند حظهبعدكهجلوی رختت

 ز : فریا   وباره رسید. اربابی...!»سرم خان  را« سرم

برگر اندموبانفرتبهچشمانسبزشز ز م.

*** 

شدهبچّه جمع غلغلهها  رختتوت   م و ازایاند ست!

كهنز یكمی می ور كنندوشومچندنفریبهم اشاره

می چیزهایی  رگوشی كه نز یك ازمیگویند. كیانا شوم

می سمت  به و بیرون جمعیت اومیان به اهمّیّتی آید.

ازمیانحللهنمی هاییكهباترسبهیبچّه ه وراه را

شده میم خیره باز میاند جلو و كتكن  پسریبا روم.

روح قهوه انگار افتا ه. زمی  روی توت  رخت جلوی ای

كن . رزان رامشتمیخواهدبخند امّاخو منه! ستمی

 رختسلوطمی رنگاوتوتیاز سرخ بستر  رون و كند

 ■ام!افتد.م  فل بهتوتخیرهشدهمی





 0313 ماه بهمن|چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و چهارم شماره 11

 «اسیر انباری»داستان کوتاه  
سا هازبوكان69 «ماریهمحمدی»سندهینو


.ام رراهمدرسهبو مكهیا مآمدكتاب راجاگذاشته

 احساسز .قلب تندتندمیندبه انگارباشكبرقیز 

 اشت  میبدی انباری   ر باید ه  را امروز كه  انست 

كن  ساری میمدرسه خیلی میترسیدم. نه توانست .

می نه و مدرسهبرگر م بروم كتاب بدون  رتوانست  .

و بگیرم را راه  گرفت  تصمی  كه بو م افتا ه  وراهی

بروم زندانی تلریبا مدرسه. گندوی بو انباری  ر شدن

.یكعا تمحک همراهبامشتبرای یكعا تشدهبو 

هایخان مدیر...خال هوقتیبهمدرسهرسیدم رو گد

بو ند بسته گوشمیرا به ملی  دایسرو  كه. رسید

 نف،عمیلی.خیلیترسیدهبو مخواندندرامیهاآنبچه

چند به رمدرسهكوبیدمكشیدمورفت جلوومحک .

ملكثانیه كه گذشت انتظاماتای )كه ا موت

بازكر وحشتناك پوزخندیمضحكمانباشد( ررا با . 

 امروزرا:خوباستنگاهسنگینررابه  وختوگفت

 بیاتو...!كنی ه حسابیكیفمی

گذاشت او ی قدم رحیاطمدر .سهپشیمانشدمبا

ز  سرم به فرار فکر ای یکدفعه از قبل اما بتوان . كه

حركتیازخو منشان ه از وررفمحک بازوهای را

پیرمدیرچسبیدندوكشان  وحشتناكوكشانم را

بر ندبد شداخالقمان رنگ ورترقرمز م   یدن با ..

بو  شده عصبانی خیلی چشانگار  ر را ای  به  مانر

:كر مگفت . رحا یكهای پاآنپامی یدمخوبیمی

خان م .....م....م....م ..!

انگارتوآ مبشونیستی !و یآ متخان مدیرگفت:

كن !!می

های راگرفتووبدوناینکهچیز یگریبگویدگوش

بر سمتانباری میم را  انست كهباخواهروتمنا.

نمیكر  رست كاری خفهشو  ن   یل همی  به خون.

 انست كهعاقبت.و یمیآیدگرفت تاببین چهپیرمی

 رواقعانباریاتابكوچكوبدبوییبو كهخوبیندارم .

میبویموش وگندیده  یدنربهه  ا مر ه حا  از .

.خان مدیر ماغرراكه رواقعبهخررومفیلخور می

ایبازیشترشباهت اشتراگرفتو ررابا گدجانانهب

گفت  با و تو هل ا  م را و برایكر  و بشی اینما :

باچفتوخو تكیفك   ررا امیدوارمخوشبگذر . .

كر  محک  كهبست بو  آور ه پارك به را م  انگار .

ازهمان حظاتاو حا  بهه خور !!گفتكیفك می

تتهوعبسیارشدیدی اشت وچیزینماندهبو كهحا 

.برایمدتی ماغ راگرفت وپ،ازمدتیبهباالبیاورم

...!جورمواقععمبآرامشی ار .خواب رای خوابرفت 

  دایوقتیبیدارشدمغروببو وهواتاریكشدهبو 

.تنها داییكهبهگوشرسیدایبهگوشنمیهیچبچه

. رسید دایبست  ربزر وآهنیمدرسهبو

هابلههههههههههههههههه...!مدرسهتعریلشدهبو وبچه

م  رمدرسههایخو رفتهبو ندهركدامبهخانه تنها .

هاازپریدموبامشت.یکدفعهمثلبربگرفتهماندهبو م

هوار و  ا   اشت  و بیچاره  ر جان به افتا م  گد و

جاماندمكر میم م  كنید باز را  ر كنید: باز را  ر !

رمضانكن خواهرمی عمو مدیر! خان  آن؟ كسی جا؟

؟؟وایخدا!نیست

.یعنیبایدتاكر ماماهمهرفتهبو ند اشت سکتهمی

بمان  خرابه ای   ر بو فر ا  شوار برای  تصورشه  .؟

می كاری باید یك چرور؟ و ی ه كر م  قیله

كن نمی تحمل میتوانست  حا  از  اشت  رویرفت ! !

گریه  ربغلگرفت . امگرفتهزمی نشست وزانوهای را

ییك. رای  حظهیكقررهاشكرویجسدمر هبو 

بعدسوسكافتا  بعدازچندثانیهسوسكتکانخور . .

اشت. هایركروقوسی ا وبلندشدبهپاهاو ست

.م ه كهخیلیترسیدهبو مخو مكر برّوبرّنگاه می

محک چسباندمبه یوار ای  حظهسوسكشروعرا  ر .

:خاكتوسرسرخورتكن بازه كهكر بهحرفز ن

چندمتهاینمایی بار ای  می! كی تو آخر آ م؟ خواهی

خواهی؟میخواهیسروقتبیاییمدرسه؟كیمیبشوی

؟!فازازچشماتبارهبیرون؟!هانی بزنمتبربسههمچ

خواهی؟می

بو  اخالبما رم همهاخالبسوسكخیلیشبیه به  

كالفهمیچیزگیرمی باتعمبسرمراكر  ا وآ مرا .

؟زنیتکان ا موگفت :تو...توحرفمی

بزنی حرف بلدی تو فل  په نه چیپه پ، م . ؟

 یقدرت ك،های هیچ فکر  ر كه  ارم ه  گری

.گنمدنمی

؟باتعمبگفت :نهبابا!خبچیه
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گفت م ّ و كمیم ّ خب...سوسكبا توان خبمی:

رابرآور هكن ...!آرزوها

!!!!!تونمیتوانی غیرممک استگفت :امکانندار 

؟گوی خواهیبگوییم  ارم روغمی:یعنیمی ا ز 

؟كارینک اونرویسگم باالبیایدگوی م  روغمی

چشمت جلوی بیارم را وآبا ت جد بیهاكه م . تربیت

گی...گوی ؟تومی روغمی

خنده كه حا ی گفت  ر بو  گرفته نهام نه نه م : !

.م گفت ...گویینگفت كهتو روغمی

عصبانیت اشتمی از حا یكه گفت ر چرا!تركید :

!گویی...منظورتهمی بو گفتیكهتو روغمی

خنده جلوی زور به می اشت  را سوسكگرفت ام .

مسخرهقیافه و مضحك خیلی امای بو  كر ه پیدا ای

گفت  شوخی به و كر م تحمل را ازخو م م شخصا  :

پوزشمیجناب عفورلب عا ی را حلیر بنده ای   رفا  .

.كنید

خیلیخبحاالبرایای آرامشدوگفتسوسك كه:

.ثابتكن یكآرزوبک 

گفت  و كر م میكمیفکر بروم: ای خرابه از خواه 

.بیرون

 بور یراخواندوم ح،كر مكهبعدسوسكزیر

روم. ارمازتویسوراخكوچکیكهروی ربو بیرونمی

ست و ارمكتابچندثانیهبعدم  یدمكه راتاق ه

گفتخوان می و آمد اتاق  به مامان   حظه ای   ر .:

آشازخانهم ه همراهما رمبه" خترمبیاشامبخور."

اشبهموضوعسوسكفکرهمه.امارفت وشام راخور م

..حاال یگرازانباریوخان مدیروحشتنداشت كر ممی

هست یاسركالسوانگار انست كهیا راتاق چونمی

 انیدقیافهخان مدیر.نمینهانگاركهاتفاقیافتا هاست

خنده چشمانرچلدر جلوی را م  وقتی است  ار

.بیندمی

■وای  استانواقعیت ار ...



 «پاک کنی که مریض شده است»داستان کوتاه  

«فارمهگائینی»نویسنده


ف ك  پاك سمیرا روز خواست.یك قرض را ارمه

پاكپاك به شروع و بر اشت عمله با را كر نك 

مینلاشی پاكاشكر . پاككند. خواستكل فحهرا

ررفرفتكهكمر ر ررفوآنقدرای ك بیچارهای 

ك نبو وآنرارویگرفت.سمیراا الحواسربهپاك

لیغصهكنررا ید خی ا .فارمهكهپاكمیكاغذفشار

ه كمرش اشتنصف خور .آخره كوچكشدهبو .

پاكشد.می كر فارمه تمیز پاكك را كمر باو ك را

ك  پاك حاال جامدا ی. توی گذاشت و پیچاند چسب

خوبمی حا ر فر ا تا كند استراحت حسابی توانست

■خوببشو .
 

   





 0313 ماه بهمن|چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و چهارم شماره 11



 

 

 





 
 

 

 
 

 مجید رحمانی ،ولنتاین :امه کوتاهن فیلم

 ظهیری حانهیر :بررسی اصطالحات سینما

 پور کتاب دزد، برایان پرسیوال؛ ساحل رحیمیلم: یفی و تحلیل معرف

 

 

 

 

 

 

 

ـنـیـس
و ت

ما 
رـاتـئـ

 



 0313 ماه بهمن|چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و چهارم شماره 11

  بررسی اصطالحات سینما  

«ریحانهظهیری»


پر ازی .میسینماییا رالحاتازبرخیبهبخرای  ر

 :ا ف

آتالوناژ تدوی پایانیی رمرحلهفیل ورنگحا البه:

ا الحهمسانایگونهبهتصاویرورنگنور رآنكهگویندمی

 .شوندمی

آداپته هنری یگریهایازعر هویا یگرانازآثاراقتباس:

گویندرا رسینما سینمای رآ اپتهیاواقتباسمتاسفانه.

فیل مانند. گیرمی ورتایغیرحرفهبسیارشکلیبهایران

اقتباستااستسرقتگفتشو میكه«شوخی» فیل ای .

 رخشانبازیبا«فریزراستیون»یساخته«قهرمان»رویاز

 .استشدهساخته«هافم  استی »

آرک مور وسیعهای ر حنهكهرنگسفیدوقوینوری:

 .گیر میقراراستفا ه

تهیهفیل یكمعرفیوتبلیغبرایكهكوتاهیفیل :آنونس

 .شو می

آیریس  وربی  رشدهتعبیهایقرعه یافراگ  یاآیری،:

چش بیهعنچونساختمانیكهاستعکاسیوفیلمبر اری

 .كندمیكنتر رانگاتیوبهنور هیمیزانو ار 

صابونیآپرای تلویزیونیارزشك هایسریا بهآغاز ر:

ای بعدهاوشدمیپخرداومم ورتبهكهشدمیگفته

یافتراهنیزسینمابها رالح ا رالحای ازاستفا هعلت.

 ركارحی كهبو ندزنانی نوعای هایمخاربكهبو ای 

 رای شویندهكاالهایتبلیغو یدندمیراهاآنآشازخانه

كهاستسا چندی « وستان»سریا .بو رایجهافیل گونه

 .فیلمهاستگونهازای شو  میپخرآمریکاویزیونتل ر

اپیزود باكهكاملچندقسمتیكوتاهفیل یكازهرقسمت:

هرچندشو  میمتصلهاقسمت یگربهمضمونییا رونمایه

باشد اشتهمتفاوتی استانهرقسمت یاز ه»فیل مثل.

مخملبافسمیراازجملهسازفیل یاز هتوس كه«ساتامبر

«برا رانیساخته»كابوس»اپیزو یكفیل یاوشدساخته

كیارستمیكهاست»بلیت»فیل  آننمونهتری تازه«.تاویانی

.هستندآنقسمتیكیسازنده یگر وكارگر انهمراهبه

تدوی ی رمرحله(فری ) وقابانتهایچسباندن:اسپالیس

نامیدهاساالی،ند  هتشکیلممتدنواریككهنحویبه

 .شو می




اسپالیسر چسباندنبرایتدوی هنگامكهاست ستگاهی:

 .رو میكاربهیکدیگربهفیل هایقرعه

استودیو فیل هایمکانشبیهكهبستهاستفضایی:

 .شو میبازسازی

آمریکا فیل آكا مییجایزهیااسکاریجایزهمراس :اسکار

استجهانسینمایینوارهجشمهمتری واو ی  ازاسکار.

استكاركر هبهآغازرسما6383سا  كهمراس ای  ر.

توس شو  میبرگزارآمریکاهیلزبور ییمنرله رهرسا ه

 كارگر انیبازیگری هایشاخه راسکار فراواناعضای

موسیلی حنه رراحی تدوی بر اری فیل نویسی نامهفیل 

و سانتی91رالییتندی،وشوندمیبرگزیدهافرا ی...

یجشنوارهتری منظ مراس ای .گر  میاهداءآنهابهاسکار

وتو یدا گویاسکار مراس هرازبعدواست رجهانفیل 

 .شو میمشخصبعدسا پركاران

استیکاسلپ  امتهایفیل ازنوعیبهاستیكاسلاك:

ها رآنبکوبوبزنوتحركعنصرهكشو میگفتهكمدی

استچشمگیر «سنتمك»كمدی نوعای بنیانگذار.

استآمریکایی رواج6381تا6361هایسا  رنوعای .

كر افو تدریجبهاما اشت هارو د» ورهآنهایفیل .

 .هاستكمدیای یازجمله«وهار ی ور »و« وید

اکسپرسیونیسم ی رفا لهكهاستهنری-ا بینهضتی:

ای هایویژگی.آمدوجو  رآ مان6399تا6319هایسا 

واحساساتعوارفی ریچهازجهانبهنگریست نهضت

بهكهشکلهمانبهواقعیت اكسارسیونیستی رآثار.است

 .شو میبیانرسد میهنرمندنظر

رامحی وهمدیگربهنسبتبازیگرانرفتاروحركت:اکشن

بهشروع ستوربهاكش .گویندمیاستكنریكبیانگركه

 .شو میگفتهه كارگر انازجانببازیگرحركت

انیمیشن شو میگفتهمتحركنلاشیبهانیمیش : امروزه.

یاوكارتونبهمرسومهایفیل ا رالح ای ازمرا غا با

معنیبهفیل ومتحركنلاشیازتركیبیكهاستهاییفیل 

استآنمصرلح  رواقعكارتونیهایفیل استگفتنی.

بر اریفیل فرایند ركههستندفراوانیجانبیهاینلاشی

گیرندمیجانفری تك كه رحا یوكنونیشرای  ر.

سازیانیمیش است یافتهایگستر هپیشرفتفناوری

ترآساننه رایاازاستفا هبااینكوندار راگذشته شواری
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پذیر میانمام تو یدمشهورتری « یزنیوا ت»شركت.

تری معروفواستانیمیشنیهایفیل یكننده

و انلدك ماوسمیکی وجریتام « یزنی»هایشخصیت

استگوفی بهتوانمیانیمیشنیاخیرمشهورهایفیل از.

 . كراشاره«نیمو رجستموی»و«شرك» «شیرشاه»

کالرایستمن پ،كهاسترنگیفیل منفیینسخهنوعی:

تکنیتکنیك ر.شدابداعآننلایصرفعوبرایكا رتکنیاز

وترسنگی  وربینیفیل  نوارسهازاستفا هعلتبهكا ر

ایستم رنگیفیل امابو الزمعا یهایاز وربی بزرگتر

سهو تهمچنی .بو استفا هقابلعا یهای روبی  ركا ر

ازرنگیچاپالبراتورهایتمامی رچاپامکانوارزانیوكار

 .استكا رایستم مزایای یگر

 :ب

بازیگر  رخا ینلرایفایبرایكهاستفر یبازیگر:

زمانیازبازیگرشو میانتخابفیل  كهشدسینماوار 

افرا تربیشكهمستندوسا ههایفیل یازمرحلهسینما

انمامراخو یروزمرهكارهای وربی  رملابلعا ی

یافتارتلاءگریروایتمرحلهبه ا ند می بهابتدابازیگر.

وتئاتر رتوانستمیبازیگریعنیرفت میكاربهكلیمفهوم

یملو هورو ابتدای ركهچنان.كندنلرایفایسینمانیز

تحری ازكهبو ندتئاترگرانبازیای سینما بهبازیگری

كنند بازیسینما رشدندحاضرو رآمدندبهخو یاو یه

ز پ،راتئاتربازیگرانكهبو سینماای سینما بلوغبااما

وبازی. ار فربكامالتئاتر ربازیبا رسینمابازیچراكه

 بازیو رحركتاغرابقبیلازهاییویژگی رتئاتربازیگر

 دارویكاروبازیشدنارائهزمان ریكیابازیتداوم

 رحركتواستغیرتداومی رسینما بازیكه رحا ی. ار 

نیستآمیزاغرابرفتارهاوا او سینماكهبو شکلبدی .

مدرسهمنظورای بهوكر تربیتبازیگرانیخو برای

ایلیا»یتمدیربا63۹۱ رسا «اكتورزاستو یو»بازیگری

بازیگرانی.شدتاسی،نیویورك ر«كرافور چریل»و»كازان

ازجمله«كویی آنتونی»و« ی جیمز»«براندومار ون»چون

 .بو ندمدرسهای یافتگانپرورش

گردانبازی مسئو  كارگر انانتخاببهكهاستشخصی:

راهاصیتشخبتوانندهاآنكهایگونه بهاست بازیگرانباكار

اعما خو كار ررامیزانس وحاضرراگفتگوها تحلیل

 .استوممربایحرفهبازیگریخو معموالگر انبازی.كنند

کاربدل های حنه ركههنروروماهروچابكفر ی:

وتصا ف انفمارپرش خررناك ایحرفهبازیگرجایبه....

 .كندمینلرایفای

برداشت .گویندمیبر اشت  حنهیكازبر اریفیل به:

نماییتواندمیبر اشت.شو تکراربارهااستممک بر اشت

باشدای قیلهچندیاایثانیهچند  راستممک بر اشت.

آنبه ورتای  ركهنرو كاربهفیل نهاییینسخه

 .گویندمی

ازمبر اریفیلحم واقع ر روزانهبر اشت:روزانهبرداشت

شو گرفتهبایدبرنامهربقكهاستهایی حنه بر اشت.

بی  راما. ار فیل نوعبهبستگیواستمتغیركامالروزانه

 ر قیله و بر اشتاستاندار  واقعیایحرفهسازانفیل 

 .استروز

 رقرعبدونكهسکانسییاروالنینمای:طوالنیبرداشت

 بر اشتاو ی كهذهنیتای باشو  گرفتهبر اشتیك

 .استآنآخری 

قبو مور كهایاز حنهممد فیلمبر اری:مجددبرداشت

بازی  رایرا خارربهاستممک .استنشدهواقعكارگر ان

هریاوكا ربهافرا یمنتظرهغیرورو و دا نور گفتگو

 .گیر می ورتممد بر اشت  یگربینیپیرقابلغیرایرا 

(کاتیاقطع)برش استا رالحینما یا حنهقرع:

مونتا ی)تدوینی زمانی  حاظبهنماسازیاندازهمعرفكه(

استآنحركتیومکانی تدوی مختلفمراحل رنماقرع.

 .متغییراستبسیار

گراندبک تصویرعمق ركهرامناظریواجسام  داها:

 .گویندمیگراندبكشوندمییدهشنیا یده

آپبلو فرهنگ ركهتصویركر نبزر یانماییبزر :

كهای مثلشو  میگفتههافیل قرعتغییربهسازیفیل 

هایفیل ازیاكنی تبدیلمتری99بهرامتریمیلی61فیل 

 .كنی تهیه99نسخه یمیتا ی

آنسربررامیکروفونكهاستانعرافیقابلیمیلهبوم:بوم

رو میكاربه دابر اریبرایوكنندمینصب آنكاربر .

كاراكترهایبهمیکروفونساخت نز یكوكمکیبیشتر

 ■است.مختلف داییمنابعباگفتگو رحا 
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 «The Book Thief))کتاب دزد»معرفی و تحلیل فیلم   
«پوریساحلرحیم» «برایانپرسیوا »كارگر ان


سوفینِلیسه-امیلیواتسون-جفریراش:بازیگران

جانویلیامز:موسیلی

فاك،قرنبیست :كنندهتوزیع

8169اكتبر9:انتشارتاریخ

 قیله696:مدتزمان

آ مان-ایاالتمتحدهآمریکاهایسازنده:كشور

 آ مانی - انگلیسی:زبان

 

تحلیلفیلم:

براساسرمانیپر« ز كتاب»نخستبایدگفتكهفیل 

91نویسنده-زوساكفروشوموفقبههمی ناماثرماركوس

استرا یاییساختهشدهاست. رای رمان راوی دایسا ه

 خنرینوجوانبهنام « یز »مر استكه استانزندگیِ

می بیان رویهرا ه كند. فیل   ر كه ای

تبهآنا امهیافتهاستوكارگر اننسب

وفا ارمانده.

از تصاویری فیل  ابتداییِ سکان،

 هدكهبا داییمر انهومهربانابرهایآسمانرانشانمی

مر  حبتمی از فیل  راویِ است. شده ای ا غام كهكند.

نبایدترسید.حركتازررسیدنمیرندوبههنگامفراهمهمی

رسی ووار قراریمیرسدوبهزمی میانابرهابهپایانمی

گویدكهاوبهزندگیِشوی .راویِمر می رحا حركتمی

مندبو هعالقه«سوفینلیسه»بابازیِ« یز » ختریبهاس 

گر ی .یای  ختربازمیگونهمابهگذشتهاست.وای 

 ركهكمونیستاستونازیبهعلتای « یز »ما ر ها

ناچاپی به هستند میاش آ مانر به را فرزندش  و خواهد

بفرستدتاتحتسرپرستیِیكزوجآ مانیزندگیكنند.ا بته

 رقبا پر اختكمكهزینهكهنوعیكسب رآمدبرایآن

شو .برا ر یز  رحی سفرو رقرارزوجآ مانیتللیمی

گورك می كه زمانی برا رش  كر ن  ف  هنگام به میر .

كارش از می ست مر  آن كت از كتابی افتد.كشیده 

كتاب و كنمکاو همی شخصیت از  یز  مشخص وست جا

ای می پ،ازآن شو . كه ر د خواندنو انست است.

برف  رحا حركتسکان،ِ ماشی سیاه و جا ه هایسایدِ

كنند.با رختانیخشكشدهوتضا بصریِزیباییراخلقمی

هی كه ز ه وزمستان ندارند خو   ر را حیات از نشانی چ

زمانوایكهبرروی فحهنلرمینوشته از را ما بند و

«.6392فوریه–آ مان»كندمکانوقوعحا ثهآگاهمی

رسد.هان،هوبرم وزنربا یز بهملصدمور نظرمی

 واتسون»بازی امیلی و راش  یز «جفری جدید وا دی 

 مر ی و زن گذرانجاهستند. برای كه میانسا  و افتا ه

شده ز ه جنگ كو كان نگهداری به حاضر  رزندگی اند.

–شوی كهاومر یمهربانبرخور او باهان،متوجهمی

 بوروخوشبرخور استو رملابل همسرش-احساساتی

هاییرسد.ازآنجن،آ مروزامنرلیوبداخالببهنظرمی

هایمهربانیهستند.شوندو ی رنهایتانسانكه یرنرممی

یبهشتشدهاست رحا یكههیچچیزآن یز وار محله

و سرما برفو نیست! گونه بهشت زمانی و موقعیتمکانی

كهیخ وحشتی و رعب برابر  ر بندان

باشد.پیشوابهراهانداختهاستهیچمی

 نازی آ مان پرچ  نیاویخت  –ترساز

 اشت – شنام ا نبههیتلروحشتاز

كتابیاكوچکتری اتصا یبایهو یها

كمونیست رایا آ مانی برتر نژا  بخواهد كه هرچیزی ها.

كشندهخدشه راسیس ِ و كند بر  ار سوا  زیر را هیتلر ی

ای حا وقتیوار خانه با یهان،ومحکومبهزوا است.

هوكوچك اماگرموشوی بامحیریهرچندفرسو روزامی

ایكهشاملیكسا  كوچكشوی .خانه میمیمواجهمی

ایكهتویای سا  استویكمیزنهارخوریوآشازخانه

ربله به  یز  برایرآما هجاگرفته. تختیكه به و ی وم

كر ه روز آن فر ای شو . می راهنمایی  یز «روزا»اند به

بایدآنمی راگویدكهاو اوسرمیزها كند. مامانوبابا دا

می تمری  را كلمه  و ای   حظه بحانه همی   ر كند.

مارابا«رو ی»ایبهنامنواخت  دای رو دایپسربچه

كند.او ربدوورو  یز را یدهشخصیتتازهوار آشنامی

كندكهاوبهیك وستاحتیاج ار .پ،استوحاالفکرمی

ب میبرای اقدام مدرسه به  یز  ور ن  یز  زمانیكه كند.

بررویهایساختمانمدرسهمیرو یبهپله او نگاه رسند 

شو .هاقفلمیینازیهایسرخرنگو لیبشکستهپرچ 

خواهدكهنامراوتازهوار استوهنگامیكهمعل ازاومی

می فل چندضربدر او بنویسد  رویتخته بر  یز كشرا د!

مرگصحبتمی از فیلم کند.راویِ
میرندوبههنگامفراکههمهمیاین

 رسیدنشنبایدترسید.
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شو تامور تمسخرقرارسوا ندار وهمی مسا هموجبمی

گیر .

وعباای وجو  یز بهكتابیكه ز یدهاست القه ار .

 ستانرمی  ر را آن شب میهر خواب به و تاگیر  رو .

حسابمی به او پدر  یگر یكشبهان،كه  راینکه آید

رساند.یخواندنویا گرفت  اورایاریم

 یز  رمدرسهبههمراه یگرشاگر ان

است. آ مان ملی سرو  خواندن مشغو 

یهو یانوگویندآ مانكلماتیكهمی با ها

نمیغیرآ مان برا ری پیمان وها بندند

روی كهزمانباای كلماتبهفضاییمیه 

حمله و تماوز مور  سربازهاییهو یان ی

گرفته انآ مانیقرار اندامی«مک،»د. پسرییهو یاستبا

كندایوموهایی ختوسیاه.اوبهناچارما ررارهامیتركه

تاالاقلجانیكنفرشاننماتیابد.

كر ه خو جدیدش زندگی مح  به  یز   یگر سوی از

وروشنرو رشتهایچش باو.است.بارو ی وستشده

هدیه.گیر مییا وخواندمیاشتیاببا اوهان، به ای

زیرمی یك یکشنریِ حروفا فباینوشتهشده هد. زمینی!

هایبر یوارهایتاریكونمورزیرزمی تا یز بتواندكلمه

جابنویسد.گیر آنمیهایا جدیدیراكهازكتاب

استتماممر م6393 رزا روزهیتلركه رماهآوریل

شهرجمع میدانا لیِ مانند یگرانمی ر  یز نیز شوند.

هارا هد.امازمانیكهتلیازكتابفریا شوروشا یسرمی

اوماترمیبهآترمی كتابی ستاومیكشند   هند.بر .

هایپرنیرآترشو و یبهاجباركتابرابهزبانهمر  می

میمی خلوت خیابان كه زمانی و كهساار .  رحا ی شو 

ك سوختهتاببیشتر برمیها میان آن از را كتابی واند   ار 

گذار . رهمان حظهزنیكه اخلاتوموبیلتویكترمی

می را او است  رنشسته را نلرمهمی بعدا  كه زنی بیند.

زندگیاوایفامیكند.

استمی  یز  برای خوبی  وست هان، كه گفت توان

هایاورادوكتاب ز یرسانچراكهاورا رخواندنیاریمی

می نگاه ترسیبرایمثلیكراز به همی موضوع اما  ار .

بد میآن  یز وها ز ن  آنواقعه دای ر پ،از شو .

می هان،را جاییبرایترسیدننیست. كه«مک،»ترساند.

هاپناهایكهپدرشباهان، اشتهبهآنبهواسرهیآشنایی

  را او است. میآور ه  یز  تختكناریِ خوابانند.رست ر

یپیوندونز یكشدنمک،و یز شایدبتوانگفتنلره

كتاباست.اوه چون یز بههنگامآمدنركتابیباخو 

كند.اماكنمکاویِآور هاستوهیچگاهآنراازخو  ورنمی

و بر ار  را كتاب آن  ار   وست استو نشدنی رام  یز 

 میبخواند عاملی همی  وو  یز  بیشتر آشنایی برای شو 

وازررف یگرما رهر ویآن نژا پرستیِمک،. هاقربانیِ

اند.هاشدهنازی

 ای بی نبایدشخصیتجنگنده تالش– ر گرمنرلیو

روزارافراموشكنی .اوبرایپو  رآور ن

 باس شست  به پو دارممبور افرا  های

ا روزا  یز میاست.  باسز تا هایخواهد

شده خانوا هشسته همی  از یکی رای ها

همراه رو ی با او  هد. تحویل و ببر 

خانهمی به اشرافیشو . و بزر  ای

یرو ی احبریکبارباپیشواشامه رسندكهبهگفتهمی

می باز كه  ر است!  یز نمیخور ه ازشو  تواندنگاهررا

خان پلکانباشکوهو  وسترهایآویزانوزیبایخانهبر ار .

شو .اوهمانزنیاستكهآید یز مضرربمیخانهكهمی

 حنی زن  یده. كتاب  ز یدن  رحا  را  یز  شب آن

هارا وست ار ؟وپرسدكهكتاب میمی ار واز یز می

كتابخانهآن به را او خانهوقت پسرشانی به متعلق كه شان

استمیبو  شده جنگكشته  ر و ای بابته از  یز  بر .

می خیلعظی كتابخوشحا استچراكه به هایآنتواند

اما ریکیكتابخانه یبزر  سترسی اشتهباشدوبخواند.

بیرونمی را  یز  آنزن  شوهر همی روزها حتااز و كند

 هد. یگرسفارششستشوی باسه بهآنهانمی

بهانه مکس شودبیماریِ می ای
دزدی آغاز ازبرای او های

خانهکتابخانه آن اشرافی.ی ی
کنندکتابهاکارخودشانرامی

 شود.ومکسبازسرپامی
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یحضورمک،وانگفتكهشخصیت یز بهواسرهتمی

یابد.مک،كهگیر وبهنوعیخو شناسی ستمیرنگمی

خانه از زیربهمدت وسا تمام وسا،از روزا یهان،و

به كه كتابی همان جز چیزی نشده  خارج شان زمی 

همراهر ار برایهدیه ا نبه یز ندار .اوتمام فحات

خواهدكه وبارهارنگسفیدمیزندواز یز میآنكتابر

هاراپركندو یای بارباقل خو ش.باكلماتیكهوازنوآن

قدرتخارب و  م،كر ه خو ا عا هخو شح،و ایكه

 رهمانشبآن اما بدهد. سر  یز بایدبهآنها هوا قدر

نمیمی مک،تاب كه میشو  سختی مریضیِ و گیر .آور 

هایجاریشدههاوكلمهاینك یز بهنیروینهفته ركتاب

آن مک،بهانه ر بیماریِ  و ایمان ار . برایایمیها شو 

 ز ی كتابخانهآغاز از او خانههای آن كتابی اشرافی. های

شو .كنندومک،بازسرپامیكارخو شانرامی

كندا بتهبهظاهرمی رانتهایفیل  راویِمر خو شرا

همان ورتیكهخو ش  رمی و»خواهد: كاله مر یبا

 ترسناك.-ر ا و محله«تاریك  ر ز ن قدم  رحا  یاو

ها!بعدازای ایاستبرایمر آ مبهشتاست.وای نشانه

بازمی حا  زمان به فیل  خانهقسمت  به نو گر  .  یز  ی

مسا هكهبهگفته هایربررویبسیاریر  استانیراویِ

توانگفتبررویازخوانندگانرتاثیرگذاشتهاست.وحتامی

جان و مر  از فراتر به وا اشته را او كه چرا مر ! خو 

گرفت توجهكندوبرایما استانیراشرح هدكهپراست

آن بلا. تالسبرای و زندگی شور آناز بازار آشفته  ر ه 

 جنگ میروزهای اعتراف مر  راویِ جهانی. كه وم كند

شانموجبشدهتااوه هاییچون یز و یدنزندگیآ م

ها رآید.بهزندگیفکركندوبهتسخیرآ م

محوریتجنگ با یكفیل  كتاب  ز  فیل  روركلی  به

شو .اشه بهجنگمحدو نمینیستوحتاموضوعكلیدی

عنصركتابونیرویزندگیبخرموضوعا لی پر اخت به

ای رامی بهآناست. توان رجایجایفیل مشاهدهكر .

فیل كههمه بخشیاز بهشتبهخصوص ر محله یاها یِ

ازترسبمباران ره چایدهپناهگاهرفته ای  یز اندو اند 

كندسراییمیاستكهبا حنیآراموشیوابرایشان استان

آن رو وحشتغا بمیها رعبو استرسو از فیل ا رهاند.

كتاب»  ز یدن« ز   و است كتاب به راجع اشفیلمی

 ■مفهومیجزبیشتر انست وفهمیدنندار .
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 «ولنتاین» کوتاه  نامه فیلم  
«ممیدرحمانی»


روز –جا ه –خارجی-6

 هتاافقمهفضایجاهایجا هپوشیدهازبرفاست.كناره

می نظر به است.آ و  ابری و گرفته آسمان ازك رسد. ك 

تروقتینز یكشو . ور ستخو روییقرمزرنگنمایانمی

حا می  ر عروسیاستكه رسدیكخو رویتزیی شده

گذراست.

(ا امهروز) –خو رو- اخلی-8

شان ركناره نشستهوهدیهوسروش ر باساز واج

رانندگیاست. حا  راهیملصدیهستند.آنسروش ر ها

سروشپشتر ازشا ی رحا رقصاستوگهگاهآوازی

می  رخواند.ه  شکلك خو ش از رااو هدیه و آور ه

 یدهخنداند.می شده پیچ كا و هدیه  و ماشی  پشت  ر

 دایآور .سروشازجیبكترخیاریسبز رمیشو .می

میموزیكرا روریكند.زیا  میبه ه  چیزیبه گویندكه

چی حبت آنها مشخصنیستكه استو بلند  و ی دا

كهزندوباخندهو رحا یسروشگازیبهخیارمیكنند.می

حا ترقص ار  هدیه كمی سمت هان به را خیار باقی

میبر .می خیار به گازی ه  خندهزند...هدیه به هر و

ند...افتمی

روز)ا امه(-فضایجا ه ركوهستان-خارجی-9

شو .كمیتعدا ی رخته  ركنارههایجا ه یدهمی

است. نشسته برف آنها گوشروی به مالی  با ی  دای

باالییرسد.می سر از و حا نز یكشدناست   ر خو رو

می باال  اری گوششیب به موزیك و خنده  دای رو .

رسد.می آنبا شدن  دا ور ك ها نیز میها محو شو .ك 

ك  جا ه  ر سرباالیی باالرفت كاملاز تا ك  رمهخو رو

شو .محومی

روز)ا امه(–خو رو- اخلی-۹

كا و سروشحاال و آور ههدیه جلویخو رو به را اند.ها

گوش به خو رو  اخل  ر ك   دای با مالیمی موزیك

میك هدیهرسد.می باز را خو ش خوشحا ی.كندا وی از

عروسکیزیباوكشد.انداز وفریا یمینگاهیبهسروشمی

گیر .قرمزرا رآغوشرمی

.مرسیچلدرنازههدیه:

ایكه ركند.گویكرویوشیشهوكا وی یگررابازمی

شو و وزوجعروسکیجواننهال یازماه یدهمیآ اخل

كند.راكوكمیهدیهانتهایآناند.ال ماهنشستهرویای ه

شنیده گوی ای  از آرام و سا ه موزیکی   نشی   دای

شو وزوجعروسکی اخلآنه  ررویهال آرامآراممی

.چرخندمی

این عروسكم وتو رویماه... وستهدیهبالبخند:

... ارماینوهمیشهنگهر اری

 گوی.:رفتی توسروش

خیلیقشنگه. وستت ارمعزیزم...

وسرشراازخو روبیرونآور هوفریا میکشد:

خداجونممنونم چلدرخوشبخت ..

خب وست اریكمابری ؟:هدیه

بعدمون:سروش سا  سی به می.بری  تونستی اگه

برایهمیشهباه ....مونرفتی بهابدمی

می ....كوكگوهدیه هدیهیشیشهخند  و شده ایتمام

آن میممد  كوك بلندرا آن آرام موزیك  دای و كند

یكندبا داروركهبهجا هنگاهمیسروشهمان.شو ..می

رو ...آرامگویبهفکرفرومی

 ركوهستان-خارجی -9 -فضایجا ه فالش-روز

فوروار 

می جا ه برف ر ك  وك  كمیسفید كفجا ه و بار .

می نظر به احتیاطحركتمیرسد. غزنده با كنند.خو روها

مسافتی غز .خو رویسروشوهدیه ررویجا هكمیمی

.جلوتریكآبا یاست

روز –جا هكوهستان-خو رو-خارجی اخلی/-1

احتیاطمی سفیدراند.سروشبا كه جا ه به  و هر حاال

شده استخیره اند.شده یكترمز هایآنكوچكخو روبا

می نلصفنیمیخو رویآنخور .كمیسر  چار شو .ها

كندتاآبا یكهنز یکیسروشمتوجهآنشدهو یسعیمی

هاستا امه هدو رآنمانگه ار .آن

كمیبعد:

ك خو رومتوقفشدهاستوبرفك كنارآبا ی رجا ه.

 هو رحا نگاهكر نسروشكاپوتخو روراباالزبار .می

است. موتور بررسی است.و نشسته  اخل  ر اوهدیه

آید.كمیبهسروشعروسکررابر اشتهوازخو روبیرونمی

و یاوسرگرماست..كندنگاهمی

م یهك سر مه....:هدیه
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گر  واز اخلخو روهدیهبرمی هد.سروشجوابینمی

وباعروسکرآرامآرامبهسمتد.پوشپا تویسفیدشرامی

رو ...كنارآبا یمی

سروشم میرمقدمبزن ...:هدیه

انگار دایرسروشمشغو آبریخت  ررا یاتوراست.

شنو ...رانمی

و یهمسرشمتوجه...زندهدیهچندبارسروشرا دامی

هدیه رپهنایبرفوشو .ك  دایبا بلندمینیست...ك 

پا توو باسسفیدشرو . ر  كوهستانبهسمتتاهمی

آرام و رنگبرفیکیشده برفبا و مه آرامتصویرهدیه ر

.شو محووناپدیدمی

شب–اتاب – اخلی-۱

تاریكاست گوشاتاب به كا ر از خارج هدیه   دایی .

...م سر مه...سروش...سروشرسد:می

گر  وآیدو نبا كلیدبربمی ستیبه اخلكا رمی

یبهه شو .اتابظاهرفضاروش می هد.رافشارمیبعدآن

اشكشیدهشدهاست.سروشتنهاپنمرهآنپر هریخته ار .

اوحاالحدو شصتسا یابیشترنشیند.خوابرمی رتخت

اوبهنلرهاند.اشسفیدشدههاینتراشیدهموهاوریر ار .

كمیخور هوسیگاریكند.معلومینگاهمینا  یوانآبررا

می استچهرهزند.آتر شده شکسته بلند.اش تخت از

موهایركند.بهخو شنگاهمیرو .روبرویآینهمی.شو می

می  ست نگاهكشد.را هدیه و خو ش از واج عک، به

تختربرمیكند.می  راگر  .به و خاموشكر ه را زبرب

هایآهكشیدنیفل گاهی داشو .اتابتاریكمیكشد.می

می سروششنیده آنهمی شو .از و پهلو ای   دای رور

گوشمی به تخت شدنر ر كهرسد.پهلو مشخصاست

است. میبخوابرنبر ه  ستررا راممد  برب كه ینی 

نشیند...شو و رتخترمیبلندمیكند.روش می

رسد:یهدیهخارجازكا ربهگوشمی وباره دا

رمقدمبزن ...سر مه...سروشمی

سمتبه.شو كشد.كمیبعدبلندمیاورویتخت رازمی

می همسرشگویشیشهرو .كمد هدیه یا گاری ایكروی

تختربر.آنماست كوكمی.گر  میبه را راكند.آن برب

مالی آن رفضاپخرموزیككشد.خاموشكر هو رازمی

و یگر داییشنیدهخوابد.اوبا دایموزیكمیشو .می

شو .نمی

روز–هاخیابان –خو رو-خارجی اخلی/-2

 ر  یدهسروش از واجر رنگ قرمز خو روی همان

گویشیشهمی است. حا عبور كه ر ایروی ند یشو 

می ه بان ركنارخیاباشد.جلو  شو .برف یدهمیچنانها

كنند.ایكالغاز رآسمانپروازمی ستهآسمانابریاست.

نگهمی نگاهمیسروشخو رورا آنها بهپرواز اوكند. ار و

میآرام ا امه حركت به گل هد.آرام نز یك فروشیبه

هااشایستا هوبهتزیی گل اما ی ركنارخو رورسد.می

ه توقفكر هوبهاونگاهكر هوسیگارسروشكند.نگاهمی

آرامبهآرامشو .سروشپیا همیبار .ك میبرفك كشد.می

.كندمدتینگاهرمیرو .سوی اما می

كند(...شماباهمسرتونكمامکثمی)ببخشید...:سروش

خوای بری ؟می

بله...متوجهنشدم...باتعجب(:داماد)

انگار كه ناسروش سوا  استمتوجه شده خو   بمای

شو . اما بهرفت اوباحیرتاشمیگر  وسوارخو ربرمی

می  رخیاكند.نگاه جا هباناو بعد ر و هایاررافعبورها

میكند.می نگاه همه عروسوكند.به از  یگری خو روی

می را میبیند. اما   نبا  را عروس ركند.آنها خو روی

هانگهسروشسریعپشتسرآن.كندكنارخیابانیپاركمی

سمتآنمی به و می ار  ای رو .ها از پیا هقبل  اما  كه

هانگاهكاریشدهآنشو سروشبهخو رویقرمزرنگوگل

سروشبهاو.شو عروسبا باساز واجرپیا همیكند.می

می میكند.نگاه میشو .پیا ه وكندفکر است هدیه او

...خند می

می هم بو یخندد:سروش رفته وقتهكما خیلی ؟

گشت ... نبا تمی

عروسمتعمبنگاهمی سروشناگهانبهزمی پرتكند.

فریا یمیشو .می  ر  از ای حركتكشد.و از كه  اما 

بهسمتاوحملهجایسروشعصبانیشدهاست.بی ممد ا

بهكند.می مشت میچند بلندزند.او زحمت به سروش

اوسوارشو .گوشه برپارهمی.خواهدمعذرتمیشو .می

كند.خو روشدهوآرامآرامحركتمی

شب–اتاب– اخلی-3

كند.اشرانگاهمیاوجلویآینهایستا هو بشکافتهشده

خیاریازجیبر رگذار .و ستما رراجلوی هانرمی

و ومیآور ه ز ه رویو یباقیآنجو .آرامآرامگاز  ر را

می آینه ریرمیز و موها به نتراشیدهگذار . ستی اشهای

 ررو وگویشیشهسراغكشویكمدشمیكشد.می ایرا

تختخوابرمی  ر و كر هآننشیند.آور ه كوك رارا برب  

می و كر ه فضاخوابد.خاموش  ر گوی موزیك  دای

شو .ك  دایآرامگریهسروشه شنیدهمیك پیچد.می
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تاریکی در سروش هدیه.:صدای ببخر فل منو م 

رفتی...حواس بهماشی بو كه  نفهمیدمكما رستركن ...

...سا ه نبا ت یگهبسه...سی 

روز–جا ههایارراف–خو رو- اخلی/خارجی-61

  سروش مییخو رو ده كه حا شو   ر جا ه  ر افق از

هایآنتعدا ی رختكهجا همه ار و ركنارحركتاست.

است. برفنشسته ه  آنها كنارسروشخو روروی  ر اشرا

نگاه ار .جا هنگهمی اوپیا هشدهوآهستهآهستهاررافرا

ازآنمارو .ایمیبهسمتتاههنوز نبا هدیهاست.كند.می

 رحی كند.ممد سوارماشی شدهوحركتمیو .شبلندمی

می آبا ی  نبا  جا هگر  حركت ارراف  ر آبا ی  یدن با .

كند. نگاهیانداختهوبعدمر  حركتمیسرعترراك كر ه

گوید:اوباخو چیزیمی

شدهمی  خراب ماشین  بو . سینمیدون ...جا سا ...

.......هدیههدیه...گذشته

بابرفشروعبهبارشمی كند.جا هكمی غزندهشدهاست.

می سر كمی خو رو كوچك ترمز یكخور .یك جلوتر  ر

با یاست.آ

كمیبعد...

روز-كنارجا همشرفبهآبا ی–خارجی-66

خو رو از میسروش رنگشو .پیا ه قرمز ماشینی جلوتر

میرا آن با سروش كه ماشینی همی   یدهمشابه است نده

كاپوتآنباالستومر ی رجلویآنمشغو وارسیشو .می

آناست. نمیموتور  یده بهسمتشو .مر  آرام سروشآرام

اشراهاوحاالگمشدكند. اخلآنرانگاهمیرو .ای خو رومی

كر هاست. ایهنوزسر ر اخلخو روگویشیشهانگارپیدا

روی ند یا آبا یمیست.جایرو و سمتتاه به  و .او

خور .چندباربهزمی میزند.نف،مینف، و .وارمی یوانه

هدیه هدیه...کشد:فریادمیسروش

كوهستانمی  دایر ر میگلهپیچد.  یده  ور شو .ایاز

ناست.چوپان رحا آوازخواند و .سروشبهسمتگلهمی

برفشدتگرفتهاست......زندنف،میسروشنف،

زند(شمانف،نف،می...)...هدیههدیهسروشبهچوپان:

؟ندیدی

سروشبهسمتتاهشو .چوپانباتعمبنگاهكر هور می

می است و . یگری سر زمی  می. زمی  به بهخور .او و ی

رسد آرامآرامبهآننز یكبهنز یكآنمیرو .سمتتاهمی

 اندجلوتربرو نمیمر  است.كند.ای برمی حظهشو .یم

رسد.یانه.اماآهستهبهباالیتاهمی

مینشیند.ناگهانمی بیندكهبهسمتپایی تاهاوهدیهرا

عروسكقرمزشه بهگوشه و است.سرخور ه ایپرتشده

 باسسفیدشاز و همانپا تو با است.هدیه وتاهپرتشده

ویب برففرورفته استحركت ر شده چشمانربسته به. او

. و سمتماشی می

خو رو كنار به زمانسروشحاال شده رنگتزیی  قرمز ی

است برگشته میاز واجر نف، نف، سمتزند.. به حاال

همانسروش ورانجوانی.خو شمی هاایبعدآن حظهرو .

استوآنیکیسروشیکیسروشجوانبینند.همدیگررامی

 ورانپیری.

می را خو ش جوان می)بیندسروش خیره شو  حظاتی

(:بو كندكهخو شرا رس پیری یدهاستقخواهدنمی

...خیلیپیرشدم...شهباورمنمی

سروشپیر می  جوانیرنگاه حسرتبه ازكند.با اشکی و

است؟آرهپیرشدم...هدیهكمشو : ورترروانمی

كشدهای ورتسروشپیرمی ستیبهاشكسروشجوان)

قدمبزنه...همی نز یکیااست.اونرفتهكند(:وآنهاراپاكمی

ونباالبرو نبا ر...چراازشغفلتكر ی.؟...ا:سروشپیر

ازتاهافتا ه.

 و ....كشدوبهباالیتاهمیسروشجوانفریا یمی

 ورانجوانیرمیسو حاالسروشپیر خو رو گویشو .ار

كوكمیشیشه و بر اشته را موزیككند...ای   نشی   دای

رو .سروشپیربهفکرفرومی..شو .سا هآن رفضابلندمی

روز)فالشبك(-جا ه-خو رو-. اخلی/خارجی-68

شیشه گوی موزیك كه دای سروش تصویر روی ای

آید.آنها رجا هه چنانهاستمیمتفکرانهبهجا هخیرهشد

زند.هدیهمتعمبسروشرا دامی رحا رفت هستند.

 ی؟؟چراجوابنمیسروش...كمایی...سروش:هدیه

گوییوبههدیهمدتینگاهمیآیدسروشبهخو می كند.

است.می كنارشنشسته همسرش ر كه مرمئ شو  خواهد

.خند بعدمی

رسی بهسییه فهرفتیتوفکر....پ،كیمیچیههدیه:

سا بعدمون؟

گذار ....سروششکالتیازجیب رآور هبه هانهدیهمی

برگر ی ....اونسروش: بهتره ... استعزیزم یخبندان جا ه

گویوه  وبارهكوكك ....

خالف  ر و ز ه  ور و  اشته نگه جا ه كنار  ر را ماشی 

 رخندند.وبعدمیگر ند.الآما هبو ندبرمیمسیریكهتاحا

می خو رویی یده حا پهنایجا ه بهسمتافق ر كه شو 

است. شدن شدن ور  ور با كه گوی آرام و   نشی   دای

شو .ترمیخو روبهتدریجك وك 
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 شادی شریفیان :قوانین نویسندگان

 شاهی جنگل سنجاب کوچولو، پونه داستان ترجمه:

 نگین کارگر ،ماریو بارگاس یوسا مصاحبه ترجمه:

 زهرا تدین ،فرانک اوکانر ،صبح کریسمس :ترجمه استاند

 ای، استفن کرین، مائده مرتضویسگ قهوه :داستان ترجمه

 ، اسماعیل پورکاظمکارول مور، نگرشی نوین داستان ترجمه:

 اسماعیل پورکاظم ،جین آجاپیت، های رنگیآویزه داستان ترجمه:

 مریم شیرازی، واسیلی ماکاروویچ شوکشینمیكروسكوپ،  داستان ترجمه:
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 «صبح کریسمس»داستان  
«زهراتدی »مترج  «فرانكاوكانر»نویسنده 

 

از«یسان»برا رموقتهیچ  وستنداشت .قلب می را

شدسوگلیما روازآنبهایكهبه نیاآمد  حظهازهمان

شدمیسببم یهاازشیرنتیهمیشهباخبرچینبعده 

بچهچندانم ه ا بتهاز ستم خشمگی شو .ما ركه

و راهعاقل به نیزنبو م.یسر  رسی  مدرسهوضعیت  ر

 رو مكهخوببو نسانیتعریفینداشتوا بتهمرمئ ب

اوبهخوبی.است مبازیبام ازرویبیشتره  هایر رس

 انستكهما راورابه  یلهوشوذكاوتربهاوبیشترمی

 كند.توجهمی

الریرا داكن كهبیایدباماچای ر ما»گفت:مثالمی

.«كتری رحا جوشیدناست رما»یا:و«بنوشد؟

 هر وا هزمانو او كه میه  اشتباه به را ما رگفت ای

كر وسانیه بدونمکثخیلیزو اشتباهاوراتصحیحمی

می تکرار را شده تصحیح سا،وا ه و   رما»گفت:میكر 

«.راهمیكن هاوا هن اتوخوبمی

اوبو یجابهكهه یهرك، یگر باای وضعمرمئن 

 .توانستعالمه هرشومی

 ا بته بگوی باید م  كه كو نه  یبچه

توانست بازیگوشبو مونمیكمیتنها نبو م

برافکرم موضوعیكیرویروالنیمدتیرا

كن .  رسم متمركز سا یهاهمیشه

گذشته سا  میآیندهیا مرا عه اماكر مرا

توانست تحملركن  ا ال وستنداشت ونمیكهراچیزی

خواندم. رهمانزمانمیبایدبو كهییها رس

هایتابابچهرفت میازخانهبیرونهنگامغروبروزهاآن

كن .«یدوهرت» ارو سته   یلبازی به كارها ای  ا بته

 نبو  خشونتم ه  م بیربلکه كه ای   یلبو  به تر

توانست نمیگاه اشت وا بتههیچهیمانرابسیار وستمی

 رككن  مه چرا ای اندازه تا بریما ر  رسخواندنما

است.

نیاتونمی»گفت:پریدهبو رنگرشدتخش  ما ركهاز

ریها رسابتدا ابخوات نی و برویبعد بازی بایدسراغ ؟

می تو از بهتر كوچکترت برا ر اینکه از باشی تواندشرمسار

.«كتاببخواند

ما ر ای مواحتماال متوجه نبو ضوع م   یلیبرایكه

كارینبو كر نبهنظرم خرخوانی.شرمسارشدننداشت 

 قابل كه و باشدتشویق تنهاستایر را كار ای  كه چرا

كر ند.های وسوننریمانندسانیمیبچه

كهسرانمامكارتوبهكمادنا ك،نمیهیچ»گفت:ما رمی

توانیمیراهمیت هی هایتبیشتكمیبه رسر اگرسدمی

آینده یشغل ر آوریآبرومند  ست ا به كارمند مثال هرا 

مهندسشوی حا تیازخو «یا با  رهمانحا سانینیز

.«خواه شداره م كارمندا  رما»گفت:میراضی

 ه  م  تنها كه ای  برای را او كمی باش اذیت  كر ه

  ر»گفت :می یهخوامیاو شبیچارهكارمندكد ؟و ا اره

«م.و سربازشهخوامیكهم 

می آهی آرام ما ر و میكشید سك:»گفت وباره چهی

سرآخر اند؟می كه  یاقترنگران  كه كاری  اشتهراتنها

.«دباشیهمی باش

كهحتماعللما رپارهسنگكر مفکرمیباخو گاهی

هست؟!بو نبهترازسربازیه آخرمگركار.بر اشتهاست

می كریسم،نز یكتر به چه كوتاهشدی  هر ترروزها

ك بهك ه م تر.هاشلوغشدوخیابانمی

می احتماال كه افتا م چیزهایی ازفکر شد

بابانوئلعیدیگرفت.

گفتندكهمی دوهرتیبچههای ارو سته

هاراپدروما رهاوهدیهبابانوئلیوجو ندار 

بچهند خرمی ای  اما  ارو سته از وها اراذ 

و هدیهاوباشبو ند بابانوئلبرایآنها همی   یلحتما به

ارالعاتیستبهاممک م سعیكر مازهرجاكه.آور نمی

مور   ر یاب بابانوئل هیچ  ست گویا زیا یاما ك،چیز

اونمی اگرم قل خوبینداشت   انست. رباره اما نامهبا

می بابانوئل به او توانستنوشت  مور   ر بیشتری ارالعات

حاضربو مكهنامهنوشت راتمری حاضربو م بدستآورم

كن ویا بگیرم.

كهن ا ا النمی واقعیتر»گفت:ما ربا ح نگرانیمی

وبابانوئلسرشبسیارشلوغاستدیانه.یآامسا بابانوئلمی

 همی  بچهبه سراغ ه  می  یل خوبهایی كه رو 

.«خوانندشانرامیهای رس

 بچه  رما»گفت:سانی سراغ میبابانوئل كهو رهایی

«؟ رستاست دخوبهمیكنناهاركلمهدنناتومی

کردمفکرمیباخودگاهی
پاره مادر عقل حتما که

است آخر.سنگبرداشته
کار هممگر ازی بهتر

 هست؟!بودنسرباز
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 گفت:و قارع  حنی با باباتوئل»ما ر بچه یایهسراغ

همیكنندحا چهخوبتمت تالشخو رامیكهو رمی

«كنندوچهنه!

م ملصرنبو مخو مراكر هبو م تمامتالشم واقعا

تعریالت  پیراز روز  رستچهار «فلوگرداولی»خان كه

توانستی حلكنی .هایی ا كهنمیمسا ه

پیتردوهرتی»سا، » شدی  ممبور م  و مدرسهكه از

به  یل.فراركنی  ازمدرعالقهای كار بهفرار سهنبو  ما

زمانمناسبیبرایفرارازمدرسهوماه سامبركهباوركنید

كر ی كهمانرا رفای مینیستومابیشتروقتو گر ی

اندازپیداكنی وبهآنپناهببری تاازباران ریكانباریابار

توانی كر ی میمیفکرای بو كهماتنهااشتباه.امانباشی 

 ای كار تا بیزمانرا  هی  تعریالتا امه گیرآنموقع كه

بیفتی  میو نشان خو ش همی  ما كه اهلا ال ا 

وای جورچیزهانبو ی .ی وراندیش

 خان  كه بگوی  باید مفلوگرداولی ووضوعمتوجه شد

.آیدنمییا  اشتیبهخانهمافرستا كهچرافالنیبهمدرسه

 سوم كهروز خازمانی ما ربه آمدم نه

هیچ گاهچناننگاهیبهم انداختكه

نمیفرامو شامت»گفت:سا،.شو ش 

حتی  رپربو كهچنانآن«نماست.آ

ب كلانتوانست یك بزند.مهم  حرف

زمانیكه اشت تالشمی سعیكر متا

توضیحهایغیرقابلحلرمسا هو فلوگرداولیخان  رباره

بیبده   به چیزیهستكه هباز»م گفت:ت حبتوجه

«؟بخواهیبگویی

آن را ما ر چیزیكه شدم ازوقتمتوجه فرارم از بیشتر

ما رچندهایم استای  حبتكند ناراحتمیمدرسه .

م  باز ركه زمانآنیم حت حبتنکر وروزیبا

 كه نکر م م   رسخواندن اهمیتای چرا او برای چنی 

سببشدسانیبیشازازهمهای بو كهای ماجرابدتر ار .

شو  مغرور خو  به بگویدآن.حد بو  مانده ك  كه :چنان

اگا نمی» رن  شما نبو م چ رم  شده خراب های 

«د!كر یمی

  رسانی تکیهبكنار چارچوب ر به و ایستا ه ورو ی

تالشجیبشلوارشفروبر هبو و رهارا ا هبو و ست

.كر كه ستپدررابهخو بگیر می

كهستانسانیالری و بیرونبرهناازخ اجازهندارالری»

 حبتاوبارازمدرسهفراركر هوما ر یگپیتردوهرتیبا

.«كندنمی

زمانیكههنگام شب رختخوابرفتی  ه سانیبه باز

می و نبو  بر ار گفت: ست بر» بابانوئل تواامسا  هیچی

.«ور آنمیچیزی

«بینی.میاالح ور آمی»م گفت :

«نی؟ا ازكمامی»

«؟ور چرانیا»

برای» با تو كه ای  دوهرتی مدرسه كر ی از م فرار

كن چونسبببدنامیهای وهرتیبازیه نمیحتیبابچه

.«وننگهستند

.«كنندبازینمیتوهای وهرتیهستندكهباای بچه»

آ مهاآن.بازیشومه هاآنخواه بام خو منمینه!»

،رابهای خانهبازپایپلیهاآنوآخرتوودحسابینیستن

«كنید!می

 كه م   یگر  ست غرو نداواز بو م شده كنانكفری

می»گفت : كما از دفهمبابانوئل با م  ازپیتردوهرتیكه

«؟مدرسهفراركر م

.«ویدگمیما ربهاو دفهممی»

اوبهدناتومیرورچ رما»

قرب؟ویدبگ  ر االن خو ش بابانوئل

است شما  كهش.معلوم بچهد یه تو

«بیشترنیستی.یقنداق

قنداقی» بچه خوام؟م  ی.اهنداكور

 نباش  هیچ توم  از الاقل بهتراما

كن .اتومی همی هیچن  تو برای ه  چیزیبابانوئل

.«ور آمین

 خدا از كه شما نیستاز آننباشدپنهانه پنهان كه

بزرگتری  نبو  حا ت بیشتر خا ی تو توپ گاههیچیك

ای نمی كه فهمید استثنایی ركشفكارهایبچهتوان های

ازقضیهفرار ارند.اندازهاستعدا وتواناییچهتاخالفآ م

گاههیچزمان تاآناچراكهتازمدرسهوجدان ناراحتبو  

ندیدهبو م.ناراحتوخشمگی آنحدتاما ررا

خو م استكه ای  منرلی كار تنها همانشبفهمیدم

برایرتوضیحبده . را چیز همه ببین و یكبابانوئلرا او

آنروزهام بچهمر استوشایدموضوعرابهتر رككند.

هروقتمی روییبو مو هااست راهیبه  خوخوشبرو

 ر پیر یكرهگذر به ملیحی  بخند بو  فل كافی بازكن 

سکهخیابان بتوان  تا بزن  شهر شما ی بگیرم.های او از ای

تنهاگیربیاورمچهبساكهفکرمی كر ماگربتوان بابانوئلرا

 را  بخند همان بتوان  بزن  نیز او بابه هدیه ه  شاید و

م آرزوییكقراراسباببازی اشت ورم ارزشیازاوبگی

هاخواهمباآننه!منخودمنمی»

شومهم حسابیهاآن.بازی آدم

سپایپلیهاوآخرتووآندنیستن

«کنید!رابهاینخانهبازمی
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بازیمارونر بانومانندهای یگرا بتهعاشقاسباببازی

 و وه بو م.

چروربیدارباش وخو راكر مكهمیتمری شبوروز

كر مآغازای كارراباشمر نازیكتاپانصدبهخواببزن .

 دایزنگساعتابتداكوشیدممیوبعدتاهزاره شمر م.

.بشنوم «شاندون»نیمهشبراازبرجسا،یاز هشبو

نیمهشبپیدایرمیبمرمئ  بابانوئلحدو  وو م شو 

رو .آیدوبهسمتجنوبمی انست ازسمتشما میمی

بو مكه یگرجاییفرورفته رمحاسباتخو چنانآن

م وهازماناندهبو  آنبرایتوجهبهمشکالتما رباقینم

ی وزمانیكهاومشغو خریدرفتمیشهربهما ربا سانی

بازیفروشی رخیابانماپشتویتری یكمغازهاسباب بو 

ایكه وست اشتی ایستا ی و ربارههدیهمی«نورتمین»

كر ی . حبتمی شبكریسم،ازبابانوئلبگیری 

 كریسم، عید خانهكهزمانیشب به كار سر از پدر

گشتوخرجیروزانهرابهما ر ا  ازب

بهوشدگچسفیدمانندما ررنگر

آنپو ز ز وماتربر .

پدرعصبانیشدوباپرخاشگفت:

«شده؟هخوب چ»

 آ و ما ر بهت حا ت همان با

هچ»گفت: عیدآشده؟ شب ه  ن

بر هشلوارشپدركه ستهایرراتویجیب«كریسم،!

هاهایجیبررامحک نگخواهدباقیماندهپو بو گوییمی

استكنیچونكریسم،خیا می» ار  باخشونتپرسید:

«؟امپیداكر هجگنم 

 رخانهنهیكتکهكیك اری وخدایم  »ما رگفت:

یكشمع حتا  نه بساطآه عصبانی.«ماننیست ر كه پدر

با بو  ز فشده  خوببسیار»:ریا  یك چلدرقیمت شمع

«؟شو یم

هاآنكهجلوبچههجایبخدا خاررهب»ما ربانا هگفت:

توان مییاهخیا كر بده!بهم اپو رآنجروبحثكنی

بچه كه  ه  اجازه  ر گرسنهها شک  با روزی همچی 

راتیهامر هشورتووبچه»گفت:عصبانیتپدربا«؟بخوابند

برای سترنجمراتاتوهمیشهخداجانبکن !م بایدببرند

 رهمانو«ی؟ هبا رخریدنچنداسباببازیای رورب

نیمیحا  شلینگو  و  سکه  و پرتاپمیزرویرا كه

افزو :كمی ندارم»ر  و  ار استهمی  بیا  محضرضای 

«!بااحتیاطخرجرك خدا

تلخ به پو »:گفتیما ر بلیه گذاشتهحتما را ایهایت

.«برایمیخانه

بستهخو شبهتنهاییما رسا، با هایبهشهررفتو

بو .زیا یبهخانهبرگشت. شمععیدكریسم،ه خریده

منتظرپدر عصرانهبهیوكیكبرایخور نچاشدی تاما

تکهایكمانرابای بو كهچایعصرانهنیامد.اماخانهبیاید 

راروی ند یسانیما رسا،كیككریسم،خور ی و

تبرككاسهنشاندو به ستر ا تاشمعرا آبملدسرا

گفت:سانیوقتیكند. ما ر روش كر  را نور»شمع خدایا

بتابان. بهارواحما كهكر مبهخوبیاحساسمی«بهشتیرا

آخر رچنی ما رنارحتاست چونپدربهخانهنیامدهبو .

بزرگتری وكوچکتری فر خانوا هبایدحضور اشتهمراسمی

باشند. رختخوابرفتی وقتی به كه خانهه  به هنوز پدر  

نیامدهبو .

 وساعتآخركهمشکلتری ساعاتزندگیم وقتآن

رسید. فرا میچنانآنبو  آمدخواب 

هراسای رااماگیجبو م كهكامال

بازیرااز ستقراراسبابشت كه ا

 رازكشیدموای بو كهكمیبده .

آمدنحرف وقت باید كه را هایی

می او مروربابانوئلبه ذهن  گفت  ر

حرفكر م. متفاوتای  خیلی ها

وبعضیمؤ بانهوجدیبو ند.احملانههابعضیازآنبو ند 

هامتی ومتواضعوترها وست ارندبچهآخربعضیازبزر 

بچه بعضی یگر و راخوشسخ باشند پررو هایتخ،و

هارابرایخو متکرارای حرفتماموقتی هند.ترجیحمی

راازخواببیداركن تاتنهانباش وسانیكر مسعیكر م

خوابهفتگوییروریخوابیدهبو كهسانیاماخواب نبر 

بیند.پا شاهرامی

بهگوشرسید.«شاندون»نگساعتیاز هشبازبرجز

نیزآمد ای پدراما همانزمان دایبازشدنقفل ر

كر ازای كهما ربهوانمو میبو .بازگشتهبو كهبهخانه

سالم  ختر»گفت:بهما رانتظارشماندهغافلگیرشدهاست.

ای چهبرای»تصنعیگفت:یاخندهسا،باو«!كوچو و تا

«؟ایاندهوقتبیدارم

«م؟وشامترابیارهیخوامی»پرسید:رامیآبهما ر

سرراه»:پدرجواب ا  نه  رفتمو«دانین»بهخانهنه 

گوشتخوکخوردم م عمودانین)یکتکه «بو (ی

وبا!«چلدر یرشدهخدایم  »ز هفریا ز :شگفتسا،

رفت میاست نست اینلدر یرا میراگ»گفت:شگفتیبیشتر

درخانهنهیکخدایمن،»مادرگفت:

درآه،نهحتایکشمعتکهکیکداریمو

کهعصبانیشده.«ماننیستبساط پدر

قیمتیک،بسیارخوب:»فریادزدبودبا

«؟شودشمعچقدرمی
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باز وست ارمن .وانیمهشبرابخی عایتاشما یكلیسا

 ای سرو رابسیار وست ارمرابشنوم «آدسته»آوازه 

.«تاثیرگذاراستكهیستنسرو هایآاز

اشسرو رازمزمهكر : ارمر انهكریبا داسا،

آدستهفیدلز

سولزدوموسداگوس

خصوصهب اشت می وستبسیارالتینیرایسرو هاپدر

میزمان مصرف ا کل كه آناما كر هایی معنیاز كه جا

كلماترا رخو گاهی  انست نمیخواند میكلماتراكه

می می ر و خواندآور  را ما ر ای موضوع همیشه بسیارو

كر .عصبانیمی

غ   دای با گفت:ما ر خفهآه »انگیزی از!«شو یگر و

پدرشدتپشتسرشبهه كوبید.اتاببیرونرفتو ررابه

سر ا وكبریتیقهلههایشنیدهباشدبامزه ریفهگوییكه

نوریز .هایعمیلیوپكروش كندروش كر تاپیاررا

می اتاب  ر زیر از وكه كمرنگ تابید

 ه اماخاموششد احساسپدر با چنان

هخواندن عاا امه ا :ب

دیکسیمدیر

توتومتانتوم

ونیتهآدورموس

غل میكلم اثرشبر اماد.خواناترا

میم همان كلیسا  ر كه بو  رور براییك اشت شنیدم.

بیداربمان .توانست نمی یگرمر موچرتخوابمی

شدم. بیدار خواب از سحر مینز یك كر ماحساس

است.یوححا ثه سکوتشتناكیاتفابافتا ه  ر خانه تمام

اتاب و بو  رفته كوچكفرو پنمرهخواب كه بهمان رو اش

میحیاط باز كامالخلوت بو .شد كهتنهاتاریك اززمانی

فامازآسمانپنمرهبهبیروننگاهكر م یدمچگونهپرتونلره

است آمده جوراب.فرو  تا رختخواببیرونپریدم های رااز

 انست چهحا ثهوحشتناكیاتفابافتا هاماخوبمیبگر م.

است. بابانوئل كه بازمانی و بو  آمده بو م خواب  ر م 

ترككر هبو  نا رستیبر اشتكامال ازرفتارم خانهرا

كتاب تا چند بو  گذاشته م  برای كه چیزی تنها چون

یكپاكتشیرینیبندیشدهویكقل ویكمدا وبسته

ه برای نیاور هبو !پلهبازیماروحتیاسباب وپنسیبو .

مچنانچند حظهآن نمینگگیجو بو مكه توانست شده

توانستراحتازیبو كهمیسكچهبابانوئل رستفکركن .

هاعبوركندوازسوراخ و كروبخاریپایی بیایدپشتبام

بابانوئلای !خدایم جاگیرنکند!وآن چنی ك عللچرا

هابفهمد!كر مبیرازای فکرمیاست؟!

تاسا، رفت  حیلهببین  بچه گر بابانوئلبرایای پسر

رفت وسانی.كناررختخوابآور هاستایچههدیهسانی

اوه باآنهمهمهارتر رهمیهایر ستز م.بهجوراب

كلمه چاپلكر ن و كر نها م وسی از بهتری وضع هایر 

بهجزیكپاكتشیرینیمثلپاكتشیرینیم  تنهانداشت.

ازآنچیزیكهبابانوئلبرایرآور هبو یكتفنگبا یبو  

راشلیكنختکهتفنگهاكهچوبپنبهایبستهشدهبهیك

گر یبهقیمتشرپن،پیداهكندو ربساطهر ورمی

یكتفنگشو .امامی ای واقعیتوجو  اشتكههدیهاو

دوهرتیبو .معلوماستكهتفنگازكتابخیلیبهتراست.

بچههایكوچه  ارو ستهایبو ندكهبا كهاسترابریها

می رخواستندمی فوتبا بازیكنند عوا كر ند.خیابانما

سانیامابرای آمدكارم میای تفنگ رخیلیازجاهابه

می   ر ه  اگرخو ش خواستكه

هیچهایگروهبازیكندبابچهتوانستنمی

.ارزشینداشت

 به فکری رسیدناگهان چنانآن ذهن 

هابهم وحیای فکرازآسمانكهگویی

است را.شده تفنگ م  كنید فرض

برایبرمی جایركتابرا و سانی اشت 

سانیگذاشت !می ما  سته نمیبرای  ر ی هیچ خور .به

خوانیمثلاوكر نكلماتبو وبچه رسفل عاشقهمی

جاازآنتوانستیا بگیر .كتابیخیلیچیزهامیی ازهمچ

 سانیكه بو  ماننده  ندیده را بابانوئل م  حتما پ،

هنوزهدیه بازآنایكه و ندیده بو را غمگی  نکر ه را او

بكر .نمی م   دمهپ، كسی نمیه اگر رواقع ز م ای

كر مكهم  اشت خدمتیبهاومیتوانستبفهمد میسانی

مشتاببسیارم همیشهشدبعدهاازم تشکركند.باعثمی

 بو م كه  ه .خیركارهای ه انمام بابانوئل منظور شاید

بو .گرفتهاشتباهیکدیگرمارابااحتماالبابانوئله.همی بو 

بنابرای م ای اشتباهراممک استهركسیمرتکبشو .

گذاشت وتفنگبا یسانیكتابومدا وقل را رجوراب

رفت  وبارهبهرختخوابسا،جورابخو مقرار ا م  ررا

خوابیدم. كهگفت  و م همانرور نیرویابتکار آنروزها

قویبو .بسیار

 ا تکانمیمرا اشتاببیدارشدم ازخوسانیبا دای

و آمده بابانوئل بگوید وانمو برایركه م  آور ه! تفنگی

به و رفتم سانی رختخواب کنار
اوهمباهایشدستزدم.جوراب

هجیکردن مهارتشدر آنهمه
کردنکلمه چاپلوسی و هایش،ها

 وضعبهتریازمننداشت.
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برایوناراضیهست .شگفتز هكر مكهاز ریافتتفنگ

منحرفكن وا ارشكر م ای موضوع از را او فکر ای كه

بسیاریهایكتابررابهم نشان هدوباآبوتابعک،

تعریفكر م.ازكتابر

آما هبو هرچیزیرازو سانی انست  روركهمیهمان

اندیشیدجزای كههدیهچیزنمیپ،ازآنبههیچباوركند.

راببر وبهپدروما رنشانبدهد.

خوبینبو . ای  حظه ازپ،اما   یلفرار به آنكه از

اوبدگمانم  یگربهمدرسهما رچنانرفتاریبام كر  

بو م  كسیكهمیشده  اشت تنها م اگرچهباور تواندبا

استو قربشما  جایی ر حاال كند ناسازگاریپیدا سر

می تسکی  مرا م همی  به نف، به اعتما  نوعی و  ا 

بخشید.می و م  هدیهسانیبنابرای  اتابهایبا توی مان

برآور ی : فریا  بابانوئلبرایمانچبیاییدب»پریدی و هبینید

«آور ه!

 بخند  ای  اما ز   بخندی شدند.ما ر بیدار ما ر و پدر

تغییرتابهم نگاهكر حا ت ورترایبیرناایید. حظه

تنهام بو مكهای نگاهراشناخت  م آننگاهرامی.كر 

ای هماننگاهیبو كهوقتیپ،ازشناخت .بهخوبیمی

بهم انداخت همانفرا كهزمانرازمدرسهبهخانهآمدم 

«بزنی؟كه حرفی اریهباز»گفت:

 دایآهسته آور هالری»ایگفت:با كما از  انتفنگرا

سعیمی«ای؟ بگیرمم كه خو م حا تناراحتیبه كر م

هرچندگیجشده.« رجورابم گذاشته ما ربابانوئل»گفت :

رورفهمیدهكهبابانوئلتفنگرا رجوراببو مكهما رچه

 ا م: ا امه نگذاشته كنید»م  میباور خو ش! ویگراست

«!گذاشته

زمانیكه» رزیدگفت: دایرمیما ركهازشدتخش  

تفنگآ تو بو ه خواب بیچاره  بچه جورابرران از

الریهان؟؟ایبر اشته میالری، چرور تو   اینچنی تونی

«تباشی؟پس

می عاجزانه كه پایی پدر شیران خر از را ما ر كوشید

گفت: ندهیدخوب خوب یگ»بیاور  ا امه ر  كافیست یگر.

.«است بحعید

هیمان گفت:ما ر جنابعا ی بله»ز ه نظر به ای موضوع

كپسرمی ه كهاجازهمیكنیفکرمیاما استسا هبسیار

«د؟ی روغگوی ز باربیا

«.بفه را؟حرف هنتزنم ز اكد»:پدربهتندیگفت

حا وهوایخیرخواهانه اشتوكسیتویكهزمانیپدر

ررفشایدبهگوییرفتكهز چنانازكوره رمیذوقرمی

بیشتر شدت قبل شب رفتار از گناه احساس ه یسبب

باالهمانیافت.می میز روی از را پو ی كه بریرور تخت

ای ه ما ای شرپنیما تو ی!الربیا» اشتگفت:یم

.«یبباشگ نکنراقم سانی

آن و كر م ما ر م نگاهیبه چشمانراما كه ر را چه

باشتابوگریهكنانازاتاببیرونرفت  ریافت . ز موجمی

تفنگبا  رویزمی پرتیو خانهكر موجیغابرا زناناز

.ك، رخیاباننبو هیچبیرون ویدم 

رو را خو  و باریكپشتخانه ویدم  یبهسمتكوچه

مرروبانداخت .یهاسبزه

ای همه بو مو فهمیده را همهچیز ازها تحملم فراتر

بابانوئلبو . كه بو م ندار .یفهمیده كههمانوجو  رور

بو هایدوهرت زیا ند.گفته زحمت با كه بو  ما ر ای 

براازخرجخانه رفهیستهبو چندرغازتوان یجوییكندو

هدیه بخر .یاما آ م پدر كه بو م وفهمیده پست

میا خمری ائ  همیشه ما ر و م بیرنیست به خواست

كه ستبهگریبانربو نماتیمتکیباشدتااوراازفالكت

ازای ترسنشان ه وفهمیدهبو مكهای حا تنگاهاو

بارا خمریپستو ائ آ مپدر مانندو كهنکندم ه ب

■بیای .
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 «میكروسكوپ»داستان   
«مری شیرازی»مترج  «واسیلیماكاروویچشوكشی »نویسنده


روسیه-(63۱۹-6383) واسیلیماكاروویچشوكشی 
بازیگرمعروف و كارگر ان نویسنده   و تی. جایزه  ارنده

جایز  نی    و تی جایزه شوروی  اتحا   و تی برا ران»ه
 روسیه«واسیلیف

 

گرفت.روزیگرفتوبایستمیای تصمیمیبو كهمی

نمی رحا ی رنگكهحا خو شرا بو رفهمیدو زر شده

م ...»نگاهكند گفت:ربدونای كهبهزنبهخانهرفتو

«پو موگ كر م. دوبیستروبل.

ا به ی حرفضم گفت  زر  قوز ارشاز و كج  ماغ

رنگ ا .تغییرریا قرمز

اشحا تبخشرپدیدارچهره ریزنرآویزانوچانه

باخو شفکر شد. نکنهشوخی»كر :

هیچكنه؟می كه اون نه وقتشوخی...

«كنه.بلدنیست.نمی

احملانه حا ت با پرسید:بعد ای

«كما؟»

كر اِهِمی ناخواسته وگفت:مر   

«رفت و... ونست كماكهمیاگهمی»

سركاریه» شاید بیا . یا ت شاید

جاییگذاشتی؟شایدزیر ستگاهنماری

«گذاشتیویا ترفته؟

«رفت بانك.سركار!!كارچیه؟بعدازسركار»

«پیركسینرفتی؟»

«ك،نرفت .پیرهیچ»

می» نوشیدنی وقتی بدشاید افتا ه. از ستت وخور ی

«شایدكسیپیداشكر هوبهتبده.

«ا النوشیدنینخور م.م امروز»

«پ،كماگمركر ی؟»

«كمابدون ؟از»

هابری پا توهابابچهچهقدالزمر اشت .قراربو امروز»

«رواندازهبگیری .انتخابشونكر م.خیلیخوب .

« ه.ب،ك  یگه!هیا امهمی»

كركارگاهكوچکیكهی  و هیكهفتهتمامآندرییر

 رنهكیلومتریروستابو حا خیلیبدی اشت.زنرتمام

عصبانیبو .اومدتاز

آندریمنتظرو یروزهاساریشدند زنآرامشد. بو ..

سرانمامبهای نتیمهرسیدكهوقتررسیدهاست.آنشب

ایبو كهوزنر سترجعبهبرگشت. رسركاروقتاز یر

بهآرامی باسمیسنگی بهنظر كندورسید. منتظراشرا

ماندتاحواسبلیهمتوجهاوشو .

«ای چیه؟خیلیخوشحا ی.»

میز سمت به وآندری بازرفت مشغو  روالنی مدت

آن باالخره شد. جعبه حا یكر ن  ر و گشو  كهرا

میز روی را قرارمیمیکروسکوپی گفت: باز هخارربه» ا 

«باالیكاریاینو ا ن

«ای براچته؟»

 ستااچگی و ی بو   ستااچه یری  بلیهآندری با اش

تفاوت بو  قصوریكر ه مواقعیكه

 اشت.

«كنی .باهاشماهرونیگامی»

قهلههز .پسرشگفتوای را

 گفت: بو  پنم  كالس با»كه ماه

«میکروسکوپ؟

خاررما ر پرسید:رنمیده

«گی ؟یمیشماهاچ»

پسر و قهلههه پدر چنان

ما رمی اوز ند. آندریانداختو خشمگینیبه ساكتنگاه

وگفت: گرفت بو  آور ه زن كه را آبی ظرف بعد شد.

پرمی» برت  ورو فکراز ونی مثال آبمیمیکروبه؟ كنی

«خوری؟می

«خبآره.آبه.»

می قهلهه آندری رحا یكه گفت: آبكنمیفکر»ز  ه

«خوره!می

 ح  وبعد اشجدیشد  ا :  ر»ا امه تو واقععزیزم 

می هرمیکروب با میکروب. تاخوری.  ومیلیون آب قلپ

«خوری.نوشجونت.میکروبمی

خندهپسروپدر جلو نتوانستند بگیرند. وباره را شان

آندریظرفآبرابهسمتمیکروسکوپبر  مدتزیا یآن

  بعدیكقررهآبرویشیشهریخت.روی و هراتنظی كر

چیزیحدو  و قیله رحا یكهبهزحمتنف، خ شدو

پسرمی كر . نگاه آن به وكشید بو  سرشایستا ه پشت

خواستنگاهكند. رحدمر   رمی

یر ولیآندری بود دستپاچه ین

اشبابقیهمواقعیکهقصوریدستپاچگی

کردهبودتفاوتداشت.

«کنیم.باهاشماهرونیگامی»

اینراگفتوقهقههزد.پسرشکهکالس
 «ماهبامیکروسکوپ؟»پنجمبودگفت:
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 ز : فریا  سگایای »آندری ایناهاش . ببی . رو جا

«كثیف!

 كر : نموا شعف با میبراخ»بعد و  ای و شون گر ن!

«ایسگایكثیف!وراونور.

«پاپا»پسرگفت:

  ر خیلی بو  معلوم ما ركه

خشنیمی  ح  با كند  نگاه خواهد

«بچهه ببینه.بزار» ستور ا :

تأسفاز وآندریبا شد جدا  و ه

 ا .بعد رحا یكهباجایررابهپسر

 بریپرسید:یحرصوحسا تپشتسرشایستا هبو  باب

«خب؟»

ساكتبو .پسر

«خب؟»

«قدریزن.ایناهاش .چه»پسركنعرهز :

بعدبزرگترپسر ز . او به ما رپ،گر نی زیرخنده. ز 

بچه وگفت: بر  نز یكمیکروسکوپ را كوچکتر آقای»های

«هاه ببین .مگهبهرچسبیدی؟بچهای  بزاربعداز كتر

حا یكهتوبانگرانیو رشدوورمیکروسکوپ ازپدر

بو شروعبهقدمز ن راتابكر .فکر

كر بو .بهمیکروسکوپنگاهمیسرشامه آندریتوفکر

بهپسرش ا .یكقاشقسوپبر اشتووسرشراتکانمی

 «بهنظرتچندتاای توهست؟تخمینی.»نشان ا .

پسر اخ انداختوگفت: نی میلیونیحت»پیشانیرا ما

«هست.

تنگكر  قاشقچشمانررا به آندرییری ضم نگاه

 همهروهام...ای نمیازكمتر»وگفت: اونوقتما تونهباشه.

«فرستی تو...می

اشكوبید.سوپرابلعیدوبامشتمحک بهسینه

«آ .رسه.ازپسشونبرمیحاالخو بدنحسابشونومی»

 نارضایتی با زن وگفت: كر  میکروسکوپنگاه واقعا»به

گرفتی؟ ستنبو جاروبرقیمیخواستی؟بهترخو تاینو

«كر ی .میك باهاشخونهروتمیز

 وبار آندری شب بهبیدارنیمه روش   را چراغ شد 

و میکروسکوپنگاه كر : چهغلری»نموا سگایكثیف! ها.

 «كن ؟خوابندارن!كن ؟چهغلریمیمی

بر .حدو یكهفتهآندرییری گویی رخواببهسرمی

میبرمیسركاراز  قت به رویررا و  ست شست گشت.

شد.كر ورویمیکروسکوپخ میشامررازو تماممی

می ع »گفت: كه اینه سا موضوع  دوپنماه رانسان

آ كهپ،چرامر مشصتملررشده.حاالای سوا پیرمی

و سا  عمربه سا  ومیزورهفتا   رازكن   رازبعد به

همهمی عمرافت ؟ اونا سرمیکروباس. زیر كوتاهآ مواش

میمی رخنه بدن به وكن . ذرهكن  یه كه محضای  به

می  ستضعیف به رو قدرت شه 

«گیرن.می

و ساعتاو كنارپسرش ها

می ومیکروسکوپ تحلیقنشستند

شیمی آب چاه  آب حتیكر ند. ر 

بررسیمی یكآببارانرا باركر ند.

نمونهپدر فرستا تا آبگو ا بیاور كهتعدا ایازپسررا

خور ند.خیلیزیا یمیکروب رآنوو میخیلی

«بیاخونروبررسیكنی .»پیشنها كر :روزیپسر

باسوزنانگشترراسوراخكر .یكقررهخونسرخپدر

آمد. بیرون رویروش  را سرش ریخت. آینه روی را آن

از آه و كر  خ  چشمی آمد: بیرون بدبخت»نها ش وای

«شدی پسر.توخونه رفت .

آندرییری  افنشست باتعمبوبهتلخیبهارراف

نگریست.

بهتر» ای انگالرو اونا شناس وم میازكهای رور.

«زن .حرفینمی

«ی؟ك»پسرمتوجهمنظورشنشد.

چیروما مابهتره.همه انشمندا.میکروسکوپایاونااز»

خوانمر مرونگرانكن .آرن.نمیبین و داشو رنمیمی

ه بتون راهیبرای نبایدبگ ؟شایدهمهبا و یآخهچرا

زن .نابو یشونپیداكن .و ینه.اوناتبانیكر نوحرفینمی

«ترس شورشبشه.می

رویچارپایهنشستوآندرییری  یه»سیگاریكشید.

«شه.علفكوچیكباعثمر آ مامی

كر .بهمیکروسکوپنگاهمیاش اغانبو .پسرقیافه

نیمهشبآندریدوباربیدارشد،چراغرا
کرد: ونجوا بهمیکروسکوپنگاه روشن،

کنن؟چهسگایکثیف!چهغلطیمیها.»
 «کنن؟خوابندارن!غلطیمی
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«هاشونگِر ن.كن .بعضیهمدیگهرو نبا می»

شونیهرنگ .بهما رتنگوهمهاوناگر و رازن.همه»

«كهمااوناروتوخونه  یدی .

«نمن ببینی .بیاخو»

 رپدر ترس و وكنمکاوی كر ... پسرنگاه به  قت با

 ستانركارگریبزرگركهسا  هاچشمانرمنعک،شد.

می زحمت وبو  قیركشیدند زانوانرمیبوی روی  ا ند 

 رزیدند.می

از باخش  گدیبهچارپایهز وگفت: الزم»جاپاشد.

 ستشماها...پ، انشتونبهها...اَه.ازنیست.هرچندبچه

«خوره؟چه ر یمی

 رپدر فکرمدتروالنی به»بو . بالیی چه م  یدم

«آ .سرخونمی

كر میسرگیكو یکفكهباآندری ركارگاهكاریكروز

آن به  رسری ز .  یگرها آندری اواخر نوشیدنیای 

ونمی میخور  كه كسانی بو  رفتارمعتلد ربسیاخورند

هراحملانه و  ارند از هانای بگویی كه پرتی و شانچرت

شو .خارجمی

«بیاپیرمابشی .»میلیاورا عوتكر :آندریبابی

«بیامیکروبارونگاكنی .»مدتیسرگیگفت:بعداز

برو» میکروبا؟ هیچبگیركدوم م  سرگی. بخواب

«میکروبیندارم.

 اچیروقای می» نکنه  قای میكنی؟ كنی؟ریاسلحه

می وزوز گوش  تو مدام میپسرم آندری  ایی كه خوا كنه

«بی ببره.یمیکروباروازهمه

هایمسترانداشت زویازنآندریباای كهتحملآ م

یاها ی ه رمور شنیدنای حرفخوشحا بو كههمهاز

رسید:زنند.باوجو ای ازسرگیپ انشمندشحرفمیشوهر

چیزنمی» غیر یگهتونست  بدن؟ازای هدیه میکروسکوپ

« ا ن.كاشجاروبرقیمی

بدنآندرییخكر .

«نمیفهم !جایزه ا ن؟...میکروسکوپ؟»سرگیگفت:

می سعی اوآندری و ی بفهماند سرگی به چش  با كر 

كر .مانندگوسفندبهزویانگاهمی

«كدومجایزه؟»

«ما ا ن.همونكهبه»

«بهكی؟»

«باز هكاریباال...بهآندری...میکروسکوپبهخارر»

 ■وقتبو كهزنهمهچیزرافهمید.تازهآن
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 «نگرشی نوین»نوجوان داستان ترجمه کودک و  
«اسماعیلپوركاظ »مترج  «كارو مور»نویسنده



افسانه آینده نیای وقایع تصوّر با ها برتر تکنو و ی و 

ناشناخته شکلمیرویاروئیبا ای موضوعهمچنی گیر ها .

هایروهاوشکست موفلیّتایاستبهسرشتانسانكنایه

 .پذیر هاتأثیرمیكهچگونهازآنای 

*** 

:روزاوّل

ناگهانیككشتیفضاییبزر ه ریكبعدازظهر اغب

هایملابلرچم  رمیانآسمانآبینمایانشدوبهآرامیب

برای و آمد فرو  حركتباز9كاخسفید از آنما ساعت ر

كهاز اخلكاخسفید دایهمهمهورفتوایستا  رحا ی

مأمورانامنیتیكاخسریعا رسیدآمدهایسریعیبگوشمی .

بارئی، ارتر بالفا له و كر ند خارج آنما از را جمهور

تانكسربازان هلیکوپتره  و وها شد وار  آنما به ایر

كشیدندكاریبرسرهمدیگرفریا میرزمندگانباحفظنهان

بدی  میو فرمان ملل ا ندگونه سازمان و آمریکا كنگره .

كهانگارمتحدجملگیجلساتاضرراریبرگزاركر ندآنچنان

سیاره بی  جنگ یك وقوع بهبوی ای

.شانرسیدهباشدمشام

ساعت بوقتمحلی9 رست ر عصر

بو كه ریكوچكازكناركشتیفضایی

گشو هشدوموجو یانسانمانندازآن

بخارجگر ید او بهه. امّا افتا  وجههیچراه

وحشتنشد  ارایسببترسو وی .9

ای سریبزر كهبرباالیجثهفوتقد

 وكمانند یكجفتپاهایباریكو  اشتو كوچكقرار

ببو  عالوهضمائمیپرمانندبررویسرشبصورت ُمرشده.

زمینیمی پرندگان شکلیمشابه او به كه بو ند  ا ندكر ه

كر و باسییكتکهبرت هاحركتمیو یاومثلانسان

نور برابر  ر و باشد شده رالساخته فلز از انگار  اشتكه

. رخشیدخورشیدمی

فضاییبررفنز یك فا لهتری موجو   ر رفتو سرباز

توقفنمو  او چش غیرربیعیوكوتاهیاز وی ارای و .

پلك با كه معمو احارهمی رشتبو  برابر .شدندهایی و

موجو فضاییسا،با داییرساوبهزبانانگلیسیكامال 

«.قدرتانببریدمرابهحضوررهبرعا ی»:سلی،وروانگفت

آشفتگ كمی از سیاستبعد و نظامیان بی  كه مدارانی

 حظاتیبعداوبوجو آمد  رخواسترموافلتگر ید ذا با  

ملابلرئی،  رحا ی ر بو  ایستا ه ایاالتمتحده كهجمهور

شکلررئی، بیضی  فتر  رون میزش پشت  ر جمهور

.شدمأمورامنیتیمحافظتمی1وسیلههنشستهبو وب

جمهورنمو ووتاهی ربرابررئی،موجو فضاییتعظی ك

گفت فرماندهانگرامی»: و اینمانبباجنابرئی،جمهور  

می اعالم بخضوع كه جانبه ارم حُس نیّتاز عنوانسفیر

ب متمایز و كه  نژا  رسیدههیك  ركای حضورتان  رفا  .

هاییكه اری باهمدیگرتوانی باقدرتكنیدكهماوشمامی

«.كه رراهنابو ییکدیگرقدمبر اری ستباشی ویاای  و

ا امه فشر و موجو فضاییپایهیکیازپرهایسرشرا

باش (هست وجزوافرا یمیMooba«)مووبا»م » ا :

م بایداندعنوانمترج بهسراسرجهانگسیلشدههكهب .

حاشیه( رXxlepis«)ایک، ای،»عرضكن كهسفینه

حا   ر و است انداخته  نگر یکسا  برای شمسی منظومه

.ماچیزهایباشدتانمیهایهاوفرهنگمرا عهبررویزبان

می شما برایهمةزیا ی رباره  انی و

.هااحترامقائلی آن

رئی،جمهور بخندی میمانهز و

میگفت آیا شما: راحتی برای توانی 

؟كاریانمام هی 

گفت«مووبا» و ز  زیرابرقی ا بته :

اوشانهكن م بندرتاشتباهمی هایر.

گفت انداختو باال را توان بهم می»:

امّا بده  را فضایی كشتی از باز ید اجازه شما از تعدا ی

.متأسفانهبایدبهارالعبرسان گزین ك،رابرنمیخو مهیچ

ماعالقمندتماسباآنها ركهشماتنهاگروهینیستیدكه

زمی هستی  ای كره  ر موضوعاتجا ب یگر. برخیاز جا

تنها و باهوشهستید بسیار غا با  شما امّا  ارند وجو  نیز

«.آیندشانبرمیهاییهستیدكهازعهدهكارهاینمونه

باالرئی، را ابروانر اظهاراتی چنی  شنیدن با جمهور

كشید.

 م ابرایمالقاتعمومیوبارعامفر »:ه ا ا ام«مووبا»

. ربهشماخواه گفت«ایک، ای،»مرا بی ربارهسیاره

:اشسیخشدندوا امه ا ناگهانپَرهایفوقانیهای زمانب

 ساعت در بوقت9درست عصر
کنار دریکوچکاز که محلیبود
و شد گشوده فضایی کشتی
خارج آن از مانند انسان موجودی

بهه.اوبگردید وجههیچراهافتادامّا
 .سببترسووحشتنشد
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می» اخرار ساكنی  عرفا  زیرا  یای،» ه   ارای«ایک،

 قتا اهیماناتیشکنندهاستواگرآ ابومناسباترابه

بی اظهار به سریعا  آنگاه مینکنید متلابل .پر ازنداحترامی

شوندبنابرای اگرها مدمیمزاجندوبهآسانی  خورمیآن

.آیاگونهسو یعایدتاننخواهدگر ی هیچهارابرنمانیدآن

«؟باای موضوعاتموافلید

رازیرجمهورموافلتكر وبیاناتیگنگونامفهومرئی،

. با انمو 
 

:روز وّم

ازكشتیفضایی«مووبا»روزبعد وسربازرابرایاسکورت

 امّا فرستا ند كاخسفید كشتیفضاییحضور«مووبا»تا  ر

رئی،نداشت كه وقتی ملابل  ر ب. كارمندانهجمهور همراه

 رتبهومسئوالنحفاظتربهاتابمالقاتوار گر یدندعا ی

 ار «مووبا»فا لهمالحظهنمو ندكهبال حضور آنما او ر .

جاحضوریافتهگونهارالعیازكشتیفضایی رآنبدونهیچ

 اریعبوركر هواز هامكاركنان.اوابتداازراهرویشیببو 

وگزارشگرانراپشتسرگذاشتهبو وسا، راتابمالقات

بارهچیزیبهاوبل رای حضوریافتهبو بدوناینکهروزق

برخالف«مووبا»گفتهباشندوباای حا 

وجهیچهجمهوروكاركنانامنیتیبهرئی،

.نمو عصبینمی

 رانتهایاتابایستا ومنتظر«مووبا»

شانبنشینندماندتاتمامیافرا برجاهای

:سا،ناگهانشروعبهسخ گفت كر 

م» زمان  ر كه كاری انماماو ی   یگران به خو  عارفه

 تعظی كر نواظهارارا تاستكهافرا  ربرخی هی می

بفرهنگ سنتیانماممیهها  وّمی  هند ورترسمیویا .

او-؟ چهچیزیاستگیر كاریكهپ،ازتعظی  ورتمی

 كر  بیان تأكید با را مرلب آقای خوببسیار–ای 

.برسان اتمامبهرااظهارات تابدهیدهاجاز جمهوررئی،

 زیرابندرت حبتمی«ایک، ای،»ساكنی سیاره كنند

آن برای ملدسهستندكلمات آنها باید. كه  ارند باور ها

كمتر حبتكنندزیرامعتلدندكهبا حبتكر نبرارزش

نمی افزو ه بكسی  رهشو  ما برای كر ن  حبت روریکه

گیر وفل جنبهاحترام ار كهارتباط ورتمیپایانیك

«.ا بتهآنه بایدمتواضعانهوبسیاركوتاهباشد

شدكر ندوبهسختیمینگاهمی«مووبا»همهمبهوتبه

 اگر كه می«مووبا»گفت تعریف ه  بهجوك كسی كر 

«ایک، یی،«:ساكنی فر بیگانهافزو .هایربخند حرف

 سایر كر هفرهنگبا تعارضاتپیدا ازها را خو شان زیرا اند

فرهنگ ساخته یگر جدا باندها به. م  یكهعالوه عنوان

مابی راهایفیكن كهبسیاریازحساسیّتمترج سعیمی

ای هب  ر بایدهمگی قتالزمرا بارهنحویكاهر ه  ذا

بعملآوری هب تنها نه ما همکاریبا یكشغلبلکهعنوانه.

احساسخواهیدنمو یكفعا یتمهیّجاستوشماآن بارا .

نمی و باشند عالقمند باید افرا  تمامی وجو  توانندای 

كن كهآنرامناسب.م فکرمیكارشانرانیمهكارهرهاكنند

یافت خواهید كر مینظارهراكاركنانكه رحا یسا،.

شدهواقعاتابكناره ركههاییمیزازیکیسمتبههمچنان

:توبرایخو شفنمانیقهوهریختوگفتبر اشقدم بو 

«؟ای ما هازنظرماچیست»

گفترئی، و ز   بخندی  رجمهور و است قهوه آن :

گر  همچنی حلیلتیكنوعنوشیدنیعا یمحسوبمی

می كه  ار  قرار ه   ونات تعدا ی آنما میل ر توانید

؟آیدتانمی.آیاازآنهاخوشبفرمائید

 فوقانی و«مووبا»پرهای آمدند  ر  رزش و هیمان به

قدم با سا،او و شد مرمئ  داییشنیده و هاییسریع

باره.همگیحاضری ازسركشیدنیكسرتاسراتابراپیمو 

گر یدند متحیّر او توس   اغ .قهوه

قاپیدوسا،تعدا ی وناترا«مووبا»

و رسانید اتاب ابتدای به را خو  ممد ا 

ها دایملچوملوچضم خور ن ونات

 ب ازاز ملا یری و برخاست هایر

اشچسبیدندوهابهچانهشکرهای ونات

نزاكت رعایت از نظر  رف رریق رامی بدی  او توانستند

. ارومضحكتصوّركنندخنده

«مووبا» »گفت: بسیار  ار مزه نظرخوبی ای  ا بته .

.اكنوناجازهبدهیدتااندكیبیشتر ربارهشخصیم است

  ای،»سیاره  ه «ایک، توضیح  ارایآن.برایتان جا

ب است علمی تکنو و ی و تمهیزات نظرهبهتری  از ویژه

از نوینی شکل استكه ا بسرآمد و شعر چون هنرهایی

رریق81هاازعنوانمثا فیله.بگریوتبیی هستندجلوه

میهایبچه فرا را شان از اسکیموها و  غتبرای91خوانند

میتشریحانواعیخ بهره اینکهازیكزبانبگیرندها  ورته.

گیرندبرایماازاهمیّت رجه وّمنوشتاریویاگفتاریبهره

نحورضایتبخشیهب«ایک، ای،»برخور اراست. رسیاره

اندكهتمامیملرراتمربوطبهارتباراتراروریتغییر ا ه

بیانگریكمعنیوموضوعخاصباشدوبدی  هر غت قیلا 

پر ازندتاچنی   یلبهجستمو رتمامیگسترهگیتیمی

و"مووبا" ایستاد اتاق انتهای در
افراد تمامی تا ماند منتظر

سپسبرجاهای بنشینند شان
 .ناگهانشروعبهسخنگفتنکرد
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ما قارعبیابندزیرا برایجایگزینیمفاهی جدیدو  غاتیرا

می  رست كلمات با كه  اری  بتوااعتلا   قیقهن ترینحو

«.احساساترابیاننمو 

آه...آیا»:بهناگهانسخنانرراقرعكر وگفت«مووبا»

«؟توان قهوهبیشتریبخورممی

ریاست محافظان از  ا یکی پاسخ و یجمهوری :

.آقا  یگرچیزیازقهوههاباقینماندهاستحضرت

اشا و آور  باال  ستررا كهرئی،جمهور كر   رفا ره :

سازید آما ه  یگری ای .قهوه زمانزیرا بیر  قایلی كار

.بر نمی

رئی، برایاجرای ستور را بالفا لهآنما كارمندمذكور

ترككر  پیرازجمهور امّا كر  عبور اتاب میان ر از او .

شو آن بسته  ر آستانهكه  ر گوشتا و یكسگتازی اش 

شد مظاهر سگ  رحا ی. بالفا له تکانذكور را  ُمر كه

زماننگاهچارراجمهوریرفتوه  ا بهسمترئی،می

. وخت«مووبا»به

 ررئی، پشتحا یجمهور بر مالیمت ستررا به كه

اوسا،«سا ی»نها  گفت:سالمسگمی .

آقای گفت: و فضایی موجو  به كر  رو

ا هاستای سگما م است.اوم«مووبا»

بچّه و  رهفته۹هایی نظرتان  ار . ای

مور شچیست؟

محوتماشای«مووبا» شده«سا ی»كامال 

ب زمانیهبو  ویژه بهرئی،«سا ی»كه و ترككر  را جمهور

تعمبرافزو هشد آمدبر سگهمچنان ُمرراسمتاو .

جنباند.می

استایكه ورتر ررخو شراخ كر آنچنان«مووبا»

 گرفت«سا ی» ورت قرار بههب«سا ی». شروع ناگهان

هابهاررافهاییكر كهموقعخور ن ونات یسیدنشیرینی

 بو ند«مووبا»چانه پَرهایچسبیده  یگر بار ای هنگام  ر .

.بهنوسان رآمدن«مووبا»اررافسر

»گفت:«مووبا» سا،«.آیدخوش می«سا ی»م از او

هاییازخو خارجساختكهشبیهچیزیمابی نا هو دا

.چنی  داهاییهمهافرا حاضر راتابرااز دایعوعوبو 

. ا پاسخاوبهكوتاه  داییبافل «سا ی»جاپرانیدامّا

جمهور رای زمانبافنمانیاز ربازشدومحافظرئی،

دقهوه. بفرمائی:آقاقهوهظاهرگر یدوگفت

پ،از«مووبا» رای موقعازاتابخارجگر یدو«سا ی»

جمهورفارغاینکهازبیانبرخیمرا بوموضوعاتبهرئی،

. بهنوشیدنقهوهپر اختگر ید

  ا «مووبا» حظاتیگذشتو ا امه همچنانكهگفت »:

 توانقیمتیقائلشد ذاازباالتریبرایارتبارات رستنمی

ارزش سیاره  ر  ای،»ها می«ایک، زیرابرخور ار باشد

 ایما اعتباروارتبارات حیحازنظرماموجبانتلا  انر

شو وارتباراتهستندكهاحساساتوافکاربروزشا مانیمی

می بیان قابل سرچشمهسازندرا عشق از پاك احساسات .

میمی مسرّت باعث و آنچنانگیرند ماكگر ند سیاره  ر ه

می تبسّ سعی ما سیمای بر گفت  سخ  هنگام كه شو 

باشد تحکی جاری همدیگر به  ا ن هدیه با را ارتبارات .

رواستكهم ازتركسیارهخویربسیاربخشی وازای می

«.غمگین 

ایرویررابهجانبیچرخاندوسا،برای حظه«مووبا»

 ا  ا امه ممد ا  شمافرهنگ ركهچیزهاییانهبدبخت»:

چنی كهروریهباندیافتهبیشتریارزش غتاز ار وجو 

. ریافتتانهایتلویزیونورا یوامواجازتوانمیرااوضاعی

 ا ا امهوكشیدپرهایرانتهایبه ستی«مووبا» مثال »:

عروشاعریاستكهشوا بیكتبازمملوتانهایكتابخانه

ندارندویا رنف عچندانیبرایاجتماعشما

ا فاظیاستفا هتانازوا هتبلیغكاالهای و ها

«.گنمندكنیدكه رتعللنمیمی

ب«مووبا» ای  حظه برخاسته ر  ناگهان

.تعظیمیكر وآنماراترككر 
 

روزسوّم:

.عصربهبعدازظهرافتا«ایک، ای،»ا امهمعرفیسیاره

عدّهنآ شدن جمع از موضوع ای  امّا بو  تیره و ابری روز

.كثیریازمر م رآنحوا یجلوگیرینکر 

نفراز۹همراهجمهوریبهبو كهرئی،68ساعتحدو 

 فا له  ر و شدند متریكشتیفضایی81محافظانروار 

غباریسبزتوقفنمو ند و شد بزرگیباز ای زمان ر  ر .

شتیفضاییبهخارجسارعگر یدسا،فر یقدرنگازك

كهروریهبلندوآرامبرقسمتفوقانیسراشیبیظاهرشدب

هیمان«مووبا» كر را همهمهز ه مرموز فر  آمدن با ها.

خاموششد حدو  او باریك۱. نسبتا  فوتبلندی اشتو

رنگخاكستریمایلبهسبزه.ویر ایبلندیبنمو انداممی

بو  ساخته پنهان كالهی زیر را سرش و  اشت ت  بر

. رای هنگامكهبهراهبانتارك نیاشباهت اشتروریهب

هایمواّجر ایر ائما وزیدامّا بهگونهبا ینمیبااینکههیچ

كر ندحركتمی فا له او نور ید81.  ر را كنارفوتی از  

اتاقعبورکرد ازمیاندر او
آن از پیش بستهامّا در که

،یکسگتازیگوشتالوشود
 .اشظاهرشددرآستانه
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مووبا» » نز یکی به را خو  و ورئی،گذشت جمهور

.محافظانررسانید

 به«مووبا» دای بلندگوها رسیداز گوش كره»: مر م

را«ایک، ای،» خوشوقت كهفرماندهكشتیفضاییزمی 

مالقاتشما از ایشان نمای كه اعالم معرفیكن و شما به

«.خوشحا هستند

«مووبا»  ا : گرانلدر»ا امه ریاستفرماندهان جمهوری 

زمی  كره شهروندان و آمریکا امروزمحترم كه خوشوقت   

 ر«ایک، ای،»توان ارالعاتبیشتری رمور سیارهیم

كه.اوّ آنامراباذیریداختیارتانبگذارموامیدوارمكههدیه

هاییازرریق اشت چنی كاله«ایک، ای،»مر مسیاره

هستندوشماه اگر ركراتفاقدهوایكافیقا ربهتنف،

ت  بر  باسی چنی  باید بیائید ما كره به

«.كنید

جمع  ر جوشی و جنب و تیهیاهو

آن مالقات منوا  بدی  و پایانبرخاست روز

پذیرفت.
 

روزچهارم:

محفظه ای روز باكتری ر انواع ایاز ایک،»هایسیاره

و یک آن« ای، شد ازهتحویل انشمندانزمینیحاضر ا

باكتریمرا عه زیرا ماندند متحیّر و گیج مذكوراش های

قابلیتمی همچنی  و بسازند را معدنی ما ه هر توانستند

هارا اشتندوبرایاهداف یگریتصفیهكر نانواعآ و گی

بو ند استفا ه قابل باكترینیز ای  قابلیتمصرفتوس . ها

 ورتهمزیستی رهدبتوانستنكهمیروریهبشررا اشتندب

هارابر رونبدنانسانزندگیكنندوكمبو هایغذاییآن

بدی  و سازند باكتریررف ای  از میترتیب توانستندها

.گیرندعنواناكسیریشفابخربهرههب

جمهور رپاسخگفتكهامیدواراستبتوانی ازای رئی،

«مووبا»هاییههدیهبخوبیاستفا هكنی وهمچنی بهتو 

تلدی «مووبا»ایمشابهومعا  رابهعملنمائی ضمنا هدیه

. اری 

هیچ«ایک، ای،»كهما رسیارهای گو»گفت:«مووبا»

كنی  ذااگرچیزیكهمور نیازشماچیزمازا یتو یدنمی

تهیّه توان و رفعباشد برای یلینا  باشی   اشته را اش

«.واهی ساختتانخنیازهای

روزبیستویک :

جمعیتزیا ی راررافكشتیفضاییجمعشدهبو ندو

میباوجو ی گرم بسیار هوا كشتیكه ساكنی  و یک  نمو 

بر«ایک، ای،»فضایی بو ندوكاله پوشیده همچنانر ا

.سر اشتند

.ایظاهرگر یدجمهور رای زمانبا اشت هدیهرئی،

هایزری رابه ونمایندهآنانتلدی یكتاببابر اوتعدا 

آننمو  بسته. فضایی كشتی سرنشینان از یکی بهگاه ای

جمهورتحویل ا وگفتكهای بستهحاوییكر ایرئی،

نوشته ممموعه و شما برای چکیدهویژه كه است هایی

هیّه.برایت انشمندمارا رخو  ارند911تحلیلاتبیراز

مرا بای كتاببه رفهزینهزیا یمبا رتشدهاستو

می مفا ش براجرای شگرفی تأثیرات تواند

زندگیبشربگذارند.

  ب رحا ی«مووبا»سا، بر تبسّمی كه

م »: گفتكر ند اشتوپرهایرنوسانمی

امو یک سا زمینیعمركر ه681بیراز

 ان تحلیلاتی نتایج اجرای مابا شمندان

توانندبرعمربشربیفزائیدو رای باره ومی

.ای مانبرایشماارائه ا ههاینوعفکرونظریهرا رنوشته

ماباهدایاونتایجتحلیلاتیبیشتریكه رتعا یوتفوّببشر

بگذارند زندگیرتأثیر بهبو   ر زمی و كره بازبر ممد ا   

نگر شما و گشت ماخواهی   وستی به بلکه نباشید ان

كنید ازیکیكهرا یموییشکالتسا،او–«.ارمینان

.اشتذگ هان روگرفت بو كر هتعارفاوبهحاضری 

سوارغروبهمان«ایک، ای،»افرا كشتیفضایی روز

پیماشدندوبهسیارهخو برگشتند ازآنپ،باوجو فضا .

دهوامواجمختلفیكهتوس بشرعملآمههاییكهبكوشر

است گر یده ارسا  فضا بهبه تاكنون نتوانستهیچه  اندوجه

باای موجو اتبیگانهوعمیبارتباطیابند ذا یگر ممد ا 

آن ناگهانی حضور مور   ر نمی حبتی بشرها و ی شو 

بتواندبا برسدتا روزیفرا استكهممد ا  همچنانامیدوار

وموجو ا  انر مبا  ه به و یابد ارتباط  یگر كرات ت

انسانتوانایی كلیه سعا ت و زندگی بهبو  برای هاهایر

.بار ازند



زمانرئیس این در جمهور
هدیه داشتن ظاهربا ای

تعدادیکتابباگردید او .
دوبرگ به را زرین های

 .نمایندهآنانتقدیمنمود
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 «های رنگیآویزه»نوجوان داستان ترجمه کودک و   
«اسماعیلپوركاظ » مترج «جی آجاپیت»نویسنده



سواركاریTumma)«توما» به كه بو  سرخاوستی  ختر )

میع ممموعهورزیدشق كه  اشت  وست همیشه او از. ای

ها مهارسینهویراباسبربدوز وآنهایرنگیرابهزی خرمهره

اررافزی آویزانساز  از را مدت«توما». آرزویرپ،از به ها

 .هارابررویافساراسبر اشت.اواینكیكجفتازآنرسید

از)آویزه«هاشافلی» میها( تهیّه اسب موی شوندملداری

نیمهرو روریهب تا را آنها  ستهشانمیكه  و به آنگاه و بافند

می تسمهكنندتلسی  . ساخت  ر كه استفا ه«شافلی»هایی

و رشتهایمهرهوكنندمیتهیّه حیواناتپوستازراشوندمی

توس كهرینلا رراهاآنسا،كشندمینخبههاآن ررارنگی

نمایندتابرهاآویزانمیبریراباسب شوندمیانتخابسواركارهر

.زیباییووقارحیواننمیبافزو هگر  

 میان ای  Gilly)« یلی» ر خواهر بهآن«یوتا»( چنان

برخواستیك وجی ازآنعالقمندشدكهمی«هاشافلی» را ها

ساز  آویزان اسبر یراب جهیدن«هاشافلی». و  ویدن هنگام

گوشهآیندو داهایبسیارجا بیازآنهابهابهنوسان رمیاسب

 كنند.رسندكهنظرحاضری رابخو جلبمیمی

بایستآما ه بحزیباییكروزشنبهبو وبرروا معمو می

می  ریاچه كنار به هفتهرفت  آخر همانند تا پیشی شدند های

بسی همراه یكمسیر  ر سواركاران از مایلیحومه81اری یگر

هاییرانیززی«توما».پسر ائیوبرا ركوچکترشهرگر شكنند

 كه كر ند ب«هاییشافلی»تهیّه بو ند آویزان آنها روریهبه 1كه

سینه روینوار عد شافلیبر رویكفلو8  نوار شافلیبر عد 

.ی اسبآنهانصبشدهبو ندشافلیبربخرعلبز8همچنی 

نظیریبهتزئی اسبرپر اختوباوسواسوسلیلهبی«توما»

اندكیعلب كارها اتمام ببیندپ،از تالشررا نتیمه رفتتا تر

هر ونفرمایعنیم واسب سا،بهخو شگفت :امروزیلینا 

.گیربنظرخواهی آمد رنظر یگرانزیباوچش 

زو یبهكنار ریاچهههاشدندوب هسرخاوستسواراسبخانوا

كر .اواحساس ر میناگهاناسبررانگهداشت«توما».رسیدند

گر نرمعذببو چنان قسمتپشتو از اندكیگر نوكه او .

.پشترراما یدامّاای كارشتنهابهبدترشدناوضاعانمامید

میآن«توما» بتروز تواناییخواست بر سواركاریرواند های

 راكهباكارسختتهیّهكر هبو «هاییشافلی»بیفزایدوازررفی

.اوبلوزجدیدشراكهنوارزیباییبررویر وختهبهنمایربگذار 

كهبرروی. خترزیبایسرخاوستاینك رحا ی بهت  اشتبو 

گرجی نژا  اسب zoomer)«زومر»اش با یراب«هایشافلی»(

.رسیدنظرمیهگیروجذابب بسیارچش اشنشستهبو  وخته

توما»  كر مالقاتسواركارهاازتعدا یبا« بهایازاو.

هازی پهلویبروشدهنوشتههاییورقهرویبركهشانهایاسب

تمامی.بر اشتزیا یهایعک،آنهاازویافتارالع بو ندو ل

اسبگرجلوه رسعیكارانسوار بهیوبازارگرمی اشتندتا را ها

.باالتری قیمتبفروشند

 ورتپیگیرمسیرحركت یگرانهخواستبروزرامیآن«توما»

بهتعلیببو «زومر»كهسواراسبرسواركاریكندپ، رحا ی  

قشنگیبو سایری پر اخت بسیار روز برای. زیبایمسیر مناظر .

جلوه میعکاسی آوازهایگری نیز سواركاران از تعدا ی و كر ند

بو ند سر ا ه جا بی محلی ای «توما»اسبچاالك«زومر».  ر

ناآرامی بیكر زمانشروعبه او اسب.  یگر جلو كه ر هاتاببو 

پ، گیر   هانه«توما»قرار تا كر  شل از«زومر»اشرا بتواند

سایری سبلتبگیر .

تاختندتابا«توما» رای هنگام وسواركارزنومر بهررف

ای كه ر:ماشنیدهپرسید«توما».بانویسواركارازاو حبتكنند

می  رس تعمب انشگاه بسیار ما برای پ، كهخوانی است آور

ببینی یك خترجوانوزیبابتواندبانوارهاییازچرمچنی یراب

ا برای ررزقشنگی كه شدی  عالقمند  ذا كند  رست سبر

ساخت آویزهكارگیریمهرههب ه هایرنگی ر بهما را هایزیبا

.بیاموزی

بو «توما» خور ه ای حرفیکه از امّاكه  بخندیز  ابتدا  

. رای هنگامبرا ركوچکترشاشجلوگیریكندنتوانستازخنده

ازچندوچونتاختبهكنه كه رتعلیبرمی ارشانرسیدتا

باخبرگر   ماجرا بدی رریق«توما». مناسب یدتا موقعیترا

  رباره بو «هاییشافلی»ه  ساخته ه كه و كند سخنرانی  

.وجو آور هاشبایجهتتفریحواستراحتضم سواركاریوقفه

كابویك  از انبوهی جمعیت  رك  مر  و زن سواركار های

آنگر  باگر  شدند جمع واقعهروریهها چنی  هیچكه  رای گاه

سواركاری بو حی  ندا ه رُخ پیشی  سواركارهاهای از هركدام .

هایزیباییبساز تواندچنی آویزهخواستبداندكهچگونهمیمی

آن بدی و و یراباسبربدوز  برایقشنگیزی و را برها گونه

روزپُرماجراآن .وبهایاسبرراباالترببر اعتبارگروهربیفزاید

 امّا گذشت شوخی و خنده « یلی»با زمان«توما»خواهر تا

بو  مشغو كار شدّت به ننشستبلکه اوسواركاریبعدیبیکار .

 از زیا ی و«هایشافل»تعدا  ساخت را مناسب قیمت با زیبا

گر هماییسواركاریمالقاتبعدیسواركاران رهارا رتمامیآن

قیمتمنصفانه پو یهفتگیكنار ریاچهبا ایبفروشرسانیدوبا

ای رریقكسبنمو  از وسایلشخصیوكه توانستبرخیاز  

كند خریداری را نیازش مور   وازم آنسایر او حا ل. از چنان

 فورا خواهرشكارشراضیوخشنو بو كهوقتیبهخانهبرگشت

   .را رآغوشگرفتوبوسید«توما»
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 «کاندیدای ریاست جمهوری»داستان   
«غالمرضاآذرهوشنگ»مترج  «ماركتوای »نویسنده


گرفته را خو م كمابیرتصمی  میم  كاندیدایام. خواه 

م بهكاندیدیاحتیاج ار كه كشور ریاستجمهوریبشوم.

نباشدو شمنانحزبه یاویگذشتهنیازیبهتحلیق رباره

قا رنباشند هرچلدره كهبگر ند بتوانندموضوعیراعلیه

یآنارالعینداشتهباشد.اگراوپیداكنندكهقبالكسی رباره

 رباره مزخرفی چیزهای ابتدا  همان از كاندیدایكسی ای 

را همه كر نآن  رو با هماناو   از تالشخواهدكر  بداند 

ای همهم میفلغا با كن  گیركند. كاندیدا خواه خو مرا

كهالزمباشدرازیراازكسیپنهانكن .م بهتمامیبدونآن

نمایندگان از یکی اگر و كر  خواه  اعتراف خو  بد اعما 

شاید تا بکشد سرك م  خصو ی زندگی  ر ممل،بخواهد

قریب جرمی یا كند  كشف را برازی را خوب ا وقوع بکشد  و

  رمی چلدر می ه هر تلفاجازه وقتخو شرا خواهد

بکند.

عنوانمثا  م خو مازهمانابتدااقرارخواه كر كه ربه

 پدربزرگ راكهمبتالبهرماتیس بو   رباالی6291زمستان

 انید پدربزر  یگرپیرشدهبو ویك رختشکاركر م.می

امام باخشونتیحیوانیتوانستنمی كه-از رختباالبرو  

است م  ا لی  باس– فت همان با را ت او به كه خوابی

 اشت بهزورتفنگازخانهبیرونانداخت ووا ارشكر مكهاز

آن  ر را شب تمام و برو  باال افرا ه  رخت بعد بماند. جا

ارهابرایآنبو یای كپاهایررابهگلو هبست .راسترهمه

خروپف م اگربازه پدربزر كهازشرِ هایرخالصشوم.

ه   م حاال آخر خواه كر . را همی كار او با باش   اشته

 اشت .یعنیبه6291یرا ارمكه رسا اهماناخالبسگی

نبر ه بویی انسانیت از  یگران  تائیدقو  شرافتمندانه م  ام.

جنمی  ر كه  ا م.كن  ترجیح قرار بر را گگیتسبور فرار

م  ای كه اعالم با ای حلیلترا  كه تالشكر ند  وستان 

وا یفور بهمی خواست ازجورجواشنگت تللیدكن كه ر

ا بتهای تالش الپوشانیكنند. كند   عا  اخلجنگلرفتتا

استرفل گناهجلوه هند.امام  رایبو تامرابیمذبوحانه

ا سررانرفت .بهخاررترسبو كهمستلیما بهسویمدارراس

آرزو    ته از م  كه  اشت نظر  ر باید ه  را ای  ا بته 

رامی مرا ما ری سرزمی  بتوانند كه باشند كسانی كه كر م

 ای  كه  ا م می  ترجیح اما  هند. آ م«كسان»نمات های 

افرا اگر م . نه باشند  می یگری پیدا می ی كه توانندشوند

 هانه  ر یتوپبه ستآورند خوبم ه حبابشهرترا

آن به كه هست  بهآما ه اما بروم  آنجا توپ شرط ای  كه

آما هگلو ه توپ اگر باشد. نشده هدفِیگذاری باشد  شلیك

تغییرناپذیروهمیشگیم آنخواهدبو كهازرویاو ی مانعِ

امبرسان .قصدتغییرناپذیرامبارموخو مرابهخانهیبغل ست

بار  و تلریبا بتوان  نبر   هر  ر كه است ای  جنگ  ر م 

هدایتمیترازآنبیر نماتهاییكهجنگرا كنند خو مرا

آید.وارمیبده .عظمتای كاربهنظرمخیلیناپلئون

امام ایده شایدپیرحامیانِهایما ی رخشانیه  ارم.

م  عمومی محبوبیت بر چیزی و نکند جلوه مه  زیا  تورم 

ای  و بو . برتر نوعی  به باید كه  ارم ا رار م  اما نیافزاید.

پایه ا ل ندار . سکه اسکناسو  اشت  به ربری وبرتری ای

راهنمایعملم  رزندگیای است:هروقتتوانستی بر ار!

زیر ار كهم زنعمویمر های شایعهحلیلت  ر را ام

 رختتاكخو م ف كر م. رختتاكبهكو احتیاج اشت 

زنعمویم ه الزمبو كهبهگورسار هشو  وم اورا ر

م  برایهمی یككار  آیا كر م. ای هدفعا یتلدی  راه

شایسته راواقعا موضوع ای  ا بته نیست ؟ جمعوری ریاست ی

ممل،موسسانكشورمارسمااعالمنخواهدكر .كدامشهروند

بتواندبهسا گیای خدمت میتوانتصوركر كه  یگریرا

بستگان جسد با را كهخاك رختانتاكخو  بکند بزر را

میمر ه كسانی چرا پ، كند. تلویت خو  بای مرا خواهند

بانیانتخابكنند؟یخو  بهعنواناو ی قر اوریاحملانهپیر

هایم بایدبازه یكاعتراف یگربکن .راسترم ازآ م

نمی خوش  هیچ كهفلیر  ارم اعتلا  موضوع ای  به م  آید.

بیآ م كنونیهای وضعیت به باتوجه موجو اتچیز  شان 

ای جورآ مبی  ورتقرعهقرعهشدهوها بهمصرفیهستند.

شایدبه ر شده  جزایرهایآ م چابشدنبومیكنسرو خوار

توانندتمارتخارجیمارا ورافتا هبخورند. رای  ورتمی

 ر م قانونیرا او ی جلسه   ر ای منارقرونقببخشند. با

شعارمحوریم ای خواهد خواه كر . پبشنها  همی رابره

«ید.هاكا باسبسازكارگرانفلیرراخشككنیدوازآن»بو :

كمكهمی تاریخچهای ه گوشه به زندگیم . هاییاز

اگركشورماستكهمی بهكشورممعرفیكن . خواه خو مرا

مراانتخابنکند م قهرنخواه كر وبههیچكشور یگره 

كن . یگرمور اعتما ترنخواه رفت.امام خو مراتو یهمی

 ؟!انسانیكهبااعما یمرللا ازم چهكسیراپیداخواهندكر

كندكهتاپایانه یكهیوالكندوپبشنها میكثیفآغازمی

باقیبماند.
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 «جنگل سنجاب کوچولو»داستان  
«پونهشاهی»مترج 


منرلهسنماب هرجاكهگر وزیا باشدآنیکیبو یکینبو 

سنماب چون  اشت خواهد ه  میزیا ی زیا  گر و خورند.ها

میمیمون را آنها كه میهایی گر و یدند به ما از كسی گفتند:

؟مندنیستعالقه

روزیازروزهاسنمابكوچو وجستز بغلمامانسنمابو

بوسیدگفت:یمامانسنمابمیكهازگونهحا ی ر

.اممامانسنمابعزیزهوسگر وكر ه

:چو وبرگشتهوگفتررفسنمابكومامانسنماببالفا لهبه

.جانمامان

ا امه ا :ا بتهگر وییكهخو مكندهباش .سنمابكوچو و

ناامیدنکر وگفتمامانسنماب سنمابكوچو ورا می   انی:

 رسرزمی روباه اگرزمانیكهمشغو خور نهاكهگر وها ست 

كله و هستیسر ترانهگر و برایاو شد پیدا یشا هایروباهی

هایشا را وست ارند.هاترانهروباه بخوان

آنازای  رختبه.كنانبهراهافتا بچهسنمابجستوخیز

بزرگتری  وبهپرید رختمی جائیرسیدكه رختگر و اشت.

می رو بهگر وها كندن از بعد و میكند زمی  انداخت.روی

ازه بازشده«چات»با دایافتا ندگر وهائیكهرویزمی می

.بر .سنمابكوچو وخیلیازای كار ذتمیشدبه ونی می

می  رختپایی  از میبعد را شده باز گر وهای و .خور آمد

كر نباقیماندهگر وهاییكهوقتیكهسیرشدشروعكر بهجمع

بو  یمامانای برا:گفتبر اشتهمییکیرا.رویزمی انداخته

بعدی سنماب سنمابگر وی  ا اش برای همی ...ای  رورو

 رهمی هنگامكر .كر راپرمیایراكهپشترحملمیكیسه

ییكروباهپیرپیداشد.سنمابكوچو وسعیكر بایكسروكله

.خیرروباهعزیزهگفت:روزب شا باروباهحرفبزند دایقویو

 ا شروعبهكه مخو رابهچپوراستتکانمی رحا یو

آوازخواندنكر :

هابندبازندروباهروندرویرنابراهمی

هاگرندروباهه حیلهفهمنده بوهاراخوبمی

از اثری روباه  ورت تو خواندن آواز موقع كوچو و سنماب

 داهاییبا هانرمثلی آوازخواندنروباهخوشحا یندیدو رب

می  ر كی  ك  ه  كیسه.آور هام با روباه شد تمام آواز وقتی

سنمابكوچو وفکركر كه.بزرگیبهنز یکیسنمابرسیدهبو 

:متشکرمروباه ذابهروباهگفتخواهدبهاوبدهد.روباهكیسهرامی

كیسهبخشنده ای  با بزر گر  میی بیشتری جمع وهای توان 

وبایكجستكنارروباهرسید.روباهپیربایكحركتاز مكن .

سنمابكوچو وهر.سنمابكوچو وگرفتهو اخلكیسهانداخت

نکر  توجه پیر روباه ا تماسكر  ای .چه از رابعد كیسه سر كه

اختهویگر وهارابه وشراندبستوچندتاضربهه ز  كیسه

تاریكمیرفت. زرافه اشتهوا اتفاقی دایسنمابایشدكه

 ا شمی به و شنیده را خیلیكوچو و كه سنمابكوچو و رسد.

هایسنمابسمتخانهحركتكر و یدكههمههترسیدهبو ب

یكبه یاتفاقاتیراكهبرایرافتا هبو همهاند.جمعشدهجاآن

یكتعریفكر .

:ای ا بیدا توباروباهیكهكرمابراهنماباتعمبگفتسن

...ایبو هروبروشده

ای وایكوچو ویم مامانسنمابكهغمگی شدهبو گفت:

حاالنیفتا هوایای تا  ستآنروباه ما كاشکی؟ای كدامیكاز

كهسنمابكوچو وراراهنماییالزمرابهتوكر هبو مو رحا ی

ای.راحتیخالصشدهبازه خوباستكهبهكر گفت:بغلمی

 دایبلندیگفت با بهسنمابكوچو و یعنیاوضاعهمیشه :

خواهدبماند؟هرموقعهوسگر ویتازهكر ی همی  ورتمی

 اخلكیسهحب،شدهوكتكخواهی خور ؟

ناراحت خیلی اتفاقاتپیرآمده از كه سنمابكوچو و برا ر

.دهبو گفت:بیاییدماه برایخو مان رختگر وبکاری ش

هركیای حرفراشنید ر  خو بهبرا رسنمابكوچو و

خندید  وستانچرا. با دایبلندوقارعیگفت: سنمابراهنما

خندید؟می

است سر  ر س نیستبلکه راستعلل ر سنمابكوچو و  

.و مان رختگر وخواهی كاشتازفر ا رسرزمی خ.گویدمی

هاگفتنداماای كارسختیاست.بعضی

اعتراض به راهنما گفتسنماب كتككنندگان آیا از: خور ن

؟ها ركیسهحب،ماندنبهتراستروباهپیروساعت

ز بحزو  ست را .روزبعدهمهبهسنمابراهنماحق ا ند

وبهمامانسنمابكوچو و.ختند سته بهكاشت نها هاپر ا

یخوبفرزندشنامجنگلخاررای فکروایدههاعالمكر ندكهب

جنگلسنمابكوچو وگذاشته رختگر وی ا بتهشانرا  بهاند.

نشدهمی  خت  یك رختجا سنمابكوچو و هر تو د با بلکه .

گر وكاشتهشد ااستفا هراحتیازگر وهبرایاینکههركسیبه.

یای خور نازمیوه»هاییاز رختانآویزانكر ندكهكند وحه

«. رختانآزا است

زمانآن رو  كسیبدونكتك ر هر كه شد زیا  گر و قدر

.حب،شدنمیتوانستگر وبخور خور نو

تا رختسهرسد  رحا یكهازای قصهه اینمابهپایانمی

یخوبماه  ه برایقصهافتد.سهتاگر ویگر وبرزمی م

 ارانگر و.برای وست
دنیایقشنگمنودوستانمهای+برگرفتهازمجموعهداستان

CUCUK       NAR:ازانتشارات/پشتاسکیتپوشنامکتاب:الک
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 «ای سگ قهوه»داستان  
«مائدهمرتضوی»مترج «استف كری »نویسنده


 رممله6316نوشتهشدو رسا 6239استان رتابستانای  
برتربه«كوسموپو یت » ای  استانجزبیست استانكوتاه چاپرسید.

باشد.می«نیویوركر»ا بیاتامریکابهنللازممله

*** 
شانه بو . ایستا ه خیابان گوشه  ر بهكو ك را اش

ونر ه  ا ه بهجلهایچوبیتکیه تابخو شرا علب و و

 رهمانحا بهسنگریزهمی پرانیهایكفزمی  گد ا و

بركر .می خورشید میسنگفرشنور كندها با  و تابید

تابستانیگر وخاكزر رنگیراسرتاسرخیابانپراكندهبو .

تلق بهتلقكامیونی كه باری با كنان

شدازخیابانعبوركر .وضوح یدهنمی

غرب رویاهایركو ك به ر چیز  همه

خیرهگشتهبو .

مدتی از قهوهپ، سگ تیره  ای

یورتمهرنگی ازكنانبا  سیماییمصم  

رنابكوتاهیكهازگر نرآویزانروظاهرشد.پایی پیا ه

 گدمیكشیدوگهرویزمی می بو  كر وگاهسگآنرا

خور .رویرسکندریمی

توقف كو ك نظر.كر سگملابل از را یکدیگر  و هر

 حظه برای سگ باگذراندند. عنلریب اما نمو  تامل ای

 م،و دا را كو كاو جنباندن مركمیبهجلورفت.

شانراترآمدوهر ومعامله وستانهكر .سگمتلابالنز یك

 یکیبانوازشو یگریباجستوخیز.ازسرگرفتند

بارسید ز هبهنظرمیبسیارهیمانسگكهازای  یدار

ناخواستهرویزمی هایشا مانهجستوخیز اشكو كرا

كر . فراه  را او ترس موجبات و ترسان انداخت كو ك

سگازای عملكو كمتلابالضرباتیرانثارسرسگنمو .

كو كفروقلبرجریحه پاهای میان  ر نومیدانه و شد  ار

 وستانهتکرارشدندهنگامیكهرفت. حا تی ای ضرباتبا

روی غریبی ررز به را خو ش و برگشت پشتر به سگ

رسیدباتمامهایرانداختو رهمانحا بهنظرمیپنمه

كند.وجو ازكو كرلببخشرمی

هنوزبهرسید.مینظرسگ رای حا تبسیارمضحكبه

پنمههمان روی را خو ش غریب و عمیب هایرررز

بو . اشتهنگه نمو ه فراه  را كو ك سرگرمی موجبات و

متناوبتکرارمیكو كه ضرباتآهسته كر تااورااشرا

سگقهوهه  تصورمیچنان رآنحا تنگه ار . .كر ای 

سگ است. تنبیه ای  مستحق و بزر مرتکبشده جرمی

اشراباانیتوانستپشیمكهمیخو شراجمعكر وتاجایی

بهكو كاظهارنمو . خواستبرایبخشرعمزوالبهو ر

شد خسته ای سرگرمیتازه كو كاز سگراسرانمام .

پیرگرفت.  ر را خانه راه و كر  پشت رازرها سگبه

كشیدباچشمانیسرشارازانزواوتمنا.

سگرویپاهایرایستا وبهتعلیبكو كهمتگمار .

میكو وار سرسری را خانه مسیر گه ك و كهپیمو  گاه

وپ،ازوارسیكر  توقفمیشدتوجهربهچیزیجلبمی

پیرموضوع  ر را خانه راه  وباره  

توقفمی همی  از یکی  ر ها گرفت.

قهوه سگ همچونمتوجه كه شد ای

تعلیبراست  ر كو ك.راهزنیپیا ه

بی تعلیبكننده با تکهچوبیزبانررا

یافتهبو  سگ كهبرسرراه كتكز .

قدرعمزوالبهكر تاكو ك ستازز نر رازكشیدوآن

گشت. راهی نو از و بهسگتلالبر اشت و شد بلند كنان

تعلیبكو كا امه ا .

 كو كبارهاسگرامور ضربوشت قرار ا ریمسیر

 اشتكهازنظراوسگیاشبهسگاعالنوبامنرقكو كانه

می تحلیر ای  خور  ر ارزشو بهفاقد كه سگه  باشد.

گونهخو  ربرابركو كپیبر هبو هرباربهحلارتحیوان

میگونه عذرخواهی كو كای توجه حسرت  ر و كر 

 اشت.سوخت.اما ستازتعلیبكو كبرنمیمی

تنهاچنداشرسید سگهنگامیكهكو كبهپلکانخانه

متربااوفا له اشتوازای موفلیتیكهبهآننایلآمده

بو آنلدرسرمستگر یدكهبرای حظاتیرناب ورگر نر

رافراموشكر ورویآنسکندریخور .

كو كرویپلهنشستوبار یگرهر ویکدیگرراازنظر

توجهچه رتوان اشتبرایجلبسگای بارهرگذراندند.

خیز و جست و نمایشی حركات  ا . انمام كو ك

بهراستیبهوجدآور وگونهرقص  راشكو كرا سگرا

با كو ك نمو . تبدیل ارزشمند موجو ی به كو ك نظر

چابکیوهوشمندیخو توانسترناب ورگر نسگرابه

زبانررابهسمت االنسوب ا واز.اواسیربیچنگآور 

سگخو  باالكشید.هایبیشمارآپارتمانتنگوتاریكپله

برایباالرفت راغببو امامهارتزیا یبرایخزیدنروی

قدرعجزوالبهسگدرازکشیدوآن
کردتاکودکدستاززدنشبرداشت

تقال سگ گشت. راهی نو از کنانو
 بلندشدوبهتعقیبکودکادامهداد.
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 ا هانداشتوبدنكوچكونرمرای اجازهرابهاونمیپله

قدم ملابل سرانمام ر مندیهایپرتوانكو كوجراتو

وحشت رونی ذاش   ر باور ای  و شد شکلز ه سگ ه 

شو .چشمانرازگرفتكهبهسویمحل هشتناكیبر همی

 ا وارتکانمیفرطوحشتگشا شدند.سگسرشرا یوانه

 وپاهایرراسفتومحک نگه اشتهبو .كو ك رملابل

تركشیدورویپلکانجنگینابرابر رگرفت.رنابرامحک 

ه اشتونیزجثهكو كبه  یلهدفوانگیزهمحکمیك

كو كغنیمتجنگی اشكوچكسگپیروزای میدانشد.

راباالكشیدوفاتحانهتانز یك رپیرآور .

كسی اخلخانهنبو .كو كرویزمی نشستوباسگ

شد. ومشغو  شفلت نهایت سگ

مدتیمهربانی  ر و كو ككر  نثار اشرا

شکل  و آن بی  مستحک  رفاقتی كوتاه

فت.گر

كو ك خانوا ه اعضا  یگر آمدن  با

مور   قت به سگ افتا . راه به غوغایی

 تعبیروتفسیرقرارگرفتواسامیمعاینه

و تمسخر شد. گذار ه رویر ازمختلفی كه تحلیری

میچش  سمتسگنشانه به  یگران  ستهای را او رفت

خت.اشسا پژمر هپاچهنمو ومانندگیاهیریشهسوخته

 رآغوشگرفت سگرا بازوانیقالبكر ه  بهكو كبا  

رفتار به بلند  دای با و رفت جمعیت سگمیان با شان

. رهمی حا پدرخانوا هازراهرسید.پدرعلتكر اعتراض

 یگران زبان از  فعات به و شد جویا كو كرا قا  و قیل

به یگرنامونشانراشنیدكهكو كمصراستای سگبی

اعضایخانوا هتحمیلنماید.

شد. برایتعیی سرنوشتسگبرگزار شورایخانوا گی

بی  باسسگ جویدن مشغو  آمده پیر اوضاع به اعتنا

.شورابهسرعتخاتمهیافتوپدرخانوا هكهعصركو كبو 

بسیارآن میروز نظر قیلعصبانیبه و مرافعه ا امه رسیدو

حو له از بو وقا  خارج  ا . اش رضایت سگ ماندن به

بهكههنوزبهآرامیاشكمیكو ك رحا ی ریختسگرا

فروگوشه ه سعی ر  پدر اوخلوتكند. با تا ای نجبر 

گونهسگبهعنوانیکینشاندنخش همسرش اشتوای 

ازاعضاخانوا هپذیرفتهشد.

 حظه خواب  هنگام تا جكو ك سگ از نمیای شد.دا

نگهبانر. و یو ه   وستسگبو  كسیكو كه  اگر

نمو ای كو كز یاچیزیبهسمترپرتابمیسگرامی

بهبو كهبا دایبلند فریا اعتراضررا گوشفر خاری 

كه  رحا ییكباركو كبا ورتیازاشكخی،رساند.می

خش كشیدبهشدتفریا می  كو كبه  یلازراهرسید.

ایبو كهپدر وسترهنگامپرتكر نماهیتابهبه دمه

بو . رسانده عروفتسگ و  انسانیت از عاری عمل  ای 

پ،اعضای آن از بو . ساخته خارر آزر ه بسیار كو كرا

خانوا هرویپرتابههایخو  قتبیشتریاعما می اشتند

 دمه نشو تا سگ متوجه گذشتای با ه . سگ زمان

هاچگونهجاخا یبدهدوه متلابالیا گرفت ربرابرپرتابه

برو . راه پا روی و مثلآ م اتابچنی آموختچرور  ر

میز  گاز  یكاجاب شامل كه تعدا یكوچکی و جا باسی

بو  ای   ند ی از مهارت با آنسگ به میسو وسو رفت

میبهال خیز سگ .كرالیاثاثیهجستو

بهاكنونمی كه نفر پ،چهار توانستاز

چوبوچمابوگاهذغا  برایضربهز ن

بیایدوضربه بو ندبر ایبهاوممهزشده

ضربهنخور . اگر احیانا ا ابتو او به ای

روی آن از خراشی و  دمه جای كر 

بدنربرجاینماند.

 حنه  اشترخای  كو كحضور كه هنگامی قرعا ها

می ا .مین همه  یگر را موضوع سگای  آزار كه  انستند

گرانهكهایآشوبامانكو كوگریهستباخش بیمساوی

به آن فرونشاندن نمیعمال میسر گریهراحتی ای  هایشد.

 حک جانپناهرا اشت.امانبرایسگبی

نبو .به سگ كنار ه  همیشه كو ك حا  بانگاهان هر

اشازگوشهتاریكای وستقهوه اوخواببو هنگامیكه

مینا ه اتاب سر انگیز تاثر احساسهایی از آوازیمملو  ا .

یاسوفرومایگینامحدو كهبههقهقوبغضآزار هنده

هاراباناسزاپاسخهمسایگانای نا هگر ید.ایمنتهیمی

وسایگفتند.می پرتاب با ه  خانوا ه افرا  آشازخانهو ل

  رخاموشنمو نسگ اشتند.سعی

ا بتهنهبا ز گاهیاوقاتخو كو كنیزسگراكتكمی

یكر وپذیرایهمهقصدونیتقبلی.سگقبو تلصیرمی

شت  بو .ای ضربو نمیها حتی كه بو  سگی توانستاو

كهبخواهدنلشهنلرقربانیراخوبایفاكندچهبرسدبهای 

همها بکشد. اذیتنتلام و آزارها فروتنیی و تواضع با را ها

 هایكو كپذیرفت عالوهبرای  پ،ازاتمامكتكز نمی

بههمه را فراموشمیچیز كو كوكر سرعت زبانراز با

نمو .  نوازیمی

همههنگامی وهمهكهكو كاز شدوك،ناامیدمیچیز

می  ریفر ره  روح میشکست  میز زیر سربه و خزید

خانواده اعضا دیگر آمدن با
افتاد.کودک راه به غوغایی ،

،تعبیرسگبهدقتموردمعاینه
اسامی  و گرفت قرار تفسیر و

 مختلفیرویشگذاردهشد.



 0313 ماه بهمن|چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و چهارم شماره 011

سگمی بدن روی بدنكوچكمضرربررا روی گذاشت 

غ  چنی تنها  ر سگ كه نبو  تصور قابل ا ال خوارش.

انتلامبرآیدوجوابكتكز ن هایشرایریبخواهد ر د 

ایازپیرتعیی شدهبدهد.  یلكو كراباحملهبی

اع  یگر از محبتی و  میمیت كوچکتری  ضایسگ

كر . ربی آنهااحساسراحتینداشت.خانوا ه ریافتنمی

نهایتهر با نز یكشو  بهنحویبهآنها بو  بارسعیكر ه

خش  مواجه آنانبو .شدهشان معمو  تفریحات از  یکی

میگرسنهگذاشت سگبو .  ا معموالكو كبهسگغذا

  یلیفراموشمی به اگر سگاما كر  

آور ورفعهچیزیبهچنگمیمخفیان

كر .گرسنگیمی

ك  راسگ كر ن تکیه خو  به ك 

پوسته از توانست  او هایآموخت.

به كه  رختان رخت تنه از تدریج

فرشمانندیبرایخو فراه نماید.اوتوانست تراشیدهبو 

شبانهزوزه خوابهای  ر گهگاه اما ساز   متوقف را  اش

ا از گوشمی داهایی به  ر و از برخی ه رسید برخی  

كابوسبه شبانه  یل میاشهای كه سگ  وحشی ید هایی

قصدآزاراورا ارند.

حدیبو كهانگارازخو گذشتگیسگ ربرابركو ك به

نز یك همیشه او است. قدیسان مرتبه  ر كو كموجو ی

میكو كبو  بر مسیریكهكو كگام  ر چنانن اشتآ.

می همهمهغرب میان را او پای توانست دای می كه شد

به همسایگان قدم یگر كه انگار تشخیص هد. هایراحتی

كو كاورا دامیز .

قلمروییبو باپا شاهیكو كومثل نیایرفاقتآن و

سگ. رعیت رعیتی ای     و ر انتلا  از احساسی هرگز

نداشت.شورشرلبینسبتبهپا شاهر اعمابرمزراه  ر

سگ روان و روح پنهان و وفا اریآ و  و عشق گل تنها  

روییدهبو .

بهسیروسیاحت ر هرروز برعا ت یرینه  كو كبنا

   وستوفا ارشپر اخت.و رای سفرهایروزانهاررافمی

رفتوازای كر .سگجلومیكناناوراهمراهیمییورتمه

بارنگاهیبهپشتسرشهرچند قیلهیكخرسندبو .بابت

گر  .می خارر آسو ه كو ك بو ن از تا بهانداخت سگ

ازای  بو و كامالآگاه  كهچونمالزمانضرورتای سفرها

نمو .كر احساسغرورمیپا شاهرراهمراهیمی

حا یروزی  ر خانوا ه پدر خانه  به بو  مست كامال كه

وت.بازگش پرتابوسایلآشازخانه با كارناوا شا یررا او

ایازآزارهمسرشا امه ا .هنگامیكهكو كوسگقهوه

تازهگرمتفریحشده مر .شانبهخانهبازگشتندسفرروزمره

بو .

بهزیركو كبالفا لهمتوجهموقعیتپدر ششدوفورا

 بو   ریافته تمربه به كه جایی جهید. مکانام میز تری 

است. تمربهممک  كه باسگ نداشت  وضعیت ای  از ای

 ری كو ك ناگهانی جهر به هیمان از حاكی چشمانی

پرشیشا مانهبرآنبو كهمانندكو كبهزیرمیزجست

 اشتكه ربزند. سگ رای حا تحک تصویریزندهرا

 رست رتعلیب وسترمی اما باشد.

مر پدرمتوجهسگشد. همان حظه

سر ا  شعف از حاكی  رفریا ی و

همانحا قهوهجوشیراكه ر ست

سگ اشتبهسمتسگپرتابنمو .

كشید نعرهنعره و  ترس روی از ای

به براییافت مامنیپا  ر بهخو پیچیدو از سرگشتگی.

اشاجازهفراربهسگندا مر باپاهایسنگی فرارگذاشت.

ما كر وسگانگاركهبهشدتكشیدهشدهباشد واورا گد

ا ابتممد قهوه.وانحنایافتبدنربهیكسمتكجشد

جوشاوراكامالنلرزمی كر .

می سر گریه بلند  دایی برایكو كبا قهرمانانه و  ا 

می فریا  سگ بهكشید.نمات توجهی كوچکتری  پدر اما

سگپ،از ومی حملهچابکانهشت.ضمهمویهكو كندا

برایفراراز ست ا .خو شرامر   تمامامیدهایخو را

هایررابهشکلغریبیحایلاندامرنمو .همجمعكر وپن

رسیدباتماموجو ش رحا استغاثه رای زمانبهنظرمی

ورلببخشراست.

گهانبهفکرناپدركههنوز رفازتفریحوسرگرمیبو .

پرتابكر نسگازپنمرهافتا .حیوانزبانبستهراباپایر

رویزمی ربو   راز سگرا و  ا  حیوان تابیبه و پیچ  

سرشبهحا ی مضحکیرویبدنرتابمیكه ازرور خور 

پنمرهبهبیرونپرتابكر .

سگ انداخت.پرتاب راه به همسایگان میان هیاهویی  

هایربو  بابهرو زنیكه رحا آب ا نگلدانهمسایهرو

 یدنسگفریا یغیرارا یكشیدوگلدانررارویزمی 

آن كمی سگررفانداخت.  یدن برای مر ی بهتر ررز 

بو . شده خ  پنمره ایوانخانهخررناكیاز  ر اشزنیكه

هایربو برای یدنسگمشغو په كر نرختو باس

گیرهجستز . از پر به هان  ستانركه  و  باس های

اصالقابلتصورنبودکهسگدرچنین
شرایطیبخواهددرصددانتقامبرآیدو

دلیلکودکراهایبیجوابکتکزدن
 ایازپیشتعیینشدهبدهد.باحمله
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زندانیانمثلاشكر هبو ندازاوسیماییحا تتعمباحاره

ز ند.هافریا می هانبستهساختهبو .بچه

قهوه سگ پایی بدن ربله پنچ تو های به رویتر  ای

 باهایخیابان برخور كر وبلیهمسیرراتاسنگفرشسلف

گریهغلتیدنر هاینوحهمانندكو كا امه اشت.ینمو .

كو كشتابانازخانهبیرونز .زمانزیا یبهرو انمامید

به  یلجثهكوچکرممبوربو ازپلکانتابهخیابانبرسد.

هایرخو راواوبا ستهابلندبو ندعلبیاستفا هكند.پله

كشید.ازپلهبعدیباالمی

 كو كرا رحا ییافتند یگراعضاخانوا ه  حظاتیبعد

فشر .اشرا رآغوشمیایكهجسد وستقهوه



 مختصری درباره نویسنده:
 ئو رگذشتهپنج و62۱6 زا هاو نوامبراستف كری 

است.6311 امریکایی شاعر و آثارشنویسنده  ر  كری 

وبرقدرتتعیی نمایاندزندگیتهی ستانهرامیهایپلیدی

باای همهاوشگر یباكند.یارثومحی تاكیدمیكننده

پیرمیناتورا یست  ر نمونهها آن  ر شگر یكه هاگیر  

می چی  گونه ست به و  ا هشوند نشان مستلی  غیر ای

می رمان و گر »شوند.  ختر ویژگی«مگی  از هایبرخی

 هد.نمیبرجستهرمانناتورا یستیرانشا

شروو  هنرمندانیچونجوزفكنرا   آثار تاثیركری  ر

امااندرس  است. مشهو  سندبر  كار  و كاتر ویال  

ایكهبیرازهمهمدیونكری استكسینیستنویسنده

  موجزوپرمایههمینگویجزارنستهمینگوی.سبكعریان

همهمرهونكری است.

 قهوه» استان  «ایسگ تاثیراستاناز كوتاه گذارهای

كری است.تو یفیكهكری  رای  استانازحاالتسگو

می ارایه میكو ك   اذیر بسیار كوتاهباشد.كند  استان

هایكوتاهمشهور یگراوست.نیزاز استان«حفاظزورببی»

استف كری  رس بیستوهشتسا گیبهعلتبیماری ار

.فانیراو اعگفت
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 نكته ها و قوانین نویسندگی  
«شا یشریفیان» مترج «ماریاپوپوا»گر آورنده



 «مارگارت آتوود»قانون نویسندگی از  01
8161زمستان حدو 61   ئونار  قانوننویسندگیا مور

ینیویوركتایمزبهچاپرسید.حا تر رمملهیك ههقبل

نویسنروزنامه از برخی از معروف رخواستیگار ی  دگان

كر ههركدام یستیازنکاتمفیدشخصیخو را راختیار

 بگذارند. ما ا امه مالحظه61 ر را آتوو  مارگارت قانون

:فرمائیدمی

 اشته-6 خو  همراه مدا  یك هواپیما با سفر هنگام

امااگرنوكمدا بشکند باشید.خو كارجوهرپ،می  هد.

تیزكنید چوننمیتوانیدآننمی  رهواپیما توانیدچاقوورا

خارر همی  به ببرید. هواپیما  اخل خو  با تیز  ووسایل

مدا بر ارید.

راباسوهانتوانیدنوكآناگرهر ومدا شکست می-8

ناخ فلزیتیزكنید.

چیزیبراینوشت همراهخو  اشتهباشید.وربخوب-9

ب ورب اگر اما تکههاست. نداشتید  حتیهمراه هایچوبیا

تواندهمانكاررابرایتانانمام هد.بازویتانه می

می-۹ استفا ه كامایوتر از  راگر را مت  همیشه كنید 

كارتحافظهذخیرهكنید.

كمینرمرپشتانمام هید. ر مانعازتمركزروی-9

شو .كارمی

اگربتوانید)فنگه ارید.توجهخوانندهرابهخو معرو-1

تربتوانیدای كارتمركزخو تانرانگهداریدقاعدتا بایدراحت

شناسید ای كارمثلراانمام هید.(و یشماخوانندهرانمی

پرتكر نقالبماهیگیری رتاریکیاست.

 یككتابیاكنید بهیكفرهنگ غاتاحتیاجپیدامی-۱

 

 
ابت زبان  ستور ای دایی  واقعیت.  رك و

نمی ممانیپیدا مفتو نهار نوشت آخرییعنی: یعنی شه.

آن بابت شما است. كر ن قمار مثل نوشت  كر ن. كار

نمی بازنشستگی شمامستمری به است ممک  مر م گیرید.

بایستید. خو  پای روی باید  زوما  و ی كنند  كمك كمی

كمكهیچ ای مه   ر را بهوقتیآن.كندنمیك،شما را

تانانتخابكر یدغرنزنید.عنوانحرفه

توانیدكتابخو تانراباآناحساسوقتنمیشماهیچ-2

 فحه كه می ذتی ورب را یككتاب او  زنیی بخوانید د 

آن خو تان نوشتهچون حضوررا  حنه پشت  ر شما اید.

نظاره اشته شعبدهاید. ِگر خرگوبازی  اخلش ویدن به ها

بو ه  وستكتابكاله یکی و از ازاید. قبل بخواهید خوان

اینکهكتابرابهموسسهینشربدهیدبهآننگاهیبیندازند.

یرمانتیك ارید مگرای  وستكسینباشدكهبااورابره

اینکهقصدجداییازاورا اشتهباشید.

هاییشدید گامی استانگیجوسر رگ اگر رمیانه-3

بر اشته اشتباه  انهكه را مسیراید بعد كنید. بررسی  انه

 یگریانتخابكنید.ویاشخصراعوضكنید.زمانراعوض

یكتابراتغییر هید.كنید.ملدمه

كمك-61 است ممک  نیایر و حتی عا یا كند. تان

 یا متصور ائ هدفیملدسكهبهانماخواندنمتنی یگر.

نسخه جز نیست چیزی كه است  شدهرسیده منتشر یی

 كتابشما.

 

 «المور لئونارد»قانون نویسندگی  01
ا مور ئونار  هقانوننویسندگیخو  8116جوالی61

ممله برای فرستا را نیویوركتایمز .ی ا امه ای  ر شرح

:كنی موار رابایکدیگرمرورمی

باملد كندكهمسو یتراایشروعمیمهاو یستخو را

:ازخو سلبكند

حرفه  ر م  كه نویسندگیقوانینی كر هی انتخاب امام

بكمكمی و پشت استانمخفیكن   جایهكنندخو مرا

اگرافتدآنچه ر استاناتفابمیتوضیحآن نشان ه .  را

خوش داشماامکاناستفا هاززبانومصورسازیرا اریدو

توانیدای قوانی راكناربگذاریدونامرئینباشید.هستید می

ای حا بهتراستهمه با بررسیكنید. بعدازیجوانبرا



 0313 ماه بهمن|چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و چهارم شماره 011

می وضع را فرمانی  ه  ئونار  مخلوریای ملدمه  كه كند

 استازخوشخللی تواضعو ركغیرقابلانعرافاو:

هیچ -0 کتاب یک کردن باز برای زدهجووقت

 نشوید.

تاناست ورفتارواگرقضیهفل عوضكر نحا وهوای

زیا یرو  زمان نباشند  خیلیتاثیرگذار شرای كاراكترها

 رپییافت گذارید.خوانندهكشدكهكتابرازمی مینمی

ورب  یگریجلومیكاراكترها یکیپ،از بر .هایكتابرا

 ای   ر استثنائاتیه  حسباتفابا بته بر اگر بی هست.

 راه«بری وپز»شما كه یكاسکیموباشید  هایبیشتریاز

توانیدگزارشهواییوقتمیبرایتو یفیخوبرف ار  آن

 انمامبرسانید.نحواحس بهكهتویذه  اشتیدرابه

ازمقدمهچینیبپرهیزید.-9

آنسریازتواندآزار هندهباشد خصو ا چینیمیملدمه

 نبا پیرگفتارهاچینیملدمه به كه ای آیند.میها ا بته

ملدمه از می سته غیر استانی یده آثار  ر معموال  شوند.ها

ایازنویسندهو استانبهماپیرزمینهییكرمانملدمه

راكناربگذارید.توانیدهرجاكهبخواهیدآن هد وشمامیمی

گفتار ار  بكپیرجاناستای «یشیری شنبه9»رمان

خوبینشانه.چراكهكاراكترآنكتاببآزار هندهنیستاما

قانونمی می هد او است. قرار چه هایم از م از»گوید:

میای  پرحرفیكن خوش  كتاب   ر  وستندارمكه و آید

زندشبیهكیست.كسیبهم بگویدكسیكه ار حرفمی

نحوه و از خو م چهست ارم شبیه یحرفز نربفهم 

كند.كمیهایربفهم چهفکریمیست...ازرویگفتهكسی

خواهدای توضیح وست ارمامانهخیلیزیا ...ا بته   می

هایآنجزئیات رحاشیهباشندوم ممبوربهخواندنهمه

 «نباش . وستندارم استانبهحاشیهبرو .

فعلیبهیچ-3 هوقتاز از یبرایادامه«گفت»غیر

یکدیالوگاستفادهنکنید.

مشخصه فعل  است  كاراكتر ینویسندهمکا مهمربوطبه

بارمتوجهاستكه رآنبی خو شراقاریكر هاست.یك

جمله با را  یا و  خ  یك كارتی مك مری او»یشدم

كر هب اظهار جدی رسانهب«رور شدمپایان ممبور م  و د

آن  معنی تا كن  متوقف را  غاتخواندن  فرهنگ از را

  ربیاورم.

هیچ-4 وقت فعل اصالح «گفت»برای «قید»از

...استفادهنکنید

بهشدتنصیحتمی.. ازیكقیدبهای كر .او استفا ه .

ست.نویسندهروش)یاهرروش یگری(یكگناهنابخشو نی

ایاستفا ه وازكلمهكندرارتمعرفیمیباشوروحخو را

كندوممک استریت مبا  هكندكهحواسراپرتمیمی

ب كتابهرا یکیاز م  ر بریز . كهه  كاراكتری ارم های 

رمانمی عا ت اشته چرور سابلا  گوید تاریخی از»های پُر

 بنویسد.«تماوزوقید

کنید.تانراکنترلهایعالمتتعجب-9

 هر عالمتتعمب111 611 ر سه یا  و از بیشتر كلمه

عالمت از استفا ه هنر وو ف تام مثل اگر نکنید. استفا ه

كارببرید.هوقتمشتمشتآنرابتعمبرا ارید آن

کلماتیمثلهیچ-1 «ناگهان»وقتاز زمینبه»یا

 استفادهنکنید.«آسمونبیاد

م  قتكر های قانونبهتوضیحبی ندار . امشترینیاز

كنندكنتر استفا همی«ناگهان»یهاییكهازكلمهنویسنده

ها ارند.كمتری راستفا هازعالمتتعمب

گویش-1 لهجهاز و محلی کمترهای عوامانه ی

استفادهکنید.

كنیدووقتیشروعبههمیكر نكلماتیك یا و می

پیروبروی فحه نگارشیمیتان عالئ  و ویرگو  از شو  ر

توانیدجلویخو تانرابگیرید. یگرنمی

یشرحجزئیاتکاراکترهابپرهیزید.ازارائه-1

رعایتمی استای بكهمیشه كه  رای ا لیبو  كر .

فیلتاه» همچون سفیدهایی همینگوی«های مر »ارنست

؟مثلچیهستند«امریکاییو خترهمراهر

رویمیزگذاشتهبو .» بر اشتهبو و ای «اوكالهررا

جمله  یدهتنها فیزیکی تشریح آن  ر كه است  استان ی

شانبین واز ح  دایشو  وباای حا مازوجرامیمی
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میآن را بدونای ها ای بی شناسی   كهحتییكقید ر

 استفا هشدهباشد.

هاواشیاواردجزئیاتنشوید.برایتوضیحمکان-0

ای  بمگر بتوانید و باشید آتوو  مارگارت كمكزبانهكه

و ی حنه بنویسید. هریسون جی  سبك به یا كنید آرایی

خواهدكهایباشید توضیحینمیحتیاگر رای كارحرفه

كمكجریانوقایعوار كاربشو .ه استانب

: رآخرو

نبخشهاییکهخوانندههامایلسعیکنیدآ–01

هستندزودترردکنندراحذفکنید.

هاییكهممک استوضعكر م.بخر6329قانونیكه ر

حدسبزنید را كند ر  زو تر بخواهد هایپاراگراف.خواننده

 غتروالنی كه نویسندهای كار  ارند. خو   ر زیا ی های

یسنده رچهفکریبو هنوشت است وخوانندهشایدبداندنو

  ا ال ه  هیچشاید مرمئن  و ی نکند. یكتوجهی از وقت

گذرند. یا و سرسرینمی

مه  شرحیو كه است توضیحی م  نظر از قانون تری 

 ی ه.بندیقانونشمارهاستبرجمع

نویسم.رامیاگرشبیهمتنباشد،دوبارهآن

راا الحستشد شایدآنی ركه اگرازآناستفا هیاای 

م نمی امالیانگلیسیكن . از بده چیزیكه اجازه توان 

گرفته بیا  ریت  استانرا و های آوا تالشم بره بریز .

های تمركزخوانندهای استكهنامحسوسبمان  وبانوشته

 راازبی نبرم.

یك  یدگاه از همیشه و بنویس   حنه به  حنه اگر

بهتری عنصركسیكه یدگاهر-اراكترخاصنظربده ك

توان رویا واتكاراكترهاییتمركزمی -روایت استانیست

 هندكیهستندو رمور چیزهاییكهكن كهتوضیحمی

ومی بینندچهاحساسی ارندوچهچیزی رجریاناست 

 مان .یاینهانامرئیمیم  رپ،ِهمه

 

در رابطه با  «کورت وونه گات»ی کلیدی هشت نكته 

 اینكه چطور یك داستان خوب بنویسیم.

«حتیبرایلذتیکنفرهمکهشدهبنویسید.»



زمانیكغریبهروریاستفا هكنیدكهاو ازوقت/ -6

 احساسنکندوقترهدررفتهاست.

بتواند -8 كه بدهید كاراكتر یك حداقل خواننده به

  اركند.راریشهآن

حتیاگرآنهرك -9 اراكتریباید نبا چیزیباشد 

 چیزیك یوانآبباشد.

–ایبایدیکیازای  وكارراانمام هدهرجمله -۹

 یاكاراكتریراشکلبدهدیاحركتیپیرببر .

شروع -9 پایان به نز یك است ممک  كه جایی تا

 كنید.

كاراكترهایسا یست -1 ندار  اهمیتی كنید. رفتار وار

چلدرشیری ومعصومهستند كاریكنیداتفاقاتتانا لی

برای تشکیلسهمگی  چه از ببیند خواننده كه بیفتد شان

 اند.شده

 حتیبرای ذتیكنفره كهشدهبنویسید. -۱

كمتری زمانممک بهخوانندگان -2 تانارالعات ر

خواننده ندارید. تعلیقنگه  ر را آنها بدهید. بایدكافیرا ها

ك كه رك چرا  و كما باشند   اشته جریان روند از املی

اینکه نه برسانند  اتمام به را  استان خو شان بتوانند

 یآخركتابراتمامكنند.هاچند فحهسوسك
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 0110برنده جایزه نوبل ادبیات سال  «ارگاس یوسابماریو »احبه با مص 
«نگی كارگر»مترج 



 ماریو با وا  ارگاسیوسابمصاحبه ممله  ر شده چاپ

811۱ وئ 89استریت ر

نوبلا بیات رسا   رمور كارشبهنفع.8161برنده

كند: یما پرو حبتمی811۱آزا یفر ی ر

ای  استانیاستكهگاهیخو شماریووارگاسیوسا:

می تکرار برا یك پدر اگر كهكند. بو  مر ی بو  یزنسم 

 یکتاتوریمی برایرونقبو  شریكجرم راه ای تنها شد.

 هدهمانچیزیاستكه رستاست؟وچیزیكهرخمی

گراوملیدقرار ایدهآ كند پسرجوان بیپسرآنراپیدامی

می او آزا یاستو بیبهعدا تو پدر شرمر رفهمدكه

كند كند زندانیمیاستكهترورمی یکتاتوریخدمتیك

كندوفسا تامغزاستخوانررخنهكر هاست.سانسورمی

اشارگاسیوسابایدای سناریورااززندگیشخصیبآقای

آور واززمانزندگی رحکومت یکتاتوریپروبهخاررمی

میانتخابمی ای  استانرا او اما نکتهجهانیكر . گویدتا

نشان هد: یکتاتوریباگیرمهم آور نهرچیزیآنتریرا

كندازحقوعرفسیاسیگرفتهتارابرهبی پدرراسمیمی

وپسر.

اش ر یما یدم ارگاسیوسارا رخانهبوقتیم آقای

ای  مثلیكقصهنوی،معروفكهرماناز گو یدمجهانرا

ییتعمبنکر م.اوبام بهزباناساانیا

می سیاه حبت فری  و رنگكر 

 ر ست اشتوگاهیآن عینکررا

هایربهاررافرابرایتاكید ر حبت

 ا .تکانمی

رسایآقایهایایده زبان بهبا لیو را او ارگاسیوسا

یکیازبهتری نویسندگانآمریکایالتی تبدیلكر هاست.

كتاب  ",Aunt Julia and the Scriptwriter"های

"The Time of the Hero" , "Conversation in 

the Cathedral"كالسیك كارهای از مور  چند فل 

اوست.اماای ویژگیمشتركا زامابرایاوراینیاور .بعداز

فوجیموری آ برتو برابر  ر او شکست و تالشپرزیدنتپرو

  رفنوشت بآقای تمركزشرا گرفتتمام ارگاستصمی 

كندوباقی.اواكنونسهماهازسا را رپروزندگیمیكند

بر .سا را راروپابهسرمی

می وارگاس آقای سیاستنمی»گوید:  ر  یگر خواه 

نشان«.رسمیشركتكن  برای موثری راه ربیعتاو  ا ن

اهمیت بر كه حا ی  ر است كر ه پیدا  یکتاتوری مخرب

 تاكید آزا ی و فر ی رامیآزا ی خو كارش فل  او كند.

می ار .برمی سارتر پل جانبجی  از عمل»گوید: كلمات

«تواندتاریخراتغییر هد.بانوشت  یكنفرمی»«كنند.می

آقای6331 رریمبارزهانتخاباتینخستوزیر رسا 

سازی رگاسیوسابهضرورتوجو بازاراقتصا ی خصو یبا

ورای و آزا  ای تمارت  اراییهمه انتشار خصو یها های

می اوتاكید نگرفت. قرار پذیرش مور  حلیلت  ر او كند.

یكجورتوهی بهملدساتبو .م  رآن«بازار»گوید:می

م  قیلاهمانانتخاباتآسیب چون روغنگفت . پذیربو م.

چیزیراگفت كهقراربو انمامشو .ای تلاضاییقانونیو

القیبو وم فکركر مغیرممک استكهبتوانبدوناخ

 اشت اختیاراتآزا یخواهیوتمدیدسازمانرا یکا را

انمان ا .

ارگاسبسا چش اندازمتفاوتاست.آقای81االنبعداز

می توضیح بهیوسا نخستوزیریآ  گارسیا با او كه  هد

هایكهسوسیا یسترو  زمانرورموازیباسیاستپیرمی

بانككوشرمی نامز كنند  وباره او امروز ملیكنند. را ها

شدهاست رحا یكههمانآ  گارسیاسابقاكنون رپرو

آقای باخوشحا بمدافعكاپیتا یس شدهاست! ارگاسیوسا

خند ومیگوید:مسخرهاستنه؟می

التی  آمریکای به نسبت امروز او

ب خوش است:تلریبا اندازه»ی  به م 

 ارند اعتلا  كه نیست  بدبی   یگران

آمریکایالتی به ورهپاپیو یس وچپ

است برگشته  ار  «.گرایی مشکالتخو شرا ای منرله

وزیر نخست شکل به مشکالت مهمتری  از یکی مرمئنا

ناحیهكاراكاسمی-هوگوچاوز-ونزوئال توجهبهاز با اما آید.

ارگاسیوساچیزیكهشایدبیشترقابلتوجهبایآقایهگفته

انمام نتوانست كارهایی چه چاوز هوگو كه باشد ای  است

 هد.

فریبوسوسیا یستاوعوام.چاوز اری یبامامشکلبزرگ

 یكنیرویبی63قرن او برای موكراسیثباتاست. كننده

می چیزیكهتصور اما سامریکایالتی است  استكر  ا ه

هایزیا یوجو  اشتهاست.ملاومتچندانسا هنبو .

تمدید از او امتناع چاوز آقای بزر  اشتباهات از یکی

ا مللیزیا مموزرا یوتلوزیونملیكاراكاسبو . شمنیبی 

می سارتر پل جین جانب گوید:از
می» عمل «کنند.کلمات نوشت»، ن،با

 «تواندتاریخراتغییردهد.یکنفرمی
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برایم مهمتری چیز»كندكهبو .آقایوارگاساشارهمی

بهویژه هاییكهبرایاوبخرتظاهراتبزر  رونزوئالبو .

بسیارترح برانگیزبو مثالاینکهتظاهراتبه انشمویان ر

به محدو  تنها و شد كشیده نیز ونزوئال مركزی  انشگاه

«هایخصو ینبو . انشمویان انشگاه

در چرا شود عنوان استکه بیان نقضآزادی این

خوب یکرمان خواندن التین آمریکای مثل جاهایی

یبیشازیکحسخوببرایگذراندنیکبعدازچیز

ظهرباشد.منفکرمیکنمدرکشورهاییمثلآمریکای

به طورکلیکشورهایجهانالتینویا

پایههنوز کهمشکالتاساسیو سوم

نشده بحل جامعه و واسطههاست

هایروانیتعارضاتموجوددچارآسیب

است نوعیعمیق تنها نه رمان ؛

استسرگرمی جایگزینی بلکه است،

این وبرای حقایق دیدن  به عادت که جوامع گونه

اطالعاتندارند.

ای  بههمه میها  رست امانظر یكآیند   ر آیا  

شو ؟ ر یکتاتوریا بیاتمانندچیزهای یگرسانسورنمی

كه بهظرافتینرسیده هنوز كشورهایتوسعهنیافتهسانسور

 ر مثا  عنوان به آقای هستی . آن شاهد ارگاسباساانیا

ای به  یلآناستكه ركشورهای»: هدكهتوضیحمی

بی مانند  یکتاتورها نیافته كهسوا انیعملمیتوسعه كنند

«تصورمیكنندا بیاتمیتواندخررناكباشد.

كنی :ارگاساشارهمیببهعنوانمثا بهرماناو آقای

The Time of the Heroیك  ر زندگی به راجع كه

  هه  ر و است   یما  ر نظامی توس 6311مدرسه

مالء  ر نظامی نویسندگان یکتاتوری اما شد. سوزانده عام

آشکارا تهدیدسیاسینیافتندكهآنرا معتبرشایدكتابرا

نهایتای آقای  ر كنند  مزایایبممنوع از كه ارگاسبو 

 كتاب ر شدن بر .مالءسوزانده سو  وارگاس رعام آقای

میحا ی كند:كه می اضافه پرفروش»خند  كتاب تری ای 

«.كتابشد

آقای فعلی كار  ر  یگری مزاح 

وارگاسوجو  ار كهكمتر رمور آن

 زنان- حبتشده  با از-بدرفتاری كه

برمیبی  ر خشونترا گیر .احترامیتا

كتاب The Feast of the Goat ر

هو ناكاستفا هسوء رمانها ای  اند.

 از كه  یکتاتوری تروجیلو  رافائل تا6391براساسزندگی

جمهوری ومینیک راتهدیدوارعابكر نوشتهشده6316

 آقای  ومینیک باست. به سفرش مور   ر یوسا ارگاس

هایینشستكه رجاپایشنیدن استانگویدكه رآنمی

بهآنروست عنوانهدیهبه یکتاتورائیان خترانخو شانرا

توانستندازهرزنی ا ند.تروجیلووپسرانرمیهوسبازمی

اجتماعیسوء ر ه هر ممازاتیاز نوع هر از و كنند استفا ه

موقعیت رجمهوری ومینیک كهاوازآنبهمصونباشند.

ممک یا می«هاآزمایشگاهوحشت»عنوان استافراطكند 

به  ار گونه اشاره بزرگتری تمایل به اما بیاید زن»:نظر

«تقریباهمیشهاولینقربانییکدیکتاتوریاست.

 ربآقای بهارگاسیوسا محدو  تنها ای پدیده یافتكه

 وقتیبهعرابرفت   پ،ازحملهم«آمریکایالتی نیست.

 شنیدمانگاركه رهایی رمور پسران دامحسی استان

را تروجیلو پسران  استان و بو م  ومینیک  جمهوری

میمی گرفته خیابان از زنان  اخلشنیدم. به و شدند

میاتوموبیل یكشیهاییبر ه سا گیمانند به و باشدند ء

شد.فمایعبسیارشبیهبو  حتیباوجوتفاوتهارفتارمیآن

هایخشونت رر ی » هد:میاوا امه«هاومذاهب.فرهنگ

«شو .شکلظاهرمی یکتاتوریبهیك

ارگاسازحملهبهعراببآیاای بهآنمعنیاستكهآقای

كند؟پشتیبانیمی

آن» بعد اما بو م  حمله مخا ف ابتدا از عرابم  به ها

زندگی كه شنیدند و  دامرفتند  ست  ر بسیاری های

فعلیآقای کار مزاحمدیگریدر
در کمتر که دارد وجود وارگاس

بدرفتاری-موردآنصحبتشده؛
زنان بی-با از تاکه احترامی

 گیرد.خشونترادربرمی
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ب است. جنگآنکهمخا فتخاررهحسی بو ه هایزیا یبا

 اشت میوجو  فراموش اكنون ه  از  یکی ای  كه كنی 

تاهایهیوال یکتاتوری كهبشر كنونبهچش  یدهگونهبو 

هیتلرواستا ی قابلملایسهاست. تاحدیكهبا او«است.

مور حملهتغییر ا :  ر عراببدون دام»ذهنیتخو را

عراببا دامحسی بهترشكازحسی بی

«است.

از یکتاتوریتابآقاینفرت ارگاسیوسا

 ار   او شخصی تمربه  ر ریشه حدو ی

 رپرو رزمان6391ویژهوقتی ر هههب

می بزر  او ریا مانوئل شد. یکتاتوری

« استا انتمامی  انشگاه و  اشت وجو  مربوعات و را یو

 انش تبعیدو  ر مویانبسیاری رزندان اشت...بسیاریرا

به پا م  نسل از پسری آن  ر كه بو  فضایی آن ای 

«گذاشت.بزرگسا یمی

 Conversation inایبرایكتابای  ورهپ،زمینه

the Cathedralكندارگاسیوساعنوانمیباستكهآقای

از  آترنمات ا م. رای رمان كهكتابیبو كهآنرا

بهندرت رآنبهنظیبی ركه رچهارجلدبهچاپرسیده 

رواب  عوض ر  ر استو شده اشاره  ریا به مستلی  رور

تمركز اجتماعی مختلف سروح  ر پرو معمو ی مر م بی 

پیرایهشمارا رستبهارگاسیوسابانثریبیبكند.آقایمی

خواست ای رمانیاستكهمی»بر .قلبملتیناامیدفرومی

هاچرورزندگیازرریقآننشان ه كه رتمامآنسا 

كر مواینکهچروریك یکتاتوریخو را ربرابرسانسورو

«كر .زندگیسیاسیمحدو نمی

اركان» تمامی كه كر  ایما  را سیستمی  یکتاتوری

«زندگیراآ و هبهخو كر .

نهفتهاست:او رارگاسیوسابجاقدرتكارآقایو رای 

یابدكهاستبدا تلفاتخو را رجاهاییمی

ه می را فکرش حتی ما كه گیر 

روركهبرایارزشآزا ی كر ی .هماننمی

 The Feast ofبهبهتری شکل ررمان

theGoatباشد.ب»نویسد:می خوب اید

قهوه نیشکرتبایدفنمان عرب  یوان اتیا

بویخوشمزه اقیانوسترباشد  كر نت ر شنا  و سیگارت 

بینی موزیكمرنگو ریكروزگرم فیلمیكهروزشنبهمی

می پخر را یو از  ذتكه احساس قرعا هرچیزی شو  

چیزیراكهبیشتری رروحوجس توخواهد اشتاگرآن

 96تروجیلو  اشتی: را بر   ومینیک  پیراز ارا ه»سا 

آزا  ك « مصاما  وحبهك  هر كر ی . جور و جمع را مان

آقای شخصی كتابخانه كناری اتاب نوشیدی . قرمز شراب

 رب فضاها برخی كه شدم متوجه م  بو . یوسا ارگاس

می توضیح او شده. پوشیده چرم با آنكتابخانه كه ها هد

 از كتاب62111بیر ممموعه هستند. مایهكتاب او های

اعتل نمایانگر است یامباهات است. كلمات قدرت به او ا 

كن ا بیاتاثرمهمی رفکرمی»گوید:روركهخو شمیآن

نمی كه  اشته آزا  و مستلل منتلد  شهروندان توانایما 

■«هاراا ارهكر .آن


مورد در را ذهنیتخود او

داد: تغییر عراقبدون»حمله

شکازعراقصدامحسینبی

«اصدامحسینبهتراست.ب
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 ای دیگر به پایان رسید.  قصه

 اش رسیده باشد، حتی اگر کالغ قصه هم به خانه

 را پایانی نیست. « چوک»باز هم پرواز 

 دوستی با چوک به روی همه باز است مگر خود، آن در را ببندید.   درِ

 عزیز همراهان و دوستان هنرمندان،
 همچنین و ها یادداشت مقاالت،  مطالب، منتظرآثار،

 .هستیم شما پیشنهادات و انتقادات نظرات،

 .است هنرمندان همه تریبون «چوک»

www.chouk.ir 

http://www.chouk.ir/
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