
  

 

 

 

 

 

 پنجم  سال ،39 ماه اسفند پنجم، و پنجاه شماره  
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 بزرگ نویسندگان های قانون و ها توصیه  
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 ، زهرا سعیدزادهنژاد حسن طال مطلق، دریائی ابراهیم ،آبادی زنگی رضا گرامیان، ناهید قنبری، فائزه ،محمد پروین

 جدیدی مهسا پور، عباس دیانا غالمی، رضا بهمنی، سارا راد، قاسمی هستی سیف، ایمان عبدالملكیان، گروس وهمی، رویا

 مولر هرتاپوپوآ،  ماریامارکز،  کارسیا گابریل اوکانر، فرانك راهپیما، متین اعتماد، بنی رخشان سمیعی، سونیا پور، قلی ساغر

 کرات مایك پریشوین، میخائیل تیپلیزکی، جاناتان، راسل رابرت هاردی، توماس هوگو، ویكتور گات، ونه کورت

 ، ریچارد لینكلیترید فینچر، دیوکمال اورهان توسون، شیمازاکی آربوگاست، کریستال 

 

 



 

 

 سخن سردبیر
 شود. می ماهناهم ادبیات داستانی چوك هب شما تقدیمپنجمین   و  پنجاه افتخار با
موفق شدیم هک روزجهانی داستان را ربگزار کنیم. شاید تنها کانونی  05و 09بهمن سال 52فورهی ربارب با  41رد 
م. اما دولتی و خصوصی، ره ساهل دغدهغ ربگزاری این روز را داشته ای اهی ایم هک رد نیب این همه  تشکلبوده

ییی ربگزاری این روز رد بهمن ماه یسرر شدد. یسرر شددن هماش  ما هب ننار اما تجبمم از این اه امسال هب خاطر انهماهنگی
د؟ حتی نهاداهییی هک است هک چرا چیه نهاد و تشکل دیگری هب صورت گسترده رد ربگزاری این روز چیه همتی نمی نن

 اختصاصی  انم داستان و داستان نوشسی ر اهب دوش می کشند!
روز جهانی داستان ره روز دیگری از »گوید:  می «  اُزجان کارابولوت»، «روز جهانی داستان»گذار  ن بنیا

پسشنهاد  فورهی را انتخاب کردیم؟ دوستان نوشسنده روزاهی دیگری را  41تواشست باشد، اما چرا  سال هم می
شود و ما معتقدیم عشق، زمانی معنا پیدا  چیز با عشق آغاز می گوید همه می« سعید افئیک »طور هک  کردند، ولی همان

همین دلیل بعد از بحث و وگتفگ با نوشسندگان بسیاری، تصمیم گرفتیم  اه را ردرببگیرد و هب نند هک همه اشسان می
داستان اعالم کنیم و تصمیم ردستی هم بود چرا هک همه ما نوشسندگان عاشق فورهی، یعنی روز عداق را روز جهانی 41

 داستان هستیم!
نند، رویااهی اوست. کافی است رویاییی  هچ اشسان را اشسان می آن»گوید:  می« اُزجان کارابولوت»

حاال شاهد واقعی شدش   اه رویاییی داشتیم هک نوشس واقعیت ویپبندد. ما داستان دنبال  باشید ات هب داشته باشید و هب
 «هستیم.

 اهی آینده. هب امید ربگزاری این هماش  رد سال
 
 

 

 

 چوکادبیات داستانی ماهنامه 

ای است شبیه جغد که از نام پرنده «چوک»

 کشد.می درپی فریادشود و پیدرخت آویزان می

 

 سردبیر: مهدی رضایی

 مشاور: حسین برکتی

 ناظر امور فنی: 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

امیر کالگر، رضا  مرضیه اسدی، مائده مرتضوی،

اهلل سیف، یاسمن خلیلی، علی پاینده نكوئی، روح

 جهرمی

 تحریریه بخش ترجمه

شادی شریفیان )دبیر بخش ترجمه(، نگین کارگر، 

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

غالمرضا آذرهوشنگ، مریم بدری سیدجاللی، 

م ها، اسماعیل پورکاظم، پونه شاهی، مریطباطبائی

 شیرازی

 تحریریه بخش سینما و تئاتر

امین  ریحانه ظهیری )دبیر بخش سینما و تئاتر(،

پور )ویراستار(، راضیه مقدم، ساحل شیر

 پور، حسین خسروجردیرحیمی

www.chouk.ir 
info@chouk.ir 

chookstory@gmail.com 
 09352156692: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

این نیت شما نسبت به کاغذی و... حسندی، پرینتسی

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

 های شما بزرگواران هستیم.راهنمایی
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 هنرمندان همه  ن  تریبو «چوک»

های کانون فرهنگی چوک آشنایی با کلیه فعالیت  

 

 

در بخش مقاله نقد . «گومقاله، نقد، گفت»و انتشار یک یا چند پست در بخش « خبرگزاری چوک»خبر در بخش  ها دهانتشار : فعالیت روزانه

توانید نقدهایی که به آثار دیگران  می. توانید مقاالت خود را برای ما ارسال کنید می. توانید یک یا چند مطلب جدید بخوانید و گفتگوی این سایت هرروز می

در این کانون بدون هیچ . ی خود را برای ما ارسال کنیدها توانید مصاحبه می. اند را برای ما ارسال کنید اید و یا دیگران نقدی به آثار شما نوشته نوشته

 ایم تا بتوانید با خیالی آسوده خود را به جامعه ادبی معرفی کنید. این فضا را برای شما هنرمند گرامی ساخته. گرددتبعیضی درخواست شما اجرا می

 

؛ و همچنین جلسات شود میروز  های مختلف و متنوع به هر هفته روزهای شنبه سایت با آثاری از شما عزیزان در بخش: فعالیت هفتگی

این . باشدورود به این جلسات فقط و فقط مخصوص اعضای کانون و آکادمی کانون فرهنگی چوک می شود که میهفتگی برگزار  صورت بهکارگاهی نیز 

 امروز بیش از صد جلسه کارگاهی برگزار کرده است.  کانون تا به

 

 011این ماهنامه به بیش از . کنداف به جامعه ادبی ایران تقدیم میدیصورت پی ای به ون فرهنگی چوک هر ماه، ماهنامهکانفعالیت ماهیانه: 

در ضمن این کانون در طول سال . های قبلی را از سایت دانلود بفرمایید توانید ماهنامهو همچنین شما نیز می شود میهزار نفر در سراسر دنیا ارسال 

این کانون . ، شرکت در این جلسات آزاد استمندان عالقهو برای همه  شود میرسانی  کند و از طریق سایت اطالعتفریحی برگزار می صورت بهجلساتی 

 تفریحی برگزار کرده است. -بیش از هفتاد جلسه ادبی حال تابه

 

آنالین و ) یرحضوریغحضوری و »طریق  ودنویسی به کانون فرهنگی چوک در سال سه دوره آموزشی تخصصی داستانفعالیت فصلی: 

 «نامه شعر چوک فصل». در ضمن توانید به سایت مراجعه کنید می« آکادمی کانون فرهنگی چوک»کند که جهت آشنایی با دوره برگزار می« ای( مکاتبه

 نیز آخر هر فصل منتشر شده و در سایت کانون فرهنگی چوک قابل دسترسی است.

 

هایی هم سالیانه  باشد، همایشمیمخصوص اعضای کانون ن فرهنگی چوک عالوه بر برگزاری جلسات هفتگی که فقط کانوفعالیت سالیانه: 

؛ و در مواردی دیگر اگر اعضا اثری منتشر کنند، مراسم رونمایی نیز شود میدر شهریور ماه هرساله همایشی با نام جشن سال چوک برگزار . کندبرگزار می

های این مراسم را در سایت توانید عکسکه می برگزار کردنیز همایش روز جهانی داستان کوتاه را در ایران  09و  01 در سال چوک. برگزار خواهد شد

 مالحظه بفرمایید.

 

 

 است.اندازیشدههتمعرفیهرچهبهتروبیشترشماهنرمندانعزیزراهج«چوکبانك هنرمندان »

جوایز ادبی و همه هنرمنداها،  ها، جشنواره نها، کانو کانون فرهنگی چوک حامی انجمن



 

 



 

 



 

 





 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 رضا نکوئی ؛«ی داستان کوتاه درباره» :مقاله

 رویا وهمی :«صادق هدایت»مرگ  ای در مورد نظریه

 ندا امین ؛دوم، بخش هشتمگفتار  سیر تحول نثر پارسی:

 شهناز عرش اکمل ؛ «داستان موزاییکی چیست؟»: مقاله

 بهاره ارشدریاحی ؛هرتا مولر :9002نده جایزه نوبل معرفی بر

 امیر کالگرکودک، بوتیچلی؛ مدونا و  :نقاشی، داستان

 ارنست همینگوی؛ ریتا محمدی گربه زیر باران، :بررسی داستان کوتاه

 غزال مرادی ؛گروس عبدالملکیان ،«هاحفره» مجموعه شعر :شعر، داستان

 مسلم شوبکالئی ؛، صادق چوبک«پیراهن زرشکی»داستان ادداشتی بر: ی

 علی پاینده جهرمی ؛«مختلف یها ن در داستانیادیکارکرد عناصر بن»: مقاله

 ابراهیم دریائی مطلق ؛های فلسفیمانسرآغاز ر« چنین گفت زرتشت» یادداشت:

 یاسمن خلیلی ؛نژادن، طال حسدانم چند و سیصد و نمی شهریور هزار یادداشتی بر رمان:

 فائزه قنبری ؛، گابریل گارسیا مارکز«فقط آمده بودم یک تلفن بزنم» داستان بر: نقدی

 مائده مرتضوی هوگو؛ اسفندماه، عمران صالحی، ویکتورماه:  صفحه معرفی هنرمندان متولد

 سیفاهلل  روح ؛توماس هاردی، نشینی با شیطان شب کوتاه جهان: های داستانبهترین بررسی 

ناهید گرامیان ؛«آبادی زنگیرضا »از  «شکار کبک»ی نقد و بررسی رمان  جلسه :گزارشی از
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 (پنجم )قسمتآشنایی با برندگان جایزه نوبل ادبیات  
؛بهارهارشدریاحیهرتامولر

 
دریک۷۵۹۱اوتسال۷۱(Herta Müllerهرتامولر)

غربزبانیآلمانروستای آمددر دنیا رومانیبه اشخانواده.

بود رومانی کشور آلمانی اقلیت جزو جنگ. مادرشپساز

کار اردوگاه به شوروی نظامی نیروهای توسط دوم جهانی

پدرشنیززمانجنگجهانیدومازاعضای.اجباریاعزامشد

حکومتکمونیست دوره در و بود اساسوافن ازگروه ها

.کردمیامرارمعاشطریقرانندگیکامیون

سرویسامنیتیرومانیدر بهخاطرعدمهمکاریبا مولر

بود شده تهدید مرگ به بارها چائوشسکو حکومت .زمان

بودکهییایسترومانیمدارکموناستیچائوشسکوسیکوالین

 ۷۵9۹از سال اعدامشدر روز ون،یانقالبوسیلهبه۷۵9۵تا

نمقامآنیباالتریجهدرنتویسترومانیرکلحزبکمونیدب

 کشوربود.

رومان دانشگاه در رشتهیاو بر عالوه

آلمان ادبیمطالعات رشته رومانیدر ییایات

تحصین کردیز ل . سال ۷۵۱9مولر کیدر

سهیشرکتمهندس اما شد کار مشغولبه

 دلازآنپسسال نپذیبه پیل شنهادیرفتن

وقتدریستیمکمونیترژیسامنیپلیشغل

دادیرومان دست از را کارش اوازآنپس.

 مهدکودکمعلم و رومانیخصوصطوربهشد درسیدر

دادمییآلمان برکنار. کار از اینکهتوسطرژیمچائوشسکو تا

شد.

 مولر آثار بردهصورتبهاولین رومانی از بیرون به قاچاق

فراهمشود.هاآنشدتازمینهانتشارمی

چاردواگنر،بهیاشرویسندههمراههمسرن۷۵9۱درسال

مولردر.نشدیمبرلیشهمقیهمیآلمانمهاجرتکردوبرا

پرداختو دانشگاه به۷۵۵۱مولرسالآلمانبهتدریسدر

ادبیتآکادمیعضو اتیشعرو

آلماندرآمد.

جوال 8009یدر کیاو

انتقاد بهینامه سرگشاده

یرومانیسموسسهفرهنگییر

ا که ینوشت عمل خاطربهن

مدرسهیتایحما از نموسسه

نیآلمان-رمانییتابستان از تن دو نیشیپیتیامنیروهایو

کمیتهنوبلادبیاتاعالمکرد:800۵سال.آنجابود

گیرد،کسیکهباتمرکزنوبلادبیاتبههرتامولرتعلقمی»

شانبرشعرونثرسادهدورنمایزندگیکسانیراکهزندگی

«است.بهتصویرکشیدهمصادرهشده

آلمانی زبان به آثارشرا تمام زمان آن تا که مولر هرتا

چهره جهانی ادبیات عرصه در و بود چنداننوشته ی

نوبلادبیاتدرشهرشدهشناخته بعدازدریافتجایزه نبود،

 واکنشبهدریافتاینجایزهگفت:درالیپزیگ

نمیزدهشگفتواقعاً» هنوز و هیچتواام کنم، باور چیزنم

نمی بگویم..بیشتری توانم می. آزادی امااحساس کنم،

نشدهآن پاک هنوز اندچیزها پایان. به دوران آن اگر حتی

اذهان در هنوز باشد، رسیده

اند..ماندهباقی حکومت. دهه سه در من

کردم زندگی دیکتاتوری خیلی. افراد

«زیادیهستندکهطاقتآنرانداشتند.

 اواضافهکرد:

« اولین نوشتن خودهایکتابهنگام

آلمانی ویراستار با بوده درمجبور اش

کسیجنگل تا کند دیدار هایدورافتاده

«رابشنود.هاآننتواندگفتگوی

 مولرهمچنینگفتهبود:

هایسرکوبوارعابپلیسامنیتیرومانیاینیکیازشیوه»

مدرک تا کنند مجبور مرا که نشانبود که کنم امضا را ی

«خبرچینوهمکاردستگاهامنیتیکشورهستم.دادمی

تقریباً آلمانی، نویسنده این به ادبیات نوبل اعطای اما

 سالگرد بیستمین با صورتفروریختنهمزمان برلین دیوار

رسانه از بسیاری و واکنشگرفت آن به نسبت آلمان های

مثبتنشاندادند.

چهالگماینهنوشت:دویروزنامهوست

بایدبهارزشسیاسیاینجایزههمپیبرد،چونهرتامولر»

یکنویسندهسیاسیاست نوشتنتجربیاتشاززندگی. با او

موضوعات به را آزادی برای حسرت دیکتاتوری، نظام در

ینریشبلوگونترگراسهاراهزندگیتبدیلکردهوبااینکار

».دهدراادامهمی

های  هنگام نوشتن اولین کتاب»
خود مجبور بوده با ویراستار 

های  اش در جنگل آلمانی
دورافتاده دیدار کند تا کسی 

 « ها را بشنود. نتواند گفتگوی آن



 

 

جایزهداورانهیئتگویسخن

به مولر از سخنانی در نوبل

در او شجاعانه مقاومت خاطر

کمونیستی دیکتاتوری برابر

کرد قدردانی رومانی گفت:. او

حیاتیسخن» مسائلی از مولر

مبارزهمی ارزش که گوید

«دارند.

یان مو انتخاب مولر هرتا

اینجایزهدرسالعنوانبه فاجعه80۷8برنده توصیفایرا

 که اصالًکرد رخ دادمینباید تکریم. دلیل به را یان مو او

بهبادانتقادگرفتشدتبهقوانینسانسوردرچین مولردر.

سوئدیگفت روزنامه با گفت «DAgens Nyheter» وگو

خواستوقتینامبرندهنوبلادبیاتامسالاعالمشددلشمی

کند گریه زمانحکومتدیکتات. در رومانیجزمولر وریدر

اورافعاالناپوزیسیونبودوتجربهآنسال هایشاغلبآثار

بهشکلغیرقابل»اوازاینانتخاب.قراردادهاستتأثیرتحت

.شدهاست«وصفیناراحت

است چینی نویسنده اولین یان مو

نوبلادبیات برنده استکه شده اغلب.

شدارکردناستقاللازاوبهدلیلخدشه

عنوانبه هنرمند و واسطهبهنویسنده

معاونت حزبکمونیستو عضویتدر

انتقاد دولتی نویسندگان انجمن

.هرچندمویاندرحالحاضرعضواینحزبنیست.کنندمی

مولرتنهاکسینیستکهازجایزهبردنمویانگله هرتا

است کرده منتقدانادبینیز. اینترنتیو کاربران بسیاریاز

توصیف یکاشتباه چینیرا نویسنده به اینجایزه رسیدن

کردند.

هاوجایزهادبیبراینوشتنرمانهاده۷۵9۷مولرازسال

:ازاندعبارتهاآنترینمهمآثارخودبهدستآوردکه

 (۷۵۵۵کافکا)ییادبجایزه

 (8002نیادکنرادآدناوئرکنراد)یبجایزه

 (800۹ن)یبرلیزهادبیجا

 (8009کلور)زهوالترهاسنیاروپاوجایزهادبیوجا

هایرمان،داستان،کتابدرزمینه۷9ازهرتامولرتاکنون

.شدهاستشعرومقالهمنتشر





توانبه:میهاآنترینمهماز

 ۷۵98هایپست)تهدره(،زمین

 ،۷۵99گذرنامه

 ۷۵۵2هایسبز،سرزمینگوجه

 ،۷۵۵۱قرارمالقات

 فنجانپریدهرنگتیباشخصمردان اسپرسو،یهابا

800۹ 

 ،800۵آونگنفس

 اشارهکرد.

سالینخست عنوانیبهزبانآلمان۷۵98نکتابشرا با و

رومانی«پستیهانیزم» در زبانآلمانیمنتشرشدکه به

سانسورشد.

و«شودیاستکهبهزبانشصحبتمجاییهمانوطن»

ابر» و «شمیگرسنه از هستندهایکتابنیز او مشهور مولر.

گرسنگی»کتاب فرشته » سال سال800۵را در که نوشته

ترجمهانگلیسیجدیدیازآنمنتشرشد80۷8 اینکتاب.

صفحه۱02 را آن مولر و دارد مسجع نثری اساسای بر

صحبت از خودش تبعیدیتجربیات با رومانی،هایش های

 در مادرش از وسالگیپنجخاطراتش

نوشتهرفاقتش شاعر پاستیور اسکار با

است.

از هم کتاب عنوان

کهیم «Hungerengel»کلمه آید

پاستیوربرایتوصیفتجربهزندانابداع

ایگرسنگیدردوراناسارتوبردگیمانندفرشته.کردهبود

.بودداشتهنگهامیدبهزندگیرادراوزنده

زمیو ادبیدر گوجهیسرزم»کتابیاسیاتسینه یهان

نوشتهوازجملهجوا«سبز زهیتوانبهجایکهبردهمیزیرا

آلمان(یزهادبیجاترینبزرگست)ینوکالیمپکدوبلیایادب

کرد اشاره غالمحس«سبزیهانگوجهیسرزم». ترجمه نیبا

چاپومنتشر۷۱99و۷۱90یهادوباردرسالمیرزاصالح

خوردهزخمیدانشجویاینرمانسرگذشتگروه.شدهاست

چائوشسکو نیکوالی دیکتاتوری دوره در که است ،لهستانی

شوندغافلوالیتخودراترککردهوبهبخارستپناهندهمی

حتی که دارد سنگینی سایه توتالیتر حکومت اینکه از

شهرهمازآنفقیرنشینهایتاریکوکثیفمنطقهآپارتمان

دراماننیست.

 ■ .اندزبانترجمهشده82تاکنونبهاویهانوشته

جایزه  هرتا مولر تنها کسی نیست که از
بردن مو یان گله کرده است. بسیاری از 
کاربران اینترنتی و منتقدان ادبی نیز 
رسیدن این جایزه به نویسنده چینی را 

 یک اشتباه توصیف کردند.
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 متولدین ماه اسفند هنرمندان، صفحه معرفی 
«مائدهمرتضوی»


 ایرانی طنزپردازعمران صالحی شاعر و نویسنده و 
دهم در وی

سال ماه اسفند

ووهزار سیصد

بهوپنجبیست پا

وجود عرصه

گذاشت پی. در

 با پرویزآشنایی

راشاپور نوشتن

"قیتوف"هازمجل

نمود آغاز سپس.

بهطنزرویآورد

 سال در امروزطنز"کتاب۷۱2۵و آوران

"رانیا همکاری با "را اسدی "پوربیژن

کرد منتشر . با همکاری"آقاگل"وی نیز

داشت در. صالحی عمران شهرت عمده

تروشنفکریبودکهبرایمجالهاییسال

بمطالبیباعنوانمرتطوربه"کارنامهآدینه،دنیایسخن،"

"ثابت حکایت می"ماستحاال و آقای"روازایننوشت

لقبگرفت."حکایتی

عمرانصالحی مطبوعاتآغازنمودطنزنویسی، با را اواز.

خلقیادماندنیبهوسادهروزمرهآثاریپاافتادهپیشموضوعات

نسبتبهبقیهآثاراینحوزهتریمتفاوتطنزاوچهره.کردمی

باشدکهاوشعررافقطوفقطبرایتواندمیدلیلشاین.اردد

بهسودایحقایمطبوعهدلخودسرودهونهسفارش ویا

التالیفی.

خوانندهتریناصلی در انبساطخاطر ایجاد طنز، مشخصه

است ؛ در عمران، ایپارهاما هاینوشتهاز خود تنهانهطنز

روحوجانمخاطبدتشبهبلکهکردمیخاطریرامنبسطن

:کردمیمتأثررا

برگگلیاسرا"

تنکردئبادقرا

بلبلمسلولبهکنجینشست

سرفهکرد

دفترگلبستهشد

"فاتحه!





بیشتربهجمالتقصار،کاریکلماتورهانوشتهدیگریدسته

وجمالتحکیمانهشباهتدارندتاطنز:

"هرکهعریانآید،دربارانخیسنخواهدشد."

یا:

عکسیبهدستداشت"

ازخود

 آنرانشانمنداد

پرسید:

"؟ایندیدهبااینمشخصاتکسیرا

بیشتربهمحتواکندمیطنزیکهایجادهایموقعیتاودر

اندیشدمی ستااینتیجهموقعیتطنزدرخدمتواقعدرو

 نویسنده دیگرانخواهدمیکه به

بقبوالند.

ماه مهر در صالحی سالعمران

گفتهشتادوپنج وداع را فانی .دار

:قرارندازایناوهایکتاببرخی

 درآبگریه

 ایستگاهبینراه

 رویاهایمردنیلوفری

 یکلبوهزارخنده

 حاالحکایتماست

 آینسیمسحری

 گرامیویادشروحششاد.



 ویكتور هوگو

 ی پرآوازه ی نویسنده

 فرانسوی
 زاده هوگو 89ویکتور

درگذشته۷908هیفور و

 تاریخ 88به ۷99۹مه

است . ترینبزرگاو

دنویسداستان نویسرام،

 بنیانو "گذار شمار"سمیرمانتمکتب به فرانسه ادبیات در

سیاسیوهنریزمانهایاندیشهآثاراوبهبسیاریاز.رودمی

های عمران صالحی به مفهوم  نوشته
است.  "معنا محور"کالسیک و سنتی 

 دارای پیامی صریح و انتقادی است.
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دارد اشاره کهخود ؛ ،"انینوایب"هاآنترینبرجستهاز

.باشدمی"خنددمیمردیکه"و"نتردامگوژپشت"

 آثار مطالعه به نوجوانی در عالقه"انیشاتوبر"هوگو

نخستینسالگیبیستاوتوانستقبلاز.دادمیبسیارینشان

نویسندگان جمع به و کند منتشر را خود بلند داستان

بپیوندد آثار. را پنجدستهمرورتوانمیطورکلیبههوگو در

کرد:

 یآثاردورهنوجوان

 شعرها

 هانمایشنامه

 هارمان

 ایمجموعه مقاالتهانامهاز و نقدها خاطرات، ،

.ادبیسیاسی

 سال ۷98۷در کتاب آغاز در "هوگو "نتردامگوژپشت

یمقدمه مستقلنویسدمیمفصلی کتابی همانند خود که

واست ؛ آن استمراتببهاهمیت درام خود از فراتر نیا.

وبدیندانست"سمیرمانتامهمکتبمرامن"توانمیمقدمهرا

.نهدمیگونهاستکههوگواینمکتبرابنیان

ماندهکهدرجایبهازویکتورهوگوجمالتقصاروزیبایی

:خوانیممیراباهمهاآنزیربرخیاز

بهکسیعشقبورزکهالیقعشقتوباشدنهتشنهعشق،"

".شودمیچونتشنهعشقروزیسیراب

نبایدیاریخواست،اندنوشتهشتنازآنچهدیگراندرنو" ،

"خویشتناستکهبایدیاریجست.ودلجانبلکهاز

" نیز را رنج بتواند انسان گویدمانندبهاگر ترک شهری

"خوشبختیراازسرگیرد.تواندمی

مشهورترینآثاراوبهقرارزیرند:

 اشعار:

سیاحت،سیروخزان،صداهایدرونی،هایبرگ،هاشرقی

.هابیشهوهاکوچهغزلیات

 :ها نمایشنامه

.درهوایآزادتئاتر،آنژلو،کندمیکرامول،شاهتفریح

 :ها رمان

گوژپشتنتردام،بینوایان،کارگراندریا،نودوسه،مردیکه

.،آخرینروزیکمحکومخنددمی













پسازتحملیکدورهسالگیهشتادوسهویکتورهوگودر

مرگویباعثسوگیملیشد،.درگذشتدرپاریسماریبی

.بیشازدومیلیوننفردرمراسمخاکسپاریاوشرکتکردند

فرانسه ادبیات ادبیدر شخصیتواالی خاطر به تنها هوگو

 نگرفتبلکه ستایشقرار بهعنوانبهمورد سیاستمداریکه

 و جمهوریتشکیل فرانسهنگهداری در دموکراسی و سوم

آرامگاهویکتورهوگودر.ککردازاوقدردانیبهعملآمدکم

■.استلوکزامبورگپانتیوننزدیکپارک








منابع:
بهآثارینگاهادبیحوزههنری،هایآفرینشسایتادبفارسیمرکز

عمرانصالحینوشتهموسیجوادی.

ویکتورهوگونوشتهرضاقهرمانی.نامهیزندگسایتحکیمانه،

بهنقلازمریمفودازی.ویکتورهوگوهپو،زندگینامهوآثارسایتر

سایتکتابدوست،نگاهیبهاشعارطنزعمرانصالحی،نوشتهمحمود

موحدان.

.پدیاویکی
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 کوتاه جهان های داستانبررسی بهترین   
«اهللسیفروح»؛«توماسهاردی»نویسنده،«نشینیباشیطانشب»داستان



یکشنبهی کربعد ایاز که افتاد..یسمسبود اتفاق ن بعدها.

درتاالرهاآنبودهاستکهاییکشنبهنینآخریمعلومشدا

یسایکل اجرا برنامه پودل اندکردهالنگ ا. روز آن نیالبته

 دانستندنمیموضوعرا یگروهخوبهانوازندهدکهیدبدانیشا.

تشک بودند..یرا داده ل یشا. خوبیبهد مل کهگروه استوک

حساببهیتبزرگینموفقیواسرهبرارکسترشانبودیواید

آمدمی نیگروهشاملا. نگکامکهیکوالسپودلینافرادبود:

 و بود گروه یاصلویولنسرپرست تنواختمیرا یموتی،

 نوازنده بویولنتوماسکه جان صدایباسبود، که ریزیلز

یهورنهدکهنوازندهطوردانلهمین،کردمیرااجراویولن

کسکهسازینیوآقازدمیپوریباسبود،رابرتداودلکهش

یباد اجرا را کردمیآبوا هاآنهمه.

وبابودنددستیچیرهویقویهانوازنده

 شانبرنامهتسلط اجرا ندکردمیرا به.

دلیهم کرین هفته طول در سمسیل

دریبرایادیزهایدرخواست شرکت

ایهمهمانی یاجراهایپارتیکوچکو

قادرهاآن؛آمدمیبهعملهاآنرقصاز

 مناسبیتندهایریتمبودند که را

اجراکنندواگریمذهبهایسرودهخوبیبهبودیرقصوشاد

بهترازآن.یاغراقنباشد،حت

وآقایانبههاخانمخالصهزمانیدریکمراسممذهبیبرای

متواضعانههمراهختندپردامیاجرایبرنامه مانندقدیسان، و

هاآن قهوه زمیچایو سالنرقصنوشیدندو در مانیدیگر

 مثل آرمز هایاسبتینکر طرفاینوحشی طرفآنو

همهرابه«باکبیگروهبان»وبااجرایریتمشادپریدندمی

 .بردندمیوعرقسیبراحریصانهفروآوردنددرمیرقص

کریهرحالبه مراسم، مراسمیبه شباز سمسآنسالهر

.ندکردمیوفرصتزیادیبرایاستراحتپیدانرفتندمیدیگر

 اینکهباالخره رسیدییکشنبهتا بعدازکریسمسفرا روزی.

شدیدبودقدریبهآنسالسرمایهوا.رانابودکردهاآنکه

ن توانمیکه راحتیبهستند تاالر اجراشانبرنامهدر کنند،را

یک نشستهبودند، قسمتاصلیکلیسا برایجماعتیکهدر

،امابرایکردمیدورهاآنبودکهسرماراازشدهتعبیهبخاری

فراهمایکنندهگرمینشستند،وسیلهمیکهدرتاالرهانوازنده

نبود . و مراسم صبح یکاینچکهدرحالینیکالسدر بیرون

بهخدابرفآم گفت: بود، نمیده تونماینسرمایمندیگه

امروزکنندهحسبی شده قیمتی هر به کنم، تحمل رو

بایدچیزیبخوریمکهگرممونکنه.بعدازظهر

یکگالنکنیاکوآبجویبعدازظهربااینفکر،قبلازمراسم

 که را کیسهبهداغ داخل بود، شده ترکیب هم با یخوبی

براینشدکهقسمتیازباستیموتیمخفیکردوقرارویولن

 مراسم در را اخالص»آن از« بعد را آن از قسمتیدیگر و

 عقاید»مراسم » ابتماندهباقیو در را مراسم «وعظ»دای

بنوشند همه. ویوقتی گرما احساس نوشیدند، را مشروب

و شد طوالنی خیلی وعظ مراسم چون و کردند راحتی

حرکتبیمثلسنگکرد،همگیبهخوابرفتندوشانخسته

افتادند.

مراسمایتیرهبعدازظهر پایان در و بود

دیده کلیسا توی که چیزی تنها وعظ،

شدمی صورتهایشمع، و کشیش

 که بود او پشتشدمیخیس را آن

دیدهاشمع همه. وعظ مراسم از بعد

شامگاهیبودند اجرایسرود اما؛منتظر

 و گروه براینوازندههیچ اجرای نامهبه

 به همه طرفایننپرداخت، طرفآنو

 بفهمندکردمینگاه را علت تا لیمپت،ند لویی بعد و

ایپسربچه بود، نشسته تاالر در وایسقلمهکه تیموتی به

نیکوالسزدوگفت:شروعکنید!شروعکنید!

 چیمیگی؟»نیکوالسگفت: چون«چیه، پریدو جا از بعد

 و خیلیتاریکبود فکرنشذهکلیسا بود، آشفته همکامالً

کردهنوزدرمهمانیحضوردارندکهتمامشبگذشتهرادر

اشرابرداشتوویولنوآرشهآنبرنامهاجراکردهبودند؛بعد

 شیطاننشینیشب»آهنگ با از« یکی زمان آن در که را

کردآمدمیرقصیوتندبهشمارهایریتم اجرا ، بقیهگروه.

وضعیتذهنیراداشتند،باتمامقوارهبرگروههمکههمان

همراهی ندکردمیرا شیطاننشینیشب»ریتمتند. با«با را

.بوددرآمدهکهسقفسالنبهلرزهنواختندمیچنانحرارتی

 که نیکوالس دیدمیبعد تکانکسهیچکه جایش از

روبهجمعیت)درستخوردنمی کهعادتداشتطورهمان،

کههاییزوج»مرقصاینکارراانجامدهد(فریادزد:درمراس

وقتیکمونروروی ویولنباالنشستهندستهموبگیرن!

هاهمسرانشونبلندشد،آقایانبایدزیرکاولیکشیدموصدا

«روببوسن!

هر شب  هرحال، کریسمس آن سال به
رفتند  از مراسمی به مراسم دیگر می

و فرصت زیادی برای استراحت پیدا 
کردند. تا اینکه باالخره  نمی

ی بعد از کریسمس فرا  یکشنبه
 .ها را نابود کرد رسید. روزی که آن
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رابیدارکردهبود،چنانجاخوردهاآنلوی،همانپسرکیکه

.دویدیینرفتوبهسمتخانهتاالرپاهایپلهکهمثلبرقاز

شیطانیدرآنمکانمقدسیکشیشکهازشنیدنایننغمه

 فکر خود با و بود دیوانهکردمیمبهوتشده ارکستر گروه

بس بسه! بسه، بسه، بلندکردوگفت: شدهاست،دستشرا

صدایاورادرمیانصدایهانوازندهکنید،اینچهکاریه؟اما

بلندترندوهرچهقدراودادمیدتشخیصنبلندسازهایخو

ند.زدمیهمبلندترهاآن،زدمیفریاد

طرفآنوطرفاینبلندشدهبودندوهایشانصندلیمردماز

معنیاینکارهایشیطانیچیه؟نکنهگفتندمیورفتندمی :

آتشبرسرمونخواهیدمی عموره و مثلمردمشهرسودوم

بباره!

روییکنیمکتسبزوماهوتی،درکنارانبوهیفرماندارکه

 کهمشغولعبادتبودند،هاآنوهمسرانمنصبانصاحباز

نشستهبود،ازجابلندشدورفتجلوتاالرایستادودستشرا

مُشتکردوگفت:چی!دراینمکانمقدس!هانوازندهروبه

چی!

کشیدند.متوجهشدندودستازنواختنهانوازندهاالخرهب

ن که گفت:توانمیفرماندار کند، کنترل را خشمش ست

وقتهیچ بودم، ندیده توهینی شرمواقعاًچنین آوره!که

...!وقتهیچ

پای کنارکشیشکه در و بود ینآمده

!وقتهیچایستادهبود،گفت:هاآن

 اگر حتی گفت: هایفرشتهفرماندار

هیچ دیگه بیان، پایین هم آسمون

از کدوم شیطون وهاصفتشما من به اهانت علت به ،

کهآوریننگهاموخدایمتعالواینکارامومهمونخانواده

تواینکلیساحتییهنتهم !زنیدنمیامروزمرتکبشدید،

 ولیاینبار همآدمنادرستیبود، طوربهالبتهخودفرماندار

اتفاقیبهسمتخداگرایشپیداکردهبود.

وفهمیدندکهبازیافتندیبدبختحواسشانراهاازندهنووقتی

 را فرار گرفتند تصمیم هستند، قرارکجا دهندبر .ترجیح

 جانبیلز تیموتیتوماسو و کهدرحالینیکوالسپودلینکام

ازهایشانویولن بودند، زیربغلزده پاییندویدندوهاپلهرا

راب برداشتو باسشرا رتداودلهمدانلهورنهدبیچاره

شاید.شیپورشرابهدستگرفتومثلموشبیرونخزیدند

،امابخشیدمیراهاآن،کشیششدمیحقیقتروشنکهوقتی

فرماندارهمانهفتهیک.گذشتنمیفرمانازسرتقصیرشان

ایدندهاُرگ که راتوانمیسفارشداد ستسرودهایجدید

 و کند قدرآناجرا مرتببود و دقیق شماهرچقدرکه هم

و چیزیبدنیتگناهکار مذهبیراهایسرودهجزبهبودید،

کردشدمین آناجرا با هممسئول. اعتمادرا یکآدممورد

همگفتم،طورهمانانجاماینکارکردو یهانوازندهکهقبالً

ازآنبهبعدچیزیاجرانکردند.قدیمی


.0900 -تهران -چاپ سوم -ات مرواریدانتشار -نوازان مهمانترجمه محمدعلی 



( هاردی (۷920-۷۵89توماس

جنبشنویسرمان شاعر و

طبیعت گرایی انگلستانکه اهل

بود.

معماریرا حرفه ابتدا هاردیدر

انتخابکردامابعد،دردههپنجم

سرودناشزندگی و نوشتن به

آورد روی شعر . وهادهاو رمان

 اشعارش و نوشت ازترهمشعر

هایشرمان ادبیاتگرفتو دوستداران تقدیر و توجه تأثیرمورد

انگلیسیگذاشتتوجهیقابل مدرن شعر بر . او از عنوانبهامروزه

.شودمییکیازشاعرانونویسندگانمطرحقرنبیستمیاد

شاعری بیشتر را توماسهاردیخود برایدانستمیهرچند که

 رمان مادی انویسدمیمنفعت ، برای بیشتر او کههاییرمانما

استشدهشناختهنوشته، ازجملهآثاراو.

ازدور»و«تس»کهشهرتجهانیدارند

خشمگین اجتماع اساس« بر که هستند

 دوی استهاآنهر شده ساخته .فیلم

هاردیتوصیفاتهاینوشتهویژگیاصلی

هایشخصیتشاعرانهوجبرگراییاستو

ابراحساساتتندوشرایطاطرافخودبهمبارزههایشدربرداستان

 .پردازندمی

مبتال۷۵8۱هاردیدسامبرسال بهذاتالجنب)آبآوردنریه(

درگذشت.۷۵89شدودرژانویهسال

آثارهاردیموردتوجهوتحسیننویسندگاننسلبعدازاومانند

ویرجینیاوولفودیاچالرنسقرارگرفت.

۷9۱9قیربانوومردف-

۷9۱۷ناامیدانههایعالج-

۷9۱8زیردرختگرینوود-

۷9۱۱یکجفتچشمآبی-

۷9۱2دورازاجتماعخشمگین-

۷9۱9دستآتلبرتا-

۷9۱9بازگشتبومی-

۷990استادترومپت)فرماندهشیپورچیان(،-

۷99۷یکالئودیسین-

۷998دریکبرجدونفر-

آثار هاردی مورد توجه و تحسین 

نویسندگان نسل بعد از او مانند ویرجینیا 

 ت.وولف و دی اچ الرنس قرار گرف
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۷999شهردارکاستربریج-

۷99۱زاربیشهساکن-

۷999کوتاه(هایداستانوسکس)مجموعههایداستان-

 ۷9۵۷تسداوبرویل-

«با شیطان نشینی شب» بررسی
شیطاننشینیشب»شروعداستان با بایدشروعیموفق« را

ییکشنبه»شروعیکهدرچندسطروبابیانجمالتیمانند.خواند

اتف این که کریسمسبود از افتاد..بعد اق این. شد معلوم بعدها

درتاالرکلیسایالنگپودلهاآنبودهاستکهاییکشنبهآخرین

 اجرا اندکردهبرنامه » نمایاندن جغرافیایجاننیمهضمن و زمان

اصلیداستانبودهودرجذبمخاطبوهایشاخصهازکهآنداست

 ایفا را مهمی نقش داستان ایجاکندمیقبوالندن با نخستین، د

 و هایگرهابهامات به را مخاطب جذبایشیوهخود، استادانه

 .کندمی

 کداماتفاق؟

 بعدهاچهچیزیمعلومشد؟

برنامههاآنبودکهاییکشنبهچراآنآخرین

 اجراکردند؟

 درکلیسااجراشد؟ایبرنامهچه

 چهکسانیبودند؟هاآن

 داستان جغرافیای و زمانگرددرمیبزیاداحتمالبهزمان به

حیاتتوماسهاردیکهمصادفاستباتنزلشدیدتمایلمردمبه

.مذهبیهایساومراسمحضوردرکلی

انتخابزاویهه؛نویسند همانیبا شخصیا راویسوم دید

وفضایهاشخصیتدانایکل؛بهبهتریننحوممکنضمنمعرفی

هدایت روندداستانرا دکنمیحاکمبرداستان، اینمیان؛ در اما

بایدمجدداًمعایبزاویهدیددانایکلرامتذکرشدکهبانگاهیاز

ارائهباالب ازهایشخصیتدرونیاتیپردهیبیهپائینو داستان،

 جذابیتآن کاهدمیصمیمیتو . میان کههایداستاندر کوتاه

نشینیشب»کمنیست،شروعخوبتوماسهادیدرهمناتعدادش

شیطان با استزدنیمثال« در. بودن، کوتاه علیرغم که داستانی

.کندمینویسندهراواردموردنظریاندوضربهذهنخواهدم

وپس بازگشته اینقسمتداستانبهحالتآرامشخود از

 یابدمیگسترش . موسیقی گروه ازشدهمعرفیاعضای یکی و

هایگره باز شودمیداستان گرو. توصیف با توانایی و درهاآنه

زمینهذهنیالزمبرایاتفاقاصلیفراهم.اجرایهنرموسیقیو..

.شودمی

بهیکیکاعضایگروهموسیقیهستندکهآنقهرمانانداست

شوندمیشانمعرفیموردنظرهمراهساز برایبروزاتفاقچیزهمه.

اصلیمهیاست .« باالخره اینکه کریسمسییکشنبهتا از فرابعد

رتتماموتکیهنویسندهبامها.«رانابودکردهاآنروزیکه.رسید

 رکن دو کریسمسییکشنبه»بر از بعد به« مجدد ارجاع برای

یکهگره«نابود»آمدهوبهوجودداستانوپایاندادنبهآرامش

 ذهنایجاد در وکندمیبزرگرا تقویتکرده جریانداستانرا ،

مخاطب ذهن به را کشاندمیچالش خلق. با هاردی توماس

آشناباذهنمخاطبین،چالشیراایجادحالدرعینبکروایصحنه

نمایدمی مخاطبان برای استتوجهجالبکه در. برای نوازندگان

قبضهکردهاست،تصمیم امانماندنازسرماییکهتمامکلیسارا

مراسمگیرندمی یکگالنکنبعدازظهرکهقبلاز آبجوی، یاکو

 و بهمراسمبرده مراسم»داغرا در آنرا و«اخالص»قسمتیاز

 مراسم از بعد را آن از دیگر عقاید»قسمتی » درماندهباقیو را

ابت وعظ»دایمراسم بنوشند« نوشیدند،یوقتیهمه. مشروبرا

احساسگرماوراحتیکردندوچونمراسموعظخیلیطوالنیشد

 مثلسنگکردشانخستهو همگیبهخوابرفتندو حرکتبی،

افتادند. قسمتکهوقتی« به تنها گرمایآن نیستو گرم کلیسا

،طبیعیاستکهدیگرانبهرسدمیاصلیوجمعیتحاضردرآن

بتارانند آن با را محیط سرمای و آورده روی دیگرگون .گرمایی

ادخاموشیوخوابیکهنم.گرماییکهخوابوغفلترادرپیدارد

دنیای با رابطه قطع و است سیاهی

واقعیات خواب،. این از بیداری از پس

 انتظارتربزرگخواب در گرانبارتری و

استوآنخوابغفلتاستکهموجب

 نوازندگان اصلی ماهیت .شودمیافشای

سایهآن در کهیهم ذهنیاتی

پردهازنهانوروزیداردنمیبردستازسرنوعبشرعنوانهیچبه

کشیشیکهدرالبالیصدایسازها.همهکنارخواهدزدهایداشته

نارسا یابدمیصدایشرا را ندیدهباسازچارهوفرمانداریکهصدا

ظاهری ذهنی بیداری موجب نوازندگان؛ چشم مقابل در حضور

شودمیهاآن ولیاین». البتهخودفرماندارهمآدمنادرستیبود،

گرایشیکه.«اتفاقیبهسمتخداگرایشپیداکردهبودطوربهبار

است آغشته طنز به . در که وایهالهگرایشی طنزآلود ابهام از

خداییشدنییابدنهبهواسطهمیحضوردرکلیساتحققصرفبه

 نمایانده زمانیبیشتر اینموضوع و نویسندهشودمیراستین! که

 »میگوید کشیششدمیتروشنحقیقکهوقتیشاید راهاآن،

تقصیرشانبخشیدمی سر از فرماندار اما گذشتنمی، با« را آن و

پوشاندارگیعملمییبرایکلیساجامهایدندهخریدنیکارگ

بددقیقومرتببودکههرچهقدرهمشماگناهکاروقدرآن»که

«راکردباآناجشدمیبودید،چیزیجزسرودهایمذهبیراننیت

 که امثالتوانمیچیزی مشوش درون برای پوشش بهترین ست

فرمانداربود.

کهپایانیبستهاسترا«باشیطاننشینیشب»پایانداستان

ییگشاگرهکهضمنجهتنیازا.یکپایانمناسبدانستتوانمی

تمامابهامات ،جادشدهیااز برایفرماندار را کهقصدییهاگونهراه

ت دارند هر به بازیالهیوسا کنند، سنجاق مذهبیون به را خود

گذاردیم ارمغان به مخاطبان برای را نهیب این کهآوردمیو

ذهنودنیایمادرجایجایسیاهیوتیرگیجهلوتباهی،در

 ■.کمیننشستهاست

قهرمانان داستان که اعضای گروه 
یک به همراه ساز  موسیقی هستند یک

چیز  شوند. همه موردنظرشان معرفی می
 برای بروز اتفاق اصلی مهیاست.
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 «داستان موزاییكی چیست؟»مقاله  
«شهنازعرشاکمل»


 (Frame Story)داستانتاندرداستانموزاییکییاداس

چندایازقصهمجموعه یکیا ضمنهرقصه، هاستکهدر

می هم دیگر قصهداستان دیگر مفهوم به کهآید؛ هایی

می مجموعهتودرتوییکدیگر و قصهآیند از تشکیلای را ها

دهندمی داستان. این وییتنهابهها هستند مستقل و کامل

 کند.دیراایجادمیکتابواحهاآنمجموعه

Frame StoryیاFrame narrativeیکتکنیکادبی

به گاهی که یکاست به مالزم و همراه قطعه یک عنوان

کندوازطریقآنیکروایتکمکمی«داستاندرداستان»

اصلیارائه شودمیمقدماتییا داستانموزاییکیخوانندگان.

ازقصهاولبهقصهکوچک کهدرونآنقرارداردتردیگررا

کند.هدایتمی

 مصرهاFrame Storyاولین در

شده دیده هند نیز و .اندباستان

ازایننوعرامایاناومهابهاراتاهایحماسه

می شمار روندبه . فرم درتدریجبهاین

غربگسترشیافتومحبوبشد.

 ادبی ابزار ابزارعنوانبهاین یک

مجموعهدهیسازمانمناسببرای ترهکوتاهایداستانایاز

ابداعاتنویسنده از هرکدامشان عملمیکه کنداند، درواقع.

 تریدروناثرجایکوچکهایداستاندرداستانموزاییکی،

شایدبتوانگفتیکسری.گیرندتاقصهاصلیپیشبرودمی

درنهایتساختارکهآنخردهداستنوعیبهفرعیوهایداستان

میداست را اصلی سازندان . داستان»درواقع در «داستان

هایمتنوعیداردوفرصتیاستبرایگفتنفمایهوموتیبن

وروایتیکقصهدیگر.

تکنیک از استفاده با درنویسندگان سعی مختلف های

کهگفتهطورهمان.جلبنظرخوانندگانخویشبهقصهدارند

هاست،نویسندهابتدانیکشدداستانموزاییکییکیازاینتک

رویآننیستبلکهصرفاًآفریندکهتمرکزاصلیاوایمیقصه

مقدمه برای اولیه آمادهداستان و روایتچینی جهت سازی

 یا دوم هایداستانداستان استفاده شودمیبعدی توانمی.

بیشترروی بعدیاستکههایداستانگفتتأکیدنویسنده

 یک تشکیلتودرصورتبههر را اصلی داستان ساختار تو

دهند.می

قصهدرقصهنویسندهدرنمونه ایازداستانموزاییکییا

خود،شخصیتیاراویاصلیاستکهداستانیدربارهخودش

طورمستقیماینشخصیتاغلبمخاطبانرابه.کندروایتمی

می قرار مخاطب خود نقش به اینکه یا یکعنوانبهدهد

کندنهیککنشگرکهقصهراپیشصرفاشارهمیگویقصه

بردمی . نیز عنوانبهگاهی شخصیت یا شدهمعرفیروایتگر

است . میعموماًاو دیگری داستان روایت به وشروع کند

 از دعوتخوانندگان با یکخواهدمیهاآندرواقع در را او

سفرداستانیهمراهیکنند.

اجازه موزاییکی داستان تکنیک

بهمی ورود از قبل نویسنده که دهد

ایجاد زمینه خواننده در اصلی داستان

کند هند. از را داستان نوع این اصل

دانندمی میطورهمان. ادبیاتکه دانیم

قصه نظر از هند غنیکهن بسیار گویی

اندنیزهاییکهواردادبیاتایرانشدهاستوبسیاریازقصه

دارند هندی اصل مث. میبرای ال به وتوان یاکلیله

کهدراصلشبکیهااشارهکرد؛همچنینهزارونامهطوطی

هندیبودهوسپسبهعربیوفارسیترجمهشدهاست.

می غرب ادبیات در به دکامرونقصهتوان نوشتههای

کرد اشاره ایتالیایی قدیم نویسنده بوکاتچو، صد. کتاب این

زنومرداصیلفلورانسیدرقصهرادرسینهداردکههفت

.کننداندبراییکدیگرنقلمیروزهاییکهازطاعونگریخته

انگلیسیکهآنراهایکنتربریقصههمچنین بهقلمچاسر

بندیکردتواندراینژانرطبقهنیزمی جالباینکهدرقرن.

رمان ساختار در تکنیک این از نیز شدهبیستم استفاده ها

است جمله. میهاآناز به فینتوان مارکهکلبری نوشته

ایتالوهایزمستانمسافریاگرشبیازشبتواینواثرمتأخر

کالوینواشارهکرد.

داستان موزاییکی خوانندگان را از 
تر دیگر که  قصه اول به قصه کوچک

 کند. درون آن قرار دارد هدایت می
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تواناینژانررادرآثاریدرادبیاتکالسیکایراننیزمی

بهآنصراحتاًانگلیسیپدیایویکی)کهدرودمنهلهیکلمانند

ساختاراینآثارنیز.پیگرفتامهنمرزباناشارهشدهاست(یا

خوانندگانادبیاتکالسیکنیک.قصهدرقصهاستصورتبه

می که اصلیودمنهکلیلهدانند قصه برهمن»با رایو آغاز«

شودمی قصه. ذکر با رایبرهمن تعلیم قصد مختلف های

)دوشغالکهودمنهکلیلهیقصهروازاین)راجههند(راداردو

اندکتابیاصلیهاشخصیت کتاباز نام شدهگرفتههاآنو

هایکتابدرقصهچنانآنگاهیخواننده.پردازداست(رامی

آغازینقصهاصلییکاراکترهاکهرایوبرهمن،شودمیغرق

هامانندودیگرشخصیتودمنهکلیلهواقعدر.بردراازیادمی

ایدوآرایخویشگاو،شیریاشترنیزهریکبرایبیانعق

میقصه ذکر را کنندهایی خالل. در گاهی اینکه جالب

قصه داستانیهاآنهای شخصیت قصه، نیز راشان دیگر ای

هاییتودرتوکهدردلهمزاییدهکند؛یعنیقصهحکایتمی

داستانمی هاییکههریککاملومستقلهستنداماشوند؛

 داساندیامجموعههمگی ساختار راکه اصلی و واحد تان

دهندتشکیلمی یصادقریمبهگفته. قصهدرهایکتابدر

بهمعموالًقصهکهن را خواننده نصیحتنظر پندو راویبا

کند.ایکهقصدبیانشراداردجلبمیقصه

 مینامهمرزباندر گرفتنیز پی را ویژگی چنین .توان

 گیالنمرزبان فرزندش آموزش برای رستم کتابیبن شاه

حکایتمی از مملو که قصهپردازد و تودرتوستها های در.

نوشتهتقییکیلیاوتنهاییاوتوانبههایمعاصرنیزمیقصه

پادشاه دختر یکیلیا به که داستانی کرد؛ اشاره مدرسی

پردازد؛دختریکهبهخاطرعشقشبهیکچوپاناورشلیممی

اصلیفریبخوردناوستموضوع.شودمیازدربارپدررانده

اینکتابنیزفرمقصهدرقصهوموزاییکی.ازدستشیطان

دارد اماشودمیداستانباشرحاوضاعیکیلیاوشیطانآغاز.

درنهایت و است عشقش و میکاشاه حکایت اصلی قصه

البتهتعددقصهدراین.کندنویسندهبهقصهیکیلیارجوعمی

نامهنیست.مرزبانکتاببهمیزانکلیلهیا

 خصوصیات به توجه میگفتهشیپبا مثنویحتی توان

این در نیز دادمعنویرا قرار ژانر باراوی/. مولویکتابشرا

می عرفان نیزموضوع و اثرش پیشبرد برای اما آغازد

 قصه دامان به دست بیشتر شودمیتأثیرگذاری ساختار.

هایپیشینگفتهواقعطبقدر.مثنوینیزقصهدرقصهاست

خوانندهرادریکسفرصرفاًراویدرایناثرکنشگرنیستو

میهمناداست داستانراهی بستریکند؛ درنهایت که هایی

خویش عرفانی مفاهیم و تجربیات بیان به شاعر تا هستند

بپردازد.

 یا موزاییکی داستان اینکه سخن  frame storyپایان

قرن که است ژانری در وهاست دارد حضور جهان ادبیات

کتاب از جایبسیاری دسته این در داستانی آثار و ها

گیرندمی بهدر. استکه شگردی قصه در قصه شیوه واقع

اصلیداستانکمکشایانیمی ساختار و کند؛تقویتبافتار

می آن با ابزاریاستکه قصه مفاهیم،چراکه بیان به توان

اسالمی-باغوردرآثارایرانی.تپرداخیمؤثرتربهشکلهمآن

ایمجموعهمشاهدهکرد؛هاآناینژانررادرنوعیبهتوانمی

قصه از که تودرتو کتابباوجودهای ساختمان استقالل،

■.کنندواحدیراایجادمی



منابع

۷- www.wisegeek.com 

8- En.wikipedia.org/frame story 

داستانواژه -۱ هنر میمنتنامه جمالو ریمنویسی،

چدوم۱۱،کتابمهناز،یصادق
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 «گربه زیر باران»بررسی داستان کوتاه   

«یتامحمدیر»؛«ارنستهمینگوی»نویسنده

 
بودندهتلدرآمریکاییدوتنها راهاییآدمازکدامهیچ.

ازبرگشتنموقعایاتاقشانبهخودراهسردرپلکان،تویکه

دریاروبهدومیطبقهدراتاقشان.شناختندنمیدیدندمیآن،

بود قرارجنگیادبودبنایوملیباغبهروحالدرعیناتاق.

داشت دیدهسبزهاینیمکتوبلندهاینخلملیباغتوی.

دراشپایهسهبانقاشیکهمیشهبودخوبکههوا.شدمی

داشتحضورآنجا کشیدهقدهانخلکهاینحوهازهاشنقا.

دریاوملیباغبهروهایهتلبراقهایرنگازوبودند

آمدخوششان یادبودبنایتاآمدندمیدورراهازهاایتالیایی.

ببینندراجنگ زیروبودشدهساختهبرنزازیادبودبنای.

باریدمیباران.زدمیبرقباران چککچهانخلازبارانآب.

ریختمی .بودشدهجمعشنیهایجادههایچالهتویآب.

بهطویلخطیصورتبهبارانزیردریا

ساحلرویوشکستمیوخوردمیساحل

صورتبهبازتاگشتبرمیعقببهلغزان

کنارمیدانازهااتومبیل.بشکندطویلخطی

دیگرطرفدر.بودندرفتهجنگیادبودبنای

بهوبودایستادهپیشخدمتیکافه،دریانهآستدرمیدان،

 .کردمینگاهخالیمیدان

نگاهرابیرونوبودایستادهپنجرهپشتآمریکاییخانم

کردمی زیرایگربهها،آناتاقیپنجرهزیردرستبیرون،.

بودکردهقوزچکانآبسبزهایمیوهازیکی سعیگربه.

 .نچکدشرویآبتاکندجمعراخودشکردمی

 .«بیارمروگربهبچهاونپایینمیرم:»گفتآمریکاییزن

کارواینمن:»گفتتعارفرویازتخت،رویازشوهرش،

 .«کنممی

میارمشمننه» سعیدارهبیروناونبیچارهیگربهبچه.

 .«نشهخیسمیززیرکنهمی

دورویوبودکشیدهدرازداد،ادامهمطالعهبهشوهر

 .بوددادهلمداشتقرارتختپایدرکهبالشی

 .«نشیخیس:»گفت

وایستادشدبلندهتلصاحبورفتپایینپلکاناززن

کردتعظیمرفتمیبیروندفترازکهزنجلو درمیزش.

 .داشتبلندیقدوبودپیرمرد.داشتقراردفترانتهای

آمد.میخوششهتلصاحباز.«میادبارون:»گفتزن

 .«بدیهخیلیهوای.بدههوا.خانمه،آرآره،»

اززن.بودایستادهنورکماتاقانتهایدرمیزشپشتمرد

آمدمیخوششاو هرمقابلدراوجدیبسیاررفتاراز.

ایشیوهاز.آمدمیخوششوقارشاز.آمدمیخوشششکایتی

دراوکهاحساسیاز.آمدمیخوششکردمیخدمتاوبهکه

آمدمیخوششداشتبودتلهصاحبمقام یچهرهاز.

 .آمدمیخوششبزرگشهایدستازواوجدیوسالخورده

بیرونوکردبازرادرهتل،صاحببهعالقهاحساسبازن،

کردنگاهرا باریدمیتندتر. شنلبامردی.

کافهطرفبهخالیمیدانتویازالستیکی

رفتمی راستطرفجاییبایستمیگربه.

یآمدهپیشیلبهزیرازبودبهترشاید.اشدب

کردمیحرکتهابام تویکهطورهمان.

بودخدمتکاری.شدبازسرشپشتبودایستادهدریآستانه

 .کردمیتمیزرااتاقشانکه

»گفتایتالیاییبهوزدلبخندخدمتکار خیسنباید:

 .بودفرستادهرااوهتلصاحبالبته.«شین

تویبودگرفتهسرشباالیراچترکهخدمتکارهمراهزن

.رسیداتاقشانیپنجرهزیرتارفتپیششدهریزیشنراه

امابودشدهشستهآببابراقشسبزرنگوبودهمانجامیز

بودرفتهگربه بردسرباالخدمتکار.شکستدلشناگهانزن.

 .کردنگاهزنبه

 «خانم؟کردین،گمچیزی»

 .«بودگربهیهاینجا:»تگفآمریکاییزن

 «گربه؟یه»

 «بارون؟زیرگربهیهگربه؟یه:»خندیدخدمتکار

»گفتزن میزاینزیرآره،: »گفتبعدو.« خیلیوای،:

 .«خواستمیگربهبچهیهدلم.خواستمشمی

 از. آمد می خوشش او از زن
 در او جدی بسیار ررفتا

 خوشش شکایتی هر مقابل
 خوشش وقارش از. آمد می
 .آمد می
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درهمخدمتکاریچهرهزدحرفانگلیسیبهزنوقتی

 .رفت

»گفت خانمبرین،بیاین: توبرگردیمباید. خیسشما.

 .«میشین

 .«میگیندرستگمونم:»گفتآمریکاییزن

گذشتنددرازوبرگشتندشدهریزیشنراهاز خدمتکار.

دببندراچترتاایستادبیرون دفترازکهآمریکاییخانم.

کردتعظیممیزشپشتازهتلصاحبگذشتمی درزن.

کردسرافکندگیوکوچکیاحساسدلشیگوشه صاحب.

مهمحالدرعینوکوچکراخودشاوکهشدسببهتل

رویجورج.کردبازرااتاقدر.رفتباالپلکاناز.کنداحساس

 .کردمیمطالعهبود،تخت

 «گرفتی؟روگربه:»گفتگذاشت،زمینراکتابمرد

 .«بودرفته»

:گفتکرد،میدرراخستگیکهمرد

 «رفته؟کجاعجیبه،»

 .نشستتخترویزن

»فتگ خواستمشمیخیلی: نمیدونم.

خواستمشمیقدرآنچرا روبیچارهیگربهبچهاونمن.

خواستممی زیربیچارهیگربهبچهیهآدمکهنیستشوخی.

 .«باشهبارون

 .کردمیمطالعهبازجورج

تویونشستآرایشمیزیآینهجلورفت،پیشزن 

کردنگاهخودشبهدستییآینه کرد،بررسیرانیمرخش.

دیگرطرفازبعدوطرفازیکالبته وسرپشتسپس.

 .کردبراندازراگردنش

فکراینتونظربه:»گفتوکردنگاهنیمرخشبهباززن

 «بشه؟بلندموهامبذارمکهنیستخوبی

پسرهامثلکهدیدرازنگردنپشتوکردباالسرجورج

 .بودشدهکوتاه

 .«دارمستدوهستکهطورهمینمن»

»گفتزن مشدهخستهازشکهمن: شکلکهایناز.

 .«مشدهخستهمشدهپسرها

صحبتبهشروعزنوقتیاز.شدجاجابهتختتویجورج

 .بودبرنداشتهاوازچشمبودکرده

رفت،پنجرهپشتوگذاشتآرایشمیزرویراآینهزن

 .شدمیتاریکداشت.کردنگاهرابیرون

بکشمعقبصافومحکمموهاموخوادمیدلم»:گفتزن

یهخوادمیدلم.کنمحسشوکنمسرمپشتبزرگگرهیهو

کردممینازشوقتیونشوندممیدامنمرویداشتمگربهبچه

 .«کردمیخرخر

 «اهه؟:»گفتتخترویازجورج

هایظرفتویوبنشینممیزبهپشتخوادمیدلمو»

میزسرهمشمعخوادمیدلمومبخورغذاخودمینقره

موهاموخوادمیدلموبشهبهارخوادمیدلموباشه؛روشن

لباسیهدلموخوادمیگربهبچهیهدلموبزنمبرسآینهجلو

 .«خوادمینو

بازو.«بخونچیزییهبروبذار،تودهندر:»گفتجورج

 .شدمطالعهمشغول

ایندر.ردکمینگاهرابیرونپنجرهاززن

رویهنوزوبودشدهتاریککامالًهواوقت

 .باریدمیباراننخلدرختان

.خوادمیگربهدلمکنم،کارچه:»گفتزن

خوادمیگربهدلم خوادمیگربهدلم. بلندموهامکهحاال.

 .«باشمداشتهتونممیکهگربهیهندارمتفریحیهیچونیست

دادنمیگوشجورج کردمیطالعهمراکتابش. اززن.

 .بودشدهروشنمیدانهایچراغکرد،مینگاهرابیرونپنجره

 .زددربهنفریک

 .«توبیاین:»گفتکرد،بلندراسرشجورج

بودایستادهدرگاهتویخدمتکار باقالیگلیگربهیک./

تنشراستایدرگربهبود،گرفتهبدنشبهمحکمرابزرگ

 .بودآویزان

»گفت خواممیذرتمع: کردخواهشمنازهتلصاحب.

■.«بیارمخانمبرایروگربهاین



ترجمه:احمدگلشیری

 داستان بررسی

 ن(ز ذهن به محدود) شخص سوم: راوی

 :هامثال

 نگاه را بیرون پنجره از زن
 کامالً هوا وقت این در. کرد می

 روی هنوز و بود شده تاریک
 .بارید می باران نخل درختان

 



 

 0313 اسفندماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و پنجم شماره 01

»گفتزن *  میادبارون: خوششهتلصاحباز.«

 .آمدمی

زن.بودایستادهنورکماتاقانتهایدرمیزشپشتمرد * 

آمدمیششخواواز هرمقابلدراوجدیبسیاررفتاراز.

ایشیوهاز.آمدمیخوششوقارشاز.آمدمیخوشششکایتی

دراوکهاحساسیاز.آمدمیخوششکردمیخدمتاوبهکه

آمدمیخوششداشتبودهتلصاحبمقام یچهرهاز.

.آمدمیخوششبزرگشهایدستازواوجدیوسالخورده

رابیرونوکردبازرادرهتل،صاحببهعالقهاسبااحسزن،

 .کردنگاه

ازهتلصاحبگذشتمیدفترازکهآمریکاییخانم * 

کردتعظیممیزشپشت احساسدلشیگوشهدرزن.

کردسرافکندگیوکوچکی اوکهشدسببهتلصاحب.

 .کنداحساسمهمحالدرعینوکوچکراخودش

 مدرن گرای واقع: ژانر

شده،مندعالقهاستپیرمردکههتلصاحببهمتعهد،زن

تادهدتغییرراخودظاهرشکلداردتصمیم

 .شودواقعاوموردتوجهبیشتر

 :هامثال

ازواوجدیوسالخوردهیچهرهاز * 

آمدمیخوششبزرگشهایدست زن،.

بازرادرهتل،صاحببهعالقهبااحساس

 .کردنگاهرابیرونوکرد

ایستادشدبلندهتلصاحبورفتپایینپلکاناززن * 

کردتعظیمرفتمیبیروندفترازکهزنجلوو درمیزش.

 .داشتبلندیقدوبودپیرمرد.داشتقراردفترانتهای

 (...تصویرصحنه،توصیف،مکان،زمان،)داستانعناصر

 :زمان

 .دبوایستادهنورکماتاقانتهایدرمیزشپشتمرد * 

رفت،پنجرهپشتوگذاشتآرایشمیزرویراآینهزن * 

 .شدمیتاریکداشت.کردنگاهرابیرون

دادنمیگوشجورج *  کردمیمطالعهراکتابش. اززن.

 .بودشدهروشنمیدانهایچراغکرد،مینگاهرابیرونپنجره

 

 :مکان

 .بودندهتلدرآمریکاییدوتنها *

روحالدرعیناتاق.بوددریاروبهدومیطبقهدراتاقشان *

 .داشتقرارجنگیادبودبنایوملیباغبه

 :توصیف

بوددریاروبهدومیطبقهدراتاقشان *  حالدرعیناتاق.

 .داشتقرارجنگیادبودبنایوملیباغبهرو

راجنگیادبودبنایتاآمدندمیدورراهازهاایتالیایی * 

ببینند برقبارانزیروبودشدهساختهبرنزازیادبودبنای.

 .باریدمیباران.زدمی

 :صحنه

 .نشستتخترویزن

»گفت خواستمشمیخیلی: قدرآنچرادونمنمی.

خواستمشمی .خواستممیروبیچارهیگربهبچهاونمن.

 .«باشهبارونزیربیچارهیگربهبچهیهآدمکهنیستشوخی

 .کردمیمطالعهبازجورج

آرایشمیزیآینهجلورفت،پیشزن 

نگاهخودشبهدستییآینهتویونشست

کرد البتهکرد،بررسیرانیمرخش.

پشتسپس.دیگرطرفازبعدوطرفازیک

 .کردبراندازراگردنشوسر

به:»گفتوکردنگاهنیمرخشبهباززن

 «بشه؟بلندموهامبذارمکهنیستخوبیفکراینتونظر

پسرهامثلکهدیدرازنگردنپشتوکردباالسرجورج

 .بودشدهکوتاه

 .«دارمدوستهستکهطورهمینمن»

»گفتزن مشدهخستهازشکهمن: شکلکهایناز.

 .«مشدهخستهمشدهپسرها

صحبتبهشروعزنوقتیاز.شدجاجابهتختتویجورج

 .بودبرنداشتهاوازچشمبودکرده

رفت،پنجرهپشتوگذاشتآرایشمیزرویراآینهزن

 .شدمیتاریکداشت.کردنگاهرابیرون

بکشمعقبصافومحکمموهاموخوادمیدلم:»گفتزن

یهخوادمیدلم.کنمحسشوکنمسرمپشتبزرگگرهیهو

 که هتل صاحب به متعهد، زن
 شده، مند عالقه است پیرمرد
 خود ظاهر شکل دارد تصمیم

 بیشتر تا دهد تغییر ار
 .شود واقع او موردتوجه
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نازشوقتیونشوندممیدامنمرویداشتمگربهبچه

 .«کردمیخرخرکردممی

 :ویرتص

دیدهسبزهاینیمکتوبلندهاینخلملیباغتوی *

دراشپایهسهبانقاشیکهمیشهبودخوبکههوا.شدمی

داشتحضورآنجا کشیدهقدهانخلکهاینحوهازهانقاش.

دریاوملیباغبهروهایهتلبراقهایرنگازوبودند

 .آمدخوششان

ریختمیچکچکهانخلازبارانآب *  تویآب.

 .بودشدهجمعشنیهایجادههایچاله

وخوردمیساحلبهطویلخطیصورتبهبارانزیردریا

بازتاگشتبرمیعقببهلغزانساحلرویوشکستمی

بشکندطویلخطیصورتبه بنایکنارمیدانازهااتومبیل.

دریآستانهدرمیدان،دیگرطرفدر.بودندرفتهجنگیادبود

میدانبهوبودایستادهپیشخدمتیکافه،

 .کردمینگاهخالی

 !چیست؟ داستان مسئله

بهشدندهتلواردآمریکاییمردوزن

اندماندههتلدربارانشدتدلیل زیرزن.

موضوعهمانکهبیندمیراایگربهباران

 .شودمیردوبدلدوآنبینوگوییگفتشودمیباعث

 :هامثال

راهاییآدمازکدامهیچ.بودندهتلدرآمریکاییودتنها * 

ازبرگشتنموقعیااتاقشانبهخودراهسردرپلکان،تویکه

دریاروبهدومیطبقهدراتاقشان.شناختندنمیدیدندمیآن،

بود قرارجنگیادبودبنایوملیباغبهروحالدرعیناتاق.

 .داشت

نگاهرابیرونوبودستادهایپنجرهپشتآمریکاییخانم *

 اتاقیپنجرهزیردرستبیرون،.کردمی

کردهقوزچکانآبسبزهایمیوهازیکیزیرایگربهها،آن

بود رویشآبتاکندجمعراخودشکردمیسعیگربه.

 .نچکد

 .«بیارمروگربهبچهاونپایینرممی:»گفتآمریکاییزن

کارواینمن:»گفترفتعارویازتخت،رویازشوهرش،

 .«کنممی

میارمشمننه» سعیدارهبیروناونبیچارهیگربهبچه.

 .«نشهخیسمیززیرکنهمی

 !چیست؟ داستان معنایی محور

سقفیکزیرباهمگرچهامروزی،مدرنمردوزنتنهایی

دورنیکدیگرازامابرندمیسربه وگربهبهتنهاییاززند.

د.برمیپناهمطالعهبهمرد

 :مثال

 .کردنگاهزنبهبردسرباالخدمتکار * 

 «خانم؟کردین،گمچیزی»

 .«بودگربهیهاینجا:»گفتآمریکاییزن

 «گربه؟یه»

 «بارون؟زیرگربهیهگربه؟یه:»خندیدخدمتکار

»گفتزن میزاینزیرآره،: بعدو.«

»گفت خواستمشمیخیلیوای،: یهدلم.

 .«واستخمیگربهبچه

یچهرهزدحرفانگلیسیبهزنوقتی

 .رفتدرهمخدمتکار

»گفت خانمبرین،بیاین: برگردیمباید.

 .«میشینخیسشما.تو

 .«میگیندرستگمونم:»گفتآمریکاییزن

گذشتنددرازوبرگشتندشدهریزیشنراهاز خدمتکار.

 .دببندراچترتاایستادبیرون

دورویوبودکشیدهدرازداد،ادامهمطالعهبهشوهر *

 .بوددادهلمداشتقرارتختپایدرکهبالشی

شکلیهربهچیزیهر!چیست؟ داستان مندی داللت

استمهمداستانایندرکهچیزیباشدداشتهدالیلیباید

استفادهباداستانسراسردرکه(آمریکاییمردوزنتنهایی)

 .دهدمینشانراآن(بارانوگربه)هانشانهاز

 :هامثال

راهاییآدمازکدامهیچ.بودندهتلدرآمریکاییدوتنها * 

ازبرگشتنموقعیااتاقشانبهخودراهسردرپلکان،تویکه

دریاروبهدومیطبقهدراتاقشان.شناختندنمیدیدندمیآن،

 امروزی، مدرن مرد و زن تنهایی
 سر به سقف یک زیر باهم گرچه

 زند. دورن یکدیگر از اما برند می
 به مرد و گربه به تنهایی از

 د.بر می پناه مطالعه
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بود قرارجنگیادبودبنایوملیباغبهروحالدرعیناتاق.

 .داشت

نگاهرابیرونوبودایستادهپنجرهپشتآمریکاییخانم * 

کردمی زیرایگربهها،آناتاقیپنجرهزیردرستبیرون،.

بودکردهقوزچکانآبسبزهایمیوهازیکی سعیگربه.

.نچکدرویشآبتاکندجمعراخودشکردمی

 .استخبریداستان

 د.سازمیآگاهاطرافجهانازرامخاطبنویسنده

گربهیکشده،خستهخودظاهرازتنهاست،انسان

شوهرشولیدهدمینجاتتنهاییازرازنباقالیگل

تواندنمی درکهزنشولیکندمیپررامردتنهاییمطالعه،.

 .کندپررااوتنهاییتواندنمیکندمیصحبتنشسته،اوکنار

 :مثال

رفتباالپلکاناز .کردبازرااتاقدر.

د.کرمیمطالعهبود،تخترویجورج

گربه:»گفتگذاشت،زمینراکتابمرد

 «گرفتی؟رو

 .«بودرفته»

:گفتکرد،میدرراخستگیکهمرد

 «رفته؟کجاعجیبه،»

 .نشستتخترویزن

»گفت خواستمشمیخیلی: قدرآنچرادونمنمی.

خواستمشمی .واستمخمیروبیچارهیگربهبچهاونمن.

 .«باشهبارونزیربیچارهیگربهبچهیهآدمکهنیستشوخی

 .کردمیمطالعهبازجورج

:روایت ی شیوه

 .داردسنتینگرشینویسندهساختارینظرازولیمدرن

 :مثال

پسرهامثلکهدیدرازنگردنپشتوکردباالسرجورج

 .بودشدهکوتاه

 .«دارمدوستهستکهطورهمینمن»

 .است سطحی دو ستاندا

 :اول سطح

واردمردیوزن.استزبانیپیچیدگیعدمآشکاروواضح

زیرراایگربهشودمیآشناهتلصاحببازنشوند،میهتل

بیندمیباران یالیهزیرتارودمیپیشطورهمینداستان.

 .شودمیساختهدوم

 :هامثال

ایستادشددبلنهتلصاحبورفتپایینپلکاناززن * 

کردتعظیمرفتمیبیروندفترازکهزنجلوو درمیزش.

 .داشتبلندیقدوبودپیرمرد.داشتقراردفترانتهای

 .آمدمیخوششهتلصاحباز.«میادبارون:»گفتزن

 .«یهبدیخیلیهوای.بدههوا.خانمآره،آره،»

نگاهرابیرونوبودایستادهپنجرهپشتآمریکاییخانم *

کردمی زیرایگربهها،آناتاقیپنجرهزیردرستبیرون،.

بودکردهقوزچکانآبسبزهایمیوهازیکی سعیگربه.

رویشآبتاکندجمعراخودشکردمی

 .نچکد

 :دوم سطح

توجهبیزنبهمرد.مدرنانسانتنهایی

زن.کندمیپرمطالعهباراخوداوقاتاست

 چیزیدنبال

 .شودسرگرمتاددگرمی 

 :مثال

پشتازهتلصاحبگذشتمیدفترازکهآمریکاییخانم

کردتعظیممیزش وکوچکیاحساسدلشیگوشهدرزن.

کردسرافکندگی راخودشاوکهشدسببهتلصاحب.

در.رفتباالپلکاناز.کنداحساسمهمحالدرعینوکوچک

 .کردمیلعهمطابود،تخترویجورج.کردبازرااتاق

 ی(فرع اصلی،) ها تقابل

 ل(هت صاحب/ گربه) فرعی تقابل

اخالقیوروحیآسیبمعرضدرمدرن،انسان:توضیح

انسانییاوحیوانتواند،میآنیمعشوقهبردسرمیبهجدی

ازخارجکهچیزییاکسیکند،سرگرمرااوکهباشد

 .گیردمیشکلآشکاریاوپنهانخانوادهچارچوب

 خود ظاهر از تنهاست، انسان
 باقالی گل گربه یک شده، خسته

 دهد می نجات تنهایی از را زن
 .تواند نمی شوهرش ولی
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هواوقتایندر.کردمینگاهرابیرونپنجرهاززن :مثال

باراننخلدرختانرویهنوزوبودشدهتاریککامالً

 .باریدمی

»گفتزن خوادمیگربهدلمکنم،کارچه: گربهدلم.

هیچونیستبلندموهامکهحاال.خوادمیگربهدلم.خوادمی

 .«باشمداشتهتونممیکهگربهیهندارمتفریحی

دادنمیگوشجورج کردمیمطالعهراکتابش. اززن.

 .بودشدهروشنمیدانهایچراغکرد،مینگاهرابیرونپنجره

 ه(توج به نیاز/ تنهایی) اصلی تقابل

وهاخواستهبهبردمیرنجتنهاییازمدرن،انسان:توضیح

شودنمیتوجهیاونیازهای طرفاز.

دریافتیمهربیتوجهی،بیهمسرش

وشدههویتعدمدچاردرنتیجهکند،می

توجهجلببهسعیخودظاهرتغییربا

 .کندپیداجدیدهویتیتادارددیگران

میزیآینهجلورفت،پیشزن :مثال

بهدستییآینهتویونشستآرایش

وطرفازیکالبتهکرد،بررسیرانیمرخش.کردنگاهخودش

 .کردبراندازراگردنشوسرتپشسپس.دیگرطرفازبعد

فکراینتونظربه:»گفتوکردنگاهنیمرخشبهباززن

 «بشه؟بلندموهامبذارمکهنیستخوبی

پسرهامثلکهدیدرازنگردنپشتوکردباالسرجورج

 .بودشدهکوتاه

 .«دارمدوستهستکهطورهمینمن»

»گفتزن امشدهخستهازشکهمن: شکلکهایناز.

 .«امشدهخستهامشدهپسرها

صحبتبهشروعزنوقتیاز.شدجاجابهتختتویجورج

 .بودبرنداشتهاوازچشمبودکرده

رفت،پنجرهپشتوگذاشتآرایشمیزرویراآینهزن

 .شدمیتاریکداشت.کردنگاهرابیرون

بکشمعقبصافومحکمموهاموخوادمیدلم:»گفتزن

یهخوادمیدلم.کنمحسشوکنمسرمپشتبزرگگرهیهو

نازشوقتیونشوندممیدامنمرویداشتمگربهبچه

 .«کردمیخرخرکردممی

 «اهه؟:»گفتتخترویازجورج

هایظرفتویوبنشینممیزبهپشتخوادمیدلمو»

میزسرهمشمعخوادمیدلموبخورمغذاخودمینقره

موهاموخوادمیدلموبشهبهارخوادیمدلموباشه؛روشن

یهدلموخوادمیگربهبچهیهدلموبزنمبروسآینهجلو

 .«خوادمینولباس

بازو.«بخونچیزییهبروبذارتودهندر:»گفتجورج

 .شدمطالعهمشغول

 داستان: بند پایان

فضاییواردهانشانهازاستفادهبامخاطبداستانابتدایاز

درجایکامالًراتنهاییبویکهودشمی

المسه،)خودحسپنجباداستانجای

بیناییچشایی،شنوایی،بساوایی، دریافت(

.شودمیدرگیرترمهمهمهازوکندمی

بردمیپیشراداستانذهنیتاینباسپس

تنهاییدرگربهداشتنحسرتدرزنکه

پاراگرافآخریندراماماند؛میباقیخود

کندمیتغییرداستانضعیتو ناباوریعیندرناگهانزن.

دریافتخدمتکاریوسیلهبههتلصاحبتوسطراگربه

 .کندمی

اززن.کردمیمطالعهراکتابش.دادنمیگوشجورج:مثال

 .بودشدهروشنمیدانهایچراغکرد،مینگاهرابیرونپنجره

 .زددربهنفریک

 .«توبیاین:»گفتکرد،بلندراسرشجورج

بودایستادهدرگاهتویخدمتکار باقالیگلیگربهیک./

تنشراستایدرگربهبود،گرفتهبدنشبهمحکمرابزرگ

 .بودآویزان

»گفت خواممیمعذرت: کردخواهشمنازهتلصاحب.

■.«بیارمخانمبرایروگربهاین

 با مخاطب داستان ابتدای از
 فضایی وارد ها نشانه از استفاده

 کامالً را تنهایی بوی که شود می
 پنج با داستان جای درجای

 از و کند می دریافت خود حس
 شود. می درگیر تر مهم همه
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 «ختلفم یها ن در داستانیادیکارکرد عناصر بن»مقاله  

«علیپایندهجهرمی»
 
ثروتمندزمانییک مرد زندگیششیخدری، .کردمییراز

میخوازمحالتقدیاصلشدربشگویممیکهدرشیخنیا

گذشتمیزمان.کدختریکپسرداشتویمرد.رازاستیش

کهاجلیتاروزشدندمیریومردوهمسرشپگذشتمیو

 جانش و آمد مرد همسر بگرفتسراغ د. حاال که گریمرد

مثلتمامیرمردشدهبودوخالصههزارجورمرضوناراحتیپ

بانشراگرفتهبود،بعدی،گررسندمیکهبهسنکهولتهاآدم

خودناتوانبودیروزمرهاجاتیازمرگهمسرشدررفعاحت

وجودداشت،یکمشکلاساسینجایالبتها.ومحتاجفرزندان

اوقدمیکهبابابگرفتندمیوعروسدستشراپسرسویکاز

بگذاروب وازسویبرسرما منزلما .گردخترودامادیدیا

رویپهابچهخالصه حلوایوحسابگذاشتندمیسریرمردرا

یحلوا ندکردمیش یپ. که برایدچنیناینرمرد جبرانید،

کهثروتهمهایندکهخُب،یشیزحماتفرزندانشباخوداند

 آخرش دارم، ارسدمیمن تایبه دو .ن

هم یبگذار که جبرانیبراامزندهنحاال

ب را ثروتم فرزندانم دویزحمات آن ن

مکنم.یتقس

غافلازاچنیناینرمردیوپ نکهیکرد،

فردا یاز عروس و پسر پدرگفتندمیش، از مواظبت که

تازکهمواظبگفتندمیدختراستودخترودامادیوظیفه

 پیوظیفهپدر استو همایپسر افتادهیرمرد نوسطناچار

تواندنمیثروتشهمازدستشرفتهویهمهبودکهحالکه

رد،چهکند؟یبگیخدمتکارحتی

یپ و کرد فکر خودش با دیشیاندحلیراهرمرد را. داماد

عز پسرم، که گفت و زیخواست در یرزمیزم، منیخانهن

ازطالستپرایصندوقچه توازطرفمن.دشینهمکلیا.

یوص یوقت. آنرا بازکنو صورتبهمنمُردمصندوقچهرا

تقسیبیمساو دخترم و مکنینپسر بهیا. هم نمطلبرا

نمنوتو.یبرازیاست.نگویکس

نمطلبرابهاوینهمیگرپسرراخواستوعیدیوازسو

گفت.

خودت حتماً خُب، چهیحدسبزنانیدتومیهمناو که د

شد . از دختر دوباره فردا یاز بابا بابا ازکردمیکسو پسر و

درایپسرکل.رمردمردینکهزمانگذشتوپیگرتاایدییسو

 دیددامادکلیرفتکهدیپدریخانهنیرزمیبرداشتوبهز

 
بازکندخواهدمیانداختهدرصندوقچهو آنرا درِ وداد.

ابهآسهوارش چهیمانرفتکهتو دامادهمکنیمینجا و

دواصلماجراراگفت.یترس

دَنگوفَنگوکلنجاررفتنوسرهمیخالصهبعدازکل

دندکهباهمصندوقیجهرسیننتیدادزدن،پسرودامادبها

مکنند.یاتشراتقسیرابازکنندومحتو

تنهاتکه.دندیدیکردند،صندوقراخالچنیناینیاماوقت

درآن.پسرودامادکاغذرابرداشتند.درصندوقبودیکاغذ

کس بر خدا لعنت بود: راینوشته ارثش مرگ از قبل که

مکند.یتقس

ینداستانیا باال در فردامآوردهکه یرا محمدجوادبنام

سنگاب تعریبرایاسد کردهیم ف هاسنگابی. هایخانوادهاز

تیاحکایاقصهینداستانیبهایقتو.رازهستندیشیمیقد

دمکهیدفکرکردمدیاسمشرابگذارخواهیدمیاهرچهکهی

جالب تشابهات ایبیچه وین داستان ن

لینمایشنامه شکسپیشاه اثر وجودیر ر

دارد آکاینمایشنامه. همیکه کوروساوا را

شکل فیدیبه در را آن بهیگر آشوب لم

یتصو کشدمیر آشوبیفدرواقع. لم

استیشکسپینمایشنامهیژاپنینسخه ر تلنگریا. درین

 های داستانن در یادیکارکرد عناصر بنذهنمزدتامبحث

رامطرحکنم.مختلف

درنظربگیتزنیحکا هبهاویدکهمردعزبهمسایریرا

دهدمیخوابگیهمشنهادیپ ازا. پولیایزندر طلبینکار

کندمی پولرایهمسا. زنقرضه شوهر بهزنکندمیاز و

پردازدمی . شوهر به همسرشگویدمیبعد به را وام که

وپولرابهشوهرشپذیردمیریزناگزیزنن.استبازگردانده

.گرداندبازمی

تدرینحکایمتفاوتازاهایشکلبهیاریبسهاینسخه

آمر یکشور شدهنوشتهکا یرواترینکوتاه. را ازیکیت

گردآ کارولیعامهایحکایتورندگان در ثبتیشمالینایانه

افزودهویشتریاتبیتجزئینحکایوبهایبوکاچ.کردهاست

است درآورده مدرن داستان شکل به را آن . و یحرفهنام

آوردههاشخصیت را بازرگان. را ویشوهر داده قرار ثروتمند

.کمردخدای.شینجاستکهمردعزبراکشیشاهکارشا

حکایت زنی را در نظر بگیرید که 
مرد عزب همسایه به او پیشنهاد 

دهد. زن در ازای  خوابگی می هم
 کند. این کار پولی طلب می
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 ایدینسخهدو از حکایگر ین در در۷۵20یدههت

کالیوین استیفرنیورکو ثبتشده ا فاسق. نسخه دو هر در

بجا او به یجامهپولیزن بخشدمیبهاییگرانخز توجه.

بهنقشهیعاستوبانگاهیاروسیبسیکاکشوریدکهآمریکن

خواه نیمتوجه که شد یوید در آمریورک سمت ویک کا

گرآناست.یادرسمتدیفرنیکال

کهانددیدهاندبازگشتهبهگذشتهییکایمحققانآمریوقت

حکاهایینمونه یتیاز فکر مملکتیبوماندهکردمیکه

 در است سانسکریهفتاد طوطخودشان زبان آمدهیبه ت

است.

ونهشصتیاستکهبهسفریمردیماجرایهفتادطوط

 طورودمیروزه به را زنش یطو آموزش .سپاردمیدست

هرگاه با زن یخواستهکه وسوسه به افتدمیدلدادگانش

شیرابرایتیشهکندتاحکایکهصبرپخواهدمیازاویطوط

تبرینحکایکهچندآیدمییتیازپسحکایتیحکا.دیبازگو

استواره عاشقیعودت هد یمایهنقش

است بازرگانیتسیدرحکا. پنجم، یو

منز به غله بازرگانِ آیدمیل بیندمیو

ن خانه در مرد ستیکه را. زن

بخشدمیایانگشتری فریبدمیو یول.

وچونشوهررادرشودمیمانیبعدپش

ایغلهتابارخواهدمیازاوبیندمیبازار

 زن که تحویانگشترجایبهرا کرده دهدیوعده ل شوهر.

براآشوبدبرمی یایو را معامله بهنکه پسرشرا بزند هم بر

)خود.اوردیبازرگانپسبیرابرایتاانگشترفرستدمیمنزل

حکایطوطگوییقصهیطریقه پسحکایتیو گریدیتیاز

.(اندازدمیگوقصهشهرزادیادبهآدمرا

ترجمهیوعربیبهفارسیچهاردهمهفتادطوطیسدهتا

شودمی تغهاترجمهنیا. درینفراوایرهاییبا و بوده همراه

بودهاستمایهنقشنیایپایهکهبرهاییحکایتهاآنشتریب

اندشدهحذف در ایسدهیعربهایداستاناما نیدوازدهم

داردمایهنقش وجود . ایگفتهبه انیبنمایهنقشنیسپارگو

یگوناگونهاینسخه نوزدهمدرهاستحکایتاز کهدرسده

یخاورم رواج تافیانه ا. اروپا یدر مایهنقشن هاینسخهاز

و؛سدهچهاردهمبهآلمان،فرانسهوانگلستانرفتییایتالیا

سرچشمهیی،ازمهاجراناروپادانیدمیکاهمکهیفرهنگآمر

.گیردمی

هرنشتا اسمیباربارا هاییپژوهشتین ذکر کهکندمیرا

 واندتهدانسندرالیسازداستانهایینسخهصدهاداستانرا

منتقدحتی یاز بردمینام استتمام معتقد یهارمانکه

کنزید گرادعایدیبرخ.ندرالهستندیازسهایینسخهاساساً

سکنندمی تجلیکه صرفاً زیظاهریندرال ییربنایداستان

است.یحیمسیازرستگارایاستعارهاییجسمانیبلوغروان

(بحث۷۵2۵ره)جوزفکمپبلدرکتابقهرمانهزارچه

کندمی اسطوره، یعامهایحکایتکه و یاهایرؤحتیانه

 از الگوهایفرهنگبرگرفته نشانیواحدیگوناگون را

ودهندمی نامدمیتک اسطوره یکه یا. شمولیجهانن

زینترپیشکندمیدیتکهکمپبلبرآنتأکیروایدادهایرو

ازپژوهشگرانراجلبکردهبودیتوجهبعض هاآنیازجمله.

بهافتوانمی ام. الیکورنفورد،جس. مزیوالبتهجوستون.

زریکهفرایخالصه.ناشارهکردیزریشاخهکتابدرزریفر

متتابازگشتارائهیازعزایچرخهکنموداروبهشکلیدر

است:قرارازاینکندمی

قصرشبهراهیازکاشانهایاسطورهقهرمان افتدمیا اغوا.
شودمی خواسته بهیو ناخواسته ا

یآستانه پا نهدمیماجرا با. آنجا در
یشبح نگهبانشودمیرودررو که

است گذرگاه . ایقهرمان نیا راین رو
بهقلمروکندمیسرکوبوآرام وزنده

یکیتار ..گذاردمیپا اوی. دست به ا
 )قطعشودمیکشته مرگ کام به و

تصل گرفتایاندام، ب( آیدمیر ازیایورا. قهرمان آستانه، ن
برخگذردمییمیصمیبولیغریروهاینیایدن رایکه او
اشیاریزیسحرآمی(وبعضهاآزمون)کنندمیدیتهدشدتبه
خضو؛اوران(ی)رسانندمی به یچون اسطورهیدایرهض
آزمونرسدمی ازسری، پاداشگذراندمیسخترا .یابدمیو
راههمنامادرجه–دباوصالقهرمانوالههیشایروزینپیا

مقدس(.. )ازدواج باشد کاریا. تنها باقینک ماندمییکه
است.. بازگشت ب. قلمرو از یقهرمان هراس و گرددبازمیم

رستاخ ز(ی)بازگشت، ایعطیه. خود با قهرمان آوردمیکه
ر(ی)اکس.گرداندبازمیجهانرابهحالتنخست

اندکینوعیاسطوره یو لرد کتابراگالنمتفاوترا در

.منتشرشد۷۵۱9کتابراگالندرسال.قهرمانآوردهاست

دچاپیتجد۷۵۹9نکتابوکتابکمپبلهردوبهسالیا

راگالنکهیدرحالناستیابیورؤگراآرمانکمپبل.شدهاست

بس تا است آن یاریبر یخیتاریهاتیواقعاز ارزشکمرا

رایزاندیسنتادیدربنهاتیواقعنیاردونشاندهدکهابشم

تارحتی نیدر یاپاافتادهشیپیدادهایروتوانمیزیخمعاصر

وقتی محققان آمریکایی به گذشته 
هایی از  اند که نمونه اند دیده بازگشته

اند بومی  کرده حکایتی که فکر می
مملکت خودشان است در هفتاد 
 طوطی به زبان سانسکریت آمده است.

 



 

 0313 اسفندماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و پنجم شماره 11

پ یرا نقل روند در که کرد نهیسبهنهیسدا هایداستانبه

 .اندشدهلیتبد0 ییالگو کهن

اینسخه از راگالن دستشمولجهانرنگپیکه به

یوشرقیغربهایفرهنگپبلآنرادروهمچونکمدهدمی

قهرمانیحکایابدمی موقعیت در که است تبار یتیشاه

ا به و آمده فرزندینامعمولگرفتار استکه ازیکینشهره

یتااورادربدوکودکشوندمیدشمنانبرآن.اناستیخدا

ول برسانند قتل ایبه از یاو بدر جان مهلکه ازبردمین و

تاوهمتیبهتربیزنومرد.آورددرمیگرسریدینیسرزم

.شودمیسفریهمچونقهرمانکمپبلراهآنگاهوگمارندمی

ا خواهدرودمیجاییبهنموردیدر آنجا کهسرانجامپادشاه

شد سرزم. آن پادشاهیدر مصاف به نخست غولین ایی،

رودمیییاژدها یپ. شودمیروز با نیگزیجا–ایشاهزادهو

.کندمیازدواج–الههمادر

هاییافسانهدرتوانیدمیرارنگپینیاینمونهدرکشورما

 به دیابیبریکوروش کبمربوط او.

استیقهرمان پارس شاهان نسل .از

خواب ماد آنبیندمییپادشاه بر و

.تااورادربدوتولدنابودگرداندشودمی

بههارپاگ را سپاردمیاو بههارپاگ. او

سپاردمیترادات)مهرداد(یبناممیچوپان

نابودکند چوپاناورا تا بنامسپاکویچوپانزن. دارد فرزند.

درگذشتهتازگیبهسپاکو دکهیوگیسپاکوبهشوهرخودم.

ب کوه به را فرزندشان یجسد کوروشرا و اوجایبهندازند

بزرگکنند . کوه به فرزند بهخویافکندهچوپانجسد را د

یمفتش هارپاگنشان مرگدهدمین کوروشاز .رهدمیو

ترب زنشبه و گمارندمیتکوروشهمتیچوپان کوروش.

شودمیبزرگ سفر به رودمی، آست. پادشاه مصاف اگسیبه

پادشاهشودمیروزی،پرودمی)اژدهاک( وباکاسانگرددمی،

.کندمیدانازدواج

رومولوس و یشتکوروشبراهسرگذیارشبیبساینمونه

.شودمیشهررمبودندنقلگذارانبنیان،دوبرادرکهرموس

گردرموردکوروشاستکهمشهوراستاورایدایافسانه

یشایمادهسگ و داد رومولوسویدایافسانهر مورد در گر

رداد.یشایمادهراگرگهاآنرموساستکهمشهوراست

متدرکاریاعزیمبپلوراگالنسفرکینسخهدرهردو

ایاستول پایتفاوتدر راگالنبینجاستکه شتریاننسخه

پ تا است روزمندانهیسوگناک همچون. کمپبل داستان

راگالهایافسانه داستان استو بازگوهمنکودکان ییچون

اود پیداستان روایتهمانندییول. در دو آن که هاهای

استآفرینشگفتییابندمی نکهیایبراهاراهنیازبهتریکی.

بردرستیشواهد بیاهاینظریهیرا ناستکهیمایابیندو

بینیبنش و یشیندیم چه که هاییروایتم اتوانمیرا نیدر

گنجاند الگوها . یبسهایروایتمثالً مثلایقدیمیار

هایانجیل و یچهارگانه داستان موسیحضرت ا یماجرا.

جنگ مثلیدیارجدیبسهاینامهفیلمحتیو؛نیفیهکلبر

سوپرمن. ایوستارگان 

پروپ (۷۵89)کودکان های حکایت شناسی ریختدر

انگیزشگفتایگونهبه و شمول صحهیایسلطهبر الگو ن

نیتبهایحکاصدیکقیلدقیهتحلیپروپباتجز.گذاردمی

کارکرد ویک سیازهاحکایتنیایهمهکهرسدمیجهینت

بایسخنوینکهبرهمانندیاینجابرایدرا.شودمیلیتشک

دشودهفتکارکردنخستبهیکمبپلوراگالنتأکینسخه

ترایحکایخودپروپبخشمقدماتیگفتهلکهبهیندلیا

یتشک ندهدمیل ازیو کارکرد چهار ز

.اندشدهحذفماندهیکارکردباقوچهاربیست

خانوادهیازاعضایکیربهیشریشخص
یآس ایرساندمیب یا اعضایکینکه یاز

داشتنیادرآرزویرانداردیزیخانوادهچ
استیزیچ بداقبالیا. برمالین فقدان با

یکهراهخواهندمیفرمانبهایازقهرمانباخواهش.شودمی
پذیردمیراینهمکاریجستجوگرا.متکندیاعزیسفرشود

وموردگویدمیقهرمانخانهراترک.دهدمیرابهآنتندی
درنتیجهوگیردمیوحملهومانندآنقراریآزمونوبازپرس

یمه شودمیا یتا یاور درییجادوایواسطها نمایرا .دیافت
 برابر هایکنشقهرماندر واکنشنشان ودهدمیبخشنده

عاملجادو از بهدستییسپسامکاناستفاده ...ردآومیرا
.شودمیروزیقهرمانپ.آینددرمیرازدرمصافیقهرمانوشر

یشر شکست خوردمیر نخستییبداقبال. فقدان برطرفیا ن
شودمی باز. وطن به تعقگرددمیقهرمان مورد قراریو ب
گیردمی یابدمیبنجاتیازتعق. نیناشناسبهسرزمطوربه.
دشوارراایوظیفهو...شودمیگرواردیدینیاسرزمیشیخو
 گذارندمیاشعهدهبر یوظ. انجام به را رساندمیفه شناخته.
..شودمی رسدمیربهمجازاتیشر. وکندمیقهرمانازدواج.

رانشانشدهحذفکارکردهایچیننقطه).نشیندمیبرتخت

.(دهدمی

نیشیوندپیدردوپیولشودمیباازدواجختمرنگپینیا

استکهدرهرذکرشایان.دهدمیماجرارخیمیانهدرازدواج

پروپ با تجزیه تحلیل دقیق 
تیجه صد حکایت به این ن یک
ها از  ی این حکایت رسد که همه می

 شود. ویک کارکرد تشکیل می سی
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 آزمون دو نسخه یسه نه دارد وجود مبارزه برگونهآنا که

شهودیمفاهیپایه یم رنگپیوحدت کیرودمیانتظار

امبارزه.یآزمون

تالشبرا گرچه دارارنگپیکیکشفیالبته و یواحد

ازیارداردولیبسروانیاتجهانپیادبیهمهژرفدریمعنا

شدهینفاندروایتقیلدقیهتحلیتجزیکهدرپیکسانیسو

است یتیمنتقدحکاکهوقتیگویندمیهاآن. راایاسطورها

اینسخههاداستانگریادیبداندکهآخواهدمیوگزیندبرمی

بریتهستندیگرازآنحکاید دیتأکهاهمانندیانهمعموالً

استعدادهرچقدرواندازدمیرادورهاهمانندیریوغکندمی

است.ترموفقنکاریشترباشددرایآنمنتقدب

کهاین درست گروه گویندمیکدام من حد کهیکیدر

ا نیکوچکتمام هستم بزرگان ستین . ایعدهاینظریههر

بودکهینبحثیادرهرحال.هممخالفیموافقداردوتعداد

 کنممخواستمیدلم طرح گیرینتیجه. شما یخوانندهبا

محترم ا. مندر راهیآنچه فقطنشاندادن گفتم بودینجا

بیقوخواندنبیتحقیبرا شتریشترو یشا. یخوانندهدشما

خواندنبد خواندنو با برسیننتیمحترم یدکهصحبتیجه

ا در بیکه و شده تحقینجا هم دیشتر ایق تا بوده نیگران

یحقیبنده قولآنبزرگانبا از فقطبنده و ازهاییمثالر

الگوهاکهن اهایاسطورهو خودمان یکشور راهاآنران

امآورده کلبه، بودهوشما اینظریهمحترمیخوانندهاشتباه

نیهمدرواقعدکههدفهمیاوریگرانبیدهاینظریهدررد

 پیعنیبوده و بردن جلو دانستهیبه دریاهشرفت علممان

■.اتیادب



اشکال یلیتحلشناسیروان در الگو کهن -۷ از دسته آن

در و یادراک که را افت رسیبه ارث به جمع دهیک

خوانندیم سَرنمون ای الگو کهن است . لیتماالگوکهنهر

بیانهفتهیساختار که محتویاست فرایانگر و یندهایات

جمعنا یایپو س یخودآگاه ؛است ییر ابتدایتصاو یمایدر

یستیزیهاکنشنیتریاساسمانند ریتصاونیترمهماحتماالً

الگوکهنکی.استمشترکنژادهاودورانیهمهدرییابتدا

ایسر،نقشکیافزا،هوشیرهیذخکیچونهمآنتویمرا

یبیناتروایقتراکمتجربیتصورکردکهازطریارثاثرکی

شدهیشمار تکرار استافتهینیاندتکوکههمواره ریتصاو.

فرییابتدا هستند: عامل دو با مرتبط و ویآمحصول ندها

نییشوندوعواملتعیوستهتکرارمیکهپیعیطبیدادهایرو

رباکمکینتصاویا.یوکلزندگیروانیزندگیکنندهدرون

یطب هرتوانمیخوبیبهعتدوگانه درند دسته یهاافتیدو

هماهنگسازندوبهیودرونیرونیب بخشندوهاآنرا معنا

راستا در را انسان هدایهمیاعمال معنا کنندین ت نیا.

یانرژ ،ینمادیهاناببهدرونقالب زیغرا تیرباهدایتصاو

سردرگم یروان از پدیمیعظیرا محض ادراک میکه ید

خالص بخشدیمیآورد، ا. قرینتصاوینجهتایاز ینهیر

کههستندیمسیمکانآنبرافزونیولهستند،زیغرایضرور

 .دممکننبودیتجدیکوضعیبدونآندر

نالگوکهن دیها همانند مفاهیز تعریگر درفیم شده

.هستند یجمع و یفرد تیدوماهیدارایلیتحلشناسیروان

ن مقییالگوکهنیروهایهرگاه فعالشوند،یدر اسگسترده

راکهنیداشت،زیاسودمندیجخطرناکویانتظارنتاتوانمی

فردیاجتماعرفتارویروانیهانگرشیکنندهنییالگوهاتع

یهایژگیویدستهدوهریحاوالگوکهنهروجمعندو

استیمنفومثبت نتوانندکهنمثبتاتیمحتواگر. الگو

بههاآنیناخودآگاهبروزکنند،بلکهسرکوبشوندانرژطوربه

نحالپسیندودراشویمنتقلمالگوکهنیمنفیهاجنبه

رقابلکنترلدرروانانسانیوغیجدیهایآشفتگیازمدت

 .ودرجامعهبروزخواهدکرد

ناخودآگاههستنداماشکلویهاعناصرفاسدنشدنالگوکهن

یشما تغهاآنل ییاغلب کندمیر روانالگوکهن. عناصر یها

غراهم با کهیبسته کتاب ونگی زند انسان و  در

زهازیادراکغر:کندیفمینتوصیراچنهاآن شیها لسمب

دق ترتیخود همان به خودآگاهیقاً که فرایب از ندیادراک

 .استیزندگانینیع

نویسا یر از تحتالگوکهنسندگان و مختلف اشکال به

مقوله نمودگارهایتخیهاعنوان اندیجمعیل، یهاشهی،

ازلیییابتدا کردهییا انداد وی. نمادها استکه آن ونگبر

تأثییالگوکهنیهاهیمانقش تلفیمحصول ساختاریقیر

یعنیوستهبشریتجربهمکرروپیایروانوبقایهواصلیاول

هستندیاجتماعویعیطبیهامحرکازدستهآنیزاده

رادرروانیشخص یشناختاسطوره آثارخودسرتپشدرکه

■.دگذارنیبهجا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AC%D9%85%D8%B9%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%86%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AC%D9%85%D8%B9%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%BA%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%A7%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=%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%A7%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=%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%A7%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/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88_%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88_%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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 «بازی شب خیمه» از مجموعه داستان« پیراهن زرشكی»نقدی بر داستان  
 «مسلمشوبکالئی»؛«صادقچوبک»نویسنده



 نقدی کوتاه بر داستانی واال

شویاستتیکروزکاریدومردهیروا«زرشکیپیراهن»

بهاینهاآن.کنندزمانلختمیشویندوهمهارامیکهمرده

کردنمردهبرایتصاحبسهمهمقانعنیستندوپسازلخت

همدروغ به میبیشتر و دیگریرامیهرکدامگویند خواهد

می پیش آنجا تا و کند تختتلکه روی مرده از که روند

د.شونترمیتروبدبختخانهمفلوکیشومرده

ا در طرفی، رودریاز داستان، دریورن زندگی با مرگ ی

طنزآم مییتناقضی قرار ردیگز ـ. جوان است زنی مرده

بیست ایبلوطیوپوستیسفیدوـباموهسالههشتوهفت،

آرا چهرهیشیبا روی هنوز عبارتی،یاشهوکه به است، دا

مقابلمرگیهنقط زنده؛ زنمردهاما دو ـ ـها شوی)شور(

دننکهیباا زندهیدر ای سرمها ببرندیبه مردهی، به هاشتر

اندهیشب از. یکی که است جایی داستان این تلخ طنزِ

باشویمرده پساز کردندهانمردهزها

 طالنددشیناامو دندان یافتن بهاز

ازهمهچیروبرکتیخ»گوید:دیگریمی

.«رفته

مقاله. تذکر سخندر ایاینبخشاز

کردآمدهاست.کهآثارچوبکرابررسیمی

چوبکیاندازهبهکسشایددرمیاننویسندگانمعاصرهیچ

تداستانیآگاهازاهمیتنقشگفتگودرترسیملحنشخصی

ازاینعنصرداستانیبرایشخصیتونبوده پردازیماننداو،

است نبرده بهره . هدایت، خانمهمآنتنها علویه تافقطدر

اماچوبکازاین؛ازایننظربهچوبکنزدیکشدهاستیحد

عنصربهیکسانیدرتمامیآثارشبهرهبردهاستتاشخصیت

هایویلحنشخصیت.ترسیمکندتریازقهرمانخودعینی

اجتماعییهخودرادقیقاًمتناسبباموقعیتوطبقیهآفرید

هایزیرراکهاززبانگفتهکسینیستکهتکه.آفریندآنانمی

-پیراهنزرشکیشورهایداستانیکیازمرده-«سلطنت»

کندشدهیجار مجسم خود ذهن در را او نتواند و بخواند ،.

عنوانراویسومشخصاینشیوه،بدونآنکهخودبهچوبکبا

درداستاندخالتکندوشخصیترابهخوانندهمعرفیکند،

دهدکهخودشخصیتخودرامعرفیکندوازایناجازهمی

خبهخبه،زبونتوگاز»یابد:بترتروملموسرهگذرهویتعینی

.خوایعمربکنیتومی.توجوونی!بگیر



ن خوب اینآدم سسیس باشهتجور اعتقاد بگم. بهت اگه

خودوجنبلجاهمین خاصیتداشته،دبرای چقدر یکی من

البتهکهمردم.وللّهببینچقدرصافوصادقه.شایدباورنکنی

اینمردم،ما.یانبگنکهجادوشوناثرکردهویانکردهنمی

...«.ترسنازمونمی.گیرنهامیروهمجزومرده

ایدیگراست.اینهمبخشیازمقاله .تذکر

اماسخنیکهخودمدرحالنگارشآنهستمودرنقداین

داستانبهذهنمرسیدایناست:

مردهرا»توجهمنبهاینبخشازداستانمعطوفشده:.۷

بی ببا طبیعی دمراحتیاطی سنگ روی سنگینی صدای ا

..کردند چکه. برق موهایش روی آب درخشان زد،میهای

نکهیامثل خواب صورتشماسک بودبه زده ...برهنگیش.

«رودنرویسنگخوابیدهبود.«دئیدانا»چیزیشبیهبه

هااست:حال،جایاینپرسش

 رودن کیست؟

آگوست :فرانسویبه)رودن

Auguste Rodin( نوامبر۷8زاده(

۷۵۷۱نوامبر۷۱مرگ-۷920 نامبا(

هنرمندرورنهاوتفرانسوااصلی دن

از.اوستهایمجسمهمرهونبیشترویشهرت.فرانسویبود

هساختمعروفهایتندیس گراندیشه»بهشودمیاوی و«

.کرداشاره«دانائید»

 دانائید کیست؟

دانائید لیبی. نامپنجاهدختردانائوسپادشاه پدر. اینانبا

یختهخودکهازترسپنجاهپسراژیپتوس،برادرش،ازمصرگر

 شدند، خارج سرزمین آن از درکههمینبود دانائوس

طلب ویآمدندو نزد برادرزاده پنجاه یافت، آرگساستقرار

عفوکردندوازاوخواستندتادخترانخودرابهزنیبدیشان

دهد خوش. مصالحه این به آنکه با نبود،دانائوس، بین

مراسمزناشویی پذیرفتو انجامبیترتنیابهپیشنهادشانرا

قرعه راه پسراناز دخترانو تناسباسمیگرفتو کشییا

کردندباهم وصلت مهمانی. عروسی جشن برای دانائوس

بزرگیترتیبدادوبههریکازدخترانخودخنجریهدیه

این.کردوآنانراواداشتشبانهشوهرانخودرابهقتلآرند

قت از هیپرمنستر فقط و شد اجرا خودداریدستور لنسه ل

دانائوسدخترخودرا.کرد،چونهمیشهمورداحترامویبود

شاید در میان نویسندگان معاصر 
ی چوبک از  اندازه بهکس  هیچ

اهمیت نقش گفتگو در ترسیم لحن 
 .شخصیت داستانی آگاه نبوده
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توقیفکرد و. کردند جدا را قربانیخود دخترانهریکسر

برایاجسادآنانمراسمعزاداریدرآرُگسبجاآوردندوسرهای

.آنانرادرلرِنبهخاکسپردند

اازقتلیبنابهدستورزئوسهرمسوآتناد،دخترانمزبورر

کردند تبرئه و تطهیر بودند داده انجام که بعد،. چندی

تأدان را لنسه و هیپرمنستر درصددائوسوصلت و کرد یید

برآمددخترانخودراشوهردهداماچونداوطلبکافیپیدا

را خود دختران و ترتیبدهد مسابقاتی برآمد درصدد نشد

داوطلبانازتقدیم.هدقراردعنوانجایزهدراختیاربرندگانبه

 معافشدند معمول کشوربیترتنیابهوهدایای جوانان با ،

به شد پالژها جانشین که دانائنسرا نژاد و کردند وصلت

وجودآوردند دخترانوپسران. لنسهیلهیوسبههاآنبعدها،

قتل به بود کرده قیام خود برادران خون انتقام برای که

ردرآنجهانییعنیدراقامتگاهارواحدخترانمذکو.رسیدند

مجازاتشاناینکهظرفسوراخیرا بهعقوبتگرفتارندو نیز

همیشهپرآبنگهدارند فرهنگاساطیر).

،۷منش،جکتربهیدورم،ترجمهیونان

(.8۱۱و8۱9ص

( دانائید از چوبک مراد (danaidاما

همجسم بهی که است رودن اثر دانائید

استهنرمندی کشیده تصویر به را زنی از یکتابلو یادت.

کهدرغسال خانهرویسنگاستودمرافتادهبیاورزنیرا

است این. با اندکی آورده زن این از چوبک که توصیفی

نمی سازدمجسمه هکاشهم. خوردنصحنهی تاب حتی ها

موهاطبقمجسمهبود زنیاستامایههرچندتصویربرهن.

برای چوبکفهمتنها تشبیه هنر نیز رودنو اوجهنر آنکه

مراببخشید..شودناچارازآوردناینعکسهستم

ازایناثرهنریرودن ساعتیبهنگریستنکافینیستتا

سیرشوی اینکهمی. استبا .دانیازسنگاستگوییزنده

عوضکردهاست چوبکجایمردگانوزندگانرا کههاآن.

زندگ خواری میبا میی رنج و درد و وکنند پیر کشند

اند.وزندگیاندنمادزیباییکهمردههاآناندوچروکیده

8 بهتصویرمی. ابتدایداستانفضاییرا کشدچوبکدر

هم هکه استی فراگرفته مرگ را آن زوایای بویمرده. ها،

 و نورشکمبرقچراغکافور زحمتبهنوریکه میان بخاراز

مردهمیشتپرپ دو و مرگگذشت به که )شوی( شور

ازجنازهشودمیاندیشندوبهآنچهاندیشند،بهزندگیمینمی

زد زندگی زخم به و کَند که. است آن پیِ نویسنده

درپیچیده حتی را اجتماعی روابط تا بزند را رَکَب ترین

کهنازل آنجا بداند، ماندن برای تنازعی آن سکانس ترین

اجتماعینیزهیچنسبتعاطفیباهمیهیازیکطبقافراد

ندارند می. این به کلثوم، دوست و همکار اندیشد:سلطنت،

چنگش» از را[ ]پیراهن و کنم جور دوزوکلکی یه میباس

داستانبرسرهمینتالش«بیرونبیارم.

می پا پیش پایان تا و رودمیگیرد اما؛

 از که همانشده گرفتار آنچوبکخود

استمی گریخته آنکه. بدون نویسنده،

،شورخانهمردههاودربخواهد،کنارجنازه

 آورایچندشاست،هرچنداززاویهزدهرقمداستانزندگیرا

باشد ماندن تالشیپستبرایزنده ترسیم در و خواهممی.

می مرگ به اینکه عین در نویسنده نتوانستهبگویم اندیشد

داستانشراازکمندزندگیرهایهگویمسوژخودرایابهترب

کند میبی. سلطنت پالسیدهشک، پوست همان با اشتواند

ام.تواندفریادبزندمنزندهزندگیراحسکندومی

۱ نقشچشمگیرییک پارازیت:. چوبک آثار در زنان

هنرمندان و عمیق پرداخت سویی از و هدارند بهی چوبک

است نمایشدرآمدهدنیایفاحشگان به اینداستان در که

است.

2 تنازعبیبازگشت به بند دوم:. و یکدیگر اعتمادیبه

است ریاکاریسیاهیهمراه برکلجهانبرایماندنبا که

چنان )زنییسگجهودطوطیکهحاجداستانحاکماست،

هایهود(استکهتنهابهسرکیسهکردنپاپتییهپاسبانخان

می راندگذزندگی بی؛ و است حاجی احتراماما مورد شک

مشتریانش است. افتاده دام چوبکبه نیز اینجا در در. وی

ایبرایعیناینکهاعتمادبهدیگرانرادراصلیکلی)نسخه

تالشهمگانرا،درواقع،تالشییهکندوهمهمگان(نفیمی

می ماندن برای اجازهمزورانه داستانش شخصیت به داند،

می بار این که بهجزبهدهد بیندیشد: دیگری، به خودش،

چوبک در ابتدای داستان فضایی را 
ی زوایای  کشد که همه به تصویر می

 فته است.آن را مرگ فراگر
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اینکهشمسیچهنسبتیباسلطنتداردمهمنیست،.شمسی

 که است این وشودمیمهم بسوزاند دل او برای سلطنت

،احساسنکنددراینمعاملهمغبوناست.حالدرعین

۹ پایینزبانشخصیت. بهها چاروداریاستکه شهریو

فُر استبهترین درآمده می چاچول. حقهمثالً، .بازیبازی:

پیلهتوکارمنیس:مکارنیستم؛درستکارهستم.شیله

9 داندکهجنازهباآنکهزناستنویسندهخودشهممی.

تحریکمرده و نیستاست کننده حرکتگاه». با کپلش

خورد(،امامردهاستو)تکانمی«شودمیزمختکیسهزنده

ک مُرد برنمیهرکس را حسی هیچ است؛ تمام .انگیزدارش

نویسندهزنده.،پیراهنشسببتحریکشهوتاستحالنیباا

خودفرد از گوشتوخونصِرف-بودنلباسرا کهآنرا

داند،گوشتوخونیکهارزشودوامآنبیشترمی–نامدمی

پرسشییهاگرچوبکاجاز.درایندنیاازپَرکاهیکمتراست

پشیزیده به که را رنج از پر زندگیِ پرسید: خواهم د،

نمی را زندگان و کهآنگاه–دانی نباشند مردگان–مرفه با

یکیمی رفتههاآندانیو که اندهیچمیرا بهپسشماری،

هازیستی؟چهچیزدلخوشکردیوسال

زندارزشبودنانسانوزندگیدرمتنداستانموجمیبی

که آنجا مرامنامشودمیتا هاناتورالیستیهگفتچوبکاز

است نهاده فراتر پا هم ناتورالیست. که کنیم باور فریاداگر

طبق فقر بیان برای هاعتراضی چوبکی چرا است، پایین

زندگیراهدفگرفتهاست؟

تواندراینبخشدید:سلطنتبهپستینگاهچوبکرامی

می پوشیاین با شمسی که زرشکیاندیشد پیراهن این دن

جلبکندوپولبگیردتاخودشومی تواندچندمشتریرا

چندطفیلیدیگرباآنپولِگُهبسازندوزندگیخودراباآن

گُهادامهدهند.

چوبکحواسشنیستکهدرابتدایداستانبخارآبرا.۱

دیدننورمی آبسردبهجنازهمانعاز ادامهتنها در داندو

قسمدادهبودکه»نهد:زندوبرزبانشخصیتداستانمیمی

«آبگرمنصبشبیکونکیبود؟.باآبگرمبشورمش

 داستان ابتدای در که نیست حواسش :نویسدمیچوبک

جخ» خاکعالمشبشدو نمی...« بخواهدلباسو دانمتا

جنازهرابکّندچگونهنصب)نصف(شبشد.

 پس که نیست حواسش جنازهچوبک لباسِ کندن از

مژهنویسدمی هایشکیپمثلمژگانعروسکتوهمچفت:

خواهددرآوردنکترابنویسد،خودشآنجاکهمی.شدهبود

ازدستش بزندکهآستینشرا تا آنجاکهخواستبازویشرا

می خبر بیاورد بودبیرون شده خشک بازویش دهد چه.

آیا.شودمیجنازهبازهایپایانیچشمیهکهدرصفحشودمی

برایایناستکهچوبکتوصیفداستانی اشبدونبازتنها

چشم نبودشدن ممکن ها . شود،شودمیآیا خشک بدنی

هایشبستهباشدوبعدباتکاندادنبازویشتانخورد،چشم

جنازه تاکنون که من شود؟ باز نکردهجنازه لمس را امای

دانمجنازهرافقطمی.تأملکنیدخودتان.تواننظربدهمنمی

کنندوهارابهپهلودرازمیکنند،دستموقعمرگمرتبمی

گرماستوکهآنآنزمتا.بندندهارا،اگربازباشد،میچشم

می را اینکار آنامکاننداردخونجریاندارد جز کنندو

بشکنی دستیرا آنکه مگر حالسجده. فرضکنکسیدر

ایبرایراستکردناینبدنشسردشوددیگرچارهبمیردو

بدننیستجزآنکه.. . اینیستهیچچارهنه. اگرقرار؛ اما

پلک روی چسبی است بهتر شود، باز بسته چشمِ هاباشد،

عجیب و بزنند! آنکه بستهبازهمتر پلک دست کشیدن با

  ■.یابدوداستانپایانمیشودمی
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 «ط آمده بودم یك تلفن بزنمفق» بر داستان نقدی 
 «فائزهقنبری»؛«گابریلگارسیامارکز»نویسنده



استدریداستان«کتلفنبزنمیفقطآمدهبودم»داستان

موقع آنتمامیژانر در مارکز اصولتئوریتکه کیقواعدو

موقع رعایداستان را بهیت و کرده موقعت تیخوبی

یریزناپذیگر است، کرده ترسیم برا عوامل نقشیرونیکه

شکلیاصل در ارا آن مییگیری آنفا در فرد خود و کنند

ا،یماراتومبیلکندیسندهاشارهمیمثال،نویبرا.نقشیندارد

 ایاست.کرایهاتومبیلی،شودمیکهدروسطراهخراب

اولیماریاهیکرااتومبیل بیا عامل شکلیرونین یریگدر

خوداویبرااتومبیلانداشتاگرتاوست،چراکهامکیموقع

یبشرابرسیچکومعایشازسفرآنراازنظرفنیبود،اوپ

 نشود.یااهرگونهسانحهییکندتادچارخراب

حالتیزنیرونینعاملبیدوم هایهبهنظامیشبیاستبا

نشسته راننده کنار اتوبوس در که

است پتوییبه. دادن با ناخواسته او

پتویشبکهایمار بیه مارانیدیگر

که ناگواری باعثپیشامدهای است،

 .شودمیدرروندداستاناثرگذارند

د بیعامل زن روانیگر استیمار

.نکنارماریانشستهاستیکهدرماش

مییهنگام محل به اتوبوس مارکه مییرسد کها خواهد

ردهرفتنشود،امااوممانعتکیهپتویشرابهاوبدهدتاآماد

تلفنزدنواردساختمانشودیکندبرایشنهادمیاپیوبهمار

ورودبینیمدرادامه،می.داربدهدیوپتوراهمدرآنجابهسرا

دیگر به شبیه شکلی و وضع با ساختمان داخل به ماریا

 موجب گیراشتباهبهبیماران و تیمارستان مأموران انداختن

 .شودمیافتادنخوداو

مکردهکهیترسیاگونهبهارایتماریسندهموقعینودرواقع،

ه نجاتیاو عواملبیچراه تمام باشدو بساچهیرونینداشته

علیترکوچک را حادثه ین به او اخاستهپاه موجب جادیتا

 بشوند.ندهیآدرراویناپذتچارهیموقع

بهیتیدبهآناشارهکردوجودشخصیکهبامورددیگری

هرکول داستاناستینام در نا هرکولینو. زنیسنده که را، ینا

تمامییهیاستقو نماد خود، خصوصیاتخاصبه با کلو

.اندتشدهیجادموقعیکردهاستکهمنجربهایرونیعواملب

هایداستانمکهباحضوراودرصحنهینیبیبههمیندلیل،م

تمامیراه بسته ماریا گفت:توانیموشودمیهاینجاتبر

بااوییکهنگهباندربخروجیاستییارویاازرویترسمار

نیکنداولوبافنونرزمیبابیمارانجنونیوفراریرفتارمی

رها استییمانع اش قسمت. حضورییهابه که داستان از

 م:یکنیخورداشارهمینادرآنبهچشممیهرکول

قسمت (۷ یدر است: شده هنوز»نوشته

قدرآن و ضرباتخشم با تا داشت وجودش در غضب

نکهیتاا.مشتولگددربرابرنگهبانانازخوددفاعکند

حرکتدرچارچوبدریناخوردکهبیچشمشبههرکول

دستیا با و بود بودبیصلیهاستاده دوخته چشم وار

 «مشد.یتسل

برابرعواملبینقسمتنشانگرعجزماریا در استیرونیا

 .هاستآنازینانمادیولنجاهرکیکهدرا

قسمت (8 استیدر قرار که

برایمار دریاولیا را همسرش بار ن

کندیسالن آوردهمالقات نویسنده

 گوشه»است: یادر یسختبهکه

هرکولتیرؤقابل دستیبود، با یهانا

 «ستادهبود.یوارابیصل

بیهرکول عامل همان بایرونینا، ،

عصبیدرونماریادیشامعذبویجادحالتیحضورشباعثا

 موجب همین که است پیشینشودمیشده رفتارهای او

درنتیجه،همسرشتغییرواشراازخودبروزندهدهمیشگی

به بیماریاو نظراتپزشکنسبتبه تأییدیبر را حالتاو

 آورد.شمار

می اشاره مارکز اینکه گوشهو در هرکولینا که ایکهکند

مییسختبه عواملدیده که دارد آن از نشان ایستاده، شد

موقعیت چنین پیشامد در بیرونی عملیاگونهبههایی

هیچمی که کنند فرد برای طوربهکدام درکقابلمستقیم

 نیستند.

 :نویسدمی(درهمانصحنه)سالنمالقات (۱

زم!بهمننگوکهتویعززدهگفت:بهخاطرخداابهتیمار»

 ام.وانهیکهمندیهممعتقد

 چطوریکوشیمکهیدرحالساتورنو، گفت: بزند، لبخند د

فکریهمچ رسین ذهنت ایبه موضوع براید؟! که ینه

کهیهمگ بمونیایهمدتیمونبهتره ینجا هکهتحتممسل.

 ....یطبهتریشرا

« فقط آمده بودم یک تلفن بزنم»داستان 
داستانی است در ژانر موقعیت که مارکز در 
آن تمامی قواعد و اصول تئوریک داستان 

خوبی موقعیت  موقعیت را رعایت کرده و به
 .گریزناپذیری را ترسیم کرده است
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 کتلفنبزنم.یامابهتگفتمفقطاومدهبودم-

نم هرایساتورنو جنون آن برابر در چهزینگاسدانست

نشاندهدیواکنش خود از هرکولینگاه. کردیبه نا ا. نیاو

غن ساعتمچیفرصترا دادن نشان با و خودیمتشمرد

 «انوقتمالقاترااعالمکرد.یپا

ا هنگامیدر درست مارینجا، ایکه

برایمیسع را ماجرا همسرشیکند

شایتوض تا دهد رهایح راه بهیید

ناواردبحثیولشگشودهشود،هرکیرو

 دهد.یانمیشدوبهگفتگوپا

سندهبهدوصورتتالشکردهاستکهخوانندهحضورینو

 رد:یمارستانرابپذیادرتیماریوابدیدائم

 ایبا گناهکار نشان دادن مار. اول

ایماریهابشوخوشازداستانازییهاسندهدرقسمتینو

پسر یبا یککافهحرفمیجواندر سهزند؛ با روابطاو از

ترککردهبود،ساتورنوبودهواوهرسهشانیکیمردکه را

،اوقصددرواقع.زندیهرچندکهبازکنارساتورنوبودحرفم

یارادرنظرخوانندهمتهمجلوهدهدورندانیمارینوعبهدارد

 کند.یهتلفیکتنبیمارستانراهمیشدنشدرت

: عادت یت انسانین خصوصیرر کردن بارزتیتصو. دوم

 یطیط محیبه شرا

علینو ناگوارتتیوضعرغمیسنده، ماریبدو رایمارستان، ا

ایسدکهمارینویمیلدرقسمتیندلیبههمباآنخودادهو

ازاوقاتیکهبخشاعظمیتادوماهاولدرمراسماتمذهب

میب هفتیگرفتشرکتنمیمارانرا آغاز با اما ومسیهکرد،

 .دادمیدرصومعهوفقیجخودرابازندگیتدربه

ارایکهمارینباریآخر»سد:ینویمیانیوبازدرقسمتپا

وزناضافهیدهبودبهنظرششادابوسرزندهبودکهباکمید

 «ه.بردمیازآرامشصومعهلذت

بادنیوامامارکز،درنها پاسخییایت، نشدهدادهازسؤاالتِ

کسچیچراهدیگوینممثال،یبرا.بردیانمیرابهپاداستان

حاتینکردتوضیاسعیاگوشنداد،چراماریماریهابهحرف

قانعیب و مأمورانیتحویترکنندهشتر ل

کهیمارستانبدهد،چرارانندهوزنمأموریت

برا بود راننده تیکنار مارستانیمسئوالن

ماریتوض که ندادند یح تنها افرمسک،یا

یسرراه است، راننداصالًبوده یهچرا

موظفاستبیاتوبوس بدتریمارانیکه در که وضعیتنیرا

کزنکنارییمارستانبرسانددلشبرایقراردارندبهتیروان

نیتریادربحرانیکند،چراماریسوزدواوراسوارمیابانمیخ

ت،چرایادرنهودهدیکخوابآراممییهطبهخوداجازیشرا

برخ ماریدر حمالتیمواقع دچار آیمیعصبیا اویشود؟ ا

بشگشتهینصیقاجباریاستکهتوفیمارروانیکبیدرواقع

سندههمفراموشینکهخودنویاایرد؟یتاتحتدرمانقرارگ

استکهاود یوانهنیکرده تا بود فقطآمده کتلفنیستو

 ■.بزند





مارکز، در نهایت، با دنیایی از 
نشده داستان را  داده سؤاالتِ پاسخ

 برد. پایان می به
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 «ن کوتاهی داستا درباره»مقاله  
 «رضانکوئی»

 

 ی داستان کوتاهالف: تاریخچه

گـویی،تـاریخدورودرازیداسـتانبرخالفنویسیداستان

هایاولیهگوییبهدورهغارنشینیانساناگرعمرداستان.ندارد

هـاکند،شـبکهفورستربهآناشارهمیطورهمانکهالبد،–

ابـرایهـمتعریـفهنگامخوردنگوشتشکار،وقایعروزانهر

(تـاریخ۱8ص،۷۱92ستر،رر.ک:فو)گردد،برمی-اندکردهمی

.رسـدنویسیفقطبـهکمتـرازچهـارقـرنپـیشمـیداستان

نویسیبهشیوهکالسیکوامروزیآناوایلقرنهفدهمرمان

(م۷۹2۱-۷9۷9سروانتس)اثرکیشوت دنوبارمانمعروف

زاییدهشد.

تراسـتوهـمعمـرآنجوانهمنارمداستانکوتاهامااز

کوتاهاوایلقرننـوزدهمهایداستاننخستیندرواقع.ترکوتاه

ردپـایداسـتانکوتـاهرادیرتـرهـمحـالینبـاا.خلقشـدند

اثـردکاامرون توانیافت:قـرنچهـاردهممـیالدیودرمی

نوشـتهبریانترهاای کا   قصاه بوکاچیوونیز

تمهجـریگرچـهدرایرانودرقرنهف.چاسر

حکایاتگلسـتانسـعدیازجهـتکوتـاهیو

کهامروزهبهآنداستانآنچهوحدتموضوعبه

گویندکـمشـباهتنیسـت،امـاایـنکوتاهمی

هاوحکایاتباهمهاهمیتواعتبارشـانبـهدلیـلعـدمقصه

توانندداستانکوتاهتلقیشوند.پردازینمیشخصیت

(در۷90۵-۷92۵)پـوآلـناراوایلقرننوزدهمبودکهادگ

(درم۷90۵-۷9۹8گوگـول)آمریکاونیکوالیواسیلییوویچ

روسیهچیزیرابنیادنهادندکهاکنونداسـتانکوتـاهنامیـده

.شودمی

پـوامـانخسـتین.انـدگوگولراپدرداستانکوتاههمگفته

هـایدورنمایـهحـالینبـاا.پردازاینشکلادبـیاسـتنظریه

امـاازایـن؛مشابههـمنیسـتروییچهبهایایندو،هنوشته

گوگولبودندکهسرمشقنویسندگانبعدیهایداستانمیان

بــرایاولــینبــاربــهطــرز؛وشــدندوحتــیمعاصــرانشمــی

آوریواقعیوملموسبودند.شگفت

گوگولشخصیتداستانشراازمیانمـردمفقیـروعـادی

اشـارتیکـیاز.سـومنبـودکاریکهآنزمانمر.گرفتبرمی

اشنـاظربـهنویسندگانمعروفپسازاوبهاووداستانشنل

همــهمــااززیــرشــنلگوگــولبیــرون»همــینمعنــااســت:

موپاســانپــسازایــندوگــیدو.(8صهمــان،«)ایــمآمــده

(۷990-۷۵02چخـوف)(فرانسویوآنتوانم۷9۵۱-۷9۹0)

.ایتکامـلبخشـیدندروسیداستانکوتاهرابهطرزشایسـته

ایندوبرنویسندگانپسازخودبهحدیبودکهبرخیتأثیر

تاهمیناواخرنویسندگانمعاصرداستانکوتاهرابهدوطیـف

طیفـیکـهدرنوشـتنبـهشـیوه.کردنـدمستقلتقسیممـی

ازمتــأثرچخــوفروســیمعتقــدبــودودیگــریکــهخــودرا

یتمـایزایـندودرعلـتاصـل.دانسـتمیموپاسانفرانسوی

چخـوفو.شـودمـینامیـدهرنـگپیچیزیاستکهطرحیا

دادندگراییاهمیتزیادیمیموپاسانهردوبهواقعیتوواقع

هـایافکنـیچخوففاقدطرحپیچیـدهوگـرههایداستاناما

معمولدونویسندهمعروفپیشازخود)گوگـولوپـو(بـود،

هـایشبودنساختمانقصهنگیزایجانهموپاسانامابهطرحو

هایشکهگاهباورپذیربودنداستانآنجاتادادمیبهایزیادی

نمونـهبـهعنـوانبـه.کـردمـیهـاآنرافدایتأثیرگذاربودن

تواناشارهکرد.اومیگردنبندداستان

(نیزبام۷9۵۵-۷۵9۷)ینگویهمدرادامه

کردنعنصرطرحدرداستانبهعنصررنگکم

هـایاوقصـه.اهمیـتبیشـتریدادوگـوفتگ

درنداشتنطرحپیچیـدهبـهکارهـایهرچند

بـرابهـاموایهـامبنیـادهـاآنیهمادرونچخوفشبیهبوداما

نویسـیموپاسـاننیـزبـهاُ.مکتبداستان.گذاشتهشدهبودند

اگرچـهیهنراُ.هایداستان.(انجامیدم۷998-۷۵۷0)یهنر

ــی ــاممهم ــوالًپی ــیرینومعم ــاش ــداردام ــدهن ــرایخوانن ب

هـایغافلگیرکننـدهوسـاختمانپرکشـشپایـان.اندخواندنی

نظیراست.درنوعخودبیهاآن

یمـزجنویسـانمعتبـریچـونهنـریهـاداسـتانجزاین

ــس).اچ.(،دیم۷۵۷9-۷99۱) ــامم۷99۹-۷۵۱0الرن (ویلی

(وم۷998-۷۵2۷)یسجــو(،جیمــزم۷99۱-۷۵98فــاکنر)

ــا ــف)ویرجینی ــدهم۷998-۷۵2۷وول ــهمعم ــزس ایدر(نی

سـهنفـرآخـربـاخلـق.گسترشهنرکوتاهنویسـیداشـتند

 Stream ofذهـن)ایکـهبعـدهابـهجریـانسـیالشـیوه

Conscioushess)نویسـیرابـهعرصـهمعروفشدداستان

باآغازقـرنبیسـتممـیالدیداسـتاندرواقع.ایکشاندندتازه

کوتــاههمگــامبــاداســتان.واوجبیشــترییافــتکوتــاهتنــوع

هـایجدیـداجتمـاعیوسیاسـیوپیـدایشدیـدگاهتحوالت

فلسفیبهانسانوموقعیتاودربرابرهستی،اکنونبارورتراز

داستان کوتاه اما از رمان 
تر است و هم  هم جوان 

 تر. عمر آن کوتاه
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نویسـندگانامـروزبـاپیشـرفتهـایداسـتان.همیشهاسـت

ایرفتـهاسـت،فاصـلههـاآنشگرفیکهدرتکنیکوزبانبر

هـاییکـیازبهتـرین.انـدهایپووگوگولیافتـهاقصهبعیدب

نویسانمعاصرنویسـندهخـالقآمریکـاییجـرومدیویـدکوتاه

چهکارخودرابـارمـانسالینجرگر.(استم۷۵۷۵)ینجرسال

کوتـاهوهـایداسـتان(آغـازکـردامـام۷۵۹۷دشت )ناتور 

رسـیدندنظیراوکهدرنشریاتمعتبرآمریکاییبهچاپمیبی

۷9۱۹-۷۵۷0)ینتـوانویسییادآورهمینگوی،مارکدرکوتاه

ــر)م ــگالردن ــودم۷9۹۹-۷۵۱۱(ورین ــدیعو.(ب ــیوهب ش

هـایفلسـفینویسیهمراهباعمقاندیشهاودرگفتاریرنظکم

درردیفنویسندگانکالسـیکسرعتبهتنیدهدرآثارشاورا

آمریکاییقرارداد.
ریچـونجـانظهورنویسـندگانمتفکـ

-۷۵99کـارور)(،ریمونـدم۷۵۱8)یکآپدا

ــیم۷۵۱9 ــازواایش ــورو)(،ک (،م۷۵۹2گ

(ودیگـرانپـیشوم۷۵۱۱بارتلمـه)دانلد

بیشازهرچیزبهایننکتهاشارتداردکـه

-نویسیهمچنـاندردلزنـدگیکوتاهیژهوبهنویسیوداستان

(۹-۷ص،۷۱9۱)ر.ک:مستور،.امروزحضوریجدیدارد

 

 (short story)کوتاه ب: تعریف داستان 
ایاستکهنوعـاًداستانکوتاه،روایتبهنسبتکوتاهخالقه»

هاسـتکـهدرعمـلسروکارشباگروهیمحدودازشخصـیت

،تـأثیرمنفردیشرکتدارندوغالبـاًبـامـددگـرفتنازوحـدت

«گـویییابـدتـاداسـتانبیشتربرآفرینشحالوهواتمرکزمی

(۷۷9ص،۷۱99)میرصادقی،ب،

،پـسازینویسا  داساتان هنر ابراهیمیونسینیزدرکتاب

ورمانچهواپیـزود،آنرابـهمقایسهداستانکوتاهباقصه،طرح،

شناسد:یاریخصوصیاتزیرازدیگرآثاربازمی

.یکشخصیتاصلیدارد-8.طرحمنظمومشخصیدارد-۷
در-2.شـودمـییاصـلیارائـهکواقعهاینشخصیت،دری-۱
.بنددیاجزاءآنباپیوندمتقابلدارندشکلمیکههمه«کلی»
حالخصوصیات.کوتاهاست-9.کندواحدیراالقاءمیتأثیر-۹

گوییم:داستانکوتاهیفوقرابهقالبتعریفدرآوردهمیممیزه
رحمـنظماثریاستکوتاهکهدرآننویسـندهبـهیـاریـکطـ

وایناثـردهدیاصلینشانمیشخصیتیاصلیرادریکواقعه
ص،۷۱92)یونسـی،.کنـدواحدیراالقاءمـیتأثیربررویهم

۷۹)
داستانکوتاه،بهشکلوالگویامروزیدرقرننـوزدهمپیـدا

تاپـیشازآنهویـتمسـتقلینداشـت؛فصـلیازرمـانراشد

درسـالپوآلناولینبارادگار.ندندخواداستانکوتاهیانوولمی

داستانکوتاهراتعریفکردواصولانتقادیوفنیخاصی۷928

ینویسـداستانهایکوتاهوبلندراارائهدادکهتفاوتمیانشکل

بایدسعیکندنویسداستان.»..اونوشتکه:.کردرامشخصمی

أثیرهایدیگـرراواحدیقراربدهدکهتتأثیرتاخوانندهراتحت

تواندخودبگذاردوچنینتأثیریراتنهاداستانیمیالشعاعتحت

بهوجودآوردکهخوانندهدریکنشستِ]یکیادوساعته[تمام

(۷۷۱ص،۷۱99)میرصادقی،ب،«آنرابخواند.

و کمیک تراژیک، است ممکن رمان مثل کوتاه داستان

هم و باشد طنزآمیز است ممکن واقعچنین شیوه گرایانه،به

درطینزدیکبهدوقرن.ناتورالیستیوخیالووهمنوشتهشود

گذرد،ایننوعاشمیکهازظهورداستانکوتاهدرالگویامروزی

و یافته واالیی مرتبه جهان کشورهای بیشتر در ادبی اثر

کردهاستوپیوستهمحملتجربه هایخوانندگانبسیاریپیدا

استوانواعگوناگونومتنوعیازتازهبوده

است شده آفریده آن در. کوتاه داستان

انعطاف از رمان با بیشتری،مقایسه پذیری

همدرانتخابموضوعوهمدرانتخابزمان

شخصیت استو برخوردار ها )ر.ک:.

(۷۷۱-۷۷9ص،۷۱99میرصادقی،ب،

 کتاب در میرصادقی نویسی  هنر داستان نامه واژهجمال

درمیانانواع ادبیاتداستانی(داستان)جایگاهداستانکوتاهرا

بهشکلزیرمشخصکردهاست:

■ 

 

منابع:
یابـراهیمترجمـههاای رماان،    جنبه،(۷۱92).فورستر،ادواردمورگان -۷

 .یانتشاراتنگاهمؤسسه:یونسی،چاپپنجم،تهران

:ارم،تهـران،چـاپچهـمبانی داستان کوتاه،(۷۱9۱).مستور،مصطفی -8

 .نشرمرکز

هناار  ی نامااه واژه،(۷۱99).میرصــادقی،جمــالومیمنــتمیرصــادقی -۱

 .کتابمهناز:،چاپدوم،تهرانینویس داستان

:،چـاپهشـتم،تهـرانینویسا  داستانهنر ،(۷۱92).یونسی،ابـراهیم -2

 .یانتشاراتنگاهمؤسسه

داستان کوتاه، به شکل و الگوی 
تا  امروزی در قرن نوزدهم پیدا شد

 .پیش از آن هویت مستقلی نداشت
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 «آبادی زنگیا رض»از  «شكار کبك»ی نقد و بررسی رمان جلسه گزارشی از 
 «ناهیدگرامیان»

 

  هستیم؟ ای حرفه، آیا در رمان خواندن  

نگـرسـاریهمناکارگاهنقدداست۵۱ماهید9 روزشنبه

نقدوبررسیرمـانیجلسه،اعتمادزادهبهسرپرستیحسین

نخستحسین.رابرگزارکردیآبادیزنگازرضا"شکارکبک"

بــهاعضــاینشســت،ییگــوآمــداعتمــادزاده،ضــمنخــوش

:چـرارمـانیچـونوگفـتتوضیحاتیپیراموناینرمـانداد

وازخوانـدنآنلـذتشـودمـیخوانـدهیآسانبهشکارکبک

هستیم؟آیااگـریـکرمـانایحرفه؟آیارمانخوانمیبریم

ازآثارویرجینیاوولفهمبخوانیم،بههمینراحتیمثالًمدرن

.مسـلماًنـه؟بـریممـیولـذتنـیمکمـیودرکخـوانیممی

رابرایمـانتعریـفچیـزهمـهکهیکدانایکـلییهاداستان

،بـریممـیپیبههمـهزوایـایداسـتانراحتیبهوماکندمی

مـارمـان.میخـوانقصـهنشانازاینداردکهماهنوزمخاطب

ــوان ــهخ ــدیمایحرف ــی.نش ــروزحت ام

ــدنخو ــور"ان ــوفک ــان"ب ــدایت،آس ه

تمـرینکنـیموبخـوانیمدییـایب.نیست

راباالببـریمدرکمانبخوانیمتاسطح و

.وبتوانیمباادبیـاتمـدرنآشـناشـویم

نویسـندهحـالدرعـینآبـادیزنگیرضا

ــش ــتبخـ ــهتوانسـ ــودکـ ــائیبـ توانـ

حــالدوســتان.رمــانراخــوبپرداخــتکنــدیشــناختروان

 .بپردازنداظهارنظربهتوانندیم

ایحرفهالبتهازدید.ینرمانخوشمآمدطیبهموسوی:ازا

ــردم ــاهنک ــد.نگ ــاتفروی ــترنظری ــهبیش ــردمک احســاسنک

ازمنظـرعلـم؛ونبـودشـناسرواننویسنده.باشدشدهمطرح

هــمدرجــایخــودشمطــرحنشــد،امــانکــاتشناســیروان

ــودک،.داشــتشناســیروان ــدگیک ــردردوســالاولزن اگ

مقابلاسترسوشرایطسختبچهدر.شکلبگیردبستگیدل

قــاًیدقدرمــوردشخصــیتایــنداســتان.شــودمــیواکســینه

شـخصکـهاینعلیرغم.وجودنداشتبستگیدلکهبینیممی

منفـــیدارد،امـــاخواننـــدهبـــااوتیشخصـــاولداســـتان

خشمونفرتیکهدراینبچهبهوجود.کندمیپنداریهمذات

،بهلحـا آیدمیوجودبه خشمیکه.شدمیسرکوبدیآیم

الگوهـایتمـام.شـودمـی،اگرحلنشود،منفجرشناسیروان

قـدرتاز.نـددادمـیشخصیتیدررمانبهاوخشونتآموزش

مهارت.کندمیناامیداستوآنرامعطوفبهحیوانهاانسان

مثلمشـکلیکـهدرکـالسبـرایش.حلمسئلهرابلدنیست

ایـنوقتهیچطرفمعلمهمبود،اگراینمهارتاز.پیشآمد

پـیشگونهاینومشکالتبعدیشدمیبچهازمدرسهفرارین

.داردشناسـیروانبهلحا ۱۱اشارهدرستیدرص.آمدمین

داستانخشـنی.داشتیضداجتماعشخصیتیاختاللقدرت،

 .همبودرگذاریتأثبودولی

،مخاطبرانویسنده.حسنقربانی:باآوردندرختانگزو..

داسـتانهیـمادرون.دهـدمـیدرحالوهـوایداسـتانقـرار

.شخصـیتمحـوراسـتطـورکلیبـهرماند.قتلباشتواندمی

قدرآن.بیندمینویسندهفضاودیالوگرادرخدمتشخصیت

درییهـادررابایدانجامدهدکهعقدهپیدهاینباقدرتبایدو

وازخانـهفـراریآوردمـیروی...وبهسـیگاروماندیمدلش

نویسندهزیرکبودکهتوانسترابطهمرادوقـدرترا.شودمی

داستانازتعلیقو.پرداختکندگونهاین

 .خوبیبرخورداراستیهاکشمکش

مهدیفرجپور:داستانخطیسـتو

ذهنـییهـاوبرگشـترفـتعنوانهیچبه

همــهازدیــدراوی.شخصــیترانــداریم

املحـالسـگهـمستکـهحتـیشـ

ــتعل.شــودمــی ــادیوجــودداردوقی زی

داسـتانراازوسـطقطـعسندهینوشکستزمانراهمداریم.

عنوانشـکارکبـک.گیردمیوذهنخوانندهرابهکارکندمی

ودادادیـبهاینمنظوراستکهمراددامگذاریاولیهرابهاو

یاچالـهدراورا.بـااوهمـینکـارراکـردقـاًیدقهمخودش

زخـمجسـمیو.کاریبکنـدتواندمیندانستیمانداختکه

چـون.ماندمیکهتاپایانعمربرایشباقیزندمیزخمروحی

پایـانداسـتان.نتوانستمسئلهرابازگوکند،رواننژنـدشـد

.ودنبالمراداسـتگرداندمیقدرتچشم.بسیارزیباکارشد

بامپشتامامراد؛بامنچهکردبگویدکهمردم،اوخواستمی

میانآسـمانوزمـینقـدرتمعلـقبـود،مـرادکهوقتی.بود

بگویـداوجـایشخواسـتمیشایدکهقدرت.شودمیپدیدار

کـهآنجـامثـل.داشـتییبـایزهـاینشـانه.میانشمانیست

اینشخصشایستهاعـدام.کنندیمنگاهترهابزرگدوقلوهابه

،پـدرنمیـبیممیریگیمراپیاشیزندگیپروسهوقتی.نبود

مـرادهـمقربـانیایـن.قدرتهمبدترازقدرتزنـدگیکـرد

بیمارنبودولیبرایتخلیهفیزیکیخوداینکار.اجتماعاست

کارگاه نقد  09 ماه ید 6 روز شنبه 
هم نگر ساری به سرپرستی   ناداست

نقد و  ی اده، جلسهزاعتمادحسین 
از رضا  "شکار کبک"بررسی رمان 

 .را برگزار کرد یآباد یزنگ
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یکورسو،شودمیوقتیقدرتباطلعتآشنا.دهدمیراانجام

اوبـاهمـهخشـونتش،عشـقدر.مانـدمیبرایشباقییدیام

 .شدمندعالقهودشرخنهکردوبهطلعتوج

.دیـدییهابین:شخصیتقدرتدرکودکی،آسرویااکبریا

ولیمـادرگیردمیدرمدرسهموردتمسخردانشآموزانقرار

مرگمادراثـرات.بامالیمتتوانستاورابهمدرسهبازگرداند

آمدنزنباباومراد.آوردمیروحیشدیدیبرایقدرتپیش

ییهـااومنتظـرفرصـت.ضرباتروحیستهمراهباهمتپش

ضـعیفییریباورپذازداستانییجاهادر.بودکهانتقامبگیرد

چگونهوبهچهدلیلـیتوانسـتبـهایـنراحتـیمثالً؛داشت

،گویشکرمـانیهاالوگیدرابکشد؟ازنظرزبان،بعضیرزنیپ

درتمثـلقـ۷۷۹امـادرص؛توانستمنتقلکنـدخوبیبهرا

.کنـدمـیصحبتکردهلیتحصیکآدم

ویژگـی.ایندیگرگویشکرمانینیست

نیاز.دیدماشیرسازیتصوداستانرادر

توانسـتیفضاسازبهدیالوگنداشت،با

راویدانـای.منخوانندهراراضیکنـد

راویستشخصیتقدرترابیشـترواکـاویکنـد.توانمیکل

اگـر.اطالعـینـداردچنـدانمثلکسیبودکهگویاازقدرت

داستاناست،بایدبیشترزندگیقدرترابـرای"کبکشکار"

هـاشخصـیت مخاطبتشریحکندواگررماناسـتبایـدبـه

بهنظرمداسـتاناسـت،امـانتوانسـتزنـدگی.بیشتربپردازد

 .تشریحکندخوبیبهقدرترا

نقـدتـوانمـیاولکـنمیمـبهشتهونـداد:مـنهـمفکـر

سـالگیشـروع9داستانزنـدگیقـدرتاز.کردشناسانهنروا

از.رودمـیسـرشبـاالیدارتیـدرنهاکـهآنجاتابهشودمی

کهمرادبرایشـکارییهاوهیکههمانشدیآیبرمعنوانکتاب

یهـازنتمام.شکارجوانانماهموجودداردیبراکبکدارد،

همـهبـهقـدرت..،طلعتو.رزنیپداستانازفالی،مادرفالی،

کـههمـهایـنباتوجـهبـه؛وحتیخاورهم.ندکردمیمحبت

کهبهاینبچهرسیدهازطرفمردانبودهمثـلییهاخشونت

؟حتـیمـادراوچرا.راکشتهازنپدرش،معلم،مراد،ولیاو

،همهمردانهسـتندهارسانبیآس.همتوسطبزنرکشتهشد

 .راکشتهازنولیاوفقط

داســتانشخصــیتاصــلی،درمــداســماعیلکالنتــری:مح

مـراد–نامـادری–مـادر–فرعی،پدرهایشخصیتقدرتو

.ومحـزوناسـتزیـانگغـمفضـاولحـنداسـتان.هستند...و

وهــاینــامرادقـدرت،جــدالوکشمکشــیدائمــیبــاعوامــل

مـراداسـتکـهبـهغیـرهـاآنداردکهیکیازشیهاحقارت

نویسندهرشتهوقـایعیرا.کندمیاوراارضانزیچچیهکشتن،

وتعلیـقزدهگـرهمنظمبههـمصورتبهباتفکروتخیلخود

مـاجرایکـالسدرسو.بـهوجـودآوردهاسـتیاالعادهفوق

شـدنوگـوربـهزنـدهکشتهشـدنمـادرشوکینـهازپـدرو

سوزاندهشدنگرگوتااغفالتوسطمـراد،اورابـهسادیسـمو

راویسومشخصدانایکلاستکه.کشاندمینکشتنجنو

خـونروییهـالکـهپلـیسازیریـردگبارزتریناینمـدعا،

تمثیـل.کـهقهرمـانداسـتانخبـرنـداردباشـدمـیهـابرف

بهاینصورتاستکهانتخابعنوانداسـتان،هـمکاررفتهبه

همخودقدرتچـونکبکـیوپردازدیمبهشکارکبکواقعی

هـمشـکارآخـردسـت؛وشـودمـیتوسطمرادشـکاربارکی

داسـتانگانـههفتبهانتخابعناوینزیبای.شودمیجرثقیل

کـهدر(درهـوایزیـرصـفر)بندهفتمخصوصبهاشارهکنم

کنارسرمایواقعی،تمثیلـیازمـرگ

صنقطهابهامیدر.باشدتواندمیهم

قدرتنامطلعـترا.وجوددارد۷0۱

پیـرزنازجنازهعییتشزماناولینبار

شبکهیدرصورت.شنودیمهاهیهمسا

 .گذراندهبودندباهمقبلساعاتیرا

.ابوالحسنسپهری:داستانازنظـرزبـانیبسـیارزیباسـت

یهـاقتـلهموارهبرایبسیاریازمردمسوالاستکهریشـه

ایــنیهــانــهیزمشیپــ"کبــکشــکار"کجاســتیارهیــزنج

.یکیازاینعواملاستیآزارکودک.شاندادرانهایناهنجار

بلکـه.نیسـتشناسیرواناماداستان؛داستانیاجتماعیست

کـهکنـدمـیموشکافیکامالًداستان.داردشناسیروانبخش

نویسـندهیـکفضـایتیـرهرا.افتدیمچرااینجنایاتاتفاق

،کـارشبـهخیلـیناامنیککودکدرمحیط.دهدمینشان

ــا ــیکشــیدهجاه ــه.شــودم ــنبچــه،جــایب شــادی،درذه

هرگونـهسـالاولزنـدگی،۹در.گیردمیشکلیشیاندمرگ

جاهماناز.شودمیناهنجارتبدیلیتودهبهیکیآزارکودک

توانـدمـیولـینزندمیدستبهخودکشی.اینبچهنابودشد

.کنـدمیفالییارهمیشگیاوبود،ولیترکش.خودکشیکند

؛داسـتانحقیقـتماننـدیوجـودداردیهـاقسمتبیشتردر

یعنـی؛طلعتباقدرتازایننظـرضـعیفاسـتیرابطه اما

شایدنویسندهخواستهکهطلعت.حقیقتمانندیوجودندارد

ولیجایبحثاسـتکـه.شخصیتمازوخیستیداشتهباشد

زنـدمـیوقدرتزیرگوششکندمیطلعتبرایشغذادرست

درمجموعداستان.کندمیاوهمچنانبرایقدرتکارولیباز

 .ستیرگذاریتأثبسیارزیباو

،خشـونت،حادثـهسراسـرمـاجرا،داسـتانناهیدگرامیان:

نویسـندهشخصـیتاول.است...وهاحقارت،هاعقده،حسادت

عنوان داستان، هم به شکار کبک واقعی 
چون کبکی  و هم خود قدرت  پردازد یم
شود؛ و  توسط مراد شکار می بار کی

 .شود آخر هم شکار جرثقیل می دست
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کـهقـدرتییهـاتمامیقتل.نامید"قدرت"عمدبهداستانرا

بـهخـاطربرعکسواقتدارش،بلکهانجامداد،نهازسرقدرت

بودکهازدورانکـودکیونوجـوانیاشیسرخوردگحقارتو

.قدرتینداشـتوقتچیهنامش،برعکساوبرایشاتفاقافتاد.

ــالیوفقــرفرهنگــیودهــدمــیداســتاننشــان کــهفقــرم

ــ چگونــهتوانســتزنــدگییــکنوجــوانرادرهــایاخالقــیب

یروزهـاداسـتاناز.طـاطبکشـاندسراشیبیانداختهوبهانح

پـریهـاشـبوآفتـابدرخشـانوهاشکوفهقشنگبهاریو

ازایـنکـدامچیهـامـا؛دهدمیتصاویریارائه.ستارهکویرو..

تاپایانعمرشندارد.یاجاذبهطبیعیبرایقدرتیهاییبایز

یـانبـودنبـودنزنـدهمراد،نتوانستکناربیایدوکارزشتبا

راوی.برایزیستننداشـتیازهیانگاوهیچ.مهمنبودبرایش

.دهـدمـیدانایکـلهمـهماجراهـارابـرایمخاطـبشـرح

تعلیـقایجـادکنـدومخاطـبرابیشـترکهایننویسندهبرای

یـکصـورتبـهکند،ماجرارازدهجانیه

.کنـدمـیوخطیتعریفنکدستیروایت

ــههــم ــانیراب ــوالیزم ــدمــی ت ــازن وب

دوبـارهبـهورودیمـبهگذشتهبکفالش

اتصـالگذشـتهو.گـرددیبرمزمانحال

۷۱مثلص.بودوخوبحالهمدرست

ــر ــندراث ــرزشت ــهل ــرماوک ــمس عالئ

.درکـودکیاشیسرماخوردگبهشودمیوصلسرماخوردگی،

مخاطـبدچـارهیجـانبـازهمکهایننویسندهبرایییجادر

بقایـایمـأمورانخبرنداردکـهکهقدرتدیگویمعمداًشود،

کـهازکنـدمـیحـسکـامالًخواننـدهنجایا.اندافتهیجسدرا

نویسـندههـیچجلـوتراسـت.قـدمکیوداندیمقدرتبیشتر

یهـامعلـولعلـتویروشـنبهنخواستهارائهدهد،اماحلیراه

داستانبااعـدامقـدرت.دیگویمرابرایمانآمدهشیپاتفاقات

یهـاقـدرتبـاهـاقـدرتکـهمیدانـیماماهمهیابدیمپایان

چنـاندرهمشانیریگانتقاموحسهاعقدهراهباهمکاذبشان

درداستانهیچتحولشخصیتینـداریمو.جامعهوجوددارند

بـهنکتـه.بسیارخوببـود یسازپیتگفتکهتوانمیبیشتر

یهـاخشـونتکـهدراثـرطـورهمـانپایانیاشـارهکـنمکـه

.آوردمـیبـهکشـتنرویتـدریجبهرویقدرت،اوشدهاعمال

انسـانوهـمحیـوان نویسندههمینمسئلهراهـمدرمـورد

چونقدرتوقتـیهمداستاندوسگیاگرگواول.مطرحکرد

(سـوزاندندرچـاه–شـدنگوربهزنده)قربانیخشونتشدند

درسـتمثـل.کشدمیگرگودرپایانداستان،قنبررانیسوم

 .کشدمیقدرتکهآدم

دریاجملـهداستاندرقالـبهیمادرونداریوش عبادی:

درمانکرد.توانمیراهاآدمگونهاین.گفتهشدهاست99ص

.اینکـاررابکنـدومحبتطلعتتوانستباعشقکهآنهمچن

.کنـدمـییاسـهیمقا(انسـان–طبیعت)دورکنداستانبین

درختـانگـزراازبـردودخالتکردودسـتبشردرطبیعت

بـهطبیعـتدرواقـع.شدرختپستهکاشـتجایبهبینبردو

سـپسبـهانسـان.توفـانشـنشـدهماشجهینتتجاوزشد.

بهحریمشخصـیقـدرتهـم.پردازدیم

تجاوزشدواوهمهمچونطبیعتدست

نویسندهبامقایسهطبیعت.بهطغیانزد

بــهوجودشــانیزانــدادســتوانســانو

سـپسوضـعیت.کنـدیمهدفیرادنبال

وتـاکنـدمـیبررسـی(راقدرت) انسان

.رودمیپایانداستانبااینموضوعپیش

بـاهـمدیـالوگدارنـد،بـاهـاشخصیتکهوقتیزبانداستان

ولـیخـودراویهنگـامروایـت،زبـانش.گویشکرمانیسـت

اگـر.نبـودنـینچایـنامـادربعضـیازجاهـا؛ستیربومیغ

درستاسـتولـیراویکامالً،باشدمیباگویشبوهاالوگید

؛ونبایدهنگامروایتازگویشکرمانیاستفادهکنـدتواندمین

 .داستاناستضعفنقطهبهنظرمنکه

کـهداسـتانداشـته،ییهـاباتوجهبهچـالشایرج عرب:

چسـبدلزبـان.ماازخواندناینرمـانلـذتبـردیمیهمه

عـادی،هـایشخصیتهمراهبالحنخوبیکهداشته،انتخاب

همه.خوبداستان،فیلمگونهبودنداستانبلندو..یفضاساز

ازطرفـی.جزءمواردیبودهکهداستانراجـذابکـردوهمه

بـهسـندهینوآنغلبهداشتهاست.برساختارمحتوایداستان

هیـمادرون.کـردداسـتانرابیـاننهیـمادرون،میمسـتقشکل

میرمسـتقیغازهمینروماهماگـر.داستانچیزدیگریست

همیشهاثر.مییبگوماًیمستقدررمانحرفبزنیمبهتراستتا

برخـوردمخاطـببـا.بیشـتراسـتیکـارقلیصیکحرفبا

داسـتاندرجوامـعمختلـف،متفـاوتاسـتولـذتبـردناز

یهــابیآســ.تبــادیــدگاهمــامــرتبطاســمطمئنــاًداســتان،

تا.شودمیبررسی(قدرت)اجتماعیموجودبرپایههمینفرد

یابد  داستان با اعدام قدرت پایان می
ها با  تکه قدر میدان یاما همه م

ها  همراه با عقده کاذبشان یها قدرت
همچنان در   شان یریگ و حس انتقام

 جامعه وجود دارند.
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مرادنباشـدویاخالقیبدربچگیدرمعرض(درتد)قاینفر

هـاخشـونتچنـیناینزندگینادرستقرارنگیرد،تأثیرتحت

اولویـتنجـایارتمـاعیدبررسیآسیباج.شودمیهمانجامن

دیگرمطرحیپارهرادرمعلولوعلترادریکپاره.پیداکرد

،بـومیکنـدمـیبیـانکهنویسـندهییهایسازصحنهدر.کرد

بـههمـیندلیـلایـن؛وشودمیبودنداستانبرایماآشکار

بـهایـنمعنـیکـهاولبایـد.داستان،داستانموقعیتاسـت

فـیلمیهـاپـالنبعضـیاز.رانشاندهد،مثلفـیلمهاصحنه

بـودنسـازلمیفـگویـا.آیـدمـیوبعضینیدآمیریزصورتبه

صــحنهکشــتن.هــمداردتــأثیرنویســنده،

ازناتورالیستیبودنداستانیارگهپیرزن،

اشیزنـدگازیادورهدرهـرقـدرتاست.

مختلـفیهادورهسهسگدر.سگداشته

بـهقـولعطـار،.حضورداشـتنداشیزندگ

پاکنقششتواندمی.هماننفساوستکهازکودکیبااوست

ودرپایانقنبررادهدمیراازدستاشیپاکبودهباشد،ولی

وجودسگحکایتازتمثیلبسیارخوبیدرداستان.کشدمی

 .است

ــا،حســین ــافتنگفتگوه ــانی ــسازپای ــهاعتمــادزادهپ ب

نظـرداد:یـکگونـهایـنسخناناعضاپرداخـتویبندجمع

بهاینمعنیکـهشـاید.شودمیاشکالیدرطرحداستاندیده

سـریالیزنـانیهاقتلدرکرمانروزیشخصیدستبهمثالً

درهمآنبهاینمسئلهبپردازدخواهدمیحالنویسنده.زدمی

کـهخواسـتمـیویـانتوانـدمیاماچونن؛قالبیکداستان

رامطرحکند،یکجنبهازموضـوعصحنهپشتمسائلیهمه

.شودمیبهبسیاریازچراهاپاسخدادهن یول.گیردمیراپی

البتهناگفتهنماندکهنقطـهقـوتداسـتانایـناسـتکـه

توانستحسوحـالرابـهمخاطـبانتقـالخوبیبهنویسنده

زنـدگیکـردههـاشخصیتگویااودراینمکانوبااین.دهد

نویسندهتالشکردکـهعقـدهوسـرخوردگیقـدرترااست.

بیاننکردکهمرادبامـنچـهوقتچیهلیقدرتو.نشاندهد

گـاهچیهـ.راتوضـیحدادچیـزهمهچونراویدانایکل.کرد

قـدرترایهادغدغهنتوانست.راویواردذهنشخصیتنشد

هــایقــدرتبــامــثالًواگویــه؛نشــاندهــد

کهچهکنم،چهنکنم،آیادخودشرابیاور

ــدرمبگــویمو.. ــهپ ــه..ب ــنواگوی ــاای دره

داسـتانازنقطـه.شـودمـیداستاندیدهن

بـهشـکلبکفالش.شودمیاوجششروع

امـا؛افتـدیمگلبهیادمادرش بادیدنیکمثالًسنتیست.

یهمهبا.گلراببیندحتماًدرداستانمدرننیازینیستکه

بهتصـویرکشـیدهشـدوخوبیبهایناوصافشخصیتقدرت

رادرونشخصیتنشـانهایسازپیت.نشاندادهشدخوبیبه

زبـانداسـتان،.نقطهقوتاینداستان،زبانداستاناست.داد

ولـی.البتهچنددیالوگهـمایـرادداشـت.ستازبانگفتاری

نویسندهزبانبومی.یداستانبهخاطرزبانشبودهاستیگیرا

کهانتقالحسوکنمیمدیتأکبازهموشناختیمخوبیبهرا

.انجامشدخوبیبه"کبکشکار"کهدر یلیمهماستحالخ

شــمامتشــکرمکــهبــاحضــورتانکارگــاهرایــارییهمــهاز

■ید.کنیم
 

نقطه قوت این داستان، زبان 
داستان است. زبان داستان، زبان 

 گفتاری ست.
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 «دوم بخش» ؛ نثر فارسی از میانه قرن پنجم تا آغاز قرن هفتم هجری«شتمهگفتار » ،یر تحول نثر پارسیس 

 «نینداام»



در که شد گفته ایدورهبخشاول آنپساینازکه به

وترکبرایراناستهایحکومتآغازدرحقیقتایمپرداخته

تحتریاستپادشاهانترکهرچنددولتغزنویاننیازاشیپ

ایرانی دولت غالمان خود غزنویان اما بود، یافته تشکیل

 پسازافتهیپرورشسامانیو چنان هم و بودند آنان رسوم

وکارگزاراندولتشانازرسیدنبهحکومتبیشتریندرباریان

بخشپیشین،همچنین .دولتسامانیبودافتگانیتیترب در

یوبررستوجهعصرمورداینیوفرهنگاجتماعیمتنبرون

وفرهنگیبهفراوانیحضورمدارسمتنبروندرقرارگرفتو

وایراناشارهشدتعلیمدرسطحشهرهایومراکزهاکتابخانه

ونکیا اهمیت تأبه مدارس این حضور اثیر عصرنیدر

.میپردازیم

حضور این مدارس فراوان در سطح جامعه چه 

انعکاسی داشت؟ و چگونه این مدارس در روند زبان و 

گذاشتند؟ و چرا  تأثیرادب پارسی 

در بررسی روند تحول ادبیات ایران 

 ؟گیرند میمورد توجه قرار 

بررسی مطلب، شدن روشن برای

وتأثیر درحضور مدارس این کثرت

توجه مورد زاویه دو از را جامعه سطح

:دهیممیقرار

دورنکهیباوجودا .۷ هرموردنظریهاینمدارسدر از

ازهرزمانبهتربوداماخودهاآنعهدیبیشترووضعمالی

 به تبدیل مدارس ویالهیوساین نشر از جلوگیری برای

پرورشعلومعقلیگردیدهبود دارسمطالعهکتبدراینم.

ممنوعبودوکسییارایآنراشدتبهعلمیوخاصهفلسفه

بهتعلیموتعلمعلوماوایلاشتغالورزدوهاآننداشتکهدر

 .سخنیازفلسفهوهندسهونجومبهمیانآورد

دراینمدارسعلومادبیودینیودرنهایتمقدماتیاز

 بود حاجت مورد فقه در که حساب تدریسعلم طب یا

شدمی مقاومتشدید. با زمان این عقلیدر علوم و فلسفه

.فقهایاسالمیمواجهگردیدخصوصبهاهلشرایعوادیانو

ذهنوتعصبذاتیاینقومبهاهلسنتوحدیثویسادگ

آزار برای نیکویی فرصت عامه و متعصب مردم و فقها

دادنظرانصاحب قوم عاقالن و فیلسوفان و یریگختس.

نسبتبهاهلذمهکهبسیاریازآنانخاصهمسیحیاندرآن

غلبه نیز و بودند اوایل علوم حامالن و دوستداران روزگار

محدثینکهمتوجهبهوقوفدربرابرنصوصومحدودکردن

درحدودالفا بودند،هابحثعقلومنحصرساختنیهدایر

عقل علوم عواملتضعیففلسفهو دیگر جامعاز آنیهیدر

(8۱۷،8۱8:همان).روزبود

وابستهبهیهاکتابخانهکثرتمدارسعلومدینیو .8

طالب.شدمیآنانخواستهیاناخواستهسببرواجزبانعربی

 که دیدمیعلوم مورد عقلی علوم حتییمهریبند و

وسالطیناستودرمقابلگیریسخت امرا اتهامعامهو و

مدارسد داشتنراتبهوتحصیلدر ینیموجبرفاهحالو

ازعلومعقلیفاصلهگرفتهوبهروزروزبهتشویقوتأییداست،

دینی پرداختندمیفراگیریعلوم این. علمدر طالبان توجه

مراکزمعطوفبهتحقیقدرعلومدینیوبحثوتفحصدر

بود زمینه این در متعدد کتب تألیف و آن مختلف .شعب

ا در اطالعتحقیق مستلزم علوم ین

ادبیاتعربیوتوجه کافیاززبانو

 هم ادبی علوم چوندیگردیمبه و

و بود زیاد مدارسبسیار این تعداد

برای هم فراوانی اموال و امالک

تحصیلطالببرآنانوقفشدهبود،

در مردم از کثیری گروه نتیجه در

بهزبانوتوجهواینروزگاردراینمدارساشتغالداشتند

ادبعربیوعلومدینیباعثآشناییروزافزونآنانبازبان

وهمینامرخودیکیازعللنفوذزبانوادبیاتشدمیعربی

 .عربیدرادبفارسیقرنششمواوایلقرنهفتمگردید

سلجوقیومناسباتیهادانشگاهلهیوسبه»:بهتعبیرریپکا

اکهآن مبنایتسنناستوار دولتبر انقیاد به نیز علم ست،

کهشعرازدورانمحمودبهدیآیدرمیعنیبههمانوضعی

شایدبههمیندلیلاستکهدکتر.(۷۱9۹:89۹«)بعددارد

اجتماعیاینعصرمییهزرینکوبدربار وضعیتفرهنگیو

و»:گوید سلجوقیان آمدن کار روی بین فاصله مدت در

انتمدنوفرهنگایرانیکبرچیدهشدندولتخوارزمشاهی

،توخالیوادیبنیباماپررونقدورانعظمتوثباتبهنسبت

 را آن که کرد طی را عقیم کالسیکتوانمیتقریباً دوران

کرد تلقی اسالمی ایران تاریخ در فرهنگ یک. دوران

غزنویان خود غالمان دولت ایرانی 
رسوم آنان بودند  افتهی سامانی و پرورش

ومت و هم چنان پس از رسیدن به حک
بیشترین درباریان و کارگزاران دولتشان 

 .دولت سامانی بود افتگانی تیاز ترب
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 از خالی امیداعتالدرخشندگی از عاری عظمت یک و

 (۷۱9۱:2۱9)...«ارتقاء

اقداماتخواجهنظامالملکویهیگرکهبایددربارنکتهد

نظامی هتأسیسمدارس ی گفت تأسیسمدارس»کهایناو

و ایران آینده هدفهمگونیفکریکارگزاران با که نظامیه

،البتهباشکست«رسیدنبهوحدتسیاسیصورتگرفتهبود

).روبروشد ۷۱9۹ترکمنیآذر، (چکیده: مسئلهاینبودکه.

اهدیشان دکتریشهررانیی تحلیل به شاید الملککه نظام

سایه وحدتسیاسیدر تفکر تقلیدیاز پروینترکمنیآذر

دور دینی هوحدت عکسدادی نتیجه بود، ساسانیان نظام.

 خواستمیالملک طریق از را مذهبی یهاآموزشوحدت

مذهبیبهانجامرساندوباتکیهبرمذهبشافعیورسمیت

بخش رسانده حداقل به را مذهبی اختالف آن به دریدن و

یلیهردلبهاما.کارگزاراندولتی،همگونیفکریایجادنماید

آشفت اوضاع در هبود ی آن اندمذهبی نظامیهاشهیروزگار

اختالفاتمذهبیدامنزد وآورخفقانمحیطیوالملکبه

طریبیشترکهخوجودآورداندیشهرابهوفکریازآزاددور

آراءا تشتت داشتوز آذردکتر .افکار بارهنیدراترکمنی

استکه »:معتقد تاریخ نیزمرانیاتجربه کهدهدمینشان

درعینباروریافکارتواندمیحاکمیهتسامحوتساهلطبق

مذهبیوسیاسیموجببهبودواصالحاوضاعهایاندیشهو

بروزتعصباتفرهنگیشودویهاشرفتیپسیاسیو متقابالً،

حاکم،موازنهسیاسیواجتماعیرایهاگروهمذهبیازجانب

وآزادیفکرواندیشهرابهتنگناهایسیاسیوزندمیبرهم

 سلبکشاندمیاجتماعی جامعه از را پیشرفت فرصت و

۷۱9۹)«کندمی :۹2-۹۱ آزادی( همین دلیل به درست و

دور یهمذهباستکه صفاریان، یهدورهیبوآلسامانیانو

دور و ایران در نسبی امنیت هآرامشو وی علم شکوفایی

 .مختلفعلومعقلیونقلیبودهاستیهادررشتهدانش

یه،عقیدگفتدیبااینمدارسیهکهدرباریگریموردد

اقبالآشتیانیاستکه آنکه»:دیگویماستاد الملکبا نظام

 بیکیخود شاهکارهای کتاباز یعنی فارسی نثر زرگ

نظامیهیهبنایمدرس]...[لهیوسبهراایجادکردهنامهاستیس

نمودهخدمتشتریبتشویقشعرایتازیبهآنزبانوبغداد

(.۷۱9۱:89۹)..«..بهفارسیاستتا

شدیدنژادیوبهیهاتعصباینروزگارزمانحاکمیت-

 آن از جامعهیاعتمادیبتبعیت فضای بودبر هم قرن. در

میان اینتعصباتقومیونژادیرا ما اوایلپنجم، چهارمو

ایرانیانواعرابداشتیماماتعصبآندورهبیشتردرحدبه

رخکشیدنتفاخراتنژادیهرقومواحیاناًتحقیرجهالتقوم

امادرایندورهشکلتعصبازجانبترکانتحقیر؛مقابلبود

.جانبایرانیان،نفرتووحشتوانزجاربودوعدماعتمادواز

بازداریبد تقویتدینو جانبحقمأمور از را ترکانخود

وایرانیانوسایرمسلمانانآنانرادانستندیمدینانازبدعت

 .خواندندیم،کردمیتابعاندجالکهدرخراسانظهور

مذهبییااعتقادیمختلفباهمیهادستهدردورهپیش

میانییهاشمکشک اختالف دوره این در اما داشتند

بینیهادسته از و کشیده اختالفمیانشهرها به هرشهر

راهالناسعوام دیوانشعرا به و ادبرسیده اهلفضلو به

بود جسته مدتیسیاست؛ پساز وییگرانیداما سلجوقی

 نشان زمینه این در ذهنیتدادمیتعصبشدیدیکه بر ند

گذاشتوآنانرادرنقشحامیاندینتأثیرینجامعهمتعصب

.نمایاند

دورانعنوانبه این در شیعه اعتقادی دگردیسی نمونه

آرامآرامدرطیدورهحکومتسالجقهکهآنشیعی.جالباست

واردتشکیالتسلجوقیشدهوحتیباعثقبولمذهبشیعه

ترشیعهدرنفوذبیشبودند)ازسویبسیاریازترکانگردیده

بود خوارزمشاهان دستگاه در (شرق حاال قرن»، اواسط در

 آن-ششم به نزدیک ایام در قائم امام داشتند اعتقاد که

کرد خواهد ظهور در-روزگار ترکان که بودند داده شهرت

و(8:۷۵0ج.۷۱99صفا،) «رکاباویاریدینخواهندنمود

نخستینمس باور با تقابل در وروداینعقیده بدو لماناندر

یگرایملترکمانان،ازنظرتحولیکهدرایندورهدرباورهای

.ایرانیاندرحالاتفاقبود،قابلدرنگاست

اتفاقمهمدیگریکهدرایندورهپیشآمد،اختناقو-

دراواسطقرن».تضعیفمعتزلهورونقعقایدفرقهاشاعرهبود

الملکحسن نظام عرصهرسید،پنجمکهخواجه طوسیبه

 بغداد]...[ در آنان برای و کوشید اشاعره بزرگداشت در

بپراکنندوتعالیمخودرایامدرسه مبادیخودرا ساختتا

اهمیتعواقباینرخداد.(۷۱۱9:9۵حلبی،«)استوارسازند

-شدمیتضعیفتفکراتعقلیموجبشیازپشیبکهخود-

فروزانف استاد حدیاستکه به دالیلو از را آن یهاهیپار

مغول از ایرانبعد استکهداندیمانحطاطکشور معتقد و

 نتیجه تنها مغول دوره بلکهعامقتلانحطاط نیست، مغول

عقید از شکست این همقدمات بنیادی و شده پیدا اشعریه

:نویسدمیبارهنیدراایشان.تمدنایرانضعیفگشتهبود

را» از چه عمل و امورسعی طلب در چه و باشد فکر ه

عقید به معتقد که کسی بر هخارجی الزمی است اشعری

نبایدباشد نیستواشعریاهلکوششنیستو عقلو. درِ

 نیز را استدالل بنددیمتشخیصو باید زیرا ازچیزهمه، را
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رواج همین اسالم تمدن تنزل اساسی علت و بشنود خارج

باید.معتزلیبودهاستیهتنطریقعقیدهاشعریوازمیانرف

متوجهبودکهمغلوبیتظاهریبرایملتیکهاساستمدنشان

(.۷۱99:۱08).«..عقلیاستچندانمؤثرنیست

بازماندگانهمهنیباا هنوز ایندوره تعلیمییهاحوزهدر

 از عقلی علوم و یهادورهفلسفه وشوندمیپیشمشاهده

فالسف و حکما یهنخستین کسانی عهد دراندبودهاین که

هحوز شاگردانی تربیتشدندنایسابنتعلیم با. آنکه فراتر

بزرگومشهوردریهوجودفضایشدیدتعصب،حضورفالسف

نیمه/شیخاشراق)سهروردینیالدشهابایندورههمچون

وحکیمعمرخیاموبسیاری(9دومقرن

 از یکی را ششم قرن نتریمهمدیگر،

برگرفته).دهدمیادوارتاریخفلسفهقرار

(.۱00-8:8۵۱ج.۷۱99ازصفا،

ن- اوایلیمهیاز تا پنجم قرن دوم

خودبهوضعیتنیتردرخشانتاریختصوفایرانقرنهفتم،

  .بردمیسر اوایلقرنپنجم مشایخبزرگتصوفآرامآراماز

اینامربهظهورکردندوبهتربیتشاگردانخودپرداختندو

دور آغاز متصوفهدر بزرگیاز گروه مایموردمطالعههظهور

انجامید رایج. مذهبی سببجریان به نیز دوره این صوفیه

 ترجیحطوربهزمان مذاهبدیگر بر را غالبمذهبشافعی

همان).نددادمی :88۱) تعصباتاگرچه. قرن ششم، قرن

و بود زندقه و الحاد اتهامات و همهاعتقادی با هم صوفیه

اتهامات این از داشتند مردم افکار و عقاید در که نفوذی

همسونبودهبینصیب همین اما مذهبییاند، سیاست با ی

سالطینمتعصبروزگارسببتوجهوارادتسالجقهازآغاز

الزاممریدانبهاطاعتمحضاز».کارنسبتبهاینگروهشد

 مریدان تعداد زیادی نیز و موقوفات،پیر و ثروت وجود و

تبدیلبهعاملیجدیساخت حکمرانانکهچنانصوفیانرا

این مساعد جلبنظر متنفذدریهافئودالدرصدد نیرومند

(.۷۱9۹:۱۷9ریپکا،).«..برآمدندزمینهمنافعمشترک،

فرهنگجامعه، اثربخشیتصوفدر رابطهبا یکنکتهدر

آنعد استو توجه مورد برایما رغبتو ودرواقعم انکار

تأثیردرواقع.استیآموزعلممخالفتآنانبااشتغالبهعلمو

متضادباهمرایهصوفیهبرجریاننثروادبپارسیدومقول

وکتابودفتررایآموزعلمصوفیهازیکروی:ردیگیبرمدر

کهکندمیانکار را جامعه عموم اذهان طریق این به و

درآوردهخودیهراینروزگاربسیارتحتسیطردخصوصبه

 تعلمدور تعلیمو میلبه خردگراییو از باکندمیاست، و

 با مغایر افکاری ویهاانیجریوسوسمتالقای خردگرا

ترجم مانعیدریهدوریهمتمایلبهتألیفو خود، پیشاز

دیگراماازسوی؛شودمیراهشکوفاییورونقبازارعلموادب

یهاول،صوفیهباتوجهبهاندیشیهودرستدرتقابلبامقول

جامعه،برایتعلیمویهمردمعادیومخاطبقراردادنعام

با رابطه در تألیفکتبی و انتشار نیازمند خود، تعالیم نشر

تصوف،شرحاحوالوکراماتمشاهیریهتعالیمواصولاولی

ودرشودمیرمشایخبزرگخوداینفرقهوبیانعقایدوافکا

 اکثر که مخاطبانخود فهم زبانیمتناسببا هاآناینراه،

یهایدگیچیپتصوفکهنه.ندیگزیبرمرامردمعادیهستند

ونهافکارسرشارازقالودورتابدیبرمفلسفهوعلومعقلیرا

دوست را دین متعصبین حال از

الموکتأثیرتاحدزیادیازداردیم

پسندانهودرنتیجهعربییهاشیگرا

وماندمیدورهمنناآیهنثرپیچید

بیشتردرتأثیربرایبرقراریارتباطو

-جامعه،زبانیسادهوشیرینرادراغلبمتونخودیهتود

درایندورهبهژهیوبهکهالبتهباهمینهدفدراکثرموارد

است گراییده پارسی وندیزگیبرم-زبان در؛ طریق این از

 ■ .استترموفقپیشیهدوریهحفظاسلوبنثرساد
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 های فلسفیمانسرآغاز ر «چنین گفت زرتشت» 

«ابراهیمدریاییمطلق»


زرتشتیعنیپیام پرآوازنخستدرباره ایرانیانشایدآور ه

باشیم نداشته چندانی دانش یعنی. نیچه درباره سپس

ینووکهنبازشایدچیززیادیهاارزشانگاروهیچندههیچ

دانیمنمی موجود. یعنی نیچه در زرتشت درباره سرانجام

اینهمگذشتهجگرگوشهنونهالیکه کتاباستکارماناز

اازدیدگاهنویسندهنکاتیرکوشدیماینمقالهکوچک.است

دراینمواردمطرحکند.

چنینگفتزرتشت»کتاب تنها« فریدریشنیچه نوشته

این.هاستآنترینمهمرمانفلسفیجهاننیستولییکیاز

دردانندیمکتابکهبسیاریازمفسرانآنراشاهکارنیچه

تالبتهنامزرتش.رسدیمنگاهاولبرایایرانیانجالببهنظر

کتابیباعثزیانگوسوسه ظاهرشدنشرویجلدهر استو

رهگذرسرشرابچرخاندوتوجهغیرمعمولبهکتابشودمی

باشد با؛داشته باشیم، نداشته آگاهی پیش از چنانچه اما

شخصیتیکهنیچهمویشیممتوجهکمکممطالعهاینکتاب

می پرورش زرتشت با سراپا شخصیتعنوانبهدهد یک

همهعمرسرگرمکهآنکافموالتربهنظر.کندیمریخیفرقتا

و آلمانی فلسفه بین تونل حفر

مندانعالقه وفلسفهبه بود آمریکا در

 نیچهترینمهماز آثار مترجمان

،اینکتابیکپیامرادیآیمحساببه

منتقلروشنیبه -کندیمبهخواننده

.بودهاستدورافتادهمردیتنهاوگمانیباشسندهینواینکه

نیستدرواقع الزم راسرگذشت، مسئله این تا بدانید را او

 کافیاستبهسخنانزرتشتکهاز یسردوهاقلهدریابید؛

حیوانات و خود با اشدهیبرگزمنجمد توجهدیگویمسخن

کنید نویسندگ. از بسیاری برخالف کوشندیمکهآننیچه،

ازنقشاصلیداستاندانایمطلقکامالًعنوانبه خودشانرا

 کوششی چنین سازند، زرتشتکندینمدور برعکس و

ابتدایکتابنادانمطلقاستکهنویسندهدرسطرقدرهمان

آغاز انگارفیلسوفبانوشتناینکتابسفریرا اولکتابش!

کندیم حقیقتاً داندینمو برخورد چه با راه وکندیمدر

چیست پایانش ن. داالنفکر مثل دوستدارانش بگفته یچه

مارپیچاستواگرجریانفکریاصیلدرکتابراتابعغرایز

با شدن روبرو آنگاه بدانیم، پیچیدگیاو ناشدنهای یحل

بههمینخاطر،فرازوفرودهاییکهدرکتاب.استانتظارقابل

زرتشتیککاشفسرخوردهمینیبیم همهواقعیهستندو

ش به نَه»نیدناستکه روزیاینکلمه« اگر و عادتدارد

نشنود،روزشبهشب آغازکتابهمراه.رسدینممنحوسرا

و کوهپسازچندسالانزوا پایینآمدنزرتشتاز استبا

اندیشه منتها. تعالیاست، زندگیو اُمیدبه سراسر او وجود

فریب هاله این با سپس ناهاحلقهدهنده پیوندی اُمیدی

اینرشتهگسستهازسرگرفتهمی خوردوآخرکتابدوباره

بهدستالبتهاینبینشباخواندنآغازومیانهکتاب.شودمی

دیآینم که زمانی تنها هاسرودهو پایانی گفت»ی چنین

زرتشت » دیخوانیمرا کردهدیفهمیم، اشتباه وکه اید

 قرار که را مرهمی تمام چه هر زیرکی با برنویسنده بود

جابجاسندینویمهایشبگذاردباکتابیکهبرایخوانندهزخم

تحقیرنشوید،قدراینشایدازخواندنهیچکتابی.کردهاست

یهمآشناستیالیستانسیاگزیهانوشتهخصوصاًکهبازیروبم

تاهاگندابقدرآنخواهندیمباشیدکه بشمارند یآدمیرا

پسازآنوجودخوانندهیافتشودودرهاآنسرانجامیکیاز

پسبرایدورماندن.نویسندهباشدگوشبهحلقهخوانندهغالم

 هابیآساز زرتشت»ی گفت «چنین

انسانی نباید هرگز فیلسوف بقول

اندیشید در. زرتشتونیچهآدمیانرا

متحرک بوزینگان کنونی شکل

باطنابیبینبوزینگیوهاآن.دانندیم

دیگراوراهایکتابنبرتردرنوسانهستندواگرتوهمانسا

یاستکهرویاعقربهکهانساندیفهمیمهمخواندهباشید،

شودینمیبنداشمارههیچ البتهحقیرشمردنانسانترفند.

دانته)شاعرایتالیایی(درفرقنهادندیرینه ایاستکهمثالً

ولی.کشدیمیربینرستگارانودوزخیانپسازمرگبهتصو

نویسنده نخستین )نیچه را انسان که است چیهیبای

ییکفردانقالبیروازاینانگاردواستثنایی(سراسرهیچمی

وقتدرکههیچرودمیبشمارنوزدهماتفکریقرنانیجردر

روزگارخودشناختهنشد.

 از برخی کتابشاندگفتههممنتقداناما و نیچه که

لیستینیستنداگزیستانسیا فیلسوف. نه واریعتماماو یبوده

هایادبیروزگاریکهسینهبرابرنهضتبهیدستاسندهینونه

می آن زیستدر بی. مورد خاطر همین به آنشاید مهری

گرفت قرار می؛دوران پس دوران یک آنچه گاهی زنداما

نوشته « چنین گفت زرتشت»کتاب 
فریدریش نیچه تنها رمان فلسفی جهان 

 هاست. آن رینت مهمنیست ولی یکی از 
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ماگراینادعارابپذیری.دیگراندرآیندهپیشخواهندکشید

کهنهدرقبولآنونهدرمردوددانستنآنقطعیتیوجود

یدرپیوندفلسفهوادبیاتظاهرامفقودهحلقهوقتآنندارد،

شودمی که. کیرکگارد بین که است قرار این از مشکل

اندیشهاگزیستانسیالیستیدرگذارانیبنودانیالهفیلسوفو

 و است نخسوفسکیداستاغرب هم را او که نویسندهی تین

بهعبارتی.یباشداحلقهبایدیکدانندیمستیالیستانسیاگز

وجریانادبیآنآبسمیالیستانسیاگزبایدزیرجریانفکری

اماتردیدیکهدرکار؛رابههمبرساندهاآنشناوریباشدکه

 ومحققازگسستهازهمکلیبهنیچهوجوددارداینپیوندرا

انتقال اینکه کسانیفهم توسطچه زمانیو اینجریانچه

چنینگفت»نظیربنابراینکتاببی؛شودمیدرماندهدادهرخ

زرتشت آن« همهدر اندماندهمعماییاستکه ایننظر،. از

 کنمیمگمان چون باشد نویسنده در باید کار نظرایراد به

حیاتیرسدیم بینعناصر یگوناگونعقبوهامکتبمدام

بهخاطرانگاریاینساده.گیردراسادهمیهاآنورودمیجلو

او برای نوشتن از هدف زیرا است نیچه ذاتی خودمحوری

 به بخشیدن اوجاهزخمالتیام به لزوماً نه یدرونیاوستو

ادبی رساندنفالننحله طرفیهم. اینتوانیماز گفتدر

 ریاکاریبهنیترکوچکشاهکار اثریاز

کارستانیخوردینمچشم او کارهمهینو

اینکارراازرویغرض.خلقکردهاست

بر است پایانی نقطه بلکه نداده، انجام

راوتب او پریشانی و بیماری که تابی

بود کرده تشدید توضیحات. حتی

.کندینمکمکیبهحلاینمعماهمناکافمموشکافانهوالتر

ن که گفته کتاب انگلیسی مقدمه در او طوربهویسنده

بیآنراایسابقهبی شتابو وبا پایانرسانده حوصلگیبه

شدهمی آن نوشتن صرف که زمانی که زد حدس توان

ازایننظر،شاهکارهای.دورانزندگیاوبودهاستنیترسخت

 هایژگیوادبی درشماریبی یا باشند داشته است ممکن ی

هائتیه اما شوند ظاهر مختلف زیچکیی همه هاآندر

ماستمدنظرمشترکاستوآنیکسرگیاستوکتابیکه

بندباشد!دراینمیان،احتماالًیکسرهمعمااست،نهآنکهنیم

دمفیدباشدتوانیمپیشنهادیکهبرایخوانندگاننیترساده

 تشکیل نکته دو زرتشتشودمیاز از چه هر اینکه اول :

 دومردانندیمنیزمرانیاتاریخی و کنند خارج موضوع از ا

پاراگرافدقتکنندچونپیام بهجمالتاولهر هایاینکه

اصلیکتابدرنمادهایبکاررفتهدرسخنانآغازینخالصه

شوندیم یکُدگذاریشدهاستوهرهاتلگرافکتابحاوی.

 .اندفرورفتهکهاستادانهدرهمخوردیمکُدیبهیکموقعیت

اغلبدرنقدآثارنویسندگاندونگرشدراینچهارچوب ،

گوینداثراتیکنویسندهبایدتنهاایمیعده.کلیوجوددارد

و اجتماعی اوضاع در تحقیق و باشند منتقد دریافت منبع

گمراه شاید و نامربوط نویسنده باشدخانوادگی .کننده

درروازاین یکنویسنده از اگریکپاراگرافوچندسطر ی،

داشتهباشیم،همانبرایدرکشالودهفکریوانگیزهاختیار

متنرابایددرکانونخودشناختوبهعبارتی.اوکافیاست

 هستندییتنهابهکلمات راهگشا از. قبل را تحلیل نوع این

آنکهساختارگرایانبدانتوجهکنند،زیگموندفرویددرتحلیل

اندایهمگفتهعدهازسویدیگر،.روانکاویاستفادهکردهبود

ردیگیمآفریندوکلماتیکهبکارنویسندهباموجوداتیکهمی

کسمحصولمحیطیاستکهدرآنکامالًفرقداردچونهر

پذیرفتهاستتأثیروازآنافتهیپرورش ایناحتمالدرآثار.

فکریدوچنداناستچوننویسندگانگاهیمطابق ادبیو

 و ناخودآگاه از غریزه خمیرهشدهسرکوبتمایالت ایخود

،اگررفتههمیرو.دهنددرکارشاننشانمیراآنوسازندیم

درنظر«چنینگفتزرتشت»رادرنقدهانگرشبخواهیماین

طرفداراننیچه اغلبمنتقدانو بگیریم،

زندگی بر حاکم فضای از بودند ناچار

شخصیاوودورهتاریخیکهنویسندهدر

بسر کنندمیآن استفاده برد این. از

ایدرپایانرهگذر،فریدریشنیچهپدیده

 جهاتنوزدهمقرن بعضی از که است

.علمیوسیاسیوصنعتیاستهایپربارترینقرندرانقالب

درقالبتوانیمگیررادراثراوردپایاینپیشامدهایعالم

بااینفرقگریانقالبسردرگمیو کهاویکیمشاهدهکرد،

می تجربه را انقالبدرونی روانشرا و تن که جیتدربهکرد

رنجورکردهبود.

 بار نخستین زرتشت»وقتی گفت چنین » ید،خوانیمرا

گمانکنیدمشابههمتایبشایدفکرکنیددرجهان استو

ندارد وجود کتابنیچه غلط. اینفکر که دارد باور نگارنده

است . یکیاز یتحلیلیکهزیگموندفرویدبرایهانوشتهدر

فیلسوفدر که آمده بود، نوشته کاریخود کارنامه توضیح

 او ناخودآگاه و خوانده کتابی طرزکودکی دریمشابهبه

فروید.یسرگرمپدیدآوردناینشاهکارشدهاستسالبزرگ

روحیآناحوالباچنانوسواسودقتیدرمقایسهاینآثارو

جایشکنیستکهاثرنیچههمنابغهعملک ردهکهتقریباً

امادرادبیاتفارسی،؛رودینماولیننوعازگونهخودبشمار

چنین گفت »وقتی نخستین بار 
ید، شاید فکر خوان یمرا « زرتشت

است و گمان  همتا یبکنید در جهان 
 کنید مشابه کتاب نیچه وجود ندارد.
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فاصلهرغمیعلعطارریالطمنطقاگرنظرنویسندهرابپذیرید،

کهباآثاراشیعرفانتاریخیوجغرافیاییوهمچنینمحتوای

 اذرهنیچه پدرخوانده شاید ندارد، همخوانی گفت»ی چنین

باشد«زرتشت بهاینفکرانداختهتمرکزبر. را آنچهنگارنده

انسانترمهمیکتابوهاتیشخصسیرتکاملی ازهمهایده

 موج هم عطار شاهکار در که است زندیمبرتر این. در

ایاستدرجستجویانسانبرتروانداز،زرتشتجویندهچشم

هاییوردستبااُعجوبهدهایسرزمیندرکنکاشخودپیرامون

کههریکویژگیبارزیدارندکندیممالقات . ازهرکداماو

بهغارخوددعوتهاآن بهدنبالوخودهمچنانکندیمرا

 برتر ؛رودمیانسان با وقتی هاآنشیپیخالدستاما

ایکهگرد،انسانبرتررادرقالبمهمانانبرجستهگرددیبازم

دراینمورد،سیمرغیاهمانمرغ.کندیمداهمآوردهبودپی

کلمه بازتابانسانکاملاستبا حقکه

انسان یعنی آلمانی زبان در اُوبرمِنش

باالدست انسان برابریخواهیفزونیا

کندیم . اثررودینمگمان نوشتن عطار

و باشد داده انجام قبلی برنامه با را خود

ت سپرده دریا امواج به دل بهظاهراً ا

برساندش کدامینخشکی یکشباهتدیگر. شاید هم این

باشد جمعدسته. محفلی در جهان گرداگرد مرغان از ای

زنندشوندودمازعاشقیمیمی کهاستآنمقصودایشان.

رویجمعدسته پرندگان کامل )نمونه سیمرغ دیدار به ی

بروند زمین( مرحله. هر میدر ناکام گروهی تاای، مانند

سیمرغراهمیروسرانجامسیمرغکهصفاتممتازیدارند

سازندیم اینیککلیشهعرف. ناستکههمیشهکهآنالبته

 داستان بر نوری پایان تاباندیمدر کارخانه. اما نیچه

حلقومقهرمان با لبآببردهو تا را سازینیستوخواننده

هماست!نتیجهآنکهانسانبرتریکتو.گرداندمیخشکبر

کوتاهخودمطرحکردبههادهیا ییکهنیچهدرعمرنسبتاً

دنشوینماینمواردختم هریکاز موضوعتواندیمهاآنو

نیاشایدبهترینراههاآنیکمقالهمفصلباشدوبرایدرک

یکهاسادهظاهربهکهدرجریانکتابوازمیانعباراتاست

.رادریافتکنیدهاآنرده،مفهومنویسندهاینجاوآنجارهاک

لذاهرتوضیحیکهبرایبازکردنآندادهشود،احتمالدارد

 خواندنکتابدستگیرمان از آینده در آنچه فرقشودمیبا

فریدریشنیچهفیلسوفگمنامینیستوصدهاکتابو.کند

بارهنیدرامقالهازسوینویسندگانیکهخودشانمطرحبودند

لکندهشنوشته همچنانهادهیا، خودشبیانکرده او ییکه

هستندزیبرانگبحث گنگ حدی تا و روزی. بود امیدوار او

یدانشگاهبرایتدریسافکارشدرآینده)کهمنظورهایکرس

 راه است( یکم و بیستم اوندازندیبقرن بینندگان که انگار ،

حرفش تازه و برسند راه از بعد قرن دو یکی بود راقرار

شنوندگانشایدبههمینخاطراززبانزرتشتکهاز.بفهمند

ام!میوهزودرسانگارکهزودرسیدهدیگویمخودنااُمیدشده

شودمیهاخرابدرمیاننارس سرانجامهمآن، بهیکسرگی!

شودمیبعدازکلنجاررفتنباکتابمعلوم

 در )وهارماننویسنده عمداً فلسفی ی

نقاطکوریپشتکوشدیمراً(شایدهمقه

کند رها خود سر . در یهانوشتهاینهنر

بووارهم کامووسیموندو سارتر، کافکا،

وشودمیدیده نهزیربمباراننمادها اما ،

گریختهویجستههادهیا هایاجتماعیبیشتریظرافتهاآن.

 خرج کار این کردندیمدر مسلماً واندازهبهو تنها نیچه

لوکنبودندمف عبارتی. درهارمانگونهاینبه جویده غذای

درگرویزبانودندانوزیچهمه.گذارندینمدهانخواننده

 رو پیش را کلمات که اوست ندیبیمبُزاق نویسنده. یک

هاگزیستانسیالیستکارشساد اجداد از اشاستنویسندهتر

وعقبکندیمچونفقطسرنگیزیرپوستخوانندهتزریق

کشندهمی تریاک تا تاایستد که اوای ناخودآگاه در کنون

پنهانبودهبهنرمیوزیباییاورافاسدومتالشیکند.

بیترتنیابه نیچه اثر، این در براشهیاندخواهدینم، یرا

 بلکه کند، تحمیل بههاآنخواهدیمخوانندگانش را

کند رها حالخود به و اینروشمعمول.اندیشیدنوادارد

ایندلیلفلسفه به اوستو فلسفهعنوانبهاشرا دعوتبه

 ■.اندکردهتعبیر

 
 

ی را بر ا شهیاند خواهد ینمنیچه 
خوانندگانش تحمیل کند، بلکه 

ها را به اندیشیدن  آن خواهد یم
 وادارد و به حال خود رها کند.
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 «دانم چند و سیصد و نمی شهریور هزار»یادداشتی بر رمان  
 «یاسمنخلیلی»

 

صدای مام  ،دانم چندشهریور هزار و سیصد و نمی

 وطن است.

دانمچندیرمانشهریورهزاروسیصدونمینویسنده

بهجنگ)البتهنهدرمعنایاشجانبههمهتوانستهبانگاه

برروحوروانمحدودآن(وپیامدهایشکهگاهسال ها

می سایه انسان درونیمافکند دنیای وارد را ا

هاییکههریکبهفراخورشخصیت.هایشکندشخصیت

اهدافشانمبارزهجایگاهشانبرایرسیدنبهآرمان و ها

براینماید.میرتریناپذمیتسلدراینبینراوی.کنندمی

آ باشد الزم شاید بیابیم را زندگی ازبارکینکه را آن

دستبدهیم زندگیشخصیت. اینرمان، ازهای را شان

می آرماندست بهیهادهند، شان

،غرقشودمیدستفراموشیسپرده

روزمر گویهایهمیشهگیدر اما ااند،

باشد.ندگینومیسرنمیرسیدنبهز

و صبورانه راوی بین این در

دردمندانهشاهدازبینرفتنخودو

است. سنیندرپمرگعزیزانش

 مادر و»کودکی، مجنون

ری«حالشانیپر ، سیزده»بخیر در زود خیلی که

ولیقهریاوشدهاستیسالگچهارده ،«مادرمادرشو

چریک جرگه به سعید، به پیوستنعشقش زندانیها ،

شدنجنازه پیدا آبشدنسعید، وهایشوشتراشدر

بودبیوه بچهمایه»ایکهاو یسرخوریسرشکستگیبا

بالش «بن می. خود دیگریاز چیزهای هم باز پرسیم

دادن دست از هستبرای راوی زندگی زنیروروبه؟

 تاریکینیستشودمیگشوده ورایآنجز که اینبار.

ویراویکهبهخاطرتنندادنبهآدابحبیبه!دخترعم

می آبادان به اهواز از تقال با خانواده رسوم معلمو آید،

کلیاسمکتاب»وشودمی،عاشقشودمیدورهراهنمایی

یاد راوی از را روز باب شخصیتسیاسی و نویسنده و

هایشخالصهدرمبارزاتنهبرایاینکهآرمان«گیردمی

بر بلکه است نزدیکسیاسی کهای مردی به شدن تر

دریغکهنمی اما داندمانندبسیاریدیگردوستشدارد،

سیاست سیاستو به سینماهبازکه در کارینداشتند ا

.جنگ.ازدواجبااسکندر.ورخواهدشدرکسآبادانشعله

موسممصیبت،.«وغوغاخمسهخمسهبمبوموشکو»

کشوریکهدرآنچشیدنطعمغربتدر.آوارگیوکوچ

کشدتاغوغایجنگفروکشطولمی.بهدنیاآمدهاست

کند ؛ جنگراوی نیستیشدنتماماما فرزندانش. حاال

هستند گذشته. بین سرگشته حالراوی و خود ی

هاکجا!اونشعارها،اونآرزوها،ماکجاواین»فرزندانش

گریزها جنگو رابطه«اون این زدن پیوند فکر در ی،

است گسسته غروب. و طلوع هر که رسیدنی رویای

قدرآن متوجهشودمیتکرار او تا

 به و شده پیر نرسیدههاآنشود

است . نامشان که یادآور»فرزندانی

مناسبتی به که است کسانی نام

خاصانتخابشده آنآدم. هاییکه

ایازروزهابرایراویسمبلونشانه

بودند شکوه و «قهرمانی حاالاما؛

را» خود فعالیت و وقت بیشترین

کردنبقیهگذاشته هاییسمبل«یاطرافیاناندرویخر

کرده قیام خود ضد بر بار این تنهاکه دخترش و اند

باسعیدبرایزندگیبهتروکسیشدناشونددهندهیپ

است. کرده انتخاب را بهیراوغربت سال سی از بعد

 جسد چونمعشوقیمرده اشپیشپوسیدهشهرشکه

مثلهمانزمانتویآنشبتاریکزیرآن»رویاوست

.«هایشوشترپیداکردهاجسدسعیدرارویآبنورافکن

جنگ هنوز که استشهری زده از». است پر شهر

ریخته دیوارهاینیمه سقف. و آجرهمهنیاهایسوراخ

 حدود چیزی که سیلیوپنجبیستکرمو جای سال

خمپاره و ترکش و چهرهخمسهخمسهها روی را یها

مثلراویکهبیشتردر.«کهنهوقدیمیخودحفظکرده

کشدبازخمیکههرلحظهسربازهوایگذشتهنفسمی

اشگرددتاخانهانگاربرایهمیناستکهبرمی.کندمی

توانسته با نگاه  ییسندهنو
اش به جنگ )البته نه در  جانبه همه

معنای محدود آن( و پیامدهایش 
ها بر روح و روان انسان که گاه سال

ا را وارد دنیای مافکند سایه می
 هایش کند. درونی شخصیت
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خرجزندگیدیگری بفروشدو خاطراتش( و )گذشته را

بکند می؛ آیا ااما عاقبت ختمداند آسایشگاه به کار ین

؟شودمی

 از دیگر بهمسائلفراموشییکی استکه اینرمان

شخصیت از برخی با استنحوی خورده پیوند «دا».ها

اشبخیرکهفردیتوزندگیفراموشکارمجنونشده،ری

رافراموشکردهوباغبانعلفهرزاستوآبیارنیزارهای

هسهحاصلبی صدای کسی دیگر )ایهتا و راای(ا ش

نشنود یک. نیست )معلوم اسکندر

دویده،باشتابعمربهدنبالچیمی

هیچ نمیکه آن به هم .(رسدوقت

حتی.فرزندانراویهریکبهشکلی

یمرگدخترشدرغربتدرخاطره

می کسی صنمچه شاگل، اسداهلل، حبیبه، باشد؟ تواند

سرنوشتبهتریندارند اینبینبهدراند.همهفراموش.

می انگارنظر نوعدیگریاستو فراموشیراویاز رسد

است واقف امر این به کسی هر از بیش خودش به.

ونشدهپناهجاشدهجابهقورباغهوفیلوموشوپنیرهای

می و مثلخودکشیهاآنبرد نیستند، جوابگو هاییهم

نمی انجام شودکه برده. رمان سراسر در که نامی

بایدبرگرددتااززبانپیرزنیبفهمدبعدازسی.شودنمی

سالچهشکلیبودهوحاالچهشدهاست اوستکهبا.

مضطرببینگذشتهوحالدرآمدوذهنیمغشوشو

است وشد توالیزمانیرویدادها؛ در اینسرگردانیرا

بینیم؛سرگردانیکهبعدازهربارخواندنبهخوانندهمی

دستم همچنینعنوانرمینیز زیباییوکهآندهد؛ با

است نکته این مؤکد شده، انتخاب زیرکی رمان. این

هاوحسوحالراویرااشدغدغهتوانستهبالحنغنایی

رسددرهایدیگررمانبهنظرمیاومانندزن.نشاندهد

هم باالخره استتا باطلافتاده دور

دیادشنیایدآنشهریورهزاروسیص

را چند و راوی. که است درست

بهعهدهداردوتنهاصدای روایترا

می که نویسندهاوست اما شنویم

به هم را دیگر صداهای راوی صدای خالل از توانسته

برساند مخاطب گوش راوی. که است دلیل همین به

می مخاطبمخاطبتکتکجایبهتواند و باشد هاها

اموطناستکهباعشقصدایراویصدایم.اوجایبه

هرچند.آزردهاشرفتهازدستواندوهازشناساییعزیزان

کشدامازندهیآسایشگاهنفسمیخستهوناتوانگوشه

■استوجایبسیامیدواری.

 

 
 

این  مسائلفراموشی یکی دیگر از 
رمان است که به نحوی با برخی از 

 .ستها پیوند خورده اشخصیت
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 «بوف کور» معروفش به استناد رمان «صادق هدایت»در مورد مرگ  یا هینظر 
 «رویاوهمی»

 

کمرنگ شود  اش هیسااز آنکه  قبل خواست میآیا 

 دفن شود؟ اش سایهبا  خواست میبمیرد؟ آیا 

 خودکشی برای متفاوتی "دالیل جانب"تیهداصادق از

ازمتأثرمنتهیجملگی.ومخاطبانشبیانشدهاستدوستداران

،هفتادسالکهبیشازگونههمانزیرا؛نظرحسیآنانبودهاست

تنایینشد،بهاسنادمکتوبیکهاع"کوربوف"بهکلیدهایرمان

توجهیچندانهنگامپیداشدنجسدویدرکنارویبوده،نیز

است نشده تحلیلرمان. از"کوربوف"پساز شناختیکه با ،

 اثر او،امآوردهبهدستنویسنده دارم باور دستبهلیدلیبنه

وونهقصدپنهانکردندلیلاعمالشراداردزندمیانجامکاری

گوییمعتقد.دهدمیقرارنهآسانجوابرادراختیارمخاطبش

مفهوم لذتی نشود، کشیده رسیدن، برای ریاضتی تا است

نیابدمین احساس آن شدت یا شودمیو نکردن. معرفی از

اززبانخودشوهمچنین"کوربوف"کدهایموجوددررمان

 داستان معمای شفاهی "نگشودن قطره و"خونسه

بهآساننشانندادنهمناتومیدرقیدحیاطش،"گوربهندهز"

حلراه همچنین ویشدتبهو رازداری

برد پی بهویرازداری. وفاداری ،

 آیدمیحساببهمخاطبش، رعایتچنان.

داستان رمزگشایی لذت تعهدی،

فردشمنحصربه برای واقعیگرلیتحلرا،

.گذاردمیباقی

شهایکتاب،ازمیانداشتوجود"تیهدا"دراتاقیکهجسد

 "تنها "کوربوف "و است"نشیآفرراز بوده آنجا وی، قطعاً.

انتخابودرآنجاقراردادهنشدهاستتالیدلیب آندوکتاب،

ثبتبشود ضبطو آندوشکیب. مسیر از خودکشیوی، راز

هب.زندمیآن،سربهبیرونیهاورقوازالبالیگذردیمکتاب

معمایبوفکورشحلدیگرشرحانگارشرطگذاشتهاست تا

 دلیل نشوداشیخودکشنشود، آشکار اقرارصراحتبههدایت.

کردهاست،پرسوناژآنرمانخوداونیستبلکهروایت،اثرزبان

استنادبدانوآنکهبرخیازنظراتنویسنده،همسوباهب.اوست

صفحه8آنگاهمطالبمتن،دهدررمانشارائهداکهاستینظرات

کور،بوف۵۱ بهخودکشیبرجستهو جملهدالیلتمایلاو از

.آیدمیمتنمزبوردرزیربخشیازبدینمنظور.گرددمیتلقی

کوربوف8م۵۱صفحه
خواببهکهاینمیرند،مثلپیرهاییهستندکهبالبخندمی"

نفرامایک؛دشومیسوزیکهخاموشروندویاپیهخوابمی



یقوایبدنشتامدتیبرمیردوهمهجوانقویکهناگهانمی

"،چهاحساساتیخواهدداشت؟جنگدیمضدمرگ
.درموردبقایروح،درمتنفوقعیاناست"تیهدا"نگرش

بهتفاوت میاو جوانیپیریکهمانندخواببهخواب، با میرد

اثرمرگفردپیریشکیب.میرد،واقفاستقویکهناگهانمی

 دیگر جهان، حتیدر نیایانرژکه ساطع او اثر،شودمیاز با

.میرد،تفاوتداردمییناگهانطوربهکهیامرگجوانپرانرژی

درازنظرجسمانیسالمبودهاحساسروحجوانِیکه استرا،

دارددنیایپسازمرگ،جنگیدنبرضدمرگ،بیانمی گویی.

لیکنپیریکهدیگر.داردیاهیسادنیاهنوززندهاستودرآن

،اگربمیردانگارشودمیازاو،حتیدراینجهاندیدهنایهاله

 هممرده آندنیا آیدمیحساببهدر تفکرهدایت،. چنانطرز

 دالیل جمله از سایه، با دفن یخودکشیعنی حساببهوی

.آیدمی وی"نشیآفرافسانه"کتابدرآنروزعالوهبرآناثر،

است بوده او کنار در نیز، با. نمایشنامه استآن قرار حالکه

آشکارسازد،مفاهیمیازآناودلیلخودکشییزبانیبزبان را

کهتمایلاویلیدلعنوانبهتاشدهنشیگز

اشسایهقبلازکمرنگشدن،رابهمردن

مطرحدهدمینشان شود، سوم. پرده در

نیازانسانبهتنهانماندنازمایشنامهآنن

وداشتنکسیدرکنارشکهاورادوست

اگرمنظور.سخنگفتهاستداشتهباشد،

نماندن، تنها از را او یاخانوادهداشتن بقاینسلدارعهدهکه

زیرااوازدواجنکردهو؛میابییمباشدبدانیم،آنگاههدایتراتنها

همسراگرصادقخاندارایشکیب.ستتشکیلخانوادهندادها

زدمیفرزندبوددستبدینکارنو ازجانبیازمحتوایهمان.

کودکیاگرقراراستدهدمی،ترجیحرسدمینمایشنامهبهنظر

نشود زاده هرگز که بهتر کند، بدبختی احساس دنیا این .در

نونداستانیبنویسدکهنظیرشتاکیاسندهینوگذشتهازآناگر

نشدهنوشته بههفتادسالکندرمزگشاییآنینیبشیپباشدو

زیرا؛،دیگرهمانبهترکهبهنوشتنادامهندهدانجامدیمطول

،بهیرینظیبهرچهبنویسددرمقایسهباچنانروایتازآنپس

دستبهدستعناصریکهرسدمیبنابراینبهنظر؛آیدمیچشمن

 انددادههم دیگر"تیهدا"تا گذاشتن، زمین روی پای برای

اعتقادبهطولاندعبارتدلیلینداشتهباشد نداشتنفرزند، از؛

داستانی ادبیات در شاهکاری گذاردن بجای و روح ماندگاری

 ■میهنش.

این  مسائلفراموشی یکی دیگر از 
رمان است که به نحوی با برخی از 

 .ها پیوند خورده استشخصیت
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 «ها حفره» مجموعه شعردر  روایی عناصر یبررس 
«یغزالمراد»؛«انیعبدالملکگروس»شاعر


می پسآگامبن بهگوید معنایهنریاثرنگریستن به

است.تراصیلپرتابشدنبهساحتیزمانی

حفره شعر گروسمجموعه دارد ساده زبانی ها

استآشنانامشاعریعبدالملکیان شعر اوبرایمخاطبان از

استکهبهچندزبان بهچاپرسیده چندینمجموعهشعر

استشدهترجمه استزبان. ساده هاییهالوعبدالملکیان

همینویژگیاستکهشایدوکندمیمعناییزیادیرادرگیر

شعرهایاورازیادکردهاست.مخاطبان

هستندوطورهمان ساده کهگفتهشدزبانشعرهایاو

البته زبانمجازیآنبربیانیرواییدارند اینتفاوتکه با

هاکهایازتمایالتوخواستهمجموعه.زبانحقیقیغلبهدارد

گرشود.استعارییانمادینجلوههایتواندرمتنبهشکلمی

اتفاقچیدمان و سطرها روایتیحقیقیاستدرایگونهبهها

نمونهدرشعرمالقاتکهازاولینعنوانبهخوردبهچشممی

هست هم مجموعه این شعرهای . ویژگی کاملطوربهاین

شوندخبریبیانمیهایگزارهصورتبهسطرهامشهوداست

اتفاقدرواقع او شکلیرمزگان به را استعاریوهایروزمره

سازد.می

هابارانیکهروز»

باالیشهرایستادهبود

عاقبتبارید

بعد آمدیمیامخانهبههاسالتو مالقاتصفحه)« شعر

۷۷)

شوندکهبدیهیوآشنابیانمیقدرآناینسطرهادرواقع

بهرارواییآگاهانهشاعراستکهاینچیدمانفضاسازیتنها

درادامهتخیلشاعراستکهبا.دهدشکلیاستعاریسوقمی

ظرافت و بصری عینیهای ایماژهای بهخلق را روایت

میترینمجازی بیان ممکن نمایدشکل روایاتگرچه. این

اومخاطبنزدیکاستولمسقابلوقدرآن کهمخاطببا

کند.پنداریمیذاتهمهمراهو

رادیدماتسایه»

هایشتویجیببودکهدست

بهاتاقآمدیم

هاراروشنکردمشمع

روشننشدچیزهیچ

(۷۷شعرمالقاتصفحه)«نورتاریکیراپنهانکردهبود

میطورهمان لسینگ حرکتگویدکه از باید را شعر

وشعربهرقصکالمهستندزمانمندشناختوعناصرشعری

هماننداستاندیشه

امکشیدهدراز

خواندزنمشعریازجنگمی

بیایندهاهمینماندهتانکبهتختخواب

اندکردهسوراخسوراخراهایمخوابهاگلوله

گذاری:چشممیهاآنازیکیبر

بینیخیابانیمی

(۷9شعرمرزصفحه)کهبرفپوستشراسفیدکردهاست

جها در تخیلی نمایاندهفراوردهای چنان شاعر واقعی ن

بهشودمی ارتباطمیانعناصر صورتترینمنطقیکه شیوه

اطبازنمودخیالدرسطرهاییرواییغافلگیرخموگیردمی

شایدوشودمی نکته گروسترینمهمهمین شگرد

است راکهعبدالملکیان اشیا منطق شکلی انگیزخیالبه

طورهماننمایدمیجاجابه که یکدیگرمالفهوخواب با

کردهاستمسیررواییرادنبالمیکهمخاطبوجاشدهجابه

شود.میغافلگیر

واژگان قواعدگزینش لحا  ازاستفادهونشینیهمبه

شکلومعناموثرنمایشدادهرمعناییکههمدوشکلآوایی

بیشترشود عبدالملکیانشعرهایشگرددیگریاستکهدر

دید:توانمی

بهبیداریزنمخودمرامی»

بهخواب

کهسختاست

مدامبگوید:نبضت

چرا؟

چرا؟

چرا؟

چرا؟

چرا؟

(8۱شعردیوانگیصفحه)چرا؟

واژه ایندر"چرا"یتکرار شدطورهمانشعر گفته که

اعتراضبهکهاستدرستیبهآواییواستفادهازظرفیتبیانی

ازاینشگردکشدهتصویرمیرابهشکلینمادینببودنزنده
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استفادهنمودهقایقکاغذینیزدرچندشعردیگرنظیرمرزو

است.

زیباییشناسانهاستویژگییکخودخودیبههنرروایت

اما دارد نیز منتقدانی آشناگرچه نمادهای از بااستفاده

 در موجود هاآننوستالژی میان۷عینیپیوندیهمکه

ایجا متن و میمخاطب د ونمادینهایداستانویژهبهکند

نموداینتکنیک.پیوندیعمیقبامخاطبدارندکهاساطیری

اینقویمنزعمبه"خزر"شعردر شعر بهترین مجموعه

 و است درخشان بسیار است روایی آنتصویرسازیلحا 

است شده انسجامروایتکهسبب را تاریخی گسسته های

ببخشد.

کشمکبریتمی

اندکردهدرآتشعرقهاکتیبه

بردیوارازدردهاگلو

اندازندهایبرجستهمیسایه

زندشیرهاکهدرایوانقدممی

گریختندهاسرستونبرایابدبه

ترآتشهرچهروشن

(9۹شعرخزرصفحه)«گرددمیترتاریک

ظرفیترواییآن استکه مجموعه شعر تنها اینشعر

شایدبسیاریکندگرچهییرلحنایجادمیفرصتیرابرایتغ

 شعر آغازین لحن مخاطبان به؛بپسندندبیشتررااز اما

داشتننمادینآنکمکشایانینمودهاستپردازیشخصیت

راویصدای شبه یا  راوی مخاطبینخودخودیبهکه برای

 خواندن، میایجادوگذارینشانههنگام وکندکشمکش

 که اینجاست مراجعات،متنیدروندرگیری ارتباطات، با

گردد:میآشکارتوازیزمانیاشارات،تشابهاتو

پیچیدکهمالفهروبهخودشمیطورهمینخزر»

بهنقشهرودیوارخیرهبود

دونیگروس؟گفت:می

کنماینمرزاحساسمی

خطیهکهدوریهجسدکشیدن

تویحمومرفتوبعدبلندشد

یستادهمونجاپشتدروا

همونجاپشتدر

(۱0شعرخزرصفحه)«اومدصدایموجمی

بیشترینشعرهایاینمجموعه استشخصاولراویدر

 گاهی استصورتبهکه بوده نیز میانجمع ارتباط بر که

 همودایجتیک.افزایدمیشعرومخاطب تراوی جاربکه

شخصیتیازداستانتشریحعنوانبهشخصیوذهنیخودرا

هایذهنیشاعراستساختهالبتهاینتجارببیشتر.کندمی

 بیان راوی زبان از عناصرچنینهمشودمیکه از استفاده

آرایه خیال، لفظی مجموعهمعنویوهای این شعرهای در

آوردهاست.نوعیوحدتارگانیکپدید

شبوازپروژکتورهایروز »

امخستههایتکراریزمینازسکانس

گذارمکنممیچالهمیدریارام

زیرسر

زنمبهمقوایسیاهچسبیدهبهآسمانزلمی

هاویانوارجیرجیرک

(20)شعرپارانویاصفحه«رومبهخوابمی

طورکلیبه شعر "هاحفره"مجموعه تأملیقابلشعرهای

ازواجراهایتصویریموفقیداردزبانسادهرغمعلیداردکه

کهآنعبدالملکی.استفادهنمودهاستهایرواییموجودظرفیت

 کتاب وازاینپیشسه دارد خود کارنامه در بامجموعه

جذب را مخاطبانخود بود توانسته اینشگردها از استفاده

 ■کند.



پانویس:
تیپیوندهم.۷ بار اولین برای که اصطالحی اس.عینی: بهالیوت.

اصطالح این وکاربرد موقعیت اشیا به است یایزنجیرهناظر و وقایع

رهاییالعملعکس واکنشعاطفی آن بتوانند بهکه مایل نویسنده که ا

.آنرابیانکندصراحتبهآنکهبیبرانگیزدندرخوانندهاستبرانگیختنآ



منابع:
دوم،تهرانچشمه،نشرها؛حفره؛گروسعبدالملکیان،-۷ ،چاپ

۷۱۵0
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 «مدونا و کودک» داستان ،ینقاش 

 «امیرکاِلگِر»؛«بوتیچلی»نقاش
 

 دار دنبالهمیترای 

کودک» و مدونا ایتالیایی« بوتیچلی از است اثری .نام

بوتیچلی به مشهور فیلیپپی وانی دی ماریانو دی آلساندرو

( بود ایتالیا رنسانس دوران فلورانسی مشهور -۷22۹نقاش

(.م۷۹۷0

ریممقدس،بربرشنلمایستارهدرنقاشیمدوناوکودک،

مشاهدهتوانمیباکمیدقت.رویشانهچپویوجوددارد

 ستاره چندین که )سویبهکرد (پرنورترایستارهخورشید

نکتهجالبدرایننقاشیهمینتصویربرروی.روانهستند

اماداستانازچهقراراست؟؛شنلمریممقدساست

 سهستاهرسالدسامبر8۹در ستارهسیریوس، بهنام، ره

پادشاه پدیدارسه آسمان در امتداد یک در خورشید و

)فرزندشوندمی سیریوس دنبال به پادشاه سه چنانکه ،

اینسهپادشاههمانسهمغایرانیهستند.آیندمیخورشید(

براییافتناو و دنبالاو تولدناجیبه نوید بشارتو با که

و؛آیندمی در دقیقاً مسیح دردسا8۹عیسی یعنی مبر

 دنیا آیدمیزمستانبه شعرای. انگلیسیستاره سیریوسنام

یمانییاتیشتریاشباهنگاستکهبرگرفتهازنامیونانیاین

( وsearingلغت سوزاندن معنی به است سوزان( و =داغ

مشتعلکردن اینستارهپرنورترینستارهآسمانشباست.

ن)سهپادشاه(درسیفدسامبرباسهستارهدرخشا82کهدر

 سیریوسو؛شودمیترازهمالجبار همراه به ستاره سه این

جایبه اشاره کنندمیی در خورشید آنجا8۹که در دسامبر

.کندمیطلوع

امااینالگویتولدکهبراساسمسائلنجومیاست،فقط

 و تاریخ در بلکه نیست! مسیح عیسی هایاسطورهمختص

ترکهن میان هایرزمینسدر دیده نیز شودمیدیگری در.

بهزمانپیدایشهوروسو.گرددبرمیترعقباینجاداستانبه

ایرانیان ایزد میترا، خدایانمصریانو را، اسطوره. نخستبه

هایشباهتتاوسپسبههوروسوراپردازیممیایزدمیترا

برای بابتأملبسیاریرا در تفکر هبشریبهایاسطورهو

میانهآوریم.

ایرانیاندینیچند باستان، ایران پیامبر زرتشت؛ پیشاز

.شدمیایزدایرانیانمحسوبترینمهمایزدیداشتندومیترا

 اوستا در که میانهصورتبهمیترا پارسی در و آمده میثرَه

مهر،ایزدعهدوپیمانوراستی،فروغوروشناییوصورتبه

دراوستادربخشمهریشتاز.استومهرومحبتخورشید

:شودمیمیتراچنینگفته

« را ستاییممیمهر اوست؛هایدشتکهآن: آن از فراخ

کهآن است؛ سخنراستینآگاه دارایهزارآوریزباناز که

 است؛ بلنداندامیخوشگوش است؛ چشم هزار دارای که

 برجی فراز بر که دسترگباالیی )کرده است .وم(ایستاده

خورشیدبرآوردناوستنخستینایزدمینویکهپیشازسر

یجاودانه کوه فراز بر اسب کوه)هراتیز هربرز= هَرَئیتی=

آریاییراازآنجابنگرد)کردههایخانمانوهمه.البرز(برآید..

چهارم( . از و توانا و دیدباندارد هزار ده آگاهچیزهمهمهر

ن فریفته هرگز هفتم(دشومیاست، )کرده در. مردمان اگر

من با زندگی درخشان و نیایشخودمرانامبرندوبستایند،

سیزدهم(جاودانه خویش فرا خواهم رسید )کرده کهآن.

که آوریزبانپاسداربیدارودلیرِ.هموارهبرپایایستادهاست

؛را بیفزاید و باران را فرو بارد و گیاهان را برویاند ها آب

برایهرسرزمیندادآورد)کردهپانزدهم(هکآن برایکهآن.

 در )مزدیسنا(، راستین دین وجاهمهگسترش شد نمایان

شانزدهم(بتابید کشور هفتفروغ خویش را به  .)کرده

باختریبهکشورکهآن گردونهمینویچرخبلندازکشور با

ایرانیان(شتابد خَونیرَث)جایگاه . نیکِ«رتِاَ»گردونهمهررا

اسبانمهرپروازکناندرفراخنایسپهر.گرداندمیبلندپایگاه

مهر دلیر و شکوهمند به .)کردههفدهم(درآیندبهگردش

همراهانش تیرهای یک اندازه 

به پر شاهین آراسته بخشد

مهر، آنکه .م(وپنجبیست)کرده

زیبا و  ای گردونهگرداننده 

این . برازنده و آراسته است

نه را چهار اسب سپید گردو
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دادگر « رَشن»از سوی راستِ مهر، . کشند میجاودانی 

ی «چیستا»و از سوی چپ او  تازد میپاک اسب 

)کرده. تازد میاسب  کردار درست

«.سیویکم(

و صفات از برخی عبارات، این در

مهممیتراآوردهشدهاستهایویژگی

در خصوصیات این ادامه در که

ریبارزخواهندشد.دیگهایاسطوره

میان در و ایرانیانبوده خدایاناولیههندو از ایزدمیترا

درایشانرایجبودهاست براوستا ریگ»هایسرودهوعالوه

است«ودا شده اشاره آن به هند آریاییان ی برخی. در

ازدلسنگیدرونیکغاربههااسطوره آمدهاستکهمیترا

 آیدمیجهان . هنگام ودر دارد سر بر یککاله تنها تولد

سپسمیترادرغار،گاویرا.شمشیروتیروکماندردستان

کشدمیوزندمیبرزمین خونی. باکشتنگاوتوسطمیترا،

وشودمیتوسطمیترابرزمینپاشیدهزندمیکهازگاوبیرون

زندمیوحیاترارقمشودمیسببباروریورویشدرزمین

از و پدید طبیعت رستاخیز و نوروز آیدمیآن در. احتماالً

تاریکی نمادسیاهیو گاو اینجا سرما زمستانو .باشدمیو

وتوانمی گاو کشتن و میترا تولد زمان گرفتن نظر در با

نوروزازخونگاوکشتهشده،چنینبرداشتکردگیریشکل

است یافته تولد زمستان در میترا که ظهو. از اشوبعد ر

 قرار اهورامزدا ایزدان جزو میترا حتیگیردمیزرتشت، و

قربانیکردنگاوبرایاوتوسطاشوزرتشتسپیتمانممنوع

وذهنوجاندلامابهدلیلنفوذمهرپرستیدر؛شودمیاعالم

ایرانیان،میتراهمچناندرفرهنگایرانیپابرجاماندهوبعدها

حتیدردورهو؛شودمیدادهدراوستابخشیبهاواختصاص

مورد میترایی آیین یا مهرپرستی آیین قالب در اشکانیان،

پرستشدوبارهقرارگرفتهواینآیینمبدلبهمذهبرسمی

.شودمیومعابدیبرایمیتراساختهشودمیایرانبزرگ

ازلحا اخترشناسیدرآیینمیترا،مهرنقطهثقلآسمان

 بودهاستوازدیدبینندهزمینی،حرکتبیوستارهثابتو

 و ستارگان هایصورتهمه او گرد بر .اندچرخیدهمیفلکی

 هستیو ساماندهنده را قوانینبرقرارکنندهمهر نگهبان و

کیهانیونظامحاکمبرنظمجهانوبعدهااوراایزدروشنایی

سالپیش،ستاره2900درحدود.وراستیومحبتدانستند

اینستارهدرمیانهدو.عبان،قطبآسمانیزمینبودهاستثُ

شدهواقعصورتفلکیپیراقطبیِخرسبزرگوخرسکوچک

 هر در صورت، دو این و آنباریکروزشبانهبود دور به

اینگردشهمراهباگردشصورتفلکیثعبان،.اندگردیدهمی

 آسمان در را شکسته صلیب یا چلیپا باستانی رسمنگاره

پسازاینزمان.ندکهاحتماالًهمانگردونهمهرباشدکردمی

ستارهثُعبانازقطبآسمانیکههنگامیسالپیش(و2900)

،اینفاصلهمنجربهگردشاینستارهبهدورگیردمیفاصله

نقطهقطبآسمانیوترسیمدایرهیاحلقهکوچکیدرآسمان

باوریبهنامحلقهمهرکهاحتماالًسرچشمهپیدایششودمی

یاحلقهپیماناستکههنوزهمبهشکلحلقهپیمانازدواج

است رایج مردمان میان در نگاه. از اوستا، در مهریشت

هایاشاره باورهایکیهانیاز ترینمهمنجومیو تریننابو

سنددربارهآگاهیایرانیانازترینکهناوستااستوایبخشه

 زمین بودن کروی بند ۵۹از است:آمدهدستبهمهریشت

خورشیدبهفراخنایزمینپاینهدوفرورفتنآنکهپساز»

لمسکند. را کرانه دور فراخِ گردِ زمینِ این سوی دو به«

،میثرهدراصلبه«نامنامهایرانی»اعتقادفردیناندیوستیدر

روشنایی با معنا این و است جاویدان روشنایی معنای

قطبیارتباطکاملداردهمیشگی اثر؛ستاره بر و بعدها اما

جابجاییستارهقطبی،مفهومروشناییجاویدانبهخورشیدو

پرتوهایآندادهشدودرادبیاتفارسیمهرنامدیگریبرای

خورشیددانستهشد.

معموالًهاینگارهدر را نقشونگارهمیترا باستانیایرانی،

پرتوهای که مردی شکل دیدهبه سرش گرد بر نورانی

شودمی نشان انددادهمی، عصر. نگارگری در سنت این

 صورتبهساسانی، یا پرتو سرایهالهافزودن گرد بر نورانی

 و ازآنپسپادشاهان و پیامبران سر دینیهایشخصیتبر

ادامهپیداکردکهبعدهادرتابلوهاینقاشیمذهبیمسیحیان

شاهدآنهستیم کهبراساسگویدمیاحمدنادعلیاندکتر.

تحقیقیکهیونسکوانجامدادهودرکتابیباعنوانخورشید

وهنرمنتشرشده،پرتوهایهفتگانهنورکهدرهااسطورهدر

از برگرفته دارد، نیویورکقرار در آزادی مجسمه باالیسر

است مهرپرستی آیین بریتانیای. موزه در مهر ایزد مجسمه

هدارایچنینپرتونورهفتگانهاست،اینادعاراثابتلندنک
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.کندمی

خورشید آن در که میترایی یا مهرپرستی آیین احتماالً

.جایگاهاساسیدارد،ابتدادرشمالغربیایرانرایجبودهاست

 اشاعه امپراتوریروم در طولیابدمیاینآیینبعدها در و

درهایسده میالد از پس سوم و تحتدوم نواحی تمام

 در روم، برپاهایسرزمینفرمانروایی آفریقا شمال و اروپا

گرددمی آیین به تبدیل باگرددمیمیتراییسمو که

دارایهایشباهت آیینمهرپرستی، با نیزهاییتفاوتبسیار

طوربهمیتراییسمامادرآنشکینیستکهآیین؛بودهاست

پارسیان زرتشتی دین از مستقیم دورهخصوصبهو از

رواجکهاناشکانی بزرگ ایران شاهنشاهی در مهرپرستی

است آمده پدید کرد، پیدا رسمی . رومیمیتراییسمپیروان

برایبایستمی را هفتگانه درجاتی بر مشتمل مناسکی

ندکردمیپاگشاییطی معابدی. یا و نمادها اینمناسکدر

 و میترائمانندغارزیرزمینی نام به اجرا شدمییوم واژه.

میترائیومدرفارسیودربرخیمنابعبهواژهترکیبیمهرابه

)بهمعنای آبه و مهر واژه دو از که شده برگردانده )مهراب(

 ترکیب فرورفته( و شودمیگود باالی. میترائیوم در مهراب

 قرار اصلی درگرفتمیتاالر اندکی گودیِ از بود عبارت و

هروگاهیمجسمهاودرحالکشتنگاودردیوارکهنقشم

ودومهربان)شایدرَشنوچیستا؟(نیزدردوشدمیآندیده

 دیده اسالمشوندمیسویاو محرابدر کلمه با )مهرابرا

کنید( مقایسه میترائیوم. که است درگفتنی بسیاری های

 ایتالیا و روسیه فرانسه، طوربهآلمان، یا و هنگام تصادفی

.اندپیداشدهرمت کلیساهام

 آیین ومیتراییسمدر شمایل برخالف، میترا مجسمه

هانگارهاین.باستانیایران،همراهباکشتنگاواستهاینگاره

 اروپایی کشورهای از بسیاری در باورهایشدهدیدهکه از ،

 از و ایرانیان سگهایصورتکیهانی و کژدم گاو، فلکی

تکنیدبهمراسمگاوکشیدراسپانیا(.)دق.استشدهاقتباس

و میترایی آیین اصلی محور آن، به احترام و خورشید

اینجایگاهخورشیدنزدآریاییاندرو؛بودهاستمیتراییسم

از بخشی و مصر هند، ایران،

 مسیحیتهامدتاروپا از قبل

است داشته وجود مسیحی. با

 روم، امپراتور هایآیینشدن

مخ جملهباستانی از تلفی

روممیتراییسم امپراتوری در

 اعالم شودمیممنوع کمکمو

 رانده گوشه اماگرددمیبه ،

نکتهجالبوبرجستهدرآناستکهبسیاریازمحققانبر

اینباورندکهمسیحیتغرب،چهارچوباصلیخودکهبهاین

ومذاهبپیشازهاآییندینسروشکلبخشیدهاسترابه

عناصر.مدیوناستمیتراییسمیترومباستانازجملهمسیح

 دیده مسیحیت در شودمیبسیاری آیین با میتراییسمکه

در باورهایقبلیخودرا گوییمردماناروپا، مشترکاست،

از.اندکردهشدهحفظسازیبومییصورتبهدینمسیحیتنیز

.ستجملهاینعناصراعتقادیمشترک،یکیشامآخرمیتراا

اودرضیافتیشرکت زمینیمیترا، آخرینروز وکندمیدر

نانوشراب خوردمیگوشتگاوو اینضیافتدرونغاری.

سُل،یکیازهمراهانمیترانیزدراینضیافت.شودمیانجام

توسطویکشته شودمیحضورداردکهسپسمیترا عنصر.

است میترا عروج مشترکبعدی، ض. از بعد یافتسوارمیترا

تادرآخرالزمانکندمیارابهخورشیدشدهوبهآسمانعروج

دوبارهبهزمینبرگردد عنصرمشترکبعدی،رستاخیزمیترا.

جهان تمام در عظیم آتشی جهان، کار آخر در که است

بودگیردمیدر خواهند آسوده آن از میترا پیروان اما؛و

،صلیباست.عنصراعتقادیونمادینمشترکترینمهم

همچونیکداالنممتدو همانچلیپا، عالمتصلیبیا

داردنورکم بسیاری رازهای باستانی، و. هند از عالمت این

ترینمهمازرسدمیایرانتامصرفراعنهوجودداردوبهنظر

باشدهاینشانه مهرپرستی صلیبهایعالمتترینقدیمی.

شدهکشف بوده ایران فالت حوزه آییندر به باید و است

یشدهسادهکهصلیبرسدمیبهنظر.مهرپرستیمربوطباشد

پرتوکهدر82تا۷8باهاییدایرهشکلخورشیداستمانند

)شبیه شکل این از خورشید تصویر تکاملی دوره یک

آفتابگردانیانیلوفر(بهعالمت+)صلیب(ویاستارهپنجپر

المتستارهپنجپرکهبررویگفتنیاستع.سادهشدهاست

 دیده بزرگ کوروش استشودمیکاله خورشید نماد .نیز

 نماد صلیب خط چهار است ازچهارفصلممکن که سال

ویاچهارعنصراصلیآبوبادوخاکآیندمیخورشیدپدید

آتش(باشد.)نورو

دایره یک در را صلیبی خورشید، نشانه به مهرپرستان

،چهارگوشهصلیبنشانهسالهاآندوبراینکردمیترسیم

 به: شود )توجه بود اولیه مهر، آنکه گرداننده خورشیدی

این گردونه را . زیبا و برازنده و آراسته است ای گردونه

.«)کرده سی و یکم کشند میچهار اسب سپید جاودانی 

نماد گوشهدیگر دو و شببود و روز گوشهآننشاناز دو
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شاممقدسمیتراهاینقشصلیبدر.دیبودانقالبخورشی

نیزبهتصویرکشیدهشدهاست.

درچهارمیتراییسمبارزصلیبوآیینمیتراییوهاینشانه

.وبررسیاستتأملقابلچلیپایآریایینقشرستمدرایران

کهشودمیچلیپایایرانی،بهدیوارهعظیمنقشرستمگفته

تفاعدرآنچهارعددصلیببهار متردردیواره90بیشاز

است شده تراشیده کوه چهارگانه. چلیپاهای این از یکی

چلیپایاصلیب،سمبلوتندیس.آرامگاهداریوشبزرگاست

اینصلیبتوانمینوعیبهخورشیدومهرپرستیبودهاستو

صلیبمیترایینامید را سپس. باستانو هازرتشتیایرانیان

 هاسالبرای از عالمت استفادهعنوانبهاین جاودانگی نماد

من با زندگی درخشان و جاودانه خویش فرا )اندکردهمی

حتیچوبیرابهعالمت+. «خواهم رسید )کرده سیزدهم

.درامانباشندزخمچشمتاازبستندمیازدرختسروبربازو

صلیبشکستهکهقدمتآنبهحدودششهزارسالپیش

گرددبازمی سندهایینمونهو تمدن و ایران غرب در آن از

)آریاییانهند(نیزپیداشدهاست،نشانهحوزهتمدنمیترایی

است . نظر عالمتصلیبترینکهنرسدمیبه از آیینیکه

بینعنوانبه در مهرپرستی آیین کرده، استفاده دینی نماد

د ایران مقدسآریاییان و اصلی )سرزمین آریاویچ رمردمان

بعدها و سیردریا( و آمودریا رودهای بین یعنی خوارزم

کهتاکنونآشکارشدههایییافتهبا.سرزمینایرانبودهاست

توانمی بودهترینکهنگفتاز مهرپرستی ایرانی، اعتقادات

ازصلیبمربوطبهشدهکشفهایعالمتترینقدیمیاستو

مادهایقوموگیالنامروزی،کردستان.آیینمهرپرستیاست

 که مناطقیهستند و اقوام جمله کاسیاز درمیتراییسمو

گزارششدهاست.هاآنمورد

حتیچلیپابهشکلصلیبشکستهنیزازنمادهایهندویی

هندو را هند آریاییان )ایرانیان، هندو آیین در و است

نامهندوهندوازسندوسندوآمدهخواندندمی کهاحتماالً

(صلیبشکستهنشانچرخشخورشیدوچرخهزندگیباشد

باشدمیوتناسخنیز همانگردونهمهریا. صلیبشکستهرا

 اندنامیدهخورشیدپرستانآیکون آیکون. و نازی حزب آرم

بسیاریازنهادهایارتشیدرآلمانهیتلریازصلیبآریایی

آیکونامادرآندورههنوزارتباطاینصلیبراباشدهگرفته

ندکهآنعالمتمتعلقکردمیوتصوردانستندنمیخورشید

بهمسیحیانباستاناست.

هاینگارهسنگوشدهکشفباتوجهبهچندنمونهچلیپای

سه قدمتبیشاز گیالنامروزیکه لرستانو کردستانو

خورشیددرایرانهایعالمتوکشفبعضیهزارسالهدارند

ودرقبرفرعون،اثباتخاستگاهفرهنگی،هندالنهرینبین–

واقعیت معناییصلیببه استترنزدیکو شده نماد. حتی

 را توانمیچلیپا سنت برخیبافیقالیدر در و ایرانی

چلیپایهایفرشهایطرح یک کرد؛ مشاهده نیز ایرانی

 وسط در هاقالیبزرگ . ایرانی ادیان ویژهبهنمادهای

وداریوشبزرگبهمصرنیزشاهشایارخمهرپرستیدردوره

بعدازظهورمیترادربینآریاییان،هاقرنو؛منتقلشدهاست

ایننکتههم.کندمیهوروس؛خدایخورشیددرمصرظهور

،گفتنیاستکهکاربرد«را»و«هوروس»قبلازپرداختنبه

 قبطیاوواردایرهصلیب و مصر مسیحیان میان بار ها،لین

تسالبعدازمیالدمسیحظاهرشدهاستکهایننوعدویس

صلیبدایرهدارهمانصلیبخورشیدپرستاناستویاقائلین

خورشید قدرتخداوندیعنوانبهبه و نماد با. نیز مصر نام

الزمبهذکراستکه.میثره)صورتاوستاییمیترا(پیونددارد

،اسبوشاهینازچلیپا،سرو،گاو،نیلوفروزنبق،شیر،عقاب

نمادهایایرانیهستند.ترینمهم

.درموردهوروس،درمصرباستاننیزنظریاتیوجوددارد

او پشتسر در تصاویر بعضیاز در پرتوهایخورشیدیکه

،همانندکندمیارتباطاوراباخورشیدمشخصشودمیدیده

هوروسخدایخورشیدمصر.پرتوهایخورشیددورسرمیترا

باستانبود . با باستانRaهوروسبعدها خدایآفتابمصر

وشودمیهورَختینامیده-ادغامویکیشدهاستوبهنامرا

ایجاد کندمیتکخداییوفرمانرواییبرتماممصررا شاید.

 با را، هوروسو شباهتواژه به باشد وهایواژهالزم اهورا

صورتبهیرانباستانبهجریاندینیاو؛میتراکمیدقتکرد

آیینمهرپرستیدرپیشاززرتشتوآییناهوراپرستیپس

زرتشت اشو ظهور از خورشید. خدای و جدید خدای این

 الههآسمانمتولدروزههمهمصریان، .شدمیهنگامبامداداز

بودکهدرایگشودهگاهیخورشیدبهشکلشاهینپروبال

 پرواز بیکران کردمیفضای .Ra،هلیوپولیس مردم دید از

وازدرونآبینیلوفرآبباستانییاازنخستینگلوسیلهبه

نیلوفرآفریدهشدهاستهایگلبرگ آبینیلوفرگلنیلوفرو.

درفرهنگواساطیرایرانیوهندینمادباکرگیونیزنمادو

است خورشید همراه توانمیپس. که مادریRaگفت از
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آمدهاست)همانندعیسیمسیح(باکرهبهدنیا .Raبهشکل

 داده شاهیننشان سر یکدستششودمیمردیبا در که

قرصخورشید برفرازسراو، سردایرهقرارداردو صلیببا

.شودمیدیده

به نیل رود طغیان که داشتند عقیده مصریان طرفی از

هوروساستهایگریهدلیل مادر طبیعتو و؛ایزیسمادر

س در چون است آسمان ایزیسدر نشانه هایزمانیریوس

طبق.شدمیگذشتهسیریوسقبلازطغیانرودنیلپدیدار

 هامصریافسانه یعنی خورشید خدای توسط زمین ،Ra

جورادرستکردوزمینراومردموRa.درستشدهاست

به باروریرا حیاتو و آورد وجود به گیاهانرا حیواناتو

هالکتزمین به خونگاویکه با که میترا همانند بخشید

از بسیاریدیگر )و آورد وجود زمینبه بر زندگیرا رساند

اوستا( کارکردهایویدر صفاتو سمبل. بزرگمصر هرم

بیرون آب آن از خورشید خدای که است زمین برآمدگی

کشید سنگآب. آن از و شد پیدا سنگی دل از هم میترا

تراوشکرد.

گفتنیاستکهبسیاریبراینباوربودندکههوروسدر

دسامبرازایزیسباکرهمتولدشد)همچونعیسیمسیح(8۹

 با او تولد ایزیسایستارهو باکره، )مادر شرق مریم(از و

آنستارهخودتوسطسهپادشاهدنبالشدوناجی.همراهبود

میترا )خورشید، متولدشده راتازه عیسی( و کردندرا .پیدا

توسطسالگیسیکهدرگویندمیوگذارندمیترپیشحتیپا

 آنوب، نمودتعمیدغسلپیکر آغاز را خود تبلیغ و شد داده

یحیی( توسط )همچونو؛)عیسی داشت شاگرد دوازده

عیسی جهانگردی. و دارد( همراه هشت اوستا در میترا

عیسیکردمی )همچون ه میترا؛ همچون برایکهآنو

 در )مزدیسنا(، راستین وجاهمهگسترشدین شد( نمایان

 دارای معجزاتو انواع با نور،هاینامهمراه زیادیهمچون

حقیقت،پسرمبارکشدهتوسطخدایان،چوپانخوبوبره

وسرانجامپسازخیانتتوسطتایفون،هوروسبهخدابوده

ز مدفونشدن، روز سه از بعد و شد شدصلیبکشیده نده

او)همچونعیسی شدن کشته و میترا آخر همچونشام و

توسطیکیازحاضراندرضیافتاووعروجش(.

ازبعدهاسال و درRaمیترا نیز دیگری خدایان ،

چهارگوشه پدیدار تولد الگوی همین با شوندمیدنیا مثل.

ودیونیوزوسوآتیسدریونانواروپاکریشنادرهند همه.

ازمادریباکره8۹نیزدرهاآن دسامبرو حتیدیونیوزوس.

 کشیدهسال۱00حدود صلیب به مسیح میالد از قبل

8۹عیسیمسیحنیزازمادریباکرهودرهاازاینپس.شودمی

دسامبربهدنیاآمد.

شانه اینالگویتولدباشدو از شایدمسیحآخریننفر و

جایگاههمیشگیحرکت سویبهستارگانچپمریممقدس،

اماآنچیزیکهبیشترازهمهدراینمیانبرجسته؛خورشید

 یگسترهاست، و مهرپرستی آیین وتأثیرنقش افکار

■.باشدمیمختلفهایسرزمینایرانیدرمیانهایاسطوره
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 «UBX»داستان کوتاه  
«ایمانسیف»سندهینو
 

کهچیزههم داخلآسانسور ازصبحروزشنبهشروعشد،

بودمدرمخیلهخودبهدنبالطرحراهکاریبرایتیترکردن

..نبودم..کاشایکهخویشبود

استراحت وارد کردنهااتومبیلگاه بیدار برای شدم که

 روزروروبهایبدشانسیاتومبیلخویشبا آن در که شدم

تصور زمستانی خشک و نسرد را فالکردمیش ولی م،

 اندکی استرسمن فروشاز کاستمیدخترکفال کار»،

سوختهآبیکمموتوراتومبیلمبهعلت«بزرگیدرپیشداری

.گفتمیبودالبتهاینرامکانیک

 اتوبوسرفتم، ایستگاه سینههایسرفهبه کز کز و مکرر

گازاکسیژنبخشزندگیوصدایطرفیکعبوسبهخانمی

 پسریجیرجیرو فرسوده و طرفیپریدهرنگآتلکهنه از

 ذهن پرمشغلهدیگر را طرفبهمن سوق بویدادمیخود ،

مارامتوجهآمدنخودکرد.اتوبوسسوخت

نویدبخشمانندزنگآخرمدرسهامخانهدرجیرجیرصدای

بدبود.ظاهربهتمامشدنروزی

مصرفکردداروهایمکهوقتی رویمرا

وکان کشیدم دراز تلویزیون جلوی اپه

از پخش حال در ژنتیک علم مستند

و ساخت خود متوجه را من تلویزیون،

 یک کردن مطرح راپروژهجرقه جدید

داخلمغزمزد.

وپسرخانمگاهاتوبوسدوبارههمانصبحروزبعددرایست

رادیدموحسکنجکاوانهمنکهگاهیاوقاتهمکاردستم

دهدمی بیماریمثل نوع و علت که افتاد جانم به خوره

رسیدناتوبوسواندکتعللموقعبهپسرکراجویاشوماما

منموجبشدکهمجالرفعکنجکاوینباشد.

 دوباره نهایتادبوهاآنفردا با بدونتعللو دیدمو را

خانمشدهآنچروکایچهرهاحترامعلتراجویاشدمکه

 بود معلوم هرکدامکه غمیشیارهایاز از صورتشناشی

دادجانبیبزرگبودهجوابمراباصدایی

حلب» منطقه شیمیاییزمانجنگتو که بودم پرستار چه

«بهسعیدحاملهبودم...کهوقتیوشدم

 ننفسنفسبه شیمیایی مواد آن انگار ندخواستمیافتاد

تکردو،اندکیسکواندآوردهبدانمکهچهبرسراینخانواده

و گشود لب مجدد و کرد مصرف هم اسپری پاف سه دو

سخنگفت:

بر» ناقص پسری آوردن دنیا به احتمال گفتن دکترا

«چربدمیاحتمالپسریسالم

آهیکشیدوگفت:

اصرارپدرسعیدباعثشدکهمنسعیدرونگهدارمکه»

اونمچندسالیمیشهکهماروترککردهورفتهپیشاونی

«ازاولعاشقشبودکه

رو«UBX»مسئولپژوهشکدهمجوزکارروپروژهکهوقتی

رویبهثمررساندناینکار وقتمرا انرژیو دادمنتمام

گذاشتم.

ازدست مالقاتدیگرمنومادرسعیدموجبناراحتیو

دلیلبهدادنسعیدومادرشبرایمنوتیمتحقیقاتیمشد،

پیشنهادمکهکارتحقیقاتیرویوقتیمادرسعیدبکهاین ا

محدودیتهایسعیدبودبهسرعتحالتتهاجمیگرفتو

جوابمرابابهمیانکشیدنپایپدرسعیدداد؛

«کنید؟کارچهرهمسرشهیدماشمامیخواییدبایادگ»

تاآمدمقضیهراشرحدهممادرسعید

گفت:

« رو سهیل گرفتنذرهذرهعراقیا ازم

نهدیگهنه.واییدسعیدرو..شماهممیخ

«نمیذارم

آمدناتوبوسمجالتوضیحراازمنگرفت.

سختیکبهیکروزها هم من و بودن گذشتن حال در

؛هرچنداتومبیلمتعمیرشدهبودولیکردممیرویپروژهکار

اتوبوسبهمحلکارم با مادرشهرروز برایدیدنسعیدو

 کردممیعزیمت از دیگر امرهاآناما این و نبود خبری

دلیلیجزقضاوتعجوالنهمادرسعیدنداشت.

تو ما که بود گذشته ماهی چند پروژه شروع نستیمااز

آزمایشرارویکیسحیوانیشروعکنیمولیسرطانیعمل

 توالی یکHoXکردن را همه وسوسهکمخیال ناراحتو

رابرانگیختهکردهبود.هابعضی

شدیدپروژهکهاندکیهایاسترسسیدمشبکهبهخانهر

کردهبود،منراواداربهتزریقانسولینکردجاجابهقندمرا

تسلیمخوابشدم.جاهمانوازفرطخستگی

ایستگاهاتوبوسوندیدنسعیداماامروزحسخوبیبازهم

داشتم معلولیناتفاقبه. دوستانبرایسرکشیاز جمعیاز

تماممحوطهپربودازبویجسمیبهآسایشگاهب رنارفتیم،

شب که به خانه رسیدم 
های شدید پروژه که اندکی  استرس

جا کرده بود، من را  قندم را جابه
 ولین کرد.وادار به تزریق انس
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سازویولنیکهماهرانهاندازطنیندوستیوپاکیکهبانوای

شدمیهمترداشتنیدوستشدمیهمنواخته کهترنزدیک.

 از یکی پشت از راهاپنجرهرفتیم شاگردی و استاد سایه

دید،اینصداازدردفکرپیداکردنسعیدکهداشتشدمی

.کاستمیاندکیانداختمیغزمچنگرویم

 شدیم که مراسم سالن قلبایصحنهوارد که دیدیم را

اندکیتسکینبخشید،سعیدو آکندهازغموافسوسمانرا

مادرشدرحالنواختنویلنبودند.

یاددخترم او،انداختمیاینصحنهمنرا نواختمینیز

 اثر بر سولی گوش فقط تصادف دادمیانحه با، نتوانست

ید،باکاریکودکانه،خودش،مادرش،مادریخودشکناربیا

 من چشم از تصادفرا که تمامدیدمیرا منگرفتو از

تباهشد.شبهیکباخودکشیآرزو،آرزوهایم

بگذریم...

کاملقضیهراطوربهمادرسعیدراکهبعدازتمریندیدم

باردومطرحکردمولی عبوسمواجهمعترایچهرهبا ضو

شدم.

ازشروعمراسمنگذشتهبودکهآتلپایسعیدایدقیقهده

سعیدرابهآغوشکشید،گناهبیدررفتوزمینتننحیفو

مراسمرابهتوسکوتیعجیبفراگرفت،صدایگریهسعید

 بیهایمشتو که بیبهجانی مشتشتجانپای از زدمیر

وجودمرالرزاند.بندبند

موافقتکرد.هاآزمایشدرسعیدباحضورسعیددرما

قرارشداولینکیسانسانیآزمایش،سعیدباشدآزمایشی

ستهمصدباشدهمصفر.توانمیکهبرایسعید

مورد موش دیدم، را چیزی شدم که آزمایشگاه وارد

 با بود، شده برابر بدنشچند العملیعکسآزمایشاجزای

چیزهمهکهداشت،داشتکنترلیقابلغیرسریعوالعادهفوق

بین از وقتیمتوجهحضورمنشدبردمیرا منطرفبهو

گازگرفتورحمله شدیدبودقدرآندردش.شدوگردنمرا

کهمنازخوابپریدم.

گردنمرالمسکردمخوشبختانهفوراًحسعجیبیداشتم

راکهیاچیزدیگرینبودامادستمگازگرفتگیهیچاثریاز

کردممیجاجابه ناحیه در شدیدی احساسپهلوهایمدرد

کردممی چیزی خواستمیانگار داخل، راپهلوهایماز

پاهایم،همیندردرادرناحیهانگشتانبیایدبیرونبشکافدو

مانگارجملهانگشتانمقصدترکیدنداشتندرشدمیمتوجه

در گرمی چیز کردم احساس که بود لحظه حالهمین

بدنماستتاآمدمببینمکهدردآورجهیدنبیندوقسمت

کهرنگودودستترکیدوپهلوهایمچهشدهاستپوست

بویشان هم به را آمدندزدمیحالم قدرآندردش.بیرون

دادبزنماماعضالتگردنممجاریخواستممیشدیدبودکه

سختامتنفسی کهمکردمیوداشتمازخفگیفشردمیرا

شدهایمکتف منفجر در.نیز زدند بیرون دیگر دست دو

هرانگشتهاترکیدنهمین بودکهچشممبهپاهایمافتاد،

دوتاشدهبود.

انسولینموادشراجایبهوقتیچشممبهسرنگیافتادکه

متوجهشدم سرنگیرااشتباهبهبهخودمتزریقکردهبودم،

آورد خودم با آزمایشگاه از که را بودم انسولینبهجایبهه

.امکردهخودمتزریق

 چاره بروم،سرعتبهتصمیمگرفتمبرایراه بهآزمایشگاه

محققاننیزهمسانمن یکیاز شدم آزمایشگاه وقتیوارد

برده خودم همراه قابلتزریقرا مواد منکه اما بود؛ شده

بودم،یعنیچهاتفاقیافتادهاست؟

فتیکهوصداییکلفتگ

سالمدکتر.-

نگاهکردمباچیزعجیبیمواجهشدم، وقتیپشتسرمرا

 ترس از پژوهشکده رئیس و گروه اعضا منکهاینتمام

تویهاآنبخواهمحاصلپروژهراازایرانخارجکنمودست

پوستگردوبماندیکنمونهازموادتزریقیرابرایخودشان

واداربهتزریقکردههاآنبرداشتهبودندووسوسهقدرت را

بود . پادزهر ساخت برای خواستم موردکاربهدستتا شوم

هرکاریکردمنتوانستم گرفتم، ضربوشتمدوستانقرار

تمامکهاینبهداخلشهرشومالبتهبعدازهاآنمانعازورود

وسایلآزمایشگاهراازبینبردند.

کهوقتی ماندمداشتمبا تنها رفتندو فکر کردممیخودم

 استارت اولینبدبختیهمهاینکه بود، شده زده کجا از

 به ذهنمچیزیکه که اتوبوسیبود کرد ازچیزهمهخطور

صدایزنگتلفنیکهبرایمآشنا.گاهآنشروعشدهبودایست

بهخودشجلب را دائمحواسم ولیتالشمنکردمیبود

نبود، ثمر مثمر تلفن کردن پیدا تلفنبرای صدای همراه

:گفتمیصداییگنگاماآشنادائم

بلندشو-

بلندشودیگه-

گاهخودمبودم،نهخبریاستراحتازجایخودمپریدم،در

..ازجهشبودونهخبریازآزمایشگاه..

چیزهمهاحتماالً روز صبح منیاشنبهاز که شد آغاز

فرهنگیهنریژنتیکایران سایت فراخوانجشنواره در را

 ■...مشاهدهکردم

http://www.farakhan.org/%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.farakhan.org/%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 «مورچه»داستان کوتاه  
 «رادهستیقاسمی»سندهینو


.اولمجایسررسیدمبرداشتمکهقدم۷0درست

رادورشتادورمنکهکرهبودیکانگار.نشستمجاهمان

پیمودمقدمدهدر قدمدهنهمیزمینکرهتمامیعنی؛

استبزرگقدرآنزمینیکرهکردممیفکرهمیشهبود؟

رسیدهاالناما!رسمینمشروعشینقطهبهوقتهیچکه

بابلکه،سختیبانه،زحمتبانه،بودم پای8همین

!دردسریبوراحت،خودم

ودیتابیمترتمامچههرشدتباسرمباالیخورشید

ومنفهمیدمتازه یاضافهبهقدمی۷0یکرهیک

منرویرانورشتمامخورشید،هستیمتنهاخورشید

سراغمبهسستیورخوتحالتکمکم.بودکردهمتمرکز

گفتسرمازپشتصداییناگهانوآمد یهانفسدیگه:

راهمتصورشحتی.کردمنگاهشبرگشتم!میکشیاخرو

کوچولوییمورچهصدایصدا،آنبکنیدیدتوانمین

بودکردهاغوامرارنگشکهجذابیتبودیرنگاهیس انگار.

:گفتباشدخواندهرافکرممورچه

هستمتومرگیمعجزهمن من.

نباشماینکهازدمیترسیممرگاز

نیستو اصالًیادمیترسیمبشم

مرگمازبعدباشمکجا حاالو!

بودکوچکیاینبهیمورچهمنمرگیفرشته البته.

تشنگیووگرسنگیزورازکمکممنگفتینمهمبیراه

،بودزودمرگبرایهنوزاما؛مشدمیحالیبشدیدآفتاب

هنوزونبوسیدمرازنییهادستهنوز،نشدمعاشقهنوز

وبودکوچکمیآرزوهاچقدر.نداشتمخودمازفرزندی ؛

مسلماً.بودیمتنهامورچهومنکهکرهاینرویاالن

تصورش آنبامورچهاینکهبکنیدیدتوانمینرا

بتواندالبتهومشکیدرشتیهاچشم خواستنی،

باشدمنیمعشوقه مردعجبییگویمخودتباحتماً.

هستماحمقی کن! خیلیمورچهیکبهاعتمادباور

درست.مناستمثلدوپاییموجودبهاعتمادازترراحت

اماباالترممورچهازارادهواختیاروفکرلحا ازمناست

بهمتوانمیثانیههرکهییهارنگوروحمیهایدگیچیپ

وبگیرمخودم کنمبازیمتوانمیکهییهانقشالبته

.استبودنمورچهازترمزخرفمراتببه

هامورچهیالنهکردنپیداامیسرگرمتنهامیهایبچگ

دربعدوشودپیدایشملکهتانشستمیمآنجاقدرآنبود

ملکهوبال8شکوهباونمادینمراسمیک بهراسر

جعبهیکدروکردممیجداتنشازپیروزیینشانه

.کردممیجمع

روحیآرامشبرایرااینالبتهنپرسراتعدادشان

میگویمخودت احساسآن! هامورچهکردممیلحظه

باعفریادشاناینکهبرایمنوزنندیمفریاد ثبیشتر

راهمگیوختمیریمنفتالنهدروننشودوجدانمعذاب

دمیکشیمآتشبه نیستمدلسنگمننکناشتباهنه.

چهواستآورجانیهکارهایدنبالکهبودمیابچهتنها

هامورچهیجمعدستهکشتارازباالترلذتی کهتربزرگ!

بودکافیداشتمسنگپرتابدرعجیبیمهارتشدم

سریعپرتابیکبادرست وبگیرمنظرریزرایاپرنده

شدمیزمینبرنقشپرندهمنطرفازسنگ باالی.

نگاهدمیرسیمکه سرش

نجاتبراینهداشتیااحمقانه

دردازرهایییبرابلکه ا. نیو

یهاگربهیروزانهخوراک

وپیرزنمادربزرگم.بودمادربزرگم

.داشتاشگربهدوهبوحشتناکییعالقهوبود غرغرویی

ازکردممیحسادتهاگربهبهزیادشتوجهازهمیشه

 منودهدیمغذابرایشانوبوسدیمراهاآنمداماینکه

وکردممینگاهخنگولویتیمیهاآدمعینگوشهکی

بودم گربهکاشبوداینآرزویم هاپرندهبارچندیاهفته!

ومآوردیمهاگربهبرایوکردممیشکاررا روزباالخره؛

رسیدفراموعود نبودخانهمادربزرگم.  بهطنابدوتا.

قدیمینفتییبشکهتادوبعدوبستمانگورداربست

همانبامراسمیطیراهاگربهدادم قرارمقابلشاندرست

بهراهاطناب وآوردمگونه،مادربزرگیهانوازش

بعدوبودحکمقرائتزماناکنونوزدمگرهگردنشان

یهایروادهیپ:مثلخواندمترتیببهآنانجرائماز لیستی

خیرهظروف،کفلیسیدنآشپزخانه، درموقعیبوشبانه

ازبعدیهاعشوهمهمانان،یهاچشمدرموردیبشدن

..ونوازش بودحکماجرایهمآخردر. چندمردنشانتا.

 قدر آن زمین ی کره کردم می فکر همیشه
 ی نقطه به وقت هیچ که است بزرگ

 .بودم رسیده االن اما! رسم ینم شروعش
 



 

 0313 اسفندماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و پنجم شماره 11

نگذشتبیشتر دقیقه مادربزرگمیهاغیجوهاهیگرخب.

!بهترالبته.میگوینمرا

شدمیتنبیهبایدخرفتپیرزناین بهداشتمورچه.

دادمیگوش وکردمینگاهمیاچشمه حاالتاراستی.

هازمستان.نباشدلبدقدرنیاخوردی؟گنجشکگوشت

نانکلیباموشتلهچندمندیباریمکهبرفیاولین

مانخانهحیاطیهافبرروی وکردممیآمادهخشک

اعتماد غذابههاگنجشکمدتیازبعدوگذاشتمیم

پوستکندنالبته.فتادندامیمندامبهوکردندیم

جزءمیزندهنوزقلبشانوقتی زندهیهاگنجشک

 کباببعدوبودمنزندگیلحظاتنیتربخشلذت

.برفکنارگنجشک

درارخشمهایرگوبودزخمازپرمورچهنگاه

جوانیدرگاهیدیگراست آدمخب.دمیدیمشیهاچشم

وکندمیشکاررابارداریآهویبعدورودمیآهوشکار

منتقصیرخباستباردارفهمدیمپوستشکندنهنگام

نبود سرمدرآهوشکارهوایوبودمخریده تفنگتازه.

نحسیبرایتباردار آهویگفتندوترسیدندهمراهانمبود

 بهشانسبرایراآهوآنشاخونترسیدممنولیآوردیم

کردمآویزاندمیکلدسته وبستراشیهاچشممورچه.

ازراپاهاییحرکتصدایمنوکردبازلحظهچندازبعد

خوردمی تکانپایمزیریهاخاککردممیحسدور

ینالهصدایشاید.ندآمدمیطرفمبههامورچهازلشکری

بوینهولیبودکشاندهمنسمتبهراوستانشد مورچه

شایدتنم فشارکردحرکت صورتسمتبهمورچه!

درستوبوددردناکمیهاگونهویربرپاهایشسنگین

ایستادمیهامژهزیر بخوانمراذهنشتوانستمینم. االن.

همبهمیهاپلکنهبود ایستادهمردمکمرویدرست

 نگاهآنبابعدوکنمحرکتیتوانستمیمنهوخوردیم

زدیاضربهامهیقرنبهشیهادندانبااحمقانهمظلوم چه.

.مضحکییمورچه

میهاچشمیمزهشایدکرد؟شروعمیهاچشمازچرا

دارد؟فرق

بودماندهمیهااستخوانتنهاوبودکردهغروبخورشید

تمامبازیبایمانداماینکه ازبودمخوشحالمنو

گاهچیه وبودشدههامورچهازلشکریغذایاشیراغواگ

■.نخوردانسانیهیچدردبهعضوماهدایکارت
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 «سكانس یك، برداشت هشتاد و سه» داستان کوتاه 
«مائدهمرتضوی»نویسنده
 

تکانیبهکمکم،همهآمدصدایقیژقیژدرفلزیکهمی

دادندخودشانمی تیمیرویتختغل. یوقوسکشزدند،

خمیازهمی و بدرقهآمدند همهای اینی میی .کردندها

ساییدرامیهاسنگهایمیزصبحانهکهرویصدایچرخ

بپاشند.خوابمانیماندهتهمثلسطلآبیبودکهروی

هایآبیکهتاصبحرویجالباسیآویزانماندهپیرهن

بودند پایان به انتظارشان اکنون بود، .رسیده

تیهایدکمه روی داشت بستهشرتشان سفید های

شدمی آبی. از صفی دقیقه چند جلویپوشظرف ها

روشوییبستهشد.

میزسفید روز را نفر هر صبحانه روز هر مثل پوش

چید:استیلکنارتختشمی

پنیر وقالبکوچکی بربری نان از سانتی ده مربعی ،

کره.

همم دادندیروزهایزوجمربا کهخیلیمربایهویج.

،کردممرباراباکرهنیمآبشدهقاطیمی.دوستداشتم

مالیدمروینان.می

من حرکت این از حالش همیشه

خیلیاصولداشت،توی.خوردهممیبه

شچیزهمه پوشیدنش. غذالباس ،

،حتیخوابیدنشخوردنش صبحانهنان.

خوردتستمی رو. که فتا پنیر شدهبا یشگردویپودر

کشید.اشراهمتلخسرمیچای.ریختمی

کنارسفید چوبی میز روی را چای فالسک پوش

گذاشت لیوانتلویزیون ، وبارمصرفکیهای شمرد را

رفت و کرد درست فالسک کنار پالستیکی .ستونی

همه شدبازهمچیز تکرار سوم. و هشتاد بار برای مثل.

اتریبدونکالم،ئت.رودمییصحنهتئاتریکههرروزرو

آبی بازیگرانی تکراریبا نقشی ایفای به که پوش

.اندمحکوم

از.شهرهنوزیادماستتئاترروزیراکهباهمرفتیم

گویددکترآبتینمی.معدودخاطراتیاستکهیادممانده

چهخوبکهاینخاطره.بخشخاطراتمغزمآسیبدیده

سالمماندهنه؟

جلوقدرآنگفتیچرا.ازجلویمانردیفچهارمبودجا

منمپقیزدمزیر.گرفتیدهنبازیگراتوصورتمونهتیبل

خنده . بهم بازیگرها رفتغرهچشمیکیاز همیادت. تو

رفتهبودموبایلتراخاموشکنیوپشتهمبرایتپیغام

آمد بیرون. آمدیم کردند اعتراض که نفری چند توی.

روی وحیاط خوردیم بالل و نشستیم سیمانی نیمکت

خندیدیم.

صبحانه بعد قرمزترهاجوان، و زرد ورزشی وسایل با

پیرتر و حیاط توی با وقتیروادهیپها ساعتی دو

گذرانندمی تختمصبحانهماندهته. کنار سطل توی را ام

پوشموهایپالستیکیسفیدمرامی،دمپاییکنمخالیمی

شم سالن میاز بیرون شش زنماره روی. سالن بیرون

اندزمیندوخطرنگیکشیده سبزوقرمز. خطقرمزبه.

اتاقسمتدیگرسالن و ورودمیهایانفرادیبیمارانها

پرستارانخطسبزبهاتاق هایپزشکانو شاخهانتهایی.

زندوبادیدنملبخندمی.خطسبزمطبدکترآبتیناست

:گویدمی

کهاینجامهمانی.استیآخریروزها

می برایش مادرم که قبل هفته هررسمبهگویم

شنبهبهدیدنمآمدهبودوازسفرچهار

تویبچگی برایمشمالیکه داشتم ام

نمی یادم چیزی آمدگفت باورم.

مینمی مادر گویدراشدخاطراتیکه

باشمواقعاً کرده تجربه و. نامزدی از

اماآنروزلعنتیرا؛یبهخاطرنداشتمهمچیزامعروسی

دارم خوببهخاطر بقیهترپررنگ. از رنگکهپرقدرآن.

راپوشانده.هاآنرویخاطراتدیگروشدهپخشجوهرش

آمدیم بیرون که آموزشگاه رویاز موبایلت گفتی ،

برگشتی و مانده جا میزت آن. کنارمن خیابان طرف

هاچ گوجهماشین ماندمیابک منتظرت مان به. موبایل

آمدی چکمیدست داشتی انگار تماس، ببینی کردی

نهرفتهازدست دارییا ناخیاب...حواستبهخیاباننبود.

حواسشبهتونبود.هم

می آبتین روزیدکتر و است موقتی فراموشیم گوید

میهمه یاد به را آورمیخاطراتم کمتر. را داروهایم دز

کهزندگیگویدازاینبرایمازقشنگیزندگیمی.کندمی

از هاییحرفجورنیاادامهداردوجوانموحیفاستو

 زنند.هاییمثلمنمیکهبهآدم

آبی بقیه با تویحیاط که میپوشدیروز قدم ،زدمها

خاطرهگل باغچه توی رز روزهای از اولای های

روزی را که با هم رفتیم تئاتر 
شهر هنوز یادم است. از معدود 

 خاطراتی است که یادم مانده.
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اینخاطرهبهاحتماالً.مانرادروجودمزندهکردآشنایی

خاطرهگوشه جوهر و بوده چسبیده مغزم تلخهای ی

نریختهرفتنت رویش راست. آبتین دکتر هم شاید

خاطراتمکممی گردندکمبرمیگویدو کاشخاطراتتو.

زودتربرگردند.

و بود معلماردیبهشت روز بچه. قراربا کالس های

بخریمگذاشتهبودیمبرایتیکسبدرزسفید قرارشد.

ولیمن.سبدرامنبخرموسهمهرکسراحسابکنم

گل از یکی و زدم خریدمجر قرمز را ها وقتیآمدیو.

.چشمتبهسبدگلرویمیزتافتاد،گلازگلتشکفت

اشباشیطنتپرسیدیچرافقطیکی.انتظارشرانداشتی

یکیقرمزه آن شیطنتگفتم با ؟

منم.

فهمی روز سختهمان دی

عاشقتم.

اینجاروز آوردنم که اولی ،های

می کابوس دیدمزیاد را. تو

می که صورتتدیدم مربایبه

خندندوبقیهمی.ایایوپشتمیزتنشستهآلبالومالیده

می نشان انگشت با میمرا هو و کننددهند جیغ.

میمی خواب از و پریدمکشیدم سفیدچند. پوشتایی

چیآمدندمی می، تزریق میزهایی و رفتندکردند انگار.

می سفید پررنگرنگ آبی جوهر روی پاشیدند

هایمکابوس . سفید جوهر زیر آرامآرامصورتقرمزتکه

گرفتم.آراممی.شدمشد،راحتمیپاکمی

صبحانه روز عسلیک و کره با دادند آلبالو مربای ،.

ترسیدم خیلی افتادم. راه سالن مرتوی را، همه بای

بقیههمبه.آشغالکردمتویسطلشانبرداشتموخالی

صبحانه ریختن دور به کردند شروع من از .شانتقلید

.ردکترآبتینهمهمراهشانبودهاآمدنداینباپوشسفید

هاهمبقیهراآرامپوشسفید.دکترمرابهاتاقیدیگربرد

کردند امبودمتویاتاقانفرادییاهفتهکی. هایمکابوس.

کهکمترشدبرمگرداندنبهسالن.

می کابوسدکتر خیالیگفت اندهایت کن. سعی

بهیادبیاوری. همانگاریدلشدکترخاطراتخوشترا

خوشی خاطرات چه بود باقیخوش خوشی خاطرات !

بود نمانده بودند. شده پاک خودت مثل هم .خاطراتت

حهزندگی.توازصفهاازمغزمآن

.صورتتروبهزمینبود.پرتشدهبودیوسطخیابان

باصدایبلنددادزدم:.وقرمزبودتکهتکهبرشگرداندم

کنی مسخره منو بلدی ،فقط

همه مرباچرا رای ها بهمالیدی

هان؟صورتت

می به و کههاآدمخندیدم یی

جمعشدهبودندباصدایدوروبرم

گفتم:بلندمی

دوستندارهمربای آلبالو همه.

.بهصورتشرومالیده

گفتدیوونهشده.،یکیمیگفتشوکهشدهیکیمی

بردنت کجا شد، چی نیست یادم بردنم؟دیگه کجا ؟

 کردمچشم پنجرهباز کنار فلزی، تختی روی دیدم و

امخوابیده آبی. از پر برم و خوابپوشدور بودهای .آلود

 شرایطجدیدم نمیاوایلبا باریکنار چند روز در آمدم

هموباگذشتزمانمنتدریجبه.زدندمیبخشآرامبهم

یکیازبازیگران.هاآن،خودمهمشدمیکیازعادتکردم

تئاترتکراریهرروز.

می دکتر از را حرفداروهایم از خسته و هایگیرم

■افتم.اش،دنبالخطقرمزراهمیدهبیهو



وقتی آمدی و چشمت به سبد گل روی 
. انتظارش  میزت افتاد، گل از گلت شکفت

را نداشتی. با شیطنت پرسیدی چرا فقط 
با شیطنت گفتم آن یکی ؟  اش قرمزه یکی

 منم. همان روز فهمیدی سخت عاشقتم.
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 «برهنه در ساحل» وتاهک داستان 
«ابراهیمدریائیمطلق»نویسنده


بودسوزشکفماندهباقیراهرفتندرآبیکهازجزر

 بیشتر کردیمپایشرا . و شور آلودکفآب یهاشنو

دندیپاشیمخیسنمکرویزخمش رویکردیمسعی.

یهازهیسنگرپنجهپاراهبرودتابریدگیزیرانگشتانشبا

دیوزیمامابادیکهازرویدریا؛لبرخوردنکندکفساح

چسباندیماشنهیسپیراهنخیسونازکاورابهشکمو

انداختیملرزوسرماشیهاشانهودر پنکهنکهیامثلو

رویسرشروشنکردهباشند،موهای

.کردیمسفیدشراآشفته

بود تاصبحچیزینمانده آبدریا.

یدراُفقنشاناهنقریهاپولکازدور

دادمی مهتابدانستینم. انعکاس

شبراخواهدیماستیاخورشیدکه

بزند پس صدای. حین، این در

برایشقدرآنوآوازمرغاندریاییشیهاقدمشلوپشاالپ

بودندکه وازآرامشحاکمکردینمیتوقفالحظهآشنا

 لذت ساحل بردینمبر . پر توری با بود ازماهیگیری

 به زود باید کوچککه زنشرساندیماسکلهماهیان تا

اولصبحبفروشد خرابشانخانهتسمهوپروانهیخچال.

تعمیرکارگفتهبودبایدبهفکریخچالنوباشد.شدهبود

 حدوپلهپولولی از خرجشان هم اواخر این و نداشت

کردند!بههمیندلیلفروخت،گندمیاگرنمی.گذشتیم

بهصیدشبانهبستگیداشت.هرروزشانخوراکودخور

شبرارویدریاسپرینکردهبودووقتچیه،حالتابه

همدستبهداماندریانبودتاشکمفرزندانشراقدراین

سیرکند خودشزمزمه. »کردیمبا همدریا: یعنیفردا

نکندبخشکدودهدیمکفاف کندوجلویاهمانیروس؟

«رمندهبشویم!شالیعهدوع

ازالبالینخلستان.شدیمازدورشنیدههاشغالصدای

مگربچه بودندتا کنندپشتالکآمده وخرچنگشکار

ماهی باشد، یارشان بخت اگر یا

افتادهادهیگند ماهیگیران تور از ی

همحالوروزشانتعریفیهاآن.باشد

 با و هاشکمندارد بهدهیچسبی

حلزو اگر ببینندکمرشان هم ن

شوندیمزدهذوق . یهاقدمصدای

رفتیمماهیگیرکهمستقیمبهاسکله

هاشغال چند الحظهرا ساحلدور کردیمیاز بسکه.

حیواناتترسووخجالتیهستند!

زنشدماسکلهصبح خوانخروسبا .بودگذاشتهقرار

تحویلشهایماه زنبیل در خانهدادمیرا خودشبه و

کندرفتیم استراحت تا را. اسکله سفید دیوار دور از

دیدیم لنجهاچراغبا و بغلشبه کجطرفکیهاییکه

اندشده ولیهمچناننگرانفرداستوخوش. موقعآمده

■دلبهسخاوتدریابسته!

ی ا نقرهی ها پولکآب دریا از دور 
 دانست ینم. داد میدر اُفق نشان 

انعکاس مهتاب است یا خورشید 
 شب را پس بزند. خواهد یمکه 
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 «پادشاه»کوتاه داستان  
«سارابهمنی»نویسنده


.همدمیخیابانراشیرینیآزادکهبشومکل-

دعاکنمآزادبشوییانه؟دانمنمی-

همپیشتبمانم،بهتراستدعاکنیهمآزادبشومو-

.پدرسوخته

 هنگام بود قرار بدهد،اشآزادیخیابانیکه شیرینی

 طرفهیکخیابان و پاساژ از پر بود هایمغازهشلوغی

آخرینطالفروشی در اشکوچهکه .گذاشتیممیقرار

شدندتاقدیمیبودندکهخرابمیهاینهخاکوچهبیشتر

آپارتمانبشوند . خانه تا هایویالییخانهماندهباقیچند

شاخه که بودند زیبایی کوچههایشاندرختهای توی

.کردشهرداریپارکمیهایچراغماشینرازیر.آمدهبود

قراربیشتراز.کرددرهاراقفلمی.دادمیهاراباالشیشه

سا نمینیم طول کشیدعت می. رد که شدرهگذری

دفترهایینشانمی مشغولکتابو دادیمکهخودمانرا

کههاییکتاب.همیشههمراهمبود

یا و بودم گرفته کتابخانه از یا

بودمعنوانبهبرایش .هدیهخریده

هایکتاب را ایهفتهیکهدیه

دادن هدیه مناسبت از زودتر

.خواندمخریدمواولخودممیمی

 "اولینهدیه، بود"کوچولوشازده بودم. .درستنخوانده

یادمنیستچیبهچیبود بودم. تندخوانده فقطیادم.

بهایسیارهبودوروباهیوپسریکهازسرخیگلاست

شازدهشالیدورگردنشداشت..سیارهدیگررفتهبود

رومدرسبدهمدیگرنمی-

 کنند؟مگربیرونتنمی-

خواهمهمینرامی-

.زدمشدغولچراغجادوصدایشمیایمیچندهفته

یکیازآرزوهایمرابرایش.دیدیمهرروزکههمدیگررامی

میمی حفظ او و برایمگفتم شد آزاد وقت هر تا کرد

کندبرآورده . داشتماشحافظهبه اعتماد بانکی. هر در

داشت حسابی . تمام حفهایشحسابشماره بودرا .ظ

تویهایشمارهتلفن.راحفظبودهایشکارتشمارهروی

هاییکهازتویشمارهتمامماشین.اشراحفظبودگوشی

رمزگوشیمرا.کردشدندراسریعحفظمیکوچهردمی

اشجایزه.رمزراخودشدوروزهپیداکردهبود.حفظبود

بود.هایمفیلموهاعکسدیدنتمام

یخوشگلیداری،پدرسوختهعجبموها-

بیما که برو بود: شششخوانده دویستو در برایم

رسیبهیکدنیانورمی

توهمعجبصداییداری-

تقصیرپرتوهایپدرسوختست-

امپدرسوختهفقطمن-

آیند،دخترهاییکهآزمایشگاهمیاندپدرسوختههمه-

.اندختهکندپدرسوپرتوهانازایشانمیندارندخبرو

بلندشدهاشب،آمدکهنازمست کوتاه،که که روزها

،شد نبودندهاچراغنور جوابگو خوب راامچهره،دیگر

نمیخوبیبه شهرداری چراغ دیدزیر وتوکتک.

میماشین رد کنارمان از شدندهایی چراغ. هایشاننور

.شدباعثخیرهشدنمانبهیکدیگرمی

پنجر تنها به بودحواسمان کوچه .ه

که تبلیغاتی موسسه یک پنجره

چندوقتهیچ فقط نشد؛ باز درش

.شدروشنمیهایشبرقشبدرمیان

صفحه چند خواندن بهانه ازبه ای

هایکتاب روشن را سقفماشین چراغ .کردمیهمراهم

هایمچشمتویبدوناینکهنگاهشبهصفحهکتابباشد،

ی...:قالیکرمانگفتمیوزدمیزل

آزادشدییانه؟-

باید.آیدمیرییسراهن.رودمیکارهایمخوبپیشن-

اطالعاتبسوزد.

 کردممیبرایشبرعکسدعا شدن. تنها نگران بیشتر

ترسلو از که پژوهشگاهی استاد آزادی تا بودم خودم

هسته اطالعات نداردرفتن خروج راه ای فرقی. برایم

مینمی دلش چقدر کهخواهدکرد کشوری برود

فقطبرایکهنباشندبرادرهایش،خواهرهایشودوستانش

پولبخواهندش نهکردممینهبرایرفتنشدعااصالً. و

نرفتنش برای دعا. پیرش مادر ماندن زنده برای بیشتر

بشودبرایسرزدنشبهعلتیتنهابودقرارکهکردممی

؛اماخواهدمیگفتمراازمادرشبیشترخودشمی.ایران

ها که بلند شد،  که آمد، شب زمستان 
ها دیگر  روزها که کوتاه شد، نور چراغ

ام را  ودند، چهرهخوب جوابگو نب
 دید. خوبی زیر چراغ شهرداری نمی به
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دانستممی منکاسهنیمزیرایکاسهباید که باشد

پدرسوخته.یهبودمومادرشپدرسوختپدرسوخته

آرزویامروزترابگو؟-

خواهممی- ایجزیرهملکه تو که پادشاهشبشوم

.هستی

هایزنباشدباسراحرمحرفینیستفقطباید.آهان-

.خوشگل

همکهباشدملکهسراییحرمدانستممی.کرداذیتممی

ارزدمیحرفشبیشتر دانستمتاشککنمبهیکیازمی.

میبرده است پادشاهم چشم در بیشتر که توانمها

بکشمش بکشمش. زودتر هرچه روی. بریزم را خونش

امسوخاریهایمرغ نزد. بدهمسرشرا پادشاهمدستور

راکراواتشببرندواگرپادشاهازکشتنبردهعصبانیشد،

 اشکیدر با هایمچشمصافکنمو

پادشاهرابرایهابرده.بگویم:ببخش

خواهند.پولمی

 تمامشودچیزهمهو شکندارم.

.شدمیتمامچیزهمه

؟هایتکالسچهخبراز-

وتونشینممیتویماشینجلویپژوهشگاه.رومنمی-

.رومنمی

چرا؟-

دهممیدیگردارمباج- توانندهمیناالنبگویندمی.

.دهممیپول.خواهندمیپول.گویندنمیتمام؛اما

استایقهوههایمچشم تیره سیاهیهایشچشم. به

زدمی سیاهیکهدرونش. برقیترینکوچکیکسیاهیِ

شدهممشخصمی کهمی. هایشچشمآورداسمپولرا

می زدبرق پژوهشگاه. رییس اسم زدمیبرق اسم.

میب که رادرهایش برق زدمیآمد . هایشچشمبه

یکجورایی.دقتکردهبودمآوردمیاسممراکههنگامی

سیاهاشسیاهی میتر شدهم بود. سیاه .موهایش

بودهایشمردمک سیاه بود. ابروهایشسیاه روی. خال

کمرشسیاهبود.

آییخبریه؟علیرضا،داریرومی-

سرورمبگونه...علیرضا8۹9929-

خبریه؟-

- ایقهوهاتم به هایمالکترونچشمانت رسدمیکه

پدرسوختهایشوممیمنفجر

 تا است باید؛بودمهایششانهدرست زن خب، اما

باشدازترکوتاه مرد هایشچشمازتردرشتهایمچشم.

بود نمی. اتم مرا چرا دیدمیدانم الی برایم هایمکتاب!

هایشعریکهگذاشتوبرگهافمیهایتانشدهصتراول

هایمچشماحتماالًهاهنگامدیدنتراول.خودشگفتهبود

می زدبرق از. کمتر چشمانم سیاهی شکر را خدا

برگه.گذاشتمراکنارمیهاپولتفاوتیبیبا.چشمانشبود

باصدایبلندمی شعررا مستقیمکنارههایخطخواندم:

دایر دایره هبدنت/ ..هامچشی پیرهنت زیر و را. برگه

می دستم از خودشهمیشه بمش، صدای با و قاپید

تریواش خطمیترعاشقانهو کنارهخواند: ...هایمستقیم

شماره روز میهر تکرار برایم را حسابش .کردهای

راهاییشماره.کرداشراتکرارمیداخلگوشیهایشماره

می نمیتکرار که اگرهاییشمارهدانستمچهکرد هستند

 سریکردمیاشتباه تکراردادمیتکان نو از دوباره و

.گرفترامیامگوشیهرروز.کردمی

واردمی کردرمزگوشیرا وهافیلم.

هایمعکس و دوباره چندبارهرا

دیدمی بانکش،هایکارت. عابر

،دادمیکارهاییکههرروزبایدانجام

فیش بانکی، ومالدستهای کاغذی

تراول کمری کیف در را همراهش رنگشعسلیهای

عسلیهایکفش.کیفعسلی.گذاشتمی

بدونتوکجابروم؟-

کارتبهکجارسید؟-

قبالً.پروژهجنوببایدبرومتاچند.شودمیداردحل-

هاروسامرفتههم هایشانخانمو را .اندگرفتهمنطقه

وامضاهارییسآیمسرخانهاول.میبرومخواهمبروم.نمی

گرفتههاعکس را . راحت شوممیدارم ازکاغذبازیاز ،

 پولکی، چکاروایایبرادرهای را تو یملکهکنم

پدرسوخته

 را مراحل مییکییکیهمه سر .گذاشتپشت

رومی یک بنشینددانستم که نیست کسی دیگر زی

مانازشانسدرماشینهمبگوید:انشدنبازرویموبهروب

اینبار.شودمیداردتمامچیزهمهدانستممی.پدرسوخته

.رفتمیپسریکراواتزدهازکشوریبهکشوردیگر

نمودارهایروی بودم .برایچیستتاپشلپنپرسیده

اولدانشگاه،درتهرانهایسالکاردربورسرادرهمان

ترسیدمیم.چندباریگفتهبودیادتبدهم.یادگرفتهبود

عالقه باعثبشود بشودخنگبودنم اشکم جوابش. در

سرکجکردهبودم..لبخندزدهبودم

اما  هایش بودم؛ درست است تا شانه
از مرد باشد.  تر خب، زن باید کوتاه

هایش  چشم تر از هایم درشت چشم
 دید! دانم چرا مرا اتم می بود. نمی
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نداشت مرتبی وضع و سر دیدمش که آخری .روز

بودهایشکفش گلی درهایدکمه. یکی را لباسش

بود.بستهمیان

اوضاعتچطوره؟-

امآزادی- جور شودمیدارد باج. هنوز رییس

خواهندرادرهایحسودم،پول،پولمیب.خواهدمی

پدرسوختهسرورشودمیدرست-

لبخندزدهبود.

بود زیادمانده تاریکیهوا تا آخرروزهایخواستمی.

برایمشعربخواند همباشیمو زیادبا همانصدایبم. با

جادههایدرخت.دیوارهایشهرپیدانبودند.اشپرتودیده

ترزدهیخ قراربودندایکوچههایدرختاز که

گذاشتیممی هادکمه. بودمیکییکیرا برایشبسته در.

فکرکردهبودم.چیزیکبههزاروتاریکنیمهجاده

روممیوقتیآزادشدماولینبارباتو_

بلندخندیدهبودم.

خریدم برایش گلی شاخه شعر. اولین بود قرار

برایمبخواند هخیاباناصلیبهآخرینکوچ.کالسیکشرا

گوشیرا.چندباریدرجایخالیماشینقدمزدم.رفتم

ن پاسخ دادمیکسی . درکردممیحس گوشی صدای

استهایمجیب . رئیسهایجیبدر . هایجیبدر

برادرانش دیده. هواپیمایی عبور از ردی آسمان توی

 ■.شدمین
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 «آخرین نگاه» كداستان 
«رضاغالمیمحمد»نویسنده


 دردناکش زانوهای به گرفت را رادستش خود و

کردزحمتبه رویصندلیجابجا یشهانفسخسخس.

 آمیختصندلیچوبیینالهبا هم به صبح. همچناناز

روبهپنجرهنشستهبودواشقدیمیرویصندلیچوبی

آبی آسمان به بود زده گاهیچشمانشازغبارآلود.زل

وروی پنجره در پریدهرنگدیوار ازخوردمیاتاقلیز و

 اتاق گوشه صندوقچه عکسگذشتمیروی قاب در و

اینقرهقدیمیشمعدانوطاقچهکهکناریکآینهروی

.شدمیمتوقفقرارداشت

چشمانحاجیمثلهماندقایق

بهشمارهافتادهایشنفسآخریکه

ودیگرپلکنزد،ازداخلقابعکس

خیرهبهدرماندهبود.

برای خیلی دلش امروز بودشدهتنگحاجی باز.

طاقتنگاهکردنبهدر.افتاداتاقبازنیمهچشمانشبهدر

نداشت سالهمچنانچشمشبهدربودوهرروز۱8را

حاال.تندترزدهبودوحاجیقلباودرباهربار،بازشدن

دوستنداشتبهدرنگاهکند،کهحاجیرفتهبود،دیگر

 پریدهرنگتقصیراتبهگردنایندربچوبیتمامانگار

بود . چرخاند پنجره سمت به آسمانبازورویشرا به

غبارآلودچشمدوخت.

ایلحظهبهنظرشرسیدکهپسرشباهمانچفیهیک

از قابپنجرهکهدرآخرینخداحافظیدورگردنشبود،

رابستودوبارهبازکردغیرازآسمانچشمانش.گذشت

اشپیشانیعرقسردیازچیزدیگریپیدانبود.غبارآلود

شد. بارهیکبهکلتنشسرازیر بههایشنفسعرقکرد

افتاد شماره . را و؛بلعیدشدتبههوا بادکردهانگشتان

فشاردادنگاهشبهقدیمیوپاهایشرارویفرشکهنه

راباصدایآهیاشسینهنفسدرون.سمتدربچرخید

چشمانشدرقاب.نفرستاد..بیروبه

 شد متوقف چوبی دیگردر پلکو

نزد.

بازهایلنگه آهستگی به در

همانلبخندیکه پسرشبا شدند،

 روی قدم داشت لب به خداحافظی آخرین هایگلدر

 اتاق فضای گذاشت، اتاق وبارهیکبهفرش شد روشن

ازرویصندلیبلندشد،کمیمکثکردوشتاببهپیرزن

دربغلفشرد.پسآغوششرابازکردوپسرشراس

 درد پاهایش کردنمیدیگر خسخساشسینه.

زدمیوپسرشهمچنانلبخندکردنمی

■درمنتظرشانبود.حاجیهمبیرون


همچنان روی صندلی چوبی  از صبح
اش رو به پنجره نشسته بود و  قدیمی

 غبارآلود. ه آسمان آبیزل زده بود ب
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 «عیدِ عمو هوشنگ» وتاهک داستان 
«خسرو()یخسروجردحسین»نویسنده
 

اینداستانروازعموهوشنگشنیدم.

ازما سرشناسیه، و خیر آدم هوشنگ عمو که اونجا ز

نبرم اسمواقعیشرو که خواهشکرد اینجورهرحالبه. ،

شده،یهزنکورگفت،کلماجراسریهکیفپولِگمکهمی

ویهناهارعیدبوده.

رو همدیگه که ساله چندین االن هوشنگ عمو و من

وازاوناونتویتجریشیهقهوهخونهداشت.شناسیممی

جاییکهقلیوندوسیبآلبالویخوبیداشتمنممشتریش

بودم.

اونمدت گاهی طوالنی میهای سر زدمجا خوبی. جای

زیادبهعمو.برایزیرنظرگرفتنرفتارهایمردموتفکربود

کردم.هوشنگفکرنمی

اونبرامیهغریبهباسیبیلکلفتبودکهبهمنقلیون

.دادمی

آ جناین مزهدم با کارای یه همیشه میزده وای کرد

مزه وچیزهایبا هوا فوتبال، ایدرباره

داشتآدم گفتن برای محله توی .های

دستگیری در و خیریه به دست آدم

هایتومحلهمعروفکردنمردموجوان

همهشناختمنازشهمینبود..بود

هوشنگ عمو پیش سال دو یکی

زدکهچشمشبهاشروزنامهورقمیخونهداشتتویقهوه

مقاله از یکی درباره افتادنقدی من های دونستمقالهمی.

نوشتهمنه،چونعکسیازمنکنارمقالهچاپشدهبود.

بعدازاونرابطهماتغییرکرد.

و نبودم معمولی مشتری یه هوشنگ عمو برای دیگه

یتیبهاغلبمردماهم.تبدیلبهیهشخصیتمهمشدهبودم

رسیدعموهوشنگامابهنظرمی؛دنهانمیکتابونویسنده

کنه.بادیگرانفرقمی

ازاینبهبعدمنوبه.حاالرازمنپیشاونفاششدهبود

می راز محرم دیدچشم منو. جدید وضعیت این راستش

کرد.دستپاچهمی

داد پیشنهاد معتبر نشریات از یکی که بود هفته اوایل

کوتاهبنویسمتابعدازتعطیالتعیدمنتشربشه.ایقصه

اماطرفخیلیمؤدبونهاولینواکنشماینبودکهبگم

کنم.درپایانمکالمهگفتمیهامتحانیمی.مشتاقبود

.گرفتگوشیروگذاشتم،نگرانیوجودمروایکهلحظه

ازخودمپرسیدممنازنوشتنداستانکوتاهبایهموضوعاز

تعیینپی میش چی تویشده رو بعدی روز چند دونم؟

هوشنگ صادقهدایت، ارواحجاللآلاحمد، با ناامیدیو

غول دیگر چوبکو صادق و گلشیری .ی..نویسداستانهای

گذروندم.

بهممی زدموضوععیدآرامشمرو بود. .مخمبلوکهشده

کردنهایداستان برآورده بهترینحالتیکجور در عید

رویطوالنیچهارشنبهبراییهپیاده.جایینرفتم.زوهابودآر

زدم بیرون خونه از پیاده. در من اعتقاد به روی،چون

امیدواربودمهوایی.کنندهارونجوامیهاباشماایدهفرشته

مبخورهوسرحالبیام.بهکله

نزدیکظهربهقهوهخونهعموهوشنگرسیدموداخل

بکشم.شدمتاقلیونی

کشید؛یهعموهوشنگپشتمیزنشستهبودوقلیونمی

دارکهچشمنواز،قیمتییبسیاربزرگونگینقلیونعتیقه

زیبابود.واقعاًو

رو هوشنگ عمو قلیون وقت هر

خودشمی به منو توجه همیشه دیدم

می کردجلب قلیونش. به که روز اون

تونستذهنمنوزلزدهبودمانگارمی

ونهبخ پیشم. اومد و زد لبخندی

نشست،یهوسردرددلمبازشد.

 اگهناهارمهمونم»بهمگفت: یهداستانعیدی؟همین؟

برات شنیدی حاال تا که رو عیدی داستان بهترین کنی،

«دمتمامشواقعیباشه.قولمی.کنمتعریفمی

ایپیدایهمیزخالیگوشه.بهسمترستورانراهافتادیم

هوشنگداستانشرو.کردیم عمو و غذاییسفارشدادیم

شروعکرد:

اونوقتمنخدمتکاررستوران.بود۷۱۹0تابستونسال

بودم.

دمظهریهپسرجووناومدتویرستوران بیست. نوزده،

سفارشدادوغذاشروخوردویواشکیداشت.سالداشت

رفت.می

نشدم او اولمتوجه و رستورانشلوغبود چشمموقتی.

مثِخرگوشازجا.بهشافتاد،شروعکردمبهفریادکشیدن

زدهبودبیرون.پریدومنهمازپشتپیشخوانبیروناومدم

رفتوداشتخیابونشاپورروبهسمتپایینمی تادوتا.

خیالشدم.تردنبالشرفتموبعدبیچهارراهپایین

یکی دو سال پیش عمو هوشنگ 
اش روزنامه  خونه داشت توی قهوه

زد که چشمش به نقدی  ورق می
 های من افتاد. درباره یکی از مقاله
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افتاد جیبش از چیزی راه وتوی جای؛ اون کهاز ی

تونستمبهدویدنادامهبدم،خمشدمکهببینمچیازنمی

انگارکیفپولشبود..جیبشافتاد

البه رانندگیش گواهینامه اما نبود کیف توی الیپولی

فکرکردمبهپلیسزنگ.چندتاعکسفوریتویکیفبود

بهنظرآدم.ولیدلمبراشسوخت.بزنموازششکایتکنم

.رسیدبدبختیمی

هایتویکیفشانداختموسعیکردمازنگاهیبهعکس

یادمهتوی.اسمشفرشادفروزانبود.دستشعصبانینباشم

توییه.هامادرومادربزرگشروبغلکردهبودیکیازعکس

عکسدیگهنهیادهسالشبودوبالباسفوتباللبخندگَل

وگشادیتحویلدوربیندادهبود.

فکرکردم؛یهبچهفقیرِدیگهازیکیاز.دلمخیلیسوخت

راهمحله آهنهای گرفتم. تصمیم گشتم بیشتر رو کیفش

کیفروبهشپسبدم.

کارممعموالًصاحب.بعدعیدرسیدومنفراموششکردم

امااونسالصاحب؛کردشدعوتمیروزعیدمنوبهخونه

تویکارموخانوادشبهشمالرفتن،پسروزعیدازصبح

خونهنشستموبهحالخودمغصهخوردم.

فرشاد کیف به افتاد چشمم بعد

بودکهنافروز آشپزخونه قفسه توی با.

نکنم؟ خیر کار بار یه چرا گفتم خودم

کتمروپوشیدموزدمبیرونکهبهیکی

کمککنم.

راه توی محلهآدرسش یه بود، آهن

فقیرنشین گم. بار چند و بود سردی خیلی تاروز شدم

؛وشکلهمبودچیزهمهاونجا.اشبرسمتونستمبهخونه

می جلو چی میهر فکر خودترفتی دور داری کردی

چرخیمی زدم. در و رسیدم خونشون در جلوی .باالخره

جوابینیومد برایاطمینانیه. اما فکرکردمکسینیست،

کمیبیشترصبرکردم..باردیگهدرزدم

راه داشتم بهوقتی که شنیدم پایی صدای میوفتادم،

آمدسمتدرمی صدایپیرزنیآمدکهپرسیدکیه؟گفتم.

جوابدادفرشادتویی؟وبعدنزدیک.گردمدنبالفرشادمی

بهپونزدهتاقفلروبازکرد.

سالدست نود شایدم داشت، سالی هشتاد کم اولین.

کوره که بود این فهمیدم که چیزی . تمدونسمی»گفت:

فرشاد میای فراموشمی. رو مادربزرگت عید روز دونستم

هاشرودورمحلقهکرد.بعدشدست«کنی.نمی

فهمیکهفرصتزیادیبرایفکرکردننداشتممی باید.

بفهممدارمکهاینقبلاز.گفتمخیلیسریعواقعیترومی

اومدمروزعیدباتو.آرهمادربزرگ»کنم،گفتم:چیکارمی

«دونم.نپرسچرااینکاروکردم،چونخودممنمی.مباش

نمی امیدشکنمشاید نا خواستم پیشاومدنمی. .دونم،

منهمبغلش.جاجلودرمنوبغلکردهبوداونپیرزنهمون

کردم نوه. من که نگفتم هستمدقیقاً ش حرفی. همچین

سعیکردمفریبشبدم..نزدم

ییکهبازیمبازیکنیم؛انگاردوتاییتصمیمگرفتهبودی

بودیم نکرده تعریف رو قواعدش پیرزنمی. اون دونی،

نوهمی من که نیستمدونست فرشاد اش ولی. بود، پیر

تونستفرقیهغریبهباکسیازگوشتوخونمطمئنممی

منم.بردتمیاماازتظاهرکردنلذ؛خودشروتشخیصبده

 بودنکنارشپستصمیمگرفکههیچکارینداشتم، تماز

تببرم.لذ

اشواردخونهشدیمواونروزروباهمگذروندیم،خونه

چه کور پیرزن یه از اما بود ریخته هم به خیلیکثیفو

کردکهچطورموچیانتظاریداری؟همهاشازمسؤالمی

کنمکارمی گفتممنمبهشدروغمی. بهشگفتمیهشغل.

ک پیدا رستوران یه تو ردمخوب ازدواج. زودی به گفتم

کنممی اونمهمهصد. قصهقشنگبراشتعریفکردمو تا

هاروباورکرد.قصه

می فرشاد»گفت: عالیه همیشه.

میمی موفق تو شی.دونستم سری«

ولبخندیازرضایتهمبهدادمیتکون

امشد.کمیبعدخیلیگرسنه.لبداشت

نمی نظر ازبه خونه اون توی رسید

رفتمبیرونویهعالمه.غذایدرستوحسابیخبریباشه

خرتوپرتخریدم.

سیبزمینی، و ساالد سوپ، سبزیجات، ماهیپخته، یه

همهچیداشتشبیه.کیکشکالتی،هرچیکهفکرکنی

 عید واقعی شام شدمییه نشیمن. توی هم شام از بعد

نشستیم.

رفتمدستشوییبایدمی دیدموقتیبهدستشویی. رفتم،

فرشاداز.هفتقلیوننواونجاچیدهشده فکرکردمحتماً

.یهجاییکشرفته،تویزندگیمچنینقلیونیندیدهبودم

 زندگیم تو طرفی بودموقتهیچاز دزدینکرده وقتی؛ اما

هاروهاافتاد،دلمخواستیکیازاونچشممبهاونقلیون

داشتهباشم.

خودمروبهخاطروقتهیچ.رداشتمبدونفکرکردناونوب

خواستمبرم.تاچنددقیقهنمیبخشماینکارنمی

بهآشپزخونهرفتم.مادربزرگرویمبلخوابشبردهبود

هاروبشورمتاظرف تماممدتپیرزنخواببودومثلیه.

می خرناس کشیدبچه برم. که گرفتم تصمیم بعد حتی.

وارد خونه شدیم و اون روز رو با 
اش خیلی  هم گذروندیم، خونه

کثیف و به هم ریخته بود اما از یه 
 پیرزن کور چه انتظاری داری؟
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خداحافظیبزارم،چونفایدهتونستمیهیادداشتبراینمی

اینداشت.

شروگذاشتمرویمیزوقلیونروبرداشتموازکیفنوه

بیرون زدم خونه داست. بودهمناهمه وین توی؛ اومدم

صاحب کهرستوران بده اجازه بهم خواستم ازش و کارم

ودرصدیهمبهاوبدمقلیونبزارم اونهمموافقتکرد،.

هامتعددشدند.ادشدومشتریهازیکمقلیونکم

ایدستوپاکنموبهکهتونستمواسهخودممغازهتااین

باخودمعهدکردم؛ومرورزمانبهکاروکسبموسعتدادم

دارم درآمد هرچی افرادیکدهم از دستگیری به ماه هر

هاختصاصبدموثوابشروبهاونمادربزرگهدیهکنم.محل

ازعموهوشنگپرس گفت:«بازمبهدیدنشرفتی؟»یدم:

خاطر» به و خوشنبود حالم بعد، ماه چهار یا سه بار یه

داشتم وجدان عذاب قلیون دزدیدن استفاده. ازش هنوزم

بودم نکرده .تصمیمگرفتمبرشگردونم.

زندگی جا اون دیگه مادربزرگ ولی

«کردکسیازپیرزنخبرینداشت.نمی

«شایدمردهباشه.»گفتم:

«آرهاحتماالً.»گفت:

معنیشاینهکهآخرینعیدعمرش-

روباتوگذروندهبود.

تاحاالاینجوریبهقضیهفکرنکردهبودم..آرهانگار-

کارخوبیبراشانجامدادی..نشونهخوبیهعموهوشنگ-

گفتم- دروغ بهش من کردم. دزدی ازش .بعدشم

فهممچرامیگینشونهخوبیه؟نمی

درضمنهمونکارباعثشد؛وتوخوشحالشکردی-

توچقدازفقرایمحلهدستگیریکنیوبهقولخودتواسه

فرستادی صالحات باقیات پیرزن اون . هم هرحالبهقلیون

شد.دزدیدهمی

درراهخداودستگیریازدیگرانمجازهوهدفوسیله-

جان؟منظورتاینهخسرو.کنهروتوجیهمی

- نگفتممن اینو ؛ خوبهرحالبهاما قلیون این از تو

استفادهکردی.

برایهرحالبه- کردم هم کاری هر چون ناراحتم

مادربزرگکردماماخودمهیچی.

مگهنه؟.توهمباالخرهداستانعیدتروپیداکردی-

آرهمعلومهکهپیداکردم.-

ایمکثکردم.ولحظه

سرمی صورتش از بخونمدرونشخواستم رو مطمئن.

بهفکر.آلودبودهاشاونلحظهخیلیرازنیستم،ولیچشم

این نکنههمه میارهافتادم خودشدر از رو ها خواستممی.

ره،تهشبهاینبهشبگم،ولیفکرکردماونکهزیربارنمی

نتیجهرسیدمکهباورشکنم.

باور رو قصه نفر یه حتی وقتی تا

تونهدروغباشه.میکنه،اونقصهنمی

 معرکه»گفتم: هوشنگتو عمو .ای

«ممنونمازکمکیکهکردی.

«کنم.خواهشمی»پاسخداد:

در وار دیوانه برقی با هم هنوز

کرد.هامنگاهمیچشم

اگهنتونیرازهاتروبایهدوستقسمتکنی،»ادامهداد:

«چهدوستیهستی؟

«گمونمبهتبدهکارم.»گفتم:

 »گفت: نیستینه براتتعریفکردم. که فقطاونجور

«اینجوریبدهکارنیستی..روایتشکن

«یهناهار.جزبه»گفتم:

 ناهار.جزبهدرسته»گفت: یه لبخندی« با لبخندشرو

صورت و کردم صدا پیشخدمترو و دادم حسابروپاسخ

■.خواستم

ها رو  به فکر افتادم نکنه همه این
خواستم  از خودش در میاره. می

بهش بگم، ولی فکر کردم اون که 
ره، تهش به این نتیجه  زیر بار نمی

 رسیدم که باورش کنم.
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 «جدیدمان ی خانه خواب اتاق ی پنجره»کوتاه داستان  
«ارشدریاحیهبهار»نویسنده



بازجنوببهجدیدمانیخانهخواباتاقیپنجره

شودمی شیباست،کوچهبرعمودکهاصلیخیابان.

نوسازندهاخانهاکثروداردتندی وساکتمحله.

استکوهستانی کنی،نگاهکهخواباتاقبالکناز.

.وندشمیگمخاکستریغبارآلودخطدرشهرهایچراغ

واستنوسازاند؛ساختهمسجدیکخانه،روبرویدرست

...سرد

جدیدیخانهدراستمانشباولین گویدمیحمید.

بعدگفته.کندسالهدوراقراردادشایدگفتهخانهصاحب

خانهایندرهستیمزوجاولینماسال،پنجاز گفتمی.

سالهرکهبندوباریبمجردمستأجرهایازبودهشاکی

شکایتمدامهمهاهمسایه.زدهنمیدموکردهمیتحمل

خالصهوشانخانهدمآمدهشبانهمسجدوالیواندکرده

.نداردراهاداستاناینیحوصلهدیگراینکه

مانسالبهسالیجایبهجاوکشیاسبابازحمید

برابرسهاستحاضرواستمتنفر

ولقبهروزهکیوبدهدکارگرپول

زودوبکندراقضیهقالخودش

افسردگیمثلگویدمی.شویممستقر

جدید؛یخانهاستزایمانازبعد

کنیعادتاستسخت وخندممی.

کردی؟زایمانچندبارمگرپرسممی

پوسترِکهرافروغوشاملویپرترهقابوقتیتاگویدمی

وهخریدکتابنمایشگاهازپیشچهارسالوبودندکاهی

مبلباالینزندگرفته،قابکمرنگچوبیقاببا

درسرکهرااخوانمشکیِزمینهقابوبنفشینفرهسه

هوانوشتهعکسزیرریزنستعلیقخطبهوداردگریبان

ورودی،راهرویدیواربهاست،سردناجوانمردانهبس

شودنمیآرامکنسول،روییآینهروبروی پرسدمی.

.آرهکهدهممیتکانتائیدعالمتبهراسرمفهمی؟می

درکههاکتابنیست؛خودمانیخانههنوزخانهگویدمی

باخودشیفلسفههایکتابواندنامرتبکتابخانه

.اندشدهقاطیمنرمانوکوتاهداستانوشعرهایکتاب

ولی...هاکتابنداشتننظماستبزرگیتوهینگویدمی

نوروپلهراهوهاهمسایهسروصدایوسقفودیواررنگ

نیستمهمبرایش شدنمرتبازبعدهممنهمیشه،.

بهسکوتدر،بازمهینهایکارتنوریختههمبهیخانه

وداغینسکافهلیوانتادوباوشوممیملحقآرامشش

مبلروینشینیممیسیبپایبزرگمثلثیبرشیک

درپیچدمیمنصندلعودبویوبنفشمانینفرهسه

ماتایشیشهلوستربهکنممینگاهرضایتبا.فضا

اولسالخودمکهطالییریزهایگلباسقفیرنگکرم

خریدمزاراللهازازدواجمان یکرهیکتر،لوسحباب.

اززردباریکیحلقهیکمثلرانوروماهمثلاستکامل

مربعزمیرویکندمیپخشزیرینش،کوچکیحفره

همیشهراهایشپاحمیدکهکوتاهمانپایهمشکیشکل

حرصمنومبلدررودمیفرووآنرویگذاردمی

کارشمی این از خورم برایتشویشمداماحساسبی.

.حتیهایمخندهوهاغم.انگارنیستمکاملهایشفکریبی

شارژرشکهتلفنشبودنخاموشوشبانهکردندیرمثل

میزرویخواب،تختکناربرقپریزدرخدایههمیشرا

راچشمانموقتی.گذاردمیجاعسلی

سمتبهزنممیغلتوکنممیباز

کهاستایمنظرهاولینچپ،

بینممی فشارحرصباراچشمانم.

ییپرسروصدانفسوهمبهدهممی

خارجامفشردهبههمهایلببیناز

شودمی دنبالوخورممیحرص.

جاراموبایلشکنمچککهگردممیخانهتلفنگوشی

.خانهدرباشدنگذاشته

استجدیدمانیخانهاولشب ساعتحدودهاکارگر.

رفتند۱ راهراهنماینخیپیژامهوگرفتهدوشحمید.

مثلکهامخندیدههابارکهپوشیدهرااشعالقهمورد

رهاراودشخ.استنرفتهخرجشبهوشودمیهازندانی

.میزرویهمیرواندازدمیراهایشپاومبلرویکندمی

بازنخورمحرصکهگردانمبرمیراسرماعتنابی هاکانال.

وخودمپالتوهایوهامانتومنوکندمیینپایوباالرا

براقفلزیهایلباسیگیرهبهزدممیرااویوشلوارهاکت

کمدِعرضکمفلزییمیلهرویوبودمخریدهتازهکه

شودبازجاکهدهممیفشارهمبهخواباتاقوجورجمع

.هایمشالوهاپیراهنبرای

 جایی جابه و کشی اسباب از حمید
 حاضر و است متنفر مان سال به سال
 و بدهد کارگر پول برابر سه است

 را قضیه قال خودش قول به روزه کی
 .شویم مستقر زود و بکند
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هنوز.نبودخودمانرفتنراهبرایجا.بودندکارگرتا9

کارگرتا9بهنیازیچهمتری90آپارتمانفهمم،نمی

دارد .نفر9شدیممیبودیم؛کههمحمیدوخودمتازه.

فرستادمیرانفر۱ماوکردمیفرماندهیونظارتحمید

زیرازدرد.افتادممیپاازداشتممنوطرفآنوطرفاین

رسید،میکهکمرموهاپهلوبهوشدمیشروعشکمم

آمدمیبندنفسم احساسودیواربهدادممیتکیه.

هایمانگشتنوکازگرماوخونذراتآخرینکردممی

بودنماندهیادشحمیدونبودخوبحالم.شودمیجخار

.بازخوردممیحرصاوفکریبیازمن؛واستوقتشکه

خاکسترسیگار،تهسیگار،تهاما؛آمدندکاربههاکارگر

وبودندجاهمهکهمتعفنیمچالههایکاغذیدستمالو

شدندنمیتمام وبودسیاهولکپروکثیفکهتوالت.

.انگارخودشبهبودندیدههمآبرنگبودسالهزار

هایسوپخالیهایبستهباهاکابینتتاریکهایگوشه

غذایهزارتاومختلفهایطعمباچینینودلآماده،

ونمکوپفکوچیپسهایخرده.دیگریبدمزهکوفتی

شیاررویخاکستر،وپودرکرموشکر

پاکوبودکردهنفوذهاسرامیک

شدینم ازپرخواباتاقموکت.

وبودذغالوسیگارسوختگیهاینقطه

..هاکمد هایاسپریخالی،هایبطری.

باشدهمصرفرنگارنگغریبعجیب

برقوپرزرقهایلیبلبامردییازنیبرهنهنیمهتصویر

هاکارگرچشمازوکشیدممیخجالتدیدممیتاکه

کردمشانمیپنهان ورقیکشوخیبهربایکحمید.

کهگفتلبوزیرِصورتمجلویگرفتراخوردهنیمقرص

زدچشمکوداردمصرفخیتارهنوزقرص جاییانگار.

راچشمکاینبودمدیده وپدریخانهیهمسایهیاد.

محمودآقاافتادم؛مادرم وقت. ومنبهبود،زنشباهر

وکردنمینگاهخواهرم وقت؛ یاپلههراتویتنهاهر

گرفتممیغریبییشورهدلدیدمش،میآسانسور پلک.

صورتشرویکجیلبخندهمیشهوپریدمیهیراستش

سنگینیتنمرویاشدریدههایچشمآنتیزنگاهوبود

قرصمالشایدکردمفکر.کردمنگاهشخشمبا.کردمی

قبلیمستأجرهاییاگاهیآمدهمیاینجایاباشدخودش

اندبودهنشدوستا اشهمیشگیهایدادنحرصنوعاز.

کشفشتازهکهمنخشمازپرنگاهبهزدزلهماو.نبود

یچردههیسکارگررویراخواباتاقدرناگهانبود؛کرده

سنگینکارتنیکوزنازهایششانهکهالغراندامی

داخل،آمدمیداشتوزمینسمتبهبودشدهکشیده

سکوتمنشده؟پیدایشکجاازنگاهاینپرسیدوبست

باهممزاحمافکارکهکشیدمعمیقینفسوکردم

امتحانچراگفت.شدنمیخیالبی.شوندخارجهایمنفس

عطرهایشیشهکردنمرتببهکردمگرمراسرمنکنیم؟

وکندبسگفتمحوصلهبیوآرایشمیزرویاسپریو

نداریممشکلیمااینکه .نباشدبدشایدکهکرداصرار.

گفتموگشتمامیدستفیکدرمسکنقرصیبستهدنبال

تزریقیوقرصیوداراسپریوالکلیومصنوعیعشقکه

وخواهمنمی برجستهوپروتزوجراحیازهماواینکه؛

آیدنمیخوششمنهایاندامکردن بهراهایشدست.

همبارالمسائیهمهکهگفتوبردباالتسلیمعالمت

زندگیمسائلکردنحلراهِگروکشیوکنممیقاطی

نیست دارشکشهیییسسسکهبدهمجوابخواستم.

دارزنگصدایبههایمگوشدروکردطیرااتاقعرض

شودمیباعثکههاییلحنآنازشد؛تبدیلناهنجاری

وخودمازکنمتنفراحساسوبایستدزمانلحظهچند

منکهبچرخدذهنمدرالسواینمدام

!کنم؟میچهاینجا

وتختیلبهرویگذارممیراحوله

بهاستزدهزلجدیتباکهحمیدبه

مدامکههاکانالیاهیچندثانتصاویر

رنگینورهایانعکاسوشوندمیعوض

صورتشرویمختلفشانهایموسیقیوهازبانوهاصداو

بدهدراحولهواستسردواهکهگویممیاندازد،میسایه

اضافه.دهدنمیجواب.حمامازکردمصدایشوقتیدستم

گرمآبشیرمنواوهومگویدمیلبزیرولطفاًکنممی

کنممیبازرا آبدمایراستمدستهایانگشتنوکبا.

زیرگیرممیراراستمپایهایانگشتوکنممیامتحانرا

گرمآب کنمحمامسردآببامتواننمیوقتهیچ. از.

آیدمیبدمهمباشدسردآبشکهاستخری عوض،در.

آیندمیآدمسریچهارسه.هستمسوناوجکوزیعاشق

عینوامنشستهمطبوعگرمایدرهنوزمنوروندمیو

نیستهمخیالم آنازداشت؛وانمانحمامکاش.

راحمامکنمنمیخیالالبته.مانیتورداریدونفرههایوان

شدشریکبشود کهماندمیحمامفرنگیتوالتمثل.

حمامازدیگریآنکنیممیصبرهردویمانهمیشه

کنیماستفادهآنازبعدبیاید،بیرون راهایمچشم.

بندمنمیآبدوشزیروقتهیچ وکنممیخمراسرم.

بهکهآبسنگینودرشتهایقطرهبهشوممیخیره

 از داشت؛ وان مان حمام کاش
 ی دونفره های وان آن

 کنم نمی خیال البته. مانیتوردار
 .شد شریک بشود را حمام
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سمتبهگردندیبرمبسکتبالتوپمثلورندخومیزمین

باال داردبزرگقدییآینهیکحمام. بهافتدمینگاهم.

خودمازرانگاهم.هایمپهلویزدگرونیبوهاسینهافتادگی

.آبدرشتهایقطرهبهشوممیخیرهدوبارهودزدممی

قرمزالکواندشدهبلندمتریلیمچندهایمپاهایناخن

شدهمهیننصفهوپرلبیشانرو بهنگاهیزیرچشمی.

ازقبلآینهاینکنممیفکرواندازممیآینهدرامرخنیم

یککنممیاحساسناگهان.گرفتهقابرانفرچندتنما

کهییهاآنتماماند؛زدهزلمنبهآینهتویازآدمدسته

وآینهبهکنممیراپشتم.انددیدهآینهآندرراخودشان

کمرمرویرانگاهشانگرمایهنوز.زنممیشامپوراسرم

حرکتگرمآبجریانباکهگرماییکنم؛میاحساس

هایقطرههمراهوشودمیشروعگردنپشتازکند؛می

رسدمیکمرمبهبعدوهاشانهبهآب راگرمآبشیر.

کنممیبازبیشتر سطحازشودبلندبخارکنممیصبر.

حسشد،پربخاروداغکهحماماتاقککوچکفضای.آب

وگردنازهاشاننگاهسنگینیهمراهخستگیکنممی

شودمیردپایمهایساقرویازوآیدمیپائینهایمشانه

.شودمیحمامآبراهواردآلودکفهایحلقهشکلبهو

.پنجرهکنارایستممیکشیدم،سشوارکهراهایممو

هایپنجرهبهشوممیخیرهوزنممیکناررافتکلیپرده

کاشتهدیوارعرضدرفیردبهکهاندازهوشکلکیمربعی

اندشده ایفیروزهکاشیردیفیکها،پنجرهقابباالی.

ناجورهایوصلهمثلوشدهچسباندهناشیگریبامات

کندمیکجیدهنکهنههایلباس پیچکعربی،کلمات.

درواندشدهردهاکاشیآبیبینازطالییفحروبامانند

ایشمسهنهمدرن:معماریزنند؛میبرقشبتاریکی

هاینقشوترنجهایبوتهگلنهواسلیمینهوهست

قالی هممنارهحتی،نداردهمگنبد. شمارممی. تا۷8.

.کوچهعرضکلدرپنجره

.استمعلقسنگینیتاریکیهاشیشهپشتفضایدر

باشب،کهبازخوردمیحرصوکشدمیراپردهمیدح

پنجره؟پشتوضع،این نیستکسیگویممی! تاریک.

 ■...است
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 «آسمان طبقه چهارم واحد هفتم»کوتاه داستان  
«پونهشاهی»نویسنده



عصرهایجمعههمیشهبرایمهریدلگیربودهوبازهم

جمعه بارایعصر باریدن و ست دیگری همدلگیر ن

دودستکندیحسم.دلگیریآنرامضاعفکردهاست

م فشار را گلویش بغضدهندیقوی و خفگی احساس

مکندیم سمتپنجره به آهسته برودی. به نگاهرونیو

دیگرنسبتبهروزهایابانی.خباردیهنوزبارانمکندیم

م عبور سواری توکی و تک و است خلوت .کندیهفته

باراحتی صداصدای انگار است. دلگیر برایش هم ین

.کندیگریهزنیرادردرونشتداعیم

قطبشمالوتلویزیونبرنامهاز مورد یمستندیدر

می پخش منطقه آن موجودات همسرششود.زندگی

بهرویروبرویتلویزیونرویکاناپهلم دادهوپاهایشرا

تندتماشایمسمیزعسلیجلوکاناپهگذاشتهاستوغرق

پیش و میز روی به میوه ظرف پوستاست. که دستی

کشندوزبالهمیسطلهادرآنانتظارخالیشدندرمیوه

به آن ته که چایی لیوان یهمچنین بندانگشتکاندازه

باق بالتکلیف شده سرد وماندهیچایی

گوشیموبایلمرددرکنارپاکتسیگار

کنارپاهایشبهرویمیزجایدارد.

روییمهر بر رهاشده موهای با

درحالیشانه کنارهایش هم هنوز که

وپنجرهایستادهنخسیگاریراآتشزده

گوشه پاییلبشمیبه در سیگارشرا خاکستر گذارد

کهریزدودرحالیگلدانیکهدرکنارپنجرهقرارگرفتهمی

مشغول که همسرش به نگاهی است پنجره کنار هنوز

گوید:استانداختهومیتماشایتلویزیون

ایندفعهیدیاجازهمادیاگهبارونبندببهروز -

؟میمنبگمکجابر

مسخرگبدوناینکهنگاهشکندبهروز خاصیکهیبا

:دهدیپاسخمزندیدرلحنصدایشموجم

عز - شرطزمیآره همونجایبه کهییکه باشه

.گمیمنم

:لعنتیزندیراورچیدهوزیرلبغرمشیهالبمهری

دفعهبهمناهمیتبدی؟هیشد

مردخوردیبهروززنگملیموبا بهموبایک؛ لشینگاه

زنوازمیزیکمشودیبلندمشیازجاداردیکردهوبرم

.ردیگیفاصلهم

خطبودیسوبهروزبهکسیکهآن.کوتاهاستمکالمه

:ویدگیم

نم؟یخوبسالم - نهشهینه ببرمش، دادم قول

!گهیقهرنکند،کنمیخوبجبرانم،رونیب

شود.مکالمهتماممیو

ممهری سیگارش به غیظ روی از عمیقی زندیپک

مته خاموش گلدان در را سیگار لحنکندیمانده با و

:کیبود؟پرسدیازبهروزمسردی

وآرامجلوهتفاوتیخودراخیلیبکندیسعیمبهروز

درحالی و کدهد درون دوباره لمکه کنترلاناپه و داده

گوید:میکندیتلویزیوندردستشاستوکانالعوضم

رفتهادمی.تنهاست،اشرفتنسفرزنوبچه،دوستمبود"

شهیاالنگفتمنم.زنمبسربهشهیبودکهقرارگذاشتم

".رونیزنموببرمبدیبا

باورنکردهاستکهکههنوزازنگاهشمشخصمهری

وزودنارنجیهنازکنقدیدونستمدوستتاینم"گوید:می

".کنهیقهرم

مییاخندهبهروز و گوید:کرده

خوبحاالبدون...

اسبهروز دادناممشغول اس

خواهددارد؛مییحسبدزنشود.می

میشهلطفاًمنونفهمفرض"فریادبزند:

سکوتترجیحمی.گویدچیزینمیولی"نکنی؟ به دهد

سرانجامجلوگیریکند.وازیکجدالبیسردیپناهببرد

نهیبهرچند خودش به و برپاست جدالی درونش در

قدرزندکهبهتراستخیالبدبهدلشراهندهدواینمی

اسازامبعدازردوبدلکردنچنداسمردنباشد.بدبین

کهباصدایبلندشروعبهشودودرحالیجایشبلندمی

زدن میکردهحرف لعنتخوب"گوید:و بندمیبارون

نکردمومدین عوض ماشینو روغن اومد یادم من برم،.

"شامبریمبیرون.،امیب.روغنشوعوضکنم

ببدون شنیدنپاسخیباشدو بهتوجهیاینکهمنتظر

ازوباعجلهپوشدیلباسمعیغرغرهایزیرلبمهریسر

طرفآن.هنوزکنارپنجرهاستمهریزند.خانهبیرونمی

مابانیخ را زنسحر.ندیبیسحر ی، به تازه ازیکیکه

اسبابیهاآپارتمان سوم بهیکشطبقه و ییتنهاکرده

اس دادن  ام مشغول اس بهروز
دارد؛  یحس بد زن شود. می
میشه "خواهد فریاد بزند:  می

 "لطفاً منو نفهم فرض نکنی؟
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م آپارتمانشهمآرایشگرکندیزندگی واقع در و است؛

محلزندگیوهممحلکارشاست.

طرفکهآندیدیمهریاکنوناوراازپشتپنجرهمو

چتریزابانیخ با است.باران ایستاده ازنیماشر بهروز

منگیپارک ترمز سحر جلو و شده زندیخارج با یک.

مخوش سوار سحر کوتاه تعارف و مهری.شودیوبش

باالمشانهیولشودیمیعصب خوداندازدیهایشرا با و

دیگویم بود": هم تو سواریخوب حتماً بارون تو

".یشدیم

کندیبارانرانگاهمدرنیطورکهدورشدنماشهمان

م پدیآییادش هفته که رابهروزنیماششیبرادرش

وقت بود رفتننیماشیقرضگرفته موقع بود آورده را

بود: گفته تشکر عوض"ضمن باید روغنشو بودی گفته

"حاالخیالتراحتباشه...یروغنضیکنیبردمتعو

وتمامسالنرسدیرعدوبرقمهیبیبهگوشمصدای

میروش من فاصله پنجره از زن سیگاربویردیگیشود

زنب و کرده پر را فضایخانه نمه کیآوردییاد از که

شده می.سیگاری سالفقط به هنوز که نرسیدهداند

...است

مطرفبه عسلی میز روی سیگار رودیپاکت

میدست برمیهایش دیگر سیگار نخ یک دارد.لرزد؛

مسیگارش روشن که:وکندیرا است اندیشه این در

چهارم" هممثلآسمانشهر،آسمانطبقه واحدهفتم

همینصدایبارانهمبرایشحتی."بارانیودلگیراست

درونشتداعی در را زنی صدایگریه انگار است. دلگیر

■.کندیم
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 «تنهایی»کوتاه داستان  
«زهراسعیدزاده»نویسنده



طرفراستبهدارشدویکازخواببی۷۷حدودساعت

آینه در و مسواکزد شست. صورتشرا و رفت روشویی

موهایشرامرتبکردوفکرکردکهیعنیچهکهگفت:فردا

بینمت.خوابدیدهبود.تصویرمردیبهاوقفلشدهبودمی

میومی فردا دانستکهاینبینمت.درخوابهممیگفت:

می سعی چه هر و است شودکردخواب بیدار خواب از

وپنیرتوانست.بهآشپزخانهرفت.دریخچالرابازکردنمی

رابیرونآوردورویمیزگذاشت.نانراهمگذاشتوبعد

هانگاهکرد.پشیمانشدوهردوراسرجایشآن ایستادوبه

گذاشت.

هایشراعوضکرد.ازخانهخارجشد.سوارتاکسیلباس

راهرفتوراهرفتبهسوپرمارکتیرسیدطورینشد.همین

همان کمیو آمده؟ اینجا برایچیتا کرد فکر ایستاد. جا

بیشترفکرکرد.یادشنیامد.سعیکردبهاینفکرکند،در

چه بعدخانه آرایش. لباسپوشیدن، از بعد بود. کرده کار

روسریراپوشید،آمدکنارمیزشورویکاغذچیزینوشته

گشت،...بود کاغذ دنبال و کرد باز را کیفش خیابان در

حوصلهنداشت لیستموادیکهالزمداشت. پیدایشکرد.

وباخودشگفت،اگرقراربهغذاخوردنحاالبهخریدبرود؛

تخم همانچندتا واردکافیباشه، شاپیشدکهمرغکافیه.

میز که انداخته میزها روی نگاهشرا بود. نزدیکی همان

کندمو پیدا دید.همانمردرا.همانیردنظرشرا کهاورا

آنلباسقهوه با خوابشبود. در موهایمشکیوایکه و

چشمچشم نزدیکها. بودند. روشن خیلی آنها شد. قدرتر

نزدیککهمردسرشرابرگرداندببینددخترکاریبااودارد

یدریانه.دخترکمیمسیرشراعوضکردوبرگشتمیز

مردبود.نیمساعتبعدمردهماننزدیکینشست.اوهمان

بعدازچنددقیقهاوهمرفتودخترهمان جانشستهبود.

بخرد. چیزی بود رفته یادش رفت. خانه به و شد بلند

اشبود.رفتسریخچالوهماننانوپنیرراخورد.گرسنه

کالیهخاکیپنجرهپرازخاکبود.یرفتکنارپنجره.لبه

رویآنراپوشاندهبود.ازکیتمیزشنکردهبود؟باانگشت

 همانامروز دیدمش.رویشنوشت. دوباره خوابید. رفت

.: باالخره دیدمتگفتتصویر،همانمرداماایندفعهمی

صبحزودبیدارشدوسریعآمادهشدوسوارتاکسیشد.

آبهاوبهختمانهاوسابهمناظربیرونخیرهشدوبهآدم

طورکهنگاهیخیابانراپرکردهبود.همانبارانکهحاشیه

یماشینپایینبود.سوزسردیکردخوابشبرد.شیشهمی



 کرد. بهساعتشنگاه شدو بیدار ۷0بهصورتشخورد.

دقیقهخوابیدهبود.بهرانندهنگاهکرد.هنوزداشتبهراهش

داد.ادامهمی

کهرسیدازدوستشپرسیدکالسساعتچندبهدانشگاه

دقیقهدیگه.۷0-شروعمیشه؟

اصالً کرد. تردید در جلوی رفت. دانشکده ساختمان تا

پیشدرکالسخورمتادمبرایچیاومدم.فوقشغیبتمی

هاکرد.بچهرفتوباالخرهواردکالسشد.استادصحبتمی

حرفمیسؤالمی موبایلکردند، وسطکالسزنگهازدند.

استادمیمی خاموشکنیدودخترخورد. گفتتمامشانرا

نبود؛حواسشبههیچ رویکاغذخطکدام کرد.خطیمیو

ازبین ۱بعدازدانشگاهبادوستانشقرارسینماداشت. ،9

هارفتسینما.چندنفرفقطدوسهنفرآمدهبودند.باهمان

لمرادنبالکردامابعددریاولبهصفحهزلزدوفیدقیقه

دوستشبیدارش خوابشبرد. بستو تاریکیچشمانشرا

بود، عصر خارجشدند. سینما از بود. شده تمام فیلم کرد،

شاپرساند.ربعساعتدیرکردهبود.ولیخودشرابهکافی

مردراترنشستوکامالًجابود.درمیزینزدیکمردهمان

تپل.قهوهنهکمیچاقآمد.چاقزیرنظرگرفتبهنظرش

همان و روینعلبکیخورد فنجانبازیکرد. با نشست. جا

اشکردوبعدازچنددقیقهبرشگرداندوسعیکردوارونه

لکه آنبا با و کند نگاه شکلهایقهوه اولها هاییبسازد.

تونهیکشکلگل.بعدیکپل.خندیدفکرکرد،منحنیمی

هایکچشمابرویاهرچیزدیگر.بعدبالکهپلباشدیایک

بلندکردوبهساخت؛ سرشرا اماچشمخیلیروشنبود.

شد.مردرفتودختریرفتنمیمردنگاهکرد.داشتآماده

یبعدبلندشد.چنددقیقه

شبتلفنزنگزد.مادربود.حالواحوالپرسید.دختر

می...خوبمگفت: خورممعلومهکهغذا همخوبه.درس.... ها

صحبت شده. خیلیسرد ...هوا نیست. خاصی خبر ...دیگه

قلم دختر تمام. بعد داشتو ساعتادامه نیم راکردن مو

رویپایهنصبکردونقاشیکرد.رنگ هایبرداشت.بومرا

آبی و نقاشینگاهکبود ...به تیره سبز سفیدو مشکیو و

لجیغزدنبودند.چندتاکرد.چندتاصورتکجکهدرحا

این از دیگر بود؟ چهرهنقاشیهمینشکلیکشیده هاجور

انداختگوشهبدشمی برداشت. بومرا بهآمد. طرفیاتاق.

هایقرمزوسفیدپنجرهرفت.رویشیشهنقاشیکرد.رنگ

هایروشن.مردیباچشم...ایوباالخرهوآبیوقهوه
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هادرشاپرفتنشتوبهکافیهاادامهدایکهفتهخواب

احساسکردکهمردکم زلزدنبهمرد. کمساعتمعین،

می نگاهش متوجه سردارد که بود روزی سه دو شود.

جاییدیگرودخترحواسشرابه کردگرداندونگاهمیبرمی

وداد؛می رویصندلیبلندشد از مرد یکروز باالخره و

مبه برود، بیرون اینکه میزجای جلوی و برگشت ستقیم

دخترایستاد.صندلیراعقبکشیدونشستوبهدخترزل

مرد بلندشد. چندلحظه بعداز دختردستپاچهشدو زد.

گفتبشین.باتحکمگفتواندکیعصبانیت.دخترنشست.

مردگفت:خیلیبدهیهنفربیادبهآدمزلبزنهمگهنه؟

دخترساکتبود.

 اوایل ولیمرد: عادیه کردم فکر

ادامهداشتوتوهرروز،رویاینمیزو

وبهمنزلآمدی؛درهمینساعتمی

زدی.منظورتازاینکارچیه؟می

دختر:قصدمزاحمتنداشتم.

مرد:بلهمیدونم،ولیمزاحمشدی.

شاپبرایمنخیلیعزیزهوهمیشهیکساعتیرااینکافی

بهاینجامیام؛ انتظارندارمکهیکنفریکساعتومطمئناً

اشرابهمنبدوزد.تمامنگاهخیره

دختربازساکتبود.

اومدمخودم گفتمشایدخودتنتونیحرفبزنی، مرد:

بپرسم.منظورتچیه؟

دختر:نه،اینآخرینروزیهکهاینجام.

مطمئنی؟-

آره-

مردرفتودخترنیمساعتیراسرجایشنشست.بعدبا

هارااشرفت.دررابازکرد.کفشورقبهخانهلشقیکحا

اتاق به ایستاد؛درآورد. پنجره کنار اندکیبهخوابرفت. و

ساختمان نه. که منظره زد. زل بیرون آدممنظره وهاها،

میآسفالتخیس نمیخورده. را او بردانستکهدیگر بیند.

لباسشرا.بدوناینکهامروز حرف زدینوشتیپنجرهلبه

عوضکندرویتختدرازکشیدتاخوابشبرد.خوابدید

مردوارداتاقششد.بااوحرفزدوبعدلباسشرادرآوردو

راکنارشخوابید. خود شد، خواببیدار از صبحکهدختر

برتختنشستو بود. مانده گیجبرجا برهنهیافت. کامالً

صدایدخ و ساکتبود ساختمان کرد. میگریه پیچید.تر

مرتبکرد؛ تخترا پوشید. لباسشرا اتاقرابلندشدو و

موادشوینده،آننقاشیرا بعدبهسراغپنجرهرفت .جاروزد

هاییبودکهیپنجرهنگاهکرد،پرازنوشتهبهلبه پاککرد.

  ...چاق...دیدمشبرهمانیکالیهخاکنوشتهشدهبود.

پارچهرابرداشتوسریعاز...ساکت ...حرف زد...ها  چشم

کلخانهرا اشپاکشد.یپنجرهکشید،همهاولتاآخرلبه

بعدبهیادظرف هایگردگیریکردو

خواستفراموشکند.نشستهافتاد.می

می فراموش درباید کرد فکر کرد.

اولینفرصتبهمادرشزنگبزندیابه

نیم کرد. نگاه ساعت به دوستش.

کالسداشت.سریعآمادهساعتدیگر

بیرونرفت. و شیشه شد نگاهاز بقیه یماشینمشتاقبه

کردوخوابشنبرد.سرکالسکامالًحواسشراجمعکردو

نزدیکغروبخستهوکوفتهبهخانهیادداشتبرمی داشت.

چه بود؟هیچی؟تماملباسبرگشت. هایچرککاریمانده

کرد. آویزان و شست و درآورد را بود.۷0ساعت شب

همهیچیپیداگرسنه باز بهسراغیخچالرفت. اششدو

شد.لباسشراپوشیدورفتازسوپریسرخیابانچندنمی

هادیگرهاوشستنظرفمرغخرید.بعدازخوردنآنتاتخم

لبه بر نداشت. دستشکاری کتابشرا و نشست تخت ی

دراز بعد کتابخواند. و کرد باز راگرفت، کتاب و کشید

کم سرشگرفت. ازباالی کتاب و شد دستشسست کم

سرش باالی مرد دید خواب برد. خوابش و افتاد دستش

خیلیخودتو امروز گفت: و راخستهکردی؛ایستاده پتو و

■رویشکشید.





ادامه داشت و به  ها یک هفته خواب
ها در ساعت معین،  شاپ رفتن کافی

زل زدن به مرد. احساس کرد که مرد 
 شود. کم دارد متوجه نگاهش می کم
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 «عصر آهسته یك روز برفی»کوتاه داستان   
«محمدپروین»نویسنده



آید،چندروزیودترازخودشمیمثلسوزبرفکهز

اش،گوشهدلشرااشزودترازغمشدکهجایخالیمی

بودواینساعت کهبیخالیکرده گذشتند،تفاوتمیها

کرد.خاکستری،فقطبیشترشمیباابرهایتلنبارشده

پخش سفیدی به داشت و بود زده کنار را شدهپرده

می نگاه زمین نمیروی ایندانستکرد. کی برفاز قدر

بودفقطمی دوبارهایمیدیدکهگاهیذرهآمده پاشدو

درستچیزییادشنمیبندمی دستآید. با هایشآمد.

انگارقراربوداتفاقبدیبیفتد. گرفتهبود، سفتپردهرا

انگشتانینفس رد انداختهبودو بخار هایشرویشیشه،

نوروی چیزی شیشه روی شد. پیدا سریعاش و شت

قطره آرامپاکشانکرد. و خوردند سُر شیشه هایآباز

این آمدند. بودپایین شده سفید قدر

خیابانکهچشمشدیگرتاریکیاتاقرا

دید.نمی

دوتابچهآمدندوشروعکردندبهراه

برف. روی انداختند پا جای و رفتند

می هم گلولهگاهی و هاییایستاند

سدرستمی یکیکردندو پرتاب. شانچیزیبهمتهم

آنیکیگفتوهردویشاندویدندسمتجاییکهبرف

شاخه از برف بعد بود. هایدرختنزدیکپنجرهبیشتر

ریختندهاراسنگینکردهبودومیریخت.حسابیشاخه

ای،چیزیگشت.پایدرخت.مردنگاهکردودنبالپرنده

نبود.بود؟

بیشترکند.قدرباریدحاالبرفاین بودکهدلتنگیرا ه

شد،ازدیوارخانهباالهاییکهازخیابانشروعمیسفیدی

چشممی به شیشه پشت از و پنجره تا مردآمد. های

ابرهایمی تا بگذرد باید دیگر چقدر کرد فکر ریخت.

باریکه و بروند کنار رویخاکستری نور کمرنگ های

وساختمانخیابان وپیادهها بعدفکرکردها بیفتند. روها

بینیدهنوزخیلیماندهاستکهبااینوضعیکهداردمی

طالیی و بیاید آفتابدر اوکه ولی کنند. پُر را شهر ها

البه از خاکستریداشت بودند،الی شده تلنبار که هایی

میتکه را آبی روشن همهای سفید تیکه چند که دید

شانبود.قاطی

چپیشانی را پشتاش از خنکایش شیشه. به سباند

هایشپایینآمدوازهابهسرشریختوازچشمچروک

اشچرخید.دردیازهابهگلوافتادوبعددرسینهچشم

دوباره و آمد وسط تا شد. شروع چپ سمت انتهای

آمدندوهرچههایشپایینمیبرگشت.سرماازاستخوان

خودشمی با کهدوستداشترا ولبرد. را گوشهپرده

کرد.برگشتسمتتختخواب.لحافگوشهتختافتاده

یک چروکبود. جایطرفمالفه رفت. جلوتر بود. خورده

سرزنرویبالشهنوزماندهبودوچندتارمویخرمایی.

آنیکیبالشجایسرنداشت.

هایپیراهنخانهزنرویزمینافتادهبود.کناردمپایی

یکدستایمخملفیروزه چندسالپیشاز فروشکه

خریدهبودند.چندتیکهلباسودوسهتاروسریهمروی

هایخریدکهصندلیافتادهبود.درکمدهابازبودوساک

و درهم باشند. شده باز اینکه بدون

که بود معلوم افتاده. هم روی برهم.

شانرانداشته.حوصلهمرتبکردن

ن تخت کنار ساعت به گاهبرگشت

شد.می2کمکرد.داشتکم

هارویمیزرفتبهاتاقدیگر.کتاب

بود.پخش گرفته خاک را کتابخانه روی بودند. وپال

ایهمچندکارتنگذاشتهبودکهدرشراباچسبگوشه

دقیقه چند بود. بسته نخ کارتنو و ایستاد هایای

بودبندیبسته نوشته رویشان که کرد نگاه را شده

.جلویکتابخانهاینپاوآنپاکرد.دستبرد"ستنیشک"

یکی آنکه زیاد زن که یادشافتاد ولی بردارد را شان

-اشزیاداست.آدمدقگفتغمکتابرادوستندارد.می

می باریکهاش آن با برفی. هوای این توی هایگیرد.

قدم چند و داد تکان را سرش پرده. پشت خاکستری

هایشرابست.رچوبدرراگرفتوچشمترآمدوچاعقب

بویکاغذدماغشراپُرکردهبود.بویرفتنوچندتصویر

چشم که دیگر شد.مبهم پُر پلک اولین با هایش

بهاتاقنگاهکردایبالتکلیفهمانچندثانیه ایستادو جا

کهحاالبیشتروسایلشراجمعکردهبود.فقطماندهبود

باپشتدسکتاب تاشقیقهها. هاپخشکرد.ترطوبترا

...افتادیاشانهباالانداختوفکرکردکهاگرآناتفاقنمی

بهلیوان پرچاینگاهکرد،هاینیمهرفتبهآشپزخانه.

هایبهبشقابیکهتوشسیگارخاموششدهبود.بهظرف

دستمال سینکو در رویکاغذیمانده شده مچاله های

قدر باریده بود که  حاال برف این
دلتنگی را بیشتر کند. 

هایی که از خیابان شروع  سفیدی
 آمد. شد، از دیوار خانه باال می می



 

 0313 اسفندماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و پنجم شماره 11

دوبهاینفکرکردکهحتماًغمشزیادمیز.سریتکاندا

دلشمی بکشد.بوده. رویخانه و خواستدستیبهسر

هارابرداردازهارابشورد.لباسهارامرتبکند.ظرفاتاق

وجورکند.هاراجمعرویزمینوکتاب

گل محکمرفتکنارپنجرهدوبارهایستاد. هایپردهرا

می سفیدیترسیدازنگهداشتهبود. شود. هادستشرها

می خاکستری کمبه سایهزدند حاال شدهکم. درازتر ها

بودندوقدشانازرویدیوارهابلندتر.هنوزدرستحسابی

می فکر بود. داردبندنیامده حاالزنکجاستو که کرد

بااینبرفراحتمیکارمیچه رسدخانهیانه.فکرکند.

رشراترککردهاستوسرکردکهحاالزنمحلکامی

است رفته خانه بیاید آنکه از قبل راه

کهکتاب کتابی جلد چند و فروشی

سفارشدادهبودهاسترابگیرد.باچند

فیلم. و آهنگ دی سی و نمایشنامه

می آنجا از ویترینبعدش کمی رود

میمغازه نگاه را پارچهها و هایکند

ورویهاخردبرایکوسنایمیجقهبته

میز.چندتاییهمجاشمعیوشمعدیدهبودکهبهرنگ

آخرهمشایدآمدند.دستتابلوهاییکهتازهگرفتهبود،می

خواستبهایوچیزیبخوردوبگردد.دلشنمیبرودکافه

به بود. نیامده بند هنوز که برفی به کند. فکر زن نگاه

همینسایه که میهایی درازتر و درازتر وند؛شدطور

هایبدونبرگ.درخت

خواستتمامشود.شدوانگارنمیترمیآسمانتیره

می اطراف به افق از آرامسیاهی و جلوپاشید آرام

آمد.می

شدند.هاییکهازرویدیوارتاآسمانکشیدهمیسایه

صدایبازشدندرسمتکوچهآمد.مردچرخیدسمت

درورودی.

صدایپادرراهرو.

هاقاطیشدهبودند.باسفیدیتاریکی

صدایپیچیدنکلیدتویقفل.

دربازشد.

روسری بود. حسابیخیسشده اشاززنداخلشد.

موهایشرویپیشانی چندتاریاز بود. اشسرشافتاده

ذره بود. رویشانهریخته هایشآبشدندوهایبرفاز

گونه کیفش. روی چکید قطره حسابیچند هایش

طوررویمبلهایشرادرآورد.همانبود.کفششدهسرخ

ساک خیس. خیسِ دستشنشست. کنار را خرید های

درآورد. فندکشرا و جیبکاپشنشسیگار از گذاشت.

چشم و مبل به داد تکیه چندسرشرا بست. هایشرا

دستیبه بیرونداد. دوباره حبسکردو بارینفسشرا

و کرد روشن را سیگار صورتشکشید.

سرش پشت گلدان در و زد پُک چند

خاموشکرد.

می دلش بود. ایستاده خواست.مرد

می کند. وسالم برود جلو خواست

پیشانی از را وموهایش بزد کنار اش

ودست بشود خم بگیرد. را هایش

می دلش اینببوسدش. چرا بگوید زن به قدرخواست

ای؟شکستهشده

انگارزنسرشراچرخاندسمتیکهمردای ستادهبود.

بهمی ماند خیره نگاهش است. ایستاده آنجا دانست

پخش اتاق در که کمرنگی امتدادنورهای به بود. شده

پاهایشباالسایه از و بودند وسطاتاقآمده تا هاییکه

چشممی در و کمرش از میرفتند. حاالهایش ریختند.

چشماین که بود شده تاریک تویقدر هم را هایش

خوابرفت.باصورتشگمکردهبودم.بلندشد.سمتاتاق

ابتدایهمانلباس تا لحافرا کشید. رویتختدراز ها

وچشم جمعکرد سینه در پاهایشرا هایشباالکشید.

گریهبه رویبالشنبوددستکشیدو که مرد جایسر

 ■کرد.





. رفت کنار پنجره دوباره ایستاد
های پرده را محکم نگه  گل

ترسید از  داشته بود. می
ها به  دستش رها شود. سفیدی

 کم.زدند کم خاکستری می
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 «جست و جو»داستان  
ازتهرانساله۵،«پوردیاناعباس»سندهینو


بهدنبالپدرومادرمشوممیمنهرروزوقتیبیدار

گردممی هاآناما پیدا کنمنمیرا . کنار هایدرختاز

سویبهوگذارممیقدمهابرفروی.کنممیعبوربرگبی

حتماًگویممیباخود.روممیاستزدهیخکهایحوضچه

 کار جاییکه هستندکنندمیدر . بازرومیمآنجابه اما

کنمهاآنمتوانمیهمن پیدا را مافقطیکیهمهچون.

 دوستداریمشناسیممیشغلرا و اینمدتکوتاه. در

استهاآنخیلیدلمبرای تنگشده . خودم گویممیبا

هاآنمتوانمیپسچرانشناسممیمنکهپدرومادرمرا

صورتبهشوندیمیزیادیازکنارمردهاآدمراپیداکنم؟

.شناسمنمیراکدامشانهیچاماشوممیخیرههاآن

 دنبال به دیگر پیدایشانگردممیهاآنکمی ولی

کنمنمی هستندهاآدمیهمهچون هم به شبیه یادم.

افتادکهمادروپدرمصدایشانخیلینازکبود بینممی.

زنندمیکههمهحرف ولیکنممیمنکمیدیگردقت.

جوریکمایهمهچون.شنومنمیداییازپدرومادرمص

زنیممیحرف . استاسمکنممیفکر صداهاآنبهتر را

بزنم هاآنهایاسم. با همهبهمنگویممیبلندگورا اما

کهاالنبینممی.شوممیمنبازهمناامیدو؛کنندمینگاه

است نهار وقت . خود اندیشمیبا که سحتماًم الندر

هستند غذاخوری . گرسنگی فکرکنممیاحساس اما

پیداکنمهاآنبهتراستاولکنممی را آنجاباعجلهبه.

روممی بینممیو هایقطرهکه روی هایملباسعرق

ریختهاست خیلیگرماست. .داخلسالنغذاخوریهوا

.باماهیدوستداشتندپلوسبزیهاآنگویممیباخودم

پلوسبزیخوردنحالدرهمه.کنممیارانگاهرویمیزه

هستند. ماهی گردممیبا از هم باز خبریهاآنولی

کنممیسالنغذاخوریبهآسماننگاهیپنجرهاز.نیست

 روزهایی یاد غذاخوریافتممیو سالن به هم با که

نیستوکسهیچکهکنممیبعدبهمیزهانگاه.رفتیممی

.غذاهایماندهتهخوردنبهکنممیشروع











 کهبهبینممیدرراهبرگشتیکزنویکمردرا

اودنبالبازی:»گویندمیهاآن.گردندمیدنبالدخترشان

یهمه:»گویدمیدیگری«ودرسعلومرادوستداشت.

«مااینبازیوایندرسرادوستداریم.

هاآن خانشوندمیدور به ناامیدی با من هو

گردمبرمی امخانهکنممیولیهرچه پیدا کنمنمیرا با.

رنگآبیمادیوارهایکوتاهودریخانهکهگویممیخودم

میان یهمهکهرنگبینممیایکوچهداشتوخودمرا

یخانهشاید.درهایشآبیاستودیوارهایکوتاهیدارد

 در باشدیکوچهما دیگری کوچه. دو ما خیابان چون

داشت یککهبودکناریکپلقدیمیهاکوچهیکیاز.

 زیرش از گذشتمیرودخانه مدرسه. از روز هر من

کهدرجیبمگذاشتهبودمبههاییسنگوگشتمبرمی را

آوردنددرمیپاهاآنوانگارانداختممیداخلآبرودخانه

پریدندمیوازرویآب زاللبودکهقدرآنآبرودخانه.

وانتمی دیگرهایسنگستم حاال اما بشمارم را آن کف

مبهتهرودنگاهتوانمیومنناندزدهیخهارودخانهیهمه

کنم ن. دیگر توانمیمن کنمامخانهم پیدا را رود. کنار

هایگریهکهصدایامنشستهزدهیخ .شنوممییکنفررا

خودم شبیهقدراینیعنیچهکسیاستکهگویممیبا

 گریه کندمیمادرم گردمبرمی. در. کنار مردیدر زنو

وباکنممیمنهمازخوشحالیگریه.اندنشستهرنگآبی

.رویممیهمبهداخلخانه

 دراز بخاری کنار من بویامکشیدهحاال و

 ■درخانهپیچیدهاست.سبزیقورمه
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 «نگران»داستان کوتاه  
ازگرگانساله۷8،«جدیدیمهسا»سندهینو
 

سرعتباجوانزنیدرازوباریکایکوچهدر.بودشب

رفت.میراهنوجوانپسریاوسرپشتوکردمیحرکت

!باشآراممادر،»:گفتپرطنیناماآرامصداییباپسر

«!ببینندرامااستممکن

کنممیکاریهر!رامین»:دادپاسخجوابیحاضربازن

زودوباشداشتهفکرکمی!استالهاموتورخاطبه

!«نکنقضاوت

انداختپایینراسرشناامیدیبارامین برایحرفی.

.زدمیراخودشحرفهمیشهمادرش.ماندنمیگفتن

روبرویشبزرگعمارتبهنگاهی.کردتوقفناگهانزن

مادرشتعجبوترسباآمیختهنگاهیبارامین.انداخت

کردمینگاهرا کردمیاحساسراتاریکیروشنی. بازن.

عقببهغیرمنتظرهحرکتیباودیدراسرشپشتترس

کردمیدنبالشکسیگوییدوید بروایستادناگهان.

چه.کردمیزمزمهخودشبا.دادسرراگریهونشتزمین

.دانستمیخودشفقط؟گفتمی

همودتخمادر،»:گفتوکردپیداجرئتودلرامین

را،الهامخواهیمیچرامادر؛.بکنیراکاراینخواهینمی

بگذاری؟ایخانهدرجلویراجانتبهوابستهدختر

...«مادر

:گفتخاصیمالیمتبااماشدبلندخشونتبازن

.استزیادهمناخودمهایهزینهپول؟کدامبارامین،»

!«رامینآه،رامین،؟دهینمیحرفمبهگوشچرا

هماینجابهبحثهمیشهمثلدانستمیکهرامین

همپشتراخودیشدهتعینپیشازهایکلمهکشدمی

تأمینراالهاموشماوکنممیکارمن»:کردردیف

بدونمانهورودمیماپیشازالهامنهگونهاین.کنممی

!«مادرکنقبولمانیممیپوشاکوخوراک

نرامی:گفتحرصبازن هماجازهوخواهمنمیمن!

ایتکهراخودتخواهیمی!بکنیراکاراینکهدهمنمی

!«گذارمنمیهرگز!گذارمنمینهکنی؟استخواناز

عمارتسمتبهدویددوید،ترتمامچههرسرعتباو

گرفترارامیندستوگذاشتهاپلهرویراالهامبزرگ،

...شددورآنجاازسرعتباو

***

بودظهریازدهساعتشد،بیدارخوابازالهام خیلی!

!بودخوابیده

الهام»:زدصداهاپلهپایینازمادرش دخترمالهام،!

!«بخوررااتصبحانهبیاایخوابیدهخیلی

!«آیممیاالن»:زدفریادالهام

اگر»:کردفکررفتمیپایینهاپلهازکهطورهمان

«؟...نباشدمادرمانمخسمیهوبرادرمپوریا

بیشترنشویبیداراگر!زامبیالهامخانم»:زدصداپوریا

!«شویمیزامبی

امکاننه.کردبیرونذهنشازراافکارآنسریعالهام

نداشت آندربودبرادرشپوریاومادرشخانمسمیه!

.نداشتوجودشکی

!«الهااااام»:زدندصداهمباپوریاومادر

!نهکهاستمعلومنبودسرراهیکودکیکاو.خندید

 ■.رودمیجهانکودکانیهمهسراغهمیشهافکاراین

 

 «روزی که خرد نداشتیم»داستان کوتاه  
ازبابلساله۷8،«پورارمکیساغرقلی»سندهینو

 

یخاطرهامانداشتمخردشوم،یسوارتاکسمخواستمی

داشتمنداشتنخردازبد امانبودالنیطویلیخریمس.

نه؟یابرومکهبودمدودل.کردمیتاتیتاتیتازهدخترم

ریسکبایدآدم:گفتمیهمیشهکهافتادمپدرمحرفادی

کوچکموردایندرگفتمباخودم.برسدیجایبهتاکند

هرچهحاالشومیمسوار.کنماستفادهازآنمتوانمیهم

وکردمبازراتاکسیدروراگرفتمدخترمدست.بادبادا

آمدمیخشننظرمبهراننده.نشستم مسیروسط.

برخوردیکمنتظر.گرفتمرانندهجلویراامیهزارتومانده

نداریخردکهتوبگهکهاالنهگفتمخودمبا.بودمتند

:پرسیدراننده.نیامدصداییامامیشی؟سوارتاکسیچرا

دارید؟خرد-

.متأسفمنه-

رانندهکهدیدمشومپیادهمخواستمیوقتی

:گفتوکشیدرالپشوداددخترمبهرایهزارتومانده

■!ماطلب-
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 «به سمت آزادی»داستان کوتاه  
ازقزوینساله۷8،«مریمپیروی»سندهینو


گوید:میکبوتر

،ناندارم،هیچنیروییدرتنمنیستامشدهدیگرخسته

غروباست،بهدرحالکهخورشیدچونازصبحتاحاال

آسمانرو.خاطرنایاببودنم،درحالپروازکردنهستم

.رودمیوکندمیکهشکارچیمنراگمرودمیبهسیاهی

ونمینشیمرویدرختی.خوبکهشبازراهرسیدچه

کنممیاستراحت . حرکترمیگیمتصمیم صبحزود که

کنم.

:دیگویمشکارچیباناراحتی

چرااصالًکبوترلعنتیکجارفت؟نیاوایبیچارهشدم.

رامنباید کنم.او بایدباکهندارمشانسشکار هرروز

!عجبفکربکری!ولیاخواهشزندگیکنم.

:دیگویموکندمینگاهشیهابالکبوتربه

یهابال از بالمن است.یهر مادرمنیازیباتر را

همردیوجودداردکههیچکگفتمیاوهمیشه.گفتمی

پیشکبوترهاآزادیگفتمیاو.گذاردمیکبوتریراتنهان

است حتمی او . هاستمدتمنهم تصمیم امگرفتهکه

،چهخوب!یواپیشاوبرومودرکناراودرآسایشباشم.

کی از شرقیکبوترهادسته سمت به دارند مهاجر

همراهشوم.هاآنبادیبا.روندیم

المبرشماس-

سالمخوشآمدی-

مباشمابهشرقبیایم؟توانمی-

بفرمایید..حتماً.بله-

 کنارشانیاخالقخوشیکبوترهاچه در امیدوارم !

شناختهنشوم.

:کندمیبهرئیسشنگاهکهدرحالیشکارچی

.همنایستادموصبرنکردملحظهکیباوربفرماییدحتی

بختبدماودرآسمانبودوازامادنبالشبودم.وقتتمام

شمابگیرم.همندارمکهاورادرآسمانبالمندرزمین.

ر او باید چطور بگویید شکاریاگر؟گرفتمیما باز شما

 بهمنبدهید، برایتانحتماًخودرا آورمیماورا بهمن.

کنید اعتماد را. شکارچی شاهین که هست کسی مگر

نشناسد؟





امل:کبوتردرآرامشک

 این کنار در که هاپرندهآسایش وقتهیچدارم،

امنداشته . ماجرای کشتهمانخانهیسوزآتشبرایشان و

تعریفکردم را مادرم و شدنپدر دوستهاآن. هممرا

وقتهیچدارندو تنها کهپروازطورهمان.گذارندینممرا

کنیممی ناگهان سرمیهیسا، باالی را شکاری باز یک

کسیمکاریبکنمچونتوانمیوای!نه!ن.کنممیاساحس

کنارمنیستکهپیشاوپناهبگیرم نجاتمخدایبزرگ!.

پیشآنخواهمیمبازهمزندهبمانم.خواهمیممن.بده

بروم مهربان آقای . من به لحظه به لحظه ترکینزدباز

اما.شودمی .اندگرفتهسرعتمیهابالکنممیاحساس

خداییوا.کنممیبانیروییکهدارمپرواز.ممنونمایخدا

استگریدمن! چیزینمانده آنجا. نورانیرایخانهآن

نمیبیم زیادیبرایرسیدنبهشوقاوست.یخانهآنجا.

است.ترشیبمیرویندارم،آنجا پشتگردمیبرمشده و

بهتراست.آنبازشکاریدیگرنیست.کنممیسرمرانگاه

برومرا را هم . فرود چهچه.میآیمآرام قشنگی! صحن

کهمرانجاتدادی.کنممیشکرتایخدامردممهربانی!

بایدبکند:کارچهداندینمشکارچی

آنپرنده،جایبهمنچهقدربدبختمکه.بازمبدبختی

کردم. شکار را بیچاره باز شغلبهتراین فکر به است

دیگریباشم.

ع(:رضا)مامکبوتردرحرما

 که مردمی روینجایاتمام را دستشان هستند،

اندگذاشتهشاننهیس سالم اماممن.کنندمیو به هم

 وارد.کنممیسالم شومیمحرم . روی یهافرشمردم

هاآنمردیهمجلوی.زنندیمودستاندنشستهزیبایی

فهممینممعنیشعررا.خواندیمنشستهوشعرزیباییرا

ا مردمهمه »:ندیگویمما دعاییبکنی، امروز ردخوراگر

کهطورهمانهممن«نداردچونامروزروزتولداوست.

 نگاه طالیی گنبد راکنممیبه دوستانم نجات آرزوی

 ■.کنممی
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 «مرواریدهای قرمز»داستان کوتاه  

گنبدکاووسسالهاز۷۷«سونیاسمیعی»نویسنده


.گرمهمیشهمانندبندرهوایوبودرظههاینزدیک

رفتیممیماهیگیریبههمباهمیشهپدرمومن چند.

ماهیگیریستتوانمینوداشتکسالتپدرکهبودروزی

کند رفتممیصیدبهتنهاییبهبایدناچاربهمن. درمن.

اسمش.نداردرازدنحرفتواناییکهدارمخواهریخانه

بههایشاشارهباصید،بهآمدنامهنگهمیشه.استبهار

.بیاورماوبرایچیزیدریاازکهفهماندمیمن

سمتبهکردمخداحافظیهاآنباوبرداشتمراتورم

وماهیاکثرجایکهدریاییفانوسطرفبهودریا

باورسیدمآنجابهمدتیازبعد.کردمحرکتبودهاصدف

آبدرونبهنیزخودوانداختمآببهراتورمصلواتیک

جمعرابودآبعمقدرکهزیباییهایصدفتارفتم

خانهطرفبهوصدفآوریجمعوهاماهیصیدبعد.کنم

افتادمراه تخترویخستگیازرسیدمخانهبهوقتی.

رفتمخواببهخانهکنارچوبی مرواریدرویایخوابدر.

خوابازگهانناکهبودهاصدفدرونکهدیدمراقرمزی

اینکهگمانبهرفتمقایقسمتبههراسانوپریدم

.کردمجمعامروزکهباشدهاییصدفدرقرمزمروارید

کشتیدورازکهنداشتمفاصلهقایقباقدمیچندهنوز

کهدرحالی.بودجزیرهازعبورحالدرکهدیدمرابزرگی

فجارانصدایناگهانبودپیکرغولکشتیآنبزرگیمحو

زمینرویبهترسازمنوشنیدمآسماندررامهیبی

شدمپرت صدایدیدموشنیدمکهچیزیتنها.

پرچمرفتنباالوشدبلندکشتیازکهبودهاییخنده

.بودآنرویامریکا



ازکهراپدرمراهدرکهرفتمخانهسمتبههراسان

بهمنیافتنبرایوبودزدهوحشتانفجارصدایشنیدن

وبوسیدوکردبغلمراپدرم.دیدمرابودآمدهدریاسمت

گفت استخوبتوحالشکرراخدا: صداییچهاین.

بود؟

شتاباندوهروگذاشتممیاندراوباراموضوعمن

.زدیمپاروحادثهمحلسمتبهانداختیمآببهراقایق







آنوقتهیچرسیدیم،آنجابهمسافتیطیازبعد

بهقرمزرنگآبی،دریای،شودمینپاکیادمازصحنه

تکهتکهجسدهایازبودشدهپرجاهمهبودگرفتهخود

داشتمبدیحال.سوختههواپیمایالشهوشده تصمیم.

گاردبهراموضوعوبازگردیمساحلطرفبهگرفتیم

دهیمخبرساحلی کهزیباییعروسکبازگشتراهدر.

آبرویرابودهواپیماآنبازماندهاتنهگفتتوانمی

عروسکآندیدنباکهافتادمخواهرمیادناگهانودیدم

.رسیدیمخانهبهوگرفتمآبازراآنشودمیخوشحال

عروسکآندیدنباخواهرمزدممیحدسکهطورهمان

.شدخوشحالخیلی

شایدتاکردمروشنراتلویزیونبودم،کالفهخیلی

بگویدامروزحادثهبارهدرچیزی خبراخباربعدایلحظه.

توسطکشورمانمسافربریهواپیمایگرفتنقرارهدف

دادراآمریکاییکشتی ازخراشیدلهایصحنهشب.

تلویزیونازوطنانمانهمشدهتکهتکهوسوختههایبدن

کودکچهرهصحنهازیکیدرکهبودپخشحالدر

چهواقعاً.بودشناورآبرویسرشتنهاکهبودمعصومی

درهمانبودند؟کردهگناهیچههاآنمگرداشت؟دلیلی

کهدرحالیوایستادهاتاقدرجلویکهدیدمرابهارموقع

خیرهتلویزیونبهدادمیفشاربغلدرراعروسکشمحکم

.بودشده



،رفتممیدریابهصیدبرایدوبارهبایدوبودصبحفردا

مرورراحادثهآنخراشدلهایصحنهکهدرحالی

رابهارکوچکمخواهرمشدمینزدیکقایقبهوکردممی

قایقکناربغلدرگلیشاخههمراهوعروسککهدیدم

رادریاکنارصبحموقعآنآمدنشعلتوقتی.بودایستاده

ودادنشانراقایقودریاوعروسکگل.شدمجویااواز

حادثهمحلبهرااوتاخواستمیمناززبانیبیزبانبا

ببرم نشدکنممنصرفشخواستمچههر. همینبرای.

ببرمآنجابهرااوگرفتمتصمیم محلبهمدتیازبعد.

راصورتشاشککهدرحالیخواهرمورسیدیمحادثه

گلیشاخههمراهبهوبوسیدراعروسکبودکردهخیس

 ■.سپردفارسخلیجآبیهایآببهراآن



 

 0313 اسفندماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و پنجم شماره 13

 «جام خونین»داستان کوتاه  
ازگنبدکاووسساله۷۷،«سونیاسمیعی»سندهینو

 

بودیمشدهبیدارتازهبود،صبح بازچشمکههمین.

بیرونسراسیمهرسید،گوشمبهتانکوتوپصدایکردم

سویکبهپابرهنهکهدیدمراآشفتهمردمرفتم

کهدیدمرامادری.ونخهادلوبودگرمهوا.دویدندمی

کندمیگریهزارزارونشستهخودفرزندجسدباالی در.

،کندمیگریهکهدیدمراکوچکایبچهنزدیکیهمان

نداشتایسایهیعنینداشت،مادراوآری بیچارهیبچه.

وبودخیسهاگونه؟کردمیچهداغصحرایآندر

اشکدرغرقهاچشم کردمیهگرومادرمپیشدویدم.

مانندوشدبیرونخانهازوگرفتآغوشدرمرامادرم

سرمانپشتهابمبوکردیممیفرارمادرمومنمردم

ترسیدممیوکردممیگریهخیلیمن مردمازبعضی.

راایپسربچهنزدیکیهماندر،کردندمیپرتابسنگ

راسنگداشت،سنگیکهماوبودزخمیکهدیدم

ناگهانکرد،پرتاببودنزدیکیهماندرکهیتانکطرفبه

رااووشدپسربچهمتوجهبودتانکدرکهسربازی

زمینرویبرجسدشومرداوراستیبهکرد،بارانگلوله

جسدهاماپایزیر.دویدیممیهمچنانمادرمومن.ماند

تماموبودمردهکهدیدمرامادریجسدهامیاندربودند،

کهدیدمرانوزادیمادرآنآغوشدربود،سوختهبدنش

دررسیدیم،پناهگاهبهما.خواستمیشیروکردمیگریه

.ندکردمینالهکهدیدمبودندزخمیکهرامردمآنجا

هاآنمیاندرمردندهمهوخوردپناهگاهبهبمبیناگهان

مناکبراهلل:گفتندمیهمسرپشتوماندندزندهنفرچند

سوختهاآنحالبهدلمخیلی ونداشتیمسالحیما.

بودخداوندبهامیدماسالحتنها چهماازهاآنآخر.

گرفتند،ماازرامانخانهکردند،بدبختمانند،خواستمی

.ندخواستمیچهدیگرکردند،نابودونیسترامانخانواده

شلیکآسمانبهکهدیدمرااسراییلیسربازچندمن

خواندندمیشعرونددکرمی اسراییلینفرچندآنجادر.

ندکردمیتماشارامانبدبختیکهبودند راههمناسرباز.

وکشیدندمیسوتوندزدمیدستوکشتندمی

گفتندمی ظهرنزدیک.اسراییلبادزندهاسراییل،مرحباء:

بهکهصداییتنهانیامد،بمبیصدایهیچدیگرکهبود

بودجیغیدرسمیگوش خودیسروکلهبهمادران.

هاخانه،کردندمیگریهوکشیدندمیجیغهابچهند،زدمی

زیادکهچیزیتنهابودندمردهمردمبیشتربودند،خراب

بودجسدبود قرمزخونازهاآببود،بارانگلولهآسمان.

نبود،آباددیگرفلسطین.جوشیدمیخونزمینازوبودند

،کردممینگاهجسدهابهمن.بودخونآبشارطینفلسنام

بهکرده،مشتراخوددستکهدیدمراپدریجسد

اوفرزندعکسدیدمکردم،بازرااودستدویدماوسمت

وخندندمیخودهمسایه،کشورهایمردم.بوددستشدر

پشتیبانخارجیکشورهایوآمریکا.بینندنمیراماگریه

مسلمانکشورهایوایرانازغیرماوانداسراییل

نداریمپشتیبانی بهکهقدریآنکنممیخواهششمااز.

اهمیتهمفلسطینبردبه،دهیدمیاهمیتفوتبالبرد

بدهید پساست،گناهبیملتیکسخنآخریناین.

ایمگونهاینماکهکجاستیونسکوویونیسف فوتبال.

میریممیمااما،بردمی ینمایندهمنکهباشدنیادتا.

:باشدیادتاندارم،درخواستیکوهستمفلسطینملت



پیکرندیکاعضایآدمبنی

گوهرندیکزآفرینشدرکه

روزگارآورددردبهعضویچو

 ■قرارنماندراعضوهادگر
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 اهپیمامتین ر ،آرزو و بابا :کوتاه نامه فیلم

 ، دیوید فینچر؛ امین شیرپورGone Girl فیلم: معرفی

 ؛ امین شیرپورریچارد لینکلیتر، Boyhood فیلم: معرفی

 ، رابرت راسل، حسین خسروجردیباراندازمعرفی و تحلیل فیلم: 

 پور ؛ ساحل رحیمیمرد راه آهن، جاناتان تپلیزکیلم: یفی و تحلیل معرف

 رخشان بنی اعتماد، ریحانه ظهیری: ایرانیساز زن نگاهی به زندگی یک فیلم
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 نگاهی به زندگی یك فیلمساز زن ایرانی 

«ریحانهظهیری»
 

شدزادهتهراندر۷۱۱۱سالدراعتمادبنیرخشان دراو.

تهراندراماتیکهنرهایدانشکدهدرسینماکارگردانیرشته

هنردانشگاهتئاتروسینمادانشکده) کردتحصیل( ازوی.

کاربهمشغولتلویزیوندرصحنهیمنشسمتبا۷۱۹8سال

.کردکارگردانیراکوتاهمستندفیلمچند۷۱۹۵سالتاوشد

صحنهمنشیعنوانبه۷۱90سالازراخودسینماییفعالیت

کردآغاز«داوودیهایگل»فیلمو«هانشینآفتاب»فیلم با.

کارگردانی۷۱99سالدر«ودهمحدازخارج»فیلمکارگردانی

کردآغازرابلندهایفیلم را«قناریزرد»نامهفیلمسپس.

دادانجامخودنیزراآنکارگردانیونوشت نوشتنبا.

وجیرانیفریدونهمکاریبا«نرگس»فیلمنامهفیلم

درکارگردانبهترینعنوانبه۷۱۱0سالدرآن،کارگردانی

شدبرگزیدهجرففیلمجشنوارهدهمین هایفیلم،ازآنپس.

و«شهرپوستزیر»،«اردیبهشتبانوی»،«آبیروسری»

بهبیشتریهایجایزهوافتخاراتویبرای«بازیخون»

آوردارمغان وکنندهتهیه)کوثریجهانگیربااعتمادبنی.

باراندخترشان،وکردهاستازدواج(ورزشگزارشگرومفسر

استبازیگرکوثری باران»کتابنویسندهعالمگیرحسین.

بنیرخشانشخصیتدرباره«ایرانسینمایدرکوثری

گویدمیچنیناینخودکتابدراعتماد صرفاًتواننمیرااو:

بخشیاوکارگردانیبگوییماستبهتردانستکارگردانیک

ابعادوسیلهینبدتااستاعتمادبنیتفکرایفلسفهازکوچک

یکنمونهاعتمادبنی.نمایدطرحفیلمقالبدرراخودفکری

استیرانیازن وفرصتاگرایرانیزنانگویدمیکهزنی.

درهابارانکهشوندمیابرهاییباشندداشتهییهنرنمامجال

شودمیمتولددامانشان

 زیراشارهکرد.یهابخشبهتوانمیایشانهاییتفعالاز

 نویسنده* 

 (۷۱۵8)هاقصه

 (۷۱9۹)بازیخون

 (۷۱9۱)گیالنه

 (۷۱9۷()گیالنهننهسوم،اپیزود)گانهسهروایت

 (۷۱۱۵)شهرپوستزیر

 (۷۱۱۱()بومیوبارانسوم،اپیزود)جزیرههایداستان

 (۷۱۱9)اردیبهشتبانوی

 (۷۱۱۱)آبیروسری



 (۷۱۱0)نرگس

 :کارگردان* 

 (۷۱۵0)هاقصه

 (۷۱9۵)خورشیدخانهخلوتحیاط

 (۷۱99)هستیمایرانجمعیتازنیمیما

)گروهیکار)ایرانیفرش یابعدیسهفرشدوم،اپیزود(

 (۷۱9۹()باشدنمیدسترسدرموردنظرمشترک

 (۷۱9۹)بازیخون

 (۷۱9۱)گیالنه

 (۷۱98()گیالنهننهسوم،اپیزود)گانهسهروایت

 (۷۱90()مستند)ماروزگار

 (۷۱۱۵)شهرپوستزیر

 (۷۱۱۱()بومیوبارانسوم،اپیزود)جزیرهایهداستان

 (۷۱۱9)اردیبهشتبانوی

 (۷۱۱۱)آبیروسری

 (۷۱۱0)نرگس

 (۷۱99)خارجیپول

 (۷۱9۱)قناریزرد

 (۷۱99)محدودهازخارج

 ریز برنامه* 

 (۷۱9۱)داوودیهایگل

 کارگردان دستیار* 

 (۷۱92)دیوتنوره

 (۷۱9۱)داوودیهایگل

 کارگردان مشاور* 

 (۷۱9۱)حیران

 (۷۱92)شبانه

 (۷۱92)جمعهعصر

 صحنه یمنش* 

 (۷۱90)هانشینآفتاب

 نامه فیلم مشاور* 

 (۷۱90)یلداشب

 بازیگر* 

 (۷۱۱9)میکس

 کننده تهیه* 

 (۷۱9۱)حیران
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 (۷۱9۹)بازیخون

 (۷۱90)ماروزگار

 (۷۱۱۵)شهرپوستزیر

 (۷۱۱0)نرگس

 

 گذار سرمایه

(۷۱۱۵)شهرپوستزیر*



اندشدهنائلاعتمادبدانهافتخاراتوجوایزیکهخانمبنیب

 بهمواردزیراشارهکرد:توانمی

 یازدهمینبازی،خون)کارگردانیبهترینتندیس

 (۷۱99سینما،خانهجشن

 جشندهمینبازی،خون)فیلمبهترینتندیس

 (۷۱99یر،تصودنیای

 بخشبازی،خون)نامهفیلمبهترینبلورینسیمرغ

ایرانسینمایمسابقه جشنوارهمینوپنجبیست/

 (۷۱9۹ فجر،فیلمالمللیبین

 بخشبازی،خون)کارگردانیبهترینبلورینسیمرغ

المللبینمسابقه جشنوارهمینوپنجبیست/

 (۷۱9۹ فجر،فیلمالمللیبین

 جشنوارهدومینبازی،خون)فیلمبهترینجایزه

 (۷۱9۹ تهران،شهرفیلم

 استاندارازآزادیوصلحقدیمینشاندریافت

 ۷۱۱۵پاییزایتالیا،توسکانی

 فجرفیلمجشنوارهشانزدهمینکارگردانیبهترین

 اردیبهشتبانویبرای

 آبیروسریبراینویدهلفیلمجشنوارهبرنده 

 یونان)سالونیکافیلمجشنوارهبرنده روسریبرای(

 آبی

 روسریرایب(سوئیس)لوکارنوفیلمجشنوارهبرنده

 آبی

 فجرفیلمجشنوارهسیزدهمیننامهفیلمبهترین

 آبیروسریبرای

فیلمجشنوارهدهمیندرکارگردانبهترینبلورینسیمرغ

■ نرگسبرای۷۱۱0سالدرفجر



 منابع:
 (IMDb) هافیلماینترنتیاطالعاتبانک

 سورهسینماییاینترنتیاطالعاتبانک
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 « THE HUSTLERبیلیارد باز» معرفی و تحلیل فیلم 
«(حسینخسروجردی)خسرو»؛«رابرتراسن»کارگردان



والترنامهفیلم راسن، رابرت کارول، سیدنی نویسان:

تویس.س.براساسداستانیازو/س.نویس

.بازیگران:پلنیومن،جکیگلیسون،پیپرالری،جورجسی

ما همیلتون، موری کورمیک، مک مایرون یکلاسکات،

کنستانتین

موسیقی:/تدوین:ددآلن/:اوگنشوفتانبرداریفیلممدیر

کنیونهاپکینز هریهورنر/ طراحصحنه: راث/ لباس: طراح

مورلی رابرتژیراسطراحچهره/ پردازی: سفید،/ و ۱۹سیاه

یکاامر۷۵9۷،محصولیقهدق۷۱۹میلیمتری،

 در اسکار جایزه دو طراحیاریبردیلمفیهارشتهبرنده و

صحنه

 در کسبجایزه کارگردان،یهارشتهنامزد بهترینفیلم،

اقتباسی،بازیگرمردنقشاول،بازیگرزننقشاول،نامهفیلم

اسکات(.جکیگلیسونوجورجسیدوم)بازیگرمردنقش



 :رنگ پی

جواناماکارکشته،همراهیلیاردبازبنیومن(،«)ادیفلسون»

به«چارلیبرنز»،هایشیزبایدهندهیبترت )مککورمیک(،

 بیلیارد،آیدمینیویورک سلطان با «سوتاینهمیبشکه»تا

...)گلیسون(،بهمبارزهبپردازد






 

:تأمالت

استآناستیننشدلکهدراینفیلمیمسائلازیکی.۷

کدامیچهاماکنندمییفیلمهمگیخودرامعرفیهاآدمکه

آنطوربه کامل ادعا که نیستند کنندمیچیزی درواقع.

هرکدام هاآناز را دیگری یدرستبه، اینکندمیمعرفی و

 باعث شودمیمعرفی، با ما یکهاییهالتا از مختلفی

 شویمروروبشخصیت مثالً؛ را ادی معرفیایگونهبهسارا،

حالدرعین،اماکندمیکهباتعریفبرتازادیفرقکندمی

دو هستندهر درست هستند؛ مکمل یعنی ؛ کدامیچهاما

همدیگرهاآندرواقع.منطبقبرتعریفادیازخودشنیست

تعریف بدونکنندمیرا حکمکهاین، براییکدیگر بخواهند

صادرکنند.

شکستیاد.8 با باروروبآدمیاستکه هم سارا شده،

فر،چهایندونجزبهکنارآمده؛اشیزندگشکستهمیشگی

شوندتوانمیییهاآدم آشنا یکدیگر ندبا ستدرتوانمیادی.

گیردتاآنکنارآدمیبرترازخودیاکسیچونمرشدقرار

مرشد،ادیرابازسازیکند،چونمخاطبازاولانتظاردارد

باشد برنده پایان، در ادی که در؛ کار زیبایی نظرم، به اما

بازساینجاستا ادیکندمیزیکهکسیادیرا از کهخود

تردرمانده استتریرانوو بهترینانتخاببرایرودررو. سارا

دور کلیشه غلتیدنبه از داستانرا زیرا ادیاست، شدنبا

.کندمی

۱ است.. دختریروشنفکر یکیسارا وسایلیترینمهماز

 دیده او خانه در استشودمیکه تایپ ماشین ، او. پس

بهنویسدمی و دارد، تعلق روشنفکران باهرچنددنیای

یابیمیدرمیکهدرفیزیکاوگذاشتهشدهاست؛ماهاینشانه

رویکاغذنوشتهاست:ساراکهتاکیدیبرعقیمبودناودارد.

همعهدیناصواب» با .«یمابستهما چراگویدیمادیبهاو ؛

دیگریمگرکارگویدیمواودرپاسخیانوشتهاینجملهرا

؟دهیممیانجامهاکرکرههمجزخوردنوخوابیدنوکشیدن

،ینجاادرواقعایننگاهنگاهینقادانهبهزندگیخویشاست.

؛شودمینوعیخاصازیکروشنفکر،فقطبازنمایی

نوع از وازده و تنها ناامید، و انگار پوچ روشنفکری سارا

روشنفکرهایسرخوردهدههشصت.
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عدرواقسارا.2 آگاهیهاآدمنماد دیگران به استکه یی

.شوندمی،اماخودقربانیدهندیم

یوجوجستجذابمردیاستکهدرییهمادرونیلمف.۹

خویشتناست.

سارایدر.9 که شود متبادر ذهن به سوالی شاید ظاهر

کههیچسنخیتیندارد،جلآسمانباادیگراپوچروشنفکرو

کهدوستیطوربهکندمیوشحالیچطوراحساسشادیوخ

درجوابباید؟استنندکهباادیدوستشدهداردهمهبدا

ادیاست به سارا نگاه نوع گفتبهتریندلیل، جذب. سارا

ظاهربهنظردر.شودمیصداقتوشورزندگیدروجودادی

اماایندودریکنقطه؛اندجنسکهادیوساراازدورسدمی

 یکدیگر با اشتراک دورسندیمبه هر که است این آن و

 رابطهیزچ.اندخوردهشکست که دیگری

 هاآنمتقابل تکمیل نکتهکندمیرا این ،

 وجود باید کسی که بهداشتیماست تا

نیز بیاموزدو ادینگاهدرستبهزندگیرا

دوست معنی سارا، به تا بود باید کسی

دهد. یاد را زندگی ازتعرییادداشتن فی

زندگی صداقتو بیلیارد، بازی چوب، میز،

 عرضه سارا کندمیبه آن جذب سارا ادیشودمیکه ،

نشان سارا برای را زندگی به متصل مرد یک از تصویری

ساراانتظارنداردکه.کههمینبرایساراکافیاستدهدمی

کهادیهمخواهدمیادیبهاودیدگاهدهد،ساراازاوعشق

بهاواین حتیوقتیادیازعشقخودبهبیلیارد.دهدمیرا

.کندمی،ساراراجذبمعنیوتعریفیاززندگیگویدیم

سردیچیزی.ادیوسارادومشخصهاصلیداردیایدن.۱

امادرموردادی،این؛بردنیایساراغلبهدارداستکهکامالً

درواقع.هاستجهلونادانیاستکهتمامدنیایشرافراگرفت

ادیبهسارا.کنندمیآندو،درطولماجرابایکدیگرمعامله

بدون.کندمیوسارانیزادیراآگاهدهدمیگرمایزندگیرا

.رابراییکدیگرتوضیحدهندمسئلهبخواهنداینهاآنکهآن

یحت.کنییمزندگیطورییناتوچراگویدینمادیبهسارا

ساراییدرجا بردهکه خوابش تایپ ماشین کنار

بههمساراراخواهدمیادین.کندمیراخالیاشیرسیگاریز

فقط.سارانیزدرپیبههمریختنادینیستمتقابالًبریزدو

هردوهاآن.،ادیراازدستبدهدوجهیچهبهخواهدمیساران

دارند نیاز هم به . چارلی، از جدایی از بعد هاتنکامالًادی

بنابراشودمی بیابدکهبهین؛ بایدکسیرا آویزاناشیزندگ،

شود . تا باعثشده نیز طرفیتردیدهایسارا درگاهیچهاز

اما؛زندگی،مردیرابهدنیایشخصیودرونیخودراهندهد

 را ادی تنهاییپذیردیماو شباهتیدر صداقتو او از زیرا

بیندمی س. با همراهی از نیز بسیاریادی چیزهای ارا،

کهتوگویدیموقتیپسازمرگسارا،بهبرتمثالً؛آموزدیم

،اینچیزیاستکهدهییمباکشتندیگرانبهخودزندگی

گرفتهنشأتهاآدمازنگاهوطرزفکرسارانسبتبهزندگیو

است.

9 سومیک. فیلم، اتفاقطوربهاول ایمز سالن در کامل

وقتیافتدیم و توصیفشودمیتوصیف کلیسا که گویی ،

هاآدم.یکمیدانگالدیاتوریاستمثابهبهسالنینا.شودمی

بخشمهمیازآیندیمبهاینسالن نشانیتشانشخصتا را

یمختلفیبهاینمکانهاآدم.میدانمبارزهاستینجاادهند.

پوشخوشوپوشیکشفتزکهسوتاینهم،یکیمثلآیندیم

اس که فلسون ادی دیگری و کامالًت

سرگردانوآشفتهاست.

۵ نابودی. پی در که است کسی برت

کاملدیگراناستوازمکیدنخونبقیه

 کندمیارتزاق در. و زندگی بر برتسوار

 یکشبهرهپی و دیگران کامالًاز

وسازشکاراست.،هوشیارطلبفرصت

۷0 . ادیکهاستکارکردشآنترینمهمخودکشیسارا،

 کامالًرا کندمیآگاه شدن. برنده به مرگسارا ادیپساز

چراکهفیلم،برندهشدنراحاصلیازآگاهی.شودمینزدیک

.داندیمودانش

زمانییابدمیترینسبتبهبرتوقتیادیآگاهیعمیق ،

تصورکردخودبرتنیزتوانیمبرندهشود.تواندمیاستکه

دیبودهاست،امااززمانیکهآگاهیوهوشیاریزمانیمثلا

باالتر قشری و سطح به را خود توانسته دستآورده، به را

دربعدظاهریونهدربعدتکاملوتعالیکمدستوصلکند،

شخصیتی.

۷۷ . ادی فیلم، پایان نوعیبهدر و.رسدمیخودشناسی

کهرودمیربودهاستتصواشیزندگبیلیاردراکهزمانیهمه

اوبیلیاردرارهاکند.

 تعریف به یاتازهادی زندگی رسدمیاز . ،ازاینیشپتا

تواندمیاوازطریقبیلیارد.بیلیاردبرایاومیدانمبارزهاست

کند کسب اعتبار خود برای طور؛ بیلیارد به دیگر حاال اما

 نگاه کندمیدیگری . برای دیگریاشیزندگاو تعریف به ،

استر سیده نقابزدن،. آدم، حقیقیبودن تعاریفیاز سارا

 مفهومی با بودن برنده بودن، تریقیحقدروغ ،تریقعمو

 شدنو خرد ایستادنو..درآمدنزانوبهدانستن، برپا ، او. به

دادهاست.

ی ها رشتهنامزد کسب جایزه در 
بهترین فیلم، کارگردان، 

نامه اقتباسی، بازیگر مرد  فیلم
نقش اول، بازیگر زن نقش اول، 

جکی دوم )بازیگر مرد نقش 
 گلیسون و جورج سی. اسکات(
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ینا.۷8 خاطرهاییتقابلفیلم همین به و دارد زیادی

راهمبهآنداشت:پردازانهدیگرینگاهنشانهتوانمی

معصومانهاینکامالًیچهرهباورودسارابهزندگیادیو

 ترتیبیریگشکلدرآمدیشپشخصیت، را درامی مثلث

دهدمی ورأسکهدر سارا ضلعدیگرش، دو در ادیو آن،

اینرابطهتوانمیبرتهستند،بایکنگاهنشانهپردازانهدیگر

 امثابهبهرا کردکشمکشدرونی تصور هم دی که. جدالی

معصومیتفطریشخصیت)باحضورساراعینیتطرفشیک

کرده(وسویدیگرش، وشهوتبرتربودنخواهییادهزپیدا

.(وازنظرمناینمثلثکندمی)باحضوربرتمعناپیدا.است

اینتوانمییجهدرنت؛وجنبهساختاریداردنهجنبهاتفاقی

اینفیلمبیشترمضمونگراستتااتفاقنظریهرامطرحکرد

گرا.

پردازانهیکیازنمودهایعینیایننشانه

پول به که شرایطی در ادی آنجاستکه

دوباره مشارکت پیشنهاد به و دارد نیاز

سارا با داده، منفی پاسخ هم چارلی

 .رسدمیوبهبرتکندمیمشاجره

ورشدنموقتیبامشاجرهلفظیادیوساراوبهطبعآن،د

(،مجالاشیدرونبهتعبیریازفرشتهمعصومیتسارا)ادیاز

بهعبارتبهتر،اندامعرض وخودنماییبیشتریبرایبرتو

 خواهییادهزدیو یطلبجاهو مهیا شودمیادی این یبازو

ودرنهایتسرنوشتگونهدرادامهفیلمتاپایان«االکلنگ»

.زندمیدیرقمتراژیکغمباریرابرایا

پردازانهآنجاستکهادیایننشانهازنمودهایعینیدیگر

به بازی برای است، بیلیارد شیفته که میلیونری دعوت به

گرفته،«بازی»اما.رودمیاشخانه نظر در میلیونر که ای

داردیریگکنارهقصدبرتبیلیاردنیست. ادی؛ ،طلبجاهاما

نیست رفتن کنار به حاضر است. بازنده ابتدا ادی برت.

بهبازیخاتمهدهدخواهدمی کهکندمیادیبهاوالتماس.

تنهایشنگذارد.

مانعشکستشخصیتادی دارد قصد رسیده، راه از سارا

نزدبرتشود ؛ ادیاورا راندیماما برتبرایشکستدادن.

 به حاضر رویادیگذارییهسرماسارا، شودمیدوباره ادی.

باز میلیونر از را بردمیی دست؛ از را سارا نهایت در اما

.دهدمی

نشانهطورهمان در باکه برت شد اشاره اخیر پردازانه

اوماللجن از معصومیتشرا سارا، کردنشخصیتادینزد

گیردمی نهایتخودخواستهنابودی. در بیانگرروشنیبهسارا

.کندمیاینواقعیتونشانهتلخ

معصومیتایحرفهیادیبرا بودن، «احساس»و مانندرا

«فاستوس» تقدیم )یطانش، کندمیبرت( توان. حاال او

فتزرادارد.سوتاینهممثلیاجثهرویاروییباماشینعظیم

بهفصلتوانمیپردازانهازنمودهایعینیدیگرایننشانه

اشارهکرد.یلیاردبازبپایانی

 آن مقدماتنهایبندییانپااز استکه سینما تاریخ ادر

اینموقعیت،درطولداستانبهشکلیچیدهشدهیریگشکل

کهاینبارفتزازداندیمکهبینندههممثلخودادی،خوب

همانمنطق اما خورد، شکستخواهد او

بازنده یک را ادی دیگر، سوی از هم

یارعتمام کندمیمعرفی . او تریشپچون

اصا و واگذارمعصومیت برت به را لتش

کردهوبامرگسارا،بازندهبودنشراتمام

است پذیرفته کمال و بازی. در ادی

کردنهویت یکپاکباختهاشیقیحقتشخصیافتنوپیدا ،

 حاال معنیاستو تمام بازیخواهدمیبه در فتز از برد با

کند نحویجبران به اینشکسترا بیلیارد، دیالوگ. شکل

تلخیوکامالًدیکهمتکلموحدهاینموقعیتاست،گوییا

راکهدرآنگرفتارشدهبهتماشاگریامخمصهزهرموجوددر

کامالًعالوهبراین،شکلچینشموقعیتهم.کندمیمنتقل

خط خطزندگیشخصادیو دو در موجود تضاد تقابلو

رخایحرفهدنیای به را بازیبیلیارد کشدمیو هرادیبا.

تلخیروبهزندمیهایمیزبیلیارد«شار»یکهبهاضربه با ،

کندمیبرت طوربهو بودن مقصر به دریشانهردوتلویحی

فتزکهیرگذارتأثوچندپهلویالوگد.کندمیمرگسارااشاره

 ادی به کنایه گویدیمبا ادی»: «بکنبازیتو ترینکوتاهبه

.کندمیبیانشکلممکن،حرفاولوآخرقصهرا

 برای راایحرفهادی گزافی بهای شدن، اول و ماندن

حاال.تاوانیفراترازخردشدنانگشتانش.پرداختکردهاست

خوشدلباغیبتساراونبوداو،ادیتنهابایدبهبازیکردن

■کند.





 

 

کردن شخصیت  مال لجنبرت با 
ادی نزد سارا، معصومیتش را از او 

 خودخواستهگیرد. نابودی  می
روشنی بیانگر  سارا در نهایت به

 کند. این واقعیت و نشانه تلخ می
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 «آهن مرد راه»معرفی و تحلیل فیلم  
«پوراحلرحیمیس»؛«جاناتانتپلیتزکی»کارگردان
 

(The Railway Man)آهنراهمرد:فیلمنام

Jonathan Teplitzky:کارگردان

Frank Cottrell Boyce،Andy Paterson:نامهفیلم

انگلیسی،:انآمریکا،زب:کشور،دقیقه۷۷9:فیلمزمانمدت

80۷2آپریل۷۷:فیلماکرانتاریخ

Colin Firth -Jeremy Irvine -Nicole Kidmanبازیگران:



 :تحلیل فیلم

 شونده، شکنجه روزی که بودم خوانده گرشکنجهجایی

می بخواهیمشود. کنیمشناسانهرواناگر نگاه اینموضوع به

کامالًدرستاستزیراآدمیکهازلحا روحیوجسمیآزار

رسدمیدیدهباشد،دررویاهایشبهزمانی

 تواندمیکه تفوگرشکنجهبر پیداش ق

کندواورابیازاردوبهاینوسیلهخودش

کند سرشار انتقام لذت از را . مرد"فیلم

بههمین"آهنراه وپردازدیممسئلهنیز

 مبحث دیدگاهیشناخترواناین از را

 بررسی میانسانی کند. تمام روزیشدگانشکنجهآیا

استشوندمیگرشکنجه منفی پاسخ ؟ . طوریناهمه

بهاندداشتهرایاتجربهخیلیازکسانیکهچنینند.شومین

یورطه افتندیمنابودی قدرآنو شکنجهیالشانخعالم

دردانندیمتاآخرسرجانخودشانرابگیرندچونکنندمی

ندارد وجود رویایی چنین یافتن تحقق امکان واقعیت .عالم

تهشدهبراساسیکداستانواقعیساخ"آهنراهمرد"فیلم

است . سربازداستان چند که خاللانگلیسی جنگدومدر

اسارت به وآیندیدرمهایژاپنجهانی گذشت؛ از بعد حاال

 در سربازها همان سال جمع"کالب"چندین هم دور ی

.ازآنسربازهاهمانآدمپیشیننیستکدامیچهاما؛شوندمی

وودهستنددرگیرزندگیخکنندمیزندگینکهیدرحالهاآن

پریشاننوعیبههرکدام آنآشفتهو همزیرهاهستند. هنوز

بااینکهتاریخازتمامشدنجنگکنندمیآوارجنگزندگی

میگوید بازیکالینفِرث،"لومِکساریک"دراینمیان. با

عهدهقویعنوانبه به محوری نقشی جمع، این سرباز ترین

دارد استیکیکار. مهندس ز. مهندسدر هم جنگ مان

راه یشخصیاشبه دلیلعالقه به استو مخابراتبوده

عمرشدر تمام جمعآهندر آوریاطالعاتساختوحال

راه آهنساز حرکت–ها زمان دانستن و مسیرها شناخت

است بوده قطارها زنیبه. با باعثآشناییاو همینموضوع

 "یپت"اسم کیدمن نیکول بازی میبا برایاشود. ریک

قطار،کندمیدوستانشتعریف کهبهخاطرسهدقیقهتاخیرِ

سوارقطاردیگریشدهاستبااینزنآشناشدهوحاالهم

است او عاشق داست. اینجای تا استچیزهمهان راه .روبه

ازدواج و عاشقشدنشان میانسال، مرد و آشنایییکزن

کردنشان زندگیاری؛ دیگریدر بُعد کهاما دارد کوجود

بسیارقویتروپررنگترازعاشقیکردنوزندگیکردنش

است دار. ریشه بعدیقویو جوان. نامرئییکمرد حضور

اوبودهاستگرشکنجهدرواقعژاپنیکه مردیکههنوزهم.

 علیهدیگرانمیشودمیجلویچشماناریکظاهر را او و

بهاوراخواهدمیهمیشههم؛وشوراند

اتاقیببرد یکدرچوبی. اتاقیبا اریک.

 نعره وار میدیوانه زند. زجر کشد.میاو

فیلمبهگذشته اینجا یاریکفالشدر

زندمیبک سال کشور۷۵28به به و

سنگاپور.

شدن تسلیم به مجبور خود گروهان همراه به اریک

ژاپن.بسگرفتهاستکهانگلیستصمیمبهآتشچراشوندمی

بهنیرویبرمهراه-بینتایلندخواهدمیکه نیاز آهنبکشد،

دارد انسانی کار. این تا دارد نیاز هایی برده حقیقتبه در

بهیکارتشهاآنبهقولاریک؛وطاقتفرساراانجامدهند

گفتیکارخواهندهاییکهدرمیانهبرده.بردهاحتیاجدارند

"کاشمردهبودیم."

ن اریککه شوهرشاستهمسر طورخواهدمیگران هر

بهاوکمککند شده تنهاخواهدمین. بزندوشوهرشرا جا

.بهبازگوکردناتفاقاتگذشتهنداردیاعالقهامااریک؛بگذارد

 "یپت"پس و صمیمی دوست سراغ اریکگروهانهمبه

رودمی او از را واقعیت یمو جای"یپت"شنود. خودشرا

نجاتبدهدزیراگذاردمیاریک ومصمماستتاشوهرشرا

رانکندعاقبتخوشیدرانتظاراریککاریناکهاگرداندیم

بود نخواهد . به اریک دوست روز رایاروزنامه"یپت"یک

مینشان استوگرشکنجههمان"ناگاسه"دهد. اریکزنده

 که محلی همان بهگاهشکنجهدرواقعدر حاال استو بوده

خواستار"یپت"کند.میمترجمکارعنوانبهتبدیلشدهموزه

در این  افتاده یرگهای  تکلیف آدم
مخمصه چیست؟ این پرسشی است 

یان در پاکند و  که فیلم مطرح می
 دهد. اسخ میخوبی به آن پ نیز به
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شود مواجه مرد آن با و برود اریک که است این و. برود

کند تسویه حسابشرا اینکابوسهمیشگیو. از شایدکه

بشود رها ناتمام . رهسپار شودمیاریک مکانییسوبهو

دراینمکاناست؛وراگمکردهاستاشیزندگکهرودمی

کهکشمکشوتقابلدوانسانودودیدگاهدرزمانگذشتهو

.شودمیحالدیده

ایناستکهازمنظرشودمیچیزیکهدرفیلمنشانداده

نگاهکنیمگرشکنجه تواندمیجوریکهبیننده.همبهماجرا

شوندهواقعهوهمشکنجهگرشکنجهاززاویهدیددوطرفهم

کند دنبال ورا ب؛ همین قضاوتشودمیاعث دچار که

شایدبتوانایننوعروایتراموفقیتیبرای.نشویمطرفهیک

 آوردحساببهفیلم چرا. نگاه سراغ به وجانبهیککه

استیپرورقهرمان نرفته نمایش. به را طرف دو هر فیلم،

کنندههمجوریکهبینندهبتوانددرجایگاهشکنجهگذارد.می

قراربگیرد بهسمتتنفرمحضفیلم. سعینداردمخاطبرا

نسبتبهمردژاپنییاعشقمحضنسبتبهسربازانگلیسی

دهد سوق . برسدخواهدمیبلکه آن ورای چیزی به به.

کهییهاانساناند.یستادهاکهدوسویآن،دوانسانیارابطه

نیستندولیهمچنانگذشتهدرشانگذشتهدیگردرشرایط

هاآنهردویکند.میزندگیهاآن

 پشت به گذاشتننیاز دارندسر تجربه این نیرویی. خشم

کهسعیدارندیکدیگررایهاانسانعظیماستولینهبرای

کنند درک . که است شرایط این وهاآدمدرنهایت،

بازییشانرفتارها به آنشرایطگیردمیرا حالکهدیگر و

 تکلیف ندارد، هاآدموجود مخمصهتادهافیرگی این در

یاندرپاوکندمیچیست؟اینپرسشیاستکهفیلممطرح

 خوبیبهنیز پاسخ آن میبه واالتریندهد. انسانی روابط

 را برمرفتارها وگیردیدر از؛ فهم از اینحد به انسانیکه

بارویاروشدنباتواندمیشرایطزمانیومکانیرسیدهباشد،

اشگذشتهیهااتفاق را درییسوبهدری نه بگشاید خود

آزادیِانسانویسوبهشدنبلکهگرشکنجهشکنجهویسوبه

 ■ بازگرداندنزندگی.
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  «Gone Girl» فیلممعرفی   
«امینشیرپور»؛«دیویدفینچر»کارگردان

Gone Girlروانشناسانهتریلری80۷2سالمحصول

راآنفینچردیویدمریکایی،آمشهورکارگردانکهاست

بهترینگلوبگلدنجایزهدریافتنامزدآنبرایوساخته

شدنیزکارگردانی فلینگیلیانتوسطفیلمایننامهلمیف.

آنفلینکهنامهمینبهرمانیازاستاقتباسیوشدهنوشته

استنوشته80۷8سالدررا .Gone Girlشروعهماناز

وکردجلبرابینندگانومنتقدانازبسیاریتوجهاکران

سالهایفیلمبهترینازیکیعنوانبه

خوبروزهاییادآورکهفیلمیشد؛شناخته

روانشناسانهتریلرهاییساختدرفینچر

بودزودیاکمانند از. هرچندآکادمیاسکار

 خوببهفیلم اما نکرد استقبال ومنتقدانی

ازرانبازیگخوبهایبازیازبینندگان

معماییورمزآلودفضایوپایکرزاماندوافلکبنجمله

هاسایتازبسیاریدروکردندتمجیدفیلمبرحاکم

دادندآنبهباالییامتیازهای موسیقیازنبایداینکهضمن.

یفینچرباچندبارهکهحاصلهمکاریفیلمقویبسیارمتن

گذشتیسادگبهنیزترنترزنروآتیکوسراساست امتیاز.

Gone Girlدروباشدمی۷0از9.8بیدیامآیسایتدر

را۱.۵منتقدانازو9.۷امتیازبینندگانازمتاکریتیکسایت

مثبت،نقد۱۵سایتاینمنتقدیناینکهضمن.استگرفته





فیلمبرایمنفینقدهیچوانددادهفیلمبهخنثینقد۷0

 .اندننوشته

Gone Girlوکردهشرکتنیززیادیهایجشنوارهدر

مختلفجایزه۷۵۵دریافتنامزدمختلفهایرشتهدرتاکنون

بعضیسرنوشتوکردهدریافتراجایزه۱9کهشده

هنوزپایکرزاماندبرایزنبازیگربهترینجملهازهانامزدی

.نیستمشخص

سریدیکسون،لزلی:کنندگانتهیه/فینچردیوید:کارگردان

...وویترسپون نویسنده/ ژانر/فلینگیلیان: معمایی،درام،:

تریلر بازیگران/ هریس،پاتریکنیلپایک،رزاماندافلک،بن:

وکون،کری موزیک.../ /راسآتیکوسرزنر،ترنت:

:اکرانتاریخ/بکسترکرک:تدوین/کراننوثجف:فیلمبرداری

/دقیقه۷2۵:انزممدت(/متحدهایاالت)80۷2سپتامبر89

کشورمحصول آمریکا: زبان/ انگلیسی: ساختیبودجه/ :9۷

.دالرمیلیون۱99:آفیسباکسفروش/دالرمیلیون

افلکبنبازیبا)داننیک:فیلم داستان ی خالصه و(

پایکرزاماندبازیبا)اِیمی پنجکههستندشوهریوزن(

گذردمیشانازدواجازسال سالگردینپنجمروزصبح.

خواهرکهباریبهورودمیبیرونخانهازنیکشانازدواج

زندمیسریکندمیکارآنجادرمارگودوقلویش هنگام.

وهالوسطمیزشکستگیمتوجهنیکخانهبهبازگشت

شودمیاِیمیهمسرششدنگم فوراًنیک.

توضیحراماجراوگیردمیتماسپلیسبا

دهدمی ینویسندهیککهیاِیمشدنگم.

هارسانهخبرییسوژهبهفوراًاستمعروف

واردنیکبهاتهاماتیوشودمیتبدیل

قتلبهراهمسرشاواینکهبرمبنیشودمی

استرسانده مشخصکهگیردمیاوجهنگامیاتهاماتاین.

همسرشبهاندینامباشاگردهایشازیکیبانیکشودمی

استکردهمیخیانت برایسالهرداشتهعادتکهاِیمی.

انجامنیکباراگنجکردنپیدابازیازدواج،سالگردکادوی

ازبعد.برسدکادویشبهتادهدمیسرنخاوبهکیبهکیبدهد

خواهرشونیکافتدمیکهاتفاقاتیوپلیسهایدخالت

بهنسبتدیدشانتمامکهشوندمیماجراییمتوجهمارگو

هاآنکهنبودهچیزیآناصالًقضیهکنند،میوضعراقضیه

 ■.اندکردهمیفکرابتدادرپلیسو

Gone Girl شروع همان از 
 از بسیاری توجه اکران

 جلب را بینندگان و منتقدان
 بهترین از یکیعنوان  به و کرد

 .شد شناخته سال های فیلم
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  «Boyhood» فیلممعرفی  
«امینشیرپور»؛«ریچاردلینکلیتر»ارگردانک

Boyhoodکهاستدرامی80۷2سالمحصول

وساختهراآنلینکلیترریچاردآمریکایی،مشهورکارگردان

.استآوردهدستبهآنباهمراهراسیاریبهایموفقیت

چشمبهفیلماینمورددرهاجنبهدیگرازبیشکهاینکته

یککهاستآنساختزمانمدتآیدمی

اینّبرداریفیلمشود؛میمحسوبرکورد

حدودوشروع800۱سالتابستانازفیلم

.داشتادامه80۷۱اکتبرتایعنیسال۷8

یگانهسهخاطربهاینازپیشکهلینکلیتر

 Before Sunrise،Beforeمعروفش

Sunset،Before Midnightعنوانبه

معادالتتمامفیلماینباشدمیشناختهخاصسازفیلمیک

زدهمبررا بانیزگانهسهایندرکهبازیگریهاک،ایثن.

حرفگونهاینBoyhoodمورددرداشتهمکاریلینکلیتر

زندمی هم"سالهدوازدهیپروژه"نامبهکهپسرانگیفیلم»:

هرلینکلیترریچاردومنکهبودصورتاینبهاستمعروف

آندرکهساختیممیکوتاهیفیلمسالیازدهمدتبهوسال

.دادیممینشانسالگی۷9تاسالگی9ازراجوانیپسررشد

یمجموعهمکردمیفکرقبالً.داشتمعهدهبرراپدرنقشمن

بخشیهرگزمنکهبودخواهدکارییکتاترینطلوعازپیش

ترغریبحتیکهکردچیزیواردمراریکولیام،بودهآناز

بودآناز درپسریآندرکهکنیبازیایصحنهکهاین.

هاراکنچراکهپرسدمیتوازسالگیهفت

مورددرسالگیدوازدهدربعدمیرند،می

توباسالگیهفدهدروزندمیحرفتوباکامپیوتریهایبازی

باشداینبرهمتأکیدالبتهوزند،میحرفدخترهامورددر

.«باشدبازیگرهمانبازیگرکه

سالهدوازدهایبازهطولدرفیلماینکهاینبرعالوه

نوشتهمدتهمیندرنیزاشنامهفیلماست،شدهفیلمبرداری

رونددرفیلماصلیبازیگرچهارهرکهطوریبهشده،

اندداشتهنقشنوشتنش کهکردهتأکیدهمچنینلینکلیتر.

ازقبلشبدرستفیلم،هایصحنهازبرخیینامهفیلم

.اندشدهتکمیلفیلمبرداری

Boyhoodباایگستردهصورتبهاکرانآغازهماناز

درنتقدانمکهامتیازیمیانگین.شدمواجهمنتقدانتحسین

از۵9خوببسیارامتیازانددادهفیلمبهتومیتوزراتنسایت

باشدمی۷00 صورتبهامتیاز۹ازنیزسایتاینمخاطبان.

اندداده2.۹امتیازفیلمبهمیانگین درBoyhoodامتیاز.

باشدمی۷0از9.8ّبیدیامآیسایت سایتمنتقدان.

فیلمبهوآمدهخوششانهانایازبیشترفیلمازمتاکریتیک

اندداده۷00کاملینمره دیگرفیلم۷۷همراهبهفیلماین.

نقد٪۷00کههستندهاییفیلممعدودجزو

یامنفینقدهیچواندکردهدریافتمثبت

.نشدهنوشتههاآنبرایخنثیحتی

Boyhoodهایموفقیتنیزهاجشنوارهدر

آورددستبهتوجهیقابل .Boyhoodدر

دربرلینفیلم92یجشنوارهاصلیبخش

طالییخرسدریافتنامزدرقابتیبخش

کارگردانیبهتریناینقرهخرسنهایتدروبودفیلمبهترین

نیزسیاتلفیلمجشنوارهدروآوردارمغانبهلینکلیتربرایرا

به.آوردبدسترابازیگریوکارگردانیفیلم،بهترینیجایزه

نامزدتاکنونفیلماینبگوییمبخواهیماگرعددیرتصو

بهموفقرشته۷99دروشدهمختلفجایزه829دریافت

گلدنسهبهتوانمیهاجایزهترینمهماز.شدهجایزهکسب

بازیگربهترینوکارگردانیبهتریندرام،فیلمبهترینگالب

کرداشارهزنمکمل اسممریعنیسالاصلیرقابتالبته.

مشخصفیلمایننامزدی9تکلیفونشدهبرگزاراسکار

بدونسالفیلمبهتریناصلیهایبختازیکیولینیست

.استBoyhoodهمینشک

 بخواهیم اگر عددی صورت به
 نامزد تاکنون فیلم این بگوییم
 مختلف جایزه 946 دریافت

 به موفق رشته 011 در و شده
 .شده جایزه کسب
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کردهوصیتلینکلیتراینکهفیلممورددرجالبنکاتاز

هاوکایثنفیلم،برداریفیلمزماندرمرگشصورتدرتابود

تربزرگخواهرسامنتا،نقشهمچنین.برساندپایانبهرافیلم

.کندمیبازیلینکلیتردخترلورلیرامیسون

لینکلیتر،ریچارد:کنندگانتهیه/لینکلیترریچارد:کارگردان

اسالسجانسهرینگ،جوناتانساترلند،کتلین :نویسنده/

لینکلیترریچارد ژانر/ درام: بازیگران/ االرآرکت،پاتریشا:

وهاکایثنلینکلیتر،یلورلِکولترین، فیلمبرداری.../ لی:

تدوین/کلیشیندانیل، اکرانتاریخ/ادیرساندرا: ژوئیه۷۷:

متحدهایاالت)80۷2 زمانمدت(/ دقیقه۷99: محصول/

کشور آمریکا: زبان/ انگلیسی: ساختیبودجه/ :8،200،000

.دالر۱٬۹9۵٬۷9۱:فروش/دالر



ومادرهمراهبهسالهششونمِیس:فیلمداستانیخالصه

تازگیبهپدرش.کندمیزندگیتگزاسدرسامانتا،خواهرش

با)میسونعمرازسال۷8فیلماین.استکردهترکراهاآن

رسیدنتادبستاندورانازاو،یخانوادهو(کولتریناالربازی

زندگییعمدهمسائلوکندمیدنبالرابلوغسنبه

تردیدهایوهارنجواودراجتماعومدرسهثیرتأخانوادگی،

کشدمیتصویربهرابارهایندروینوجوانی جزبهشاید.

یاگیردمیصورتکهدعواهاییومادرشپیدرپیهایطالق

دردیگریخاصاتفاقهیچپدرشانباصمیمییرابطه

فیلمدرخاصیماجراجویییامعماهیچعمالًونباشدداستان

زندگیشودمیروبروآنبابینندهکهچیزیتنها.نداردوجود

■.زندگییفلسفهدرکبرایمیسونتالشواستمحض
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 «آرزو و بابا» کوتاه نامه فیلم 
«متینراهپیما»


 جلوی دبستان دخترانه ابانیخ .یخارج روز.

.شودمیبررویتابلویدبستاندخترانهصدایزنگشنیده

 مدرسه پیآندختراندر در و شده خارجیجمعدستهباز

.شوندمی

 ادامه(مدرسه )جلوی  ابانیخ .یخارج روز.

 جاافتادهکامالًمردی موهایش بهتماماًکه است سپید

ایستاده انتظار به مدرسه نزدیکی در و داده ماشینشتکیه

است.

 مرد دیدن با دیگر، دختران میان در یاکهیدختری

ستدیایمیالحظهوخوردمی وشودمی،سپسازجمعجدا

.آیدمیبهسمتمرد

خوبیبابا؟.(:سالمآرزوخانمزندمیلبخندپدر )

آرزو ) نظر به سالمرسدمیناراحت :) خوبم. پسمامان.

کجاست؟چراشمااومدین؟

بیامدنبالتپدر مامانکارداشتگفتسرراه : حاالچرا.

ببداخالققدراین دیدن از ؟ ناراحتقدراینابایی

شدی؟!)مکث(ببینمنکنهتومدرسهاتفاقیافتاده؟

چیزی.(:نهرودمیکهبهسمتدرماشینطورهمانآرزو )

نشده.

.نگردیمپدرمتعجببهآرزو



 دفتر مدیر مدرسه. یداخل روز.

 زنی میز پشت وسالانیمدر است مدرسه مدیر که

میزپدرآرزونشستهاست.طرفآن

وایمدیر هستین؟ آرزو پدر شما کهاصالً: نمیاد بهتون

باشین داشته دبستانی اول دختر . اولیای یهابچهنسبتبه

سین.ربهنظرمیترمسنباًیتقردیگه

.خودآرزوهمازاینبابتدلخورهکنممیوحسله...:بپدر

آخهآرزوبچهسوموتنهادخترمنوهمسرمه.

محترمدیر آقای نه : قصدیجورنیام من نفرمایید،

نداشتمسج ارت پدر. دارم شما از من که شناختی با

مسئولیهستینشناسفهیوظ و راحتیبرای. محیطسالمو

کردینهابچهپرورش ایجاد تون سال. و سن همینه، مهم

ظاهریه تشریفهرحالبه. جلسه به دیروز اینکه از ممنونم

(کندمیلدردستشاشارهآوردینوامروزمکه)بهپاکتپو

بابتکمکتونشرمندهکردین ماهمدلمونبههمینکمک.

 کم بودجه از وگرنه خوشه خبروپرورشآموزشاولیا که

مثلشماکمهستنکهتواینشرایطسختییهاآدمدارین؟

شونباشن.هابچهاقتصادیبهفکرکمکبهمدرسه

زدیخیبرمکهیدرحالپدر ) خواهش وظیفهنمکمی(:

کمکناچیزیه..هست



 آرزو خانه .یداخل شب.

است خوابیده اتاقش تخت روی بر آرزو خم. آرزو مادر

شودمی را پیشانیآرزو بربوسدیمآرام را احتیاطپتو با و

 آرزو کشدمیروی . اتاقگرددیبرمسپس در سمت به و

رودمی آرزوخواهدمی، صدای با که بگیرد را در دستگیره

.شودمیتوقفم

:مامان!آرزو

.گرددیبرممادربهسمتآرزو

:چیهعزیزم؟مادر

:مامانمیشههمیشهشمابیاینمدرسهدنبالم؟آرزو

 متعجب نزدیکشودمیمادر آرزو سمت به قدم چند و

.شودمی

روزهاییمادر یه فرقیمیکنه؟ خبچه منظورتچیه؟ :

منمیامیهروزهاییباباتمیاد.

 زدیخیرمبآرزو تخت روی بر ندینشیمو با. را سرش

 پایین اندازدیمشرمندگی که چیزی از که خواهدمیانگار

.کشدمیبگویدخجالت

نمیآرزو بیاد: بابا دیگه خوام . آخه... دوستامآخه...

بانپرسمی یا باباته اینباکه از میشم ناراحت من بزرگته؟

سوالشون.

 جا خوردمیمادر سمتآ. به رویتخترودمیرزو بر و

 ندینشیمکنارش طرف دو را دستانش آرزویهاشانهو

آرزوسربهزیردارد..گیردمی

.:آرزو!اینچهحرفیه؟باباتتوروخیلیدوستدارهمادر

برادرات،من بابات.کارمیکنهروقتیدتابهخاطرراحتیتو،

میکشه زحمت خیلی جاون. میخوای اینجوری تو وابشووقت

بدی؟توبهترینبابایدنیاروداری،بایدباافتخاربهدوستات

توبااینحرفتمنو.بگیکهباباتهوخیلیهمدوسشداری

دیگهنشنومازاینحرفابزنیباشه؟.همناراحتکردی
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:باشهببخشید.آرزو

.گیردمیمادرآرزورادرآغوش

:آفریندخترخوب.مادر





 جلوی مدرسه ابانیخ .یخارج روز.

آرزوجلویدرمدرسهمنتظراستوکنارشدختردیگری

همایستادهاست.

:منتظرمامانتییابابات؟دختر

توچی؟.:امروزباباممیاددنبالمآرزو

باناراحتی(:مثلهمیشهمامانم.دختر )

باباتنمیاددنبالت؟وقتهیچ:آرزو

دختر نه وقتهیچ: ندارم. بابا من چون پارسال. بابام

نمپیشخداست.تصادفکرداال

:بابانداشتنسخته؟آرزو

بزرگندختر قویو خبمعلومهباباها اینچهسوالیه؟! :.

موندمبرسههرموقعکهناراحتبودممنتظرمیبودکهوقتی

جابودهمون.پریدمبغلشاومدتومیازدرمیکهوقتیخونه

فت.ریادممیچیزهمهکهدیگه

.شودمیآرزوباناراحتیبهدخترخیره



 ادامه(مدرسه )جلوی  ابانیخ .یخارج روز.

نا و ایستاده تنها استآرزو آرام تند. مدرسه تندجلویدر

.زندمیباخودشحرفطورهمانوزندمیقدم

آرزو چرا باباییکجایی؟ نکنهقدراین: دیرکردی؟)مکث(

مامانشنیدیواز باباییقهرحرفاموبا دستمناراحتی؟نه!

ببخشید..منخیلیاشتباهکردم.نکن

می باشد یادشآمده چیزی نگرانانگار و آشفته ایستد،

.دهدمیوبهدیوارتکیهشودمی

بیادیگه.نهبابایی!اه...نه...نکنه...:تصادف...آرزو

بر دوشش از را کیفش کالفه زمینمیآرزو بر و دارد

میاندامی زمین بر نیز خودش میانزد، را سرش و نشیند

.کندمیپاهایشفرو

)داریسرا مردی ظاهر۱0پیر مدرسه در جلوی ساله(

شودمی نگاه آرزو خیابانکندمیبه به اطرافسپس .های

.شودمیدکهبهمدرسهنزدیکبینیآرزورامیماشینپدر

:آرزو!اونماشینباباتنیست؟سرایدار

ازدید.کندمیباشنیدنصدایسرایدارسرشرابلندآرزو

 بینیممیاوماشینپدرشرا آرزوباخوشحالیاززمینبلند.

تندپردتندکهباالوپایینمیحالیبرایپدرشدر؛وشودمی

.دهدمیدستتکان

■بابایخودمه..:آرهبابامهبابامهآرزو
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 کارگرنگین  ؛هرتا مولر مصاحبه ترجمه:

 شادی شریفیان ؛ماریا پوپوآ :قوانین نویسندگان

 پونه شاهی ؛اورهان کمال ،دو و نیم داستان ترجمه:

 ، ماندانا داورکیاTwilight Steps :انگلیسیداستان 

 زهرا تدین؛ فرانک اوکانر ،نخستین اعتراف :ترجمه استاند

 مریم شیرازی ؛جزیره نجات، میخائیل پریشون داستان ترجمه:

 اسماعیل پورکاظم ؛مایک کرات، باال و باالتر داستان ترجمه:

 اسماعیل پورکاظم ؛کریستال آربوگاست، صدای پا داستان ترجمه:

 غالمرضا آذرهوشنگ؛ شیمازاکی توسون، حیوان خانگی داستان ترجمه:

 ؛ نگین کارگرراونسکرافت جان، جاسمین برای ماهیگیری داستان ترجمه:

ـت 
رج

ـم
ـ

هـ
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 «نخستین اعتراف»داستان  
«زهراتدین»؛مترجم«فرانکاوکانر»نویسنده 
 

پسرکدستدردست.دراوایلبهاربودیاشنبهبعدازظهر

اوتمایلیبهراهرفتننداشت.رفتیمدرخیابانراهخواهرش

 ویترین زدن دید برای بیشتر هامغازهو گرفتیمبهانه در.

سعیودادمیبهاینکارنشاننیاعالقههرشهیچاعوضخو

کرد.میاوراواداربهراهرفتنکند،اماپسرکمقاومتکردمی

دختر.وقتیدستاوراکشید،فریادپسرکبلندشدروازاین

اماوقتی؛بانگاهیآکندهازنفرتوخشمبهبرادرشنگریست

دهانبهسخنگشود،کلماتشآکندهازاحساسوهمدردی

 .بود

پسرک :آه،خدایابهدادمانبرس!گفتاوبالحنیمهربان

رومحکمراپاکفکهدرحالی ،کوبیدیمرویادهپیبر

گفت ولم : وبرخواهمیمکن! میبیاخواهمینمم! خواهمیم .

 .برگردمنهاخبه

نهاخبهرگا.بامنبیا.بهخانهبرگردیجکیتوانیمیتون-

 .سراغتآیدمییکترکه،کشیشمحلبابروی

 .میبیاخواهمینم،ترسمینماومناز-

تأسفاستباعثواقعاًآهیاعیسیمسیح،-

آه،جکی،دلم.یاشدهبچهبدیقدرینتواکه

سوزدیمتیبرا من، طفلکبیچاره ،دانمینم!

 هاآنباالخره اینکه مادربزرگهمهینااز

ر انداختییتوابیچاره چکاردردسر تو با

اتاقغذانخوردی!همیشهدریکاوباوقتهیچخواهندکرد؟

بایخواستمیزیرمیز،باریکی!حتیزدمیلگداوپاهایهب

اتورکشیشکنمیمامافکر،جکی،دانمینمبکشی!رامچاقو

 اسقف فرستدیمپیش جکآه، . فکر خاطرکنییمی، به

؟کنندمیچهباتوگناهیکهکردی،همهینا

ازترس،گذاشتخواهرشاورااززدهوحشتجکیگیجو

روشنبهسمتهاییابانخمیان بزرگیهادروازهآفتابیو

بکشاند کلیسا ساختمانیکهکلیسا . دوکهنبسیار بود،

نمای سنگینبا محکمو آهنیبسیار بدشکلداشتیدروازه

کلیسا،پسرکیهاهدروازدم.باریدیمکهغمازدرودیوارش

 دایستاد، بودیگراما شده دیر خیلی را. او خواهرش

بردکشانکشان کلیسا، حیاط در خود، دنبال به ناله. حاال

تامرزدیوانگیکشاندهبود،همراه بارحموشفقتیکهاورا

 .جایخودرابهفریادپیروزیداد

افتادیب،وخ- !گیر افتادیبله! گیر ارمامیدو!خوب

توبهکنیدکشیشوادارتکن تا شفاو ! تورا دعا توبهو با

وکثیف!ادبیبپسردهد.

کلیسا،داخلدرمحوطهمتروک.راپذیرفتجکیشکست

بود خنک و تاریک هوا . نوع رنگییشهشهیچ در هاپنجره،

ولیگهگاهصداییکه.ساکتوآرامبودجاشد.همهمیدیدهن

بلندآنیهاپنجرهورویخاستیبرمیساازدرختانحیاطکل

شدمیمنعکس را سکوت این شکستیم، خود. از دیگر او

نداد نشان مقاومتی . داد اجازه جاخواهرش دلشهر که

بکشاندشخواهدمی . کلیساآلودوهمسکوتِ جادویی کهو

رااحاطههاآنگوییرویدیوارهایقدیمیآنماسیدهبودو

 میبلندچوبیآنسنگینیقفبرسکردهبود، بیرونازکرد.

 لحن با را آوازی کسی خیابان، داخل نیشداریکلیسا،

،هادوردستکهاینآوازازرسیدیموچنینبهنظرخواندیم

 رسد.میازفاصلهبسیاردوریبهگوش

اعتراف جایگاه کنار او مقابل در نورا

نشست نشسته. آنجا او از قبل پیرزن چند

 مرد بعد کمی قیافهیالغراندامبودند، با ،

کنار آمدو موهایبلند، غمگینو گرفتهو

نشست جکی . و سرد سکوت آلودوهمدر

کلیسا صدای با مانندیزانگغمکه ناله و

تریقعملحظهبهلحظهآوازخوان نظر توانسترسیدیمبه او ،

 پچپچصدای آن دنبال به و خشننجوایزنی و خشک

ازدرونجایگاهاعترافبشنودکشیش سرانجامصداینرم.را

اعترافتمامدادمیوآهستهچیزیبهگوشرسیدکهنشان

است شده و. انداخته پایین سری با زنی بعد لحظه چند

نگاهیکهاینازجایگاهبیرونآمدوبدونکردهگرهیهادست

 توبهوبیندازداطرافبه دعای رفتتا سمتمحراب رابه

بخواند چندلحظه. بلندشدوبیرونرفتبعدنورا اوتنهای.

شد،ترسازلعنونفرینابدیاووقتینوبتاعتراف.تنهابود

گرفت فرا وجودشرا کرد. غمگیننگاه و افسرده بهمرد او.

وبهسقفکلیساخیرهزدهگرهرابرایدعابههمیشهادست

تریینپابردوشیشالسیاهقرمزوپیراهنزنیبا.شدهبود

راازسرشبرداشتوموهایشراشالشزن.ازاونشستهبود

دستتکانداد محکمبا عجلهعقبزدهاآنو با سپسرا ،

سنجاقجمعکرد درپشتسرشبا خمشدوهمهرا نورا.

 دوباره شدبلندجکیآمد. با آو نفرتدر نموجنگاهیکه

شد،  او وقتی نوبت اعتراف
ترس از لعن و نفرین ابدی 
وجودش را فرا گرفت. به مرد 

 افسرده و غمگین نگاه کرد.
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بودکردهبههمگرهرایشهادستنورا.خیرهشد،بهاوزدمی

.گذاشتهبودورویشکمش

قلبش زدمیازشدتترستندتندجکیکه واردجایی،

پشت را بالفاصلهدر گذاشتهبودو باز آنرا در شدکهنورا

 .سرخودبست

ودیدمینهکشیشرا.جکیخودرادرتاریکیمطلقیافت

 راکسیچهنه دیگر . را بود،آنچه اعترافشنیده درباره که

درکناردیوارسمتراستش.همهدرمغزشدرهموبرهمشد

م پدر زانوزدوگفت: منگناهکارمرا ببخش، اولینباراین.

بهگناهانماعترافکنم.خواهمیمکهاست

راتکراریشهاگفتهدوبارهباصدایبلند.هیچاتفاقینیفتاد

روبهدیوارمقابلزانوزدوباردیگر.دیامنپاسخیبازوکرد

اینبارمطمئنبودکهجوابی.راتکرارکرداشیقبلیهاگفته

برایچندمینبار.نیامدهیچصداییبازهمولی.خواهدشنید

 راتکراراشیقبلیهاگفتهدرمقابلدیوارِ

 اینکه بدون بشنودکرد پاسخی احساس.

دستگاه کلید که داشت را کسی

سرانجام.زدهباشددلیلیبرایاناختهناش

خداوند که: آورد خود به را او فکر این

چیزهمه گناهاناوخبروازدانستیمرا

اوراکروکوربههمیندلیلهموداشت

 .ساختهبودتانتواندکشیشراببیندویاصدایشرابشنود

 یشهاچشموقتی برآمدگی عادتکرد، تاریکی طاقچهبه

دیدکههمقدخودشبود مانندیرا متوجهآنآنزمانتا

چیزهمهماندوبعدحرکتبییالحظهبادیدنآن.نشدهبود

مانندرابرایاینآنجاطاقچهآنبرآمدگی.برایشروشنشد

 .گذاشتهبودندتااعترافکنندگانرویآنزانوبزنند

ولی.بالیدیمهایبلنددرباالرفتنازاشییتواناهمیشهبه

خارجاشعهدهمانندازطاقچهباالرفتنبهرویاینبرآمدگی

دوباره.هیچجایپاییبرایباالرفتنازآنوجودنداشت.بود

.افتادبتواندرویآنزانوبزند،سُرخوردوپایینکهاینقبلاز

 باال را آنخود با باید ازکشیدیمفشاریکه خارج تقریباً ،

اماهرطوربودتوانستزانوهاراروی؛بوداشییتواناتوقدر

دهد قرار آن . فقط داشتاندازهبهآنجا جا زانو دو پاهایش.

فشارپاهایشبه،طاقچهروبهپایینآویزانبودولبهیسختبه

رابههمگرهزدوآخرینتوانهادستبود.هرطورآوردمی

پاشیماندهباق این.ببخش،منگناهکارمرادرمرابهکاربرد:

بهگناهانماعترافکنم.خواهمیمکهاولینباراست

ازنوراییکهباردراینهنگامدریچهبهعقبکشیدهشدو

تابیدبهدرونجایگاه . وشدفرماحکمیسکرآورسکوتابتدا

یآنجاست؟سکچهپرسید:یدارزنگصدایسپس

آ در که بود برایجکیدشوار ون بزند زانو بهارتفاع رو

گیرههمینحالبودکهچشمشبه،درسخنبگویددریچه

گرفتوآنرامحکموبودافتاددرباالیدریچهکهمحکمی

میمونیمثلپایینخمکردوطرفبهسرشرا.بهآنچسبید

صورتبهکهازپاهایشآویزانشدهباشد،ازآنباالکشیشرا

دیدمیوارونه وجکیکردمیشداشتازپهلونگاهشکشی.

،احساسگرفتهبوددردشدتبهکهزانوهایشدرآنوضعیت

 این که اعترافایشیوهکرد برای غیرعادی عجیبو بسیار

کردناست!

هیجان منمپدروبعدبا یشهاحرفجکیگفت: پشترا

این.،منگناهکارممراببخش:پدرسرهموبدونوقفهگفت

اولین است بار گناهانمخواهمیمکه به

اعترافکنم.

صداییعصبانیپرسید:چی؟

و  تنومند کشیشی،اندامی ردای در

که ایستاد سرپا طوری عمودی و راست

 .کامالًازدیدرسجکیخارجشد

معن- چه کار چهااین آنجا تو دارد؟

؟یستیتوکاصالً؟کنییم

گیرایییشهاتدسکهشدواحساسکردزدهوحشتجکی

 دست از را خارجدهندیمخود تعادل حالت پاهایشاز و

سرشمحکمبه.خودرامعلقدرفضااحساسکردشوند.می

.کردخوردبردر دراین.وسطراهروافتادسردربازشدوبا

بهسرچهارگوشکهکالهییمویاهسوقدکوتاهکشیشزمان

وفریادیداودوطرفبهرانوزمان.همباالیسرشآمدداشت،

خدا وای گفت: بزرگزنان دماغی پسره ای و! دانستمیم!

!آورییمبرایمنرسواییبهبارنیستیوبشودرست

نواختمحکمیبهگوشجکییلیسپسس بعدیالحظه،

بهدالیل یادشرفتهیآورتعجبجکیبهیادشآمدکهبنا

فکرنوراوکشیشکهاینباعثشدهبود؛وبودکهگریهکند

است ندیده آسیبی کنند . که بود فکر همین سیلیدر نورا

 .بهاوزددیگری

این ایناستیکارچهکشیشفریادزد: ؟استیکارچه؟

نزندخترشرور.کتکبچهراردیگ

 کشیشینگاهباکهدرحالینورا شدهخشمگینبه خیره

رااوم.نمابخواوبهراودعایتوجودمباتوانمیگفت:مننبود

جکی خود را در تاریکی مطلق 
دید و نه  یافت. نه کشیش را می

دیگر را. آنچه را که  کس یچه
درباره اعتراف شنیده بود، همه 

 در مغزش درهم و برهم شد.
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اشکتراوگرنهبسکن.گریهنکنپسربدیگرد.نهکردهادیو

.یببدترک،زشتآورمیدرم

بروبیروندخترپررو.ینجااکشیشغرولندکنانگفت:از

جیبشمرتبهیکبعد دستمالیاز وبیرونخندیدو آورد

:گرفتوپاککردبینیجکیرا

- نیست، نشدهطوریچیزی ببینمب. را سرت ،گذار

ازدواجکنیخوبکهاینقبلازباشمطمئنآه...چیزینشده،

آمدهبودیاعترافکنی؟...شودمی

پدر.بله-

چهگناهیمرتکبمردبزرگیمثلتوخوببگذارببینیم-

ایننخستیناعترافتوست؟.شده

پدر.بله-

خدا- بزرگآه، وی بنشین آنجا بیا، بد! چه بد! چه ،

،بعدومخالصبشهایرپاتالپمنتظرمباشتامنازدستاین

گپنشینیمیم حسابی هم با و

زنیمیم بهاصالً . کاریخواهرت

نداشتهباش.

.منتظرشدباراشکیجکیباچشمان

امادرآوردنورابازبانشبرایاوشکلک

به را او به دادن جواب زحمت جکی

خودوندررایعجیبآرامش.خودنداد

ویتنگدلوآنحالتکردیماحساس

وبرقلبافسردگیکهمدتیکهفته

.رفتهبودازوجودشبارهیکبه،کردمیروحشسنگینی

فهمید نزدیکبود وطوربهکه کند اعتراف ناخوشایندی

یکدوستپیدایراستبه اکنوناو اعترافناخوشایندی! چه

بود،کسیکهانتظاروبلهاوباکشیشدوستشده.کردهبود

گناهان حتی داشت، انسان از را گناهی نوع هر توقع

آنودخترهاوهازناینازامان!هازن!هازنآه،.وحشتناک

آناحمقانهیهاگوگفت شناختواقعیوهاشان. هیچدرکو

درستیازدنیاندارد!جکیبالحنخشکیگفت:پدر،تصمیم

بکشم.راگرفتهبودمکهمادربزرگم

جکیجرأتیبهخوددادتاباال.سکوتبرقرارشدیالحظه

دوخته او کهچشمانکشیشبه حسکرد اما کند، نگاه را

کشیشبالحناندکیخشکپرسید:مادربزرگرا؟.شدهاست

 .رسیدینمعصبانیبهنظروجهیچهبهینباوجودا

پدر.بله-

بکشی؟اورایخواستمیچرا-

.استیوحشتناکخدایااوزنآه،-

هنوززندهاست؟رمگ-

پدر.بله-

؟استیوحشتناکچرا-

پرسشواینپاسخبه.فکرکرد.ساکتشدیالحظهجکی

 .بوددشواربرایشنتوضیحدربارهآ

.کشدمیاوهمیشهانفیه-

آه،ایخدا!-

،پدر.رودمیهمیشهپابرهنهراه-

آه،آه...-

 لحنباجکی زن او پدر، گفت: جدی یوحشتناکی

بادستارزمینییبس،نوشدیمالکلینوشابههمیشه است.

کندوازروزیکهمیمادرمبیشترروزهابیرونکارخورد.می

متوانمی،مننکندمییماراحاضرمدهوغذاآماناوبهخانه

غذابخورم.هملقمهیک

،امادهدمیبهنوراپولبعددماغشراباالکشیدوگفت:او

ن من هبه . ازکهداندیمچون اومن

ن میخوشم آید. کهایندرباره طورچه

.امکردهفکرهاساعتبکشم،بایداورا

 به یادآوریگناهانش، هقهقجکیاز

 .افتادوباآستینشدماغشراپاککرد

چ با پرسید: مالیمت با هکشیش

بکشی؟اورایخواستمی

اچکش،پدر.ب-

خواب؟زمان-

پدر.نه-

پسچطوری؟-

،نوشدیمونوشابهالکلیخوردمیزمینییبسهروقتاو-

،پدر.بردمیزودخوابش

بکشی؟اورایخواستمیوتو،آنموقع-

پدر.بله-

؟بهتراستازچکشفکرنکردیچاقو-

.ترسمیمخونریزیازاما .چرا،پدر-

.بودمنکردهفکرخوندربارهاصالًمنالبته .آه،بله-

روزوقتینورادنبالمکرد،ک.ی،پدرترسمیممنازخون-

ازفقطچونوبزنماوراچاقوینانبرینزدیکبودزیرمیزبا

نکردم.ا،اینکاررترسیدمیمخون

کشیشباترسیآمیختهبهاحترامگفت:توبچهخیلیبدی

هستی.

 یشهااشکقیدییبجکیبا گفت: و پاککرد درسترا

،پدر.است

یچکارکنی؟خواستمیباجسد-

 وها  زن این از انامها!  ها! زن آه، زن
شان.  ی احمقانههاگوگفت آن و دخترها

ها هیچ درک و شناخت واقعی و  آن
درستی از دنیا ندارد! جکی با لحن 
خشکی گفت: پدر، تصمیم گرفته 

 بکشم. را بودم که مادربزرگم
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؟،پدرستنچیمنظورتا -

؟دادمیوتورالودیدمیکسیآنراراگ-

کنم،بعدببرمبیرونوتکهتکهباچاقواوراتصمیمداشتم-

میدفنشکنم پنسبدخواست. سه یهم و خالیکم جعبه

بخر پرتقال با جسددستییگارکیآنم، و رادرستکنم

وببرمبیرون.درآنذارمگب

 .خوبیکشیدهبودیچهنقشه،توخداجانکشیشگفت:

آه،منشدمیجکیباقوتقلبیکههرآنبیشتر ،گفت:

رو کردمیخیلی کار نقشه این یکی. دستییگارکروز

 .کردمتمرینا،نقشهرشدتاریککهکرایهکردموشب

نترسیدی؟-

البتهنهگفت:آه،زدمیموججکیبالحنیکهترسدرآن

 .کمییکفقط

هایلیخراستشرابخواهی.کشیشگفت:توخیلیشجاعی

 شرشانخالصبشمنهمدوستدارمهستندکه اماواز م،

نیستم تو مثل را. کار این جرأت هرگز

یوحشتناکمرگباطنابدار،مرگ.ندارم

!است

کهپیشیاتازهجکینسبتبهموضوع

آمدهبود،واکنشنشاندادوپرسید:

وحشتناک؟-

!وحشتناکخیلی .آه،بله-

؟اییدهدباالیداراکسیرحالتابه-

 .مردندهاآنهمه ونفرهادهبله-

!یبزرگجکیگفت:وای،خدا

باهاچارهیبند،خوردمیرویچوبهدارتابهاساعتهاآن-

رخرکنان،مثلناقوسکلیسادرهواباالخطنابداربهگردن،

پایینآوردند،رویشانآهکاراهنآپریدند.وقتیمیوپایین

بسوزند تا ریختند . که کردند وانمود ،اندمردههاآنالبته

 .نمردهبودندوجهیچهبهکهدرحالی

!خدایبزرگوای، جکیدوبارهگفت:

عجلهبنا- زیاد اینمورد در بودم، منجایتو برایناگر

میفکراشدربارهم،بلکهکمیکردمین بهنظرمناینکردم.

راحتشدناشیجهنت،حتیاگرارزدینمبهزحمتشاصالًکار

مادربزرگباش شر داز . از ونفرهادهمن بودند تو مثل که

خودیهامادربزرگ بودند، کشته همهبارهیندرارا پرسیدم،

 ...ارزدینمبهزحمتشاصالًاینکارنه جوابدادندکه:

بودایستادهنوراتویحیاطمنتظر ،خوبازجکیپرسید:.

؟بهتوچهداداو

 .عشایربانیسه-

 .یگفتمینبایدچیزی-

 .گفتماوبهاریزچهمهامامنجکیبااطمینانگفت:

گفتی؟هچ-

 .دانیینمهتواییکهچیز-

او- کهتو،گریههدادعشایربانیاینبهتوسهبرایبه!

کردی!

نداد او حرف به اهمیتی .جکی

ستوزیبااحساسکردکهدنیابسیار

تاجاییکهچیزیکهدردهانشبهاو

 سوتدادمیاجازه به کرد شروع

 .زدن

؟تویدهنتچیست-

 .آبنبات-

داد؟اتکشیشبهتوآبنب-

.بله-

.اقبالیدارندشانسو،بعضیازمردمچهخداوندانوراگفت:

بودمهکاشمن گناهگار تو مثل م هیچ. بودن خوب انگار

■.دنداراییدهفا



 

تکه  تصمیم داشتم او را با چاقو تکه
کنم، بعد ببرم بیرون و دفنش کنم. 

 کو ی مهخواستم سه پنس بد می
 کی آنجعبه خالی پرتقال بخرم، با 

 را درست کنم و جسد دستی یگار
 و ببرم بیرون. در آنذارم گب
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 «جزیره نجات»داستان  
«مریمشیرازی»؛مترجم«میخائیلپریشوین»نویسنده


ییسندهنو (۷۵۹2 - ۷9۱۱) یلپریشوینئمیخا آشناییبانویسنده:

شوروی اتحاد اهل . خاطر به وی موردهایداستانشهرت در ی

است.هورمشکودکان ویژهیهاقصهطبیعت،شکارو
*** 

 زیادی نماندیممَدمنتظرمدت پس. شدیدبسیاربارانازشبی

با"کاستراما"شهریمنظرهآمدوباالمترارتفاعآببالفاصلهیک

پیشهایساختمان که بود،دیدازآنازسفید مانده پنهان ما

واضح وزیرآببودهازاینپیشکهگوییشدظاهرچنانروشنو

ساحلسنگیرودولگاهم.استدرآوردهسرآنزیرزحاالاهمین

بیرونآبازبرفپنهانماندهبود،حاالسپیدیزیرآنازکهپیش

چنددرختواقعزد.میبهزردیشنوگلخاطربهرنگشزدهو

مورچگانیالنهکوچکهمباآباحاطهشدهومانندهایتپهروی

.لرزیدندمی

شدمیاززمینخشکدیدههاییتکهآنجاواینجارویساحلولگا

روی.یادرختانبلندبودندبوتهازکهبرخیلختوبرخیپوشیده

نگریستند.میکزکردهبودندکهبهآبهامرغابیانواعهاآنیهمه

زیرآبرفتهوکاملطوربهدرجاییکهخشکی

جنگلاز مانند درختان نوک تکهیکفقط

حیواناتدیدهانواعنیزپشمپرپشتپیدابود،

می شد. تعدادشان جاها زیادقدریبهبعضی

معمولیدرختبیدمانندیترکهبودکهیک

پرپشتانگوریبهنظرمیرسید.یشاخه

 سمتمایکترطرفآنکمی به موشآبی

وآیدمیخیلیدوریراهازرسیدمیبهنظرکهکرد.درحالیمیشنا

 به است، خسته چسبیدیهشاخخیلی درختی سبکآب. تکان

کند جدا شاخه از را او سعیکرد همیندلیلموشکمی. ازبه

رویرفتباالترساقه نشستتریمحکمیشاخهو خیلی. جای

موجبلندیبهنوکندرتبهفقطرسید.نمیخوبیبودکهآببهآن

خوردمیدمش حاصلاینبرخورد رویآبهاییحلقهو که بود

.شدمیایجاد

کهحاالداشتقراربلندییتپهرویاحتماالًباالیچوببزرگیکه

صیدوجویجستدرنشستهوایگرسنهزیرآببود،کالغحریصو

بود ازحاصلهایحلقهبودولیناممکناودیدنموشآبیبرای.

بودکهنبردینه.آنجابادمموشجایاورالودادندهاموجبرخورد

مرگوزندگیدرگرفت.سرکموبلکهبرشسربر

ازنوککالغداخلآبافتاد،دوبارههایضربهاثربرموشچندبار

رابهاشقربانیچیزینماندهبودکالغ.باالرفتوبازهمافتادشاخه

باشد او قربانی نداشت قصد موش ولی آورد چنگ با. پس

ازتکهچندتاچنانچنگیبهکالغانداختوانشتمامکردنجمع

تیریبهاواصابتضربهچنانشدیدبودکهانگار.کندهشدپرهایش

باشد کرده ولی. کند سقوط آب داخل کالغ بود نمانده چیزی

توانستخودشرانگهداردوبههرجانکندنیبودرویسختیبه

بهروشخاصهازخمشاخهبنشیندوبهمرتبکردنپرهاودرمان

وباچنانآوردمیدردهرازگاهیموشرابهیادش.خودشبپردازد

:پرسیدمیکهگوییازخودشکردمیحالتیبهآننگاه

منسربالییبهچینهمایندیگهچهموشیه؟تاحاالهیچکی»

«نیاوردهبود!

 بعد آبی موفقیتیضربهازموش فکردیگرآمیز کالغ همبه

کردمین هوکهدرحالیو چشمان بانگاه بود، ساحل به شیارش

با.کندوشروعبهجویدنکرددرختازکوچکییشاخهدستانش

جویدمیهادندان با دستانشو میچوبرا تکهچوبراچرخاند.

بهآبانداختکامالً شاخهلختکردوآنرا نجویدی. ازدومرا .

کشانددرخت ساحل سمت به خود با را آن و رفت پایین این.

 بامنظره را موششجاع که داد رخ وحشی کالغ پیشچشمان

تاخودساحلبدرقهکرد.نگاهش

کهطورهمان بودیم، نشسته ساحل تعداددیدمیروی چگونه یم

 انواع از هاجوندهزیادی دریایی،هایمرغ،

هایموش سمورها، شناغیرهوهاسنجابآبی،

 و آمدند ساحل به باالهایشاندمکردند، را

تندگرف آغوشباز. ماهمانندصاحبانجزیرهبا

اجازهتکتکزا و کردیم استقبال حیوانات

 جایبهدادیم که زندگیدوستانشانیبقیهی

بروندندکردمی فکر. یمکهکردمیولیبیهوده

.شناسیممیرامیهمانانمانهمه

زینوچکادخترککوچکگفت:

«شن؟طوریمیایننگاهکنین!چرااردکایما»

از ما اردکرا دو برایهایاردکآن تا بودیم کرده وحشیجدا

کنندشکار کمک ما آنبه ها. باعث فریادشان ندشدمیبا

راباتفنگهاآندرآیندومابتوانیموحشیبهپروازنرهایمرغابی

بزنیم . هااردکوقتیبه شدیم متوجه کردیم ورنگشاننگاه تیره

چاقشدهاست.هیکلشان

بیشتر وقتی شد معلوم کردیم بسیارهامرغابیدقت تعداد برای

 که حشره انواع آبزیادیعنکبوتو در دوکردمیشنا حکم ند

یجزیره که داشتند را خشکیازمتحرک دردبهبیشترهم

ندتابهمحلشدمیهااردکبااطمینانکاملسوارهاخورد.آنمی

 نظر مور نیازی دیگر و برسند سفرخود آببه روی خطرناک

نداشتند . هاآنتعداد که بود پیشچشمانماهااردکچنانزیاد

ند.شدترمیچاقچاقو

رودترتیباینبه یخانهساحل حکم براییجزیرهما را نجاتی

 ■.حیواناتداشتازکوچکگرفتهتابزرگیهمه

یک موش آبی به  تر طرف کمی آن

که به  کرد. درحالی سمت ما شنا می

راه خیلی دوری  رسید از نظر می

آید و خیلی خسته است، به  می

 ی درختی چسبید. شاخه

https://ru.wikipedia.org/wiki/1873
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954
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 «Twilight Steps »داستان کوتاه  
 «اورکیاماندانا د»نویسنده 

 

I was walking alone in the middle of the 
surroundings of the hotel while the weather 
was so beautiful – the clear blue sky and 
patches of white clouds in it took you to the 
other side of the world, where you feel free 
of everything and can breathe the fresh air. 
Where you think the best place in this world 
you can be in and you want to stay there 
forever. 

I thought, “I wish it would never end.” 
The way I was there, the way I was feeling – 
wonderful, everything was wonderful.  

I looked around – everything was 
beautiful. It was all flowers and trees as far 
as your eyes could see. The building of the 
tower was so artistic and allured every 
individual’s eyes – a fantastic combination of 
harsh concrete and smooth nature.  

I was totally overwhelmed with my 
feelings, the feelings that were in my hands. 
It was completely in my control; I could take 
them with me to the end of the world and 
nobody could stop me.  

Nobody was in the area – it was just me, 
the tower and nature, but suddenly I heard 
somebody’s steps behind me. It wasn’t usual 
steps; I felt it was different – as if I knew it, a 
familiar one. I didn’t want to look back. I kept 
on going normally, but I knew the steps were 
coming after me; they were chasing me. I felt 
strange. Now I could feel whose steps they 
were. It was him – I was sure. How could I 
get assured it was him? But I had no doubt it 
was him after me.  My feeling was telling me 
I was right. He was walking in a way as if he 
wanted to tell me something by his steps. I 
told him thousands times that he should not 
have come after me but he comes again.  

I slowed my speed in my steps; I wanted 
him to pass by me – it was the only thing I 
could do to show I was normal but he slowed 
down his speed too. I pierced myself into my 

jacket and stretched my shoulders up to my 
face.  

I thought, “If I go to the end of the world, 
he would come after me.” 

I stepped more slowly in a way I was 
looking at the flowers by my passing side, 
but his steps became as lowly as me. It was 
clear he didn’t want to talk and I didn’t want 
too. Both preferred that silence. It seemed it 
was so much better because if we talked we 
would ruin that entire peaceful atmosphere. 
I could completely feel he was behind me 
taking his every step along with mine. It was 
as if we were walking side by side, but how 
long could it be kept on? 

But suddenly I changed my decision and 
speeded up my steps. I stepped so fast and 
he was still after me with the same speed as 
mine. It was becoming dark and I really 
wanted to do something. Faster and faster I 
was taking bigger steps – it was becoming 
like strides and all of a sudden I decided to 
stop walking. I was turning to look back that 
he passed by me and stopped walking. It was 
him. He turned round and looked at me. We 
were looking at each other face to face for 
moments in the rays of the twilight that 
surrounded us. Now this time it was the wind 
that speeded up and moved our hair 
smoothly in the air.  

There was no need to talk. We said 
everything in our steps.  

As I was looking at him the rays of the 
twilight became stronger, so strong that 
irritated my eyes and I couldn’t see well.  
After moments later he wasn’t there – he 
left. It was just the tower, nature and 
twilight.■   
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 «جاسمین برای ماهیگیری»داستان ترجمه  
«نگینکارگر»؛مترجم«راونسکرافتجان»نویسنده



مننام.استجاسمینشششمارهتختساکتوجوانزننام

سطحرویاست،ظاهریچیزیکهاآدماسمامااست،جاسمینهم

رودمیپایینوباالواستشناورآب تشابهاتنامازغیرما.

داریمتریعمیق .استکردهخودشمجذوبمرااوهمینبرای.

درنشستنبهراامکاریساعتازخارجهایزمانمنهمینبرای

.گذرانممیاوکنار

شوندمیعوضهامریضعمومیاتاقدر.استسختیروزامروز

وهافرمکردنپرقبلی،بیمارانلگنکردنخالیمشغولمنو

دقیقهچندبعدازظهر،اواخرباالخره،.بودخواهمهاپانسمانتعویض

صندلیرویوببرمخودمباوکنمدرستقهوهتاکنممیوقت

نیستممجبورکهکنممیشکرراخدا.بنشینماوتختکنارنارنجی

.هستماوکناردردیگرباریککهخوشحالموبایستمپاروی

باشمکردهسالمخودمبهکهانگار،"جاسمینسالم" جواب.

پایینشدتبهاوهوشیاری.دهدنمیجوابوقتهیچجاسمین.نداد

.است

استدیدهآسیبدریادرهماومنمثل یکدخترهممن.

طعمهماهیگیریقالبمثلراکلماتمبنابراینهستم،ماهیگیر

کهکنممیتصورواندازممیاوگوشدروزنممی

رودمیپایینتاریکوسردآبمیاناز قدرآن.

.باشدآنجااوشایدکهآنجاتاپایین

گویممیوکنممینوازشراموهایش امروز":

".دارمکمیوقت

استسختخیلیباشیجاسمینپیشوقتی

نکنیلمسرااوکه است،کمیابچیزهماناو.

خواهندمیایبهانههربهمردمهمینخاطربه.زیباحقیقتاًزنیک

برایگذارمنمی.شوممیهاآنکردننگاهمانعمن.بشونداونزدیک

وترسناکماهیباراکودا]نوعیهاآن.بزنندلزاوبهخودشاندل

شانهمههستند،درنده[ ویلچردادنهلمسئولکهکارگرانی.

راحرکتشانسرعترسندمیاوتختنزدیکوقتیوهستندمریض

کنندمیکم حریصشاننگاهآنباهاکنندهعیادت. کهدکترهایی.

معاینهرااورتباًموکشندمیراتختدورنازکپردهایستند،می

.نداردمجددمعاینهبهنیازیکهدرصورتیکنندمی

اشتراکوجهآنمورددرجاسمینومنکهاستچیزیزیبایی

.خوشحالمبابتایناز.نداریم

"آیدمیکهگفتگذشتههفتهبیاید،زودیبهپدرتشاید"

.زندمیچپشپلکانگار.گویدنمیچیزیجاسمین

بودهپدرشماهیگیریقایقسواراوگذرد،میدثهحاازماهدو

گیرماهیگیریتوردروشودمیغرقوافتدمیدریابهاینکهتا

افتدمی نبوده،اومتوجهکسیکهافتدمیاتفاقزمانیحادثهاین.

کشدمیقایقدنبالبهراتورپدرش.رسدفرامیوحشتلحظاتبعد

کندمیحرکتخانهسمتبهو خشکیبهباالخرهکهنیزما.

کشاندهخودهمراهساحلتاکهچیزیشودمیمتوجهرسندمی

.استبودهدخترشبدن

رامانشدهزدهطعمهنامخواهممی،"جاسمین":کنممیزمزمه

.ببلعدراآنخواهممی.بشنود

کهجوانیمردبوده،دهکدهدردکتریصبحروزآنخوشبختانه

استبودهآمدهاشخانوادهدیدنبه زناینکهبودمردهمین.

:کردتعریفمنبرایراداستانشوآورددریاکنارازراشدهغرق

دوبارهوگفتکلمهیکوکردنگاهپدرشبهکرد،بازراچشمانش

.کمادربلکهآبدرنهباراینرفت،فرو

.باراکودا...بوداینگفتپدرشبهکهایکلمه

کند،مینوازشراموهایشآید،میدارشدیبهپدرشوقتی

تختکناررنگنارنجیپالستیکیصندلیرویبوسد،میرااشگونه

بزرگ،هایدستخودم،پدرمثل.گیردمیرادستشونشیندمیاو

داردماهیگیریزندگیازشدهخشنوایقهوه دریابویهماو.

.تاسخوبیوسادهمردکهکندمیوانمودودهدمی

جاسمین داریمزیادیمشترکچیزهایما... یکیتقریباًما.

.هستیم

موهایمکهدارمخاطربهرازودهایصبح

شومبیدارتاشدمینوازش بیدارنیمهپدرم.

داخلبهرامنوکردمیبلندتختازرامن

انداختمیقایقش گوشمدرخشنشصدای.

پوستمبردستانشزبریوهست وقتهیچ.

او.بودمبچهیکفقطمنامابرومخواستمنمی

.دادمیانجامخواستمیکهراکاری

مندیدازساحلدرکهرامادرموداغآفتابشور،آبمن

صدایوقایقنوسان.دارمخاطربهراشدمیترکوچکوترکوچک

.دارمخاطربهرادریاییهایمرغجیغ

"جاسمین" زند،میفریادراتووتوستدروندرزندگی.

شنوی؟نمی

.هیچی

پدرکهبینممیوخوردمیهمبهمحکمعمومیاتاقدرب

منبه.استآوردهگلدستهخودشبا.آیدمیماسمتبهجاسمین

پدرملبخندمثلامبچهلبخندمرگ،زماندرحتی.زندمیلبخند

.انمدمی.بودخواهدمرداینمانندنیزجاسمینلبخند.بود

درچیزیکند،مینوازشراموهایشوایستادمیاوتختکنار

لرزدمیمنوجود کنممینگاهراجاسمینهایپلک. منتظر.

■بزند.گازراطعمهتاشوممی

 باشی جاسمین پیش وقتی
 لمس را او که است سخت یخیل

 کمیاب چیز همان او. نکنی
 .زیبا حقیقتاً زن یک است،
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دردستدراینامهبایپستچ.وزیدمیشدتبهآنروزباد

شد ظاهر مقابلدربخانه . صدا به را زنگخانه .درآورداو

یلحظات خانم و شد گشوده خانه درب درنگتونیپنبعد

گفت:سالمیپستچیهاوبامشاهد.دیآستانهخانهآشکارگرد

دستش امو کرد دراز برایدریافتنامه فرصتاظهاررا او ا

بهیراناگهاننامهازدستپستچیافتزیرانیپستچتشکراز

بلندیوبهداخلخانهرفتودربخانهباصدادرآمدپرواز

ده مقابلچشمانمتعجبو واجپستچهانادر بستهیجو

شد.

او.رابردارداشنامهدتایبهداخلخانهدونگتونینخانمپ

مناست.یهبانگزد:اوه،آننام

رونیبیستادهودرحالتماشایرکنارپنجرهاکهدیتام

امخ گشود را پنجره ابتدا بود، درکشدتوزشبادانه با ا

 بستراآنبالفاصله مادرشپرس. سپساز آیاو مامان، اید:

ازخانهخارجبشوم؟یبازیمبراتوانمی

 گفت: کهچونمراقبباشیولبلهمادر

.وزدمیامروزبادباشدت

 تامی از و شد دور دربطرفبهپنجره

دو دیخانه گشود. عجله با را دربخانه .او

دونامهرایادبهداخلخانهوزیبادبافشارز

 خانم دست ازنگتونیپناز را آن تازه که

بیزمیرو و ربود بود، قبلبهداخلاتاقینبرداشته از شتر

پرتابنمود.

است.منیهادزد:اوه،آننامیمادرمجدداًفر

ادیزیدودربخانهباسروصدایبهخارجخانهدوتامی

شد پشتسرشبسته . خانه از وهایبرگخارج قرمز زرد،

یطالئ سوهایشاخهاز هر به هوا در و شده جدا درختان

،مجدداًافتادندمیهابامبرسطحتدریجبههاآن.زانبودندیگر

کوچکبهیدبادهاگرصورتبهزنانچرخسپسخاستندبرمی

خ یداخل ورفتندمیابان

ایمنظره انگیزنشاطجالبو

.گذاشتندمیشیرابهنما

 ویایتمامتامی مناظر ن

بهیوقا را کننده افسون ع

بود نشسته تماشا خود. با او

یشیاند هم من اگر کید:

 آنگاه بودم تمامتوانمیبرگ یدنیستم را وزنانچرخا

برآوردهشدهفوریتبهشیکهآرزویتام.مینمایپروازکنانط

 میحداخلبهبود، به گردابیاطو یان ویرنگهایبرگاز

دهشد.یگوناگونکش

خانهآمدوصدازد:یوانجلویباعجلهبهانگتونیپنخانم

یتام را ژاکتتو من امآورده، لطفاً بیایید، دیبپوشراآنو

نیبنابراشدنمیدهیدخانهیاطجلویدرحاصالًیتامکنیول

.یتام،یتامدیگرصدازد:بار

یاولحظاتکهچوندیدنمییتامازپسرشیچاثریمادره

یراهبافرشهمناکنینکبازیکبرگشدهوایلبهیقبلتبد

دهشدهبود.یابانوزیبهداخلخهابرگمتحرکاز

بهآمدوبااوبرخوردکردسپسیتامکبرگافرابهکناری

بااوتماسداشت،درایلحظهزینتامی.سمتجلوراندهشد

هاآن.مبهسمتجلوحرکتکردیستادآنگاهمستقیمقابلشا

 جابجا شدندمیمرتباً گرداگرد بر یکدیو بهچرخیدندمیگر ،

هایماشین و شده برقهایستونپارک

خیحاش یه برخورد بهنمودندمیابان آنگاه

پرتاب نیولحظاتیبعدبهپائندشدمیهوا

.افتادندمی

 ایشیاندتامی خید: حرکات یلین

هستند.دارخندهمضحکو

بهمقابلشرس مجدداً دیبرگافرا آنبرگبهرنگقرمز.

 با مشخصبودهایرگبرگروشن کامالً شد. یهبرگخزان

چنانآندیآنگاهنورخورشماندمیکهدرهوامعلقیافرازمان

وسطش شفافتابیدمیاز کامالً را آن رساندمینظربهکه

گونهآن یپدیدهنیتاکنونچنتامیکه باگاههیچجالبیرا

چشمانششاهدنبود.

مابهکدامسوکنیدمید:شمافکریازبرگافراپرستامی

مرفت؟یخواه

عز دوست است؟ مهم مگر گفت: جواب در افرا ز،یبرگ

د.یلذتببراشهرلحظهنازیابراکوتاهاستبنیلیخیزندگ

آمدوگفت:ازشمادوآنناگهانبهکنارترمسنکبرگی

ارکوتاهیمسافرتممکناستبس.دیکهمتفرقشوخواهممی

ام پاباشد هر مرحلیانیا آغاز زندگیگریدیهبا همراهیاز

است.

های زرد،  خارج از خانه برگ
های  قرمز و طالئی از شاخه

درختان جدا شده و در هوا به 
 هر سو گریزان بودند.
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 شایشیاندتامی که اید ید مسن برگ یبرگترینآگاهن

اوض که باشد را موجود خوبیبهاع اوکندمیدرک از لذا

مرفت؟ید:ماسرانجامبهکجاخواهیپرس

همترمسنبرگ در را تو همچنان باد اگر داد: نیپاسخ

محلانباشتیمس عاقبتدر آنگاه ببرد آرامهایزبالهر شهر

.گیریدمی

.خواهمنمیراینسرانجامیامنچنگفت:امتامی

آنمسیولبرگمسنادامهداد: از را بادتو گریردیاگر

ز ارتفاع تا آنگاه خواهیادیببرد باال هوا شاهدیدر رفتو

نبودههاآنتاکنونشاهدیچبرگیبودکههیخواهییزهایچ

است.

 دنبالم به گفت: انباشتطرفبهبرگافرا هایزبالهمحل

یدانتومیرااغلبدوستانمدرآنجاهستندوشمایزبیاییدشهر

آشناشوید.هاآنیهباهم

سوییبهدوبرگافراراهمراهبااویوزتامیبادباشدتبه

پراند . گزدرصددتامی هنیانتخاب خوی شبودیمطلوب او.

قصدداشتهمچناندرهوابچرخد.

سرانجامتصمیمشراگرفتوبهبرگتامی

بس گفت: سمتیافرا به شما با من خوب، ار

انباشت دوستانتهایزبالهمحل نزد و شهر

.آیممی

تامیردادلذاییرشراتغیمسناگهانبهباد

سا یو مسهابرگر سمت به انباشتیرا ر

.امدینهاآنتکردامّابرگمسنبهدنبالیشهرهداهایزباله

سمتپائ به یاو پسازیآپارتمانهایمجتمعن و شد برده

یرس با برخورد و آنجا به ارتفاعناگهانبههامانساختدن

.دینجارانگاهکنیادزد:سالم،ایاومیفر.گرفتوبههوارفت

د.ینیوبببیایید.استییتماشاجاهمه

توجهتامی برگافرا فریو برگمسننکردندیادهایبه

همچنانفرکهدرحالی یاو منچزدمیاد ازیادیزیزهای: را

یا باال بینممین حت. انتومییمن انباشت محل هایزبالهم

.دینیوبببیایید.بینممیمندودزیادی.نمینجاببیشهرراازا

.بینممیمنآتشهم

.بینمنمیچیزیهیچمنبرگافراگفت:اما

 دیحصارتامی یرا انباشت محل که راهایزبالهد شهر

بود احاطهکرده بس. دوستانزودیبهارخوشحالشدکهیاو

ستنددرآنجاتوانمییجملگهاآنرایدزیاراخواهددبرگافر

حبپردازند.یوتفریبهشوخ

باهابرگلباسرعتبهآنجاآمدواغلبیکاتومبیناگهان

بهدنبالشکشیجر دهشدندیانهوا مادریماشیرانندگ. نرا

 داشتبرعهدهتامی . پسرخواستمیننگتونیپنخانم به

برود.هازبالهبهداخلمحلانباشتکوچکشاجازهبدهدتا

 مادر اتومبتامی پیاز یل گفت: و شد عجلهقدرایناده

همهاینمگر.دیشمااجازهرفتنبهآنجاراندار.دینداشتهباش

؟بینیدنمیاست،درآنجاهازبالهسوزاندنیهدودراکهنشان

دکهبرگافراباوزشبادبهسمتیدتامی

تاازکندمیوتالششودمیاندهوارمقابلرید

آنباالبرود عجلهتامی. دتایدوسویشبهبا

انتوانستبهاوبرسد.مانعششودام

 تامیسویبهدواندوانپنینگتونخانم

رفتواوراازرویزمینبرداشتودرجیبش

دراینجاجایت.بمانجاهمیناوآنگاهگفت:.لباسشگذاشت

انهبرسیم.امناستتابهخ

اوخوشحالبودازاینکهمادرشرادرکنار.لبخندزدتامی

کردمیخویشاحساس سوارسویبههاآن. اتومبیلرفتندو

شدند آن . سمتتامی به سرشرا و خودشداد به تکانی

اتومبیلچرخاندیهپنجر بهآسمانانداختتا. نگاهشرا او

کمال در ولیکن ببیند را بیرون تعجباوضاع و ناباوری

 هوا برگمسنهمچناندر که کرد بهچرخدمیمشاهده و

.رودمیسوآنوسواین

آهیکشیدوزمزمهکرد:شایدروزیمنهمبتوانمازتامی

،بیندمیآنباالهمانچیزهاییراببینمکهاینکبرگمسن

 ■شاید.

دوان  خانم پنینگتون دوان
سوی تامی رفت و او را  به

از روی زمین برداشت و در 
 ذاشت.جیبش لباسش گ
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 روفانی، بر زانو دایییهخانیوانجلویایدخترکوچولوچهار

ازیکیریدرزاشموردعالقهایپارچهنشستهبودوعروسکجان

داشت بازوانشقرار عصرگاهیخورش. مید یاز درختهایبرگان

 تنومند تابیدمیبلوط سبب کشدمیو نور روکه بر یمرنگش

فتدیبیچوبیهخان خورشیدهمیشهییحرکتانوارطالگونهاین.

شفانی دخترکساختندمیشیخویهفتیرا صورتچنانآنلذا

انگاراشمعصومانه که بود گرفته باال سمت به متعجبانه را

زمشدهاست.یپنوتیه

هوستیپیصدا گفتگوی و خانهیخانوادگیهمهمه داخل از

:رسیدمیبهگوشینچناین

دیساآمدیخوشحالمکهشماامروزهمراهمابهکلیلیمنخ،الن

استودیروقتیلینزمانخی؟امانیدنمیجاهمینامّاچراشبرا

کخواهدشد.ید،کامالًتاریبرستانخانهنکهبهیهواقبلازا

فانیمادرالن عزسالیدرجوابهمسربرادرشپاسخداد: .زمی،

خوشگذشت.یلیروزبهمنخام

 سالی درهرصورتگفت: نظردانیدمیشما که

راجعبهشامچهاست؟البتهمنمقدارلیژشوهرت

بررویاجاقکنار برایایشانوپسرها کافیغذا

تاباخودتانببرید.امگذاشته

 او گفت: وخواستمیالن من همراه فانیبه

رابشنوداگربهیزچهمهستتوانمیبعالوهاو.بیاید

.آمدمیبهکلیساسامهرطریقباهمسر

برخاست،تمامیفانیکهمتعاقباظهاراتمادرایخندهصداهای

لباسشرافانیافکار ازهمگسستبنابراینازجایشبرخاست، را

کشیدومرتبکردسپسقدمبهداخلاشدخترانهبررویزیرپوش

خانهگذاشت.

 دخترم،الن گردنتشالگفت: چون بردار خورشیدکهوقتیرا

.شودمیترخنکغروببکند،هوا

پوششکهوقتی نشست، اجاق مجاور صندلی روی بر دخترک

کرد اصالح را خود عموی. اینزمان یکفانی پشتسرشبا از

فانوسبهداخلاتاقآمدوبهخواهرشگفت.

الن ، پیدا احتیاج این به کنیدمیشما واشفتیله. است تازه

.امکردهمخزنشرابرایتپُر

راآنمن.منازشماممنونم،"جان"درجواببرادرشگفت:الن

،برایتانبیاورد.آیدمیبعدکهبهشهریهتاهفتدهممیلیژبه

الن ترشکوچکبرادر همسرشعنوانبهرا خداحافظیبوسیدو

 آغوشگرفتسالی در مالطفت با را آنگاه. برآمداو شکم یهبه

.گردمبرمیینماههمنیادستکشیدوگفت:منتاپابرادرشزن

اگراحساس.رابلندنکنیدنسنگیچیزهیچشماهمسعیکنیدکه

 را تو زحمتبهتهوّع از کمیجوشانده درهایینعناعانداخت، که

خداوندشاهداست.،درستبکنوبخورامگذاشتهآشپزخانهبرایت

 که هیچ تاکنون ایبچهمن بهامندیدهرا اینحد مادرشتا که

شماپسراست.یهمنمطمئنمکهبچ.مراقبتنیازداشتهباشد

فانی این شنیدن اوهایشاخمهاحرفبا زیرا کشید هم در را

بودترینکوچک فامیل .عضو خانوادهفانی دختر تنها همچنین

برادرششدمیمحسوب چهار پساز دنیاکه به

بود آمده درگاه. به تمنا التماسو با شب هر او

 دعا کردمیخداوند او از زنخواستمیو که

اشدائی بیاورددنیابهیکدختر تنها. زمان این

دلگرمی فانی کهایپارچهعروسک بود زیبایی

دخترکعروسکرازیر.مادرشبرایاودوختهبود

هماندس با و داد گردنششالتبازویچپشقرار وجورجمعرا

نمودوصبورانهمنتظرتصمیممادرشماند.

زدودخترکرافانیهایگونهکوچکیبریهبوسداییسالیزن

نجواکرد:اگرمنفانیدرگوشداییزن.بهنرمیبهخودشفشرد

وشیرینیتوباشد.خوبیبهدختریبهدنیابیاورم،امیدوارمکه

کشیدواورانوازشکردوگفت:فانیبرسردستیهمداییجان

شد،منداربچهمادربزرگیهراستیوقتیگرب.خداحافظشیطونک

رابهتوخواهمداد.هاآنیکیاز

ظاهرشودفانیباعثشدکهلبخندبرلبانداییجاناینسخن

هم یهو توسطزنایتیرهافکار زائیدنیکپسر مورد در که را

غزشهجومآوردهبودند،موقتاًازاودورگردند.بهمدایی

رفتنمیالن آماده را خود روینمودکه بر شالشرا اششانه،

کرد محکم سپس. گردنشپیچاند دور به را شال یکسمت او

کهقبالً فانوسرا بهپشتسرشانداختآنگاه سمتدیگرآنرا

رامحکمفانیاودستراست.،ازرویمیزبرداشتدروشنشدهبو

دردستشگرفتوآمادهشدتاسهمایلفاصلهبرگشتنتاخانهرا

بپیمایند.

بارانسنگینیکهطیهفتهقبلباریدهبود،حقیقتاًموجبلجنی

هرکسیکهقدمبرداشتنرابرایایگونهبهشدنسطحجادهشده

ترش را  الن برادر کوچک
عنوان خداحافظی بوسید  به

و همسرش سالی را با 
 مالطفت در آغوش گرفت.
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دشوارساختهبودهابچهویژهبه مسیریبایستمیودخترشالن.

طریقدنبالکردنخطآهن از بودندرا آمده آنجا تا خانه از که

برگردند قرارداشت. خطآهنحدودنیممایلباالترازجاده این.

 دور به چرخیدمیهاکوهمسیر میان از تاگذشتمیهاهدرو

سنگزغال و معادن از که را الواری حاصلهایجنگلو اطراف

حملکنند.ند،بهاقصینقاطکشورشدمی

شروعبهالنرهسپارخانهبودند،کهوقتیدرطولمسیرباراین

نمودکهتاکنونهاییمکانقطارهاوتمامییهدربارفانیصحبتبا

بهآنجاهارفتهبود دخترکوچکعالقهزیادیبهشنیدنخاطرات.

تاکنونفانی.شهرهایبزرگدورونزدیکداشتیهمادرشدربار

ازگاههیچمدتکوتاهیبهیکشهرکوچکرفتهولیکنفقطبرای

بوداشزندگیمحلیهمحدود نشده خارج . کهخاطربهاو آورد

خودش برادر مورد کردمیصحبت"جک"پدرشگاهیدر عمو.

کهازکردمیدرحومهیکیازشهرهایبزرگکشورزندگی"جک"

هوریبهاسماوبرایشخصمش.بسیاردوربودهاآنمحلزندگی

"روزیلت" کردمیکار محلزندگیاندیشیدمیدخترک. شهر که

عمویشچهخصوصیاتیدارد؟ووجوهتفاوتشبامحلزندگیفعلی

چیست؟هاآن

کمکم پشترمقبیتشعشع در خورشید

هایکوه پنهان اطراف درخت وشدمیپُر ند

مسیرهایسایه سوی دو انبوه درختان طویل

اندکاندک گردیدندمیمحو صداهای.

خشیخش از باعثخاستبرمیهابوتهکه ،

ازجفانیوحشت امادرشاپراندامشدواورا

.بالحنیآرامتوانستترساوراتسکینبخشد

اوگفت:

اثر عادیاستوحتیممکناستدر کامالً اینصداها دخترم،

ویاراسوهاباشد.هاروباهفرار

 جانگیزحزنصدای پرواز آسمان در که تاریکیکردمیغدی ،

بیشفانیغروبراشکافتودرمحیطاطرافپیچیدوباعثشدتا

مادرش پیشبه دستترنزدیکاز در محکم را دستاو و شود

بگیرد.

اجسامرافقطهاآنسرانجامشببرسراسردشتمستولیشدو

فانوس مالیم نور نددیدمیدر درهایسایه. پشتسرشانآندو

کمرنگازیهوفقطچندستاردرنیامدماهشبآن.گرفتمیشکل

ند.زدمیمیانابرهایدرحالگذرسوسو

ریزودرشتیکهبهرجاهایسنگریزههنگامگذشتنازرویفانی

دریافتکهالنبدینلحا .خوردمیپراکندهبودند،مرتباًسکندری

دخترشکامالًخستهشدهاست.

رمتصو.گفت:دخترم،مابایداندکیاستراحتکنیمفانیربهماد

ایناستکهکمترازیکمایلدیگرتاخانهباقیماندهباشد.

پائینآوردوبررویزمینگذاشتآنگاهمسافرانالن فانوسرا

بیاسایند جاده کنار در اندکی تا کردند سعی .خسته گفت:فانی

آیاممکناستخداوندمارا.آیدمیترسناکنظرمبهمامان،تاریکی

دراینجاببیندوازمامحافظتنماید؟

ینامروزهمنابهیادبیاورکهواعظجو.فانیمادرپاسخداد:بله

وارهبامااستوهرگاهکهبههمنباخداوندمهر.درکلیساچهگفت

 بهیاریبخواهیمتوانمیلطفشنیازمندیم، یماورا هتراینکنیزب.

راانجامبدهی.امگفتهاستآنچه

؟کنیدمیگفت:مادر،چهچیزهایرازیرلبتکرارفانی

اودستیبهموهایدخترشکشیدوادامهداد:.گفت:آه،بلهالن

.خوانممیسرودهایمذهبیراآهستهترینمحبوبمنیکیاز

کهزمانی فانی مادرش نصایح مورد شنیدناندیشیدمیدر با ،

قبالًهاآنکهآمدمیصداازمسیری.دایناآشناییمشوشگردیدص

بودند طیکرده میانهایچشم. جستجویدقیقدر دخترکبه

پرداختند اطراف تاریکی به. شباهتی امّا بود خفیف بسیار صدا

صداکامالً.صداهایینداشتکهاودرطیپیمودنمسیرشنیدهبود

.آمدمیهاآنطرفبهزنانقدممنظموآهستهبودانگارکسی

؟شنویدمیگفت:مامان،آیاشمااینصداهارافانی

،دخترم؟شنوممیپاسخداد:چهصداییراالن

خودرابهمادرشنزدیککردوگفت:فانی

کسیدرحالآمدنبهدنبالکنممیمنفکر

مااست!

دخترشرادرآغوشگرفتوبرایآرامالن

تصوراتازهااینعزیزم،فانیساختنشگفت:

هستند خیاالتتو و . کافیاندازهبهاینککه

 ایمکردهاستراحت و برخیزیم باید طرفبه،

پدرتیقیناًنگرانخواهدشد..خانهبرویم

راگرفتوفانیفانوسراازرویزمینبرداشتسپسدستالن

دوتاییبهراهشانادامهدادند.

بود مدتینگذشته موجبمرعوبهنوز صداهاییکه همان که

گوشرسیدند به مجدداً بود، کوچکشده شدندختر ایندفعه.

 ترواضحهاقدمصدای فاصله از و بودند شنیدهترینزدیکشده

ندشدمی . صدای تاریکیهاچکمهطنین در نزدیک فاصله از

.پیچیدمی

گفت:مامان،منآنصدارامجدداًشنیدم.فانی

بگفت:ساکتباشدخترم.جوادرما

بهاطرافچرخاندسپسگفت:راآنفانوسراباالترگرفتوالن

دراینجانیست!چیزهیچببین،

 فانی را مادرش وترمحکمدست گرفت کوچکش دستان در

درچنگشفشردایپارچهعروسک را جغدشومبهفریادزدناز.

 دادمیهماننزدیکیادامه نسیمشبانه بههایبرگو درختانرا

.انداختمیخشخش

الن باددیدمیکه وزشآرام استو بویبارانپیچیده هوا در

 جارو را هوا معلقدر کندمیاغلبحشراتریز خود با ،بردمیو

گفت:

رمق خورشید در  کم تشعشع بی کم

های پُر درخت اطراف  پشت کوه

های طویل  شدند و سایه پنهان می

درختان انبوه دو سوی مسیر 

 گردیدند. اندک محو می اندک
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اینآخرینپیچجادهمنتهی.رسیممیبهخانهزودیبهدخترم،ما

مااست.یهبهخان

ومطمئنمادرآرامشیافتامّاطنینازشنیدنصدایگرمفانی

صداهابه.ندشدمیبلندترهرلحظههاآندرتاریکیپشتسرهاقدم

کهسنگینومیخهاییچکمه.ندآمدمیوجودبههاییچکمهنظراز

داربودند.

 فانی صداها مامان، گفت: ترنزدیکمجدداً

!شوندمی

باردیگرباالآوردودراطراالن فشانفانوسرا

گرداندوگفت:

بهندای.درایننزدیکینیستچیزهیچدخترم،

عملکن.هایشراهنماییخداوندگوشبدهوبه

 ترسفانی صدایشاز امّا مادرشچسبید کهچونلرزیدمیبه

 هایقدمصدای و نزدیک مرتباً ندشدمیترنزدیکسنگین او.

مادرشهیچتوجهیبتوانمین هاینصداهاستدرککندکهچرا

ندارد.

باصدایبلندتریبهخواندنسرودهایمذهبیپرداخت.الن

میاندرختانبهچشم نزدیکخوردمیکورسوییاز نشانگر که

 محدودهاآنشدن هبه بودی خانه از. سگ یک عوعوی صدای

.رسیدمیانتهایسرپائینیمنتهیبهخانهبهگوش

 خالن به تقریباً دخترم، ببین گفت: ایمرسیدهانه بزرگ. سگ

قویاستکهمردمقدرآناو.ماخواهدآمدسویبهزودیبهخانواده

.بردندمیبرایتعقیبوشکارشیرکوهیوگرازبههمراهراآنقبالً

امنواماناست.جاهمهبابودناو

عجلهکنمامان:گفتفانی . را صداها هنوز اوشنوینمیمگر ؟

نزدیکش خیلیبما منبسیار استو ترسممیده تا. راه بقیه بیا

خانهرابدویم.

من ببین، امّا دخترم باشد گفت: بازهممادر تو کهگویممیبه

دراینجانیست.آوریترسچیزهیچ

 چونالن و نمود کمکفانوسبررسی به اطرافشرا دیگر بار

مااینجاچندینقدمجلوتررفتند،بهناگهانباخوشحالیفریادزد:

بیااینجاپسر.باشزودهستیمسگخوب،

زدنخودراهمبهچشمیکدویدودردوآنسویبهسگباوفا

راههاآنبه به بهسمتخانه دختر و مادر با رساندسپسهمراه

افتادند.

شماهاهستید؟،النرسید:گوشبهایمردانهصدای

او.یوسرورشدباشنیدنصدایپدرشسرشارازشادفانیقلب

.کردمیدیگروحشتیازتاریکیاحساسن

بله لیژمادرپاسخداد: متأسفمکهدیرکردیم، مجبورشدیم. ما

دخترمان زیرا بکاهیم خودمان سرعت از که

خیلیخستهشدهبود.

آغوشسویبهالیژا در را او و دخترشآمد

بر خانه به رسیدن تا راه سپسمابقی گرفت

نموددوشحملش .بهداخلخانهرفتندهاآن.

الن ازتنشخارجفانیهایلباسکمککردتا

اورادربسترشخوابانید.آرامیبهشوندسپس

 والدینبخشآرامشصداهای گوشفانی به آشپزخانه از

اواز.آورندمیفانیبرادرشلبخندبرلبانهایخرناس.ندرسیدمی

نفرسالمویعنیهاآنخداوندتشکرکردکه ودخترهردو مادر

راببندد،هایشچشمقبلازاینکهفانی.اندبرگشتهبهخانهعیببی

شنید:هایشگوشدرگونهاینطنینصدایمادرراخطاببهپدر

لیژ هاقدممنهمصدای، مکهدخترمخواستمیامّانشنیدممیرا

آواز.بیشازاینبترسد انوسرادراطرافوفخواندممیمنمرتباً

برایچیزیهیچمکهدراینجاگفتمیفانیموبهگرداندمیخودمان

ترسیدننیستولی اصلیلیژ مسیرجاده از اینکه درستقبلاز

منبرایکهوقتیخانهبیاییمیعنیدرستطرفبهخارجشویمو

آخریندفعهفانوسرابهاطرافچرخاندم،دیدمکهچهچیزیمارا

کردمیبتعقی مردیکهسر. دیدم، منهیکلدرشتیکمردرا

 ■نداشت.

بخش والدین  صداهای آرامش

فانی از آشپزخانه به گوش 

های برادرش  رسیدند. خرناس می

 آورند. لبخند بر لبان فانی می
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 «حیوان خانگی»داستان  
«غالمرضاآذرهوشنگ»مترجم،«شیمازاکیتوسون»نویسنده
 

بدبختیاول باین که شد آغاز تولدش روز همان از اش،

خاکستریموها گوشیکوتاه چشمیآویها، روباهیهازانو

اآمدیمانندبهدن رفتهیپذیادرخانهکهاینیبرایوانیهرح.

صاحبانشیداشتهباشدکهاورابرایاتیخصوصبایدمیشود،

هایژگینویکدامازاچیاوهیکند،ولداشتنیدوستجذابو

نداشت را جلبکند،یکهتوجهکسیزیش،چیمایدرس. را

نمید شدیده و. فاقد یهایژگیکامالً حیمعمول نوایک

رفت.یپذیهماورانمیعتاً،کسیطب.بودیخانگ

توانستدورازیکسگبودونمیناحوال،اویایباهمه

عتشاورابهیراکهطبیتوانستمکانینم.کندیهازندگآدم

 دترککردهیکشانیمآنجا اولهمچونو بهیهیاجداد خود،

وحشیطب بردیعت پناه برایناگز. مکانکپیدایر یردن

مناسب،بهجستجوپرداخت.

مدت از سرگردانپس ملکیها به پا ،

سانیک گذاشت۷ن ملکیک. در سان ن

ساختهیباسقفچوبایخانهتازگیبهخود،

برا را آن و بودیبود گذاشته اجاره نیا.

امتدادجاده اکوبوقرارییروستایخانهدر

نحو به حیداشتو که بود شده خاطآیساخته به ابانین

داشتوکفساختمانشباالترازینخشکیمشد،زیموصل

نقرارگرفتهبودیمسطحز . نخانهویاحائلدرکنارحصار

او.وجودداشتیکوخالیک،تاریبارییفضاهمیبغلیخانه

فکر که مواقعاضطراریمکرد یتوانددر آورداینجابه .پناه

نرابهاشغالخوددرآورد.یمرزیآنزگروقتراتلفنکردوید

نیدرا.اجداشتیزبهغذااحتیشازهرچیدرآنلحظه،ب

خانه دو یدیملک اصلینایاجارهگر خانه با که بود یز

کردند،یمینساندرآنزندگیکیکهخانوادهیاییروستا

 چهارخانه مجموع، شدیمدر خانهیا. ن مقابل در گریکدیها

ازهمهاآنبا،یپرشاخوبرگوزیارداشتندودرختانقر را

زش،اورایتیارگرسنهبود،شامهیبسازآنجاکه.کردندیمجدا

کشاندراستیک آشپزخانه سمت به انتخابیبرایوقت.

نداشت . یمپوست سرد، و بو بد سوپ دهیگندماندهتهوه،

ول خورد بود، دستش دم که را هرچه هنوزیغذاها،

بوداشگرسنگی نشده برطرف کشجاهمه. بو حتیرا ید،

ایکپه چگردوخاکاز هر و کهگیرا را پیمرشیز دایآمد،

                                                           
۷
شود.مییاخانمبهکاربردهآقاگفتنبهجای«سان»درژاپن- 

بودشوییرختکطشتیوار،یدرکنارد.خوردیمکردویم

آبآنغوطهیکهچندجورابکث بودفدر ور خوشحال. یبا

د.یتمام،ازآبآنطشتنوش

 باغ، تصم8یموکوسسالکهندرختکیدر میبودکهاو

مکاناشسایهریگرفتدرز کندیاستراحتخودپیبرای، .دا

برگدرختانیدازالبالیکهبراثرتابشنورخورشییدرجا

کش دراز بود، شده یگرم و کشدادوپاهایشدستد را بعد.

شبشد،کهوقتی.دوشروعکردبهخاراندنبدنشیکشیآه

پنا زبه زینیمرزیهگاه خانهیکهدر رفتویپر بود، کرده دا

کشهازغالیسهیکیرو دیدراز بزرگباریک. طشت هم

براشوییرخت کردیخوابیرا امتحان دن ازوقتیبعض. ها،

زیانگذرگاهیم یبه کفآشپزخانه بهیخزیمر را خود و د

رورساندیمگرمیهامحلزغال هاآنیو

 خواب رفتیمبه زندگترتیباینبه. یاو

خودشراآغازکرد.

ابلق،ینسانسگیکیخانواده داشتند

سف قهوهیکه و پوچیاد و شیصدایبود

کردندیم موجودزندهیا. تنها یانسگنر،

بود شده خوشحال او آمدن از که بود . نظر کهیرسیمبه د

مؤدبانهشدوکیچونبهاونزد.خونگرمباشدیموجودیپوچ

پنجهیمز با را شخراشدادیهان دم. دادن تکان با هم او

تشکرکرد.گوییآمدخوشنیفشازایکث

دیک و سان زندگیگرانین ملک آن در کردند،یمیکه

مراقبت و پوچیتوجه حق در که دریرا او از غیداشتند

کردندیم یمیکی. زشت»گفت: سگ چه واه، یواه، چیه.

حاال:»گفتمییگریود«دهبودم.یندینزشتیبهایوونیح

 شاخوشگلکمیکاگه بود، یتر نگهش من «داشتم.یمد

کهاویکسانیهمه.بودمعنیبیاویهابرانحرفیایهمه

نم صدایرا پاپ کردندیمشیشناختند . هر ایدر از نیک

زنچهارخانه اوخانهصاحبی، به که .گفتندیم"هعم"بود،

آمدویمزازاوبدشانینهاآننزنان،بلکهفرزندانیافقطنه

بهآمیزیتوهینپشتسرهمبالحنو؛کردندیماشمسخره

بودندکه«عموها»بدتر،هاآنازو؛«پاپ.پاپ»گفتند:یماو

خشن داشتندیرفتار او با بیکمتر. او،یاطیاحتین طرف از

بیعامل کهبهدستشانهاآنودتا دنبالشکنندوهرچهرا

                                                           
2
 - Mokusie 

درجایی که بر اثر تابش نور 
خورشید از البالی برگ درختان 
گرم شده بود، دراز کشید و 

 وپاهایش را کش داد. دست
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یآهنیلهیم،گِل،سنگقلوهشپرتابکنند)یرسدبهسویم

شپرتابکردندکهیبهسوچنانآنرادرکلونباریک.اجاق(

د.یلنگیمهاوتامدتشدزخمیعقبشیپا

حرکتخاص.دیفهمیمهاراآدمیرفتارهایاومعنکمکم

برالب شدن آماده حالت چیها، باالیزیبرداشتن شانه ،

لبگز یانداختنو علاحساساتیتمامی-دن، که بهیرا او ه

کنندگانشرانشانبیقتعقیعمیبهاو،دشمن-رفتیمکار

دادیم آشپزخانهباریک. به بود،یکیکه رفته سان ن

.متوجهاوشدنددکهافرادخانهیکشیکوتاهیناخودآگاهزوزه

یفر بلندشد: همه طناببیاریطنابب»اد کسهیچ«د.یارید،

سویبهامیدوارانهنا.داکردیدکهاوچطورراهفرارراپینفهم

یدوباغ یهادرختسویبهد، اطرافطرفبهکوتاه، گرمخانه،

غله منطقهو؛انبار به کهیاشدهکاریگلیسرانجام ،

رساندندپناهبرد.یمد،بهفروشیعیشرادرروزهایهاگل

کینسان،مثلیوک«آخرفرارکرد."ازعموهاگفت:یکی

 داد:قلبخوشآدم جواب خنده با همه"، بهخوب رو تون

!«دردسرانداخته

 اول ایبار که نبود دومش تجربهیا ین

 پشتسر گذاشتیمسخترا سگیول. یاو

با.رانداشتهباشدماتیننامالینبودکهتابا

افتنغذاگشتییسماجت،درآناطرافبرا

قیم و آرایافهیزد و خودیمخونسرد به

یم انگار بگویمگرفت، یخواست د: نجایا»

است.یمنطقه من آن« به پا شهامت، با

یجدیخانه یمایاجارهد آشپزخانه وارد یمگذاشت، ایشد،

پاها ایکثیبا یفشدر ظاهر خانه جلو شدیموان باغ،. در

گرفت،بایمراگازهاآنداشتوبندیمرابریراحتیهاکفش

بههاآنکردویمیهاشستهبودندبازکهعمهییهالباس را

 کثافت و آلودیمخاک بچه. نماز دیترسیها سانیک. ن

بهپایبزرگیچوبیهاداشتبهنامکوچان،کهکفشیدختر

برایم داشت دوست و حیبازیکرد بیبه دیایاط برا. یاو

ایتفر دنبال به یح دیدویمندختر . گاه، گه ایتکهکوچان،

ظرفیک در خوشمزه نشانگذاشتیمیک او به را آن و

داد.یم

«نجارو.ین!اینجاروببیپاپ،ا»

د.یپریمکوجانسویبهواوفوراً

«نپاپچهبدجنسه.ینایبباوه،مامان!»

بعدعمه.گرفتنکمکبلندبودیادکوچانبرایشهفریهم

زد.یمآمدوکوچانراصدایمباعجله

زودباشب» کوچان، گمشو! یبرو تو! بهیهاکفشتوبازا

«؟یروپاتکردینبزرگیا

آمد،چونیرشنمیگیزیچارهچینلحظات،کوچانبیدرا

کوچاندا کتا او کمکبخواهد، بزندو قاپید بودویکرا ده

کردندیمهاخوبمراقبتینیریازشعموماًهاآدم.خوردهبود

مواقع،اوجورایندر.خوردندیمتنهاییبهراهاآنوخودشان،

فقط زبانسرخش، لتوانستیمبا کوچانرا سینوکدماغ

بزند.

«کند.ینمجنسیخوشایینکارهارااوازسربدجنسیا»

نحرفیا زبانعموها از گاه او را عمهیها آنملکیهاا

ولیشنیم نماشمعنیید، دیفهمیرا ومفهوماصالً. ادب

کهآدمیترب درکنمترا بودند، خلقکرده کردیها فقط. او

کسگبودی مؤدبانهحاالرفتارش. خیبود برایا شمهمیر،

کرد.یمرفتارزهیغریبودکهازرویارهچایوانبیاوح.نبود

کهیباتحملرفتاربارفالکتتمامزمستانسخت،سردو

نکبت»جز برو، شو یگم یبرا« هرنداشتمفهومیاو به ،

پا به رسیصورت دیان گرسنگیجا. از او که بود یتعجب

بود نمرده یراهب. براهرروزکه یصبح،

گفتکهیممد،آیمافتکمک،بهاوکوبویدر

همچحتی زیاو استیرشنیگیادیز .امده

همرقتتانسانیدرآنزمستان،وضع آورها

شدانتظارداشتکهیمپسچطور.بودشده

سگ یبه کاسهفایدهبیولگرد، احمق، یاو

یبرنجسرددادهشود؟ناگز ها،انبرفیمردر

 جاهایمپرسه به و شایمیدوریزد چیرفت، یبرایزید

پ کندیخوردن دا چ. حتیزیهر بود، ممکن پوستیکه

پرتقال.

هاشروعبهآبخیکهیدوزمانی،بهارازراهرسهرحالبه

 نظر به دیرسیمشدنکردند، او استیدکه بزرگشده .گر

سگ پوچهمه از کیها، گرفتهیسگِ سان کوروسگِن تا

یمحما آکا سگ-فروشچوبسگ–، و ترسناکوتنومند

سه-رفت،دویمهرجاکه.شدندیمه،بهدوراوجمعیهمسا

افتادندیمسگنربهدنبالش یراحتینبودکهجاجهتبی.

کهدوراوییها،پربودازسگیهدرختموکوسیرسایچونز

کردندیمانداختند،التماسیمشدند،سروصدابهراهیمجمع

کردند.یمپچپچبااونهوچاپلوسا

طرفبهبهدستداشتویهاکهسطلازعمهیکی،باریک

من!پاپ،یخدا»نصحنهگفت:یدنایرفت،بادیمچاهآب

است.ی عمه«کسگماده یگریدیو خانه به ایاجارهکه

دآمدهبودواتفاقاًدرآنجابودگفت:یجد

بار اول یا دومش نبود که 
ی سخت را پشت  این تجربه

گذاشت. ولی او  می  سر 
ی نبود که تاب این سگ

 نامالیمات را نداشته باشد.
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«منهممتوجهنشدهبودم.»

ع ازدهردو افتادندو بسیدنایمهبهخنده ارینصحنه،

بردند.لذت

با یاو رانده آنجا از شدیمد یننتیا. دربحثیجه که بود

بوددرگرفتهنسانینملککیانساکنیم چهارنیایاعضا.

نبحثشدهبودندبهدوگروهعموهاویرایکهدرگ،خانواده

داشتندوینظرمتفاوتهاحاالعمه.مشدهبودندیهاتقسعمه

پافشار آن کردندیمیبر کهمعتقدهاآن. وضعیدبودند گر

دحاملهشدهیم،شایرونکنیفرقکردهوگناهداردکهاوراب

باشد فقطهمالبتهاززن. رفتیمنانتظاریها، با. چوناورا

کردندویمسهیکهخودپشتسرگذاشتهبودندمقایطیشرا

ا او همدردبا کردندیمیحساس . داماعموها یگرینظر

 و »گفتندمیداشتند یریگ: که طوراینم

ول ایباشد، او تولهیاگر پسیهانجا را ش

چه!؟یب ندازد درهرصورت« در آنجا،

ندهاونباشد.ینبودکهنگرانآکسهیچ

ا روحشاز او نبحثیو بودوخبربیها

دانست.ینمبارهدراینیزیچ

کینسانیملککدروازهی،جلویروز

کردیگار توقف گار. آن بادریبییجعبهیدر که بود

زاوفوراًبهیتیشامه.شراپوشاندهبودندیفرویکثیریحص

است.یدرآنگاریزیاوفهماندکهچهچ

کهیوسپسمردکهلباسفرمبهتنداشتیسیابتداپل

نیاودرچنوقتهیچ.داشتواردخانهشدندیافهمشکوکیق

بودیتخطرناکیموقع نگرفته قرار سگیپوچ. و کورو یها،

ید در کردندباهملحظهیکگر پارس عمه. وعموها، ها

ختند.یرونریکردندبیمیکهدرآندهکدهزندگکسانیهمه

«سگ!یمامان!شکارچ»

کرد.یکوچانخودشراپشتمادرشمخف

باغ در دندیدویمهمه ک. وظیدختر که سان یفهین

گلروزانه به دادن آب اش دست در مالقه بود، طرفبهها

دویخ دیابان درسایپسربچه. متوسطه مدرسه در که

آبرنگبود،یدننقاشیخواندودرآنلحظهمشغولکشیم

د.یدوهاآنراانداختوبهدنبالاشپایهسه

.«تدررفطرفآنفرارکرد،ازطرفایناز»

بهوجودآمدهبود.یوصفغیرقابلسردرگمی

.«شدهکشتهپاپحتماً»د،گفت:یلرزیمکهدرحالیکوچان

ازچوبدرختیکهچماقبلندیمرد.باالخرهاوفرارکرد

برا تکاندادیهمراهشسریبلوطدردستداشت، سیپل.

طرفبهکهدرحالی خندیمدروازه گفت:یرفت، و ولش"د

است.یفایب،دیکن ده چهره« در که مرد ناایهادو یدیمشان

گاریمدهید برداشتندوازیخالیشد، رفتندآنجارا بههر.

صورت،اوتوانستهبودفرارکندوجانخودرانجاتبدهد.

یهانهیسکمکم بزرگو شدتربزرگپاپ چشمانشبه.

رنگیگود و ینشست گرفتقراریبیاز خود به اوح. اال

بایبایمتنهانه بلکه کند، محافظت خود جان از ازیست د

ییهابچه مراقبت داشت شکم در که کردیمهم سایز. هیر

جایدیدرختموکوس نبودیامنیگر درکهوقتیحتی. او

آسودگینمناکیجا یبه عذابشرادیکشیمدراز و رنج و

ایلحظهیبرا یاز چشمشببردیماد هتا

ییهیسا انسان یمک جابارهیکافتاد، از

دیپریم حت. ثانییبرایاو همیک ه

ازنظراو.توانستازاطرافشغافلشودینم

دنچیزهیچ یدر تررحمبیا ازترظالمو

هانبود.آدم

وحشتاما وجود داشت،یبا که

چقدرراحتبوداگر.هادستبکشدآدمیتوانستازخانهینم

دوردستیهاتوانستبهجنگلیمواناتیهحیوهممثلبقا

درشیهابرودوبچه آوردیهاودرختانبهدنانسبزهیمرا .ا

یآمد،ولیمبهنظرپذیرامکاندرنگاهاولیزینچیدچنیشا

ردهد.ییخودراتغیعتموروثیاوقادرنبودطب

بهپایفهمادریاولژوئناووظ یچهاربچه.دانبریاشرا

بایزهاآندوتااز.اگذاشتندینسانپابهدنیاودرگرمخانهک

یکی.ی،ابلقدرستمثلپوچایقهوهدویسفیبودندباموها

 سهاآناز دیکامالً و خاکستریتقریگریاه درستیباً مثل،

خودش.

نباردرعمرشداشتیاولیآه،حاالکهمادرشدهبود،برا

راهلبخندآدم ا کردیمتجربه برا. بود، شده مادر یحاالکه

هاحاضرشدهبودندکهبهاوغذانباراززمانتولدش،آدمیاول

بدهند.

«ا.یاپاپ!بیب»

زدویمآشپزخانهراکنارینسانپردهیازآنروز،عمهک

 ■خواند.یمخودسویبهاورا

 

ملک کین  روزی، جلوی دروازه
سان یک گاری توقف کرد. در 

بود  دری ی بی آن گاری جعبه
که با حصیری کثیف رویش را 

 پوشانده بودند.
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 ها و قوانین نویسندگینكته 
«شادیشریفیان»مترجم؛«ماریاپوپوآ»ندهگردآور


 91 ارزشمند از استفان کینگ برای  ی نکته

 نویسندگان

 9104می 

 از یکی کینگیموردعالقهیهامصاحبهدر استفان از من

یمجلهبرای او اهمیتحیاتیلیتفصبهآتالنتیک، مورد در

یجمله صحبت متن گوناگونیهاینظریه".کندمیشروع

"دارد.وجود یک.استیادهیچیپیهیقض".دیگویماو اما

هست است:"مسئله مطمئن مورد آن در او یجمله"که

کند داستان شروع به دعوت را خواننده باید آغازین باید.

ازاینکهبیشتردرموردآنبخوانی.بیااینجا.بگوید:گوشکن

ازینجمالتآغکینگدرموردیمجادله".خوشتخواهدآمد

 او مقاومتاستچون مشتاقیاخوانندهغیرقابل حریصو

ازدوکیچیهو-یغیرعادینویسداستانحالدرعیناستو

.دهدمیطرفراهمازدستن

،میاکردهخیلیبحثهاخوانندهمادرمورد

 وقتچیهولی که نکنید یجملهفراموش

است مهم هم نویسنده برای شروع برای.

پاها که کسی حقیقت روی ریگنیزمیش

چوناینقضیهفقطمربوطبهخواننده.است

بلکهنویسندههمدرگیراست کنیدنیست، وبایدراهیپیدا

کهمنافعهردوطرفحفظشود.

 نصیحتسودمندی ستااین طورهمان. راتانخوانندهکه

وکاررادیکنیمدهیجهتهم،خودتانرادیکنیمیابیجهت

حالکینگقبول.کهبایدپیشبروددیدهیمیقراردرمسیر

شروعیجملههمکهبایدبهقدرهاآنداردکهزماننوشتن

ن کندمیفکر در نه حداقل اولیاههیس، . یجملهآن

شدهپرداخته و در ستکه چیزی ظاهریدورهدلنواز دوم

شودمی حذفیهابخشیسندهینوو را کارش اضافی

.کندمی

شاید".هرحالبه،هاآنیکیاز"سریدومکپی،دنظریتجد

تغییراتاساسیباشد" بودیاجملهاین".نیازمندچندیاز

عنوان8000کهکینگدرخاطراتنویسندگیخوددرسال

کرد وجودنیباا. فرآیندیکهایریناپذاجتنابیپروسه، ست،

است." صفر آن خوردن شکست بیست"احتمال ادامه در

نصفایننکات.دیخوانیمانونکینگرادرموردنویسندگیق

استماًیمستق متن کردن دوره به .مربوط

 یماندهیباقنصف رفتار،–داستیهوناآن به مربوط

دیسیپلین،عاداتکاری.

و بعد نگران  برای خودتان بنویسید ازهمه اول -۷

،برایدیسینویمقتیداستانیو" .مخاطب باشید آمد خوش

،دیکنیمیسینودوبارهراآنوقتی.دییگویمخودتانداستان

بیرونکشیدنیوظیفه عناصریستکهیهمهاصلیشما

جزئیازداستاننیستند.

معموالً" .از عبارات مجهول استفاده نکنید -9

مجهولیهاسندهینو افعال از استفاده به گرایش خجالتی

دارند . مجهول عبارات پشت شدن یترامنیوهیشمخفی

 ست.

توانمین" .از استفاده از قیود بپرهیزید-۱ با دهایقید

"رابطهخوبیبرقرارکنید.

بعد از  خصوصاًاز استفاده از قیود،  -4

 بپرهیزید. "گفتاو " عبارت

بودن گرامرتان  نقص یبروی  -5

هدفازنوشتن" .ندهید خرج بهوسواس 

یستگرامرینینحوهبودننقصیبداستان

 و بلکهجلبخوشایندخواننده ییسراداستانبعدیوهلهدر

 "ست.ا

ترس". معجزه درون خود شماست -6 معتقدم من

"بدنوشتناست.یشهیر

فرصت". بخوانید، بخوانید و باز هم بخوانید -7 اگر

ابزار(الزمبراینوشتنهمنخواهید زمان)یا خواندنندارید،

"داشت.

اگر". ردن بقیه مردم نباشیدنگران خوشحال ک -1

کامالًخواهیدمی بایدقبولکنیدهرحالبهصادقانهبنویسید،

همهراداشتننگهراضییحوصلهکهروزهاییهمهستکه

"نخواهیدداشت.

روشنباشد–تلویزیون". تلویزیون را خاموش کنید -0

ستکهیکنویسندهممکناآخرینالهامبخشی–یاهرچی

 "تیاجداشتهباشد.استاح

اگر فرصت خواندن ندارید، 
زمان )یا ابزار( الزم برای 

 نوشتن هم نخواهید داشت.
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اولین". شما فقط سه ماه مهلت دارید -01 نوشتن

نبایدبیش–حتییکداستانطوالنی–یککتابینسخه

"یکفصل.یاندازهبهازسهماهطولبکشد،یعنیفقط

" .دو رمز موفقیت وجود دارد -00 سعی ازکنممیمن

بمانم سالم فیزیکی لحا  زندگی همامییزناشوو حفظرا

".کنم

شماینوشتهاگر".کلمه به کلمه و واضح بنویسید-۷8

اربابهمچونگانهسهستیایکایاصفحهکیتنهاتصویری

"کلماتبایدواضحوشمردهنوشتهشوند.هرحالبه،هاحلقه

هیچتلفنی". را حذف کنید تان یپرت حواسعوامل -۷۱

باشد، تلویمخصوصاًنبایددرمحلکارشما یهایباززیونیا

"ویدیویی.

کسهیچ".به سبک مخصوص خودتان بچسبید-۷2

یبرداریکپرویکردیکنویسندهرابهیکژانرخاصتواندمین

 که اهمیتیندارد سادهنظربهکند، چقدر نویسنده آن کار

".بیاید

 یادگاریهاداستان" .جستجو کنید -05

دنیایکشف از بخشی ازینشدههستند،

داشتهپ یشوجود اینیوظیفه. نویسنده

استکهازابزارخوداستفادهکندتابهحد

پیدا دست ناشناخته دنیای آن به ممکن

"کند.

یوقفهبعدازیک" .استراحت کنید -06

دستبگیریدیاهفتهشش نظرتانبهوقتیکتابخودتانرا

"است.خوشایندواقعاًواینتجربهگاهآیدمیمتفاوتکامالً

را کنار بگذارید و حتی اگر  کننده خسته یها بخش -07

 قیچی کنید. را آنبرایتان عزیز است 

تحقیق نباید روی داستان سایه بیندازد -01 یکلمه".

گذشته بیاوریدادیبهرا مربوطبهجاستهمانتحقیقمال. :

یدپروبالتوانمیوشمابایدداستانراتاجاییکهنهیزمپس

"ید.ده

با خواندن و نوشتن تبدیل به نویسنده  یسادگ به -۷0

یاد" .دیشو یم زیادی چیزهای زیاد نوشتن و خواندن با

آنیستکهشمابهخودتانهادرسوارزشمندتریندیریگیم

".دیدهیمیاد

.خوشحال شدن دنبال بهنوشتن یعنی تالش  -91

" قرار شهرت، درآمد، کسب نوشتن از یهامالقاتهدف

نیست بیشتر ارتباطات یا بیشتر، است. معجزه نوشتن این.

"یدازآنلذتببرید.توانمیمعجزهبیهزینهاست،پستا

 چگونه با سبک مخصوص خود بنویسیم: 

 شده نوشته ی کلمهدستیابی به قدرت  دیکل 1



یددرموردخودتانآشکارکنیدتوانمیرازیکهترینبزرگ"

ن چیزییددانمیایناستکه چه چیزیجالباستو چه

".نه

کورتوونهگاتبهتریننکاتنویسندگیخودرادراختیارما

است گذاشته . مقاله یاخالصهاین از یمقالهاست

یمنتشرشده در گات ب۷۵9۹وونه سبک"نامه با چگونه

گلچینادبی"خاصخودبنویسیم قدرت"کهدر یکلمهاز

بهچاپرسیدهاست."استفادهکنیمشدهچاپ

گزارشگری بودن سرزنشاستریل با صحبتشرا گات وونه

چیزیکهخصوصاًبینمنازعاتمعاصردرمورد–ژورنالیستی

پرسوناینویسندگیاهمیتباالییدارد میزانشخصیبودنِ

:کندمیومراقبهرویتنهاعاملِمهمسبکشروع–

فنی نویسندگان و روزنامه اندشدهتیتربطورنیاگزارشگران

 زیچچیهباًیتقرکه در خودشان مورد بروزهاینوشتهدر شان

ندهند . تمامباًیتقرکهییآنجااز

اطالعاتیهاچارهیب خودشان از دنیا آن

ایندهندیمزیادیدراختیارخوانندهقرار

 موجب نماانگشتمسئله درهاآنشدن

 شودمیهاسندهینودنیای این. به ما

وهایآشکارساز تصادفی سبک عوامل ،

 .مییگویمتعمدی

هایآشکارساز چهافرادیندیگویمهاخوانندهبهما با کهما

ستیامطلعاست،احمقانادانییسندهینوآیا.داریمسروکار

استیاخیر؟طبعشوخاستیاصادق،بازحقهاستیاباهوش،

 وازاینقبیل.

بایدسبک تانیسندگینوچرا با بهبودبخشیدنبهیدهیارا

کارنیاآنبررسیکنید؟ احترامبهخوانندگانتانمنظوربهرا

 چه ندارد اهمیتی دهید، دیسینویمانجام بخواهید. اگر

 طریقیتزریقکنید، هر به را فکرمطمئناًافکارتان خواننده

کندمی او به دیکنیمیتوجهیبنسبت لقبهاآن. شما به

خودش شما–دهندیمیفته آثار سمت دیگر بدتر، حتی یا

 د.رونینم

بدترینچیزیکهممکناستدرموردخودتانآشکارکنید

ن چهچیزیجالبوچهچیزیجالبدانیدمیایناستکه

رادوستنداریدهاسندهینوآیاخودِشمابهاینخاطر.نیست

نشاندهندوحقانتخابدارندچهچیزیرابهشماهاآنکه

توانید  میترین رازی که  بزرگ"

در مورد خودتان آشکار کنید 

دانید چه چیزی  این است که نمی

 "جالب است و چه چیزی نه.
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راشما شدهیکحالتابهواداربهفکردرموردآنکنند؟آیا

رابرایرمززبانشتحسینکنید؟نه.پوککلهیسندهینو

کهدرسرشماهستییهادهیاپسسبکخاصشمابایدبا

 شروعشود.

:کندمیوونهگاتهشتقانونبرایخوبنوشتنبهمامعرفی

 ه برایتان اهمیت داشته باشد.موضوعی پیدا کنید ک -0

حسکنید و دهید اهمیت آن به که کنید پیدا موضوعی

هستندهمنادیگر اهمیتقائل آن برای اهمیت. نهاین و

 زبان، با نیتربندهیفربازی سبکنیزتریبرانگچالشو عنصر

.شوندمیشما

 ننویسید. هدف یب -9

.دارمینمبرقلمراهدفیبوقتهیچمن

 .متن را ساده نگهدارید -9

زبان از برایاستفاده استادبزرگبهخاطر: داشتهباشیددو

بودند جمالتینوشته جویس، جیمز و شکسپیر ویلیام زبان،

عنو موضوع به توجه با بودندکهناکه ساده بود، .پیچیده

نبودن؟" یا هملتیاجمله"بودن در شکسپیر که است

وقتیشادوجویس،.استیحرفسهبلندترینکلمه.پرسدیم

 بود، پرتوانمیشنگول و پیچیده چنان را جمله یک ست

وبرقزرق کلئوپاترا بند گردن مثل که کند هم نظرسر به

"اِوِلین"مندرداستانکوتاهیموردعالقهیجملهبرسد،ولی

یکلمهآنقسمتازداستان،هیچ"خستهبود.او"ایناست:

تقلبخوانندهرامثلاینسهکلمهبشکند.ستوانمیدیگرین

بلکهشایدموجبتنهانهسادگیزبان موجباطمیناناست،

بشود هم تقدسمتن . با یاجملهانجیل کهشودمیشروع

در"آغازشده:سالهچهاردهیبچهگوییبامهارتابتدایییک

"شروعخدابهشتوزمینراآفرید.

 ه باشید.قیچی کردن را داشت جرئت -4

درست گردنبند برایکلئوپاترا بتوانید هم استشما ممکن

.ذهنیشمابیایدیهادهیاامابالغتشمابایدبهکمک؛کنید

نیستچقدر مهم یکجمله، اگر اینباشد: باید قانونشما

جدیدوایشیوهخوبباشد،موضوعموردنظرشمارابهشما

 فکنید.حذآنراسودمندمتبلورنکند،باید

 .مثل خودتان باشید -5

 طبیعی شما برای که نوشتنی هماناسبک انعکاس ست

کودکییایسخنران در دیادهیشنستکه انگلیسیسومین.

توجهجالبینکتهومشهورجوزفکنرادبودنویسرمانزبان

دراستفادهاززبانانگلیسیبدونشکدرزباناولاو،یعنی

بود نهفته لهستانی، حالخوشو؛ دریاسندهینوآنبه که

 انگلیسی زبان که چرا باشد، شده بزرگ هایرلندیاایرلند

موسیقی جالبو استخیلی وار ایندیاناپولیس. در من خود

امشدهبزرگ که جایی یهاصحبت، روزمره و سانبهعادی

بریدنورقآهنگالوانیزهباارهاست.

...

استبهسیاناپولیندیایزادهکسیکهعنوانبهشخصهبهمن

رسدمیبهنظروبقیههمنوشتنخودماطمیناندارمینحوه

دیگریهمدارم؟تنهاراهیکهیچاره.اطمینانداشتهباشند

هامعلم کنندمیپیشنهاد شما به مثلگویممیرا :

یهاسندهینو بیشتریزادهاشرافانگلیسی پیشیا یکقرن

بنویسید.

 .بگویید را بنویسید دیخواه یم آنچه -6

 خسته دستاستادها از اینشدمیمنهمیشه ولیدیگر م،

 افتدینماتفاق . فهممیمحاال جالل و شکوه آنیهمهکه

مراهاینوشتههاآنمنبایکههایداستانقدیمیویهامقاله

هاآنقدیمیبودنوخارجیبودنبهخاطرکردممیمقایسه

بلکه ترقیدقنبوده، بگویم خاطربخواهم کهبه بوده این

یهاسندهینو اطالعخواستمیآن به را خاصی مطلب ند

واستادانمنهمیشهآرزوداشتندمندقیقبنویسم.برسانند

وکلماترابدونابهامدرانتخابکلماتمدقیقومنظمباشم
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هم ماشینبه یک قطعات مثل بچسبانم، که. البته

یکانگلیسیندخواستمین تبدیلبه .بکننددانآدابمنرا

همطورنیاو–مقابلفهمیدنشوندهاینوشتهامیدواربودند

وشد گونهاین؛ من نویسندگی رویای که بهطورهمانشد

 یا پیکاسو پابلو نقاشی رویای که پیوست یهاستارهوقوع

جاز موسیقی نکنم،. رعایت را نویسندگی قواعد من اگر

جمال که کهسمینویمتی معنایی

دهندینمخواهمیم مردممسلماًو

بفهمندهاینوشتهندتوانمین مرا بنابراین؛

 فکر برایدیکنیماگر ارزشمندی حرف

گفتنداریدبهتراستازپیرویازسبک

 .دیبرداردستجازپیکاسویا
مامثلهایکتابدوستدارندهاخواننده

هایکتاب که باشند انددهیدقبالًی . خاطرچرا؟ کاربه اینکه

کمککنیم.هاآنومابایدبهسختیبایدانجامدهند

 .رحم کنید ها خوانندهبه  -7

ازینکتهخوانندهبایدهزار هاآن.شمابفهمدینوشتهریزرا

هاسالبایدبخوانند،هنرسختیکهخیلیازمردمحتیبعداز

 .گیرندمییادنبازهمتوسطهتحصیلدردانشگاهومقاطعم
انتخاب حق که است این بر گواهی نوشته این بنابراین

عنوانبهناکامل،نیچننیاییهاخوانندهنویسندگیمادربرابر

است محدود خیلی نویسنده، و. همدردی انتظار مخاطب

ترجیحکهیدرحالتحملدارد، باالیجمعیتدهیممیما از

هاآوازبخوانیم.نایتینگلکنیمومثلادیدادوفر

هاییکایآمرخبرخوبایناستکهما.اینخبرخوبینیست

شویم متحد همگی شدن تنبیه از ترس بدون آنچهو

 بنویسیم.میخواهیم

 نصیحتی با جزئیات کامل -1

ازسبکادبییموشکافانهبرایبررسی و

کتاب به را شما توجه تکنیکی، "لحا 

 ؛Strunk.Jrیهنوشت"یادبعناصر

E.B.Whiteو کنممیجلب بی. ای

 از توضیحسبکهانیبرترواستیکی در

 است.شدهشناختهادبی

زیرهایکتابیدبهتوانمیبیشتردراینزمینهیمطالعهبرای

کنید مراجعه پیالوکرفت. نویسندگان"اچ برای نکته چند

"زهیباانگ دخترمیانامه"اسکاتفیتزجرالد، قانون"،"به ده

اسمیت،"نویسندگی نوشتن9"زدی در دستورالعمل

"وپرتچرتچنداننهینکته۷0"کورتوونهگات،"داستان

 اوگیلوی، "فرمان۷۷"دیوید فن:۱0"هنریمیلر، روشو

ا"گراشاره9"جککرواک، نیل"قانون9"بک،تاینشجان

 مارگارتآتوود"یکاربردقانون۷0"گیمن، یهاوختهآم"و

 ■.سوزانسانتاگ"مرکب

های  دوست دارند کتاب ها خواننده

 قبالًهایی باشند که  ما مثل کتاب

اینکه کار  به خاطر. چرا؟ اند دهید

و ما باید  سختی باید انجام دهند

 ها کمک کنیم. به آن
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 «دو و نیم»داستان  
«پونهشاهی»؛مترجم«اورهانکمال»نویسنده 



حالتیکه در بوداصالًدوباره شده .دوستنداشتگرفتار

هرحاالبهبعدیادمباشدکهاز"هزاربارباخودشگفتهبود:

حسابوسمینیوقتسوار بشدمموقعپیادهشدنکرایهرا

"کنم.

رفتمییادششدمیکهنشدمین نهباریکناتفاقنهیا.

ده بلکه بار که،پنج بود سفر بیست از بعد شاید و پانزده

نکهبارانندهدرگیرشدهبود.یاافتادمی

دنبهجاهایباریکقبلیبهترینکاراینبودکهقبلازرس

ازپیادهشدنکرایهرابدهد.

اینصورت بود.یکمدتبه کرده اینسفرامارفتار ،در

...اینسفرآخری

آنشلوغیایستاده فرزیودواندواننفرچندبود.در با

انداختهوسوارشدهبوسمینیمهارتخاصخودرابهداخل

سمتراستاودوبودند. بقیهدر و یجانفرسمتچپاو

گرفتهبودند.

کههمراهشبوداسکناسینپولیخردتر

و جلوییکهمسافرانبود.ایلیرهنیمیدو

هم او دادند نیملدوپولشانرا بهرهیو را

کرد طرفشدراز گرفته. پولراننده بقیه و

 که را جلویی بودکروش۹0مسافران

شد؛،برگردانده که او سمتیشانوبت مسافر آخرین اگر د

نراستی پیاده نشدمیاو سوار جدیدی مسافر ؛شدمیو

برباقیمان راننده را پولش گرداندمیده راننده. رفتار البته

.دادمینشانطوراین

مسافری بوداما شدن سوار منتظر زد:که یجاداد اوغلوا

"Cağaloğlu!"زدنرانندهبامسافرجدیدمشغولحرف

شدوفراموشکردباقیماندهپولشرابدهد.

آقایگفتمی؟اگربهرانندهکردمیحاالبایدچهرفتاری :

باقیماندهکرایهرایادتانرفتبدهید؟شایدکروش۹0راننده

 پاسخ در و شده عصبانی کهگفتمیراننده معلوم کجا از :

فراموشکردم؟

ن هم عصبانی اگر مواقعیشدمیحتی چنین اکثردر

پایشکهدرحالیبوسمینیهایراننده تا کردهسر برانداز را

 خود دل گفتندمیدر شدهج": بسته پول به انشان ازامان

ند.گذشتمیراحتیبهآنکنارازوصیحرهایآدمایندست





فکرکنندوهمازگونهاینهمازاینکهدیگراندرمورداو

 .ریختمیهمبهبروبرنگاهکردنشانمتنفربودواعصابشرا

بزرگینیمردیباب،بهمسافرسمتراستیخودنگاهکرد

نظربه.ستادهبودیبانبودکهکنارشایفرورفتهدرگریروس

کهشدمیدهیمردمتمولیباشدازطبقهمتوسطدرسیدمین

اینمدلیعاقلبههایآدماستادباشد.خوردمیبهظاهرش

 و؛رسندمینظر برایدخالتکردهغالباًمواقعطورایندر و

نیزبدهند.حتیحاضرندجانخودراگرانیاحقاقحقد

اند خود کاشیشیبا جرئتد راننده به و م:گفتمیکرده

"پولرویادتونرفتبرگردونیدآقایرانندهمابقی"

رهشدهبودمردبایخبانیبزرگوسردرگرینیبهمردب

بهگفت:تیعصبان یهست؟طوری؟مشکلکنیمیچینگاه

حت مرد لحن رایکه ترساندراننده هم . آن از دستهاگر

.دادمیدربرابرهردوحرفچهارتاجوابکهبودمیهاییآدم

.دادمیجوابشرایگریدجور

اما جواب بود:مسافریدر گفته که

یمشکل کرده نگاه کهدرحالیوهست؟

بودخشمگین دلششده در بله"گفت:

"هست

جوابیول مشکلیعزنه"با "ستینیز

فروکششدنعصبانیتطرفشد.باعث

:اندیشیدخودبا

 کهیرنجویاذاتاً اگهه باشجرئتدلو یتونینمینداشته

؟یکنیزندگ

کنهمگهمیباهوش؛شوخیروآدمایمسخرهعجبشوخی

؟توباهوشی...

"تکی.عرضگیبییتوتو"

که راستی سمت مسافر موقع این شدندر پیاده قصد

ومسافراشتهدنگهماشین.رانندهراصدازدکهنگهداردداشت

اوسوارشدکهیجایدیمسافرجدو؛سمتراستیپیادهشد

رادرازدستش.رفتمیCağaloğluااوغلویاوهمبهجا

و همدستشیکراکرد راننده و داد را ه کرده دراز ۹0ورا

ماندهرابرگرداند.یکروشباق

رهاوراهمفراموشنکردیملیماندهدوونیباقیرانندهحت

هبرگرداند.ک

چند  بود. دهدر آن شلوغی ایستا
با فرزی و مهارت  دوان دوان نفر

بوس  خاص خود را به داخل مینی
 .انداخته و سوار شده بودند
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میدوونیرانندهباقیآقا"د:یکآنخواستبهرانندهبگوی

منصرفشد.یول"یبرگردونیمنوفراموشکردرهیل

ره؟یملی:کدومدوونگفتمیددرجوابیباخودگفتشا

دو سرش به دیخون ا. در شلوغیراننده ازدحامین و

.ریختمیهمبهاعصابشرا

کهایلیرهمیجوابداد:هموندوونخودبهرانندهذهندر

موقعسوارشدنبهتوندادم!

...دایادمنمی -

 گم؟ید؟مندروغمایادتنمیچطور -

 گم؟یمندروغمیعنی -

آدما - کارمون تو خییما تو یلیمثل

 ...میدید

:گفتمیاوردهویطاقتنحتماًآنوقت،آنوقت

 ؟یکنیسهمیمنوبااونآدمامقایعنی -

شای رایا د کهدرحالیننده راست سمت خیزنیمبه

 گشتبرمیشده، د":گفتمیو کیتو ؟یهستیگه

ننهبچه هیعکالهبردارا. تو کهچین ندارن قبول کدوم

 .کردمیوسرعتشراکم"کالهبردارند

 منظور؟ -

دیعنی  Panayotگهینشد

نکهبهیههمینشبیهتوهی)کلنگ

 (کلنگیبگیکی

 اگر درگباگونهاینبله یراننده شدمیر

کن یفکر چه عاقبتش آخر کالنترشدمید از سر ی؟

؟آورددرمی

آ به دوخت اندریچشم عاقل نگاه راننده به و نه

انداختیسفیه پاسر. بهیتا کرد برانداز خوب را ش

درذهنخودمتصور.شباهتداشتشناختمیکهیکس

پشتازوزدهکنارنراینموقعرانندهماشیشدکهدرا

یمشتشایدوخواهندشدیقهبهدستفرمانبلندشدهو

همبرسرشبخورد...

رایزینچیاوچند،یشیواندشدهورغوطهدرافکارش

دستوصورتخواهدمین گردوسراپاونیخونیکهبا

شاکیکالنتریراهیخاک راننده از و ...شودیشده

اطرافکهدرحالی و رانندهیمسافران کالنترهمان یدر

تخواهندکرد.یحمارانندهازحاضرشدهوهمه

شونیرانندهخواهدگفت:جنابسرواناکهدرحالیو

نکرده.یبهمنتوه

تعر را دییتاهمنامسافریهمهوکردمیفیوماجرا

باق هم یکرده؛ پولش گشتنمیبرمانده خاطربههم

.پرداختمیدیراباینیسنگیجریمهنبهرانندهیتوه

یهمیبرا و پولشرایباقتنهانهنمنصرفشده مانده

 بود حاضر بلکه رانندههمدیگرکروش۹0نگرفته به

دوهمرانندهفراموشکردهباشدکهشایدپرداختکند.

هرااولپرداختهاست.یکرارهیملیون

ج نیاز و اسکناسدو یبشلوارشدو زردایلیرهم

دستشنگهداشت.ودردرآوردهرنگ

ایکم به یجاستگاهیبعد اوغلو Cağaloğluا

دیادهشدنپولرابایوموقعپشدمیادهیدپیوبادهیرس

دچرادوبارهیشیباخوداند.دادمیبهرانندهباردومیبرا

یبا پول کروش۹0خاطربههمآندادمید ۱00چرا

یباکروش حماقتپرداختمید تصم؟ گرفتیبود؟ م

بشبگذارد.یرادرجهاولپ

هم یدر دوباره ذهنش از حال ویصحنهن دعوا

مسافریکالنتر دادن شهادت گذشتیو ن گذاشتن. از

جهاپول چهخوردمیکتکچهبشمنصرفشد.یدر

بهکشیدمیکهیکارشبهکالنترخوردمین

ضمنکاریکتکخاطر راننده وظیفهانجامبا

 شناخته سهخاطربههمآن.شدمیمجرم

یل که نبود معلوم گریدیلیرهسهچندینره

.شدمینهیدهزیبا

آ در دوباره یچشمش رانندهصورتبهنه

خودش با و ازتنگذره":کردغرغرافتاد وونیح.خدا

ه،یگهازصورتشمعلومهچهکثافتیوونهدیزبوننفهمح

 پولنشه.اشخوردهحرومشباشه؛ زنو اشبچهدکتر

اورد.یگفتودمن"بشه

دهبود.یرسCağaloğluااوغلویستگاهجایبها

 .شمیادهمیهاپجاهمین -

 باشهداداش -

داشتهنگهیمناسبینرادرجایرانندهماشکهدرحالی

رانندهدرازکردهطرفبهخواستدستشراکههمینبود

کردهودستشدستیپیشراننده.رابدهدکروش۹0و

درازکردهوگفت:راطرفمسافر

رهتون.یبفرماداداشدول-

گرفته را شرمپول صورتشاز شد سرعتدور با و

.کشیدمیخجالتبرافروختهبودوسختازخودش





از جیب شلوارش دو 

 ای اسکناس دو و نیم لیره

زرد رنگ درآورده و در 

 دستش نگه داشت.
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نویسنده درباره 

میالدی۷۵۷2سالدر(Kemal Orhan)کمالاورهان

سالآموزدانش.آمددنیابهترکیهدرآداناجیحانبخشدر

بهپدرش،سیاسیهایفعالیتدلیلبهکهبودبیرستاندآخر

سوریهدراجباریاقامتومیهنترکبهمجبورخانوادههمراه

ایکارخانهدرمدتیترکیه،بهبازگشتازپس.شدلبنانو

از.شدکارخانههمانحسابداریکارمندبعدوکردکارگری

سندگینویبهسپسوشاعریبهنخستکهبوددورانهمان

پرداخت.

رمان،کوتاه،داستاننوشتنکاروآمداستانبولبهبعدها

اندعبارتاوآثارمشهورترین.دادادامهرانمایشنامهوفیلنامه

 ،مرتضی ،دربدری های سال ،پدری ی هخان از:

 یایدن ،بد راه ،شیاد ،خونین خاک ،گناهکار ،لهیجم

 ،حکمت ناظم با نیم  و  سال سه ،79 سلول ،نیدروغ

 …و مردم دختر ،غریب پرندگان

شماربهترکیهمعاصرنویسندگانتواناترینازکمالاورهان

 یاشار چوننویسندگانینامکناردراونامورودمی

ترکیهگرایواقعادبیاتتارکبر،طاهر کمال و کمال

محیطوزندگیبهآثارشبیشتردرکمال،اورهان.درخشدمی

وگویاتصویریوپردازدمیاجتماعرودستفطبقاتاجتماعی

مزارعکارگری،هایمحیطفقیرنشین،هایمحلهازپردهبی

یکی.دهدمیارائه…وبندزنانها،زندانهایسلولجهنمی،

برنده۷۵۹۱سالدر«برادرسهم»عنوانتحتاوهایکتاباز

هایداستانمجموعهازیکیوشد فایق سعید ادبیجایزه

فرهنگستانجایزه۷۵9۵سالدر«ناناول»نامبهاهشکوت

نامبهترکیهادبیجوایزازیکیاکنون.بردراترکیهزبان

درم۷۵۱0سالدرکمال.استشدهنامگذاریکمالاورهان

انتقالترکیهبهراپیکرش.فروبستجهانازچشمصوفیه

هامانر.سپردندخاکبه کویو زنجیرلیگورستاندرودادند

دنیاهایزبانازبسیاریبهکمال،اورهانکوتاههایداستانو

در.استیافتهانتشارگوناگونکشورهایدروشدهترجمه

ازکهاستشدهترجمهفارسیبهکمالآثارازبرخیهمآنایر

کهکرداشاره«۱8سلول»نرمابهتوانمیهاآنزیباترین

ققنوسانتشاراتتوسطو فصیحی ارسالن خوبیهباترجم

■است.رسیدهچاپبهجهان،ادبیاتیهمجموعدر
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 9003برنده جایزه نوبل ادبیات سال  «هرتا مولر»احبه با مص 
«نگینکارگر»مترجم



 "داردزبان نگاهی متفاوت "
 تاریخ در مولر هرتا با تلفنی 9مصاحبه ،800۵اکتبر

 اعالمبرندهجایزه به800۵نوبلادبیاتسالدرستپساز

بهزبانانگلیسی.شدهترجمهزبانآلمانیوسپس

آزادنگارروزنامه-ماریکاگریسل:کننده مصاحبه

نگینکارگر-اریکاگریسل:مترجم



مولر:سالم.هرتا

منماریکا.کنممیتبریکعرض.ماریکاگریسل:خانممولر

 دفتر از و هستم نوبلتیساوبگریسل تماسانجمن

.کنممیبازهمازصمیمقلبتبریکعرض.رمیگیم

هرتامولر:ممنونم.

 آلمانی زبان به شما گریسل: دیسینویمماریکا بارکیو

.کهنوشتنبرایشماخیلیمهماستدیاگفته

هرتامولر:خب،نوشتنتنهاچیزیبودکه

 آن زیرتوانمیدر چون باشم، خودم ستم

خب،نوشتنچیزیبودو؛سلطهدیکتاتوری.

 بتوانم راکه آن خودم .دارمنگهبرای اما؛

شاغلبودم زمانیکه حقیقتایناستکه

همینقدرهاآن برای و نبود مهم برایم هم

 از جاهمههمیشه اخراج را .ندکردمیمن

گویی،بازجوییوضیضدونقمداومدرمعرضطوربهبعدازآن

کهکردمیچناننمودپیداگاهینوشتن.شکنجهقرارگرفتم

است.. دیوانه نویسنده گویی و. بود فقیر بسیار کشور چون

کهیکشدیمکسیایننارضایتیرااعالمکردهبودوگاهی

.هستندفکرکند..واقعاًکهطورآننفرباخودشبهاینچیزها

اینچیزهاجایگاهیدرجهانندارند.

ولیهمیشهیکجورا گریسل: کاریانجامماریکا ییشما

نیست؟طورنیاماجرادیدهشود،یسوآنیدکهدادمی

ممطمئنباشمکههنوزتوانمیباشدطورنیاهرتامولر:اگر

هنوزوجوددارم..خودمهستم

بهآلمانرفتیدتادرآنجا۷۵9۱ماریکاگریسل:شماسال

زندگیکنید؟

هرتامولر:بله.

بهنوشتنراجعبهکشوربازهمبعدازآنماریکاگریسل:اما

علتآنچیست؟دیکنیمفکر.قبلیادامهدادید

 فکر خب، مولر: .سنگینیکنممیهرتا یجایبهادبیات

سنگیناسترودمی که مدت. دیکتاتوریبه جامعه مندر

.همگیدرآنجاست..هاتموهازخمزندگیکردموسال۱0

تمهمیشهمنرادنبالکردهمناینتمراانتخابنکردم،این

است خالص. تم دستاین از هم نباید...هنوز من که تمی

چیزهاییکهیکدربارهیکنفرباید.امنشده

 مشغول خود به پیوسته را کندمینفر

بنویسد دیکتاتوری. است، مهم چون.این

شوربختانهآندیکتاتوریآخریندیکتاتوری

نبود متأسفانه. زیادییهایکتاتوریدهنوز

درجهانوجوددارند.

نوشتن به آغاز زمانیکه گریسل: ماریکا

نوشتید کسی چه برای کسیکردید چه برای امروز و

؟دیسینویم

.امنوشتههرتامولر:خب،راستشهمیشهفقطبرایخودم

برایاینکهازدلماجرا.برایروشنکردنچیزهابرایخودم

یابرایاینکهبفهممچه.دهدمییچهاتفاقیروقاًیدقبفهمم

برسرمآمده بعدبهشهرآمدمو. مناهلدهکوچکیبودم،

یک بودم، اقلیت جزو من و بود ناپیوستگی همیشه آنجا

وآلمانی. عنوانهیچبه؛ نبودمهاآناز در. من آن از بعد

 با وطنانمهمکشاکش آلمانی: اقلیت با درستهاآنبودم،

طردکردندانگارکهزمانیکهمن نوشتممرا اولینکتابمرا

 باشمهاآنمنآشیانه کثیفکرده را ازآنجاکهمعروفقولبه.

 ونکهیباوجودامن شرایط به راجع بودم ملی سوسیالیست

 و زندگیکهنه شدهلیفسموقعیتو و ینژادپرستدرونده

مرانبخشیدند.هاآننوشتم،

رود که  جایی می ادبیات به
سنگین است. من در جامعه 

 سال 91دیکتاتوری به مدت 
 ها تمو  ها زخمدم و زندگی کر

 همگی در آنجاست...
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ندوخواستمیشانیمادرنداستانیراجعبهسرزمیهاآن

کردمیاحساس با من هاآنند کنممیمصالحه اقلیتهاآن.

کارمحافظه من و جامعهواسطهبهبودند در سیاسی دالیل

نابعدبهآلمانآمدمواینجادرآلم.جایینداشتمهاییایرومان

آنجا.ودررومانیهمیشهیکآلمانیامبودهیشهرومانیاییهم

ییواینجاآنجایی.اینجا

اینمسئلهمهمدیکنیمشمافکر.قاًیدقبلهماریکاگریسل:

 کهایناست، احساس همیشه جمعدیاکردهشما از بیرون

هستید؟

چیزیاستکهمسلماً.مهماستیانهدانمینمهرتامولر:

.بدونآنزندهبمانداماگاهیدردناکاستتواندمییکنفر

 اماخواهندیمهمه باشند، احترام مورد و جامعه به متعلق

بودومنبهاینشرایطعادتگونهاینشرایطمنهرحالبه

 آنرا و واقعیتهمینعنوانبهکردم یکحقیقتپذیرفتم؛

ن کسی یاتواندمیاست، و کند تحمیل مردم به خودشرا

تسلیمافکاردیگرانشود.

نبودم،هاآنیازطرزفکروعقایدمعضوواسطهبهاگرمن

نبودم خب . کسی انجامتوانمیچه مورد این در کاری ست

بهعقبخمشودیاتواندمیدهدتامنپذیرفتهشوم؟کسین

پذیرفته اینکه برای فقط است دیگری شخص کند وانمود

زمانیکه.شود؛ودرهیچموردیچنینرفتاریکارسازنیست

تمامشده.چیزهمهدیگربهجمعیتعلقنداری،

بهمعنیصداقتتام نوشتنبرایشما آیا گریسل: ماریکا

است؟

بانوشتن.هرکسبایدباخودشصادقباشدبلههرتامولر:

کندمینویسندهچیزیمتفاوتازتجربهپنجحسیراتجربه

ودرنوشتننویسنده چونزبانتوانوحسمتفاوتیاست؛

 کندمیکنکاش باعث امر همین نویسندهشودمیو انسان

انسان اینکه دهد، ادامه نوشتن به همچنان و بماند باقی

تواندمی را مختلف کامالًچیزهای ویاچهیدراز ببیند نو

تجربه درطینوشتننویسندهخوشرا .کندمیتجربهکند،

تازمانیکهنوشتهکاملنشدهمعلومنیستچگونهخواهدشد

اینکهبهپایانبرسد تا ازمانیکهدرحالنگارشداستانیت.

 ذهنم در و دارم امنیت دانمیمهستم چگونهامیزندگکه

امندهیآاتمامکاردیگرهیچازمحضبهادامهخواهدیافتاما

.دانمینم

 جالب نظر به گریسل: آیدمیماریکا کتاب. نظرتان "به

Atemschaukel"این در مردم از گروهی است؟ سخت

هس داستان یهایآلمانتند، محبوبهاآنزندانی، چندان

پسازپایانجنگجهانیدومکسهیچنبودند،درستاست؟

چهبود؟هاآنفکرنکرد...هدفشماازنوشتنراجعبههاآنبه

 مولر: خب..بلههرتا . سال از بعد باعتاًیطب۷۵2۹تبعید

جنگجهانیدومچنینکرد...

 زنگدر صدای خانه.آیدمیاوه، این در مطلق دیوانگی

پشتدرباصلیهستند...اکنونهمهاآن.حاکماست..

اقلیتآلمانی.بهنامجنایتجمعیتبعیدشدندهاآن.خب

 شدند: اسهاآندرگیر گروه ارتشآلمان-در در یا اسو

رومانیتحتتسلطآنتونسکوایالتیفاشیستیبود..بودند

 مولر: هرتا بشنومتوانمین،ترآرامیکم را تلفن صدای .م
.شنومینمشمارادرستیصدا.اینجاستدوستم

فکر گریسل: قراراستکمکمجشنبزرگکنممیماریکا

.گویممیخیلیسریع-شروعشود

توضیحسریعی جنایتجمعی، گفتید شما گریسل: اریکا

برایآنبیاورید.

ناروااستازنظرمنجنایتجمعیهمیشهبلههرتامولر:

جنگنبودند آنزماندر تبعیدشدنددر .چونمردمیکه

اماجنگتاماهمیادامه۷۵2۹تبعیددرژانویه اتفاقافتاد،

اسپدرداشت. پا-منعضو خطمقدم از حتی او اسبود،

نگذاشت عقب هاآن. اسکاریرنظامیغافراد مثل جوان و

 خود۷۱پاستیور که بردند خود با را گناهیساله هیچ او

رومانیدرحضورآنتونسکویکایالتفاشیستبودو.نداشت

هیتلربودودقایقآخربودکهبنابهدارجانبآخرلحظاتتا
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اینتغییر.سوویتتغییرموضعداداجباربهخواستهخودویا

موضعباعثشدکهاقلیتآلمانیدرموردانعکاستعلقشانبه

باآنتونسکودرهاییایرومانشوند،چونلجوجسوسیالیسمملی

۷۵2۹،بعدازسالازآنپسحضورداشتندونگرادیاستالنبرد

 شدندهاتیاقلتنها شناخته مسئول با. مجارستانی اقلیت

 پیروانهورتیو حمایتگرانهیتلرعنوانبههایآلمانهورتی،

پیرو زمان آن رومانی جمعیت تمام اما شدند شناخته

نازیبودندیهایآلمان بعدازآن. بعداز تاریختحریف۷۵2۹، ،

شد.

بله مدت به هم من شد۹مادر تبعید سال من. ولی

 سعی ببینمامکردههمیشه ماجرا بطن در را چیزها اگر.

تبعیدییهایآلمان نازیچنینجنایاتیمرتکبنشدهبودند،

نداشت وجود هم باشیم. داشته خاطر به اینرا باید یدتبع.

تبعیدنتیجهجنایاتیبودکهاقلیت.نیامدبهوجودخودخودبه

آلمانیهمدرگیرآنبودند.

 فکر چه گریسل: زباندیکنیمماریکا به شما کتاب ،

چقدرپذیرفتهخواهیدشد؟.رومانیایینیزترجمهخواهدشد

خب مولر: زیاد.هرتا هاکتابمعموالً.

خوبیبه شوندمیپذیرفته ای؛ اما یسوکین

ماجراست برداردتا. شایداگرکسیکتابرا

 ندازدیبنگاهی شاید داشتهواقعاً، دوستش

باشد چندان؛ من رومانی جامعه در اما

محبوبنیستم آنجایانامهدعوتمعموالً. از

ندارم هنوز. چیزهایچراکه من امروز تا

منفیبسیاریدرموردشرایطرومانیبرایگفتندارمچون

آن را دارد واقعیت که گروهگویممیچیزی همه چون ؛

 تمامی سرویسمخفی و راهایموقعیتنومنکالچورا کشور

هاآن،هاستآنواینکلشبکهبینخودشانتقسیمکردند

ند؛واینتوضیحیاستکردمیبهیکدیگروبهخوشانکمک

است رومانیفراگیرشده در فساد برایاینکهچرا متأسفانه.

دارده دموکراسیفاصله از همرومانیبسیار نوز رومانی. در

ن مشکلخواهدمیکسی یک این بشنود، را چیزها این

همیشگیاست . تبعید در زبانشانرااندبودهکسانیکه باید

.دانندینموبگویندچیزیدراینمورددارندنگه

از اثراتی اما است آلمانی شما زبان گریسل: ماریکا

.نیزداردییایرومان

زباناصلیمنآلمانیاست رومانیاییراخیلی.هرتامولر:

مآنراخواستمیسالهبودم،درشهربودیمو۷۹دیرآموختم،

زبانرومانیاییبسیار.منزبانراخیلیدوستدارم.یادبگیرم

پراحساسوشاعرانهاست وزیبا، ازآنموقعبهبعد،شاید؛

آموختمچونبعدازآنرقدآنخوببودکه دیراینزبانرا

تشبیهاتادبی اینزباندر چقدر که فهمیدم و شدم ماهر

وکنایاتبسیارداردهااستعارهغنیاستو کهییهااستعاره.

 صورتبهمردم استفاده درکنندمیروزمره خرافات، در ،

نام.چیزهامتناقضاستیاریبس.اصطالحات،درنامگیاهان

استچیز آلمانی از متفاوت بسیار ها دیگر. دیدگاهی این

 به زیچکینسبت شما به دهدمیواحد این. همیشه من

درکلماتمتفاوتبلکهدردیدگاهفقطنهم،دیدمیتناقضرا

متفاوت دارد. متفاوت دیدگاهی زبان زبان. من مورد در

رومانیاییهمیشهدرزماننوشتنکنارمناستحتیاگربه

انرومانیاییننویسمچونآنرادرذهنمدارم.زب

درآنجاهمیشههاآناززباندارم،دگاهیدودمنهمیشه

هستند من ذهن . نوشتن ازدانمینمموقع دیدگاه این

.گیردمیمنشأهازبانازکیکدام

را کتابتان کدام اول باید شما نظر به گریسل: ماریکا

بخوانیم؟

 خب،بهزبانآلمانی.مدانینمهرتامولر:

قطعاً پیشنهاد را کتابم وکنممیآخرین

 نزدیک آخری به همیشه که استکتابی

Die Atemschaukel.

 گریسل:  Die"ماریکا

Atemschaukel" حاالکهتبلیغکردیم،.

درمورداینکتابچهحسیدارید؟

چهبگویم.دانمینم.هرتامولر:خب

ماریکاگریسل:}خنده{

دیگرانتفاوتینداردهرتا با یکنفر مولر: نوشتن. با تنها

ن شودمیکاریانجام مناکنونخوشحالم. بایدهمچنان؛ اما

رویزمینبمانم!پسبایداینموردرابرایزمانخودشکنار

بگذارم آیدمیروزبعدخودشبهخانه8-۱. مناالناینرا.

ممنتشرشتوانمینوزنه.،اماهنوزبهآنایمانندارمدانمیم

کنم . هم باشدطورنیاباید ایندانمینم. مستحق چرا

هستم خوشحالی . فکر داردکنممیگاهی خطا خوشی .که

بایدبراییکچنینخوشیچراشایستهآننباشم.اصالًشاید

بزرگیبرگزیدهشوم؟

ممنون. خیلی خیلی مولر خانم گریسل: کیتبرماریکا

فراوانخدمتشما.

 ■خدانگهدار..خیلیممنون.برایشماهانیبهترهرتامولر:

 ام کردهمن همیشه سعی 
چیزها را در بطن ماجرا ببینم. 

ی نازی چنین ها یآلماناگر 
جنایاتی مرتکب نشده بودند، 

 تبعیدی هم وجود نداشت.
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