
  

 

 

 

 

 

 پنجم  سال ،49 ماه نیفرورد ،ششم و پنجاه شماره 

 ایران داستانی اتیادب (PDF) كیالكترون  نشریه  ینولا 

 

 ادبی خبرهای 

 ترجمه  های داستان 

 فارسی های داستان 

 ورود سینما به ایران 

 پارسی نثر تحول سیر 

 «هراس از نوشتن» مقاله 

 «011المپ »نگاهی به فیلم 

 «خشم» فیلم تحلیل و معرفی 

 «عذاب ملكان» رمان بر نقدی 

 نویسی موفقیت در داستان رمز 3 

 «مَرد مُرد»یادداشتی مجموعه داستان  

 جهان کوتاه های داستان بهترین بررسی 

 «پوستان اردوگاه سرخ» داستان بررسی 

 بزرگ نویسندگان های قانون و ها توصیه 

 تن چهل رحسنیامنگاهی به زندگی و آثار  

 «بازگشت جودیت به بتولیا» نقاشی داستان 

 ماه فروردین متولد هنرمندان معرفی صفحه 

 «نقد زیباترین غریق جهان»داستان  بر نقدی 

 «باجه نفرین» اشعار در روایی عناصر بررسی

 «ماری گوستاو لو کلزیو»و  «کنزابورو اوئه» با مصاحبه 

 «دیآمد وشخبه هادس »ی نقد و بررسی رمان  جلسه گزارشی از 

 «گوستاو لو کلزیو ژان ماری» ادبیات نوبل یزهجا نابرندگ با آشنایی 

  

 

 

 

 

 

 ی، مهناز پارسا، ابوتراب خسروی، بلقیس سلیمانیخداوردنعمت مرادی، محمود : با همراه شماره این

 یبی، مریم حبانگیز ثبوتی، مجید قدیانی، غزل پورنسائی، محمود دریانورد، سمانه فرهادیروح، ناهید گرامیان، مریم جوادی

 پوردوست، نجیب عبدالرحمن، مجید رحمانی، محمدرضا غالمی، بابك ابراهیمعلیرضا لطف، عارف جمشیدی، ارژنگ تورانی

 دیوید آیر، آبراهام استوارت، هانس کریستیان آندرسن، بادرز گریم، کنزابورو اوئه، سعید آقاخانی، سحر عیوضی

 والدس، ارنست همینگوی، گابریل گارسیا مارکز پاالسیو وآرماندتنسی ویلیامز،، جوزف پولیتزراستیو جیمز، 

 میلر فرانك ،رودریگز رابرت ،ساندرو بوتیچلی، فرانك کوشینگ
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 سخن سردبیر
 شود. وششمین ماهناهم ادبیات داستانی چوك هب شما تقدیم می با افتخار پنجاه

 بهار، اتبستان، پاییز، زمستان و دوباره بهار.
دب و رفت ربای ااهلی ا هک امید می هک امسال سالی بود  اهیش گذشت. مبحث اول این اه و بدی با تمام خوبی 39سال 

دیگر نشان داد ات زمانی هک اهل فرهنگ و هنر و ادبیات، چشم هب ردست  داده بار  هنر سال خوبی باشد، اما اتفااقت رخ
 شدن و تغییرات دولتی داشته باشد، اوضاع همین آش است و همین کاهس.

م ررددد. متسففا ه جوازی ادبی و این بود هک بعضی از جوازی ادبی پایان فعالیت خود را اعال 39انگیز سال  مبحث دوم و غم
د ااتشگنن دست هم نمی مادده، بهتر از قبل هب راه خود اداهم دهند.  رسند و امیدواریم هک جوازی باقی معتبر اریان هب تعدا

 گردد. باشد هک چنین همتی از این ااهلی دیده شود. اداهم این راه نیز هب حمایت اهل فرهنگ و هنر و ادبیات ربمی
م هک جای خوشحالی دارد، حضور جوااننی رپ شعور و شعف رد رعهص داستان و شعر و هنر بود. ربخالف موج مبحث سو

دنیشن، آاثر خوبی از جواانن منتشر شد. هچ رد  اهی کورشان نمی ای رد رعهص ادبیات هک چیه ارثی هب دل منفی عده
وجوشی رد رعهص ادبیات داستانی و شعر هست از  رهحال امروز اگر جنب حوزه ادبیات داستانی و هچ رد حوزه شعر. هب

 ادد هب دنبال حقوق مدنی خود باشند. اهست. پیشکسواتن منفعل ما؛ اتزه هب یاد آن افتاده سوی جوان
رهحال آدمی هب امید زدده است. امیدواریم هک سال آینده  رهحال با گذر از همه این مسائل باز هم امیدواریم. هب هب

ر و فرهنگ و ادبیات مملکت ما باشد؛ اما این امید زمانی هب تحقق زندیک خواهد شد هک خود سال خوبی ربای هن 
ن این رعهص  اه با تفکر و تعقل و تدبیر و اتحاد حرکت خود را شیپ ببردد. هنرمندا

 همه عمراتن هب طراوت بهار.                                                                                                                                                                                                                            
 

 

 

 چوکادبیات داستانی ماهنامه 

ای است شبیه جغد که از نام پرنده «چوک»

 کشد.می درپی فریادشود و پیدرخت آویزان می

 

 یسردبیر: مهدی رضای

 مشاور: حسین برکتی

 ناظر امور فنی: امین شیرپور

 

 هیئت تحریریه

 تحریریه بخش داستان

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

ریتا محمدی، غزال مرادی، یاسمن بهارآرنگ، 

اکمل، ندا امین، مرضیه اسدی، مائده شهناز عرش

، اهلل سیفمرتضوی، امیر کالگر، رضا نكوئی، روح

 یاسمن خلیلی، علی پاینده جهرمی، سحر قنبری

 تحریریه بخش ترجمه

شادی شریفیان )دبیر بخش ترجمه(، نگین کارگر، 

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

غالمرضا آذرهوشنگ، مریم بدری سیدجاللی، 

ها، اسماعیل پورکاظم، پونه شاهی، مریم طباطبائی

 شیرازی

 ا و تئاترتحریریه بخش سینم

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 چوك تمامی شماره

دسترسی است. نشر در سایت کانون فرهنگی چوك قابل

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

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

یشه منتظر آثار، نقد، نظرات و شود. همکانون 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 . «مقاله، نقد، گفتگو»و انتشار یک یا چند پست در بخش « خبرگزاری چوك»خبر در بخش  ها دهانتشار : فعالیت روزانه

 دیگرانتوانید نقدهایی که به آثار  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 . های خود را برای ما ارسال کنید توانید مصاحبه می. اند را برای ما ارسال کنید نقدی به آثار شما نوشته راندیگاید و یا  نوشته

 ید.ادبی معرفی کن به جامعهایم تا بتوانید با خیالی آسوده خود را  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 که شود میهفتگی برگزار  صورت بهکارگاهی نیز 

 امروز بیش از صد جلسه کارگاهی برگزار کرده است.  تا بهکانون 

 

 011این ماهنامه به بیش از . کند میادبی ایران تقدیم  به جامعهاف دیصورت پی ای به کانون فرهنگی چوک هر ماه، ماهنامهفعالیت ماهیانه: 

در ضمن این کانون در طول سال . ای قبلی را از سایت دانلود بفرماییده 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  و از طریق سایت اطالع کند میتفریحی برگزار  صورت بهجلساتی 

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

 

آنالین و ) یرحضوریغحضوری و »طریق  دونویسی به کانون فرهنگی چوک در سال سه دوره آموزشی تخصصی داستانالیت فصلی: فع

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

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

 

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

ردی دیگر اگر اعضا اثری منتشر کنند، مراسم رونمایی نیز ؛ و در مواشود میدر شهریور ماه هرساله همایشی با نام جشن سال چوک برگزار . کند میبرگزار 

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

 مالحظه بفرمایید.

 

 

 است.اندازیشدهاهنرمندانعزیزراههتمعرفیهرچهبهتروبیشترشمج«چوکبانك هنرمندان »

نجوایز ادبی و همه هنرمنداها،  ها، جشنواره ها، کانون کانون فرهنگی چوک حامی انجمن



 

 



 

 









 

 



 

 







 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 مهناز پارسا ؛«هراس از نوشتن»: مقاله

 فرانک کوشینگ، مرضیه اسدی :عکس، داستان

 ندا امین ؛اول، بخش نهمگفتار  سیر تحول نثر پارسی:

 ؛ ابوتراب خسروی، نعمت مرادی«ملکان عذاب» :نقدی بر

 رضا نکوئی تن؛چهل نیرحسیامنگاهی به زندگی و آثار: 

 مائده مرتضویماه فروردین:  صفحه معرفی هنرمندان متولد

 غزال مرادی مریم هوله؛ ،«باجه نفرین»مجموعه شعر  :شعر، داستان

 ، مریم جوادی؛ یاسمن خلیلیمَرد مُرد :مجموعه داستانیادداشتی بر 

 ؛ امیر کالگرساندرو بوتیچلی، بازگشت جودیت به بتولیا :نقاشی، داستان

 ؛ ریتا محمدیارنست همینگوی ،پوستان اردوگاه سرخ :بررسی داستان کوتاه

 بهاره ارشدریاحی ؛گوستاو لو کلزیو ژان ماری :0228معرفی برنده جایزه نوبل 

 فائزه قنبری ؛کزگابریل گارسیا مار ،«زیباترین غریق جهان» داستان بر: نقدی

 ناهید گرامیان ؛«آمدید خوشبه هادس »ی نقد و بررسی رمان  جلسه :گزارشی از

 اهلل سیف روح ؛والدس ویپاالس آرماندو، جنایت در کال دِال پرسکوئیدا کوتاه جهان: های داستانبررسی بهترین 
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 (ششم )قسمتیزه نوبل ادبیات جا ناآشنایی با برندگ 

 ؛ بهاره ارشدریاحیگوستاو لو کلزیو ژان ماری 

 
 Jean-Marie )فرانسوی به( ستاولوکلزیوماریگوژان)

Gustave Le Clézio) در ۰۴۹۱ سدا آورید  ۳ متولدد

یبدهجزیدرهیاودرقرنهجدده نیسفرانسهاست.خانواده

رشرشانگلیسددیومددادمددوریسمهدداجردکددردهبودنددد. ددد

کنددوراانتخدا نمدیکددا هدی شخصدهبهاو.فرانسویبود

داند.اوزبدانفرانسدهرازبدانمیهمیشهخودرایکتبعیدی

گوید:ایمیداندودرمصاحبهحقیقیخودمی

نسهتنهاکشدورنشینهست ،فرابرایمنکهیکجزیره»

حدا کدن ودرعدینمناست،جاییکهدرآنزندگیمی

هدایمنمانندکسیکهدرساح دریدابدهگدکرکشدتی

کشد،مانندانسانیکهکندو ابربندرهامیبارینگاهمی

 یمایدد،متعلدببدههدی میلدهیداطو یکبلواررامی

«.شهرینیست 

هزبانانگلیسدیآغدازاودرآغازقصدداشتنویسندگیراب

کند،ولیدرادامهبهفرانسوینوشتواینزبدانرابرگزیددو

یایندرحالیبودکدههمدوارهازمخالنداناسدتعمارجزیدره

سدالگیهابود.نوشتنراازسدنهندتموریستوسطانگلیسی

وجدویطییکسنردریاییبامادرشآغازکرد.اودرجسدت

درکابینکشتیمشدوو نوشدتنرفتو درشبهنیجریهمی

ایشد.آشناییباآفریقدابدرایتتجربدهخاطرادسنرخودمی

اساسیبود،آفریقابهاوبودندردنیا،نگاهکردنبهآنوآشنا

  .شدددنبدداجهددانقبدد ازاین ددهنددابودشددودرایددادداد

یمتوسطه،ادبیادانگلیسدیرادردانشدگاه ساز ایاندوره

رانگلسدتانگدیچدوندرآغدازنویسدندگرفدت،دبریست فدرا

،خواستنوشتنبهاینزبانراتجربهکندد،میکردگیمیزند

زبدانگویددامااولیناثرشراباالخرهبهفرانسهنوشت.اومدی

تدرهدایکهدنرابدافرهند خودکندفرانسهبهویکمکمی

.دترببینیگانه

کتددا انتشدداربددا۰۴9۳ودرسددا سددالگیوسددهبیسددتدر

یجدایزهتوانسدت «Le procès-verbal»«جلسدهصدورد»

بهدستبیاورد،کتدابیرا «Prix Renaudot»معتبررنودو

قبد ازایدناگرچدهکهتیتتأثیرجن الجزایرتیریرشدو

هایکوتداهزیدادینوشدتهکتا ،شعر،قصه،ح ایتوداستان

چدا و«صدوردجلسده»ها دیتازیکازآن،ولیهی بود

ازجملده2۱۱2منتشرنشدهبود.گنتندیاسدت،ویازسدا 

. رودیبزرگبهشمارمیداوراناینجایزه

ازدانشددگاهاکددسآن ددروانس۰۴9۹ ددسازآندرسددا 

خدمتسربازی۰۴91فرانسهکارشناسیارشدگرفت.درسا 

گکراندددامددابددهعلددتانتقادهددایخددودرادرکشددورتایلنددد

اشازوضددعیتاجتمدداعیایددنکشددوربددهم زیددک ددیدر ددی

اشزنددگیسرخووسدتی۰۴1۱تا۰۴91سا ازفرستادهشد.

ایازسرخووستانِاِمیدرارادرقلبجنگ  اناما،درمیانقبیله

هایمیلدیرویآورد.بعددازسدا گکراندوبهآموختنزبان

ی دورفددتودردانشدگاهایدنایالددتدورهبدهنیوم زی۰۴1۱

یاساطیروادبیاددکترایادبیادراگکراندودستبهترجمه

 وستانزد.شایدبههمینسبباستکهدراکثرفول لورِسرخ

ایبدهآثارشخوانندهراباخودازکشوریبهکشوریوازقاره

 کشاند،روشیکدهباعدآآمیختگدیودرهدیدیگرمیقاره

.شودهایتمیهایمختلفدرنوشتهتنیدگیفرهن 

ا :چیدزرادنبدا کدردهدرنوشدتنتنهدایدک»گوید:اومی

جهانییآفریننده،نویسرماناین«.برقراریارتباطبادیگران

جندو چادرنشینان اناماوهایبومیاستکهدرآنمایاهابا

وریس(قادرنددیمدها)بردگانفراریجزیرهمراکتبامارون

هدایاوبدهگنتگوکنند.اینهمجواریجوامعاولیدهدررمدان

. سهولتقاب دریافتاست

تأم استولیکمترقاب یلوکلزیوکهدربارهمهمیین ته

هدایکوتداه،تماید اوبدهنوشدتنداسدتانبهآنتوجهشدده

باشد.لوکلزیدوازمعددودنویسدندگانفرانسدویاسدتکدهمی

کوتاهنوشتهواینژانرسدنتیکدهبیشدترمتعلدببدهداستان

ادبیددادآنگلوساکسددون)بسددیاریازنویسددندگانانگلیسددیو

آمری ددایی(،ایتالیددایی)لددوییجی یراندددلو،آلبرتددوموراویددا(و

آمری ایالتینی)خدوانرولندو،مداریوابارگداایوسداو...(

آثدار .باشد،رادرادبیادفرانسهنیز ررند نمدودهاسدتمی

هایفرانسهمیسو ترینرمانلوکلزیودرحا حاضر رفروش

.شوندمی

وجودرمدوردیحسشگنتیوجستکنندهکارهایتبیان

هاوکشورهااست.اوکهکارهایترابراسااتیقیدبفرهن 

هایجهانزنددگیومطالعاتتارایهداده،دربسیاریازبخت

شددهایشدناختهو داچهدرهوتدریسکردهاست.اگرچهدرار

اشبهانگلیسدیدرشدهاستامابهدلی کمیکارهایترجمه

.شدهنیستمتیدهچندانشناختهایاالد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88_%D9%84%D9%88_%DA%A9%D9%84%D8%B2%DB%8C%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C


 

 

ایننویسندهدرکشورخودبرنددهچنددینجدایزهادبدیاز

وجایزهبزرگژانژیوندودر۰۴12جملهجایزهالربودرسا 

.شد۰۴۴1

عندوانهشدتادبیشدتربدههدایایننویسندهبزرگ،تاسدا 

،«دیدوانگی»شدد.ایندوآوروعصدیانگرشدناختهمدینویسنده

هدایاصدلیدرکداراو،تد «سرگردانی»و«تنهایی»،«زبان»

ورزیباشددد.اگرچددهدرآغدداز،سددبکمت لددفو هددنمددی

را (George Perec) نویسدددندگانیچدددونژرژ دددر 

موضدو وینهزمی سندید،امابعدهاتوییرسبکدادودرمی

خاصآنوهایدغدغهونویسیآورد.کودکیزبان،روبهساده

هدا،میدوراصدلیاغلدبآثداراوشدد.بدهسنرباتما جکابیت

هدا،هدا، یرمردهدا،کدروال هایتبچدهعبارتی،دراغلبرمان

طدر ازایدارندد.خانماننقدتوید هلوحیابیهایسادهآد 

اریسبکاوراشبیهکارنویسندگاندیگراگرچهدرآغاز،بسی

رابدر«نوشدتارمید »انگاشدتندکدهمدی«رماننو»جریان

دادند،امابدرایلوکلزیدو،هایداستانترجیحمیسرنوشتآد 

هدایها،ماجراهاییکهبرایشخصدیت«رماننویی»برخال 

هدایبدینرسدا د .افتدخالیازاهمیتنیسدتداستانتمی

گدانرمرکزتوجهنویسدندهدومسئلهعمد،د۰۴11تا۰۴91

گنتنددگدانمدیه.ایننویسندورهقرارگرفت:زبانومادایند

،زیددرارآیدددکددهبددهبیدداندارددایوجددودیشددهتنهدداآنانددد

کلمداداهدد،امدهایحسیمم ناستمارافریدبدریافتد

یههرآغازد.دهنددر اموریاریمیردومارادشنا بوده

هبدود، وستیآشناشددهایسرخ،کهلوکلزیوبااسطورههنتاد

دیدگاهغالبآندورهرابهچالتکشید.اومعتقدبودمم دن

نیاعملیباشد،سترسیبهواقعیتدرآغازبیانزبانی،داستد

یغربیتنهاارتبداطمنطقدیرامیسدرامابیانزبانیوفلسنه

نیایواقعدیردمیدآدشوندلی مانعمی.بههمیندکنندمی

.لوکلزیوزبانرارهداهاست،ح شود یچیدره چیزدکههمه

هبرقدرارتاارتباطیحقیقیبدامدادغآنخارجشدوازیوکرد

هداویرمدانهدایبرجسدتهلید شخصدیت.بههمدیندکند

.ی دیازکننددگدیمدیرسد ودزنددهایتبیشدترداستاند

رغد آفدرینتهاینقیضهنمایلوکلزیوآناستکهبهوی گی

هاییچونکشفومایهبادرونالقاعدهبایدفضایسنرکهعلی

«سد ود»ماجراجوییهمراهباشد،درکارهایخودازسنربه

بردتاحدیکهدررمانبیابان)کهبسیاریراهمی«تنهایی»و

انددد(سددنروماجراهددایآنرابددهآنراشدداه اراودانسددته

هدایلوکلزیدو،زندد.درواقدعآد  یوندمی«یس ودخلسه»

نماینددودنیداییکدهازآنچدهدراداهرمدیهمگیمیدانآن

رامیدانایدندو«آورخلسده»اند،جریاندارندودنیداییآمده

. یمایندمی

سرخووستان انامدانیدزایدنرهداییاززبدانرالوکلزیونزد

یمم دنبدرایهاهیجانتنهداشدیوه،زیرابرایآنحسکرد

هنیزایناستکدهشناختحقایبجهاناست.رسالتنویسند

سدتیابیبدهواقعیدتودهاراافسونکندوگر،انسانجادمانند

.همدینها،مم دنسدازدها،ازطریبنشانهحقیقیرابرایآن

ر دسکلمدادبدهدهدددهاام انمدی هاستکهبهآدنشانه

هازنگداهلوکلزیدو،نویسدند.نقدتسدتیابنددواقعیتیبرتدرد

روندددیوبیروندددیازطریدددبضدددبطنگدددارشتجربیدددادد

باشد.می کارخود

یبدزرگ،ازآکادمیفرانسه،جدایزه۰۴9۱لوکلزیودرسا 

.دریافتکرد«بیابان»  مورانرابرایرمان

بیابان()یرماندرباره

ش ی شدده)رماندرحقیقتازدوداستانمجزاوموازیت

درمورددخترصیرانشینیبهندا الالهاداستاناست.ی یاز

شدهکهالالعبارددیگریبرایسیدهاست(کدهاست)گنته

اشدریکاندوبههمراهخانوادهعمه درومادرشفودکرده

کند.اوعاشبصیراوبیاباناستوبنابهآبادزندگیمیحلبی

رودوزندگیشدهریرانیدزدرنسهمیجبرزمانهمدتیبهفرا

کندد.داسدتاندو درمدورد سدرقالبیکمان نتجربهمدی

نشینوفقیریبهنا نوراسدتکدهقبیلدهاووبسدیاریبیابان

شدوند.درهدردوعدا مدیدیگرازقبای توسطفرانسویانقت 

داستانازمردمعروفیدرصیرابهندا شدیممداعالعینینندا 

شودکهمسلمانیعدار اسدتواحتدرا اودرصدیرامیبرده

کدهعرفدانبیانکردهاشواجب.خودلوکلزیوه درمصاحبه

شدودعدار .دراسال مدیرداسال باعرفانمسیییتفرقدا

بودوزندگیعادیهد داشدتودیدنبدینزنددگیمدادیو

کنددامدادرمسدیییتعدار بایددازمعنیتعاد ایجادمدی

ساز.دراسال عرفانحتیزمینهد وشیکنیمادیچش زندگ

(.عقایداجتماعیوسیاسینیزهست



 

 

از۰۴9۳یتیصدی کدردودرسدا ویسوسقصدادامه

التیصی شدوتِزدکتدرایخدودرادانشگاهم زی وسیتیفارغ

بررسیتاریمهمینکشور)م زیک(انتخا کدردودرنهایدت

دراوری دامشدوو بدهتددریسشدد.دردانشگاهآلبوکر آم

هایبان و ،بوسدتون،وم زی وسدیتیهد تددریسدانشگاه

 .کردهاست

کتدا نوشدتهکده۹۱ژانماریگوستاولوکلزیدوبدیتاز

یتنو نوشتاریاسدت:رمدان،رسداله،بیدوگرافی،دربرگیرنده

شماری یشدگنتار،مقالدهوهاییبرایکودکان،تعدادبیکتا 

یرمزآلدودبداقیمانددهآثارگروهی.اویدکنویسدندهتعدادی

هداها.جک بیابدانماندتابهمسافرهامیاست،بیشتربهکولی

امدروزیشود،اوی دیازندادرترینراویدانوسرخووستانمی

هارابدهشد  مدادیوفیزیدکبیدانکهتوانستهافسانهاست

اندد،درقیهایتحام  یامیاخالکند.شخصیتتما داستان

یاو احترا بهدنیا،بهدیگرانوبهخودبدرایتحدایزدرجه

عندوانیدکراوی،اهمیتاست.ژانماریگوستاولوکلزیوبده

کندد،دعدودبدهخوانندهرادعودبهنگریستنبهخویتمدی

ورشدندرصلحورویا.بدااجتندا ازتمدا رسدومادوغوطه

 است.ادبیدادِاویدکادبیدادفهها،زبانتسادهوقاب  وچی

مانندشخصخانهبدهست.خودبهوجوفرارازواقعیتوجست

رود،شخصدیدوشیاسدتکدهازجداییبدهجدایدیگدرمدی

هداهایتدرشدهرکندوشخصیتداستانتبعیدیکهسنرمی

گوید،ازتراِتنهایی،ازرویدایشوند.باماازمرگمیگ می

؛بهآزادیوسرگشتگیانسانمددرنشیرینکودکی،ازعشب

ایاسدتامااوخیاالتینیست،یکانسانآزاداست.نویسدنده

طلبدوانسانرانیدزسازد،بهمبارزهمیکهحقایبرافاشمی

دارد.میبهمبارزهوا

عنددوانبدده۰۴۴۹ژانمدداریگوسددتاولوکلزیددودرسددا 

 .یفرانسهبرگزیدهشدتریننویسندهبزرگ

میالدیجایزهنوب ادبیادبهخاطر 2۱۱9 درسا ا سرانج

هدایشداعرانه،هایینو،ماجراجویییسبکنویسنده»آثارش،

خلسددهننسددانیوکاشددفبشددریتدرمدداوراوزیددرتمدددن

ازسددویآکددادمیسددلطنتیسددویدبددهاوتعلددب«فرمدداح دد 

ایکهدراست هل و سازانتشداردرکننرانسخبری .گرفت

اویکمسافر،یدکشدهروند»انجا شد،بیانشدکهاینخبر

شویدکدهجهانیاست،اگربهکارهایاودقتکنیدمتوجهمی

هدایدرفرهند بل هیفرانسوینیست،اوتنهایکنویسنده

هایمختلنیتیقیدبنمدودهمختلنیزیستهودرموردتمدن

دسدامبر۰۱نیخدودرادریدهمیلیونکورواوجایزه «است.

.اشدریافتکردیسخنرانیدراست هل و سازارایه

عنوانبرندهنوب ،وقتیازوی رسیدندبعدازاعال نا اوبه

دنیداچدهبایددکدرد،اقتصادیودرمقاب اغتشاشادسیاسی

 یا منایناستکهبهخواندنرمانادامهدهی .» اسمداد:

ایندنیاطرحِسدوا یدربارهخواندنراهبسیارخوبیاستتا

«.کنی 

،فیلسو نیست،متخصصزباننویسرمان»اواعتقاددارد:

«. رسدمیونویسدمینیست،بل هکسیاستکه

گرا،منتقدِغر ِمادیتأثیرگکارشلوکلزیو،درآثار ربارو

.باشددبدارشدهریمدیطورکلیتمدن رخاشگروخشونتوبه

بیدانکامد ودقیدبفرهند ابدان(اومثا رمدان)بیعنوانبه

هایشما آفریقاست.یبیابانگمشده

رغ ترجمهبسیاریازآثارژانماریگوستاولوکلزیدوبدهبه

ایمهجوربدهفارسیتاسا گکشته،لوکلزیودرایراننویسنده

گرفت،اماجایزهادبیشمارآمدهوچندانموردتوجهقرارنمی

سلیقهعمومیشد.باعآتوییر2۱۱9نوب 

هایکوتاهکتا ازجملهمجموعهداستان۳۱تاکنونحدود

اثدراند.آزیتاهموارتیدانکدهقدبال شدههایویمنتشرورمان

توسددطانتشدداراد ۰۳9۹ رادرسددا -«بیابددان»-مشددهوراو

رابده«آفریقدایی»کاروانبهزبانفارسیترجمهگردید،رمان

 دنیلوفرآنرامنتشرکرد.فارسیبرگرداندوانتشارا

روزیکده(،۰۴9۳صوردجلسه)توانبهازجملهآثاراومی

تددب،(،۰۴9۹رمددان، )بومددونبددادردخددویتآشددناشددد

آفریقدایی،دادخواست(،۰۴99(،رویایم زی ی)۰۴9۱)بیابان

 ماهیطالیی،موندو(،2۱۱۹)

درسدا «باالسدینر»تدوانبدهاراخیرآقایلوکلزیومیازآث

ایعمیقدا مقالده»اشارهکدردکدهآکدادمینوبد آنرا2۱۱1

 .خواندهاست»سازی شخصیدربارهتاریمهنرفیل

ازسخنانلوکلریو:

داد اصال خواهیدبدانید،منترجیحمیاگرواقعیترامی»

خسته زندگی .آمد نمی دنیا به خیلی است.برای  کننده

می کارهایی االن نمیانجا  البته، که شود توییرشانتوان 

ایناحساایبهخاطرآنهمیشهتأسفمو؛بده  خور .

چیزراتباهخواهدکردومنهرگزقادرنخواه بودازهمه

کهاالنبایدانجا دادایناستکه کاری .آنخالصشو 

ترهاراهرچقدرکهام انداردسریعتر یرشد،سا سریع

 ■«.گکراندوبهچپوراستنگاهن رد

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C_%DA%A9%D9%87_%D8%A8%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%D8%AF%D8%B1%D8%AF_%D8%AE%D9%88%DB%8C%D8%B4_%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7_%D8%B4%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C_%DA%A9%D9%87_%D8%A8%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%D8%AF%D8%B1%D8%AF_%D8%AE%D9%88%DB%8C%D8%B4_%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7_%D8%B4%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C_%DA%A9%D9%87_%D8%A8%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%D8%AF%D8%B1%D8%AF_%D8%AE%D9%88%DB%8C%D8%B4_%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7_%D8%B4%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://www.caravan.ir/BookDetails.aspx?bookId=160&categoryId=2
http://www.caravan.ir/BookDetails.aspx?bookId=160&categoryId=2
http://fa.wikiquote.org/wiki/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikiquote.org/wiki/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikiquote.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikiquote.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1
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 فروردینمتولدین ماه معرفی  

«تضویمائده مر» 


اعتصامی» به«رخشنده معرو 

اعتصامی» و« روین هزار متولد

 و وزیتبردرهشتادو نجدویست

تهران فروردیندر درگکشته انزده

زن شاعر مشهورترین  روین است.

او  قدر شعرای از او است. ایرانی

از اعتصامی است. فارسی اد 

.رودیمبهشمار"منااره"شعریسبکگکارانهی ا

دانشمندش  در سایه زیر را شعر سرودن کودکی از وی

کودکیبا دربهتهرانآمد.درآغازنمود."اعتصامییوسف"

آمدندمیازمیضراربا فض ودانتکهدرخانه درشگرد

قرییهخویتدچارهابهره  وقو از آنانرا همواره یافتو

.ساختمیحیرد

و؛گیسرودهشدهاستاولینشعرهای رویندرهنتسال

وی نوجوانی دوره به مربوط شعرهایت زیباترین از برخی

باشندمی از ایندورانهایتسرودهترینمعرو . توانمیدر

اشارهکرد.«یتی اشک»و«مرغکای»،«سن وگوهر»به

رمزتوفیباینشاعرهارزشمندفرهن واد  ارسی،عالوه

ترب معجزه  اتی، استعداد توجهبر و چون دربزرگیت واری

اعتصامی» «یوسف بهکهطوریبهاست، ورود از قب   روین

مدرسه،ادبیادعر وانگلیسیرانزد درآموخت.اوحتیدر

بخواند.هازبانمختلنیبهاینهایداستانستتوانمیاینسن

میالدی۰۴2۹سیصدوسهشمسیبرابرباوهزاردرسا 

میس»زمانتوسطآنکهراآمری اییرانهدورهمدرسهدخت

،به ایانرساند. رویندرجشنشدمیدرایراناداره«شولر

ایرادکرد:«تاریمزنو»باعنوانایخطابهفراغتازتیصی ،

تربیت» و تعلی  به منیصر شرق، مزمن بیماری داروی

وتما است.تعلی وتربیتحقیقیکهشام مردوزنباشد

معرو طب گسترده خوان از ایرانینماید...مستنی قادرا

بایدضعفوماللتراازخوددورکرده،تندوچاال ازاین

«عبورکند.ها رتگاه

درسا هزاروسیصدو انزدهخورشیدی،مدا درجهسه

امااواین؛به رویندادهشد«ایرانوزاردمعار »لیاقتاز

برایتدریسرضاشاهروینحتی یشنهادمدا راقبو ن رد. 

نیزنوکیرفت بهگنتهخود،؛مل هوولیعهدرا اعتقاداتتزیرا

 چنین در حضور هاییم اناجازه رداو.دادنمیرا  ساز

راسرود.«اغنیاستصاعقهماست »کردنمدا لیاقت،شعر



 طو زمانحیادخود، درایمجموعه رویندر اشعار از

منااره،مثنوی،قطعهوقصیدهدردیواناشعارشبهیاهقالب

رساند خود،اما؛چا  کتا  دو  چا  از قب  افسواکه

ادبی جامعه سالگیاز چهار سنسیو در را دستاج او

درایرانگرفت. بیستوهزارماهنیفرورد انزده  و سیصد

راگرفت.اورابهق بردندشیرینتجانخورشیدی،حصبه،

خانوادگیبهخا درمقبره،اشفرهیختهمزار دردرجوارو

 نیز خود مزار برای  روین سرودهباراندوهایقطعهسوردند.

است:

بالیناستاشسیهاین هخا »

اد  رویناستاخترچرخ

گرچهجزتلخیایا ندید

«هرچهخواهیسخنتشیریناست...

اعتصامی  روین فراوان زحماد  اا به اد وشعردر

وی،روزبیستو نج یمناارهمعاصرایرانوسبکشعری

« رویناعتصامی»را،روزبزرگداشتما۰9برابربااسنندماه

است.نشیند  روین،شیوا،سادهوشعرشدهاست.گکارینا 

کههایمضمون است گیاهی  ر باغ همانند شعرش، متنو 

راستیبه نوازش را .دهدمیروح ستارهترتابنا  روین از

.درخشدمیدرآسمانشعرواد ایرانهمنامت

***

 آوری  ده  در  ولیتزر و۰9۹1جوز  مجاری  دری از

آمد. دنیا به مجارستان م و شهر در آلمانی جوز مادری

 مظهر وهایحر نگاریروزنامه ولیتزر امری است در

هاستسا  و  ولیتزر نا   یوندرینگاروزنامهکه ی دیگر با

.اندخورده

 به وهایزبان ولیتزر آلمانی

زبان اما داشت تسلط فرانسوی

اشانگلیسی رونیازاضعیفبود،

 به فراغت اوقاد یمطالعهدر

حقوق و انگلیسی زبان

رانگاریروزنامهکار. رداختمی

باروزنامهآلمانی۰99۴درسا 

یتالشدراینعرصهوآغازنمود. سازچند«تیلوست»

« ست»روزنامه۰912تازهتوانستدرسا هایتجربهکسب

خریداریکند. دالر هزار مبلغسه به نیز۰91۴سا دررا
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روزنامهطوربه «سنتلوییسویسو »همزماندو سنت»و

سنت»روزنامهادغامشانراخریداریکردوبا« ستلوییس

 ن«سو یولوییس ست منتشر تریبونینیامود.را روزنامه

عقاید بتواند او تا کرد فراه   ولیتزر برای مناسب

ابرازنماید.راحتیبهخودرا«یستی و ول»

سا  فردیمتمو و۰992در تبدی به جوز  ولیتزر

بهمبلغ«ورلدنیویور »روزنامهامتیازاوثروتمندگردید. را

خریداریکرد.«دگولجی»هزاردالرازوشتچه سیصدو

دادمیساالنهچه هزاردالرضررآنروزنامهکهتاقب ازنیا

 به درایت ولیتزر گردید.ایروزنامهبا مبد  تیتراژ بااو ر

وکردمیرا یدانگاریروزنامهدقتخطاهایموجوددردنیای

.ازسویینمودمیچا آنمرد رادرموردعالقههایداستان

و ردهازبسیاریکردمیکاروجنجالیارافشاگرانهدیگربسی

.داشتبرمیمسای 

 در  ولیتزر اکتبرونهبیستجوز 

کارولینای۰۴۰۰ چارلستون بندر در

اوبه جنوبیچش ازجهانفروبست.

نگاریروزنامهبهاشعالقهدلی عشبو

کردتأسیسدرایالتکلمبیاایمدرسه

 از ی ی آموزشمعتبرترینکه مراکز

میسو نگاریروزنامه جهان سراسر درتزری ول.شودمیدر

اشنامهوصیت به سا  هر که بود حوزههایبهتریننوشته

نمایشنامه ادبیاد، خبرنگاری، آموزشجوایزی شودو .اهدا

 از تأسیس س سا  در مدرسه به۰۴۰1این او آرزوی

من به  ولیتزر جایزه نخستین و  یوست تخبانحقیقت

خبرنگاری،ادبیاد،نمایشنامه،تاریموبیوگرافی،اهداشد.

امروزهجایزه ولیتزردستخوشتوییرادفراوانیشدهاست

 تعداد آنو موضوعادویکبیستبه و است رسیده عدد

دیگریچونشعروموسیقیوع سنیزبدانافزودهگردیده

است.

 عاشب ایننگاریروزنامه ولیتزر او دربود را عشب

:کندمیتوصیفگونهایناشنامهوصیت

«  یشبهشدیدا من ارتقای و خبرنگارییحرفهرفت

ا وزندگیمند عالقه به و سوریکرد  اینحرفه در آنرا

جک ل یما...نگریست نظیربیهایحر عنوانبه در که

چنینه جوانانباشخصیتوتوانابهاینحرفهکمککردهو

راکهدراینحرفهمشوو کارهستندیاریده تاهاییآن

بهباالتریندرجادروشنن ریواندیشمندیواصو اخالقی

«شوند.نای 

قرارنگرفتموردتقدیرهایتتالشبهخاطرگاههی  ولیتزر

امانامتنیکو ایدارباقیماند.

***

متولد ویلیامز تنسی

مارادرکلمبواوشتبیست

ازامری ی ی او  است.

نویسندگانتأثیرگکارترین

میسو  آمری ا ادبیاد معاصر

آغازگرراهینوامزیلیو.شودمی

ازشماریبیعرصهادبیادنمایشیغر استکهبرتعدادرد

 رایخانوادهگکاردهاست.اودرتأثیرانمعاصرنویسنمایشنامه

وهخودراتنتومتشنجبالیدورشدکرد.تنسینوجواناند

 نوشتن و شعر سرودن با وضعیت این کوتاههایداستاناز

 ضمنبخشیدمیتس ین جوانی در .

ودردخودرادرغ ،تئاترآشناییبا

نیزبهتصویرکشید.هایتنمایشنامه

ابعادمختلفشخصیتیخودرادراو

 ااهرهایتنمایشنامهاشخاص

ازساختمی استناده با همچنین .

هاسمب  ایجاد هایموقعیتو

 به نگاهییتنس.افزودمیآثارشتأثیردراماتیک با ویلیامز

شناسانهروان زندگی به موش افانه وهاشخصیتو

راهینویسینمایشنامهیکهآفریدهاستدرعرصههایموقعیت

.بازنمودنو

از:اندعباردآثارمشهوروی

 اتوبوسیبهنا هوا

 گربهرویشیروانیداغ

 ایوحتشیشهاغب

 تابستانودود

 شبایگوانا

 خال وبیرز

 خا گ سرخ

نمایشنامه "های نا  به "هوااتوبوسی روی"و گربه

دارایاقتبااسینمایینیزهستند."داغشیروانی

برنده۰۴۴1درسا "داغگربهرویشیروانی"نمایشنامه

■جایزه ولیتزرشد.



منابع:
 الین/وبالگعلیرضاآریایی.آنهریسایتباشگاهاندیشه/همش

امروزه جایزه پولیتزر دستخوش 
تغییرات فراوانی شده است و تعداد آن به 

ویک عدد رسیده است و موضوعات  بیست
دیگری چون شعر و موسیقی و عکس نیز 

 بدان افزوده گردیده است.
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 کوتاه جهان های داستانبررسی بهترین  
«اهللسیفروح»؛«والداوی االسآرماندو»نویسنده«جنایتدرکا داِل رس وییدا»داستان



«روبرودنشستهیهقاتله.کهنیهماینجا،»

گنت :کهیدرحال و خندید  کرد ، آبجو از  ر لیوانترا

«رمم نه.دونالیاا!چطو»

مهربان الیاا دون است، آد  وترینحر ک ترین

خانه.حتیاگررییستبهاودستورترینکارمندتلگرا منظ 

بدهدکهشلوارشرابشوید،قادرنیستاعتراضکند.

بله» لیظهآقا. زندگی کهدر دارد وجود توهایی اون...

«...ترینآد ه شرایطحتیآرو 

گنت :آمدههازکنج اویبههیجانمنک بیا،»بود ، بیا،

«برا تعریفکن.

بهعلتتوییرتش یالدمنسرکار19زمستانسا  بود.

کهنمی دخترهای  از  یتی ی نداشت ،  و  چون و رفت 

زندگیمن.کرد میزندگیهاآنازدواجکرده،رفتهبود وبا

خیلیراحتبود آنجا خوردنودر خوابیدن.... گشتزدنو

وقت بعضی کردن رونویسی با هخالص»ها مکاکرادی به«

ادار در که هداماد  کاری شهرداری ک 

سرساعتدقیقا .کرد می،کمککردمی

ا خوردی .بعدازاین هنوههشتشا می

می رختخوا  توی درنوه-گکاشت را ا 

امروزی یازسالهسهزمانآن آنبودو

زیباستدخ و سنید و بور و ترهایتو 

 ایینانداخت و-کهتودوستداری )منمیجوبانهسر را

نوه این ه از بعد نوشیدی ( آبجو رختخوا یک توی را ا 

گکاشت عاددکردهبود سرشب یتدونانیوزبرو کهمی

زندگی  رس وییدا خیابان در تنهایی به و بود بیوه یکزن

دامادکردمی ملک، در نیوز دونا بود. او مدیون شولترا  

ورودییهخودشکهیکساختمانیکطبق و قدیمیبود

زندگی  ل انیسنگیداشت، جراردوکردمیتاریکو دون .

آمد،اومدیربازنشستهگمر  ورتوری و ی روه بهآنجامی

بود.مردبیچارهچندسا  یتمرد.اینمردحدودساعتنه

زودترازساعتنهونی آنجاوقتهی آمد،امامنامیبهآنج

نی مینمی و اودرستسرساعتده رفت . کهدرحالیرفت،

ماند .منتایازدهیاشایده بیشترآنجامی

،مطاببمعمو ،همینحدودبودکهازآنجابیرونشبیک

رودداشتثقدرآناگرچهآمد .دونانیوزآد مقتصدیبودو

 زندگی برجسته بانویی مانند امایباش وهکه باشد، داشته

هایادربرایروشنکردن لهوقتهی .کردمیتظاهربهفقر

کرد.وقتیمنیادونجراردوازآنجاورودیچراغینصبنمی

رامی خروجی راه آشوزخانه المپ کردن روشن با رفتی ،

 کردمینمایان میمی به. را در رابستاین ه المپ ی ،

 کردمیخاموش چراغباوجوداینو روشنایی خیابان ه های

ندردبه ننو  آنجا مطلبکردمیبه تاری ی در را ما ،

گکاشت.می

قو عوا یکآن به برداشت ، را یتودهنشباولینقد 

بهتراستبگوی ضربه سنگینبودکهکاله قدرآنخورد ،

شدهبود وبهدیوارت یهدادها افتاد.ازترافلجرویبینی

آرامیراشنید ،کمیکهترس ریخت،یهبود ،صدایخند

کاله رابرداشت .

«کیاونجاست؟»فریادزد :تهدیدآمیزیباصدایبلندو

کسهی  نداد. سراغ سرعتبهجوا  به گوناگونی اف ار

دخواستنخواستمرابدزدد؟آیاولگردهامیآمد.آیاکسیمی

کار این آیا کنند؟ سرگر  را خودشان من کردن ا یت با

باشد؟می دوستانه شوخی یک توانست

 تصمی گرفت  بود باز سرعتبهچوندر

یک وقتیبهوسطدررسید ، فرارکن .

سنگینیبهران یهضربدستیکفننربا

لیظه نجیاشتمردراهراهمانزدو

سدکردند.

 دوباره طر بهمنکه صدایخنهگشت برمیدیوار با ای،

ایجلومنمردهاباحرکادوحشیانه«کمک!»جیغکشید :

 ریدند.خیلیترسیدهبود .باالو ایینمی

 از » رسید:هاآنی ی داری شب،یریمکجا موقع این

«دزد؟

اونمیحتما »دیگریگنت: بدزدی. خوایبرییهجنازه

«دکتره.

 رسید نظر  هاآنبه هستند، راکهدرحالیمست خود 

کرد میوجورجمع زد : داد س »، کنار کثیف!برید های

ش  االبکاریدرد میو کش .ی یتونرو » لیظههماندر

 سرکارگران از ی ی که را آهنی یهکارخان»چماق

«یسازاسلیه و بود هاشببهمنداده همراهآنهمیشه را

 می  دردستگرفت . داشت ، توجهیب نندآن هبیمردها

 به من خیلیآنجلو نور در دادند. ادامه وحشیانه حرکاد

توانست مردیراببین آمد،میضعینیکهازطر خیابانمی

آن شب اولین قدم را برداشتم، به 
ی خوردم، بهتر تودهنل عوام یک قو

قدر سنگین  است بگویم ضربه آن
 ام افتاد. بود که کالهم روی بینی
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 شجا قویعنوانبهکه و بقیهترین بود. ایستاده جلو ترین

. شتسراو ناهگرفتهبودند

مث آسیا بادیمیکهدرحالی دوبارهچماقرا چرخاند 

«ازسرراهبریدکنار!»فریادزد :

ندجوا برداردستشانبدوناین هازحرکادمسخرههاآن

«تسلی شو،س کثیف!»دادند:

مستهستند.بااینف روهاآنشکنداشت کهاصال دیگر

این دیدن با در سالحی هی  ننسیهایشاندست ه ندارند،

راحتیبه و آورد   ایین را چماق سعیکهدرحالیکشید .

لینقاطعیبهصدای بده ،گنت :کرد می

«روبکاریدکنار!بکاریدردش یبازدلقکبسهدیگه.»

« داری کثیف! س  شو مردهیریمتسلی  روخون ها

کنی؟گوشتروببر! ایکسیروقطعمیریبم ی؟داری

«یهچشمترودربیار!دماغتروب ن!

هااین در بهدرخواستمندادندو که همان اسخیبود

کهجلویکسآن،نههاآنحملهکردند.ی یاز طرفبهلیظه

شان روی از دیگرشان، ننر یک بل ه بود، هایستاده اولیی

ا می  بینیچنانآنمنآمدوطر به

دکهازدردفریادزد .چون ُشت راکشی

از هلوجستیزد وموفب بهدیواربود،

دستشانرها از را نیویخود  به شد 

 و برد  باال را چماق ازکهدرحالیکن ،

 را دادهازدستخش کنترل  راآنبود ،

ب شد، فریادی این ه بدون مرد، کوبید . او  ننر سر روی

هفرارکردند.می  رویزمینافتاد.بقی

منتنهاشد وبانگرانیمنتظرماند مردمجروحنالهکند

ناله نه ... هیچی بخورد. ت انی یا حتی نه ترینکوچکای

کشته را او که رسید نظر به بعد خیلیحرکتی. چماق ا .

 عجله، با بود . نیرومند ه  من و بود کهدرحالیسنگین

قوطیکبریت رلرزیدمیهای دست بیرونآورد وکبریتی، ا

...روشنکرد 

نمی در که را اف اری گکشت،آنتوان   هن  از لیظه

مرد باال، به رو صورتی با زمین، روی کن . بازگو برایتان

کامال رنگتجان!ازصوردبیبیبلهجانیدرازکشیدهبود.بی

کبریتازدست افتادودوبارهشدمی فهمیدکهمردهاست.

اورادید ،اماتصویرواضحاولیظهیککشد.فقطبرایتاری

بودکهوزنیسنگینباتما جزییاددر هن ماندهاست.مرد

بود،سیاهریت عقابی و بزرگ دماغت داشت،  ر شتی و

یا...کارگرزرادخانهباشد.رسیدمی یراهنتآبیبود.بهنظر

.زساتنن گویند،منطقهمیآنکهدرطورآن

می شما به اطمینان با در که اف اری درلیظهیکگوی  ،

طوریبودکهدرتما زندگی ا ه تاری یازموز گکشت،

ن رده فرصت کن . ف ر موردش در بینی یتوضوحبها 

کرد می مرگ خبر افتاد، خواهد اتناقاتی چه مردآنکه

میسرعتبه شهر دستگیردر مرا باالخره  لیس  یچید،

داماد کردمی ا ،نوهشدمی،دختر هراسانشدمیزدهبهت،

زاری و زندانمیکردمیگریه به بعد . شایدهاماهافتاد . یا

مو  و آنهامهر بودکنندهخستهم ان انتظار  این هدر تا

خود سختیبه از اینعم برایدفا  که ثابتکن  بتوان 

به مدافع وکی  که اتهاماتی بوده، نسبت مرادادمیمن و

 خطا  همکردمیآدم ت در ه،  روندهی چنینیاینهای

 یشین شرح به وکیل  بود، همشابه منی خو  بسیار

شایددادمی رداختوبعدشایددادگاهبهبرایتمنح  می

.کردمیه مرابهزندانمی و 

یکحرکتبهخیابانرسید وبهگوشه بعدبا ایدوید ،

باریک،دوبارهبرگشت .ا جاگکاشتهایادآوریاین هکاله راب

دررفت .بااینامیدکهقربان رادرطر بهولرزترادیگربا

حا ننسکشیدنببین ،کبریتدیگری

نگاهیانداخت .زیرچشمیروشنکرد و

نقطهافتادههماندرحرکتهیچی...بی

 صورد اش ریدهرن بود. مث  گ که

ف رکن طوراینکردمیسنیدبودوادار 

ضرب اثر بر او هکه است.ی مرده موزی

درستتکرد ، و تویتبرد  دست را کرد ،  یدا کاله را

کالهرابهسرگکاشت وازآنجادورشد .

دقت اینبار کرد میاما آرامش را ندو . حنظکامال که

راکههاییتاهمهراهکردمیکردهبود واینآرامتکمک

برایفرارازدستقانونوجودداشت،در هن مرورکن .از

سایه دیواری کرد کنار عبور بوددار مم ن که آنجا تا

ازخیابان رس وییداردشد تاواردسنخواکینسروصدابی

های تاحدمم نقد کرد میشو وبهخانهبرگرد .سعی

واردخیابانآلتاویاشد ،کهیوقتدار ،اماومطمئنبرآرا را

موقعیکهدوبارهآرامش رابهدستآوردهبود هماندرست

سیتی خیابان از که دید  را  اسبانی ناگهان  طرفبهها 

«؟...دونالیاا،مم نهلطفکنیوبهمنبگی»آمد.می

باسرعتردشد کهچندیاردقدرآندیگرچیزینشنید .

 بعدبدونآناز نگاهی شتسرآن ه اسبانفاصلهگرفت .

 سرعت با شد .آمیزیجنونبینداز ، رد خیابان وسط از

ننسکهدرحالی و بود  کرده حومننسمیعرق به یهزد ،

کرد .شهر جمع را حواس  دوباره بعد ایستاد . و رسید 

ها  دیگر اصالً شک نداشتم که آن
مست هستند. با این فکر و با دیدن 

هایشان  اینکه هیچ سالحی در دست
 راحتی کشیدم. ندارند، نفسی به
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احمقانهکارچه بود ! کرده میآنای مرا شناخت. اسبان

حدامیطوربه را موضو  اقدا حت  قانون طریب از و زد

احسااسرمایزیادیکرد .دفعهیک.کردمی

بهکهدرحالی افتاد وخیلیزود راه ترابر داشتهبود،

 ف رخوبیبه هن کههمینخانهرسید . داخ خانهشد ،

گکاشت و گنجه در چماقرا رفت ، اتاق  به مستقی  رسید.

دختر کهستیدچو  دیگریبرداشت ودوبارهبیرونرفت .

خیلیتعجبکردهبود،جلوآمد.قرارمالقاتیراکهبای یاز

سمت به شتا  با و کرد  بهانه داشت ، کازینو در دوستان 

سالن کنار اتاقیکه در ننر چند هنوز افتاد . راه به کازینو

د تا که مردانی داشتند. حضور بود، آنجابیلیارد یروقت

رفت ،حالتمطبوعیهاآنزدند.میاننشستندوحر میمی

بااندازهبهخود گرفت وباشوروشعفبی ایآنجانشست ،

سب یکهدستیچو نظرشانرابهکرد میتما وجودسعی

رابهش  کمانخ دستیچو دردستداشت جلبکن .

کرد می میآن، شلوار  به زد را ت انت؛ شمشیر مانند

به شتکسیزد وچیزیازاو رسید .حتیآنداد ،بامی

رابهزمینانداخت .خالصه،هرکاریازآن

 بهآمدبرمیدست  را نظرها تا کرد 

جلبکن .دستیچو 

وقتیمجلسبه ایانرسیدوازدوستان 

 رفت ، خیابان به و شد  ایتااندازهجدا

اماوقتیبهخانه؛کرد میاحسااآرامت

می عکا وجدانشد . اتاق دچار در دوباره دانست رسید ،

هاحیلهاین موردمنبیشتر در انرا .کندمیفقطشکو

لباابی اختیار تاری یکهدرحالیودرآورد های را اف ار در

تختخواب نشست .یهغرقشدهبود ،مدتیطوالنیرویلب

ارازسرماداخ رختخوا خزید .باالخرهبرایفر

راببند .س ودودلوا سی،تراوهای چش توانست نمی

،هزاربارغلتزد وبهخود  یچید .کردمیواهمهرابیشتر

ضربههرلیظه بود  صدایمنتظر این ه یا بخورد در به ای

قد  بشنو . سیربودکهخوا برباوجوداینهای اسبانرا ،

حالتمنغلبه بگوی بیشتر باید عمیقییآلودگخوا کرد،

بیرونآورد.آنبرودکهصدایدختر مرااز

خو » قرمزه! بدجوری چشماد دهه! ساعت  در،

«نخوابیدی؟

داد :سرعتبه خو »جوا  ه  خیلی برع س، درست

«خوابید .

کرد انگاریسه حتیبهدختر ه اطمیناننداشت .بعد

«نیومده؟۰زاکوآوکامراهنو»وگنت :

«!منبایدبورس !سؤالیچه»

«برا بیارش.»

دستلرزان با برود. بیرون اتاق از دختر  تا شد  منتظر

با بازکرد . آنسطییبهطوربهنگرانهایچش روزنامهرا

نگاهکرد ،اماچیزی یدان رد ،ناگهانتیتردرشتیرادید :

دا،ازتراخشکشدهبود .دوبارهجنایتدرخیابان رس ویی

 دقتبه فقطخیا کردهآنبا چنینچیزیرا کرد . نگاه

 بود: این مقاله عنوان توه . نزد»بود ... در صوا  مال 

تاآرامش رابهدستکرد میباالخرهوقتیتالش« روردگار

،«هایدوستانهصیبت»بیاور ،شرو کرد بهخواندنستون

عجیبی  هحادثیرادید کهنوشتهبود:درآنجابخش

اقدا  یک در هاسویتا  کانتی آسایشگاه مرد  رستارهای

ساکنان از کالبدش افی اتاق به اجساد انتقا  برای عجیب،

کردهبی اینتیمارستاناستناده اثرادمتناوداینآزار تا اند

قراردهند.شبگکشتهچهارموردمطالعههاآنکاررابرروی

دیوانه این از اینننر انجا  مشوو  که ها

می  ی بودند، کهکار ورودی در برند

بازمهینسناید فونسوقراردارد،طر به

 و راکهدرحالیبیترتنیابهاست جسدی

داشته همراه از فرارآناند، بیرون به در

این همدیربیمارستانازمی به.کنندمی

هاآنایرابراییافتنوی همأموران،شودمیاینماجراباخبر

کنند.درساعتیکچیزی یدانمیمأموران،اماکندمیاعزا 

اماگردندبازمیاینچهارمرددیوانهبهبیمارستانشبنیمه ،

درمدخ  یکنگهبانجسدرا جسدهمراهشاننبودهاست.

.کندمیدونانیوزمندز یدایهخان

آسای این مدیریت از میما درخواست برایشگاه کنی 

آوریاقدامادالز رابهجلوگیریازت رارچنیناتناقادشر 

عم آورد.

 افتاد، دست  از بهیزیآمتشنجطوربهروزنامه شرو 

ایکهحالتیعصبیداشت.خندیدنکرد ،خنده

«مردهبود؟قبال ،مردیروکشتهبودیکهدرواقع ستو،»

■«ه.طورهمیندقیقا »


 .0900-تهران -چاپ سوم-انتشارات مروارید -نوازان مهمانترجمه محمدعلی 

                                                           
1 - Echo of commerceای است. : نام روزنامه 

که ترس برم داشته بود،  درحالی
لی زود به خانه راه افتادم و خی
که داخل خانه  رسیدم. همین

 شدم، فکر خوبی به ذهنم رسید.
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 Armando Palacioوالدس  ویپاالس آرماندو

Valdés 
در۰91۳سا در

ومتولدایاسوانکشور

از س۰۴۳9سا در

تیموفقدورهکییط

دیمادرشهردریادب

فروجهانازدهید

.بست

ازی یاو

رمانترینمیبو 

۰۴قرننویسان

ازکهاستاسوانیا

جکا ،قهرمانان،بینیخوشبهتوانمیاوآثارهایمشخصه

اشارهکرد.سادگیواعتدا وگراییواقع

مادرید،دانشگاهدرحقوقرشتهدرتیصی از سآرماندو

.کردآغازمنتقدیکعنوانبهراخودبیادهایحر یزندگ

عرصهواردکهنگکشتیزماناند 

راخودهایرمانوالدا.شدنویسیرمان

کهنوشتخودحا شرحدرزیادیحدتا

بهنمونهیبراتوانمی

Riverita،Maximina وLa 

novela de un novelista اشاره

.کرد

مه ادبیجنبتدونوزده قرندر»

نهضتی یهانهضتآنوکردبروزواهوراسوانیادر

ادبینهضتدیگرینوزده قرن اونیمهدررمانتی ی

بودقرنایندو نیمهدرریالیستی سبکمؤلنانترینمه .

دیناادیدو  ردازنمایشنامهونویسندهوشاعررمانتیک

رمانتی ینمایشنامهاولینکه«النارودون»نمایشنامهمصنف

شاعرواستنویسنمایشنامهترقیوتوفیببراینشانهو

ژواندو»نمایشنامهمصنفثوریلیاخوا ردازنمایشنامه

ماریاوکاستروروسالیادیودلنوبیگیرگوستاواو«سینوریو

.بودندالرادیناجوا

بنیتوبیریآاسوانیایستیریالادبیادنهضتمه  یشوایاناز

.کردتصنیفتاریخیهایداستانسلسلهیککهبودگالدوا

ووالیراخوانبیست قرنو اربعنویسانداستانترینمه 

آنتونیودیووالدیس باالثیو ارماندووبیریداماریادیخوا

بالس وابانیآفیسنتیوباردوباثانامیلیاکنتسوارکو 

جالبنمونهباشندمیبیوباروخاوایاالدیبیریآورامون

بیست ،قرناوای ونوزده قرناواخرهاینمایشنامه

جایزهافتیبهدر۰۴۱1سا دریشیجارایاتخوانمایشنامه

2«.شدموفبنوب 

 دِال کال در جنایت»به داستان کوتاه  ینگاه

 «پرسکوئیدا

 بهترین از شک داستانهایمؤلنهبدون یک توانمندی

 اولینتوانمیخو که و جک کرده هایکانا دمخاطبرا

 است. خو  شرو  نماید ایجاد را درایمؤلنهارتباطی که

 از چش هایداستانخصوصبههاداستانخیلی به کوتاه

تامخاطباندرهنگا شودمی.همینامره باعآخوردنمی

 برخینویسندگاندر خواندنآثار یا ابتدایهمانانتخا و

شدهویادرصوردقدرتمندبودنشرو ،زدگید کاردچار

خوانند.شدهوتمای یابندتا ایانداستانرابآنجک 

یهباجملجنایت در کال دِال پرسکوئیدا شرو داستان

و«روبرودنشستهیهقاتله.کههمیناینجا،»یهمسیورکنند

.کندمیباایجادابهاماتیدر هنمخاطب،اوراهمراه

 م المه یک با الیااه آنداستان دون و راوی بین

و شده آغاز داستان( اصلی )شخصیت

کهرعتسبهازآن س خاطراد بیان با

هبدنهمان ادامهی است داستان اصلی

 راویکندمی یدا دو ، قسمت در .

.ولیدرک شودمیداستاندونالیاا

استکهکارراشخصاو داستانراوی

.بردمی یت

ی یازنویسندگانبرجستهعنوانبهآرماندو االسیووالدا

 عناصر بر ت یه با چینتحوادثنویسیداستاناسوانیایی و

ایگونهبه،ماجراراهایحر منطقیوکامال داستانبهش لی

و ساز ایانیافتناینداستان،بادرنهایتکهبردمی یت

.دهدمی،حسزیباییبهمخاطبدستآنیادآوریحوادث

یک در را منطقه زمستانی حا  حسو و داستان زمان

91زمستانسا .»گکاردمیانجملهکوتاهبامخاطبدرمی

ازایننقطهاستکهداستانواردشیبآرامتخودشده«بود

 آماده را مخاطب باشد.کندمیو  کیرا را بعدی اتناقاد تا

 اتناق داستان خانوادگیافتدمیگسترش و شولی وضعیت .

 اراگرا کهدونالیااراازاین س.شودمیدونالیاابازگو

.کنندمی،اتناقادداستانسربلنددکنمیمعرفی

                                                           
دانشنامهرشد- 2

شروع داستان جنایت در کال دِال 

ی  ی مسحورکننده پرسکوئیدا با جمله

که روبروت نشسته یه  اینجا، همین»

و با ایجاد ابهاماتی در ذهن « قاتله.

 کند. مخاطب، او را همراه می
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آن» بهقو عوا یکبرداشت شباولینقد را تودهنی،

بهتراستبگوی ضربه سنگینبودکهکاله قدرآنخورد ،

افتاد.ازترافلجشدهبود وبهدیوارت یهدادها بینیروی

ریخت، ترس  کمیکه شنید ، آرامیرا صدایخنده بود ،

را کاله  و بلند صدای با زد :تهدیدآمیزیبرداشت . فریاد

«کیاونجاست؟»

همین از دارد والداوجود داستان در که والیی و هو 

لیظ تا و شده آغاز هنقطه سری از دست داستان  ایانی

 درداردنمیبرمخاطب و روزی مخاطبی، هر که حسی .

 وراآنجایگاهی کودکی زمان در چه است. چشیده

کهجدیتچاشنیهاییزماندورانوچهدرآنهایشیطنت

کهنویسندهدراینهایصینهوهاتوصیفکارشبودهاست.

داستان همه است، درخدمتمقصوداصلیاندنا آفریده و

نویسنده.

 «لرزیدمیهای دستکهدرحالیباعجله،»

توانمین» در که را اف اری گکشت،آن   هن  از لیظه

«بازگوکن .برایتان

،شدمیزدهبهت،داماد کردمی لیسباالخرهمرادستگیر»

 هراسان شدمیدختر  ا نوه، زاری و بهکردمیگریه بعد .

«.افتاد میزندان

راببند .س ودودلوا سی،تراهای چش ست توانمین»

 بیشتر را واهمه خود کردمیو به و زد  غلت بار هزار ،

 بود ههرلیظ یچید . این هایضربهمنتظر یا بخورد بهدر

کههایقد صدای بود سیر این، وجد با بشنو . را  اسبان

آلودگیخوا خوا برمنغلبهکرد،بایدبگوی بیشترحالت

«بیرونآورد.آنعمیقیبرودکهصدایدختر مرااز

 ررن کردهودستنیازاوجمالتی کهاینهو ووالرا

.کندمیراباخودهمراهمخاطب

بیاناسامی با سعیدرهاخیاباننویسنده اماکنخاص، و

و اماکن دارد. اتناقاد م انی موقعیت کردن روشن

خواکین،هاییخیابان سن خیابان  رس وییدا، خیابان مانند:

خیابانآلتاویا،خیابانسیتیها ،آسایشگاهکانتیهاسویتا 

وسناید فونسو

او وبراییکمخاطبغیراسوانیایی،ایناسامیدرنگاه

غیرواقعی نظر به ناالز  جریانرسندمیو در وقتی اما  .

اختصاصیکهبهشودمیاستنادههاآنداستاناز با هام ان،

دهندمی سعی نماییدرواقع، از خود این و هایمؤلنهدارند

یکداستانقویاست.

جملایبندی ایانتوانمیجریتبه از را داستان یهن

داستهاترینموفب یکروایتخطیکهچنانهمآندانست. با

اوجگرفتهوهو ووالیبیشتریلیظهبهلیظه،رودمی یت

یابدمی حتی داستان، طو  تما  در ایلیظه. از انتظاره 

آفرینی نآنهایاف نیگرهو کال شودمیکاسته .

تاشودمیوخمی ر ی  هلیظکه  ایانیی خطوط و آخر

 باقی لیظماندمیسردرگ  در تنها ه. دونی که است آخر

شودمیمیلی،متوجهیهمطلبیازروزنامیهالیاابامطالع

کهچهاتناقیافتادهاست.

«مردهبود؟قبال ،مردیروکشتهبودیکهدرواقع ستو،»

 ■«ه.طورهمیندقیقا »
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 «پوستاناردوگاه سرخ»بررسی داستان کوتاه   

«یتامیمدیر»؛«ارنستمیلرهمینگوی»نویسنده

 
ساح  قایبدر دریاچه

 اروییدیگریراآمادهکرده

 دو سرخووستبودند. ننر

بودندمنتظرایستاده

  درش و عقبنیک در

شدندقایب سوار وآنهاسرخووستو ه دادند ی یازرا

سوارشدهاآن  اروبزند. قایب اروییدرعقبعموجورجتا

سرخووست شد. سوار سوارجواناردوگاه و ه داد قایبرا

 در جورج عمو که را قایب تا بزند.آنشد  ارو بود

درتاری یبهراهافتادند.نیکصدایحرکت اروهایدوقایب

 را شنیدمیقایبدیگر در تویمه، جلویفاصلهکه دوری،

روهاآن کهدرحرکتبود. سرخووستی بود. سرد آ هوا ی

امادادمیتالشزیادیازخودنشانزدمیرا اروهاآنقایب

 یوستهجلوترآلودمههوایآندرقایبدیگر

هاآناز .کردمیحرکت

«بابا،کجاداری میری ؟»نیک رسید:

می» اردوگاه هاسرخووستری  ری می.

«.دیدنزنسرخووستیکهخیلیمریضه

«اوهو .»نیکگنت:

بهآن که دیدند را دیگر قایب خلیج سر

عموجورجتویتاری ی سیگاربرگساح کشیدهشدهبود.

کشیدمی سرخووست عموجوان. کشید. ساح  به را قایب

 جورج داد. برگ سیگار سرخووست دو هر  شتهاآنبه

وسرخووستی خلیج کنار از داشت دست به فانوا که

سوسواردچمنزاریک افتادند. راه به شبن خیسبود از ه

 و گرفتند  یت در را گکرگاهی شدند، ایدهجابهجنگ 

 انداختهبودندوتا کشیدههاتوهآنرسیدندکهدرختانترا

؛چوندرختانهربودترروشنبسیاردهاینجاشدهبود.هوادر

 سرخووست بودند. کرده قطع را طرفت ایستاده،جواندو

ادامهراهشاننوستراخاموشکردوهمهدرطو جادهبهفا

آمد.شانطرفبهسر یچیرسیدندوسگی اراکناندادند.

روروبه هاییکلبههایچراغهاآنی چش  کهخوردمیبه

.چندس کردندمیزندگیسرخووستانبار  یلرزتویشان

 شانطرفبهدیگر سرخووست دو آوردند. راهاس هجو 

دهجایکنزدیکلبهی نجرهبرگرداندند.تویهاکلبهطر به

 تویدرگاه دستچراغیروشنبود. به چراغ و بود ایستاده

 داشت. زن کلبه چوبیجوانتوی تخت روی سرخووستی

اشبچهسعیکردهبودشدمیبود.دوروزدرازکشیدهدیواری

 تما  بیاورد. دنیا به اهای یرزنرا به کمککردهاردوگاه و

و بودند رسانده باالدستجاده به را خودشان مردها بودند.

 کشیدمیتویتاری ینشستهبودندسیگار زنودادجیغندتا

نشنوند. نیکوکههمینرا ننرسرخووستبهدنبا  در دو

زنتویهوارفت.عموجورج ابهکلبهگکاشتندجیغزنبه

.سرشزدمیرلیا تنومندتخت ایینیدرازکشیدهبودوزی

 طر یکبه شوهرش باالیی تخت توی بود. درازچرخیده

کشیده از  یت روز سه وضعآنبود. به را خودش  ای

تبرزخخراشید  داشت یپکردمیبا بود. اتاق.کشیدمیه

رابویبدیگرفتهبود.

آنمقداریآ رویاجاقبگکارندودرداد درنیکدستور

حا که نیکحر زد.شدمیآ گر  با

 میخان این»گنت: دنیا به بچه آره،داره

«نیک.

«دون .می»نیکگنت:

 گنت: کن.نمینه» درش گوش دونی.

از کهداره میکاریرو اسمتگکرونهسر

می بچه زایمونه. دنیا به یادخواد اونبه و

روکننبچهمیخوادبهدنیاشبیاره.تمو عضالتتسعیمی

«کنن.هاهمینوثابتمیبهدنیابیارن.اینجیغ

«.طوراینکه»نیکگنت:

دراینوقتزنفریادکشید.

نچیزیبهتبدینتونیراستی،بابا،شمانمی»نیکگنت:

«تاجیغن شه.

 گنت: ندار » درش بیهوشی داروی من نه. به؛ اما

شهایغج به من کرد. اعتنا چون دینمگوشهاایننباید

«اهمیتیندارن.

شوهرتویتختباالییغلتخوردورویترابهدیوارکرد.

زنیکهتویآشوزخانهبودبااشارهبهدکترگنتکهآ داغ

 درنیکتویآشوزخانهرفتونصفآ کتری آمادهاست.

بزرگراتویلگنریخت.دستمالیرابازکرد،چندینشیعرا

آ کتریانداخت.یهماندیباقبرداشتوتوی

باهایتدستوشرو کرد«بایدبجوشن.هااین»گنت: را

گر  آ  لگن توی بود آورده اردوگاه از که صابونی قالب

نیک و پدرش در عقب قایق 
ها  شدند و سرخپوستسوار 

ها  آن را هل دادند و یکی از آن
 سوار شد تا پارو بزند.
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راهاآنکهاوکردمی درشراتماشاهاینیکدستبشوید،

ساییدمیوبهه زدمیصابون راهایتدستکهطورهمان.

.زدمیحر شستمیوتما وکما دقتبه

« بایدازسربهدنیابیاناماگاهیهابچهببیننیک،ااهرا 

نیست.وقتیازسردنیانیانبرایهمهدردسرزیادیطوراین

یدرستمی شایدالز بشهمناینخانموعم کن . هکنن.

«مددکوتاهدیگهمعلو میشه.

مدوردتویکلبهآرضایتخاطر یداکهایتدستوقتیاز

سرگر کارشد.

م»گنت: برای لیافو مناین بهتره جورج. بزن،  س ن

«تنزن .دستبه

مرد سه و جورج عمو کرد عم  به شرو  که بعد

سرخو ن ند. حرکت تا گرفتند را زن عموزنوست دست

و«ماچهس کثافت!»عموجورجگنت:جورجراگازگرفتو

قایب با جورجرا اوسرخووستجوانیکهعمو به بود آورده

برای درشگرفته نیکلگنرا کردوخندید. کارنگاه بود.

مدتیطوالنیطو کشید.

 درنیکنوزادرابلندکردوبه شتت

ننسب ش تا دستزد به را سوساو د،

 یرزنداد.

 »گنت: نوزاده، این کن، نیکنگاه

«خوشتمیآددستیاردکتری؟

 بر«آره.»نیکگنت: گرداندهسرشرا

.کندمیکارچهبودتانبیند درش

گنوچیزیراتویل«بیا.اینه ازاین.»گنت: درنیک

نگاهن رد.آنانداخت.نیکبه

حاالوقتترسیدهچندتابخیهبزن .دلت» درنیکگنت:

تما می میخواد نیک، ن ن، کندلتمیخواد ه.خودتشا

«ش افیکهداد بایدبدوزمت.

ننیک کردمینگاه بود وقت خیلی رااشکنج اوی.

 درنیککارشراتما کردوازجابلندشد.بود.دادهازدست

لگنرابردعموجورجوسهمردسرخووستبلندشدند.بیک

 گکاشت. تویآشوزخانه دستتنگاه به جورج .کردمیعمو

 خندید.جوانسرخووست و آمد یادش به موضو 

 درنیک«،جورج.زن مییهک  راُکسیدتبه»دکترگنت:

آرا سرشرا ایینآوردبهزنسرخووستنگاهکرد.زنحاال

چهدانستنمیبودوچشمانترابستهبود.رنگت ریدهبود.

.آمدهسرنوزادبر

بلند دکتر گنت: و ایستاد »شد سر صبحیه .زن میفردا

سنایگناامی  رستار اهر چیینجاارسه الز و زهاییکه

«آره.داری می

 رخت ن به بازی از بعد که فوتبا  بازی نان روندمیمث 

اینه یهمطلبجانانهبرای»گنت:بشاشو رگوشدهبود.

چاقویجیبیویمجله یه عم سزارینبا جورج.  زش ی،

«دو مانند.یرودهدوختناونبانُهفودنم

.کردمیبودوبهدستتنگاهعموجورجکناردیوارایستاده

«توآد بزرگیهستی،جدیمیگ .»گنت:

 گنت: یکنگ»دکتر بنداز .الزمه مورور  در به ه  اهی

هااین جوراینتو همهتیم  اافتاده یتمسای  از شون

کرد.ک  تیم  خو  خیلی بابا این که بگ  باید «تره.

دستتخ زد. سرخووستکنار سر روی از را یسشد. تو

طورهمان با روییکدستکهچراغرا گرفتهبود ایترا

رد.سرخووستتخت ایینیگکاشت،باالرفتونگاهکیلبه

 بود. دیوار خونرویتبه بود. گوشدریده گلویتگوشتا

راکهتنتتویرختخوا درستکردهبود رایچالهگلویت

چ دست روی سرش بود. وکرده رارقت

کهروبهباالایلبهغبازبودوباداشت.تی

.شدمیبودالی تویدیده

 گنت: »دکتر کلبه از بیروننی و ،ببر

«جورج.

 این به نبودنیازی درگاهکار توی نیک

سر دست، به چراغ  درش، وقتی و بود ایستاده آشوزخانه

 دادسرجایتسرخووسترا چیزهمهقرار دید.روشنیبهرا

  یترایجادهوقتی در بودند انداخته را درختانت که ا

 در.شدمیگرفتندتابهدریاچهبرسند،هواتازهداشتروشن

نی ی.خیلیمتأسن ک»نیکگنت: «هتوروباخود آورد ،

بودازمیانیهمه نشاطیکه سازعم بهاودستداده

.بودرفته

«ی.اشاهداتناقوحشتناکیبوده»

 گنت: بههازن»نیک دنیاهمیشه به بچه سختی این

«آرن؟می

«نی یخیلیخیلیاستثناییبود.اینه»

«چرااونخودشوکشت،بابا؟»

«ون تیم بعضیچیزهارونداشت.دون ،نیک.گمنمی»

«کشن،بابا؟یمردهاخودشونومیخیل»

«هاشون،نیک.ینهخیل»

«چی؟هازن»

«خیلیک .»

بعد که شروع به عمل کرد عمو 
جورج و سه مرد سرخپوست زن را 
گرفتند تا حرکت نکند. زن، دست 
عمو جورج را گاز گرفت و عمو 

 «ماچه سگ کثافت!»جورج گفت: 
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«؟وقتهی خواینبگینمی»

«چرا،گاهیالبته.»

«بابا؟»

«بله.»

«عموجورجکجارفت؟»

«شه.اونچیزیتنمی»

«بابا،مردنسخته؟»

«گمون خیلیه آسونباشه،نیک.بستگیداره.نه»

 ارو  درش بود، عقب در نیک بودند، نشسته قایب توی

.ماهیخارداریباالآمدمیباالهاتوهخورشیداز شت.زدمی

رادرنیکدستتگکاشت.جابهازخوددرآ ایدایره رید،

 خن ی توی گرفت. صبیگاهییگزندهآ  بود. تویگر 

 ارو  درش و بود نشسته قایب عقب در زود صبح دریاچه

■.میردنمیوقتهی کهکردمی،احساازدمی



گلشیریمترج :احمد



 بررسی داستان

 راوی: سوم شخص عینی

مثا :

دریاچهقایب اروییدیگریراآمادهکردهبودند.دودرساح 

...بودندمنتظرایستادهننرسرخووست



 اجتماعی گرای واقعژانر: 

سرخووستیرویتختچوبیدیواریجوانتویکلبهزن

دودرازکشیده بود. بهاشبچهسعیکردهبودشدمیروز را

کردهبودند.اردوگاهبهاوکمکهای یرزندنیابیاورد.تما 

عناصر داستان )زمان، مکان، توصیف، صحنه، 

( ...تصویر

زمان:

درتاری یبهراهافتادند.دوقایب*

کهخوردمیبهچش هاییکلبههایچراغهاآنیروروبه*

.کردندمیزندگیسرخووستانبار  یلرزتویشان

م ان:

کنارکهفانوابهدستداشتازسرسرخووستی شتهاآن

خلیجوچمنزاریکهازشبن خیسبودبهراهافتادند.سوس

ایبهجادهواردجنگ شدند،گکرگاهیرادر یتگرفتندو

 انداختهبودندوتا کشیدههاتوهآنرسیدندکهدرختانترا

بود؛چوندرختانهرترروشنبسیاردهاینجاشدهبود.هوادر

دوطرفتراقطعکردهبودند.

یف:توص

سرخووستیرویتختچوبیدیواریدرازجوانتویکلبهزن

دو بود. بودشدمیروزکشیده بهدنیااشبچهسعیکرده را

اردوگاهبهاوکمککردهبودند.مردهاهای یرزنبیاورد.تما 

تاری ی توی و بودند رسانده جاده باالدست به را خودشان

زنرانشنوند.ودادیغجندتاکشیدمینشستهبودندسیگار

 صحنه:

زنتویتخت ایینیدرازکشیدهبودوزیرلیا تنومند

زدمی به سرش باالییطر یک. تخت توی بود. چرخیده

 ایخودشراآنبود.سهروز یتازدرازکشیدهشوهرش

 وضع زخخراشید به تبر  یپکردمیبا داشت بود. ه

.رابویبدیگرفتهبوداتاق.کشیدمی

تصویر:

طورهمان با را چراغ رویی دستکه  ایترا بود گرفته

تخت ایینیگکاشت،باالرفتونگاهکرد.سرخووستیلبه

بود. دیوار خونرویتبه بود. گوشدریده گلویتگوشتا

راکهتنتتویرختخوا درستکردهبود رایچالهگلویت

غبازبودوبارارداشت.تیقتوکردهبود.سرشرویدستچ

.شدمیکهروبهباالبودالی تویدیدهایلبه



)زندگیومرگ(داستان چیست؟!  ی مسئله

مرگ و نجهدستزنیبا دنیاکندمیگر  موجودیبه تا

کندمیگر و نجهدستندگیباززن،آنمردطر آنآورداز

تابهاستقبا مرگبرود.

:هامثا 

رخووستیرویتختچوبیدیواریسجوان*تویکلبهزن

دوروز بهاشبچهسعیکردهبودشدمیدرازکشیدهبود. را

 تما  بیاورد. بودند.های یرزندنیا کمککرده او به اردوگاه

توی و بودند رسانده جاده باالدست به را خودشان مردها

 سیگار بودند نشسته کشیدمیتاری ی تا راودادیغجند زن

نشنوند.

دوننرسرخووستبهدنبا  درنیکوعموجورج اکهنهمی

بهکلبهگکاشتندجیغزنبههوارفت.

زنتویتخت ایینیدرازکشیدهبودوزیرلیا تنومند

چرخیدهبود.طر یک.سرشبهزدمی
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تویتختباالییشوهرشدرازکشیدهبود.سهروز یت*

بود.هکردمیزختبرباخراشید  ایخودشرابهوضعآناز

رابویبدیگرفتهبود.اتاق.کشیدمیداشت یپ



 محور معنایی داستان چیست؟!

 عد  انسان، شخصیتی و روحی باروبروضعف شدن

 که وسیلهبهواقعیتی انسان وجودخود است.آمدهبه

مثا :

«چرااونخودشوکشت،بابا؟»

«رونداشت.دون ،نیک.گمون تیم بعضیچیزهانمی»

«کشن،بابا؟خیلیمردهاخودشونومی»

«هاشون،نیک.نهخیلی»



ت مندی داستان چیست؟!لدال

هرچیزیبههرش لیبایددالیلیداشتهباشدچیزیکه

این نوزادداستانمه است)تولدنوزادوخودکشیدر ( در

 هویت عد  با و سردرگ  ،روروبانسان

ن زایترا درد تیم  رااست. تولد دارد

 داندمیبیهوده برای شدنمواجهبنابراین

ازترناتوانیاداندمیخودراآمادهنآنبا

باورکندکهخودآن حقیقتیرا استتا

شدهاست.آنباعآحیاد

مثا :

دستتخیسشد. زد. سرخووستکنار سر روی از را  تو

طورهمان با را چراغ ی دستکه  ایترا بود رویگرفته

رد.سرخووستتخت ایینیگکاشت،باالرفتونگاهکیلبه

 بود. دیوار خونرویتبه بود. گوشدریده گلویتگوشتا

راکهتنتتویرختخوا درستکردهبود رایچالهگلویت

رارداشت.تیغبازبودوباقتوکردهبود.سرشرویدستچ

.شدمیکهروبهباالبودالی تویدیدهایلبه

«،جورج.ببربیروننی وازکلبه»دکترگنت:

این نبودنیازیبه ایستادهکار آشوزخانه نیکتویدرگاه

سر دست، به چراغ  درش، وقتی و بود را سرسرخووست

دید.روشنیبهراچیزهمهقراردادجایت

 داستان خبری است.

مخاطب نویسنده اطرا  جهان از .سازدمیخودآگاهرا

انسان ااهرش بیاید،برخال  کنار واقعیت با نیست قادر

درستی در  و راهشناخت تنها ندارد، اطرافت جهان از

.داندمیراخودکشیآنرهاییاز

مثا :

دستتخیسشد. زد. سرخووستکنار سر روی از را  تو

طورهمان با را چراغ رویی دستکه  ایترا بود گرفته

رد.سرخووستباالرفتونگاهکتخت ایینیگکاشت،یلبه

بود. دیوار خونرویتبه بود. گوشدریده گلویتگوشتا

راکهتنتتویرختخوا درستکردهبود رایچالهگلویت

رارداشت.تیغبازبودوباقتوکردهبود.سرشرویدستچ

.شدمیکهروبهباالبودالی تویدیدهایلبه

ختاری نویسنده از نظر ساروایت: مدرن ولی  ی شیوه

 نگرشی سنتی دارد.

مثا :

.اهرزن میفرداصبحیهسر»شدایستادوگنت:دکتربلند

چیزهاییکهالز داری واینجا رستارسنایگناامیرسه

«آره.می

 رخت ن به بازی از بعد که فوتبا  بازی نان روندمیمث 

لبجانانهبرایاینه یهمط»گنت:بشاشو رگوشدهبود.

عم سزارینبایمجله جورج.  زش ی،

یهچاقویجیبیودوختناونبانُهفود

«دو مانند.یرودهنم

عموجورجکناردیوارایستادهبودوبه

.کردمیدستتنگاه

 جدی»گنت: هستی، بزرگی آد  تو

«میگ .

 است. یدوسطحداستان 

سطحاو :

 عد واضحو روزیاستیاست. یچیدگیزبانآش ار دو

حم  وضع را او دکتر دارد، زایمان درد سرخووستی زن

داستکندمی طورینهمآن. زیرالیهمی یت و دو رود ی

.شودمیساخته

مثا :

سرخووستیرویتختچوبیدیواریدرازجوانتویکلبهزن

دوروز بود. بودشدمیکشیده بهدنیااشبچهسعیکرده را

...اردوگاهبهاوکمککردهبودندهای یرزن بیاورد.تما

سطحدو :

درهمینشودمیداستاندارایکنتوتصویر ردازیعالی

 .آیدمیبیرانبهوجوددونو موقع

و ثابت ثانویه( )ثابت اولیه

ثابتاولیه:

هر چیزی به هر شکلی باید دالیلی 
که در این  داشته باشد چیزی

داستان مهم است )تولد نوزاد و 
خودکشی پدر نوزاد( انسان 

رو روبسردرگم و با عدم هویت 
 است.
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وضعتواندنمیوکشدمیزنسرخووست،دوروزاستدرد

 کهطوریبهحم کند، به سیگارباالدستمردان رفته جاده

او ثابتیقضیهتاصدایجیغزنرانشنوند. سکشندمی

بارداری= وضع حمل +زن اولیهاست.

ثابتثانویه:

 خودکشی نوزاد گوشکندمی در تا گوش را، گلویت

،چونتیم صدایهمسرشرابرایوضعحم ندارد.بردمی

ثانویهاست.دو ثابتیقضیه س

 دم تحمل= خودکشیمرد+ ع

 تقابل )مرگ / زندگی(

  توضیح:

جایی یت کیرآسیبانسانروحی کهدچاررودمیداردتا

.دیگرنهخودرازندمیبیماریروانیشدهدستبهخودکشی

از را، دیگری موجود حیاد نه دارد باور

برای جایی دیگر کود  حیاد با طرفی

جهان ترکوچک درشنیست. استآناز

 انسانبه ادامهآنکه امیدبه و د ببندد

باشد. داشته حیاد

الزمهیکنگاهیه به»گنت:دکترمثا :

 بنداز . مورور هااین در جوراینتو  اافتاده یتمسای 

ک تیم  همه از خیلیخو شون اینبابا بگ که باید تره.

کرد. «تیم 

دستت زد. سرخووستکنار سر روی از را خیسشد. تو

طورهمان با را چراغ رویی دستکه  ایترا بود گرفته

رد.سرخووستتخت ایینیگکاشت،باالرفتونگاهکیلبه

 بود. دیوار خونرویتبه بود. گوشدریده گلویتگوشتا

بود رراکهتنتتویرختخوا درستکردهایچالهگلویت

غبازبودوبارارداشت.تیقتکردهبود.سرشرویدستچو

.شدمیکهروبهباالبودالی تویدیدهایلبه

ابتدایداستانباتولدشرو وانتهای داستان: بندی پایان

ینقطه.زندگیانسانبازگشتینداردشودمیبامرگتما آن

 اتما  و تعیینآنآغاز  یت است.از شده مشخص و



ساح  مثال ابتدای داستان: قایدر  اروییدریاچه ب

منتظرایستادهننرسرخووستدیگریراآمادهکردهبودند.دو

بودند.

راآنهاسرخووستقایبسوارشدندودرعقبنیکو درش

درسوارشدتا اروبزند.عموجورجهاآنه دادندوی یاز

قایبراجوانقایب اروییاردوگاهسوارشد.سرخووستعقب

قسوارشده دادو کهعموجورجدرتا بود اروآنایبرا

بزند.

بهراهافتادند.نیکصدایحرکت اروهایدرتاری یدوقایب

 را شنیدمیقایبدیگر در تویمه، جلویفاصلهکه دوری،

کهدرحرکتهاآن سرخووستی بود. سرد آ هوا روی بود.

 هاآنقایب  ارو اززدمیرا زیادی تالش

 نشان امدادمیخود در دیگر قایب آنا

حرکتهاآن یوستهجلوترازآلودمههوای

.کردمی

«کجاداری میری ؟بابا،»نیک رسید:

می» ری  هاسرخووستاردوگاه ری می.

مریضه. خیلی که سرخووستی زن گنت:«دیدن نیک

 «اوهو .»

مثال انتهای داستان:

 «بابا،مردنسخته؟»
باشهنه» آسون ه  خیلی داره.گمون  بستگی نیک. ،»

.زدمیتویقایبنشستهبودند،نیکدرعقببود، درش ارو

ماهیخارداریباال رید،آمدمیباالهاتوهخورشیداز شت .

جابهازخوددرآ ایدایره درآ نیکدستتگکاشت. را

صبیگاهییگزندهگرفت.تویخن ی تویدریاچهگر بود.

 زود عقبصبح قایبدر  ارو  درش و بود ،زدمینشسته

■.میردنمیوقتهی کهکردمیاحساا

 

ابتدای داستان با تولد شروع و 
شود.  انتهای آن با مرگ تمام می

زندگی انسان بازگشتی ندارد 
ی آغاز و اتمام آن از پیش  نقطه

 و مشخص شده است. تعیین



 

 2934 ماه فروردین|چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و ششم شماره 14

 هراس از نوشتن 
 «مهناز ارسا»



 آیا نوشتن استاز باشیدشده داشته حسکنید؟واهمه

هرروزقل رادوستداریدبنویسیدولیبترسیدکهبنویسید؟

بهت عویببرداریدوبخواهیدکهبنویسیدوهرروزنوشتنرا

نوشتنراکناربگکارید...ک ک بیندازید؟

؟شوندمیچهکسانیدچارهرااازنوشتنکنیدمیتصور

معموال  که فردی آش ارداندمینویسدمیهر نوشتن، که

کهبررویایاندیشههرمسلما وساختنخالقیتدروناست

 طرح باشد.شودمیکاغک داشته منتقدی که است مم ن

 نوشتن همراه به را نقد خودش بهآوردمیبا نوشتن .

برایهمینکاریبسمش  هاستاندیشهگکاریاشترا  و

،مسئولیتنویسدمیشخصیکتابیرااستوبرایمثا وقتی

خودرابایدبوکیرد.ینوشتهخو وبدبودن

مم ناستکهشخصازنوشتنبهدلی اینگریزاناست

جکا اثرگکارکهبایدگونهآناشنوشتهترسدمیکه نباشد،

تیت نتواندمخاطبرا قرارتأثیرنباشدو

کافی استعداد شخص است مم ن دهد.

 ولی باشد قواعددرواقعداشته و فنون با

 غیره مقالهو باشد،ناآشنانوشتنداستان،

 را فنون این تجربی ش   به فراگرفتهیا

ه  مم ن باشد، نگکرانده کالسی و هرااباشد هستکه

یتجربهکافیباشد.شایدننساعتمادبهشخصناشیازعد 

باعآتراشخصدراینزمینه_کوچکهرچند_ش ستی

شود.

 بعد شناسیرواناز کنی  نگاه مسئله این به معموال که

نظرشخصیتی ه از با افرادمتناودهستندافراد بعضیاز .

 است باهایوی گیمم ن داشته مثا خاصی برای شند.

باشند حتیخجالتی نظراینبرایمعموال ،حساایا افراد

استدیگران مه  بسیار بنابراین؛ نوشته دیدهاآناگر از

دیگران استکه مم ن شود، ایندرواقعرد ترات رار از

 ناهببرند. هرااایننوعیبهتراازش ستمسئلهبهانزوا

فراخوانی ازعدرواقکهکندمیرا این همیبوبیتترا از فرد

واهمهدارد.دستبدهد،

 یکهمچنین بزرگنمایی به افراد کوچکش ستبعضی

. ردازندمی







شایدزیادمه نباشدبرایفردیدیگرانموضوعیکهبرای

یکشو تلقیشود.یمنزلهبهمم ناستدیگر

آید.فردیوشخصیتیفرد یتمیهایوی گیاینجا ای

.خودش ستآیدمیوباور کیری یت کیریتلقینیمسئله

راالمث ضر این!شودمیراهگشایش ستدیگریمعموال 

؟یاخوشبختی،خوشبختیبهآوردمیکه و ، و ایدشنیده

 آوردمیهمراه ناخودآگاهبازدمیباریکوقتیکسیمعموال ؟

 برایباختیدیگرآماده اکندمی هنترا ینموضو باعآ،

نتواندشودمی اشنوشتهفرد یکتراخوبیبهرا ارایهدهد.

وهمیناندازدمیبهدرونشخصچن ناخودآگاهبهش  

شدید،وبانیباعآ وسواسی با این ه با فرد که است این

اشنوشته؛علیرغ این هدوبرابربررویخواندمیرااشنوشته

ازمعایبیداردوبرایچا مناسبباشنوشتهاماکندمیکار

نیست.

بسیارسؤا  جوا  چرا؟ که اینجاست

سادهاستبایدبهاینمسئلهتوجهکردکه

 که اشنوشتهفردی درنویسدمیرا

یدچارهرااوتردیدنسبتبهناخودآگاه

 است. کال خود ستناخودآگاهاینضمیر

یککهوقتی؛دشومیازدرونآد هااندیشهکهباعآتراوش

کامیابیراناخودآگاهکهضمیرمسلما ترادردرونماباشد

استکهمسایلیهو وهراا،اضطرا ازازماخواهدگرفت.

شودمیمننیتلقی ورزشمعموال ، تئاتردر شاهدخوبیبهو

 که هستی  هابچهاین که ؛شوندمیموفبترسندنمییی

معموال ؛شوندمیراوتردیدت،کهدچاردودلیهاآنبرع س

 خود زندگی عقبدر نشینیدچار رکود ، ناکامیدرنهایتو

.شوندمی

دیگرایناستکهآیامم ناستهرااازنوشتنبهسؤا 

هایعلت  یتآید م نونادمثال دیگر برمالشدن ترااز

 ناخودآگاهضمیر اکثر من نظر به هانویسنده؟ ،جریتدارای

شها و کافیمتجسارد و ازمعموال هستند جایی اگر

از،اندزدهرادرداستانیجاآنوبرداشتهخاطرادزندگیخود

راز،ترسیبد ندارند.آنبرمالشدن

استکهمم ناستسوعتناهماتیهرااازنوشتنبراثر

برایمثا هرآدمیمم ناست یتبیاید.انسانیبرایهر

روینوشتهکارن ند،نوشتهراخا ،ناگاهعجوالنهبنویسد،بر

نویسد،  شخصی کتابی را می وقتی
مسئولیت خوب و بد بودن 

 .ی خود را باید بپذیرد نوشته
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 که حسکند این ه یا بنرستد. استاشنوشتهآماده خو 

کما کهدرحالی آندقتیبیبا منظورمناین...خواندمیرا

خو آموزیدانتاستکهمم ناست انشایترا باشدکه

صرفا ننوشتهباشدولیاستعدادکافیداشتهباشد.بهنظرمن

نباید چنین نوشته، یک اساا بر راآموزیدانتکه

خواندوبایدبهاوفرصتدادکهباگکاشتنوقتاستعدادبی

بیشترومطالعهوتالشبیشتربهموفقیتدستیابد.

کهبرای مطرحاستکهاین هچطوربایدبرچنینسؤالی

ترسیغلبهکرد؟

ندوکاوکدیگردردرونخودباریکبهنظرمنشخصباید

؟داندمیخوبیبهرانویسیداستانکند.آیاتما فنونوقواعد

.مطالبیکهدربرآیددر یت می معلومادخودداندمیاگرن

نویسیداستانموردقواعد دوبارهخوانیآمدهوغیره استرا

کند.درراهنوشتنکوشاباشدوممارستکافیب ند.آنگاهبا

 وننساعتمادبهافزودن کند غلبه تراخود بر بتواند خود

درمورداینمطلبچهدیگرانمطلبیرابنویسدونترسدکه

دارایبارارزشیکافیاستیااشنوشتهخواهندگنتکهآیا

،بدبینییجابهاستیاخیر؟بهتراستشخصچا قاب نه؟

رادر هنخودافزایتدهدوازاسترا،اضطرا بینیخوش

سازدمی هنراآشنتههااینازهرکدا یبورهیزد.چهونگران

و  هن سردرگمی باعآ که است عاملی  هن آشنتگی و

درنهایت نوشته بودن نوشتهشودمینامناسب ازای. که

براش هنی آیدمینته ندارد،آنمسلما ، را شنا  خطوط

وکولهکج فنون و قواعد نویسیداستاناست، رعایتآندر

.خوردمیبهچش آناثراضطرا وهراادرمسلما نشدهو

فنون و قواعد این ه علیرغ  ه  نویسندگی گنت باید

 من مثا  برای هست. ه  عالیب تابع دارد شخصا خاصی

هایداستان دار . دوست بسیار را هلمز ینیوهشرلو 

من شخصی خصوصیاد با دوی  کانن نویسنده نوشتاری

من و خواندنکلمادلندنهماهنگیداشته دودآلودمهاز ،

لکد کال وگاهبعضیافرادمم ناستبر میآبی یپو...

  لیسی داستان به عالقهبینسبت یا نگارشیشیوهباشند

هایداستاننویسندهرانوسندند.برایمثا منخود ازبین

راخیلیهاداستانادبیچو ،بعضییمجلهنگارشیافتهدر

سند  می کمترهابعضیو را ؛ چرا؟ یهمهباالخرهاما

هاداستان بعضیقرارگرفتهتاییدمورد باید چرا راهاداستان،

فردی خلقیاد و خصوصیاد با دیگر این بوسند ؟ بیشتر

کهرازورمز،افسونهاییداستانمرتبطاست.برایمثا من

 در عشب آنو را  سند میباشد خایگونهبهو شونتاز

گریزان .



باریکدر ایاننظرشخصیمنایناستکهخو یابد،

آی میبهدنیا اگرکهباریک. فرصتداری کهزندگیکنی .

بایدکهتراوواهمهراای کردهنوشتنرابههردلی انتخا 

بنویسی ونترسی  نشینیعقباگربترسی و...کناربگکاری .

امتکافیبرایبیاناف ارخودنداشتهوشهجریتکنی ،اگر

خواهی رسید؟به بهکجا نباشی . و رکار اگرکوشا باشی ،

 نوشتن از که اشخاصی من هراسندمینظر بهقدرآنباید

بتوانند کافی یداکنندوننساعتمادبهنوشتنادامهدهندتا

 ■برترادرونیخودغلبهکنند.
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  «غریق جهان زیباترین» بر داستان نقدی 
«قنبریسیر»؛«گابری گارسیامارکز»نویسنده

جهان» غریب «زیباترین

سبک به است داستانی

مارکز که جادویی ریالیس 

 بهآندر دست

.زدهاستیسازاسطوره

 بیانگر ایجامعهداستان

کهدر ایستا استکوچکو

هایخواستسطحتوقعادو

بدونهی  و مانده ک خود

دهدمیازدنیایبیرونبهحیادخودادامهاطالعی کوچک.

 یجامعهبودن را ازتوانمیداستان مارکز توصیناد از

 تنها تعدادیزنوودوبیستروستاییبا و چندمرد و خانه

.بچهدریافت

 داستانایالعادهخارقاتناق در که

 ویاایبهجامعهمعهجاهمینتبدی افتدمی

ااست امر این شدنکه  دیدار طریب ز

نا تأثیرگکاریی دیده «اسطوره»به

.شودمیمم ن

 مارکز داستان ابتدای طورایندر

وبرآمدگیدرساح چشمشانبههابچهکهنویسدمی تیره

درهاآنوشدمینزدیکهاآنامواجافتادکهازوسطدریابه

ابعدندکهکشتیدشمنویایکنهن استامابتداف رکرد

.فهمیدندکهیکغریباست

 گیردمیتصمی این همارکز ابتداتا جنازههابچهدر با را

 روبرو بهدیدیاشارهکندبیانگر هاستآنیسادهاو اتناقی.

 توییر یک با که جوامعی تما  در که رخشوندمیروبرو

جدیدرای دیدهکهدرابتداایعدهبهاینصوردکه.دهدمی

 کنندمیحس تشخیصت دهندمیو شایدبرندمیگمان

درنهایتتوطئهایستازسویدشمنیایکعام ویرانگر،اما

نگاه رازانشانبهنگاهیسادهوشوندمیروبروآنکهبا ،

اهمیتبی کندمیتوییر قسمتطورکلیبه. این در

اشنویسنده شناخت در افراد عجز به وهای دیدهاره جدید

.اطرا خودداردجدی

ایاشاره آمدن به مارکز دارد،که دریا وسط از غریب

وساح روستاراتربزرگاستکهدریارابهدنیاییاینشانه

.دهدمیکوچکنسبتایبهجامعه

بیرونآمدنغریبازد دریانشانازتوییرهاییاستکهبا

دنیای به  ا بیرون دنیای د  از عمیب بینت و شناخت

.خودکنندرن ه راچیزهمهتاگکارندمیترکوچک

غریبتعبیرعنوانبهه نیستکهمارکزازجنازهدلی بی

.مردمتاستیدهندهنجادغریقیکه.کردهاست

ساح  کنار از گکردمیمردیکه چشمتبه وهابچهو

 غریب افتدمیمرد انشانهنیز، است برایشدهشناختهی

وحتیمرد رفتارونگاهیعادیکههنگامیرواقعد.خواننده

ایعدهدارند،(دراینجااسطوره)جدیدی دیدهیبهاهمیتبی

دانندمیآگاه یداشدهکهوجوداوراموجبخطراداحتمالی

وقایعکه برابر دلی مقاومتهمیشگیانساندر به اینامر

.جدیداست

 زنانی از بعد قسمت در یسدنومیمارکز غیا که در

درحا جستجوینا ونشانکهآنمردانش

غریبدرروستاهایاطرا هستند،دورمرد

وکنندمیازویمراقبتواندگرفتهغریبرا

بااوارتباطیاحساسیازسردلسوزیبرقرار

.کنندمی

 زمان همین وهایوی گیدر جسمانی

تیت را زنان غریب رفتاریمرد و ااهری

باعآرتأثی و داده خودهاآنکهشودمیقرار اف ار در را او

.یکاسطورهبوکیرندشعنوانبه رورشدادهو

اولیهاسطورهمعرفیی کیرندهعنوانبهاین همارکززنانرا

:دلی داشتهباشدتواندسهمیکندمی

اهمیتنقتزناندرتصمیمادجامعه .۰

شنا ت ا وی در مردان که زمانی غریبدرست مرد خت

باالبرده اسطوره یک مقا  در را یکجنازه زنان وهستند

 .کنندمیبااورفتارواراسطوره

کههنگامی گردندبازمیمردان جدید وضع واندناراضیاز

زنی ارچهراازکههنگامیمخالفبانظرادزنان،اماشددبه

 غریب مرد شددبهه آنمردداردبرمیصورد تأثیرتیت

وتصمی زنانمبنیبراسطورهنا نهادنمردغریبقرارگرفته

  کیرندمیرا واصلییگیرندهتصمی درواقعدرتما جوامع.

اماعام جدیواندبودهنق قوانینمردانمسئو وضعویا

گنتکهتصمیمادتوانمی؛وزنانهستندهاآنبرتأثیرگکار

.زناناستدرطو خواستوتمایالدهاآن

زیباترین غریق جهان داستانی 
است به سبک رئالیسم جادویی 
که مارکز در آن دست به 

 .ی زده استساز اسطوره
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زناننگریییجزبهاشاره .2

کهزنانمتوجهشدندکهمردغریبازتما نویسدمیمارکز

ترمتناودودرک ترچهارشانه،تنومندتر،ترقویهاآنمردان

استتربرجستهو . از نشان زناندرنگریجزییاینرفتارها

حوادثزندگیدارد برخوردبا هازنیجابهشایداگرمردان.

غیرعادیتناودشدندمیروبروبامردغریب

اوراودادندنمیاوباافراددیگرراتشخیص

عادیبرایهمیشهدفنیجنازهمانندیک

وکردندمی او که هستند زنان اما ،

یبرجستههایوی گی را کام طوربهاو

 و راآنشناخته ها و یکیشایستهدرخور

 .انددادهاسطورهتشخیص

ناندرمقا اکثریتز .۳

همهتویمردها»:درقسمتیازداستانگنتهشدهاستکه

 یافتندگرفتندمیهنتقایبجا بنابراینوقتیمردغریبرا ،

کسینا دیدنشدهابندیدرکافیبوده دیگررانگاهکنندتا

 .«است

اینبرداشتراکردکهمردانتوانمیازاینقسمتداستان

 را کمی شدهجمعیت شام  تش ی درواقعو را اقلیت

.دهندمی

اینقسمتاشارهبهاینموضو داردکههنگا اهوریک

،امااقلیتی کیرندمیاکثریتمرد اورااسطوره، سازمدتی

در او آشناییو دلی عد  به که شده  یدا اینمیان در

نهمیدرنهایتاما،زنندمیعلیهاووشورشاعتراضدستبه

گکاشتههاآنیجامعهجدیدیکه ادری دیدهگروهه با

. کیرندمیآشناشدهواورا

 مردان توسط غریب مرد شدن مخالف) کیرفته گروه

اسطوره دارد( این از نشان مارکز یاسطورهخواهدمیکه

.داستانتبرایهمهاسطورهبماند

ازاین ه س شناختند،هایوی گیزنان را ویسندهنغریب

نویسدمی :« در[مردغریب]هرچندجلویرویشانبود... اما

.«گنجیدنمیتخیلشان

حتی را او و  کیرفته را اسطوره قسمت این در مرد 

کنندمیاماآناندرخودعجزیاحسااکنندمیتیسینه 

راهازاسطورهوراهیادامهچگونهدرندانندشودمیکهباعآ

.رندوروشاوبهرهگی

هایوی گیباکندمیفردییادعنوانبهمارکزازمردغریب

 و جسمی اخالقیبرترهایوی گیمتمایز و کهروحی

اف اروعقایددنیایدرنهایتوازاف اروعقایداوگرفتهنشأد

 آمدهبیرونیاستکهاوازآنجا اینفردممتازمرد خودرا.

وبااف ارخوددهدمیرارقتأثیرتیتکوتاهیزمانمدددر

نبودنیازی»:نویسدمیبرایهمینه نویسندهکندمیهمراه

 دریابندکه کنندتا نگاه را یهمهه دیگر

ندارنددیگرهاآن حضورحضور هرگز که

.«نخواهندداشت

 نشاناز روآناینجمله کهجامعه دارد

ومرد تما رودمیبه ویاییوحرکت یت

عاف ا و حصارر در که را خود قاید

.خواهندکردبارورهایشانمیصورماندهبودراخواهیک 

 مارکز ه  آخر یاسطورهدر تثبیت را وکندمیخود

نویسدمی با مرد  رویهاخانهکاریرن که گ  رویاندن ،

 و تربزرگسخره کف و سقف درهاخانهکردن سعی یشان،

.کنندمیحنظیادونا او

آیین قوانینو اصو سنتیو تما  اینداستان در مارکز

فراموشن ردهاست رعایتکام کردهو رایجمیانمرد را

.شوندمیازمیانمرد برخاستههااسطورهکه

مرد بانسبتدادنمردغریببهاستباناورادر هنخود

باز روری و خاطرادکنندمیاشاسطورهکرده او از حتی و

وسازندمیکوخو نی اتناقادبدیکهمم ناستبرای؛

 ■.ریزندمیبرایتنینتادهاشک

 

 

 

 

 











ها  جای زن شاید اگر مردان به
شدند  با مرد غریق روبرو می

تفاوت غیرعادی او با افراد 
 .دنددا دیگر را تشخیص نمی



 

 2934 ماه فروردین|چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و ششم شماره 11

 «تن چهل امیرحسن»به زندگی و آثار نگاهی  
 «رضان ویی»

 
درشهرتهرانبه۰۳۳1تندرنه مهرماهامیرحسنچه 

 آمد. خانواده»دنیا در دهنبهدستای درشودمیبزرگ ،

با تازههراابرخورد زخمی اقتصادی فقر و اجتماعی های

.«داردبرمی ،۰۳91)میرعابدینی، ممتاز۹9۹ص شاگرد )

رشته شعر که ریاضی  درشگنتمیی که دوستی از و

میفروشیکتا  قرض کتا  داشت در سالگیهجدهگرفت.

رشتهبرایادامه دانشگاهیتیصی در یمهندسیبرقوارد

شجوییدومجموعهداستانکوتاهمنتشرشدودردوراندان

(.۰۳11یفوالد)(ودخی بر نجره۰۳11)کرد:صیوه

 مجموعه لیاظشیوه»ایندو یتوصیفمییطسنتی،از

 آ هاییداستانیادآور نوشتهاستکه کودکیخود از احمد

یازدیدهوشیاروقضاودکنندههاداستانهمهتقریبا است.

م روایت کود  ،همان«)شوند.ییک نخستین۹9۹ص )

کنندهفلجتأثیریبرهستیکودکانش ستگید هایتجربه

می کتا صیوه، داستان نخستین در راایدختربچهگکارند:

 صیوه همسایه مرد مادرکنندمیبرای تا

دختربهمردمیر شود.راویداستانمسافر

کودکان»نیغریبهاست.بازشاهدارتباط در

او درومادرهایاغلبنادرست،دی نزرابینو

می یاد )آورند.به سادههمان« داستان در )

بازداشت مواد  خت علت به مادر وقتی

شودمی کود  روزتیره، رهایی صنایکندمیاحساا .

برابرتباهیکودکانبی افشاکنندهدفا در یبطالتدنیایها،

»است.بزرگساالن ایجاد توفیبدر با اندوهنا واو فضایی

 را خود مستعدنویسندهعنوانبهعاطنی، ای

همان«)شناساند.می ، ۹9۹ص وی گی کوتاههایداستان(

وبازنماییشرایطاجتماعیورسو آدا اشتبیردرنق اولیه

بهوگوهاییگنتازورای استکهروحیادمرد یکدورهرا

گکارند.نمایتمی

مجموعه  نجدر بر دخی  لیاظرهی از نویسنده فوالد ی

شدهاست.دراینتردستچیرهنوصناعتداستانکارگیریبه

مجموعهنیزچونکتا اولت،درگیرخاطراددورانکودکی

کودکانیاستکهبانا بیغرگوییهایتتکاست.داستان

بربادشانزندگیازدستدادنعزیزی،بختمهمیازمعنای

رود.می



ایاستکهمم ناستمخاطبصیبتیکننرهگوییتک
 نداشتهباشد. ایازمم ناست ارهگوییتکداشتهباشدیا

یداستانیامستق همهطوربهنامهباشدیاداستانیانمایت
نمایت اختصاص خود به را ازدهدمینامه بعضی در .
میهاینامهنمایت حر  ننر یک فقط نیز زند.مدرن

(1۴-19ص،۰۳99 ،)میرصادقی،
 نجره بر دخی  باداستان یفوالد

استنادهازام انادادبینهنتهدربیان

 شدهنوشتهکودکانه  ایان»است.

تخی مکهبی ایشاعرانه-داستاندر

 فروغشودمیمیو شعر در ریشه که

(۹91ص،۰۳91)میرعابدینی،«دارد.

زاویه از نیز زبداستانسجاده و کود نق هماننایدید

زاویهطورکلیبه».شودمی از استناده درون، و دید یمایهی

(۹91ص،همان).«کندمیتنرای نواختی سانکارچه 

چه  هایبعدمجموعههایمهرومو تندر

 صدای  کسی )دیگر به۰۳1۰نزد چیزی ،)

نمانده (وساعت نجبرای۰۳11است)فردا

منتشرکرد.اودر(را۰۳9۰است)مردندیر

نیزازدیداینمجموعههایداستانبیشتر ها

می روز مسای  به زنان و  ردازد.کودکان

دلتن (-گویینوستال یک)غریبهاییبهرن دریاتکچش 

استکهچشمانیبهرن دریاایگشتهگ خطا بهخواهر

قاددارد.راویبااوازدورانکودکی،لورفتن،دستگیری،مال

نویسنده».گویدمیدرزندانواعدا  دردرزمانشاهسخن

می اندوهناکی فضای تا کهکامیتلمآفریند را کودکانی

نزیسته کند.شادمانه القا همان«)اند ، دیگر9۱9ص از )

وی گی چه هایداستانهای نق امیرحسن در تبیر تن

ازوراییمرد وبازنماییشرایطاجتماعیعامهورسو آدا 

بیشترشخصیت اوگنتگویزنانسنتیاست. هایاصلیآثار

زن هستند، موقعیتزن و شرایط در که گوناگونهایی های

می واکنتقرار و کنت و نشانگیرند را خود خاص های

چه می دهند. چرا جوا سؤالیکه درهازننقت»تندر

است؟داستان برجسته بسیار هایتان هاآن»:گویدمی«

ارزشسوژه که دارند چه مردها هستند؛ جالبی بسیار های

باشند؟ داشته کردن )حسن«بازگو ۰۳91زاده، ، (۳ص

ی ریاضی شاگرد ممتاز رشته
گفت و از  که شعر می

دوستی که پدرش 
فروشی داشت کتاب  کتاب

 گرفت. قرض می
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گونهشخصیت انوا  از کاملی نمونه او آثار زن زنهای های

زندگی توصیف به انتقادی ریالیسمی با وی هستند. ایرانی

نمیان ردازدودرایهایسنتیجنو شهرتهرانمیخانواده

 بازی را اصلی نقت کنندمیزنان با ها،تنهاییهمان.

عشبحسرد ها، آرزوها. و وهاآنها ما اجتما  درون از

آد  انتخا و آد اندشدهساختههای یرامونما از، هاییکه

زندگیآنجااندوحاالجهانواقعیبهجهانداستانکوچکرده

گراییم تبیریالیس یاواقعزندهوواقعی.کامال اماکنندمی

حدود نوزده  قرن اواسط در رمانتیس  از بعد که است

بهدیگرازآنجادرفرانسهبهوجودآمدو۰9۳۱هایمهرومو 

هایآشناومعمولیزندگیگرایانجنبهکشورهاراهیافت.واقع

 واقعیترا نمایتمیهاآندر متنبه در وقایعرا و گکارند

 میموردمطالعههاآنتاریخی واقعقرار هد  گراییدهند.

بیانجست و رابطهکینیتوجو و چیز هر واقعی هایهای

 دیده میان  دیدهدرونی با ای است؛ دیگر کارروازاینهای ،

واقعنویسنده علتی بل ه نیست، واقعیت از ع اسی گرا

منع س نیز را وقایع اطال کندمیوجودی بر وو دهندگی

میاف اصرار گنتهشاگری کهورزد. اند

تخی وواقع گرایی یروزیحقیقتواقعبر

است هیجان انتقادیاولینبار؛ ریالیس  اما

 توصیف ماکسی آنبرای آثار از دسته

نویسنده ۰۴۳9-۰999)یگورک یروسی(

 در که رفت کار ها،شخصیتآنبه

آنبرایتوییروکنندمیحاک براجتما راردواحوا اوضا 

 ریالیس اندتالشدر اصطالح منتقدان از برخی همچنین .

برای ادبیادداستانیواقعآنانتقادیرا از کاردسته به گرا

 در که بررسیهاآنبردند و جامعه از انتقاد به نویسندگان

)اجتماعیتوجهداشتند.مسای  میرصادقی، ، ،۰۳99ر. :

(۳۰۰-۳۱9ص

نزدیکبهصادقهدایتاحسااازلیاظف ریاو خودرا

کندمی قو شاملو: به مشتر »، درد .» دو نظرهاآنهر از

بهوجودآوردهتنهاییومرگشخصیت آثارنزدی یرا اند.ها

چه  وتأثیرآنچه»:گویدمیتن نویسندگان روی هدایترا

بل هنو تنهانهکندمیبل هجمیعهنرمندانتقویت آثارش،

گیبخصوصنو مرگته هست.اگراوبهشیوهطبیعیزند

(2ص،۰۳9۳دستاران،«)مردچیزدیگریغیرازاینبود.می

ه  از او تاکنونهایمهرومو چنین نویسندگیخود آغازین

دایره از است نتوانسته شود،تأثیری خارج چوبک صادق

یهایآلودوگناهزدهوبازسازیشخصیتترسی فضاهایوه 

عقده مه با از چوبکترینشاخصههایجنسی هایداستان

.شودمیبرجستهت رارطوربهتننیز،استکهدرآثارچه 

«تندر رداختلینزنانعامیاستیچه توفیبعمده»

،۰۳91)میرعابدینی، 9۱9ص او خود :گویدمیبارهدراین(.

به» را داستان که است بوده زبان این من مورد وجوددر

یکدیالوگویاواسطهبهایکهزدهشده،آورده،اغلبجرقه

واقعه. یک یا تصویر یک نه است؛ بوده جمله یک «حتی

هاوش  القایحالترح صله(در9۳ص،۰۳9۱)علیخانی،

شخصیت تکگرفتن طریب از انجا ها زنانی نمایشی گویی

غیبتگیردمی ی دیگر  شتسر مکنندمیکه به ناسبتو

امادردیگرکسیصدای نزدودرد نج ؛کنندمیرن عوض

کناره گکاشتچندتکشودمیتنموفبچه  ازبا گویی،

زداییکند.ایدوروتقداواقعیتجامعه

« تدریجی و روحی مضمونهاآد مرگ عمدهاز های

ماجرایداستان9۱۴ص)میرعابدینی،«اوستهایداستان .)

تندر چهزبانساندارایچنینمضمونیاست.مرگیکان

اینداستانرمانتیکاستواوبرایبیانمرگتدریجییک

خلب به موفب عبآ، فضایی در انسان

هایهایتانگیزهداستانیباورکردنیکهآد 

در است. نشده باشند، داشته قبولی قاب 

مرگ،دیگرچیزمهمینیستداستانمرگ

کهشودمیاعیانیبازگوایمستخد خانواده

 را خود ات ای دردادهازدستنقاط است.

گکاشتبهمرگف رکن بهتقاب مرگوزندگی نجرهنمی

می جن  و جبهه فضای مادردر مونس، داستان  ردازد.

وی گی همین از بهرهاسنندیار چه ها است. داستانمند تن

روایت را  سرشکندمیزنی رفتن اسارد با چنبرهکه در

س ودوتنهاییگرفتارشدهاست.

هایتدریکتن،اصراربرروایتداستانوی گیدیگرچه 

بسترتاریخیاستوشیوهبازگوییتاریممعاصرورعایتاص 

داریامانت تخی آندر  رواز برای جوالنگاهی را تاریم او .

تیتاریخیواجتماعیاهمیهایزمینه سداندوبرایخودمی

معدودنویسنده از او قای است. تاریموی ه بر هاییاستکه

تننوشتهبازگوییتاریماست.چه آنچهمعاصرمسلطاستو

توصیفوضعزنانییبرازمینه سعنوانبهازفضایقاجاری

می خانهبهره در که وجوید تاریک زندگی مبارز مردان ی

مرگبی داستاناسرار در ابوالیسنمیشوریدارند. خانرزا

ح ی مرگمیرزافرصتیاستتامرصعبهزندگیخودبااو

بازیچه همواره وبیندیشد: سیاست در است، بوده مرد ی

بتواند تا زده جنون به را خود میرزا خواست به او زندگی.

تن، اصرار  ویژگی دیگر چهل
هایش در  بر روایت داستان

یک بستر تاریخی است و 
شیوه بازگویی تاریخ معاصر و 

 داری در آن. رعایت اصل امانت
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باروزنامه حاالکه و  ختکند؛ کمیتهغیبیرا هایمخنیِ

چهر از دیوانگی نقا  میرزا استهمرگ شده برداشته اش

ایبیتنیست.نیمهدیوانهراستیبه

چه  کنار در نگارشهایداستانتن به خود، کوتاه

مهر(،۰۳9۴)نهیآ(،تاالر۰۳92بلندروضهقاس )هایداستان

(،عشبوبانوی۰۳9۱آسمان)(،تهرانشهربی۰۳11)اهیگ

مرد خیابان(،اخالق۰۳9۹)یرانیاد سویده(،۰۳9۰ناتما )

آمادهانتشار(تهران)آمادهانتشار(،آمری اییکُشیدرانقال )

( رداخت.۰۳9۳ممنوعه)داستانکاد،منطقه–وفیل 

نیزمانندبلندشهایداستانتندرسبکونو نگاهچه 

رادرنوشتنکردارزنانتبیرشاست.اوکوتاهتهایداستان

 گیاه مهر رمان نشخوبیبهدر چه دهدمیان رمان. در تن

. ردازدمیتاالرآینهه بهموقعیتزناندرجنبتمشروطه

گاهشینتگیبهبازگوییتاریم،اورابهراویمزاحمیمبد »

امادر؛کشدفرومیکهرمانراتاحدگزارشیتاریخیکندمی

اجتماعیِ بیران ننو  بازتا  به موفب ک 

بهش   درونخانه به بیرانروابطزمانه

شخصیت رمان )میرعابدینی،«شودمیهای

۰۳91، بخت۴۴1ص  نج در رمان .)

تنظی شدهاستوهربختشام بندهای

کوتاهیاستکهموجدنوعیگسستگیدر

ازمیآن ی ی نقت بخت، هر در شوند.

دارند.مهرسربهشانرازییابد؛زنانیکههمهزنانعمدگیمی

گکرد،تقاب درونخانهمیآنچهجامعهباهایبرخوردصینه

چه  است. تاریم یا تصاویری هنیتزنانه رمان این تندر

.اودرکندمیرنگینازدنیایزناناشرافیعصرقاجارترسی 

ابدا لینزنانموفباستوازورایگنتگوهایزنانه،آال و

.کندمیهایروحیآنانراآش ارآما ومشوله

در دیگرییگانهسهاما سیاق گرفته یتتهرانسبکو

:گویدمیبارهدرایناست.خوداو

 می انزدهدهتا من که ادبیاتی  یت بیشترسا  نوشت 
هایاجتماعیبسیارقوی،حالتانتزاعیداشت،باوجودسویه

وانمودآنسازیشدهدرعناصردست شدمیبسیارزیادبود.
داراستامادرحقیقتچنیننبود...منبهواقعیتوفاشددبه

می خیا  دیگر بختعمدهحاال ادبیادکن  جکابیتهر ی
استکهگرچهبراتناقادآنخوبیبهلیاظتماتیکبهخاطر

روزمرهوزندگیمعمو استواراستامابرعناصریازفردیت
وکندمیتأکید دارند قرار  یوند در تجربیادجمعی با که

کنندهوبیشددبه افشا سازی،مستندهایوفنفود رواست.
میتاریم ژورنالیس  و تقویتنویسی را خالقه ادبیاد توانند

اختیار در خوبی مواد لیاظ هر از ایرانی واقعیت کنند.
نامم نیمی واقعیتیکار د چنین از درا  درآوردن گکارد.

(1،ص۰۳9۴نیست.)غیاثی،
 این در هارماناو گویتتهرانی،با بر انتقادی دیدگاهی

میلهجه اصرار تهران شهر جورافیای و باورها و کهها ورزد

آسماناست.جال ستاریدراشتهران،شهربی ررن نمونه

تننوشتهاستکتا اسطورهتهراندرخصوصدیدگاهچه 

ایننقتامیرحسنچه »که: با  ردازیبهتهرانامروزتن...

نماید،آمیزمیک اغراقاییادستیکهگاهافسانههویتیمنن

(1ص،۰۳91حسنزاده،«)بخشد.می

:گویدمیتندر اسمچه 

آمیزحبباجال ستاریاست.منگاهوجوهمننییااغراق
افسانه ایبرایتهرانقای میو البته گنتهکهچنانشو . او

 برای همیشه، میکهایناستنه تهف ر کن  واجدواقعا ران
 توجهداشتهباشیدکهمنحا درعینچنینوجوهیاست...

یکداستانداستانمی بدونتخی نویس .

 عنصر نیست.ایافسانهو خوبی داستان

(1ص،همان)

 چه هاییداستانتاکنون بهاز تن

آلمانی،زبان فرانسوی، انگلیسی، های

ترکی، ارمنی، عربی، سویدی، ایتالیایی،

اند.ینیوکردیترجمهومنتشرشدهچ

تنیرحسنچه امزندگیشمارگاه-۰-2

تولددرتهران-۰۳۳9مهرماهنه 

 رشته-۰۳1۳مهرماه در دانشگاهی تیصیالد یآغاز

مهندسیبرق

انتشارمجموعهداستانصیوه-۰۳11 اییز

 ایانتیصیالددانشگاهیوسنربهانگلستان-۰۳11بهار

تیصی برایادامه

بازگشتبهایران-۰۳1۴زمستان

اعزا بهخدمتسربازیدرزمانجن -۰۳9۰تابستان

چا رمانروضهقاس -۰۳92تابستان

ازدواج-۰۳99 اییز

انتشاررمانتاالرآینه-۰۳9۴زمستان

انتشارمجموعهداستاندیگرکسیصدای -۰۳1۰زمستان

نزد

ستانبهدعوداتیادیهسنرناتما بهارمن-۰۳11تابستان

نویسندگانارمنستان

داستان-۰۳11زیی ا مجموعه و گیاه مهر رمان انتشار

چیزیبهفردانماندهاست

او تبحرش را در نوشتن کردار 
خوبی  در رمان مهر گیاه به زنان

تن در رمان  دهد. چهل نشان می
تاالر آینه هم به موقعیت زنان 

 پردازد. در جنبش مشروطه می
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تورداستانخوانیدرآلمان،فرانسه،انگلستان،-۰۳19بهار

وهلندسوید،نروژ

 -۰۳19تابستان  ارلمان دوساله بورا المللیبینشرو 

انویسندگاندرایتالی

ساختفیل کوتاهیاززندگینویسندهو-۰۳19زمستان

ازشب هدوتلویزیونسراسریایتالیاآن خت

 -۰۳9۱ اییز کانونعنوانبهانتخا  دبیران هیئت عضو

نویسندگانایران

 -۰۳9۰بهار وهایرمانانتشار آسمان بی شهر تهران،

عشبوبانویناتما 

 کال-۰۳9۰زمستان در تدریس نویسندگیاآغاز های

خالق

دعودبهجشنوارهادبیسولوتورندرسوییس-۰۳92بهار

 برای-۰۳92 اییز  نج ساعت داستان مجموعه انتشار

مردندیراست

 -۰۳92زمستان رمان بیستانتشار از  س قاس  روضه

هم اریمستمرباآغازسا ،

دربارهمقاالتیروزنامهآلمانیفران نورترآلگماینهبرایدرج

معاصررانیجامعهامسای فرهنگی

کاد،منطقهممنوعهداستان-انتشارفیل -۰۳9۳بهار

 -۰۳9۳تابستان کننرانس در درسازیجهانیشرکت

دانشگاهمالموسوید

 -۰۳9۳ اییز نمایشگاه در کتا المللیبینشرکت

آنتولوژیادبیادداستانی انتشار سویدبهخاطر گوتنبرگدر

اصرفارسیبهزبانسویدیمع

ایرانید سویدهانتشاررمان-۰۳9۹بهار

 نگارشرمان-۰۳91 اییز رساندن  ایان مرد به اخالق

خیابانانقال 

آلمانیخوانیبههمراهنویسندهتورداستان-۰۳91زمستان

هلمینگردرتهرانواصنهانگی

 زو-۰۳99بهار آلمانی روزنامه با هم اری دویچهآغاز د

به سنر بهسایتون ، سنر گوته، انستیتو دعود به آلمان

سوییسبرایسخنرانیدردانشگاهزوریموسنربهبل یکو

اتریتبرایداستانخوانی

 ایاننگارشرمانآمری اییکُشیدرتهران-۰۳91بهار

انتشاررمانتهران،شهربیآسمانبهزبان-۰۳91تابستان

عربی

انتشاررماناخالقمرد خیابانانقال به-۰۳99تابستان

دربرلین،شرکتDAADزبانآلمانی،آغازبورایکساله

درفستیوا ادبیبرلینوداستانخوانیدرفستیوا ،منتخب

 آلمانی شرقیعنوانبهZenitمجله نویسنده ده از ی ی

،۰۳9۳صاحبننو درجامعهفرهنگیآلمان)ر. :دستاران،

■(9-۹ص



منابع
حسن. -۰ داستان۰۳91)میرعابدینی، سا  صد نویسی(،

نشر تهران:  نج ، چا  چهارجلدی، کام  دوره ایران،

چشمه.

میرصادقی. -2 میمنت و جما  (،۰۳99)میرصادقی،

ینامهواژه کتا نویسیداستانهنر تهران: دو ، چا  ،

 مهناز.

علی. -۳ 1/1/۰۳91)حسنزاده، خ»(، با مواجهه از ودمانما

 ،منبع:«ترسی می

http:// www. etemaad. com 
ساره. -۹ ۰9/1/۰۳9۳)دستاران، امیرحسندرباره»(، ی

 ،منبع:«تنچه 

http:// www.irannewspapare.com 
تنزدنازبایدونبایدهای»(،۰۳/۰2/۰۳9۴)غیاثی،ناصر. -1

،منبع:«میدودبومی

http:// www. Book z20. mihanblog. com
امروز،نویسیداستان(،نس سو ۰۳9۱)انی،یوسف.علیخ -9

تهران:نشرمرکز.
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 «ابوتراب خسروی»اثر « ملكان عذاب»نقدی بر رمان   

 «نعمت مرادی» 

 
کهسعیابوترا خسرویی یازنویسندگانیاستشکبی

دارد. تاریخی اتناقاد کردن، واگویه سی رتاستاددر

طهایروایت  یچیده، و وموازی خالقیت با که وری

،زمانوگکرشرادره ادغا کردههاشخصیت،دستیچیره

نویسنده ببرد.  ی کمتر زمان، گکر مال  به خواننده تا

ایجادوساختسهروایتموازیسعیداردتابتواند،وسیلهبه

تعلیبوسیلهبه قدرد ایجاد هایروایتو مث  ایبافهکه

اطبهی راهگریزیبرایرویاییباشده،برایمختنیدهدره 

 تاریم نگکارداین بجا داستان، سوژه موازی خطوط درتا

یاصلیوتیوی ا وروکردنهاشخصیتلنافهبردنعینبه

 این ههاشخصیتهمین بدون روایت، سه این طو  در ،

اندا ایلطمه و رمان کلی ساختار وارهبه ومتنیدرونای

شود.وارآنبیرونمتنی اسناررمانازبعدعکا ،مل اند

نویسندهکاتبان این از برجسته رمان سومین راوی رود و

 آغاز که رمانی است، آنشیرازی

شودمیخو نویسندهشرو  ردازیشخصیت

نویسندهباروایتزکریادردورانکودکیآغاز

رابعدوکندمی مخاطب هایروایتبا

 مواجه ازیتیارو،کندمیگوناگون

رعیتیاربا  تاریم از تاریم، از روایتی ،29

زنی از کهمرداد، دیگرعبارتیبهمردهایزیادییا هایخان،

سر  زندگیاو کشندمیزیادیدر هایروایتایجادخرده،

تنیدهدره  روایت ایجاد و، روایت،زمانه زکریا همین با

اورابهورطهخواهدمیوعشبهولناکیکهزکریاروایت سر

 از روایتی ب شاند، ژاندارمینابودی اصلی  در زکریاکه

درمورد دروهمچنینشودمیمیسو  روایتخودزکریا ،

روایت سرزکریادرموردزکریا،روایتینس درنس از دران

  سران، ساختخوشهایروایتتا و موازی ،تنیدهدره ،

ایج و سلیمی سرهن  قت  از تیقبروایتی ایجاد و اد

رمانالیهالیهکهدرهنریهایابها وایجادبخشیدنبهمعنا

درنگاهاو رمانیتاریخیازچند«مل انعکا »وجوددارد.

یابی درمی،ولیاززیرالیهمتنشودمینس استکهروایت

 قصد شاید نبودهناینویسندهکه دنبا طرح به او سؤالیو

مخاطباست.در هنتربزرگ

طرح  رسشیایجاد با یا هستیدر همچنینشناسیو

بسطهاییشکایجاد طو روایتو برایراویاندر فلسنی،

هم یدادن هایبیآن در شناختی ازهایروایتهستی

معناییدرگیریش  یعنیوایجادبینامتنیتگکشتهراویان

ویمتنیدیگر،ایجاددگردیسهایروایتمتنروایت،توسط

 میان در متن اصلی روایت کههایروایتاین ه متن دیگر

ه آن ها ش  هایروایتدرخود، وگیردمیدیگریدارند،

روایتچیزیتواندمی یا متن هر خاستگاه معنایی بافت از

وارهروایتهاوروایتیتنیدهدراندا روایتجداازمابقیکامال 

و ساختار در باشد. متن بیناکلی عکا  مل ان متنی بینا

ندارد وجود متن از جدا متینت این ووبستچنتو

بارودمیتاجاییکه یتشدنتنیدهدره  کهمتناصلی،

 اصلی، متن در روایتتنیده ش  هویکخرده را یتواحد

هرداللتگریمشخصودهندمی از بهدور مل انعکا ، ،

دور به دیگر، تعبیر به یا یگانه معنا است.واحدیتکاز

ایجاد او ، مرحله در متن بینا ایجاد در نویسنده خاستگاه

ت ثرهای بافتهانشانهوسیلهبهمعنایی در

است روایتکال  و روالنزبان گنته به که

 که بهگویدمیبارد ربطی معنایی ت ثر ،

 متنکندنمیوحددموضوعی یدا اینبینا ،

 الیه باعآایجاد روایتاستکه ایجاددر و

چندگانگیمعناییووچندصداییساختاری

 متن در معنایی اینشودمیت ثر بارد نظر طبب  س ،

استبینا متنیت ماهیت با نظر)چندآواییکه از  ولینونی

همینبیآبودهاست(کهگکار ایهباخیتنواستروفونیکه

چندبعدی موجب دارایشودمیبودن، روایت متن تا

 سچندمعناییهایگیوی  بارداینتوانمیشود، گنته از

منتقدومخاطب،یافتنمنسروکهکارشودمینتیجهحاص 

 ت ثر بل ه واحدنیست، و دراینمعنایمرکزیتیافته معنا

هرشخصدرفرشودمیبافتروایتباعآ یندیکهقرارآتا

معناییازگیردمی حتمعناهای، کشفیا یخلبگوناگونرا

 نویسنده خسروی ترا  ابو وقایعاستف رخوشکند. که

 با معرفتیاواستخوانتدر کرد وستعینیو هنیرا ه،

 و وقایع از رابطههاشخصیتشناختدقیقی همچنان یتو

 هاآنبین لین و زبان او دارد، روایت طو  راهاآندر

شناسدمی را اتناقی هر ماهیت زاویوسیلهبهو هچرخت

ب اردیدهای خو  فضا و راوی کردن عوض برای متعدد

بردمی او اینویسنده. تاریخی فرهنگی بستر خانقاهاست

شک ابوتراب خسروی  بی
 یکی از نویسندگانی است

که سعی در واگویه کردن، 
 اتفاقات تاریخی دارد.
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نیوهرفتارمرادومریدانراخو وعمارتیوصوفیانمعمار

عد قطعیتوایجادشکدرقت وسیلهبهودر کردهاست

همچنین و موقعیت خلب ایجاد باعآ سلیمی، سرهن 

بیرونیهایواقعیتتاشودمیخوبیوعینی هنیسازیفضا

 هنی.استنادهاز هنوصورهایواقعیتبهراخو گرهبزند

رمانمل انعکا باعآشده خیا در بیانهایراویتا به

هایتصویرسازیوارزش وشیدهدرمتنمعناهایغیرمستقی 

 نشانهوسیلهبهدیداریوشنیداری، کننماد، ایهدست یداو

کنندودرعینخوانتباعآایجادشگنتیدرمخاطببشود.

هاشخصیتشگنتیمم نحتیتناقضادرفتاریدرونیآن

 طوربهباشد. خوانت حین در دچارعنوانبهمثا  مخاطب

لکد شدمیهمینتناقضادرفتاری برع سبردمیو او . 

نویسندگ از انسانعصره ناخیلی وجوه ازخود، بعضی ی

درهمینداندمیدقیقا .اوداندمیسیاهنکامال راهاشخصیت

یعنیبرع س؛وجوهانسانیخو ه وجودداردهاشخصیت

سنید و قهرمان را شخصیت یک که کالسیک نویسندگان

دهدمینشان ی یرا ضدقهرمانو بدنشانکامال و یا سیاه

یا لیدیداردودارایند،اوشخصیت درراکهروحبددادمی

کامال ایصینهاست.درچنینیاینماهیتی

 به و آنسنید انسان روح ایدوستانه،

مقاب دهدمی که تصویری یا صینه .

است. رفته یوما و غارد به که روستایی

خا ایستدمی همین خا ، روی بعد و

 سجده بخشت،کندمیابدی طلب و

 خود درهمهنآ ساندیشیدمیمخاطبیا  لیدیکه روح

رفته بهکجا باشخصیتیشخصیت دروجودداشت، وانگار

کارهایوحشتنا راانجا آنازکدا هی کهشویمیروبرو

 خاکستری، وجودیشاید است. شک،هایانساننداده دچار

خیر و شر بدی، و خوبی بین همهماندن و هامؤلنهاین

درمتنتاشخصدهندمیه دستبهدست یتیساختهشود.

باعآایجادشگنتیدرمخاطبشود وزندگیکندو گاهی؛

 از برخی جزیی و کلی ساختار در تناقضاتی یهامؤلنهه 

استگرفتهش    یتآماده رمان در کنندهنگرانکمیکه

.است از بعضی هاتاریمشبیه اشارهطورهمان، باال در که

روایتکرد با رمان آغاز کرد ، ایراوین کهشودمیشرو 

زکریاست،روایتیکهدرآغازمخاطبرادچارفهمی میبعدها

کندمیگیجیوگنگی بهشوهرانو ، ردازدمیهاشخصیت،

گیردمیوبعددستمخاطبراکندمیروایتشمسرابیان

،مخاطبدچارکندمیشگنتیکهساختهاست،شریکودر

 شهود و دچشودمیکشف ، از و شگنتی هایت نیکار

 وقتیبردمینویسندهنهایتلکدرا .

 که را خواندهحا تابهمیفهدآنچه

زکریای دربودهینوشتهدستاست،

کهبنابروصیتیکهکردهاست، سر

 خود داندمیواینه بهآنتا طوررا

کام ومشخصدراختیارهمهقرار

 خسروی اینویسندهدهد. که ها تمثیاست ،هاح ایت،

هافرقه خو  شناسدمیرا او وسیلهبه، شیوه، یرکیبازاین

نشانه ساختن، در کنایهسعی هنریداردو بار بتواند تا

 بدهد. رمان به ایشیوهبیشتری یا کهایکنایهاستعاری

هایینمونهتر یت آناز کاتبان اسنار بهتاای دیدهدر

زیباشناسی و هایتأوی زبان دربینزایدمتن نقدی در .

نویسندهعنوانبه یمننامهشرقخواند کهآقایخلی درروز

نقد یک را خسروی ابوترا  آقای عکا ، نویسندهمل ان

کالسیکمعرفیکردهاست،درنم یبایدبداندوقتیدرمورد

29،بهاینتوجهکندکهقضیهنویسدمینقد«مل انعکا »

 خط از ی ی استهایروایتمرداد، رمان اتناقیکامال که

بهمسای روزمرهواینویسندهتاریخیومعاصراست.آیااگر

 نوردازد، کالسیکاینویسندهآ ارتمانی

 دانشجویی دوران اتناقادزکریااست. با

شدهاستو ابهآمیختهدره 2۱شهریور

 گکاشتنتهمراه کودتایشودمیسن با

29 سا  راستا۰۳۳2مرداد همین در و

 سلیمی سرهن  روایت وخرده

اشدستگیری ومرداد29انیجردر این ه؛ دیگر مبیآ

وتااوای شودمیداستانکالسیکازاوای سدههنده آغاز

 از دارد. ادامه بیست  هامؤلنهسده در که هایداستانی

 چش  به هایروایتخوردمیکالسیک بازمانی کامال خطی

بیشتربهچش قهرماندرکهبایکشخصیتواحد،ترخطی

داستانچیزهمهوبروفعا استکندمیداستانحضور یدا

گکاردمیتأثیر داردایسوژه. کامال ایبندی ایانوواحد

هارمانوبیشتراززاویهدیددانایک ودربعضیازمشخص

اسو شخصکوتاهازداناییمیدودبه هنیهایداستانیا

درطوریکهواف نیگرهوگشاییگره.دارایشودمیاستناده

 گنت  کامال بندی ایانباال مل انواقعا ایآمشخص، رمان

 و ش سته یا است؟ خطی روایتی درتنیدهدره عکا  که

 هایروایتدرون هایروایتخود است رو آیاشودمیه  ،

خطیوی نواختاست،نس بهنس هایروایتزماندراین

 ویرانگر، و ش سته ایناساسا یا سوژههارماندر یا طرح با

ایاصلی کالن تما  نیستی ، روایتهاروایتروبرو خرده و

گاهی هم تناقضاتی در ساختار 
های  کلی و جزئی برخی از مؤلفه

گرفته در رمان پیش آماده  شکل
 کننده است. که کمی نگران است
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تواندمی طرحاصلیباشندو هرکدا طورکلیبهتنهاصلییا

 از متمایز ه  ویرانگری و فرو اشی درنوعی اصلیرا طرح

رق  زنندمیرمان کهطوریهب. انسجا  نظ هی  کالسیکو

.دهدمیرخنایگونه

 از ی ی که  هن سیا  جریان از هایت نیکاستناده

هایداستان و مدرن ستمدرن رمان این در کامال است،

 ریختگیدره مشهوداست، از بعضی درهاشخصیت هنی

هایبکفالشزبانیرمانواستنادهازساختارطو روایت،در

ک گکانینماه گر است، ایگکشتهشته در تن رادآنکه

همان،کندمیراازمییطبیانهاشخصیتازهرکدا ادراکاد

 هنشان یت ایآیدمیاتناقاتیکهدر بدونهی توجه و

هایواقعیت با گاهی ه گوناگون، ترکیببه و نیو ریختن

،شودمیکال درزبانروایتجاری

کالسیکزمانیکتما ایناتناقاددردانی میامامادقیب

وشودمیساختارمندومنظ درروایتجاریکامال صوردبه

 قضیه به 29باز گرددبرمیمرداد از ی ی ترینبزرگکه

کههنوزبعدازگکشتچنددههاتناقادتاریخیمعاصراست

 آناز از تاریخیعنوانبهآن، اتناقاد کاربردترین از ی ی

سیاسی،گرانتیلی وهنوزه خیلیازکنندمیعاصریادم

آندرمورددانانتاریماجتماعیوبرخیازجامعهشناسانو

گنتابوترا خسرویباتوانمیزیادیدارند، سهایتیلی 

طببتواندنمیوجههی بهییکهدرباالاشارهشد،هامؤلنهاین

 درمن ی آقای باشدکالسینویسندهگنته تما یک و

هایسوژه استناده اینکامال کنندمیکه و دارد معاصریت

،زمانیهامدلو ونهساختاریازهاستدا رمانساختاریاز

آشنتگی ایجادهانشانهوحتیفراوانیهانشانهبا وتأوی بر

  ادرمهایابها ش لیخاصاز در ریشدهآنجاهنریکه

 قطعه،قطعهقطعهدصوربهبندیزماناست، روایت، شدن

شودمیقطعه همین گاهی ایجادقطعهقطعهو باعآ شدن

زبان، در تیروا ریشانی م ان گاهیشودمیو مخاطب تا

ودربخت ایانیدراینرمانمواجهشودربطبیهایمانباز

هامیوعماردهمانشخصیتیدرصینی یازمم ناست

 است مم ن دیگجابهشود استی مم ن کندو سنر ری

 یا  سران روح در روحت و بینتد اتناق هایتنوهنتایجی

 همه کند، هااینحلو  بینتد،استمم ن یاتناقاتناق

عهیماوراعالطب در انسانی و کند باز دهان زمین یاآن، میو

وچندروایتیچندصداییشودوبعدمخاطبباتالقیبلعیده

 که شود هرکدا مواجه قطعهایتروااز را دیگری روایت ،

ش  خودیخودبهتافر تاخطداستانش ستهشودکندمی

تانویسندهگیردمیش  هات نیکگیرد،فرمیکهازهمین

حتیوسیلهبه و بومی تمی دنبا  به ساختار و فر  همین

آنومخاطبراباعد قطعیتروبروکندتاازبدویگراباشد

سمتمطلبکالسیکدوریکندایهگوییکلیحالت به و

یمل انعکا هاشخصیتتادرمتنحرکتکندگرایینسبی

بانولینیزبانهادیازشیوهخاصیدرروایتباشندهرکدا 

 ■متناود.
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 بلقیس سلیمانی «آمدید خوشبه هادس »ی نقد و بررسی رمان جلسه گزارشی از 

 «ناهید گرامیان» 

 

 «صداییتکنیازداری ،نهندصداییچمابهادبیاد»

نگرسداری،ه داستان،کارگاهنقد۴۳بهمن۰۰روزشنبه

ماهانهخود،باحضوراعضدایکارگداهونیدزتندییجلسهدر

چندازاهالیفرهن واد ساریکهمیهمانکارگداهبودندد،

ازبلقدیس«آمدیددخدوشبدههدادا»بهنقدوبررسیرمدان

نیحسددسر رسددتکارگدداه،نخسددت.اخددت ردسددلیمانی،

خصوصا بهاعضاومیهمانان،آمدگوییاعتمادزادهضمنخوش

دکترمهدیخادمیکهبنابردعدودکارگداه،درایدنجلسده

حضوریافت،توضییاتی یرامونعم نقددوعمل دردمنتقدد

درکارماناصرارداری کهبهمتنداستانیداماگنت:یوداد.

نویسددندهراحتمددا نددی ،نددهاین ددهبخددواهی رمددانتوجددهک

بشناسی .گاهیالز نیستکهبددانی نویسدندهاثدرکیسدت.

کاردارد،نهبهخدودنویسدنده.فدردشدهنوشتهمنتقدبهمتن

ونظدرشرادررابطدهبداخوانددمدیمنتقدمنصدنانهمدتنرا

درواقدع.کنددمدیساختارومیتوایاثربیدان

متأسددنانه.کندددمددیافیکالبدشدد داسددتانرا

مددادچدداریجامعددهتعدددادیازمنتقدددین

روشبهعم نقدداین؛واندشدهسونگرییک

بدهایزلزلهبایدبانقدش،منتقد.زندمیضربه

وجودبیاوردتااسد لتسداختمانبدهسدمت

غیراینصوردکتا سازیصورددرمی  شدن یترود.

هدایتکتدا ه،بداتعددادالز نیسدتنویسدنداصال .گیردمی

رادارید کدهبدا)کمیت(خودرامعرفیکند.ماصادقهدایت

شناختهشد.چنانچهنویسندهنتوانددر«بو کور»یککتا 

دو وسو و...خود،توییروتیولیبهوجودبیاورد،هایکتا 

هدارمدانوهداداستاناستدیگرکتابیچا ن ند.چونبهتر

شدت.امدروزبدهنقددوداندوآوریباشند.بایددنبایدشبیهه 

کدهاین.برای ردازی می«آمدیدخوشبههادا»تیلی رمان

جایگاهیدارد،ازچهیوناناسطورهبدانی هاداچیستودر

کهبدرایکن میدوستعزیزمان،مسیحمسعودزادهخواهت

 .روشنشدنموضو ،توضییاتیبرایمانبدهد

خالصددهازتیقیددبوطددوربددهزاده،سددوسمسددیحمسددعود

ونیدزهدادایوندان  وهشیکهدررابطهباخدایاناساطیری

سایراعضاینشسدتبدهازآن سکردهبود،مطالبیارایهکرد.

 . رداختندااهارنظر

هداداخددای بهشتهوندداد:

مردگانودنیدایزیدرین،هدردو

نمادیازناخودآگاهدرونماست.

عمددببددارزترینصددنتهددادا

سددردیشخصددیتاسددت.نمدداد

هاییهاداغ ،غصه،سوگوتن

وازدنیابریددهانزواطلباوست.

استوشعاراوایناست:تنهدای 

ومنبدعخالقیدتباشددتوانددمیگزینخلودبگکارید.هادا

اغلباوقادایدنخالقیدترادرهندرازخدودنشدانتواندمی

رادرخدودبیددارهرمسدیالگویکهنبدهد.اگریکهادسی،

ازعمبدنیایدرونبهدنیایبیرونسدنرکندد.تواندمیکند،

بدههایشدانافسردگیوموتزارددرگوگونهنرمندانیمانند

بددههددادا»انددد.درداسددتانزدهدسددتآفددرینتهنددری

بلقیسسدلیمانیبدااسدتنادهاز«آمدیدخوش

بهایدنافسدانهنگاهینی ونانیویاسطورهاین

هاافسانهتانگاهیه بهکندمییمیتالشقد

مه(شداهنا)یسدرزمینخدودنیدزهااسطورهو

شداهنامهراخدانلطنعلدیمدثال ؛داشتهباشدد

یدکعندوانبده؛وخواندمیحنظاستوقرآن

.شودمیشخصیتمکهبیوباننو درروستایگورانشناخته

نظدریکزناسدت،بدهکهآنباتوجهبهشخصیتاصلیداست

جایگداهزندانایدرانرابداخواسدتهمدیکهنویسدندهرسدمی

یافسدانهازشداهنامهروایدتکندد.بدااشدارهبدهتأثیر کیری

 رسنون(تالشداشتهتاچگدونگیشخصدیت)زمینییباکره

اجتمدداعیدربرخددیازهددایناهنجدداریزنرادرمواجهددهبددا

درآمیخدتننشاندهد.شایدنویسدندهخواسدتهتدابداهادوره

ایراندییهدااسدطورهو( رسدنونه–هدادا)وندانییاسطوره

یدک(احسدانورودابه)ماجرایهمچنینو(سهرا ورست )

ایراندیداشدتهیجامعدهروندمردسداالرانهدربهاعتراضنو 

 .باشد

اینرمدانازاو بداندا رمدانحمزهشربتی:مش  منبا

همدهایدنن درد .داید هی جاارتبداطیبداایدناسد ت.اس

 رداختدهنشدد.شداناصلیشخصیتآوردهشدولیبهماهیت

 اسمدهددتواندمیباالیچه شخصیتآوردهشد.آیاکسی

جایگاهشدانکهمرضدیهوقاسد بداغیچدهکسدیهسدتندو

گاهی الزم نیست که بدانیم 
نویسنده اثر کیست. منتقد 

شده کار  به متن نوشته
 دارد، نه به خود نویسنده.
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،خردهروایتاست.وقتیخردهروایدتواردهاروایتکجاست؟

ازرمدانراحدک یهدایرساند.بختمی،آسیبشودمیمتن

مربدوطبدهمدرگهدایبخدتمثال ؛کرد ،هی اتناقینینتاد

بهنظر ضعفنویسدنده؛کهاحسانحدودبیستصنیهاست

یمثد صدنیادهایبختیداشتهودریمتأسنانه رگواست.

گدزارشدرواقدعحالتگدزارشگوندهاسدت.کامال ۰۱۹و۴۴

نگداهجدیددبایددیتصویرسازینشست.هنرمندبایکجابه

رودابهبهمنداطبجنگدیمثال چیزجدیدیبهمخاطببدهد،

رفت،چهنگاهجدیدیارایهشد؟چدهروی دردجدیددیبدرای

قبلیایدنهایکتا همچونکن میجوانانامروزداری ؟ف ر

نویسندهمث بازیعرواوداماد،نگاهمدرگاندیشدیوجدود

گداهجدیددیبدهمدادادهت رارکن هدی نکهایندارد.ضمن

 .نشد

ایرجعر :اینرمانشخصیتمیوراستودرمظاناتها 

اسدت.غیرضدروریوآوردنجزییداد رگدویییویخاطرهگو

جنگدیدرهدایموقعیدتبهکهاینیا .ریت داستانکنداست

دسدتبدهخواهددمدیامدااگدرنویسدنده؛متنآشدنانیسدت

بزندد،اجتماعیوحتیفدردیکالبدش افی

بگیرد.درتروسیعنداردکهدایرهراایچاره

، ددردازیشخصددیتایددندایددرهسدداختار،

زبدانمه اسدت.فضاسازیو ردازیصینه

ه مه است.بهنظربیتعلمه است.ه 

 رداختهخوبیبهبهاینمواردمه رسدمی

اجتمداعیوفدردینیدزانجدا کالبدشد افیشدهاستتااین

،بدهانتخدا هداداوکدن میکلمادشر تأثیرزشود.منا

،خیلددینقددتکلیدددیوآمدیدددخددوشبددههددادایجملدده

اسدت.آنو ایانساختاریدارد.زیبندگیاینرمانبهشرو 

دوزخالنو ر «هادا»ای کهشده یجویودانی میهمه

باشدد.بدبختیوبدنامییعنیبایدنویدتاری یوافو و؛است

منددقاعددهمنطقدیفندیورشتهیکبهشودمیتما کهنآرم

وشدودمیترروشن،طرحرودمی.هرچهرمانجلوتررسی می

ایدحرکتیوعلتید.بشونمی یداهاعلت.شودمیقضیهبازتر

آن؛وشدودمدیباشدکهایندنیایدوزخیبرایرودابهایجاد

اکدا درنهدایرابطدهعلتدرشخصدیتیوسدفخداناسدت.

داستانجورندد.ناکدامییوسدفخدان،ناکدامیاحسدان،ایدن

ایدنیدابیریشدهعلتاساسی یشبردداستاناسدت.هاناکامی

اجتمداعیهدایجنبدهفدردیبدههایجنبهعالوهبرهاناکامی

ایددنرمددان دردازیشخصددیت.درمددوردگدرددبرمددیخدانواده

ناگاهشدجایبداهداشخصدیتنظرمثبتداشت.رفتارتوانمی

؛نیستروحیاتشانجدایازهاشخصیتکنتخوانیدارد.هم

رفتاراسدنندیارخدانراببینیدد.عناصدریچدون۹۰صمثال 

گنتدهانتخا م انوزمانوزبانداستانودیگرعناصدرکده

شدناختیجامعهشدباهارمونیخاصیاینرمانرابراینوعی

زندگیخدودش،بازارتهآشن.رودابهدراندکردهرودابههمراهی

بدونتمای ودراثدرمناسدباتینداجوروضدداخالقدیمدورد

هد بدرایبیدآهداییسدنیدی.رمدانگیدردمدیتجاوزقرار

خداص،رویتابوهدای.آیاهمیشهبایدبهعلتوجودگکاردمی

کدهشدوندمدیاینمسئلهسدر وشگکاشدت؟تابوهداموجدب

ن ند.درونتریزیونبرشدیدیایجادشودوفردکاری نهان

راانباشتهازاینفاجعهوتیقیدرکنددکده

.ایدنشدودمیسرانجا بهخودکشیتبدی 

بهبررسدیی دیغیرمستقی رمانبهش  

 رداختهاست.هاخودکشیازچندینعام 

تابوهدایحیثیتدیآندانکدهآندرزنوی هبه

یرکیبدداز.البتددهرمددانشددودمددیش سددته

تااقدا بهاینعمد کشداندهوبداایدننویسنده،شخصیترا

کهبهترینشدیوهانتخدا شددهکندمیشیوهداستانراتما 

 .است

یهمدهاستکدهچدرارودابدهبداسؤا رویااکبریان:جای

؟دربخشیرودمیاشخانهیوسفخان،بهیگکشتهآگاهیاز

کدهآنجدا.دهددنشدانخدوبیبدهرارودابده توانستخاموشی

ازرادختدرانتندا واسدتشداهنامهعاشدبکهآنخلطنعلی

خاموشدیحنجدرهسدرطانغلدتبه،گیردمیشاهنامهاسامی

اسدت،رودابدهو دروینخان  کسینیعدابیند.یگیرمی

یدکرودابدهسدوسوکنی میحسراابهرودمیسردرگاینجا

اسدتبدزرگمدانعیدکازاینشانهسن .کندمی یداسن 

نشداننویسندهخوبیبه؛کهسیاوشباازدواجبهننرسیدبرای

نداتوانیاوجدروشدماردمی وچراخودشهمیشهرودابه.داد

خطسدیرداسدتانضمنا کهازخودشانتقا بگیرد.کوشدمی

 .ستاخطی

رمانیستکدهبدا«آمدیدخوشبههادا»ناهیدگرامیان:

ا بدینتعددموضو همراهاست.درطو رمدان،شداهدشد 

ایم  شدهپی جوی  دانیم و همه می
النوع دوزخ  رب "هادس"که 

است؛ یعنی باید نوید تاریکی و 
 باشد.افول و بدنامی و بدبختی 
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کدهآنچدهامدا؛وطبقاداجتماعیهسدتی هافرهن وهاآد 

باشد،حقیقدتتواندمیی یازنقاطقودهررمانیاداستانی

دوسدویهمسدتقی وجدودداردیرابطهاست.یکآنمانندی

ماننددیدرداسدتانقتیحق.فضاسازیبینحقیقتمانندیو

واسدازیخدو بایدفضاسازیمناسبداشتهباشددونیدزفض

راباخودهمراهکندد.باور کیریتواندمی،مایهدرونبامنطبب

فضاسازیدرستیتواندمینویسندهباتبیرخاصخوددرواقع

وقدتآنانجا دهدوحسوحا رابهمخاطبانتقا دهددو

هدد ایجددادکنددد.درباور ددکیریفضاسددازی،ی شددتوانهبدده

وحدسووگنتگدوتوصدیفازصینه،ایمجموعه،فضاسازی

هداصدینهحا راداری .اینرمان،رمانیستریا کهفضداو

واقعیوتوصینادهد درخددمتحدسوحدا اسدت.کامال 

،دیدوارزدهزند لوالهدایغی غی کهآنتوجهکنی بهآغازرم

،مداراشدهرهاازبمبارانخبرهاییسیمانی ناهگاه،آژیرقرمز،

۰۰9صالدی۴۱صاز.بدردمیرانجن بهحا وهوایدو

یشدرایطجند وچهددرهدرجهدتبدازگوکدردنفضاسدازی

.باشددمدییجندو کدهنقطدهکدانونیجند اسدت،شهرها

توصینادم دانیهد کدهی دیازاجدزایفضاسدازیسدتو

مایددهدرون یشددبردبددرایسددت ابددزاری

بدهراحدساینخوبیبهتوانستداستان،

درامددددا؛دهدددددانتقددددا مخاطددددب

دیددههداییضدعفنقطه ردازیشخصیت

مخاطدب،یجدابدهگداهینویسدنده.شد

وهدی فضدایکدردمیقضاودوتوصیف

کندد.گیدرینتیجهخالیبرایمخاطبباقینگکاشتکهخود

تیتددروار۰۱۹صودرگویدددمددیصددنیادطددوالنیازفریبددا

؛کدود گویددمدیوکنددمدیبندیجمعخصوصیادفریبارا

قسددمتایددنکددهبددودآنبهتددر. ی،هنجددارگریددزیو...صددنت

.البتدهدرایدنگکاشدتمدیمخاطدبعهددهبهراگیرینتیجه

استکدهسؤا .جایمواجهی قسمتبا رگویینویسندهه 

وشدناختیروانحدودسیسا  یتودراوججن ،داندت

فردیافرادجامعهچقدربدودهکدههمدهبتواننددشناسیروان

رادر کنندوبرایتحقیقای باشندکدهدرخلدودرودابه

خودشباشدوحتیخواهران شتدراتاقتکشیکدهندد؟

ی جدابگوی .جابهداردکهازیکخش ویککنایهبسیارجا

اینبدار۰1۹،درصکندمیحیثیتبییوسفخان،رودابهرا

.کنددمدیحیثیدترابیرودابهباکوتاهکردنموهایتخودش

زندیروکدهایدنابدرایهدچونبدهقدو خدان  دروینقددی 

یعندیزنمدوبدی،زنبریدنددمیکنند،موهایتراحیثیتبی

داستانتجاوزاستوتخریب.تجاوزمایهدرون.بهنظر آبروبی

وقدتهدی کدهشدایدجامانددهبهبهخا ایرانوآثارتخریبی

بدازه کدهآننسدنتوانمث او ساختونیزتجاوزبهجس ا

 .آثارتخریبیبرروحتراجبرانکردتوانمینوقتهی 

مهدیفرج دور:مدندررابطدهبداراویداسدتانصدیبت

وحر دار .نویسنده،شخصیراانتخا کردهکدهازکن می

وهددانیددتخبددردارد.ازاحواالتشددانوهدداشخصددیتیهمدده

مزاحمدییدکایدگوبداخبدراسدت.شان هنیهایزمینه س

.مدازبدانانددبسدتهو ادستاینجادرهاشخصیتهست.همه

بایدکلیدنهاشخصیتیهمهرانداری .هاشخصیتگنتارو

دخترعر هد آندر هنهمهحتییراو.کنندمیصیبت

رارشددهدی وازمونولدوگبیدرونهات نیک.مابایدرودمی

کهبداایدنشدیوه،برسی .مم ناستچندصداییوبهبیایی 

هدامخاطدبتعدادمخاطبینماک شود،امااجازهبددهی کده

مظداهرفئدودالیرامانددهباقیاستاند.درشدکنندوباالبیاین

است.داسدتانماندهباقینا خانآنکهفقطازکندمیمطرح

لهجهدارند.مادرآنجامرد قطعا .گکردمیدرکرمانوگوران

گدیهمناآندانراندیددی .زبدهدایلهجدهانهی جایداست

ی نواختاست.اگرجایاس امینهورودابهرابداهد عدوض

هدردوچدوناسدت.همدانبازه کنی ،

مش الدداسدتانهااینیکلیندارند.

است.رودابهکهارتباطنزدی یبا درش

خدوردهداشتهحاالآسیبدیدهوصدمه

اویرت.استوزمدانراگد کدردهاسد

،چطدوررودابدهزنددمیبکفالشبرایت

؟چطورهمدهجزییدادگویدمیجزعجزعبهرادقیبوچیزهمه

راگندت کدهراویبدکفدالشایدنالبتهاست؟گکشتهیادش

داسدتاناسدت.هدایضدعفاینهد ی دیاز؛وزندمیبرایت

رودابهحتیدرگنتارهد بایددل ندتداشدتهباشدد.قسدمت

نویسندهبرایچهآوردهاسدت.اصال دان نمیاایستبازرسیر

رعایتعلتومعلولیی یازعناصرمه داستانیست.بهچه

روحدتآسدیبدیدده،بدهمنطقدهچندیناینعلترودابهکه

اتنداقافتداد؟ایمعجدزهجنگیرفتوحالتخو شد؟چده

 .داشتهاییداستاندراینزمینهضعفمتأسنانه

. ناهگداهگویددمیداستاناز ناهگاهمیمودمیمدی:او 

گویددمی،رودمیچهربطیبههاداداردکهوقتیبه ناهگاه

؟داسدتانارتبداطزمدانیخدوبینددارد.آمدیدخوشبههادا

جن شهرها،بهلیاظزمانیآخرهایجند بدود.توصدیناد

رابددهآنخواسددتهانطبدداقنددداردوشددهرهامددانبمبددارانباز

ابتدارودابهتصدمی نگرفدتکدههمانند.چرامخاطبالقاعک

ی جدابیآکشتنیوسفخداناسدتوی جاخودکشیکند؟

نویسنده، شخصی را انتخاب کرده که 
ها و احواالتشان  ی شخصیت از همه

های  زمینه ها و پس خبر دارد. از نیت
 شان با خبر است. ذهنی
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با و گرفتنازاو،دیگرکارینداشتهباشدد.گیردمیتصمی 

نشدانخدوبیبدهنویسندهنتوانستاینبعددرارسدمیبهنظر

عمیبدرداستانحضورندارندد.جامعده،صوردبههاآد دهد.

خانخانهیوسفستکهعمبندارد.رفتنرودابهبهایعهجام

عجیباست.شایدنویسندهخواستهبگویدکهاینروابطهمده

واکداویهد ن درد.شدایدکده؛وسطییستوعمیبنیست

خواسدته؛واسدتگوندهایدنفضایارتباطادوفضایفرهنگی

ببرد.مش  ایندخترفرهنگتاستکدهسؤا جامعهرازیر

 .راجعبهتجاوزبگویدتواندمین

میمداسماعی کالنتری:نویسندهازرودابهویوسفخانو

ایدنتوصدیناد،رفدتنبدا.گویدمیو...هاخانیاحواالدشیم

مدثال ؛ازتناق استو ریوسفخانعجیبیخانهرودابهبه

کدهبدایوسدفخدانمشد  گویددمیازکودکیرودابهراوی

توصددینادمتندداق همددهبدداایننویسددنده.9۳صداشددت

سؤاالدیکاتناقبگکاری ،حسا بهچهبگوید؟اگرخواهدمی

نویسنده،خودرودابهجاییدر.ماندمی اسمبیمتعدددیگری

.داستانالبتهنقداطقدوتیهد 1۱صدهدمیرامقصرجلوه

وتوصیفخواستگاریخدان ۰۰2دارد.ص

گا خودکشدیازرویباباوندازرودابهیاهن

احسدانتمدا ایسورمه  ،تصویرچمدان

نمدادتوانددمدیکدهکنددمدی هنترا ر

وفاداریاوتاد مدرگبدهندامزدناکدامت

ازداستان،بعضدیجاهاییاحسانباشد.در

اسدتکدهقدیمشدانجدیدوبعضیبهنا هاخیابانازاسامی

یونیاشارهشددکدهیابهتعدادکانا تلویز؛واستسؤا جای

 .باشددوکانا بیتازتواندنمیبراسااواقعیاد

روان،بدازبدانی،چیدزدانهمهابوالیسنسوهری:دانایک 

ازبدوتولدتادوراندانشجوییشخصیتاو داسدتانیگزارش

.رمداندودهددمدیرودابه(رادرمعرضداوریمخاطبقرار)

 هنی–عرفیشخصیتعینیدر یمآنازایالیهالیهدارد.

رودابهراندهبدراسداامانندبهزنانیآندرکهستایجامعه

ازشددرایطاقتصددادی،متددأثرندددباشددند،بل ددهتوانمددیآنچدده

خویتبهراهیگاهزیستاجتماعی،فرهنگی،مکهبیوسنتی

بهعلدتتوانمیاجتماعینشناسیآسیبغیرازبهکهاندازدمی

هدداآنوکددافیدر ددردازششخصددیتالز هددایمعلددو و

داردکدهازدخترزا.مادریهاستآن.رودابهی یازیافتدست

دلسدردشددبهچهارمینفرزندشرودابهبهدلی  سرنبودن

استباسوادکه دری؛وکندمیعم ویبا استودرخص 

وحمایدتتیدتراویهمسدر،بدرخال وبدودهخوانینازو

نداامنیحدوادث،سازیقرینهباسندهینو.دهدمیقرارمهربانی

اززندگیخویتآنکهآدمیانکشدمیرابهتصویراجتماعی

خوردمیرودابهافسواجایی.اندیشندمی.بهمردناندناراضی

کهچراالاق جس خودرادراختیاراحسانقرارندادهاسدت.

اریباالتریننویسندهدرایننگرش،منهو عشبراکهبهاعتب

آغوشدیهد تداحددعواطفانسانیسدتیافتگیکما مرحله

کهنویسندهآیدمی یتسؤا .حا ایندهدمیجس تقلی 

انیطاطعشبدرشرایطمدرنبهاینسداختاررسدیدهقصدبه

گیدروقیدودادو ادستهایسنت ایدرنهایتاگرچهاست؟

عاشددبهددایانسددانمددنیطاجتمدداعیعامدد قربددانیعشددبو

،چیزیکهدرسراسررمانقابد در اسدت.شودمیشناخته

اینرمانالیهدیگریه دارد.نویسندهسعیکردکهخواننده

دیددگاه .ازفضایاجتماعیقراردهدتریکلیراتیتشرایط

موضددو ت یددهداردکددهبددرایددننویسددندهشناسددیجامعدده

ابعاداتناقنینتدد،درتما اجتماعیتازمانیکههایدگرگونی

اگرچدههمچنانکندوفاقدتیدوالدچشدمگیرخواهددبدود.

است،ولدیتقدیرقاب رمانازنظرمعناومنهو اهمیتداردو

ایبرجسدتههدایکشم تازلینوصینهوفضاوحوادثو

مناهی بدهخواننددهچنددانآندرانتقا 

 .موفبنبودهاست

 ازحسددیناعتمددادزادهقبدداینجددادر

ااهدارنظردکترمهدیخدادمی،بدهکهاین

و اسمگدوییبندیجمعمنظوربهبوردازد،

او بایددیدرجهاعضاگنت:درسؤاالدبه

عندوانبدهنویسندهازاسطورهکهوقتیبهاینن تهتوجهکنی 

مایددهدرونکجاسددت؟درآن،کدداربردکندددمددیابددزاراسددتناده

ارتباطتنگاتن ایناصال ؟ی ردازشخصیتداستاناستیادر

زنددگیآمیختگدیدرهد کجاست؟آیداهاشخصیتباداستان

ندگیهادادیدی ؟یدافقدطروایدتنقلدیازبازافرادداستان

،آوردنایغیرحرفدههدایخدوانکتدا اسطورهدیدی ؟بدرای

دراینداسدتان،یوسدفوچراکهبعضیازاسامیفریباست.

آمددهخاننقتیوسنیکهدرقدرآنولییوسفآیدمیزلیخا

راندارد.بههمیندلی ،آوردنبعضیازاسامیفقطدرسطح

آیدمیبراینباوری کههرصینهیامتنیکهما.ماندمیباقی

بایدارتباطتنگاتن باداستانداشتهباشد.نویسنده،جن را

درکدهرودابدهبدهمندز یوسدفخدانبدرود.داندمیمسبب

کدهایدنگنتهشد.مطلدبدیگدرخوبیبهنقتجن ییجاها

نوشدتهرمدانیندو چدهکه بایدبدانی خوانی میوقتیرمان

ژانرشچیست؟در اسمبهدوستیبایداشدارهکدن ،در .شد

بدازه داشتهباشدی .ومعلو ی علتتوانمیخاطرهگوییه 

بدهانددکدرده،نویسندگانیهسدتندکدهعداددکن میتأکید

چیزدان، با زبانی  دانای کل همه
از بدو تولد تا  یروان، گزارش

دوران دانشجوئی شخصیت اول 
داستان )رودابه( را در معرض 

 دهد. داوری مخاطب قرار می
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اندکردهکالسیکوسنتیویابهقولیعاددهایرماننوشتن

امامابایدداسدبا رشدد؛کهقصهبگویند.خب،اش الیندارد

روبیداوری ،چندصداییمخاطبرافراه کنی .اگربهنوشتن

ازاینجدا.دررسددمیمخاطبمارشدکردهوبهدر باالتری

کد ندهمیددود،بل دهراویدانایک اسدتنادهشدد.داندای

دیدهشد.درهاییضعفنقطه.حتیدراینروایته نامیدود

.هدرگیرنددمدیجایراویراهاشخصیت،چندصداییداستان

وبینددمدیزندگیراطوردیگریومعنایشخصیتی،فرهن 

،هداداسدتانکهنبایدسرکو شود.درایننو صداهاستاین

اسدت.وارد هدنشخصدیتنویسندهدر یشناسداندنصداه

 .درشدویمدیآشدناشدان هنیهایکشم توماباشودمی

ادبیددادداسددتانیمددابیشددتربدداسدداختارکددارداریدد .راوی

هداشخصدیتهدایوی گدیازاحساسدادوهمدهچیزدانهمه

وقضداودشودمی.گاهیحتینویسنده،داورگویدمیبرایمان

گنتارندداری وداسدتانازراینداستانمازباند.دکنمیه 

زبانگنتارفاصلهگرفتهاست.درجوا دوستیاشارهکن که

بداواقعیدتانطبداقمدوموبهاجزایداستانیهمهقرارنیست

داشتهباشد.گاهیداستانیکدروغبدزرگ

سدازیتیپاینداستان،هایوی گیاست.از

است.مث شخصدیتاش ردازیشخصیتو

گسدتاخ رخو  رداختشد.فریباکهبسیا

ازهمده...وگرداندندستدرتسبیحبودن،

نویسدنده.اسدتاششخصدیتیهدایوی گی

نشدانخوبیبهراخاصهایتیپسرییک

تشد رشدمایهمدهازبدازه .استرمانقودنقاطازکهداد

 .ایدداشتهخوبینقدوخواندیددقتبارارمانکهکن می

واسدتادسدندهینومی  وهشدگر،سوسدکترمهددیخداد

بیانرماناینبارابطهدر دانشگاه یا نورسارینظرخودرا

 :گنتوکرد

بددانکدن ، نهدانتوان نمیخودرایمنمسردوشادمان

دقدت،نگدرش،نت،یدبهمدهاینبایجمعنیچندرکهجهت

وجدودکدههدادغدغههمهبا.دار حضوریهوشمند،تیزبینی

 کهخوشیال .باتوجهبهحرفدهیارصادقانهبگویمنبس.دارد

هدایدانشدگاه میصو یدصادقانهبگویخودبایقهصننعالو

برگدزاریارجلسدادنقددداسدتانیست.منبسینجوریاینما

،ندهوصدادقانه،ر ا بودهادرجلسادنقدداستانیوا کرده

اردانشدگاهمدانددکدی کدهمیصدو وبرآیدبگویفروتنانه،با

انویدمتولیتگریههدایستمگردرسایننیست.اینگونهاین

 .کنندمیوشرکتگکارندمیکهوقتیهمتبلندآنان

هد یصدیبتاگدرکدهداند ومدیخوشدیال جهتازاین 

خدارججلسدهنیداازندیخوشدااریبسدوخوشیا ،کرد نمی

کدهیاداتدرید،ایددیدکدهیمنداارشما،دیدیایزوا.شو می

دگنتکدهیبادرواقعاست.تأم قاب دازجهادمختلفیگرفت

نتگرانمتنبداخواننددهیداستانتعام سازندهوخالقآفر

،هدانوشدتهدیازسدنیاری کدهامدروزبسدیریدبوکیاستوبا

یکمددتنکددهازسددویددموجددودهددایضددعفوهدداکاسددتی

ایددهوننوشتهواورینعمدبهایشدهواقعغنلتمورد سندهینو

نخواننددهاسدتید،اشدمیدنوشتهیگرانهننوشتهکهبایناش

اثرآنینهنریودرت وکندمی یوت مدهدمیکه وشت

  .کندمیکمک

هد آنوآنشناسدیرواننگداهبداشدتریبرااثدرایدنمن 

دنقد. ا دیددهد،یدفروشناسیروانکمتروون یشناسیروان

دیگدرانمطالعدهینهبدرایزمتواندمیدار کهالبتهروان اوانه

 باشد.

هستازسهبعددوسدهمنظدرشناسیروانکهدرنقدهایی

؛گیدردمدیقرارموردبررسیتتیخودمتنباتمامیاست.گاه

رمدددانازجهدددتهدددایشخصدددیتیگددداه

وگیرنددمدیقدرارموردبررسدیشناسیروان

تداشدودمدیاوقاده مدتنخوانددهیگاه

کددهدروجددودخددالقویروانددهددایآسددیب

نگداهشدود.ییاثرهست،شناساآننندهیآفر

وندد ،یشناسددیروانسددو ،نگدداهحدداک بددر

دیگرانبنا اردوید،ارنستجونز،ماریفرو

کسلسدلهیسندهدچاریاعتقادداشتندکهنوهاآنبودهاست.

کانسداننرمدا ویداسدتویمرضدهدایبیماریاش االدو

  .ینهستیست.ماه بهنسبتچنیر نمتعا

اختصداصهداشخصدیتنقددبدهرانقد ازقسمتاینمن 

یمدارکهینقدمثال ؛هستخودیجاسرنقددوآنوا داده

دچداراوکدهگرفدتجدهینتوکدرد وآلنآثاریروبربنا ارد

ویوفسد یستاداآثداردیدفرو.اسدتمدادرفقددانیمننعقده

بودهاست.یآثارازاش االدروحنیاکرد.یرابررس درکشی

تویدثینبدهعلدتبیدآحیامروزهدرمشرقزمدنقدهانیا

 افرادکمتراست.یحقوقشخص

.سدهکدن مدیتبیدآیسدهشخصدیمندرنقدخودرو

درتواننددمدیکدهحدداق یومیدورکننددهتعیینتیشخص

ونقدتداشدتهباشدندیحرکتداستانوایجادیحادثهمیور

دهشدهیدتر ررن کههاستآنازی یباشند.رودابهاثرگکار

چندمشد  ومعضد اسدت.درگیرنرمانیاست.رودابهدرا

تیدبدامرکزیغلطونادرسدتاجتمداعهایسنتمورد،نیاول

چیزدان از احساسات  راوی همه
ها  های شخصیت و همه ویژگی

گوید. گاهی حتی  برایمان می
شود و  نویسنده، داور می

 د.کن قضاوت هم می
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اسدت. ددر درسداالرانهایدمدککرمیدوردرواقعمیورومرد

کوهمدهندختوفراندینده،سدیرودابهسدهدختدردارد:تهم

ایدرودابهبهدنی سرهستندووقتمنتظرهاخانیمینهشیطا

ندزدوانزجداری.ننردشودمی،همهانتظارادبرآوردهنآیدمی

گرفتدهرای سدریجداکدهایدنیبرا .کندمی یدارعناخان 

اسدت.یدتدختدرومدادرنیبداو همداندرارتبداط.است ره

کدختدررامدادرشیدیازروابدطرواندیاریکهبسگویندمی

.درسدازدمدیسرنوشدتترای.حتدسدازدمیودهدمیش  

.رودابده،کنددمیکارراخرا جابهتنایابتدانهمانازاینجا

.رودنمدی.بانبودن دربهخوا شودمیروابطتبا دربرقرار

یکدخترییا بخوابانند.وقتیکهاوراباترشوندمیمجبور

،بهخوابدمیشبدرکنارشیدرشارتباطدارد،حتبا دایما 

کدهایدن.بهخداطرکندنمیدایزنانهرا هایآموزهنعلتیهم

ویبدددددده ختگددددددیرودابددددددهازلیدددددداظرواندددددد

رفتدهوشددهکشداندهخدانخانهیوسدفبهنرسیدهبالندگی 

الز ازطدر مدادربدهاوالقدانشددهاسدت.هدایآموزه.است

.بعدددهنددمدیمگورامادرانبدهدختدرانیرازهاازیاریبس

وروابطمدداو وبرخاستنشستکهاینگرید

اریبسدیموسدیهآنیاوبا درشاستکهروح

یاسدت،داراخدوانشاهنامهدارد.یباالوقو

همردانددهدریددنروحیدداسددت.اینشدداناربدداب

نرانشدانید.حرکداتتاکندمیرودابهرشد

،رفتدهمدیبهبداغ،رفتهمی.بهکوچهدهدمی

یوحتدرفتدهمدیبهدشتگوسنندهاهمراه

ادیدزناندهوروحهایارافتازاو همراهکارگرانبودهاست.

رامنداهی وازمسدای یاریکدختررانداردکدهبسدیبالنده

باجنسمخالفخصوصا بااجتما روابطتتنظی دروبنهمد

مرداندهرشدداامدکدردهرشدایگاهنامهبهکاربندد.اوازنظر

یاسیه علو سیدرانتخا رشتهدانشگاهیکردهاست.حت

تیکرشتهمردانهاست.شخصدیتقریبا کهکندمیراانتخا 

تراسهبعدددرنظدریاگرشخص؛ورودابهازابتدامش  دارد

سدو رهمدانایدننساماره،منوفرامنهمانای ،نهادیریبگ

اویفدردخودآگاهدررودابهبامنآنهید،بخت ایفرویاگو

،درتوازنبداهد بردمیشتننا یخوعنوانبهآنون ازیکه

،افتددمدیاتنداقآنوآیددمدیبدهتهدرانیرشدن ردند.وقت

.کنددمدیو نهدانشدودمیبهاوواردیضربهروحترینبزرگ

رازاسدت،نگنتدهرازهداییانسدان ضربهروحیهرترینبزرگ

نیداداشتن نهاننیاخاطربه.داردمینگهد درکهیممه

آشنتگیراز وسدفیخاندهبدهچدراحاال.شودمییروحدچار

داردوجدودغیرشدهرییفضدادرهاییانگارهاست؟رفتهخان

کدهتعلدبینفضابهکسیدرامعموال .استقداستیداراکه

خدواهرزادهد.رودابهنامزکنندمینیدارد،تعدیبهمیار نسب

در تدارد.یاراهمیه بسوسا سنمعموال وسفخانبود.ی

رودابدده.گددکردمددیدورهآندررمددانکددهشصددتسددا 

ینسدبتیمیرمانگارهآنوخانوسفییباالسن خواهدمی

وسدفیکهاینرغ ینخودواوقراردهد.علیحای بوواریدرا

 .تش ستهشودیرابطهمیرمخواهدمیخان

باالسدتعل بهه انخوسفیبارودابهدادندستعلت 

تأکیدهیتوص.داندمیخودییدارااوچراکه بدرزوواحسدانو

گریدی ی.است یدخزینخانوسفیمنز بهرفتندرخان

باشددکدهه ناوسفخیعد شناختتواندمیه هاعلتاز

بدهوجدههدی به ینمناهیبهروابطمادرودختر.اگرددبرمی

ووسدفییایقضدازیدرازرودابهاگر. رودابهگنتهنشدهاست

وهداکاسدتی،هدااینهمه.افتادنمییاتناقداشتاطال خایزل

جدودداردوبدهورودابدهی هندهایدادهدرکهاستینواقص

وسفینعلتبافشارواصراراحسانوبرزوخانبهمنز یهم

 .رودمیخان

روحآنیموسدی،روحیهنداری، میر  

روابددطعلددتبددهرودابددهدرنددهینر قددوی

خردمیکهرایراهنی یحتکهاشمردانه

کدامال هدااینهمهاست،مردانهچهارخانه

تصدورهرعوامد نیدابا.استمردانه گدز

رد.یدقدرارگحرمتدیبیکهموردکردنمی

.عدالوهبدرکنددنمیدراتاقراقن یحت

یاموختگیده داردکهنهاغنلتکسلسلهی ،نعوامیهمها

هد وجدوددارد.هداییکوتداهیاسدت.یرواندهداینوختگیو

رخدردومدادرید آنگ ،یننهبهایحر دنیدرشنیکوتاه

هایحر کندمیکهگنتهبودوهشداردادهبودامافرقیازل

تیدرگوشتبخواندتادراوتثبدایما کمادرکهیهویکدای

 .ریزدمیرودابهبهه ی سررشتهزندگیندالیشود.باهمها

واردکدامال شددهایجدادهایزمینه یتنیاهمهبارودابه 

جامعدهویحتدخش ،وکدوردخودش،ننسهمانکههیسا

 روزگارشدهاست.یحت

احسدان،روحیمدایتمقاب رودابه،احساناست.آنیشخص

،یهف دنشددهاسدتواوزنجداودانیزنانهدراوبررودابهسا

یه کسدیزندگیدروناحساناستوتاانتهایوآرمانیازل

هماناحساناز؟داردینروابطچهنقشیراندارد.احساندرا

نیدرودابدهاسدتومدادرششدهنازبدرایمردآرمدانیکودک

احسانبهوجدودیبرایبزنیرقخواهدمیاحساااستکهن

نرودابدهوی.تضدادبدکنددمدیبارودابهمقابلدهوستهید. یایب

 های زمینه پیش این همه با رودابه
 که سایه وارد کامالً ایجاد شده

 و کدورت خودش، نفس همان
جامعه و حتی  حتی خشم،

 روزگار شده است.
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.شدودمیدهیبعدازشهادداحساندیشهنازتاآخرعمر،حت

رایرازرودابدهکسدیدغهد ناناست.احسیع سته هم

ندددارد.درانتخددا رشددتهاودخالددتداشددتهکددهارتبدداط

توانستمیرارشتهنیهمچراکهباشد،داشته اوباتریراحت 

هددایسددنتبددهگددرددبرمددیبددازه .بخواندددهدد نامددکردر

تدابوعشدبکال هاخانیمیشنهیطادر.یاجتماعگیرانهسخت

ترهدابدزرگکدهایدنمگدرگیدردمدینسدریعشدق یه.است

.کندددمددیرشدددهدداکدداری نهددان یددندلیبخواهنددد.بددههمدد

ازمسدای یلی.خشودمیدهیده خانلطنعلیدرکاری نهان

دربددازشددود.خواهدددمددینداندددمددیواگددرهدد داندددمددیران

اگدریعندی ،یدتداریداواالیتیبهنا تثبیاصلشناسیروان

عشدببدهآنرا،اگدریعشقمثال راانتخا کرد،یزیچیکس

ب ندد.آننیگزیراجدایعشدببداالترتواندمید،یجهنرسینت

رودابهزنیوا سنلیظهدلدادهرودابهاستامایاحسانتاآخر

اودچدارگنداهکنددمدیتبازیرازرابراییدای ووقتیرادار

کیشدرینبدبختیخودرادراناخواسته.چونشودمیدیشد

بدهسدمتاونخواهددیکدهرودابدهبازگشدتدانددمی.داندمی

ی عشبباالتروواالتریندلیداشت.بههم

هد دارد.یکهبعدداجتمداعگزیندبرمیرا

نیهمدید.برایتامقابلهنماکندمیانتخا 

نهد یکهمنهو نمدادشودمیروانهجبهه

دارد.

تجداوزرفدعبالگردانتارودمیجبههبهاو 

رشدود.اگدریتطهنوعیبهکشتهشود.شود،

کهحالل کنرودا ،صدددرنویسدمیدرنامهخودبهرودابه

ردهومنجدرکهکدایناخواستهییراهنماآنبهگرددبرمیصد

نکدارهد جدوا یدهاست.احسانباایگردیبهوخامتروح

راهد جبدرانبدهجامعدهیوهد تعدددهدمیراالنااحب

.کندمی

مدتنهدایگنتدهشدترازیخودکهبهایناگنتهنرمانبایا

کهرسدالتیباشد.کسانایدیولوژی یکرمانیتواندمیاست،

راگدکرامطددرحهایشدانتنمدازیاریدارندد،بسدایددیولوژیک

وروححدداک زمانددهرادراثددربازتددا ایدددیولوژی.کنندددمددی

احسدانهدایدالوریسندهباشرحوبسطندادنی.نودهندمی

شترکردهاست.یرابآنتأثیر

مینهشیوسفخان،وجودتابووارعشبدرطایامادرمورد

یهموردتعددکهرودابزدهرق رایحادثهبزرگدرواقعهاخانی

کدهخواندهدراایخانهم تبوسفخاندریاست.قرارگرفته

دیددهوف رکدردهکدهبایخاراشنیوسفوزلیداستانآندر

.شدوندمدیدلباختهودلدادهه هاآننتد.یبیناتناقعشقیا

درخانلطنعلیتویعمودروکهایندوسالهتادوطرفهعشب

،زننددمیکشتنقصدبهراهاآنخا،یوسفوزلیحا مصاحبت

.آیددمدینعقدهبدهوجدودیاهرحا به.تراشندمیسرشانرا

هوسدف،عقددیوسدف،عقددهحقداردیدرفروکوفتههایعقده

خشونتوکدوردوعقدهانتقا .

همداندروسدفیکهاستنیااشبیرونی نمودهمه،هااین

بدهوقدتهدی .اسدتمانددهبداقیخدودشهیسداوامارهننس

ازدواج،گدرددبرمیتخودآگاهبهخایزل.برنگشتتخودآگاه

خو شاناجتماعیکهاوضا کندمیتیتربییهابچه،کندمی

وسفیتگرفتهاستامایرادر یمتعارفیخازندگیاست،زل

کددهخددوارگیمددی.گیددردمددیتیخددانچندددراهرادر دد

کهاینیبرابرسد،یاریدرجههشترین ایینبهاشخودآگاهی

کسدا یدکدهدرعدرضیبههرزگآوریرویفراموشب ند.

یودروندییایرویخایداکردهاست.زلی دختردوستنیچند

شددهواوترمستی  اودر هنیرونیبیخایاززلمراتببهاو

خودمیسوزد.ییایورویدرونیخایدرعشببهزل

رازندتییابتدداهدایخواسدتهنتوانسدتهخداطرنیهمبه

کندمیتیرهانیهمیبراوسازدبرآورده

لدهمرحهمداندروسدتهی .مانددمیتنهاو

کدهاینتاماندمیخودهایخواستهییابتدا

طیکهشدراآیدمی یتبهاتناقتجاوزرودا

متدراک هدایعقددهتمدا ریزیبرونیبرا

رودابدهراندابودیوزنددگشدودمدیفراه 

کشددورخددارجزازیدد.خددودشنکندددمددی

نیومنهدو نمدادیی.خارجشدناوازکشوربارمعنداشودمی

خودرفتدهاسدت،یووطنزندگیازهستدرواقعکهگیردمی

 .کرانهبیینابودشدندرفضا

یجدانی؟اگرضربادهرسدمییحاالچرارودابهبهخودکش

درارتباطباافدراده ناباشددوحددباالباشد،انسمعموال 

رازکداری نهداننباشدواصدراربدریقیستهوالیکاردانوشا

دیشددهدای ریشدیروانبدههدان نددیرواننیداشتهباشد،ا

گرنهم ان،نهزمدانوندهزبدانرایوانساندشودمییمنته

.شدودمدیدیحدادوشددی.انسداندچدارافسدردگشناسدمی

نمدواردیمدرودابدهنشدانگرههدایکنترفتارهاوگنتارهاو

حاالچدرارودابدهبده.کندنمیبرخوردی جامنطقیهست.ه

ایحادثه .اگریدربدنداریدفاعیهاز یجبههرفت؟مام ان

بدهوجدودییهداز ید،دردروناوم دانیدایتبیانسان یبرا

هداآنازی دیراک کند.هاتنتآنکندمیکهتالشآیدمی

مصایباسدت.سدنری انوفضاگرتر میدی یان اراست.

 است.رودابهدوندو یندلیبههمشناسیروانرودابهازنظر

 عشق کالً ها خانی شیخ هطایف در
 سر عشقی هیچ. است تابو
 ترها بزرگ که این مگر گیرد نمی

بخواهند. به همین دلیل 
 کند. ها رشد می کاری پنهان
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.بازگشتبدهگکشدته،دورانی،سنر هنینیسنردارد.سنرع

تویدت،صدداقتوهندوزازدسدتنددادنماهی ا معصدوم

بدهیبدراهاایناست. دربزرگوستهدرباغیتخودش. یهو

دند،یجبههراندیکهفضایت.کسانسوردنماجراسیفراموش

یولدفرسدتندمیرابهجبهههاقهرمانمیشهه.هاخان وی هبه

آنازایتجربده ی.همانندمی. شتجبههروندنمیخودشان

نقتزنانرادرجبههبرجسدتهیلیسندهخیامانو؛فضاندارند

اسدت.چدهدرمردسداالرمعتدرضجامعدهنوعیبهکردهاست،

رملد .اواعتقدادداردکدهیسایهااسطورهوچهدرهارهاسطو

فشدندودرجامعهمداهد یضعهااسطورهدره ناخدابانو

مطدرحکدردنوبداهزناناستیعلشددبهروابطومناسباد

دکهنقتزناندرجامعدهیبگوخواهدمیتالشزناندرجبهه

بدهیسدندهنوینسدتاعتراضدیست.مانیکمترازنقتمردانن

 است.جامعه

ح ایتزندگیدختدریشهرسدتانیآمدیدخوشبههادا

بدهجامعدهقدد ایطاینهاستبهنا رودابهکهازیکزندگی

درکدهایسدنتیاسدتآخرخدانوادهفرزند.گکاردمیتربزرگ

ووابستگیشددیدیدلبستگانتظار سربودند.

نسبتبدامدادرباعدآآننسبتبه دروعد 

یزنانهشخصیتیشدکهازارافتگیری ش 
ایکدهاثرحادثدهدرچندانیبرخوردارنیست.

بدااشزنددگیدرمنز دایدییوسدفرخداد،

هایجدیمواجهشد.بیران

روانیکهرودابههایاختال درموردن اتی

.داردراهاآنازهایینشانه درداستان

(acute stress disorderحدداد)اخددتال اسددترا-۰

شدوند.برخیافرادبالفاصلهبعدازرویداددچارایناختال می

کرختدی،احسدااایمانندد:تجزیدههاینشاندرایناختال 

بودنیاجدایییدادزدودگدیدربدارهآسدیبایجدادیرواقعیغ

بدکازاف دار،بدهشد  فلدتزاآسدیبهدایدادیدرو.شودمی

 کیرتیریکفردشوند.میهایحادثهتجربههاوصینهدادیرو

باشد.ایدنمضطر میشددبهچراکه.شودمیزن بهگوشو

دریدکمداهدورهدرعرضچندروزیاچندهنتهحدداکثرتدا

رسد.اکثرافرادبه ایانمی

بهشدرایطفرد،یکماهدربعضیازافرادبعدازگکشت-2

 دسازافدراددچداراخدتال اسدترانیداگردد.عادیبرنمی

(یدددداpost-traumaticestress disorderحادثدددده)

"PTSD" درمنز دایییوسدفازاین ه سرودابه.گردندمی

موردتعرضواقعشداینعالی راازخودبروزدادکهبه کدر

: ردازی میمواردی

سدطر2و1سدطر۳۴صدنیهو2 اراگرا ۳1صنیهدر

بدهخدود1۰صدنیهبهاف ارخودکشدیودر۹۳صنیهآخر

باشد. ردازدکهازعالی افسردگیمیمیسرزنشگری

آخدرماقبد و اراگرا 1۳صنیهدرسطرهاینخست-۳

گکارد.ایرابهنمایتمیتجربهعالی تجزیه1۳صنیه

هدایمختلدفتیلی رفتاررودابه سازحادثدهازدیددگاه

شناسی:روان

زافرددراثرحادثدهآسدیبکهازآنجاییازدیدگاهفروید:-۰

هددایگددرددکددهت انددهمددیکنتددر غیرقابدد دچدداراضددطرا 

آنجادکننددهیادرناهشدیارفدرد،کنتدر غیرقاب  رخاشگری

هدایاخدتال نشدانهوسدیلهبدهفدرد«خدود»هستند.درواقدع

PTSD کندمیازتمامیتروانیفرددفا.

تدددراشدددرطیبدددهیندددوعازدیددددگاهرفتدددارگرایی:-2

گدردد.هاییکهدرزمانآسیبوجودداشتندایجادمیمیر 

درفدرد،رسدانآسدیباینتجربدهبهخاطر

شرایطمشابهحتیدرصوردغیا تجربده

گردد.اضطرا میدچار،رسانآسیب

-شدناختی دردازاننظریدهازدیدگاه-۳

رفتاری:

حادثددهدرمددوردباورهدداوعقایدددافددراد

مدؤثرروییباحوادثرویایبرنیوهزاآسیب

اتناقاتیکهخارجکنتر فدردبهخاطرسرزنشگریخوداست.

هددایاتندداقازجملدده یامددددرمددورداسددتواحسددااگندداه

یرویداروییفدردبداحادثدهباورهاییهستندکهبرروینیوه

گکارند.میتأثیر

"تیدحما"بایدبهنقدتبسدیارمهد ”PTSD“دررابطه

ازجملهعوامد مهد درمؤثرهایمایتحفقدانتوجهداشت.

ارتباطباوضعیترودابده،درباشد.یمPTSDهایبروزنشانه

ابرازوااهارمش  راییتواناازحادثهمنز دایییوسف، س

اینمسئلهدرکناردرواقعگرخودنداشتوبرایجمعحمایت

شتدهندهاوبهسرنوسایرعوام اجتماعیوروانیدیگرسوق

تلماوگردید.اومسافریبودکهبدهسدرزمینهولنداکیقدد 

 ■اهرقد هولناکیسنرشبیشترشد.گکاشتهبودوب

حکایت  آمدید به هادس خوش
زندگی دختری شهرستانی 
است به نام رودابه که از یک 

ای قدم به جامعه  زندگی طایفه
 گذارد. تر می بزرگ
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 «اول بخش» یخ تحول نثر فارسیان در تاریلینقش اسماع ت ویاهم؛ «نهمگفتار » ،یپارسر تحول نثر یس 

 «نینداام»



 که شد  یتگنته گنتار ایدورهدر ب سازاینکه آنه

هایح ومتآغازدرحقیقتح ومتسلجوقیان()ای  رداخته

اس ایران بر تر  ونیز متنبرونت فرهنگیاجتماعی اینو

فرهنگیبهمتندربرونقرارگرفتووبررسیعصرموردتوجه

مدارا کتابخانهفراوانیحضور مراکزهاو سطحو تعلی در

نقت،شهرهای شدو اینتأثیروتیاهمایراناشاره حضور

اینمدارا تیلی در بررسیعصر درشد.و بهاین گنتار

اهم اسماعیتیسبب تاریلیکه در ایان ایم در دورهیران ن

کهآناندرحنظواشاعهزبانتأثیریوی هبهواندداشتهیزمان

 ارس نثر ادبعنوانبه-یو تبلیزبان گکاشتند،–خودیویاد

خارج فرهنگیاجتماعمتنبرونهایبختاز کهیو

اختصاصخواهییبختمجزاآمد،ازاین یت آنان به  یرا

داد.

تیدایمقارن تقریبا نفرقهیتایفعال

درهاآنانش  گرفت،امادعودیسامان

شدماوراعالنهر مقاومت با خراسان دیو

یکسانه نایمواجههشدودرعهدغزنو

ا به منسو  موردیکه بودند، فرقه ن

دعودخلنایتعق یفاطمیبواقعشدند.

ناصرخسرووسیلهبهشترازهمهیبدرواقع

اوا دواوجیبهثمررسی دورانسالجقهتاحدیومقارنبا

-۰۳91:1۱9ن و ،یزر)انبود.یدرعهدسلجوقهاآنتیفعال

انازاواسطقرنسو شرو شدیلی اسماعی(.دعودقد1۰۱

در  نج  قرن اواخر تا عهدیاو مقارن اما داشت، ادامه ران

دعودجدیسلجوق بهرهبریلیداسماعیان، که بود حسنیه

.(۰۳99:۳۰1فروزاننر،)صباحش  گرفت.

هستند؛مه رانیادایمادبیانازدوجهتدرتاریلیاسماع

ی ی نظر خودبیادهایفعالیتاز دعودوی هبهکه دوره در

ایجد ید اینزاریعنی–نگروه زبانکامال –ن حوزه متوجه

دیفارس و اهمیشد فرهنگیگر نقتیاجتماع–یت و

ایمبارزات ایکه طو ح ومتسالجقه در کردند.ینفرقه نا

 یانرادردودورهدعودقدیلیاداسماعیتادبینخستوضع

کوتاهایاشارهوبعددهی میقرارموردتوجهدیودعودجد

 .یانداریلیاسماعیبهنقتاجتماع



یانفاطمیلی :اسماعیدعودقد-۰

عب خالفت شرو  مهدیبا افریداهلل یدر ق.2۴1قا ه.

دولتنیلیاسماع ادبیتش یرومندیان و تن ر و دادند ادی 

ندورهبودکهیهمدردند.یرسانییهرابهاوجش وفایلیاسماع

درکال وفلسنه،فقهویاریبسهایرسالهیلیاناسماعیداع

علو ااهرید باطنیگر عل یو دورهتألیفتأوی و کردند.

ادبییعصرطالدرواقعیفاطم کهیلیاداسماعیتن رو بود

باطنهایجنبهآنیط تن ر مباحآیلیاسماعیبارز در ه

تأوی مویتاریرادواریوتعبشناسیجهانگوناگون،ازجمله

 دوره آثار است.ییتجلتنصی بهدر یتردف)افته ،۰۳11.

.(۰۳99:۹۳،ی؛ ناه۰2مقدمه:

مختلفینواحازجانباوبهیدعاتیدرزمانخالفتمهد

ا شرق جمله داعیاز شدند. روانه ایران یرانیان در آنکه

فعالیآغازیهادوره مراکز شهرهاین در ویبزرگریتشان

ین داشت قرار دعودتدریجبهشابور

دیلیاسماع به نواحیرا راناشاعهیایگر

اول تنصیدادند. متون توسطینیلین ز

استیبریکهبهترتیرانیاناینداعیهم

عهده به خراسان و جبا  در را دعود

تدو یداشتند، ین ی یافت. هاآناز

یبودکهاشخاصمهمیشعرانابوعبداهلل

تربیزرا دستخود تکردیر جمله از هاآنکه عقو یابو

جزیسگز ریجهت کسبویره کتا ید. صاحب که

کهبهزبانهاستکتا ترینقدیمیکهازبودالمیجو کشف

نسنتألیفیفارس بناحمد میمد است. حات یشده ابو و

دیراز داعیاز یگر اینویسندهان یدفتر).انددورهن ،۰۳11.

۰۳99؛فروزاننر؛۰۳:مقدمه :۳۰9 اندانشمندیداعبازهمین(.

برایرانیا نوعیاولیبودندکه نوافالطونینبار بنایتن ر را

 نهادند.

هیلیاسماعدرطریقهکهیزیچ»:گویدمیمرحو فروزاننر

موردتوجه ]...[،بسیار فارسآن هاست زبان تیاهم یبه

اکهچنانانددادهیارمیبس فارسیغالبکتب زبان به یشان

(.۰۳99:۳22«)شدهاستتألیف

فارس اسماعیزبان نزد اهمیلیدر بسیان داشت.یاریت

ااگرچه اسماعیدر دوره ایلین ارتباطیان سبب به ران

خلنایمستی م آثاربسیفاطمیکهبا زبهینیاریداشتند،

روانآنانیشتر ین هبیکردند،امابهسبباتألیفیزبانعرب

بیات اسماعیلیان نخست وضعیت اد
را در دو دوره دعوت قدیم و دعوت 

دهیم و  جدید موردتوجه قرار می
ای کوتاه به نقش  بعد اشاره

 اجتماعی اسماعیلیان داریم.
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ب بودند، عوا  مردمان یاز فارسهایکتا شتر به را یخود

نوشتندمی از شعرهاهانوشتههاآنو فارسییو زبان یبه

امااستماندهبرجای وترینبزرگ؛ اسماعینوشاعر یلیسنده

.زیستمییدرقرن نج هجرکهناصرخسرواست



ناصرخسرو-۰-۰

کهچنانملقببهحجت،یبلخیانی ناصرخسروقبادیح 

اشعاروخطبیاغلباوقادخودراصر انشاگویدمیخود

واردهونوشتنسؤاالدفوجوا یمناقبوتصانودردوزبان

ادیبهاطرا والی یکهبهگنتهخودهرساله-هانامهدعود

-فرستادهمی نثر و نظ  به ح مت نشر است.نمودهمیو

قرارناصرخسرو یبه شده، نق  تککره کتب در نادیتألکه

هفقطدرکتب کرشدهاآنازیداشتهاست،اماقسمتیادیز

 وجود تردهاآنو و شک یمورد است. ای ید کتبیاز ن

ازی ینکتا یاناست.ایدباطنیرعقایدرتقرنیزادالمسافر

رااضافهبریز؛رودمیبهشماریسومه زبانفارسیکتبنن

حآن ه فارسیاز کردنیآعبارد روشن متانتسبکو و

برتریمطالبدق اغلبکتب بر نویب یدارد، یسعنآسنده

رابهزبانیکردهاستتااصطالحادفلسن

یفارس کتا  نثر ازبرگرداند. سنرنامه

در؛کهاستترروانوترسادهنیزادالمسافر

 رداختهآنبه-۰-1-1نفص ،بختیهم

زازجهتلنظدریننی.وجهدخواهدشد

یاستواغلباصطالحادفارسیمرتبهعال

 عبارادآندر و رفته کار بیمتآنبه و یت لین است.ف

(.۳۳9-۰۳9۳:۳۳۹)فروزاننر،



یاننزاریلید:اسماعیدعودجد-2

رشدوش وفایشدندورانیان سازسوریفاطم ،ییاز

مرگخل  ساز یسرانجا  گرفتار المستنصر وبندیدستهنه

یتجز و نزاریبهدوشاخهبزرگمستعلویزودبههشده هیهو

انراحسنصباحبرعهدهداشتینزاریردند.رهبی گردیتقس

درا ) ناهیودعودخودرا عراقوشا گسترشداد. ،یران،

۰۳99:۹۹.)

دبرخال یدعودجد»ن و معتقداست:یزراگرچهدکتر

آن کهناصرخسرویدعودقد ووعظوکتا وغیبرتبلرا

 بر بود، نهاده بنا اهایضربهرساله بر و ویخنجر رعب جاد

مبتن ا۰۳91:1۰2)«استیوحشت اما ی(، تنها روین یک

گریدجنبه(،شودمیاشارهآنهبود)کهدربختبعدبهیقض

اندرگسترشزبانویتنزاریماست،اهمموردتوجهشتریکهب

عمدهطوربهکه-انید،نزاریاست.دردعودجدیادفارسیادب

یفاطمینیودیباآثارمکهبرفتهرفته-رانساکنبودندیدرا

زیب عالقه و شدند قدیادیگانه آثار حنظ و استنساخ  یبه

بود،نشانآمدهبهوجودیکهدردورهفاطمیلیاداسماعیادب

ز زبانیندادند، ایبودومتونمکهبیفارسهاآنرا نیکهاز

یبهفارسشدمیاننگاشتهیلیداسماعیزمانبهبعددربارهعقا

فارسزهاآنیعنیبود، یبان ادبعنوانبهرا ادیزبان

ازسویبرگزخودبیمکه یجامعهنزار»گرمخاطبانیدیدند.

کوهوا از که المود نشیدوره روستایه یینان، و هایگروهان

 ی،تش کردندمییکوچکزندگیکهدرشهرهاینیشهرنش

بود ی)دفتر«شده ،۰۳11 زبانفارس۹۳1: از استناده در ی(،

بودهاست.درالمود،قهستانوشا ،مؤثراریسسادهوروانب

کتابینزار تأسیستوجهیقاب یهاخانهان که تنهانهکردند

دریلی،ازجملهآثاراسماعینیدهاینوشتههمهگونهکتبو

افتیهاآنزدرینیبود،بل هرساالدوآالدوابزارعلمهاآن

شدمی و حسنصباحمتن ر کاینویسنده. بود آثارشخصا ه

کرد.تألیفیکال وفلسنهبهزبانفارسهایزمینهدریمهم

ویگو است بوده عال  نجو  و فلسنه در صباح حسن ند

فرایهنگام انجا  به شرعیکه ی 

خواندن، رداختنمی به را خود وقت

نزار جامعه امور اداره و ینوشتن

دکهیندعودجدیاناصو ای.بگکرانیدمی

کاعتقادیازیدیرجدی وتعبیتنظدرواقع

اند شیو کهن بهیعیشه ااهرا  بود،

عباردوسیلهبهیوجهترینفصیح به صباح حسن خود

درآورده بودوااهرا  بهزبانآندربارهیکالمایرسالهشده

نمانده،اماینرسالهباقیاص ااگرچه؛که رداختهبودیفارس

ای راکندههایقو نق  دنآاز منابع است.یدر موجود گر

(.۹2۳-۹2۰:همان)

انیآنچهنزار»:گویدمیکهحا درعینیدکترفرهاددفتر

زم ادبیدر  دینه یاد هماندآوردهد بودهی، اند  و ک  شه

یرمنازعادطوالنیکهآناناغلبدرگدهدمیحیوتوض«است

وطدآوردند، سازسقیشترآنچهراه  دیبودندوبینظام

کهآندولتش سوزانینزارعا قت به و المودیان کتابخانه دن

یانجام اسماعیدهایمجموعهدو آثار دیلیگر گریه کهدر

نزار وشدندمیینگهداریقال  و خش  از نمووالیرانگری،

،خودباوجوداین(۰۳11:۳1۰،1۱۱)نسال بهدرنبردند،جا

 یدهایقسمتدر کتا  بنککندمیتاییدگر عبدالملک ه

 و حسنصباح دقویاحتما بهعطاش، داعیگریعده انیاز

یایلیاسماع در هایدههران در  نج  قرن هایزمینهآخر

ای  حسن صباح متفکر و نویسنده
بود که شخصاً آثار مهمی در 

های کالم و فلسفه به زبان  زمینه
 فارسی تألیف کرد.
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ددربارهمسای ویه فعا بودندوبدونتردیوعقلیف ر

اعتقاد کتبیمباحآ و رساالد نوشتندیخود کهه 

باقیبرامتأسنانه است.یما کهالبتهنمانده نماند ناگنته

تی یااهرا زمانآن هرامونی یانبدخشانونواحیلیاسماع

مانآوردهبودندوبعدهاتایایازسقوطالمودبهاماماننزار

دورهیدرط»حملهموو درامانماندند،تأثیرادازیحدود

سنتادب المود، حدیبعداز یویتا از بهوجودآن ه خود

برا و آثایآوردند خاصیاهمناصرخسرور گشتند.یت قای 

زینایهمچن نزاریادینانمقدار موجود آثار دورهیاز از را

المودکهبهزبانفارس بعداز ازدوره شدهنوشتهیالمودو

(.۹22،۹۴9:همان)«بودحنظکردند

انالموددردورهح ومتمیمددو  سرحسندو ینزار

وه.ق192-9۱1 رو؛ ی ساز صباحیدیجد رد حسن که

"امتینقییآ"تیتعنوان
ختهیابدا کردهبود،باتصو آم۳

برا اما  و  یلیاسماعیشد ح   صوفیان یر را افت.یان

که–یگریعرفانصوفتأثیرانالمودتیتینزار سازاین

یلیاسماع متقد  طورکلیبهان خبربیآناز قرار–بودند

 تصو  ننو  و آثارخصوصبهگرفتند در

میسوااست.یبسهاآنیشعرا ،یالهام)ار

شا۰۳19:1۰-1۹ نخستی(. دورهید شاعر ن

تعب و شعر زبان که المود از ویبعد راد

صوف برایاصطالحاد را داشتنیان  نهان

اسماعیعقا برگزیلید نزاریخود است، یده

ا12۱یقهستان است. شیه.ق. راین وه

شعراینو و ینزاریبعدیسندگان یهادورهدر خوبیبهبعد

(.۰۳11:1۱۰،یدفتر).اندکردهدیتقل



انیلیواسماعیطوسنصیرالدینخواجه-۳

یتعداد نزاریلیاسماعهایقلعهاز یان اواخر دورهدر

 صوردبهالمود، عقالنیف رهایفعالیت ررونبمراکز یو

درآمده مت لمانغایعدهبودند. و علما -زینیلیراسماعیاز

کهوی هبه اسماعآنان قال  به موو  هجو   ناهیلی ساز ه

ح،بردند ازاندداشتهینزارجامعهیادف رینقتفعا در .

ایم مشخصنیان که علما مین به یست خود اراده و ای 

ااجباربه یدر بودند، قال  ترینمعرو ن همه،ترینبزرگو

                                                           
که اساس تعالیم اسماعیلیان نزاری -آیین قیامت که جای آیین تعلیم را  

ه.ق. اعالم شد. برای  555رمضان  71توسط حسن صباح در  گرفت، -بود

در  «ایران انیلیاسماع :5 هیلیاسماعپیدایش » ر.ک: داود الهامی،اطالع بیشتر 

.15-11(،7711زمستان )42،اسالمی کالم

ش مت ل  و ازیطوسنصیرالدینخواجهیعیمنج  که بود

یالهامداود.شدمیتمیسو یطرازاو روزگارخوفالسنه

:گویدمیآثاراودرباره

حقوق» شریویآثار برایمنسر یلیاسماعیعت متأخره

یلیاداسماعیراجعبهالهیبفنیکاثردقیاست.ازاویرانیا

ن و است دست یدر برایز که مختصر اثر انیلیاسماعیک

نوعهشدنوشتهیمعمول با یو نگارش موجز افتهیصراحت

استکهبهیگکشتهاثرمعرو اواخالقناصرهاایناست.از

قهست اسماعکهناح مران سران استیلیاز نوشته «.بود

(۰۳19:11.)

یهمچنیالهام نویادربارهن غین اسماعیسندگان یلیر

دازانتوانستنیلینبودکهاسماعینتصادفیالبتها»:نویسدمی

نعلمااززمانیتوانااستنادهکنند.انویسندهکننریخدماد

 کتا  از  س مخصوصا  بعد به سو  هایسوزیحسن

 موو  جک یلیاسماعیهاخانهکتابطر بهوحشتنا  ان

اسماع و نیلیشدند چنیان از فقهایز و علما تیحمایین

(.19:همان«.)کردند



سالجقهاندرتقاب بایلینقتاسماع-۹

یاریبس هایآرمانهایریشهمعتقدند

ینهضتانقالبیاجتماعهای ایگاهویاسیس

ینزار را حدودتوانمیه یتا هایجنبتدر

هایگروهگریوددینانخر دجامگانویسو

 عباساالص ایرانیمتقد  دولت با انیکه

ست یعر به بودند، برخاسته روجوجستز آنانرایکرد. و ا

نکهناریاشرا فئودا اطبقهیاسیدرراهمرا سیرزاتمبا»

(.۰۳91:299.)داندمی«انیندگانشعوبیننمایوآخر

رو هر دفتریبه سدربارهیدکتر حسنیاسیمبارزاد

کهحسنصباحرسدمیبهنظر:»گویدمیانیصباحباسلجوق

 نزارهامدداز انشقاق از مشوو یمستعلو–یقب 

ازیریبرنامه یجهت انقالبیجاد نهضت بایبرایک مبارزه

رانویخودرابراسلطهمکهببودکهیتر وسنسلجوقیان

۹9۳الموددرقلعهریمجاورگستردهبودند]...[تسخینواح

توسطحسنصباح انیلیاسماعمسلیانهشورشسرآغازه.ق.

(.۰۳.مقدمه:۰۳11«)بودیاناجنبیهسلجوقیرانعلیا

سا دوا ۰99ح ومتخودکهحدودیانطینزاراصوال 

سلجوقی با اغلب دیافت، و یان دریاسالمهایسلسلهگر

نیشرقهایسرزمین و صلیخالفت با مسیبیز دریییون

سو از بودند. جدا  و یدییجن  آد  ینزارهایکشیگر

وی هبه) بیهادورهدر شدد که خود داشت(،یشتریاو 

های  تعدادی از قلعه
یلیان نزاری در اواخر اسماع

صورت مراکز  الموت، به ی هدور
های فکری و  پر رونق فعالیت

 آمده بودند.در عقالنی
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ی  عم  با تالفوسته و یجویمتقاب  انیلیاسماععا قت انة

.شدمی اسمداده

اینزاردرهرصورد رقیه وریطامورایبرایجدیبیران

برمکهباه سنتمت یکهشدیسلجوق بهشماریدا  بود،

نزارآیدمی دولت ایو نقشیان زندگیران در یمیسوا

هنت قرننیمهکهسرانجا درکردمینایروزگاراآنیفرهنگ

■۹.درآمدیرحمالدمووالنفاتحاز ایدرز



منابع
»۰۳19).داود،یالهام -7 یدای (. :۴هیلیاسماعت

زمستان،2۹مسلس ،9سا .یاسالمکال «.رانیاانیلیاسماع

 .1۴-99صص.19

»۰۳99).عباا،ی ناه -4 آیلیاسماع(. در جامعیان نه

.۰۳99وریشهر،۰۳9شماره.ایوجورافمیماهتارکتا «.میالتوار

 .۹۴-۹2صص

.ترجمههیلیداسماعیعقاومیتار(.۰۳11)،فرهاد.یدفتر -7

 .چا او .نشرو  وهتفروزانروزیادونبدرهیدکترفر

انیو ا،یر -2 ادبیتار(.۰۳91).دیگرانو ایم از،رانیاد
.چا سو .تهران:یشهابیسی.ترجمهعهیدورانباستانتاقاجار

.رهنگیوفینشرعلم

رانازیمایتارروزگاران،(.۰۳91)نیعبدالیسن و ،یزر -5
سقوطسلطنت هلو تا نه .چا .یفاطمهزندتیرایو.یآغاز

 :نشرسخنتهران

ازبعدران،یادایمادبیتار(.۰۳9۳).الزمانعیبدفروزاننر، -1
 ااسال  تیتا گنتارانیموریان با عبدالیسی. زریاز .ن و ین

توضمقدمه تعلادییو دو .یدیمجاهللتیعناقادیو چا  .

سازمانچا وانتشاراد.یتهران:وزاردفرهن وارشاداسالم

 اازران،یادایمادبیتار -1 تا .یانقرنهشت هجریآغاز
(۰۳99 س(. کوشتدکتر دبیبه میمد سید او .چا .یاقیر

تهران:انتشارادخجسته

 

 

 

                                                           
در اخبار سایت خود کتابی تحت عنوان « موسسه مطالعات اسماعیلی» - 

هرمان لندلت، سمیرا شیخ و دیگران  نوشتهرا که  ادبیات اسماعیلی دهیگز

و توضیح آثار نثر و نظم اسماعیلی از که در آن معرفی  کند یماست معرفی 

: ک.برای اطالع بیشتر ر. تشکیل آمده است یها دورهآغازین 
http://www.iis.ac.uk 
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 «مریم جوادی»اثر  «د مُردمَر» مجموعه داستانیادداشتی  
 «یاسمنخلیلی»

 

 «تراژدی بر بوم حیرانی»

اعما » نمایت تراژدی

جدی و درمه  که ست

قهرمان ضرر به مجمو 

ی.هستهشودمیاصلیتما 

فاجعه یک به داستانی

 شودمیمنتهی معموال که

 مرگ فاجعه گدازجاناین

مرگی قهرمانتراژدیاست.

بل هکهالبتهاتناقی نیست،

است.نتیجه داستان سیر و حوادث مستقی  و منطقی ۰«ی

شخصیتعنوانبه دو اسنندیار، و رست  داستان در نمونه

نا خوددفا قرارمیه رویروب رست کهازشر و گیرند.

 هلوانیکندمی نیز او که اسنندیار ازو سخنانت کرده، ها

.گیردمیایمانی رشورسرچشمه

« دو که بشری فوق حا درعیننیروی

همه آرزوهای انسانتجس  هستند.ی ها

آساکهازدرونساندونیرویسیال بدین

مردم ناخودآگاه وجدان و نکهاناسطوره

ریشدهاستدربرابره جانادربسترزم

می فراه قرار را ی دیگر نابودی تا گیرند

2«کنند.

شودمیاینسؤا مطرح،اینکشدهگنتهباتوجهبهمطالب

خواننده تعریف آیاکه چیست؟ معاصر تراژدی از امروز ی

که دنیایی در آیا است؟ نیاکانمان همچون نیز ما توقعاد

درحا توییراستتراژدیوقهرمانانتچیزهمهنورسرعتبه

ادامه به قادر خود سنتی معنای  سدر هستند؟ حیاد ی

 ادبیتراژدیچگونهاست؟ت لیفمادرعصرحاضربانو

« طبقهکهاینامروزه از تراژدی اجتما قهرمانان یعادی

است. عادی بسیار بشری،۳«باشند، فوق نیروهای از

 یروزیجنگاوری ها، و اخالقی واالی صناد و مسایلیها

،خبرینیست.دستنیازا

« برای باکهاینگاهی را امروزی تراژدی قهرمان فرق

ینشاندهند،ازاصطالحضدقهرمان)معنایاینتراژدیسنت

قهرمان مقاب  در استکه ضدقهرمانی معنای از غیر کلمه

اصلیداستانقدبرافروختهاستمث سهرا یااسنندیاردر

 استناده رست .( برخال کنندمیمقاب  که است فردی او .

هاله در که قدی  قدردقهرمانان عظمتو شدهاحاطهایاز

خورد.دیگرازاثراستومانندماش ستمیودند،مننیوبیب

-هایتراژدیامروزیباسنتیدرایناستکهدرتراژدیفرق

یسرنوشت،سخنازفشارهایروانیجابههایامروزیگاهی

خانوادگی باعآبدبختیفردییا ]داستانشودمیاستکه

دریبرفآد  سرنوشت، عام توییر گاهینیز و با[ گیریفرد

[ است اجتماعی ماتریسهایداستانقوانین وقربانی، ها

۹«زیبا[

 ایندیدگاه رامجموعههایداستانتوانمیاز مُرد یمرد

تراژیکبنامی .

 داستان برفیآد »در وزبا« فقر با که هستی  نیمواجه

والبتهدوفرزندشنیزکندمینر و نجهدستمرگشوهرش

بایدوارداینگودشوند.بودنیانبودن؟زنشرایطدیریازود

نمی تا  خان را ربا  و فرزندان آورد.

طعمههمسایه نیز میاش مرگ شوند.ی

حتیموش بایدبرفیآد هایداستان ه 

بمیرند.

قا زرد»داستان مردی« روایتزنو

روابط در که است مرگسویبهشان

 بین این در و رهسوارند شایدعاطنی

رانجادبدهد،ع سیاستهاآنچیزیکهقراراستزندگی

روی که ل ی آیا اما بوده؛ گرمی روزهای یادآور زمانی که

یکوچکاستودر یراهنمرداستودرابتداتنهایکل ه

می را  یراهن تما  اجازهانتها را وشاند، دوباره بازگشت ی

.دهدمی

 داستان هاماتریس»در گ« این)که داستان بهترین مان 

بااکراه مجموعهاست(،راوی)دختر(امتیانریاضیدارداما

 شرکت نکر( )آخرین دادن نکری مراس  آوردنکندمیدر .

بهانه صندوق از کاسه زندگیشودمیای روایت به تا

زندگیِ_اَجی_مادربزرگت  سروایتشیرینِ از بوردازد.

نظا سلطه نگاهیبه ال خاناَجیو  یبهاینو ساالری،

هازندگیرادستخوشبری کهچگونهقوانینخانواقعیتمی

.شودمیگناهراسببنامالیمادکردهوحتیمرگکودکیبی

چطوروقتیتعدادستونماتریساو باسطرماتریسکهاین

ایبود.بایستمنتظرفاجعهدو برابرینداشتهباشد،می

با زنی « آدم برفی»در داستان 
مواجه هستیم که با فقر و مرگ 

کند  وپنجه نرم می شوهرش دست
و البته دو فرزندش نیز دیر یا زود 

 باید وارد این گود شوند.
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هایهاازبهتریندرکنارداستانماتریس«یحیران»داستان

می داستان این در است. مجموعه چگونهاین که خوانی 

 دبیرستانکندمیسرنوشتراویتوییر دبیر دیروز تا که او .

سوژه استحاال نقاشیف ور بههای تبدی  بو  روی اشبه

دقیقا هایداستانتیشخصشوند.یقت میسوژه همانبه

ک راویبهرسند.ک ،بهقت میکندمیشانهنقاشیطریبک

می میایننتیجه کند اراده اگر بخواهدرسد را که هر تواند

کند.نابود

 دوران«زیبا»داستان در که است سرهنگی روایت ،

بندد.افسرش اریاواشد بهزیبادخترِافسرشمیسربازی

ییجانا.داستکندمیداشتهوحتیتهدیدبرحکرراازعشب

افتدیابهتراستبگوی سرنوشتجاییتوییرمسیراتناقمی

میدهدمی خوابت  ست سر او وکه برد

به داستان این در که چیزی ماجرا. باقی

 نتوانست شود،واقعخوبیبهنظر  نمایی

میاینجا آ  به تن راوی که سوارد،ست

یمرزبانروسیرارودواسلیهشناکنانمی

 است خوابیده قضا از نیز او ،داردبرمیکه

گرددواتناقیکهنبایسترخمیشناکنانبر

.دهدمی

مُرد» مرد که« زمانی تا مرگت. استو ابوالعلی داستان

 است نقطهچیزهمهزنده است، زندگیخو  در تراژیک ی

.ابوالعلیمردبودهیانه؟دهدمیابوالعلیبعدازمرگترخ

قربانی» بن« دارای مجموعه این داستان هایمایهآخرین

ایاست.روستاییانیکهبنابهرس کهن،زمانقیطیاسطوره

بهزمینبسوارندواگرمردهبایدمردهسالیخشکو ایایرا

قربانیکنندودراینروستاچهکسیبهتراز نبودانسانیرا

درمرضهمه که سرشرا ودادهازدستگیردینتریزبیده

می زبیده است. گکاشته جنون به سر نهحاال اما میرد

یغکاییکهزنرحمتبهاودادهاستبل هبهدلیلیوسیلهبه

نمی کسی که و چیست اسطورهنهایتدرداند به تبدی 

.شودمی)امامزاده(

 نویسنده بود بهتر بنجابهگمان  از استناده یمایهی

برد.ساختمتنبهکارمیرژر رادآنایدرسطح،اسطوره

رنجمیاز دو ارگیمیتوا با۰بردسویدیگرداستاناز یا )

ییکجامعههایایمواجههستی کهباداشتنالمانجامعه

ایده رعیت رأا، در )کدخدا ویمثابهبهآ  زمین و ملت

ثرود(همچنانبیبروبارماندهاستوبرایعنوانبهاحشا 

تنگنایرهاییا قربانیبرایادامهسالیخشکز یحیاتتاز

جامعه یا ندارد ابایی همنو  کردن قربانی که تاکندمیای

اسطورهبسازد.بهنظر داستانمعصو دو هوشن گلشیری

 نمونه حیآ، این نیزتوجهیقاب از ن ته این به باید است.

 اگر کهن باورهای و نمادها اساطیر، که کرد کنونتاتوجه

بهخاطرایناستکهتوانستهزنده روحزمانهاند، ایکهاندبا

می سر نویسندهبه کنند. تطبیب یدا برند

ازدایره ییاندیشهنتوانستهاست ایترا

جامعه در و بگکارد بیرون معاصرکهن ی

 باعآ نیز همین و بگکارد تاشودمیقد 

درداستانقربانیابتربماند.چیزهمه

ری جوادیتوانستهاستبابهکاربردنم

تراژدی عناصر ی یاز سرنوشتکه عنصر

 معنایسنتی خلبآندر را تراژیکامروزی قهرمان است،

شخصیت آنچه مجموعهکند. این های مرگبهرا سوی

ازکهاینکشدچیزینیستجزجبرسرنوشتودرآخرمی

  یشگویتراژدیمشخصاد است.  یشگویی اینسنتی،

یک در که است حیرانی داستان راوی داستان، مجموعه

شخصیتزنجیره سرنوشت داستانی، ی را است.زدهرق ها

■.اندمی و هاییکهشخصیت


منابع:
انوا ادبی،دکترسیرواشمیسا. .۰

رست واسنندیار،دکترحسنانوری. .2

 انوا ادبی،دکترسیرواشمیسا. .۳

 ا.انوا ادبی،دکترسیرواشمیس .۹

۴۱ماهسا داستانمَردمُرداثرخان مری جوادی،دردیمجموعه

 توسطانتشارادایلیامنتشرشدهاست.

 
 

است با  مریم جوادی توانسته
به کار بردن عنصر سرنوشت که 
یکی از عناصر تراژدی در 
معنای سنتی آن است، قهرمان 

 تراژیک امروزی را خلق کند.
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 «باجه نفرین» مجموعه شعردر  روایی عناصر یبررس 
«یغزا مراد»؛«مری هوله»شاعر


میروایت استکه بیان از هاینوشتاریقالبتواندنوعی

مم نکهشعرنیزنوعیروایتاستدبگیردمتناوتیبهخو

فارغازنو قالباستداستانینیزبههمراهخودداشتهباشد

خوانندگانرادراحتمالیهایواکنتیمتنیآفرینندهاثرهر

وبراسااایناحتما استسنجدحا رمزگشاییمتنمی

مخاطبگزینتواژگانمیکهدستبه به منهومیرا تا زند

دهدا باشدنتقا  که قالبی هر گزینتدر این بهو منتهی

خودیکامرخودیهنرروایتبهوازآنجاکهاثریادبیاست

بنابراینبررسیروایتدرهرشناسانهاستزیبایی بسیارمه 

می ادبی اثر نیزنو  متن آن زیباشناسانه بررسی به تواند

بینجامد.

احساساد، بیان راه تنها داشتکه کردنالیودباور  یدا

است عینى  هنی .اشترا  رمانتیکاو بهگرایی را ننعها

کرد؛عینیت رد هنر نبایدگرایی نویسنده که بود معتقد و

بل هبایدازطورمستقی بیانکند،وعواطنترابهاحساساد

هاوسلسلهحوادثىاستنادهکندموقعیتایازاشیا،مجموعه

همانوآنعوام ،کهبازتابیبراىآناحساسادخاصاست

.احساسادرادرخوانندهنیزبیدارکند

 یتلخیبودرهاییآخرینطعمه

 یکردهبودی گکارماننا کهدرامیدهایابلهانه

 درمثلآوجود

 ایبودنداندیشهوامیدکودکاندیوانه

 زدندهواضربهمیکهباسربه

 افتادندبامشتبرزمانفرومی

 وتنهابازیبزرگشان

شانبودهایمچیتننسمصنوعیبهساعت

هااسطورهتواندکهمیمری هولهشاعریهنجارش ناست

امروزیرا دبه مم ن ش   همینترین کهرآورد درطور

را حافظ خال شعرش میبرند معرفی شایدکنددندانی و

همانکنایه است مدرن دنیای شدفرو اشی گنته که طور

ت نیک از جابهاستناده کلمادوجاییهای دادن قرار

ساختنکارکردینوینشیوه مری اینامتجانسو استکه

البتهدرجاهایینیزکندهولهدرشعرهایتازآناستنادهمی

گردد.ازمسیراصلیدورمیکندکهانقدردراینکارافراطمی

 دندانترینخال حافظمبار »

 مولوی ت یاز رخداکهبرسرآد فروکوبان

 نشست؟هایمانچگونهبهگ میقد 

 کسایبرصوردولبااهی ههی ل هک

 تقصیراونبود

(1شعرمانیصنیه«)... ازانووشهردرگ ماندهبودت

"مانی"رسیدنازجزبهک روشیاستقراییکهدرشعر

می شهریمیشوددیده مانیبه از گ او در همه که رسد

اندمانده در ناتوانیاست"گ ماندن"و از کنایه درواقعنیز

شعرمانیبلندترینشعراینمجموعهاستوبهلیاظعناصر

کلماددرشعراوچندناصررادرخوددارد.رواییبیشترینع

به هستند وجهی نمونه ساده"مانی"عنوان نگاهی در که

ازنگاهیدیگر یامبریاستتواندفرزنداومیسو گرددمی

ایکهمیانیانمودانسانیامروزیدرجامعهبارسالتیدیگر

هاتنهااگرچهمم ناستاینمدرنیتهوسنتدرنوساناست

باشدوشاعرهد دیگریرادنبا هایمنازاینمتنتأوی 

کردهباشد.

 کنندشبیجزامیانازماهحملهمی

می ف ر شبیخونزن در زده سوسک آشوزخانه به کند

 تاری ی

کود خوا می بستنیو دزدیبهبیند خوردهاشرا زور

 است

 کندنهمردیبااسبسنیدآ ولوهوامی

 گردد رندهبههی سرزمینیبرمینهاتها بشقا 

 کن ا رابهزمینقلمبهباورمیاعتمادیتازهبیآنشب،

بی منع سیادگاریمیو )شبجزامیانایمانیاز گیرد

(۰21صنیه

روایتهمچنین شعرهایمری هوله میدر شودهایدیده

ولینراویدرهرخردهگیردمدرنرابهسخرهمیکهجهان

اوستروایت شعر برجستهدر را او شعری سطرهای که

رادرکناره قرارآسیا وسامسونتکهاونیوینمایدبهمی

های هنیخود ریشانییکحالتکوشددرواقعمیدهدمی

نشاندهدیبیانجزییادعینیومیسواوسیلهبهرا

ها!رن  ... هارن آه،

 گیریدد!دربرمی

 تجس 

 کردهاستسونتیسنتاسیرطوفانمرادرسام

 !هارن  ... هارن 

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

 شودخوردآسمانسوراخمیبههی کهمی

(۰۰صنیه"شعرمانی")همانریزد!آبترویآسیا می

عنوانبهدهددرموقعیتیدیگرقرارمیعناصرآشناراهوله

رابهدهدوشایدتهرانرابینسونکروزویهرادرتهرانقرارمی

میجزیره تشبیه فراوردهکندای جهاندرواقع در تخیلی ای

شودکهارتباطمیانعناصربهواقعیشاعرچناننمایاندهمی

ومخاطبازنمودخیا درگیردترینشیوهصوردمیمنطقی

شود.سطرهاییرواییغافلگیرمی

 رابینسونکروزویهدرتهرانگیرکردهاست

 نیستهاامیدواربهدرخت

 درختکردستان

 ... درختخوزستان

 ترازنیویور خراشهرچندآسمان

 تراز اریسهرچندچاق

)رابینسون است گیرکرده تهران در کروزویه رابینسون

(۰2۹کروزویهصنیه

ازش  واستنادهنشینیه بهلیاظقواعدگزینتواژگان

ومؤثرباشدکهدرارایهمنهو ایاستگونهآواییومعناییبه

لیناساطیریدرسرتاسرشعرموجوداستکهشاعرتا ایان

شعرهابهجزچندشعرکوتاهبهآنوفادارماندهاست.درواقع

 است راوی به لین هنگا خودیکه مخاطبین برای خود

واینجاستکهکندگکاریوایجادکشم تمینشانهخواندن،

اجعاد،اشاراد،تشابهادومتنیباارتباطاد،مردرگیریدرون

گردد:آش ارمیتوازیزمانی

 هایمنیآسمانشو خواست ازوعدهاگرمی

 اشداردکه شانمنیبزرگروی یشانی

 هایشعرگوژ شتی یامبرباش خواست ازشعبدهاگرمی

 ایسختزایمانکردهبودتاریمبچه

سا  او از مرگ کوچککه استها لکد)تر صنیهشعر

۰2۰)

وشاعرنیزبیشترازروایتبهش  رواییاستفضاسازی

شاعرمیبهره تخی  ادامه در جمالد درواقع تصویر تا برد

روایتراخلبایماژهایعینیهایبصریواستکهباارافت

گرچهترینش  مم نبیانمیبهمجازی اینروایادنماید.

کمدی ش لی به همراه گزندگی نوعی با نگاهیاستو

سرتاسرمجموعه ست لینمدرندر ویشعرحاک استو

طورکهدرتاریم ایینبعضیهمانمری هولهاجرایشعرهای

هنتادشمسیشیوهدههبهبیشترازاینشعرهامشهوداست

است.ایران

منابع:

(نشرباران۰۳99مری هوله،باجهننرین) .۰

 سوید
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 «بازگشت جودیت به بتولیا» داستان ،ینقاش  
 «امیرکِالگِر»؛«ساندروبوتیچلی»نقاش

 

 !شود میصلح  سوی بهپلی  خشونت، که وقتی

استکهدوزنرااینگارهنا «بازگشتجودیتبهبتولیا»

هاییبالباادهدمینشان و وام وشیدهبلند  اهاییبرهنه ا

 از ی ی تیرههاآنعریان. لباسی با بدنی و سر وتربزرگ،

معصو وایچهره اهایی هنبهحالتیباثبادومتقن،امابا

روشن،سروبدنیریزنقتوایجامهدیگریبا؛و کیرآسیب

 و باریک نیمهتراریف اهای و ثابت نیمه حالتی در که

درقرارگرفتهمتعاد  ایستاده، جلوتر زنمعصومیکه است.

ونودردستراستتشمشیریبرندهدستچوتشاخهزیت

قراردارد؛صلحوآرامتدربرابرجن وخشونت.زنگویی

خودسانبه با آرامترا و صلح استکه سرداریگشاینده

درست شتسرش،؛وآوردمیبرایسرزمینومردمانخود

یکمردسربریدهنماداین یروزیدردستزنیدیگراست؛

زن یک سر بر چنیناینتا زنانهنا کیربینی یتجهان

مردانبگکارد.سرسربه

نقاشنامدار ایننگاره ررمزوطعنهراساندروبوتیچلی،

میالدیآفریدهاستکهداستانزنی۰۹12فلورانسی،درسا 

استبهنا جودیتاه بِتولیا.فیلمینیزبههمیننا توسط

در گرینیآ، دیوید آمری ایی؛ کارگردان در ۰۴۰۳سا 

رابطهباهمینداستانساختهشدهاست.

واماجودیت!

 آغاز جایی از جودیت ازشودمیداستان هولوفِرنِز، که

بتولیا شهر به نصَر(، )بوخَت نَصَر نِبوکَد سواه سرداران

کندمییلش رکش در که نصر نبوکد  هلویهانوشته. ی

 یصوردبه و بهمعنایبرنده بختبختخسرو ازآمدهروز ،

گوشمالی برای را هولوفرنز که بوده باب   ادشاهان

هایسرزمین که باب  هاکمکغر  بههایمالیادو خود

 هولوفرنز فرستاد. بودند، کرده قطع را وی طر بهسلطنت

مختلفدرهایسرزمین.کندمینافرمانحرکتهایسرزمین

بهاشوا خود وخدایانموردآورددرمیامتدادکنارهدریارا

نابودهاسرزمینآن رستتمردمان نبوکدنصرکندمیرا تا

باشد.سواهیانهولوفرنزوقتیبهشهرهاآنتنهاخداوسرور

 میاصرهرسندمیبتولیا به را شهر خود فرمانده دستور به ،

بودهآورنددرمی زبان عبری مردمان با کوچ ی شهر بتولیا .

دربرابرسواهیانبابلیرامددطوالنیادگیاستکهتوانایست

 بتولیا درحا تسلی تقریبا نداشتهاستو سازچندروز،

رسانیآ وبنددمیشدنبود.هولوفرنز،مسیرآ بهشهررا

 نامم ن فشارسازدمیرا شهر مرد  به گرسنگی تشنگیو .

آوردمی رسندمیبه ایانتقریبا هاآ وقه، زنانو کودکانو،

.شوندمیسالخوردگانبهوضعیتسختیازلیاظحیاتیدچار

،توانوروحیهدهندمیمردمانبتولیاروحیهخودراازدست

خواهندمیوازحاکمانشاننشیندفرومیشاندفاعیمبارزهو

کنند دشمن تسلی  را شهر تا ؛ رهبرانشان بههاآناما را

کنندمیآرامتوش یباییدعود از مهلتهاآنو  نجروز

این هخواهندمی امید یابه خدایان سوی از کم ی شاید

هایسرزمین دعا دستبه مرد  حاص آید. وبرندمیدیگر

 در را امید از سویی هایشانقلبکور دارندمینگه هاچش .

است، یکمعجزه رخداد امید به یکناجی، آمدن به همه

 اجدادشانبهگوشاهداستانآنچهکههمیشهدر اساطیر و

 تا بودند. آن هشنیده ناجی، این زیباییسرانجا  با

.کندمیخوددرشمای یکزناهورآسایمعجزه

 ه  زن یک مگر زن؟! نجادتواندمییک را ملت یک

دهد؟!
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چراکه هر طال،ایس هنه! س ه این نا  و دارد! رو دو

خوشزندگیکهبهنجادزیباوبابویایباکرهجودیتاست؛

 آیدمیمردمانت جودیت بهشودمیکاربهدست. شبانه و

.واردزندمیهمراهخدمت ارش،ازراهیمخنیازشهربیرون

 هولوفرنز لشگر سربازانشودمیاردوگاه میان در را خود و

صوردبه زنان از سراحر زنی استدهدمینشان قرار که

اشهمراهیبرود. سسربازاننیزامشببهچادرسردارفاتح

»کنندمی : بانو!طر ایناز ، دلربایی« با جودیت لوو ندیو

 هولوفرنز بزرگ چادر بدنیشودمیوارد با تنومند، مردی .

 موهایهایچینعضالنی، با مردانه، فراخ  یشانی بر زیبا

بلندونگاهینافکوراسمبرایگشودنبتولیا.جوگندمی

 از د مانهجودیت اغواگری به شرو  .کندمیورود

 شرا  جا  سمت به رودمیهولوفرنز .نوشدمیایجرعهو

.اوکندمیوجودیترابراندازکشدمیانگشتیرویسبیلت

 سویبهرا خواندفرامیخود نامترا جودیتبا رسدمیو .

 خرا  و سویبهعشوه  یت رارودمیهولوفرنز اغوا تیر و

کاردمیقلبسرداردرستوسط تیرخالصهنوزکار؛ تا اما

دارد.

جاهاینیمه که جایی تا را سردار جودیت، است. شب

 ناهشیار و مست سازدمیداشت، خود از سردار خودبی.

طر به رودمیبستر را جودیت بهخواندفرامیو جودیت .

وخدمت ارشراکهبیرونچادربهرودمیسمتآستانهچادر

کهآمادهباش.سوسبهگویدمیآرامیبهظارایستادهاستانت

 چادر گرددبرمیداخ  کنار از را سردار شمشیر زرهت.

نزدیکداردبرمی سردار بر باشودمی. و سریداغ با سردار .

حالینیمههشیارومستدربسترافتادهاست.جودیتباالی

 سردار ایستدمیسر »گویدمیو نخواه: هرگز توانستتو ی

ب اردمنوشهر رافتحکنی،اینخیا راباخوددبهگور

.آوردمیلیظهشمشیربرندهرافرودهمانودر«خواهیبرد.

 ازتنتجدا کندمیسرسرداررا .خواندفرامیوخدمت اررا

  ارچه در را سر  یچدمییمیضخخدمت ار زیر اشجامهو

روندمیبتولیاسویبه.زنندمین.ازاردوگاهبیروکندمی نهان

 از همانو شهر مخنیبه جودیتگردندبازمیراه سربریده.

باال میدانشهر در را راگیردمیسردار ناامیدبتولیا مرد  و

فریادوهوارمرد بهآسمانکندمیغرقشادی وخیزدمی.

 آویزان شهر دیوار از را سر بتولیا سربازانکنندمیرهبران .

ن باورشان شودمیهولوفرنز اندامشان به لرزه وافتدمی.

سربیو ی رسردارراروندمیشانفرماندهسراسیمهبهخیمه

.یابندمی

را اردوگاه فرمانده بی لشگر آفتا ، طلو  از قب  صبح،

 یتکنندمیجمع بازگشتباب را جودیتگیرندمیوراه .

وزیکمهاج مردحنظحااله خودوه شهرشراازتجا

کندمی نا  شهریاستکه باکره قهرمان حاال او بهه آن.

معنایباکرهاست.زنیکهباتما کردنیکخشونتکام ،

صلحوامنیترابرایمردمانخودبهارموانآورد.شاخهسبز

واعصارهاکتا داستانتدر؛وصلحدربرابرشمشیریسرد

جاودا ملت یک تاریم و ماندمینه در که داستانی ،آن.

و سلطه  یروزی، و تقاب  اغوا، زنانه، م ر شهود، خشونت،

همین؛وزندمیموجیگریناجیورش،حماسهزنانهوامیدو

ادبیادونقاشیدرشماریبیداستانسببخلباثرهای در

بارو ومدرنشدهاست هاآنکهی یازدورانرنسانسو

 ■زگشتجودیتاثربوتیچلیاست.همینتابلویبا
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 داستان ،سكع 
«یهاسدیمرض»؛«فرانککوشین »ع اا


 ازاهربعدآنی یاز ۰۴۹1اوای تابستانکس آورهایداغو

ایل دهیوگوشهخواهدمیبعدازاهرهاییکهدلتهمانبود.از

 میان حالتی در بسته چشمان وبیداریخوا با غرقدر اف ارد

شوی.

روبرویرستورانهوراددقیقا فرانکه  درهمینوضعیتبود.

 گوش رادیو به بود، نشسته ماشینت داخ  ودادمیجانسون

خشونته  قربانیان ع س به بوستونزمان در خانوادگی های

ت راریورایجشدهبود.باخودازحدبیتاندیشید.داستانیکهمی

اینع "گنت ه  رحتیسمم ناستموضو  را یکصنیه

"ن ند...

 لیسیکه درهمیناف ارغرقبودکهناگهانازرادیویِماشینِ

 از بعد و شنید را هشدار آژیر بود، اتومبیلت ار شده آنکنار

 داد ادامه و کرد اعال  درگیریرا این"صداییزمختمی ِ در

 از ی ی گرفته، صورد تیراندازی ونمأمورام ان شده مجروح

"...دادهاستگیرینیزرخگروگان

کسینبودشدمیلیظهتنهاکسیکهازاینوقایعمطلعآنودر

 فرانک هرالد،(Frank Cushingکوشین )جز بوستون ع اا ،

حا درصندلیماشینکسیکهتادقایقی یتکس وبیهمان

دهکالفهبود...نماشهاینمخودفرورفتهوازف رکردنبهسوژه

.بهراهافتادبهسمتصینهدرگیریفورا فرانک

فرانکبهمی واقعهبرسد،اتناقاتیراآن هامابگکارید یتاز

کهتابهاینجارخدادهبرایتانشرحده .

 Edبن رافت)بهنا اِدهایمهرومو ۰1دوافسر لیسجلوی سر

Bancroft)سؤا آمدهرهسرقتیکه یتگیرندتاازاودربارامی

بهسمتی یازکنندکه و جیبتتننگیدرآورده از اِد ناگهان

شودمیشددمجروح لیسبهمأمور.بازویکندمیافسرانشلیک

گکارد.دراینلیظهکوچه ابهفرارمیتریننزدیکواِدبهسمت

د دیگریدرحا قد زساله۰1، سر(Bill Ronan)رونانبی 

دیدناومی بهشودمیدرکوچهبودواِدکهسراسیمهواردکوچه

راهیکهبراینجادخودبه هنتمی گروگانگرفتنتنها رسد،

  لیس است. میسرعتبهبی  را مسدودخود را کوچه رساند،

تهدیدکندمی اِد کندمی. صوردنزدیکشدنِ در بهمأمورانکه

اوبارهاباتنن به شتِرونانضربهوبارهخواهدکردبی شلیک

.دهدمیزندواورابهجلوه می

 از است. می درگیریرسیده فرانککوشین به همانحاال

می اما زد، شاد یک کوچه آ انتهای از خوبی ع س دانست

اتناقادآیدچونفاصلهدرنمی زیادبود. اندازه بیتاز سوژه اشتا

خواستاینفرصتراازدستفرانکنمیرفتو یتمیسرعتبه

 لیسبهسمتاِدحرکتکردواِدباردیگرومأمورانبدهد.ی یاز

بسیارجدی فرانکدرخواهدکشتترازقب فریادزدکهبی را .

 اورضایتبازه همینحینع سدیگریگرفتکه بختنبود.

میاس آنجا از بهخیابانرفتو تر کردو بهکردکدا کوچهرا

خانه زاویهیکاز و دورنما بهترین کوچه داخ  اوهای به را دید

نظربهداخ کوچهبرگشتوداد. سازانتخا ِخانهموردِخواهد

 سازشنیدنِتوضییادِفرانکخانهصاحبشرو بهدرزدنکرد،

را زوایا تما  دقت با ابتدا فرانک شود. داخ  تا داد اجازه او به

بررسیکردوسوسدوربینرادرامتدادایوانخانهقراردادواین

لیظهباخودشف رکردهآنع سراگرفت.اوبعدهاگنتکهدر

می او اما شلیککند او به مسلح  سر است اینمم ن خواست

شود.آنتوانستمانعنمیچیزهی صینهراثبتکندو

حضورداشتند.ی یازدراینزمان،حدودسی لیسدرمنطقه

ِسربههامسیریبرایخودایجادکردتااز شتدرامتدادنردههاآن

و  ریشان جوانکِ بن رافت، اِد سرانجا  شود. نزدیک بن رافت

بهت شد، زندانانداخته به و دستگیر ترینکوچککهدرحالیزده،

ارتباطیباسرقتِموردِنظرنداشت.

قرارگرفتاینبودموردتوجهسکوشین ی یازدالیلیکهع 

دارای که مطبوعاتی معمولیِ دوربینِ یک با ع س این که

شدهقابلیت گرفته است میدود کههای است معنی بدان این و

وخالقیتجساردگیرینزدیکشده.ع اابسیاربهمی گروگان

را ولیتزرالعادهشدوجایزهکوشین ،منجربهثبتیکتصویرفوق

■خودکرد.آناز
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 داستانک؛ ارژنگ تورانی

 انگیز ثبوتیک؛ روحداستان

 پور؛ بابک ابراهیم«اتحاد»داستان 

 سمانه فرهادی ؛«برف»داستان کوتاه 

 ؛ مجید رحمانی«لحظه»داستان کوتاه 

 ؛ مجید قدیانی«بارون»داستان کوتاه 

 ؛ محمدرضا غالمی«قفل»داستان کوتاه 

 ؛ محمود دریانورد«مهاجر» وتاهداستان ک

 ؛ محمود خداوردی«تلواسه»داستان کوتاه 

 نجیب عبدالرحمن؛ «گنجینه مبهم»داستان کوتاه 

 دوست؛ علیرضا لطف«خروس جنگی»داستان کوتاه 

 ؛ مائده مرتضوی«یک دور همی شبانه»داستان کوتاه 

 ؛ مریم حبیبی«های واگیرداردریدربه»داستان کوتاه 

 عارف جمشیدی ؛«یک شلیکی  هآیندانعکاس ترس از » اهداستان کوت
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 «نسیان» داستان کوتاه 
«ینسایر وغز »نویسنده
 

ن بیرون کسی از آمدمیصدا آموزانیهمه. دانت

ز زدهبودندبهخان  الوایهکهباچشمانسینهبهدست

آموزانزدانتخیرهشدهبودبهی یارنگتآبیدرشتو

هایسرآستینباتنیلرزانوسطکالاایستادهبودوکه

 اشگرفتهچر  اضطرا  با راکشیدمیرا خودش و

تن دادمیوتا  ی  چشمانترا از ی ی  الوایه خان  .

کرد،صدایبلندشباعآشددختر ازجابورد:

صا واستا-

ز زدبهسقف بهعقبخ کردو دختر سرشرا

ترا از کالا. چوبی  الوایهخوردمینه ت ان خان  .

ت اندفتررن ورورفتهراازمقابلتبرداشتودرهوا

داد:

روانجا ندادیهاتمرین-

دختر ی ریدهرن م آکردونگاهترویصورد

چوبی سقف به مصرانه که چرخید

رویمیز رد را دفتر بود. خیرهشده

لرزشکردوازرویصند لیبرخاست.

 دریهمهخنینی را آموزان دانت

برگرفت گازهایشانلبایعده. را

ه  در را دستانشان برخی و گرفتند

یخان  الوایهشدوهجو ادرارگرهزدند.دختر متوجه

حسکرد.کمیزانویتراخ کرد،چش اشمثانهرادر

یرهدوچش آبیترسنا خآنازسقفکالاگرفتوبه

بلندبهسمتتآمدورخبههایقد شد.خان  الوایهبا

رختایستاد.دختر باصدایلرزانیگنت:

بهخدایاد رفتخان -

 لکچپخان  الوایه رید.باحرصننسعمیبکشید

یهمهوبازدمترابیرونفرستاد،دستتعقبرفتوبا

برقازچش دخترصوردبهتوان   ریددختر کوبید.

هقتهبخورد.صدایتلوتلووتعادلتراازدستدادو

 ایینیهمهدرکالا یچیدو دانتآموزانسرشانرا

انداختند.

خان  الوایهفریادزد:

بیرون،برودفتر یتخان آراسته-

 با گنتناینحر ، از بلند شتمیزشهایقد بعد

دختر  کالابیرونکنانهبهببرگشت. نگاهاز رفت.

آخربهدنبالتبود.بایلیظهدانتآموزانتاآمیزترح 

صدایفریادخان  الوایه،دانتآموزانبهخودشانآمدند:

دراعلو بیااینجاهایتمرینثبوتی،با-

ریزنقشیدختر  ردیفدو برخاست. یتو ادستاز

اسو.خان  الوایهبکردمیوکتابترامدا لولهلرزیدمی

دختر همچنان شتمیزشسرا ا انبراندازشکرد،

:گنتمیآرابه.خان  الوایهخوردمینت انایستادهبودو

توه ننوشتی،نه؟-

بهگریهافتاد:اختیاربیدختر 

خان نوشتهبود بهخدادفترموجاگکاشت ،-

دو ِخان  بهسمتمیز و  رید جا از مث فنر  الوایه

نزدیککهآموزانازدانتایعدهوسط،هجو برد.ردیف

 و کشیدند عقب را خودشان بودند، دختر  ایعدهبه

دختر  بستند. را چشمانشان دستتراریزنقتدیگر

مقاب صورتتنگهداشتوهبزد:

خداخان - یادموندفهبه بعد ی

میمونه

وخان  ایستاد مقابلت  الوایه

دستتراباالبرد:

دستاتوبیار ایین-

دختر زارزد:

توروخداخان -

توانتیهمهرارویفشردوباهایتلبخان  الوایه

...بهبازویدختر کوبید

بادیدنیک درقن چرخاندوواردخانهشد. کلیدرا

جنتکنتورنیمش ی،ضربانقلبتباالرفت.دستت

ب  ننسعمیب کرد سعی و گکاشت سینه روی شد.را

از اخارجکردوواردراهرویهایتکنت تاریکنیمهرا

عبورکردوقد داخ سالنگکاشت.بادیدنآنشد،از

فرو سینه در قلبت بود، نشسته کانا ه روی که مرد

:گنتمیآرابهدهانبازکردوزحمتبهریخت.

سال -

و زد ز  او خاموشبه ساکتو نداد. جوابترا مرد

ونشدهاصالحلیظهباصوردآنشد.درجاجابهرویمب 

زیادیترسنا بهخوردهگرهابروهای ر شتودره  ،

 اوجرسیدمینظر قلبت ضربان مرد، س ود دیدنِ با .

بهسمتآشوزخانهرفتوکیفمش یراهد بیگرفت،

ای از دانش آموزان که نزدیک  عده
به دخترک بودند، خودشان را 

ای دیگر  عقب کشیدند و عده
 چشمانشان را بستند.
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 روی نگاهت کرد. رها نهارخوری میز گازاجاقروی

 یقابلمهچرخید. و برنج روی چش آنخورشت به

باصدایمردبارهیک.دستیدوردهانتکشید،خوردمی

ازجا رید:

نداشتزمینیسیبقیمه-

 مرد با و چرخید سرا ایتسینهبهسینههراسان شد.

ایخنهلرزید،دستترارویدهانتگکاشتوباصدای

گنت:

خدایاد رفت...هب-

رابه ایانبرساند،اشجملهسیلیمردبهاومجا نداد

 روی را دوریگونهدستت اشک و گکاشت دردناکت

رامقاب صورتتاشاشارهچشمتحلقهزد.مردانگشت

دادوباخش گنت:ت ان

نمکه نداشت-

مرد،تهدیدآمیزدهانبازکردتاچیزیبگویدامابانگاه

 شیمانشد.مردادامهداد:

دونشدهبوتلباسم خو ا-

هردودستترارویصورتتگکاشتوباگریهگنت:

،توروخداکن میازفرداحواسموجمعبهخدا-

مردفریادزد:

دستاتوبیار ایین-

بهتهدیدمرد،خودشراخ کردونالید:توجهبی

تدریس زیادبود،خستهبود هایساعتاینهنته-

د:نعرهکشیدرآمدهمردباچشمانازحدقه

کوفتیتوتنظی کنتاکاراییمدرسهساعتکاراون-

خونهیاددنره

باالبردوبهکمرخان  الوایهرحمیبیوبا مشتترا

■کوبید...
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 داستانك دو 
«ثبوتیانگیزروح»سندهینو


 چیه؟ این

سرگر وقتیکهشدنمیباور درواقعدانست .نمی

بازیسرگر کهمانچهبهستی ،کردنبیآیازدنحر 

حالیتچیزیواستکوچکنظرمانبهواستکردن

ه ضبطبل هبدهد،گوشاستمم نتنهانهنیست،

!ب ند

بودی رفتههاشهرستانازی یبهگردشبرای مناار.

س وددرباعالقهوبودجالبرامینبرایشهر،ازخارج

.کردمیتماشا

 ُردرختزیروگرفتی  هلوجادهکنارناهارموقع

،گکشتمیآن ایازآبی ُراماباریکجویکهایسایه

ایستادی  ازرامینوبودی ناهارکردنآمادهمشوو ما،.

گندمزاروسویداربلندهایدرختوبازفضایدیدن

لکدبودند،کردهدروراآنازنیمیکشاورزهاکهزیبایی

.بردمی

رامینکهبودنگکشتهایچنددقیقه

کهاالغیبهکهدرحالیوآمد یش 

وکرداشارهبود،چریدنمشوو 

: رسید

چیه؟اینمامان-

ترش،لیموآ کهاینازوچرخاند چرخینی راسر 

:گنت دلخوریبا،سوزاندمیراانگشت بریدگی

.االغ-

صورت شدخ وآمدجلوقد یکوکردم ثیرامین

: رسیددوبارهمظلومانهودکرنگاهرا

چیه؟این.اینمامان،-

سرشرویدستی.بودسؤا وتردیداز رهایتچش 

:داد جوا وم ید رابریدگیمی وکشید 

.االغِاسمتحیووناین.عزیز 

دیگریحیوان رنده،وگربهوس جزبهروزآنکهاو

کاردرصومتیخکهاینازآسودهبود،ندیدهنزدیکازرا

بهترراآنبتواندتارفتمیاالغطر بهکهدرحالینیست،

:گنتبود،شنیدهکهلینیهمانباببیند،

■!هسته شعوربیاحمبِ.مامانآره-



 گلی

چطورنه؟؟شناسیدمیراگلی گلی؟ تعدادبهکه!

سالهچه زنیحاالوهاستزبانسراشزندگیروزهای

؟!است

بودبازیمشوو شانخانهجلویکهیادختربچههمان

مردیو تارااوطعمهمانندعروسک،دادننشانبا!

 یدابعدروزدووکردرهاتجاوزازبعدوکشاندایخرابه

کارشد،ربودهکهروزیدووشد

!کرد؟راخودش

وکوچهتویشبتاصبحازکهزنی

یهازبالههایکیسهوچرخدمیخیابان

جمعرا،زبالههایسط کنارشدهولو

رااوهاایمیلهه بیشتروکندمی

زنندمیصدا"نهودیوگلی" سهدوحتما شناختید؟.

تاسیرازه آمدندمامیلهبهتازگیبهکهایهمسایه

.دانندمیرا یاز

خبربیشمانهبمیر ،ال مننهکهگنت راجریان

.استمجلسنق امروزتاهکیاحادثهازباشید

 ■.شدراحتخیال آآآخخخیت،



 پهلو جاده کنار ناهار موقع
 ایی پُرسایه درخت زیر و گرفتیم

 پای از آبی پُر اما باریک جوی که
 .ایستادیم گذشت، می آن
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 «مهاجر» وتاهک داستان 
«میموددریانورد»سندهینو


 موج خورده یک  راکندمیدریا باد آهستهآهسته.

کناندرآسمانقاروقور.چندمرغدریاییشدمیتر رقود

راست چپو ناخدارفتمیبه بود. حرکت آماده لنج ند.

اابربیکراندریاچش انداختهبود.مسافرهاهمهدرعب

خنلنجتویدهبودند.منه جزعمسافرینبود امایک

واآشنای مرا که داشت  ناخدا با اوی کنار که بود داشته

 دریا قراربیبایست . جاشوها لنجخیا بیبود عرشه در

 باال و دهرفتمی ایین هر داشت جاشو ده لنج ننرند.

شدندمیآلودبود.وقتیکنار رددنشانسوختهوچر ب

.بوییمث بویماهیخوردمییکبویناخوشبهمشام 

لنج در را خود عمر اکثر جاشوها بود. کرده گند

گکراندندمی بوی چنین همین ازمشمئزکنندهبرای ای

هاآن مشام  رسیدمیبه در آسمان بود.وجوشجنب.

 آمدمیابرها و خورشیدرفتیمند ند.

 ن ردهطورآنهنوز باز چش  باید که

هوایی چنین در بود  سردرگ  بود.

 بینتی ؟خواستی میچگونه دریا در

 سؤا این را باخوردمیداشت هن 

عمریبا او کرد  نگاه ناخدا به تردید

 بود کرده زندگی سرحتما دریا خو  چیزها این از

آورددرمی او»: ناخدا قاطیببخشین خیلی آسمون ضا 

خطریندارهحرکتکنی ؟ بهچشم نظر« اتیه، ناخدا

باسر«نه؟ترسیمی»چیزیخواندهبودآنکرد.انگاردر

ناخدا«ترسنتوایهواهمهمی»جوا مثبتداده،گنت :

باآرامتوس ونتوأ نگاهیبهآسمانانداختنگاهت

خوابهماحاالراهینتراایهواتایهساعتدیگهم»بود

هنوزدومسافر«فقطدوتامسافرآخری برسنافتی می

 ماندهباقیدیگر لنج کابین اما حاالبود، بود،از شده  ر

منه چشم بازه  بهدریایآبیچش دوخت. ناخدا

بود.خودبی  رکرده دماغ را بویدریا بهگردشافتاد.

د آهسته خیلی لوزش آ  سطح بر ازلنج لنگر اشت.

طر یک آن هبادبانبای ارچهسردرآ فروبردهبود.

.آمدمیبستهبودامادرتماابابادبهجنبتواهتزازدر

 یک سر شدند.  یدا ه  دیگر مسافر دو جوانباالخره

بود. کنارشدختری در و داشت دست در سیاه ساکی

 نبود. حسا  در سرش انگار حالتیاشچهرهدختر

گرفتوهر  سردستاورا متوحتبهخودگرفتهبود.

 ناخدا لنجگکاشتند. به ه  ا با رفت:آنطر بهدو دو

کردی؟» دیر عزیز «سال  به را دختر ایگوشهعزیز

من و ناخدا با دستی بعد داد. او به سا را و فرستاد

 »رساند: بود داده گیر لیال ننه شدی  گنتمیمعط 

چندجاشودرحین«شطوالنیهدبی،قصهنمیخوادبرین

راداد.هاآنکارباعزیزسال گنتند.اوه باخنده اسم

ازقرارمعلو عزیزآشنایاه کشتیبود.حاالدیگرلنج

جاشوهابیشترشد.لنگروجوشجنبدرتدار رفتنبود.

باالآمد.لنجدرآستانهحرکتبودازحاالاحسااگیجی

کرد می گنتند: من به خطا  جاشو چند برو». حاجی

خطرناکه اینجا رویعرشه« ایین، لیاله هنوز عزیزو

لبخندهای دختر ولی داشت. خندانی چهره عزیز بودند.

تر ایرانرضایتیزدمیتلخی از گویا

دوسهروزدیگربهدبی لنجتا نداشت.

همیشهرسیدمی برای باید مسافرها و

را ایران خا  منکردندمیفراموش .

کرد میاینتلخیرادرد خودحس

باید بود. دیگریبرای نمانده ولیچاره

 بوشهر ورفتمیاز بخورد توقی به تقی شاید دبی در . 

اماعزیزولیالچراایران؛ شدمیصاحبکسبودرآمدی

تر  آسمانکردندمی؟شایدمث منخیا کردندمیرا

دیگررنگبید افتاد.ی حرکت به صدا و سر با لنج دارد.

 را خورشیدخود تیو بود. باالکشیدهکامال آسماندر

 بر گاهی ابرها اشچهرهبود. خیزانانداختندمیلک .

خیزانازساح فاصلهگرفتی .چندلنجدرکنارهساح 

 آ  لوزیدندمیبر لنج لیظهبهلیظه. ماشدمیدورتر .

یساح مث نهن کردمیاحساابودی ولیدرحرکت

 جنبتافتاده خنرودمی یتبهبه از مسافر یکمرد .

بیایننگاه»استفریادکشید:درحرکتدرآمدتادیدلنج

کردی  حرکت باالخره «کنین ننر ازکنانهلهلهچند

کابینبیرونریختند.جاشوهاعینخیالشاننبود،عمری

تازگینداشت.دریادراصال دردریاگکراندهبودندبرایشان

 را آ  لنج بود.  یتش افتمیتالط  یکرفتمیو .

خوردهازدیوارهافاصلهگرفت .ترس ازاینبودکهی هو

هدایت را لنج اتاقکخود در ناخدا شو .  رد دریا در

خیزان خیزان از ساحل فاصله 
گرفتیم. چند لنج در کناره 

لغزیدند. لنج  ساحل بر آب می
 شد.  لحظه دورتر می به لحظه
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لنجاکنونکردمی درلیظهیکدراضطرا بودد بهد .

سربهباالسطحآ راولیظهدیگررفتفرومید آ 

ساح کردمیش افتهحرکت از شدی کهقدریبه. دور

ها رندهند.آمدمییکوجبدرچش اندازهبهآنساکنان

ند.جمعیتیزدمیسنیددرباالیساح  رهاینقطهمث 

کبهخنرفتند.درکمک کهدرعرشهجمعشدهبودند

د.لیالبهدیوارهلنجبینجمعیتچشم بهعزیزولیالافتا

اشک و بود داده دلداریریختمیت یه را او ه  عزیز .

.چهرهمیزونداشتنمیبرامادختردستازگریه؛دادمی

 بود. کوچک خیلی سوزاند. را دل  شانزدهاشقیافهلیال

خو جلوافتادهاشسینه.دادمیهندهسا بیشترنشانن

روسری  یرنگیسیاهو خود بینیکوچکدور بود. چیده

مث یکغنچهبود.وجورجمعهایتلبداشت.تیزینو 

همین د عزیزرادرهاچش چشمتسیاهوخماربود.

بود کرده .بند به نسبت که جاشوها از دیگرانی ی

سینیچایترارشانهچه با رفت.طر بهبود عزیز لیالو

رچیدواست انباشگونهخودراازهایاشکآرامیبهلیال

 برداشت. دستجاشو از را خواستکههمینچای عزیز

ناگهانی ت انی لنج بردارد است ان سینی یک و خورد

فوریکنارهااست ان را خود عزیز افتاد. دستجاشو از

و ماد لیال آمد. فرود او جای در درست سینی کشید

.چهار، نجاست انش ستوکردمیمبهودبهواقعهنظر

جاشوهایدیگرکِرکِرنجچایدرسطح بهحرکتافتاد.

.جاشوییکهچایآوردهبودباعجلهسینیراخندیدندمی

در بود سال مانده است انیکههنوز زمینبرداشتو از

امااینبارجاشو؛سینیگکاشت.بازلنجت انیدیگرخورد

 غرچماق ابر ت ه چند بود. جمع ازرن سیاهحواست

ناحی آسمان غربی کشانکشانه را بوشهرطر بهخود

.چیزینماندهبودکهبرسرلنجخیمهبزنند.کشاندندمی

 دریا سطح بر هنوز خورشید انع ااخوردمینور و

.بادتوفندهنهادمیداشت.هواروبهسردیایکنندهخیره

خودراازالجثهعظی ترشد.موجمث یکهیوالیقراربی

.انگاردرگردا کوبیدمیوبهبدنهلنجکندمیاسطحدری

و سر بر آ دریا قبضه چند بودی . شده مهیبیگرفتار

 باد  یچا ی  در ناخدا صدای  اشید. سختیبهروی 

بادوخودرابهخن«مسافرهاهمهبرنتوخن »رسیدمی

 خن در مسافرها قرساند . مسافرهاخوردندمی  اکثر .

.خوردمیچندزننیزبهچش هاآندرمیانبودند.جوان

 خنایگوشهدر فضای شد . جایگزین خلود و دنج

 ولیجا نبود بدوناندازهبهچندانگشاد همه کافیبود.

بودند. کرده کز یککنجی در باشند ه  مزاح  این ه

صندلی چند میزون. و غمگین ه  بعضی شاد، بعضی

 رفتهدرزهوار خن گوشه گوشه ه  چش  .خوردمیبه

سقفکوتاهکابیندودگرفتهوسیاهبود.بررویدیوارها

  وسترها بود. نصب  وستر چند و نیمههازنروزنامه ی

 در که بودند هندی یکچراغهافیل برهنه بود . دیده

خنباوجوداین.کردمیخنراروشنفروغک زردرن و

 بوایهالهدر رفته فرو دود و تاری ی مسافراز چند د.

ند.دودهاحاص زدمیدای برسیگارهایخود کطوربه

بود.میوتماشای وسترهابود کهعزیزوهاآنازسیگار

.جاییزدمیلب رتقریبا لیالبهخنقد گکاشتند.خن

 عزیزسریعمتوجهشدمیکهمنبود جایدوسهننر .

 را دستلیال و لیالسویبهشد کشید. اشکمن دیگر

ریختمین خورده یک بهترآرا . دوباره من بود. شده

انداخت  نگاه  وسترها ؛ لیالزیرچشمیاما و عزیز متوجه

درکنارمنی یدووجبدورترنشستند.کفهاآنبود .

گویاآ  راهاتختهخواستمیخنغرشعجیبیداشت.

 ارهت ه خن در بزند. باال کمتوجوشجنبکرده رلنج

؛طوریخوردمیت انسختیبهاماگاهی؛شدمیاحساا

دست از را خود تعاد  بعضی کفخندادمیکه ما ند.

نخوری .چسبیدهسختیبه جنب خود جای از تا بودی 

ا انگار بود.  باالبیاور .خواستمیندکیحال دره شده

.ازدرخنیکنورک سوییبهشدمیکگیجکمک سر 

کهی هوازبینرفتورعدیبهغرشآمد.تابیدمیداخ 

تراهازن کردند. لیکبلند ه هاآنال و مردها در

بارانشرشرسرایتکرد.خنالمانیترشدحاالصدای

باده هایناله.رسیدمیبهگوشزدمیبرسقفخنکه

 »ترسنا شد. وو ...«وو، بهعزیز را .چسبانیدلیالخود

اضط و بی  خن ساکنان در .گشتمیدستبهدسترا 

این در جاشوها نبود معلو  نداشت. عرشه از کسیخبر

داشتکهازواموقعدرچهحالیبودند.تراونگرانیمرا

برخاست عزیزشلوار راگرفت:کههمیننبیرونبزن .خ

میری؟» دستتدرآورد «کجا از را خود شلوار آهسته

ببین میر رویعرشهحا » عزیزه ازجا«جاشوهارا

 بری »برخاست. ه  برخاستو«با جا از سراسیمه لیال

ایستادسینهبهسینه من »عزیز میریباالخطرناکه، کجا

سرجایخودنشاندآرامیبهعزیزاورا«اینجاخود تنها 

فقطببین رویعرشهگرد برمیزود»وبامهربانیگنت:

خبره دی«چه لیال تنها نگنت. چیزی راهایتچش گر

 احتیاط با دوخت. عزیز به راهسویبهملتمسانه عرشه
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ازحرکتماجلوگیریخوردمیکهلنجهاییت انافتادی .

بیشترکردمی را خن ه  سر  شت رعد چند صدای .

ه  عزیز کابینباالرفت .  له سختیاز با متوحتکرد.

سرا ایماراباراندی  شتسر بود.وقتیبهعرشهرسی

 زد: فریاد عزیز کرد. »خیس وباران«؟بینیمیچیزی

ایجادکردهبودکهچیزیهاچش درجلویایهالهالمت

قاب مشاهدهنبود.چندقد ازخنفاصلهگرفت .دریادر

لنجوتا  ی  فراز بر و شد جدا دریا از موج یک بود.

 سرفت .عزیزه سبودکزاوحشتایستاد.صینهچنان

ه برجایخودشمی  ایستادهوبردرخنت یهزده

شالق خشمناکی صنیر با موج فروبود. لنج تن بر وار

عرشهغلتید از دردناکی ناله بیص حیصو همین در .

 عزیز منو شد. زدهمردهد شنیده ترسانخش مان و

 بلندای بر لنج فروایستادمیهاموجبود. شدد با دو

چندآمدمی بود. دوخته چش  من بر بالت لیف عزیز .

سروصدایجمعشدهبودند.دوره لنجطر آنجاشودر

.نالهرسیدمیزیادبوداماچیزیواضحبهگوشمانهاآن

بیا»دیگرفرومردهبود.عزیزبهجمعجاشوهااشارهکرد

افتادنبری دردسر تو انگار  یششون، و«!  جریت من

دریاچنانخشمگینبودکههرجربزه آنرفتننداشت .

مم نبودی یرادرکا خودب شد.عزیزباشکوتردید

بودی  ازخندورنشده دوسهمتر ازخنفاصلهگرفت.

 و نشست امواج فراز بر لنج سختیایلیظهکه با بعد

بهد دریافرورفت.وضعیتطوریبودکهترتما هرچه

خودراخواندی .چیزیطو ن شیدکهیکدرد فاتیه

موجدیگرمث یکغو قدکشیدومنوعزیزرابهکف

 کردلنج که رد طوری بود. یافته وسعت لنج در آ  .

ک ک   یدا راه خن جاکردمیبه از زود خیلی عزیز .

وبرخاست ؛ ه گرفت: بری کمک»دستمنرا  اشوتا

 اشد «جاشوها یکجستسر موجیدیگربا باز دریا .

 اینبار باترکوتاهساخت. عزیز مینوظماندی . ما و بود

منه هایقد  رساند. بهجمعجاشوها خودرا کشیده

رخدادهبود.انگیزیهراابعدازاورسید .واقعهایثانیه

 فرود جاشوها رویی یاز بر آمدهتیر بادبانش سته

 و افتاده گیر جاشو  ای بود. تیر  قدرآنبیهوشبود.

نبودرسیدمیسنگینبهنظر بلندآن کهدرتوانما را

زیادیشدهبودوخونولوردهلهآنکنی . ایجاشوزیر

 رفتمیازش ؛ سریع دریا آ  هاخوناما .م یدمیرا

ازبسمیوحادثهشدهبودندکهمتوجه حضور جاشوها

دیگرانیازترقوییلمنوعزیزنشدند.جاشوییکههی 

 زد: فریاد رسولو»داشت، بعد کنی  اهر  تیر رو باید

جایک«بیرونب شی . مموآهنکو»شویدیگردادزد:

ممود درآشوزخانهایستادهبود.«کهنهاد زیرگازبیار

برگشت.فورا  بلند یکآهنکلنتو با داخ رفتو به

اوتاخواستسوردند.هی  قویآهنرابهدستجاشوی

آهنرازیرتیر کندموجیسرگردانآمدوبهجمعما

اماسریعازجابلند؛ ردشدطر یکخورد.هرکسبه

شدهدورتیر راگرفتی .جاشوآهنرازیرتیرکردهزور

زد.منوعزیزه بهکمکدیگرجاشوهاتیر رابهباال

 بودجاهمهکشیدی . گرفته را قسمت یک باشوها ند.

 ایداریماتیر اندکیاززمینکندهشد.مموکهکناری

اززیربیرونکشید. ایستادهبودباعجلهدویدوجاشورا

تیر رارهاکردی کهباصدایمهیبیبارهیکهمهباه 

 بیهوشو همچنان جاشو نشست. لنج کف جاننیمهبه

یکخورد راست  ای بود. ش سته بدجور او  ای هبود.

و  وست ت ه چند به فقط چوت  ای ولی بود. سال 

ازبینرفتهبود.مموکهکلیبهگوشتوص بود.استخوان

جاشورابیرونکشیدهبود.بسیارچندشآمیزبه اهانگاه

جاشوهایدیگربههرترتیبیکهبودکردمی یو ادست.

بهاتاقکخوددواندوانجاشویمصدو راگرفتهو اورا

ر دنبا  به ه  عزیز و من اتاقکهاآنساندند. به  ا

گکاشتی .لنجهمچناندرسیطرهامواجقرارداشت.

باران لنج بر بیشتری همهمه جاشویکوبیدمیبا .

 یک روی را ازتختخوا مصدو  خون هنوز نهادند.

هاشریان ی یدادزد: کو؟بهتبگین»جاریبود. ناخدا

گنت:«بیاد جوا  در گنتناآلن»ممو بهت «میاد،

مث  خیس سرا ا آمد. تو در از ناخدا بعد دقیقه چند

گنجشکدرآ افتادهازریتوسبیلتچ هچ هآ 

بود.باهو چسبیدهبهتب.لباستمث چسریختمی

 نشست. جاشو سر بر بی  حا خودلیظهیکو مادبه

که جاشو بود. شده شوکه جراحت شدد از انگار ماند.

کاریازدستمونبرنمیاد»یر رااهر کردهبودگنت:ت

ناخداهنوزساکتبود.باس وداو«بویدبرگردی بوشهر

 تختجمعه دیگران دور همه رفتند. فرو س ود در

دوالمپ فراخبود. و فضایاتاقکباز بودند. کامال  شده

 زدمیالمترا بهحر درآمد. باالخره ناخدا خیلی»ود.

خیلینا چشمتقاطیآ «جوره اشکاز چندقطره و

.باکمیناراحتیدویدمیصورتتشد.خونهنوزازرگ

 خونتبند»گنت : کنین کاری یه نشستین؟ چرا حاال

خودباحر منجمعیتبه«بیاد.ایطورکهتلفمیشه
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با خودش ناخدا کردند. آماده باند چند فوری و جنبید

مجروحبست.جمعیتباچشمانیدقتباندهارادور ای

 دستناخدا به درنگریستمیدریده بیهوده دستیکه .

سرجایخودقراربدهد.هااستخوانتالشبودرگو را

غرق دستاو بست. را باندها ناخدا کوری، و خوار هر با

جا از ناخدا رسید،  ایان به کار وقتی بود. شده خون

 قاطعیتگنت: با یااللّهباید»برخاستو برگردی بوشهر،

جاشوهادریکشور«شیننبایدرسو بمیرهکاربهدست

 هیجانافتادند. هرکدا و .کردمییصیبتیطرفیکدر

منوعزیز.انگارتازهمارادیدهبود:طر بهناخدابرگشت

جاشوهابرگشت:طر بهبعد«خواین؟شمااینجاچیمی»

تو» ببرین رو اینا نخدوتاتون  رید:« میان در عزیز

ناخدابارد«کن هابچهکمکجاهمینناخدامومیخوا »

عزیز،لیالباهاتن،توبایدموااباو»ایندرخواستگنت:

دریا«دریاچهشوروشینیراستکرده؟بینیمیباشی،ن

بودند.تا بیگونههمانهاموجهمچنانبهحا خودبود.

بدونحرفیانداختمیینفریاددریادراتاقکطن ناخدا .

 جاشوها از تا دو شد. خارج اتاقک از ماطر بهدیگر

عزیزاماازرفتنکراهت«عزیزراهبینتینتابری »آمدند:

 گویا بهمنخواستمیداشت. رو بماند. بینجاشوها در

 بهلیالبگوعزیزاینجااحالش »گنت: باهاشون، توبرو

«خوبه کمی یخلقکجبا تو»گنت : امید به دختره ای

می رفت.«خوایتنهاشبکاری؟اومده فرو ف ر در عزیز

 مث  مجروح بود.هامردهجاشوی افتاده تختخوا  بر

 خونقصدرن ه اکنونباندها گویا بودند. خونگرفته

تر  اتاقکرا ما از قب  جاشو چند نداشت. آمدن بند

دو اتاقکایستادهبودگنتند.عزیزایالنوویالندروسط

جاشوه کهقصدداشتندمارابهخنبرسانندبالت لیف

 از ی ی بودند. دوخته چش  عزیز چهرههاآنبه که

ازهمهترواجبعزیزایدختر»داشتگنت:تریسوخته

عزیزعاقبت«چیته،ننهبدبختتبهامیدتورهاشکرده

 گرفت:  مواابلیالمونمیجاهمینمو»تصمی خودرا

بهجنبتافتاد.منبدونکنتر بههویکلنج«ه هس 

 به نیز جاشو دو و عزیز اتاقکبرخورد . ایگوشهدیوار

 ک ک لوزیدند. فقط سرجایکاتاقکخالیشد بر شو

 او چهره بود. ایستاده بود.زدهبهتمجروح متوحت و

شو.دوجانگریستمیدستزیرچانهزدهبهمجروحخیره

کهازتصمی عزیزاطمینانحاص کردهبودندروبهمن

 تنهاییخطرناکه»گنتند: بینتبری  به«خبراه چش 

داشت.صورتتقیدیبیوآرا چش عزیزانداخت .چهره

 گنت: لبخندی با بود. مو ک  خود »صا و نترامو

عزیز بگو بهت باشه، لیال به حواست فقط کار . همه

که میر .کجاابگو و بهعرشه«میا  قد  جاشو دو با

 به دریا وضعیت یچهد نهادی . انگار بود. شده گرفتار

تروخی  قب  درشدمیاز ننو نا کیر و سیاه د  ابرها .

ند.بادباقدردناگهانیخودرادادمیعرصهآسمانجوالن

لنجتیمی  قطراددرشتکردمیبه زیر جاشوها باران.

درارنداشتند.مندرجلوودوجاشووقرآرا لیظهیک

 سر  تعاد سویبهدواندوان شت لنج رفتی . خن

 نداشت. آ لیظهیکحسابی در دیگر لیظه چپ از

در ی یگستاخشدهبودکهقدرآن.موجدریارفتفرومی

 را باکوبیدمیلنج لیال رسیدی . خن به هن و هن با .

 ها لهنگرانیروی ایستاده از دید مرا تا عبورها لهبود

؛خیلیسریعخواستاوراترکندبارانکردهبهباالآمد.

 مرا متییر لیال برد . خن به خود با را او . اییدمیاما

 آرامتگنت : با بود. ناگواری خبر منتظر نترا»گویی

دوجاشو«عزیزسالمه،موندتاکمکدستجاشوهاباشه

اتاقکسویبهشاال وشلو بادوکهمرارساندهبودند،

 گنت: ناباوری با لیال رفتند. نیومد؟»خودشان  سچرا

ن تنها منو باشهچرا اومده سرش بالیی شاید «؟!هاده؟

بده ولی آرامتخاطر او به چاشنیلبخند با خواست 

باورنداشت.عاقبتبااصال .حرف راگرفتنمیدلتقرار

خنخا راناراحتیخواستاز خش دستاو با رجشود.

 گنت : عقلت»گرفته نسن  ارهدختر بینیمیبرداشته؟

کشیدسختیبهولیاودستخودرا«دریاچقدخطرناکه؟

الجر منه «موبایدعزیزوببین »باالرفت.ها لهواز

 باز افتاد . راه او سر هایقطره شت بارانکوبنده

طوفانقدرآنبینمرددماند.خودنماییکرد.لیالد درکا

ازجایخودجنبکردمیبیدادگرشدهبودکهآد زهرهن

یطورایندختربیاتابری داخ »بخورد.باالتمااگنت :

برداشت. قد  از قد  «نمیشه گوشتبه هایحر لیال

منبده ارنبود.چش خودرابهجمعیتجاشوهادوخته

ببیند را عزیز شاید بود ام؛ چیزی نبود.وضوحبها  یدا

اکنونلیالای رده بود. شده کشیده لنجرا عرصه بر تار

خیسشدهبود.اوهنوزجریتاین هازکامال بارانه زیر

دیدنمیخنفاصلهبگیرددرخود ی هومتوجهعزیز؛ اما

منسر«اوعزیزهمگهنه؟»شدبادستبهاواشارهکرد

تت ان ورای در چش داد . به چیزی اند  اری ی

لیالخوردمی قاب شناختبود. عزیزمتناودازجاشوها .

 زد عزیز»فریاد  رد«عزیز بهدریا باد با همراه او فریاد
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ه یکموج طر دریا از آورد.طر بهشد. لنجهجو 

موجمستقی بهمنولیالبرخوردکردوقامتماخیسو

تترخیس کنار در جاشوها بودشد. ش سته که یرکی

ن متوجه ما کاریچهی شدمیمشوو کارهاییبودندکه

ند.عزیزه کشیدمیاست.انگارجس سنگینیرابرلنج

بین هاآندر لیالمضطر  رسیدشدمیدیده کارچه».

کشانکشانجمعیت«؟بهیادکنن؟نهبالییسرشونمی

اندند.حاالیکگونیبزرگسنیدرن رابهکنارهلنجرس

چنگا  لنجدر آ  ردکنند. به گونیرا داشتند قصد

دریا که طر  هر بود. شده تبدی  بازیچه به دریا

خواستمی گونیگردیدمیلنج کشیدن باال حین در .

 و برخاست مضطر  جاشوهاموجی کرد.به برخورد

هرکدا  هاآناز نگرانیگوشهیکبه با لیال کرد سقوط

 کشید سالمن؟چه»جیغ شد؟ چه او«شد؟ به من

اطمینانداد کههمهسال هستند.جاشوهاازدوبارهدور

 که شدند جمع همینآنگونی در بیندازند. دریا به را

بیبوحهموجیبهبلندییککوهبرتنهلنجکوبید.بااین

موجدیدی کهی یازجمعیتجاشوهابهدریا ردشد.

 و کشید جیوی طر بهلیال دوید عزیز»جاشوها «عزیز

ننهمید چهکسیبهدریاافتادهبود.لیالکهدورشدمن

بلندیهمانموجیدیگربهبازه ه  شتسراودوید .

گوشهیک.موجدربرخوردبالیالاورابهغلتیدبرلنجفرو

سختی با خورد . لنجلیز دیواره منه تا لنجانداخت.

دی را لیال شد . سر ا و شده بلند جا از که طر بهد 

 رودمیجاشوها خونهمراه  یشانی چندقطره از باران.

 دستی چ ید. لنج  یشانیبه اندکیبه کشید . خود

 به توجه بدون بود خورده جاشوهاآنش ا  سمت به

هرکدا همهبهدریاخیرهشدهبودند.هاآندوید .اکنون

ی ی«عزیزکجایی؟»؛«عزیزعزیز»زدمیه یکفریادی

ه دیگران.آیدمیهاآنطر بهازجاشوهالیالرادیدکه

لیالمنه مروربه بعداز بهلیالدوختند. چش خودرا

لیال رسید . منه وویغجیغبالفاصله بود. راستکرده

 انداخت . دریا به چش  جاشوها دیگر  یداچیزهی مث 

عزیزدرواقعا .آنه  یچیدننبودجزموجموجدریاودر

 زد فریاد لیال بود. رفته فرو دریا من »ش   کنین ول 

میمی من  بر  بر خوا  «خوا  جاشو تا هی  قویدو

دستانلیالراسنتورفتگرفتهبودند.چشم بهگونی

 موجیبهآسمانبرخاست. باز زدجایکافتاد. فریاد شو

مهرویلنجدرازکشیدند.ه«بخوابیدروزمینبخوابید»

.وقتیهمهازبازگشتموجآمدبرسرماخوردوبهدریا

که جاشو تا دو مناز ندید. کسیلیالرا برخاستند. جا

ی ی«دخترهچهشد؟»دستلیالراگرفتهبودند رسید 

بازموجیآمدو«موجکهاومدمادست...»گنتهاآناز

رهدرازکشیدی تاموجازبینبرلنجضربهزدماهمهدوبا

 رفت. جاهمان داد ادامه و »شو رو لیال اومد که موج

ه «ینخوابیده.خیا کردی اوه روزم کردی  ناخدا

برایدقایب.آمد سراسیمهازاتاق تشدوازقضیهباخبر

یتاببیازهمهناخدابیشترطوالنیچش بهدریادوختی 

کردمی خبری هی  ولی نه بهفریادخواهیینالهنبود.

 ایانبی.جزهمهمهشدمینهچیزیدیدهرسیدمیگوش

راباآسودگیدر وجنبتجس دریا.انگاردریادوقربانی

 بدون بود. برده فرو خود باشد.آن هکا  داشته سیرایی

کسهی جاشوهاهمهباه گونیرابهدریاانداختند.از

.قدردازدستماخارجبود.مدتیدآممیسخنیبیرونن

و ناامیدی با سر آخر انداختی  نگاه  یچان دریای به

رهسوارشدی .منوخناتاقکطر بهافسردگیعمیقی

دریای خنرساند . به را تراخود و عجله خیا بیبا

طوربهنبودند.برداردستوابرهاه خروشیدمیهمچنان

 لنج روی و سر بر آ   اشیدندمیمرتب با وجانیبی.

 گکاشت . قد  خن به سستی وهمهمسافران ساکت

بیمنا وهاآنمومو درال خودفرورفتهبودند.چش 

 با بود. شده دوخته خن در بر وهمانمتوحت مال 

کلنجار خود با نشست . خود قبلی جای در واخوردگی

.بایک کهچشم بهسا سیاهعزیزولیالافتادرفتمی

جزآنمی واندوهسا رابرداشتهزیوترابازکرد در

زیپراو ردخردشناسنامهومشتی چیزدیگرینبود.

ییرفتهجابهگکاشت .عزیزولیالجاهمانبسته.سا را

دقیقه چند سا نبود. این به احتیاجی هی  که بودند

ا غمنا وحزیننشست .ی هوف ریبه هن رسید.س

 از برداشته، خودها لهرا در همچنان دریا رفت . باال

.برعرشهکهخواستمیوموجبررویموجبر یچیدمی

دریا وسط به قدرد با داده چرخی را سا  رسید .

شایدسیرشی»انداخت  این بخور حرصو«بیا با دریا

 و باد کشید. خود ش   در را سا  بدونبارانولع

ند.باحالتیغریبدادمیبهکارخودادامهدرن ایلیظه

بهخنبرگشت .لیظاتیبعدی یازجاشوهابهکابینآمد

بهخاطربدیگردی برمیناخداگنتهبهبوشهر»وگنت .

.غلولهدربینمسافرها«هوایکهنتهدیگربهدبیمیری 

درگرفت بدون من ترینکوچک. ش وه به هاآنسخنی

■گوشسورد .
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 «برف»کوتاه داستان  
«سمانهفرهادی»نویسنده


 بر اینجا استمدا  روز سه است. سرد .باردمیهوا

.اینروندمیهمهزیربر هاخانهابدیادامهطورهمیناگر

آرا دهخیلی را منزبانمرد ده دان نمیاست. هاآن.

حرفیکسهی .شتروزاستبافهمندنمیه زبانمرا

ا نزده او رحمان. با حدچندجمله سالهشانزدهفقطدر

مراهایحر وداندمی.زبانمرادرآوردهریتتازهاست.

فهمدمی زندمیش ستهفارسیحر و ادست. گویدمی.

 راست دارد. گویدمیسواد هیز  برای  روز هر .آوردمی.

ه یهمهبرای بردمیمرد ده ن؛ کنا مرا .ددهمیاما

تا وشدمیحاالمنتظر برای هیز بیاورد.جورا  شمی

امروزکهبیایدقب از؛زانو.قدشبلنداست اماقوزدارد.

 سمانه مورد در او از برود امامزاده به . رس میاین ه

بودهاینجا.آمده یتهاسا ازاهالیاینجانبودهگویدمی

تازهیادگرفته.زبان سهروزاستافتادهناآلمرد دهرا

زده.سمانهتهرودخانهاست.میرودخانهدررودخانه.حاال

 یتسه رودخانه،یهمهروز اهالیدهجمعشدنددور

اتاق رودخانهرای نجرهنتوانستنداورابیرونب شند.از

اوراآ :ازروی  لیزخورده.گنتمی.رحماندید می

 کردهاحتماال برده. بر باریده.گیر الوارها. دهمرد به

ناامید ب شند.چیزهمهشدند. بیرون را او تا آورند

.تابهارماندمیرودخانهتابهاریمزدهگویدمینتوانستند.

سمانهتهرودخانهاست.

.بردمیامامزاده،برایآنجاهیز رودمیرحمانهرروز

یدهرحمانهاخانهز.باالترااندزدهامامزادهراکمیباالتر

 هر.بین میرا از ی نجرهروز، سه  هایهیز اتاق ،

است.امامزاده بیشتر همیشه است. گویدمیبیشتر

مرد  بماند. گر  همیشه باید روندمیندهامامزاده

 بهار سرد، سختاستو راه وقتیهواروندمیامامزاده. .

رد ایتادهامزسمتمرودمیرحمانداردحاالخو باشد.

چندزن میآتتدانهدانهراهاهیز .هابر رویماندمی

سردکهتما قدرآن.شودمیشب.هواسردترگکار میتا

لرزدمیبدن  نو انگشتان خوردمیبهه های دندانو

خودکاررادست بگیر .  توانمینکه.انقدرزندمییم

؟خو استکندمیچهتهآن.ا سمانهبهف رهاشب

بهترازخیلی یمزدنبهتراست.گنتمییمزده؟رحمان

 حاال چشمانت،حتما چیزها، دور شده، کبود لبانت

چشمانتبازاستیادان نمی.هایتدست اوهایناخن

تالش زیاد ده مرد  حلقترفته؟ در آ  چقدر بسته؟

نبود مه  برایشان دهند. نجاد را او تا براین ردند .

نه نارحم را منسمانه نیست. ا دیدهمه  ؛ هاآناما

حاالرحمانبعدانددیده انگارد خوشینداشتهباشند. .

چیزیازآن هبی.زندمیدرموردسمانهحر  ازسهروز

.نهرعنا.فردابهاوگویدمیاوبورس .مث مندیگرسمانه

 که گنت: راشودمیخواه  رودخانه نبایدیم ش ست.

 درقدرهاآنرودخانه امشب رحمان باشد. زده یم ه 

ماندمیامامزاده فردا دهآیدمی. این بود ؟ گنته  ایین.

جمعیتک  خیلیکوچکاست. کوهاست. میانچندتا

  یرند، همه نباشند. ه  خانوار بیست شاید جواندارد.

بیرون دخترها دارند. ک  مث رحمان .یندآنمینیستند.

هابچه اینجامدرسهه ندارد.ایمدرسهیهابچهزیادند. .

.دانندمیقطقرانف

ا مانده چطور اندزندهتویاینسرما اینجا وآمدرفت.

 بیرون ده از ک  منه روندمیه سختاستمرد  .

ا مانده رحمان بزن . بیرون ده از بهار گنتمیچطور

.بایدبهاربشود.درایناماسختاست؛راهترابلداست

بایدصبرازدهبیرونرفت.ازکوهباالرفت.شودمیبر ن

نیستبایدصبرکن .تابهار.وقتیسمانهراایچارهکنی.

...رو میبیرونبیاورندمنه 

 رو اگر ای را  گکاشتمیآنامروزرفت لبرودخانه.

 خواست میش ستمییخت رحماطر آنبرو  ن.

طر آنگنتمی همهچیزهی رودخانه چرا نیست.

خواهندمی طر آنبروند گکاشت  را  ای    ،روی؟

 رحمان  سکشید . را  ای  مقاو گنتمیترسید    

لب رویزندمینیست. که سمانه رفت  برگشت.آن.

جورا هایگ چادرشافتاد. ه  او داشت. سیاه

 وشیدمی تا بلند.  شمیو رحمان. سمانهگنتمیزانو.

 آمدمیهمیشه گر گنتمیامامزاده. همیشه امامزاده

 را رحمانحر سمانه رحمانفهمیدمیاست. گنتمی.

اگر بیرونخواستمیمرد ده را سمانهکشیدمینداو ند.

را آ او اگر کجاست؟ رودخانه ته الوارها. به کرده گیر

انتهایرودگنتمیمانبردهباشدچی؟تاانتهایرود.رح
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امانه.سمانهگیرکردهبینالوارهایم؛رودمیازدهبیرون

 زدهباآ .

 بود. کههمانرحمان هیز زدمیدر حاال . بود. آورده

هایهیز  شده. کمتر گویدمیت که بر شددبهحاال

ک امامزادههایهیز اما؛هیز  یداکردشودمینباردمی

 توقهی نیست. امشب سسردتر نیست. .شودمیک 

توانمیگویدمی امشب امامزاده، برو گر رو میی آنجا .

نیست.فقطچندکسهی تویدهگنتمیاست.رحمان

 همه بچه. و اندرفتهزن کنند. باز را بر  :گنتمیراه

بر ریخته ایینخودشه امشبامامزاده ریزشکرده

بازکندامروزحرفیازبااهالرودمیماندمین یدهراهرا

کناررودخانهرو میاما؛سمانهنزدمنه چیزینگنت 

جاهمان افتاده. سمانه یاهماندان نمیکه مرده موقع

 نه. یم زدمیوقتی نه؟ یا بوده زنده  ایینرو میه

 جاهمانرودخانه. رحمان  یتگنتمیکه سا  چند .

 را دیگر زن کردند.حواهمانچند  یدا اگرلی رودخانه

 شودمیعمبزیادینداشتهباشدیمرا وقتآنش ست.

  یدا نکن میمناورا  صبرکن تابهار.رحمانتوانمی.

است.کارهرکسنیستاز  خطرنا رودخانهگنتمی

 چیزهی    طر آناصال ردشود. چرادان نمینیست.

برودخواستهمیازدهگنتمیآنجا.رفتهمیسمانهداشته

 بازشودمینازآنجاکهبیرون؟ را راه دارند تازه مرد  .

صبرکردتابهار.بهاردیراست...شودمین.کنندمی

امامزادهرو می بر فرو در  اهای  قرچصدارودمی. .

مرد کندمی دهساکتاست. اندرفته. فقطدارندهابچه.

یگلوله.بهه کنندمیوالیبازیحهماننزدیکامامزاده

 زنندمیبر  فرار بعد کنندمی. خیلیخندندمیو هوا .

 است. منقدرآنسرد است. سخت خندیدن که سرد

 را سختیبهدهان  هابچهده میحرکت ندخندمیاما

بلندبلند کنارشانرد از خیلیشو می. باالست. امامزاده .

لب چندتا چاقه رویا  وشیدهااباالولیگر است. .

رفتنسختاست.ا شده راه سختاست. حرکتاینجا .

دربر .راهرفتنرارودمیفرو.شبیهعصا.ا گرفتهچو 

.باردمیآرا .انگارسهتا ادار .بر هنوزکندمیترآسان

کنند.حتما رحمانحاال باز را راه کمککندتا تا رفته

نباشدگراندارند.ایچاره باز هی ماشینیوقتآنجاده

ن آیدمیاینجا زراعتندارند. اینجا مرد  ندارند.چیزهی .

بازن نندازگرسنگیتلف اینجافقطشوندمیاگرراهرا .

 بدهند. دا  دامشان به که ندارند کافی غکای اما دارند

اندماندههاماشینگنتمیرحمان جاده ه هابعضیدر

نبازگشتن بازتوانمید. ده راه اگر بمانند. بر  در ستند

را ستکن .بایدصبرکن تابهار.ا نامه توانمینشودن

 بهار تا خو باشد. دیرزندمییمچیزهمهاگرهوا بهار .

است.سمانهاینرافهمیدهبودبرایهمینرفتهبود.نقشه

 رحمان اتاقت. دیوار به بود زده بایزچهی گنتمیرا

چرارفتهدان نمیاما؛رااشنقشهخودشنبردهبود.حتی

روی  که  بوده رودخانه.طر آنبرود در افتاده بعد .

 اگر افتاد. شد گیرحتما افتادنمیخو  بر  این در

هاگرگ او بود رحمانخواستمیافتاده به را این برود

بهار. بود: رحمانگنته بود. بسمانهگنته بهار؟گنته ود

 رحمانگنتهبود. اینرا ن رد. بهار؟صبر :گنتمیکدا 

ن دیگر بودتوانمیسمانه حاضر بود سخت برایت ست

بود: گنته بود. گنته رحمان به خودش را این بمیرد

بعدشراحتباشد. اگر حتی سختاست. اینجا زندگی

برایهمین تیم نداشت. نبود. کردن اه صبر سمانه

موهایتحتما .حاالزندمیررودخانهداردیمرفت.حاالد

 یا معلباستدررودخانه. نشینتهبازشده یا آمدهشده

؟حاالاومرده...کندمینزدیکیم.چهفرقی

گر وکوچکقدرآنرفت تو اماگر .؛امامزادهدوربود

 را جوراب  که ندرآورد بود صدایی حتیآمدمیهی  .

 بازی .هابچهصدای گنتمیرحمان جاهمینهاشب:

قدیمی.هایسن امامزادهقبرستاناست.باطر آن.خوابدمی

نیستند زیاد ؛ را اهالیده جاهمیناما امامزادهکنندمیچا  .

بازآرا .یمانگشتان کردمی ت تتاریکبودفقطیکفانوا

گرفتمینوکتدردشدمی سرما.گرفتمیبدن دردیهمه.

گکاشتمین اتاق  در بخواب  من . از سرماخوابیدنمن در

 .ترسید می ه ترس میچیزهمهمناز انتظار از .ترس می.

سهسا تیم دار یانه.دان نمیسمانهسهسا منتظربود.

 گنتمیرحمان بود. خیلیخسته چهخواستهمیسمانه هر

 برود. نگنتمیزودتر جایآدمیزاد وقتیکسیاینجا یست.

.بایدبرایچهبمانی؟سهسا دردهروزگارفهمدمیحرفتران

 داشته. ببرد.گنتمیسختی خود با مرا که نیست بلد راه
سا  سه این توی بود مانده اوکسهی منتظر بود نیامده

منشتروزدانستنمی حاال بیرون. برود ده از باید چگونه

 منتظر . کسهی است ماشیننیامده است بسته راه چون

تواندنمی اما ده توی بهارآیدمیدان میبیاید تا نیاید اگر .

.نهمث سمانهازراه  .ازراهیکهرحمانرو میبعدمان می

رحمان برودچونراهرفتنخواستهمیسمانهنگنتمیگنت.

نیست.بهارکهبشودیمرودخانهبازشودمنسمانهراطر آن

ب خود ببرد.بر میا را ما که نباشد کسی اگر حتی سمانه.

نیستبرایماندنه جایینیستبرایکسهی دانستمی

 ■رفتنه راهی...
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 «یك شلیكی  هآیندانعكاس ترس از » کوتاه داستان 
«عار جمشیدی»نویسنده


تواندمیچقدربعدیسهتاحاالهی ف رکردیدکهدیدِ

باشد؟وحشتنا 

که ی رغو مردآنتیرهنتیهکهلولایلیظهاینرا

غرورواضطرا بهسمتمننشانهرفتهبودفهمید . با

ازه آن بیداری بعد رویدرست عصرگاهی خوا 

اتاقنشیمن.لرزشنو یهقدیمیوراحتگوشیهکانا 

بادماغ فاصلهمترسانتیکهبیشترازچندتیرهنتلوله

ن القاع را بیشتری ترا کردمیداشت اگر شاید آنکه

 قصد که کاری به بیشتر کمی مرد راانجامتدرشت

 کمتر بود، مطمئن بهترسید میداشت فقط چشمان  .

تیرهنتنو  سیاه بدنه آنو در و بود مانده آنخیره

.همیندید می،تارتیرهنتآنلیظههرچیزیراغیراز

 درشدمیباعآ مردیکه ااهر به نسبت کمتری  

نامعلو  قصدی با که باش  داشته

هوایکشتن راکردهبود.

 بلهجاهمانبایستمیشاید ،

 درازکتجاهماندرست حالت به

باز که قطوری کتا  با کانا ه روی

 بها سینهروی را خود  بود مانده

.حبداشت کهسورد میتقدیرسیاه

ازاین؟ترسیاهستنادهکن .دیگرازتعبیرسیاهاآنبرای

 مطلب، غافلگیری در کانا ه روی دسته آنمرگ به

 که شناختمتنمیوجههی بهقاتلی برایآن. روز

داشت درستهاییبرنامهبعدازخوا نی روزهایساعت

دارند.ایندستهازبعدازاهرکهخوا هاییآنمث همه

وهاخواننده،اغلبشام کارشبکارگراناستثناعبههاآد 

هایهنر یشه شدندمیمعرو  در روز،آنکه ساعت

هایشبکهبرایهاییبرنامهتابهکردندمیخوا دنجی

شام قرارهایندردبههابرنامهدرازشاندارندبرسند.این

 و غالبا کاری فلسنی،گکرانیخوشبرای تعبیری به و

زندگیبود.نا کیربرگشتهایلیظهاستنادهدرستاز

بود میولیمنجزودستهسو دودستهنیزآنکهاز

زندگی از بیشتری چیزهای و بود  گرفته  یشی

دویخواستمی هر به چون هابرنامهآن  .کرد میف ر

کهازآنجایی کن که بایداضافه آنقصدخودنماییندار 

ادبایکناشربرایمالقایبرنامهروزفقطیکاستثنابود.

مالقادازمنانتظاروقتآنبرایگرفتنهاماهکهجوان

بودوحسا بودومنکههی موبیکشیده یدماغشده

 که میتملی قرار و او به نسبت رادرخواستتتعهدی

احساان خود کردمیداشتدر اما دلیلیحا بااین  به

 به یکغافلگیریروحیکهخآنکه نبود در ود آگاه

آنمسبب ویبرایامروز با قراریرا بود ، ه آنشده

سیاه روز همین معمو  روز نی  خوا  از بعد ساعتی

 او و بود  تلننهیجانتگکاشته خطوط  شت از را

بدونهی کالمیخوبیبه بود.ایاضافهو بهمنرسانده

 و خاص شیوه اشراحتیهمین دلی  بود آنمم ن

وژهبرایمن.دیدارباآدمیکهشایدمالقادباشدویکس

اندکیمتناودباشد.

،قرارمالقاددیگریبراییکآنازترمه واماخیلی

 شخصیکه کاریبا برایمطمئنا شا ِ

 بقیه با بایدهاآد من بود. متناود

 کن  یکآناعترا  خاص شخص

کارگردان یک بود. واقعی هنرمند

زنیبودنزیباتریسینماکهدرنظرمن

 راتوانمیکه مزخر  حرفه این ست

انتخا کند.فقطچندقسمتکوتاهاز

برایصرفا ه آندوفیل بلندیکهتاکنونساختهبودرا

 در باش هایمانمالقاداین ه داشته گنتن برای حرفی

دیدهبود .بایداعترا کن ازسینمامتننرهست .ننرد

رسیدمیعجیببهنظرهالیخیککاییمنازسینمابرای

 بعضا و که فضو  منتقدین نقدهای اص غیرازبهدر

هنرمندها سایر و من زندگی دیگر ابعاد به موضو 

اینقبی  ردازندمی هاجملهبا شدمیمواجه اینمرد :
امااینفیگورهایبردمیهنوزدراوای قرنبیست بهسر

 هنری ااهر صرفا به فریب وهاانندهخوبرای مبتدی ی
طرفدارانآماتورادبیادکارسازاست.واقعیتایناستکه

هایدههخویتدرمسلکه بزرگاناینمردفقطادای
 را دورانآورددرمیگکشته که بگوید او به باید کسی .

ادبیاددرمقاب سینمابه ایانرسیدهاستوگیریجبهه
مختلفهنریهایهشاخامروزعصرارتباطوهم اریبین

است بیشترلجمرا ایننقدها این هبخواهدآورددرمی. تا

شدهبود.گکاریهد اثریرادرمنایجادکندکه

بودم  ولی من جزو دسته سومی
که از آن دو دسته نیز پیشی 
 گرفته بودم و چیزهای بیشتری از

خواستم چون به هر  زندگی می
 کردم. ها فکر می دوی آن برنامه
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 بهتر کمی مرا دیگر نیتدیاشناختهحاال به و

جملا چا لوسانه هدر ی هنرِ مدح در که خان او 

  ی بود ایدبردهکارگردان ندارد. اش الیه  انیکسهمه.

دره آنزیباییکهنسبتبهدانندمیشناسندمیکهمرا

زنانضعفخاصیدار .ضعنیکهنسبتبهزنانزیبادار 

درتقاب باکندمیفورانآنوحس رستشیکهاز س

 هنیتیکه و سینما اینننردباهاسا ننرتیکهاز از

 ید  شایدگرفتهقرارا کشیدهخود  را نتیجه بود.

بتوانیدحدابزنید.بگکاریداعترا دیگریبهشماب ن 

ه آن که مرد.احتماال حاال خواه  دیگر لیظه چند تا

ایناست.باعرض وزش.درستتالبتهکشتهخواه شد،

 و جمالد انتخا  در باید نویسنده دقتهاکلمهیک

 باشد. داشته جریتبهبیشتری تاکنون که تقریبا بگوی 

سراغندار کهدرجوانیبهشهردواییسندهنوهی  را

 یا و شهرد باشد. رسیده چثرود بتواندیزیهر که

مضاعفدرشماغیرازبه گیراییوجکابیتِ خودتان، خودِ

باعآ تا کند وتوجهجلبایجاد عمو 

تانهمهخواصقراربگیرید.مطمئن که

و شهرد داشتن که موافقید من با

 س از که یکمثال بینصآنثروتی

شودمینویسندهویاهرهنرمنددیگری

 هایمهرومو در جوانینسبتا جوانیو

 با درهاییلکدهمراه که بود خواهد

بعددیگربهدردایشاننخواهدخورد.هایمهرومو 

 چون من دیراینویسندهو خیلی استعداد  که بود 

ییهاسا کشفشدهبودحتیازطر خود ،طبیعیبود

درفقرهاسا آنبهخوشییادکن نادرباشد.آنراکهاز

که بزرگی آرزوهای و بود شده طی نسبی انزوای و

شاخوآنبهتواندمیمث منفقطدررویاهایتیهرکس

اندیدهدمیبرگ و  نجاه در حاال بود. رفته دست از

ن ثرود اندازهبهستتوانمیسالگی وجکا هاسا آنی

دردبخوربه همه هااینباشد. شاید تا گنت  وروزحا را

کهدرجوانی امروزمراوحرصبهزنانزیباومعرو را

میرو شدههاآنبهخاطرهمینعد ثرودوشهرداز

کمی یتخودتانبهمنحب؛وبود رابهتردر کنید

بدهید.

 که دارید سینما،یهازنقبو  روی و بر خوش

هاان نم البته هستندهاییآن، مشهور حسابی که

که جاهایی الاق  یا هستند که من نظر به زیباترند؟

 هاآنشانسدیدن دارید چش شانییبایزرا به بیشتر

آیدمی در هایمهرومو . اغلب مث  هایجوانجوانی

خود هی خاصیتویافاکتورمثبتیبرایایجاددوروبر

چش معرو نداشت .آن جکابیتکا  در و زنانزیبا

ن که بود متریتوانمیطبیعیه  چندصد تا هاآنست 

بگکری چون زیرآمیتیقه اشیادآورینیزنزدیکشو .

 با من همهآناست. خاموش ااهرواسطهبهاستعداد

  و یهابیجمعمولیو هی شانسیدرعمال عاریاز

 نداشت . امر قدانیدمیاین باید چاره، چون کنید بو 

بعضی ندارید. هاوقتدیگریه  یای بیریهازنآناز

 شدمیمتننر اما باحا بااین  نزدی ی عاشب ه  هنوز

استکهفقطبهخاطر و انگیزننردبود .هاآنی یاز

این هجایی یازانگیزترننردباشند.عاشقتویاشهرد

هازنآن بهااینباشی. ودچونوقتیی یازهمهشعار

هاآن کامال را فاصله از نسبتا اتناقی ،دید مینزدیک

کهدادمییاجایدیگریازبدن کسیفرمانموز داخ 

  در چیزیهرکسیگور یا کند بدی ف ر بخواهد که

 از ی ی من هاآنبگوید، خواه میرا

خود االنهمینه آن دست کار تا

.ا دادهن

شیر ت ه همینینی،این منظور 

کارگردانیکهامشبقراربودبااوخان 

 ی یاز بخور  اینهاهمانشا  با بود

 که اندا غیرازبهتناود و زیبا ااهر

بودسالتجکا هنریه داشت.ف رکن حدودچه 

 نسبتانصافیبیولی او به سا  سی از بیشتر که بود

لیه مناسباماهمینچه سا برایمنخی؛یدادمی

باعآ چون شدمیبود این ه سا زبااز و سن ه  نی

 ،حسبدینداشتهباش .گرچهمنخوردمیدختر شا 

ازدواجن ردهبود وطبیعیه بودکهدختریوقتهی 

اگرقراربوداقدامیب ن وصاحبه اآلننداشتهباش .

بادوندادمیباانگشتتمسخرنشان احتماال دخترشو 

همانند. سزدمیمارا دربزرگونوهصدادارنیتزبان

  سرهای سبک به که عز بهتر بقیه هایمهرومو به

 .دادمیادامها زندگی

کلنتگردنکنندهتهیهیکهبههمراهیکباریکهمان

عمدا کارگردانقرارگکاشتهبودی خان انتظار بابرخال 

ودراکردهبودتانتوان جوا مننیتما تالشخسهوا یا

تالش تما  از را منظور  شاید بده . درخواستوی به

متوجهشدهباشید.منظور ایناستکهحسابیخوشگ 

 او به خیلی که غلیظ آرایشی بود. هرآمدمیکرده و

ای بودم  و من چون نویسنده
که استعدادم خیلی دیر کشف 
شده بود حتی از طرف خودم، 

یی را که از ها سالطبیعی بود 
 آن به خوشی یاد کنم نادر باشد.
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 یرمرده سنوسا مرادرشرایطحداق بیستسا 

شتی  اکتدادمیقرار ه  این به و. بود ن رده نا

ستبووشدرابرتنکردهبودتوانمیلباسیکهنیترجکا 

بهسلیقهونیازهایبصریمنآگاهکامال جوریکهانگار

 نیوه همه از بدتر شیوبندیجملهبود. هو ی آنبیان

 مرا  در که بود آورددرمیجمالد باکامال . منطبب

 که انگار من. شنوایی حس مرابآمدهکمبودهای ود

ه  اگر حاال بدهد. کار  یشنهاد این ه نه کند تیریک

این باخودشبکگندهفرضدو درستبود سچرا را

آوردهبود؟!

ساختیکفیل بلندیه یشنهادیکهمطرحشداجاز

رویی یاز نویسندگیهاییرماناز راه آغاز کهدر بود

آنکهاینخود نبود.جالبموردتوجهنوشتهبود وزیاد

فروغیه نداشتوبهنظراصال رمان

اکثرمنتقدینادبیکهالبتهبعدازبه

 رسیدن  بودندآنشهرد خوانده را

فاقدروحوکینیتیکاثرهنریبودو

 یکحمله گستاخانهمهابایببیشتر و

و مرد  دینی باورهای و اعتقاداد به

بهااهرمکهبیدولتبودهایسیاست

ناشیواد گریزباشدقل کیستزاییدهتوانمیکهفقط

والغیر.

تاامروزکجااصال  یشنهادیکهخیلیدیرکردهبودو

 چقدر تادردربههاسا بود؟ گشت  ناشری دنبا  به

نماید. منتخرمان و بدهد خود به را زحمتچا کتاب 

ه آن ترح آنبا ناشیاز  ایینکهبهنظر بسیار تیراژ

 به سیاشنویسندهناشر گکشتحدود از بعد حاال بود.

 در که بود شده کسی یدا امروز کتا چیزیآنسا ،

توجهقاب  در افسوااگر بود. باهاسا آندیده کسی

 این امروز خان سلیقه  یدا باعآشدمیکارگردان و

 هنگام  به زود گشتمیشهرد حاال مث قدرآنشاید

 .حتیچندسا شدمیاواهرایشاننجک دهایدبدیند

،درگکشتهچندسا ه آنه برایخودشعمریاست.

؟فهمیدمینهآینده.منظور راکه

 انتظار هاآنبرخال  و تردید هی  یابهانهبدون

ولیبینخودمانباشد بود  قبو کرده را  یشنهادشان

نزصرفا  از را بافته جدا اینتافته که اینخاطر دیکبه

 بشناس . مراح شرطبهه آنبیشتر تما  در این ه

ساختواجرایکاردرکنارکارگردانمیبوب نظاردبر

روی)روندقصهداشتهباش  تعصب را البتهحساسیتو

بهانهکردهبود .(حاالدیگره معرو بود وهای کتا 

کارگرداناستعداداین یرمردراخان ه ثروتمندوه 

نبود.بینمان، سدیگرمانعیکردمیتقدیر

زهیخیا باط .همهاینآما بهیکتصمی عجوالنه

شدهبسته لوله کمی فقط اگر تیرهنتبود. ترعقبرا

گرفتمی چیزیتوانمیشاید خود از دفا  برای ست 

وبهنظره گنتمیچیزیناصال بگوی .مردمهاج که

وتردیدنیزشدهبودچونبادرتصمی خوددچارشک

 هنوز ثانیه ده بیتاز عم قصدبهگکشتحدود خود

اینکارراخواهدکردواقعا ن ردهبود.معلو ه نبودکه

گرفتنتااینحد یتزهرچش برایترساندنوصرفا یا

رفتهبود.گرچهاگراینف رراه داشتزمانتن بودو

حرفتبایستمی زدمیرا درد س ودبه کداممانهی .

.وقتتلفکردنمی بود.خوردمین

 متننر وقت اتال  از .ا بودههمیشه

 اگرخواستمیدل  که بگوی  او به

جسارتا واقعا  ندارید مرا کشتن قصد

به باید که دار  کار کلی امروز من

ماهاآن که کسی بود بعید برس .

هانویسنده هباورکندکشناختمیرا

 هایمانشببرای باشی ، داشته مشخصی ه آنبرنامه

امروزاینویسنده چهدروغبگوی که سا من. سنو با

ناصال  خواستمیدل  الاق  توانمیبمیر . لکد آنست 

با واقعا کارگردانتجربهکن .خان شا بهااهرکاریرا

 شدمیحیف مردآنکه این بده . دست از را شا 

بلهتوانمی بیاید. برایکشتنمندوباره فردا و ستبرود

اینف ربسیارخوبیبودچونه منبهقراریکهبرای 

 وه اووقتداشتتاباریرسیدمیبودباارزشخیلی

مضراد و فواید کشتنمنو به کند.آندیگر نیاف ر

ستباعآحیاطیکاحتما تازهشود.ایناحتما توانمی

بو مم ن که من کشتن از ه نظرصر د من و کند

زیاداحتما به حاالخان شینته تا گرچه شو  کارگردان

ه شدهبود واین هبخواه بهاو یشنهادازدواجبده ،

احتما بدینبودتازها زندگیبرایاولینباردره آن .

.حتیمم نبوددراینرسیدمیخیلیه جکا بهنظر

قو هم اریبده .ه جوانناشرآنهحالتسرخوشیب

اززندگیکهشایدایتازههایگوشهست باابعادوتوانمی

.بیندیش گنجیدنمیدرف ر ه 

وهاجکابیتستتوانمیزندگیدرهرسنینه؟چراکه

دل یکواقعا ،دانیدمیخودشراداشتهباشد.هایزیبایی

ی  پیشنهادی که مطرح شد اجازه
ساخت یک فیلم بلند از روی یکی 

هایی بود که در آغاز راه  اناز رم
نویسندگی نوشته بودم و زیاد 

 موردتوجه خودم نبود.
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 شرایخواستمیبچه با مردی برای کمی، من ط

غیرمعمو  نظر رسدمیبه مناصال . ست درتوانمیمگر

طوربهشو ؟دراینف ربود کهداربچهاینسنوسا 

سیاهداخ لولهکامال  یتیرهنتاتناقیچشم بهگردیِ

خیرهآنبهاختیاربینشانهرفتهبودافتادوسمت کهبه

 داخ  به مرا داشت بچه ف ر .کشیدمیحنرهآنشد .

 داخ  آنشاید گُ رفتمیسیاهی را برگشت راه و  

 .تراماندمیسیاهیآنوبرایهمیشهداخ کرد می

چیز از همیشگی خودداری و ازهایی کافی شناخت که

سیاهیهحنرآنرانداشت ،دست راگرفتومراازهاآن

ولیف ر   درتوانمیکههنوزه کن میبیرونکشید.

ش ف ر که انقدرها نکنیدمیو . ا شده یر برایلطنا .

کهبهایعالقهداوریدراینموضو ،

بهخان  را بود  کرده  یدا کارگردان

 بیاورید. جورمطمئنا خاطر را او

خودش این و داشت  دوست دیگری

نشانهخوبیاست.نشانازاین ههنوز

خو  گکشته مث  من در چیزهایی

.کنندمیکار

 اینمرد به  گنتمی ی رغو باید

 چه هاییبرنامهکه صوردا آیندهبرای این در دار .

برع ساحتماال  ه  شاید یا و  ایین به باال از نگاهی

انداختمیبهمن(بیشتریداشتهباشدتأثیرهرکدا که)

آین جلوی ایستادن به تشویب مرا ادامه در هو قدیی

یهابرنامهآنبهراجعکههاییحر تاخود ازکردمی

درازمدد ولی ب ش . خجالت بود  بایستمینهزده

هدفترااصال  تااوخودبهحر بیایدوماندمیمنتظر

 جانسوعقصداز به  یرمرد سازد.آش ارنویسندهاین

وقتآن کلمادوتوانمیبهتر از نیتاو به توجه با ست 

جان استنادهکن .کاریکهیبهتریبراینجادهاجمله

ازترعاقالنهتبیرخاصیداشت .بلهبهنظراینف رآندر

ولیاگراوحر  التماامکبوحانهبرایزندهماندنبود.

زدمین حر وقتآن؛ برای زبانی حتی بود مم ن چه؟

ال باشدیاآدمیکهازاصال زدنه نداشتهباشد.شاید

ن خوشت زدن برایآیدمیحر  توضییی این ه یا و

 چقدر دیگر باشد. نداشته کند،توانمیکارش صبر ست

 و نزند بهتیرهنتحا درعینحرفی بیخود را لعنتی

 اگر برود؟ نشانه من مأمورسمت انجا  کاربه بوداین

هدفیحتما  نظر به  س بود. کشیده را ماشه حاال تا

اهدا  بر بنا یکانسان مگر شخصیشخصیداشتاما

کشدمیآد  چرا اتناقا ؟! تنها کهاستیموجودآدمیزاد

 را راحتیبهاینکار دهدمیانجا  خیلیاز وهاقهرمان.

کهخود نوشتهبود اینکارهاییکتا هایضدقهرمان

 بودند. کرده آنرا برای  نظراصال موقع به عجیب

رسیدمین کلیه در توجیحکتا آنتازه هشانکردها

بود .

ست توانمیالبتهتاجاییکه)کرد میهرچقدرکهف ر

 آندر یا کن  ف ر ب ن فرصتتوضعیت به(را کسی

کهبامنخصومتشخصیداشتهباشد.رسیدمی هن ن

دادگاهتاکنون و  لیس به  ای  بوده  نشده کشیده

اتوبانباریکغیرازبه در غیرکامال طوربهیکهعابریرا

ع بود  گرفته زیر ه آنمد این ه تی اکیبا در آنرا

تصاد ازدستداد،امازندهماندهبود

دادگاه در که روزی آخرین تا و

 بود  شبیهوجههی بهمالقاتتکرده

داشتههاآد  انتقا  قصد که نبود یی

این درصد یک ه  اگر تازه باشد.

احتما درستبودواینمهاج قاصد

 بود بهتیرهنتبایستمیاو را ش

  ای چو سمت نهرفتمینشانه و

ا  یشانی چنین باید بود عدالت بر بنا ه  اگر شدمی.

بودچونهی احمقیعدالتیبیگرچهاینه خودنوعی

فرمانقصدبه  شت بگیرد زیر اتوبان در را کسی این ه

یکنشیندمیناتومبیلت این و بود یکاتناق من کار .

 سانصا نبودکهآمدمیحسا بهعمدیکامال حمله .

بهاینش  کشتهشو  امابهخاطریکاتناقسهوی، ؛

ستتاتوانمیستباشد؟چهکسیتوانمیدیگرچهکسی

حر  که ه  لعنتی این باشد؟ متننر من از حد این

.چونکردمیا عصبیوبااینکارشفقطبیشترزدمین

ست توانمی کهاگراینمزاح نبودهنوزبهاینف ربود

 و ب ن  اصالحی بگیر ، دوشی و شو  ترینشیکبلند

رابووش وبهاستقبا زیباترینکارگرداندنیاهای لباا

برو .

بودباماندهباقی اسمبیدر هن سؤا چندتاییهنوز

رادادهبوداماهاآنیرکیجوا زباکارگردانخان این ه

اندازهکهس وداینمردمرموزبود،همانبهها جواآن

کتا راازبینآن دلی انتخا خواستمی.کردمیقانع 

 حتیهارمانانبوه باهایینمایشنامهو و بود  نوشته که

اوهایجوا بیشتریهمراهبودندرابدان .مراتببهاقبا 

کهقُ چماقیکنندهتهیهآنالخصوصعلیهرکسیبرای

در ذهنم  سؤالهنوز چندتایی 
مانده بود با اینکه  پاسخ باقی بی

خانم کارگردان با زیرکی جواب 
ها به  ها را داده بود اما آن جواب آن

همان اندازه که سکوت این مرد 
 کرد. مرموز بود، قانعم می
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 بود وقتیرسیده برگزی ریاز شایدکشیدمیسیگار و

 در ثرود از نمادی حرکت این نظرش به یهاآد ه 

 آمدمیحسا بهمشهور توانمی، االکنندهقانعست باشد

 از دیگر من باشد هرچه باالخره دستهآنمن.

یهاوسوسهیگمنا وعشبشهردنبود کههانویسنده

اش ،بهاینمسئلهموضو انزجارمنازداشتهبینیچننیا

 کنید. اضافه ه  را اگرجریتبهسینما حتی که بگوی 

 یشنهادساختفیل ازآمدمیاسویلبرگبهخانهمن و

 از های رمانی ی رویدادمیرا نشستن اجازه حتی

کلیشههایگرفتنمعرو وژستهایدادنول ا کانا ه

 چهبرسدبهاین هدادمی بهاونراههاایحرفهیهشد

حاضرشو برایمکاکرهدراینموردبااوشا ه بخور .

 شما حاال کهدانیدمیولیخُبدیگر

ایرادکارمنکجاست.

باهوشزیبابودبل هتنهانهاینزن

بود کرده ادعا ایشان بود. ه 

وا هیاولیهانوشته  روازانه بلند روح

رفتهرفتهدارندکهصوصخبهجکابیتی

 هانوشتهدر ا بعدیی از اثری چش هاآنکمتر به

خوردمی علنی توهینی او حر  این این ه با حسا به.

آمدمی الاق  هرکسیو اندکی مرا شناختمیکه

دانستمی این گنتن وه آنهاحر که من خانه در

کهدرحالی  ایت و باشی نشسته  کیرایی کانا ه راروی

که اهایتبهیبهشرط)ی ی ایتانداختهباشیآنروی

نباشدزیبایی زن این ( اهای شیر خواهدمید  آنو

 کاری مطمئنا جلسه سر روی درشت بخیه چند آنبا

منتقددراثربرخوردزیرسیگاریکریستا بامالجویدر

خیر به خت  من س ونت می  به بیمارستان نزدیک

شدمی به؛ نماییاما روشنن ر خودنماییو اینزناجازه

 بود . ایجملهداده راجعبه هانوشتهکه قبال ی گنترا

جاییشنیدهویاخواندهبود ولیمطمئنبود کهراوی

بهتریبیانکردهبود.هایبندیجملهاصلی،منظورشرا

درانزوا.وقتیاوبهاستیاننرادنویسندگیحیاتی"
نجاددرسمیشهرد امادیگرآثارشابدییمازاینانزوا

 را نویسندگیدردادهازدستجادویگکشته استچون
ایجملهشایداینویا".طلبدیمراهاییتما دورانتتن

همینبودومضمونتشبیهبهاینولیشکنداشت که

جز کسی بود گنته را ماندگار متن این که کسی

ن باشد.توانمیهمینگوی اوست به نسبت همیشه من

 که بود  مطمئن و دار  و داشت  خاصی خان تعصب

در کردهبود.خوبیبهکارگردانزرن مااینموضو را

 از من ننرد برای دیگر یکدلی  ه  جمعیابوا این

 هایایدههاآنسینما. هانویسندهاُرجینا  ودزدندیمرا

 سینهافیل در امروزی لعا  و رن  رویتیشان به ما

 اشندمی وقتآنو زیر را امضایخود افتخار اثرآنبا

کنندمیح اکی نویسنده نوشتننا  فقطبه باه آنو

نصفسایزقلمیاستکهنا خودراتقریبا قلمیریزکه

باره آن فیل دو  ایان در ه  ابتداییو تیتراژ در ه 

اندنوشته اکتنا دلشکنندمی، ته تازه مم ناسته نا.

ازسرشه زیاداستچونحاالمنصاحباینبگویند
ه اگرجایمابودیدمم ننبودشماها.اثرهنریهست 

حببدهید.هاآنبه

توضیح امشب که بود  مشتاق

 نیوهبهراجعبیشتری و کتاب 

بدهد.آناقتباااز

مستقلهوه رمانقهرماناو این
کنه.بایدشکمیچیزهمهنتراوبه
 تصویرهاییقهرمانچنین به رو
شعوروشجاعتدر هنهمانکشیدواونتصاویرروبا

ماندگارکرد.هابیننده
کنج اوتر هاجمله زن، این احساسی ااهر به ی

بااووقتاشروحیتابرایشناختبیشترزوایایکردمی

منه تیریکشو وهااینبگکران .مم نبودبیشتراز

 احساسی جمله بود خرجتچند مطمئن که کن 

است.ا غریزی لیدامانسبتا هایخواستهتضمینیبرای

رمان سریبودکهازجامعهرادی ا آنقهرماناصلی

در یمرگکردمیزندگیآنومکهبیروستاییکهدر

والدینت با را زندگی و بود وهاواقعیتگریخته

تمهایتتلخی مسیربا در و بود کرده لمس وجود ا 

 اشروحیت ام ف ریو عقایدمقدابه و باورها تما 

بهاودی تهشدهبودشککردهومآبانه ایکهدرروستا

 به ورود و زمان گکشت اجتما ترجدیهایعرصهبا

هبود.قهرمانداستانکردمیتصمی بهروایتزندگیخود

مروربه به تبدی  ایندهنویسزمان کهشودمیمشهور

هانوشته و تند وداریجهتی مکهبی جامعه نقد در

رودمیوتاجایی یتنویسدمیدولتحاک هایسیاست

کهح ومتوسیاستمداراننقدشدهباتیریکاحساساد

میاکمه  ایمیز به را نویسنده وکشندمیدینیمرد ،

نمایشیعلنیح میراکهاز یتصادرکردهبودندرابا

 فریبانهعوا و اجرا به رسمی دادگاهی وآورنددرمیدر

های به ظاهر احساسی این  هجمل
کرد تا برای  زن، کنجکاوترم می

اش با  شناخت بیشتر زوایای روحی
 او وقت بگذرانم.
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زندان.درابدیینممنراهیجززندانخودساختهقهرمان

نشیندمیاوساکتنخواهیآزادف روزبانوحتیقل ه 

 چندبارههایمی ومیتبازه و متیم  تاشودمیرا

 در تسلی ناعادالنهایمبارزهاین ه دست وبردمیباال

.شودمیتصمی متیو آندر یاشزندگی

قلبا  هی  حاضر حا  در که بود  درایچهرهمعتقد

 اوتواندنمیسینما بگیرد. را جایشخصیتاصلیرمان

را او به شباهت آرزوی همیشه که بود مردی آرمان

ا داشته وقتهی اما حتی ف رقد یکنتوانست  از

جل او به شباهت اولین این ه  شاید برو . سؤالیوتر

شدمی از امشب خان که در رسید میکارگردان که

موافقت چها نهاییصورد کتا ، این شدن فیل  برای

کسیرابرایایناینقتقهرمانقصهانتخا کردهاست؟

 االنهمیناز کرد میحس وغافلگیرکه شد خواه 

نوابیهنر یشهآنوازمخالنتخواه کردزیاداحتما به

جمل یک بگکارید گرفت. خواه  ایراد یک و یههزار

آثاریکهنرمندبسانفرزنداناوهستندوکلیشهبگوی :
نیستحتی دیگریمقایسهکندهاآنحاضر چیز با اما؛

اینجملهباعآنشودکهکتا رازمینبگکارید.

 به رسیدن راه در انسایهاآرمانمرگ و نیبزرگ

ترینکام  هاستمرگنو  مرگیکه خاصِهایقهرمان.

 انتخا  میبوب  کهکردندمینویسندگان مرگی .

هاشخصیت او  هایکتا ی نداشتند.آنجریتمن را

قهرمانان وی گی عالیه اهدا  راه در مرگ از تراِ این

هایرمان ویکبیستقرن زبانهاآناست. سربا سرخ

یابراینجادجانانسانیدیگرجاندهندمیسبزبربادن

 خطر به را قهرمان.اندازندنمیخود اما قهرمانانیترسو .

آفرینندگان از است. شده عوض قهرمانی معنای شاید

چنینبزد انتظارزیادینداشتهباشید.هاییقهرمان

یکدقیقهکه ُرازکینهوترابینهرکو وآنطی

فقط گکشت، مطلب س ود در باه آنباریکمن

 زیاد اندکیتیرهنتاستخاره با و بود  ایینگرفته شرا

هر برای که را اوضاعی بار آخرین برای انگار که م آ

منهیعلنتیجهبازه بودرابررسیکردهوزدهرق دومان

بدن رااینباربااطمینانبیشتریرأاشدهبودودوباره

 من بود. رفته هماننشانه بزد هایقهرمانخالب

آن رسیدندلی شرایطیراکهدرجریتهنوزهاداستان

کههاییترسوهمانگرفتارشدهبود وبهتقلیدازاجباربه

 میتملیهاآنبه تقدیر به را خود بود ، حیادبخشیده

 بود که وجههی بهسورده درستآنبه نداشت ، اعتقاد

هاییبرخال شعار همیشه  دادمیکه شعارها بههمان.

فقطآنجاستکهخوردندمیهاتریبوندرد شت بس. و

 نظر به الز  و رسندمیزیبا عم  در واصال و منطقی

 ندیدهکسهی تاکنونجکا نیستند. خطیبجنگیرا

استکهاسلیهدردستداشتهباشد.

ازراهروبهشود؟راهروبهدوبارهچیزهمهیعنیمم نبود

ازاشوعدهشا کوفتیکهآنکهالاق ایننظر رابهد ِ

باش هاکارگرداندادهبود رادرمعیّتمل ها رفتهکف

ف رکردهآنبههاساعتکهطورآنوادامهشبراباوی

.چوندرحا حاضروباگکراند میبود وبرنامهداشت 

آرزوی بود.برنامهامشبوضعیتموجودرسیدنبه تنها

بخشیازاینموفقیتبهشکبیشایده مم نبودولی

تالشخود درجهتفرارازاینمخمصهبستگیداشت.

منگرفتارشدهاآلنازشخصیتیکهدرموقعیتوقتهی 

برایهمین گیجبود وکامال باشدچیزیننوشتهبود .

دانستنمی که کاریچه  نوشته بده . انجا  غالبا باید

هاییدز استی اف اری به هاآنکه تنو کنیدمیف ر .

بودکهبهقدرآنگرفتندمیموضوعاتیکهدر هن جای

ترینغریبهیبهدستتیرهنتباه آنمرگرویکانا ه

هاییبازیآن،ف رن ردهباش .اینه ازا زندگیشخص

 شما با زندگی که نوعیکردمیبود ه  شاید و

ولیاگرزندگیالعم ع س رفتارهایشما. برابر در بود

قدرگرفتارآنعقیدهواقعیمرابخواهیدبایدبگوی زندگی

خودشدهاستکهکاریهایبدبختیطبیعیویهچرخ

اتناقادوسرنوشتهمهماهاآد بهکارما نداشتهباشد.

کهدررفتارهاییاستبهنیویدرارتباطباتصمیمادو

خواستهیاناخواستهبروزدیگرانبتبهحبخودویانس

دهی می هرحرکتما ایحلقه. اتناقاتیاسترهیزنجاز

آندیگرهایحلقهباغیرمستقی کهدرارتباطمستقی و

 دارد. قرار خزعبالدمطمئنا زنجیر قبی  این شما اکثر

 از قو دیحنظفلسنیوکوانتومیرا بهشما ده میاما

بود من جای اگر در ه  شما خودآنید برای لیظاد

ویکاستدال زندگیف رشدمیفیلسوفی بههزار یدو

ید.کردمی

زیادی که کنید باور باش  امیدوار و بگوی  باید ابتدا

بودنزندهحرصزندگیو نداشت . بعدازسنینهاآد را

 به شرو  وگکارگشتخاصی خاطراد و گکشته آندر

ویاشانیهایخوشبختوهاتیموفق .دنبا دالیکنندمی

وقتیبهگنتمی.دوستیداشت کهگردندمیهاآنعد 

برسیچنیناف اریشرو بهخوردنیسالگچه آستانه
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مرزبینگکشتهیسالگچه .ازدیداوکنندمیموزانسان

 که مرزی بود. آینده آرزوهاهاانسانو و خاطراد بین

کشندمی این به بنا هقاعدو دوست ،یدرآوردمنی

تقالی و باش  ماضی در موروق منه  که بود طبیعی

بودن ن .آمدهزیادیدربرابرمرگیکهسرزدهبهسراغ 

شب.آنیاستثنابهببخشیدکهبایدبگوی 

ه  شاید ندارند.  ایانی سنی هی  در انسان نیازهای

ااشدهاقتبرمان مم نبودعمر بهدیدنفیلمیکهاز

حتیمم نکردمیبودقدندهدامابرای زیادفرقیه ن

آنزحمتدیدنبازه فیل آنبوددرصوردآمادهشدن

لکتیدر هی  به نده . خود به را سینما بروی رده را

ست تمرکزکن .توانمیشب یترونآنغیرازبهزندگی

گرفتها نشانهایاسلیهیاد برودشدمیاینحتیباعآ

دراینلیظادچشمان راببند شودمیاست.ف رکرد 

 شایدف ریویاجابهویا کن تا اتاقنگاه یدیگریدر

براینجاد،به هن برسد.روشاو یعنیبستنایایده

ساحراینتیجههاچش  سیمای اهور هجز خان ی

 چون و نداشت درد اآلناشییبایزکارگردان هی  به

 .جستجوگرزدمی سبایددستبهروشدو وردخمین

شدهیکارکندههمهنقاطاتاقرادیدزد .میزناهارخوری

هشتصندلی کهدورشبهسبکبل ی یوسطسالنبا

تاکنونشانییچندتا از میزبانی هی ماتیتافتخار

ن را اندداشتهمهمانی نقاشی تابلوهای بابعضا . و قدیمی

 وسترهای ارزش، از باوسنیدسیاههایع سبزرگی

 که گرایانه منهو  تنتربیتمضمونی از نشان وهایی

 درونیانزوای که  یچیدهایجنبهداشت شخصیت از

اینقبی  دیوارهاع ساشخاصیکه به اینابعاد در را

کوبندمیهایشاناتاق برای وسنجن تههایانسانو

 نمایت به گکاشتمیتیزبین چرمیایهمب .

ایقنسهباشدهخراطیراحتی،میزکارچوبیرن ش التی

 یهانوشتهدستهایزون نوها وشه ُرازآن هدر شت

 و هاینمونهبود از حتیآنمشابه اتاقی هر در را میز

ازکاغکهایسنیدایدستهه گکاشتهبود باخوا اتاق

آنروینویسچر  و لوسترها ها وشکف. یهافرشو

 بافتدستایرانی وصوردبهکوچک اطرا  در  راکنده

یاکتابخانهآخردست از کهداستانهایکتا لبریز

سقفچهار کی تا کف از را اتاق این دیوارهای اضال 

مرانیزبهحالتیهایکتا  وشاندهبودوچندینجلداز

هتعمدیدروسطخوداحاطهکردهبود.جالباین کامال 

خان رمانیکهنظرهمان" هنآشو "حج ک کتا 

کارگردانرابهطرزعجیبیبهخودجلبکردهبوددربین

لیظهبیشترآنقطوروچندجلدیدرهایکتا همهآن

 ویابردمی ناهآنبهبایستمی.شایدآمدمیبهچش 

 .گشتمیکتا همهآندرجستجویزندگیبین

کا ه  دو  تردیدروش بود درگکر زمان نشد. رساز

ومنه دادمیرابهمنهدیههاثانیهمهاج درشلیک،

 از صییح استناده به عادد هاثانیهکه نداشت  آنرا

بامرورخاطرادوف ر یآتیهابرنامههدایایباارزشرا

 .برایدادمی،بههدرباختندمیکهبافودهرثانیهرن 

 هنایلیظه یکبه شاید بنویس . چیزی تا رسید  

.دراینبینه مم نبودآنیاچیزیشبیهنامهوصیت

مردراازتصمی آنف ریبه هن برسدیاحرفیبزن تا

 .گرفتمیازاواجازهقبلتمنصر کن ولیبایدشومت

 که هاسا کاری بود . کرده فراموشت کههاآد بود

هاآموزهوهاعادددیگربعضیازشوندمیمشهوریا ولدار

فراموش کنندمیرا ه در اگر مقاب هایمهمان. در یا و

برایهرزنندمیتلویزیونیلنظقل حر یهانیدورب و

بودنمؤد تظاهربهیبراصرفا ،خواهندمیکاریاجازه

 خودشان از را لوا اداهای این که .آورنددرمیاست

ف که تصنعی اینرفتارهایی اال و باورشدارند عوا  قط

کاریگنددماغیهاآد  هی  برای وقتاستکه خیلی

.اندگرفتهاجازهنواقعا 

قل وکاغکمث همیشهرویمیزکار آمادهبودامادر

 داشت.آندورترینفاصلهمم نِ اتاقنسبتبهمنقرار

 به اشچهرهباید کرد مینگاه رانیترمناسبتا جمله

بر به توجه با او از انتخا کن .حالتتایگرفتناجازه

منموافقیدکهااهرحتما  نو هاآد با ،خطوطصورد،

 حالت وهانگاهآرایت، مد  حتی و تننس نیوه ،

ازشخصیتیاعمدهبخت وشندیملباسیکهیبندرن 

.باکمیترابرایاولینبارصورت کندمیایشانراعیان

زاوی در را با تقاب  در متناسبی داد .اشچهرهه قرار

 آنصورد تقریبا مرد بود راشدمیچیزی انتظارش

 صورتی با مردی کهکامال داشت. بزرگ و  هن

یهااستخوان بینیو اشیشانی گونه، و تقریبا برجسته

ستدرتوانمیکهصورتتیهاقسمتبود.بقیهرن رهیت

 او بیشتر زیکم  شناخت کند از انبوهی اهیستیرر

ازدیدکامال تیهالببودجوریکهحتیحالتشدهگ 

 بود.  نهان  ُر شتهایچش اولیه ابروهای با ریز

حالتیاشوستهی ه به و بود تضاد در عجیبی طرز به

 بود. داده او به مرموز و راحتتانخشن از آنکن ،
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کمتررد کمیبرایتنطبهاساعتبودکهاگرهاییتیپ

ایجاد او در توییرعقیده شدمیاثریاز سردویاافهیق.

رقاب یغ دشمن نگاه که بایحجتاتما اشگونهانعطا 

 زندگی درستمث کردمیناقابل منو کهییهالباا.

بهتنکردهبودتتیشخصتی  وسردیآنبرایاثباد

 فقط کن  بلند را سر  این ه از قب  تا یاهنی وتکه

یمتیقارزانرن سیاهیا ارچهراکهزیرشلواراشیمش 

 شده نهاننیمه ادامه در بود . دیده را یتنه ینآنبود

کوتاه یقه  یراهن جز چیزی دیدن انتظار سیاه  ایینی

بودغیرمنطقیبهشدهبستهکهتادگمهآخرشرن سیاه

دهاستواضحبودکهف رهایتراکرکامال .رسیدمینظر

 مرگدر ثانیهقدمیکو چند از بیشتر دارد. قرار یمن

نآننتوانست به دراشچهره خواستمیقات نگاهکن ،

 دوبارهگرفتمیسر را ایینکهدرحالی هن حکشود.

 لوله سیاه سوراخ به کرد تیرهنتچشم  تصور افتاد.

دوبیرونخواهد رییاهیسدرونازهرلیظهآدمکمرگ

 فروغک شعله ا زندگیچراغ با فودتناوتیبیرا تما 

خواهدکرد.

انع ااتیرهنترویدستههایتانگشتخنیفت ان

برایشلیکبود.کارازکارگکشتهبودواش هنیآمادگی

درییهافرصتمنتمامی ماندنداشت و کهبرایزنده

لیظهآنتابود .دادهازدستراشدمیچندثانیهخالصه

اهمیت آگاهیهاثانیهمتوجه این دیگر ولی بود  نشده

ن درد  هی  به خوردمیجدید چیزهمه. اهمیتبیهای

 مه  برایمان شوندمیوقتی احتما  روزی نبودنشانکه

مم نشود.

 من و رسید  ایان به هریحسیبانتظار از قب  را

نه نونهدردیومصداییاحساادیگریحسکرد .

بود .یکخاصیتبیثانیهآخرفقطیکجنازهآنبعداز

 که تابایستمیمقتو  بماند  لیس تیقیقاد منتظر

روزیبرایهمگانمشخصگردد.قاتلتیهانگیزاحتماال 

نهایتا اماکشی میوفریادکنی میماهمیشهگریه...

■آخرشمرگه.
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 سه داستانك 
«ارژن تورانی»نویسنده
 

۰.

و وحشتشرو اززیچهمه...یخیتاریهالیظهروح

وشدهقن ه روییهاازلبکهیدرددبهیبعدرس،شد

مییهاآرواره مدا  استخوان .گوشتویتود،یجنبیکه

ب بودیجاهمه.بودثمریتالش  شده له بود.بدن  مانده

بایسر کهق خوردهبودسمتگلویردگِ کیکوسه.

عییبعدتش،امواجدستانِیرونروی ردشدهبودب،وغآر

از ساح . تا بود شهیهمن،یدلنشیحسزمانآنشده

م تما یتازگفقطنهکهیحس.دیآیسراغ  بل ه دارد

ازکهیاتناقات آنقب  میازرادادمیآزار  برد.یاد 

باسا  مهاستکه قدستبهدست،چرخ یسر  متیبا

کس ین ههی مه استایبراکهیزیچتنها.یباورن ردن

اینم کُنسریداند دختریلنت ادشاه سر استنه ونان

. ادشاه





2.

... یبودسهننرما

 دکتر«شد.دیشهدوننرمان، یبودسهننرما»گنت :

بودقیافه کم.اشمسخره یعینکروینو دماغترا

چیزسرسریبود.نگاهتبههمهرسیدمیبهنظرباالبرد.

های هاییکهازریهبعده بهع س یهاتیآزماابتدابه

گنت: کرد. نگاه بود  کرده.یهاهیر»گرفته عنونت «ت

.«شیمیاییشد »گنت :

انجامد.دکترخواست بدان  ایانداستان بهکجامیمی

ت انرا وتویدهزیرفشارنگاه طاقتنیاوردوفقطسر

انگا برای متداد. وسفبود.أر داد  نشاندکتر ع سرا

»گنت : وهستسا نیچنددکتر باال را نیی ااداراد

ننرکهماسکزدهمننسهیازای یثابتکن ر تایم

.«هست 





۳.

...ناتما یسیدگرد

خانوادهبااتناقبهوبرگشترفتطسنریاو بلشنهادی 

دو شنهادی .ستارهنجهت  اقامتدر،مابهمشهدیهوا 

نگاهسو راشنهادی .خانوادهیاعضابا،ادبودیعالعتباد

واتناقبه،بودسنرحج،کرد نهیهزدالرهزار نجهمسر

گکاشتیگوش.ینقد .واردمیوطهشد.بتیجداخ را

از ه  شتدستانترا بودبه نگاهتبه.چنتکرده

بود.یهاتید داشتیاطمماهواره دهیمزایبرانان

■.درراهاستیبهتریشنهادهای 
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 «لحظه»کوتاه داستان  
«مجیدرحمانی»نویسنده



 اسراراز رانهتودانیونهمن

 وینحر معمانهتودانیونهمن

 هستاز س ردهگنتگویمنوتو

چون ردهبرافتدنهتومانیونهمن

خیا 
 

اماها بازشدکلیظهچش ییبرا اینتونهکام .؛

بود سرهرچهمدد نشدهبهاطراف بزن یسعیکرده

تابود. برای که آخری دید یچیزهاآنکیاین امای ؛

 راسر تن بود. یجابهه چسبید.های چش دوباره

 اها و  ایین بود  قوزکردهیانداخته کمی و زانو دو را  

 راکمیدرازکن ولیی اهاخواستمیبود .خیلیدل 

دان نمی.شدنمی من یا بود راجاییهای چش تاریک

دانستمی.دیدنمی که ن  .ست یکور

زوربه زدمی ل ی  یبرا؛دان نمی .

 .خوردمیت اناوقادیگاهعجیببود.

 خوردمیت انکرد :اینمنبود ف ر

 را من شدمیکاشند؟دادمیت انیا

های چش زد .ی ل ...دید می رهکی

درد راست   ای چسبید. ه  به دوباره

بود. ییهاوارهیدناگهانگرفته به بالشتک مث  آنکه

دار احسااشدیدخورد.ت انبود چنددادهل  کرد 

 رفت.سر .خور میغلت شد .حرکتبیبعدگیج

گکشت.دان نمیافتاد.هات ان مدد خوابید .نگارچه

یی.گاهیاوقادصداکش میمطمئنبود کهننسقطف

آمدمی آنیوقت.رفتمیو را مطمئنشنیدمیصدا  ؛

 که بود قلب  این و من  این که خیلیزدمیبود  .اما

دوستداشت خود راببین .خیلیه سعیکردهبود ؛

طورهمینتاریکبودوکوچک.خب.شدنمیولیهربار

بود . نشسته به.باالآمدهیزانوهابا ها دست ایین.سر

کرد خود راببین .یسعقن شدهبود.ا سینهانگاردور

دیبا.گنت : سخود رادراینجاتصورکن .شدنمییول

نگاهکن .ن یوبنشبیرونبیا  اگره وتصوروجود را

هست ؟ احسااک ک نشدالاق دوریبزن ببین کجا

 غکاا نهگرسکرد  دنبا  به باید چطور اینجا در .من

ازخود باگرسنگیوتصور شدهبود .رمببی ؟رفتمی

مشوو  را چیزیف ر   ایراست بهه  یچید. درد با

چیبود؟منگنت چطوربایدبهدنبا غکایگرسنگکرد.

 عجدان نمیبرو ؟ ه  خود  برای بود.یاین آندرب

 هیتاریایدن چک؛ از بود  ر براییزهاین  انگار  یکه

کویتن وتارییفضاببودندولیواقعیتداشتند.یغر

اوقادیگاهچسباندهبودند.یزینمورکهانگارمنرابهچ

گرسنهد یشا.خوابید می وگاهیاوقادشدمیرمببی

 نظر  به که آمدمینبود  شرشرییصدا.خواب میکه

آبی شدن ریخته گوشمث  رسیدمیبه بعد هایت ان.

یمختصر خورد.هایبالشتکبه مث ییصداهااطراف 

رسید.توت گوش  به دیگر یکجایمبه  زورقلباز

کن .های چش  توانستمیدیگربارکیدیشازد ؛ باز را

اماشدباز ه چسبی؛ به وددوباره ؛ مددهمانمندر

 دید  یکجنت ا شاید کوتاه بهخیلی این ه مث  که

 امابوددهیچسبش م  من؛ را این

ه دیدهبود ؟مگرقبال چطوریدید ؟

تاریکنبود؟دوبارهسوزشی ایراست را

 دنیایندیدهوتاریکرادان نمیگرفت.

چطوربایددید؟حتی اییه کهدید 

 دانستنمیتبود؟یاشاید ؛یزاییدهواقع

اینجابود؛وتچنینچیزینیساصال که

ترس خود ندانستن از دوباره  ؟دانستنمیچراد .یکه

همیناولینتصور اینشد:یبراسعیکرد دقیببشو .

روییزهایچانگاریکدان نمییولکوچکبودند. ی اها

.دید میبعدا شاید ایویاشنیدهبود ودیدهبود ؛قبال 

برا هو نداشتمنهو زمان منیتنهاچیزیروکهاینجا

بودمناینکلمهمنهو بی یاینبرااگر.لیظه.زمانبود.

ازچندگاهیهرواحساستراچطوریبهزبانآورد ؟

بادبادکیدردرونانگار.رسیدمیبهگوش اینالهصدای

تویبادبادکیدیگرهانزدی یبود ویکننره همین

کرد ازجلد بیرونبیا سعیدوبارهکنار نشستهاست.

ببین . را او خوددرانیببگنت :بعدو اینجا هنوز تو ...

خواهیمیوقتآننشناختی. ننر رایک ه دیگر

یول؟بشناسی گاهیآندر گرسنگی که تن  فضای

قلبیکهتوتبعدوقتیصدایو؛کردمی رمقبیاوقاد

 آندر بود  کرده عادد بهت گن  ؛آمدمیفضای

 توخوا غکافهمیدمی شدمیوبیدارکهخوابید یم

حس کردم فریادم از آن 
 دهلیز تاریک بیرون نرفت.

 پیچ در ذهنم پیچید. صدایم
خورد و به دیوارهای نمناک 

 .دیمرموز چسباین دنیای 
 



 

 2934 ماه فروردین|چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و ششم شماره 11

ومندادمیکچیزیبودکهبهمنغکاید یشاخورد .

یتن وتاریکچیزیمث لیظهاینجادر .فهمیدمین

 گکشتو تصور  تو مندادت اناز اماعجیبیبه من؛

ک ک ؟دان نمیراازکجاآورد ؟ترا.ترسید میداشت 

ست .یکهمندراینبادباد تنهانگنتمیبهمنییروین

یمن را ننر داشت.یبرااو.بین میک وجود  درآمد 

درتاری ی.انگارنوریمبه ویمینرادید .خود بیرون.

یضعیلیخ کهقدرهمانمنوجودداشت.طر آنفدر

 راتوانست کمیبازچسبیدهولزجهایچش منوقتی

نیمه راکن . دید . خود  کرده گوژ

؛بود لختبود.ا سینهدورها دست

 بعد نه.دان نمیاما یا دید  درست

یشبیشبح.ایسایه.کی زوربهکه

 ییصدا.کردمیناله.خوردمیت انی

شد. گ  و وایآآمد نشسته من مث  کنار  ننر یک

بود؟یچسب ازمنیولدهشده ی اهابود.تربزرگانگار

ت انیبهخواست دوبارهتاریکشد.بعدداشت.تریبزرگ

بده . وتافتاد ی اهاادیخود   اهایخود .؛ یاد بعد

ازتاری یبه هن رفت.خود رابااینکلهکچل تصور 

موقعهمانراکهدید یاد افتادکهمنعق ندار ودر

که کهشایداینشبحهمد ؛ افتاد یاد  کناره دوباره

 ناراحتاستو ه مننشسته تمث منتن یجااو

وشاید  اها یاست؛ امادرازکندتواندنمیترا منکه؛

اینف ربود تودهبود ؟یازکجافهم سنداشت .یعقل

بادبادکیجلوکه یصدا کمیفشردهشد.یدوبارهدیوار

تون  از قلبیکه رادر ی  ی ضربان من لزج نمنا و

شد.یافتیم قطع حسمدتی به فشاریا سینهکرد 

 گ صدایتیوقتقلبکیبود؟صدای.شودمیوارد را

حاالداشتدردشزیاد؛وگرفتمیدردا سینه؛کرد می

مرادوباره یداکردتوتصدایآشنایاغریب؛اماشدمی

 شد.ا سینهو ک  دردش ت انیبالشتکدوباره دوباره

ناگه ودرد گرفتهبود؛خبانبهجلوخ شد .خورد.

آمدجایبه فشاری اماحساس  نیاورد .؛ خود  روی به

د یشااش الیدارد؟شایدکاریداشتهباشد؟چه:گنت 

یجا منتتن استو راخواهدمیاز کمیخود  که

وجورجمع او تا  ایباوجوداینبنشیند.ترراحتکن   ه

بو شده خشک انگار حرکتراست  قدرد خیلی و د؛

 را خود  باز همسایهترجمعنداشت ؛ که کرد 

راحتباشد.جسم راعقبکشید ودیوارهوار یدواربهید

بهعقبکشید .بازبیشتربالشت ی شتسر کتآمد.

جایی تا گوش ننسننسیصدا.شدمیکه به دوباره

چ هرسید. ب ن ؟توانمیکار یچکیست  را من لزج بهز

کلههادیوانهمث ییف رهابازاصال بادکنکچسباندهبود.

گرفت. را نیاکچل  بود ؟موبیسر دیده کجا را ی 

درستدانستنمی دانستنمی ؟ اینکله که درموبی  را

آن لیظهایهالهبادباد تاریکبا د  در روشنایی از

نه؟ولیتصور  سریاستکهمونیا؛گنتمیدید یا

امندارد.ن هر .دانستمینچیزهی کینزندانتاریدر

 مث یوبراآمدمیکهالز بودبدان خودشسراغ یچ

ی زدنتننسننسیصدا.شدمیاد

 بهصداییتبددوبارهآمدوبعدانگار

شد.هایناله کهمث ی کسی

ب ندتوانمین گریه اماست ؛

خواست دوباره.خواستمی جلد  از

کیویاینبرویب تا ما برایاصال  وببین چهخبراست.

ازتراویادیفرادبزن .یکرد فریسعچیاینجابودی ؟

:ناشناختهبودن

 آنجاست؟یک

فر یحسکرد  از تاریدهلآناد  بیز نرفت.یک رون

نمنا یوارهایخوردوبهد ی د.یچیدر هن   یصدا

مگرظهآمدورفت..ولیبازلیدیمرموزچسبیایندنیا

گنت.منیزیچد .یراهرفت؟ولیاورادشدمیآنجاه 

 یدر براآنک عجیبی احساا که دید  را کسی  ی؛

غریبید.احساسیایاد بیبهیزیداشت کهچازینداشت.

 تاریک.آندر تن  درونادیفضای به و سراغ  آمد

حرکتکرد.یرسا ناشناخته و به د که بود زاد  آنا

کهانگاررویش متایلولهآنبستهلزجیوهایچش 

التمااینگاه؛خوردمیت انیگاهگاهدوختهشدهبودو

بهه هایچش ایلیظهبرایفقطانداخت.بهه گونه

هایتچش ایلیظهگوی میرابازکردواگراشچسبیده

یظهلایندان نمیرادید کهبهمنخیرهشد؛خود ه 

وکردمیانگارچیزیازوجودشحرکتفقطچی؟یعنی

اگر .فهمیدمینگاهراآنومنمعنیرسیدمیبهوجود 

شدمی ابدیزمانبرا  دانستنمیموقعدرستآنکهتا

وچهلیظهنگاهراچهدرآنابدوزمانچقدراست؟ولی

هاچش آن .یافتمی ویاشناختمیدرابد؛هرجابودیا

شناخت . هایتچش داخ را در فقط دنیایآنرفت .

؛کهبهش ممانبستهبودندایلولهآنلزجیوبادبادکیبا

از از ننست؛ از  اشنالهنگاهت؛ خورد .ت ان؛ عجیبی

چرا قدراینباید ف رش شدهمیبه اسیرش چرا بود ؟

 خواستم دوباره تاریک شد. بعد
پاهایش  ادی به خودم بدهم.تکانی 
 بعد یاد پاهای خودم. ؛ وافتادم
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ادک بادببهوارشدوبارهبهگوش رسید.بود ؟صدایناله

شد. فشاریوارد جلو منچیزیحتما از .خواستمیاز

وقتآن از توانست  دوباره را خود  که  وستهآنبود

بنشین .اور یدرب خود  و او تماشای به بیرون از درو

کلیظهبرقیزدهشدوصداییآمد.چیزیانگاریتاری ی

فضاینمورآنیتودرتوهوهوکنانازاعماقودهلیزهای

 تن  گشتمیو  یدا مرا منکردمیو به وقتی و

برقیرسیدمی یعنیچه؟آنبدان آن هبیومنشدمی؛

دوبارهاورادید کهانگارحالتخو نبودوداشتخنه

اوبهمنیمعنیبزمانآندر؛وشدمی

 کردودرآمدها  وستهکهاز بود نگاه

 شایداوبودکهبهمنگنت:

 ...میر میبرادر...مندار   کم  کن

صدا یاحسااکرد  تون آنتدر

دودوبارهت رارشد:یچینمنا  

...میر میبرادر...مندار   کم  کن

  ایاما دید  بگیر  را او آمد  تا حرکتمن راست 

وکندنمی ؛ مث  که بود برق دیگرآمدزندگیاین و

بابنهم آن هبیآمدویبرنگشت،مث نور مرا کیآمد؛

خودشبردومنراکهبرادرشبود باخود وخود را

گکاشت. تنها او  ا؛درد .خواستمینرازیچ یهگریدبا

تاری ی. لزجی؛ بهیحتفضایتن و نیز فراموشیخود

خودراازیادبرد ؛اورادید کهیوقت؛ومنآموختهشد

بهمنگنت:

برادر.

تن داشت حسی چه نبودن.و راآن هبیها کلمه این

خود راکنارکشید منشنیدهباش ؛امابرای آشنابود.

راننست .فهمیدمیراحستبنشیند.ترراحتتابرادر 

وقتبود .گرسنه.کرد میحس هر باشدمیگرسنه  

رفتمیوتووجود آمدمیقلبیکهازجاییتوتصدای

ازخوا بعد بخواب .خواستمیناراینب؛امابردمیخواب 

 سیر ببین  و شو  اماا شدهبلند تو؛ جان؛ داداش نه

اینلولهبهتتوانمیچطورمن؟ایگرسنه از  سهم را

چینیا.خوردمیت انا لزجیبالشتکبده ؟ نشانه

باوبود؛ترکوتاه ازیک ایدیگ یبود؟منکهیک ا

  اها چیتوانستمیسختیبهاین ببین  برس  او به  

نه؟شدمیدان نمی؟ گویدمی بین اهاییراستیا چرا

کهمراباخودکرد میرادر یحسمنواوفرقبود؟

من و بود آورده یا بود ادانستنمیبرده ؟یچیعنینی 

حا  سرعتدر تاری یبا از مث کسیکه فقطاینرا

دویدنبرادر رادید کهایندر .فهمیدمیدویدناست

 درخواهدمیکرد میحس فقط را او من و برود

دیدهدید میتاری یدید .ونموردهلیزهای انگار یا و

برادر گنت :بهگریهن ردهبود .وقتهی بود که

گوی میجاهمیناز اهامه.ه نیاکلهکچل راببین.

رقصیخواهیمی. چالق شل   ای این کهبا ب ن 

بخندی؟

 من هانیاراستی کجا از داشتدانستمیرا او اما  ؟

مردمی کاری باید من رایصدا.کرد میو التماست

.حسکرد کهزدمی ادست .شنیدمی

التماابهلیظهبابرایماندنبایدبرود.

بیا. ف رچرا.امدینگنت  او به باید ؟

خشتریب.کرد می به کمتر و او ود به

آمدمیشایدلیظهوقتآن.کرد میف ر

 ؟فریادرفتمیکجا.بردمیومراباخود

زد :

کجایی؟ خنهیجابرادر لیظه دارد و تتن است

...شودمی

صداییاصال یازدمی انگاردرفضایمی.صدادان نمی

ب نیبه  یچیدمیرون نگاه خود  به راکرد می. خود  و

خواستمی کهکن ترجمع  شود.؛ بیشتر اوجایبرادر 

 خنه توکسهی یول.شدمیداشت که منی جز نبود

 تاری ی از دارمعنیداالنی و بود  تا طورهمینافتاده

نیا ایانبیعمبدرو ؛رفتمی وبیشتر ایینخوردمی

معلبشدهبود ودری یودرتارخورد میچرخی یتار

ه مث مناو.دید مینگرانترایهاچش موقعهمان

شترتوایندرهیبهرچه.خوردمیوچرخآمدمینییبه ا

یکمترداو ؛رفتمی یت وبعدانگاررن ک .شدمیده

 استی یتارجهان چیزیکهدرتنها.خوردمی یکه

 در او؛ بادباد آنهایتاریکمورد وجود  رفتمیتو

ومنکردمیبودکهفقطآرام تربزرگکچیزییوجود

شایدچیزیبهمنیولچقدراست.تربزرگ دانستنمی

وجودخیلیبزرگدرکنارمنوبرادر هستآنگنتکه

 را ما صداگویدمیتوتصدایبه.بیندمیو و برو؛ که

آمدمی  یدا منو وکردمیو صداا سینه؛ این آمدن با

نداشتگرید امادرد ؛ یاحاال بود  دیده را برادر 

تی جلوخواستمیاینبار؛امادان نمیدرست...دید می

بگیر . ا  وستهازمنگریهبود.د یشا.کردمیخرخررا

بازشکردآنکی؛امابودشدهبستههایتچش  .درآمد

تاری یدید .آننگرانترادرهایچش و

خودم را کنار کشیدم تا  من
 بنشیند. تر راحتبرادرم 

 نفسش فهمیدم. را می حسش
 بودم. گرسنه کردم. را حس می
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باش.راحتدرازکن. اتوگنت :

"منبایدبرو .کندنمیفرقی"

کندراز راتی اهابروی. بخواهی که اینیامده هنوز"

"باش. راحت

"چی؟ خودد"

ا سینهبسجاتن بود.از.کندنمی دیگرکاریمن ا

"یدادفشاربهه یلیخ.کندمیه درد

اینج در بدن  اندازه این چرا دان نمی نبود خود  دست"

داداش... ببخت رامنتراگرفت.جای؛وکرد رشد ا

گنت :

ببین. را کچل  بخندی.رقص میچالق ایباکله تا

...بخندبخند

وخندید...

گنت :

...کندنمیبدن دردگرید.ادخندهقربان

گنت:

...شایدروزیدیدمت

کسرشیکهیداالنافتاد.ی یبهقعرتار؛ووبعدرفت

ینیضعینور یدآندر ودشمیده کرد ؛ ف ر من

بوسیدمت.کورما کورما  و یآنجادربود ؟کجارفت 

شد  تنها دوباره جای یفهمفقط...تاریک در که د 

آن هیبرا.ا کردهوخودرابیشتراز یتمچالها نشسته

منه داشت خنه؛امابرادر جایبیشتریداشتهباشد

 .کندمیازبدن نچسبرایادیبا .رفتمیدیبا .شدمی

یادمنییرویکنی.شایددان نمیکچیزیافتاد .یادی

حضوراینجابرادر درافتادهبود.تنهانبود ؛اماتنهاشد .

داشت ه اآلنو شاایالیهدر غشا یاز بهحرکتبید

که شان نوریسمت دیضعیکه ازش یف شدمیده

امارفتمی نیستدانستمی؛ تنها  وکسیهست کهباز

 مرا بودننس .بیندمیکه افتاده شماره به ؛ با کهایناما

راهیگر درد زاریبزن .خواستمیهمیشهغریببود ؛

شابلدنبود  ند یو منرا وشناختمیاو ی؛ تازه آمدها

درون مث آ دریزیکرد چحس.بشناسدبودکهمرا

راهآمد. باز را سمتکحرکت.کردیمننس  به و رد

انگاررفت.های چش  که منگنتند بازهای چش به را

نگودا مرموزیحسکرد کهنسیمیوارداک ک کن .

شدهاست:

کن...هیگررابازکن.تیهاچش بازکن...

 یکچیزیبزرگمرا حضور در تنها داشتیموااینجا

وزار رادیدیمکهزاررایادبگیر ؛وفقطاوبودکهمرا

 را بود شده بلند درون  اعماق از دان نمی.شنیدمیکه

وجودبزرگبودکهآرام کردوبعدبههمانشایدصدای

منگنت:

ازاینبادباد خارجشو..."

؟شودمیازکدا طر ؟برادر چی

...یتکنیدای بعدا دیبهسمتنوربرو...شا

ت که شان در بادباد  این قعر به تابیدهنوری اریک

 "شد...

بهبهسمتاینکشید میننسکهدرحالیومن نور

لزجیوبهه هایچش وگرمینورنکشیدهشد یی ا

 ■...کردمیراازه بازا چسبیده
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 «گنجینه مبهم»کوتاه داستان  
«نجیبعبدالرحمن»نویسنده

 

‹‹! درمهرفت ››

باش خواه می›› لطنا !تنها نشوید،لطنا ... مزاح مه

رفع برای گرفتبگویید را سراغ  دوستان  از کسی اگر

کارتهنگوییدخستگیامتیاناتتبهقریهرفته...البتهکه

( کاب امنطقهچار شهر در درست(ی رفته ما خانه به

کسیرا شتمهروانن ند.!لطنا مادربه دربگو...مادر

!ستاغوشوخیورکلتدیکهکاکای گنتهتما چیزهای

کهخور میدرخانهماارواح...روحوجودنداردمهقس 

‹‹.خداحافظکاکای خیاالتیشده...مهرفت 

!متوجهخودباشا بچه››صدایزنیباتشویتگنت:

‹‹نگهدارد!خدا

کردوچیزینگنتاشبدرقه درشباچشماننگران

 بهخانه ساعتشتشا  زمانینشامخروبهاو رسید.

شانخانه بود.هایجن می  داخلی

انسان برایهی گناهبیهزارها بیآثا  و

 و کوچه وآنکوچه سدر مظلومیت به

 فجیع ش   به قت بیچارگی وبه رسیده

بودند.انگیزحزنوشدهبیتخرهاخانههمه

وهاهمسایهتکتکتنها برگشته دوباره

.کردندمیترمی یمخروبهخودراهاخانه

*****

...دادمیساعتیازدهشبرانشان

ارسیخوردندمیت انت انها رده وو ناله ها

 هایبرگبادتوانلرزش.شدندمیبازوبستهکنانضجه

قدردبا مگساندازهبهدرختان یروفرسودهرایمرده

نداشت ؛ چرا دستنامرییها ردهاما انگار راهاارسیو...

 بسته و کردمیباز با تندننسو تند راها ردهشهای

رقصاندیم هوا ن  کامال . و تاری ی بود. ماد و ساکت

 د ،جاهمهآوررعبغلیظ بی ابرهای بود. فراگرفته را

،مبه ،تیره،ثابتوبیجنبتدرآسمانمیزونرن بی

 شدندمیدیده احساا وکردمی. ناشناخته چیز یک

راشبیهانسانیمیمون...یکآوازهراسنا آه...آه...آهنا

 زمین کندن حا  هیجان .شنیدمیدر و ترا با

طر بهکهسرا اوجودشرافراگرفتبود،مانندیبی







 از شتشیشه، و رازخلودحیاطارسیروانشدو

رانگاهکرد.چیزواضعوروشنشدهننرینخانهآناسرار

باگرفتگیوتوأ شتابانهایننسریزهاماشدینمدیده

همناخنق گوشت به خودرسیدمیچنان با .

››:گنتمی راست روانی  و احمب درگنتمیکاکای که

هاآنخانهماارواحشبانهگردشدارند؟واوبهچش خود

هاگپآنیابی ی هازتنهایداشتهمیشه؟رادیدهبود

 ناگه‹‹گنتمیرا انباشگنتگیغیرقاب درکیمتوجه.

الشخور عده که دیوارهایسرتاسرانگیزننرد شد

اندنشستهشانخانه با یهاگردنو  ایینطر بهافتاده

شو ، و ناشناخته صدایعجیب، با و دارند نگاه خامالنه

 ه تبتبمنقار چیزیزدندیمبه کرد جستجو هرقدر .

توجهتغیرعادی وحشتسراسربدنتراراجلبن رد.

و فرسوده بیدی تنتمانند و فراگرفت

نهازیتهانیم با کرد. لرزیدن به شرو 

ناچارروانهحیاطافسونوطلس  ایانبی

خان بودنتکهیاهشده، مشمو  به تازه

یکموجودانسانگونه یبرد شد. بود،

رفتهرن کهبدنتراتوسطشن سنید،

هبود.درکنجحیادباکلن کوچکدر وشانید اره ارهو

 و حناریبرویزمینهادرختچهحا تخریبگیاهان و

بادستانتبعدا وکوبیدمیبود.هرمرتبه نجتادهکلن 

مشمئزکنندهکهنهبهطرززنندهوهای ارچهباکامال که

؛کردمیو یت سراهاکلوخوهاخا  یچیدهشدهبود،

و صدای آمیزها اببا ...نیست››کردمینجوا نیست

... الشخور‹‹...نیست صداه ناو او تاییدمهرسربهبا

دندیجنبانیم دیرقصیم... مانندکردمییکوبی او و

 تاریم ماقب  دورجادوگران به رقصدیچرخیمخود و

انجا هامرده دادمیرا وکردمیدوبارهشرو هویک، از؛

یدیگریجابهوشدمیبلندبا سبکندهجایتمث  ر

 کاووش و نبود،کردمیمنشست معلو  رایچ. چیزی

دی ایم گا  ویسوبه؟...چند برداشت ناشناخته موجود

شد متوجه ناگهان و ارواح یک بل ه نه انسان ایکه

یوالیه او به نزدیک بسیار مسافت بویکهیدرحالدر

از متعننگوشتگندیده و رازننده تنتمشا  سرتاسر

 قرچ قرچ و یهااستخوانمیازارید و اش وسیده وده

پدرش با چشمان نگران 
کرد و چیزی  اش بدرقه
او ساعت شش شام . نگفت

 رسید. شان مخروبهبه خانه 
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واستاندازنیطن ؛ به وواکنافتاطرا هی توجه ندارد

 الشخوران برابرشالعملع سترینکوچکحتی در ی

 شبحدهندینمانجا  فعالیت تماشای تسخیر و غرق ،

.مرموزند شیباارزش، بهاگرانشاید گنجینه یا گ و را

بهآنجادفنیهمبه آنحاالبراییافتنوگرفتن.اندکرده

واندآمده آن؛ ترتیبمسیورکنندهجرگههراسنا و را

اندداده آوروه یکندبه...لیظاد دستگونه یهبدون

وآن...لی نشدمیآوردیهمچنانسوری شبحبیگانه

ر یدیحوصلگیبمقدستنگرانومشوشبامانانی ه 

 آندریافت همه ی ه مبه  راز و آنجاهاآنرمز به را

 گردش افسرده و سراسیمه بود، کردندمیکشانیده

شدمیصبحنزدیکهرقدر... ومشانیبوحشتو بیشتر

 دیگردیمبیشتر افزوده تالششان  رتشدمیو ا ...با

خوله از آفتا  زرین تیر شنیدناولین بان مرغاشو

زجرآوروانگیزننردالشخورهاباصداهایسیرخیزهمگی

شبحسویبهکهیوقتنا دیدشدند...وزنانبا مرتبهکی

یزدگآشو موجودآسینگاهکرداوه رفتهبود...باآن

حیرتی خستگیو فراگرفت.روانی، وجودشرا کهسرا ا

مانددرجایتو ادالد مردد و شده ومیخ و  ؛

ب به حدقه از وچشمانت علی  میخله در و زد یرون

اشخسته تصاویر و ووبره دره هیاهو حیواناد ارواح

ریزیهاآد  حا حتیحشرادمو ُیو کندوکاوکهدر

تداخ شدوباالیخواباتاق...بهشدمیهستندترسی 

با مبارزه آغازکردیخوابیببسترقرارگرفت، را ودلهره

خاتالنهقدرتشانباتما کننده کس...اف ارناآشنا،گن و

 تن و مضطربترا و ناآرا  روح میاصره ترتن حلقه

 ریشانیازرختخوا بلندشد.کردندمی ناراحتیو با ...

  وچی،یمنهومیباحسااکسالت، ،سرگنگسییناخوش،

اشافتادهوتبکرده،چشمانگودداغسرگیجیداشت.و

ق م گانت داشت. خارش و سوزش موهایتآلودیح ،

 دستانتآش ارا نامرتببود. و ضعفو،لرزیدمیژولیده

شبحبهف ر...کردمیتنتراخوردوخمیرتارتارسستی

اشخانهسرگردانوالشخورهایلعنتیکهشبدرحیاط

هزاران رستگوندیده اگونوآشنتهدرباغبود،شد...

میخله سوخته تهیج و هیجان وجواشبا وآمدیمدبه

...ماندیمبدون اسمباقی

‹‹اینروحکیست...؟››

‹‹اینهیوالکیست...؟››

‹‹دراینخانهچیکاردارد...؟››

‹‹چرازمینرا...؟››

‹‹ ...؟شایدروحوشبحکسانیباشدکهدیرقصیمچرا

تجاوز،موردانددهیرسزمانیبهقت  ی،یآبروبی،یعنتیب،

س و ال  تاراجش نجه، به ناموسشان و گرفتند قرار ت 

 اجساد مرگبا از بعد زندگیو در و روحشانیبرفته...

آنبهیاداعما شنیعوموایراخالقصوردگرفتهبود...و

روزهای ا یتی و آزار اندشدهکه ام ان این زدهمات به

وبشریتهاآنشبانهمیایندوخاطرهجنایتیراکهعلیه

خواهندیمواز روردگارشانندینمایمهتازهصوردگرفت

 جستجوی در و دارند نشود...گمشده ت رار آندیگر

‹‹...کنندمیقراربییوتاببیهمهاین

  رتا یها ارهآفتا آتشین، گرماکردمیآتترا و

وقدیمیزدهزن ...بی وکلن گداختمیدماغآدمیرا

و و مترو  اتاقک داخ  از دیوارشرا و در  که یرانه

 آ  بارانتوسط و زشت ش   ورشدهیتیقبه نقاشی

 از و بود شده حآنآراسته استنادهآیمن چو  انبار

 برداشتشدمی طر بهو کهمیلی موجودآنشب

ونخوردهدستجاهمه،روانشد.کردمیموهومیکاووش

 وحشی و هرزه گیاهان حتی بود، سال  جایبآنسال 

کردنشد نگاه کنار و کنج به متعجب و مبهود بود. ه

اوباچشمانبازدیدهبودکهشدنمیشروباوجه یهبه...

 ت ا وآنچگونه مخو رویزمینرا و اسرارآمیز ارواح

ردشعق وموبیهایدلوا سی...ن ند ریشانیوکردمی

ه وسوااو دچار و زده صدمه یییانادبیناکهوشترا

... شده و سرحا  او حتیصیتکامال نه بود، مند

بهترینکوچک بیماریوناخوشیعقلیوعصبینداشت.

 و دیوانه که احمبتو نهیبزد نیستی، ردحوااخود

جمعکنویکتصمی  اتخا یوحسابدرستحواسترا

کن...دستب ارشو...ازکجا...هرچیبوددراینگوشه

 راباالیسرشبلندکردوچاروبود.واقعیتبود...کلن

 کردن دور مشوو  بی  با و زد کلن  وهاخا  ن 

دقتنگاهکرد...چیزجالبندید.باگردیدوهازهیرسن 

 یحوصلگیببا کردیکوفتگو جستجو را ناحیه چندین

را کوهی این ه مث  بود. شده بیچاره و خسته ...خیلی

باشد وتخریبکرده ؛ ویگعالقیببا باالیسن سیاه

درشتزیرسایهتنهادرختحیادخانهنشستتاازگزند

زهرآگینوگداختهخورشیدخشمگیندرامانیهاتین

باشد.بعدازدمیرفعخستگی،دوبارهبلندشدتاگنجینه

 سن  از شدن دور با نماید.  یدا را شده نسبتا منقود

 سن یسوبهتوسطیکاحسااناشناختهدفعتا بزرگ،

 که ش  سیاه بود،به شده گکاشته آنجا در مش وکی
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گیبهشیمهرا ا کردوبابیآناطرا کشیدهشد.چار

... کرد تیله غلتان غلتان بعدگوشه و جایباز آنشدن

 رمببیوروحیبمخلوق زمین کامال ، و ی وارچهصا 

 به خاکتنسبت و شد اندکیهایقسمتنمایان دیگر

تناودبود...ابتهاالنهشرو به سزدنخا وخاشا م

آهنیسختو حلقه شبیه چیز دستتبه کرد...ناگهان

بیکبرخوردسنت اینحلقه درنتیجهدریافتکه کرد...

 نسبتا جعبه با است. متص  ویزدگ وقکوچکچوبی

  رداخت. صندوقچه کنارهای حناری به سوردلهره یبا

 زمانی، اندکی شدن گوشه چار ی ه دارایآنجعبه

حنرشدهبوددرگودا زدهزن آهنی،زمختوهایحلقه

ااهرگردید.جعبهراباحز اززمینبلندکردوکامال او

 اتاقتگردوغبارشخو  به و کرده دور  ف  ف با را

انتقا دادوباالیمیزیگکاشت...چهرشمث گ سنید

نا  هو  و وه  یک و بود حسشده درونت در یدا

...کردمی روان و روح یکحسویرانگر رااشدرماندهو

زخمیک ک  و از...کردمیرنجور وو شو  یکحادثه

انگیزننرد هشدارش دادمی،

لرزشهایننس... بود. افتاد شمار تبه

 توأ خنیف و رگ در بی  اشی با

اینکردمیحس با بود شده دله دو .

...بازشسلیمانصندوقچه کند چی ی

 در دوباره یا باآنکند؟ !... گودا 

قن یسوبهیزدگد  و رفت جعبه

بلندکردراآنبافشاراند بازکرد...در راآنزدهزن 

حتیموهایریزونر تنتسیمآنوبادیدنشیداخ 

 قلبت و کشید سختی تیر  شتت هبارکیبهشد،

 چ ه ...چ ه یهادانهفروریخت از سرد اشیشانی عرق

برویکفاتاقآغازبهچ یدنکرد.یکسرانسانبدون

 وست، و گوشت چشمان، کهانتهایبچا اهیسبجای

.یکسوراخشدمیداشتدیدهزیآمتضر حالتاسنبارو

وجهتقریبا  استخوان چندین و  یشانی ناحیه بزرگدر

مربوطبهاحتماال کهش ستهداشت.موهایسیاهوکوتاه

... بود تهدیدشده یکمردبدبختکهسختش نجهو

...باحالتدادمیجعبهمنترشدهراتش ی آنمیتویاد

 یحسیبغنودگی، خودبی، متعجبانهیهوشیبی، و

قدردوتوان.دیدیمگنجینهمدفونومبه آنطر به

تصمی ازاوسلبگردیدهبود...هرگونهگرفتن

 دقایب و دشواری بسیار یمردگد به .شدمیسوری

کثیفاسیرشده مرغزمانبهدا صیادمتنرعنو انگار

و  ریشان اعدا ، به می و  زندانی مانند بود...آفتا 

هاکوهبه شتآشا خونورح یبتوسطجالدعالقهبی

بهخودرن سیاهراآهستهآهسته...آسمانشدمیکشیده

یاستارهتک...گرفتمی غر  در کبودغمگین باچادر

...شبباهمهرازکردمی شیمانیوحسردخودرانمایان

 رسدیمفراتیهایکار نهانو براهمراه... هایبا

 ترسی  را زشتت نقاشی تما کردمینیرومند ...باالی

 رن  اهتیسموجوداد کامال ...چ اندیمقطرهقطرهرا

انتظار سست، و دنیرسفراکالفه را دیکشیمشب

ازه  اشیدهت هت هکهسلو سلو بدنترا...انتظاری

.کردمیبود...ساعتهنت...هشت...نه...دهشب...رااعالن

...شدنمیلی نکدا تویریاحرکتیدرحیادخانهدیده

الشخورهاطر به و سرگردان روح از شد روان ارسی

نبود کندخواستیمکهیزمان...خبری نگاه عقبخود

خش تدرجایتحرکتیرادرحیادحسکرد.ازترا

شرو بهگزگزکرد.یبارگکیزدوهمیعناصرتنتبه

 سرش داشت، مدهوشی دورانحالت اشیایبه و افتاد

اطرافت در اتاق مث دیچرخیمداخ  .

احساائینشهاآد  سب ییوزنیبه و

کردمی ازهبهب... جعبهصدای میان

جعبهرفت...قطرادطر به.خاستیبرم

 و خونابهاشک جهنمییهاگودا از

 دهیدبیآسجمجمه ،اشدهیزجرکشو

... داشت طرزجریان دهنآورچندشبه

بیبدترک اشفرسودهو  ایین و شدمیباال هایحر ...

کهراآنعدهمعدودشدمیکهفقطمعماگونهنامعلو و

‹‹دان.ق...و... ...ن››ومشمردهمشمردهدارکتبهش  

‹‹ .ر...ح››

‹‹ن.ر...ح... ... ››

‹‹ا.ش... ››

‹‹را...به...خد...ا››

‹‹شنید...کردمیادادی.ششش.ن... ››

باهزارانبی وخو بهلبهمیزت یهکردوجعبهرابا

اطداشتبرداشتوبهحییآورچندشدستتکهرعشه

 میتوی و جعبه دیدن با ...الشخورها ناگهانآنبرد

بلندوهوردهارد آسمان به و شخلیدند کنان

سنیدوچرکینهای ارچهشدند...روبرویروح یچیدهبا

قرارداد...شبحمجهو خودرادوالکردهنیبهزمجعبهرا

 شااکورکورانهو دست جعبه درون تنهابه که اشرا

سیهااستخوان سنتدر آننیدو برد...سرشدمیدیده

اندکی زمانی،  ی شدنبا سپر
جعبه یکه چار گوشه آن دارای 

های آهنی، زمخت و  حلقه
زده بود در گودال  زنگ

 او کامالً ظاهر گردید. حفرشده
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چاهک کههمچناناشکاز را ختیریمدگانتیدخود

ممومیی اشبرقزدجاناباالیتنتگکاشت...چشم

 دستانتو چیزهایطر بهرا کرد، باال چادرکیو 

.بعدازچندخواندیمنامنهو شبیهدعاودرودجادوگرانه

نگاهانهیجوانتقا گونهوگرآغاوبادیدگان،بهسودقیقه

آتت به وجودشرا ی ه ...نگاه سوزاند...اوزیانگهو کرد

وش ستهدریافتکه رتوتواندوهنا باقلبوسانهیمأ

آن در،کلهیبروح و خبیآ یکروح آزاردهندهضمن

همی کاوشهاکندنجانآناست. بهخاصهاکردنو

بهجس نییفوراآنسربیتنتبود...تادوبارهخاطر

هامردهوموردتمسخرواستهزادیگربازگردانداشدهیت 

عضوبدنوگنجینهمبهمیراشدهننرینقرارنگیرد...شبح

 یهاسا که دوبارهصاحبشدهکردمیگردشآندر

 چرا ... غضبنا وخشمگینبود چرا خواستیمبود...اما

سرشکمککردهبودبااینآنا بدبختراکهدریافتن

 رااشیاستخواندستان خود روی ...ناگهان کند؟ خنه

یزمان؛ودیواردوردادوازتصمیمتمنصر شدیسوبه

خواستیمکه شود، بلند زمین بهدفعتا از شدید باد

تما  تنت راند...و از را کهنه شن  و کرد آغاز وزیدن

یهااستخوان میان و شده گردید.اااشیخال و  هر

یک اس لتدیگر بادیاشدهنیننرمنیواو مقاب  در

 همه داشت...انگار همینداروندارقرار شومت طلس  و

برویخا درلوتید...یبارگکهیشن بود...ب

بیتنهدرگوشهوکناراینیهاکلهمم نتعدادزیاد

منطقهشو موجودباشدواشباحمتعددیدرجستجوی

 ■شند.تامورداستهزاوتیقیرقرارنگیرند...باهاآن
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 «بارون»کوتاه داستان  
«مجیدقدیانی»نویسنده



نهبارونی. نهآفتابیه، یهازهوایاینش لیبد میاد.

می رو نور جلوی سیاه ابر چیمشت یه و آب گیرن  ه

ه حا ندارن.هارانندههاانگارازشوندرنمیاد.اینموقع

چراغایروشنوسطقمیهیبو کنار. زننکهیعنیبرو

خور نور با دل خیابون من  و میشن اندازه یه شید

می بود اینجا اگه ایو  زدمیگیره. و :گنتمی شت 

«بخندبابا.د گرفتهکیلوچند؟»

شاهدونه- تومنه. ده یههاشاعالا.کیلو شوریشون 

نمی رو د  که جوریه و ترق باحاله. زیرتورزنه. وق

ایمیده.دندونشون کهیهحا دیگه

لوله توی بریزیت که اینه شاهدونه حا  اص  اما

بزنیت س شترق و بچهخودکار چندتا اون کهکله ای

جلویی نیم ت میروی اولیها ردیف این هاشینن.

 وههمه وضعن. خ  خرخونن. بچه حسنشون عین ان.

ستونرفتهفرنگگنتمی وه.آقاداوود

وواسهخودش مپبنزینزده.همون

هوای منیحسنبودکهمنرو کرد.

ه  اشد ورفت تویفرودگاهدادو

خوا بر اونوربیدادراهانداخت کهمی

وسط درمون. و ایآ واسهدوا اقته

یبزرگوا خودشوناینجوری کردن.»ساد ودادزد که:

بند وی رومها چشیوقت«خودشون بایدخوب کنن.

م میهوار بهتر حال  فقطنمییکش  روشه. شاش  تون 

 دار . فقطینماصال نگه خبره. چه شلوار ییهویفهم 

  زد.شه. ارسا  سرحاجیافخ عینس کتیگر م

هایبرنج.آخهشاشیدهبود رویگونی

آرهبرنج  خوبه.کلیقودداره.بد ازاینبرنج ا؟-

رو،نارنجک.یاددباشهاکلی وسرنجبرنجکنجک،بر

 الست قاشب دونهبا یه هر بزنی. ه  درستی ی که ای

سیاوشاینکنییهتومنبهتمی بهه روهاحر د .

شونسرودستهاشتکبودن.مشتریواسهزد.نارنجک

میمی رو می  ک  صداش گریهش وند. من  لرزوند.

بامبکرد می .« ... آژیریا ایندفعه چرا غریب! اما 

ن شیدن؟ موشک« موش ه، ننه، نیست بمب اینا آخه

 ولیخدا میبارونه. نیست. نقشه تو ما خونه ش ر گنرو

کننبعدازآریاشهردیگهبیابونیه.اگهزودترعراقیاف رمی

سر گیجگیجیهاومدهبودی اینجااآلنهمن سال بود .

قشن شدمی تابهتانهاچش .هییهوییخوردمین ن.

مامان شی   تو یهیادمه هنوز  شد .  ایین و باال

وقت میگه: رضا آقا میش . همونجوری فی »هایی باغ

«قاطیباقالیاا.

هابهتبد .باقالی؟ماباقالینداری .بیاازاینلواشک-

خونتبهگردشمینته.لواشکزرش ه.

بس این از بعد اون  زرشک؟ چیآ  هر تو ؟ ت

 ره.حالتمیره.موزخرخوردیمگه؟گنت :کشیدی می

خوردنیه؟» خر مگهموز «عمو گنت: هنوز»عمو چرا تو

من«بیداریبچه.بگیربخوا .توکاربزرگترادخالتن ن.

 گنت: عمو سر . روی کشید  رو بده» تو رو بچه این

نهرضادستداوود.الاق خرجشا ونهارشرومیده.خو

برزخروه دیشبگرفتن.دیگهقماربیقمار.ازحاالبه

باالنس جیبمون تو شیویت بعد

چهارتاچرخت»اوستاگنت:«زنه.می

باالنسکر د .رو و« کرد نگاه رو من

 ببند.چرخ»گنت: رو هاش هاچرخ«

هایچش چرخیدن.باالیجکهیمی

هل  اوستا افتادن. چرخ چرخ به من 

«شرونبست .اوستاهنوزچرخا»یکوچه.گنت :ودادت

ایقرهقورودداری . رازکلسیمه.فقطموااببسته-

باشزیادنخوریکهشی متخرا میشه.

هرسهتاخونهداغون خرا شدن. شدن.خرا شده.

هایخونهماه ریزریزازصدایمننجرشدنشونشیشه

ییبنددلت ارهشد.شدن.مامانتوراه لهبودهکهیهو

 بود: گنته ننه به دکتر شد.  اره من  د  شانس»بند

«موند.آوردینآمبوالنسزودرسید.واالبچهه زندهنمی

خراب شده. خراب شدن. هر سه 
تا خونه داغون شدن. از صدای 

های خونه  منفجر شدنشون شیشه
 ما هم ریز ریز شدن.
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ولیمنراضیبود ..«موندکاشزندهنمی»ننهگنتهبود:

وقت یه میفقط ویر  که میهایی شاکی یهگیره ش .

خور .هکتکمیهاییه کهدنیابهچرخیدنمینتوقت

زمیننمی کاشاینکره گنت: آقایمدیر آقا»چرخید.

اینازسنتعقبه.نصفمدرسهروکتکزده.اونجریان

خودش. سرجای که کردنش  خیس

مخصوص خصوصی. مدرسه یه ببریدش

  روندههابچهاین دفتردار. از رو اش

«ه.ایگوشهقبگیرید.اوناتا

آ- اونا آهان! گوشه؟ برغونیه.کدو  لو

برغون؟یهجایینزدیککرجه.

اینجاک تا هاومدی بری این سدکرج.

بری تاچالوااینجوجه بیا هاروکنارآ کبا کنی .

قشنگه هنوز کنار دریا کنار. دریا فرشته؛ صورد تو اما

سمتفرشتهقن شد.فرشتهتوآتیتدرقشنگینموند.

با خا کردی . رو ننه شد. نشد.کبا  بابا دیگه ه  با

ندخترهطن معصو موندتوخونهورگنتمیهاهمسایه

بابایعمل ایناعتیاد.د داداشمنگ و بسوزه در یت.

وندنه.هریهمشتیکهمیش ونهاداوودمعتادتخمهش آق

«لعنتبهاینتخمهلعنتی.»گه:می

خیر- به رو امروز خدایا چیه؟ دیگه لعنتی تخمه

چیبگکرو هندونه، ژا نی، کدو، آفتابگردون، تخمه ن.

میخوای؟

خوا .یهتنسال ویهتی هنونقدکفمنهیچینمی

خور هیهوادستوچندتاچی هآ .آ کهزیادمی

نیییعنیوقتبشهکهشلوار روب ش  ا؛بشاش کن می

ربشاش .یهد سیو

چندسیر؟-

 نجسیریبده.یهد سیر.نه نجسیر.یه-

فروشی»- عرق اینجا مگه بچه آخه توبه. یهخدایا ه.

می ور لبور زیر داری سیریربعه آخرش نج و کنی

خوای؟بروبیرونبابا.بروبیرون.می

آ بده.ه بعمویزیدنشو.الاق -

داوود آقا اگه شد. تازه آخیتگلو 

مزهلوطیخاکهبهموال.:»گنتمیبود

اینآقاداوودعشب«عشقی.ننستحب

 اقتوتاصبحمیر تواتهاشبفیلمه.

روراه .فقطه منبینیمیه فیل با

اونمی ه  رو من اس  خوبیه. آد  ده.

.گرمهگرمه.خواب میتواطاقتهاشبانتخا کرده.

االغ- میگرمه؟ منو موازه گیشاشیدیرویدیوار

بر نمیاد. بند  ماشاال اینچو گرمه. با تا نزد و دستی

ش و لتکن .

داوود  آقا اگه یاداآلنه  ل میبه ش و دوکال کنه.

هزار کن ؟ چی ار  ارهنمیکسهی تومنکاسبیکرد .

تم رو ماشین بگیره.یشیشه بارون کنه خدا کن . ز

هاییکهبارونمیادآقاداوودعصبانیمیشهولیفقطوقت

فیتمیده. خدا وانتتبه اگه کارینداره. ما الاق به

منفقطهمیندو ببینه و چو برسه با دار  تومنرو

رگ جون . به گردنتمیمینته وهای بیرون گه:میزنه

 ■«شه.مم گالبیاین و غکات نمی»





اآلنه اگه به یاد  آقا داوودم
کنه. کالً دو هزار  شل و پلم می

تومن کاسبی کردم. چیکار 
ذاره  کس نمی کنم؟ هیچ

 شیشه ماشین رو تمیز کنم.
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 «خروس جنگی»کوتاه داستان 
«دوستلطفعلیرضا»نویسنده



دار شیتدون ...بزنچتوچارشوبتراش،حت "

تیغ از خار، واسه داد  بیستومن فقط شیتدونگی،

ه سوربازیکن،ه باخار، سکاسه تیزترهالمصب،

نباا عصر فردا تا که بخور بگیر بگیر، بشه. کری بزن

هیچیبخوری،یهساعتبرادگوشتقرمهکرد .

  ارش تی ه بمونی، گشنه که فردا بوییکنیمتا ،

بهت که باالخون ما  اونا میدی، جرش دیگه بخوره،

و خون روز چیمیدوننابرشمنیه سوسولن، شهرن،

 نخوره گوشت و میارهجیگر طرفشو شی    لن  مثه

سوالخ ایین. هزار داره، بند گردن یه دنیا ما  از ننه

کنه،امروزکترفتمت،فکقایمتمی

کن دویستسیصدتومنبیارزه،منجا

دمیزار ،اوناه دویستانقد و ،گردنبن

کهزدی، میدونو تومنستیدومیزارن،

تومی فری هچی برا یه زنی بهجیب،

جوجهمی گیر ، راه . یندازیمکشی

فقط میشه، چی چی ، ابرشو جوجه

،قصهگردنبندرو یگردیبرمخداکنهننهتافرداشبکه

ستس،فرداننهمهکهدقمی نه،جونتبهاینگردنبندهب

شبکهبرگشتی گردنبندرومیزار سرجاش،تور تیمار

کهبری مولویویهچی بخری درکن می تا سفردا

." بخوردیگهتمومه،بروتوقنسحدتی ملی،بگیراین

 سر ،آخرینقطعهریزگوشتراجلوینو خروا

گیردمی خروات هگوشترا آوازبلعدیم، وسرخوش،

، سر دستیبر رهای سسروگردنخواندمی غرو

و تویکندمی،خرواراداخ قنسجاکشدمیخروا

قنس روی را کشدمیمندراضخیمی روی ،با  شت،

 ملینه با  شمی تشک قنس،  هنیاکهنهنزدیک را

کندمی ر  باالی از سربا  شتو خانه حیاط به رو ،

:دگویمیوباصدایبلندکشدمی

" زود من خواب یمننه شام  خست ، ،خور ینم،

"بیدار ن ن.

تکتکهاستاره  یدا شب آسمان وشوندمیدر

بهتاری یزنندمیچشمک  سر خیره شب،انتهایبی،

دررویایجن خروافردااست.

***

است، شده میاصره بزرگ خروا چند میان ابرش

،ابرشدورخوداندبسته،جایخار،چاقوهاخروای ابه

هاخرواراسیمکردهاست،سرش س، رهایچرخدمی

 ازکنندمیترتن حلقهمیاصرهرا ابرشترسیدهاست، ،

 هاخروامیان فراری دیجویمراه حملههاخروا،

،تاجرودمیتاجابرشرانشانههاخروا،ی یازکنندمی

بهنو  تاج ارهگیردمیرا ،زندمیخونفواره،شودمی،

وباناخن،صورتتکشدمی،موهایتراکشدمیننهجیغ

خراش دهدمیرا ی یاز باهاخروا، ابرشرا  سسر ،

،ننهخوردمیتلوتلو،شودمی،ابرشگیجزندمیچاقوی ا

 ابرش سینه به لگد جیغزندمیبا و

"گردنبند کو؟":زندمی

 ی ابهابرش نو  زندمیننه ننه،،

زیربو  باگیردمیابرشرا وسرشرا

راجداشده،سرکندمیدستازتنجدا

:کشدمیوجیغاندازدمیجلوی سر 

"گردنبند کو؟"

سرهایچش  شده، خیره  سر  به ابرش خونی

،ابرشآواز ردیم، سر ازخوا خواندمیآوازجداشده

.خواندمیصبیگاهی

***

 را ابرش  سر  بزرگی سا  زیپگکاردمیداخ  ،

،سروگردنابرشازانتهایش ا زیپکشدمیسا را

.ماندمیسا بیرون

 هورد را چای است ان ننهکشدمی سر  به رو و

:گویدمی

"هدار ،راشدوره،شبدیرمیا .مسابق"

 چیزی لب زیر گویدمیننه لندی و غر ،کندمیو

 وارتیهابیج سر  را یککندمیسی در گردنبند ،

 چاقوی است،  و دارضامنجیبت مقداری و کوچ ی

خردوچنداس نااریزدرجیبدیگرش.

جوادیه دارآبادخودسنریاستطوالنی. تا جوادیه از

  یادهآهنراهتا ازرودمیرا بایدباآهنراه، تاتجریترا

 تا تجریت از و برود شمیران دارآباداتوبوا بارا

.بواینیم

گیرد، تاج  تاج را به نوک می
شود، خون فواره  پاره می

کشد،  زند، ننه جیغ می می
کشد و با ناخن،  موهایش را می

 .دهد صورتش را خراش می
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 میدان میدانآهنراهدر میان حوض کنار را ابرش

بردمی آبی حیوان نوشدمی، است، گرسنه هایتچش ،

،گرداندیبرم، سر ابرشرابهداخ سا زندمیدودو

ورویصندلیآخرشودمیبهسمتایستگاهاتوبواروانه

.شودمیریجاگنااتوبواشمیر

ان سر ،کناررودخانهدارآبادمسابقهرای یازدوست

ن را مقاب  طر   سر  است، داده ،شناسدمیترتیب

است جوانی استکه ویباالشهردوستتبرایتگنته

 اما خروا، کدا هی عشب ابرشهاخروااز یتمث 

شتدون نیستند.

، سر دستیبهسرشزندمیابرشگرسنهاستوغر

بهنوکشدمی ابرشدست سر را  سر گیردمی ، ،

،رسی می:صبرکنگویدمیوزندمیگرمویبهسرابرش

،مسافرکنار سر باتعجببهرفتارزندمیابرشبازغر

.کندمیاووخروانگاه

 از بواینیم سر   یاده مسیرشودمیدارآباد ،

 رهگکری از را چند رسدمیرودخانه ،

هوبهکوچکندمیخیابانوکوچهرارد

 رودخانه دوستترسدمیدرختی ،

مسابقه می  به ه  با است، او منتظر

هنوزنرسیدهاست.جوان.روندمی

کناررودخانه، سر ابرشراازداخ 

وخارهارابه ایتآوردمیسا بیرون

،گرسنهنوشدمی،ابرشکناررودخانهمقداریآ بنددمی

هرانو میزندکناررودخانهایسن وکالفهاست،میان

. اشدیمرابهاطرا هاخا وباچنگالت

،دوست سر بهرسدمیمرسدابنزیمش یازراه

شااتومبی  وکندمیاره تیپ است، مسابقه طر  که

 اتومبی ، لعا  و رن  راهایچش درخشت  سر 

زندمی دو جوان.  یاده اتومبی  خروسیشوندمیاز ،

است.هاجوانصابونیدرآغوشی یاز

 علیک و سال  ه  با ننر چهار کنندمیهر جوان.

:گویدمی

" و شرطروآوردین؟"

گردنبندراجوان،آورددرمی سر گردنبندراازجیب

:گویدمیوکندمی،باالو ایینگیردمی

"قالبینباشه؟"

:گویدمیوشودمی سر براق

تیه،واسهننمه،طالیمامرا دوزوکلکنداری ،قیم"

"اصله.

جیبجوان از تومانی هزار چکصد تراو  برگ دو

هاوگردنبندرا،تراو گکاردمیورویگردنبندآورددرمی

:گویدمیودهدمیراههمنابهجو

"بزارروکا ود."

هاوگردنبندرارویراه،خروادربو ،تراو همناجو

.گکاردمیکا ودمرسدابنز

ودستیبهسروتاجگیردمیزیربو  سر ،ابرشرا

.کشدمیودمت

، سر ه .کندمیاعال آمادگیجوان

هاخروا ه  مقاب  دورگکارندمیرا ننری چهار و

.نندینشیممیدانجن رابهنظارههاخروا

،قدصابونیکندمیابرش،قدوقوارهصابونیراوارسی

نیهو ووالیحملهدارد،چنگالترااست،صابوبلندتر

 خا  کشدمیبه صدا گلو ته از آورددرمی، خواهدمی،

 سرسربهسریع ابرشاما است،آرا بشود، گرسنه است،

او زیرزبانتمزهخواهدمی،دلتخواهدمیدلتخون

فرصتحریفرا بعدسر و خونبدود

نشانه را صابونی تاج ب شد، خا  به

 ررودمی سیم، را گردنت های

کندنمی بازتیهابا اما کمی را

کندمی صابونی بازیخواهدمی، سور

 باز برایتمیدان ابرش ،کندمیکند،

 ابرشجهدیمصابونی به سینه با و

کوبدیم رانده عقب به قد  ابرشچند اندازهشودمی، ،

 دستت صابونی گاردآمده ریدن دوباره صابونی است،

ایگیردمی انگاری، برسرخواهدمینبار، خار اهایترا

 باز میدان دوباره ابرش ب وبد، صابونیکندمیابرش ،

جهدیم ابرشو  سر برای را  اها ابرشسردهدمی، ،

نو چرخاندیم به را تاجت صابونی، سر  شت از و

گیردمی یات ه، را تاج صابونیکندمیاز تاج از خون ،

 ابرشزندمیفواره ، را تاج بهبلعدیمت ه مانور جای و

ازدوطر روی اهاوخارجهدیم،دهدمیصابونین را

 صابونی فرونشاندیمسر صابونی چش  به خار یک ،

،ابرش،ت هدیگریازشودمی،صابونیگیجوکوررودمی

.کشدمی،صابونیجیغکندمیوگیردمیتاجرابهنو 

نو همجوان،کندمیایاشارهبههمراهتجوان راه،

 سگردندوست سر  وگکاردمیبراقیکتیزیرا

"ت وننخور،بروتوماشین":گویدمی

،ابرشبهچندمترزندمیلگدمی میبهابرشجوان

آن  رد استشودمیورتر مانده ماد و گیج  سر  ،

ابرش گرسنه است و غر 
رش زند، پسرک دستی به س می
کشد، ابرش دست پسرک را  می

گیرد، پسرک گرمپی  به نوک می
 .زند به سر ابرش می
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زیربو یصابون،جوان،دودیمابرشطر به وزندمیرا

.دودیمهسمتمرسدابنزب

داخ همجوان تیزی، تهدید به دوست سر را راه،

 رویکا وداندازدمیمرسدابنز از گردنبندرا  و و ،

ونندینشیم،داخ مرسدابنزجوانوهمراهداردیبرم

.روندمیوکنندمیباسرعتفرار

آغوش در را ابرش  سر ،

گیردمی فرار به حواست جوان،

است،نی گردنابرشکجمانده ست،

 لگد ضربه گردنتراجوانانگاری ،

خردکردهاست.

،تازهمتوجهزندمی سر بو کرده،ابرشرازیربو 

.اندرفته،همراهتودوستتنیستندوجوانشدهاست

،ازچنددودیمبهسمتخیاباناصلیدارآبادکنانهیگر

؟ رسدمیداموزش یراموازهآدرا

.داندمیسینک

بردمیبیجبهدست داخ  چاقویتیهابیج، فقط

وچندس هاست.دارضامن

همه ولیکهداشتهرادرمسیرآمدنخرجکردهاست.

 تجریت میدان سمت آنجادودیمبه شاید تا

داموزش ی یداکند.

زبانت است، مانده  ایینابرشازه جدا نو باالو

سخ است، شده زرد و ننسخشک  سر کشدمیت ،

وچندقطرهآ بهدهانابرشنشیندمیکنارجویآ 

.چ اندیم

کندمیاحساا ابرشسرد لیظهشودمیبدن چند ،

.کشدمیبعدابرشدیگرننسن

 خیابان کنار جوی جدو  رانشیندمیروی ابرش ،

دیبویم گریه  رهایتکندمیو داخ  را انگشتانت ،

کشدمی مویه ندکمیو هایچش ، را ،بنددمیابرش

است.زدهمی، اهایابرشبوسدیمسرخترایها لک

 شودمیبلند سمتتجریتراه به  ار افتدمی، به ،

،زیردرختچناریایگوشه،داخ  ار ،رسدمینیاوران

 چاقوی با  یر، و غرو کندمیایچالهدارضامنقطور ،

وگکاردمیداخ چاله،ابرشراآیدمیاست،صدایا ان

. وشاندیمرویتراباخا 

وچاقویخونیهادست ار داخ سرویسبهداشتی

د.شویمیوخاکیرا

دلت است، گرسنه برود.  یاده باید را جوادیه تا

.خوردمیوتا  ی 

ابتدا جنو یاز سمت به  اسداران راهخیابان به

.افتدمی

مرسدابنهمان خیابان، رن  ار ابتدای سنید ز

هایتچش یاشده دیربایمرا ،بردمیبیجبهدست،

دارضامنچاقوی آورددرمیرا ضامنرا تیوهکشدمی، و

.نشاندیمچاقورارویبدنهمرسدابنززیتنو فلزی

***

 فردای دلگیر،آنصبح غرو 

 و  لیسوشتیسدویست به ننر

بیمهیهاشرکتراهنماییورانندگیو

کارشناا درخواست و زدند تلنن

وشتیستصاد وبیمهبدنهکردند،بدنههمهدویستو

 اتومبی  شیئیباالمد دستگاه با  اسداران خیابان در

■شدهبود.یخطخطزیتنو 



:نامهواژه

قرمزوزردبارن خروسی:ابرش

چی  قرمزایدیسناهیسخا خا رن بهخروسی:

سنید

سنیدیاورن ییطال شتتکهسیاهسیخرو:صابونی

استقرمزرن  شتتکه

و:دون  برسنجتمعیارخروا، هنایبلندی

استدان شت

حریفسر شتدرخار اراکهخروسی:زنکاسه س

کندوارد

واردیاقوی ایضربهواسطهبهکهحالتی:شدنکری

واخرگردنوسراعصا یاوچش گوشبهخارشدن

.خوردمیتلوتلووشودمیگیجوشودمیدچارآنبه

 اهایتبهباکهیخروس:زنخار بیآسفیحرخار

دکنیمفروفیحربدنبهخارهاراسوزنمث وزندیم

زدهدانیم شدهروزی مسابقهدانیمدرکهیخروس:

است.

 مرغجوجه:کیفر

نوک باال و پایین ابرش از هم جدا 
مانده است، زبانش خشک و زرد 

 .کشد شده است، سخت نفس می
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 «یك دورهمی شبانه»داستان کوتاه  
«مایدهمرتضوی»نویسنده



یکمهمانیشا دوستانه. اواخرزمستان. یکشبدر

."یدورهم"خودشانبهقو ای

رفتمیطر آنوطر نیاشبمدا آن وقرارآرا  .

گرفته گر بود، سرد خانه داخ  هوای این ه با نداشت .

 جلیقه وا یبافتنبود . درآورد  سنید  بلوز روی از را

بیشترشانتوینشیمن،انداایگوشه بودندولوشدهخت .

کهکوروشکلی زشانرا"ای یا"یراحتیهاکانا هروی

دادهبود.

 وقت باریکهرچند جمع گپشدندمیدوره  و

ندوگنتمیدرکیتشانییدانشجوخاطرادازند.زدمی

استادهایمیبو ومننورشان.

دور سیگار دود از تار حصاری

وبابک درا شدهبود.نشیمنکشیده

سر و ه  گردن بودند انداخته دست

 هایحلقهاین ه تربزرگکیکدا دود

ی ی سازدیگریازهاحلقهند.دادمیمسابقهشودمی ،

 بیرون دهانشان آویزانآمدمیغار و معلب هوا در و ند

یبندبازالمویک.فقطاینجادیگرهایحلقهمث شدندمی

اینحلقهبهوجودنداشتتا یگاریجاسبورد.ی یآناز

نور و بود شده سرریز سیگار ته از میز روی کریستا 

نشیمننورک درفضایشدمینارنجیکهازشانساطع

.آمدمیبهچش کامال 

 مانیدوستاوای  از بابک، حدشانیهاجمعبا این تا

 ه  خوش  حتی نبود . کههر.آمدمیگریزان جا

عشقیکهکرد میشانیهمراهندرفتمی خاطر به ه  ،

ن ه  داشت ، بابک بیاور .خواستمیبه ک  جلویشان  

رفتمی مستند فیل  فلسطین، سینما تئاتر. یدیدیمی 

 قو  به نمایت منمعناگراهاآنشهر، نظر از و

و ردچرد تماشا کافهگهی .کردمی، توی ه  گاهی

بهترکردمیبیآی وشدمیجمعدوره هاکتا  یا ی ،

فیل وسینماوکتا بودندوپیتر.کردندمیبگوی بیآ

ند.گکاشتمیرابارسازل یفایسندهینویک اچهکلههربار

وبابکشبه طببمعمو ،بیآباالگرفتهبود.آن

مهرنوش ه   ایمهرنوش.کردندمیک ک با ساق

انداخترویزانوی دامن یچازیی یآنباری ترا  ا.

یطورهمان.یاقهوهورنییهاچ مهکوتاه وشیدهبودبا

گنت:زدمیدستهبیلتراسوهانهایناخنکه

هستتموراکامییهانوشتهکهتویولیمنتخیلی"

 "روخیلیدوستدار .

لب ه  دار  دوست گنتن کرد،اتریاهموقع غنچه

سودبزند.خواهدمیانگارکه

ف بابک  ایتاشخورده یننجان کنار عسلی روی را

گکاشت،نیشخندیگوشهلبتااهرشدوجوا داد:

اگهیزنیمسنگتروبهسینهقدرنیااینژا ونیهکه

اگرناشریعمرا شدمیسندهیونوبودتوایراندنیااومده

 کنه.شدمیحاضر چا  اراجینترو

عنصر که خیالی  رند و چرند هر به

ی نمیگن!تخ

فرط از که چشمانی با مهرنوش

شده معمو  حد از گشادتر هیجان

، ریدبهدیجویمازخش گوشهلبتراکهیدرحالبودند،

بابک:

چندتاازکتابهاشروخوندیآقایمنتقد؟

 که همونی ...ه بفقط بود اسمتچی دادی. کادو

"ناگاوایشمیمون"آهان

.لطنا  سااهارفض ن ن

نیشخندگوشهلبتتبدی برداردستولیبابک نبود.

گنت:دهیبردهیبراشخندهبهقهقههشدومیان

َآخ... خداییمیمونسخنگوه شدقهرمانداستان!

کوروشتوبیایهچیزیبهاینبگو...

مهرنوشنشست  درا وکوروش قیزدندزیرخنده.

گردنت:رویدستهصندلیآبتینودستانداختدور

عزیز ایناروولشونکنهیچیبارشوننیست.

بلندمهرنوشو آبتیندستکشیدبهموهایصا و

 مث من ه  او زد.  سازکیبود.واردتازهلبخند ماه

بابک شد.اشسروکلهنامزدیمنو رفیبدوست یدا و

دروغ."نامزد"مهرنوشبهقو ایفابریکمهرنوشبود.

نامزدیگنتمی نه. نهجشنی، .حاالایحلقهدرکارنبود.

 نامزد، اصراریداشتبگوید دیشا.دان نمیمهرنوشچه

.دیچرخینمدردهانت" سردوست"ه 

را  اش خورده میبابک فنجان ن
روی عسلی کنار پایش گذاشت، 

 .نیشخندی گوشه لبش ظاهر شد
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راکهازبابکعلت.گکاشتمیاو ه میل نهماناز

مددباه صمیمیکی رسید ،منومنیکردوگنت،

بوده،بههمینراجدیگرفتهشانرابطهومهرنوشبودند

.کندمیبهمنحسودیخاطرحاال

 ه  شاخکنانخندهبعد همچین یه نامزد بود: گنته

شمشادیبودن،حسودی دارهدیگه!

اماهرچه؛موقعخیلیسریعازاینموضو گکشت آن

اطوارهاییحتشد .ترحسااگکشت ادا سر بار چند

هآمد .منازمدتیکوتابعدمهرنوشبابابکحرف شد.

 ،مث خودش.گکاشتمیه دیگرمیلتن

 او ن روی مث کیآشوزخانه بود. خا نشسته من

 خانه. جاهای بهترانگارانگارنهبقیه یا دارند. مهمان که

 ماهی چند دارد. زندگیشدمیبگوی  کوروشتنها که

کردمی زیاد قب نامزدی، را کیمیا کهطورآن.دید می.

 بود ، دورهمیگکار ایهشنیده کوروشواین کیمیاها،

کهخیلیخو وخوشااهرا بودند.

بودند.همیشهدستدردسته وارد

ند.دادمیوتویبو ه ل شدندمی

 باااهارنظرتما  همیشه کیمیا، های

یوچراچونیبتایید همراهکوروش

آنبود. به خیلی شانرابطهاوای  دل  .خوردمیغبطه

واستخمی مث  جمع، در ه  بابک و رفتارهاآنمن

.آمدمیخوشتن"هایبازلوا"نیاکنی ،ولیبابکاز

:گنتمیصدایکوروشازنشیمنآمدکه

یکساعت بال، خندق کردن  ر جهت میتر  حضار

.کن میتننساعال 

ه  بعد شنید ، را بابک و  درا  قهقهه صدای او 

 اهایقد صدای نزدیککوروشکه من به  شتسر ز

.شدمی

تواینجاییدختر،معلومهخیلیگشنتهها.

لبخندیزد وگنت :

تره.هوایاینجاسال دیترکیمسر ازدودود داشت

باز!

 فلن  و قارچ چندتایی یخچا ، از یادلمهکوروش

با چنان آشوزخانه. تخته روی گکاشت و آورد بیرون

 هاآنمهارد خرد دکرمیرا تصور آد  یککردمیکه

سرآشوز دارد کارماهر این انجا  کهالبته.دهدمیرا

نداشت.اشیآشوز تی  ختیمکیاستحر  حد در

آنملی. بهاصال شبه شا ،استیکبودباسسقارچ.

همهخودشانراباریکوقتهرچندخاطرهمینبودکه

 کوروشمهمان کبعد.کردندمیخانه رفتن ه از یمیا

زیادترشدهبود.هایمهمانبگینگیاین

مخلوطقارچو تویماهیتابه.کوروش، سراند فلن را

"سبزچسبان وشیدهبودباشلوار سیاهیرکاب ." وما

بودبهمناسبتکادو اشتباهنیامیسکیمیا سا تولدش.

دعود معمو  طبب ه  ما بود.  یت ماه چهار ن ن 

نورخوشدکورباالیشهر.یهاشا یکافازی یداشتی .

جانک  از کافههاسقفیالبالقرمز در موجود نور تنها

گکاشته دار میزچندشمعدانچوبیوارمر رویهر بود.

بشود. فضا نوری ک  جبران تا مث یفضابودند داخ 

کافهیکس ان حتیرویدر کشتیدزداندریاییبود.

یدرودیوارهایکافهه  رازچوبینصبکردهبودند.رو

اس لتبود. سیاه دریاییمجسمه رچ  چوبییکدزد

اردو میز کردمیییخودنماه کنار دزد داشتو اکی.

بهدستویریشمشسیاهبود.اشییجلوجایسهدندان

بهسرداشت.یا وره ارهکاله

بود. کشفکیمیا جالب، کافه این

االیبرجیبود یازدوستانتبیخانه

شدهواقعآنکهکافهدرطبقههم ف

ش  ایمیکبود. که را چوبی منو

نقشهگنجبودازرویمیزبرداشتوشرو کردبهگنتن

غکایت کدا  استاین ه افتضاحخو  دسرش کدا  و

بایدازایننوشیدنیسنارشبدهیدو...اغلبحتما استو

چونداشتی .هاکافهوهارستوراناینسناریورادرهمه

 جابهبیشتر رفتمیهایی که هاآنی  ند.دادمی یشنهاد

دوآنیهاسنارشتسلی یراحتبهاینبودکههمهجالب

کهاینموضو رابابابکمطرحکرد ،ازباریک.شدندمی

کورهدررفتوگنت:

اه ایراد همه از ه که دویریگیمتو ببیناگه ست!

خدابههاشرکتن نی.ونیدیگهتودورهمینداریمیت

ش !ناراحتنمی

کلی ه یادمه طرفداریبه خاطر به نه بود. برخورده

ودبهخاطربهایندلی کهاوحاضرنببل ه،هاآنبابکاز

ه وقتهی هایمسخرهب شد.مندستازایندورهمی

جری این کجای کهناننهمید ، عدهباریکماهی یک

قدراینبزنیسروتهیبحر یچندساعتراببینیوخاص

طورنیاکههاآنبرایاکیپک دستجکا ومهیجاست.

وولزسبزیجادصدایجلزهنوزه هست.حتما بودو...

همینف رهادرماهیتابه،آشوزخانهرا رکردهبود.داخ 

بهکوروشگنت :اختیاربیبود که

من  کیخانه روی اوپن آشپز
خاک نشسته بود. مثل بقیه جاهای 

 انگار که مهمان دارند. خانه. انگارنه
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دلتبراشتن شدهنه؟

سرشرادادمیراتنتهایسبزکهطورهمانکوروش

دادوگنت:ت انبهچپوراست

شد ازدستت.خالص.توبگوحتییه ره.ابدا واصال 

.گرفتمیایرادکسهمهوچیزهمه.اززدیمغرمدا 

تو رو کیمیا اهدایی لباا وقتی خورد . راستتجا

کیمیاروکردهکهدلتهوایحتما تنتدید ف رکرد 

 ایناوصا ، با اما  وشیده، یادشنیستکهاحتماال اینو

اینوکیمیابراشخریده.

ازیخچا بیرونآوردوبایهالهیفکوروش، گوسالهرا

حا هماندربینتککو حسابی هنونازکشانکرد.

ادامهداد:

نیگابهخوددن نکهکاربهکاربابکنداری!کیمیاتو

دونیبعدهردورهمی.نمیکردمیمهکارایمنفضولیه

 به خان باید  س چرا .دادمیجوا 

اونجااینوگنتی؟منظوردازفالنحر 

 گنت اینو چرا اون بود؟ و ...چی

کهکردمین بود.اششهیهمکار شده

 داشت قو کردمیا خنهدیگه به .

روکهیارابطههمینآقابابکخودمون،

کنیباه قیچی باهاا ن نی حا  اش

ه کیمیا، قیچی! مهرنوش،ه داداش،

چو ضدحا زدناشونروخوردن!

بود. یهادستکف منسادهروبگوچقدرعرقکرده

 .جملهآخریه ف رکن ازخوردمیراشانرابطهغبطه

برداشتیکرددان نمیدهانت رید. حالتنگاه چه از

امهداد:کنانادومنکهمن

:البتهتوبامهرنوشخیلیفرقداری.بابکتوروخیلی

مهرنوشآنقدرهاه لیلیومجنوننبودند.بادواداره.

لیلیومجنونبودندولینهخیلی! سبابکدروغگو.

بهخود داد و رسید :یجریت

چندوقتباه بودن؟

 هالهیفکوروش داخ ی یی یرا گکاشت انبر با

ما صدای چدنی. بهوقالشان یقهیتابه نشیمن از هنوز

.رسیدمیگوش

سا کینزد: دو ه ؛ با دانش ده آخر سا  یعنیدو

کهازهمونسا او ،همه،همدیگروگرنهشدندیمیصم

ی .شناختمیرو

حر  بقیه منتظر من این ه اشباش هکوروشبدون

ادامهداد:طورهمین

.هامش  بهقو شاعرافتاداوای خو بودنولی...

قطعکن وبرگرد ا حر کوروشرگنتمییکد 

 از ولی بقیه. و بابک  یت خیلیطر یکنشیمن ه 

بامهرنوشدرچهحدیاشرابطهکنج اوبود کهبدان 

 اطمینانداشت ک دستبوده، حاالدیگر ایناوصا ، با

بودهزدمی دآنکهبابکازیاسادهفراترازصمیمیت

بابکمنه مددکمینبود.قدرهاآنسا دواست. و

تازهچهارماهاز؛وبعدازشتماهدوستی،نامزدکردی 

گکشتمیمانینامزد ه مانییآشنا. سا  یک به

ازف راین همهرنوشبیشترازمنبالیظهیک.کشیدمین

حال خرا شد.شناسدمیبابکبودهواورا

وجودمرادرآشوزخانه ا فراموشن هیامث وشکور

باشدمشوو زیر بودوسسهاکیاستوروکردنکرده

مرتبه  آنو انیاتاتهنگیرد.زدمیقارچوفلن را

 اییکرد وباکالفگی رسید :

خببعدشچیشد؟

... چی؟...آهان نیس.دقیقا بعد یاد 

 از کن  شیالیوف ر اینا شد درا  رو 

نیس. یاد  خدا ...به کیتبود یا...سنر

 اواخر این کیمیادقیقا ولی و من مث 

 ه   رو ای به بابک یچیدمیمدا  ند.

وه ناخ برداشت معروفترو قیچی

...ینطوریاریسمانرابطهراقطعکرد،

 آشوزخانه قیچی با هانانداشت سبدته.دیبریمرا

یاهچهارخانسنرهدستما حصیری و راهانان هنکرد

عصبیکرد وگنت :یاخندهچیدداخلت.

سلیقه!همهاینآفرینبه

همهقدرشومیس" آشوزیتی ه! االاونلیقهو دونن.

کیمیایاحمب!

راازجا راند.ازاین هکیمیارومانیهردوصدای درا 

ننسعمیقی درا احمبخطا کردهی خوش نیامد.

کشید:

بویی!بهبه چه دستچه! ما! کوروش آقا این کرده

رواز شتبسته."وریالجیمی"

منانداختوگنت:یسرتا ابعده نگاهیبه

میادا، بهت خیلی سنید  وشیدی! قشنگی بلوز چه

نیستا!قهیسلخوشبابکناقاله ک نیاشیطون.

.چندباریگنتمیو ردچردبازداشتطببمعمو 

یولکنه.نتهبود کهخیلیزیرگوش وزوزمیبهبابکگ

وقتی لباس اهدایی کیمیا رو 
تو تنش دیدم فکر کردم حتماً 
دلش هوای کیمیا رو کرده که 
اینو پوشیده، اما با این 
اوصاف، احتماالً یادش نیست 

 که اینو کیمیا براش خریده.
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 که بود  ا چش بابکمعتقد چش  ساینازتر خدار

!نیافریده

کوروشار ساالدراداددست وگنت:

؟یکشیمزحمتشو

بابککناره رویتختهسنیدآشوزخانهچید .کاهوها

بود.حا تابه شما نگنته سنرشانبهکیتو چیزیاز

خت روابطشانکرد یمف ر مهمانی و رستوران به

نشودمی ه خطور ف ر  به مسافردکردمی. ه  با که

بود . احمب چقدر باشند. رویچاقورفته حرص با را

راکاهوها بابک دروغ از  ر گلوی که انگار داد  فشار

دورهمیچرا.بر می این در وقتهی شانیکوفتهای

می به سنرهایشان از ازحرفی بابک بودند؟ نیاورده ان

داشت.یهاتیحساس خبر بادانستمیمن بدان  اگر

،میا مم ناستبااواندرفتهمهرنوشتااینحد یت

...ازدواجکن 

 بشقا  هر توی گکاشت،ت هیککوروش استیک

رویشانراباسسقارچ وشاندودادزد:

کی هر حاضره. امشبیادبغکا ورداره. سلفبشقابشو

سرویسیه.

شد.  یدایشان ه  دست در مهرنوشدست و آبتین

سرش ومانیهابشقا بابک.ه نا شت برداشتی  را

نشستی  شتمیز. درا برایهمهنوشابهریخت.اولیرا

تازهحا تابهانگارکهازسرشببابکتعار کردبهمن.

زدوگنت:ا شانهمرادیدهباشد،دستیبه

کو؟ادقهیجلخوشگ من!راستیچطوری

 افتاد  چنگا  و کارد با و زد  کجی جانلبخند به

 گرسنهبود کهدرطو مددصر شا ،قدرآنغکای .

احساا کن . نگاهشان تا نیاورد  باال را سر  حتی

کدامشان یهکرد می دوشناس ینمرا هر از تلنیقی .

.دادمیوآزار افتادهبودبهجان حسبیزاریوغریبگی

شبکوفتیزودترتما شودتات لین آنخواستمیدل 

کن . سرهیرابابابک

مانده. یاد  به مبهمی چیزهای شا  بعد انگاراز

زدند.چایراکهنوشیدندبهوحر نشستندیساعتکی

 شود. حاضر زودتر که کرد  اشاره ازیساعتکیبابک

رسید شبمهین که بود راه،مانخانهگکشته طو  در .

ه بابابکحر نزد .اوه چیزینگنت.وقتیکال کی

:وگنتترمزکرد،دست راگرفتمانخانهجلوی

قو  از ک طوالنیشد، امشبمهمانییه دار  قبو 

کن،عزیز .یعکرخواهمادرد درومناز

عصبانیتگنت :وبادست راکشید 

 د طر مناز از ه  تو مادردر ه بابتو زدنبه

کن.یعکرخواهنامزدی

شد .  یاده و کرد  باز را ماشین سر،ازدر  شت

.حتی یادهنشدتاعلتکرد میسنگینینگاهتراحس

بود.ا یناراحت برده شایده بو بورسد. روشنیصدارا

 مجدد کهنتیماششدن قن دیکلشنید ،را در را

شد.ودورتردایماشیندورچرخاند وداخ شد .ص

تامدتیاینموضو کهبابکبهاینراحتیدستاز 

عکاب باعآنشد،قد تی کشیدوحتیبرایآشتیه 

تنها.شدمی طو  در مددکمیتس ین آنچیزیکه

دستمن"یبرقیچیرابطه"اینبودکهاینباردادمی

 ■بودنهاو.
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 «تلواسه»داستان کوتاه  
«میمودخداوردی»ویسندهن


(شودمیای)کچالهشرو شدیاززیچهمه-۰

دارندوماای)داشتهباشندیتیاهمتوانندمینهاچاله-2

( یدانینم

الستیآ-۳ هاماشینکیا جگر که راهاآسنالتمقصرند

؟کشندیمرونیب

ف رو کر شدهاستچاله.-۹

یتو-1 از همه خکیاچالهاداره وسط درآمدهیه ابان

.زنندمیاستحر 

جدو ح -9  رسدمیکندمیدختر   در درآمدتی .

:چاله.گوی میچاهاستومن

.شودمیابانهرروزگودتریچالهوسطخ-1

ون.یزیتلوی،مجرخواندمیغز  شتغز -9

.اندکردهشتریرابحوادثشانصنیادهاروزنامه-۴

رس یملهکههرروزبهچا-۰۱ یکعصبیتناخودآگاه،

.زن یم

یجلویبزرگیوتابلوانددهیکشیدورچالهراحصار-۰۰

.«دیمواابباش»اندنوشتهتیگکاشتهوروآن

استتوهایامدرسهبچهسیسرو-۰2 یافتاده تا)چاله

(امدهاستیبهدستنهاآنازی خبرینساعتهیا

۰۳- نظر خوا ا دهدیخوا رسدمیبه در زیچهمهو

(شودمیبیخبرباالت کلهیوسنیبد)ام انوقو دارد.

.تر هنچالهبازه گودترشدهاستو-۰۹

بی.نهست یایمکنارشرو می،کندمی یچالهصدا-۰1

:تاکاردستتنداد بروگ شو.زندیم

۰9- گویدمیهمسر   رادیزندگیهاچاله: کن،  ر را

ابانمسئو دارد.یخیهاچالهنکرد

نهایحر -۰1 گوش را دهندمی  ،کنندمیا مسخره.

یدباورکنیشدهوبایرواقعیغددبهمسای ی:دگویندمی

است.یواقعکامال یایمادنیایکهدن

دورآن،ازرو میدنچالهیروزجمعهه بهدیحت-۰9

.دکنمیکروهروکروهرندیبیممراکه





ایسرت-۰۴ روز خبر یتر است: اشبا هاخانهوانهیدن

ابانبخوابند.یدکنارخیبایمارانروانیوباندشده

چندننرچماقبهدستبهانددیدهنهیشاهدانبهع-2۱

رادوت هکردهوآنهجو بردهو«دیمواابباش»یتابلو

.اندانداختهچالهیه تویدرشتهایسن 

زب-2۰ خهاناسر وسط چاله که یافتاده بیقرعنابان

انتهایب خواهدشد،درازویمث چاهو

نوم-22 با نادرگویدمییدیروان او نمونه ست.ی:

العالجصعب تما  رایخاکستریهاسلو است، موزش

.اندکردهمیاصرههاچاله

راهایبلند،رودمیجی.سر گزن یمباخود حر -2۳

 بین میچاله ف ر هاچالهکن می، رازمانیچهمهدارند

.بلعندیم

هزارهنتادوچندبهنا چالهوا نوشتهیرمانکوتاه-9۱

چاله،چاله...ا نوشتهه  شتبار

آن هنگویدمیبرشت-۹2 داندمی: اما کهآنناداناست،

تبه ار.کندمیوکتمانداندمی

یازی.نزن ینم.حر ا هگرفتیکهاللمانهاستمدد-9۳

ا به نیه  کار بین مین قدرآنهاچاله. کهاندشدهگود

.کنندمیوجودشانراهمهاحساا

 شتسمیسم-۳1 حتینار  شتجلسه، جلسه و ینار

.اندافتادهبهت ا وه ناکارشناس

ندهی،آکندمیریگکشتهگکشته،حا درگکشتهس-۳9

ن زمیکه براییامعنچهناامده روز ی ی یدارد؟شبو

شدهاست.

باالآنکوچککهازیاحنرهوبها نشستهیتهچاه-2۴

.ا دوخته،چش تاباندیمراینینورضع

او چالهبودهدان نمیکها شدهیحاالخوابگرد-۰۱۱

،هر یکنیمف رهادیوانهمااساسا ایبعدچاهشدهاست

 بهچاهخواهدشد!یبددردرازمددتیسوراخ

 بگویاشمارهچهدان نمی-...هنتادو یرا بهالواقعیف ،

 ■ندارند.یتمامهاشمارهرسدمینظر
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 «قفل»داستان کوتاه  
«میمدرضاغالمی»نویسنده

ازصنیهدرصدایبلندکوبه را تلویزیوندیوسناهیسما

بهسمته چرخا نگاهمانرا یمهدند.بیرونکشیدو

سمتحیاطخیزبرداشت.وبهبرادرکوچ  ازجا رید

 کردخبردارچندلیظهبعدصدایچندننرشستمانرا

دراستواالناستکه کهمیهمانبهوسطحیاطرسیده

 شوند. ااهر  کیرایی عا یسرچهارچو  میمدمن ازو

  ریدی  هرکدا جایمان دریات هو شده ولو وسای  از

برداشتهوسطات برایمی مم نتریننزدیکوبهاقرا

رابهوسطخودمانوبعددادنانتقا دادی وجااختناع

با کیرایی بود مادر  دایی که عباد دایی انداختی .

نخیسیاهدرقا در وکالهرن رهیت راهراهوشلوارکت

 برق گرفت، زنجیریهادندانجا و سنیدش مصنوعی

گرفت.جاناچشمانمدراشقهیجلشدهازساعتآویزان

واردشدند.صورتمانازدامادشانتازهدخترواوبههمراه

یهابوسه بعددوهاهمانیمآبدار چندلیظه خیسشد.

 بودی  نشسته چش زانو مقدمادو میهمانان، چش  در

خنده با عباد دایی میاوردی ، بجا را خوشامدگویی اولیه

ر عید تبریکهمیشگیخود ما به ماگنتمیا باو ه 

 از که دیگرانکلماتی و برشنیده جوا از بودی  کرده

روی رهبینیداییوبرجستهسیاهدرشتخا ی .دادمی

با عباد خود،ف تت انهر دنبا  به را چشمانمان

اشخوردهچرو چیزیکهدرصوردگردتنها.کشیدمی

همینخا سیاهدرشتکردمیتوجهجلبدراولیننظر

مانند وقتیتیله یلبخندهابود. کشید ته دیدار واولیه

روچرخاند،جاهمهعبادچشمانجستجوگرشرابهییدا

«رن؟مادردنگنتکجامی»:دیو رسبهمیمدکرد

«نهداییجاننگنتن»:وگنتکردیومنمیمدمن

همینوبریمناحسااکرد کهدیگربایدبلندشو 

برخاست وبهسمتوسوسگاهیبهمیهمانانانداخت ن

 مادر آمادهکردهبودچیزهمهآشوزخانهرفت ، وفقطرا

الز بودکهسماوری یدوق دیگربجوشد.فتیلهراباال

یخچا وکشید .مادر سنارشکردهبودکهجایکلید

نگوی . کسی به را  یداصندوقچه را کلیدها میمد اگر

ردکمی شیرینی آجدیگر  یو ازتیها ستهبخصوص

دستاودراماننبودند.به شتسرخودنگاهیانداخت 

کیورابهکنجدیوارنزدیککرد ودست شدهخ وبعد

واجاقدیواریرابیرونکشیدهلبشدهقسمتازسن 

رادست  برداشتن درازدهایکلبرای ش ا ، داخ  به

ودهانبود.سر رابهزمینچسباند کرد ،خبریازکلی

رابهش ا دیوارنزدیککرد ،چیزیآنجانبود.چشمان 

کامال رازیرصندوقچهسن راسرجایتگکاشت وبعد

بلندشد ،سر سنگینبراندازکرد خبرینبودکهنبود،

بود. عرقشده لوزید،  یشانی  روی یجاهمهسردی

ج هر گشت ، را آشوزخانه عقل  که سر کشیدمیا

بود کلیددودشده رفتهبودآسمان.کشید ولیانگار و

 قن بود.ت انچندبارقن صندوقچهرا داد ولیقن ِ

یادهاهمانیمقن بود.باخندهه آنیخچا رفت ،سراغ

 افتاد . سرعتبه کیرایی رسانده سماور به را وخود 

 رازچاییکردهااست ان سینیچایبهوسوس را با

سمت کیراییحرکتنمود ،داییمادر باقدکوتاهخود،

باالی کیرایبه شتیل دادهبودوچشمانتحرکتمرا

 کردمیدنبا  جلویچشمانتگرفت  چایرا تعار . و

ازنزدیکخا دماغتراندیدهبود ،مث قدراینکرد ،

دسرشراکمیجلوتریکتیلهسیاهسنگیبود.داییعبا

 و کهیدرحالآورد نعلب ی داخ  را گکاشتمیاست ان

مث شمادارهچهنیازیبهی سرهامادردوقتی»گنت:

«دخترداره.

ببینچه»:وگنتلبخندیبهدخترشاشارهکردوبا

«ریخته...بوشه کهمعرکهاست.یرنگخوشچایی

 شد  دور لبخندی با نگاهت مسیر باز سمتهو

 وشاندهبودتیرتهکهدامادشان بوریصوردالغرشرا

 کرد  چاحرکت گرفت ،ییو او مقاب  وشلوارکترا

ادامادی تمیزی از نوش ییو زدمیبرق خیلی آرا ،

چای بااست ان را بهبرداشت،اشیاستخوانانگشتان

براششدهقرمزیهالبمادر  یچید ،ییدخترداسمت

کشگونصوردگند  زیباییخاصیاشدهیو بود، داده

وکمر رادنبا کردهاشدهیکشخطصا ابروهایمداد

راراستکرد .بازف رکلیدمث میمدرموز فرورفت.

که میمد سمت به خالی سینی با هاهمانیممقاب 

عنوانبه  در نبود در مادر بزرگخانواده بودو نشسته

کردومنعبادروبهمیمدییدانشست ،وکنارشرفته

گنت و مجبورن»:  سرها نباشه دختر خونه یه وقتیتو
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 خونه بزرگشدنکار وقتی و بگیرن یاد ه  زن ورو

«دونن.هترمیبگرفتنداونوقتقدرزنشونو

 به چشمترا گنت:یهاشهیشبعد و دوخت  نجره

وقتی» ش وندندیشب را صوتی دیوار هوا یماها

یهاشهیش کن یبولهمسایه ف ر  ایین. هوریریختند

«...ریختمیاگرچسبزدهبودندن

داییعباددندانیبهلبگرفتوازجیبکتتتسبیح

رابیرونکشیدوصلواتیفرستادودرشتتدانهسبزرن 

 جنبیدن با افتادنیهالبهمزمان صدای کبودش

نگاه یهادانه وقتی کرد. آهنگین را فضا بهتسبیح،

صورت رفتتوتقلب بیشترشد.حیتسبیهادانهسمت

 او چرخاند ، سمتمیمد به بهخیا بیرا چشمترا

 بود.حیتسبیهادانهحرکت بهآرامیبهدوخته را سر 

 کرد  مای  سمتت یواش یو میایی»گنت : لیظه یه

«آشوزخانه؟

میمدباتعجبنگاهیبهمنکردوازجایتبلندشد

قب و حرکتکرد سمتآشوزخانه منبه از من  ه و

چندثانیهبعدازاوبلندشدهودنبالترفت .داشتلیوان

کلمن از منریختمیآبیبرایخود ورود با طرف ، به

برگشتو به را جلوترتیهالبلیوان را سر  چسباند،

وگنت برد  نمی»: کلیدکلیدشنیست، دون مامانچرا

 صندویخچا  وقچهو میوه بدون حاال نداده؟ من به را

«شیرینیچی ارکنی ؟

ومیمدکهگیجشدهبودبهسمتصندوقچهبرگشت

گرفتدستتسنگیصندوقچهرادرقن 

 گنت: و دوخت یخچا  سمت به راجاهمه»نگاهی

«گشتی؟...مط...مطمئنیمامانکلیدوباخودشبرده؟

ولیامروزنیست اشتهمیشهکلیدویهجایثابتمی-

ماهاانگاربینن،خونهفقطمامانوباباتورومیتواین-

آخهچرابایدکلیدوفقطبهتوبده...؟...اصلنوجودنداری 

منبزرگتر ،چقدربهتگنت جایکلیدوبهمنه مثال 

 خزانهقارونی.دداریکلیکنیمتوف ریولنشونبده،

 جوابینداد ،

 گرفتاشخوردهتر یهالبمیمد گاز بارا لینو

« اشت؟همیشهکجامی»عصبانیگنت:

و چشمانتدوخت  به را چشمان  جوا آن هبدون

والترابده ،گنت :س

- ه  رو دیگه جاهای بگوا گشتهمن حاال نیست، ...

 چی ارکنی ؟

ه کهنداری بری ازموازه و چی ارمیتونی ب نی ،-

 بخری ...چیزیسرخیابون

حاالی یدوتاچای»:وگنت اکردآنکمیاین او

 «.بهیاددیگهبیارمم نهمامانتااونموقع

آرامیبهبعدقن صندوقچهراکههنوزدردستتبود

درآشوزخانهرفتطر وبهرهاکرد

 چایی»گنت : بهشون باید کی تا چی؟ نیومدن اگر

 «بدی ؟

 تچیزینگنتورف

وآشوزخانهرانگاهکرد طر آنوطر نیامنکمی

بهسمت کیراییرفت بعد

هاهمانیم بودند خورده را منچایشان راو سینی

 هااست انکردنجمعیابروبرداشته سمت ا ییدابه

رفت 

ایران به عراق حمله مورد در داشت عباد دایی

تبرداشت کهاست انراازجلوی اییبهمیض،گنتمی

فقطارنیداییجاندیگهچایی»:وگنتروبهمنکرد ،

«بیار.یگاریرسیزیهبرایمن

 ی یدیگهه »گنت : داییجانیهچاییکهنمیشه،

«میار 

یهااست انمنتظرجوابتباش بهسمتآن هوبدون

لبخندیبهمیمدومننگنتدیگررفت ،داییه چیزی

نهرفت ،ازآشوزخانهمهدیراصداسمتآشوزخاوبهزد 

برایداییببردرابهاوداد تایگاریرسیزوکرد 

دماغ از برد ، ه  را داییعبادآلودگوشتچاییدو 

 و آمد بیرون غلیظی  شتدوداشچهرهلیظهیکدود

کجکرد.دامادشمیوشد.وقتیدودمسیرشرابهسمت

برداشت جن اصال »:وگنتداییعباداست انچاییرا

 هاانسانبین وهماناز قابی  شد.زمان شرو  هابی 

 وضعیت آژیر که ودیشب قابی قرمز یاد من کشیدن

ن خونو اولین قابی  اگر گنت  خود  با ریختمیافتاد ،

ه اآلن ما کوچک شهر یک تو و داشتی  وآرامت

شبدورافتاده نصف نبودی  بهمجبور صدا  شر از

«ببری .ین ناهزیرزم

ا کهقابی ازداییجانمنجاییخونده»میمدگنت:

«رویحساددهابی وکشت...درسته؟

عباد دایی و سیگارشزد به کهیدرحال کمی می

 گنت: بود شده  نهان دود غبار درسته»صورتت شت

حسادداز کاردستبشرداد...همان سر ، او خلقت،

بعده حواوسا اومدبهدنیاقلوقابی بایکخواهردو
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بود آوردوقرارشده خواهردوقلویتبهدنیا با هابی را

رشد از بعد بلوغکه قابی وو خواهرانهااینهابی ، با

دوقلویهمدیگهازدواجکنن.ولیقابی دلت یتخواهر

یدوقلو بود کرده گیر بود زیباتر که دلتخودش و

باعآاختال شدکهنیوهماجب ندازدوبااوخواستمی

دو، هر که کرد  یشنهاد آد  بهحضرد را خود قربانی

 کنند خداوندعرضه قرباندرگاه افتادهرکدا یو مقبو 

کهشو چو ونیداشت یهابنظراو کیرفتهخواهدشد.

خودشرا گوسنند ولیبهترین کرد آماده قربانی برای

نیترارزشیبمشوو بودیوکشاورزقابی کهبهزراعت

میصو خودرابرایقربانیبهدرگاهخداوندانتخا کرد.

خداوندبهحضردآد ندادادکهقربانیهابی موردقبو 

دشمنیقابی باهابی جاهمینوازقرارگرفتهدرگاهت

قابی  آخر در و هابی شرو شد خود برادر خاطررا به

«ادسن کشت.باضربوهوایوهوحسادد

نو انگشتانترابهداخ کهیدرحالدامادداییعباد

 فرو صورتت بردمیموهای تو»گنت: نمیاد یاد  من

«باشه.شدهنوشتهمااینداستانبهاینش  هایکتا 

 برای ه تاییدو میمد کرد. نگاه برادر  حرفتبه

دادنسرنظرخودشرانشانبدهد.ت انفقطتوانستبا

دیگرچیزینگنتوییدا سرعباد بهسیگار نگاهترا

دوخت.دامادداییعبادکمیجابجاشداشیگاریسچو 

ازکشتنبرادرشبهریبهغیاهگیدقابی راه»:دیو رس

« هنتنرسیدهبود؟

وسیگاریخاموشکردداییعبادتهسیگارشرادرزیر

گنت ایشیطان هاانسانیوخودسردرتما جنایت»:

«قس خورده.هاانساندرمیونهچوناوبرایگمراهکردن

نگاهیبه انداخت. ف ر به ناخودآگاه کلمهشیطانمرا

عبادکرد .جابجاشد ییدختردابهلباست انچسبیده

ناخواستهنگاه رابهسمتبه ایمیمدخورد، یوزانو

بودبرگرداند .مهدیکهدرعال خودشیومهدمیمد

ازصنیهتلویزیون داشتداشتیبرنموچشمترا حنا .

ومیمدسرشرا ایینانداختهبردمیگاوهارابرایچرا

انگشتانت بودو بایدایچاره.چاندی یمبهه را نبودو

 هااست انکردنجمعبرای بهشدمیبلند را سینی . 

  اهای  کنار از شد .برداشت آهستگی بلند د یننهمو

آمد بهخودیوزمانراجمعکرد هااست انیوکچطور

قرارگرفتهمقابل ومیمدکهرویصندوقچهنشستهبود 

به نگاه با بود کافی شد . بلند صندوقچه روی از بود.

 ه  او که نیست.وضعتچشمانتبنهم  من از بهتر

ورفتمیبودودبیرستانتربزرگمیمدسهسالیازمن

راه من بود. یکاندازه به قدمان ولی بود  گنت نمایی

.«بایدیهجوریسرگرمشونکنی تامادربرگرده»

«چجوری،باچیسرگرمشونکنی ؟»میمد رسید:

 کنهیمنیهف رای»گنت : خدا شمادار ، کهبگیره،

«منبهعهدهکاربرو یتمهمونا،ب

 که موهایایچارهمیمد بر دستی نداشت، تدیگر

سرشرا ایینکهیدرحالجوابیبدهدآن هکشیدوبدون

بهانداختیم کرد. حرکت آشوزخانه خروجی سمت به

 شدن بها نقشهعملی دیگری چاره ولی داشت  شک

وازآشوزخانهخارجشد دیوتردشکبا.رسیدمی هن ن

بهسمتاتاقکوچ یکهعرض و طیکرده  کیراییرا

رفت .چندلیظهبعدکنارشدمییبازبه کیرایآندر 

 بود  چشم داییایستاده بود.و نگرانمیمد چش  در

داییعبادهنوزدرگیرحم جسدهابی بردوشقابی 

 بودو»بود: کردوقابی دیگهخستهشده یهجایی یدا

ه  جسدهابی را بها ننشست. گکاشترویزمین...،

به گردویی که کالغی بود.خداوند هموندهنت

ازیهای ینزد بعد زمین...، کندن به کرد شرو  قابی 

راباخا تیوروانداختآنکندنزمینگردوراداخ 

شدکهقابی فهمیدکهبرایخالصیازطورنیا وشاند...و

«خا کنه...دستجسدبایداونو

بهدهنداییداییعبادودختردامادچشمانکنج او

همچنانعبودو بدانند. القمندبودندسرانجا داستانرا

بود . ایستاده دایی وییداکنار بود شده ساکت عباد

 یچیدنسیگارداشتدر جعبهفلزیتنباکویترابرای

 گنت :کردمیباز و داد  جا را داییخود  کنار زانو دو .

« برای بچگی تو شما جان چییهایبازدایی خودتون

«داشتید؟

ییعبادکهتازهمتوجهنشستنمندرکنارششدهدا

کهسؤالیوانگارکهانتظارداشتبود،نگاهیبهمنکرد

ابوالبشریاقابی باشد،گرهایدربارهشودمیازاو رسیده

...؟بازی»س ودکردوگنت:یوکمدرابروانتانداخت

 یکردیمکنار درمونرویزمینکاراززمانیکهیادمه

بازیاصال یعنی»گنت «ی رفتمیهاه م تبزمستونو

بازکردکامال داییعبادچشماندرشتترا«کردین؟نمی

اصال ولیچرا...»:وگنتچشمانمنکمیم آکردودر

یاد نمیادکهچیزیبرایمانبخرندباچو ووسای د 

 خودمون برای چیزهای ما یساختیمدست بازی ولی

 کهمث  مانبود.اآلن سن هنتیا یا یکردیمبازی
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،یاباتیرکمونبهوکوهی توایندشتکردمیدنبا ه 

بازیمیلیه بودکه یافتادیمها رندهجون چندتا .

«...ی دادمیشدی انجا تربزرگوقتییه ره

 رسیدهبود سؤالیمنانگارنهانگارکهازداییچه

 جاندای»گنت : تای میچند اینحلقه نو  تو تونید

«بندازید؟هوا یما

داییعبادنگاهیبهدستانمنکردوسرشراکمی

ترعقب چشمانتبرد و گنت: و کرد ریزتر اینچیه»را

«دیگه؟

دوتاهوا یماهستتباببینداییجان،اینجا»گنت :

 ایین ایندگمه شما اگر حلقهمعلبداخ آ ، چندتا

افتندیمبافشارآ به رشهاحلقهصنیهرافشاربدین

اگردیندازیبراروینو هوا یماهاحلقهبایداینوشما

رونو هوا یماجابدین،اونوقتشماهاحلقهبتونیدهمه

«.دیابرنده

بود دستت در هنوز شده  یچیده سیگار که دایی

«همین؟»گنت:

«بلههمین»گنت :

یبازاسبا  ازدستمنگرفتو بارو شترا کردو

وهیجانانگارچیزجدیدیکشفکردهباشدروبهدختر

دامادش گنت: و »کرد برای چیزهای هابچهعجب

«توراخدانگاشکن...،سازنمی

«ببین...»بعدداددستدامادشونوگنت:

 ت انیبه باز دهنِ با ه  داییعباد یبازاسبا داماد

افتدمیگرفتتااگرقطرهآبیآندستترازیروکفددا

وهمسرشنگاهیکردوبهکردیاخندهبعدمتوجهشود.

ه رویراتیهالبرابهداییبرگرداند.دایییبازاسبا 

او خوددیهبارامتیانکنتا»منگنت:وبهرهاکرد

«بازیتچطوریه.منببین 

«باشه»گنت :

صنیهکهوحرکتهادگمهبهفشاردادنشرو کرد 

هوا یماهاحلقه دماغه در بیافتند داییدرست و...

ه دامادشان یهاگردنبا شده حرکتگرنظارهکشیده

بعدازهاحلقه ازکهاینبودند... تا انداخت ،هاحلقهدو را

روشنکند شتگوشتقرارآن هداییسیگارشرابدون

هاحلقهمنتاتما بدهکارینداره،کهنای»:وگنتداده

«راسهسوتهبنداز سرهوا یما.

برایگرفتن سبزرن درازیبازاسبا بعددستترا

 منکرد و کهیدرحالخوشیا  بهیاروزمندانهی نگاه

 کرد میمیمد سورد .یبازاسبا ، دایی دستان به را

شاردادنشرو کردبهفوبعدجابجاشددرجایتدایی

بازدگمه شرو یو داشت  انتظارشرا من که هیجانی

دایی بلند اولینخنده با یادشیطانقصهناخواستهشد.

افتاد . یوقابهابی 

اف ارخود بیرونآمد  هوراییکهمیمدکشیداز با

داییتوانستهبودیکحلقهدیگررادردماغههوا یماقرار

داییف این ه از بعد موفبراهاحلقهازچهارتاقطدهد،

 بود با،ندازدیبشده که بود دامادشان جدید مدعی

زنتکرد به در وگنتجساردشهامتکام رو آقا»:

بهه نیستین،بدیدتامنبهیهچش کارهنیاجونشما

«زدنهمهراردیفکن سردماغههوا یما

 این دست چندین منوا  همین بینیبازاسبا به

دامادشاندایی و حتچرخید داییباریکیو ه دختر

راب نداینکارتواندمیبهترهاآنمادر مدعیشدکهاز

ومیمدمنحر حراردبازیراچندینبرابرکرد.واین

هاآنومهدیه کهبهما یوستهبودحاالایستادهمقاب 

 تماشا خاکردمیبازیرا افتادنیا بار هر با رجشدنی ،

شدکهنی طورنیای ودادمیحلقهجهشیبهخودمان

ازاین هدامادداییوبعدمشوو شدندهاهمانیمساعتی

عباد همه یکحرکتقهرمانانه دماغههاحلقهدر در را

 داییبرایاین هک نیاورد داد، جا خوشیالهوا یما یو

دامادش نباشد شاهد ش سترا و بش ند تی   با بارا

بهوروازجایتبلندشدبارهکیبهافتادنآخرینحلقه

باانگشتاشارهبیرونرانشانکهیدرحالودخترشکرد

دادمی تاریکشد»گنت: هوا خدا، هنوزوماببینتورا

، اشیدتادیرنشدهبایددوجایدیگره  یانشستهاینجا

بلندشدنهرسهننر«بری . مطمئناههمانیموقتیاز

داییجانهنوزمن»:وگنت شدی منروبهداییکرد 

مشوو بازیشدی قدراین،ا اوردهینینیریوشکهمیوه

« ا یادمانرفت.
نهدایی»گنت:رفتیمبهسمتخروجیکهدرحالیدایی

بایددوسهجایجاندستتوندردن نه، دیگهدیرشدهوما

ربرسی ،...مادروباباتوسال برسونیددیگهه بری ...البتهاگ

«بگیدکهداییاومدهبودو

 دامادیبازاسبا روزمندانهی کهیدرحالمن دستان از را

برداشت هاهمانیم چندقدمیبرایبدرقهگرفتمیداییعباد

سوس ایستاد ،و خود  جای گوش یصدادر در تلویزیون

.اگرخوردمیددرموز وو  یچیدولیهنوزداستانداییعبا

؟شدمییچن شتهبود.قابی ،هابی را

جلویتلویزیوندرازکشید .چندلیظهبعدمیمده بهما

 ■شدی .ییجعبهجادوغرقدرصنیهکوچکوباز یوست
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 «های واگیردار دری دربه» کوتاهداستان  
«مری حبیبی»نویسنده



برمیآشنایی شان ده به شبگشت آن به  یت. سا 

هایقزوینرااشتباهسوار رتیاتوبوالعنتیکهازحواا

بود. بارانشده بود. کرده  ر اتوبوارا بویگوشتخا 

گکشتجادهبههی کجایبردارنبودوهرچهمیدست

هایشانبهه گرهخورد.ولوشدکهچش کرجخت نمی

بو کردهبود.شدهبودرویشیشهومعشوقاورامی  

خوردبهشیشهوآندووحشیانهدره بارانوحشیانهمی

رفتند.رویترابرگرداندتابارانوشیشهرانبیندوفرومی

سوارهی  کسی او جز آمد یادش تازه و ندید را کسی

بلند صدای و خا  گوشت بوی بود. نشده اتوبوا

جبازیکالفهعشب شکنداشتکه اما بود ادهاشکرده

به بهباید  راگ. به مثال  جاییخت شود.

هت ارزان است"تو"قیمتیکه چسبیده

اتاق از ی ی طالهایبه چه هر هایتو

شببیشتری"تو"شودمادرشکمترمی

می خوش آنجا در احمقانهرا و گکارند

بازیمی شکنداشتونقتفیلسوفیسرگردانرا کند.

اینآغازفاجعهبود.

ازدستخودشنبودوازجاییکهتصورشراگاهیآغ

نمی تداخ ه  از مثال  بلعیدنت. برای بود ایستاده کرد

چش  خطوطشا "تو"هایمسیر آغازبا به گردنتکه

شدن"دوستداشتن"هولنا  غرق به بود. شده خت 

تدریجیدوآد دراقیانوارویاهایی دیگر.یاهال ماه

بودولیظهحواستشوا کهیک  ردکرده جاده از را

هایدردنا وآغازروزهاوشبآغازانیرا وتصاد بود

بودودرتما   ایانشوا طو کشیده بیمارستانکهتا

 مدد اتاق"او"این در بود. تختکنارش روی خوا ،

کم تبیمارستان،رویشیشهاتوبواوحتیدرحما و

گرفتهمی گ   ای با چگونه تا هی  کرد سنگین،

استخوانیالغرشرابشوید.

مهرباننبودهرگزلبخندیبهلبنداشتامامتعهد"او"

سخت هی و و هروقتتنهایتنمیکوشبود گکاشتو

گکشتعاددونیازبدجوریآنروزکهازاینآشناییمی

بهه می بامعشوقتالا"او"چسباندحتیاگردورا

هاوصنیهمانیتورهاباتنلیوانهاوزدوتویشیشهمی

هرحا اینآشناییخیلیمه ترازکرد.بهاوخلودمی



شیطنت سا "او"های بویبود. از آشنایی او  های

همه چیزبویطبیعیخودشراگوشتخا خبرینبود.

نانبوینانمیمی کاغکبویداد. عس بویعس ، داد،

تدریجهمهاشیابویگوشتامابهکاغکوخانهبویخانه؛

کردن  اره از برانگیز تهو  بوی بار اولین گرفتند خا 

ش   روی گکاشت را چاقو زد. بیرون ضیافت هندوانه

 صدایخنده ناگهان که هندوانه "تو"برآمده از"او"و

چاقوراتاتهفرواتاقخزیدتویگوشت.ننستبندآمد.

 ته تا می   و هندوانه جان در بویبرد و  ایینکشید

ع س زد. بیرون هندوانه جان از العملتازگوشتخا 

یکرد.همههاگریهمیاستشما بوفقطگریهبود.تامدد

گرفتواوخانهداشتبویگوشتخا می

 همین. بود، کرده این"تو"فقطگریه از

مصرانه و بود متعجب خواستهواکنشت

هی  کند ثابت بود استشما  بویکسبا

وبایدهرچهافتدگوشتخا بهگریهنمی

 ایاندهد؛سریع احمقانه اینرفتار به تر اصرار"او"اما

کردهبودکه ایانیدرکارنیستومافقطدرمیانآغازها

آغازکنی .زندگیمی آغاززندگیمیانبویگوشتخا .

 بود. استخوانترسیده موز تا از"تو"تنهاییعمیبکه

ایبودکهبهانهگکشتاماگریههایتنمیاروکتا سیگ

ازدیدارهایتبگکردوهرگزمتقاعدنشودکهکَربوستو

عکا  بوی چنین در  است؛از عاجز آوری "او"اما

نگکاشتایناتناقکوچک و ترینخللیدرکنارشماند

آمدتویرختخوابت،باشانایجادکند.هرشبمیرابطه

صدایسردشبرایتالالییمیموهایتبازی با و کرد

درتما اینسا می فقطیکخواند. کنارش"او"شبها

 که بود شبی آن و "تو"نبود رفت. ایران "تو"از

هاییکهکشیدوباچش تصمیمتراگرفتهبودسیگارمی

آفرید.هیداشت،س ودمیایاززمینبَرشاننمیلیظه

می س ودس ود و میحبا هاآفرید بزرگی شدندهای

ترکیدندوکهدرهوایمتعننمملوازبویگوشتخا می

می بیشتر بو بو میشد. او امانتهای گریه و ترکید

داد؛نمی "تو"اما خو به"او"و گریهگریزانبودند. از

آوردکهبرگشتهبودبهخانهومچالهشدهبودتوییادمی

عنوانصداخنهکنِحلقتبهتختواز تویچواندهدر

گاهی آغاز دست خودش 
بود و از جایی که تصورش ن

کرد ایستاده بود  را هم نمی
 برای بلعیدنش.



 

 2934 ماه فروردین|چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و ششم شماره 31

وقاطعانهیقینداشتیبوضتاستنادهکردهبوداسلیه

 اگر را"تو"که حرکت عم این این از بود دیده

خنهکنگریه توبه"عنواناشبهنمایشی هایمثابهصدا

یقینداشتواینآغازفاجعهبود.کرد.یادمی"تلمزنانه

رفتهبودتا"او"همراه"تو"هایشبانه.کسییبیفاجعه

راگرفتهبودوقرقر"تو"ومی  دستهچمدانفرودگاه

تا بخندد بود سعیکرده و بود حا رویزمینکشیده

 دست"تو"مادر هربا با و عوضکند را النگو بی های

هایزنیتوهوااشبویسیگاربهمنماندهرویلثهقهقهه

بلندشدهبود.

تا"تو" بویفیلرفت تما  و بماند راسو  جهان های

می ان ار کند. میان ار ان ار کرد. که و"او"کرد هست

می ه چسبدهرلیظه با را قلبشان ضربان و او به

چیز.بهان اراند.مجبوربودبهان ارهمهکردههماهن می

هایخالیوگرنهبایدازوبویگوشتخا واتوبوا"او"

وقتآورد.آنایبوگندویتسردرمیهتیمارستانوتخت

خیابانانقال گیجبزندوتوانستغرو دیگرنمی در ها

کتا  نویسندهمیان نا  و ازها کتابیجدید دنبا  به ها

کرد.ان ارچیزتوییرنمیکرداماهی بگردد.ان ارمی"تو"

خاصیتوبهترینواکنتجهانبهدردهاست.بیمزخر 

دردنخور.

بردبرایآزمایتتراک موزاستخوانایدمادرشرامیب

تامیزان وکیاستخوانتمشخصشوددرراهباخودش

می موزف ر تا تنهایی تراک  برای آزمایشی کاش کرد

همگاننهفقطبراستخوانرسیدهبودتا وکیجانتبر

آش ار شود.مادرش مسیر طو  شیشه"او"تما  در

لباا با منتظرخواتاکسی نبود معلو  و بود لمیده  

خواهدچهغلطیب ند؟!کیستویامی

هایمادرشخو بود.وضعترافیکخو وضعاستخوان

هایتگودبود.اشخو بود. ایچش بود.وضعااهری

اشبیرونزدهبود.هایتفرورفتهبود.استخواندندهگونه

"او"مث خوارشکردهبود.سرگیجهبویگوشتخا گیاه

همه ااهر در اما بود همراهت ومدا  بود خو  چیز

شانمث شرا کهنهباارزششدهبود.آشنایی

سخت"او" و متعهد وهمچنان کنارشماند کوشدر

بود؛ ایانیدرکارنبودوهمیشهلیظه ازآنِآغازها وها

لیظه وقت بههر میای خت  صوردجایی آغازی شد

ک  ایاناولیمشخصومعلو باشد.ک آن هگرفتبیمی

ه  با به بویگوشت، به آغازها، به عاددکردند آندو

 دوری به دغدغه"تو"بودن، به  راگ، رویای هایبه

بود، ن رده عادد آن به که چیزی تنها اما فلسنی

حواااتوبوا و خالی اتوبواهای بودند. های رتی

جا.هر-تهران.تهران-قزوین.قزوین-مسافربریتهران

 جا آزاردهنده.اتوبواتهران.-هی  خالی های

رفتندوهرهایخلودمیهایمخو کهدرجادهاتوبوا

شدندرسیدندناگهان رازمسافرمیوقتبهمقصدیمی

هاهایانسانواینآغازقودگرفتنبویگوشتخا لثه

هارااتوبواشدهایمداو کهباعآمی رتیوحواابود؛

به شود. سوار سراشتباهی هشتگرد از قزوین جای

ازخرابه وهمیشهشلوارجینتهای رازس دربیاورد.

آغازیناگزیرمجبورشدهایس بدهد؛بویلثه در اما

بود"او" بررویشیشهاتوبوسیکهاشتباهسوارشده را

باران  راگ. رویای به برود.  راگ به و بگکارد جا

هایولگردورودیهشتگردکهبردارنبودوتنهاس دست

توانستدرویاهایتراببویند.کشیدندمیاورابهدندانمی

 "تو"چیزبویهمهشدودورترمی"او"اتوبواخالیبا

هامیانزبالهگرفت.بویمخروبه.بویجنازهزنجوانیمی

■واینآغازمردنتبود.

 

 



 

 2934 ماه فروردین|چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و ششم شماره 31

 «اتحاد» ودك و نوجوانک کوتاهداستان  
« وربابکابراهی »نویسنده



فرشهایبرگ همچون را زمین که قرمزی و زرد

 نویدرسیدنزمستانرا بود، .دادمیزیباییمنقتکرده

رونیبشانالنهازروزهرکارگریهامورچهدسته

آ وقهشانزمستانیبراوکردندیمکارسختوندآمدمی

یکوچولومورچهروزها،ازی یدر.کردندیمجمع

مورچهبهکردیمحم رایادانهکهیدرحالماداستان

اَه»:گنتبودخودشسا وسنه کهیگرید خسته!

کن ؟کارهمهایندیباچراشد ، وطر ایندیبامدا !

.شد خستهگهید.کن جمعآ وقهوبر طر اون

راحتوکن صخالتیوضعنیاازروخود خوا یم

مییزندگ کارکن . برایخود  خوا 

منی؛مندوستنیبهترتونیبب!کن 

تودار دوستوکن میفرارامشب

چییهکهاگهمیایی.یاییبمنباه 

کهیبدقو منبهدیباایینماگراما

.ینزنگهیدیهامورچهبهیحرف یه

خو ه توبر ،امشبخوا یممن

شبمهینازقب تاییایبمنبایخواستهاگکن،ف ر

جدااوازباشددوستت اسممنتظرآن هیبو«کنخبر 

وگکشتساعاتی.رفتهامورچهصفیانتهابهوشد

 سشب مورچهوآ یمقدارخوردنازشد. بههاغکا،

ماداستانیکوچولومورچهکهیحالدر.رفتندخوا 

انددهیخوابهامورچهشدئنمطمیوقتاو.بوددهینخواب

بر یم»:گنتوکردداریبرادوستتوشدبلند .خوا 

بری ؟یم !«نشدندداریبهامورچهتابگوباشزودایی

گنتدوستت وینمنه»: نرو،ه توکن میخواهتا ؛

ما وگرنهیکنیزندگه بادیباهامورچهخطرناکه،  »...

النهازوشدجدااوازیناراحتباکوچولومورچهیول

راهیمدتازرفت.بعدجنگ سمتبهوکردفرارهامورچه

.دیخوابورفتبزرگبرگکیریزبهوشدخستهرفتن

یکمهوان هزمستاننزدیکویارغ یعلبعدروزصبح

آسمانشدهسرد مورچهیوقتوبودیآفتابوصا بود،

یا ارچهیکولهازیادانهیخوشیالباشدداریبکوچولو

 کرد...حرکتوخوردوگرفتخود

آزادیرفتمیراهکهطورهمین تنهاییو از ایکهو

 لکد بود شده خوارمورچهباناگهان،بردمینصیبت

دهیندرااوخوارمورچهکردف راو !شدروبرو ریی غو 

 س  امابرودآنجاازخوارمورچهتان ردیحرکتاست،

ترسنا متوجهآنرانگا آرا آرا چونبودشدهاودیو

ناگهانکوچولومورچهکرد.کینزداوبهرابلندشی وزه

د،یدودنبالتبهه خوارمورچهوکردفراربهشرو 

حسسرش شتراخوارمورچهکیباروبلنددهان

نو بهاویا ارچهیکولهدویدمیکهطورنیهم،کردیم

وبرگرددتوانستمینافتاد،دستتازوکردریگیابوته

وبودکینزداوبهیلیخخوارمورچهچونردیبگراکوله

درناگهاندویدمیکهطورهمین،خوردمیرااوحتما 

کیبارسوراخکییدرختشهیرکنار

رفت،آنداخ بهسرعتبهوکرددای 

اودنبا اطرا آنیکمخوارمورچه

آنجاازن ردتیدای چونوگشت

شد  سمورچه.دور ازکوچولو

باوآمدرونیبسوراخآنازیلیظات

مطمئندقت وقتی  ایید. اطرافترا

خودباودیکشیبلندننساسترفتهخوارمورچهشد

 «بخوره!منوبودکینزدمن...یخدایوا»گنت:

وبودشدهگرسنهودخستهیدوبسازکوچولومورچه

گ راهنیباشکولهآمدادشیکهبخوردغکاتخواسمی

دای راکولهنتوانستاماگشترااطرا یکماست،شده

ناام با ایگوشهورفتدییکند. گریه ،کردمینشست.

دانستمیدیشاایریزدمیاشکچرادانستمینخودش

 کند...ف رآنبهدادینماجازهاوبهغرورشاما

روزهروشدمیسردترک ک هواگکشت.روزچند

،شدمیمواجهیشتریبمش  باغکاکردندای یبرا

یباقه هابرگانبوهوخورده رندگانراهادانهاغلب

کوچولومورچه.بودندکرده نهانخودریزراهادانه

 هیچ که بدی قول من به باید
 نزنی. دیگه های مورچه به حرفی

 هم تو برم، امشب خوام می من
 من با خواستی اگه کن، فکر خوب
 .کن خبرم شب نیمه از قبل تا بیایی
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روزکیکند،دای یادانهخودیبراتوانستمیسختیبه

اورا یسکهبودنماندهیزیچودیباریدیشدبارانه 

 ببرد!خودبا

نداشت،راحتروزکیبودکردهفرارالنهازکهیوقتاز

خودشازکار.بردمیسربهتراویگرسنگدرشهیهم

:گنتخودباوافتاددوستتادی.بودشدهمانی شیلیخ

ما،گنتمیبود ،درستکردهگوشحرفتبهکاشیا»

حاالبود شون یشاآلناگه. یکنیزندگه کناردردیبا

کمکمنبهایخدا.بودخطردرجون نهبود وگرسنهنه

برگرد تاکن بهگ راالنهراهاو!...« طر هرکرد.

قدرآن.نداشتاینتیجهاماکنددای راراهتارفتمی

کههیگر گریدوشدکرده فوقرمزچشمانتکرد

گریدوشدمیسردترروزهراهو.نمانداویبرایاش 

باالخرهرفتنراهیبرایکافیروین ویگرسنگنداشت.

توانستمینگریدوبودکردهرمببیکامال رااویخستگ

کرده،تبدیکشیمنیزمیروسختیبهراخودوبرودراه

باودادههیت یاهیگساقهبهدیلرزیمکهیدرحالوبود

!«کنکم  ایخدا،میر میدار انگار»:گنتخود

خواستمیکمکخداازوکردیمنالهکهطورنیهم

کهافتاددوردستدریاهیسهاینقطهبهچشمت

یلیظاتاز س،شدندمیترکینزداوبهلیظهبهلیظه

درزیناوخانوادهکهیدرحالمورچههزاراندیدناگهان

ازودیننهمیزیچگرید.انددربرگرفتهرااواستانشانیم

النهدرراخودآمدهوشبهکهیساعتاز س.رفتهوش

خجالتیلیخ.دیدهامورچهانیمدروخودونر گر 

غیدرانتیاطرافومادرو دربهکردننگاهازودیکشیم

 .ستیگریموبودنیی ا.سرشکردیم

که یخوشیالیلیخمان ن.هیگر.بسه»:گنت درش

یهستخوبتدوستونیمدروجونتتوو یدکردادی 

برامونروایقضایهمهیرفتکهیروزهمانصبحکه

بهفیتعر همونموقعما از اگه .یگشتمیدنبالتکرد.

تو یتونستینممانبودگهودوستادیدیهامورچهکمکِ

دادی سال که یکنیمش رروخداحاال... یکندای رو

 « .یکرد

بادویبوسوکشیدآغوشدررا درشوچولوکمورچه

خوشیا .ن نهیگر»:گنت درش.کردهیگربلندیصدا

دستبهیبزرگتجربهه تووگکشتریخبهکهباش

باو یکنیزندگه کنارددریباکهمایدیفهمویآورد

همیکنمراقبتهمدیگهازاتیادوتالشوکار نی .

همهتالشوکارحاص ماستجلویکهیکیلکیغکاها

ماهاستمورچه همدیگهواز یباشه کناروباه اگه،

وبرسونهبیآسمابهتونهینمیدشمن یه ،یکنتیحما

امانیبازروما نابودهمهبمونی جداه ازاگهببره،

■«شی ...می





 

 2934 ماه فروردین|چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و ششم شماره 222



 

 

 











 
 

 

 

 

 ن خسروجردیحسی :نویسینامهفیلم
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 ورود سینما به ایران 

«یانهاهیریری»
 

مقصدبهتهراناز۰21۴سا نیفرورددرشاهنیالدمظنر

کردحرکتارو ا شدآشنانمایسباکهبودسنرنیادر. در.

 شنبهیروزشاهکهاستآمده شاهنیمظنرالدمبارکهسنرنامه

بهباشىع ااخانی ابراهرزایماتناقبه۰21۴ریتهنده 

.استرفتهکیماژالنترنرا ونموفتوگیسدستگاهتماشاى

درریلومبرادراناخترا رواجاز سسا  نجحادثهنیا

نموفتوگرا یساشتباها رانیدوربنیاشاه)دادرخسی ار

 د(.یناممى

.رفتنمایسواریدبهمجددا شاهنیمظنرالدبعد،هنتهدر

ردنما،یسباشاهنیمظنرالدداریدنیاولاز سماهکیحدود

درایدرساح در اوستاندشهردر۰21۴مرداد2۳شنبهسه

خان یابراهرزایموشدبرگزارگ دیعروزجشنک،یبل 

 .شدشاهازاندازىنموفتوگرا یسع سمشوو باشىع اا

وبردارىل یفنیدوربنینخستورودبانىترتیبینابه

رانىیااربردل یفنینخستواستشاهنیمظنرالدل ،یفتینما

.شودمىمیسو باشىع ااخانی ابراهزین

بختدوره)رانیادرنمایسخچهیتارازیمختصر قاجار(
 او 

کرداخترا را۰نوتوس و یکدستگاهسونیادکهیهنگام

آنودهدنشانعیسروی دری ینیوبهرامتعددریتصاوتا

کردینمرتصوهرگز،یاورددربجنبندهیعشکیصوردبهرا

انهیسالکهکندجادیانوهنرجهاندریانقالبکشفنیاباکه

سازدخودمجکو راانسانهایلیونم سا صدیکحدود.

فانوادستگاهدادنحرکتباریلومبرادرانکهیوقتتی 

دادند،تینمانمایس ردهبررامتیر یقطارریتصاوا یخ

بازاردیمدیهامددتاکهنمودند ابهیمیعظطوفانچنان

جهانیمعنوویمادام انادهیکلوشدکسادگریدیهنرها

گرفتقرارنو اصنعتنیااریاختدرهنر کههنرنیا.

آغازهماندرشد،دهینامست یبقرندهی دینتر رجا به

وکردخودوریسمراننرهایلیونموگشودراینینویمرزها

از ستنهانهقرننیاگریدیهادهی دبرخال ن هیاجالب

.یماندنوشدجاودانهبل هنشد،اهمیتیبویعادیمدت

یهنرهاینترمه ازیزماناند گکشتاز سکهیطوربه

 .گرفتنا هنت هنروشدقلمدادعصر

یشینمایهنرهاباربازیدازکهناریاکشوردرهنرنیا

«جادوچراغ»نا باوکردرشدعیسراریبسداشتییآشنا

گریدمانندزیننیاالبتهوگرفتقراریبرداربهرهمورد

آمدرانیابهارو اازنینویهادهی د منابعازکهیطوربه.

۰21۴سا درفرن بهشاهنیمظنرالدسنرآیدیبرمیخیتار

می دریسرگرملهیوسنیاباییآشناموجب(ق۰۳۰9)ش

قدرآنراشاهوگشتفرانسه یکنترکسویمعدنگر یهاآ 

خان یابراهرزایمداددستوربالفاصلهکهکردمجکو 

ردیبگادیراآنکارطرزودهیخرراآنعددکییباشع اا

اندازندیمواریدیروبراوانبهکهرابیعجدستگاهنیاتا

زنانیبراسوغادعنوانبهکنند،یمحرکتآندرمرد و

 .ببردخودیسراحر 

شدمیدهینامنماتوگرا یسزمانآندرکهدستگاهنیا

خان یابراهرزایمشاه،نیمظنرالددستوربهوشدیداریخر

بودبرقرارفرانسهدرکهگ کارناوا مراس ازیباشع اا

وکردبرداریفیل  نیاولعنوانبهرااونا عم نیهم؛

کردثبتمیتاردریرانیابردارل یف بازگشتاز س.

وبودیاجتماعیهنرکهیخارجدو برخال نماتوگرا یس

مین شمعبود،کردهرشدیعاممرد نیبدرابتدااز

دربارخدمتبهیاشرافیییتنرعنوانبهوشدانیدربار

خواجگان،،سراحر زنانیزندگازهایییل فزودیلیخ.درآمد

توهدرهشایرهایششاه،یهامسافرد مراس ودوشان

تینمابهشاهزادگانیهاخانهویاندروندروهیتهیزننهیس

به یتصمشاهنیمظنرالدخودکهرفتتی آنجاتاودرآمد

یزندگازرایفارسل یفنیاولوگرفتل یفساختن

 .کردیکارگردانیدرباریهاخواجه

هنرازیریگبهرهتیمشروطانقال شرو بابعدسا چند

یعمومیتماشایبرایمراکزوشدمیعمونماتوگرا یس

شدجادیا  ۰۴۱9وش۰291بابرابرق۰۳29سا در.
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 .دیرسچا بهدیجرادرنمایسبهمربوطاعالننینخست

 "اعالن"

طوربهراعوال کهنماتوگرا یسییتماشادیجدیها رده 

ابانیخدروشدهردواتازگیبهدهدیمنشانتجس وحرکت

دادهنشانیتاجرباشجنا یهاموازهازی یدریناصر

شودیم دوتابعدازاهرساعتیکازمیتر انیآقامقد .

 2.شودیمرفتهی کاحترا کما درگکشتهشبازساعت

یباشع ااخان یابراهرزایممیتارنیاازقب یمدتالبته

یکمدهاییل فوبودکردهاحافتتیسالنگازچراغابانیخدر

تینماکردینمتجاوزقهیدقدهازتینهادرکهکوتاهیخبرو

کردهارو ابهکهییسنرهادروبودخواهیآزادیمرداو.دادمی

.بودشدهآشنانماتوگرا یسدستگاهیمردمکاربردبابود

اف اروتا تبدرکشورتیمشروطانقال شرو باآن هوی هبه

دیجدصنعتنیاکهدانستیمخو اووسوختیمیانقالب

.استمؤثریخواهیآزاددیعقاواف ارجیترویبراحدچهتا

ومونادیلسالندروشدمیانجا شبدراکثرا هایل فتینما

دیجدسالننیاعمرامارسیدمیفروشبههایدنیآشامگرید

رمضانماه)نبودشتریبماهکی هایییل فتینماهکچرا(

گریدیخبرهاییل فویجنوبیقایآفرترانسوا جن چون

ودیتبعرایباشع ااخان یابراهکهداشتآنبررادولت

خانی ابراهرزایمودینمامصادرهراسالناسبا و یوسا

هندوستانوکربالسوسوجندقوابانکیبیراهاجباربه

دیگرد مجلسبستنتو بهمقارنستانهندوبهاودنیرس.

نمایسزماننیادر.بودشاهیمیمدعلمستبدیروهاینتوسط

.گرفتقرارکشوردریف رمتضادقطبدواستنادهمورد

نیاازمشروطهونیانقالبریصواستبدادازقب تاکهیطوربه

هاییآگاهبردنباالیبرا(یخصوصش  بهگاه)نو اصنعت

 ۳.کردندمیهاستنادجامعه

بستنتو بهازبعدکهیرانیانیمهاجریهانوشتهاز

۰۴۱9)اندکردهفراررانیاازمجلس  ۰۴۱۴د نیچن(

ومشروطهانقال نهیزمدرهایییل فهاآنکهدیآیمبر

ومرد ا یقاستبداد،یقواباونیانقالبیزدوخوردها

کردندهیتهارخانستمبارزادبعدهاویدولتعیفجیکشتارها

یمشابهاقدامادنیهمچنگکاردندیمیعمومدیدمعرضبهو

دووگرفتیمصوردیشاهیمیمدعلمستبدیقوایسواز

مأمور،کردندمیکارشاهیمیمدعلیبراکهرواسازل یف

یبرخوردهاوگکشتیمکهیاتناقاتوهاصینهازبرداریفیل 

فتحواقعهیاریبخت ایهجملازیحتشدندریدرگنیطرف

هال یفنیاایگووکردندبرداریفیل لیظهنیآخرتاتهران

ادسا)هیروسبهدیتبعهنگا درشاهیمیمدعلتوسط برده(

 .استرفتهانیمازیاتناقطوربهبعدهاوشد

ارو اانادیجرنیامقارنالبته وآمدرفترانیابهکهییان

ازییهاصینهبودند،هندوستانعاز بیطرنیاازایداشتند

ینگهدارتیخویوهایآرشدروهیتهمستندطوربهرارانیا

ضمنیمستندل یفیسیانگلبرادرانمثا عنوانبه.کردندمی

یاریبختکارگرانتوسطیگکارلولهومانیمسجدسلچاهحنر

 .استموجودرانیاویآرشدراکنونه کهاندبرداشته

منظوربهکهشودزا وکو رنا بهیی ایآمرودنیهمچن

کوچازاطال باگکشتندیممیمرهازهندوستانبهسنر

وی هبهرندیگیمهاآنازبرداریفیل به یتصم،هایاریبخت

کردندمیکوچه باانیاریبختازیادیزعدهسا آندرآن ه

برل یفنیااساا.کردندمییطراقشالقوالقییفاصلهو

درکهیاساسنقتویزندگامردریالتیازناناریبستالش

کشورازخارجدرفقطهایل فنیااما؛بودندینمایمنایا یا

انیرانیابهدادنیآگاهدرتأثیریوشدمیدادهتینما

نداشت نمایسخواهانمشروطهیروزی وتهرانفتحاز س.

یشهرهاسطحدرییهانسالوشدمطرحیتریجدطوربه

 ■.شدبر ابزرگ

 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ل یفکیآندرس هانداختنباکهبلندوچهارگوشیاجعبه.1

 .آورددرمیتینمابهرااییقهدقسهکوتاه

،یهجر۰۳29االو عیرب2۰شنبه نج،29ش ،یصوراسراف. 2

 .9ص ۰۴۱9بامطابب

ب3 سا درتهرانازقب زیتبردرنمایسسالنمثا اننوعه.

(شدتأسیس۰2۴۰سا درتهراندرنمایسیعمومسالن)۰21۴

مراکزازشهردونیاوش۰2۴۱مشهددروبودشدهتأسیس

.بودونیانقالبتیفعالعمده

منابع:
رانیادرنمایسیخچهیتار-شب هاینترنتیآفتا 

نیلوفرکسری–دتاریممعاصرایرانموسسهمطالعا
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 نویسی نامه یلمف  
«(حسینخسروجردی)خسرو»



راشرو کرد ،تنهاکسیکهمدا ایحرفههنگامینوشتن

دستگاهتایو بود.دیگرآموختهبود کهکرد میبااوصیبت

 به طور ده .هایایدهچه ش   دیویس،)  اندرو

«(واقتباسیینیتألهاینامهیل ف»نویسنده

:نویس یشپمرحله 

 تعداد حا حاضر در ایناندازههاینامهفیل چرا خو تا

است؟ ارتباطاستبانامهفیل بودنیکخو نادرشده در

.کنیدمی،شماعم آنمقدارکاریکه یتازنوشتن

طبیعینیرویزیادیراطوربهکارتازهنویسنامهفیل یک

درآنچههرخالقیت،شدنش افتهدر.اوندکمیخرجنوشتن

ریزدمیبیروندارد، هن کارشرا ماحص  ه  بعد همان.

کهبایدباشد نداردیمچیزی ؛ درچنینروشییراستبهاما

.درشودمیدیدهننامهفیل یکهایوی گیبسیاریازعوام و

نسخهمقدماتیه آنحقیقتجمعشدنایننسخهکهبه

استکهفقط نجدرصدازک کاربهآن،بهمعنیویندگمی

 ایانرسیدهاست.بهتما کارهاییکه یتازنوشتننسخه

بسط جمله از هایدهامقدماتی؛ آمدن وجود به ،هاشخصیت،

 و نمادها ساختار، هاصینهتعیین مرحلهگیردمیانجا  ،

.شودمییا یتازنوشتنگنتهنویسیت 

ایجادیکطورکلیبه نامهفیل مراح نوشتنو توانمیرا

کرد؛بندیی تقسبهش  زیر

درصدک و نجشصتیا یتازنوشتن:نویسیت مرحله

کار.

درصدک کار. نجمرحلهنوشتننسخهمقدماتی:

مرحلهبازنویسی:سیدرصدک کار.

کارکنید،تریبدقبهترونویس یتهرچهشمادرمرحله

خواهدبود.ترراحتشتننسخهمقدماتیبرایتاننو



:ینویس نامه فیلمهدف از 

 خواهیمیچرا اینغالبا بنویسید؟نامهفیل د  اسم در

 »گویندمی رست گریهخواستمی: یا خنده به را مرد   

وادار . کرد؟چطور« را کار این بهباید استادبنا گنته

یمای  هاگز:نویسنامهفیل 

ایناستکه اسخیعاطنیرانویسنامهفیل اصلیهد »

«ازمخاطبخوددریافتکند.





دوستداردعواطفمخاطبانراتیریکنویسنامهفیل یک

سعیداردکه؛وکندومرد رابهخندهویاگریهوادارکند

بهخواندنفیلمتبهرغبتآوردوبهعبارتی مخاطبانترا

یاوسوسهکند. سالز استهرکاریرافریبدهدوهاآن

 انجا  دهدمیکه شرح از هاصینه، نوشتن تاوگوهاگنتو

خاطر به باشد. هد  همین به رسیدن برای تصاویر، خلب

تعریفدرستیکداستانخو ، داشتهباشیداگربتوانیدبا

 کنید، سرگر  را خود حتما مخاطب کهشویمیموفب د

ه دریافتکنید.سعیکنیدبهدرونعاطنیاورایها اسم

و یابید راه خود مخاطبان عاطنییهاروش هن انگیزش

رابشناسید.هاآن

:ف رکردنخالقانه

هانویسنده هاش  به هاییوهشو ف ر .کنندمیمختلنی

از:اندعباردهایوهشاین

استقرایی:ازجزعبهک .یوهش.۰

.بهجزعقیاسی:ازک یوهش.2

حوادثیوهش.۳ برایمثا رابطهعلتومعلولی: منطقی:

؟افتندیم سازدیگریاتناقی یچگونهدرجهان

هرچندیوهش.۹ تصادفی: رابطه مثا  برای غیرمنطقی:

اتناقیوتصادفیاست،امااینوضعیترا،مسای زندگی راز

.گویندمیمعنییبوضعیت

یوهش.1 مبت رانهابداعی کو  یوندهای: یا و روابط شف

ایگونهبهافراد(یااف ارنامربوط)ااهربه نهانیمیاندوچیز

بدیعوتازه.کامال 

 باعآ ابداعی کردن ف ر شودمیروش نویسنامهیل فتا

 هاییچت بتواند طرح در را ونامهیل فغیرمنتظره

تصورکنیدکهزنومردیمثال ؛یتکشفکندهاباشخصیت

.اندافتادهاخشونتتما بای دیگردرگیرشدهورویزمینب

چاقوییه دردستی یازایندوننراست.چیزیکهقاب 

استکهفردمسلح،آن،رسدمیوطبیعیبهنظربینییت 

چیزهمهناگهاناماتصورکنیدکهبه؛دیگریرامجروحکند

عاشقانهمیانتوییرکندوخشونتایندرگیریبهمهرورزی

آن شود. تبدی  حرکتترتیبینابهدو مسیر شما

باانتظارادتماشاگرنوعیبهیخودراتوییردادهوهاشخصیت

 بازی یداکردهخود همیشه ب وشید نویسنده،عنوانبه. یک

ونامنتظرهباشید.بینی یتیرقاب غوحوادثهالیظهدنبا 
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خودرادرانتظارحادثهخوانندهید یوستهتوانمیترتیبینابه

بعدینگهدارید.ایناشتیاقکهخوانندهرابهخواندنصنیه

 تشویب کندمیبعد تاهمان، نیز را بیننده استکه چیزی

.نویسندهکندمیآخرینلیظادرویصندلیسینمامیخ و 

تعجب جالب، موضوعی طرح با اثرش، صنیه هر در باید

.خوانندهرابرانگیزد

 هایدهابراییافتنکهاینآنالبتهیکچیزمسل استو

فقطنشستنومنتظرالها بودنکافینیست.

 روراندنایده:

 مرحله نخستین که ایده  روراندن است.نویس یتدر ی

شیوهاستقراییتوانمی نخست، ببرید: یدازدونو تن ربهره

همگرا تن ر روش نوعی -که به و است جریاننامیدود

.حاص ایننو تن ر،رسیدنبهشودمی هنمربوطخودآگاه

متنو وبسیاراست.ایننو تن رقضاودیر کام انهایایده

ف ر کمیت به فقط فرد مرحله این در زیرا نیست،  کیر

اینمرحلهنوبتبهتن رقیاسیکندمی  ساز دررسدمی. .

و سازکنیدمیبررسیدقتبهتانراهایایدهاینمرحلهشما

هاآنوآزمودن کههایایده، انتخا ترقوییرا وجاندارترند.

.کنیدمی

هر ابتدا حتیابلهانهکهبه هنتانایایدهبرایشرو در

رسدمی که جایی تا باید بنویسید؛ رهاتوانمیرا را خود ید

 کم تان به شما درونی منتقد بعد کمی باآیدمیکنید. و

جریت شما گویدمیبا »که ایده استفوقاین «العاده آن»،

«.خوردمیفالنشخصیتبهدردن»یا«ی یمزخر است

رابوروران ؟هایدها اینتوانمیچطور

 که شتاییزندگبهرهبردنازتجار شخصی:بیاییداز

استنادهیداگکاشتهسر اماخواهتمنایناست)یدکن،

زندگ داستان که درست را خود اتناقطورهمانی که

ن ته خود تجربه خال  از ب وشید روایتن نید.( افتاده

بیرونب شیدوایبرجسته بهحادثهیاموقعیتآنرا را

 بدهید، تعمی  کهینیوبهدیگری ه مخاطبتانبرای

 باشد.در قاب بامعنیو

  ندیگرانبهرهبردنازتجار دراینمورده بادر ظر:

 موارد به شد گنته که شرایطی درتوجهجالبگرفتن

وایدیدهدزندگیدوستان،اطرافیان،اقوا ویاکسانیکه

شناسیدمی از و البتههاآندقتکنید نمایید. استناده

 مطابببادقیقا الز نیستکهیکشخصیتیاحادثهرا

واقعیتروایتکنید،بل هفقطبرخیازعناصرشخصیتی

بایدباکناره قراردادندرواقعفردرابهکارببرید.نآ

 بریزید.ایتازهاینجزییاد،طرح

  از بردن هاییبختبهره یک برخیوگوگنتاز یا

همیشهیکدفترچهیادداشتهایوی گی یکشخصیت:

باشید. داشته همراه نوشتن برای خودکاری یا مداد و

توانمیترتیبینابه اتناقیییوگوهاگنتید که را

شنویدیم و کنید وهایوی گیثبت رفتاری  وششی،

 هاشخصیتگنتاری با که را جالبی برخوردهاآنی

 ،نگهدارید.کنیدمی

 دهندهت ان:بریدهاخباروحوادثهاروزنامهبهرهبردناز

دریک روندهثبتوضبط یدکنوجالبدرروزنامهرا

(  رونده کارمنبتواندمیاین برای خوبی بسیار ع

 درزمینهنوشتنداستانباشد.(وی هبهی،نویسنامهفیل 

 نشان یا روزنامه تیتر یا یکترانه نا  از استناده و بهره

جلبو را اینمواردکهبتواندشما هریکاز تبلیواتی:

منبعخوبیبرایخلبیکداستانتواندمیتیریککند،

 تازهباشد.

 و رترهوتصویری:بهیکع سیا ردهتیریکدیداری

؟کندمیشماراجک آننقاشینگاهکنید.چهچیزیدر

ینا ثابت است؟یدربردارندهتصویر داستانی یکچه

داستانیآنانتخا کنیدوبرایهاروزنامهع سجالباز

بهایجادهمهمواردیراکهتواندمیاینداستان)یدبساز

آن ازخصوصبهصینه باشد(. دربرداشته شده، منجر

سرنوشت که بورسید هرکدا خود اینهاشخصیتاز ی

تصویرچهبودهوبعدازگرفتناینع سچهاتناقیبرای

 افتاده؟هاآن

 ف رکنید.سوسجدولیازیاگکارهف رنا :بهمطلبو

مطلبویاآناف ارواحساساتیکههنگا ف رکردنبه

 به خاص گکاره اینرسدمی هنتان در کنید. آماده ،

 حتیقای فهرستهی میدودیتیبرایخود و نشوید

وغریبیبعجمسای  و درست ساختار هاییان ابدون

اینفنآنوحتمیراه دریرمیتم غ همانبیاورید.
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یتبلیواتیازهافیل استکهبیشتردرساختایشیوه

 .شودمیاستنادههاآن

 از دراستناده را اصلیخود موضو  یا ایده  هن: نقشه

 و صنیه هایایدهوسط با آن یوسته آندورتادوررا

خطبهایدهاصلیربطدهید،بهیکبابنویسیدوهمهرا

هایایدهتانیهثانوهایایدههمینترتیببرایهریکاز

بنویسید.اینکارراتاجاییادامهدهیدآندردورایتازه

 وعبارادرسیدهباشید.هایدهاش  عن بوتیازکهیک

 سؤا همیشهازخودتان«اگر...شدمیچه»هایداستان

  یت حادثه فالن اگر آمدمیکنید چه مثال ؟شدمی،

 چه کنید بیدارشدمیتصور خوا  از صبح فردا اگر

شدمی متوجه و شدمیید کورید، که تانهایدستید

اندازهبه دراز متر سوسکسه یک به یا و شده

ایدشدهی تبد یا بارهیکبه.  ایانشدمیمتوجه تا که ید

کهاینساعتفرصتباقیاستویاوچهاریستبدنیافقط

ایجاد برای شیوه ایستاده؟)این باز حرکت از زمان

هاچرخت توییر بسیارنامهفیل ناگهانیدریهاجهتو

 اینشیوهزیادیهستهایداستانمناسباست(. کهبا

 .شودمیشرو 

 شبانه:همیشهدرکنارتختخوا یهاخوا استنادهاز

تصویر بتوانیدداستانیا کاغکوخودکارداشتهباشیدتا

 رایادداشتکنید.یتانهاخوا 

  در ما همه کردن: یهاخوا تجس  وهاگمانشبانه،

هاتوه  تصویرهاییا خو و تجس  را تصاویری خود

ش  یاآگاهانهصوردبه.اگراینتجس خالقانهکنی یم

رامتوقفوتعطی کردیاتیتوارسیآنتوانمیبگیرد،

درآورد طریب از یهاروش. و رهاسازی آرامتآگاهانه

relaxationتوانمی  هن درون مسلطناخودآگاهبه

ودرس ودمطلبقراربگیریدوتصویریآرا شد.بسیار

یاینجابه اندلخواهخوددر هنمجس کنید،رادرم

یدبهی یازافرادآشناکهدرگکشتهبااوتوانمیتصویر

؛ف رکنید.سوسهمهاحساساتیراکهایدداشتهارتباط

 آناز خاطر به فرد یا آوریدیمم ان جمله از آنچه،

ایدیدهد هامزه، عواطفو حرکاد، بوها، راهایتانیدهشن،

حالتمر درچنینحالتی هنشما کنید. راای ردهور

 کندمی یدا روی یکفیل  مانند تصوراتتان بهآنکه

 است.درآمدهنمایت

 ( اقتباا اشخاص...(:هارماناز زندگی واقعی داستان ،

 آثار از خوبیتواندمیدیگراناقتباا تمرین

 یباشد.نویسنامهفیل 

  بودن همانند یا و تصر  و شیوهدخ  این با متنی:

توانمی کرد.دیگرانیهامتناز مثا )استناده برای

یانباریه ازجنگ آسنالتوه ازقاتلینوا هاس 

آستین جین اثر اما از بازسازی ه  ناشی است. گرفته

 ■است.(
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 «خشم»معرفی و تحلیل فیلم  
« ورساح رحیمی»؛«دیویدآیر»کارگردان

 

بی کننده:تهیه ایتن-آدال س-لشرجان-بال 

اسمیت

آیرنویسنده:دیوید

 یتبازیگران:برد

ایساکسجیسون

 نیامای  

لرمانلوگن

لبو شایعا

برنثا جان

 رایسموسیقی:استیون

واسیانو :رومنبرداریفیل 

(United States)2۱۰۹اکتبر۰1انتشار:تاریم

زبان:انگلیسی



فیل بههنگا شرو ،بانوشتنمطالبیبینندهرااززمانو

 داستاندر یجارآنم انیکه کندمیاستباخبر آوری ".

درآلمان،زمانیکهنیروهایمتنقیندرقلبآلمان–۰۴۹1

"جنگیدنبودند.حا 

گروهیازنیروهایآمری ایییدرباره(خش ،Furyفیل )

شهرهایآلمانوبایساز ا کهبرایمنهد کردنواست

آلمان بههمیناندشدهتانکوارد و خبره و گروهیمشهور .

جوخهبه"خش "اس . یواردَد"گروهبانیعهدهسر رستیِ

اوکهمردیکارکشته،باتجربهدر" بابازی)برد یت(است.

کردنیینهزم بایهاتانکمنهد  همراه گروهدشمناست،

اولینروندمی یتبهخویتدرشهرهایآلمان کهیان ته.

در فیل  معرفیِ جهت نظرباید وهاصینهداشت، اکشن ی

،شدهاغراقصوردبهییکهنههاصینهاست.آنجنگیبسیار

.رن انددرآمدهبهنمایتیرش کقاب بل هبهنیویواقعیو

 بر یهاس انسغالب سبزسردیهارن فیل ، آبی، شام :

 و یاقهوهکدر و بهتر بهفضاسازیِ استکه ترملموامرده

فیل وداستانتکمککردهاست.

 گروهبان شخصیت از بخواهی  بیشتر"یواردد"اگر

اهمیتاستکهاوآدمیاستکهسعیحایزبگویی ،اینن ته

 یاد طو جن بهخوددرسیرا در ب شدتا"بدهدکرده

نشو رح یب"د.کشته کشتن و تما یهاآلمانبودن نازی

جلویاعضایکندمیبااین هسعی"یواردد"هد اواست.

و مش الد با رویایی برای آماده و منطقی مردی گروهت،

 ولی شود، ااهر خویتمردیدرنهایتدردها تنهاییِ در و

مانندبه.اونیزخوردمیاحساساتیاستکهازدرونخودشرا

رزمانته دهایدیگرحاضردرجن ،تیم دیدنمرگمر

 اوچیره غ بر نداردو کنارشخصیتکلیدیِشودمیرا در .

قرار او کنار در دیگری شخصیت وارددی( )گروهبان فیل 

 سرآیدمیکهبیتازدیگراعضایگروهبهچش گیردمی .

 اس  مدد"نورمن"جوانیبه به که بازی)لوگنلرمان( با

جنگیدنه یسابقههشتهنتهاستکهبهارتت یوستهو

و بهخطمقد  حاالبرایاعزا  تایویستبوده، که او ندارد.

سردرگمیِ گیجیو است. انتخا شده خش  گروه همراهیِ

مشهوداست.اوبافضایجن خون ردهوخوبیبه"نورمن"

داندمین اشتباه وداندیمجن برایچهاست؟اوکشتنرا

حاضراستکهخودشکشتهشودولیدشمنران شد!حتی

باالآوردنتس انس جنازه، ینمونهبههنگا دیدنخونو

 همیندیدگاه است. اینموضو  "بارزیاز موجب"نورمن

،دچاراشتباهوتردیدشودویتتمأمورتااودراولینشودمی

 که شلیکن ند دشمن شآنییجهنتبه خساردوارد دن

بعدازمرت بشدناینجانیومالیبهگروهخودشاست.

است نورمن سوی از اشتباه گروهبان را"یواردد"که او

ازخوبیبه.اینس انسکهکندمیمجبوربهکشتنیکنازی

 شخصیت دو تقاب  درآمده، )آ  ومتناود باتجربه ی ی

نشانتجربهیبدیگری را گروهباندرصدهدمی( آموزش. دد

.شودمیاست،این هبدانداگرن شد،کشته"نورمن"دادنبه

است.گرفتهیادهاایندرسیکهخودگروهبان یتاز

یکعنوانبه"نورمن"فیل خش ،باواردکردنشخصیت

بهاینن تهبرسدخواهدمیازجن ،خبربیوکارتازهجوان

 انسانکه د ناز حتییهر و هاآد ینترااحسترین در،
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ازبارآمدههاییرانیووهافالکتیمشاهدهجن وباخال 

توییرشخصیتآن دهندمی، به هاآد و اییمنطقیبالغو

 امثا شوندمیتبدی  و خویت ماندن زنده به فقط که

اهمیت دهندمیخودشان هاآن. ازرسندمییانقطهبه که

نورمن".شودمیتم وعادیمیانبرداشتندشمن،امریمی

 سری" به تایویست و معمولی  سری از فیل ، خال  در

ایندهدمیجنگجووشجا توییرش   کههرچنددرابتدا

،امابادهدمیچرختناگهانیبهنظربینندهخیلیسریعرخ

 به مسایلیتوجه "که بیندمی"نورمن تجربه ،کندمیو

 کیرشتخیلیه سختنیست بعد"نورمن"یقتدرحق!

کهگروهبانبهکشتنیکنازیتأثیرگکاریزیباویصینهاز

کندمیوادارش شخصیتتش   دراگیردمی، که گویی .

باتواندمیترراحتوشودمیبهاو،بهننعتتما شدهی تیم

و رسروصدایهاصینهیاندرمشرایطکناربیایدوبیاموزد.

ییه وجودداردهاصینهجنگیدنبادشمن،وهایبازتانک

کندآهن ضر که وبینندهراکندمیتندوخشنفیل را

.توقنیکههرچندکوتاهاستوبردمیبرایتوقفیانقطهبه

حتی هاصینهبا دهشتنا  قرارالشعا تیتاشیبعدی

گیردمی و منید مخاطب تننس برای ولی ازمؤثر، است.

یکهاس انساینیجمله به گروهبان و نورمن رفتن ،

آ ارتمان آشنایی هاآنو است. آلمانی زن دو با آندر

 "نورمن"آ ارتمان، جوانیآشنا دختر زدنشودمیبا  یانو .

"نورمن" دختر عنوانبهجوانوهمراهیِ یصینهخواننده،

 یواردشدهبربینندههاتنتوکمیازسازدمیدلوکیریرا

.کاهدیم

بررسیکنی بایدبگویی کهطورکلیبهاگربخواهی فیل را

 است. خوبی فضاسازیِ ویهاس انسدارای خو  جن 

بهسمتاغراقنیرندباور ک اندرفتهو فیل ، قاب برداریفیل .

 بازیگران بازیِ و دارد برخصوصبهقبولی  یت( )برد

فیل خش رادرتوانمیفیل افزودهاست.البتهنتأثیرگکاری

 چراکههافیل رده گکاشت. جنگی ژانر مطرح و برجسته ی

درنهایت  یدا سوق سمتی فیل کندمیبه زیبایی از که

برایمخاطبته آزاردهندهباشد.تواندمیحتیوکاهدیم

دیدگاهیرادی الینسبتبهشودمیفیل خش جناحی وبا

ییهزاووانبهدلی انتخا کهشایدبترودمی یتهاآلمان

 این آمری ایی، نیروهای تنهامسئلهدید بیننده  کیرفت. را

جابه آمری ایی نیروهای نشیندمیی تننرها با همراه –و

هاترا انزجار هاآنو فیل ،رودمی یت انتهای در ولی .

بینندهراباتواندنمی،امریاستکهفداشدنوی رورقهرمان

همرا کندخود وه ؛ باعآخوردن ویاضربههمین فیل  به

 شودمیروایتت فیل ،  ایان ییهاس انسیدهندهیتنما.

 از که هماناست بیننده چهداندمیخوبیبهابتدایت،

تان شانسرنوشتیدرانتظارگروهخش و اینجاسؤا است.

را میتومی سرنوشت چنین باید چرا که واست  کیرفت؟

رزمانته ایرچرابایدچنین ایانیراب"یارددو"گروهبان

شدیدیییگرااحساارق بزند؟فیل درانتهایخودشاسیر

وآیاچنینروی ردیبااینافتدمیوازمنطببهدورشودمی

قهرمان نیروهاییآمری ایی، از بخواهد استکه هد نبوده

ینن تهاشاره،بهاهاآنساختهشودوبانشاندادنفداکاریِ

نیروهایآمری اییبهچنین ازشهامتیادرجهکندکهتنها

؟فیل خش بهدلی برگزیدنچنینروی ردی،اندبودهرسیده

 وشودمییتبلیواتیهافیل ییشهکلگرفتار فداخواهدمی؛

فناشدن"رابهتصویرب شدکهشایدبتواناسمترایشدن

 ■نامیدنهفداشدن!"









 

 2934 ماه فروردین|چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و ششم شماره 221

 «011المپ » نگاهی به فیلم  
«سیرعیوضی»؛«سعیدآقاخانی»وکارگرداننویسنده


امبرداریفیل ریمد عبداهلل:ی ردازچهرهطراح،یرمعقولی:

یاس ندر گلرخحق، لباا: بهرا نیتدو،یقیطراحصینهو :

یدهقان

تنابندهیباز میسن ب،گران: شاهرخین،ادیساره ،یشاهما

یومسعودکرامتییلوالدیحم،سرخا وری ور



یدآقاخانیسعیینمایسینتجربهکارگردانیاول۰۱۱المپ

 را او ترتی است. تلوهایمجموعهدر مقا یونیزیطنز در

 کهدرجک مخاطبعا موفبیدهبودیگردیکارگردانوباز

یباباز"نیفرز"بهنا یداستانمرد۰۱۱بودهاست.المپ

ریاددرگیاستکهبامش الدمربوطبهاعت"ابندهنتمیسن"

واست توهمادناش؛ با یدای  بهیدرگآناز بارها استو ر

کهکندمیالتماا"ادیبساره"یباباز"دیناه"همسرش

...تر کردهو

اس ندری ردازچهرهیطراح استاد کهطورهمانیاز

کینقتکردنریارخو بودودرباور کیبسرفتیمانتظار

بس کمک تنابنده توسط زیمعتاد بازیادیار بود. یکرده

ت از بهدور دربود.هافیل ننو یمعمو ایهاشهیکلنابنده

نیتوانستهبوداخوبیبهتنابندههانالهالتمااویهاس انس

نندهانتقا دهد.یحسرابهب

ارادکمعتادکهبنابرااهیصینه،خانهیدرموردطراح

رایمالخألنندهیرترباشدتابیدحقیک تزابراست،بایدیناه

مجل وهایمب باهااتاقدمانیچکهیدرصورتاحسااکند.

شیدکوراس مالیون مش الد بود نتوانسته یک کیخانواده

ملمواکارصوردبهداگرکارگردانیتدهد.شایمعتادرانما

اعتیفرز مش الد با همزمان را براین نشانیبیادش ننده

. یشدیمنآشنایشتربامش الدفرزیبدادمی

است"المپدندوددریچی ”دهب ریل ایازنقاطقودف

وکردیمریباور کنندهیبینرابرایفرزیدایمیهاوسوسهکه

شدمیل ت راریدرطو فیمعمولیهاس انسصوردبهفقط

نت یو شدنآنجه ش سته دردیانجامیمهامپالفقطبه و

ف ایاواخر ایل  ین ندریفرزی هنیهاتیمشوولیالالبهده

.میوشدابانیب

یهاا یسرهبهیازمواردکندوشبیاریل دربسیت فیر

برخنمودیمیونیزیتلو وجود کم هاصینهی. و بهیزاید

س انسدزدشبردی  دیفناهیدهشدنکیداستانن ردهبود.

نمابودیسیونمنمایاشهیکلس انسموتورسوارکیتوسط

نداشت.یکهدرروندداستاننقش

بهریا داستانبودیمهل ل ضربهیطنزدرفیهاس انس

مشخصیفبیوت ل یکهآکردینمنندهرا با ل طنزیکفیا

؟!ل ریا یکفیایستروروبه

برداریفیل ل ینفیازن ادقودای ی هانهصیخو از

مختلفبود.یایاباندرزوایبازیربرداریبخصوصازتصو

اواخرداستان نهایفرز ینیبیمدر اعتیندر ادخودیتاز

راه و شده یبیخسته یدلشودیمابان در را یهافیل لت

ییدیویو زمانه که همسرشکندمیضبط به خطا  ،

شاگویدمی کارگردانفرزی. اگر ید در هماننرا ریدرگشهر

 سرانجامکردیممسای  به بهترینترساندیمیو یجه

تواندنمیوجودنداردیکهکسیابانیواردشدندرب.گرفتمی

اعت بهبود یدر که کند.یهستکم یکمش  اجتماعیاد

بهدستیافتنناگهانیکچو انونجادییداشدنناگهانی 

برا یبیاو سرحا شدنبینریباور کننده روز۳عدازستو

خودیعادینبهشهروزندگیااگرفرزیاست.آتیواقعدوراز

اعت به دوباره رویبرگردد آوردیمیاد المپیهاوسوسه؟

آیدمیسراغت بیسواالتهااین؟  اسخترایاستکه ننده

یدر وکندنمیافت نها؛ یدر سبک به  اییهافیل ت انیبا

فرز یخوش را ب ینیبیمن در یکه با کهوشلوارکتابان

یهالبااشانهکردهیافتهوموهایازکجاشودینممشخص

■.خواندیموفاتیهکندیمخودرادفنیقبل
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 کشم یم به خاطرشکه  ییبانو «SIN CITY2» یادداشتی بر فیلم 
 «جهرمیعلی اینده»؛«میلرفرانکورودریگزرابرد»انکارگردان



 نوزا(یاسپ) است. یکیرک تارمتضمن د ییدرک روشنا



2۱۱1سا درگناهشهرفیل ادامهو2۱۰۹سا میصو 

استمیلرفرانکورودریگزرابردکارگردانیبه فیل این.

کهاستشدهتش ی قبلیفیل بازیگرانازایمجموعهشام 

کین ،جیمیرور ،می یویلیس،بروابهتوانمی

کرداشارهبوث اورزوداوسونرزاریوآلبا،جسی ا بازیگران.

گوردونجوز برولین،جاشگرین،اوا:ازعبارتنده جدید

و یونجرمیکی ،استیسیهایسبرد،دنیسلویت،

.کیهی مککریستا 

تعر یدر ترآمدهلر نوآریترف کانون در ی: نوآر کیلر

.کندمیتقرارداردکهآگاهانهازقانونتجاوزیشخص

 گناه ایلمیفشهر تمایدر استمنتها ینژانر دآنز گریبا

 اآنگونهنیاانوا  در که فیاست ین نه شخصیل  تیک

یمرکز تجاوز قانون از آگاهانه همه بل ه قو کنندیم، به .

ی یم نقتمارو: ینگناهیبکسهی رور در درواقعست.

آنکههمهیتیامروزماباشد.واقعیایازدنیایتجلنیدایشا

 دانندیمرا و زدن ماسک با اییگودروغاما واقعیاز تین

.زندیگریمترسنا 

 چهار ،مجلسی ردهم بآ،یشنامهینمابهقو راادر

در سرزمیسو : یوا، بهبختنگونن از خودادآوردنیکه

 کهیبنامینمادریراسرزمآن یتوانمیمنا است.کجایب

راخندهبرلبخبرانیبازهمهگورستانماست.آنجاکهجز

آسمانش ا رایادهاید؛آنجاکهآهونالهوفریدتوانمین

جاهمهستیزیست.آنجاکهاندوهجان اهچینییگوششنوا

وا ی درآ؛ نوا به ناقواعزا یچون کمتر از رسندیمد که

ستکهبهیازعمرگلترکوتاهمردانکینوعمرستیکیبرا

رشانیگبانیگریماریبآن هتازی رندیمیموزنندمیکاله

شود.

ترتوانمی تایشرو  را نوآر لر

راموسیقصه وینی ادشاه توا

 گرچههرودددزدان برد، عقب

اینقطه درخشان نو یشرو  ن

تئاترانگلیتر در اوایلررا  یسدر

یدوره .دانندیممدرن

چونم بآ،هایینمایشنامه



یدارایهمگهاایند.یسسنیوابلیو ،آد دمدمچاردسیر

هستندکهبهخاطرمنافعخود،ی یشماتییرواهایشخصیت

قوان از مرزهایآگاهانه و یرفتارهایدربارهیاجتماعین

.گکرندیدرمیاسیاسیی،مسای مالیجنس

یکنندهیتداعهاآنیمانسبتبهانیطاطاجتماعینتگیش

بهیعالقه نیتقویهاناداستما ایوگی  تداو  است. نیت

ینتگیش توانمیرا نخستیمهینیانتقامیهایتراژددر

فالندرزاثریفاحشهچونهاییرماندریالدیهجدهمیسده

زمشاهدهکرد.یدفون

 جناییلر جنایترکیدر بر استیت اریتوجنایتمرکز

مرت ب آنکه تشابه است. آنشده دریانتقام یتراژدبا

چسکس، مرگ و خشونتبیترک فیزیاست. در ل یکه

.شودمیدهیرکشیبهتصووقنهیبشهرگناه

 Basin City یتینسیسیبهنا بیل درشهریداستانف

معن آبگی)به میشهر بهیر( اختصارا  که Sin city گکرد

 است. معرو  گناه( دربتمنیماجراهامانندبه)شهر که

یالیخینجاه باشهریاگکردمیگاتهامبنا یالیخیشهر

هست نمادیطر  که دنی  تما  منتهااستیواقعیایاز

ازیاشاهزادهناستکهدرشهربتمنیدراآنزیتماینقطه

درونتار به سقوطکام شهر از یریجلوگی یاشرا شهر

اکندمی ی. هنوز گناهیدیامینقطهنجا شهر اما دارد وجود

ییازروشنایی کورسویفرورفتهکههیستیناندرعمبنچ

.شودمیدهنید

یا ه  فینسخهمانندبهنجا یاو  سا  در که 2۱۱1ل 

 واحدیتمرکزیکداستانواحدوشخصیساختهشدنهبا

آندریمشترکهایشخصیتتودرتوکهیهاداستانبل هبا

ازیلیکهخیهایشخصیت .یمواجههستخورندیمبهچش 

بازیننسمانندبههاآن آلبادرفیجسیکاالهانبا ل او ی ا

بودکهدریاسالهازدهیدختری.درآنجاننساندشدهدهیه د

وآمدهکه سرسناتوره هستگرفتاربازبچهیویچنگا د

ا خیدر و سناتور خود است. شده بزرگ ازیلینجا

.کنندیمیقسمتاو بازیادامهگره دریدهایشخصیت

.آیدمیدریهوشیازحالتب ی رغو یکداستانمردیدر

زخم را یخود مرخوردهیتو یدر یان تصاد یصینهک

رونیرابتیهاقرصیجعبهکندمیکهینکاری.اولندیبیم
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:گویدمی.کشدیمنقرصراباه سری سرهچندیوآوردیم

فراموشکنه.سآد داروهاشرویخو ن

بهییدکهچهبالیایبادشیبهتاگرددیبازمبعدبهگکشته

آمدهسرش . تعدادآیدمیادشیبه فقطجوانیکه  ولدار

آتتزدهبودندواوبایخانمانیبحیتنریبرا ریدرگهاآنرا

شده.

داستان فیدیدر رور ِ سناتور قماریگر حا  در را او  ل 

بینیمی گویدمی . بازیوحشی وکر،قدرت: یانهدردستانما.

کنه.یمیبازیه.حاالکیخوب

نهدرمهاستیبازیبرندهشهیسناتورهم بل هدریزبازی.

برندهجریتکسهی قدرتتبهخاطردرواقع.یواقعیزندگ

ازاوراندارد.شدن

حر بعد آینیو استدر قرار رایکه مصافتبرود به نده

جوابینیمی ی وشوشلوارکتین . افهیقخوشو وشکیشده.

 تازه خواهدمیکه شود. گناه شهر باگویدمیوارد آد  بای: د

ست.ینیحوااجمعبهشهرگناهبره.وگرنهبازگشت

.زندیمابتداسرنوشتخودراحداهمانازییگو

افهیقخوشجوان مصا سناتور رودمیبه او از بابردمی. .

.سناتورازاوکندمیریسناتورراتیقدیگرانیوجودهشدارها

گیردمیانتقا  یهاانگشت. بهش ندیمکیبهکیدستترا .

دختردوستحتیوکندمیکیتشلیزانو بهکشدیمشرا .

 چگویدمیاو بودیزی: ن رده هریکهحسابشو قدرته.  سر،

ت درد دستتاز و بوزه سرد باد یوقتکه ب شه، دریر از دا

بههروقتکهبارونبباره،منواصال ،یچیزانودبهخوددبو

.یاریمبهیادوقتمنوشهودرهمهی.توهمیاریمیاد

ازآنکیبه؛وکناریب شاالنهمین:بهترهگویدمیجوان

.خیزدمیجابر

 چندیایانهیمدر ما داستان ننسین بار راین کاالهان

بینیمی او شده. بزرگ که یرقاصه  با است. تیرهنتبار

ترقصدیم ی. هماستیماهررانداز سناتور جلوی. در یشه

سناتورراخواهدمیشهازعمبوجودشیتقراردارد.همیرو

راندارد.جریتتهد قراردهداما

یگرمردیدیدرداستان  و دستبهیکهبرا ینیبیمرا

خشونتبار کار اجزندیمیهر او تی. شده  ولدارر مرد از ا

یرد.وقتیشع سبگدختردوستبایبازعشبهنگا یمتأهل

ردیثروتتراازشبگیهمهلوبرودوزنتترسدیممردکه

.خیزدمیاوبهنجادبرکندمیشرادختردوستقصدکشتن

فیحرکهدرحالیبارخشونتووقنهیبمشتزدناو،ینیوه

یبرزم با یزدنجانمشتینیوهنافتاده  وشکیشجوان،

قبل استی ییداستان در رایهمیادامه. مارو داستان ن

بههمبینیمی  ازندیمنش  مشتی که در ی. حتیاناو

حر یچش  را ترککندمینت ی. سکس... مرگ... و ب

خشونت.

شههمراهبایهمی:خوبگویدمیتاستیمردکهنامتدوا

شراست.

نژانریشتردرایبتأثیریماهرانهبرااریل بسیفیگنتگوها

آنل هماهن بایفیقی.موساندشدهیزیرطرحکارانهتیجنا

نیاهاتیشخص.لینزندیمدامنیدیوناامیاستوبهسرد

یدیناام چندان دو کندمیرا نبود از ویندهیآو روشن

.دهدمیشترخبریبی یتار

یدوایوقت بگیردمیت ولترا و خانه اگرددیبازمه وا،ی،

دختردوست زن  بهت زندیمسابقت کهگویدمیو

ینکارعاقبتخوشیکهاداندمیتیند.دوایاوراببخواهدمی

 خودشمث  قو  به باز اما یندارد فرمانبهگوشکاحمب

است.

بازه امااندفرورفتهل همهدرعمبگناهینفین هدرایباا

یمیمشخصکامال یمرزبند مننهایشخصیتان یمثبتو

 دارد. خیهاآد سوکیوجود و سویلیساده در یخو و

شماصنتطانیشیگرشرورانید تمثبتیکخصوصیحتی.

 رور و سناتور ایدر نیا شابینیمیوا ید. درطوربهد مثا 

ضعفیاگراواقعادیادب یایبحسا بهنمسئله ما هاانساند.

دیبیترکیهمگ و فرشته هستیاز ن ادمثبتویو همه . 

داریمنن  یفراوان ؛ یاما با ما که باشد یادمان یقصهک

وآد هاخو شهآد یننو همی ودرایکطر هستیکم

زیتما.نژانراستیاداینازخصوصیوااندداشتهبدهاوجود

ل یگرفیوآد بدهاازن اددهاخو انآد یآش ارمکامال 

است.

وبدنتییبایدنبهاهدافتاززیرسیکهبرااستیزنوایا

بهمردانقوکندمیاستناده اوخودشرا بهفروشدیمی. تا

دوا نابودکندویاهدافتبرسد. الز داردتاشوهرشرا ترا

بعدکهدواحدشیبمالکثرودِ انجا دادیشود. تکارشرا
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سشهری لیازافسرهای یبهواندازدیماورادورراحتیبه

تنابودکند.یترابرایتااودواشودمیکینزد

نیاییند.گویواراببیتاارودمیکاالهانیتبهبارننسیدوا

 گناه استیمیلمرکز تما   هاتیشخصکه ه  به وندیرا

تاشوهرشرابدیفریمترایواباکمکس سدوای.ادهدمی

.کندمیکیتشلیبعدازانجا کاربهدواباکمکماروب شد.

یدوا که فهمدمیت چه زخمگرفتاریدامدر ویشده،

یت مارو کمک با وقتزدیگریمرخورده رایسالمتی. خود

برابدییبازم انتقا  اخیزدمیبه برای. برینابودیوا عالوه او

.خواهدمیراه درکنارشیگریسمردقدرتمنددیافسر ل

دواوجودنیباا کارتیاز مک یت کشتهخوردمیش ست و

.شودمی

 همگهاتیشخصفضا، صینه، ترکی، با رن یبیانگار از

رهیت اندشدهرن ، واقعیانشانه. گاهیزندگیتدرونیاز ی.

ایسازبرجستهیبرا یسهایشخصیتنیدرون هایانساناه

یرنگ بینیمیه  یدییهاوقت . زایمشخصهایقسمتگر

رنگ حسبخصوصشوندمییصینه یتا کنند. القا طوربهرا

خطریآمادهتاکنندیمتوماروباه مستیدوایمثا وقت

تانشاندهنداوندیآیدرمماروبهرن قرمزهایچش شوند،

خشونتشده.یآماده

ننا است.فرانکیبههمی یکمیمجموعهل اقتبااازیف

ل شهرگناهاست.اویکوهردوفیکمیمجموعهلرخالبیم

ت نولوژبا از لوکی ردهیاستناده فیسبز رایشن لمت

کبسازد.یل کمیکفیواقعا کردهتایزیرطرحگونهنیا

وداغاندری.زخمگرددمیبازینجاداستانل بهیدرادامهف

ی یتاریکوچهک  زشک مالقاد به کمرودمیک  و  ی.

 هست. همراهت دارگویدمیدکتر دالر چه  فقط وی: ؛

.ده میتکارانجا یچه دالره منبرایاندازهبه

رراازیاردردنا تیبسیدرحالتیهوشیبیدکتربدوندارو

براآوردیدرمیجانیزانو یو انداختن یهاانگشتجا

یش سته هایتکنتدستت گیردمیرا از بعد کار. این

مطلعیوازمرگمارسرودمیشدخترتدوسبهدنبا یجان

اشودمی تما  وجود با ی. مصا بازه یجانهاضربهن به

 قمارخانه در رودمیسناتور جلویدبارکیو را او همهیگر

همهیوجلوکشدیمتیرهنتنبارسناتوری.اکندمیریتیق

.کندمیکیشلیبهسرجان

کاالهانیننسیقصهل بهینداستانفیدرادامهودرآخر

جگرددیبازم قبر سر بر را او بازیرتهانا. با بروایگان

بینیمیسیلیو ل او یکهدرفاستیکسگانیرتهاجان .

داده.سالهازدهییننس رور نجاد سناتور  سر دست از را

یحاالننس با یراندازینتیگانتمریرتهاجانتیرهنتمدا 

 یادهیدل چندباراورایفیقبلیهاانداستانی.درمکندمی

جلو در سناتور ننسیکه اما دارد قرار جریتیچشمت

ا ندارد. را ماشه ننسیچ اندن ین درون از اوخوردمیرا .

.تواندنمیاماخواهدمی

ف باشد قرار قالبیاگر در گناه بیل شهر دریایکرمان د

شودمیدعوضیهدیمدا زاوینرمانیچن شخصاو  جای.

یگردانایدییوجاها یبریمی هاتیشخصکهمابهدرون

ف در چندیک . یل  زبان از داستان بار تیرواهاتیشخصن

ننسشودمی برای. را خود یدرون باز دواکندمیما ازی. ت

.دردهدمیراشرحاشیدرونوماروخش گویدمیتیهاغ 

دوربیدییجاها یگر دور بشودمین از ما رفتاریو رون

 .بینیمیراهاتیشخص

 ا کمکننسیدر به اآیدمییانمارو کمکه ی. با ندو

 ش ست را رور  آخردهندمیسناتور در وقتی. صینه ین

زمیجلویزخمیننس رور بر سناتوریسناتور و افتاده ن

خواهدمی تما کند، اورا گانیرتهاجانیچهرهناگهانکار

کییی،گوشودمی.رور متوقفآیدمیش رور چیجلو

هکردمیکهتما عمرباخودحم یایزشتدنیتیم دآن

وکارسناتورراتما کندمیازفرصتاستنادهیراندارد.ننس

.کندمی

ازمنتقدانیاریدبسیل بهنسبتقسمتاو ازدین هفیباا

شودمیتمواجهشهه باش سیارکردهاستودرگیافتبس

 ین ادمثبتفراوانبازه اما که توجههابدانتوانمیدارد

کرد.

است.یشهرگناه،مرگدرستمث زندگیتو

 ■.سیلیبرواویگانبابازیرتهاناج
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 ؛ غالمرضا آذرهوشنگکنزابورو اوئه :مصاحبه ترجمه

 هامریم طباطبائی؛ استوارتآبراهام دیدار،  داستان ترجمه:

 نگین کارگر ،گوستاو لو کلزیو ژان ماری :مصاحبه ترجمه

 شادی شریفیان ؛زمیاستیو ج :نویسی موفقیت در داستان رمز 3

 اسماعیل پورکاظم درز گریم؛برا، ش انبوهیپادشاه ر داستان ترجمه:

 اسماعیل پورکاظم ؛هانس کریستین اندرسن ،نایتومبل داستان ترجمه:
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ـم
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88_%D9%84%D9%88_%DA%A9%D9%84%D8%B2%DB%8C%D9%88
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 «دیدار»داستان  
«هاباییمری طباط»مترج ؛«آبراها استوراد»نویسنده 

 
 مادربزرگومارگاریتا.منرفتهبودی .مادربزرگبهدیدار

مارگاریتادوختهبودوازدورانصوردبهرا رفروغتچشمان

اشیجوان تعریف برایت نشاط و شور هماناز.کردمیبا

 حرارداز و  رشور هابچهروزهاییکهاوه مث مارگاریتا

راسروشانروزمرهکارهایوبدونخستگیکردمیمراقبت

 گنتمی.دادمیسامان میان در همههابچهکه از یتمادر

ترشیطان  ر برایوجوشجنبو مادربزرگ و است بوده تر

 بیرانمواجه با او است.شدمینگهداریاز روزهاییهمانه

مجبوربودهمادربزرگهاستوخوردمیکهمادرمدا زمین

 نبهوکمیال  بهدنبالتبدودتات هیکاستکهبههمراه

ب ند.یضدعنونرایتهازخ 

 شت.کردمیمدا سرفهیتهاصیبتدرمیانمادربزرگ

تاکردمیونی خیزشآوردمیسره .مارگاریتابرایتآ 

بنوشد. را سرآرا آرا مادربزرگآ  را لیوان داخ  آ 

کشیدمی قطعاشسرفهو حدودی تا

بودویتهادوقلونگرانیتامارگار.شدمی

.کردمی بارنگاهیلیظههرچندساعترا

یکساعتدیگراورو دانستمی کهتا

 هابچهو واردآنبا همیشگی هیاهوی

 باعآشوندمیخانه او خالی جای و

نبودنگرچه.شودمیشاننگرانی با

ه نا راحتشامشیعصرانهمارگاریتااز

.شدمینبودنعصرانهباعآبهه ریختناورو خبرینبودو

اتاقهیز  کوچکداخ  شومینه در و شد  بلند جا مناز

راانتخا کن بل هترناز هایشاخهداشت تایسعریخت .

 کند.ورشعلهزودتر گر  اتاقرا و  کهدانستمیخو شود

دیمضراستواتاقنبایدبرایمددزیامادربزرگسرمابرای

بماند. کرد.یتامارگارخنک کهدانستمیخو نگاه   

سوارخواهدمی بالفاصله و بگیرد رفتن برای مرا موافقت

مارگاریتاخانهبشودوبهسمتخانهبراند.اشیمیقدشورلت

 خانه مادربزرگتا اگر۹1نزدیکبه داشتو فاصله دقیقه

میاالنهمین وراراه با همزمان بود مم ن فتاد وهابچهود

برود.تریعسراورو واردخانهشودوبهتربودکههرچه

بود اماباتربزرگدرستاستکهچندسالیازمارگاریتا

 بچه دو نه و شوهر نه که بود  گیرو ادستاینخوشیا 

 بمان  مجبور تا نوآمدرفتداشت  با را هماهن هاآنهای 

ازمنز مجبورشو سهوعدهکن وبرایهرباربیرونماندن

قدیمیدرداربچین ویهاار غکابوز ودر

 با ه هاآنیخچا را و ه مادر کن . دوستمادربزرگ ر

اصی درکلیسایهاییککاتولخیلیازمث داشتندمنه 

یقدونی قدر شتسر گ هابچهبزرگشهرازدواجکن و

بهدالی خاصخودماناز یترکهوقتیمناز؛اما ختکنند

شدهبود ، برایازدواجوتش ی خانوادهیچنانآنی مجدا

ازدواجگرچهنداشت . برای مثبتی نتایج به  یتر با ه  اگر

رسیدمی  رجمعیتازبازه ی  و شلوغ تش ی یکخانواده

توانمنخارجبود.

زیرفتهخو بهیاددار کهبههمراه یتربهکتابخانهمرک

رابادقتووسوااخاصیبررسیکردههاقنسهتما بودی .

بود کرده جلب را نظرمان که کتابی هر مورد در و بودی 

کهدرموردهرفیلمیطورهمانصیبتکردهبودی .هامدد

هامدد گنتگو و ازدری .کردمیبیآ ی ی بررسی حین

هایکتا  مورد در یهاروشمعرو 

کودکانروبه یترکردهبود نگهداریاز

 که بود  گنته دراصال و شدن غرق از

 فریاد و جیغ صدای و هابچهزندگی

ن حسآیدمیخوش  اینکن میو که

زدویلبخندکارهاعمرتلفکردناست.

 به این ه وا چهرهبدون کند نگاه

کهسرش ایینبودوکتا راطورهمان

 میش ،زدمیورق نیاگنت: ناصال رفتارها تو .آیدمیبه

بختبزرگیکودکان.رسییمبهنظرهاحر ازاینتریفلط

قوانین از منسج  خانواده یک داشتن و هستند زندگی از

دراینحالتحیادادامه یداکن میطبیعتاستومنف ر

خواهدکرد.

لطافتداشتنیکمگرغریدهبود وگنتهبود که:تقریبا 

زن از نگهداری در او توانی هابچهبه زن.شودمیخالصه

آمادگیحا درعینخیلیآرمانیو رلطافتباشداماتواندمی

را قد نی  و قد بچه چهار سه با زدن کله و برایسر الز 

باشد ونداشته ؛ بدهد اشیزندگترجیح دیگرایگونهبهرا

سوریکند.

 شدی جاهمیناز متوجه که بود ها ی دیگر با درکامال ،

تن رمانبرایزندگیبسیارمتناود نقاطمتضادیهستی و

تناق یتر است. و همینتضادها متوجه شدههایکاره 

آنبود. ف ر اینکرد میروزها تما  داشتن وجود شاید

خوب به یاد دارم که به همراه پیتر به 
 تمام رکزی رفته بودیم.کتابخانه م

را با دقت و وسواس خاصی  ها قفسه
بررسی کرده بودیم و در مورد هر 
کتابی که نظرمان را جلب کرده بود 

 صحبت کرده بودیم. ها مدت
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بههاتناود باالخره را ما

هدایت متناود راه دو

یکخواهدکردودرست

سا  همین اتناقبعد

ه افتاد.

مادربزرگ در یتهاصیبتکمابیت کهکردمیاعال 

توانمیکاشیا باریدنظرتجدبارهدراینست  را  یتر و کن 

 دادمیبرایتهربارتوضیح؛امادیگربهزندگیدعودکن 

ن و هستی  متناوتی اف ار دارای ما کنارتوانمیکه در ی 

وسیعه نتوانستهعشبآنیحتی دیگرخوشبختباشی .

بودماراسی آ زندگیجداکند.

کتا جینایرمادربزرگچو گردوییخانهازداخ کتاب

بیرونکشید . کهمادربزرگبهرا نگاهکرد 

بعدازخوردنسو مرغوکندمیاگرموافقت

 ساعت برایتآناشیقهدق۳۱/9داروی را

 نگاه موافقتمادربزرگبخوان . بود.حاکیاز

کهسمتآشوزخانهرفت وار سو یرابه

کردبودبرایتآمادهچنددقیقهقب الیزابت

الیزابترادوست ختدستوقتهی مادربزرگگرچه.آورد 

نداشتاماازاین هدراینتنهاییکسیبودکهباالخرهبهف ر

صندلییرو.رسیدمیخوا وخوراکتباشدممنونبهنظر

کنار نجرهنشست وسعیکرد چندباریخود رایاگهواره

دوست را صندلی این حا  همه در و همیشه بده . تا 

داشت .

ومادربزرگ کشید سر داروها همراه به را آ  لیوان

گنت:ازاین هآلبرداینزحمتبهراقورددادوآنسختیبه

بادستخودشبرای ساختهبود دنیایکاندازهبهصندلیرا

ن زحمتراهمهاینست تصورب ن کهاوتوانمیشادبود و

 با بتواندصندلیدلخواهمرا سبکوآنتیم کردهاستتا

باحوصلهطورآنروشیکهخود دوستدار درستکندو

آن و من بدهد. صیق  متناودآلبردرا قطب دو همیشه

ندادی  اجازه هرگز اما ودمیانماتناهمهاینزندگیبودی 

یاخدشهباعآ اند در بشود.هرکدا وال روابطمان مااز

این نظرمان به و باشی  ه  کنار در بودی  گرفته تصمی 

ستاینعز راسمرامتزلز کند.بابهدنیاتوانمینهاتناود

همیشگییآنچهرهآمدنمادردوداییجورجزندگیمااز

 شد بحا بااینخارج دلی  به توانستی ما داشتی  اوریکه

 تما  وجود با را خودمانهاتنترویخوشزندگی یتبه

برگردانی .

  رسید: انداختو من عمیقیبه یکتوانمینگاه سؤا  

خصوصیازتوبورس ؟نسبتا 

طورهمان ور ایر جین کتا  با گنت :رفتمیکه حتما  

.حتما مادربزرگ،

 کرسختیبهمادربزرگ تازه راننس  یتر تو گنت: و د

کهییهاتجربهتما یاوازصمی قب دوستداشتی؟یقتا حق

ازعشبدرکناره داشتیدنمایشیکوچکبود؟

ف رشراحا تابهمادربزرگدان نمیمنومنکنانگنت :

کهمن یترراازصمی قلبدوستدان میامااینراا  ردهن

یتره مطمئنهست .وازمیبتقلبی ا داشته

 شتگردنتت یهدادویهابالشتسرشرابهمادربزرگ

اندازهآنتوبهکن میمیش منف ردانییمگنت:زحمتبه

 ف ر کنییمکه و زندگی یهانعمتعاشب

 در طو مننیستی.ادیزندگموجود در

سرط با رفتن مولو دان میکهناکلنجار

نیستمتوجهشد آسانه چندانکردنت

 زندگی دشوارقدرهاآنکه و سخت ه 

برایهرتناق شودمینیستچوندرحا 

اندیشید.ایچارهوراهاشتباهتیک

وکشدمیودوبارهسرداردبرمیلیوانآبتراازکنارتخت

هیز شو میبلند.دهدمیقوردسختیبه مقداریدیگر و

 شومینه تختیاهوارهگیصندل.ریز یمداخ  به را

وداستانجیننشین یمآنورویکن مینزدیکمادربزرگ

خود با.بنددمیچشمانتراآرا مادربزرگ.خوان یمایررا

 یترجوردیگریبهزندگیشدمیکهکن میف ر بههمراه

زندگیراازشدمیراازدستنداد.چیزهمهشدمینگاهکرد.

 و کرد نگاه او  قو  زد.به ومادربزرگلبخند فراز زندگی

زیباییه دارد.آنازیشتربنشیبدارداما

 به است. رسیده اواسطت به ایر نگاهمادربزرگجین

لبخندگرمیبررویلبدارد.آرا .کن می استو خوابیده

 نجرهبیرونراازکهبهخوا عمیقیفرورفتهاست.دان می

منآمدهباالمهتا .کن مینگاه روزدان میاست. کهفردا

 ■جدیدیراباتصمیمادجدیدبایدشرو کن .

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ی را به تخت ا گهوارهی صندل
کنم و  مادربزرگ نزدیک می

نشینم و داستان  یمروی آن 
 .خوانم یمجین ایر را 
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 (Thumbelina) «نا؛ دخترك بندانگشتییتومبل»نوجوان داستان ترجمه کودك و  
«اسماعی  ورکاا »مترج ؛«نآندرسنیستیهانسکر»نویسنده



 ممل تیغریبهایزماندر در و دور زنیزندگیبسیار

کردمی آرزو کردمیکههمواره بهایبچهتا امّا باشد داشته

سرانجا بهنزدرسیدمیآرزویتن او اوایساحره. از رفتو

کوچولوییداشتهباش تابهیه رسید:منبسیارمایل کهبچ

 باش بنابراینآیا دوستتداشته میبتنمای و یتوانمیاو

بایچاره بیندیشیو کجا از منبگوییکه توانمیه راآن 

بیاب ؟

 اوه،مناینمش  را راحتیبه توانمیساحره اسمداد:

 اینجا در بدانهیکبرایتح کن . خصوصدار کهدرهجو

نظیرجوهایگاههی وشودمیمزار کشاورزانبندردیافت

وده میبهشماآنرا.منرسدمیدیگربهمصر ماکیانن

دریکگلدانکشتنماییدوآنراشماباید

آبیاریکنیدسوسمنتظراتناقاتیباشیدکه

آرزودارید.

 شما از گنت: کهنهایتیبزن متش ر 

اوآنگاهچندینس ه عنوانبهکم  کردید.

دانهجوبخصوصبهساحرهدادوآنبهای

باعجلهبهخانهبرگشت.

دان و رسید خانه به یهزن دانهجو کاشت. گلدان در را

 را بهبالفاصلهجوانهزدورشدنمودویکگ بزرگوزیبا

تهایبرگآوردکهااهریهمچونگ اللهداشتامّاوجود

ند.رسیدمیبهنظرشبیهغنچهآنچنان هبستهبودندکامال 

از او است. زیبا بسیار یکگ  این خودشگنت: با زن

عشببیمندعالقهشدد بوسیدنو به داشتنشرو  بچه ه

بعدهایبرگ لیظاتی نمود. گ  طالیی به متمای  قرمز

هایبرگگل شدند. گشوده زیبا گ هاآنگ  یک همچون

هالل ی نظرواقعی رویرسیدمیبه بر و گ  داخ  در ند.

زیبااشیمخملیها رچ  و اریف کوچک، بسیار دختری

نصفطو انگشتشستیاندازهبهیدشواربهنشستهبودکه

.رسیدمیانسان

شادمان بسیار کوچولو دختر  مشاهده با شوهر و زن

 را اس او گکاشتند."یانگشتبند"یعنی"یناتومبل"شدندو

صدابزنندزیرادختر "ینیت"قرارگکاشتندکهاوراهاآن

 و کوچک میزهیزهربسیار باهاآنبود. را گردو  وسته یک

دختر ب ارگرفتند.یهگهوارعنوانبهیق دادندوارافتص

 از را آهایبرگبسترش ورن بیبننت ساختند فراه 

گ سرخانتخا کردند.هایبرگروتختیراازگل

امّاروزهابرآرمیدیمرادرچنینبستریهاشب"ینیت"

 ُرازآ رایاکاسهکهزنییجاشدمیروییکمیزسرگر 

رو بر آنی نیز کاسه اطرا  در بود. ازایحلقهگکاشته

درونآ قرارهاآنیهاساقهکهشدندمیزیبانهادهیهاگ 

داشتندتا  مردهنشوند.برفرازسطحآ نیزیکبرگبزرگ

باشد.دختر "ینیت"اللهشناوربودتاهمچونقایقیبرای

دیگرشکاسهبهسمتطر یکازونشستیمبررویقایب

ازدوعدد ارویاریفوکوچکاینکار.اوبرایزدمی ارو

ازموهاییکاسبسنیدساختههاآنکهکردمیاستناده را

 و یامنظرهگونهینبدبودند وجودبدیع به

بود.آمده

"ینیت" آوازهاییتوانمیهمچنین ست

 که گبخواند نظیریراییدر دلوکیری و

نداشتند.

بستر"ینیت"کهیزمانشبیک در

 بود، میانیاقورباغهزیبایتآرمیده لزجاز بزرگوزشتو

هقا ش ست ی داخ  نجره میزیبه روی بر و خزید اتاق

 که از"ینیت"جست لیافی زیر در و تختخوا  درون

رُزخوابیدهبود.هایبرگگل

وزغبادیدندختر گنت:عجبدخترکوچولویزیبایی

 او وزغآنگاهواندتمیاست! همسرمناسبیبرای سر باشد.

راکوچولودرداخلتخوابیدهبود"ینیت"گردوکهیه وست

ش ستهبهداخ باغجهید.یهبرداشتوازطریب نجر

باتالقییکجویبارعری درداخ باغیهوزغدرحاشی

  سرشزندگی همراه بسکردمیبه وزغ  سر ی. ازترزشتار

 سرمادرشب دربسترارینتکهیزمانود. را دختر زیبا

شادمان از و قدرد تما  با یدید، زد: "فریاد ،"کروآ 

".کروآ "،"کروآ "

ومم نشودمیفریادنزن،دختر بیدار"وزغمادرگنت

وازاینجافرارکند.اوهمچونقوهاسنیدوزیبابترسداست

اورابررو سوسنآبیهایبرگیی یازاست.مابایدموقتا 

 آنجا بدهی . اس ان جویبار تواندمیدرون اییرهجزهمچون

بسیبرا او کوچکاستبنابرایتباشد. سبکو بهیار نقادر

همچن بود. نخواهد مدتیفرار در آ ین از خارج در او که

فت: وزغ با دیدن دخترک گ
عجب دختر کوچولوی زیبایی 

تواند همسر  است! او می
 مناسبی برای پسرم باشد.
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کندمییزندگ ما کمیتوانمی، با ی 

ریکاتاقمجل وراحتدرزیعجله

 تا سازیتآمادهسازیبرااهلجن

 با زندگی دیازدواج آنجا در یگر

د.یکن

داخ جو تعدادیدر سوسنیبار،

آنداشتندیار هنیسبزبسهایبرگافتهبودندکهیرشدیآب

هاوزغسطحآ شناورند.یکهبررورسیدمیبهنظرچنان ه

یرابرانقرارداشتیریکهدورترازساهابرگنیاترینبزرگ

  "ینیت"استراحت وزغ و کردند یانتخا  کهیدرحالر

ه وست ی و داشت همراه به را در"ینیت"گردو همچنان

رفت.یتبهسوداخلتبخوا رفتهبود،شناکنان

فوکوچولوصبحزودازخوا برخاستوبهیمخلوقار

اومشاهدهکردکهدریشرو بهگریتلخ کیهکردننمود.

درآنجایازشموردن یازوسایکی هآشناقرارداردومی نا

کهاوبریاطرا برگسبزوبزرگین هتمامیاجزبهستین

دنیرسیبرای راهیوهفراگرفتهنشستهبود،باآ آنیرو

.شودمیمشاهدهنیبهخش 

مشوو کاربودواتاقهالجنریردرزیناثناعوزغ یدرا

 "ینیت"مختص را جگنیوحشهایگ با و رن  هازرد

اوسعآراستیم برای. بایارزیعروستبسیداشتتااتاقرا

 زشتت  سر همراه به آنگاه وزغ شنایبرگیسوبهسازد.

تنشستهبود.وزغینوابررویکوچکوب"ینیت"کردندکه

مرتبسازدتایبایقصدداشتکهبسترز مجددا  دختر را

اوباشد.یهبراآمادیگاهحجله

 کردیدختر تعظیرتاحدام انازدرونآ برایوزغ 

ا اوقصدداردکهشوهردیوگنت: نشخص سرمناست.

وسعاددیبهخوشباریجویهالجنددریبشودلکاشماهابا

کنارهمد نیکنیگرزندگیدر  سر فرید. با در ی ییادهایز

 ااهار دختر  به را موافقت داشتیمنظر ،"کروآ ":

."کروآ "،"کروآ "

آنرابارابرداشتویفوزینوضع،وزغرختخوا اریباا

 بررو"ینیت"شناکنانباخودشبردو تنها برگسبزیرا

یباق بهجاهماندختر کهیدرحالگکارد شرو  نشستو

دختر نیگر بوکینتصوّریچنتوانستمیستننمود. ردیرا

با بایکه  د زندگیوزغ یر را زشتاو  سر و عنوانبهب ند

رد.یشوهربوک

مشوو بودند،ییکوچولوهایماه کهدرعمبآ بهشنا

نیدندبنابرایتراشنهایحر دندویحا دآنررادریوزغ 

بارخارجساختهویخودراازآ جویسرهایکنج اویازرو

نگر دختر  یبه یامی بههاآنستند. برن ه نظرشان

ن هیدندلکاازف رایبادیفوزیاراریدختر افتاد،اورابس

اندازهیبب ند،یبا سرزشتوزغزندگهالجنددرعمبیاوبا

ندردرونآ گرده آمدندوگنتندکه:یمتأسفشدندبنابرا

یدصورد کینباگاههی یناتناقیچننه دور لکا یاساقهرد

بر را برگسبز دختر برسطحیروکه داشتو آنخود

دنیشرو بهجویشانهادنداننشستهبود،تجمعکردندوبا

ازگکهیطوربهاهنمودندیگهایریشه اهجدایعاقبتبرگرا

بهشناکنانبرگراهاآنکردهوبرسطحآ شناورساختند.

رساندند.یرابهخش "ینیت"ن هیتاادرآوردندحرکت

حرکتیمدت"ینیت" چندیخوبه از و داد نیتادامه

دندویاورادزاربوتهکوچکیها رندهن هیگکشتتاایآباد

عج عجبموجود زدند: زیصدا ییبایبو نرایاهاآناست.

 را شناور برگ و رو"ینیت"کهیدرحالگنتند قراریبر ت

دورترهدا بهدورترو ایداشت، بهیتکردندتا را کین هاو

گررساندند.یدیخش 

کوچکوزیک روانهسنی "ینیت"دراطرا دایما باید،

 عاقبتنکردیم رواز بررویو برگحام دختر فرودیز

 "ینیت"آمد. شادمانکارینااز با و شد رایخوشنود او

زی ک ایرفت یرا وزغ دسترسگاههی نک رایقدرد او به

سرزم بسینجارسکهدختر بهآینینداشت. بایارزیدهبود،

وهمچوندرخشیدیمهاآ دبرفرازی.خورشآمدمیبهنظر

آن.دختر کمربندشراگشودوشدمیمکا متصوّریطال

گرکمربندرابهبرگیبدن روانهگرهزدوطر دیبرانتهارا

وکردمیشهحرکتیازهمتریعسرگونهینبدشناوربستکه

 کوچکو یاردختر بر که را خودشیاآنف با بود ستاده

.بردمی

بزرگوبالدارکهدرحا  روازییکسوسکطالییزودبه

فدختر رایافتاد.اوکمربندارهاآنکردنبود،چشمتبه

 داخ  به  روازش ادامه در را او و گرفت چنگالت کیبا

روکهیدرحالدرختبرد شناکنانبر بهیجویبرگسبز بار

نرا  روانه شد. دور و داد ادامه همچنانیهت را برگ ز

ییرهاتوانستمیبودونشدهبستهآنرابهیزکردمیعتیمشا

ابد.ی

کهیشدهبودوقتزدهوحشتکوچولو"ینیت"آهکهچقدر

طال اوییسوسک امّا برد درخت داخ  به را او  روازکنان

 روانیشترازایب بهیسنیهنمسئلهمتأسفبودکهچرا درا

استز رهایبرگبسته را نتواندخود  روانه اگر بخشد،ییرا

گرسنگیزودبه یاز مُرد. ییسوسکطالحا درعینخواهد

رُخدادهبود،قای "ینیت"یکهبرایمعضلیبرایتی اهمیه
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خو کنار در دختر را او تینبود.

دیکبرگسبزبزرگنشانییبررو

مقدار او به شهدیو هاازگ که

بخورد.یآورجمع تا داد بود، کرده

بهدختر گنتکهییسوسکطال

 نیبااستولیارزیاودرنظرشبس

کسوسکیبهیشباهتینترکوچک

ندارد.ییطال

یمدت و ی یگکشت براییطالیهاسوسکاز یکه

باالگرفتطر بهبود،شاخکخودراآمده"ینیت"یتماشا

شترندارد!یچارهدوعدد ابیزشتاست!بوگنت:اوچقدر

گنت:اوشاخکه ندارد!کمرشهاسوسکگرازیدی ی

است!هاآد هیف،چقدره شبیکاست. یبارکامال 

زشتویلیمادهگنت:اوه،اوخییطالیهاسوسکازی ی

بایارزیبس"ینیت"برع سنظرشانکهیدرحالباستیبدترک

زیتآوردهبودنیراهمراهخو"ینیت"کهیبود.آنگاهسوس 

"ینیت"استوییطالیهاسوسکریباورکردکهحبباسا

زشتیبس دباشدیمار هیلکا مطلبیگر عنوانبارهیندرای 

گنتکه"ینیت"بهدختر نشاننداد.اوبهایعالقهن ردو

 است،برود.یکهماهرکجابهتواندمینکیآزاداستوا

نآوردویرا روازکنانازدرخت ای"ینیت"ییسوسکطال

رو بر را بهییاو شرو  دختر  نهاد. آفتابگردان گ  ک

زیگر نمود یستن ف ر بسکردمیرا یکه است زشت آنار

بهاوایعالقهوابرازی صیبتیزهینییسوسکطالچنان ه

یاوحقکهیدرحالنداشتهاست یخلوقاتنمیباتریاززی یقتا 

فویاراریبس"ینیت"تصوّرکند.توانستمیبودکههرکس

.آمدمیبهنظررُزهایبرگجکا همچونگل

یبیکوچولو"ینیت" سراسرتابستانرا  هوتنهادرینوا

یعگکرانیجنگ وس او برگید. یبراهاعلفکتختخوا از

سوس بافت راخودش زآن یدر بزرگیر و  هن برگ ک

یآو از خودشرا یمیافظتنماهابارانزاننمودتا "ینیت"د.

 هاگ شهد عنوانبهرا شبنمم یدیمغکا از کهیو

رو بر هابرگیصبیگاهان براشدمیجمع تشنگی، یرفع

.نوشیدیم

 ایزودیبه یزه گکشتندوزمستانباسرمایتابستانو

ینینشد یصداباقبال کهی رندگانید.تمامیفرارسیطوالن

یبرا آواز جملگخواندندیمت مناطبی، به و گشودند با 

ازسرمایهمگهاگ  روازکردند.درختانوترگر ودوردست

گرد ی  مرده شبدرهاهایبرگدند. شادا  و ریزیبزرگ

زندگی ناهگاه او اکردمییکه درینکچروکی، و شده ده

زردیهکساقیجزبهیزیچهاآنگرفرورفتهبودندوازیهمد

و  مردهبجانماندهبود.

سرما"ینیت" رایزنمودیمیاکشندهیاحساا

امروربهیتهالباا ضمن بودند شده خودشنی اره زین ه

تاحدیندختر بیبنابرا؛فوش نندهبودیاراریبس یمنوا

رسزدن مرگ باریو به شرو  بر  بود. یده ونمودیمدن

.کردمیتحسیخویکوچکبر رابررویهات ه"ینیت"

بودندکهاییلچهبهمانند"ینیت"یکوچکبر برایهات ه

اریبس"ینیت"سهبایرامادرمقایزافتندیمهاانسانیبررو

ن ارتنا داشت.یکایدختر فقطکهیدرحال یبزرگهست

اطرا خودش ی"ینیت" در تایچیکبرگخشکرا د

سرماوسیلهینبد یاز امّا بماند امان در وسطه آنهوا از

 گر  به قادر و برداشت نبود."ینیت"داشتننگهش ا 

لرز به شرو  سرما شدد از نزدیدختر  در کرد. ی یدن

 ردیهکمزرعی،کردمییدرآنجازندگ"ینیت"کهیجنگل

بودندوقب دروکردههامددازآنراقرارداشتکهمیصو 

چید باقیزیگر آنجا یدر و کاه امّا بود یهاکلتنمانده

یباق مانع میصو  از یخزدگیمانده داشتنشدندمیخا  .

ایمقدار کلتیاز و سرما"ینیت"توانستمینکاه از یرا

شدد از دختر چگونه که آه، دارد. مینوظ جنگ  درون

.لرزیدیمبهخودسرما

کموشمزرعهرفتکهییهندختر عاقبتبهدر ال

زیاخانه خا مزرعیدر دریهر موشمزرعه  ردداشت.

 رد،یهادانه ُرازیگر وراحتتساکنبود.اوانباریهالن

ی زیمنبسیکاتاقنشیکآشوزخانهو نیار یبا اشخانهزدر

کدخترینواهمانندیبیکوچولو"ینیت"فراه ساختهبود.

دیگدا جلوکوچولو ایهدر النیر تایموشمزرعه ستاد

 ردیشا دانه چند زید بدهد او به جو کهیا بود روز دو را

خوردننداشت.یبرایزیچ

سالخورده که موجودموشمزرعه شما گنت: بود، دانا و

ب و بنابرایهستیینوایکوچولو منید اتاقگر  تایاییدبنبه

همد با را بخوریشا  دیگر از که او ی . ویراض"ینیت"دار

درآنجاآرا ساکتوچنینیناخوشیا شدهبود،گنت:چرا

ایدیستادها داخ  به مابیانیدا خانه، اگر هستیو تما ی  د

کهاتاقمرایبهشرطیدولیکنیطو زمستانرابامنزندگ

 اکیتم و نگهداریز برایزه و بگویید قصه زی  شنید دنیرا

است.بختلکداری بسیخو براهایقصه

 کهایتمامیخواسته"ینیت" دریموشمزرعهرا رفتو

آسا موقتا  یآنجا یت ماروزیکافت. گنت: مزرعه موش

یخواهکنندهمالقادکیزودیبه یاهنتها یههمسا داشت.



 

 2934 ماه فروردین|چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و ششم شماره 221

بسآیدمیدار یبهدباریک از او یاری.

برتر من بر یلیاظ ا یههمسادارد.

یزرگبیهااتاق واشخانهدر دارد

.اگرتو وشدمیاهیاغلبکتمخم س

 را بوکعنوانبهاو اویریشوهر آنگاه

فراه یازهاینیتمامتواندمی را تو

کهخواه میباشکهاوکوراست.ازتوداشتهبهخاطرسازد.

.ییدنمافیتتعریراامروزبرایتهاداستاننیبهتر

موشیهینسبتبههمساایقهعال احسااویه"ینیت"

گونههمانکموشکوربود.موشکوریرااویمزرعهنداشتز

د به بودند، گکاشته قرار یکه هاآندار کتکهیدرحالآمد

 وشیمخم س بسیاهترا او گنت: موشمزرعه بود. اریده

 و است ثروتمند و اشخانهباهوش

منوسعتدارد.یهستبرابرخانیب

ستینیدر اسمگنت:ش "ینیت"

اردانایشمابسیهیکهموشکورهمسا

هاگ ییبای ناوزیوثروتمنداستول

رایزکندمیدراان ارینورخورشتأللؤو

دهاست.یراندهاآنهرگز

روز"ینیت" آن با که شد آوازیبرامیلییبمجبور شان

بخواند:

"دورشوادخانهکنشدوز ،کنشدوز ، روازکنواز"

همچن چندیاو دین آواز زین به را هاآنیبراییبایگر

 آوازهایبطرینبدخواند. از دختر یننشد یموشکور

عاشب "ینیت"خوشتآمدو ههرحا بهشد.  یموشکور

ارتودارومیتاطبود.یرااوبسیاوردزیبرزباننینگنتوکالم

کتون ی بهحنر،موشکوراقداازاینیت یاند زمان

ننمودهبودکهس ونتگاهموشمزرعهرابهیرزمی درزیطو

گنت"ینیت".اوبهموشمزرعهوساختیممرتبطاشخانه

ما اگر یکه باشند، جدزنانقد توانندمی  تون  بهیاز د

مُردهدریهک رندیهشداردادکههاآنندامّابهیایباشخانه

کام بانو و َروبا استیهک رندی.اوتون افتادهاست

ن رندهدرستدری.اگکردمیازمردنتنیادیززمانمددو

مسیمیل که بود آنجایمُرده از کور موش تون  احداث ر

.گکشتمی

آنازچو منوّررابهدهانگرفتوازیاقطعهموشکور

دهکرد.استنای یروشنساختنتاریآتتبرایهشعلهمانند

کشد.یواردتون تار"ینیت"اوسوسقب ازموشمزرعهو

 رندیوقتهاآن افتادن می  به هکه رسی آنگاهیمُرده دند

 وز با وی هنخویهموشکور آورد فشار تبهسقفآنجا

بزرگدرنسبتا یاحنرهنیبنابرا؛نگشودیبهسطحزمیراه

د.دروسطتون یتون تابدبهداخ یآنجابازشدونورخورش

ترایبایزیهابا مُردهقرارداشتکهیک رستویینیرزمیز

یطرفبه بود  اهاکهیدرحالنگشوده و زیسر یتدر هابا ر

ا و بودند ی نهان نشان موضو  اثردادیمن در  رنده که

مُردهاست.یسرمازدگ

اونشد.یارغمگینمنظرهبسیدنایکوچولوازد"ینیت"

 رندیشواهد به عشب هاز قلبتاحساای در را کوچک

یزکردمی ویتمامها رندهرا خواندن آواز به را تابستان

 رندگکراندندمییعیطبهایزیباییتیستا موشکور یه.

 اها با را کناریمُرده دیکجتبه او گنت: و آوازیزد گر

ا چطور خواند. ینخواهد بدبخت  رنیبایستمین یهدک

بسیکوچکبزا من کهید. خوشیال  ار

  رندهنخواهندشدیهابچهازیکی ه

یز کاریههاآنرا نی  دهندمیانجا 

کردنوجیکیکوجادزدنیفرجزبه

ن یسرانجا  گرسنگهازمستانز یاز

.میرندیم

 بلهموشمزرعهااهارکرد: کمردباهوشیعنوانبهشما

باشیایدهعقنیدچنیتوانمی یداشته جیکیکجیراستبهد.

 چه اییدهفاکردن گرسنگهازمستانکهیزماندارد ویاز

.شوندمیتنیدرستتربها رندهبهنظر .میرندیمیخزدگی

وقتیهبارهیندرا"ینیت"  شتآندوکهی نگنتامّا

به رند نخ شدوی ایطر بهکوچککردند،اویهخودرا

 ی رها نر  با بود  وشانده کهسرشرا را هایتدسترنده

 سوس بوساشبستهیها لکلمسکرد یرا با"ینیت"د.

ا باشدکهتابستانییها رندهدازین رندهشایخودشگنت:

یدواریوبهمنامخواندندیمیننشد ی آوازهایگکشتهبرا

سرخوش ابخشیدندیمیو برایزیهن رندی. عزی بسیبا زیار

است.

میا از می تابتنوریاحنرهانینزمانموشکور که

رایخورش مزرعه موش تا کرد توقف سوس گکشت بود، د

ینمایهمراهاشخانهیسوبه شب، ضمن در "ینیت"د.

اندک و شود خارج  رنده ف ر از ازینتوانست لکا بخوابد

ب یرختخوا  و آمد زیکزیرون و بزرگ ازیرانداز که را با

یهاوفهعل برداشتو بود، شده می طر بهخشکساخته

هایگ ازیهمراهباتعدادآنرامُردهرفتویافتادن رستو

خان از هخشککه ی همراهموشمزرعه روبه بر یداشت،

زبختنگونیه رند راندازهمچون ش نر بودلکایگسترد.

ی که ا حفرهاین زمان موش کور از میان 
محل تابش نور خورشید بود، گذشت 
سپس توقف کرد تا موش مزرعه را 

 اش همراهی نماید. ی خانهسو به
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اوواستخمیمُردهیه رندیبرروهاآندختر باگکاشتن

نسردبرهاند.یدنبرزمیراتاحدمم نازرنجخواب

با.خداحافظیکوچکوزیهدختر گنت:خداحافظ رند

 متش ر  خاطرو طینینشد یآوازهابه در تابستانیکه

یبرا خورشکهیزمانیداخوانده  بودندو ددریدرختانسبز

یباال ما درخشیدیمسر گرما بخشیدیمو آنگاه دختر .

رو بر هنیسیسرشرا کما ی با ناگهان او گکاشت.  رنده

:دهدمیدردرونبدن رندهصدایزیدکهچیتعجبشن

"تومپ"،"تومپ" ازقلب رندهبودکهآن. تویدیمصدا

حقیبنابرا  رنده سرماین شدد از فقط بل ه بود نمرده قتا 

بازگرداند.یدگاورابهزنتوانستمیشدهبودوگرماحسیب

طمعموال  تمامی اییدر یز، مناطبگر یسوبه رستوها

ند،یرنمایاگردرآغازکردنمهاجردتأخیولکنندمی رواز

.میرندیموزنندمیمیجهیگرفتارسرماخواهندشدودرنت

افتادهوبر سردرویهاکنون رند اورایسرمازدهدرآنجا

 وشاندهبود.

یراستبهبهلرزهافتاد.دختر یازاحسااناتوان"ینیت"

تنها"ینیت"ازاوبود.تردرشتاریرا رستوبسیوحشتکردز

باتالشبیکای یآورجمعدریسعیشترین قدداشتلکا

بیمقاد یشتریر و کاه هاکلتاز گکاشتن روهاآنو یبر

نمودسوسبرگ هنیبی رستو ینوا کههمواره عنوانبهرا

یروتخت روکردمیاستناده بر  رندی، هسر بختنگونی

د.یکش

دارینبهدیریمجددا دورازچش سا"ینیت"صبحروزبعد،

ول بود زنده هنوز او رفت. ی رستو نییضعکامال  ن فیفو

برانمودیم توانست تنها  رستو رایلیظاتی. چشمانت

یبگشا و بب"ینیت"د یرا با که  وسیات هند بریچو  ده

ایباال زیسرش است هیستاده وسیرا هلی  یبرایگریدی

ارنداشت.یدراختینیرزمیتون زییروشنا

نییبی رستو و کوچولویمار دختر متش ر  گنت: یف

ایز قدردوزودیبهنیبنابراا شدهگر یخوببهنکمنیبا.

وازنوروخواه توانست روازب ن یاب یبازمترایتوانخو

ر .یدبهرهبگیگرمابختخورش

رایارسرداستزیرونبسیبینکهوایگنت:اوه،ا"ینیت"

جاهمهبر  و  وشانده استبنابرایرا شده بهتریخبندان ن

بسترگر باق مراقبتنمایبمانیاستدر منازشما  .یدتا

کگلبرگیآ درونی رستومقداریدختر برخاستوبرا

  نوشآورد. آ را ی یدسوسگنتکهیرستو یتهابا از

خارها یتوسط سرخ گ   روازشدهیزخمبوته به قادر و

گر هایسرزمینهمچونگکشتهنبودهاستتا روازکنانبه

 و کند زمنهایتا مهاجرد ولیبر است افتاده خاطرین به

است.آمدهنجایکهچگونهبهاآوردینم

ر زمستان سرتاسر ز رستو تون  در وینیرزمیا گکراند

 رستار"ینیت" به عالقه عشبو موشیبا  رداخت. او از

 موشکور و ایاطالعگونهی همزرعه نیاز افتندینموضو 

یز ایعالقهرا نداشتند.  رستوها فرارسزودیبهبه ویبهار د

زمانخداحافظیدمهربانزمیخورش گر ساختآنگاه ینرا

کهموشکوربریاحنرهکشد. رستوینزد"ینیت" رستوبا

ییبایدبهزیرامجددا گشود.نورخورشسقفتون ساختهبود

د:ی رس"ینیت"د. رستوازیتابینیرزمیازباالبهدرونتون ز

دینیدبر شتمنبنشیتوانمی؟شمابیانیدبامنیاحاضریآ

انبوهبرو  روازکنانبهجنگ سبزو یتا دانستمی"ینیت" .

 را آنجا اگر خوردنیتر نماصوردینبدکه غصه باعآ د،

یموشمزرعهخواهدشدبنابرا توتوان نمیمننهنگنت: با

 .یایب

بنابرا گنت: کوچولوی رستو دختر خداحافظ ویزین با

م در  روازکنان آنگاه او خداحافظ. یمهربان، نورتأللؤان

ررفتن رستوچش دوختهیسبهم"ینیت"ددورشد.یخورش

 چشمانتکهیدرحالبود اشکاز بهچ یدندیمقطراد او .

اُنسگرفتهبود.شددبهچارهیبی رستو

،آوازکردمیجنگ  روازیسوبهکهیدرحال رندهکوچک

 داد: "تیتوی"سر ا"تیتوی"، با او اندوهی. و غ  نکارشبر

دختر افزود.

نداشتک"ینیت" الناجازه از خارج به موشمزرعهیهه

یدبهرهگیبرودوازنورخورش تازگیبهکهی رتیهادانهرد.

مزرع نزدیهدر جملهدر از موشمزرعهیهالنی یکشاورز

 بودند، شده قدیخوببهکاشته و شدند سبز زدند، جوانه

جلوگرساختندکهیدخترکیانبوهرابرایدندوجنگلیکش

ارتنا داشت.ن یکایفقط

دی،شمابا"ینیت"موشمزرعهدختر راصدازدوگنت:

ب ن یازدواج درخواستیچنا یههمساد. دارد.ین شما از

همچونیریبچهفقینباالتربرایازایچهخوشبختیراستبه

یهالبااتدار بهف ردیواقعشود.مااکنونباتواندمیتو

هیستازجنسکتانو ش ته کهبهترایتباشیبرایعروس

وقت شدیشوند. کور موش همسر که دیه  هی،  یگر

داشت.ینخواهیکمبود

بچرخاندتایسیرنممجبوربودکهدو "ینیت" مرتبا  را

موشمزرعهنیتههانم استخدا یهشوند. عن بودرا زچهار

 تا بود روزشبانهنموده دوختن و  ارچه بافتن هالباابه

برابورد عصر هر موشکور آنجا"ینیت"مالقادیازند. به
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باآمدمی صیبتهاآنوتما مددرا ن هیتااکردمیمرتبا 

رس ایتابستانفرا تعبایستمینزمانید. ازدواجییبه نروز

 با گرما"ینیت"موشکور امّا یخورشیبوردازد چنانآند

سختومی  مال کاآنراوسوزاندمینرایادبودکهزمیز

همچونسن ساختهبود.

 ایتابستاننزودیبه به ازدواجیانرسیز هربایستمید.

ینابهیراضوجهی هبه"ینیت"ردامّایصورد کتریعسرچه

زکار ینبود کور موش نظرشرا وآورکسالتیفردبه

وهرکردمیدطلو ی.هرصبحکهخورشآمدمیکنندهخسته

که فرویخورشغرو  افب در د

بهنشستیم خانه در  از دختر  ،

وزخزیدیمرونیب همزمانبا دنبادیتا

 تماشایهاکاک بر به آسمانی رد

ایبنشیآب به همواره او موضو یند. ن

بایزانزیکهآسمانتاچهمکردمیف ر

ودرخشاناست.

"ینیت" دکردمیآرزو بار  رستویکه رایعزیگر زش

مالق او امّا ویسوبهین هازا سگاههی ادکند جنگ سبز

.بازنگشتانبوهبا گشود،مجددا بهنزددختر 

یعروسیلوازمادالز برایتمام"ینیت"دویزفرارسی ای

ط اطال داد: او به موشمزرعه بود. فراه نموده چهاریرا

ههنت بایآی عروسینده گید یانجا  "ینیت"رد. بهشرو 

ست.یستنکردوگنتکهبهازدواجباموشکورموافبنیگر

گونهینا.دخترکوچولوکن میموشمزرعه اسمداد:در ن

ز یدوتیسنیهادنداننباشوگرنهتوراباشبکلهلجوجو

 گیر یمگاز خواستگارد ی. کور موش است.یافهقخوشک

 هاموش ادشاه زیهالبااه  خز و رابایمخم  او از تر

دیتمملوازغکاهستند.توبای.آشوزخانهوانبارها وشدمین

رس چنیاز سعادتینخوشبختیدنبه ه ممنونیبسیو ار

د.یباش

عروسیبنابرا روز ییتعین در موشکور تا روزنشد آن

تبهعمبیمشتر همراهخویزندگیرابرا"ینیت"دویایب

دیزم او و ببرد ین نتواند خورشگر نور ببیمجددا  را وید ند

کورازیهاموشرایرابر وستبدنتحسکندزآنیگرما

روشنا و بیبیینور دختر یزارند. ازاصال چاره نبود خوشیا 

یا خورشبایستمین ه زیبا خداحافظید ایبا زمانیکند. ن

"ینیت"دلتبهرح آمدوبههامددموشمزرعه ساز

ندفعهیآخریستدوبرایبااشالنهدر یجلواجازهدادتادر

ند.یدراببیخورش

خورش بدرود زد: صدا و گشود را النه در  دیدختر 

آسماندرازکردطر بهدرخشان،بدرود.اوسوسدستانترا

موشمزرعهفاصلهگرفت.اویهوبدونتوجهچندقد ازالن

دهبودندویبر رتترایهابوته اگکاشتکهینیزمطر به

ماندهبودند.ینباقیخشکبرسطحزمیهاکاهفقط

 ت رار همچنان کردمیدختر  بدرود. بدرود، چنینینا:

کبوتهگ سرخییهبودکهناخودآگاهبازوانتدراطرا ساق

آهستهگنت:"ینیت"بود،گرهخوردوییدهروکهدرکنارالنه

 رستو دکوچیگ مهرباناگرمجددا  یدیکرا سال لطنا د،

د.یمرابهاوبرسان

سرشیازباالییناگهاندختر صدا

."تیتوی"،"تیتوی"د:یشن

بهباالنگر  رستویاو کوچکیستو

خودشی یرادرحا  روازکردندرنزد

اید  رستوتا ینیت"نزمانبهدنبا ید.

دهبود.ششادد اریافتهبود،بسینککهاورایواگشتمی"

برا"ینیت" را کهیمش التت گنت او داد. شرح  رستو

موشکورزشتازدواجکندوخواهدمین یبراگونهینبدبا

زیهم در حتیرزمیشه و گردد میبوا دین به داریقادر

تعریخورش همچنان او نباشد. درخشان ید وکردمیف

.گریستیم

 منقصد استو راه در سرد زمستان گنت: دار  رستو

 آهایسرزمینیسوبه روازکنان برو . دوستیگر  شما ا

دوبایدبر شت سوارشویتوانمی؟شمابیانیددکهبامنیدار

  روازیتوانمیماگونهینبدد.یکمربندخوددرابهمنببند

ازموشکورزشتویکن ازی تدورشویتاریهااتاق و . 

 یبگکرهاکوهفراز به و برسهاینسرزمی  دوردست  یگر 

جا خورشیی یکه اتردرخشاند تمامیاز و است سا ینجا

 است. زتردرشتیهاغنچههاگ تابستان دارند.یباتریو

 .یگر روازکنیاتاباهمدیز ،بیباوعزیزیکوچولو"ینیت"

کوسردافتادهبود ،جانیتون تارآندرکهآنگاهباریکتو

.یداهدادمرانجاد

"ینیت" بلهگنت: شما با  شتآی یممن سوسبر او .

اویتهابا ی رستوسوارشدوبررو بهاستراحت رداخت.

به  رهای یکمربندشرا نیقویاز تا زد نتد.ی رستوگره

جنگ انبوهرفتویسوبهآنگاه رستوبهآسمان روازکردو

 آنجا فرازاز اویدربر با گشود. باالاها هاکوهنیبلندتریاز

بودند.یده وشیدایمیهابر گکشتکههمچناناز

مبزندامّاخودیسردارتناعادیمم نبوددرهوا"ینیت"

ز به یرا یهابا ر و سر از تا کشاند  رستو یتهادستگر 

پرستو گفت: زمستان سرد در راه 
است و من قصد دارم پروازکنان 

های گرم بروم. آیا  ی سرزمینسو به
 شما دوست دارید که با من بیانید؟
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یمیافظتنما کهازییبایزهایسرزمیندنیازد"ینیت"د.

 درگکشتمیفرازشان طند، از  س بود. یمسافتیشگنت

کهییجاگر برسندهایسرزمینتوانستندبهآندو،یطوالن

یخورش درخشتتما  با بستابیدمید آسمان ازیو باالتر ار

.رسیدمیبهنظرنیبرفراززمیم انقبل

وهاین رچیبرروید،سبزوارغوانیسنیدرآنجاانگورها

 کنار بودییدهروهاجادهدر لهاییوهمند. و ازی رتقا  مو

یآوهاباغدرختان عطر از آکنده هوا و بودند یهاش وفهزان

 بود. سدر و یزیهابچهنارنج در بادویدمیهاراهبا و ند

ند.کردمییبابازیدرشتوزیها روانه

 رفت. دورتر و دورتر و کرد  رواز همچنان جاهمه رستو

یهمچنانز و عاقبترسیدمیبهنظریداشتندوستبا هاآن.

درسایوزال رسیاچهآبیکدریبه کدرختییهیدندو

زیساحل و یسبز آمدند. فرود سنهاییزهسنگربا دیمرمر

باغوصوردبهند.درختانکردمیرهیراخهاچش ایساح در

انهداشتند.یجنگ رشدکردهبودندو رستوهابرفرازشانآش

بودکههایانهآشآنازی یزمالکین"ینیت"همراهی رستو

تساختهبود.یخویسا قب برا

یبراینخانهما مناستامّامی مناسبی رستوگنت:ا

نیزندگ نیستزیشما شما یتوانمیرا آنجا راحتکامال ددر

دتاینیگ رابرگزیهابوتهازی ید.شماابتدابهتراستیباش

رو بر را شما آنیمن آنگاه یتوانمیبگکار  کهگونهآند

دومنه دریتام انادالز رافراه سازیخویدبرایلیما

.کن مینراهبهشماکمکیا

ا"ینیت" شادمانیگنت: باعآ موضو  است.ین من

 آنگاه خوشیالیهادستدختر  با را ه یکوچ ت به

د.یکوب

نیزمیروبری ینزدهمانمرمربزرگدرسن تختهکی

 به ش ستن از  س و بود بود.یتقست هسهافتاده شده  

گ سنیچند بینبوته درشتدر و سن تختهنقطعادید

یمرمر بنابراییدهرون یبودند همراه به  رستو به"ینیت"ن

برروهاآنسمت هایبرگازی یی روازکردودختر را

ی هنگ گکاشت. کما تعجبدهاآناه کمردیکهدندیدر

یکوچولودرم او دارد. دوشنا یسنچنانآنانگ حضور

ازجنسکر ویبودکهانگار نبرسریزریتاجیستا است.

ز با  دو اریداشتو و یبا ویتهاشانهفبر داشتند قرار

درواقعمردآننبود."ینیت"ازتردرشتوجهی هبهاشجثه

کیکمردویبایهرگ زبود.درآنجادرونهاگ یهفرشت

ی ادشاهتمامعنوانبهنفردیندواکردمییزنکوچولوزندگ

.شدمیفرشتگانمیسو آن

بااست!یدرگوش رستونجواکرد:آه،اوچقدرز"ینیت"

رای رندهبهوحشتافتادزیه رنسکوچولوابتداازمشاهد

رسیدمیظربهنکغو بزرگیسهبااوبسانی رستودرمقا

ارخوشیا شدواوراید،بسیبارادیز"ینیت"کهیامّاوقت

دهبود. رنسکوچولویزماندآنافتکهتاییندختریباتریز

خویتاجزر سر از ینرا آنراتبرداشتو سر "ینیت"بر

 رس را دختر  نا  ابتدا  رنس ویگکاشت. از سوس ید

گردد.هاگ یازدواجنمودتامل هتمامیتقاضا

فرصتیقینموردیا سهباموضو یمتناوددرمقاکامال ینا 

کور موش و زشت وزغ مخملی سر کت که اهیسیبود

منبلهگنت:یماسخوشبه رنسیتفوربهنیبنابرا وشیدمی

. کیر یم

کجنتیهرکدا بازشدندوازداخ هاگ یآنگاهتمام

یباروهاآنیدند.تمامیگردباخارجیمردوزنکوچولووز

آوردندامّااییههدتیشتافتندوبرا"ینیت"داریگشادهبهد

هدیبهتر ین از عبارد زیه با  یکجنت به که بود کیبا

یمگسسن داشت. تعلب راهاآند آن "ینیت"یهاشانهبه

 از دختر بتواند تا رویمتص کردند بر هایگ یکگ 

گر روازکند.ید

شادمانیحاضریعاقبتهمگ و آمدند وجد کردند.ینبه

 رستوهاآن یاز درون فرازشان بر که اشیانهآشکوچک

رابخواندینشستهبود،درخواستکردندکهآوازمراس عروس

ن او رسانیو انجا  به داشت، توان در آنچه  رستویز د.

حا درعین اندوه احساا قلبت شدیزکردمیدر بهیرا دا 

د"ینیت" دوستنداشتکه و بود بهیاُنسگرفته قادر گر

دارشنباشد.ید

دیاف ار رستوراآشنتوبهاوگنت:شمانباهاگ یهیرا

ا از ی س را ما مل ه زیبنام"ینیت"ن اید یرا نا  اصال ن

ایمای"باودلربااستومااورایارزیست.اوبسیاونیهبرازند

.نامی یم"اهگ الهه"یعنی"

 نزد به خداحافظ"ینیت" رستو خداحافظ، گنت: رفتو

با.یزیدخترکوچولو

مدت حا یاو زیاندوهگبه آنجا در این تا بایست ن ه

یفرارس مجددا  بهار یشمالترخنکهایسرزمینیسوبهدن

جد می  در او نمود. ی رواز اییانهآشد فراز ازی یبر

دایما رگبنانهادودرفراقدوستتبزیساختمانیها نجره

 ■."تیتوی"،"تیتوی"،"تیتوی":دادیمنآوازسریا
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 (King grisly-beard) «ش انبوهیپادشاه ر»نوجوان داستان ترجمه کودك و  
«اسماعی  ورکاا »؛مترج (Brothers Grimm)« یبرادرزگر»نویسنده



ی ادشاه در کشورهای یبزرگ زمشریاز کره نیق

دخترکردمییزندگ زیبسیکه یار او داشتامّا چنانآنبا

خودستا و مت بر کههیمورور، اص ویه شاهزادیبود با

ینسب باآمدمیناشیخواستگاربه ه   ادشاه دختر .

هاییجوان دریگاهوبگاهکه به خواستگارید  به و زده یا

.مودنیمند،بامزاحوتمسخررفتارآمدمی

چارهبهف رن ه ادشاهینمنوا گکشتتاایبههمیمدت

برگزار به اقدا  او باش وهیکجشنبسییافتاد. بزرگو ار

تمام  ادشاه خواستاریجوانانینمود. که را

دعودکرد آنجا به دخترشبودند، با ازدواج

هاآنیسوستمام اساامقا  یبندرتبهبر

 در و ردینمود یک ترتف  ادشاهان،بیبه :

ها رنس کُنتهادو ، وزرا، بارون، وها، ها

د.ینشانهایهشوال

وارد آنجا به  ادشاه نظر  رنسسبا آنگاه

خواستگارانعبورکردیهشد.اوازمقاب هم

د.یانآنانانتخا نمایستهازمیشایتاهمسر

گرفتمییراداتیازخواستگاراناهرکدا  رنسسمورورانهبه

:دادیمنسبتهاآنبهییزهایچو

 هنمود.یکتوارگردشبیچاقدانستوبهیلیراخیاول

رایسوم د.ینامیر چوبیکتیدرازهمچونیلیراخیدوم

یده ررن رایچهارم کسط آ دانست.یکوتاهمث یلیخ

گچیبساند نظرشی نجم خواند.یوار مث یلیخبه قرمز

تنورهایهیز رینظومعوجکجرایششم آمد.خرواتاجگ 

متصورساختو...یینانوا

گونهینبد خواستگارانهرکدا  رنسسبا بهیبهنیواز

شوخ یمزاح رداختو او داشتتایسعیبطرینبدنمود.

راموردتمسخرهاآندهانگاردویتخواستگارانرانادیشخص

خواستگارانت به  رنسسمرتبا  دهد.  نیولندیدخیمقرار

یازخواستگارانکه ادشاهی یراباینخندهولودگیشتریب

عاق وفرزانهبود،صوردداد.

د،یبهاونگاهکنی رنسسگنت:همگ

یریگردگیکجارویهیشبهایتیتر

انبوهتیر"نمناورایکهنهاستبنابرا

نام یم"  ادشاهچنینینا. که بود

  ادشاه به انتیر"مزبور معرو "بوه

شد.

  ی ادشاه انتخا یعنیر عد   رنسساز ازیکی ه در

توسط رنسسبس عصبانیخواستگاران یار ن هیای هوبهشد

عز مهمانان ویدخترشبا همگیخوببهیز و ن رده یرفتار

رارنجاندهبود. ادشاهعهدکردکهدخترشراخواستهوهاآن

کهازدر قصروارددرآوردیمردنیاناخواستهبهازدواجاولی

شود.

ا گکشتتا روز یدو نزدگرددورهیهکنوازندین ه کیبه

و آهن  نواختن به شرو  او آمد. قصر

ز در ازیهر نجریخواندنآواز و قصرکرد

 و نمود.ینقصردرخواستاندکیساکن

دویاوراشنیرصداینزمان ادشاه یا

د.یایخ قصربازاوخواستتابهدا

یبنابرا نوازنده ااهرگرددورهن یکه

دویداشت،واردقصرگردآلودخا دهویژول

 از و رفت مل ه و  ادشاه حضور هاآنبه

بخشتیهدعنوانبهیزیچیتقاضا و ه

نمود.

صدا شما گنت: خوبیبسی ادشاه یداریار و یهاآهن د

به اگرفته ینتصمیبنابرانوازیدیمینینشد  کهدختر را

.درآور شمایهمسر

ارالتمااوینماجرااز درشبسیدنایباباشنی رنسسز

من گنت:  ادشاه امّا نمود بها خوردهقس استواثه را تو که

بده لکایکهازدر قصرواردشود،بههمسرینشخصیاول

بمان .یتباقیمانخویدبرسرعهدو یبا

ی رنسسثمربختنشدندواشخاصیهااشکوهاخواهت

دندلکایبرخاستند،موفبنگردیانیه کهبهوساطتو ادرم

ازدواجنوازند بهعقدو  ادشاه دستور گرددورهیه رنسسبا

 این هازا س.درآمد به  رنسسیانرسیمراس  به  ادشاه د،

راماندنشمایزییدگونجاراتر یدتااینکآمادهشویگنت:ا

دهمراهشوهردبهیستوشمابایزنینجاجایندرایتازایب

د.یمسافردبرو

نوازندیچننیا که بود تر قصرگرددورهیهن به مجبور

آندوتبرد.یباومت برراهمراهخوی ادشاهشدو رنسسز

 کنار ی دیدر راه اسوردندیمگر طیتا یمسافتین ه ساز

دند.یزرگرسکجنگ بیبهیارطوالنیبس

 هرکدامپرنسس با  گونه ینبد
ی به به نحواز خواستگاران 

مزاح پرداخت و شوخی نمود. 
یق سعی داشت طر ینبداو 

تا شخصیت خواستگاران را 
ها را مورد  نادیده انگارد و آن
 تمسخر قرار دهد.
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ش رکهبه را خدا  رنسسگنت:

یا ای یدهرسنجا چهدان نمیامّا

ایکسان وسیبر جنگ  عین

؟کنندمیییح مروا

هنوازند اگرددورهی داد: نی اسم

  ادشاه قلمرو انبوهتیر"جنگ در

نامال یاینکهمگید،ایکردمیاستکهاگربااوازدواج"

شمابودند.آناز

آه رن یکشیسس گنت: و بدبختمتأسنانهد آد  یمن

راداشت "انبوهتیر"فرصتازدواجبا ادشاهکهچونهست 

راازدستدا .آنیول

یاندک هاآنبعد رسیبه مصنا و هموار دند.یکچمنزار

 رس ای رنسسمجددا  بسید: زینچمنزار و سبز یار از آنبا

ست؟یک

تمام اسمداگرددورهیهنوازند متعلببهیاید: نمنطقه

،آمدیدیدرماویاستکهاگربههمسر"انبوهتیر" ادشاه

نکتماما ما شمابودند.یا

هست کهفرصتی رنسسگنت:آه،منعجبآد بدبخت

تانبوهراازدستداد .یازدواجبا ادشاهر

کشهرین هبهیچنانادامهدادندتااهمراهشانبهآندو

نشهرباش وهویدند. رنسسگنت:مالکایرگوآبادرسبز

ست؟یباکیز

اگرددورهیهنوازند  اسمگنت: در نیمجددا  بهینشهر ز

 یر" ادشاه ت شوهر"انبوه به را او اگر که دارد یتعلب

نکتماما درتملکشمابودند.ی،اگزیدیدیبرم

 و بدبخت عجب من گنت: تأسف با اییچارهب رنسس

  ادشاه ازدست"انبوهتیر"هست کهفرصتازدواجبا را

داد .

هنوازند گرددورهی نظر گنت: کهگونهینابه موضوعاد

 مطرح مرتبا  کنیدیمشما نجاچندان، شمایلب چرا ستند.

آرزو در دیمرتبا  آیهستیگریشوهر شاید؟ مرا یهستیا

؟دانیدمیخودتانن

هاآن به کلبیسرانجا  هک رسی  رنسسیکوچک دند.

فوکوچکیکثیهنالنیاست.اید:عجبم انمیقری رس

ست؟یمتعلببهک

نخانهبهشماومنتعلبداردیگنت:اگرددورهیهنوازند

 .یکنیزندگآنددریاستکهمابایوم ان

 رنسبان زد: سخدمت ارانتکجاهستند؟

بهخدمت ارهایازینجانی اسمداد:مادراگرددورهنوازنده

بایندار شما تمامی . بدهید انجا  خودتان را الز  د.یامور

برروینکبهتراستکهآتتروشنکنیا قابلمهآ را ید،

بگکار آیآتت بجوش تا بوزید شا  و زید خید من یلیرا

اکن مییاحسااخستگ  یبودکه رنسسهیندرحالی.

افروختنآتتیاطالع مورد آشوزدر نوازندهیو نداشتلکا

نراهبهاوکمککند.یمجبورشدکهدراگرددوره

دندویمختصررادیکغکایگرتدار یباکمکهمدهاآن

 سازخوردنشا بهبستررفتند.

نوازندهصبحروزبعدزودهنگا ازخوا برخاستو رنسس

ازخوا ب خواستیدارنمودسوسازویراصداکردواورا

زومرتبسازد.یکهخانهراتم

یحدکردندتایدوروزبعدراه سوریبطرینبدآندو

تمام یکه  خعنوانبهآنچه کلبه در بهیغکا داشتند، ره

د من زن، گنت: مرد رساندند. نیمصر  برایتوانمیگر ی 

اینوازندگ تمامیبه بعالوه برو  آنجا و رایمانها و ینجا

ای اکردهخرج نشمای بنابرایه نداری درآمدینکهیو

ازخانهخارجهاحر نید.مردباگنتنایاموزیبیدسبدبافیبا

دیدرختبانعطا قاب ناز وهایشاخهیادیشدومقدارز

شوهرشییزباراهنمایدوبهخانهآورد.زننیراازجنگ بر

شددبهکاریانگشتانتدراثنایشرو بهبافتنسبدکردول

.شدندیزخم

 من گنت: بین میمرد نکاریناکه یتوانمیرا یخوببهد

راآندیدبتوانیدتاشایبوردازیسیرنمنبهیدبنابرایانجا بده

نیو برسانیبهتربه انجا  یبه  شتدستگاه زن یسیرنمد.

 امّا کرد ب ار شرو  و می  چنانآنهانمنشست و ناز 

هاآنخونازکهیحددندتاینترابریگشتاناربودندکهان

شد.یجار

گرددورهیهنوازند یتوجهکنبهمنگنت: شمابهنظر د.

بهانجا صییستیمناسبنیچیزهی یبرا  یحهیدوقادر

 .منقصدیانجا بدهیدکاریماباهرحا به.باشیدینمیکار

 که راهکوچکیککاسبیدار  یببه و نداز  بهآنضمن

بهمننکاریددرایبورداز وشماباتابهیماهفروشقابلمهو

کن یکمک صوردینبدد من اهاآنکه از آنجایرا و نجا

ازبازارچهایگوشهددریوشماباآور یمنجایوبهاخر یم

د.یرابنروشهاآنبساط هنکردهو

نجایدر ازاان یامّااگردرباروافسواآه رنسسگنت:صد

بساطبب کنار در مرا و یبگکرند منیراستبهند، خواهندبه

مردهیخند اوهاییهگالبهی توجهید. به  رنسسن ردو

یشترکاروتالشکندوگرنههردوازگرسنگیدبیگنتکهبا

خواهندمُرد.
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 هاآنتجارد آغاز یخوببهدر

بایزیمرد شهرزنیراوقتیزگکشتمی

بازارعنوانبهرا در اجناا فروشنده

دیدندیم نزدش به باآمدمی، و ند

خر به  و  تیکاالهایداری رداخت

 رداختندیم مجکو چنانآنهاآن.

بودندکهحت فراموشی رنسسشده نداجنااکردمیگاها 

ببرند.خودرابردارندوباشدهیداریخر

 مدتگرددورهنوازنده تا  رنسس یزندگصوردینبدیو

ا تا مقادیکردند مجددا  مرد زین ه یادیر وهای داز

گستردنبساطینمودوزنرابرایداریدخریجدیهاقابلمه

از هنکردنبساطیقیبهبازارفرستاد.هنوزدقاهاآنفروش

یرعادیغیحالتباکسربازسواربراسبوینگکشتهبودکه

بس بر اسب با او آمد. آنجا نتبه در و  رنسسراند جهیاط

ببارآورد.یادیدا صدمهزدوخسارادزی اوراشدیوسا

دیکهچ اربادانستمیهکردننمود.اونیزنشرو بهگر

ا آه، خودشگنت: با برسر ینکچهخاکیانجا بدهدلکا

بههمسر بده ؟ رنسسآنگاهباعجلهبهیز وچهجوابیبر

شوهرشیآنچهبراوگکشتهبودرابرادوهریسمتخانهدو

بازگونمود.

چهکس یمردگنت: اکردمیف ر تا تو ویکه ابله نحد

ازبازار هنیرادرمیلی سنالیرابساطوساید؟زینادانباش

یداکرده است. مرد  اغلب مرور و عبور می  حا بااینکه

منمتوجهیهن نیگرگرید نکاره یایکهتوبراا شدهد.

روزبهقصر ادشاهرفتهبود وازید.البتهمندیستیمناسبن

هاآن را تو که شخدمتآشوزخانهی عنوانبهخواهتکرد 

یبوکیسلطنت زبرسرلطفآمدندوخواهتمراینهاآنرند.

برو آنجا به فردا از اگر لکا یاجابتکردند غکایتوانمید، یید

د.یزبخورینیشتریب

گونهینبد زمره در آشوزخانههاییشخدمت  رنسس

کارهاترینیفکثوینترسخت.اودرآمد"انبوهتیر" ادشاه

 انجا  غکاهادادیمرا فراه یبرایاخوشمزهیتا  ادشاه

 اجازه گاها  البته او مقداریافتمیسازند. یتا یهاگوشتاز

آشوزخان شویسلطنتیهمازاد با و ببرد خانه به هرشازرا

درآنجایادیند. رنسسهنوزمددچندانزیارتزاقنماهاآن

د سرارشد ادشاهبهآنجاخواهدکردینماندهبودکهشنیباق

قصررفتیها نجرهازی ید. رنسسبه شتیتاازدواجنما

 آنجا از گرنظارهتا باشد. خدمت ارانیزچهمهماجرا توسط

بارگاه بود. شده کردهبایآماده بر ا فراوان ش وه و جال 

 و خدمت اران و امورهایمهندبودند انجا  مشوو  عجله با

 نیولنگریستمیهاآنبهیباکنج او رنسسمیولهبودند.

ن هچگونهغروروحماقتینبودازایدردلتسختاندوهگ

روفالکتنشاندهاست.ناگهانیتحقینوضعیجااورابهایب

زیگوشتبهاوداد. رنسسنیبهجلوآمدومقداریخدمت ار

راگرفتودرسبدشگکاشتتابهمنز ببرد.هاآن

عادیزچهمه حالت یولگکشتمییبه در همان ن

که رنسسدرحا تر کردنآنجابود، سرارشدایلیظه

لباا با یها ادشاه او نیچنکهیزمانزربنتبهداخ آمد.

رامتوقفساختوید،ویدرآستانهدر قصردراییبایزنز

برقصند.اتناقبهتقاضانمودتا

رامتوجهشدکهاوی رنسسازشددترابهلرزهافتادز

کهیکسهمانیعنیستین"انبوهتیر" ادشاهجزبهیکس

اورادرکاخ درشبهتمسخرگرفتهبود.قبال  رنسس

گهرحا به دست رنسسرا بهداخ  ادشاه را او رفتو

 برد. قصر رقص یامی بهسالن سالنهاآنن ه وسط به

یرس ناگهاندند به رفتو کنار به بههاگوشت وشتسبد

دندواورایباخندینبه رنسسزیرونافتادند.همهحاضریب

  رنسسمورور دادند. قرار تمسخر و استهزاع چنانآنمورد

اکنونه کاشیاکهآرزوکردشدهبودزدهخجالتشرمندهو

زم داخ  در متر یصدها نا درفتفرومین نظرها از دیو

عا ازآنجافراریدتاسری. رنسسبهسمتدر قصردوشدمی

اول در امّا یکند  ادشاه توسط قد  تیر"ن متوقف"انبوه

دوگنت:یاولتبرگردانیجابهد. ادشاهاورایگرد

یازمننترسلطنا  هست یگرددورهیهنوازندهمانمند.

.کنی یمیمیقرزندگیهگردرونکلبیاستباهمدیکهمدت

ا به را تو یمن حقیزا آوردهنجا دوستدار .یرا را شما قتا 

.یختره بههست کهبساطشمارایسربازهمانمنضمنا 

احمقانهیایهمنهم غرور از شما تا داد  انجا  را نکارها

موردتمسخروتیقیریدوسایبرداردستتیخو رقرارینرا

اینده  ایزچهمهنکید. رسیبه ویان تعق  شما استو ده

  یمعرفت بر ایبنابرایدانمودهشه به است بهتر جشنیین

 .یازدواجبورداز

 بهخدمتادارخزانهآنگاه یشانرسی ادشاه یهاجامهدو

ابر زیشمیمتعدد برایو و رنسیبا  رنسس  در آورد. س

رفتندیرا ک"انبوهتیر"زدعود ادشاهیانتنیدرباریتمام

دریوسرمستیحاضرشدند.خوشآندوودرجشنازدواج

 ادشاههاصورد قلمرو مردمان قلو  جشنیو زد. جوانه

کوبیی ابهرقص،آوازوهاهنتهتایدوهمگیبر اگردیبزرگ

■مودند.نی رداختندوشادمان
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 «قسمت اول» 0441برنده جایزه نوبل  «کنزابورو اوئه»مصاحبه با  
«غالمرضاآ رهوشن »مترج 
 

  کنزابورو سا  در ده ده۰۴۳1اویه، در کوچ، درکای

کهجزیره شد بزرگ باور این با و آمد دنیا به شی وکو ی

 اموراطور است همچونموجودی او همیشهمیخدا. گوید

تصو شبیهمیر اموراطور که یسنیداستویک رندهکرده

سا  را۰۴۹1وقتیدر اموراطور صدای که، شنید رادیو از

نیزاودریافتکهاین،ازکردمیخبرتسلی شدنژا نرااعال 

.شدهاستزدهشگنت،یکآد معمولیاستباصداییواقعی

 نوب ادبیا،۰۴۴۹سا در ازاویهجایزه اما  کیرفت، درا

 عنوان  کیرش کهترینیعالافتخارآمیز ژا ن هنرمند

اینچراکه،سرباززد،هبودژا نبهاواهداکرد1فرهنگستان

 رستیبود.اموراطورسنتی ایبندفرهن طوربهفرهنگستان

یمبارزملیساخت،موقعیتیکهیکچهرهاینتصمی ازاو

.هاستاشارهداشتآناشبهیاواغلبدرزندگیادب

 دراویه از اولیههایداستانی ی "یسالگهنده"اش،

(۰۴9۰ تعریف را روایتی برمی(، که کند

 واقعهاساا حز ی رهبر ترور

توسط ژا ن دانشجویسوسیالیست یک

راستی دست خودکشیبعدا که به دست

 اینشدهنوشتهزد، خاطر به اویه است.

 قراریدحملهمورکتا  طر دعوا دو هر

 راستیطر یکازگرفت. دست احساا، که افراطی های

میرامی حیثیت رمان، این در  ادشاهیثکردند ح ومت

هنرمندانل ه و روشنن ران دیگر، سوی از استو شده دار

یکتروریستقهرمانساختهکردنداویهازمیگراکهف رچپ

او مرکزاست. در استوهمیشه داشته قرار سیاسی توجه

درزندگیادبیوآنچهباعموما اشهاواقدامادعملیفعالیت

مطابببودهاست.شدهمنع سآثارش

زندگی اویه موضوعادکنزابورو به  رداختن وقف را اش

مبارزادمرد یماتبمبارانقربانیانچونمهمی هیروشیما،

کشم ت معلوالناوکیناوا، های نو زندگی کردهیعلمظ 

کهدرحالیاست، را کارهایت نمیاصال ااهرا  گرفتهجدی

است.

ژا ناگرچه در نامدارترینآن هوجودبا،او از ی ی

کشور بهاستنویسندگان فعالیت، که فردی هایتعنوان

شخصهبه،اماشدهشناختهزند،میرابهه دیگرانآرا خوا 

                                                           
5
 - the Order of Culture 

کهبا سبکوفروتنوسرزنده،وشوججنب ریاستموجود

بهاستقبا منآمد.)هنریبرلبولبخندیورزشییلباسبا

 که مخالفغالبا کیسنجر اویه استکه چیزهایی آنموافب

 اویه شیطانی لبخند از است است(. کرده اویه،خانهیاد ی

گکراندمیآنیمناتاقنشبیشتروقتخودرادراو)جاییکه

ا صندلیو دستشدهاحاطهاشطرا  نوشتهاز وهاکتا ها،

خودهمچونجازوموسیقیکالسیک(هایدییسانبوهیاز

خانه خودمانی. و است راحت غربی،اویه سبک به ای

همسرششدهیطراح توسط در یناحیههمانیوکاری،

زمانیدریتوکیوکهآکیراکوروساواوتوشیرومینونهحاشیه

بامیزندگیجاآن شده  وشیده خیابان، از جاییدور کردند.

رز.وبیتازصدنو گ سوسنودرختانافراهایانبوهگ 

دراینخانه،اوواویهمستق هستندوترکوچکدخترو سر

یوکاریهمسرش  سر هی اری معلو وچهارسالهچه و

کنند.میاشزندگی هنی

 نویسندگیحرفه"استکهگنتهاویه ی

دلق یکهیحرفههمانند یکدلقکاست،

درباره اندوه ی ه  او"کند.میصیبت

موضو گویدمی از آثارشبرآمده کهبیشتر

معروفت داستان هستنددو موضو ": یک

کن اش(۰۴9۹)"یشخص روایتیاستاز های دریکهکه

است؛ شده روبرو معلو  فرزندی تولد با "و "خاموشفریاد

کهتقاب زندگیروستاییرابافرهن مدرن ساز(۰۴91)

هاداستانآثاراوشام یاو ِکشد.دستهمیجن بهتصویر

 هاییرمانو چون: ه  "است هیوالی "یآسمانآگویی

"ی شوبدهچگونهازدیوانگیخودخالصیادمابه"(،۰۴91)

(۰۴9۴ ۰۴19)"با یسببازی نکیهاییادداشت"(، بوا"(،

جدید! عصر جوانان (۰۴99)"خیزید، "و "آرا زندگی

تولد۰۴۴۱) از اویه شخصی تجار  در ریشه آثار این ،)

)ر دارد. اهی اری معموال وی  سرشخودِ و است نویسنده

آیوره، دارد.(،موری، نا  هی اری اغلبامایا راویان این

متناوداویهوهمسرشتصمیمادباهگیرندکمیتصمیماتی

 است.

دسته شام : اویه آثار دو  "ی (،۰۴19)"ممتازسها 

 ر رش وفه" را شلیکها کودکان به و(۰۴19)"کنکن،

"یعالوهبه(،۰۴۴۴)"وارو شتک" شام "خاموشفریاد ،

اسطوره و فول لور استهایی اویه وهاآنکه مادر از را

ی   حرفه"است که  گفتهاوئه 
یک    ی  حرفه همانندنویسندگی 

ی   دلقک است، دلقکی که درباره
 "کند. می  صحبت هم اندوه 
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مادربزرگ ترکیبیازتشنیده نوعا  درو یکراویاستکه

کهبهخاطرزندگیدرقرارگرفتهیبیخودفرتنگنایآزمونیاز

 راخلبکردهاست.آنخود،جامعه

۰۴9۳سهسا  سازازدواج،زمانیکههی اریدرسا تا

دورمانوتعدادیداستانکوتاهمنتشرکردهیهبهدنیاآمد،او

-بود جمله برا"از در "گانمردبر
9(۰۴11) سها "و

راکهبرایاوجایزه(۰۴19)"ممتاز یغبطهبرانگیزآکوتاگاوا

 بودبه آورده ارموان منتقدین . ادبی عنوان ینترمه با

زمانجوانینویسنده استقبا کرداز او از میشیما هیوکیو

دبودن که؛ بود معتقد بانا تاچی تاکاشی معرو ، منتقد اما

".ش  بگیردتوانستهی اری،ادبیاداویهنمیبدون"

بیماریهی اریدرزمانتولد،هرنی)ور (موزیتشخیص

یکعم جراحیخطرنا وطوالنی، زشکدادهشد. ساز

اویه دارد. سختی معلولیت هی اری که گنت اویه به جراح

-دانستکهفرزندشاززندگیاجتماعیمیرو خواهدبودمی

آورخجالتمعموال یککود معلو شدندراجتما باااهر

امااووهمسرشبهاستقبا زندگیجدیدرفتند.-بود

معنای"ی اریه" هی اریبه کودکی در است. روشنایی

ومیسختیبه بزند حر  کهوقتیتوانست

اوگنتگوکنندمیتالشوالدینت ،کردندبا

اویه.ر کندرادآنانهایحر ستتواننمی

کردمیکردوسعیمیاغلبضبطراروشن

وموتزاردبا ختآواز رندگانوموسیقی

د.درروبهخوا اوتاکندوکمککندآرا شو نهی اریرا

،هی اریموفبشدکهجمالدکاملیرااداکند.یسالگشت

 یکتعطیالدخانوادگی،اوبااویهمشوو قددرکههنگامی

نا یدرستبهایراشنیدوموفبشدکهزدنبود،صدای رنده

 کند، ادا طولین شیدکهاوبهموسیقی"یکآبچل" رندهرا .

مندعالقهکالسیک را او اویه هایدرا یانوکالابهشد.

می هی اری، امروزه ینترمعرو برد. ال ترونیکآهنگساز

(savant)او کهرقطعهموسیقیتواندهمیژا ناست. ایرا

تاکنون و بیاورد خاطر به است آنشنیده اوبنویسدرا .

 سازشنیدنقسمتکوتاهیازموتزاردتواندهراثرمی را

آن و استتشخیصدهد موتزارد اثر چندمین که .بگوید

سی اولین او "دی هی اری فروش"اویهموسیقی رکورد

اوبیشتر ش ست. اتاقموسیقیکالسیکرا در وقتخودرا

نویسدو سربهمیخواندومیگکراند. درمینشیمنبااویه

.نویسدمیوآهن دهدمیموسیقیگوش
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یاینمترج ،توسطنشرکسریبهچا ترجمهاینکتا با- 

رسیدهاست.

انگلیسی)کهراحتیبهدرطو مصاحبهاویه بینژا نیو

 آنبر و دارد( بسیار نیزتسلط گاهی وبرگشترفتفرانسه

کرد.می

-  را خود نویسشما خطا ندهیک  یرامونی ی

میکرده ااهرا ، اید. به )منشأخواهید ژا ن(خود کشور

بهنظرمی اما ایناشارهکنید، رسدکهمقصودتانفراتراز

گوییدیمکهاینتوضیحدهیدکهمنظورشماازلطنا باشد.

"ی یرامونیهست ،چیست؟یکنویسندهمن"

جزیره - در دنمن به ژا ن در کوچ ی آمد ی ویا

گوشه آسیااژا نکشوریاستدر ویاز اینخیلیمه ؛

مابراینباورهستندکهیرتبهیعالقطارانه البتهاست.

کنندمیدرخلودخود،ف ر؛وژا ندرمرکزآسیاقراردارد

امامن؛حقیقتایناستکهژا ندرمرکزعال قراردارد

 نویسندهمیهمیشه که ایگوی  هست  از– یرامونی

آسیاناحیه در  یرامونی ژا ن  یرامونی، کشوریای و

گوی .می یرامونیدراینسیاره.مناینراباافتخار

توانی میوماادبیادبایداز یرامونبهمرکزنوشتهشود

اعتقادادما،موضوعادما، یامرکزراموردنقدقراردهی .

انسانی یرامونیاست.تصورادمامتعلببه

برای چیزی دارد، قرار مرکز در که انسانی

 ما  یرامون، از ندارد. درمینوشتن توانی 

و بنویسی  داستان بشری موجودیت مورد

هاراتواندانسانیتمرکزنشینمیاینداستان

بر ،میی یرامونیرابهکاربیانکند،بنابراینوقتیکلمه

ورمناست.باینترمه این

-  خانواده"در گنته"شناگری به ارجا  با یشما

درباره اٌکانر فالنری عاداد رفتارهایهایسنورمانی به ؛

چی؟یعنییناکنید،میاشارهیسندهنویجاافتاده

واژه - که بگوی  باید چیز هر از در"عادد"یقب 

بنابراینمن؛یمناسبینیستیکهنرمندواژهاینجابرای

 گیر .بهکارمطاببمنظوراٌکانردقیقا بایداینواژهرا

کن کهاواینواژهراازاستادش،ژا ماریتین،وا میف ر

ماریتین ژا  1گرفت. ف رآندر بود.  رینستون در زمان

می سا  در اٌکانر فالنری که در۰۴۳1کن  و شد متولد

استاهایمهرومو  با جن جهانیدو  ایدشم اتبه ساز

آکوینااداشت توماا تن راد از ماریتین برایتو که

اهمیتزیادیقای بودحر زدهبود.

                                                           
شد.دینژا ماریتینفیلسو کاتولیکفرانسویکهبعدهابی-1

۰۴1۳ومتوفیبهسا ۰992متولد

ادبیات باید از پیرامون به مرکز 
توانیم  می و ما  نوشته شود

 مرکز را مورد نقد قرار دهیم.
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وقتی یکنویسنده،عنوانبهعاددبهاینمعنیاستکه:

 ده طو  نوشتهدر روز هر سا ، سی یا عاددتدریجبها ،

یاریهوشیگردگیرد.مییمنش  نویسندگیدرخمیرمایه

عادددار کههرحا بهمطرحنیست.بارهدراینناهشیارییا

 بیرانیصوردبهدوباره در را خود متولدشو . یکنویسنده

ن ردهمی تجربه هرگز که ابین  عادد قدرد با توان می .

 متولدشو  مییا حتیتوان چیزیبنویس . یکیکسرباز،

هایزندگیبیرانترینرگبزیاماهیگیر،دربرخوردباکشاورز

 انسانمیخود، ما متولدشود. قدردعادددوباره با هاتواند

 میزاده زاده باز و )اگر(میشوی  و شوی 

عادد را یکانسانخلبعنوانبههایخود

 ف ر بیرانمیکنی ، با باشی  قادر کن 

چنینبیرانیراقبال روبروشوی ؛حتیاگر

ن رد میتجربه ف ر باشی . نظره که کن 

است بوده همین اٌوکانر ه فالنری من و

شاگردفالنریاٌوکانرهست .

نقطه -  سرتان تولد در بود عطنی صدایی یافتن

نوشتهمثابهبهتانیشخص شما نویسنده. یک کهاید

یکضایعهموزیبهدنیاسا قب ، سراول باو نجیستب"

توانگنتایناستکهاینواقعهمیآمد.کمترینچیزیکه

یکنویسنده،عنوانبهبود.هنوزه یبزرگیکضربهبرای 

در مرکزیآثار ، موضو  کن که اعال  اینحقیقترا باید

نویسندگی کار از بزرگی بخت نیوهطو  برخوردا ، ی

بودهخانواده معلو  کود  این با زندگی چگونگی در ا 

"است.

.ا نوشته.مناینرایقا دقبله. -

دروهشتیستب شد. متولد فرزند  که بود سال 

نویسندهسالگیوهشتیستب من ژا ننسبتا ی در مشهوری

منبیشترباصدایبود ودانشجویرشته یادبیادفرانسه.

موریسمرلو ونتی موردمیحر 9ژان  سارترو در زد .

 سر کهوقتیزد .می هرچیزی،همیشهبهاینطریبحر

یکشباحساایکضایعهبا آمد، دنیا به یموزیشدید

وبهاینف رافتاد کهکرد کهبایدبهخود روحیهبده 

وایناولینباری–چطوراستنگاهیبهکتا خود بینداز 

زمانآنبودکهبهف رخواندنکتاب افتاد ،تنهاکتابیکهتا

                                                           
Maurice Merleau-Ponty(۰۹ پونتی-موریس مرلو -9

ترین دیدارشناسانقرنبیست بود.(ازمطرح۰۴9۰مه۳-۰۴۱9مارا

اب هوسوژهتررفتونشاندادکهدوگانگیفراهوسر هایاواز  وهت

سنت۳ی یاز، ا دیدارشناسیادراصلیکاراو،یهدرکارنیست.شاخ

.شودمیسو می دیدارشناسیمه در

توان از سازخواندنکتا ،متوجهشد نمی–نوشتهبود 

توانستباخواندنه نمیکسهی بنابراین،؛روحیهبگیر آن

آثار روحیه یداکند.

نیست وکتاب ه چیزهی من" سبهاینف رافتاد که

ندارد. ارزشی شددبه"هی  بعد بود ؛ شده ازافسرده ی ی

ایسیاسیدرژا نبود،ازمنرمجلهویراستاکهنگارانروزنامه

میلیکهبمباران برو ، شدهیاتمخواستکهبههیروشیما

هایضداتمیخواهیکهفعالیتسا جنبتصلحآنبود.در

داشتتجمعیرابرگزارکردهبود.دراینتجمعیروشیماهدر

و چین طرفداران بین جدی اختالفاد

 تنها من کرد. بروز نگارامهروزنشوروی

 در طر آنجامستق  دو هر از که بود 

انتقادکرد .

بیمارستان به ه  سری آنجا، در

 اتمی بمب بامجروحان و زد  هیروشیما

 شیگتوقدرییعال زشک فومیو نا  به شد  در۴آشنا .

مصاحبه بیمارانبیمارستانداشت ، و شیگتو با ک ک ایکه

روحیه دار  که میایتازاحسااکرد   یدا وکن ه خو ،؛

دنبا کن  اینحسرا دوستداشت که توکیو؛ بنابراینبه

بستریبودوآنجابرگشت وبهبیمارستانیرفت که سر در

ینجاد سر صیبتکرد .دربارهآنجابا زش ان

درباره نوشتن به کرد  شرو  بعد هیروشیماو اینی و

ولددوباره.بود.نوعیتا یزندگیعطفنقطه

متقابلیبودازمشاهدادشماازقربانیانیرتأثواین -

،کار زش انیکهمشوو درماناینآنازترمه هیروشیماو

به را شما مشاهداد این در چیزی چه بودند. قربانیان

 تانکشاند؟برخوردیمتناودباتراژدیبزرگزندگی

-  منگنت: به شیگتو ا"بله. هی کاریبرای ینما

حا نمیبازماندگانبمباراناتمی حتیدر ب نی . توانستی 

ازماهیتبیماری چنداناطالعینداری ،هاآنحاضره ما

آمدانجا دادی .هرروزهزارننرولیهرچهکهازدستمانمی

دست از را خود دادندمیجان اجساد؛ این میان در ما اما

همچنان ادامه کارمان وقتیدادیمیبه کنزابورو، خو ، . 

دیگریکارچهبازماندگانبهکمکمانیازداشتند،غیرازاین

 ما دست توآمدیبرماز به استکه  سرد این ه  حاال ؟

واحتیاجدارد اینسیاره،؛ در کنیکهدر بایداینرا تو

بودکهمنآنجاو"جز سردبهتواحتیاجیندارد.کسهی 

توکیوبرگشت وتالشکرد تا سر ،خود بهخودآمد .به

وهمسر رانجادبده .
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 Dr. Fumio Shigeto 

  صورت عادت دارم که دوباره به
یک نویسنده متولد شوم. خود 

ز بینم که هرگ می را در بحرانی 
 م.ا تجربه نکرده

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%DA%98%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%DA%98%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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تریلین  - احساساد۰۱لیون  به اعترا  که نوشته

 از ارزشمندترینچیزهاییاستترینبختیزهانگشخصی، و

همانمت یاست.درموردشما،اینآنیکنویسندهبهکه

 "چیزیاستکهدر کرده"یشخصیکموضو  صدق یدا

.است

آنخواست کهاحساس رابازگوکن .درمیبله.من -

ارزش به زمان بودن نمشریف احسااکرد یف ر فقط .

دربارهمی باید که کرد  بنویس . خود  نه؟چراکهی

نمیمی که ه دانست   سر  و شو  متولد دوباره توان 

ود ،درکناردریابکهوقتیبنابراین؛دوبارهزادهشودتواندنمی

ف رمی نجادبده . کن تصمی گرفت کهخود و سر را

کتا رانوشت .آنبههمیندلی 

-  میف ر راکنید کارش موضوعاد نویسنده یک

شود؟مییابهاوالها کندمیانتخا 

اینموضو استکهیتموقعیاموضو  - یاداستان.

ناست.زمانووهد نویسندهه همیکندمیماراانتخا 

 را ما عنوانبهلیظاد، انتخا  بایدمینویسنده ما کند.

براسااتجربهزمانمان اسخگوی یشخصیخود ،باشی .

می اینجاهمانتوان  در گنت، نادینگوردیمر که چیزیرا

انتخا نمیمنداستان"ت رارکن : کن ،یک سرمعلو را

خانواده انتخا نمیایبایاماموضو ِ کنی . سریمعلو را

درواقع اگر می، دل  میشد از اماآنخواستکه کن ، فرار

براینوشتن  سر میانتخا آنچیزیهستکهمرا کند.

برایمن،اینیکدلی واضحاستکه؛وکندمیمراانتخا 

بهنوشتنادامهده .

-  در در"د:اینوشتهیامقالهشما من بنیادی سبک

موضوعادشخصیخود  از داستانرا نوشتنایناستکه

بعدموضو  شرو کن و بهجهانبهجامعهرا و بهکشور ،

."ده  یوند

به–بهجامعهراا خانوادهونویس تاخود میمن -

 خانوادهکه شان و خود  کردن وص  ده . به یوند ا 

تما چون است، آسانی کار که شان گرمی بهادبیاد ایت

دارد استعاره ؛ ما وقتی خودخانوادهیدربارهبنابراین ی

امامن؛توانی خودرابهکه شانوص کنی مینویسی ،می

کهوقتی یوندبزن .بهجامعها راخواست خود وخانوادهمی

می جامعه یوند یدا با از دیگر بسیارشخصیمسای کنی ،

نویسی مستق ازمسای شخصی.مینویسی ،بل هرمانینمی

-  گنته"شناگریخانواده"در هاییایدکهدراشما

خانواده در فعا  عضوی به معلو  فرزندی توییر از که

                                                           
10 -Lionel Trilling 

نمونهگرفته اید، که است بوده سطییجامعهیکای در

کهاین؛وتوانددربرخوردبامعلوالنبهکاربردمیترگسترده

ازطریبخلبتوانمیموزد.بهدیگرسخن،چگونهازآنانبیا

ایشناگرایجادکرد.یشناگر،جامعهیکخانواده

امیدوار بله - نمی؛ نقتاما یکهاخانوادهخواه بر

 دارد، نمیتأکید سریمعلو  فردیتکن . بر تأکیدخواه 

زنی ،می یوندبهجامعهمانراخانوادهکهوقتیکن .همیشه،

درغیرمیآناجتماعیرادرارزشی ،فقطصوردینایابی .

تجربه به توجه با را شخصی موضو  خودمانیک ی

می کهوقتینویسی .  سر  مورد در را اولینرمان  یک"نا 

 "یشخصموضو  که بود  باور این بر ینترمه گکاشت 

 که میمطلبی استکه این چیزهی دان  در آنخصوصی

بایدراهی یداکنی براینقبزدنبینخودمان،نیست؛ما

مانوجامعه."یشخصموضو "

باعآدردسرفعالیتگاههی  - شما، سیاسی تانهای

شدهاست؟

هایاوکیناوایادداشتمنبهدلی انتشاراکنونه  -

 اتها  قرارگرفتهمورد شدها  صادر من علیه دادخواست و

 جنخاطرهینترمه است. از بمبارانی جهانیمن دو ،

است.۰۴۹1درسا آنشماریبشیمیاییاوکیناواوقربانیان

 یادداشت"من و"یروشیماههای  یت وقت خیلی را

ا .بههنگا نبردنوشتهآنرابعداز"یناوااوکهاییادداشت"

جزیره دو مرد  به ژا ن ارتت اوکیناوا، کوچک اطرا ی

جمعیبزنند.تبهخودکشیدستهاوکیناوادستوردادکهدس

وبهزناناندرح یبهابسیارگنتهشدکهآمری اییهاآنبه

 کنندمیتجاوز را مردان کنندمیعا قت و مرد هاآن. به

 از قب  است بهتر آمری اییکهاینگنتند اشوا آنجاها را

دونارنجکه .بههرخانوادهخودشانخودراب شندکنند،

روزیکهآمری اییداد در جزیرههاند. کردند؛در  یاده نیرو

ها سرانشانرابیتاز انصدننرخودکشیکردند. دربزرگ

کشتندوشوهرهازنانشانرا.

کهرهبرگروهمدافعینمستقرنوشت تر یتمن

 ،آنجادر مقاب  است.کشتهآندر بوده مسئو  ها

چه سا  یادداشت امامنتشرشدهیتهایاوکیناوا است،

را،تاریخیهایکتا یکجنبتناسیونالیستیدهسا  یت

ایکهبهجنایادژا ندرآسیادرهرن تهیساز ا منظوربه

 بیست هایمهرومو طو  قرن مث آغازین داشت، اشاره

بی دستهرحمانهکشتار خودکشی و نانجین  جمعیی

اوکیناوا یبازنگرمورد، دادقرار دربارههایکتا . یزیادی

کتا منجنایادژا نی اما منتشرشدهاست، اوکیناوا در ها
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 از هاییآنی ی هنوز که است تجدید شود.میچا 

کارانمیافظه داشتندیکبه احتیاج هد  من و شد ه 

یهنتادمانیکهاینکتا دردههباز.درمقایسههاآنهد 

را دست شد، ستیمنتشر حملهامروزیهای من به بیشتر

.کنندمی نظر میبه رسد چیزیکه از هاییتگرابیت

بهگرددبرمیآنباشد،بخشیازدخی آندرناسیونالیستی

اموراطور رستی.فرهن اعتراضمننسبتبه

-  فرهنگستانژا نمیف ر ردکردنجایزه کنیدکه

موراطور رستیبودهیکاعتراضجدیعلیها۰۴۴۹درسا 

است؟

بودهاستبهاینمعناکهبهمنهشداردادکهمؤثر -

درکجا-بنیادگراکلمه،معنایدقیببهدشمنانی-دشمنان 

فرهن ژا نیجای و جامعه ش لیدر چه به و دارند قرار

اندگرفته ؛ درکهایناما دیگر جوایز رد برای باشد بستری

است.،اثرینداشتهآینده

-  یادداشت"شما "یروشیماههای موضو "و یک

"یشخص ه تقریبا را کردید. برایتانیککدا زمانمنتشر

 بیشتراهمیتدارد؟

-  میف ر موضو  "یروشیماههاییادداشت"کن که

 تریتبااهمبسیار "از موضو  "یشخصیک

توانحدامیطورکهازعنوانتباشد.همان

رایشخصمنازب"یشخصیکموضو "زد،

 بسیار موضوعی بههرچند،استترمه نظر

یآغازینایننقطه،درواقعیکداستان.ش  

ادبشخصیت گیریش   نوشتن بود: من هاییادداشت"ی

گویندکهمنمی.مرد "یشخصیکموضو "و"یروشیماه

نوشته بارها و بارها را مشابه چیز فرزند -ا یک موضو 

 اریوهیروشیما.هی

 اهتجربهکردخود هیروشیمارا ابتدا کودکیکهمثابهبه ،

سا  در۰۴۹1در اخبار استو بوده شنیدهآنشی وکو را

اتمی.ارانبمببازماندگاناستوسوسازطریبمصاحبهبا

هایتانمنع ستانرادرداستانآیاشماباورهایسیاسی-

کنید؟می

یاکن کهسخنرانیکن ی ،منسعینمیهادرداستان-

رایدموکراسی،اینکارامادرمقاالت درباره؛یادبده درا

کن .می

باحر کوچکمقاالت رایکفرددم رادیمثابهبه،من

 تالشکردهنویس یمد کارهای  در در . را گکشته که ا 

راکن :جن ودم راسی تسلییادبرضدفعالیتیمسئله.

درمورد.ایموجودهایهستهومقابلهباانوا سالحایهسته

هستهفعالیتضرورد نهضتایهایضد مشارکتمندر و

 با تسلییادگونهاینمبارزه است.چیزهی ، یتوییرین رده

( که نهضتی در شرکت دیگر، سخنی امیدمتأسنانهبه )

نیست.آنچندانیبهموفقیت

یکنظ دههاز از من عقاید ر، به شصت توییرسوینای

ه  نسالن در بهمنه چوناحمقیچندانین ردهاست.

نسالنخود مرا.ه نگرندیممنداستکهبهدم راسیعالقه

فردیکهفقطبهدم راسیچسبیدهاست-عملیبهخاطربی

می– قرار انتقاد ودهندمورد امروزجواننس ؛ ازواقعا که

سا  ساز21–دم راسییادم راسیموجود سازجن 

چیزینمی–جن  اینگنتههاآنداند. با اا.البد یتی.

ازمننخواهیدکهبهاندرزهای":گویدمیکهاندموافبالیود

گوشکن . " یرمردان من اما بود، آرامی مرد یانهالیود

حداق امیدوار کهنباش .

به- فریکعنوان جواند در را خودتان شما زمانآن،

ید؟معتقدآنارشیس نامیدید.آیاهنوزه بهمیآنارشیست

آنارشیستهست .کوردونهگادیکمندراصو ، -

بیباریک فردی او که مسیحخگنت عیسی به که داست

منه آنارشیستیهست کهبهدم راسیمیاحترا  گکارد.

عالقهدار .

-  چهنویسنده خودش، زمان در

 داشتهمینقشی سیاسی مسای  در تواند

باشد؟

ایناست–درخدمتجامعهبودن -

سیاست امر به من عالقهسیاست. ندار گکاری ای اما؛

.اندشدهدوستانیدار کهسیاستمدار

خواهدهنریکیسنجرباشید.دلتاننمی -

-  در حضوریناریسممن ه  کیسنجر آقای که

ک شرکت باداشت،  ایانی مراس  در کیسنجر آقای رد .

گنت: زهرآلود در"لبخندی بدجنس خیلی خرگوش یک

کارتون لبخندی آقایها شیطانی لبخند مث  درست دارد،

."اویه

بعضی سیاستمداران، مقاب  در نیست . بدجنسی آد  من

امااز؛آد سیاستمداریه نیست ؛وزن میهازهرخندوقت

خواه برایسیاستکاریمیهای (،درنوشته)،دیدگاهبشری

یامقاالت انجا هاب ن .خو ،بایداینکارراازطریبداستان

بده .

چگونه؟ -

دار میشخصا  - اندک  بسیار صدای با بگوی  توان 

کن .میاینکاررا

نسالن پدرم به من هم  هم
چون احمقی که به دمکراسی 

 نگرند. یممند است  عالقه
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بایدبهگنتمانیکنویسنده - یژا نیچهچیزیرا

ه ازبااهرا ادبیژا نکه ماتریالیستیاستوااهرا  سیار

هایانسانیتهیشدهاست،اضافهکند؟ارزش

ازقب ازبیراناقتصادیژا ن،منبهبرخوردژا ن -

انتقادداشتهآسیانسبتبه دنیا، حتیزمانیکهکشورو ا .

فقیریبودی ،چگونگیبرخوردمانراباآسیاموردانتقادقرار

امروزه ؛وا رونبه بهایننقدادامهدادها .دردورانداده

بایدبهاینکارادامهمیکهدربیراناقتصادیبهسر بری ،

بده .

روی ردملیراستیبهخواستی میبعدازش ستدرجن ،

برای باشی . ژا نداشته در نوینیرا هاسا و خواستی می،

 کنی ، بر ا را کشوریدم هایانساندموکراسی و راد

ای .هادستکشیدهدیگرازاینخواستهکن میدم راد.ف ر

ژا نفضایضددم راسی حاالدر است. سا گکشته  نجاه

گویندکهناسیونالیس افراطیبایدمیاست.امروزهگرفتهش  

ا .جوامامنسردرگ شده؛بازگردد،یعنیکههنوزبرنگشته

گیریاست.یمادرحا اوجرجامعهخطرنا ناسیونالیستید

من بهنقدب ش میحاال، خواه اینگرایترا کاریو هر

یژا نیشو .ب ن تامانعاز یشرفتفاشیس درجامعه

-  ف ر میآیا که هایداستانکنید و موضوعادشما

توانددرکاهتام انبروزمییدتمرکزدارآنانسانیکهبر

 نند؟فاشیس کم یب

من - به شیگتو دکتر بود ، هیروشیما در زمانیکه

کهوقتی"گنت: بایدآیدیبرنمکنیکاریازدمیف ر یک،

کن کهاگربتوانی ننو یمی سمنه ف ر"کاریب نی.

داشتهباشی ،قادرخواهی شدکهجواندراف ارروشنن ران

 را متناود یدهسازمانقدرتی برای بیرانکهاینکنی .

ناسیونالیس افراطیدرکنونی ی یازمواردنامیسوابروز

 اینجو میاحسااشددبهژا ناست. اگر بارهدراینشود.

اگربهبنویسی صراحتبه آنو جوانانوقتآنحملهکنی ،

این؛وآگاهی یداکنندآنتوانندنسبتبهمیروشنن ره 

برایشرو بسیارمه است.

یع - روشنن ران این مسئلهمینی، با ناسیونالیس توانند ی

بارهدراینمیشدنبیآعموافراطیمقابلهکنندوبهفراگیر

،با"برد"،جوان،مرد"یشخصیکموضو "کمککنند،در

زند.میدستبهمقابلهاشیواقعموقعیت

خواه کهبهمیمنازجوانانژا نی،جوانانروشنن ر،بله -

شانبرخیزند.هایفرارویقابلهباواقعیتم

است؛یا اره - شده متمرکز جوانان روی بر شما آثار از

 ر رش وفه"مثا عنوانبه را بهکودکانشلیکها کنکن،

" یدرباره، هی ارزشی ایبندجوانیکگروه به استکه

ایوشهره ازس نهخالیشدهاست.چهنقتوی هنیستند

جوا ش  توانمینان در ایدهند دهی ما جهانیدربارههای

 داشتهباشند؟

من - داستان قهرمان رمان، این  ایان خیریهدر یبنیاد

،هاآن.یبودایکهنهمسیییاستونهاندازدمیجدیدیراه

 جوانان، از درواقعگروهی روح نجاد برای مرد جوانیک

روزیرهبمی درمقاب جمعیتهاآنرخواهندکاریب نند.

 نامهمیانجی  خواند، افسیان(.Ephesians)یانافسی در

 دارد: وجود واژه جدید."دو باالی"انسان بر مسیح عیسی

یشد.حاالمابایدردایکهنهمبد "یدجدانسان"صلیببه

 باید ما تنتدرآوری . از را " یرمرد بشوی ."یدجدانسان

 "فقط بایدمی"یدجدانسان تو بنابراین، ب ند، کاری تواند

جوانانباید"یدجدانسان" وبشوند"یدجدانسان"بشوی. ؛

باشد."یدجدانسان"یخلباینسالخوردهبایدواسطهمرد

-  دانشجویان میچگونه برای را خود آیندهتوانند

آماده چگونه ابتدا، نویسندهمیکنند؟ برای را خود توانند

مثبتیرگکاریتأثتوانندبرایمیهکنند؟وچگونهشدنآماد

نقتداشتهباشند؟"یدجدانسان"برتعریف

ابتدا،امیدوار جوانانصریحباشندومستق . -

."برد"مث  -

بینت یداکنند.البتههاآنبعد،امیدوار که؛وبله -

بینت که اینمعنا به همهدیگراننه بوکیرند. بایدیرا ما

بایدبینشیایخودمانراخلبکنی ؛بهبیاندقیبهایده تر،

اند،اصالحکنی .صریحبودنوداشتنراکهبهخوردماداده

 برای همین کنایتجوانکهاینبینت: بود، خوبی خیلی

کند.می

درباره - بدونامید"کهایدیدکترشیگتوگنتهشما

 ناامیدی ازحدیتبیا یسادگبه، آنجاتا درمیکه توانست

رنج سهی  بود.ها "شده انسانیراستیبه"گنتشودمیکه

"ارزشمندبود.
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وهمیشهاستادمنمتخصصاومانیس فرانسویبود -

من "گنت:میبه اومانیس ، امروزه چیست؟ یعنیاومانیس 

ناامیدیبودنبدونامید ایناستمدلیاز"ازحدیتبیا .

اومانیستامروزی اینتوصیهانسان من. و منبود یاستاد

."دان میاینرابله"واوجوا داد:اینرابهشیگتوگنت 

نویسندگی - هنر در خاصی روش دارای شما آیا

هستید؟

دستهنویسندگانیهست کهبارهاوبارهاآنمناز -

اصرارچیزهمهکنند.مندرتصییحمیکارخودرابازنویسی

شما اگر خطدار . دست متوجهبه کنید، نگاه من های

نوشته در که شد خواهید چقدر هاآنهای  دادهرا ا .توییر

ادبیاددرواقع "روشاصلیمندر با همراه "ییرتوت رار

باروی ردینونسبتمیاست.منتالش کن کارجدید را

کن کهبهش لیمیبعدسعی؛ا شرو کن بهکارهایقبلی

کامال درهربازنگری،بهش لیدرواقعدرگیرشو .آنگربادی

 کن .میمتناودکاررابازنویسی

درواقع کهتأکیدخواه می، کار،گونهاینکن  دقتدر

رافرابگیرد.آننویسیبایدچیزیاستکههررمانینترمه 

"یقاییموستدقیب"بهنا ادواردسعیدکتا بسیاریخوبی

بهبررسیمعنیتدقیبوتعالیموسیقیدرآنتهودرنوش

ایه چونباخ،بتهوونوبرامسدانانبرجستهآثارموسیقی

بزرگدرفرآینداینتدقیب،دانانیقیموساین رداختهاست.

ایرادرموسیقیخلبکنند.اندابعادتازهتوانسته

همهاینکهوقتی،شویدمیاینتدقیبچطورمتوجه -

 دهید؟میکارخودراتوییر

مسئلهاست.مندرکارهای یکخودشو ،اینخ -

 و بازنگری میبازه مرتب بازنگری و یزنسا بهسا کن 

خوانندگان کمتر و کمتر مرتبمیآثار  سبکآثار  شوند.

سخترت یچیده بورنج، و تر میتر شود. ضروریاین بسیار

 یشر کارهای  در که ابعاداست بتوان  و باش  داشته فت

ایتازه اینتردیدشد.خلبکن را ه انزدهسا  یتدچار

یکنویسندهصییحبرایییکار،روش کهآیااینشیوهبود

یانه.هست

یخوبیدرکیشخصیازسبکاصولی،هرنویسندهطوربه

صداییازاعماق،صداییکهازاینطبیعیاست،؛وکاردارد

همان او  اولیه(نوشتهدستیکصنیاد گوش)طرح به

 ردازد،میوقتیه کهبهبازنویسیوتدقیباثرش؛ورسدمی

قوی درمیتراینصدایطبیعیوعمیب، هایمهرومو شود.

۰۴۴9 ۰۴۴1و در آمری ا در زمانیکه  رینستوندانشگاه،

یهانوشتهدستزیککویاکرد ،موفبشد کهمیتدریس

 را تواین "یدربارهمار  صدها"ینفهاکلبری کن .  یدا

 از ک آنصنیه و خواند  را از که شد  متوجه همانک 

 دارای تواین مار  داستان، شرو  است.چه دقیقی سبک

 ش ستهکهوقتیحتی انگلیسی کاررا(یامیاوره)او به

اثررَبَمی در موسیقی از نوعی داردوجشد، وود همین؛

روان،موسیقی را کار تدقیب،میتر و روشاصالح این کند.

نویسندهطوربه هر سراغ به طبیعی خوبی یکآید.میی

نویسنده برجسته طورمعمو بهی صدایکندنمیتالش که

منهمیشهدرتالشبوده اما نابودکند، ا کهاینخودشرا

کن .دگرگونصدارا

خواهیدکهصدایخودتانرانابودکنید؟میاچر-

- ژا نیمیمن ادبیاد در را سبکجدیدی که خواست 

سا یستصدوبکهازابدا کن .درتاریمادبیادمدرنژا ن

 شده، نداشتهگرایشیی ه یتآغاز وجود سبک توییر به

 ژا نی، نویسندگان آثار به شما اگر ومثال است. زاکی تانی

کا مشاهده بیندازید، نظری میواباتا که مد هاآنکنید از

  یروی کالسیک نویسندگان،میادبیاد این سبک کنند.

ژا نینمونه نثر طالییادبیادژا نهایمهرومو ایعالیاز

های ووتان ا.منبهاینسنتاحترا است،سنتاشعارکوتاه،

متناودبنویس .کامال خواهدمیگکار ،امادل می

نوشت ،فقطکهوقتی داشت سا ودویستباولینرمان را

 بود . فرانسه ادبیاد دانشجوی ژا نیهرچندو زبان به که

شینتهمی اما انگلیسیهارمانینوشت ، فرانسویو اشعار و

والیود.منهمیشهادبیاد۰2وسارتر،آودن۰۰بود :گاس ار

ساعت9کرد .میانسهوانگلیسمقایسهژا نراباادبیادفر

خواند ودوساعتبهمیدرروزبهانگلیسیوفرانسهکتا 

 میژا نی ف ر این به کهمینوشت . نویسندهکرد  ییک

 کندمیفرانسویچگونه بیان را توانستاینمسئله یکیا،

انستبیانکند.تومیموضو راآنیانگلیسیچطورنویسنده

هایبیگانهونوشتنبهزبانژا نی)مادری(باخواندنبهزبان

میدرواقع بین بساز   لی هاآنخواست  هایمننوشتهاما؛

بیشتروبیشترمش  و یچیدهشد.

 افتاد کهروشیسالگشصتدر مم ناست بهاینف ر

 اثر خلب چگونگی از من تصور باشد، وانستتمینادرست

زمانیکهنتوان فضا باشدومنهنوزه تا یخالییاشتباه

اما؛زن میرویکاغک یداکن ،دستبهبازنگریبرایاصالح

■.یدو حاالواردمرحله

                                                           
11 - Gascar 
12- Auden 
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 نویسی موفقیت در داستان رمز 3 
«شادیشرینیان» مترج؛«استیوجمیز»نویسنده


مسینوداستانیکعنوانبه مربی، و سها شدهتوجه که

نویسیداستانیمه وضروریِجنبه هایکتا درخیلیاز

 نویسیداستانراهنمای نهاکارگاهو حتیشوندمی کر .

هاسینوداستاننیتر رفروش اینه  در غنلتهانهیزمگاه

.کنندمی

،خیلیه آسانالواقعیففه اینسهن تهسختنیست.

برایدستیابیبهیکداستانکام اگرایناصو ؛واست را

 کنید، ینیوهرعایت شما توییرک بهنوشتن برایهمیشه

خواهدکرد.

 

 رمز اول

 را پیدا کنید. ها معلولعلت و 

 کنتیا معلو  باید اتناقی هر یکداستان ایحادثهدر

اتناقافتادهباشد.آنباشدکهقب از

 باشد رمم ناستاینگنته وواضح

آنبها یسندگینویهاکارگاهتیمندروق

 نودبین مینکن میاشاره سریع مرد 

 بل ه گویندمیلبریزبردارند، اوووه،":

مورواقعا  در حر باید ه  چیزها این د

جالبه! این ه"بزنی؟ از است مم ن اما

تعجبکنید.بردمیچطوردقتکارتانراباال

عنوانبه سینوداستانیک شما ، دخواهیمیهمیشه

باشد.تانخواننده داشته حضور داستان در احساسی نظر از

 مجبور خواننده وقتی چیزیشودمیولی چرا بزند حدا

است افتاده نینتاده)اتناق (یا برای حتی موجبلیظهیک، ،

می صوردبهشود شود. دور داستان روند از خواننده هنی

هابماند،شرو بهتیلی یاعلیرغ این هبتوانندکنارکاراکتر

 داستان  یشرفت روند کندمیبررسی رامسلما و این شما

د.خواهیمین

کتا رازمینبگکارد،تواندگویدنمیمیوقتییکخواننده

درداستانروندمنطقیچیزهمهایناستکهبهخاطرمعموال 

 است. کرده طی را  یتهاییداستانخودش طبیعی که

خواندن،شوندمیرگکاریتأث،روندمی به ملز  را خواننده و

.اگرنتوانستیدبهاینامردست یداکنندمیادامهوورقزدن

 ازبینکنید، مم ناستخوانندهراگیجکنید،فضاسازیرا

 شما صورد این به و صوردبهببرید

د.شویمیضعینیشناختهیغیرمستقی نویسنده

بگیرید نظر دیکداستان لیسیبنویسیدویخواهمیدر

 اصلی داستانتانشخصیت تنهاستدر استخانه مم ن .

 کرد. قن  را در لرزان دستان با قات دانستمیبنویسید:

درایستادهاست.یسوآن

.دیسینویمینطورنیامطمئنا ولینه.

 اگر کارچون این کردمیرا تعهدلیظهیکید، تما 

چرابایدبلندید.بردمیداستانازبیناحساسیخوانندهرابه
،طورنیا؛کهدهدمیبهخواندنادامهتادرراقن کند؟شدمی

دراست.یسوآنقات 

بنابراینبهتراستصینهرابهاینصوردبنویسید:

 یسوآنقات  لرزان دستانی با دختر بود. درسویبهدر

قن کند.آنرارفتتا

راست.دیسوآن:قات علت

.کندمی:درراقن معلول

 نظرآنبیایید در صورد این به را

 اگر نوشتهصینهبگیری . کهایای د

صوردبه توانمینظری را کلماد بهید

ه "زیرا"کمک بنابراینبه کنید، وص 

باساختاریتوانیدصینهمی متص کنیدبهه یداستانرا

متص شوند. بهه" س"یکلمهبهکمککهاتناقاد

اوست:بهدنبا مثا زنیرادرنظربگیریدکهقات 

دراست.یسوآنقات دانستمیزیراکندمیدرراقن 

نوشتهشود،جملهازمعلو بهعلتتوییربیترتنیابهاگر

.گرچه:دهدمیجهت

دراست، سدرراقن کرد.یسوآنقات دانستمیاو

طبیعیبهواکنتاومرتبطصوردبهدراینجملهمیر 

 .شودمی

راکنار" س"و"رایز"مااغلباوقادکلماتیچونمسلما 

 یگکاریم نمونهاینو هاییها ک هستند از ولیبا–ساده

د.شویمیهمینمثا متوجهمنظور 

خاطر به تیوی  در  و تیقب باشید یهاصینهداشته

عم صوردتردهیچی  از ردگیمیبعد قب از نه بجایآن، .

در آن ه بگوییدیککاراکترچهچیزیرا وکندمیبهما

 چرا که بوردازید این توضیح به استبعد افتاده اتناق -این

گوید  وقتی یک خواننده می
تواند کتاب را زمین بگذارد،  نمی

معموالً به خاطر این است که 
چیز در داستان روند منطقی  همه

 خودش را طی کرده است.
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 را"مث این: وقتینامه کسیبوده قات چه فهمید باالخره

خرهوقتینامهراخواند،باال"بهاینصوردبنویسید:–"خواند

قات چه است.فهمید روی"کسیبوده سعیکنید همیشه

این هبعدازش  تایااتناقاتیکهافتادهعم کنیدهاگنته

داستانآنگرفتنایدهروی ایهواساا ت یهکنید.متداوما 

تااین هخودتانرامجبورکنیدبهعقبرابهجلو یتببرید

برگردیدودلیلیبرایآنچهاتناقافتادهبیاورید.

یکمثا دیگر:

درکارگاهنویسندهنشستهبود.شرو یحوصلگیبگرگبا

 کرد. سروصدا یهمهبه که شنیدمیچیزهایی ه قبال را

با و قوردداد سروصدا با ناگهانآ دهانترا بود. شنیده

صداشرمندگیبهاطرا خیرهشد وهمزمانمعل نامترا

 ایتختهبرود.زدتابرایتوضیحساختارعلتمعلولی

هنتاتناقمختلف است. میاین اراگرا افتضاح وافتد

اتناقکدا هی  ترتیب زیر در نیستند. منطقی ترتیب به

 :بینیمیواقعیطوربهافتادنوقایعرا

 گرگتویکارگاهنشستهاست. -

هاصیبتیشودهمهمیمتوجه -

 ه شنیدهاست.قبال را

 .شودمیحوصلهیب -

 .کندمیبهسروصداشرو  -

 .کنندمیگرگراصدا -

 .شودمیزدهخجالت -

قورد - صدا با اطرافتدهدمیآ دهانترا به و

 .شودمیخیره

افتادهاست.آنستکهدر سِاهراتناقیمعلو اتناقی

 یوستناتناقنشاندهیدچهاتناقیبهوقو اگردرحین

 این ه تا ن هیبعدازاافتاده افتاد رااتناق کنید،آن تعریف

شمابسیارقدرتمندترخواهدبودینوشته

استثناوجودنیباا فقره سه حالتع، سه در دارد، وجود

فضایتوانمی این ه بدون علتشینتکنید به معلو  از ید

بریزد.بهه داستان

 به و بختقطع یا فص  جاییکه بعدیمرحلهنخست،

رودمی مثا عنوانبه. صوردیدتوانمی، این به را سرفص 

شرو کنید:

اوفریادکشید."اینکارروبامنب نی؟تونیچطورمی"

 فورا خواننده شودمیکنج او جیغ کسی هکشیدمیچه

 جیغ کسی چه سر بر هکشیدمیاست، چرا. و یحقهاین

خوبیست، سمش لینیست)حتیخو است!(کهبهاین

همینجم اگر وسطصوردشرو شود. حا یصینهله در

 وقوعیدیدهشود،بهتراستازعلتبهمعلو حرکتکرد.

مردبهزنگنتعاشبزندیگریشدهاست.

زنفریادکشید."طورمیتونیاین اروبامنب نی؟چ"

جاییعاستثنا چندادو  یا ستکهیککنتموجبدو

 همزمان گِرِگشودمیواکنت مورد در که  اراگرافی در .

ودهدمی،اوآ دهانتراباسروصداقورددهی میتوضیح

 چونکندمیبهاطرا اتاقنگاه شدهودرعینزدهخجالت.

،کندمیاطرا راه نگاهدهدمیاین هآ دهانتراقورد

 کردید  کر خواننده برای شما که جورتوانمیترتیبی ست

 دیگریباشد.

 زمانی آخر استثنای شمااو که تنظی ست حا  در

ایصینه شما کاراکتر که حک هستید با را شجاعتخود

دهدمیچیزینشان خود نزد هنوز گیرینتیجهکهخواننده

شرلو هولمزرادرنظربگیریدکهبه شتمثال ؛ن ردهاست

وکندمی یپخودراتمیزیلولهیکنامهخیرهشدهاست،

 درمیآنچو اضافادت هیکبعدیکبا سوسآوردرا و

است.گویدمی کرده ح  را مش   که

 گویدمیخواننده راچطورها؟": کار این

"کرد؟

 شما واستشدهختهیبرانگکنج اوی

 وقتی کوتاه روسهبعدتر رای خود گویی

دهدمیتوضیح بینیمی، روا چیزهمه که

منطقیخودراطیکردهاست.
 

 رمز دوم

شد، جایی هم نخواهد داشت.با ریباورناپذاگر 

برایروایتیکداستانبایددرنظرداشتهباشیدکهیک

 وقتی باشد، غیرمم ن اگر حتی بشودیباورن ردنکنت

.ریزدبهه میساختارداستانرا

یاعتقادیبنویسندگیصیبتدرموردتعلیبهایحلقهدر

یمسئله ولی ست، چندانآنرایجی من برای جمله

طورنیانیستچونبو ققاب  نظر رسدمیبه خواهدمیکه

 داستان به خواننده روی رد اویاعتقادیببگوید و ست

خواهدمی نگرش درگیررااین را خودش تا بگکارد کنار

برع ساینه صادقاست.خوانندهدقیقا داستانکند.ولی

 دارد دوست که دارد روی ردی داستان کند.آنبه باور را

داردکهخوا بهداستانیرا نندهه قصدوه می بهورود

دردنیایرواییکهبرداستان،افتدمیاتناقآندرچیزهمه

است، اتناقادحاک  ما هد  هستند. عنوانبهباور کیر

متداوماً داستان را به جلو پیش 

رید تا اینکه خودتان را مجبور بب

کنید به عقب برگردید و دلیلی 

 برای آنچه اتفاق افتاده بیاورید.
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 معلب برای خواننده کردن متقاعد داشتننگهنویسنده،

اشیاعتقادیب آنچه باید بل ه باخواهدمینیست، حنظرا

تعلیبدرداستانبهاوارایهکرد.

 وجه در تنها ایندو در یمعناشناستمایز بل ه نیست؛

 خواننده شماست. خوانندگان انتظاراد خواهدمی هنیتو

باید ما حنظکند. احترا یقدربهاعتقادشرا بهایناعتقاد

بگکاری کهدرک داستانزندهنگهداشتهشود.

دریاجا بهکهکنیدمیجهانیراخلبدرنظربگیریدشما

وجودندارد.اگرک دنیاراه رویصنیهزندهکنیدوبهآن

جاتانیکاراکترها خواننده ببخشید، ران آن –کندمیقبو 

و توجه یا خواننده باشید. منعطف دارد انتظار شما از ولی

اشعالقه دست از ماجرا به خواندندهدمیرا از دست و

ازقیدداستانرهاشدکمی یاخودشرا وشرو بهکندمی،

اینکی یهکه–کندمیتناقضادبیشتربهدنبا گشتن از

د.خواهیمیدوران

چیزهمه است، ازمی بهمتناسب دست خواننده این ه

 به توجهی دیگر ب شد، شما داستان وکنندمینآنباور ؛

داستانخواننده کاراکترهایهاییها که

باشندراباورندارند.فیتوصرقاب یغهاآن

حا وقتیمن نگارشیکداستاندر

 دایما هست ، خود  میاز این" رس 

"کند؟میکاراکتردراینشرایطچه

 اجازه بعد آنمیو انجا ده  را کار

دهد.

همیشه.

چرا؟

برایاین هخواننده،اگربهاینن تهآگاهباشدیانباشد،از

کارچهنرما صوردبهاینکاراکتر" رسد:سؤا مییکخود

"کند؟می

می به عم کنند،باوررقاب یغصوردبهاین هکاراکترها

کاراکترسازی به اشاره خصوص در  یشرفتچه روند یا ها

داستان،خوانندهایمانخودرابهتوانایینویسندهبرایروایت

 .دهدمیازدست

 رماایصینهدر در شخصیتاو رمانوثیقهناو من، ،

 شمالی کارولینای فرماندار با مصاحبه حا  در وستامن

.حا ،اگرقهرماندهدمیجوا یبیوغربیعجطوربهفرماندار

کهقراربودهی یازبهترینکارآگاهاندنیاباشد،متوجهمن

شودمین رفتار به شرحرقاب یغو جوا  ،دهدمیفرماندار

خوانند ف ر خودش با کندمیه یارو این مش   ،Bower

 جامشخصا چیست؟ اویک چرا دارد. مش   اینجا کار ی

متوجهنشدهاست؟چقدراحمباست.

 جابه س Bower ی کن میف ر اینجا جا، کاریک ی

.رودمیاش ا دارد.یکچیزیدرست یتن

 موافقت خواننده کندمیبعد ف رشو خوبه! آه، !کرد می،

از را خواننده این ه بجای خبره. چه اینجا ببینی  بری 

اینروشبرایجک هرچه تشخیصکاراکتراصلیبازدارید،

.گیردمیبیشترخوانندهبهداستانمورداستنادهقرار

عجیب اینافتدمیبنابراینوقتیاتناقیباورن ردنییا از ،

 بدهد:نترسیدکهکاراکترتانمتوجهاینقضیهبشودوجوا

اصال منطقیچی؟""تظارنداشت اواینحر رابزند.منان"

مشخصهاینجاخیلیبیشترازاونچیزیکهف ر"یا"نیست.

"درجریانه.کرد می

 کاراکتر یک بهصوردبهاگر باید کند، رفتار عجیبی

دخواهیمیوبهتراسترویدلیلیکه–خوانندهدلی بدهید

ف  خو  خوانندهبیاورید به همیشه باشد: یادتان کنید. ر

،یادر یچیزیبهترباشید.اگرخواهدمیچیزیرابدهیدکه

بایداوخواهدمیآنچه ندهید)باور(، را

تعادلیراضیکنیدکه انیرا یا با را

انتظاراوباشد.ازحدتیب
 

 رمز سوم:

تعادل در تمام حاالت باید رعایت 

 شود.

وآرزوهایبرآوردهنشدهراداشتهباشدداستانبایدتنت

 قلب آندر در آنهستهببینی . رای کاراکتری داستان ،

آنبهتواندنمیستولیاچیزیبهدنبا کهکندمیتوصیف

بیاورد،داستانآنرابهدستاین همی بهدست یداکند.

  ایان  سرسدمیبه ح کهوقتی. ،کنیدمییکمش  را

 کانت ستیکنقشهآراییمتعاد باشید.بایددر

عنوانبه از منیهادرای ی رمان، نویسندگی مه 

توصیههاخوانندهبازبینیونقدوبررسین اد یشنهادی را

کن می گاهی نویسندهمی. هابین  به انگیزه با یهاهیتوصی

ابتدایداستاننویسندگیگهایکتا  در و "دا "وشداده

ندکنمی هن اخوبییدهیامعموال . نویسندهحا بااینست، ،

 شودمیمجبور بعدی صنیاد داستانینهیزم سدر

کانت ستدا راشرحدهد.

خوبینیست.یدهیا

.ایدبردهچونتعاد راازبین

عجیبی  صورت بهاگر یک کاراکتر 
رفتار کند، باید به خواننده دلیل 

و بهتر است روی دلیلی که  –بدهید 
 خواهید بیاورید خوب فکر کنید. می
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 دلی  همین یهاس انسبه جوا طورمعمو بهرویایی

دهند،مین ف ر اصلی کندمیکاراکتر بدییمخمصهدر

 برایهمینبلند شودمیافتاده، متوجه هی میو کدا شود

اینقضایاواقعینبودهاست.

بدنبودهرسیدمیبهنظره کهقدرهاآنبنابراین،شرایط

است.

 ایان–استموردنظراینقضیهدرستبرخال تعاد  و

 یترویجریانداستان.

  یت را داستان تنت و  یبردمیکشت وقتی چیدگی.

 جنبتآنی بشود، ح  داستان داستان ه  بین .رودمیاز

ا دهیشن بین نویسندگی مربیان کاراکتری"که و"کشت

حقیقتاینشوندمیتناودقای "داستانکشتطرح" اما ،

نهطرحداستان و کاراکتر نه نآنرااستکه –برندمیجلو

.کنندمیرااینکارهستندکهیافتنیندستبل هآرزوهای

 اطالعاد صنیه استهر مم ن موردیترجالبشما در

 اینداستانتانکاراکتر ولی کنید، اضافه

تازمانیکه.کندنمیمسئلهکم یبهشما

 چه کاراکتر نخواهدمیبدانی  فهمی می،

چیزیبیآ چه مورد در ،کندمیداستان

بههایخواستهی درموردتوانمیبنابراینن

کاراکتراهمیتدهی .یوستهینوتهیاوقو  یوس

بهه یکسریاتناقاددرشرایطیمشابه،طرحداستان

مرتبطاستکهباقرارگرفتنیککاراکتردربیرانیارفتن

دنبا  به یا متناود زندگی راافتهیتیو یک تجربهآن

کندمی ؛ است مم ن راهاصینهبنابراین گریز و تعقیب ی

کنه  شت اینن تهوارد توجهچندانیبه ولیخواننده ید،

اهمیتی بدهی ، تشخیص را خطراد ما که زمانی تا ن ند.

اتناقاددهی مین وقو  با تنها داستان روند  یتدر ی ی.

.شودمیمتعاد آن،بل هتنترودمین

هستند."تنتمیور"هاداستانتما 

دوراهورکلیطبهحا ،برایایجادعمبدرکاراکترهایتان،

 عمبببخشید.ماندمیبرایشما کهبتوانیدتنتداستانرا

ستکهبایدح شود؛چالتاچالتخارجیکاراکترمش لی

اثرمتقاب اینستکهباید اسمدادهشود.آنسؤالیدرونی

اوج، در که هستند ی دیگر م م  زمانی تا چالت دو

مهاردیری ککیتن  اصلی کاراکتر به یای ی فراست ،

.بخشدیمبرایح دیگرییاواسطه

 حدودیژانریکه مقرراتیدارددیسینویمتا انتظارادو

 دی تهیهاتالشاولویتکه داستان در را درونی خارجیو

کندمی امروزهخیلیباهوشهستندوهاخواننده،وجودنیباا.

یاظدداستانیبنویسیدکهازلخواهیمیتاحدودیآگاه.اگر

تقالی ه  باید باشد، داشته زیادی طرفداران ه  تجاری

در ایجادحسهمدلیباآندرونیرا در بگنجانیدکهبهما

داستانشبردیبه وه تقالیخارجیکهکاراکترکمککند

.کندمیکمکآناوجیسوینقطهبه

،ازخودتاندیدهیمرافر رمانتانکهطورهمینبنابراین،

ورسیب "د: بزن ؟توانمیچطور دامن اوضا  شدن بدتر به  "

رادرشرایطتانیاصلباشیدکهکاراکترییهاراههمیشهدنبا 

رابطه()بیندازیدیتررمم نیغ فیزی ییا ازلیاظاحساسی،

 داستان بعد ه جابهکه که برسد یی

خواننده برای ه  و باشد کننده سور رایز

.متقاعدکننده

بای داستان ود صمیمانه تقالهای با

هاتنت عمیب، چالتسویبهی و جد 

طرحداستانبایدبیشتری یتبرود. نهتربیعمدایما  شود؛

جزییاد دشمنترکمرن این ه ت رار منظور، این به شوند.

کنیدتأثیریمیاضافهآناست.هرقتلیکهبهیمیدودساز

کا داردرا هردهدمیهتکههرقت متوالیرویخواننده .

 تیو ، نیایت، س سیاهمیتکمتریبراییصینهاننجار،

  یدا کندمیخواننده ت رار، که اینخاطر به خال عتا یطب،

.کندمیداستانکاریمیدودساز

 یسههر در موفقیت رموز ه نویسیداستاناین به

قب ازاندخوردهگره اتناقیمعلو اتناقیستکه وقتیهر .

وقو بهآن  یدا داستانمعنا کاراکترهاکندمی یوسته، به.

 و باورکردنی خودمتقاعدکنندهروشی اهدا  جستجوی به

 باور کیر داستان میهستند، تقالیماند و دیرینه تنت و

باتوجهبهآنچهاتناق اندازهکههمان،بهافتدمیخوانندهرا

■.دارندمیهنگیبعدیچهاتناقیبینتدمرحلهقراراستدر

با تقالهای صمیمانه داستان باید 
سوی جدل  ی عمیق، بهها و تنش

 و چالش بیشتری پیش برود.
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 1112نده جایزه نوبل ادبیات سال بر «ماری گوستاو لو کلزیوژان »با احبه مص 
«نگینکارگر»مترج ؛«آدا اسمیت»کنندهمصاحبه



حق است.قتیدر کردن سنر مانند من برای نوشتن

تجربهن هیامث  را دیگری زندگی و بگیر  فاصله خود  از

کن .شایدیکزندگیبهتر.

بالفاصلهماریگوستاولوکلزیوژانتلننیبامتنمصاحبه

 انتخا او سا عنوانبه ساز نوب ادبیاددر جایزه برنده

2۱۱9

طر  از و هست  اسمیت آدا  من سال . اسمیت: آدا 

.ر یگیمانجمننوب دراست هل باشماتمااتیساو 

گوستاو:بله.ژانماری

تون چنددقیقهوقتشمارابگیر ؟آدا اسمیت:می

.بنرمایید.کن میگوستاو:خواهتژانماری

مختلن کشورهای در شما ممنون. خیلی اسمیت: یآدا 

شمارادرفرانسه یداکردی .اآلنوایدداشتهس ونت

درفرانسههست .چندروزاکنونه گوستاو:بله.ژانماری

فرانسههست .االنولیرو میدیگربهکانادا

کشورهای در شما اسمیت: آدا 

 در و کردید زندگی یجایجامختلنی

دنیابزرگشدید،آیاجاییهستکهآنجا

خودبدانید؟راخانه

 ماری بایدژان حقیقت، در گوستاو:

هستند،موریسآنبگوی موریس،جاییکهاجداد متعلببه

.دان میا یمادرراخانهوسرزمینآنجاییاستکه

زبان به همیشه ولی هستید زبانه دو شما اسمیت: آدا 

.آیادلی خاصیدارد؟دیسینویمفرانسوی

بازبانحقیقتبله.وقتیبچهبود گوستاو:درژانماری

فرانسویبزرگشد   ساولین؛ فرانسوی. مدرسه یعنیدر

ارتباطوتماامنباادبیادبهزبانفرانسهبودوبرایهمین

.س ینویمه منبهزبانفرانسوی

آغاز را نوشتن بودید بچه هنوز وقتی شما اسمیت: آدا 

 شمابهبیتهایکتا تنهاکردیدوآثاربسیارزیادیدارید.

ازکشیدنرسندمیعنوان۳۱از نوشتنآساناست؟آیا آیا .

؟دیبریمخودکاربهرویکاغکلکد

 ماری ژان ازی یاست.طورقطعا همینبلهگوستاو:

بزرگ میزیهالکدترین  شت که است این من برای دنیا

دار .بنشین وبنویس .مه نیستکجاباشد.مندفترکارن

قادربهنوشتنهست .من کاغکرویت هیکمندرهرکجا

نوشتنبرایمنقتیدرحق.کن میوبعدسنرگکار میمیز

 است. کردن سنر ون هیامث مانند بگیر  فاصله خود  از

زندگیدیگریراتجربهکن .شایدیکزندگیبهتر.

 مرد  است. خو  خیلی اسمیت: گویندمعموال میآدا 

است کردن سنر مث  کتا  خواندن ه ؛ نوشتن این ه اما

باشدخیلیخو است.گونهنیا

دارند.ژانماری گوستاو:بلهبرایمنهردواینحالترا

بودندرکشورهایخارجیلکد کشوربر میمنخیلیاز .

ه ازشرو بهنوشتنکردنطورهمینجدید،جاهایجدید.

.شو می.انگارکهفرددیگری برمییککتا جدیدلکد

یدیگروهافرهن هایدیگر،جابهآدا اسمیت:شماراجع

یککتا در هیوبهودیسینویمبیشتردرموردام اناددیگر

جکا هاآند.چهچیزیازفرهن اینوشتههایی ایآمرمورد

است؟

 ماری کهژان باشد این خاطر به شاید خب، گوستاو:

ازطر هانآفرهن  متناوداستو فرهن ارو ا خیلیبا

 خودتاکنوندیگر بروز برای شانسی

 فرهنگیاستکه است. با هیوبهنداشته

 ارو ا بر جهانمدرنوسیلهنوعیبهبهغلبه

من همین برای است. شده ش سته

 برایکن میاحساا مهمی  یا  اینجا

برهاییارو ا هست . ارو ایی خود  من منهست. همین ای

هستکهباهاییارو ااینجا یا مهمیبرایکن میاحساا

اینفرهن کهبسیاربافرهن ارو اییمتناوداستمواجه

هایی ایآمرشوند.چیزهایزیادیبراییادگرفتنازفرهن 

وجوددارد.

 شما درموردتجربیاداستعماریطورهمینآدا اسمیت:

برایفرهن ارو اییمدرنمه کنیدمید.ف راینوشتهبسیار

اولین ارتباط و تماس من با ادبیات 
به زبان فرانسه بود و برای همین 

 .سمینو یمهم من به زبان فرانسوی 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88_%D9%84%D9%88_%DA%A9%D9%84%D8%B2%DB%8C%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88_%D9%84%D9%88_%DA%A9%D9%84%D8%B2%DB%8C%D9%88


 

 2934 ماه فروردین|چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و ششم شماره 291

رابهاینش  بیازماید؟اشگکشتهاستکه

 ماری ژان بلهگوستاو: حس حتیکن میچون و ارو ا

 بگوی جامعهآمری اییبسیارمدیونمردمانیهستندتوانمی

کهتسلی استعمارشدند.منظور ایناستکهثرودارو ااز

ازاینثروداست؛وستعمراداست نبهوابستهبهمش رو

مرد  مدیون  س است. شده جهان صنعتی قطب که

گردنشانهستراشانمستعمره بر حقیکه باید و هستند

بوردازند.

یبندطبقهقاب یشماهانوشتهآدا اسمیت:گسترهوسیع

نیست.آیاهد واحدیبراینوشتندارید؟

درست.صوردبهخود گوستاو:برایابرازوبیانژانماری

نویسندهفقطنوعیشاهدوگواهبرایآنچهرویکن میحس

نیست،دهدمی ه  فیلسو  نیست،  یومبر نویسنده است.

؛ودهدمیفقطشاهدیاستبرایآنچهکهدراطرافتروی

بهتربگوی بهترینراهشهاددنوشتنراهیاستبرایاین ه...

دادنیکشاهداست.

اسم آشناییآدا  شما کارهای با که کسانی برای و یت:

ندارند،مم ناستنقطهآغازیرامعرفیکنید؟

 ماری ژان همچین نه. اوه، خود یااجازهگوستاو: به

آزادانهده مین یکفعالیت خواندن استکه این منظور  .

تانییراهنمااست.نبایدتصادفیباشدامابایداحساسادشما

 ف ر هان خوانندهکمیکنند. از هستندکه کههرآزاد کجا

رابرایهاآنکنند.نبایدهاکتا تمای دارندآغازبهخواندن

خواندنراهنماییکرد.

 ممنون. بود. جالبی  اسم اسمیت: آخرینعنوانبهآدا 

.آیا یا شودمیدریافتجایزهباعآشهرددرآیندهسؤا ...

 بخواهید که دارید واسطهبهخاصی منتشرآنشهرتتان را

کنید؟

 ماری ژان به راجع بگکارید خب، کن !آنگوستاو: ف ر

آشنایی چیزی چنین با این ه برای هست. سختی شرایط

بیشتر بیانکن . را اف ار  و بده   یا  عاددندار  ندار ...

 ده میترجیح شاید همین برای شو . ی هانوشتهخوانده

 بخت الهابرایبرخیمرد  بایددرهرحا مطمئنا بهباشد.

نآکادمینوب سخ شایدتا موقعچیزیآنرانیداشتهباش ،

 یامیبرایانتشار یداکن .

.کنی میآدا اسمیت: ستادسامبرصبر

گوستاو:بلهژانماری

تبریک آدا اسمیت:منتظردیدارتاندراست هل هستی .

 .وازشماممنونهستی ییگویم

■گوستاو:منه ازشماممنون .ژانماری
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 هنرمندان، دوستان و همراهان عزیز
 ها و همچنین مقاالت، یادداشت  منتظرآثار، مطالب،

 .نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم

 .تریبون همه هنرمندان است «چوك»

www.chouk.ir 

http://www.chouk.ir/
http://www.chouk.ir/

