
 

 

 

 

 

 

 پنجم سال ،49 ماه اردیبهشت ،هفتم و پنجاه شماره 

 ایران داستانی اتیادب (PDF) کیالکترون نشریه نیاول 

 

 ادبی خبرهای 

 ترجمه های داستان 

 فارسی های داستان 

 ورود سینما به ایران   

 پارسی نثر تحول سیر   

 «اعدام بانو» نقاشی داستان  

 «گریز از مرکز»خوانی برای   

 «پلنگ»کوتاه انیمیشن   نامه فیلم  

 «پسرانگی» فیلم تحلیل و معرفی  

 «چرا می نویسیم؟»مقاله ترجمه   

 ماه اردیبهشت متولد هنرمندان معرفی  

 جهان کوتاه های داستان بهترین بررسی   

 «هتل مجلل بوداپست» نقد و بررسی فیلم   

 «دوریس لسینگ»و  «کنزابورو اوئه» با مصاحبه  

 «تن چهل رحسنیام»های بررسی مجموعه داستان  

 «شویم با شیرینی وارد می» مجموعه داستان بر نقدی  

 «لسینگ دوریس» ادبیات نوبل برندگان جایزه با آشنایی  

 «زند پاهایم را میدنیا پشت » اشعار در روایی عناصر بررسی   

 گیری، رشد و تحوالت هنر تئاتر در ایران گذری بر روند شکل  

 «پیراهن زرشکی» و «های سفیدهایی همچون فیلتپه»داستان  تحلیل   

 «هانی نجم»مجموعه آثار طراحی و نقاشی  «نزدیک اما دور»کتاب  بارهدر   

   

    

 

 

 

 
 تن، ایرج عرب، امید بیگدلی، احمد دریانورد، احسان رضائی، آریا صالحینعمت مرادی، مهناز پارسا، امیرحسن چهل: با همراه شماره این

 سلیمیدائی، هانی نجم، احسان مرادی، مصطفی محمود دریانورد، سیمین دانشور، محمد معین، لیال صادقی، صادق چوبک، فریبا حاج

 کنزابورو اوئه، دوریس لسینگ، گابریل گارسیا مارکزآرش مکوندی، مسعود نورمحمدیان، مجید رحمانی، صبا توکلی، نعمت مرادی،

 ، برادرز گریم  استوارتآبراهام  لینکلیتر، جورج اورول، ریچاردفیلیپ هالسمن، ون اندرسون،انوره دو بالزاک، برتراند راسل، 

 میلر، ارنست همینگوی، پل دالروش، توماس فریک فرانک رودریگز، رابرت فرانک کوشینگ،ساندرو بوتیچلی، 
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 سخن سردبیر
 

 شود. هب شما تقدیم می کماهناهم ادبیات داستانی چوهفتیمن و با افتخار پنجاه
مسئله این ماه هک نمااگشیه کتاب است. نمااگشیهی رپهیاهو و رپحاشیه. دوباره  نی رت مهمو باز هم ادتشهبی ماه و 

جدید و متعدد مسئوالن  یاه ربانهمو میزگرداهی فراوان.  اه مصاحبه. شود یم خوانی  صحبت از کتاب و کتاب
زاهی جدید.  اما صبر کنید.؛ نظیربی یاه دهیا فرهنگی. چشم اندا

اما مسئله اینجاست هک این ؛ آتی بوده است یاه ربانهمقبل هم جزو  اهی سالرد  اه نی او خیلی رتشیب از  اه نی ا 
 هب انجام ربسد؟ خواهد یم آتی کی  یاه ربانهم

روی میز بعضی از  یاه نهی گزروی میز بعضی از مسئوالن، مثل   اه مترجمو  اه مؤلفربانهم حمایت از حقوق 
ران احمق رغبی گار این  ،سیاستمدا باید همیشه روی میز باشد هک مسئوالن  اه نهی گزفقط همیشه روی میز است. ان

 .اندازد یم ما را هب حیرت  شود ینم انجام  وقت چیهاما اینکه چرا ؛ داریم هم بگویند دینیبب ما کار ربای انجام دادن
. «مفصل بخوان از این مجملخود حدیث » را باری دیگر رعض کردم ات ربسیم هب همان جمله معروف اه نی ا

حال امروز رد امکست. باشد هک اهل فرهنگ  قط بیمار نیست. بلکه این بیمار بدوضعیت فرهنگی و هنری ما دیگر ف 
ند هک باید رب خود تکیه کند هن هب دیگری.  و ادب و هنر بدا

فرهنگی چوک نیز امسال مثل امیدواریم هک نمااگشیه امسال، شاهد حضور آاثر جواانن بسیاری باشیم. کانون 
ن گان صورت هب رهسال حمایت خود را جهت تبلیغ آاثر همه هنرمندا  هب عهده خواهد داشت. رای

 

 

 چوکادبیاتداستانیماهنامه 

ای است شبیه جغد که از نام پرنده «چوک»

 کشد.می درپی فریادشود و پیدرخت آویزان می

 

 سردبیر: مهدی رضایی

 مشاور: حسین برکتی

 ناظر امور فنی: امین شیرپور

 

 هیئت تحریریه

 تحریریه بخش داستان

بهاره ارشدریاحی )دبیر بخش نقد، مقاله، گفتگو( 

ریتا محمدی، غزال مرادی، یاسمن بهارآرنگ، 

اکمل، ندا امین، مرضیه اسدی، مائده شهناز عرش

اهلل سیف نکوئی، روحمرتضوی، امیر کالگر، رضا 

 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

 یشیراز

 تحریریه بخش سینما و تئاتر

امین  ریحانه ظهیری )دبیر بخش سینما و تئاتر(،

شیرپور )ویراستار(، راضیه مقدم، ساحل 

 پور، حسین خسروجردیرحیمی

www.chouk.ir 
info@chouk.ir 

chookstory@gmail.com 
 09352156692:آگهی

های پیشین ماهنامه ادبیات داستانی چوک تمامی شماره

دسترسی است. نشر در سایت کانون فرهنگی چوک قابل

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

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

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

 های شما بزرگواران هستیم.راهنمایی
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 هنرمندان همه تریبون «کچو»

هایکانونفرهنگیچوکآشناییباکلیهفعالیت  

 

 

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

دیگرانهبهآثارکتوانیدنقدهاییمی.نیدکتوانیدمقاالتخودرابرایماارسالمی.یاچندمطلبجدیدبخوانیدکتوانیدیوگفتگویاینسایتهرروزمی

نوشته نوشتهدیگرانایدویا ارسالنقدیبهآثارشما برایما نیدکاندرا ارسالتوانیدمصاحبهمی. برایما نیدکهایخودرا انونبدونهیچکدراین.

نید.کادبیمعرفیبهجامعهتابتوانیدباخیالیآسودهخودرایماساختهاینفضارابرایشماهنرمندگرامی.گرددتبعیضیدرخواستشمااجرامی



آثاریازشماعزیزاندربخش:فعالیت هفتگی وهمچنینجلساتشودمیروزهایمختلفومتنوعبههرهفتهروزهایشنبهسایتبا ؛

باشدورودبهاینجلساتفقطوفقطمخصوصاعضایکانونوآکادمیکانونفرهنگیچوکمیکهشودمیهفتگیبرگزارصورتبهکارگاهینیز این.

امروزبیشازصدجلسهکارگاهیبرگزارکردهاست.بهکانونتا



011اینماهنامهبهبیشاز.کندمیادبیایرانتقدیمبهجامعهافدیصورتپیبهیاماهنامهکانونفرهنگیچوکهرماه،فعالیت ماهیانه: 

ارسال نفردرسراسردنیا نیزمیشودمیهزار بفرماییدتوانیدماهنامهوهمچنینشما سایتدانلود از هایقبلیرا طولسال. درضمناینکانوندر

،شرکتدراینجلساتآزاداستمندانعالقهوبرایهمهشودمیرسانیوازطریقسایتاطالعکندمیتفریحیبرگزارصورتبهجلساتی اینکانون.

ارکردهاست.تفریحیبرگز-بیشازهفتادجلسهادبیحالتابه



آنالینو)یرحضوریغحضوریو»طریقدونویسیبهکانونفرهنگیچوکدرسالسهدورهآموزشیتخصصیداستانفعالیت فصلی: 

«نامه شعر چوک فصل».درضمننیدکتوانیدبهسایتمراجعهمی« آکادمی کانون فرهنگی چوک»کهجهتآشناییبادورهکندمیبرگزار«ای(مکاتبه

نیزآخرهرفصلمنتشرشدهودرسایتکانونفرهنگیچوکقابلدسترسیاست.



هاییهمسالیانهباشد،همایشمیمخصوص اعضای کانون کانونفرهنگیچوکعالوهبربرگزاریجلساتهفتگیکهفقطفعالیت سالیانه: 

؛ودرمواردیدیگراگراعضااثریمنتشرکنند،مراسمرونمایینیزشودمیدرشهریورماههرسالههمایشیبانامجشنسالچوکبرگزار.کندمیبرگزار

برگزارخواهدشد هایاینمراسمرادرسایتتوانیدعکسکهمیبرگزارکردکوتاهرادرایرانداستاننیزهمایشروزجهانی09و01درسالچوک.

مالحظهبفرمایید.

 

 

است.شدهاندازیهتمعرفیهرچهبهتروبیشترشماهنرمندانعزیزراهج«کچوهنرمندان  کبان»

نجوایزادبیوهمههنرمنداها،ها،جشنوارهانونکها،حامیانجمنکانونفرهنگیچوک



 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

      



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 الگرکامیر  اعدام بانو؛ :داستاننقاشی، 

 مرضیه اسدی ؛هالسمنفیلیپ  :داستانعکس، 

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

 مائده مرتضوی: اردیبهشتماه  معرفی هنرمندان متولد

 فائزه قنبری صادق چوبک؛ ،پیراهن زرشکی :داستان بر نقدی

 رضا نکوئی تن؛امیرحسن چهل :هاینگاهی به مجموعه داستان

 بهاره ارشدریاحی دوریس لسینگ؛ :7002معرفی برنده جایزه نوبل 

 غزال مرادی امید بیگدلی؛ ،زنددنیا پشت پاهایم را می :داستانشعر، 

 اکملشهناز عرش ، لیال صادقی؛«گریز از مرکز»خوانی برای یادداشت: 

 «هانی نجم»مجموعه آثار طراحی و نقاشی  «:نزدیک اما دور»کتاب  بارهدر

 نعمت مرادی دائی؛فریبا حاج ،شویمبا شیرینی وارد می :بر مجموعه داستاننقدی 

 ریتا محمدیهای سفید، ارنست همینگوی؛ هایی چون فیلتپه :وتاهک داستانبررسی 

 «عرب زاده، ایرج اقبال شهرام» با «نگر هم» داستان نقد کارگاه اعضای نشست :گزارشی از

 اهلل سیفروح ؛تسلیم سوم، گابریل گارسیا مارکز :کوتاه جهان های داستانبررسی بهترین 
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 (هفتم )قسمتیزه نوبل ادبیات جا ناآشنایی با برندگ 

 ؛ بهاره ارشدریاحیلسینگ دوریس 

 
در-نویسنویسونمایشنامهرمانعر،شا-دوریسلسینگ

 Doris May)دوریلسملییلاییرباناماصلیی9191سال

Tayler).ازپدروملادریانلییسلیدرایلرانبلهدنیلاآملد

9191پدرشکارمندبانکشاهنشاهیبود.والدیناودرسلال

شود،رفتندوبهرودزیایجنوبیکهاکنونزیمبابوهنامیدهمی

ایدرایلنکشلورکودکیونوجوانیرادرمزرعلههایسالاو

گذراند.

آنپللسمدرسللهرایللردکللردوازیسللالل91اودر

شخصیادامهداد.طوربهیحصیلرا

بافرانکویزدامازدواجکرد،وللیدرسلال9191درسال

بادوفرزندازاوطالقگرفت.او9199

سپسبافعالسیاسیآلملانیگایرریلد

9191لسینگازدواجکرد،امادرسال

ازاوهللططللالقگرفللتوبللاپسللر

نوشتهاوللینرملانشکوچکشودست

بلهانلیلیس"خواننلدآوازملیهاعیف"

رفت.

حولیک"کودکانخشونت"بهناماویهارمانمجموعه

9119هایسالکهبینشخصیتمرکزیبهنامماریاکوئست

یکنویسندهوعنوانبهبهچاپرسید،برایاولینبار9191و

فمینیستبهاواعتباربخشید.

یمایالتسیاسیرادیکلالاوباعلپپیوسلتناوبلهحلز 

درهنللاماشللال9119کمونیستانلییسشد،امادرسلال

شورویازحز استعرادادودیلربهآنجاوسییهبهمجارستان

بازنلشت.

کهمحبوبیتشدرحالافولبلود،9191لسینگدردهه

بهآزمونیصمیطگرفتیااهمیتنامنویسندهدرانتشارکتا 

بلذاردوبرایهمینرملانشرابلانلامیمسلتعاربلرایناشلر

یاردشدنچاپآنراببیند.اینکتا بعلدهاپلسازفرستاد

هویتواقعینویسندهبهچاپرسید.روشنشدن

فزایندهبهانتقادصریحازاوضلا طوربههااودرطولسال

شلورهایهلایکدوللتومیللحیلففسادوخصوصبهآفریقا

ازورودبلهآفریقلای9119پرداخت.اوکلهدرسلالآفریقایی

پلسازسلقو 9111درسلالیتلا نهاجنوبیمنعشدهبلود،

یوانستواردآفریقایجنوبیشود.آپاریاید

درملورد"یروریستخو "بانام9191رماناودرسال

پیونلدد،یکزنجواننابالغکهبهیکحیقلهیروریسلتیملی

.استیافتهبازیابیقویامروز

بنلدیدرسلهزمینلهطبقلها عموملهایلسلینگداستان

کله(19-9199هاییبامضامینکمونیستی)شوند:داستانمی

هلایرادیکلالاجتملاعیمربو استبهدورانلیکلهاومقالله

گریلزی«یروریستخو »باکتا 91نوشت)اوبعدهادرمی

-9119«)شناسلانهروانمضلامین»زدهاست(،هاآندوبارهبه

هلایعیملیوعاقبتمضلامینصلوفیانهکلهدرداسلتان(91

شوند.پرداختهمی«کانوپوس»داستانیخیییویدرمجموعه

موفل بلهدریافلت9112درسال

نوبلادبیاتشد.یهیزجا

ایلسینگیازدهمینزننویسلنده

یهیزاینجلابودکلهموفل بلهدریافلت

واکنللونعنللوانشللدیمللمعتبللرادبللی

نوبللادبیلاترادریهبرنلدیرینمسن

اختیاردارد.

درحوملهلنلدندرهامپسلتدزنلدگیاکنلونهطلسینگ

یخییلینوشلته-اخیرچندیناثرعیملیهایسال،درکندمی

است.

 دوریسلسینگ:یهاکتاب 

 (9191خوانند)هاآوازمیعیف -    

کودکللان"داسللتانویللکمجموعللهرمللان1مجموعلله 

(91-9111)"خشونت

 (9112)عادتعش ورزیدنداستانمجموعه 

 (9199)دفترچهطالئی 

 (9129)گزارشهبو بهدوزخ 

 (9129)مجموعهمقاالتیکصدایضعیفشخصی 

–رملانعیملی1شامل)مجموعهکانوپوسدرآرگوس 

 (99-9121)(یخییی

 (9191)یکیروریستخو  

 (9199)فرزندپنجط 

 (9192)باددنیایماراباخودخواهدبرد 

 (9119)بازعش  

 (9111پنجط)فرزندیهدنبال)بندرجهان 

 (9112شکاف) 

داستان لسینگ سهعموماًهای در
هاییشوند:داستانبندیمیزمینهطبقه

( کمونیستی مضامین که(۶۵-00۱۱با
 مقالهمربوطاستبه او هایدورانیکه

 .نوشترادیکالاجتماعیمی

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


 

 

 (9119آلرردوامییی) 
 

سبکنوشتارینویسنده:

 دوریسلسینگدراکثرژانرهایادبییبحرداردو

.ویکنلدملییخییلیرایجربله–اخیرا ژانرعیمی

هلاییابعمدادبیروزنیستوبیشتربنابلهریشله

اجتمللاعیخللوددر–عمیلل فکللریوسیاسللی

زدهاشدستبهخی اثلرهایمختیفزندگیدوره

هایشسراسریجربهوزنلدگیبنابرایننوشته؛است

 است.

 ازنظللرهللاهرنوشللتاری،درایللنرمللاننویسللنده

بندینکلردهبندییاعنوانهایرمانراشمارهفصل

 است

 کتلا بلهایلنیهمقدملچنانچهمتلرجطنیلزدر

ده،ازنظرمحتواییومرهومینیلزموضو اشارهکر

کلهایلنمشخصیندارد.عالوهبلربندیپایانرمان

یواناینراهطبهحسا سبکخاصنوشتاریمی

ینلوعبلهیلوانآنرادوریسلسینگگذاشت،ملی

مدرنبلودناثلرووییگلیبلارزایجلادیهمشخص

 مشارکتمخاطبدرمتندانست.

 هلایلسلینگ،هاینوشلتهیکیازبارزیرینوییگی

اوانتقالحواسدرواقعیوجهعمی اوبهفضااست.

رابسلیارضلروریداسلتانازطری فضاسلازیدر

یوسل گانهپنجازطری یحریکحواس؛وداندمی

 یابد.مثال :یوصیراتقویبهآندستمی

 درآنجاپیچیدهبود.خوردهبارانبویخادسرد-

لباسپوشیدند.زدهیخبیندشدندودریاریکی-
درختانهنوزسیاهبودندوازبارانسلرداولیهاشاخه-

...زدندیمبهاربرق
 دوریسلسینگروایتیمنطقیوعاریازاحسلاس

آنداسلتانداردوبدونقضاوتودخالتدررونلد

.مخاطبقادراستبانللاهخلودشکندمیرابیان

رادنبلالکنلدودرطلولروایلتازفییتلرداستان

داسلتانگلذرد.بلااینکلهیلطذهنینویسندهنملی

داسللتانوغمنللاداسللتدرطللولیللرثربرانلیز

گلداییاصلطال بهاحساساتمخاطببرانلیختهو

یلوانشلود.ملیفق روایلتملیداستانشود.نمی

مخاطلببیشلتر؛ودوربلینگرتنزدیکبلهنللاه

بینندهاستیاخواننده.

 اند.یواناییلسلینگدروواقعییرثیرگذارهادیالوگ

نویسللیباعللپشللدهبخللشنمایشللنامهیهعرصلل

یرینقسمتآثارقویهایاوبهنویسیرماندیالوگ

 ■اویبدیلشوند.
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 اردیبهشتمتولدین ماه معرفی  

«مائده مرتضوی» 


وسیصدمتولدهشتطاردیبهشتماههزارسیمیندانشور

است. شیراز وینخستینزنایرانیاستکهخورشیدیدر

حرفهصورتبه فارسی زبان در سیمیننوشت.داستانای

کانوننویسندگانایرانبود.،نخستینرییسچنینهطدانشور

نویسیآغازبهمقالهوبیست،سیصدودانشوردرسالهزار

"رادیویهران"برای هایشنمودودرنوشته"راناینامهروز"و

مستعار نام بی"از می"نامشیرازی سالاستراده در کرد.

رامنتشرنمود."آیشخاموش"کویاهداستانمجموعه9992

 کتا این زنینخستین، قیط به استکه داستانی مجموعه

هایاینمجموعه،نویسندهدرداستانایرانیچاپشدهاست.

 بافیکییبا یصویر دخترانهرا احساساتزنانهو این.کندمی،

بی اثر از اینهایجنبهبهره با اما است سالهنری ازکه ها

درآندید.ندهرااینویسندهیواننقطه،میگذردمیچاپآن

 سال 9991در خوددانشور، داستانی مجموعه دومین ،

"شهریچونبهشت" اینکتا نسبتبهنلاشترا گرچه .

دهداماهنوزبایکنخستیناثراوانددپیشرفتیرانشانمی

اثرادبیفاصیهبسیاردارد.







 در دانشور صادقنویسیداستانمشوق و سیا  فاطمه ،

سیم بودند. باهدایت ایراقی یکآشنایی پی در دانشور ین

ازدواجنمود."جاللآلاحمد"روشنرکرایرانی

نقطهعطفزندگیسیمیندانشوراست.اودر9999سال

 رمان سال "سووشون"این منتشر که.کندمیرا رمان این

کردوبههردهزبانمختیفدرخوریخیییزودشهرت پیدا

یحولیعمی حاکیاز زندگیهنریدانشوردر یرجمهشد،

ازآثارپرفروشادبیاتداستانیدرایران"سووشون"باشد.می

رخدادهایزمانرضاشاهاست.دیدیهدرباررودوبهشمارمی

داستان احساسی و سطحی مجموعه دو جایپیشینهای ،

آرمانیمی بهنلرشیپختهو را نثرخود ازطرفدیلر دهد.

یک"سووشون" و انسجام عرضه را درکندمیدستی که

است.سابقهکط،کتا هایفارسییازمانانتشاراینرمان

دانشوردووییگیعمدهداشت:

ماست. معاصر ادبیات در جدی نویسنده زن ازنخستین

دکتریادبیاتفارسیاستونخستینفارغ التحصیالندوره

اثرآفرید،خودبپردازداینکهبهکاوشدرآثاردیلرانجایبه

یابیایندودرآنکاوشکنند.

داستان پیشکسوت بانوی دورهاین یک از پس نویس،

سالهشتادبیماری در سرو، از دوباره نوشتنرا کار شش،

داستانیبهنام بلو"گرفتو بهشاه نلاشتکهدرباره"برو

هایایشاناست.حضرتعییومظیومیت

خال یکجریانپیشرونعنوابهازسیمیندانشورهمواره

کط میآثاری نام ایران داستانی ادبیات در اونظیر آثار برند.

از:اندعبارت

،شهریچونبهشت،آیشخاموش:هامجموعهداستان

هایمهاجربپرسازپرنده؟بهکیسالمکنط

،ساربانسرگردان،جزیرهسرگردانی،سووشونهای:رمان

کوهسرگردان

آنتونچخوفها:ترجمه دشمناناز و آلبالو سرباز–باغ

برناردشاو بنالوطناز–داغننگازهاثورن–شکالییاز

آلنپیتون.

درآنریوانزاپسازیحملیکدورهبیماریسیمیندانشور

ما اسرند بنا9911ه درگذشت. ساللی نود خبرگزاریدر بر

99شماره911هنرمندانردیف99مهر،محلدفناوقطعه

باشد.می
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معین محمد دکتر اردیبهشتماه نهط در9912متولد

و فارسی زبان استاد وی است. رشت زرجو  محیه

باشد.فرهنگمعینمییهپدیدآورند

 دبیرستان در را متوسطه دوره معین، "دارالرنون"محمد

سرایعالیدردردانش9991یهرانبهپایانرساند.درسال

وفیسرهعیومیربیتیبهیحصیلپرداختوسهرشتهادبیات

نوشتن بهزبانفرانسهدرموردشاعراینامهپایانسالبعدبا

دولیللو"فرانسوی "کنت کارشناسی مدرد اخذ نائلبه

گردید.وییحصیالتخودرایااخذمدرددکتراادامهدادو

نخستین ادبیاتفارسیبالتحصیالنفارغاز و هدکتریزبان

رود.شمارمی

طب نامهدهخداکهچاپللتشمسی9991ازآغازسال

دکترمعینبههمکاری،شدقانوندرمجیسشورایمییآغاز

ریاستسازمانللت"عییاکبردهخدا" نامهنیزبرگزیدهشد.

بهعهدهویگذاشتهشدوایشاناینسمترایاآخرینروز

حیایشبرعهدهداشت.

مهط ایشان، اثر معروفیرلیفیرین فارسی بهفرهنگ

است. معین شامل،فرهنگ فرهنگ این کامل للاتدوره

للات فارسی، در متداول عربی یرکیبات و للات فارسی،

اعالماشخاصواروپاییکهبهیدریجدر فارسیواردشدهو

نهصد و هزار هرت در فرهنگ این است. جلرافیایی اعالم

درشش کبیرصرحهو مجیداستکهیوس انتشاراتامیر

منتشرگردیدهاست.

 معین سالدکتر سال9911در پنج پساز خورشیدی

 فیروزگر بیمارستان در داراغما، گرت.یهران ودا  را فانی

،درگذشتوقتیدکترمحمدمعینپسازچندسالبیهوشی

،ندستودمیازخیلعظیطدانشلاهیانودانشجویانیکهاورا

تربودنددرکمدستمعدودیکهازشمارانلشتانیهعد فق

 شرکت او پیکر یشییع بهکردندمراسط واقعه این قدری.

اییحتعنوان،مقالهجنازهیشییعدردنادبودکهفردایروز

پیکرهرحالبهدرروزنامهاطالعاتانتشاریافت."بمیریهران"

زادگاهشبردندودرآراملاهمحمدمعینراپسازیشییعبه

بهخادسپردند.اشرفیهآستانهرخانوادگیمعیندرشه

پابهعرصهوجودنهادو9211بیستطمیانورهدوبالزاک

،اوراانورهبود"سنتانوره"چونروزیولدشمصادفباعید

پیشوایان از فرانسهو نویسندگاننامدار بالزاداز نامنهادند.

یوصیراتدقی وسطرئالیمکتب ادبیاتاست. اجتماعیدر

روحیات بینانه نازد یحییل و حوادث فضای از گیرا

ویرینشدهشناخته،بالزادرابهیکیازداستانهایشخصیت

نویساندوقرناخیربدلکردهاست.رمانیرثیرگذاریرین

یاسالمرگاوسراسررنجوعذا 9991زندگیبالزاداز

 این کاربود. ساعت شانزده یا دوازده بزرگروزانه نویسنده

میکردمی پیاپیقهوه ، حدود و هزاردوخورد داستانسطر

،بالزادیصمیطگرفتیابهمجموعه9999نوشت.درسالمی

آثارخودکهازسیزدهسالپیشدستبهنوشتنآنزدهبود

بدهد."کمدیانسانی"عنوان

بالزادآینه افرادایازجآثار او امعهفرانسهروزگاراوست.

 طبقه درانسانیهر عامیرا دهقانان یا اشراففرهیخته از ،

می جای خود انسانی جنبهدهدکمدی گوناگونو های

 میهاآنشخصیتی نمایش به وئرگذارد.را عریان الیسط

،اواستهویداآثارشدربینیبالزادبهسرشتانسانیکهبد

 جنبشساززمینهرا فرانسه"نایورالیسط"ایجاد ادبیات در

بربسیاریازنویسندگاننایورالیستازاویرثیرکردهاستو

زوال"جمیه پرکاریریناست.انکارغیرقابل"امیل از بالزاد

،مقالهبیشازصدخودعمرنویسندگانجهاناستودرطول

نامهبهرشتهیحریردرآورد:رمانونمایش

زنگراندهاوژنی گوریو، بابا آثارسالهسی، از زنب دره، و

اند.هستندکهبهفارسینیزبرگرداندهشدهمشهوراو

درلحظهمرگبیمارشد.سختیبه9911بالزاددرسال

 نبود."هوگوویکتور"کسیجز بالیناو پاریسکمتربر در
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هکهفرهنلستانفرانسبرایآنکسیمتوجهمرگبالزادشد.

هرز جرم به بزرگرا اخالقبههایننویسنده فساد نویسیو

 بالزاد مرگ روز در بود. نپذیرفته مانندکسهیچعضویت

ازبالزادجمالتزیبایینیزنکرد.یرسفاههارهوگوویکتور

بهیادگارماندهاست:

که" را کرشی یه حتی زیرا بیاموز، گل از را بخشندگی

"سازد.،خوشبومیکندمیللدمالش

 آغاز از پس ماه چند پاریساشبیماریبالزاد در

واقعاست."پرالشز"درگذشت.آراملاهاودر





برتراندآرتورویلیامراسل

99در 9929می از"راونزکراف"در او شد. متولد ولز

جامعه و فییسوفان شمارمشهوریرین به بیستط قرن شناسان

.رودمی

نرفتامامعیطخانلیداشتوباگاهبهمدرسهراسلهیچ

درسنسیودو9119سالویدرخواند.جدیتدرسمی

ازسال"اصولریاضیات"کتا ساللی، نلاشت. یا9191را

که"فیسرهمسائل"کتا 9191 درآورد یحریر رشته به را

براییادگیریفیسرهسادهوجذا است.راسلازمشهوریرین

چرامسیحی"نامکتا معروفاوبهدیناستوفییسوفانبی

هایقرنبیستطبهشمارکتا برانلیزیرینجنجالاز"نیستط؟

رود.می

در او است. غربی سرگردان انسان یک بارز نمونه راسل

وازطبقاتمرفهجامعهیافتهپرورشداریغر دامانسرمایه

بهطرفداریازروازایننررتداشت.هاآنبود،ولیازعمیکرد

کهروشآناننیزشدسوسیالیسطروسیهپرداختولیمتوجه

است.مسیحیتهطبرایاوجذابیتیخوردهشکستوناموف 

ویهیچ نداشت. به اعتقادی سرمایهسوسیالیسطگونه داری،،

کرد.خویشحسنمیقیبدرنیادسریدویمدنغر را

رمتعدددرحمایت،بهپاسآثا9111بریراندراسلدرسال

،برندهجایزهنوبلادبیاتگردید.اندیشهوآزادیدوستینو از

جاهایبسیاریبهویدرطولحیاتخویشمقاالتوکتا 

گزیدهگذاشت شامل زیر فهرست آثار. مشهوریرین از ای

اوست:

بینیجهانسیاستدرجامعه،یکاملفیسریمن،اخالقو

عیمیوایمیسطمنطقی.

نویسد:می"جامعهوسیاستدراخالق"راسلدرکتا 

دراگر" حقا بدانیط حیوان و فرشته معجونیاز را انسان

بی حیوان کردهمورد پسانصافی رابهترچهایط او استکه

".یرکیبیازفرشتهوشیطانبنامیط

 اثر9121فوریه9راسلدر ولزدرگذشت.آنریوانزابر در

 وصیتشبنابر روی، را خاکسترش و سوزاندند را جسدش

■هایولزریختند.کوه





منابع:


Rahpoo.com

Aftab.ir 

سایتحکیمانه،ادبیاتایرانوجهان.

.پدیاویکی
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 کوتاه جهان های داستانبررسی بهترین  
«اهللسیفرو »؛«گابریلگارسیامارکز»نویسنده«یسییطسوم»داستان



چقدرهکیقائموبرندهسرد،یصداآن.بودصداهمانباز

بود،ددردناوزییشیبرانونکااماشناختشیمخو 

.بوددادهدستازآنبهراعادیششبهیکییگوهکچنان

هکاسدرون وزدیمدورگزنده،وزییسرش،یخالی

بهاشجمجمهیواریچهارددرونزنبورندوکیک.دیچرخیم

بودبرخاستهپرواز یربزرگویربزرگ،یاپیپیهاچیمارپدر.

یاریعاشبارانخاعشیهساقزد،یمششیندرونازوشدیم

یآشناضرباهنگباهکیلرزش؛آورددرمیلرزشبهنامنظط

نداشتآواییهطبدنش چیزیاوانسانییهمادساختماندر.

کهچیزیبود؛شدهبیرونکوداز

کردهعملعادی«پیشبارهاییههم»

کوبید،میسرشبهدرونازاکنونوبود

دستیباکهسختوخشکهاییضربهبا

فرودپوستبیوگوشتبیواستخوانی

زندگیییخهایاحساسیههموآمدمی

انداختمییادشبهرا کردنگرهبهرااوحیوانیانلیزشی.

کههاییشقیقهداشت؛میواهایششقیقهفشردنوهامشت

آنبرنومیدانهدردیاستوارفشارباآبیوسرخهاییشریان

ییزنودباکهراصداییرا،صداخواستمیدلش.یپیدندمی

دستانکفمیانکرد،میسوراخرالحظهخود،الماسیو

بلیردحساسش هایگوشهدرراخانلیایگربهکردخیال.

گربهپیکردیدنباوکندمیدنبالیبدارشداغملز

صدا.نه.گرفتمشمیکهبوداالن.شدمنقبضهایشماهیچه

نشدنیلمسیقریبا خزیداشت؛خودبرللزانخزی اواما؛

بهراصدا-بودگرفتهفراخوبیبهکهاینقشهبا-بودآماده

یبراط،کمحراآناشیدرماندگیوانییمامباوآوردچنگ

داردنلهدرازیمدی گوششراهازدوبارهگذاشتینملرید.

ازایینشیهاسوراخازیکهرازایدهانشازایشودداخل

ودندیچرخیمآنگذشتنهنلامهکییهاچشط-شیهاچشط

هطازیکییاریژرفاازصداآنپروازبهوماندندیمورک

زدیبلررونیببه-ستندینلریمدهیپاش صداگذاشتینم.

هشیش یهواریدبررااشنهیبرفیهاستارهرا،نشیبیوری

وبدکبسرشیهکاسیدرون ،ریناپذانیپابود؛نیچننیاصدا.

یمانیسیواریدبرکیودکسروبشکمثل یههممثل.

عتیطبسختیزهایچبرسختیهاضربه اگراما؛

ندازد،یبرشیگیوانستیماگرند،کاشمحاصرهیوانستیم

انیمازراریمتللکشآنوزیبرخ.ردکینماشنجهکشلرید

بده،فشارشدار،شهنلطکمحآور،رونیبخودشیهاهیسا

اندازشیبرونیبیوانتیههمبا.شهیهمیبراوباریک،یآر

دیشاوقتآن.نکخردشپاریزیرحمیبباوسنلررشیرو

هکییصدااست،شتهکراصداهکدیبلویوانستیمزناننرس

هرمثلاالنوردکیماشوانهیدداشترد،کیماشنجهکش

ریفراگیمرگدروبودشدهپهننیزمیرویلریدیعادزیچ

.بودشدهلیمستح

نبودنکممهاقهیشقفشردناویبرااما یروبازوانش.

یبازوانبودند؛ویولهکییهااندامحاالوبودندشدهویاهکینش

خپلویرتک،کوچک راسرشدیوشک.

دهدانکی دادانشکی. باصداآنلاه.

داریپداشجمجمهدرونیرافزونییروین

بود،شدهیرسختهکیاجمجمهشد،

برراگرانشششکوبودشدهیربزرگ

ردکیمحسرومندیرینخود سختصدا.

چنلشبهاگرهکنیسنلوسختچنانبود،نیسنلو

رایسربیگییهاگیبرگانلاررد،کیمنابودشوآوردیم

.بودندهک

.بوددهیشنسماجتهمانباراصدازین«شیپیبارها»

.بودشدهیشنبودمردهبارنینخستیبراهکیروزمثال 

خودآنازجسدهکبردیپ-یجسددنید-باهکیموقع

اوست ردکلمسشرد،کنلاهراآن. ،یشدنلمسراخود.

افتیوجودیبوحجطیب هنلامهمانوبودیجسدواقعا او.

.ندکحسمارشیبوجوانینبررامرگگذریوانستیم

ازراخانههکانلاربود،هدشیرسختخانهسراسریفضا

هیودنیاانیمدروباشندردهکپرمانیس هک–یمانیسی

جنسازفضایزمانهکبودندماندهگونههمانآندرزهایچ

مانیسازییابویدروندقتبههکداشتقراراو-بودهوا

»بودشدهنهادهشرافاماسخت درهطبارآن«صداآن.

بودسرش سردودورچقدریابوتلریدسردرشیپاهافک.

بودند اویبراجعبهرایزبود،شدهگذاشتهیبالشهکآنجا!

مردهیندیبا.کردندیمزانشیمدیباوبودبزرگیییخهنوز

یهپارچباراشیرو.ردندکیمجورنشیفرجامونولباسبارا

ییرایمییبایزبستند؛شکفدوریدستمالوپوشاندندیدیسر

.داشت

همهنیاباوبودشدندفنیبراآمادهیابویشدرون

استنمردههکدانستیم بینددیوشکیماگرهکدانستیم.

ناپذیر،پایانبود؛چنیناینصدا
دیواریبرکودکیسرکوبشمثل

سیمانی سختهایضربههمهمثل.
 .طبیعتسختچیزهایبر
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یوانستیمیآسانبهشود، یوانستیم«روحا »حداقل. بهاما؛

هماندردادیماجازهخودشبهبودبهتر.دیارزینمزحمتش

شیپیمدی.ردیبمبوداشیماریبهک«یمرگ»ازرد؛یبمحال

»بودگرتهمادرشبهیسردهبکپزشهکبود فرزندخانط،:

نیابا:»بوددادهادامهو.«استمردهدارد،کیمهیمرضشما

نلهشزندهمردن،ازبعدیاطینکیمطیبتوانیارکهرحال،

طییوانیمخودخودبهیهییلذیهدیچیپستطیسیکباط،یدار

ابدیادامهشیکارگانیردهاکارکطیبدهیبییری فق .

خودیهاتکحررد؛کخواهدفرقاشیجنبشیردهاکارک

طیخواهنظارتهطرشدطولدراویزندگبرما.اشختهیانل

افتیخواهدادامهیعادوضعبههکیرشدرد؛ک فق نیا.

...«یقیحقویواقعمرگیکاست؛«زندهمرگیک»

دیشا.گطوجیگیوضعبهاماآوردیمخاطربهراهاحرف

دراوملزیهدییزافق دیشابود،دهینشنراهاحرفنیاهرگز

یببحراناثربربدنشیدماهکبودندییهاهنلامهآن

.رفتیمباالیاحصبه

شد،یمغرقانیهذدرهکیموقع

شدهییاییمومهفراعنیهاقصههکیموقع

ینش،یدمارفتنباالبابود،خواندهرا

.دیدیمقصهقهرمانجایبهراشتنیخو

شدهآغازاشیزندگدرخألیاگونهآنجا

بود بودنتوانستهلریدبعدبهآناز.

ازیبخشرخدادهادامکهکآوردادیبهبدهد،صییشخ

.اشیواقعیزندگازیبخشییزهایچچهوبودندشیهاانیهذ

بودمرددحاالهکبودنیهمیبرا عبارتهرگزکپزشدیشا.

بوداوردهینزبانبهرا«زندهمرگ»بیغر .بودغیرمنطقی.

بودگونهمحال هکحاالوبودآمیزیناقضساده،یییخ.

مردهبودسالهجدههکافتادیمکشبهبود،مردهراستیبه

.بود

هکبود-ساللیهرتسندراومرگهنلام–هنلامآندر

بسازند،شیبراسبزچو ازکیوچکیابوتبوددادهمادرش

ییربزرگیهجعبیابوددادهدستورکپزشامابچلانه،ییابوی

یاولیابوتهکچرا،یعادبالغآدمیکیبراایجعبهبسازند،

ایمردهصورتبهاووشودرشددراختاللباعپبودنکمم

اورشد،یوقفبودنکممای.درآیدغیرعادیایزندهایلکبدش

اینبهیوجهبا...بازداردابدییمبهبودکهاینددرازرا

یابوییبود،دادهسرارشبرایشبزرگییابوتمادرشهشدار،

یابودگذاشتهبالشسهاوپاهایپائینوبالغجسدیکبرای

.بیرتدجایابوتدرخو 

سالهرچنانکهکرد،رشدبهآغازجعبهدروناوزودیبه

برایجایاداشتندیبرمانتهاییبالشازپشطمقداریباید

شودبازرشدش .بودگذراندهطوریاینراعمرشازنیمی.

)سالهجده داشتسالوپنجبیستاکنون. اندازهبهقدش.(

بودرسیدهنهاییوعادی محاسبایشاندرپزشکونجار.

.بودبزرگبرایشمترنیطیابوتاکنونوبودندکردهاشتباه

مردیکهپدرشبهاوهیکلکهبودندزدهحدشهاآن

رفتخواهدبود،وحشینیمهوپیکرغول نشدهگونهایناما؛

.بودانبوهریشیبودبردهارثبهپدرشازکهچیزیینها.بود

دریاکندمریبداشتعادتمادرشکهرنگآبیوانبوهریش

روزهایدرریش.باشدداشتهآبرومندیریوضعوسریابویش

.کردیماذیتشخیییگرم

؛کردیمنلرانش«صداآن»ازبیشکهبودچیزیاما

رااوموشیاندازهبهچیزهیچبودبچههکیهنلامیحت!موش

انلیزنررتیجانورهانیهمدرستوانداختینموحشتبه

اویپادمهکییهاشمعیبوهکبودند

شیهالباس.کردیمجذبشانسوختندیم

زودیبههکدانستیموبودنددهیجورا

ینشرد،کخواهندآغازراخودشدنیجو

خوردخواهندرا یوانستروزیک.

ازهکللزانوبراقموشششندشان؛یبب

هیپا جعبهداخلبودند،آمدهباالزیمی

خوردندیمرااووبودندشدهجعبهداخلبودند،شده یا.

یباقاواززبالهجزیزیچبشود،متوجهخواستیممادرش

سردییهااستخوان؛ماندینم دریشتریبیحتدهشتآنچه.

هردر.بخورندشهاموشهکنبودنیاقا یدق،انلیختبرمیاو

دهدادامهیزندگبهیوانستیمهطیتکاسباحال آنچه.

ینورهاآنجاازهکبودیذاییوحشتکردیماششکنجه

داشتکوچک یمخمیمخیوقاتآنبهدنیشیاندباینها.

پوستهایچیندر،دندیدویمبدنشسراسریروهککوچک

شانیخیهایچنلالباراشیهالبودندیخزیمینش

یروبههاموشازیکی.شدیمخیسشیموها،دندیخراشیم

هیقرندیوشکودیخزاویهاپیک دندانبهراچشمشی

شدکب یبرادانهینومییالشدروالوار،یهوبزرگد،یدراآن.

استلریدیمرگهکدیشیاند.چشمشیهیشبکردنکسوراخ

شدراتکسیکینزدطییسیمال،کبهو بالغهکآوردادیبه.

رشدلریدهکیعنینیاوداشتسالوپنجبیست.استشده

هکیهنلاماما؛شدندیمیجدوطکمحشیهااندام.کردینم

دیبلواشیکودکازیوانستینمبود،یندرست ایکودکی.

بودنداشته بودگذراندهیمردگدرراکیودک. یهفاصیدر.

مادرشهشدار،اینبهتوجهبا
دادهسفارشبرایشبزرگیتابوت
وبالغجسدیکبرایتابوتیبود،
بودگذاشتهبالشسهاوپاهایپائین

 .بیفتدجاتابوتدرخوبتا
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.بودردهکمراقبتاوازدقتبهمادرشبیوغ،وکیودکانیم

هدربارمادرش اندازهیکبهایاقویابوتاملکبهداشتی

بودنلران روزهروکردیمعوضراهاگیدانهایگلمریب.

دیایبایاقییویازهیهوایاگشودیمراهاپنجره روزهاآن.

هکیوقت،کردیمیوارسیفراوانیخشنودبارااشیمترنوار

چندپسرشهکشدیممطمئنگیریاندازههرازبعد

تیرضادستخوشدنشیدزندهازاست،ردهکرشدمترسانتی

شدیمایمادرانه یالانهیبیسروکیهبودمراقبهمهنیابا.

نشوددایپخانهدر ستلاهیزدریجسدوجودحالهردر.

زنبود،اسرارآمیزوناخوشاینددراز،هایسالیطخانواده،

بودیارکفدا انیمازاشیخوشبختکهنلذشتیزیچاما؛

رفت نواربهاندوهباهکدیدیمرامادرشآخر،هایسالدر.

رشدلریدفرزندش.کندمینلاهیمتر

کردینم یحتگذشتهماهچندیط.

.بودنشدهیربزرگهطمتریییمیک

نونکاهکدانستیممادرش

همشاهد جسددریزندگوجودی

شدخواهددشواریرمحبوبش نیااز.

ازدیشاوابدیبمرده«واقعا »رااوصبحروزیکهکدییرسیم

بامادرشهکندیببیوانستموردبحپروزدرهکبودرونیهم

دییبورااوبدنوشدیکنزدجعبهبها یاحت بحراندچار.

بودشدهینیبدب یوجهبیشیهامراقبتبهنسبتاواخرنیا.

همراهرااشیمترنوارهطا یاحتیروازلریدوبودشده

.ردکنخواهدرشدلریدفرزندشهکدانستیم.نداشت

آنجاازرانیا.استمرده«واقعا »نونکاهکدانستیماوو

وانهادهآرامیونکسبهراخودسمشیارگانهکدانستیمار

بود بودشدهعوضنابهنلامچیزهمه. حسیهاکوبه.

دیناپدنبضشازند،کحسیوانستیماوینهاهکاینشدنی

بودشده وآمرییروینباانلار،افتییمنیسنلراخود.

شودیمدهیشکدخایبدوجوهرسویبهقدریمند نیچن.

بهناپذیرآشتییقدریبارااونونکاگرانشیروینهکنمودیم

؛انکارناپذیرویحتمیجسدمثلبود،نیسنل.کشدیمنییپا

یحتلریدمرگشستنیزیبرا.بودیرآسودهحالتنیادراما

.نداشتهطدنیشکنرسبهیازین

یکبهیکراخودیهااندامینش،لمسبدونوالیخدر

بهشدهخطکیاندبود؛سرشسرتیبالشیروآنجا.ردکمرور

چپسمت بهراشیگیوهکسرماازیکیبارنواریرواز.

.ردکیصوربازکیاندرادهانش،کردیمپریندیخوشایهگون

بودشدهخردوستهکشسالهوپنجبیستیدرختمثل دیشا.

ببنددرادهانشبوددهیوشک نلهراشکفهکیدستمال.

بودشلداشتیم ند،کوجورجمعراخودشیوانستینم.

چشطبهآبرومندیجسدهکردیبلیژستیحتند،کمریب

برسد هکیعیطبایبچهنبود؛ششیپسالهجدهمثللرید.

ندکتکحرخواهدیمدلشطورهریوانستیم بازوان.

بهدهیچسبینگابد؛یابودافتاده،کردیمحسرااشافتاده

یهینمثلبود؛شدهسرتمشکش.یابوتدارکیشیوارهاید

کالبدکهدرستوکاملبودند،پاهایشسویرآن.گردودرخت

قرارآسودگیبهاماسنلینیبهینش.کردندیمیمامرااوبالغ

بازناگهاندنیاگوییچنانچهناراحتی،گونههیچبیبود،یافته

وبودایستاده یههمانلار،شکستینمراسکونکسهیچ؛

سکوتیابودندکشیدهدستکشیدننرسازدنیایهاشش

نشودشکستههوانرم کودکیکهبودشادماناندازههمان.

خنک،وبیندچمنیبرخوابیدهیاقباز

یهادوردستدرکهابرییماشایبه

گذردیمههرازبعدآسمان شادمان.

یاواستمردهدانستیمکهآنبابود،

مصنوعیابریشطباکهایجعبهدرابد

خوابیدخواهدشده،پوشانده بارمانند؛

ویحوصیلیباحساسمرگشنخستینازپسکهنبودپیش

هروبودندگذاشتهپیرامونشکهشمعیچهار.کردیمگنلی

خاموشیبهروداشتنددوباره،کردندیمعوضشانماهسه

داشتالزمشانکههنلامیدرست؛رفتندیم نزدیکی.

حسبودآوردهصبحروزآنمادرکهرااییرویازهیهابنرشه

کردیم کردحسرزهاوهازنب دررانزدیکیهمان. اما؛

کردینمنلرانشاصال هطهولنادواقعیتآنیمامی کامال .

آیا.بودشادمانخویشینهاییدرینهاوضع،آندر،عکسبه

اندیشیدنبلوید؟یواندیمکه؟شدیمیرسدستخوشبعدا 

ودیکوبیمسبزچو درراهاخیمچکشکهایلحظهبه

جیغشدندرختدیلرباربهاشیحتمامیددریابوت

بوددشوار،دیکشیم یرفزوننیروییبااکنونکهینش.

در،شدیمکشیدهزمینسویبهناپذیرسرپیچیایگونهبه

چهارباال،آنومانندیمکجنرم،ومانندگلنمناد،ژرفایی

خاموشیبهگورکنیهاضربهآخرینباالیر،مترمکعب

دییگرایم نه. شدینمیرسدچارهطآنجا. یداومهطآن.

.اشیازهوضعبراییداومنییریعیطب،بودیممرگش

براینخاعش،ماندینمینشدرگرماازایذرهنییرکوچک

ملزژرفاییاکوچکیخییهاستارهوشدیممنجمدهمیشه

کردندیمنروذاستخوانش اشیازهزندگیبهخو چقدر.

کردیماحساسروزیکاما!گرفتیمخومردهآدمیعنوانبه

هرکوشدیمکههنلامیوگسیدیمهطازمحکمشزرهکه

تنشدرگرماازایذرهنیترکوچک
منجمدهمیشهبراینخاعش،ماندینم
یخییهاستارهوشدیم تاکوچک

 .کردندیمنفوذاستخوانشمغزژرفای
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.یافتنخواهدراهاآنکند،مرورببرد،نامراشیهااندامازیک

درونداردمشخصیوقطعیشکلهیچکهکردخواهدحس

اشسالهوپنجبیستکاملکالبدکهفهمیدخواهدیسییطحال

هیچبدون،شکلیبخادمشتیبهواستدادهدستازرا

.استشدهبدلهندسییعریف

آنشایداست،آمدهآسمانیکتا درچنانکهمرگ،خاد

جسدیاینکهحسرتشود،خریریحسرتدچارهنلام

مجردوخیالیجسدیبیکهنیست،کالبدشکافانهومتشکل

.استشدهسرهطیبارشغبارآلودیهحافظدرینهاکهاست

باالسیبیدرختمویینآوندهایدرکهدانستخواهدآنلاه

خواهدبیدارکودکییهگرسنگازباپائیزیروزیدرورودیم

-کردخواهداندوهلینشدانستناینو-دانستخواهد.شد

عادیایمردهحتیدیلرکهاستدادهدستازراوحدتکه

.نیستمعمولیجسدینیست؛

خویشتنجسدینهایهمراهیدرراشبآخرینآن

پریوهاینخستیننروذبانو،روزرسیدنفراباامابود،گذرانده

نرمپوستشکهکردحسبازیهپنجرمیانازولرمآفتا 

شودیم سختآرام،اندیشید؛بدانایلحظه. برهواگذاشت.

بلذردبدنش نبودآنجا«بو»نبود؛یردید. آثارشبل. در.

بهیجزیه،بهآغازاوارگانیسط.بودشدهشرو جنازهپوسیدن

مردهیهاآدمیههمبدنمثلبود،کردهپوسیدن «بو»آن.

وشدیمناپدیدکهبودفاسدگوشتبویاشتباه،بی،دییردیب

نافذیر،شدیمپدیداردوباره بابدنش.

.شدیمیجزیهداشتپیششبگرمای

آری دیپوسیمداشت. ساعتیچند.

راهاگلآمدیممادرشکهگذشتینم

ازشدههییجزگوشتبویوکندعوض

یابردندیمبیرونرااوآنلاه.خوردیماشینیببهدردمهمان

.بخوابدمردگاندیلرمیاندررادومشمرگ

رفتفروپشتشبرخنجریچونیرسناگهاناما !یرس.

یرسبود،یرسیدهواقعا اکنون!یبامعنچقدرژرفی،یهواژچه

وفهمیدخوبیبهراعیتشبود؟چهعیتش.«بدنی»وحقیقی

بودنمردهاحتماال اولرزید،خودبهفهمیدنشاز اینجارااو.

قدرایننرم،قدرایناکنونکهجعبهایندربودند،گذاشته

یرس،شبحونمودیمراحتوحشتنادقدراینلطیف،

گورشبهزندهخواستندیمگشود؛اوبرراواقعیتیهپنجر

!کنند

چیزهمهازدقیقیآگاهیکهچراباشد،مردهیوانستینم

بویاز،کردیمنجواودیچرخیمدورشکهحیاییازداشت؛

آمدیمدرونبهبازیهپنجرمیانازکهپرستآفتا گلگرم

درآ یهچکصدایاز.آمیختدرمیدیلری«بو»آنباو

بودآگاهکامال انبارآ  ماندهایاقیهگوشکهجیرجیرکیاز.

.استزودصبحهنوزکهخیالاینبه؛خواندیمهنوزبودو

کردیمنریرامرگشچیزهمه «بو»ملرچیزهمه. ازاما؛

فراموشمادرشپیشروزشایدباشد؟اوازبوکهمعیومکجا

داشتندهاساقهوکندعوضراهاگیدانآ بودکرده

داشتبودآوردهایاقبهگربهکهموشیشایدیا.دندیپوسیم

.باشداوبدنازیوانستینم«بو»نه.شدیمیجزیهگرمااثربر

دیشیاندیمزیرابودشادمانمرگشبا،یرشیپلحظهچند

ناپذیربرگشتوضعبایواندیممردهآدمچون.استمردهکه

زندهیاشودیسییطیواندینمزندهآدماما؛باشدشادمانخود

کنندگورشبه پاسخاوخواستبهشیهااندامهمهاینبا.

گرتندینم اینودهدنشانراخویشتنوجودیوانستینم.

.اومرگواوزندگیوحشتنییربزرگبود؛وحشتشعیت

ایلحظهازیوانستیمشاید.کنندگورشبهزندهخواستندیم

کندحسراآنشود،آگاهکردندیممیخرایابوتکه خأل.

وکردیمحسبودمعی دوستانیهاشانهرویکهرابدن

افزونرفتیمپیشکهگامیهربااشیدینومودلهره

.شدیم

ههمبرخیزد،کوشیخواهدبیهوده یحییلنیروهایی

بکوبدعرضکطویاریکیابوتدرونبه،گردآوردرااشرفته

گورشبهزندهدارندکهاست؛زندههنوزکهبرهمندیا

کنندیم بودخواهدبیهوده. درحتی.

آنبهشیهااندامنیزهنلامآن

دستلاهواپسینوفوریخواست

.دادنخواهندپاسخاشیعصب

شنیدصداهاییبلییایاقاز یعنی؛

آدمیکزندگیسراسرممکنباشد؟بودهخوا بودممکن

.نیافتادامههاهرفصدایاماباشد؟بودهکابوسمرده

رنجیدخاطربدینشایدوشداندوهلین خواستیمدلش.

ههم خردضر یکبهاوکنارجاهماندنیایهابشقا ی

خودشیهارادکهچراکند؛بیدارشبیرونیعامیییاشوند

.بودماندهناکام

نهاما نبودایرؤ. بود،ایرؤاشهمهاگرکهداشتاطمینان.

.خوردینمشکستواقعیتبهبازگشتبرایاویالشآخرین

اکنون«بو»کرد،حسرایابوتنرمی.شدنخواهدبیداردیلر

یردیددیلرحاالکهقدرییچنانبابود،بازگشتهیرقوی

باشدخودشبویداشت ازکهآنازپیشخواستیمدلش.

هطبهرابستلانشحالگندیدهیهالشیهمنظروبلسیدهط

ببیندراهاآنبزند، یابوتکناراززدهوحشتهاهیهمساالبد.

رؤنهاما نبودای. اگرکهداشتاطمینان.
برایاوتالشآخرینبود،ایاشرؤهمه

 .خوردینمشکستواقعیتبهبازگشت
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.بودندگرفتهدهانشانبردستمالیکهدرحالی،ختندیگریم

کردندیمیفالبد نه. نهآن. .بودبهترکردندیمدفنشاگر.

حتیاکنون.بودبهترافتییمخالصی«آن»اززودیرچههر

شودرهاخویشجسدازخواستیم کهدانستیماکنون.

.استزندهنامحسوسیوجهبهکطدستیااست،مردهحقیقتا 

.داشتوجود«بو»حالهردر؟کندمییراوییچه

والییناوراد،دیشنیمراواپسیندعاهاییسییط،حالدر

هانیناشیهاپاسخ راکشیشدستیاری گورستان،سرمای.

شیهااستخوانژرفاییاحتیاستخوان،وخادازانباشته

بردیممیانازرا«بو»شایدوکردیمرسوخ که–شاید.

بیرونمردگیخوا ازرااولحظه،آننزدیکی!داندیم

آوردیم خویشتنعرقدرورغوطهراخودکههنلامی.

کههمچنانغییظ،وچسبنادمایعیدرورغوطه،ابدییم

بودورغوطهمادرشزهداندریولد،ازپیش زندهشایدپس.

استشدهمرگیسییطچناناواکنونادیزاحتمالبهاما .باشد

(9192).بمیردیسییطازاستممکنکامال که



خوابگرد،سهبرایکامیتلخگابریل،مارکز،ایگارس

مطالعاتوروشنگرانانتشاراتباسمنجی،کاوهترجمه

0131-سومزنان،





در9199مارسششطدر"زکمارایگارسیجوسلیگابر"

هدهکد همنطقدر"اکایاکآرا"ی بهکیمبیادر"سانتامارا"ی

آمدایدن نییرمیپدروریفقز،کمارمادروپدرهکآنجااز.

تیمسئولزمان،آنجیراسنتطب پدربزرگشبودند،معاش

گرفتعهدهبررااوپرورش کشورهایمردمبیندریو.

"کوچکلیگابر"یمعنابه"گابیتو"نامبا"الیینآمریکای"

.گرفتقرارکافکامسخیرثیریحتشدتبهمارکز .استمشهور

هکباشدداشتهرااجازهنیایسکردمکینمگمان"

شیپهامدت،دانستطیماگر.سدیبنورامسخمانندییزهایچ

".ردمکیمنوشتنبهشرو نیااز

مادربزرگطینجواهاباهمسواکافکازبرخاستهآوازطیبرا"

داشتعادتسراییداستانهنلاممادربزرگطبود؛

انیبنکممیصداهانییریقیحقبارازهایچنییرانهیماجراجو

".ندک

"ییینهاسالصد"رماننوشتنبهشرو 9191سالدر

شتریبباوربهکهرساندانیپابه9199سالدرراآنوکرد

یهتیکم،9199سالدر.رودمیشماربهاوشاهکارمنتقدان،

رمانآرا،ایراقبهسوئد،کشوردرادبیاتنوبلیهزیجاانتخا 

اینوشناختجایزهدریافتیهستیشارا"ینهاییسالصد"

.شددادهزکماربهیزهجا

رئالیسط"ادبیسبکپیشلامنویسندگانازیکیمارکز

سبکایندریوانینمراآثارشیماماگرچهاست؛"جادویی

ناماو،آثاربرزکیمربامنتقدانن،یاوجودبا.کردبندیطبقه

رفتهینپذهرگزاوهکینامنهادند؛آنبررا"ییجادوسطیرئال"

.است

شناخته"الیینکاییآمرسالمرد"،9111سالدریو

ییطومارهاارسالباایکیمبمردم،9111سالدروشد

بودندمارکزیسوازایکیمبجمهوریاستیررشیخواستارپذ

.ردکردراآناوکه

9199آوریل92پنجشنبهروزدرمارکز،گارسیاگابریل

یتیکوسیمکزدرساللی،92در،(9919فروردین99)

درگذشت مارکزگارسیاگابریلبرادرمرگ،ازپیشسالدو.

دیلروبردمیرنج(دمانس)فراموشیبیماریازاوکرداعالم

نویسدنمی درآدینهروزدرروزآنفردایویجسد.

بهویجسدخاکسترازبخشیشد،سوزاندهمکزیکوسیتی

.شدمنتقلکیمبیا

:آثار

برگطوفان-

پدرساالرپاییز-

نویسدنمینامهسرهنگبهکسی-

غریبزائران-

سنلدلشمادربزرگوارندیراماجرای-

شیییبهلیتینمیللپنهانیسرر-

کاروانانتشاراتبازگرتن،برایزیستن-

(اسپانیاییبه)ینهاییسالصد-

دیلرشیاطینوعش از-

وباهایسالعش -

نحسساعت-

بزرگیهخان-

شدهاعالمشیپازقتلکینلاریوقایع-

شیخوهزاریویدرژنرال-

مارکزگارسیاگابریلکویاهیهاداستانبهترین-

منغملیندلبرکانادبودی-

ییینهایروزهایهاادداشتی-



ینطکندجانآنچهبودیدریجیمردنمنکردنزندگی»

«کردمحسابشعمر

.استجادوییشروعی«سومیسییط»داستانشرو 
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بودصداهمانباز» هکیقائموبرندهسرد،یصداآن.

بود،ددردناوزییشیبرانونکااماشناختشیمخو چقدر

.«بوددادهدستازآنبهراعادیششبهیکییگوهکچنان

وپرهیجانحالنیدرعوابهامازپرجمالییباکهشروعی

وپرملزداستانیباکهکندمیقانعرامخاطبجذا 

کشیدنبامارکزکهداستانی.استمواجهجادوگراینویسنده

ازاستدرآوردهیحریررشتهبهدلنشینونقصبییصاویری

قانعآنخواندنباریکباکهزیباستیهاداستانیهجمی

.شدنخواهیط

پروازبهاشجمجمهیواریچهارددرونزنبورندوکیک-

.بودبرخاسته

وییزنودباکهراصداییرا،صداخواستیمدلش-

دستانکفمیان،کردیمسوراخرالحظهخود،الماسی

.بلیردحساسش

داغملزیهاگوشهدرراخانلیایگربهکردخیال-

کندمیدنبالیبدارش

لمسیقریبا خزیداشت؛خودبرللزانخزیصدا-

نشدنی

هشیشصداگذاشتینم- یهاستارهرا،نشیبیوری

.وبدکبسرشیهکاسیدرونیهواریدبررااشنهیبرف

کیودکسروبشکمثل،ریناپذانیپابود؛نیچننیاصدا-

...و .یمانیسیواریدبر

بهپرداختنوجذا وبکرموضوعیانتخا بانویسنده

یرآنجایلحظهبهلحظهدرکهبشرزندگیجداناشدنیجزء

ونهادهفرایرکویاهداستانیکحدازراگاماینبار،است

حقیقتبهنسبتبشرنو یهایدلواپسازرازآلودطرحی

زندگی،ازپسکهیرسی.نهدیمبنامرگازیرسانکارناپذیر

.استبشروجودیعنصرارزشمندیرین

اثربرکهاستکودکیداستانمارکزسومیسییطداستان

مرگازهراسویرسبارازندگیشیرینلحظاتملزیمرگ

کهیابوییدرراعمرشازسالبیستبهنزدیکوکردهعوض

سپریپزشکان،نظریحت،ندیبیمیدارداوبرایمادرش

شخصیتاحساساتوحاالتبیانازاستپرداستان.کندمی

یابوتدروندرداستاناصیی کارگیریبهباکهلحظایی.

جاریهاآندرزندگیبویبدن،طبیعیکارکردهایوحواس

راشهداینگوریبهزندهومرگازیرسسیاهسایهولیاست

.کندمیییخداستاناصییشخصیتکامدر

ایراقاتبهپرداختنوبودنیخییییواسطهبهداستاناین

عنصرفاقدنویسنده،خالقذهنازبرآمدهکامال ماجراهاییو

باشندیمجلرافیاییمکانوزمان وجودالبتهکهعنصری.

.رسدینمنظربههطالزامیدستاینازییهاداستاندرهاآن

یسییطمرحیهسهدرداستانطولدراصیی؛شخصیت

کودکیدریملزمرگ:اولطییسی .شودیم

دومطییسی وشدههییجزگوشتبویاستشمامازپس:

استشدنمتالشیحالدرجسمشاینکهازواهمه

سومیسییطو مرگیسییطکهزمانیوداستانپایاندر:

حسنییردردنادونییریرسنادداستانایندراما .شودیم

بیطوهاموشیهحمیزماندرباریککهاستیرسیاو،برای

دیلرودهدیمدستاوبههاآنیوس چشمشردنکسوراخ

مباداکهیرساندیمرااوشدههییجزگوشتبویکهزمانیبار

بریدهدلبودنشزندهواوازمادرشوباشدشدهفراموش

بارایسییطاینیگانهسهمراحلبتواننوعیبهشاید .باشد

اوانسانیعواطفونا احساساتازانسانشدندورمراحل

کردمقایسه هعمددادندستاز. دورازپساحساساتی

سنینازگذارومادرگرمآغوشوکودکیدورانازشدن

زندگیعصیانلریهعرصبهورودنهایتدروجوانیونوجوانی

اینبهبتوانهطرادیلرشایدیککهشودیمچه؛واجتماعی

راچوبییابوتبتوانشایدکهاینکههطآنودادپیوندمقوله

آندرینهاوبودهمحصورآندرداستاناصییشخصیتکه

وخانوادگیشخصیتوزندگیآورالزامدنیایراکشدیمقد

یابوتاینحصاردرمردماکثریتکهکردیعبیرافراداجتماعی

وشودیمگسستهبندشانازبند،شودیمطراحینیززیباکه

نرسیده،شانگرفتهخوا مشامبهمردارشانبویکهزمانییا

.ابندیینمخوددررانابودیونیستیازیرس

وخیزشداراینوگرا،یهاداستاندیلرچونداستاناین

درکهاستاندداریرا باوعدیدهعطفنقا وفرودها

نظرباوحتطبهوهستندساریوریجاناداستجایجای

هنقطیکیوانینمقطع .شدمتصورآنبرایبحرانیی

یهاگرهوبرسدخوداوجبهداستانوالیوحولکهاینقطه

شودبازدیلریازپسیکیداستان داستانمورددرالبته.

موضو بهیوجهباکهگرتگونهاینیوانیمحاضر

وبودهخوداوجدرانتهایاابتداازداستان،فردمنحصربه

.شوندیمدوراوجازاندکییهاندازیافق داردکهفرودهایی

دیدزاویهانتخا ورسمیومصو زبانانتخا بامارکز

کویاهداستانازدیالوگحذفهاآنکناردروشخصسوم

خود،نا یخیلوقیطقدرتنمایاندنضمنسوم،یسییط

منزویبا،داستانباورپذیریسطحاریقاءدریالشبرعالوه

ینهاییویرسدردنادحسخود،داستانشخصیتکردن

■.استکردهطراحییرغییظرنلیباوبیشتررابشر
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 «های سفید هایی چون فیل تپه»کوتاه  داستانبررسی  

«یتامحمدیر»؛«ارنستمییرهمینلوی»نویسنده

 
بودونهدرختی؛وایستلاه،میاندوردیفخ ایسایهنه

گرمیهیسایایستلاهسویکآهن،زیرآفتا قرارداشت.در

در از و بود افتاده هایمهرهایازپردهنوشلاهبازساختمان

رابلیرد.هاپشهخیزرانبهنخکشیدهآویختهبودیاجیوورود

پشتمیزی،بیرونساختمان،دخترهمراهشمردآمریکاییو

سا هیدر هوا بودند. داغنشسته بسیار چهل و یهقیدقبود

سریعلرید ازالسیرقطار بارسیون ا.دیرسیممقصد نیدر

 خ ، دو یالقی یاقهیدقدومحل کردیمیوقف سویبهو

افتاد.مادریدراهمی

 پرسید: برداشتهو«چیبخوریط؟»دختر سر از کالهشرا

رویمیزگذاشتهبود.

«هواخیییگرمه.»مردگرت:

«خوبهآبجوبخوریط.»

«دویاآبجو.»پردهکردوگرت:سویبهمردرویشرا

«گیالسبزرگ؟»درپرسید:یهآستانزنیاز

«بزرگ.بیه.دوگیالس»

هایالسیگزندوگیالسودوزیرگیالسیماهوییآورد.زیر

رویمیزگذاشتوبهمردودخترنلاهکرد. ودوگیالسرا

ریزهایپه،چشطدوختهبود.هایپه،بهخ دوردستدختربه

آفتا  زدیمسرید بود.یاقهوهاطرافشانو خشک و

«سریدن.یهالیفمثل»دخترگرت:

 سرکشید: را سریدیهیپوقتهیچمن»مردگیالسخود

«.مندیده

«چشطدیدننداری.»

«کنه.دارم.حرفیوکهچیزیروثابتنمی»مردگرت:

رویپردهبارنگ»نلاهکرد،گرت:ایمهرهیهپرددختربه

«ن،معناشچیه؟چیزینوشته

«آنیسدلیورو،یهجورمشروبه.»

«امتحانشبکنیط؟»

 زد: صدا پشتپرده از »مرد نوشلاه«.نجایابیایین از زن

بیرونآمد.

«شه.چهاررئالمی»

«خوایط.یاآنیسدلیورومیدو»

«باآ ؟»

«؟یخوریمیوآ »

«دونط.باآ خوشمرهست؟نمی»دخترگرت:

«ست.اخوشمزه»

«خورین؟باآ می»زنپرسید:

«باآ .بیه»

وگیالسرارویمیز«ده.میانیبنیریشطعط»دخترگرت:

گذاشت.

«همینطعموداره.چیزهمه»

 گرت: »دختر چیزهمهآره، میده.بیانشیرینطعط

خصوصبه آدم که بهیهامدتچیزهایی چشط زیادی

«راهشونباشه.مثلاَفسَنطین.

«ولکندیله،بابا.»

 بهمنکهخوش»دخترگرت، .گذشتیمیوشرو کردی،

«.گذشتیمبهمنخیییخوش

«مونخوشبلذره.خو ،بذاربازهطبه»

هاکوه.دراومدمگرتط،کردمیمکاروخیییخو ،منهمین»

«سریدن،اینحرفجالبنبود؟یهالیفمثل

«جالببود.»

مایههماینمشرو یازهروامتحانکنط.خواستیمدلط»

 کارو طیکنیماین نلاه چیزها به یازهطیکنیم. مشرو  ،

«؟نهیا،غیرازطیکنیمامتحان

«طورباشه.بهگمونطهمین»

نلاهکرد.هایپهدختربه
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 قشنلییهایپه»گرت: مثل هط خییی سریدیهالیفیه.

شونوکنهپوستنلاههادرختیعنیآدموقتیازپشت؛نیست

«بینه.سریدمی

«یهمشرو دیلهبخوریط؟»

«باشه.»

 گرم حرکتداد.ایمهرهیهپردباد میز به رو گرت:را مرد

«چسبه.آبجوخنکمی»

«یه.عالی»دخترگرت:

س،باورکنجِگ،باورکن،یهعملخیییساده»مردگرت:

«شهگذاشت.شوعملهطنمیاسط

زمین به دختر کرد.میزیهاهیپاکه نلاه بود، رویش

اماباورکنیرسیدی،دونطکهبهحرفطگوشنمیجِک،می»

«کنن.نداره.فق هواواردمی

دخترالمیاکامحرفینزد.

می» همراهت پیشتمن بکشه طول وقت هر یا و آم

مونط.می

«کننوبعدانلارنهانلار.فق هواواردمی

«؟طیکنیمبعدچهکار»

«گذرونیط.درستمثلاول.خوشمی»

«؟یکنیمازکجااینطورخیال»

یهکهمویدماغماست.ینهاچیزییهآخَه،اینینهاچیزی»

«کهسدراهخوشبختیماست.

رازکردودونلاهکرد،دستشرادایمهرهیهپرددختربه

رشتهمهرهراگرفت.

« روبهیکنیمفکر بارمون و میکار خوشبختراه و شه

«شیط؟می

« نداره. یرسی هایییخالبته. کاروشناسطیمرو این که

«.نکرده

 پسمنهطهمین»دخترگرت: کهکنطیمکارو گرتیبعد؛

«شونخوشبختشدن؟همه

دلتاگهخوادمجبورنیستی.دلتنمیاگهخو ،»مردگرت:

«خوردنه.امامثلآ ؛کنطینمخوادمجبورتنمی

«خواد؟یوواقعا دلتمی»

خوادواقعا دلتنمیاگهاما؛نظرمنوبخوایاینبهترینکاره»

«.کنطینممجبورت

مثلاولچیزهمهاینکاروبکنطیوخوشحالمیشیواگه»

«وقتدوستطداری؟شه،اونمی

«دونیدوستتدارم.مناآلنهطدوستتدارم.خودتمی»

دونطمی» ؛ اما مثلاگه چیزها بلط بعد و بکنط کارو این

وشدیمراهیروبهچیزهمهسریدن،اونوقتدوبارهیهالیف

«شی؟یوراضیمی

امافق یهامیراض،اآلنهطشطیممنراضی» دلطیهگوش؛

حالیناراضی چه باشط ناراحت وقتی داری خبر خودت یه.

«دارم.

«اینکاروبکنطدیلهناراحتنیستی؟اگه»

«خوردنه.آ منناراحتنیستطچونواقعا مثل»

«چونحالخودمبراممطر نیست.کنطیمپساینکارو»

«خوایبلی؟چیمی»

«خوامبلطحالخودمبراممطر نیست.می»

«امابرایمنمطرحه.»

امابرایخودممطر نیستودستبهاینکار؛خو ،باشه»

«راهبشه.بهیاکارهاروزنطیم

«خوامدستبهاینکاربزنی.نمییکنیماینطورفکراگه»

در برخاستوقدمزنانبهانتهایایستلاهرفت. دخترازجا

دیدههادرختسویدیلر،کنارساحلایبرو،مزار وصفدراز

شدیم در دوریر، سویآن. هاکوهرود، چشط .خوردیمبه

هیسا ی گندمزار روی از گذشتیمابری پشتترخدو از

مرددوکیفسنلینرابیند.کردیمرودخانهرانلاههادرخت

دورزدوقدمزنانبه هاخ سویآنکردوایستلاهقطاررا

دیده قطار اما کرد بیند را سرش آهن خ  روی از رفت.

کهدرآنمردمبهانتظار.دربازگشت،ازسالننوشلاهشدینم

،یکگیالسآنیسنوشیدومردمدندینوشیمآمدنقطارچیز

 کرد. نلاه معقوالهاآنرا نهمه انتظار الیدندیکشیمه از .

دخترایمهرهیهپرد کهپشتمیزنشستهبود،بیرونرفت.

«حالتبهترشد؟»بهاولبخندزد.مردپرسید:

«حالطخوبه.چیزیطنیست.حالطخوبه.»دخترگرت:

مترجط:احمدگشیری



داستانبررسی

نمایشیراوی:سومشخص

مثال:

 ردیفخ ایسایهنه میاندو ایستلاه، و نهدرختی؛ و بود

در زیرآفتا قرارداشت. گرمیهیسایایستلاهسویکآهن،

در از و بود افتاده هایمهرهایازپردهنوشلاهبازساختمان
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 ورود جیو یا بود آویخته کشیده نخ به راهاپشهخیزران

..بلیرد.

گرایمدرنژانر:واقع

ند.اهشددارخواستهبچهرابطهشدهونامردیبادختریوارد

مثال:

 یهعملخیییساده»مردگرت: باورکن، باورکنجِگ، س،

«شهگذاشت.شوعملهطنمیاسط

زمین به دختر کرد.میزیهاهیپاکه نلاه بود، رویش

دی،اماباورکنیرسیدونطکهبهحرفطگوشنمیجِک،می»

«کنن.نداره.فق هواواردمی

دخترالمیاکامحرفینزد.

می» همراهت پیشتمن بکشه طول وقت هر یا و آم

مونط.می

«کننوبعدانلارنهانلار.فق هواواردمی

«؟طیکنیمبعدچهکار»

«گذرونیط.درستمثلاول.خوشمی»

«؟یکنیمازکجااینطورخیال»

ینهاچیزییهیهکهمویدماغماست.آخَه،اینینهاچیزی»

«کهسدراهخوشبختیماست.

 مکاداستانعناصر صحنه،)زمان، توصیف، ن،

(...تصویر

زمان:

بودونهدرختی؛وایستلاه،میاندوردیفخ ایسایه*نه

آفتا قرارداشت.آهن،زیر

ازالسیرقطارسریعلریدیقهیدقبودوچهلبسیارداغهوا*

 بارسیون ا.دیرسیممقصد نیدر خ ، دو یالقی دومحل

افتاد.مادریدراهمیسویبهوکردیمیوقفیاقهیدق





مکان:

گرمساختمانافتادهبودوازدریهیسایایستلاهسویکدر

خیزرانبهنخکشیدهآویختههایمهرهایازپردهنوشلاهباز

رابلیرد.هاپشهبودیاجیوورود

توصیف:

زیرهایپه،چشطدوختهبود.هایپهدختربهدوردست،بهخ 

ایوخشکبود.قهوهاطرافشانوزدیمآفتا سرید

«سریدن.یهالیفمثل»دخترگرت:

 کشید: سر را گیالسخود »مرد هیپوقتهیچمن سریدی

«.امندیده

صحنه:

هایالسیگزندوگیالسودوزیرگیالسیماهوییآورد.زیر

ودوگیالسرارویمیزگذاشتوبهمردودخترنلاهکرد.

تصویر:

 رویمیز«ده.میبیانشیرینطعط»دخترگرت: وگیالسرا

گذاشت.

«همینطعموداره.چیزهمه»

خصوصبهده.میبیانشیرینطعطچیزهمهآره،»دخترگرت:

زیادیچشطبهراهشونباشه.مثلیهامدتچیزهاییکهآدم

«اَفسَنطین.

چیست؟!داستانیهمسئل

وجدیناخواستهبارداریهرابطیکدختریبامردیبعداز

باعپ اختالفشانهمینموضو  ازجایبهشده شهریخارج

بینبردنبچهبهیواف برسند.ندیابرایازاهآمد

مثال:

«خورین؟باآ می»زنپرسید:

«باآ .بیه»

وگیالسرارویمیز«ده.میانیبنیریشطعط»دخترگرت:

گذاشت.

«همینطعموداره.چیزهمه»

 گرت: »دختر چیزهمهآره، میده.بیانشیرینطعط

خصوصبه آدم که بهیهامدتچیزهایی چشط زیادی

«راهشونباشه.مثلاَفسَنطین.

«ولکندیله،بابا.»

 بهمنکهخوش»دخترگرت، .گذشتیمیوشرو کردی،

«.گذشتیمبهمنخیییخوش
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«مونخوشبلذره.خو ،بذاربازهطبه»

هاکوه.دراومدمگرتط،کردمیمکاروخیییخو ،منهمین»

«سریدن،اینحرفجالبنبود؟یهالیفمثل

«جالببود.»

مایهمهاینمشرو یازهروامتحانکنط.خواستیمدلط»

 کارو طیکنیماین نلاه چیزها به یازهطیکنیم. مشرو  ،

«؟نهای،غیرازطیکنیمامتحان

«طورباشه.بهگمونطهمین»

نلاهکرد.هایپهدختربه

 قشنلیهایپه»گرت: ی مثل هط خییی سریدیهالیفیه.

شونوکنهپوستنلاههادرختیعنیآدموقتیازپشت؛نیست

«بینه.سریدمی

چیست؟!داستانمحورمعنایی

صرفکامال یاشدن،وجودرابطهعدمحسعاطریبرایپدر

حضور وبدون مسئولیت عدم مزاحمتی، بدون درواقع بچه

حضور خوشبختی، عدم درسیعهد، مانع و ..زندگی.د

مثال:

«چسبه.آبجوخنکمی»مردگرت:

«یه.عالی»دخترگرت:

س،باورکنیهعملخیییسادهجِگ،باورکن،»مردگرت:

«شهگذاشت.شوعملهطنمیاسط

رویشبود،نلاهکرد.میزیهاهیپاکهدختربهزمین

می» نمیجِک، گوش حرفط به که کندونط باور اما دی،

«کنن.یرسینداره.فق هواواردمی

دخترالمیاکامحرفینزد.

می» همراهت من بکشه طول وقت هر یا و پیشتآم

مونط.می

«کننوبعدانلارنهانلار.فق هواواردمی

«؟طیکنیمبعدچهکار»

«گذرونیط.درستمثلاول.خوشمی»

«؟یکنیمازکجااینطورخیال»

یهکهمویدماغماست.ینهاچیزییهه،اینینهاچیزیآخ»

«کهسدراهخوشبختیماست.

رازکردودوشرادنلاهکرد،دستایمهرهیپردهدختربه

رشتهمهرهراگرفت.

« روبهیکنیمفکر بارمون و میکار خوشبختراه و شه

«شیط؟می

« نداره. یرسی هایییخالبته. کاروشناسطیمرو این که

«.نکرده

چیست؟!داستانمندیتلدال

استکهدختر"بارداریناخواسته"داستانگیریعیتشکل

 و ازمانعخوشبختیمردشده بارشانبا و کار بینبردناو

.شودیمراهروبه

مثال:

یهکهمویدماغماست.ینهاچیزییهه،اینینهاچیزیآخ»

«کهسدراهخوشبختیماست.

رازکردودونلاهکرد،دستشرادایمهرهیپردهدختربه

رشتهمهرهراگرفت.

« روبهیکنیمفکر بارمون و میکار خوشبختراه و شه

«شیط؟می

« نداره. یرسی هایییخالبته. کاروشناسطیمرو این که

«.نکرده

خبریاست.داستان

مخاطب نویسنده اطراف جهان از .سازدیمخودآگاهرا

بیاید، کنار واقعیت با نیست قادر هاهرش برخالف انسان

بی ندارد، اطرافش جهان از درستی درد و ارزششناخت

یوس خوداوبهوجودآمدهاست.ینهاشدنجانانسانیکه

راه،ازبینبردنآناستیابهخوشبختیبرسد.

مثال:

«؟طیکنیمبعدچهکار»

«گذرونیط.درستمثلاول.خوشمی»

«؟یکنیمازکجااینطورخیال»

یهکهمویدماغماست.ینهاچیزییهه،اینینهاچیزیآخ»

«کهسدراهخوشبختیماست.

دوسطحیاست.داستان

سطحاول:

عدمپیچیدگیزبانیاست.حوآشکارواض

دوست با درمردی حضوردخترش آهن خ  پیداایستلاه

درکنندیم و میزی پشت نوشیدنینندینشیمنوشلاه ،

دخورنمی به دوریهااف ، نلاه کطکنندیمدست . یهیالکط

.شودیمساختههانشانهازطری داستاندوم
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مثال:

بودونهدرختی؛وایستلاه،میاندوردیفخ ایسایهنه

گرمیهیسایایستلاهسویکآهن،زیرآفتا قرارداشت.در

در از و بود افتاده هایمهرهایازپردهنوشلاهبازساختمان

رابلیرد.هاپشهخیزرانبهنخکشیدهآویختهبودیاجیوورود

پشتمیزی،بیرونساختمان،هشدخترهمرامردآمریکاییو

سا هیدر هوا بودند. داغنشسته بسیار چهل و یقهیدقبود

سریعلرید ازالسیرقطار بارسیون ا.دیرسیممقصد نیدر

 خ ، دو یالقی یاقهیدقدومحل کردیمیوقف سویبهو

افتاد.مادریدراهمی

 پرسید: برداشتهو«چیبخوریط؟»دختر سر از کالهشرا

رویمیزگذاشتهبود.

«هواخیییگرمه.»مردگرت:

«خوبهآبجوبخوریط.»

 رویشرا وسویبهمرد کرد پرده

«دویاآبجو.»گرت:

گیالس»درپرسید:یآستانهزنیاز

«بزرگ؟

«بیه.دوگیالسبزرگ.»

هایالسیگزندوگیالسودوزیرگیالسیماهوییآورد.زیر

رویمیزگذاشتوبهمردودخترنلاهکرد. ودوگیالسرا

ریزهایپه،چشطدوختهبود.هایپه،بهخ دوردستدختربه

آفتا  زدیمسرید بود.یاقهوهاطرافشانو خشک و

«سریدن.یهالیفمثل»دخترگرت:

 سرکشید: را سریدییپهوقتهیچمن»مردگیالسخود

«.مندیده

«دیدننداری.چشط»

...«کنه.دارم.حرفیوکهچیزیروثابتنمی»مردگرت:

سطحدوم)دووجهیاست(

وجهاول)انسانمدرن(

،حضوربچهخواهدیماشیجنسصرفازشریکیامردرابطه

.داندیمراعدمخوشبختی

بهخواهدیممسئولیتزندگی،شدنوپدریهدغاوبدوندغ

خواستهراازیابچهناکندمیدختررایشوی .رابطهادامهدهد

طری هواسق کند.

مثال:

 یهعملخیییساده»مردگرت: باورکن، باورکنجِگ، س،

«شهگذاشت.شوعملهطنمیاسط

زمین به دختر کرد.میزیهاهیپاکه نلاه بود، رویش

دی،اماباورکنیرسیدونطکهبهحرفطگوشنمیجِک،می»

«کنن.نداره.فق هواواردمی

دخترالمیاکامحرفینزد.

می» همراهت پیشتمن بکشه طول وقت هر یا و آم

مونط.می

«کننوبعدانلارنهانلار.فق هواواردمی

وجهدوم)عدمامنیتدختر(

 بارداریناخواستهدرقانتیحماعدمعدمامنیتدختر، وناز

کهگونههمانکهبایواف طرفینشکلگرفتهاست.یارابطه

پیشرفتجامع یکنولوژی شده، مدرن ه

چشم افکار کرده هطهاانسانلیری

مدرنشدهامااینمدرنیتهآسیبجدی

مرد و زن رواب  به عاطری و اخالقی

است بچه،کهیطوربهزده وجود دیلر

و روان سالمت خوشبختی، امنیت،

بیکهکندینمیضمینینهانهپدریومادریرایهاارزشحتی

 است شده طرفین داشتن دوست راه کهنوعیبهسد

.دهدیمهطنویسندهنشانانسانمدرنرایخودخواه

مثال:

خوادواقعا دلتنمیاگهاما؛نظرمنوبخوایاینبهترینکاره»

«.کنطینممجبورت

مثلاولچیزهمهاینکاروبکنطیوخوشحالمیشیواگه»

«وقتدوستطداری؟شه،اونمی

«دونیدوستتدارم.مناآلنهطدوستتدارم.خودتمی»

دونطمی» ؛ اما مثلاگه چیزها بلط بعد و بکنط کارو این

وشدیمراهچیزیروبههمهسریدن،اونوقتدوبارهیهالیف

«شی؟یوراضیمی

امافق یهامیراض،اآلنهطشطیممنراضی» دلطیگوشه؛

حالیناراضی چه باشط ناراحت وقتی داری خبر خودت یه.

«دارم.

«ی؟اینکاروبکنطدیلهناراحتنیستاگه»

«خوردنه.آ منناراحتنیستطچونواقعا مثل»

«چونحالخودمبراممطر نیست.کنطیمپساینکارو»

پدرشدنومسئولیتیدغهاوبدوندغ
 دهد.خواهدیمزندگی، ادامه رابطه به

تابچهناخواستهکندمیدخترراتشویق
 راازطریقهواسقطکند.
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«خوایبلی؟چیمی»

«خوامبلطحالخودمبراممطر نیست.می»

«امابرایمنمطرحه.»

امابرایخودممطر نیستودستبهاینکار؛خو ،باشه»

«بشه.راهبهیاکارهاروزنطیم

تقابل)مرگ/زندگی(

رابینازبهدختر بچه دنبالضبردن به بیکه نیست ی

کردنمتقاعدیدنبهاوستولیمرددائطسعیدربخشزندگی

بینببرد.اوداردکهبچهرااز

مثال:

«؟طیکنیمبعدچهکار»

«گذرونیط.درستمثلاول.خوشمی»

«؟یکنیمازکجااینطورخیال»

یهکهمویدماغماست.ینهاچیزییهاینینهاچیزیآخَه،»

«کهسدراهخوشبختیماست.

رازکردودونلاهکرد،دستشرادایمهرهیپردهدختربه

رشتهمهرهراگرفت.

« روبهیکنیمفکر بارمون و میکار خوشبختراه و شه

«شیط؟می

« نداره. یرسی هایییخالبته. کاروشناسطیمرو این که

«.نکرده

 پسمنهطهمین»دخترگرت: کهکنطیمکارو گرتیبعد؛

«شونخوشبختشدن؟همه

دلتاگهخوادمجبورنیستی.دلتنمیاگهخو ،»مردگرت:

«خوردنه.امامثلآ ؛کنطینمخوادمجبورتنمی

«خواد؟یوواقعا دلتمی»

خوادواقعا دلتنمیاگهاما؛نظرمنوبخوایاینبهترینکاره»

«.کنطینممجبورت

:داستانبندیپایان

در برخاستوقدمزنانبهانتهایایستلاهرفت. دخترازجا

دیدههادرختسویدیلر،کنارساحلایبرو،مزار وصفدراز

شدیم در دوریر، سویآن. هاکوهرود، چشط .خوردیمبه

هیسا ی گندمزار روی از گذشتیمابری پشتترخدو از

مرددوکیفسنلینرابیند.کردیمرودخانهرانلاههادرخت

دورزدوقدمزنانبه هاخ سویآنکردوایستلاهقطاررا

دیده قطار اما کرد بیند را سرش آهن خ  روی از رفت.

کهدرآنمردمبهانتظار.دربازگشت،ازسالننوشلاهشدینم

،یکگیالسآنیسنوشیدومردمددنینوشیمآمدنقطارچیز

 کرد. نلاه معقوالهاآنرا نهمه انتظار الیدندیکشیمه از .

دخترایمهرهیپرده کهپشتمیزنشستهبود،بیرونرفت.

«حالتبهترشد؟»بهاولبخندزد.مردپرسید:

«حالطخوبه.چیزیطنیست.حالطخوبه.»دخترگرت:

توضیح:

نتیجه عدم با مخاطب است.روروبداستانگیری

سردرگطاستیصمیطانسانامروزیدر و درد.گیریعاجز

 و دوستی زندگی، از هرابطدرستی یهی دختر ندارد. جدی

را راضدلش دلش یه مرد ولی نیست بضی است، خرهاالی

اینکاررادیگویمبچهراازبینببردیانه.مرددائطداندینم

.دیگویمبکنولیدوبارهچیزدیلری

«خوایبلی؟چیمی»

«خوامبلطحالخودمبراممطر نیست.می»

«امابرایمنمطرحه.»

باشه» خو ، این؛ دستبه برایخودممطر نیستو اما

«راهبشه.بهیاکارهاروزنطیمکار

■«نمیخوامدستبهاینکاربزنی.یکنیماینطورفکراگه»
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 «زکمرگریز از »خوانی برای  
 «شهنازعرشاکمل»



کتا «جانپک» «نقدنویسیوروشمطالعهادبیات»در
درآنجستجودیگویم براینقدیکاثرادبیبایدینشیرا

؛چرخدیمکرد.بهباوراوهرداستانیحولمحورنوعیینش

 که قطعا ینشی آغاز داستاندر دردینمایمرخ سپس و

.رودیمدیلرقصهراجعبهآنسخنیهاقسمتوهاپاراگراف

میانفردونظامهاینشنییرمعمولبهعقیدهپک درقصه،

 رخ دهدیماجتماعی اصیی شخصیت درواقع درداستان.

همیناساس بر و دارد جهاناطرافشقرار با موقعیتیضاد

9باقصهروبروشد.وجوداینینشویضادفرضپیشبایدبا

پیشینبایدگرتطب نظرپک،ینشیهاگرتهبایوجهبه

 یضادبینفردبااجتما خویشاست.لزوما داستانموجوددر

 در باایقصهحتی مثال برای که

 آغاز موج و صخره ،شودیمیوصیف

نوعیبهیوانیم ؛افتیدستیضاد

در باید ابتدا قصه یک در بنابراین

سپس و جستجوینظطاجتماعیبود

کهبااینافتیدستبهکسییاچیزی

نظطاجتماعیدریضادباشد.

کتا  بررسیبخشیاز مرکزهدفایننوشتار از بهگریز

قالب در اینبخشکه لیالصادقیاست. بسیارایقصهقیط

 است، «خوانیکط»کویاه مرکزنامدارد. از ایمجموعهگریز

یکشعریکههر)بادبادد91باشعرداستاناستدرقالب

 و دارند سینه در91گریداعیدر عطار که هستند مرغی

(کندمیحکایتالطیرشمنط  ششحکایتخوانهرتو و

 معاصر. درنهایتپسازیهابادبادد91مصور پروازندو در

ب نویسنده هرتط، خوان از گذشتن بخش که»ا سیمرغی

قافرقصدیم مرکز«به اینشلردجالبیاستزدیگریماز .

 نویسنده متراوتباشد.گزیندبرمیکه عطار کارشبا فرم یا

برایرسیدنبه91 درجستجویمرکزهستندو مرغعطار

 سرر نیروییلانه یهابادباددکهدرحالیکنندیموحدتو

 قا یدقصادقی هامرغعکس وامکنندیمعمل با نویسنده .

گریزازمرکزازعیطفیزیکونهادننامآنبرگرفتناصطال 

خودآگاهاثرشازهمانابتدامخاطبراازخالقیتونوآوری

است.یوجهقابلفرمکتا بسیارساختاروطورکییبه.کندمی

است جید روی طر  یکط بادبادد شعر مثال برای یعنی؛

خوانشکتا ازرویجید



عالوهبرفرمخاص،رویکردزبانیشود.آغازمی

باایمقالهاست.نرگسباقریدریوجهجالبنیزگریزازمرکز

 دل»نام نخکندمیبادبادکیکه از اینطوربه« مبسو به

پردازدیممسئیه را کتا  ساختار اساسو نظریهبر

نو  و ادبی متون زبان بر مبتنی که شناختی شعرشناسی

.طب کندمیبررسیویحییلچیدمانواحدهایزبانیاست

ازسررندکهدرکییتایاستعارههابادباددنظراوهریکاز

9.کشندیمرابهیصویرییربزرگکتا نیزسرر

 هابادباددهریکاز و شعرند قالب خوانهرتصرفا در

 یکهگوییازخوانهرتکتا درشکلوشمایلقصهاست؛

عاریت اندشدهگرفتهشاهنامهفردوسیبه بادباددبا91یا

بهسیمرغشانبرسند.هاآنگذراندن

اینطورهمان بحپ شد گرته که

با کتا  این یکط خوان بررسی مقال

 یوجهبهنظرجانپکاست.

:طیگذریمازخوانیکط

 خالی و قوطیشودیمپر از جو 
 و روزیهایرالهنوشابه که رنلارنلی

باسسقرمزیابرشتهوشایدهطمرغاندبودهشایدبیسکویت
ومخیراتدورش.

حاضر.-
جیویپایشبودوبعضیازهابادباددطب معمولبسته

.دندیخندیموبعضیهطدندیخریممردم
؟فروشندیمبادباددهایبعضاجازهخانط،چرا-

 پسربچه یا سه بادباددندیآیمدو چند خنده برای و
دارندبرمی بعد .ایکوچهطرفدوندیمو با یهادستدختر

کهپولشرابلیرد.دودیمکثیرشبهطرفپسرها
غایبه.هابچهاجازهخانط،یکیاز-

ازللدشانشودیمبازهابادباددگردندوبستهپسرهابرمی
طرفبه
این
و
آن
طرف
یویهواخشپ
شودیم

جانپک نظر به توجه نوعیتوانیمبا
تضادرادرسطراولخوانیکمیافت.پر

نوشابهووخالیشدنجوبآبازقوطی
استهاتفاله تضادی اولین رنگارنگ ی

 .خوردیمکهدرقصهبهچشم
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عضوبدنچیه؟نییرمهطاجازهخانط،منبلط-
 عبور کندمیخیابان زیر ردیهاچرخاز که را ایوبوس

راازدختر...هابادباددازراوبستهخالیشودیم
اجازهخانط،منبلط.اگرقیبنبود،مازندهنبودیط.-

فکر خودش با و نشسته آ  جو  کنار دختر برادر و
9رابکشد.هاآدماینیههمخواهدیمکهچقدردلشکندمی

طیب را خواندن بارها که است کویاهی قصه یکط خوان

کندمی هیمادرون. بسیار قصه یطاجتماعییرثیرگذار استو

 درگیر را مخاطب وکندمیقصه کار کودکان بحپ .

)باوجودشعارهاهاآنبههاانساناعتناییبیونیزشانیهارنج

جامعه( در رایج حمایتی ادعاهای و ایمالحظهقابلموضو 

است.

نوعییوانیمبایوجهبهنظرجانپک

یضادرادرسطراولخوانیکطیافت.پرو

قوطی وخالیشدنجو آ از نوشابه

رنلارنگاولینیضادیاستکهیهایراله

جایزبالهدر.خوردیمدرقصهبهچشط

یصویریکهدانیزباله استنهجو آ .

است؛ایآزاردهنده،یصویرطیشویمدرآغازقصهباآنمواجه

 حتی که بایوانیمطوری را نوشابه قوطی برخورد صدای

وماخیابانشودیمجدولراشنید.قصهبااینیوصیفشرو 

 طینیبیمرا واژه با آن از پس حاضر»و » .طیشویممواجه

درایمدرسهویصویرکودکانرودیمنبهکالسدرسدوربی

.شودیم.حاالباردیلرخیابانیصویرردیگیممقابیمانشکل

پایشنشستهباشدمشلولفروش کودکیکهشایدرویدو

کالسدرسغایباست.شیهابادبادد از کودکیکه است؛

 یوانیماینرا آموزدانشسؤالاز دریافت: خانط»نیز اجازه
ینشویضادیکهدراین«؟فروشندیمبادباددهایبعضچرا

دریافتدرواقعادامههمانینشآغازیناست.یوانیمقسمت

آنکهحالکوددمدرسهرارهاکردهاستومشلولکاراست.

 از غذاهاییاستکهمردمانسیریهاماندهیباقجو آ پر

هماهنگنیستودریضاداشجامعه.کوددبااندانداختهدور

حضوردرکالسدرس،اینجادرگوشهخیابانجایبهاست.او

خودبخواهدآنکهبیشاهدخندهویمسخرمردماست.هرچند

کهباروندزندگیعادییککودددردرمسیریقرارگرفته

یضاداست.

مارابهجنسیتهابادباددوکشرفتنهاپسربچهشیطنت

 رهنمون ازشودیمکودد که کثیف دستان با دخترکی :

 دنبالپسرها دختردبه یارودیمکالسدرسغایباست.

هابادباددپول بلیرد؛ للدییهابادباددرا هابچهکهحاالبا

پخششدنراباپراکندهنیاسندهینو).اندشدهدرهواپخش

نمایش واژگان شعردهدیمکردن در اغیب ما که چیزی .

هستیط. آن (شاهد ذایی وییگی اماهاستپسربچهشیطنت

نظامناعادالنهاجتما استکهچنینشرایطیرابرایکودد

فروشدست .آوردیمپدید اوج یاستکهوقتداستاننقطه

 زیر نویسندهرودیمایوبوسیهاچرخدخترد یعبیر به یا

.یصویرغملینیکندمیایوبوسعبوریهاچرخخیاباناززیر

:جسدکوددوبستهبنددیمدرمقابلچشمانمخاطبنقش

 هابادباددخالی شاید بودهیهابادبادد. قرار هط دختر

 چنینیهابادباددهمسرر به اما باشند مرکز از گریزنده

.قصهرویاینیصویردلخراشکاتشوندیمسرنوشتیدچار

.کالسیکهدراینقصهگرددیبازموبهکالسدرسکندمی

.شودیمدرچهارپردهاجرا

یصادف از قبل است. مرده دخترد

 این او، مطر سؤالغملین کالس در

شودیم چیست؟نییرمهط: بدن عضو

 یصادف، از پاسخآموزدانشپس ی

عضوبدناستنییرمهطکهقیبدهدیم

وجوا سؤالعضوبدنشبینایننییرمهطوقیبدخترد،

.شایدواژهقیبدراینسطرازقصهمتناهرستدیایمازیپش

خرندیمکهبعضیبادباددییهاآدمنیزباشد؛هاآدمبهقیب

.خندندیموبعضیهط

خوانیکطبایوصیفبرادردخترکهکنارجو آ نشسته

.شایدبرادربههمراهخواهرشبادباددرسدیماستبهپایان

مرهومیفروختهمی قصه پایان و آغاز در آ  جو  است.

شاید آ مظهرروشنیوپاکیاست. کییدیونمادیندارد.

ا از مظهری قصه آ  جو  در را آن جریان جتما بتوان

طبیعی روال و دارد جریان آ  مانند که اجتماعی دانست؛

طی کندمیخودرا کهگونههمانهایپیشتوهایناخالصاما

.قوطینوشابهندیآالیم،اجتما رانیزکنندیمآلودگلآ را

بهشماراجتما یهایپیشتنمادیازیوانیمرانیزهایرالهو

آورد؛اجتما سیاهوهالمیکهآدمیرااحاطهکردهاست.به

یصویرذهنیآ  گوناگونیدریهاصورتبهعقیدهجانپک،

 هاهر ادبی دریاشودیمآثار یک از یا؛ گرفته طوفانی ی

آ نوشیدنی.بهنظراوجذابیتیصویرآ استکهایجرعه

براییهادهیایواندیم مختیریرابهذهنمخاطبارائهکند.

نابودیاستاما یخریبو نماد سیل و امواج و یوفان مثال

آ ایجرعهیایعمیدغسلبهشکلآ مراسطیواندیمگاهی

جذابیتیصاویرذهنیدیگویمپک9هاهرشود.بخشزندگی

خوانیکمباتوصیفبرادردخترکه
تبهپایانکنارجوبآبنشستهاس

همراهرسدیم به برادر شاید .
 فروختهاست.خواهرشبادبادکمی
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برایبهیصویرکشیدنیوانیماستکهایگونهبهآ  آنرا

دوروییکسکهیایضاددرونیدراثرادبیبهکارگرفت.

اینیصویرداراییضادرایوانیمبایوجهبهآرایجانچک

 از که آبی دریافت؛ یکط خوان آ  جو  سویکدر

ازسویدیلریحتبخشزندگی و یرثیراستوجریاندارد

آلو مظهر صنعتی و مدرن درزندگی دائط جو  است. دگی

حالپروخالیشدناستودرآغازوپایانقصهحضوردارد.

دختردکنارجو بادبادد انجامقصهفروشدیمابتدا در و

 دیدهداغبرادر فکر جو نشستهو جو بسانکندمیکنار .

 و دارد را خود روانی سیالیتو ایراقاتیراوتبیروزگار به

.دکنمیپیرامونشگذر

 دختر برادر ذهن از که فکری با پایانگذردیمقصه به ،

اوبهاینرسدیم همهخواهدیمکهچقدردلششدیاندیم.

هاآدماین بکشد. نمادگویایازیواندیمنیز«هاآدمهمه»را

هیط او چون کودکانی ح  در که اجتماعی باشد؛ اجتما 

کندمی شدن له به هاآنو یهاچرخزیر .نهدینموقعی

پسردباچنیناندیشهودیدگاهیبهیضادبااجتما وجهان

یضادوینشیکهدنیایخیزدبرمیاطرافش برایاورحطبی؛

■یعبیهکردهاست.



هانوشتپی
نقدنویسی، -0 و ادبیات مطالعه روش کویل، مارتین و پک جان

.00۶،ص39سرورالساداتجواهریان،مروارید،

9- www.leilasadeghi.com/others. 

 .۶-۵،صص00لیالصادقی،گریزازمرکز،مروارید، -1

.31-30جانپک،صص -۱
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 «پیراهن زرشکی» داستانبر  نقدی 
«قنبریسحر»؛«کبصادقچو»نویسنده


کامال ارکیکاویارهاکماننداغیبکچوبکیراهنزرشیپ

استیسمینایورال هنکتو ی ایاشارهقابل کهان کچوبست

فرایر گرایانهواقع ویسمینایورالیفضایهدامن اجتما  از را

نیادرییهامثالادامهنده)دراشکبهمذهبهطیبردهوحت

(.ودشیزدهممورد

 هکایجامعهطیویبلنهایساختهکهچوبکایجامعهدر

دار اودوجود باو درگرایانهواقعیدیدفق  بدون نظرو

ه یگرفتن و مالحظه رآیلطافتچ یصوان ده،یشکریبه

 .زنندمیاریحرفاصییانسانیرفتارها

ینو در رفتارهاداستانسنده به یاشاره غیرانسانیمتعدد

نظرهوقاحتشدرکدهیشکریبهیصوارهاآننوعیبهردهوک

 :سدینویممثالطوربهمشخصشود،خواننده

ن» معطل خدا زوک...یورو گربهدن بدینکشورش مشیط

خایب یاشبعالط!درون. چخدو رویدیشدو نیزمیله

 .«مونده

 :گویدیامی

« بهکاندهبودهاآنفق  بنا ه

یرویپ وحشیکاز ویروش انه

سیپوس جاودانیقیونحقکده، اویو

 «.زدندیمرابرهط

مرده،نهبراییکیهنهبراککندمیبازگوارییهاآدماو

واندقائلبرایخودارزشینونهحتااطرافشیهزندیهاآدم

 .شودنمیدهیدهاآنازبشرمتمدندریچنشانیهدرواقع

اعتمادبییستجزافرادینیزیچایجامعهنیحاصلچن

ب گودروغهطه رو، دو طیبمنرعت، از، شپر و وکسوهن

دکیافراد اطرافیابزاریدیه برایبه دارند، خود مثالیان

شیهوماجراییثومازآسکشیپهسیطنتداردکیدرستوقت

پردازدیمهیسهاووآسییثومدارددرذهنشبهمقاک،دیگویم

 وجه درکندمییسربرارهاآنیهاشباهتو نظرشو

 بدباشد(.واقعا هیه)اگرآسیآسبدذاییبهاستیآدمسیطنت

.داشتبهنلاهسیطنتبهشمسیدیدیشودیمچنینهط

 بیکسوسال9-2احتماال دختری و یکییفنرسیده به ه،

بی خانمانکهپیشسیطنتاستو کهایدوستیانسانینها

سیطنت او ح  خرجیواندیمدر و او فروختن کردنبکند

برایخودیهاپول فروشاو استحاصلاز شمسیدرواقع.

.ابزاردستیکآدمشودیوانستینمبیشازاین



 کیثومدرخواستسیلارداستانقسمتیاز کهسیطنتاز

دارد)کندمی خودش اینکه وجود ازااینمونه(با ست

استطیبمنرعتکهگرتیطحاصیشافرادایجامعه غیره .و

ودرواقع دارد خسیسی صرت هط سیطنت وبدذاییهط

درحدامکانازافرادخواهدیمکهدلشخواهیخودنوعیبه

.دیلراسترادهکندیاخود

کیثومدرواقع.استیرملقابلکیثومبهشمسیهطواکنش

 را او خو  و خوانده را سیطنت شناسدیمدست افراد.

یهجامع و دارند شناختباالیی هط باخوبیبهچوبکاز یا

 و دروغ هاهرسازیو با یا و قهر و پسهطدوروییدعوا از

.آیندبرمی

 موجب نه امر افزایشایزندگیاین موجب بیکه راحت

.شودیمهاآنسوهنوشکبهدیلریوکاهشاعتمادمیان

ینو شیهاتیشخصسنده خو  یمامشناسدیمرا از ،

عواطف روحاحساسات، یو هاآنات

برا و است وقتیهمیمطیع هط ین

 دیگویمسیطنت کیونیح»: گرتیم!

ا دنییو همین یا روین دختر دونه ه

 اکداشته او«نطجوونمرگشدهیه ،

یضاد شخصیبالفاصیه از تیکه

ش ذهنخواننده در او رفتار برطرفکسیطنتو را لگرفته

 :دیگویموکندمی

ا» بیندلسوزیاما زباناو سر دلشیفق از رونآمد.

یهخودشبداندبراکهبدونآنکمردهنسوختهبودبییبرا

ازکیراهنزرشیرربودنپکاثرفهبرکیجانیردنهکخاموش

رابعدآننحرفرازدویبودایافتهراهیثومبهسرشکنگچ

.«ردکفراموش

ایدسته رفتار گرایانهواقع یدیدبا داستاننیادرکچوب

متدین یمذهب گروه از هب و کندمی یاوکوا را جامعه و

نجامعهیهبهنامدکینیمتدهاهربهیهاآدمشد.کیمرییصو

هبنامنجسومبا کیرزنی.پدهندیمقبلجیوهازیرکثیفرا

سیطنتقرآنزدهونویدداردودمازیبودن،وسواسافراط

پ زور به و دروغ به یاجریرا پیوبردمیشمرد نمازشیا

 مراودهداشته.احتماال هباسیطنتکمسجد

سلطنتدهانمردهرابهجستجویدندان
ترکند.انگارکهنویسندهوقیحطالبازمی

ا بیاننیاز برای را دیگر چیزی صحنه
 انسانیپیدانکردهبود!یهارذالت
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فضاهایچن یسین و اوجیچندیریثکاه به قسمت ن

ازیروقیحانهبدیرویینظرخوانندهفضاهدرکیطوررسدیم

 .شودینمجادیردهاکطیسندهیرسیونهکییفضا

شرو یخاصیومهربانکیریزسیطنتبایمثالوقتیبرا

یعر ماجرایبه یزندگیفکردن درسؤالیککندمیخود

پ خواننده کدیآیمشیذهن حاضرشدهواقعا آیاه سیطنت

براکبهکمکیبرا اوبازگوییثومیمامگذشتهواسرارشرا

بجیوهینظرمخاطبعجنامردرابتدادریامسیما ند؟خبک

عمشخصیههدفسیطنتازگرتنوقاکامابعدازآنکندمی

 .شودیمارکشآشیبراچیزهمهشودیم

هکاستیوقت حانهیوق یفضا نیاگیریاوجلرازیدیمثال

جستجو به را مرده طالدندانیسیطنتدهان .کندمیباز

 نوکانلار وقیه ایرحیسنده چنیاز برایدیزیصحنه را یلر

 ردهبود!کدانیپیانسانیهارذالتانیب

یهم ذهن شدهاشبا ن است باعپشده پول یمامکاز ه

شیهاتیفعال جمیه جهتکاز در و... محبت صحبت، ار،

مثال،یبراباشد.سیطنت،اشیمالدنبهاهدافومنافعیرس

ارزشواالنیمییحت براکییاز پیه و مردهیاموال راهن

بههمینارشقائلکخودوی،براگذاردیم نعیتهطیست.

ینو بازگوهاارآنکسندهمدامطرز ازکندمیرا مالیگچنو

حواسیردنموهاک راهندریسیطنتبهپدانگششمرده،

 دمر از کار، کحین با مرده ویرواحتیاطیبیردن سنگ

 .زندمیحرف...اوویختنآ سردرویر

حرفایمردهسندهازیهنوکیانیپایهاقسمتداستاناوج

هنهنورکیبازشده.نلاهیکیبهچشمانش«حاال»کهزندیم

ستینآنهآرزودرکی.نلاهدنکیممترثرانرآیکیونهیار

نابودشدهو ودرنظرشسازدنمیمتعجبانرآچیزهیچو

 .هاستومسخرمعنیبینشیآفر

کندبازگومیاریحالآدمواقعدرسندهینقسمتنویادر

شناختهوبهعم ناگوارخودرایهجامعاملکوتکسهدرک

انجامدادنداردیبرایارکنهینآدمی.چنبردیمیپهفاجع

حرف نه یعجبیبرایو نه احساسخاصییگرتنو برایو

است مرده یک فق  و ابراز . چنین در که ایجامعهآدمی

حسیبوجانیبیکجسطصرفا ،هستامامانندبقیهنیست

 .است

درنهایتهطواکنشسیطنتقابلاشارهاستکهچشمان

■.بنددیمچیزهمهرابهرویجانیباینجسطیبازشده
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 «تن ن چهلسامیرح»های کوتاه  بررسی مجموعه داستان 
 «رضانکوئی»



 همجموعدر ی درایمقالهپنج بعد به شماره این از که

ماهنامهادبیاتداستانیچودخواهدآمدبهبررسیمجموعه

عنصریهاداستان بر یکیه با ین چهل امیرحسن کویاه

داستانیپیرنگخواهیطپرداخت.



ساعتپنجبرایمردندیرداستانقسمتاول:مجموعه-9

است

.ساعتپنجبرایمردندیراست-0-0

است دیر برایمردن زندگینویسندهداستانساعتپنج

 و خوا  مرز در که است است.یداریبجوانی سرگردان

میداستان آغاز او کودکی رؤیاهای با هیجربشود. زندگیی

پیش از بعد نویسنده باورناموف  این بر را او کولی، گویی

 میکندمیاستوار مرگ با فق  راکه واقعی زندگی یواند

زندگی به ساعتپنج، دقایقیپیشاز نویسنده کند. یجربه

دهد.خودخایمهمی

درداستان و است روایتخطی فاقد

است:ختهیردرهطآنزمانومکانواقعی

می» که مقابلارسطو پیرنگازدر گوید

می آغاز میابتدا دیلرشود، از یوان

یادنویسنده هوراس، کهن، دوران مهط

کردکهمعتقداستحماسهبایدازمیانه،ازوس ماجرا،آغاز

کنندوجزئیاتشود.بسیاریازراویانازایناللوپیرویمی

پسهاوموقعیتمربو بهشخصیت ازشرو هایپیشینرا

آورند.میداستان » 9991)ماریین، ، روایت11ص زمان )

داستانیننیزگاهدرگذشتهوگاهدرزمانآیندهاست.چهل

رؤیاهایکودکیآغاز با

وآمدرفتشودواینمی

بهکودکیوبازگشتبه

در نویسنده حال زمان

 یکرارداستانسراسر

شود.می

و عقاید با نویسنده

اصولسنت هایرایجو

 یشدهفییعراخالقی

است. ستیز در سنتی

ازهمین هاستکهاورا

وسردرگطوآشرتهدرمیانخوا وکندمیجهانواقعیجدا

یرکرسنتیحاکطاستیهندینماسازد.مادرمیورغوطهرؤیا

 محصور را »کندمیکهکودکیاو مواهب: فریادکشید: مادر

نکنی! گِیی را لباست باش )چهل« ،  9999ین، ، (2ص

یومی» بیا )همان،«خواهیبازفتنهدرستکنی.مادرگرت:

 هط1ص ) در دیدهداستانچنین نیز خود با آدمی ستیز

دنیزکشمکشدارد.او،شود؛نویسندهبادرونوروانخومی

می بهرؤیاها ایندرگیریخودرا پیشنایواناز گوییسپارد.

 خوا کولی نمیو رها را نویسنده رؤیا، درو کولی کند.

 برای بود، گرته او به مثلاشیداریبکهاینکودکی هط

)همان،«بایدبمیری!»...هایششودیکراهوجوددارد:خوا 

درستیزاست؛تیمحدودعمربادیوارهاییههم(او99ص

 از نایوان همقابیاما ی هاآنبا مبهوت، و گیج هایسال،

میزندگی شده بهکودکینیمهرها دستبهاشرا و سپارد

می رهاییخودکشی به مرگ با یا زند

 یابد: دست یعنی»موعود مرگ شاید

 همان به شدن هنقطمتصل وی دور

 دیلآنجاهمیشلی. دیواریکه هیچ ر

ندارد. وجود » )همان، روند99ص )

داستان آمدن وجود به پالتباعپ

پالتشخصیتعبارتاستاز»...شود:پیرنگ[شخصیتمی]

چلونلیایجادخصوصیاتشخصیتیازجمیهخصایلروانیو

نیزمشخصاتصوریمثلشکلچهره،انداموسنوسالکه

داستانی شخصیت برای منویسنده یاش کهینحوبهاندیشد

اودر نو شخصیتاوخواهدبودوداستانرفتار متناسببا

 واقعیتداستانیکمکداستاناینبهحقیقتمانندیدر یا

کرد. خواهد » 9999)خسروی، ، و92-99ص یقابل )

کشمکشذهنیشخصیت،نوعییردیدوانتظاررادرمخاطب

 کندمیایجاد ابتدای همان از کودکیداستان. رؤیاهای

یردیدیداریوبخوا میانوآمدرفت و انتظار در مخاطبرا ،

بردیفروم اینپیشیهیوبه، بر مرگنویسنده از کولی گویی

راهیعیی می یکیاز داستانافزاید. یعیی در هایهایایجاد

دربالیکییریودروضعیتوداستانمدرنگذاشتنقهرمان

چ در است، دشوار شرای  شرایطی: اصیی»نین شخصیت

مجبوراستکهازمیاندویاچندعمل،یکیراانتخا کند

استیادریرجیحیکیقبولرقابلیغگاهیدوراهکهدرحالی

هایرایجونویسندهباعقایدوسنت
 اخالقی سنتییشدهفیتعراصول

هاستکهاوراست.همیندرستیزا
 .کندازجهانواقعیجدامی
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 دالیل دیلری ندارد.ایکنندهقانعبر وجود )میرصادقی،«

(999ص،9999

داستان است: بسته پیرنگ دارای پیرنگ»... نو  این

گیریشودکهنتیجههایی...بهکارگرفتهمیمعموال درداستان

دارد. محتومی و قطعی » 9999)میرصادقی، ، (91ص

 از قبل وپنجیسنویسنده خودکشی »کندمیساللی امروز:

میوپنجیس یمام پنج.سالت ساعت سر درست «شود.

)چهل ،  »99ص،9999ین، بیستدقیقه( و ساعتچهار

راهاآنقرص[کفدستشریخت.فکرنکرد.]چندیاییبود...

ایآ نوشید.چندلحظهصبرکردرویزبانشگذاشت.جرعه

(91)همان،ص«همهرایاآخر.هطدیلر.بازچندیاییوبعد

 هیشبزینداستانفرم به: داستان»است که طوربههایی

(22-29ص،9999)نایت،«پذیرند.آشکارپایانمی

از(Paranoia)پارانویا یکی

هایپسامدرنیسطاستکهمؤلره

 این داستاندر دیدهوضو به،

می انوا »شود: از یکی

هایشایعانسانپسامدرن،پارانویااستکهشکوجوییروان

مهط دیلران، جانب از یوطئه یصویر و یرس و یرینیردید

هستند.وییگی آن های » 9999)یدینی، ، »992ص مادر(

ص،9999ین، ،)چهل«یرساند.آیندهمرامینهگرتهبود:

این(»99ص)همان،«یرسید.همینمیدیدوبراینمی(»1

دیلراز»(99ص)همان،«فهمط.؟هیچنمیاستیخوابچه

(99ص)همان،«ام.برو؛بروینهایطبلذار!دستتخستهشده

جایبهدیروز(»...99ص)همان،«خوا ؟خوا کجابود؟»

قرصمی یا ده قرص، یا خوا خبریدو از هط باز خوردم.

نبود. )همان« »92ص، قولیکساعتیاشکمی( ریختو

باشدمی وفادار او به این از بعد داد بیشتر؛ هرته یک اما

هط99)همان،«گذشتکه...نمی شخصیتاصیی( چنینینها

؛وماندبدونیلییرمیداستانایستاداستویاپایانداستان

گذشته و حوادث از خواننده آگاهی در ذهن سیال جریان

ایدارد.نقشعمدهداستانییشخصیتاص



تصادفمحض-0-9

محض خاطرداستانیصادف به که است شوهرداری زن

پنهانیبههمراه یکروز همسرش، یراهطبا عدم اختالفو

ییازگبهگیراستوکهجوانیکشتیبهروزاشموردعالقهمرد

 از کسی و آمده زن محیه خانهتشیهوبه از نیست آگاه

گریزد.می

کالسیکاستداستان یا روایتخطی ودارای چهار؛ از

قسمتیشکیلشدهاست.درقسمتاولباگرتلویهمسرو

می آشکار شوهر و زن بین عمی  اختالف ناهید شود:مادر

« عمل، مانند روحیوییگییدهندهنشانگرتلو های

هجاهایبریرکیداست.کیماتبهکاررفته،داستانشخصیت

موضو مکپخاص، گرتلوها، مضمون و   یوبیندیپستها،

ییرظ للزشصدا، و غی  یا نادرست همههای زبانی های

روانیافرادداستاننشان یجربیو پیشینهذهنی، «اند.دهنده

 9999)عبدالهیان، ، شدن29ص وارد با دوم قسمت در )

؛دهدمیداستانبهروزومعرفیاو،نویسندهمقدارییعادلبه

با سؤالاما بیبعضی های یعیی  و انتظار به داستانجوا 

ازکجاآمدهاست...دانستینمآنراستهکسی»زند:دامنمی

کسوکارشهطانلارگیپایلانبودندیاشایداسرراینو...یا

ین، ،)چهل«داد.دانست؛چیزیبروزنمیکرمان.کسینمی

9999 بهروز92ص، و ناهید آشنایی با سوم قسمت در )

میداستان بحران وارد لحظه»شود: کهبحران، است ای

کنندوعملنیروهایمتقابلبرایآخرینبارباهطیالقیمی

کشانندوموجبدگرگونیداستانیرابهنقطهاوجبابزنلاهمی

شوندویلییریمیداستانهایزندگیشخصیتیاشخصیت

)میرصادقی،«آورند.بهوجودمیداستانرخ اصییقطعید

 ، 9999 29ص، قسمتچهارم در خودداستان( اوج به

شود.رسیدهوهمسرناهیدازغیبتاووبهروزآگاهمی

شخصیت اصیی هستند:داستانهای پویا ناهید( و )بهروز

« طول در که است شخصیتی پویا، ،داستانشخصیت

ایازشخصیتاو،عقایدشودوجنبهدستخوشیلییرویحول

«اویاخصیتوخصوصیتشخصیاویلییرکند.بینیجهانو

 دارایدوشخصیتیادوخ داستان(فرم919ص)همان،

طر است.

منجربهیلییرهاداستاندربسیاریازداستانسیرحرکت

شخصیت یا شخصیت اصیی میداستانهای داستان»گردد:

می یلییر فرایند از چون است... یکحرکت وضعیت گوید.

یاییقیکندمی.یاخوداوبهنحوییلییرکندمیانسانیلییر

 یلییر او از اینکندمیما حرکت. ها اساسیِ .«اندداستانهایِ

(92،ص9992)اسکولز،
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کردزنیچایدرستمی-0-1

 زنی جستجوی سالمیانهروایت طول در ،داستاناست.

و خودآگاهی با روبخواننده خود نسبتبه او رونلرشیازه

اوداردویشدهسرکو شود؛نلرشیکهریشهدرجنسیتمی

خودراداستانکهدرپایانکندمیاورابهشخصیتییبدیل

دهد.دراختیارنوجوانیکهخوداورابزرگکرده،قرارمی

بیرونیوجودداردویکداستانر یکط»داستاندراین

یکدیلر[رامنعکسویقویت]نوعیبهدرونیکهداستانطر 

کنند.می » 9992)دیبل، ، مریط99ص نهایت در که )

ادارهماشین نویس پویا شخصیتی به یبدیل را .کندمیای

 قبیل: از بیرونی نامه»عوامل زدند. زنگ کارگزینی رااز ها

مریطگرت:چشط،چشط؛همهراخوپیشازههرمی استند...

می ماشین امروز دانههمین یک نمیکنط. هط را گذارماش

می شده هط شب ده ساعت یا اگر بماند... فردا ماند،برای

ماشینمیمی )چهل«کرد.ماندوهمهرا ص،9999ین، ،

91 رامی»(، عیی زحمت زبیده از کمتر هط من گرت

ام.نکشیده » )همان، 99ص که»(، هط خواستلاری خب

 کهوپنجچهلنداشت...دیلر بود بعد مال این بود. سالش

نمیدیفهم را مردها نمیاصال  را بودن زن «شناسد.بیند،

پدریهطباالیسر»(وعواملدرونیازقبل:99ص)همان،

دستش یا بدهد.نداشت نشانش را دنیا ببرد و بلیرد «را

 نه»(،99ص)همان، آنلکایه! اماآندخترمکشمرگما،

ونمی بزند قاپ دستش از را عیی مجانی و مرت گذاشت

«ببرد. (91ص)همان، هُرمناگهانبهیادعییمی»... افتاد.

زدوکرد،دلشیندیندمینرسیگرمرارویصوتحسمی

 )همان،«خواستنقشزمینشکند...عجیبمییکسستیِ

گرت:خودم؟خودممریطهمیشهپیشخودشمی»(،99ص

کیست؟ دیلر » دانش91ص)همان، عیی نیز و سال( آموز

عوامل یرونیبآخردبیرستانرا، انلارهمیندیروز»ازقبیل:

بودکهزبیدهدستعییراگرفتوبهاینخانهآورد...دوسه

کهرویرکا ایستادهبود،بینطورهمانشوهرزبیدهماهبعد

منحرف جاده از یکهو که کامیونی پوزه و ماشین این درِ

زبیدهبهکیرتیافتاد.به»(،99ص)همان،«شود،لهشد.می

ص)همان،«شست.شانرامیرفتوانوگهمردممییهخان

91 وقتآن»(، لندهور واشسروکیهگندهشکطآن شد پیدا

کرد. صیله را زبیده » 99ص)همان، با»(، که دید را عیی

 کنار روپیادهدختری صحبتاست. ایستاد.جاهمانسرگرم

دستبهبازوودوبارکمیخندیدندودخترحتییکیهاآن

هایطعییگرت:دوست»(،99ص)همان،«عییزد...یهشانیا

میمسخره میام بیکنند. برنمیضهعرگویند ازت «آید.ای...

عییگرت:راستش»(وعواملدرونیازقبیل:91ص)همان،

بی وقتاین بعضی پدری اذیتط خییی چیزهاییکندمیها .

«بامادرمصحبتکنط.هاآنیوانطراجعبههستکهاصال نمی

...چطوربلویطمنیکپسرم»(،19ص)همان، ؛عییگرت:

 هست...ییهاصحبتیعنی » )همان، به12ص یوجه با )

یوانیادآورشد:دگرگونیشخصیتمریط،می

کنندکه...برخیمنتقدانفمینیست...ایننظررامطر می
یراوت مطاب با هایسنتیویاریخیناشیازمردانوزنان،

پیرنگیهمواجهطرز جهان، برمردانهوزنانهبا هایخودرا
 میفرضپیشمقدماتو ممکناستهاییمتراوتبنا کنند.

اصولبوطیقایارسطوییفاقدپیرنگیابرخیآثارادبیبنابر
همیننلرش بنابر اما هایدارایپیرنلیضعیفییقیشوند،

هاینوقیمدادکنند.دراینرابرخوردارازپیرنگهاآنجدید،
پیرنگآنچهحالت فرایند ناکامیدر ارسطو نظر باز هسازی

 و عینا  و صرفا  آمده یکثرجیوهیسادگبهشمار و ینو  ایاز
(999ص،9991شود.)دپیل،فرهنلیوادبیمحسو می

 استداستانشرو  یعادل ودارای زمینه؛ میانه هایدر

شخصیت یحول و یلییر از اصیی عواملهای ونظر درونی

ودرآخرنقطهاوجوپایاناست.کندمیبیرونیرشد

هط درداستانچنین نویسنده استو دارایپیرنگبسته

 یکازنشانمیوضو بهداستانپایان هر سرانجام که دهد

جوا شودوسؤالیرابیهایاصییبهکجاختطمیشخصیت

گذارد.باقینمی

مسیرش در و دارد صاف و مستقیط جهتی داستانی فرم

چندمانعوجوددارد.







رودمیعسلماهزنیبه-0-۱

 به بامیعسلماهزنی که است جوانی زن روایت رود

ایروند،اماسرر،خاطرهبهجنو میعسلماههمسرشبرای
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 زنده او وجود در را کهنه و خاطرهکندمیدور از؛ که ای

 نوزده نوجوان با او نوجوانی عش  پردههایسالماجرای

سربازیبرمی به او خاطر به جوان جنگمیدارد. در و رود

داند.شود.زنخودرامسببمرگجوانمیکشتهمی

جمیهداستان میبا ایآغاز که اصییدربردارندهشود گره

داستان هست: »نیز رسیدند که آبادان هفاصیبه هایآهی

برمی سینه از زن که باری کویاهحسرت شد.آورد «یر

(91ص،9999ین،)چهل

بعضیافکنیگره که است دشواری موقعیت و وضعیت ،
هاوها،راهوروششودوبرنامهناگهانیهاهرمیطوربهاوقات
مینلرش یلییر دارد، وجود که را هایی در ،داستاندهد.
هاوجزئیاتوضعیتوافکنیشاملخصوصیاتشخصیتگره

وکندمیهاییاستکهخ اصییپیرنگرادگرگونموقعیت
دهدوعاملاصییرادربرابرنیروهایدیلرقرارمیشخصیت

می وجود به کشمکشرا ،  )میرصادقی، 9999آورد. ص،
91)

 آخر یا مرد برعکسیرکر داستانو دارد: ادامه فکر»...

غیبهمی حالت این بر عاقبت زن ... و گذراست حالتی کرد

کرد. خواهد )چهل« ،  9999ین، سیر91ص، ادامه در )

شخصیتنویسداستان معرفی با نده ایجادداستانهای به

کمک اولیه نلرانیکندمییعادل جستجویزنو اشبهاما

می خواننده حالتیعیی در ایجاد زمان»انجامد: زنپرسید:

(باواردشدنمردبرای99)همان،«بودید؟اینجاجنگشما

 عیتنلرانیزن، به کداستانپیبردن مرحیه شمکشوارد

می اوازیوچیزیپرسید؟»گردد: ... ص)همان،«مردگرت:

29 پایان در داردداستان( قرار اوج نقطه رویدادنیز آن و

روندومنجربهآنسمتمیداستانبزرگیاستکهنیروهای

خوانندهبههمراهمردازعیتنلرانی؛وگرددمیگشاییگرهبه

زنگرت:فق نوزدهسالش»...شوند:وجستجویزنآگاهمی

«بود. برایط(»21ص)همان، اوبهخاطرمنمُرد. زنگرت:

فرستاد.منفق هردهسالداشتط.پدرمهایعاشقانهمینامه

هایشزنگرت:اودرنامه(»21ص)همان،«رفت.زیربارنمی

ایدرنودیکیپهکهزد.خانهبرایمنازیکخانهحرفمی

سبزکندمیاطرافشیاچشطکار )همان،«است.سبزاست،

در21ص همانهتلمحلاقامتآناناستو منظور که )

مردگرت:»پذیرد:دریعادلثانویهپایانمیداستانآخرنیز،

 کرد. خواهط خوشبخت خوشبختطورهمانیرا مرا که

ای.کرده » )همان، 21ص یاداستان( خطی روایت دارای

آنرعایتشدهداستانکالسیکاستوخ سیرکامل در

 اصطالحیاستکهازسینماداستانخ سیرکامل»است:

 اصیی طر  معنای به سیر خ  است. شده داستانگرفته

داستانچهایراقیبرایقهرمان»است؛چیزیکهبهپرسش

میافتدیم پاسخ دهد.؟ » 9992)کرس، هط19ص، چنین(

 مندنیداستانآخر شهریار نظر با است: همراه وجدان»پور

.«شودانیباعتراف...دلیلمناسبیاستیاداستانیایمعذ ،

(992ص،9991،پوریمندن)

سرنوشتداستان اللو این در است. بسته پیرنگ دارای

شخصیت اصیی میداستانهای بهمشخص منجر و گردد

گشاییمیگره فرمِ پایانراایاستدایرهداستانشود. کهما

گردیط.شخصیترادرقسمتیبینیطودوبارهبهاولبرمیمی

کنیط.اندازیطویاپایانرهایشنمیگیرمی

ویترین-0-۶ نور در زنی

ایستادهبود

همراه به ماجرایمرموریاستکه

دهدویکزندرنیمیدوستشنلهبا

 نلهبانی ویترینهاآنمحل نور زیر

ملازه مردبا هاییکهدارددغدغهیههمایپناهگرفتهاست؛

هاست.روایتینهاییآدمداستانشود.بازنهمراهمی

ناشناختهومبهطایمسئیهازابتداخوانندهراباداستاناین

 ملازهکندمیدرگیر ویترین نور زیر در که یکزن ایپناه.

ازشهرستانآمده،»رادریهرانندارد:کسهیچگرفتهاستو

ندارد. یوییهرانکسیرا  )چهلین،« ،9999 (99ص،

ینهاشناختخوانندهاززن،پسریاستکهدرمیانگرتلوی

صاحبیکپسرکطدستشود:خبدومرموربداناشارهمی

»...(،99ص)همان،«ت،ولیاویویسربازخانهاست.کههس

ایستادهوآنجاطورهمانام.خییی...ازدستآنزنکهکالفه

نلاه را .«کندمیما ، جا»... بلوبرودیکجایدیلربایستد،

نیست. قح  که » )همان، 99ص دیلری و صورتبه(

آید،بهماخداراخوشنمی:»کندمیغیرمستقیطازاوحمایت

 ندارد. کاری هطآنجاکه نور خو  داده، یکیه دیوار به

خواهیخبزناستدیلر،یکزن.شکیشرامی»،«هست.

(مرموردیلرنیزمشکالتخانوادگیو91ص)همان،«چکار؟

داردومقداریازحجط مربو بهداستاناقتصادیخوشرا

اوست. مشکالت ...« خانه،زنط: برگردی نباید دیلر گرت

.ملروقتیجاییراپیداکردهباشیوبیاییماراهطوقتهیچ

ببری. » 91ص)همان، ،) اشتباه»... ازدواجما همانابتدا از

 آدمبایددنبالکسیمثلوضعشانهاآنبود. بهترازمابود.

بلردد. «خودش ، گذاشته»... پا زیر را شهر اینهمه با ام.

شوداجارهکردیازههایکزیرزمینچهلمتریهطنمیقوقح

ونشانخ اینباربرادرشبرایط»،«خواهند.پولپیشهطمی
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مستاست. همیشه است. کشیده » پساز99ص)همان، )

 مرمور، دو بین گرتلوی و کشمکش یعادلداستاناین به

میمی خود معمول کار بازرسیو مشلول و درگراید شوند.

همراهیمرموربازنمنجربهنقطهاوجوایجادداستانخرآ

می ثانویه بحران صندلی»گردد: روی را ینه ایستاد. جیپ

ازکامال جیپ افتادند. راه بود... روبرویزنایستاده چرخاند.

بودندکه سایه یا بعدفق دو ویترینبیرونآمدند. نور زیر

یآرامبه به جویآ  کنار میدستنییپااز «رفتند.خیابان

(91ص)همان،

مثلاکثرداستان کالسیکاستو دارایروایتخطییا

چهلداستان میهای پایان به اوج نقطه در فرمین رسد.

نیزدارایدوشخصیتیادوخ طر استکهامتدادداستان

میمی همراه یکدیلر نهایتبا در و شوندیابند به داستانو

میاللویپیرنگ وداستانهایدهندشخصیتبسته )مرمور

شخصیت نیز میزن( پویا آخرهای در نهایت در که باشند

کنند.ناشناسبودنزنوعدمدیدنیلییراساسیمیداستان

 آخر سکویشیا و او انتظارداستانچهره حالتیعیی و بر

افزاید.خوانندهمی

.هانشستهاستزنیرویچمن-0-۵

نشستهاستزنیرویچمن» روایتینهاییزنیاست«ها

،امارابطهروحیکندمیکهدرکنارهمسروفرزندشزندگی

وجودندارد.هاآنواحساسیبین

سهنررهاست.زنیناشناسکهیاخانوادهمربو بهداستان

هانشستهاستذهنزنخانهرارویچمنهاآنبیرونخانه

رابطه عدم ینهاییو خاطر به خانه زن است. کرده مشلول

کندمیبااواحساسهمدردیخانوادهحسیوروحیباافراد

کهازاویاینسبوچندینبارباویحرفزدهاستوشناخت

باشد.اینپیلیریمداومازشوداززبانزنخانهمیحاصلمی

عیتزنغریبهوعدمشناساییکاملاوبریعیی وانتظاروض

باز»(،19ص)همان،«انلارعر است...»افزاید:خوانندهمی

هانشسته.مدییستکارشهمیناست.حالهطرویچمن

می روز هر بچهدیلر منگرتشوهرشمرده. به هایشآید.

«هطدیلر... 19ص)همان، نلر»(، باشد. تمالبایدمهاجر

«کجاست. نمیمی»، مرده شوهرم وقتی از یویگوید یوانط

جاگیهزندبیرون.همیشههطهمانخانهبندشوم.ازصبحمی

یرسطگویدمیآورد.مینشیند.یکسادهطباخودشمیمی

 و بمیرم کسهیچبمیرم. نرهمد. بوجنازهوقتآنهط ام

(،12ص)همان،«کننداحمقط.هاخیالمیبلیرد...گرتآدم

می» «کشد.سیلار می»، ینهایی یرسد.از » (19ص)همان،

آمد.حتیهیچصدایینمی»خودفاطیهطهمیشهینهاست:

 هچکصدای ی ... یا جاهمانشیر بودجاهمان، ایستاده که

بللکرد،چشط هارابستوپشتبهدیوارچسباند،بازوهارا

(19ص)همان،«پسِسررابهدیواریکیهداد.

چاردداستانایستاهستندودرطیداستانهایشخصیت

رفتهرفتهداراییعادلاستوداستانشوند.شرو یلییرنمی

 فضای از خواننده آشنایی بحراندچاداستانبا و یعی  ر

آخرمی عدمگرهداستانشود. با ازنیز استو گشاییهمراه

پیرنلیاستکهدرآن.:»...کندمیاللویپیرنگبازیبعیت

غیبهداستاننظططبیعیحوادث،برنظطساختلیویکنیکی

داستان در کهدارد. اغیبگرههایی دارند، گشاییپیرنگباز

 یا و ندارد وجود چشطمشخصی به زیاد باشد، داشته اگر

نمی عبارتدیلر به پیرنگگیرینتیجهزند، در محتومیکه

شودواگرهطدیدهبستهوجوددارد،درپیرنگبازدیدهنمی

(99ص،9999)میرصادقی، ،«شود،قطعینیست.

طر  پایان خالف داستانبر پایان سنتی، کویاههای های
نمی حل را مشکیی هاهرا  معاصر یوضیحادبی یا و کنند

شخصیتنمی برای ایراقی چه دهند افتد.میداستانهای
هارادوستندارنداغیبپسنوشتهگونهاینکسانیکهدرواقع
هیچایراقیاما»گویند:کویاهادبیمعاصرمیداستانازپایان
نیرتاد » متوقفشد.داستان»یا: ینها نشد یمام » :کهاینیا

«آخرشکجاست؟یهصرح»
گره عدم طر  از داستانداستانگشایی نو  این هادر

هانمایشوضعیتاستنهداستانگونهاینعمدیاست.هدف
وخودخودیبهحلکردنآنزیراخودوضعیتمبهطاستو

گره )کرس،بدون است. غیرممکن آن حل یا جالب گشایی
(911ص،9992
داستانجهتیمستقیطوصافداردودرمسیرداستانفرم

هیچمانعیوجودندارد.فق پسازخواندناستکهاحساس

واکنونازآنسطحآگاهیایطکنیطاطالعاییکسبکردهمی

ایط.ایطفرایررفتهکهبوده





نویسندهدرپاگردآخر-0-7

شدتبهایاستکهندهنویسداستاننویسندهدرپاگردآخر

رسدومیدرپیپیازوقایعپیرامونشمترثراست.خبروقایع

a b c 
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مرگین به معصومانه قربانیدیلریاستکه انتظار در او

می با او گییدستهدهد. به هنشانسرید، مرگی یعزیت

رود.بهپیشوازآخرینقربانیمیخواهیآرمان

 داستانساختار است. یلیر بدون و بدونداستانایستا

شکلمی رویداد، یا درحادثه یلییراتناچیزیدارد. و گیرد

می ایستا ساخت این یشخیصپشت اصیی یکاللوی یوان

انتظارکسییاچیزیبودن. ایناللوعبارتاستازدر داد،

 انتظار در هیچنویسنده بدون را زندگی از مقطعی و است

سپری انتظاریایستا یلییرمحسوسدر یا .کندمیحادثهو

داستاناینشیوهنو متراوییازدریافتواقعیتاست.طر 

بروجودینشیدرونیاستوارزنجیرهعنوانبه رویدادها، ایاز

و ایجادشده امر همانبدو از میانرویدادها ینشدر است.

هطگسترشمیمروربه یابد. ریختنداستانچنین هط به با

داستان به رویدادها زمانی هاییوالی

هااینداستان»شود:پسامدرننزدیکمی

 یاریخ، آگاهانه یحریف زمانیرثیربا

 را اینمیدوچندانپریشی کنند.

و یاریخ مرزهای شدن مخدوش

،عالوهبربههطریختننظطپردازیخیال

نشانزما آشرته نیز را حاضر زمان گذشته، رویدادهای نی

هاهطنامهشمابرایمرده(»99ص،9999)یدینی،«دهد.می

می بیهنویسید؟/ و پاسخمیهاآنالبته./ /هطبهشما دهند؟

(،919ص،9999ین، ،)چهل«کشد.هاطولمیگاهماهبیه

 ...« شناختیطبعدباخرا. اولهیتیررا ناپیئونزودیرما با ما

روسو. با یا شدیط آشنا » 919ص)همان، ،)« یهدستسَحَر

پنجره برابر از گاهیوقتعزاداران گذشت. میام فکر کنطها

واهمهاین بیها بیشنیست.های نشانی و نام » ص)همان،

گسستهوبدونارجا صورتبه(ارائهاینوقایعیاریخی919

یعیی  این بر میمستقیط فضاسازی یستیسورئالافزاید.

مبهطداستان در فضای یعیی  و یمؤثرنقشداستانسازی

دارد.

گشاییاست.اینشیوهرابازوبدونگرهداستاننو پیرنگ

می شیوه: این در دانست. نمایشی فق »یوان نویسنده

اشراوخوانندهکندمیشخصیتشراواداربهصحبتوعمل

یااستنبا کندکهچهوضعیتوخی وخویی،کندمیرها

 پشت میآنچهدر انجام است.شخصیت پنهان «دهد

(99ص،9999)عبدالهیان،

داستانجهتیمستقیطوصافداردودرمسیرداستانفرم

هیچمانعیوجودندارد.فق پسازخواندناستکهاحساس

سطحآگاهیواکنونازآنایطکنیطاطالعاییکسبکردهمی

ایط.ایطفرایررفتهکهبوده





مخاطبرادرجریانیرکرحاکطداستاناشارهبهنامچند

عزادارانبَیَل،براثرقرارمی هزارویکشب،بوفکور، دهد؛

وشمردهبود،شبیکهدریاطوفانیشدهبوداانتریکهلوطی

هابرّهگمشده.بهغیرازافسانههزارویکشب،سایرداستان

شده یرلیف معاصری نویسندگان یوس  به که بستبناند

واندخواهیرسیدهآرمان اینجهتباچهل؛ ینونویسندهاز

پاگردآخرشباهتدارند:

یداعی این واقعه... که هستند سطحها به نزدیک های
می را وآگاهی یداعیمیآورند دوبرند... اریباطی عامل ها

هواقع طیف]ی و هستند نامربو  هاهرا [
یا گرفته یصویرهای و اشیاء از وسیعی

پدیده و ... بزرگکیماتو هایکوچکو
شاملمی مشتردبودنهردیلررا شوند.
یواندذهنمیدرواقعههایکازاینپدیده

ایراق این ببرد. دیلری به یکی از را
دهدذهنحالتشودواجازهمیهایذهنیراباعپمیپرسش

غوطهداستانهایشخصیتسیالیداشتهباشدکهدرگذشته
بخوردودریکلحظهچندینزمانمتراوتراپشتسرهط

(999-999ص،9992درذهناحضارکند.)سناپور،
هط استداستانچنین پیرنگروشنلر کهدارای آن؛ در

شخصیت ایراقات و حوادث از بیشتر برجستهداستانها

شودوهمهبهدنبالمتحولنمیداستانودرمسیرشوندمی

هاآنبرایشناختبیشترحوادثشوداستانآرمانیهستندو

شناختبیشتریپیداهاآنرودوخوانندهنسبتبهبهکارمی

داستانکندمی چنین در پیرنگ چندانی. اهمیت از هایی

شود.برخوردارنیستوساختارسنتیپیرنگدرآندیدهنمی



فاءدارالش-0-3

باورهایعوامواعتقادبهشراومعجزهبهداستاندارالشراء

هاینامتعارفاست.شیوه

وداستان اصیی شخصیت است. مدرنیسط و سنت نبرد

فرعی(طرفدارانمدرنیسطهستند:کامال شخصیتی)انوشیک

اما؛خودتاستیهلنلشناسی.گرت:کیانوشراهطکهمی»

کردهبهش.حاالمی )چهل«گویداعتقادپیدا ،  ،9999ین،

991ص برایش»(، یا نیست دکتر که او جان مادر گرتط:

دکترکهرفتطپایطهمهآنبیماریراشر بدهط./گرت:دیدم

a b c 

پیرنگچنیهم دارای داستان ن
است کهروشنگر آن؛ در

وشخصیت حوادث از بیشتر ها
 شوند.اتفاقاتداستانبرجستهمی
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 مادر. بده حرف به گوش شد!... بهتر اعتقادکطیکچقدر

«داشتهباش! 999ص)همان، وضعاعصابطخرا »(، گرتط:

بی اضطرا ، افسردگی، خوابی...است. » )همان، (991ص

دیلر عظیط جمعیت و اصیی شخصیت مادر و نبایی دکتر

 سنت: طرفدار نمیزن»... را پدرشانها یا شوهر باید بیند.

واردکوچه»...(،991ص)همان،«اوالدذکورشان.اگرنهبرود،

(991ص)همان،«بینی.رامیکهبشویازدحامجمعیت

.نویسندهکندمیازروایتخطییاکالسیکپیرویداستان

شخصیتاصییومادرشبرییوگوگرتدرابتداباصحبتو

می دامن خواننده در یعیی  و بهانتظار که آخر یا و زند

ایراقدارایکهاینبدونداستانسراسرانجامدیمگشاییگره

خاصومهمیباشدرویموجیازانتظارویعیی شناوراست.

:داستانفرم





داستان آخر در و است پیرنگبسته بیانداستاندارای

شدهاستکهشخصیتاصییبایلییرعقیدهبهشخصیتیپویا

معیولی رواب عیتو پیرنگو است. وداستانیبدیلشده

بیماری از دشهایصعبرهایی و نباتالعالج یکیکه با وار

برایبیشترخوانندگانامروزیامریپذیرفتنینیست. حتما 

دراینزمینه:

کهاساسا مرهوماندآنپردازانقرنبیستطبربرخیازنظریه
 یعریری پیرنگ دستشمولجهانارسطویی به فراگیر و

گیریبرایشکلییینهابهگویندیوالیزمانیدهد...ومینمی
هااصوال جهان،زیرادربرخیازفرهنگکندمیپیرنگکرایت

شودیاپرسشازانلیزهایایراقیوخودبنیادییقیمیپدیده
 عیت است.یکیبهو شده نهاده کنار »( 9991دیپل، ص،
999-992)


نایداغسویک-0-0

آدمسویک زندگی روایت داغ برنای که است هایی

گذارند.میهایجنسیخودسرپوشعقده

یاداستان ابتدا از ارسطوییاستو دارایروایتخطییا

باشد.ایراقخاصیمیهرگونهانتهایآنفاقد

طر ...صحنه اساس و پایه بزرگ... های داستانهای
می صحنهمحسو  این به معموال  آراستهشوند قطعات ها

کهبهآراستننیازدارندیامؤثروعیتنیابهگویند،شایدمی
گیرباشند.چشط

گره و اوج میانی مواردیلحظات موقتی یا نسبی گشایی
هاآنهستندکهقطعاتآراستهقصدایجاد دارند. یهقطعرا

یواندوقوعشرابزرگیاستکهخوانندهمییهصحنآراسته
بایرسیاامید،پیشازآنکهپیش بینیکندوبرایمدیی،

(912-919ص،9992رخدهدمنتظرشباشد.)دیبل،
 قطعاتآراسته داستاناینعدموجود نمایشصورتبهرا

آوردکهدراینحالتشخصیتفق صحبتووضعیتدرمی

می ازعمل را خود برداشت یا است آزاد خواننده و کنند

یوخوخی  فرمداستانافراد صورت این در کند. استنبا 

یاصورتبهداستان ابتدا از استکه مستقیط خطیصافو

درآخرایندریعادلیثابتوایستاقراردارد.داستانانتهای

خ خوانندهبرداشتخودرابااطالعاییکهکسبکردهانجام

دهدبدوندخالتنویسندهواینپیرنگبازاست.می







هایهایایستاییاستکهبرعقدهروایتشخصیتداستان

سرپوش خود میجنسی را»گذارند: چادرها گرت: سمیه

روپوشی نداشتند. چادر منیره و مرضیه خودش، بردارید./

(،999ص،9999ین، ،)چهل«گشادوبیندپوشیدهبودند.

a b c 

a b c 
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)همان،«آید.نمیاینجاخانوم...گرت:...بپرسببینمردکه»

دوستندارمکسیبهینط»(،999ص خانومگرت:مناصال 

بزند./ دست گرت: شیطنت با نودکسهیچمرضیه با و ؟/

شانه روی به زد.پنجه مادرش های » )همان، (،999ص

نمی» گرت: عر خانوم این موطالییدانط دخترهای این ها

خانومگرت:»(،992ص)همان،«اند!خوشللراازکجاآورده

بعد»(،999ص)همان،«ها.انداینعر ببینبانوچهساخته

 خواستند./چهمیپرسید: کانادا دو خانومهر و بانو خورید؟/

سمیهگرت:ازآنیکیکهقرمزبود.چیاسمش؟طعطآلبالو

بانوآهی»(،991ص)همان،«هطییخبود.اشمزهیهداشت.

ازخوا بیدارم دیشبنصفشبیییرندوباره گرت: کشید؛

«کرد. 991ص)همان، بانوچهمی»(، ...گویدخانومگرت: ؟

می یکزنی زده؟/شبنصرهگوید ایاقشییرن به دفعه دو

(999ص)همان،«گرفته.مرضیهگرت:آره،سراغآقارامی

■.ساعتپنجبرایمردندیراستداستانمجموعه



منابع 


بابک. -9 دوازدهط،9991)احمدی، چاپ متن، یرویل و ساختار ،)

یهران:نشرمرکز.

 ،اصرهان:نشرفردا.داستان(،دستورزبان9929)اخوت،احمد. -9

مؤلفومترجطعبدالحسین9992)ارسطو. -9 ارسطووفنشعر، ،)

 ،چاپششط،یهران:امیرکبیر.کو نیزر

فرزانهطاهری،یهیرجم،داستان(،عناصر9992)اسکولز،رابرت. -9

 چاپسوم،یهران:نشرمرکز.

رضا. -1 9999)براهنی، چاپیسینوقصه(، نشر، یهران: چهاردهط،

 البرز.

(،یاریخبیهقی،چاپدوازدهط،بهکوش9992)بیهقی،ابوالرضل. -9

 خییلخطیبرهبر،یهران:انتشاراتمهتا .

(،پسامدرنیسطدرادبیاتداستانیایران،9999)یدینی،منصوره. -2

 یهران:عیط.

امیرحسن.چهل -9 است،الف9999)ین، نمانده فردا به چیزی ،)

 انتشاراتنلاه.یهمؤسس،یهران:چاپسوم

(،ساعتپنجبرایمردندیراست، 9999).___________ -1

 انتشاراتنلاه.یهمؤسسچاپدوم،یهران:

91- ___________.(9999 بر دخیل هپنجر(، یهران:ی فوالد،

 انتشاراتنلاه.یهمؤسس

(،دیلرکسیصدایطنزد،چاپچهارم،9999).___________ -99

 انتشاراتنلاه.یهمؤسسیهران:

ابویرا . -99 حاشیه9999)خسروی، ،) مبانی بر یهران:داستانای ،

 نشرثالپ.

اَنسن. -99 9992)دیبل، در طر  داستان(، هیرجم، مهرنوشی

 طالیی،اهواز:رَسِش.

مسعودجعرری،یهران:یهیرجم(،پیرنگ،9991)دیپل،الیزابت. -99

 نشرمرکز.

عبداهلل. -91 بن مصیح و9999)سعدی، شر  سعدی، بوستان ،)

یهران: دوم، چاپ بلیو، قره سعید نیاد، انزابی رضا از گزارش

 جامی.

حسین. -99 9992)سناپور، جادوهای جُستارداستان(، چهار :

 ،یهران:نشرچشمه.نویسیداستان

حمید. -92 شخصیت9999)عبدالهیان، و شخصیت در(، پردازی

 معاصر،یهران:نشرآن.داستان

امروز،یهران:نویسیداستان(،نسلسوم9991)یوسف.عییخانی، -99

 نشرمرکز.

حسین. -91 9999)فتاحی، آموزشداستان(، گام: به گام ،

ارزشنویسیداستان نشر و آثار حرظ بنیاد یهران: دفا ، های

 مقدس.

مورگان. -91 ادوارد جنبه9999)فورستر، ،) رمان، یهیرجمهای

 انتشاراتنلاه.یهسسمؤابراهیطیونسی،چاپپنجط،یهران:

نانسی. -99 9992)کرس، پایان، میانه، شرو ، هیرجم(، نییوفری

 اربابی،اهواز:رَسِش.

محمدشهبا،یهیرجمهایروایت،(،نظریه9991)ماریین،واالس. -99

 چاپچهارم،یهران:هرمس.

مصطری. -99 9992)مستور، مبانی چهارم،داستان(، چاپ کویاه،

 یهران:نشرمرکز.

ها،شلردها(،کتا اروا شهرزاد:سازه9991)پور،شهریار.مندنی -99

 نو،چاپسوم،یهران:ققنوس.داستانهایوفرم

رابرت. -91 کی، 9999)مک اصولداستان(، و سبک ساختار، ،

یسینونامهیطیف هیرجم، انتشاراتی یهران: گذرآبادی، محمد

 هرمس.

سامراست. -99 9921)موام، هدربار(، ی و کویاه،داستانرمان

 امیرکبیر.انتشاراتکاوهدهلان،یهران:یهیرجم

جمال. -92 9999)میرصادقی، ازداستانودوستیب(.

 آورمعاصرایران،یهران:مجال.نامیهاسینوداستان

الف9999).___________ -99 عناصر ششط،داستان(، چاپ ،

 یهران:سخن.

میمنتمیرصادقی. -91 و جمال  9999)میرصادقی، ینامهواژه(،

 ،چاپدوم،یهران:کتا مهناز.نویسیداستانهنر

نویسیایران،دوره(،صدسالداستان9992)میرعابدینی،حسن. -91

 کاملچهارجیدی،چاپپنجط،یهران:نشرچشمه.

دیمون. -99 9999)نایت، نویسیداستان(، هیرجمنوین، مهدیی

 فایحی،چاپدوم،یهران:نشرچشمه.

،چاپهشتط،یهران:نویسیداستان(،هنر9999)ابراهیط.یونسی، -99

 انتشاراتنلاه.یهمؤسس

عیی. -99 زاده، 2/2/9992)حسن خودمان»(، با مواجهه از ما

 ،منبع:«یرسیطمی

http://www.etemaad.com 
ساره. -99 99/1/9999)دستاران، هدربار»(، چهلی ،«ینامیرحسن

 منبع:

http://www.irannewspapare.com 
ناصر. -91 99/99/9991)غیاثی، نبایدهای»(، و باید از زدن ین

،منبع:«محدودبومی

http://www.Bookz20.mihanblog.com 
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 «زاده اقبال شهرام» با «نگر هم» داستان نقد ارگاهک یاعضا نشست گزارش 

 «ایرج عرب» 

 

 ماه هکلشلدباخبرنلرهطارگاهکیاعضاازیکی19اسرند

درزاده،اقبلالشلهرامران،یلاییوانلامترجطوگرانقدرمنتقد

وارگلاهکسرپرسلتبلهخبلرنیلاانتقلالضمن.استیسار

بلارادوستانهنشستیکنهیزم،عا یسرشان،یاموافقتگرفتن

وصلدرسلعهبلازاده،اقبلالشهرامیآقا...ردندکفراهطشانیا

اقیاشلترغطیلعیهکلشلدگونلهایلنورفتندیپذ،روییگشاده

شلان،یابلاداریلدیبلرایداستاناتیادبدوستدارانازیاریبس

مانهیصلمنشسلتنیلادرارگلاهکیاعضلاازنرلرازدهییعداد

ازیمختصلرشلر اسلتالزمزیچهرازقبل.نمودندتکشر

.شوددادهشانیاآثارویزندگ

منتقلدوویراسلتارنویسلنده،متلرجط،زاده،اقبلالشهرام

سالنوجوانوکوددادبیات بلهکرمانشلاهشهردر9999در

دانشللاهدرانلییسلیادبیاتوزبانآموختهدانشاو.آمددنیا

انتشلاربلاراخلودادبیفعالیتزادهاقبالشهرام.استیهران

درنوجلوانوکلوددادبیلاتیهیلوبلهادبیلاتدربارهمقاالیی

ماننلدادبلینهادهلایدرعضلویتبلاوکلردشرو مطبوعات

کلوددکتلا شلورایونوجوانوکوددنویسندگانانجمن

انجملللنیرهیملللدئلللتیهعضلللودورهدواو.دادگسلللترش

.استبودهآنسخنلویودبیرونوجوانوکوددنویسندگان

.باشدیمقطرهنشریادبریدباو

:اوآثار

تلا کیرجمله–پسلندعاملههایداستانومقاالتگزیده

مهرگلان،یلاد-گاندی-یودورفیزویانجهانی،نوینینظمیب

صلریق:جلاودانلیدرد_ابراهیملینلادردربارههایییادداشت

تلا کشیرایو_عاشقینامهارج_نقدهاوهاخاطرهپور،نیام

تللا کویراسللتار_نیللاپللدراماکللرمنوجللوان،روانشناسللی

و ،جلینیکلر،کوگلاندبورا،سطیمدرنپستیارمانتیسیسط

سللاختارکتللا راسللتاریو_ممتللدخلل موسسللهیرجملله

_طاهریعباسمترجطکوهن،اسیوماسعیمی،یهاانقال 

"یخلوانکتلا یلرویجوخوانلدن"روانشناسیتا کراستاریو

،(کنلیط؟منلدعالقلهخواندنبهرانوجوانانوکودکانچلونه)

داریلوشمللان،خرابلاتدرتلا کراسلتاریونیلا،پدراماکرم

نللوامفرومانللده،یهللادولللتتللا کیراسللتاریو_مهرجللویی

براییرجمه»تا کیرجمه_نیاپدراماکرممترجطچامسکی،

اویتنینریتا«کودکان

:مقاالت

نقلد_آینلهدراسلتاینمترجمان_هنر؟یاعیطادبینقد

ملوراویکلودد،ادبیلاتدرزبانکارکرد:کتا یکازفصیی

_چیسلتیرجملهوکیسلتمتلرجط_مامجرکرستنناولر،

اسللطوره،_نظللریمتللونیرجمللهدرآشللرتلیوسللردرگمی

یلکشناسلیجامعله_چیسلت؟ادبیلات_ادبیاتوسیاست

بلذاریلد_سییوراسلتاینشعرهایدرزبانوسبک_اسطوره

ادبیلات_بچرخلددسلتبلهدسلتمیللهایافسانهوهاقصه

شلازدهمترجملان_خورمنمیطالبیدیلر_شعروداستانی

فرهنلگبنیلادینهلایپلیوهش_نقلدنیبلذرهزیلرکوچولو

باروشنهیسایاسایهاز_کوددادبیاتوشدنیجهانعمومی

_ملدنیغیلررفتارهلایملدنی،گرتارهای_یودورفیزویان

اعتملادنیحسلابتدا،درهنرمندیکفضییت_خردوخاطره

ریسلاازابلتینبلههلطوخودطرفازارگاه،کسرپرستزاده،

ورویلیگشلادهبلاشلانیاکلهایلنازوگرتندآمدخوشاعضا،

ونمودنلدرکیشلورییقلدرفتنلد،یپذراارگاهکدعوتمحبت،

علر ،رجیلا:ردنلدکیمعرفلنیچنراجیسهحاضردریاعضا

وپیوهشلللر،یالنتللرکلیاسللماعمحمللد،سینللوداسللتان

یبلومشلاعرونلویسداسلتان،یانیکلزلشعبان،سینوداستان

ان،یلبرکاایلرؤ،داسلتانمنتقلدپور،فرجیمهداستان،یسرا

وسلتیز یمحلفعلال،یبلوداغ،ایحرفهخوانکتا ومنتقد

یعیلل،داسللتانمنتقللدونللداد،بهشللته،ایحرفللهخللوانکتللا 

،یسلپهرابوالحسلن،یاحرفلهخلوانکتلا ومنتقد،یصالح

منتقلدسلتیز یمحلفعال،یعبادوشیدار،داستانمنتقد و

نللرهلطنقلدارگلاهکیهاهدفاز:دادندادامهشانیا.داستان

ازونلدکببرقلراراریبلا عرصهنیابزرگانباهکاستیسار

اعضلایبراارکنیاینهانههکچراشودمندبهرههاآناتینظر

.نلدکبازهااستانیبراراگرتلوبا یواندیمهکبیاستدیمر

دیللیوانیمللبزرگللانشلما.طیللدارازیللنجوانلانحضللوربللهملا

زاده،اقبلالشلهرام.دییبررماهییوصمابهراجذ یارهاکراه
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ردنلدکصحبت،مرصلشان،یاازدعوتواعضاازرکیشضمن

.دیآیمیپدرآنازییهادهیگزهک

حتمللا _.ردکللشللرو درسللتراارکللنلللر،هللطارگللاهک*

مطیلعکردهلایرواز_.شلودخوانلدهییییحی،ینظریهاکتا 

مطی ینریمبنابرنویسیداستاندرنقد_دیبشناسودیشو

درسلتپسلندعاملهیهلاداسلتانبلامطی برخورد_ستین

هکلنلدکشرو سیجوازیواندینماینویسندهچیه_ستین

،درآوردنیبلازپدر_شودینمسندهینواصال ندکبنیچناگر

عیلتنیلابلهدیشلاهاجوانلییماعدم.کندمیدورراجوانان

قلرار_اسلتطکحلایمیقلدیهلانلاهکنندیمرکفهکاست

هلاجوانهککنطیمرکفمن_طیشکبهوراشهیهمهکستین

اتیلادببلهیخاصلیدئولوژیلاباشماهکنندکاحساسدینبا

درشماهکنندکاحساسدینباهاجوان.دیکنیمنلاهیداستان

دادیلرووتیلرواوسلاختاردرملا_دیکنیمغییبیهاداستان

داشتهبعددوماجنگ_استافتادهایراقچههکطییبلودیبا

.استیکیراژآنلریدبعدویحماسآنبعدیک.داردواست

ملن_.اندکردهیوجهمترکجنگیکیراژجنبهبهسندگانینو

زبلانعنلوانبله...وفالناندایولیامانندییمایکهکمعتقدم

وهاسللتلمللپنزبللانطیکللردیمللرکللفهکللیزبللانایللیمخرلل

بلهیداسلتانیفضادرچندهراست،یدشتناطوراصطالحات

انحطلا یلکیزبلاننظلرازللریدجنبلهازیوللرودیمارک

سلندگانینو_باشدمشخصچهارچو نقد،یبرادیبا_.است

.اسلتنیسلنلشلانیبراهانهیهزهکهستندریگنیزمقدرآن

یهلاانسانهکطیبدهنشانهاجوانبهدیبا_رندیگینمافهیق

رایداروسلالسنآدمهاجوانیا_طیهستمتراوتامابرابر

._اسللتیآقاباالسللرهیقضللهکللکننللدیمللرکللف،ننللدیبیملل

ادبهکدیگویمهان،تریپ،یسیانلیپردازهینظر دودکاتیاگر

_سلتینهلطیلرسلادهنباشلد،بزرگسالاتیادبازیردهیچیپ

طیسلتینهینظرونظربهلیمتمایییخماهکاستنیاتیواقع

صلنعتعنلوانیحلتهسلتیزیلچرورتکفرانهینظردر._

فرهنگهکیسانکوعیصناصاحبانمنافعدرواقعهکفرهنگ

یکاالهلاکننلدهمصلرفیسریکخواهندیماست،دستشان

یانتقلادرکلیرحالنیدرعوبخوانندراهاآنیرکفویفرهنل

هکلاسلتغاللبفرهنلگیرگلیچویهیمون_باشندنداشته

ویلاهککیسلبویف،یتلالیجیداتیلادبکننلدهمصرفراماهمه

جهلان،در_هسلتندرفتارملانمنتقلدهلابچله_استردهک

اصال .شناسندیمدودکاتیادبعنوانبهراوچولوکاهیسیماه

بلامواجلهاوقلاتیگلاه_ندارنلدارکلاویرکلفشیگلرابله

یرایلکیربلامواجلهیگاه.زندیگرجمعهکطیشویمییهاآدم

ات،یلادب_کنندیمجییروراجمعضدییفردگراهکطیشویم

ویداستاننظرازچه.استمواجهدهیعقیراوتباوناخواهخواه

دیلبا،یفردویاجتماعدامنهنظرازچهونویسیداستانذوق

یک._کندمیفرقینربانقد_طیریبپذرانظرهااختالفنیا

یسلکهلر.کنلدینملعمللارکلافاساسبریکرایکدمونهاد

همللهطییللوانینمللمللا._باشللدداشللتهایعقیللدهیوانللدیملل

.طیبلدانروپسرادارندیغالبیمذهبجنبههکرایسندگانینو

دور،ایآینلدهیلاالاقللدارماعتقلادمن_ستیندرستنیا

خلو نیلا_داشلتطینخواهسانیکبرداشتوسانیکذوق

یقابللنیلاشلهیر.طیباشلنداشتهقبولرالریدهطهکستین

ازییلیخهکهستبیآسنیا.مایرکفاستبدادبهگرددبرمی

عیطیادبنقدهکمعتقدممن_استردهکگرفتاررامابزرگان

نقلد_سلتینبردارتیمکهرگزاتیادب_استدانشست،ین

._اسلتروشلمندنقلد._شلودنوشلتهیعیمردیکروبادیبا

._اسلتمهطاریبسنقددرمنسجطیمباندرواقعویروشمند

چلهازنلهاسلتمهطگرتنچلونههکندیگویمهاستیفرمال

در_سلتندینجلداهلطازمحتلواولکشاتیادبدر_گرتن

_پندارنلدیمشعریولدهندیمشعار،بارمصرفکییشعرها

نظلربله_یاحساسمتنیکشعار،شودیمفرم،بدونمحتوا

خیل اتیلادب،یادبنقد.هنرهطواستعیطهطیادبنقدمن

،هلاکویلاهداسلتانوهلارملانیروازهلایسلوفیف._کندمی

،یبشلرنشیآفلرنییلریخالق_دهندیمطییعمرانظرایشان

_کندمیییشلویپیحتوکندمیکمکعیطبه.استاتیادب

.ببلردللذتهکلدیلبدهبچلهبلهیتابکچههکاستنیامهط

.بشلودیرمذهبیغایبشودیمذهبهکطیدهینمبچهبهتا ک

.اسلتمهلطملتنلذتبارتروالنقولبه.ببردلذتدیبااول

تلا کاولفصلایاولصرحاتاگر.استمهطیییخشیگشا

آخلریلاشلودگرفتلهبزرگسلال،چلهودودکلچهمخاطب،

یشلهروندبلادیباتیفرد._خواندینمنلرفت،اگر،خواندیم

مننظربه.رودیمیررقسمتبهماچیزهمهآرامآرام._دیایب

یاصیلکمش_استردهکرشدیررقهکبیردهکنرشدتیفرد

.شلدندهلاقطرهایدرهکبینشدندایدرهاقطرههکستاینجادر

بخلاریسلادگبلههلاقطلرهاملاشودینمبخاریسادگبهایدر

باشلند،جلدایهلاقطلره،هلاانسانجامعه،دریوقت.شوندیم

...وزبلانانحطلا ،یفرهنلانحطا .دیآیموجودبهانحطا 

دنبلالملا،جوانلان،مترسرانههکشودیمباعپهاانحطا نیا

 ■.لرندیدمظاهردنبالبهستند،ینسندهینو
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 قرن هفتم هجری غازتا آ قرن پنجم انهیم از تحوالت آن، و عوامل تکامل نثر فارسی؛ «دهمگفتار » ،یپارسر تحول نثر یس 

 «نینداام»



 پیشین،در متنبرونگرتارهای فرهنلاجتماعی اینیو

حکومت)طیاپرداختهآنقرارگرفتیوبررسعصرموردیوجه

ایراناسیهاحکومتآغازدرحقیقتسیجوقیان( تیردبر

یتیاهمهمچنینحضورمدارسویرثیروتیواهمنقشونیز،

واندداشتهیندورهزمانیراندرایخایاندریاریییکهاسماع

پارسیرثیریوییهبه نثر اشاعهزبانو -یکهآناندرحرظو

ادبعنوانبه یبییزبان –خودیلیات اینگذاشتند، عصردر

نیزعواملیکاملنثروگرتاربهایندرشد.یوبررسلییحی

یحوالتآندرایندورهاشارهخواهیطکرد.

عواملتکاملنثرفارسیدرایندوره -0

ایناستشودیمیرکیدبهآنپیوهشپیوستهدراینآنچه

کهاوضا فرهنلی،سیاسی،اجتماعیومذهبیجامعهبرسیر

نیز ما و است مؤثر بسیار جامعه ادبیات یلییرات و یحول

دالیلطیادهیکوش اینموارد، یکاز یبیینهر شر و با که

 وییهبهیلییراتادبیاتو دوره هر در پارسیرا بازکاوینثر

کهدرموردنیمهاولقرنپنجطهطگرتهطورهماناما؛کنیط

طوربهشد،اوضا یکجامعهدریکدورهزمانیهرچندکه

یهامابیشازدورکندمیمستقیطبرادبیاتدورهخودنروذ

پسازخودیهخودبستروپایهیحوالتفرهنلیوادبیدور

حکومتیایرانیههرسیسیخواهدبود.یبیینشرای اجتما 

ادبیاتدورنمایاندندرواقع حالیهزمینهایستکه بعددر

اگرچهدرختادبیاتهرعصریهروئیدنازآناستوپیکر

درهاهربرسطحزمانیاجتما معاصرخودایستادهاستاما

سیرا یهاشهیر خود پیشاز قرون اعماق از .شودیمآن

 اینقاعده از اوایلهرتطنیز قرنپنجطیا مستثنانیمهدوم

 و آشرتهرچقدرنیست اوضا  از مترثر هکه وی مذهبی

 است، سیجوقی سیاسی وابستلیحالدرعینپریشانی با

قبلخودمتکییهادورهازگرفتهشکلیهاهیپابیشتریبه

درقرنششطبیشازآنکهقادرباشدیهاستوشرای جامع

 قرن یک هچهربارهیکبهطول رای فارسی نثر و ادبیات

یهنثردوریهاهیپاصدابیوآرامآرامکهرودیممتحولکند،

 را ریزیپیبعد یحییل این با ادبیاتاگرچهکند. یاریخ در

یکاملیهزمانیاوجرون وشکوفاییودوریهایراناینفاصی

بسیاریازشاهکارهاینثروشودیمادبیاتفارسیمحسو 

فارسیراخواهدرنثرسادهوخواهدرنثرمصنو درایندوره

بایدجستجوکرد ؛ کهگرتیط،عیتاینیرقیاتگونههماناما

عیمیوادبیینهاازحمایتویشوی شاهانسیجوقینبود.از

عوامییکهنثرپارسیرادرایندورهبهسمتیکاملنییرمهط

:برشمردمواردزیررایوانیم،کردیمیاریوهدایت

قرن .9 اوایل یا سوم قرن اواخر از که کوششی یالشو

شاعرانونویسندگانومترجمانبزرگییهیوسبهششط

پارسیماوراءالنهر نثر و شعر سیستاندر خراسانو و

پا و اساس هیشد، وی استحکام با را ایران ادبیات

مقدماتلرظیومعنویبرایبیان»استوارییمامنهادو

مقاصدومراهیطمختیفدرالراظمنظومومنثوربرای

دور نویسندگان و هشاعران اکملی و ایط نحو به بعد

گشت فراهط » 9999)صرا، . 9ج :991 و نثردرواقع(

 یلییراتخود مسیرحرکتو طبیعیطوربهفارسیدر

یاریخبهاینسطحیکاملرسیدهبود.نثریهدراینبره

و بیهقی هنرمندانه ذوق با بیعمی مستحکط و جزیل

 به نوینیهاهرافتعنصرالمعالی نوشتاری لطایف و

مختصات و صنایع از استراده شیوه بود. شده آمیخته

بودوبرایکطکطشعر نویسندگانایرانیمشخصشده

درآنراهنروذوقطبیعیایرانیهرروزبیشازپیش

 .پروراندیمدستانیوانمندنویسندگانایرانی

9.  نخستین که یشویقی و دربارشیهابارقهحمایت در

درگاهسالطینسامانی بودودر یعقو لیپدرخشیده

 و امرا یوس  همچنان بود، رسیده اوج یهاندانخابه

بزرگایرانیمحییورجالثرویمندآنانادامهداشتو

قریح سبب به چه افراد هاین وی پرستی میی

یدوستاد  و رقابت عیت به چه یعبیر)لاتییبیو به

یمدنرسطبه(یامیزوماتریاستبنا9991:992ریپکا،

)یاسالم صرارییعببه 9ج.9999، یهانهیزم(،991:

بسیار عیط صاحبان برای را اد مساعدی فراهطو

 .نمودندیم

عر ، .9 مقابلسپاه دورانملیو بودنایرانیدر پساز

غزنویانوسالجقه،زبانیهایلشکرکشحاالفتوحاتو

 اقصای»جییدربهزبانمیتغالبعنوانبهفارسیرا از

ماوراءالنهر از و مدیترانه سواحل یایهاکنارهیا دجیه

پنجا یسوآن ناحیه و سند «)رود (999همان:

بسیار ناحیه این استکه بدیهی و بود گسترشداده
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وسیعالبتهبرایپروراندنشاعرانونویسندگاناستعداد

 بیشتریازمحی محدودساب داشت.

یا .9 طبع به و بود خراسان دری فارسی زبان خاستلاه

زبانهامدت شانمادریاهالیشرقایرانکهاینزبان،

بهخی آثارادبیاعطاز بودند، بودوبهدقائ آنآشنا

 اقدام نثر و کردندیمشعر فتوحاتغزنویانزبان؛ با اما

دریوآوازهآثارادبیآنبهغر ایرانهطراهیافتودر

ایندورهدیلرمراکزاد فارسیمنحصربهشرقایران

راقوآذربایجان،نبود،بیکهدرنواحیدیلریازقبیلع

نویسندگان و شاعران نبوغ ههور برای جدیدی مراکز

دربارهایکوچکمحییدروییهبهایرانییشکیلیافتو

 از غیر پرورشماوراءالنهرنواحی محل خراسان، و

اینمکتبادبینوکهبهلهجهدرواقعصاحباناد شد.

آرانوشروانوافتییمدریپرورش آذربایجانو در ،

یشکیل فارس و اصرهان همچون ایران دیلر نواحی

درایندادیمادبیمهمیرایهاحوزه یهلهجهاحوزه.

سایر بر شاعری برای دری

دادهیهالهجه یرجیح محیی

اینگسترشونروذمراکزشدیم .

 ههورینوبهبهادبی موجب خود

متنوعی و جدید سالی  و نبوغ

 گردید.

کهدرمدارسومراکزیعییطویربیتگسترشروزافزون .1

در دانشدیلریکه دینیینها عیوم اینزمانپساز

آموزشداشتعیومادبیبود،یهاجازهاآن بهدرسو

طبعباعپافزایشآگاهیوآشناییاهلفضلواد در

نویسندگیشد.ازطرفیوجودهمینمدارسیهامهارت

کهدرییهاکتا وهاکتابخانهدرکنارهاآنویعییمات

اطالعات بودند، دسترس در و فراوان زمان این

 در ایندادیممختیفیوسعهیهانهیزمنویسندگانرا .

یوسع و آگاهی هافزایش ی قیطینوبهبهاطالعات خود

 .کردیمپیشیهنویسندگانرایوانایرازدور

تحوالتنثردرایندوره-9

قرنپنجطهجریمقدماتیحولیپدیدآمددومیهازنیم

مبدل فنی به مرسل از را سبکنثر ششط قرن آغاز از که

دوقرندرنثرفارسیادامهیافتو ساخت.سبکیکهیقریبا 

درپایانقرنهرتطهجریبهسبکمتکیفومصنو پیوست.

ایندرکهایناسترویدادیرینومهطاولین- بر»دوره

 ایران کیی انتزا  حکومتاثر اسالماز مرکزی در« اینکه و

لحاظسیاسیازبلدادمجزابود)صرا،(ازونهدرهاهرعمل)

9999 . 9ج :929 ،9199 بیشاز خییی پیشیهادوره(،

 پارسی کتب باموردیوجهنوشتن دوره این در گرفت. قرار

برایصاحبانعیطهاآنمدارسوفزونییعدادیهوجودیوسع

واینشدیممردممترودیهواد ،امازبانعربیمیانعام

 از یالالبهوضعیت دوره این پارسی مشهودخوبیبهکتب

که)ینرشختاریخبخارایجمیهدرکالممترجطازاست،

 حدود 199در راه.ق. کردهآن یرجمه پارسی به عربی از

ویرلیفاینکتا بهعربیبودبهعبارت»:دیگویم(کهاست

ننمایند رغبت عربی کتب خواندن به مردم بیشتر و بییغ

پارسی به اینکتا را که مندرخواستکردند از دوستان

کن بهار،«)یرجمه از نقل 9999به . 9ج همین999: به .)

نوشتنکتب»سبب؛ از نویسندگاندرهمانحالکه بیشتر

 پارسی به کتبی یصنیف و یرلیف به نبودند غافل درعربی

وبیشترآثارمترسالنومنشیانگوناگونیوجهداشتندفنون

هم که هدرباری بودند،ی یوانا بسیار عربی زبان در بهآنان

ومنشوردیلرکمترنامهووپارسیآراستهمزیننوشتهشد

نلاشت یازی زبان به فرمانی .شدیمه

پیشینوزیرانودبیرانیهدوراگردر

مشهورمانندابنعمیدوصاحبووزرا

ازرسایلخودییهامجموعهومترسالن

 یرییب عربی به ایندادندیمرا در ،

 زمان مشهور مترسالن از ازییهامجموعهدوره مشهوری

(.9:921ج.9999صرا،«)افتییممنشآتپارسییرییب

و- ایرانی معتزله متکیمین و عیما پنجط قرن اوایل از

(و)چنانکهآمدسیناابندانشمندانیچونابوریحانبیرونیو

و عیمی اصطالحات وضع و یرلیفکتبعیمی او، شاگردان

ادامهوبیشکطفیسریبهزبانپارسیراآغازکردند.اینرسط

باشدتبیشتریرواجیهموردمطالعیهداشتیادردور ما

یافتودرفنونمختیفمانندیرسیرفقهومیلونحلوطب

کتبیبهزبانهاآنوریاضیاتونجوموفیسرهوللتوجز

جرجانی اسماعیل سید شد. یرلیف دوره این در پارسی

نییریاساس در را خود پارسیمسائلکتا  زبان به عیمی

 ثابتکرد یرلیفکهنوشتو آماده پارسی نییرمرصلزبان

کتا درعیطپزشکیاستوالبتهاونیزهمچونشهمردانبن

کهیازیخوردیبرمعیمیبهاصطالحاتهرجاکه9ابیالخیر

یرجیراآن استرادهیرمتداولو هماناصطال عربیرا است،

کندمی از عیط صاحبان رویایناقدام هر به سببسویک.

                                                           
1 از منجمین و علمای ایران در اواخر قرن پنجم صاحب دو  - 

نزهت نامة عالییو  روضة المنجمینکتاب فارسی   

خاستگاهزبانفارسیدریخراسانبود
قایرانکههااهالیشروبهطبعتامدت

 .شانبوداینزبان،زبانمادری
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جدیدیبراییهیعددآثارپارسیشدوازسوییدیلروسیی

هیوسع هدایری گردید.ی فارسی )همان:اد 

999،111،191،9199.) 

کهپیشازایناشارهشد،نیمهدومقرنپنجططورهمان-

 از یکی هرتط قرن اوایل یصوفدریهادورهنییرپررون یا

ایرانبودوقوتورواجیصوفدراینعهدیکیازاسبا و

از آنکه چه اینمقطعزمانیشد، در عیلمهطگسترشنثر

اوایلایندورهشعرونثرپارسینزدمشایخوبزرگانیصوف

وچنانکهگرتیطچونشدیمبرایارشادمردمبهکارگرفته

بازاربودند،زبانفارسیمخاطبایننویسندگانمردمکوچهو

 کارایشیوهبه به کتب این در هملان فهط مورد و ساده

متعیقاترفتیم از این از پیش یا که فارسی ادبیات و

آثار و یافت راه مردم عامه میان در بود، دولتی دربارهای

ارزشمندیبهزبانپارسیدرایندورهبه

 وجودآمد.

- اول نیمه فارسیدریدر قرنزبان

پنجطازمحی محدودزادگاهخودبهسایر

نواحیایرانجریانیافتوطیایننروذو

یلییر دو ایران، نقا  سایر در پراکندگی

نخستآنکهیوجهقابل نثردریکهنخراسانپیشآمد؛ در

گویندگاننواحیجدیدهنلاماستعمالللاتویرکیباتدری،

گرفتندیمودنیزقرارمحییخهایهمستقیطلهجیرثیریحت

محییدیلریهالهجهوازاینراهللاتویرکیباتمتعددیاز

اینامروسیییهواردلهج مؤثریبراییهدریخراسانشد.

،شدیمزبانرسمیایرانآرامآراماینلهجهکهحاالیهیوسع

راکهیاقرنپنجطاییازهگردیدوللاتویرکیباتویعبیرات

سابقهنداشت،درآنواردکرد.

دیلردربررسیسیریحولنثریوجهقابلیهاینجایکنکت

ایناست و دارد قرناولهجریکهفارسیوجود چهار در

 در عربی زبان لهجهنروذ ایرانهای مجاورتغربی حکط به

مشرقبودواینسببشدکهچونزبانهایلهجهبیشتراز

ایننواحیرسیدبهعادتمحییگویندگان، پارسیدریبه

و عیل از یکی اینخود و شد آمیخته عربی زبان با بیشتر

اسبا افزایشنروذزبانعربیدرزبانپارسیگردید.

امامورددوماینبودکهبعضیازکیماتوللاتمشرقکه

 نبود، معمول جدید نواحی زباناندداندددر این در

 فراموششد.افتهیگسترش

گرتیطکهدراینزماندرمدارسینهاآموختندوعیط-

:یکیعیومدینیودیلرعیومادبی.ازآنجاشدیمجایزییقی

وسواب عیومدینیبهزبانعربیبود،درکهمنابعومباحپ

نتیجهعیومادبیموردنظردراینمدارسهطمتوجهاد و

 یازی زبان در آن وشدیمقواعد مدرسان نتیجه در .

آموختلاندانش مدارس محدثینیطوربهاین و فقها غالب

.ازآنجاکهشدندیمبودندکهازادبایزبانعربیهطشمرده

ازیرشیپجریانیحولادبیاتعر پیوستهبایکقرنفاصیه

نثرفارسیبود،بههمینسببنثرعربیدرایندورهدراوج

 سر به بالغتخود بالغتیکهبردیمفصاحتو )فصاحتو

(پیشبودیهادورهیازینویسدرخودمرهونادیبانایرانی

قییدادیبانایرانیواقعشدووینیویحسموردیوجهبسیارو

یوصی هبه وی شاعران ادبی و عیمی مطالعات اد  بزرگان

اد  بزرگان یوصیه از منظور بود. عربی زبان هط ادیبان

کسانیچوننظامیعروضیدرایندورهاستکهیهانوشته

چنین"درماهیتدبیریوکیریتدبیرکامل"درمقالتاول

»دیگویم بهخواندنپسعادت: بایدکرد

آثار و مصطری اخبار و العزه ر  کالم

و عجط کیمات و عر  امثال و صحابه

همطالع مناهری و سیف هکتب صحفی

 صاحب یرسل چون: و...]یوصابخیف ]

بنجعررومقاماتبدیعیه...[قدام]الراظ

متّنبیو دواوینعر دیوان از و حمیدی]...[ حریریو و

(.9999:919)یصحیح«...غزّیابیوردیو

اینعواملیعنیرواجکتبوادبیاتعر درمدارساین

و شاعران برای عر  ادبی متون با آشنایی شر  و دوره

حدصاحبانطوربهنویسندگان طبیعیموجبانسبیشاز

مجاز کیماتآنزبانو یعبیراتو یرکیباتو اد با عیطو

 استعمال کثرت در خود بودههاآندانستن فارسی آثار در

سبب ایندوره عر در یکاملفصاحتنثر سویی از است.

 و نویسندگان ازوییهبهیقیید زمان این مترسالن و دبیران

واحیانا مقداریازشدیممترسالنعربیزبانکتابتیهشیو

عباراتآنان مستقیطبهزبانفارسیراهطوربهاصطالحاتو

جستوبسیاریازکیماتعربیراباخودهمراهآورد.درکنار

گذشتزماننثرمسجع-مواردفوقاحتیاجشعر البتهبا و

ازهمهیرطمهبهکیماتبیشتردربیانافکارومضامینو-نیز

از بسیاری ورود سبب سجع و قوافی موضع در استعمال

نهایت در فارسیشد. یرکیباتغیرالزمعربیدر مررداتو

نتیجه» ایرانگذشتنروذآنودر هرچهبرعمراسالمدر

درهاستآنهمهمتعیقاتآنکهزبانعربیهطیکیازیرثیر

 (.9:999ج.9999)صرا،«ایرانبیشترشد

قرنپنجطوششطقرنورودویسی روزافزونیرکان-

نروذزردپوست و یسی  این بود. ایران در مرکزی آسیای

نیمه هجریاز پنجم قرن یدوم
از که آمد پدید تحولی مقدمات
از را سبکنثر ششم قرن آغاز

 مرسلبهفنیمبدلساخت.
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نواحیاگرچه از امر بدو مرورماوراءالنهردر به اما شد آغاز

یرکاندراکثرنواحیایرانپراکندهشدند.ورودغالمانیردو

 انتشاریهادولتیشکیل و رواج موجب ایران در آنان

از بعضی حتی و اداری و اجتماعی و نظامی اصطالحات

 لهجهمرردات اینهای در یرکان اسامی شیو  و یرکی

 سرزمینشد.

رویدادمهطدیلردریاریخنثرفارسیدراینزماننشرو-

نروذزبانپارسیدریبهبیرونازمرزهایایراناست)کهدر

 عیتفرهنلیایندورهبهآناشارهشد(.شر وض

پیشینکهکتبیاریخبرحسبعادتیهادورهخالف-

بهزبانهاآن،دراینعهدبیشترشدیمبهزبانعربییرلیف

ازیوجهامراورجالبهکتباینشانهپارسیاستواینهط

امادرایندورههرچه؛پارسیوعدماقبالکتبعربیاست

نثرهاییاریخیکهطیرویمپیشبهجیو

رشتههاآندرستیبایمطبیعیطوربه

پیوستلی روشنیو صراحتو معنیبا

یحت شود، یحوالتنثریویرثیربیان

 دوره این معانیازشتریبسبکی بیان

 .پرداختندیمپردازیعبارتیاریخیبه

کتبازعربیبهپارسینیزدرایندورهمانندیهیرجم»-

پیشینوحتیبیشترازآنعهدرایجبودهاستواینیهدور

نتیج هنیز استی پارسی یرلیف به یوجه صرا،«)مستقیط

(.9:9199ج.9999

گرتهیاکنونکهاماجداازیمامیحوالتنثردرایندوره

شد،دویحولبرجستهدردورنماییاریخادبیایرانودراین

یحتدوعنوانکیییوانیمکهمقطعزمانیچشملیریراست

 بهآنیوجهنمود:"یکاملسبک"و"یعددآثار"

سبب- دالیییکه عمده یکیاز آثار: اینشودیمیعدد

 از نییردرخشاندوره پر ونییرتیاهمو فارسی نثر ادوار

ینو طورکییبه و یعدد شود، محسو  ایران ادبیات

انلیزیشلرت در زمان این در که چشطاست به نثر آثار

هنلامخوردیم در ه. سیجوقی،ی یرکان آشو  پر دوران

آثار که کردند ههور پارسی زبان در بزرگی نویسندگان

گوناگونمتنوعیدرموضوعاتمختیفعیمی،حکمی،کالمی،

 و اجتماعی مطالب سیاست، یاریخ، ادبی، و ازرهیغعرفانی

خودبرجایگذاشتندوباآنکهبسیاریازکتبپارسیکهدر

یهنوشتهبودند،درحمیماوراءالنهرایرانخاصهدرخراسانو

یهوحشیان آثار اینحال با گردید، نابود ازجاماندهبهملول

ودرینو موضوعیِشاخصیاستودردورهبسیارفراواننیا

شاهکارهای نثرحقیقتبسیاریاز فارسیچهدر مطر نثر

 سادهوچهدرنثرمصنو ازیرلیراتاینمقطعزمانیاست.

دومقرنپنجطیاآغازقرنهرتطیهیکاملسبک:ازنیم-

نلارش،ادوارکمالوپختلیرایهاسبکنثرفارسیدرانوا 

یرسلیهاوهیشوهانمونهطیکرد.درایندورهیقریبا یمامی

کمال به مرسل نثر هط پیوست. ههور به فارسی انشای و

درجاییعالیسیر یا یداولیافتو مصنو  نثر هط رسیدو

وسیعومختیریبرایآزمایشیهادانیمکردوبهاینیرییب

 وهنرنماییذوقوابتکارنویسندگانایرانیبهوجودآمد.

استاد عهدنظصرا امالملکدرنثرفارسیازآغازتا

:سدینویمطوسی

نثریانظطدریکزباندرستبههمانیعدادیهاسبک»

خود آثار ایجاد به زبان آن در شاعر یا نویسنده که است

اندپرداخته ؛ سبک استزیرا ازعبارت

هنحو دری افکار بیان کیریت و یرکر

کالم عنصر دو هر این و لرظی اسالیب

مولودعواملمعنویومادیخاصیاست

اجتما هم همهاآنیهکهطبعا  یهدر

ملر است، نامقدور یساوی به افراد

درمحدودیهایومحی هادردورهقسمتیازآنعواملکه

ازایعدهویشابهکندمیزیادیازافرادعمومیتپیدایعده

رایحتهاآنکنیطوبندیدستهآثارنویسندگانیاشاعرانرا

هاعنوان دیلریهافصلو عبارت به و دهیط قرار خاصی

همجموع کییی سبک چند ذیل در را زبان یک آثار

(.9992:999«)طیینمابندیطبقه

درکهحالتقدیطخودراجییدربهنثرپارسیدراینعهد

باواژگانانددانددعینسادگیوروانیبودازدستدادو

 نتیجنیا.ختیدرآمعربی که هآمیختلی رواجی و رون 

ادبیاتعر درمیانفرهیختلانایرانیونیزنروذروزافزون

دینیبود،مبدأومنشراصیییهامدرسهآئیناسالمویوسعه

یلییرسبکنثرفارسیگردید.

کهزمانهط داد رخ نیز دیلر ایراق چند یلییر این با

نلاهویوجههرکدام دریحولسبکنویسندگیاثربخشبود.

فارسینویسانبهدستعربینویسانونویسندگانمقاماتو

چهارمایجازدرنثرقرنیهمنشرتعربیموجبشدیاشیو

یمثیالتدهد. یوصیراتو آوردن اطنا و به را جایخود

از هط عربی و فارسی اشعار و ابیات به استشهاد و استناد

ایوسییههمینهنلاممیاننویسندگانرواجگرفتواینامر

حسن منظور برایاطنا سخنبه پیدایرثیردیلر آنشد.

 از خارج در متعدد ادبی و سیاسی مراکز لهجهشدن حوزه

به عهد این در پارسی جیتدرنثر
عین در که را خود قدیم حالت
و داد دست از بود روانی و سادگی

 .ختیاندکباواژگانعربیدرآماندک
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یهااصطال وهابییرکوهاواژهدریسببشدیابسیاریاز

نووکاربردهایجدیدصرفیونحویدرنثرفارسیپیداشود

موضوعاتومطالبدرنثریهکهپیشازآننبود.وسعتدایر

دریحولسبکداشت.کنندهیعیینهطنقشی

راخراتکهدرقرنچهارممحتوایحماسیومطورهمان-

 هانامهیخدامییدر مکتو هاشاهنامهو موضو غالبآثار ،

بود،دراینبرههازیاریخادبیات،هرچندینو موضوعییکی

خصایص نظریوجهقابلاز به این، وجود با است، شده نثر

محتوایحکمیواخالقیدرقالبقصصوحکایات،رسدیم

کطدست چشملیریرنییربرجستهدر دوره این منثور آثار

وروددر پندو قالببرایبیانحکمتو و اینمحتوا است.

و اجتماعی امور و انتقاد و اخالق و میک سیاست مباحپ

اثباتکند، نویسندهبرایاینکهمقاصدخودرا یعییمیاست.

پردازدیممعموال بهذکرحکایاتاصیلویاریخییاساختلی

 از عنوانبهداستانو برای خود، مدعای یرگذارییرثشاهد

 بهره موقعیتدیجویمبیشتر به وقتی اینجاستکه جالب .

اهدافنلارشآناندر نویسندگانو

،یشابهاتطیکنیمآثاریوجهگونهاین

.نویسندگانطیابییمنزدیکوجالبی

اینقبیلآثارمعموال مردمانیآگاهو

 در که بودند خودیهانوشتهجدی

دریهاجنبه را اجتماعی و اخالقی

 و داشتند کهحالدرعیننظر

کردندیمییگوداستان آثار باهاآن،

 بود. اطالعاتارزشمندیهمراه با و یرجالبفصاحتبیشتر

 آثار این دانشمندانیهیوسبهاینکه یا و بزرگ منشیان

کهاغیبازبزرگانیاوابستلاندولتینیزهستندیابیندمریبه

نلارش جنبآمدهیدرمبه سببهط همین به درست یهو

 است.هاآنسندیت بوده زیاد رستلار،)بسیار از برگرفته

9991 :999-999 درواقع(. بتوان یحییلکردگونهاینشاید

آشرت بازار ایرانیدر ایدئولوژیساز یهاجماتیهکهدستلاه

بیانمواعظشهیریبیرکانی اینبار مطالب، دراخالقیو را

عموم،دراذهانوقصهیعنییرثیرگذاریرینقالبداستانقالب

رسالتحرظگزیندبرمی اینشیوه، به اخالقییهاارزشیا

گذارد. اجرا به را خود قابوسنامه،نامهسیاستیمدن ،

چهاربهرامشاهی،یه،کلیلهودمنغزالیالملوکهنصیح
یهدردورگلستانو...درنهایتجوامعالحکایات،مقاله

بعدازنمونهآثاراینشیوههستند.

قرنهرتطاگرچهبهسببیااوایلنیمهدومقرنپنجط-

ازیهانهیزم مناسبیکه پیشداشت، یبداعصار بهلیخود

پرباریرنییردرخشان نیو فارسدوره شد،ینثر یفضااما

آن اجتماعی رویدادهای و اینوییهبه-فرهنلی اواخر در

هفاصی رارفتیم-زمانیی یحوالتعمیقی یهاهیپادرکه

کند.جادیاادبیاتفارسیایران،

سبب یمدنگریوحشیبه از دور خویصحرانشینو و

حاصلیهیرکانسیجوقیوخوارزمشاهیوبقیه،آشو وفتن

ازحضوروفساداینغالماندررأسامورحکومتی،یهاجمات

قبایلیردونابودیخراسان،غزنینودرپیپیوکنندهویران

 سبکقدیطیکیپسازدیلریبرهطخوردویهاکانون...،

یهانیسرزمکهدراینایدیرینهمراکزعیطواد وهامکتب

 از پرجمعیت و شدهحاصلپیشهاقرنآباد درپشتپشتو

بهیهعیوموشیو نلارشوطرزیدریسآدا نویسندگیرا

منتقل کردندیمیکدیلر سیسیبارهیکبه، میانرفتند. یهاز

کشاکشنثرقدیطوجدیدقطعشدودراینیهاریبا شیو

مختیفیردبرسرقیمروویهادسته

ثروتسرزمینایران،گویندگانناگزیر

شنوندگانوسالطینیوجهجیببرای

 انتظار که درباری همچونرفتیمو

قبلحامیومشوقنویسندهیهادوره

باشد، دانشمند و عالط و شاعر و

حقای رامونیپ از بیش هواهر

معنیگردندیم از بیش را لرظ و

کنندیممراعات یذوقیب. درباریانییوجهبیو یپادشاهانو

 زبان فارسی یعصبوشانمادریکه آن نسبتبه نیستو

 هط را آن زیبایی و رو  و ندارند هط ،فهمندینمعیمی

برای کرد وادار را لراهیوآمدخوشنویسندگان به دیلران

بهکیراتدیلربیشتراهمیتداده،آوردنصنایع،مترادفاتوی

طبع مقبول که باشد نمایشدهند، را خود آثار شیوه این

:گرتینمایندوراندیلرکسیحاالدرممدوحانواقعشود.

؟!چیزیکهمناندرنیابطچرابایدگرت

گرتیطکهحوادثناگوارویسی پیاپییرکان،سببضعف

استاولینپیامدضعفیهیبدمییتدرایرانشد.یهاندیش

هاندیش میت،ی یک باور در و سرزمین یک در مییت

طیوگرتبهاصولکهنآنمیتاستیاعتقادیبواعتناییبی

دستان در آن معتقدان و مراهیط و اسالم قرن، این در که

گرفته آنانقرار به عیمایوابسته یعصبیرکیسیجوقیانو

اختالفاتومشاجرات بازار مذهبیداغشدهایفرقهبودو و

بودویکیازموارداختالفاهلسنتوشیعهدرقرنپنجطو

بهآنجایاعتقادیب» بهاصولکهنملیرا
استهزا به دست گویندگان که کشانید
پهلوانانومشاهیربزرگتاریخنژادایرانی

داستان و کهیهازدند را ایران کهن
یهاتاریخقومایرانیبودافسانهیمنزلهبه

 «دروغشمردند
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[ رعایمسئیهششط لزوم نسبو به یمسکشیعه تآندر[

 و ... بود پیامبر جانشینی و اینآنکهحالامانت سنت اهل

دین»گرتندیمودانستندیماعتقادراازبقایایآئینزریشتی

است نسبتگرتنمذهبگبرکان خالفتبه دولتو به«)و

 صرا، از ج9999نقل .9 سالطین19: ریشنسبیب(. یهو

سیجوقیهطبایعصبیرکیخودوباحمایتعیمایدرباریو

بدمذهبان"رواجوپذیرشمذهبسنتومخالرتومقابیهبا

دامن"دییمیعراق اینافکار کنارزدندیمبر اینعاملدر .

ضعفتیاهمیب و ایرانی اصالتشاه میییهاشهیاندشدن

یاعتقادیب» به را میی کهن اصول کهکشاآنجابه نید

گویندگاندستبهاستهزاپهیوانانومشاهیربزرگیاریخنیاد

 و یهاداستانایرانیزدند که را یاریخیمنزلهبهکهنایران

 بود ایرانی شمردندیهاافسانهقوم دروغ مسیط« و )همان(

 شرایطی چنین در که نویسندیوانینماست هاز ایرانیی

انتظارداشتبهرعایتاصولپارسینویسیوکتابتبراساس

نیاکانایرانیخودوحرظبنایرفیعزبانو قواعدودستور

اد دریخراسانپایبندباشدونسبتبهآناحساسیعهد

■ومسئولیتداشتهباشد.



منابع
محمدیقی. -9 نثرخیتار،یشناسسبک(.9999)بهار تطور

 زوارنشر.یهران:ج9چاپدوم..فارسی

.چاپاول.انواعنثرفارسی(.9991)رستلارفسایی،منصور. -9

انسانینشر:یهران عیوم کتب یدوین و مطالعه سازمان

 سمت(.ها)دانشلاه

ازدوران،تاریخادبیاتایران(.9991)ودیلران.انیریپکا، -1

یهران:باستانتاقاجاریه .یرجمهعیسیشهابی.چاپسوم.

 یوفرهنلنشرعیمی

9992)اله.حیذبصرا، -9 فارسی،(. تاازنثر عهدنظامآغاز

 .سیناابنیفروشکتا :یهران.الملکطوسی

9999).الهحیذبصرا، -۶ ایران(. در ادبیات چاپ.تاریخ

 فردوسنشر:یهراندوم.جیدهردهط.

.چهارمقاله(.9999)بنعمربنعیی.احمدنظامیعروضی، -۵

:نشرمعین.یهراندوم.چاپدکترمحمدمعین.حییصح
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 «زند دنیا پشت پاهایم را می» مجموعه شعردر  روایی عناصر یبررس 
«یمرادغزال»؛«امیدبیلدلی»شاعر


امیدبیگلدلیدرایننوشتهبهبررسیمجموعهشعر

عنوان "با پشتپاهایمرا کهمیپردازیم"زندمیدنیا

صفحهبه۵0دراستشعر17اینمجموعهشعرشامل

ازمنطقیبیشترشعرهایاینمجموعه.چاپرسیدهاست

داستانی بهشیوه.کنندیمپیروی برقراریهای برای کاررفته

عنوانبهاریبا درروایت .نامندمیروایتلرییکعمیکردرا

ویئوریادبی،روایتیکشناسینشانهمنظریمتداولدراز

یکداستان بخشیاز زبانداستانیا ممکناستبه است.

شود یصور یا شود نوشته شود، میآورده نیز یواندروایت

بخشیازیکشعرباشد

یکجابهاینهللشاملدوبعدکییاستشناسیزیبایی

 چلونهپردازدیممقوله راذهنهنریآثارکه یهطریساز

آزاردهندهفشارهای کنندیمرها جایدیلر جذ مسئیهو

گذشتلان هنر یهافرهنگو در رایهاشهیانددیلر معاصر

 نیزکندمیمطر  ما معاصر شعر به.

فرهنگ جذ  یهازبانیهاشهیاندو

واسطهبهدیلرکه انددهیرسیرجمهبهما

و است درپرداخته را قدما میراث هط

خوددارد.

ومتنیترانوعیبازیا هنرواگربینا

آنهللبهکهطورهماندیلردراثرهنریبدانیطیهاشهیاند

معدنچی،کندمیاشاره وجودبسیاریازکیماتنظیرمعدن،

کاپیتان قطبی، .وخرس از نمودآنکهبیشتر باشند بومی

بهساختهاستمترثراستکهشاعرراهاییوداستانهایطیف

دانستندینمکارگرانمعدن»

اندساختهبعدایستگاههاسالهرپتکیبا

قبلهاقرنازقطاریباشدتواندیمواین

(0صفحهسنگزغالرابرده)شعراممعشوقهنام

رئالیسطدرواقع اینموجود فانتزیدر نوعی با شعرها

است برهطدرواقعهمراه حاصل اینشعر هنری شکنیوجه

یاقواعد نحوی از بیکهیهاتیهرفاستراده نیست زبانی

 رئالسادگی بهسطیو را خواننده که است آن در موجود

 .داردیمواشلرتی ایسادهمکانیزم براییهانشانهاز که

.کندمیهمپیوندیعینیدرذهناوایجادوآشناستمخاطب

کسوتیکنیستبیکهشاعردرهانماییبزرگدیلرخبریاز

انسان یمام درروایتمیبهشیهاییگیوبا که آنچه پردازد.

دید.یوانیمبیشترآثاردهههشتادشمسیایران

امشدهبزرگ»

پوشمیمراکهلباسپدرقدرآن

دانممیتمامحیواناتراونام

کانالراعوضکن

مارنگیاستهایچشمخدادر

 یچارلاما هنوز دیوسفاهیسچاپلین کندمیبازی

(«97)شعرچارلیصفحه

روایت کل دانای شکل به کمتر بیلدلی امید شعرهای

ازیبشوندیم شاعر که شکل استراده"من"روایتبه راوی

راویاینازاسترادهکندمی برنو  عالوه یکنیکیاستکه

دهدیمقراریرثیربعداحساسیمخاطبرابیشتریحتاینکه

بیکه روانی سادگموجب یو یراوانتخا .گرددیمشعر

«همودایجتیک» وکه شخصی یجار 

 را خود ازعنوانبهذهنی شخصیتی

محورکندمییشریحداستان  یاساس و

شاعراست تیفرد و تیذهندرواقعشعر،

را خود یهست عناصر با وندیپ در هک

.دهدیم نشان

دیگرنیازیبهمننیست»

شودیمپسرمبزرگ

فهمدیم

گلرز

(«13رزصفحه)دهدیمبویتنهاییمادرشرا

است روایت از دیلری نمود فشعر واژگانییلورهایو

زیبایییواندیم بر روایت شکل درواقعبلذاردیرثیرهنری

گزینشبیلدلی یهاواژهبا معنایی بادو ازو ایناستراده

وروشنرکرانهیهایفروشاواهلفضلکندمیمکانیزمروایت

ای نیست رخچیزهمهپانوشت مجموعه این در سادگی به

 .واستعاریزبانیسادهاماعمی وباسادگیبه.دهدیم

شومینممنحرفتیهاچشمازمدار»

کاپیتانسنگیناستچقدر

آیدفرودنمیشیهاشانهرویایستارهوقتی

کنمیمفکرامیریشیهادندانومنبه

شعرهایامیدبیگدلیکمتربهشکل
 روایت کل کهلبشوندیمدانای

راوی"من"روایتبهشکلشاعراز
 .کندمیاستفاده



 

 1314 اردتشهبی ماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و هفتم شماره 41

کهدرکشفکهکشاندیگرخواهدریخت)کهکشان

(«90صفحه

عناصر از آشنااستراده کاربردهاییواژهو روزمره در که

استییهاییگیودیلرآرنیزداشتهبهشکییخالقانهدرشعر

دیدیوانیمامیدبیلدلییشعرهاوییهبهکهدرشعرامروزو

کندمیهطدراینرئالیسطفانتزیافرا اوگاهیگرچه

آیدبادمی»

چرخاندیممانمحلهخوابرادور

سوختهیهامهرهمامثل

مییآیمپارکبیرونیرمردهایپازبازی

درذهنمن

کردزندگیمیایاجارهایخانه

خواب در دیوارهایش که پیرخانهصاحبهای

شدندمی

مابیدارماندیم

شبپشتدرماند

آخر )سکانس شود اضافه ما به هم خورشید تا

(«07صفحه

یا

داغداغی»

هایینانوادرستمثلتنور

چسبیبهلبمپنجصبحمی

توچیستهیرمایخمدانمنمی

یانشدهآسیاییالککهازهیچ

شایددرافکارشاطرسوختهباشی

زنبیلقرمزمادربزرگرفتهباشیودر

افکارمعشوقه«)دهندیمبویتراهاکوچهحاالتمام

(۵۱صفحه

بیلدلیشاعر یامید وبزرگیداردیهادغدغهاستکه

اونلاه استامااگرچههاواژهاطرافشویهادهیپدبه ساده

یافت.یوانیمسطرهایزیباییدرشعرهایاوواستنمادین

استروشدرواقع چنین او در یساختارشکنسعی ایو

از معنالرظییهاهیآرااستراده بر بیشتر بیکه یمرکزندارد

دارد وکوشدیمو آشنا نمادهای از استراده عناصربا

 وداردنلهبرقرارمخاطببارااشینیعپیوندنوستالییک

کهازالبته چنیندراثریککنندهدگرگونوجهآنجایی

بردهسودنیزابزاراینازشاعراستزداییآشناییفضاهایی

■.است

منابع:
انتشاراتکاشمر،همکارناشربیلدلی؛دیام؛زندمیدنیاپشتپاهایطرا

اولچاپ9919یانتشارایشان
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 «شویم با شیرینی وارد می» داستانمجموعه نقدی بر  

 «نعمت مرادی» ؛«دائی فریبا حاج»نویسنده  



فریبا»نوشته«طیشویمباشیرینیوارد»داستانمجموعه

نوزوصددر«داییحاج سوصرحهده داستانیزده باکویاه

کهیروزروبهروم،نشستهن،جاناحیوایاقهوهمام)یهانام

وگیدونهگربه،دم،سنلکنان،دادیدادبیاعاش زنطشدم،

من،ییایرؤیزندگشویط،شیرینیواردبااو،منوماشینو

دوشنبهایران،دخترکرده،نظر روزنامهدریدایهوا،،هر

حیوا.منتشرشدهاستازسویانتشاراتفراسخن«(انرعال»

نیا.باشدیمازاینمجموعهداستانناولینجانایاقهوهمام

است.یداستان،داستان روایتی دربارهداستانسوژهدو

وداردزندگیروزمرهرایهادغدغهزنیاستکههطنویسنده

کهیمامشمهینداستانخواهدیمهط اوذهنهاستمدترا

ومسئیهکردهاستیمامکند.درگیررا

یریدرگ گرددبرمیزن جانبه ،مادر

یکاراکتر بهوسییهبهییپیککه لحن

کهبریکس.شودیممخاطبشناسانده

یهایریدرگاساس یجایبهذهنی

است.افتهیانتقالشبیهخانهسالمندان

جانامامیهادست» یویدستط را خو رمیگیمن مرا

یم.شناسدیم ببری؟یآمد»پرسد بعد»«مرا دفعه نه

انشاهلل. با« حدودی یا دیالوگ صورتبههمین ومستقیط

حاجداییخی کردهمخاطبباموقعیتیکهفریباطیرمستقیغ

بهمسئیهدگردمیدومروایتبازبربخش.شودیمروبرواست

درراهقشالقپیرمرد»لیایهاآدمپیریبعضیازایوفریویی

است،وپادست کسبهنهگیرشانشده بهنهوآیدمییکار

خودش. را،آوردندمییمیگیکار بربنا.چندیپیمنآدراو

راستیبایم،مورای،پسرشرسوم، درطورهمان،او پیچیده

.دیگویمیدکهچیزیآلکپسرپائینبیندازد.ازدرهگییط،

کهنجایدرا«آیدمیبهکارتداررانلهگییط»«ییگویمچه»

نایمامسومشخصمحدودبهذهناستیکیازداستانراوی

 یهابخشبهترین روایت را کتا  وکندمیاین الوگید؛

و پایانیایمور کتا بهیهاالوگیدنییرنا پدرشیکیاز

 یکنتیخالق.رودیمشمار باعپکیو شدندهییننویسنده

همینیکنیکباعپ؛کهروایتیدردلروایتیدیلرشدهاست

 درونی فرم بایجاد یعم طوربهاگراست.داستانیرونیو

متوجهیوجهکنیط،داستانبرانلیزیبهساختارمرهومیاین

 خواهیط مسئیه کهاین شد دغدغهمسئیه نویسندهو اصیی

 )خانوادگی،یهارابطهمعطوفبه بینمادر دختررابطه وو

شدهوپسر مادربزرگهاپدربزرگاست.پدر( حتهاو یو

 مادرانپدران سطحو رواب ییردهیچیپدر اینیقربان،از

اینقضیهخوبیبهحاجداییبایفر.شوندیمایراقدراجتما 

دردکردهاست بهنشستهرو»است.درآوردهیحریروبهرا

روبروم » است.داستاندومین مجموعه این ازیداستاناز

ایراق. یک خانهسوژهاعتراف در که است پسری مورد در

 کار چلونلیاو.کندمیمردم گزارشگونه یکاعتراف در

یکماشینیصادفکردهاستبرای کهبا مرگخواهرشرا

داشتطورهمین«بیهگرت:«»باباگرتط:».کندمیراویبیان

 همهبهگرتط:»کردیمکار واقعا منیهشوخیبود.اشخدا

گرت:«»بشود.جوراینخواستطینم

میلییچ کرداره« خاموش ورا ؛

کنط.گرت یکرار را حرفط گرتط:»که

داشتط ؛دمیدویماشدوچرخهدنبال

داشت نانوایی ادایه؛گشتبرمیاز

االناستدرآوردم هولتبدم،که که

دربهقطعشدنانلشتانپدرپسر«.ندیدمماشینوکدامچیه

ومرگدختربچهبعدازسرگشتلیمادردیوانلیوزیرزمینو

یهایبدبخت در.پردازدیمخودش نواین سندهیداستان

یدگیپاشازهط خو خانواده را یصویر هسندینو.کشدیمبه

یهیوسبه زاویه باعپچرخش روایتدید در چرخش ایجاد

شودمی . یلییروسییهبهاو باعپ یکنیک ییجابجاوهمین

 او.شودیمراوی یعیشخصاولبه پیش اکترایاز شده ن

نویسنده.کندینم پرداختایاو به خاصی یوجه که است

بیشترینکندمیداییسعیحاجدوروایتیدارد.یهاداستان

 زاویه از را اولبهره گرتیوانیمنوعیبهببرد.شخصدید

درحالتینسبیازاینزاویهدیدروایتهاداستاننییرمدرن

شخصاولدیدهیزاو».شوندیم چندبههطدیدهیزاونیا:

 .شودیمطییقسیگوئویکیراومنطییقسبخش

باکهاستداستانیهاتیشخصازیکیکهیراومن»-9

کندمیصحبتمنریضم تیشخصهطیواندیمیراونیا.

نباشدهطوباشدداستانیاصی واستمنیراوریضماما؛

.کندمیتیرواراداستان

یرونیبویدروندستهدوشاملخودشکهیگوئیک-9

شودیم خودشباتیشخصزدنحرفجورکی،یگوئیک.

 خاصیبهنویسندهاو توجه ایاستکه
داستان دارد.یهاپرداخت روایتی دو

کندبیشترینبهرهراحاجداییسعیمی
 شخصببرد.اززاویهدیداول
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یدرون–خودشباصرفا رایگوئیکنیایواندیمیراو .است

–ذهنشبهلریدیهاتیشخصشدنواردهمراهبهایو–

ازوهط،یراومنازهطییداحاجخانط.«دهدانجام–یرونیب

«سنلکنان»داستاندراو.کشدیمکارکردخو هاگوئییک

کهاستیآدمدستبهدانشجودخترکیقتلتیرواکه

یبراشخصاولدیدهیزاواز.ستدیایمیینانوادخلپشت

دیدهیزاوازهمینسندهینو.کندمیاسترادهداشتانشساخت

دختررساندنقتلبهطورچهیراو.بردیمبهرهشخصاول

انیپایروزهادررادانشجو اشیانررادسیولازعمرشی

یبعدیهیال؛واستیوهطکیتیرواداستان.کندمیتیاور

سطح یجاوزکیارویمسائلنآیو سطو راو اجتما در

بکفالشداستاننیا.شودیمدهیکشرییصوبهخوبیبه

ذهن راوی کامال زبانباکهاستاشیانررادسیولدری

رییصو افضاهاساختی چشطشیپراهاتیموقعجادیو

دهدیمقرارمخاطب اشهیکیایسوژههرچندسوژه. استی

اماطیاداشتهجامعهسطحدرراآنیستیزیجربهقبل،ماکه

داستان.دهدیمنجاتراداستانخوبشپرداختباسندهینو

زوربه».کشدیمرییصوبهخو جامعهدررازنتیمظیوم

لباساشویجورچهدونطینموخودمطنیروزمکردمولوش

خودمویصدامنوبوددرآمدهاشهیگر.کردمپارهوپک

ابرکتابایو.ارهیپتخودیهرییقص»:گرتیمکهدمیشنیم

رودسمو»یانیپایبندهاودر«لهیدیبودگذاشتهجانیهم

یمانیسبیودکهییهیدمیفهمبعدا کهیسنلودمیکشنیزم

وسریودمیکوبدفعهچندهمونباواومددسطبهبوده،

«صوریش

افرادچهگونهایندراختالالتنو واینبودنمتوهطلیدل

یوهطحالتیاستکهدرآنفرد»؟باشدداشتهیواندیمیییدل

کهوجودخارجیندارندولیفردکندمیچیزهاییرااحساس

 میهاآنوجود واقعی میرا اصرار آن بر و ورزدداند اما؛

افتدکهفردکهیکامراختالالتادراکیدرحالتیایراقمی

بهگونهدیلریدرد .موضوعاتخارجیدرکندمیواقعیرا

ویلییرشکلیافتهبهنظرشدهفییحرالتادراکیحالتاختال

یزیچ.رسندیم راوی ذهن در کهگذشتیمکه بود این

طوری دادیمخودجیوهیبرالریدمسئیهرا اما؛ داستاندر

ازسطحهاداستانبهنظرمننسبتبهبقیهکه«دخترایران»

اکتراشخصاولراویبهزاویهدیدبودبازبرخوردارییرنییپا

برادرشزندرموردزنیاستنازاکهباداستانسوژه.کندمی

است بابهمطبزنانرفته دیدندختریبهقولخودشو

یهاقضاوتساختارذهنیخودبهوسییهبهخوشللموشلل،

بهشخصیتوپرداختندرگیریذهنی.پردازدیمنآدرمورد

هطایراقبزرگی دردختر نه.زندینمورقداستانروایترا

یسووبههستندلییرودچارعدمهاداستاناکثر،داستاناین

حرکتیمعناها کهکنندیمیکساختی خوانش؛ با گاهی

گونهاینایرانازدختر.شودیمیمامداستانچیزهمه،داستان

کامال گوناگونگاهیدرحالتییهالییروعدم.هاستداستان

بیکاریدوبارهرفتطیواززور».کاهدیمنسبیازبارهنریاثر

فکروپزبودندوخیییخوشسرکهاشوخالهبهردخترد

یریچراسراغدکترباالشهریپزددوهمهنیاکردمکهبا

 «ان؟نرفته اینیوانیمباز داستاندر داستانهط یهاروند

پیگرفت. ومونولوگساختیصویری،یهسادزباندیلررا

ازیبعدیکیمعناهاساختنیوهمچنپردازیوفضاالوگید

برایساختیهامؤلره استکهحاجداییبیشترینیوجهرا

■.کندمیمعطوفآنبههاداستان
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 «بانواعدام » داستان ،ینقاش 
 «امیرکِالگِر»؛«پلدالروش»نقاش



«مسلخیبرایمعصومیت»

بانوجینگریدریقریبا  اعدام واقعه سیصدسالپساز

انلیستان،پلدالروشازنقاشانموف فرانسهدرقرننوزدهط،

.کندمییمامیرسیطدستیچیرهاینصحنهراباکارکشتلیو

 مهارییهاینقاشیدالروشاستاد و یجسط با یاریخیاست،

 در کارگیریبهزیاد برای مختیف ایهآراییصحنهعناصر

-انسانی سرید دستمال شدهبستهیاریخی. دور هایچشطبه

بانویاعدامیهمراهباجامهیکپارچهسریداو،وجودبالشتکی

اعدام، کویاهیسکویچوبی پاهایش، زیر به وزین نریسو

یرکیبرنگزردوسیاه)همچونماریسمی(درلباسبارون

آمادهمرگگاندوسکههمچونپدریفرزانهاعدامیرابرای

شدندرپناهدستاناحاطهگروقطعیخودگرفته،جالدیبا

وکالهیاحمقانهوناجوربایراوتبیایچهرهشیواریسرخو

است موجود وضعیت نظاره حال در که بزرگش وهیکل

از عزا حالتی به که زنی خدمتکاران

 اندشدهخودبیخود همه درهااین.

 و ییره ایزمینهپسفضایی ایسایهاز

خود در را بیننده نلاه که دارند قرار

بهکانونیدرکشاندمی بهعم خود، ،

گوییچیزیجز اعدامیکه سرید یکپارچه پیکر پشتسر

چشمانخأل در درست که نیست مرگ فروبرنده خود در

بینندهزلزدهاست!

احساساتمختیری سمتچپ، یا سمتراستیصویر از

یبانلاهبهجالد،احساسخطریراویبیساس:احزندمیموج

،احساسکندمیوبیزاریباحضورونقشیکهبارونپیربازی

به نلاه با یسییط احساسیرسو همراه به یرحط شرقتو

و؛دوزنخدمتکاردرواحساسغطواندوهسریدپوشبانوی

القا اثر بافتیکپارچه از که احساسوحشتی باالیر همه از

اولشودمی نلاه با بیننده چناناستکه اثر کهیابددرمی.

بیکه نیست، گناهکار فردی اعدام معمول مراسط یک این

مراسطقربانیکردنیکمعصومیتاست.درواقع

اینمعصومیت!داستانواما

( گری جین بانوی9192-9119بانو به انلیستان در )

روزهنه او از و است باعنوانبهمشهور و زیبا شهربانویی

دود دختر گری جین بانو است. شده یاد سرخ گیسوان

سافک،هنریگریومادرشخواهرزادههنریهشتطبود.

در ششط ادوارد پسرش هشتط، هنری مرگ از پس

ادواردششطیاششطژوئیهو؛رسدمیویختیاجانلیستانبه

،بانو.طب وصیتویکندمیدرانلیستانحکمرانیم9119

ادواردششطباشدمیویختیاجوارثبایستمیجینگری .

یعنیماریاشناینیاینکارقصدداشتکهدستدوخواهر

)نتیجهازدواجهنریهشتطباکایرینآراگن(والیزابت)نتیجه

ازدواجهنریهشتطباآنبولین(راکهپیرومذهبکایولیک

ینیصمیطازلحاظپارلماناماا؛بودندازپادشاهیکویاهکند

ستانقانونیومعتبرنبودهاست.یانل

این اجرای در دادلی، جان نام به آمبرلند نورث دود

کهبانوجینگریراآیدمیوصیتادواردششطدریالشبر

میکهکند.پسدراولینقدم،مرگادواردششطرابرایچند

یامقدماتبهقدرترساندنبانوگریداردمیروزپنهاننله

رافراهطسازد.بانوگریدرمقابلخبربهسیطنترسیدنش،

بیماریشودمیزدهوحشت بستر به و

گوییازپیشسرنوشتمحتومافتدمی .

ر برایشخود که یصمیمی این با ا

اوهایشچشطجیواندگرفته باشد. دیده

وآنرادانستنمیسیطنتراح خود

 ناینیشاه خواهر آنوارثشیعنیماری، از ؛دانستمیقانوناْ

 گری بانو والدین و دادلی جان موضو قدرآناما سر بر

ایتا نهشهربانوییاصرارورزیدندویوجیهاتمختیفآوردندکه

بهپذیرشآنیوس بانوگریمنجرشد.

برمالشدودرنهایتخبرسرعتبهخبرنقشهجاندادلی

بانوگریبهگوشهملانرسید.باآنکهبانوگریازگذارییاج

را او مردم اما بوده، برخوردار بینمردم محبوبیتزیادیدر

 سیطنت قانونی ازو؛دانستندنمیوارث مردم هط طرفی از

جاندادلی،حامیونقشهگردانبانوگریبیزاربودند.ماری

لندنلشلرسویبهوآوردمیهوادارانشراگردهطسرعتبه

.جاندادلیامایوانوفرصتمقاومترانداردوبانوکشدمی

محسو  مارینیز عمه نوه روزشدمیگریکه نه پساز ،

.کندمیگیریکنارهزشهربانوییانلیستانسیطنت،داوطیبانها

کایولیک ماری، و بود پرویستان گری جین کنارکه؛بانو

کشیدنبانوگریخودمانعازیکجنگمذهبیمیانپیروان

دوفرقهگشت.

باآنکهبانوگریازمحبوبیتزیادیدر
بینمردمبرخورداربوده،امامردماورا

 دانستند.وارثقانونیسلطنتنمی
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وخودراماریشودمیشهربانو9119ژوئیه91ماریدر

 ایرلند و انلیستان میکه و؛خواندمیاول گری وبانو یاج

.سپسبانوجینگریگرداندبرمیجواهراتسیطنتیرابهاو

برجلندنانتقال به بهحالتیبعیدودهندمیرا آنجا در و

 گردشآیددرمیحبس به برج باغ در گری بانو روزها .

نامهدستپردازدمی ودرساعاتبیکاریبهنوشتنکتا و

زندمی اینامه. ماری میکه به بیاندنویسمیهط آن در و

داردمی هیچ ایعالقهکه به است.ویختیاجهرگز نداشته

بهاینامرواقفبودوبهصداقتبانوگریباورکامال ماریاول

همهادامهداشتهااینو؛زدمیداشتوازاعدامویسرباز

وهنریاتوییااینکهدرسالبعد،گروهیبهرهبرییوماس

گری،باسههزارسواربرایبرکناریماریاولوجیوگیریاز

 اسپانیا، کایولیک پادشاه دوم، فیییپ با وی سویبهازدواج

.میکهماریدشمنسرسختپرویستانکنندمیلندنحرکت

بودهوبهکشتنپیرواناینمذهبشهرتداشتوبعدازبه

 مذهبکایولیباریکقدرترسیدن، انلیستاندیلر در کرا

کایولیکعنوانبه یثبیت برای و نمود اعالم رسمی مذهب

 خود که فیییپدوم با گرفتکه پاپیرکایولیکیصمیط از

پیمانزناشوییببندد یوماس؛بوده، ایناتویاما کهخطر

،برایدانستمییصمیطرابرایآیندهمذهبپرویستانخو 

.دراینمیانکندمیرکشیلشکلندنسویبهجیوگیریازآن

.دهدنمیبانوجینگریبرضدمیکهماریهیچعمییانجام

هنریگریشکستاتویشورشیوماس درخوردمیو و

کههرچهسازندمینهایتمشاورانمیکهماری،ویرامتقاعد

.شودمیدستورابالغو؛زودیردستوربهاعدامبانوگریدهد

گو به اعدام گریوقتیخبر فق رسدمیشبانو او ،99

کهبرخودشکندمیاماسعی؛افتدمیسالدارد.بهوحشت

کهروزهایغطوکندمیمسی باشد.بایبسمیبرلبانبیان

هایحیقهچشمانشپرازو؛اندوهباالخرهبهسرخواهندآمد

.شوندمیاشک

سویبه،بانوجینگریدربرجلندنم9119فوریه99در

آیددرمیسکویچوبیاعدامبهحرکت با سنلین.هاییقدم.

 یرسیدهو؛لرزندمیپاهایش قیب همچون کوچکش قیب

درحالیپیدناست.درمقابلسکویاعدامرم کطایپرنده

.بیندنمی.دیلرجاییرابندندمیراهایشچشطوزندمیزانو

رویکدهدمیداغاست.جالددستورهایشنرس هسرشرا

 بانوی بلذارد. اعدام 99سکوی پیشهایشدستساله را

؛آوردمی است. مضطر  لرزندمیهایشدستاما یواندنمی.

 کمک آرام و لرزان صدایی با کند. پیدا را .خواهدمیسکو

رئیسزندان،بارونگاندوسکهخودیکمزدوروفرمانبردار

استپیش کمکآیدمیمیکه قربانیرا پدروار یاکندمیو

آرامیبهمرگیکیهدهد.بانوگریهایشانهرابرهایشدست

 اعدام چوبی سکوی بر مرگدرچسباندمیسرشرا یبر و

 ■.رودمیباالیندیبهدستانجالد
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 «نزدیک اما دور»کتاب  بارهدر 
 «هانینجط»مجموعهآثارطراحیونقاشی



فالنیک

هنریکهدریوازنبیهایجریاندراینروزگارغریبودر

 نمایشهاگالریاکثر خو به کار از خو بیشتر ادایکار ،

آیددرمی عمیکرد با هرازگاهی جوانانیپیرایهبی؛ صمیمی و

.شوممیروبرو

ودراینرصد،هانینجطراصادقوصمیمییافتط.

ساده؛ ارائه یکنیکو نو  از گذشته اول نلاه در او آثار

اشکنجکاوی فکر و یعم  به را اینیاداردوامیمخاطب

هاییانسانکنسرو مرز یا یراویبیکه بستهدستی ووپا

رارونماییویادآوریکند.اندشدهمحصور

بهنظرمنمهطنیستکههنرمندباچهبرداشتیوازچه

ایزاویه این نلریستههایانسانهجمهبه سیستط زاییده

چونداردوامیکهمخاطبرابهواکنشاستایناست؛مهط

موضو او،خودمخاطباست.

این هنرمند چرا حتیگاها نههجمهاینکه و زیبا چندان

استبرانلیزیرسف قرارداده خود آثار دستمایه را یکراری و

قطعا  نو  اوبینیجهانبه ذهن اطراف محی  و هنرمند

وطبیعیاستدرمحیطیکهازآهنوسیمانوگرددبرمی

 از آلودگی، و رنلییبدود هالباسدر یاهاایومبیلو گرفته

هاانسانرواب سرد یاحدیگذاردمیبرذهنهنرمندیرثیر،

یصویرسازیسوق ورطه یا را او اثر چهدهدمیکه حالیا ،

 نجط هانی اینحد، بحپدر است عمیکرده موف  ورطه

احساسقدرآنیکنیکیاستکهبهنظرمن اینآثار کهدر

.آیدنمیاست،منط بهچشطثیرگذاریررقی و

بهمکرراتبراینروزمرگیکهیامرزیکراریرکیددرضمن

 پیش یصاویر فریط فریط در رارودمیحدی مخاطب که

اینگرتهآزاردمی لذا ؛ کهآورممیبهخاطرژانپلساریررا

نگوششنوانیست،بازهطوچواندگرتهراهاگرتنی"گویدمی

بایدبهفالنیکگرفتونبایدهنرمندرابهبهانه"گرتباید

موضو یکراریمحکومکرد.

نجط هانی حقیر، این اعتقاد کهبه ندارد یعریف به نیاز

لیکننهبپردازندیایمجیدودرموردآثاراوبهیعریففناهل

هاییافتهاودراینینهاییادراد؛بهدنبالهمراهانیاستیا

ینندودردکنند.منامیدوارمدوستانعزیزمخاطب،بباورا

گذشتهازهرگونهبرداشتیکنیکیوفنیبهاینآثارخارجاز

رابشنوند.هایشحرفیابرداشتشخصیبنلرند

عییندایی



لبخندمسافرانبی

،دویادویاکناررسدنمییجایبهدرفضایمحصوریکه

ایناست..هرروزکارمانایطنشستههط

 جمع مالقاتهانرسیدهما را همدیلر روز وکنیطمیهر

پشت-ایراقیهطآن-کهاولینباراستدهیطمیجورینشان

.کنیطمیبههطازپنجرهبهبیروننلاه

،راستیکسی«کجاست؟اینجا»ینهاکالمبینماایناست

داندمی و کجاست هواژاینجا کسی-«رسیدیط»-دیلری و

نبودیط،ماسواریطوچهگونهاینرسیدیطمینیستبلویداگر

 درکنندمیمانپیادهزود را عمرمان از بخشی روز هر و

.وبرگشترفت،درحالزنیطمیایوبوسیامترودرجا

 ایراقی ما موقتیط، سوارهای مسافرین درهاستسالما

.ایطشدهایستلاهزندگیگط

.بیسالمیوبیدزدیطمیانلاهمانراازمسافرروبروییم

لبخندی.

چشممانفق  کارمانمهطاست، واقعا  وقتنداریطو ما

وبافشارچشممانراایطخستهگوشیاستیایهصرحروی

.ایطگذاشتههطروی

 هالحظهما هطحرام کنار در کنیطمیرا ما هایمانلباس.

ست.اقیمتگرانمرغو و

هط کنار ایراقی موقتو و خطیط آخر و مترکر همه ما

.مانیازیبهصحبتباهطنداریط.ایطنشسته

 با را شهری امکانات از استراده مدنیت بهاداهایمانما

.دهیطمیبدیرینشکلممکنهدر
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شایدهاستسالماجمعیبیلانه کنارهطجمعشدیطیا

بهمقصدبرسیط.

هنرمندیاست،وینلاریواقعههانینجطهایکشیدهبوم

آویزانِیهسوارکهچونجمعاست روزویرا و نرسیده ما

دید.یوانمیخطیهایمییه

 بدون ایاقگرجیوهوی در موضو  بیان در صادق و ی

است-خودینررهیک اسمشخانه -که ابراز هایدغدغهبه

.پردازدمیروزگارِما

اجتماعیکوچکیابزرگدیدارهایپبدیهیاستکهیمام

و بوده مراحلمختیفیاریخ شرای زیستانساندر زاییده

بایوجهبهضرورتمصرفمشخص واندکردهجایلاهخودرا

.درجوامعاندداشتهنیزبررفتارهایاجتماعییرثیراییبهحتط

 مسئیه شهریخصوصبهونقلحملامروزی شکل که-در

از-نجطدرآثارشبررویآنمتمرکزشدهخوشبختانههانی

لحظاییهایشنقاشیبرخورداراست.هانیدرایوییهاهمیت

یازحیاتمااسترایوجهقابلازعمرماکهبهیحقی بخش

بهیصویرکشیدهواینانتخا شایدازآنروباشدکهخود

واندسادهآثارویاست.ایباسابقهایوبوسسوارومترونشین

هنربازاری،حالدرعین بازارهنریا آثارموجوددر متمایزاز

گرچهانکارنبایدکردکهوینیزبایدزیادبخواند،زیادببیندو

اونیازیبهایننکات بیندیشدزیاد کردننداردیجربهواما

 هایشطر چون اشزیستهیجربه نشانصورتبهرا کامل

ازاجتماعیکهدرآناستگرفتهرامستقیطهاآنکهدهدمی

ایآیندهنویدواست را وجهانهنردرروشن ایران معاصر

یکنیکسبکدهدمی درگیر ما هنری جامعه که رو آن از

بههایحاشیهیکرارو نیستوسازیمرهومامنشدهوقادر

محی هایخروجیاینضعفنیزناشیازنایوانیدراستخراج

است.درانتهاالزمبهذکراستکهاینهنرمندبدونیوجهبه

کهامکانسادهدستبهرنگوپولبه-پایلاهطبقاییخود

 برایشفراهط را یمام-کردمیجیبشدن با را شرافت راه

براثرگذاریانتخا کردهوآثارخودراباآرزویهایشسختی

 هاییمحی رواب اجتماعیدر متروخی از قبیلایوبوسو

.کندمی

خودش و ما برای که ایوبوسی به وی رسیدن امید به

.شوممیکجاستپیادهدانطنمیدوستدارد،مناینجاکه

فیسرهمدرسوسازمجسمه /نویدجوبچی



بیدارشدنازخوابعمیق

ابتدادرموردشخصیتهانینجطدانطمیقبلازهرچیزالزم

آثارشکمک دردبهتر به که عرضبرسانط به را مطالبی

.کندمیسیار

کهبهاعتقادمندرهیچگراستدرونهانینجطفردیبسیار

جایدنیامشکلزباناریباطینخواهدداشتزیرایکمکالمه

منتقلساعتهسه مخاطب به نلاهش با دقیقه سه در را

اووقتبسیاریراصرفمطالعهبصری،ادراکیافراد.کندمی

هطدرخیابانیقدم یاددارمروزیبا ،زدیطمیجامعهکرده،

به شرو  و آمد مشخصاتفیزیکیخاصسمتما فردیبا

صحبتکرد،پسازآنکهمارایردکرد،هانیگرت:چهآدم

عجیبیبود،حالخاصیداشتوبهمسائییاشارهکردکهاز

همانموقعمتوجهشدماوبیشتریراوشاتدرونیاشخاصرا

اودردمخاطبخودراچنانبهکندمیدیدهویرسیط جان،

آندردراداراست.گاهیدستهاستسالکهگوییکشدمی

فردمسترصییرابهشکلبالکشیدهوگاهیسرفردیرابه

درحالپرواز.ایپرندهشکل

جامعه مردم آحاد از دریافتی احساسات از ممیو نجط هانی

قرارداده،خطو اوبریرثیرکهناخودآگاهاورایحتباشدمی

کهکندمیاتوحاالتروانیمخاطبشحرکتاساساحساس

نتیجهاثر،اسکنیاستازدرونیاتافراد.
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یلییراتطبیعتواکنشنشانیرینکوچکاوفردیستکهبه

 آمیخته آن با و موسیقیگاهی.شودمیداده به را خود

 سپاردمیکالسیک باد در برگی بسان گاهیچرخدمیو .

وگاهیباسکوییطوفانی.کندمیطوفانیرابالبخندیآرام

فرمهرگونههانیدرآثارشبراینشاندادندرونیاتافراداز

.کندنمیشکنیدریغ

 یعدادیاز در بنلریط اینآثار دقتبیشتریبه با هاآناگر

کهشویطمیمتوجهخروسیدرفضایداخییایوبوسیامترو

ازخوابیعمی بیدارشدهمسخبهنظرمنقراراستمردم را

راروزمرگیکردهوهمچنینسعیداردمردممبتالبهبیماری

بااینناهملونیدرفضای

شهریازایندردمطیعسازد.

مَخیصکالماینکه:

نقدیبریواننمیاصوال ،پسهاانساناینآثارآینهایستاز

مسیرکههطاستافرادینوشتزیرااگرنقدیباشدبرهاآن

 یا خودطورکییبهویبودند به اینآثار در ما جامعه، افراد

هانینجط.هایطراحینهبرنلریطمی

کاریونیهایشخصیتطرا /مازیاراصلری/طرا گرافیک

M a z y a r W o r l d/مؤسسومدیرهنریکمپانی



ورشعلههوشمندو 

هرچهگذاردمینمایشبهرابیشترکارهایشنوعیپرسهزدن

رفتاریانلیز،هیجانپرفروغوهایشنقشساکتوآراماست

 که گذاشته نمایش به آثارش همهمعموال در برای

رفتارایوبوسیکهمربو بهچنددهههاشهرنشین آشناست،

نلاهکردنبهآنچیزهاییاستشهریسررهایوجابجایی .

 خیییعادیو امازودگذرکه ییخ کمتر استخاصاوست،

ایوبوسهاییدستشیریناین مییه به یمناییاندوابستهکه

حرکتپاهابرایرادیلردارندچندیندستبامییهافقیراه

پیچیدهدرایوبوسخندههایآدمسادهنمودارهایخ بسته

وقسمتیخوداندصورتگاهیدوسههایشپریرهکمتراست،

هاآدممتروکمییندوییزندوجوان.هایآدمد.ناخوقسمتی

 در عین هوای.بودنخوددر دارند را معموال همدیلر

اگرهستدرجاهانینجطسعیحرکتییاایستاده،اندنشسته

ازهطداردهایآدمدرایجادوحدتبین بارانیهایخ جدا

یطکهنهاییآدم.هاستنزدیکیدرهمینرعدوبرقازحکایت

زماناندخرته اینکه با مواهب و مراقب اما خموده گاهی

سرجایشان محکط و قرص ولی نمانده خ  آخر به زیادی

اندنشسته گویای یصاویرش بعضی بهایخاطره. که هستند

.گیرندمیپیآرامیبهوشورزندگیرازنندمیواقعیتطعنه

یکیهایژستاوهمانیاستکهبایدباشداگرچهنشینیخانه

اورون دوبارهگرفتهوحکایتهایخ یرثیرودویایییحت

 ایگذشتهاز اما نیست زبانشسرخ دارد، اعتبار ورشعیهپر

هوشمندانهاست، اوخستلیاستنلاهشیندنیستاما در

ازایوبوسپیادهنشود،هازودیراهنداردبهامیدآنکهبهاین

ایسچرا چند راه هنوز شایدتلاهکه کند طی باید را دیلر

و جوایز همه با معیوم، کوشش و یالش اما نامعیوم مقصد

خودشهایشبرجستلی به خودش که برسد بجایی باید

بدهد جایزه آلودهویبریکبلویدو روزمرگیهایآالیشبه

 عمر هطآننلردد، غنیمت هنرمند ،استبهاییگرانعمر

رجشنهاد.فاخراستکهبایداایهدیه

نقاشکیومرثقورچیان.



جزایرسرگردانتنهایی

یاباکردمیرهامانایلحظهکاشپاییزنمورعقالنیتفسرده

 فریادهایمانگوشیمام چلونه غرایزمان سبز بهار بشنویط

انکارش و بودیط جستجویش در هماره که آنچه میزند

ازکردیطمی یهی بارها و بارها پیر عقالنیت با که آنچه ،

آسمان، شکوه دریا، هیبت در باز او اما ساختیط معنایش
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در سبز که معشوقی چهره و جنلل قداست باران، طراوت

.حضوریجدیدربطنکردمیکنارمانآرمیدهبودخودنمایی

همواره وجودی است. روایتی هرگونه نیازمند که متنی هر

در ایجادحاضر خواست معنا؛ خی  برای کوششی هر متن

شدن، یکی ینهایی، از رهایی بس. و همین انسانی، رواب 

یمامیپوشانیهطکییتیفراگیر،اصلوحدتارگانیکیجهان،

 دیلراویند.هایناموهمهینهاهمهنیروها،

دل روزمرگی، ینهایی، ازخودبیلانلی، ،قراریبیینلی،

معناییبی شکست، یعیقیبی، یمامی هایدغدغهو

شیرهجانمانذرهذرهکهدارکشوگیرگریبانشناختیهستی

 پیداییمکندمیرا و گشایش سر سردرگط کالفی چون و

دانستازکدامینیواننمیکههرگزینیدهدرهطندارند.چنان

هآنکبیبایدآغازیدودرکدامپایانیافت؛دریاییناآرامومواج

بهاوکه اما ،ینهابهاندیشیمیسربازایستادنداشتهباشد؛

کهروبروییوستهرچندپیشازآنازغیرخودیدیلری،به

سوژهیوبرآمدهباشد،ازناکجاآبادیدوریاآسمانیژرف،فرقی

بهاوکهکندنمی وخواستاندیشیمیازبیرونیادرونیو،

 ساحیی ناگاه به بودن، او با نوید که آرام و باریسبکدور

.ساحییکهحقیقتخاموششراجزدرشودمییوستنمایان

گوشایمانواعتمادیونجوانخواهدکرد.

دریایصرفوهایپارهیکه در جزایریسرگردان چون جدا

یمایزبی که شدنهرگونهوجود وصل با ملایر را فردیت

ریرکیبیمتوهمانهویرکیبشدنراهماناسارت.ددانندمی

شکوهسررسدمیکهینهادرمرگخودوغیرخودبهسرانجام

عش  که مانینهاییداده ربود آنکهدرحالیرا پیشاز نه

 نه و بودند ازآنپسینها و اصیلدانندنمیعاش  ینهایی

 که است عشقی وامدار را یبریهاهربهمعنایش آن از

جویدمی آشتیبا یوانیحملو یماشایدرون. وخویشتن،

بامهارت که آنچه برای همه و همه و خود دوستداشتن

 خویش یمامیت به آزادرسدمیدیلری پروازی رویای با .

سوختنوچونققنوسازخاکسترآیشخویشسربرآوردن.

 متنی هر یا نقاشی یابیوی یک با رویارویی یکمثابهبهدر

 چه کنیطمیموجودیت مکثیخیالبی؟ هیچ بدون و

گذریطمی خیره چنانبداننزدیکو چیزیشویطمییا که

برهطهایرنگجز بینیطنمیدرهطو هطیا کنار از اعتنابی؛

یادرکنیطمیگذشته،بایصرفینیطنلاهانهیکدیلررازخمی

 یمامهاینداشتهطیب که آویزان دیلری به چنان خویش

خویشکرده،سپسهایقراریبیمعناهایاصییشرامصروف

پرسیطمیسراسیمهازخود .شدمینشدکهبایدگونهآنچرا

خویشبازازدیوارکویاههایپرسشسرگرداندرجستجوی

 باال کشیطمیغیرخود یاد از ازبریطمیو بخشزیادی که

سپسایپدیدهمعنایهر جوشیده، نخستازدرونخودما

 فرافکنی بیرون کهودشمیبه عش  نزار حال به رسد چه

.هاستپدیدهیرینخودجوش

به و شده خیاباندرمانده ازدحام و دود از که بارها و بارها

اینپرسشدرذهنمانبریطمیخادوسکوتکوهستانپناه

کهینهایییکچوپانپیردرکوهستانیخالیبنددمینقش

 سکنه یرمیموساز در یکرهلذر ینهایی یا هیاهویاست

هیچ سردشان نلاه از که عابرینی ازدحام و شیوغ بازاری

.نلاهریزوخستهچوپانپیر،خیرهیراودنمیمعناییبهبیرون

 جهانیاز یا افقیدور یودریوهایاف به نلاه شدهپریا که

االشودنمیراموجبایگونههیچسرخیشرمنادهدفشانبی

یعینمقداربیداراندکانبهقیمتینهچنانپربهاکهغوغای

 بخشد. جهتشان یمامهاییاف و خورشیدهای با پریشان

متمدندرغایتبهایجیوهسوخته،جزایرسرگردانناآرامیبا

کهبارهاوبارهاباهطهاییشانهدرمترووایوبوس،هطکنار

وارداییوایوکشیدهدرایهببخشیدپریا وکنندمیبرخورد

دورشدنیسنلیندرسکوییمدرن.بازهطینگوهایخیابان

چشمانیخالیازومعوجکجدرهطچونخطوطیهاییچهره ،

رعشهپرهاییاندامزندگی،سرهاییسنلینازشدتاضطرا ،

 و درد سکوییبازهطاز گاهی سخت. و سنلین سکویی
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،اماگیردمیریاریکیمحضجانازنوردایبارقهوشکندمی

 است سویآنمخاطبی بدن و سر دنیایقدیمامخ ، در

 پردازش مشتاق و رفته فرو وهایجهانمجازی دوردست

ازآنیکهدرخبربییافتندوستیپوشالیدرفراسویخودو

هایشناخنخوداوازشدتینهاییچونکنارش .جودمیرا

لعنزمینی را باران یقدس که عطش شدت از برافروخته

باالکندمی را سر یراخریگیردمی. با پیچانده گیو بادیدر

 و مدرن ادبیایی رفتاریخبریبییمام، اللوهای از محض

امابهکنارگویدمیخ سخنسویآنکهن،باصداییبیندبا

 لبنهایتماسیدهویصنعیلبخندیرسدمیخویشکه به

او از اوست کنار در که حقیقتی گویا اوستچنانکه حضور

؛بابخشدمیخ بدوسویآنکهیوهطچیزیآنمیستاندهر

را، بودن خود با ینهاییو نیاموختچنانکه را دیلریبودن

مهارتروستازاین اوستو کنار در حقیقتعریانآنکه که

ایدبهدنیاییکهناچاربنمایدمیایجادرابطهبااوچنانسخت

 برد. پناه هاییصورتدیلر چشط، از بدونهاییاندامخالی

 و هاییعروسکجان با یانامرئیهایریسمانمتحرد

بهزندگیگوییآریفرصتیدیلربراییریمامهرچهراحتیبه

سرگردانینهاییخودخواسته آریجزایر دستبدهند. از را

رواب انسانی.درکناردریاییژرفازامکانایجاد

 و پاشیدیط بذر نشد، حاصیمان هیچ اما گرتیط ایخوشهپر

به ایمانبهایمانرا متنزندگیراندیطایطعنهنچیدیط، از

پس باشد، نو فرزندی آبستن فریویمان عقالنیت آنکه بدون

 زبانهایماننقاشیبلذار به را ماجرا سکوت و خاموشی در

دیلریازوجودروایتکند.

شرا مقدسیکههمهاینمیانازبلویدهایماننقاشیبلذار

 هیچمیپیشکشمان شهدیواندمیکدامکنند از سکرآوریر

باشد؟هایمانرابطهشیرین

فیسرهمذهبیدانشجویدورهدکترایجعرر
 

 !پاسخهایبیانسان

انسان دنیای انسانهایبیدنیایما است؛ بهپاسخ هاییکه

 سؤال است.هاآنهزاران نشده داده پاسخی بیدارما هنوز

هطاطرافمانبهحتّیاوقاتبیشترورویطمیبیرونشویط،می

کهاستمقصدیبهرسیدنهدفمانفق وکنیطنمینلاه

برسوارهاوآمدرفتایندر گردنماگذاشته.بربیروندنیای

حتّیونشینیطمیهطکنارشویط،میمترویاوایوبوس

یک .استکطبسیاربکنیطهطگرتلوییهطباکهایناحتمال

پاسخبدوندنیایدرهرکدامکههستیطمسخموجودعدّه

استسرگردانخودش اما،استشورشیدرونماندر.

خوبیبه«نجطهانی»رااینو؛مسخ…کتاستوسابیرونمان

«ما»همانویمترویوایوبوسیویهایانسان .یافتهدر

یحتکهایطشدهخیرهیجایبهماتچشمانباکههستیط

اندیشیطمیسؤالیبهوایطشدهخیرهفق بینیط؛نمیراآنجا

ما«نجط»کارهایدر .استنشدهدادهپاسخیآنبهکه

ایعدهاست:شدهابریدهکهازمقومانیطتربهاشکالیمییشب

نشسته خود صندلی بر و ایعدهایط به پا ایمییهسر

ایناستکهازآیدبرمیایطکهینهاکاریکهازآنچسبیده

کهشیوغ دهد.هیچشرایینمیاماافتادنماجیوگیریکند،

بیندیاچسبیدههطبهساردینمانندباشد، و پستی و یط

انسانو .کندمیدستیراپریوبیندیبدنبلل،پستبدنمان

پرسدمیخوداز حالدرعینویکدیلربهنزدیکقدراین»:

ثبترامازمانیاریخصورتبدین«نجطهانی» «دور؟قدراین

زمانهرازبیشکهرایکطوبیستقرنانسانیاریخ؛کندمی

خودبهدیلری است.قدرهماننزدیکو دور خود این از

وخودشسؤاالتبرایجزدارد،پاسخیچیزهمهبرایانسان

.است ... مادنیای

 نلالیآدکترکوروش 

 

اجتماعیرفتاربازنمایی

کهاثرهنریچیزیجزبازیا شرای بیرونی،بپذیریطاگر

 هایواقعیتیعنی رواب  جمیه از مناسباتوپیرامونی

وکهخودمحصولچنینشرای هنرمندواجتماعینیست

مناسبایی خی  که اثری در بازیا کندمیاست را چیزی

قراردادهوانلیختاریپدیدآمدهیرثیرکهویرایحتدهدمی

دراشکالوصورگوناگونکهدرآنمهارتدارد اوآنرا یا

دهد.بازگوید حاالت،درونشان ما، جوان هنرمند نیز اینجا
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درمحی پیرامونش،روحیا خودرا مردمگرداگرد رفتار تو

یاکوچه-ایوبوس،مترووغیره–اعطازوسایلنقییههملانی

 افراد مراکزیجمعمردمکه هیچقرابتیباهاهرا وخیابانو

 صرفاٌ و ندارند قرارایگونهبههط یکدیلر کنار در فیزیکی

اندگرفته هاینلاهباو؛ گاه و مواردییراوتیبنافذ در و

آوریعجب برانداز را خود اطرافیان پرسشلر بهکنندمیو ،

بینندهبامرهومیقیطسیاهیصویرکشیدهاست.دراینیصاویر

 رویارو گذرانروزانه زندگیو کهپرسشاصییوشودمیاز

وچهدربندیدردکشیدهاساسیانسانامروزاست،چهانسان

اصطال به بند از روزمرگیرها دیلران نلران معنایوکه

 خطو هاچهرهزندگیاست. حکایتازهاآنفشردهدرهطو

بازنماییایگونه اجتماعی کندمیرفتار -بیلانلیبیانلرکه

اگرنلوییطنررتودشمنیلاست.احتیا ازنزدیکشدنو

دردمتقابل هانلاههمدردیو وپادستهایحرکتو براز

پی افراددر نوعیشیطنتفضوالنهاست؛ اندآنکنجکاویو

احساسخطریصورتدرکهسرازکاردیلریدرآرندویا

وبااعجا برگیرندنادیدهبرایخود،واقعیتوجودیطرفرا

ازخوبیبهمنبرآنطکههنرمندجوانماو؛وضعویبنلرند

هاییالططاست،چراکههطجامعهوهطبرآمدهپیاینمهط

سیبهاآنآرامشازکنندمیکهاحساسهاییانسانروحی

 را درشناسدمیشده هنرمند خود دارد. آگاهی آن از و

درمن:گویدمیهاستچهرهیصویرگریبراثرشکهایمقدمه

پرداختنبهشباهتجایبهسعیکردمهایطمدلرویاروییبا

رابرسانطونشاندهط،یعنیبهدرونفردیکهاحساسمدل

اشچهره وکشیدهیصویربه فکر راز از و یابد راه شده

چهرهاونمایاناسترابلشایدوبهکهدرخطو اشاندیشه

بازیا  نه و این یعنی هنر و دهد انتقال ازایآیینهبیننده

گرتیطکهطوریبهاو،زیدنمی-خألدرواقعیتبیرونی.هنرمند

از درکش پس است اجتماعی مناسبات و رواب  محصول

 دیلر و جامعههاانسانجامعه از که است چیزی همان

 موجود شرای  و گیردمیپیرامونش رنجش،اششادی. ،

 و نظری گشاده اشفکریکویهآرامشش، انسانی رواب  و،

محبت و نررت و همهاشجوییستیزهآمیزش و همه ،

هایییوییگ جامعه از که دیلرانگیردمیاست با که چرا

وهمانعواملمحیطیکهدیلرانرادرخودگرفتهاوزیدمی

است کرده محصور نیز نیز؛را را واقعیت این یواننمیاما

محیطیرویافراداجتماعییکسانیرثیراتنادیدهگرفتکه

در یککه روانیهر شخصیتیو حسبساختار نیستوبر

ازآنودریافتیکههیچدردهاانسانناخودآگاهپسضمیر

به دارد، بهشودمیگرجیوهگوناگونهایشکلندارندقرار و

این آنانهاچهرههمیندلیلهطهستکه اطوار و رفتار و

ورفتارهاچهرهمتراوتاستودرهاهرشباهتیباهطندارند.

 یا خشملینانهوآلودغضبپرسوناژها یا بایراوتبیاست،

نلاهیازسرکنجکاویوعدمرغبتبهنزدیکیوهمدردییا

 مناسباتاجتماعیآیامعاضرت. مردموایننماییازجامعه،

امروزجامعهمانیست؟خویدشمن

■مترجطومنتقدادبی،پیوهشلرفیسره،مددیددکترمجی
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 داستان ،سکع 
«یهاسدیمرض»؛«فیییپهالسمن»عکاس


میچیزهمه شرو  خام ایده یک از بعد و وپربالشود

گیرد.می

زمینههنری در همواره فیییپهالسمن، دالیو سالوادور

خودبهدنبالخی آثارعجیبوخیالیبودند.دالیراهمهبا

البتهسبییش!هایخاصوعجیبشمیآننقاشی شناسندو

اگرچهگاهیپرداختنِبیشازحدِایننقاشمشهوراسپانیاییِ

 طرفدسورئالسبک برای غیرعادی، رفتارهای وبه اران

بهمعروف همینموضو منجر اما بود یرمنتقدینآزاردهنده

شدناوشد.

قوانین نیز بیستط قرن معروف عکاس هالسمن، فیییپ

9199هایسالبرد.اودرخاصخودرادرعکاسیبهکارمی

 وعکس9121یا دانشمندان هنرمندان، از زیادی های

 جمیه از که ثبتکرد عکسمیهاآنسیاستمداران به یوان

وینستونچرچیلوعکسموردنظر معروفآلبرتانیشتین،

ما،سالوادوردالیاشارهکرد.

سال اواخر از هالسمن و دالی ساله سی همکاری

روزیهالسمنمشلولخواندنزندگی9191 نامهشرو شد.

اوحتیزندگیپیشاز"دالیبودوبهاینمطیببرخوردکه

 یولدشرا به "!داردیادنیز بهایدهموقعهمانهالسمن ای

از قسمت این برای و رفت دالی دیدن به و ذهنشرسید

نامهپیشنهادچاپیکیصویرداد.یصویریکهدرآن،زندگی

استقبالدالیدریکیخط او پیشنهاد دالیاز دارد. مرغقرار

رکردوعکسگرفتهشدهدرکتا زندگیاسرارآمیزسالوادو

هنرمند دو این رواب  ماجرا، این از بعد شد. استراده دالی

،دالینمایشلاهیازآثار9199یرشدیااینکهدرسالنزدیک

یریناثریکهدرایننمایشلاهبهچشطخودبرگزارکرد.مهط

می همهعناصر""Leda Atomicaخورد اینیابیو در بود.

شصورتبه خاصیصویر فضایی در و وقتیمعی  بودند. ده

روبه یابیو این با هالسمن عنوان انتخا  عیت شد، لدا"رو

را"ایومیکا پاسخداد: او دالیپرسیدو یکایطهمه"از در

 پسبرایاینکهدرعصرایطبهتریننقاشبوداندمعی اجزا .

"رامانندایطبهیصویرکشید.چیزهمهباید

خان به یردنمایشلاه پساز یمامهالسمن در رفتو ه

طولمسیربهجوا دالیفکرکرد.فردایآنروزهالسمنبا

خواهدعکسیازاوبلیردکهدردالییماسگرفتوگرتمی

کارهایخاصوچیزهمهآن از دالیکههمواره معی باشد.

اووهمسرشعجیباستقبالمی کردباکمالمیلپذیرفت.

به ایمیکا لدا یابیوی همراه رفتند.به هالسمن استودیو

کهایگربهسهعالوهبههالسمن،دستیارانش،دالیوهمسرش

ساعتیالشکردندیابتواننداینعکس1بینید،درعکسمی

 بلیرند. نهایتا را از 92بعد پرشمین99یالشناموف در

یوانستندآنراثبتکنند.

این یمام دالیمی99در دستیارانهالسمنیکرار، پرید،

میگربه پریا  را میها آ  سطل با یکی وکردند، ریخت

کهدرطورهمانداشت.همسردالیصندلیرادرهوانلهمی

باعکسمی نیز ایمیکا یابیویمعروفلدا بینیدبومنقاشیو

سقفآویزانشده اینعواملدطنا از همه هطاند. کنار ر

.کندمیحسیعیی وشناوربودنرابهبینندهالقا

پسازاینهالسمنازافرادمشهورزیادیدرحالپرش،

پریدن حال در افراد وقتی داشت اعتقاد او گرفت. عکس

هستند،درهمانچندلحظهکویاه،نقابیکهدرحالتعادی

 میصوریشانبر میاستبرداشته و شود حقیقییوانچهره

افرادرادید.

929کتابیمنتشرکردکهدرآنعکس9111اودرسال

نررازمشاهیرزماندرحالپریدنچاپشدهبود.
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 ؛ آرش مکوندی«کادر»داستانک 

 ؛ نعمت مرادی«جوجه حنایی»داستان کوتاه 

 احمد دریانورد ؛«روزگار ما»کوتاه  داستان

 ؛ مائده مرتضوی«های بنفش دایره»داستان کوتاه 

 حسین خسروجردی )خسرو(؛«رستوران»کوتاه  داستان

 احسان رضایی کلج؛«سکانس آخر»کوتاه  داستان

 مسعود نورمحمدیان؛ «یک ذهن زیبا»داستان کوتاه 

 مصطفی سلیمی ؛«ای نبود در هیچ نقطه»کوتاه  داستان

 ؛ آریا صالحی«دائونی که دو چشم داشت»داستان کوتاه 

 احسان مرادی ؛«مرده است ها زمانپدرم پشت »کوتاه  داستان

 علی پاینده جهرمی ؛«و خری با بارِ سکه وزیر، غالم سیاه»کوتاه  داستان
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 «روزگار ما» کوتاه داستان 
«احمددریانورد»نویسنده
 

خستهوسنلینازماشینپیاده بهدست، پیرزنعصا

زد رسولصدا ببریو»شد. بیادستننهروبلیر مهین،

سلرمه«ایاق حیا خارجشد.مهینبا در هایدرهطاز

.مهینباناراحتیزیربللننهداشتیبرمقدمآرامآرامننه

راگرفتواورابهداخلبرد.عییبعدازرفتنننهروبه

حاالنوبتیوئه»رسولگرت «یهسالرودستمنبی.

.هطبرایمردیمکاشکی»رسولنلاهیبهحیا انداخت

مهینحاضر»عدروبهعییگرتب«خودشبهترههطما

عییلبخندزد«سرمروخورده،نییهروزمیحمیشکنه

عاطرههطیواییهسالدلطروگلزد.هرروزیهبهونه»

رسولسرشرانزدیک«.دیلهعاصیشدهبیدمگرفتیم

 برد بدمشراحتشکنط»گوشعیی عییخندید.«زهر

 گرت کسیرأس»رسول میلط

عییباحیرتنلاهی«دونهچهمی

؟!جدیمیلی»بهرسولانداخت

چه قانونی پزشک جوا  پس

رفت«بدیط؟ فرو فکر به رسول

پسچهکنیط؟رأسآره» میلی.

دردسرشبسازیط جا»عییگرت«بایدبا کجا پیرزنرو

انبارییهگوشچهبلط؟یه»رسولگرت«دیحاال؟می

همون خالیکردم، رو نهادم. پتو یه «اونجابرمشیمجا

«مهینچهمیله؟حاضرهیروخشکشکنه؟»عییگرت

گرت دستش»رسولدلخور میله عامو بایدزنطینمنه .

بهشبرسط روز هر ماشینرفت«خودم طرف به عیی

« امشببهتسر برم. و«زنطیمدیله ماشینشد سوار

کوچهراینهاگذاشت.رسوللحظاییبانومیدیدرحیا 

بهداخلرفت.مهینننهرابهانباریبردهبودوایستادو

کردیمیابیحاالمنتظررسولرویمهتابیبی اومدی؟».

اومد؟ سرمون بالیی چه حاال صدایشرا«دیدی رسول

یونطدورشمهنمیخبِخبِ.شیوغشنکن.ننه»بیندکرد

موکیگرتط»مهینباهمانآ ویا گرت«کهیاندازمب

خودت»رسولگرت«بنداز؟ببرشپهیودخترشدورش

سالمی پنج ای یو وگرنه نی ایران یو دیله زهرا دونی

بیهمه خودش پهیو «ش را دستش عنوانبهمهین

 گلت و داد حرکتی نمی»اعتراض بیمو خو  دونط.

رسول«یااینجاسربارمردمنشهبردیممادرشوباخودش

 زد ناراحتیداد »با مهینادای«منپسرشطمردمکیه؟

منپسرشط.منپسرشط.»رسولرادرآورد

مهینرایهاشانهرسولجیورفتو«دردسرشبرایمنه

خو نلامکن.»محکطگرفتوچشطدرچشطاوانداخت

.خودمکنیینممبزنی.هیچیخواتدسننهنمیاصال یو

 رو کارا فهمیدی؟کنطیمهمه فهمیدی؟ مهین«.

حاال»رابایکانیازدستاوبیرونآوردوگرتیشهاشانه

وهردوبهداخلخانهرفتند.«یاببینیط

درهاهرتهاکنون بود. انباریگذشته ننهدر حضور از

بود.باریکاینمدتمهینحتی نزده انباریسر هطبه

شرکت از که ههرها کاسهگشتبرمیرسول و بشقا  ،

.ننهزیرپتودرازرفتیموبهانباریداشتیبرمغذاییرا

از را او رسول بود. آسمان به چشمشرو و بود کشیده

 بیند بهکردیمجایش را او اول .

وبعددوبارهاورابردیمدستشویی

ننهغذایشراآوردیمبهانباری یا

بخورد.بعدازاینکهننهغذارایمام

خودکردیم ایاق به رسول ،

بهگشتیبازم دیلر شب یا و

هابهانباریحتیوآمدرفت.دربیناینزدینماریسرانب

.شدینمحرفیردوبدلاشننههطبینرسولوباریک

پیرزن بود.هاسالانلار فراموشکرده قبلحرفزدنرا

بهآشو  گاهیدلرسولرا ممتداو پیلیرو فق نلاه

انداختیم سعی او ولی کردیم. را نشانخیالیبخود

د فاصیهاینمدتدهد. اینکارکطکطر رسولداشتاز

 گذاشتشدیمخسته قدم انباری به که ههر یکروز .

را خود بینی رسول بود. کرده پر را انباری گندی بوی

بوییکهخیالیبگرفتوبهننهنزدیکشد.ننههمچنان

دوروبرشراپرکردهبود؛زیرپتوچشمشبهسقفخیره

بود.رسولبشقا وکاسهراکنارننهگذاشتوازانباری

انباریروبهگوامننه»خارجشد.درایاقبهمهینگرت

«کشیده خندید داری»مهین ننه عواقب از هط «این

ههر فردا انبارینرفت. به دیلر روز آن شبِ کهرسول

اما؛رفتانباری،بازهمانبورادرخودمحبوسکردهبود

بود.رسولباعجیهبشقا وکاسهیرزنندهاینباربویآن

بهننهسریبازهطراگذاشتوازانباریبیرونآمد.شب

 و فق رفتهرفتهنزد نرفت. انباری به شبی هیچ دیلر

وگذاشتیم.بشقا وکاسهراشدیمههرهاواردانباری

گذشتههفته انباری در ننه حضور از ها
اینمدتمهینحتی در همباریکبود.

بهانباریسرنزدهبود.رسولظهرهاکهاز
گشت،بشقابوکاسهغذاییشرکتبرمی

 .رفتیوبهانباریمداشتیرابرم
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داشتیبرمبودخوردهیطنبشقا وکاسهدیروزراهطکه

 بیرون دیدآمدیمو انباریرفت؛ به که روزها روزیاز .

.اینخبرکهبهمهینکشدیمموشیدرکاسهغذاییزبان

کاسهوبشقا منوبهایدمینمدیلهاجازه»گرترسید

ا غذاییفردایآنروزچونکاسهوبشق«انباریببری

 و نزد سری انباری به هط رسول نداشت، مروربهوجود

 دیلر اصال روزها انباری بهرفتینمبه شرکت از ههر .

 آمدیمخانه غذا عصرخوردیم، یا مهین کنار در و

خوابیدیم ییویزیونسرهاشب. با را وقتخود اکثر هط

چشمشکردیم به خوا  اینکه یا رختآمدیم. به و

رفتیمخوا  و روزها رسیدههاهرته. زمستان گذشت.

بودوهواسردوگزندهشدهبود.عصریدرحیا بودکه

 آمد. کوچه از نرتی نرتهایبخارصدای بود مدیی

 زد صدا »نداشتند. پیت ای مهین. هاینرتمهین،

گرت«کجاس؟ آشپزخانه پنجره از یو»مهین فککنط

نباریرفت.چراغراروشنکردواسویبهآرامآرام«انباریه

واردشد.دراولیننظرپتوییرادیدکهگوشهانباریپهن

بادیدنآنبهیعجبافتاد اینپتواینجاچهمی»است.

وارد«خواد؟ دقیقه چند از بعد مهین زد. صدا مهینرا

 گرت رسول شد. چه»انباری اینجا پتو این مهین

مهینهرچهفکرکرد،چیزیبهیادشنیامد«خوات؟می

رسولرفتپتورا«دونطخیییوقتهبهاینجانیومدمنمی»

 بشورش.»برداشت ببر بردار خریدم. دبی از که پتوییه

اینجاپرازموشهکثیرشکردند.مهینپتورابرداشتواز

انباریرفت.رسولبعدازپیداکردنپیتنرتیبهطرف

رفت.قبلازاینکهچراغراخاموشکند،نلاهیدرانباری

■«؟!خواستیمیعنیپتواینجاچه»پتوانداختجایبه
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 «رستوران» کوتاه داستان 
«)خسرو(حسینخسروجردی»نویسنده



افتدایپرازروغنمییابهیکهمبرگرخامدرونماهی

ایسوختهیهایکهوباکندمیوشرو بهجیزوولزکردن

گوشت بقیه از که وشدهسرخهای مخیو  مانده باقی

شود.کثیفمی

راحتاست، و آشپزیکهکارشپختغذاهایساده

یارمویروغنیوبیندشاززیرکالهشآویزانکهدرحالی

ماهی کنار کرده، ینش به یوری زیرپوش و یابهشده

ایستادهاست.

می همبرگر کنار پنیر یکه رایک آن آشپز که افتد

.کندمیجابجا

 به بهدرخواستآشپز را چنلال و مشترییککارد

می میز روی کثیف و روغنی غذای یک اندازد.همراه

 رامریبرویهاآنوداردیبرممشتریکاردوچنلالرا

چیند.میزمی

هرف سسیخورسسبا رویهمبرگریرنلیصوری،

ریزد.می

صدای شبیه همبرگر روی سس ریختن صدای

میرعدوبرق آشپز چرداست. و زیرپوششکثیف رود.

است.

جایینشستهکاپشنکالهمشترییک و پوشیده دار

شیشه با پنجره یک سرش پشت کثیفکه خییی های

شود.دیدهمی

 را چنلال داردبرمیسیروس هایزمینیسیبو

کشد.راازداخلساندویچشبیرونمیکردهسرخ

 دستلاه ضب آشپز ینظیط را پخش کهکندمیو

شود.ازآنآهنگشنیدهمییزودبه

 آنیفضاسازسیروسبه اطرافساندویچشپیشاز

دهد.کهآنرابِبُردادامهمی

می چنلال و کارد با را ساندویچش اوسیروس برد.

بردوبعدایازبرگرراباچنلالشبهسمتدهانشمییکه

می میچشمانشرا را آن و رویبندد آن کمیاز جود،

می صندلی را آن دوباره باداردبرمیریزد، دهانشرا و

.کندمیدستمالپاد

دستلاه صدای کردن ینظیط حال در همچنان آشپز

است.صدایآهنگدرحالپخشاست.اوبهسمت





رادرآنهاینیزمبیسرود.سبدیراکهیابهمیماهی

دهد.یکانمیکردهسرخ

شوند.آریانودیاناواردرستورانمی

کشدوآنراازداخلژاکتشبیرونمییااسیحهآریان

می نشانه آشپز سمت به رویرا پارچه یکه یک گیرد.

اسیحهانداختهشدهاست.

هاروبدهمن!پول-

می ادامه ساندویچش جویدن به بدونسیروس دهد.

کهچشمانشرابازکند.انلارایراقینیرتاده.موسیقیاین

.کندمیهطادامهپیدا

وبدهبهمنیاهنوزایراقینیرتاده.هارپول-

 حمیه پخشصدا دستلاه به راکندمیآریان آن و

میمی فریاد بار برایسومین اندازد. بدههاپول»زند: رو

«من

 آریان سمت به را سرش بعدگرداندیبرمآشپز .

.کندمیواوراعصبیکندمییابهنلاهبهماهیگرددبرمی

دارم؟بینیکارنمی-

 کهیدرحالآشپز است،یابهیماهکردنزییممشلول

«کارمیمومبشهصبرکنی.کهیوقتمجبورییا:»دیگویم

.کندمیوبهدیانانلاهگرددبرمیآریان

برای دستکهایندیانا هطگرمشبشود، در هایشرا

چرخد.اوبهسمتسیروسمیهایچشطقرلکردهاست.

 یرچشمیزاو خوردنسیروسنلاه غذا هنوزکندمیبه .

مشلولجویدناست.

رود.آریانبهسمتراستآشپزمی

یکلکهبزرگسسقرمزوروغنرویزیرپوشآشپز

ورانداز وضعیتشرا او است. یکزخطخونیشده شبیه

.داردبرمیکثیفراازرویمیزیهابشقا وکندمی

یند،اوهنوزمشلولنشزمانیکهدیاناکنارسیروسمی

اشرابهجویدنوبریدنغذایشاست.وقتیآریاناسیحه

.آورددرمیراازصندوقهاپولگیرد،اوسمتآشپزمی

«؟اسخوشمزه:»پرسدیمدیاناروبهسیروس

دهد.یکانمی«بیه»سیروسسرشرابهنشانه

 کهیدرحالدیانا برگشته آریان سمت :دیگویمبه

«خوام.رومیهانیاآریان،منیکیاز»

هان؟-
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ام.خوام.گرسنهیهچیزیمی-

یونیچیزیبخوری!االننمی-

امروزهیچینخوردم.-

بعدا یهچیزیواسهخوردنپیداکن.-

ام.مناالنگرسنه-

آرامش با دیانا کردنبه :دیگویمسیروسبدوننلاه

غذاشه.» بهترین این منو یوی 99شماره هط91و

«خوبه...

.کندمیآشپزباعصبانیتبهسیروسنلاه

 »دیگویمسیروس : شماره خییی99ولی حس یه

«دم.خو ومنطقیداره.بهخاطرهمیناونوپیشنهادمی

 لرزدیمکهدرحالیدیانا آریان به رو :دیگویم،

«خوام.هامیشنیدیچیگرت.منیکیازاون»

«یکیبهشبدهزودباش!:»دیگویمآشپزآریانروبه

اولنمی- هطبکنط... با کارو یا یهلحظهدو یونطدر

خوایوبعدبرگریااولبرگرروبدمبعدپولپولرومی

رو؟

هایچشط دیانا سمت به سریع .گرددبرمیآریان

داندچهجوابیبدهد.نمی

.خواهدیمدیاناهمچنانغذا

«شنیدیچیگرت؟:»دیگویمآریانعصبی

ماهی سمت به میآشپز پادیابه به شرو  و رود

.کندمیکردنش

چهارپایه روی میدیانا سیروس نزدیک اوای نشیند.

هنوزمشلولخوردناست.

.داردبرمییابهآشپزبرگررادرونماهی

 سیروس از »پرسدیمدیانا غذا: اینجا معموال 

«؟یخوریم

ساندویچشاست،کهدرحالیسیروس بریدن مشلول

دهد.یکانمی«بیه»سرشرابهنشانه

«جایقشنلیه»گوید:ومیکندمیدیانابهاطرافنلاه

 بهطورهمانسیروس است، جویدن مشلول که

.کندمیوباسردیانارایرییدکندمیاطرافشنلاه

گیرد.آریانباعصبانیتاسیحهرابهسمتآشپزمی

«مردمزیادیمیاناینجا؟:»پرسدیمدیانا

«دیانا...یمومشکن!:»دیگویمآریانباخشط

«بیا!:»دیگویموگرددبرمیآریانطرفبهدیانا

 کهدرحالیبعد سیروس یوضیحرودرروبا است،

شیط،ماحمیهنمیصحبتهطماهرگزباکسی»دهد:می

«شناسیط.هطکسیرانمیوقتهیچکنیطومی

 باکهدرحالیآریان، گرفته، سمتآشپز به را اسیحه

شود.شنیدنصداینیروهایپییسازمیزدورمی

لعنتی،دیانا.بایدهمیناالن:»دیگویمآریاننومیدانه

«ازاینجابریط.بیا.

راهاپول:»دیگویموگرددبرمیآشپزبهسمتآریان

«خوای.نمی

«میایدیانا؟:»زندیمآریانپشتدرایستادهوداد

سختنلیر.منبایداول:»دیگویمدیاناباخونسردی

«غذامروبخورم.

می دیاناآریان جیوی غذا بشقا  یک آشپز رود.

می را برگر میل، با دیانا میداردبرمیگذارد. گاز زند.و

دهد.سیروسسریعکاردوچنلالرابهاومی

ردوباکاردوچنلالگذادیانابرگرشرادربشقا می

.کندمیشرو بهبریدنش

 بیندکرده را شرو ودوبارهآشپزدستلاهپخشصدا

.کندمیبهینظیطکردنش

،سیروسباآستینکندمینیفنیفوقتیدیاناازسرما

.کندمیکتشبینیاوراپاد

«سرده؟:»پرسدیمسیروسازاو

خورد.دهدومیمییکان«بیه»دیاناسرشرابهنشانه

یونیکاپشنمنوبلیری.اگردوستداشتیمی-

گذاردوبعدبهاودیانابشقابشرانزدیکبشقا اومی

■خورند.دهدوباهطغذامییکیهمی
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 «سکانس آخر» کوتاه داستان 
«احسانرضاییکیج»نویسنده


بنگ.-

بنگ.-

همهوجودمرافراگرفته.یپرم.عرقسردیازخوا م

هرچهامدهیدیخوا بدگمانط م. فشار ذهنط آورمیبه

جایآیادمنمی دریفرید. ینارمخالکبا هکادشیاست.

میم چنگ قیبط دلشورهیافتط ناخودآگاه و یاخورد

پیعج یببهدرونطراه کندمیدا است.یهپنجر. ایاقباز

باایایاقراهلمیهپردگرمیمینس راهکدهدبهداخل.

 شوم.یبیندم

شرایرریغوخمیام.یستادهیاییدستشویهنیآیجیو

غرایاند.دوبارهیصوریطخوا ماندهیاماموها؛دارمیبرم

پاشط.یمبهصوریطآ مشتکیگذارمویشمیسرجا

یخوبیآ بو نیدآخریهطگرماستوشایمکندارد.

دارشدندرصبحگرمیسپسازبکههرکباشدیزیچ

میک دلش یروز هنوز صوریطخواهد. از آ  قطرات

بایوبهفرامکردهپفهایچشطامبهدومنزلزدهکچیم

نط.کیرمکف

جیبیاانهکودکیهیگریصدا را داخلایاقنظرم از

یدهط.صدایبندمودوبارهگوشمیرآ رامی.شکندمی

بهییشود.باعجیهازدستشویرارمکیرسایراینبارهیگر

م یایاق مجاهمهدوم. خبریرا نیگردم. بچه ست.یاز

صدایخبر نیگریاز یویه پیست. یتزایآشپزخانه

بهنطدلطیبیتزارامیزولواست.یاپیمیرویاخوردهطین

میمهط و دستیخورد از صبحانه خوردن به را یط

بادریهفرکامطافتادهیراهنآبیادپیدانطچرایدهط.نمیم

 ساللرد منهدروز میازدواجمانبه دلط داده. خواهدیه

ینط کآنرا هرچه لباسکنط. زمد را میها رو و نطکیر

پیخبر نیاز یراهن لباسیفربازهطحتما ست. همراه با

انداختهدچر ماشها در لباسیاش ماشییشون نی.

ییشولباس لباسو از است هملیسریهامالفهپر ید.

ایهادراراستکدانطلیبرخوددارند.نمیزردرنلیهاهکل

دستب با پکیرونشانمیخون. مالفه، مالفه،یشط. راهن،

 مالفه. یمامالفهشدهکمالفه، بهداخلیام، سر با ندارد.

لباسیماش یمییشون پشتط در ویوهکروم. لباس از

 هملکشدهانباشتهمالفه لیسریه و هستند دارند.کد ه

کطورهمان یا لباسشوکه درون خستهرفتهییمر ام

نطوازکیمرر میوخستلیرختکشومواحساسیم

روم.یحالم

دریصدا الیامواج میا ویپیموهام خروشان چد.

دوم.دلطیدمیسریهانارساحلشنکپابرهنهشش.کپر

دهد.بهیبازنگبزنط،اماغرورماجازهنمیخواهدبهفریم

مکنفیا کیر نکنط سنگکه پایییهاند رابرهنهیز ام

نیزمیشدوروکیرمیطییفپاکببرندودرهمانلحظه

فشارم.خونازیشوموازدردچشمانطرابههطمیولوم

بیفپاک میط نمیرون و یجهد آفتا کبیارکیوانط نط.

ایلحظهرده.کیابدوطاقتطراطاقیطبرصوریطمیمستق

 احساس ساکیمکیخنبعد و باالیاهینط سرمیرا

الیبیم مینط. باز چهرهکیچشمطرا منط. نط.یبیاشرا

د:یگویزندومیطاهراست.بهمنلبخندم

فیمیدونیم- آکگن به یر هلحظنده آدموی بعد

سازه؟یم

اهدوکیاممیالفلکازیمکنط.وجودشکینلاهشم

ط:یگوی،بهاومکندمیآرامط

باشه؟یرتولحظهبعدتچکیاف-

ام.یاالتی.دردیبههرچ-

- فکدرد که نمکر خودشیردن یافکاندازهبهخواد

نه.کیهمهوجودیولهم

فپایه؟کمنظورتدردخراش-

نشونه.یتریکوچکاصال شه.یکینفق یا-

میدار- بعضک؟دردیدیشعار دادننداره. یهشعار

با یوقتا یا ساخت درد با بعضکد بشه. خو یهنه اشون

شنو...یم

حرفش.یپرمیویم

شنونهخو .یهنهمکهطیاابدباهاین.نههایبعض-

آزارتم باهاینو ابد همییا یازیدن. همونهشه انلار ن

افتن.یانلارهرلحظهایراقماصال لحظهایراقافتادن.

باکببهطینلاهعجیک اش.هلبیلبخندرویکرد.

ن.ییختپایدلطرییویزیچکی

لهیپاشوخونپاتبنداومدهد-

یبهپا نهخونمکطنلاه آمدنهدردداشتونهیردم.

یاثر زخط پاکاز فریف اگر بود. میط بود ویخندیبا د

؟دستشرایردکبازخودیولوسبکگندهگرتپاشویم
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ک دراز که بیند و گرفتط بود برارده دکنیایشدم. لریه

دمیشکرونیبطبییطراازجیردموبایموضو رانلیهدنبال

بههمهنیاافتداگرمنیباراگرفتط.بهدلطمیوشمارهفر

ازییچصدایاوهطنلرانمناست.هحتما نطکیرمکاوف

دوبارهسعیدحتیآیپشتخ نم نط.کیمیبوقممتد.

مک راه طاهر ینار درروم. آ  پخشیامواج، هوا در را ا

خکیم از یرس بدون ما و ینند قدمهمچنانسشدن

صدایزنیم شیط. و حرکامواج فکل مثل ییمیتشان

ییرارکی مکدائط ایرار از میشود. لذت موضو  برمین

طرابسوزاند.یفپاکآ زخطییرسطشوریفق م

میپا جمع را مکیط خود به درد از و یپینط هواچط.

یکیار مندرونیختدراز و دهیشکشده یختطکام. نار

یکلار،یتسکپایکآنیاستوبرروکوچکزیمیک

جاسدفند یلاری، نلیکو با درشت سیانلشتر اه.ین

دارمیبرمتراکزند.پایاهحالطرادوبارهبهطمیانلشترس

س میلاریو غییآیش دود سیزنط. یظ به امسرفهلار

هلببهکنباراستیاندازد،انلاراولیم

زدهیس فلار هرچه مکام. کیر ادمینط

اولیآینم ید بار یسکین ؛امدهیشکلار

پا اگر روکنارت،کاما استیمیمن ز

ایلاریسحتما  ملر لاریهسکنیهستط.

مرد آن مال سدهط حرص با درونیباشد. را لار

قرمزکلیکدیختیسریهمالفنط.کیلهمیلاریجاس

ا با مطمئنطیطنیفپاکیچزخمیههکنیبرداشته. ست،

یخونپا انلشتررا نررتدارمبرمیطعاملآناست. با و

م نمکینلاهش جا را انلشتر اگر شاینط. دیگذاشت

نمچیه خیفهمیوقت من به میدم دادکیانت بیند نند.

زنط:یم

.یلعنتیبایفر-

کقطرهاشیکید.حتکیریبلضطنمنطکیاماهرچهم

مانیدوستنط.کیرمکد.بهطاهرفکچیهطازچشمطنم

مگرددبرمیکیبه یوانطی؟چقدردوستشدارموچقدر

نط.کشدرددلیهبراکنطکنانیبهاواطم

هیموبا ینمییچصداییط عاشصرحهدهد. سمبهطک،

میزن نشان یرا مکدهد خستهیه خندد. هطکام رده.

اگردیسهطموباکع طکخواستمحیبوددلطمیواریل.

کب آن؛ گوشکوبمشبه طاهر میه دستط از ویرا قاپد

یعجبنلاهشمیمکندمیپریش با دادکیانآ . نطو

زنط:یم

با.ینهنهنه.فر-

دریانامواجمیبهم موجمحیاطوفانیپرم. یمکشده.

کیرمیبهز نرسطرا کیحبسمشاندم. ریبهزقدرآننط.

فکست.یبهبازگشتنیدیلرامیهدکامدهشدهیشکآ 

وبراقنظرمراجیبکوچکءیشیکااماآراماستویدر

نزدکندمی میک. یش سنگیکشوم. با درشت انلشتر

ای.آ درکارانتیخداهاست.همانانلشتر.همانمردیس

احساسخرلیمآلودخون و کیمیشود بهسرعتبهنط.

نطکیآورمیابهسطحآ برسطاماهرچهمیبدنطفشارم

بامفاصیه نور میبا یشتر احساس نطکیمیرختکشود.

 یقال از فضاامبرداشتهدست فق  نلاهیو را اطراف

شود.یاهمیوسیکیارچیزهمهنطیاکیم

رآفتا ؟یزیخوابیلهبسه.چقدرمیپاشود-

سیصدا عم  از میبیاهیطاهر کیرونط بازهطشد.

م خوا  دمیدیداشتط ؛ باراما یمکاین خوابط ادمیاز

فریآیم ازدواجمانبودو ساللرد مید. بودکهمانطیبا رده

ک به را باشیشام هط با دیرون ... و یط نمیلر د.یآیادم

بیصدا خوا  عم  از رونطیطاهر

اخطیشکیم روبهشدهیردمویرشکد.

گرتط:

آ ؟ییویموانداختیچراگوش-

نمید- دردت به ملهیله خورد.

داد؟یآنتننمیدیند

آ ؟یاندازنشیویآنتنندادمیملههرگوش-

وار؟یشبهدیوبکبیخواستیملهخودتنم-

اگهنط؟حاالکارکیخواستطچیهمنمکبهیوچه-

؟ینهچکدامنیبازنگبزنهوپیفر

منایزنگنم- نلراننباش. بهتیزنه. یا کمکنجام

له،ملهنه؟ینطدک

دطاهرراازیآیادمنمیآورمیهرچقدربهذهنطفشارم

ناندارمهرچندهنوزیامایهدلطبهاواطم؛شناسطیمکی

الفهکهط میام. افتادم انلشتر بلویاد طاهر به طیخواهط

ردهکدمرفته.پشتبهمنیهدکدانطیانانلشتررامیجر

م دور ساحل امتداد در گیو سرم میشود. رود،یج

بندم.یطرامیهاچشط

دهد.باهطیننشانطمیتریراپشتویراهنآبیباپیفر

هریخندیم ببینطنمکیچهمط. نورییوانطصوریشرا نط.

دنییابدومانعدیازپشتسرشمیانندهکورکدویسر

پ برایاست. یطخریراهنرا بدونیوجهکندمیادوکدهو .

ا منیبه صدایطخریبراینطچیبیکهخودم یریآژیده.

شیشود.دلطبرایدورمسرعتبهیشود.آمبوالنسیبیندم

آیدکنمیادمنمیمیهرچهفکر
کشیده کیسیگار بار ؛اماولین

منرویمیزکنارامااگرپاکت،
 سیگاریهستم.حتماًاست
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یم مکاشسوزد. جمع چشمانط فریدر به بایشود.

ط:یگویم

شاالخدابهششرابده.یچارهزنشایبیآخ-

نم هط یخودم از مکدانط یجا چه دریسکدانط

شود.یآمبوالنساستوهمسرشهطبدوناوینهام

جیودواندوانپوشاهیسیمرد میاز رد شود.یمان

ینیدرشتبانلیهانلشترکنطیبیناخودآگاهدستشرام

اشقهیرومویاهدردستدارد.بهسمتشمیازسنگس

طکبامشتمحیایمهکرم.بدونردوبدلشدنیگیرام

هیگریپرم.صدایوبدوازدردازخوا مکیمبهصوریط

یختطدستبللدهویچیپردهپید.بادگرمالیآیدوبارهم

خوشحالم برگشتهویفرحتما شومیگرماست. نارمکبا

بهآشپزخانهمیشکدراز پیده. یروخوردهطینیتزایروم.

زنط:یشوم.دادمیمیرخوشحالست.یزنیم

با.یبا.فریفر-

هیگریصدا مکودکی بیند صدایانه سمت به شود.

دومیم ؛ بار هر کاما به ممنشره یآن رایسکرسط،

صدایبینم و جایگرینط از ییدییه مکلر شود.یرار

عصبانیه و بریجان به شرو  گرفته. را وجودم همه ت

محینط.صندلکیاءخانهمیزدناشهط یهشیشطبهکرا

م لکیایاق بشقا و و رویوبط گیدان بهیمیوانو را ز

راههاشهیشخردهیروپابرهنهنط.کشیوبطومکینمیزم

وجودمرازندوهمهیرونمیطبیفپاهاکروم.خونازیم

رسدخشطدریتطبهاوجمیعصبانیرد.وقتیگیدردفرام

نیمنا مینمایطمیعظییرویجاد نلاه هرچه به نطکید.

م یخرد ههمشود. رویآوییابیوهای رویدیزان یوار

انرجاربازوبستهیخانهباصدایافتندودرهاینمیزم

صدایم هیگریشوند. بکودکی لحظه هر هط ویانه شتر

میب دیشتر جایشود. براییلر خانه شدنیمخریدر

 چیزهمهنمانده. خرد امکردهرا با.یفریختخوا جزبه،

ازبینمیچقدرییه ههطیگرینببرد.صداییواندآنرا

.صدادرکندمیوانهیخزدومنرادیحاالازپشتآنم

رویپیملزممیههم سرییختمیچد. اما باعویافتط،

پشتیختیوحشتبهعقبپرتم بایادختربچهشوم.

پارهکیلباسمش میاژنده در دستانشیصوریشرا ان

 مکپنهان زار و میرده جمع را خودم بهکیزند. و نط

م صدایسمتش میروم. یشقطع را سرش ازکشود. ه

پیدستشبرمیرو میداردصورتزشتو نط.یبیرشرا

م صداکیوحشت وحشتناییینط. و دهانشکیز دارد.

حیقشبویب یه از و است میدندان نلاهطیآیخون د.

د:یگویومکندمی

ک- خودشه. بهشاطمکار چرا طاهره. ؟یردکنانیار

ازتدزدیخودشفر دویایبارو ردن.کانتیبهتخییده.

ن.کله.حرفشوباورنیانلشترمالطاهره.دارهبهتدروغم

بل انتقام نمیغیچیهر.یازش آرومت انتقام از نه.یکر

ار.یدخیشوب

یمرکیتکیکدهد.ینرانشانطمیزمیبادستروو

انلشتردرشتباسنگسک حرفشراینار افتادهاست. اه

بابهطاهرنلرتهبودم،یدربارهفرچیزهیچنط.منکیباورم

یطیموبایگوشیرده،حتکطکبایریهفرکدانستیامااوم

بایفرحتما شرابشنوم.یهنتوانطصداکاانداختیبهدررا

شمنبرگردد.یگذاردپیمانشدهواونمیپش

رود.یمرمباالمکامودردازنبهپشتافتادهیزمیرو

شور طعط دهانط میبخونیاز میرون بیند شوم.یزند.

ه آیچلباسیینطلختاستو جیوِ ایندارم. ام.ستادهینه

 ییمصوریط دو چشمانط صافاستاما و آیشیهگیولز

ش میشده. باز را آ  مکیر را چشمط و وینط بندم

صوریطآ مشتکی آ خیمبه استویییپاشط. داغ

میبو بسته دلمه خون بازییعرن را چشمانط دهد.

ازشکیم بافشارخونبینط. زندوصوریطیرونمیرآ ،

یمیخونکامال  مشود. یوکیاسترراغ وییدستشوینط

 اسیحههنوزکیبهایاقمزوربهخودمرا نارانلشترکشط.

 مکاست. باز را کیمد سکدستینط. سریاسر اهیلباس

م است. آن یدرون و جکپوشمش درون را بطییت

نارکنط.طاهرکیارانلاهمیگذارموازپنجرهساحلدریم

ستاده.یاایساحلروبهامواجدر

قتوبرهمط،نه؟یوقتحقچیهیردکیرنمکف-

هاست.قتفق یوباورآدمیحق-

- دارم باور کمن یوِ خکه من به یثافت .یردکانت

برگرده.یذاری،حاالهطنمیدیباروازمدزدیفر

عصبان همراه به احساسدلشوره دریشدیتیدوباره د

صوریشیدموجیویشک.اسیحهراکندمیانیوجودمغی

گرفتط.لبخندزدوگرت:

همهیشکاونماشهروبیردکرک؟اگرفیهچکخب-

ن.کشه؟پسمعطیشنیدرستمیچ

منمیمنوگولبزنیکنیسعخوادینم- دونطیوی.

هیدیمودزدیزندگیههم منیواسطنلذاشتیچراهی. .

یو.بلیریازمرودارمچیهریخوایستط،امایومیقایلن

کنی.نابودمخوایمی
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؟یشناسیجامنومکازاصال ؟یدونینارومیجااکاز-

ینم- نمیدونط. ایادم اما یآد از ویاکیکنط یو

گذرم.یباست.من...منازیوننمیفر

 مکبلض دستط و بودم بهیلرزیرده لحظه هر و د

نلاهطمیتطاضافهمیعصبان آرام طاهر همهکیشد. و رد

بودازآرامش.وجودشپر

ی؟باصدایدیازخوا پریجورآدچهیادتمینیبب-

هم یبنگ بلط بهت بذار اسیحه. ن ینکیکشیاگه

مچیزهمه اولشرو  گوشیاز بهحرفاونعجوزه شه.

اونانلشترویههین.چکن.دردونرریتورهاکنده.رها

نلاهشمیگرفت هینکیدستت اون بجزینیچی؟ ست

نمناومدمیاکنه.باورکیادیرمیهدردیوزکنشونهیک

باککمکبهت یو اینط. به ید و فائ بکیندرد .یاینه

شه.ی.بهتبلط.فرصتتدارهیموممیطنداریادیزمانز

ولههطیویگیکولهیودهنتویگیکدیمن...من،با-

.یردکباروخامینزبونتفرینط.باهمکیملزتخال

شتربشه.خشطویشهدردتبیارفق باعپمکنیا-

 خودتبیههمدرد به گرفته. دیوجودیو بسه دویا. له.

ساله دو یهسرگردونکسالگذشته. بارودوستیفراگه.

بایدار بذاری، گرید داره ساله دو بشه. آروم هیاونط

؟یدوسشداریجورنه.یوچهکیم

م ماشه رو یانلشتط با ههملرزد. یبدی لیوجودم

میم دلط خشط. به جهانیشوم در گیوله هرچه خواهد

نط.کیکطاهرشیصورتبههست

نط.کیهزودیرخالصتمکاریباروبهزبونتنیاسطفر-

خوادباهاشحرفبزنط.دلطینمش.دلطمیخوادببیدلطم

براشینگشده.

ا- حسا یخب حرف شد ن راهشا؛ نیاما ست.ین

دریداریهرچ یو بنداز سیرو لباس اون ینتطیا. اه

.کنطیمبراتیارکیکوقتطور.اوننیهم

م- میگیدروغ می. دروغ یگیدونط . رواگه اسیحه

فرییودرندازمب با فرارمیا، ابدبهرینکیبا شمنیویا

.یخندیاحم م

رکفیلخودیه.بعددوسالدرستوحسابینمیبب-

مک یو یتونین. فر. مطمئنط. باشیمن زود منتظریه. با

هطینته.یاوقتینهیوسکینگیولهین.دوسالهاکمعطلن

.یشیاردنمیندری.ازایشیآزادنمیببخشینتون

یمبهطجیویخاطرای شد. هاهر بایچشمانط آمد ادم

برایفر ازدواجمانبیبا برایرونرفتیساللرد راهنیطپیط.

میخر شام بود. پکهمانطیده به یرد شباز آخر یکتزا.

بهدردکندمیسرمشرو ...هکطیگشتبرمییکوچهیارک

من دکیهکگرفتن. بایدسمتفریلهنبایفپولمودادم.

دستانط.یآشلالعوضیزدیدبهشدستمی.نبایرفتیم

بینددادیدنطاهرمیمانعدطیهاکشد.اشحسیب شد.

 "خداااااا"زدم: درو به را انلشتر و پرتیاسیحه ردم.کا

هطیهالباس ناپددرآوردمطرا طاهر بهآ انداختط. دیو

دروغلو بود. بود.یثکیشده رفته و زده گول را فمن

در به و جوشآمد به میخونط زدم. امواجخروشانیا ان

دهیشکریموجبزرگبهزیکهباکنیزدمیاایموپادست

شد.یکیارجاهمهخوردویسنلیختهشدموسرمبه

یکیابان.خونباریخیهگوشبابود.یسرمدردستانفر

فریلبطجاریهگوشاز یبود. درکطورهمانبا هسرمرا

زد.چشمانطمیزاربوسید،میراامپیشانیوداشتآغوش

 باز دکرا چشمانآبیردم. به نداشتط. درد رهیشخایلر

نیزمینارمانروکامدریفپولخالکیدم.یشدموخند

درشتانلشتریکهراپوشاهیسس،مردییبودوچندپی

وانلشتبهسیاهسنلیبا زده پشتدستبند داشتاز

نخواباندهبودند.یزمیرو

باگرتط:یبهفر

دبرم.یمنبا...ببخشهطیوبخشیدمش،کهمن -

دلطرمشده.نلرانمننباش.یوقتهدیییرمشده.خید

شه.یبراتینگم

دیییریهنشانشبهیهاکدوپییباباچشمانشخندیفر

باربازوبستهشدومنبدوندردوخشطیکطیهاحرف

طرابستط.یهاچشط

طاهر.طاهر.-

خوا پر گرمالیاز باد ایاقپیدم. ویچیپرده بود ده

رونرانلاهیزیرازروزاولبود.ازپنجرهبیخانهمنظطویم

صداک طاهر میردم. روکیط به دستیشخندیرد، با دم.

یقیقا داد نشانط کرا اکه ساحل چقدرینار بود. ستاده

االن"رلببهشگرتط:ینطاهر.زیهخودمشدهبودایشب

"امیم داخل پنجره از را سرم پک. و شیواریردم و راهن

پوشیسر را چمدانیدم در دم نیسنلیولکوچکیدم.

املکامادرخانهرا؛رونزدمیبود.برشداشتطوازایاقب

■ دنداشتهباشد.ییکدنرربعدیینبستط،شا
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  «با بارِ سکه یو خر اهیر، غالم سیوز» کوتاه داستان 
«عییپایندهجهرمی»نویسنده

 

داراب«شهرزاد»برگزیدهجشنوارهطنز

رایداستانخواهدیمکلیداناینراویب...القصه.اخ

یعریبرا یتان کند. روزاندآوردهف دریروزگاریکه ،

قدریمعروفقولبهینیسرزم قَدَر پادشاه دور، دورِ یدورِ

کردیمیحکمران اشیهانیسرزم. دریاز درین آن یا ایا

ادکههزاریزقدرآنزانشیگسترهبودویعدادغالمانوکن

انیولشکردیرسینمهاآنوفت ری کایبوهزاردفتربه

 بالغ هزار هزاران به مسیحش دندان یا وشدیمجرارِ

هرهمسریسالوبرایداشتبهیعدادروزهاییسراحرم

روزهاییهامهیند یعداد یبه و ویهاکاخماه مجیل

پرازسکه.ییهاخزانه

ا با یخُب پالحالوصفن حتما  شد، حاال یا شیکه

 فکر دیاکردهخودیان اداستانکه به راجع نجنا ِیما

عرضپوزشاشتباهمتوجه با پادشاهقدرقدرتاستاما

ارداناویبساستیریوزراجعبهداستاندرواقعودیاشده

ایز خدمت در بود.یردکه قدرت قدر پادشاه جنا  ن

نبودکهخوددرهاپادشاهنجنا پادشاهازآنیادرواقع

ولشودوامورمشلوفت ری ندوبهییاالربزرگقصربنش

آنیرعهاونیییمپهناورخودکهیهانیسرزم در تشاه

شاهانِ آن از بیکه بلرداند، را بودند کار به مشلول

ومدامسراحرمبرودبهدادیمحیبودکهیرجگذرانخوش

درایبهع خُب،قطعا   ینشرایشونوشمشلولباشد.

 پادشاه وزداستانگذرانخوشاگر دانایما نداشتهییر

ورودیمباشدکهممیکترابلرداندممیکتازدستشدر

گردنکشیحاال یدیا دوزدیمویختیاجلرچشطبه ایو

دویایلانهبیبیقومییناستکهازسویاحتمالشهطا

ب دودمانیچنگ و عوضبشود سیسیه کل به و یندازد

پادشاهمثلیرداناینکهچراخودِوزید.ایایلرسرکاربید

جستینمتازغریتشاهسودیخبشرییاریازوزرایییخ

غصب یخترا کردینمو داستاندر ابهامیاهالهدر از

نشده.ایاشارهنموضو یماندهوبهایباق

ریوزینآقایکلممیکتدستادرواقعنکهیخالصها

 استویرهابودکهدرسیرازآنوزیوزآقاحاجنیبودوا

 

زیک و پایکسیرکیاست کلدیرسینمشیبه به و

یبودبراییسیناابنعیومزمانخودمسی بودوخالصه

رانجامیجنا شاهراجنا وزیکارهایههمخودش.



ادادیم وزیو ین را ممیکت که بود ازگرداندیمر و

شیپیبرطب روالِخوبچیزهمهریاستِوزیاستوکیس

وبازرگانانکاشتندیموکشاورزانمحصولخو رفتیم

 در یجار ویهاراهو بودند مشلول کار به ممیکت امن

لشکر و بود خو  وضعشان دزدیکسبه و آماده ویان

یاعت خالصه و کمترچیزهمهاد نحدممکنبود.یبددر

اعتیالبتها هطدریادینکهچراآنزمانوآندورهاصال 

کطکهیییخیییخهرچنداشتهحاالآنممیکتوجودد

ن مشخص چندان آمده ذکرش اطالعاتیالاقل و ست

برطب مرادچیزهمهامده.خالصهینداستاندریشتریب

ییاروزشدیمبودومردمهرروزوضعشانبهتروبهتر

خوش خالصه زیکه کهیزد حاال گرتند و دلشان ر

نواقصراهطرفعکطیکنیخو استبلذارهمچیزهمه

ایکن هط راهش و ایط که است پادشاهین جنا  ن

پگذرانخوش جااشیگذرانخوشیبرود بدهدیو شرا

جنا رئ بهیلریسدیبه برداشتند سر مردم القصه، و

بودکهیماماینکتهاشورشاما... خینپادشاهانیارینجا

 دیادهیدکه از همه که است وهایگذرانخوشدرست

دیادهیشنتشانیکراعدم وقتبهاما لزوموقتآنلزومکه

 استیوقتهط ازویختیاجکه باشد خطر در شان

یبدیخیبیگذرانانخوش یال شوندیمل یاستمدارانیسبه

نجنا پادشاهقدرقدرتماهطازآندستهیکارکشتهوا

د یا عازیشدرخطراستسرویختیاجدیپادشاهانبود.

بسراحرم ویجست گرفت دست به کار زمام و رون

ریلشکر را مسیح دندان یا یانجرارِ بههاابانیخختدر

ب مردمِ شورشیجان روزگار از دمار خالصه و انیچاره

چارهدَرآورد.یب

هطایعدهکیکردندویراخالهاابانیخبعدکهمردم

یختکفخینوس خونشانریا هطایعدهکیابانو

اوضا آرامکطکطگذشتویدارومدییتباالسرشانرف

بازگشت،پادشاهگرتیبهمدارعادیانزندگیشدوجر

شد؟نیچننیارکهبودکهینیقصیکهخُبا

کهکاسهکوزهشکستدیزنیموحتما شماهطحدس

انانلشتاشارهرایلردرباریدیههمماویردانایسرِوز

گرفتندسمتاو.
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ربودیندادکههرچهدارونداروزیبرایرأپادشاههط

یمام گرفتندو او از هاباغرا هابستانو راشیهانیزمو

 المالتیبیهخزانروانهکردندبه شدکهیجوریحتو

داشیعقدیهازن عقد به و دادند طالق لرانیرا

یفرزندخواندگدادندبهحتیراهطشیهابچهدرآوردندو

 خالصه کبریوزشبهکیو اوج از ما خادیر نشستبر ا

اه.یس

درآن خواستندیممعروفقولبهآخرکهیهلحظینها

یرراازممیکتاخراجکنندپادشاهکمیوزیدرِکونپاییبا

 خدمتاجازهدادکههمهآندلشبهرحطآمدوبهمزدِ

یاهینشستهبودغالمساشچهرهبریریرماکهگردپیوز

کارها یا ببرد خود همراه بهیرا غالم و دهد انجام شرا

رمشلولباشد.یخدمتوز

ا به شایداستانینجایحالکه رسیا هطقصه طیدید

سواراستوغالمیربرخریدکهوزیرایصورکنیاصحنه

یناکجاآبادیسوبهوعیفآ یبییدرصحراهاآنادهویپ

یهیوشهاآننکهخرازکجاآمدهوی.اانددرحرکتدایناهو

 داشتند یراه در نه ابهامیاهالها از

 در و داستاناست ایاشارهبدان

ا ینشده. حاال که دو ییجورهاکین

شخصاندشده اصییدو داستانیتِ

آن از و رفتند و رفتند و رفتند

کیدندبهیندورِدورِدوررسیسرزم

دیسرزم دورِ دورِ ین رایاصحنهلر.

کلآذوقهکهدرحالیدکههردوخستهوکوفتهییصورکن

شیپرم یبودینااموآبشانیمامشدههِیِکهِیِککنان

جاروندیم چشمشانیییا دور از شهرافتدیمکه یبه

وهاباغدهویسربهفیککشیهامنارهوهاکنلرهطبایعظ

هابستان هاخانهو اما فراوان مردمانِ ایهنکتو نجایکار

 که اهمهنیابود ویمردمِ کار به بزرگمشلول شهر ن

واربیندشهرصفبستهینبودندبیکههمهبرکناردیزندگ

روغالمی.وزکردندیمبودندوجمعشدهبودندوهمهمه

یویشنلیوگرسنلیوکوفتلیاهمابهناگاهخستلیس

بب رفتند کنجکاو و فراموشکردند خبریرا چه که نند

استآنجا.

وس جمع از دیرفتندو آنیتگذشتندو دندکهدر

یجمعیهااول کنارِ که هدروازت بود،ی شهر بزرگ

یکبهیک خطابه به شهر ازاندمشلولبزرگانِ و

سیوزیبراشانیهاصحبت غالم و کهیر مشخصشد اه

نیدرگذشتهورسطآنجابرایاربهیازگیاپادشاهآندیگو

وکبویربرسرهرکنندیمرارهایمنوالاستکهکبویر

شخص جدشودیمکسنشستآن دیپادشاه آن ار.یدِ

ستادندیباینرسطعجیاههطمتعجبازایروغالمسیوز

نندچلونهاست.یانجمعیاببیم

کههاآنارویکهیمامشدوبزرگانِآندهانط خُب...

یاخطابههرکدامدیارزیمسرشانبهینشانمعروفقولبه

بزرگ قرائتکردند، میغرا کرد رها را کبویر و انیآمد

جمع.

نآمدوچرخییدواوجگرفتوباالرفتوپایکبویرپر

نوَریزدوباهرحرکتخودآهازنهادِمردماندرآوردوا

اه.یغالمسرفتوآنوَررفتوناگاهنشستبرسرِ

 کهدهانبهانلشتهمه شد چه که مشلول نظاره به

جنا کبویرقصدبیندشدنهطنیچننیا قضا از شدو

 غالمسیروجاهماننداشتو برایسرِ آرام خودشیاه

نشستهبود.

کشیمدی یطول شود از همه که یاندیایدربد و

رفتکهیادادوهوارکطشدیکمهاشود نوآنبههوا

دیا کین یلر ملر و کهشودیمست

ابشودشاهِما!یککاکاسی

رویربارنرفتووزیزیخالصهکس

س یغالم هط ما وواردیازهاه بودند

اعتراضنداشتند.جرئتییجورهاکی

رها را کبویر نو از دوباره شدکه قرار

بزرگ گرفتویکنند. را کبویر آمدو

بودندینهیاهووزینوآنکهاطرافغالمسیاحتی رما

یجاییجورهاکیشخودراندنشانویبِهِشانزدندوازپ

ماهطعوضشد.داستانتِیندوشخصیا

کرد. رها را کبویر بزرگ و شدند ساکت همه دوباره

نآمدوباالیینوَررفتوآنوَررفتوپایدوبارهکبویرا

ودندیکشیمدوباهرحرکتکبویرمردمآهیرفتوچرخ

رو نشست سیدوباره غالم برایسرِ آرام خودشیاه.

یکان راشیهابالوخستهدادیمنشستهبودونوکشرا

ییم نکردیمز مشخص حاال همای. واقعا  سعادتیست

ایاویکاکاساصطال بهنیسرایرونشستیمرفتیم

دانایاهمادورازچشطدوربیروغالمسیدهطوزیشا ینِ

!شدیمنیچننیابهکاربردهبودندکهیکلیرفند

کس ایزیباز ما که گرتند مردم نرفت. بار نیر

مثلماحتیوطیخواهینمپادشاهعنوانبهراسوختهاهیس

ررایدرکارباشد.غالمووزیایهیحشککردندکهنکند

نبارهطکهیصفقراردادند.ایراندندوآندورها،آخرها

آنهانطق کهتمامشدوبزرگانِ

 و بههاآندیار معروفقولکه

هرکدامدیارزیمسرشانبهتنشان

بزرگیاخطابه قرائتکردند، یغرا

آمدوکبوتررارهاکردمیانجمع.

 



 

 1314 اردتشهبی ماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و هفتم شماره 11

بارسومکبویرپروازکندهمهچشطدوختندیقراربودبرا

بب که باشد.ییجادوینندنکندیرفندیبهآندو کار در

خالصه...دوبارهبزرگکبویررارهاکرد.

پا رفت. روییباال زد. چرخ آمد. هکنلرین واریدی

نوَریاستراحتکردودوبارهپروازکردواینشستوکم

یاهیچندثانکیکهیرفتوآنوَررفتواوجگرفتجور

نبودودوبارهتیرؤقابلجمعیدبرایدخورشیدرنورشد

اه.یآسمانفرودآمدصافبرسرِغالمِسیازآنباال

کس آمدیدرنمینُطُ ِ بود.هاانلشت. مانده دهان به

پایبجایهعدحتی خودیانلشتدستانلشتشصتِ

نوباالگرفتهبودند.ییرابادولبِپا

حقشیا گرتندخُبحتما  نبارمردمقبولدارشدند.

یط،هرسهبارنشسترویسهبارامتحانکردلر.یاستد

غالمشدپادشاهآنآقاحاجنیاه.خالصهاینغالمسیسرا

نجا.یماالبتهیابدداستانیتاصییاروشخصید

بردندبهکاخ کهدرستدرمرکزشهریخُب،غالمرا

کن داشتو هطبهشیکحمامحسابیبارویززانیقرار

ا چه هر )البته ... و رویدادند مَه سرین ویانِ چهره د

شطیس سرین سیستندشغالم همان و نشد باقید یاه

 و هجامماند.( نشاندندشبری و بهشپوشاندند زربرت

 خادمان و چاکران ایانهیسبهدستیختو یا نیستادند

آقاحاج ماشرو کندبهحکومتوگرداندنِداستانغالمِ

ارِدورِدور.یآند

بیدنبود.نهیدارحکومتغالمماکهآقاحاجنیخُب،ا

نه بودو نهدرسخوانده یدکتراحتیمکتبرفتهبود،

یاسیعیومس شودیهنوزیوییجورهاکیحتیداشت.

کردیمشخودشفکریشدکهشدشاه.پیبودکهچجور

 نکند ههمکه داستانی و یراویهایوراجهمهنیاما

درباریفق خواب دوختبه متعجبچشط کهیباشد. ان

کمیانهیسبهدستهمه بازکردیستادهبودند. دهانشرا

کهحرفبزند،گرت:آ...

کم خورد. غالمکالمشرا یهمهچشطدوختندبهاو.

شد.دوبارهگرت:آ...جاجابهیختیرو

 با همه اولشوقزباز بهشیا نفرمانحاکطیلزدند

کرد.یجد فکر برد. فرو کالمشرا غالم باز و بشوند را د

اشیزندگطییصمنییرمهطفکرکردوفکرکردوسرانجام

د.یاوریطبیدوبرایابیدوهمسررمرابیراگرفت.گرتبرو

پ و دویچاکران وزیشکاران و آوردندیدند و جستند را ر

س غالم ایخدمت یا که شخصداستانینجایاه یتیاز

ستِنخست.یلشدهبهآریییبدیفرع

رون.یرِساب کهآمد،غالمفرماندادیاهمهبروندبیوز

ح نداشتهیکسحتیپببندندویپیاکیدرهاراهطک

 از یا کهیبینلاهیواشکییدیجاکیباشد همه ندازد.

آرفتند، یصورکنیاصحنه... اهکهحاالیغالمسدکهیرا

دورخودشراانداختهیشدهپادشاهد رویوزیپابهاردورِ

یاجزر دبدبه، آنکبکبهو آنیبا در یهالباسنبهسر

.کندمییزاره ه هویزربرتبناگذاشتهبهگر

ازشپرسیوز یر است؟چرا چهشده یزارنیچننیاد:

زیناچیسعادتبرسرتنشستهوازغالمی!همایکنیم

یپادشاهیاشده چرا یگرنیچننیابزرگ. یویکنیمه !

؟شودیم!یوراچهیکنینکهزارینهایدخوشحالباشیبا

 همایغالم کدام گرت: پادشاه همان آنیا سعادت!

به چه مرا آخر است. کرده امضا مرا قتل حکط کبویر

خودماننسلاندرنسلاجدادششاهاریحکومت!پادشاهد

تشدهبود.همهجورییربیشاهیبرایبودندوازکودک

ادانستیمیدارحکومتوفنفوت مردمیبا وجود ن

سرازینشجداکنند.اوخواستندیمدندویشوراشهیعی

 و شاهپدربزرگشپدر و بود بششدهینصح بهیشاه

اریندیدراکسهیچدکهیدیامامنچه!ملرشماند؛بود

دچلونهنلاهطیدی؟ملرشماندداندینمراح منیشاه

چکردندیم چه من یازه ی؟ از ؟دانطمییدارحکومتز

یزودبه شورش به سر دارندبرمیمردم مرا بردارو

.کشندیم

ربهفکرفرورفت.فکرکردوفکرکردوفکرکردویوز

یهعهدبهغالمگرتکهغمتنباشد.بلذارشبهتیدرنها

نفرمان،یاولعنوانبهانراخواستویمن.غالمهطدربار

مشاوراعظطخودمنصو کرد.بعدعنوانبهرِساب رایوز

پررو کمال با بییهط را همه یدوباره و کرد حتیرون

نآمدویادمِدرییزربرتازیختپایآنجامهخودشبا

 ببرفت یکه نکند گوشیکسنکردهیخداند در پشت

استکهیرباسیستادهباشدوبعدکهمطمئنشدباوزیا

یحاالشدهمشاورباک ماینهاستنشستبهداستاناستِ

د دور،سربرندارندبهیشورکهچهکنندکهمردمِ اردورِ

.شانهیعیشورش

سیوز غالم به یر براداستاناه بود شده حاال که یما

پادشاه راهنمایخودش قدرت اگرییقدر که کرد

یخواهیم راهشااتهیعیمردم ناستیشورشنکنند،

باشدکههمهچنانیوجوریریکهداروندارمردمرابل

انقال ن بهفکر رتند.یمشکلنانداشتهباشندکههرگز

ربلرددوبهشهردرشهیهداروغغالمهطفرماندادکه
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هراسطورسطکهشدهجهترفاهحالشهروندانهرچه

بر و جمعکند را دارند یکه در ندورِیسرزمیهخزانزد

دور.

افهویپوقیماهطکهازنظریداستانیهداروغجنا 

داستاننلهامیناییهداروغهیشبجورههمهکنشومنش

افتادوهودنیراب یکییهاعانصندوقحتیبودراه ...آسا،

کردوهرچهداروینراخالیدمسجدآنسرزمیببخش

اهمانیختدرخزانهوپادشاهیندارمردمبودستاندور

اهساب ومشاورشراآوردبهیماشا.یغالمس

یصورکنیاصحنهحال یپشاهیدکهپادشاهبهییرا

دودستازپشتبههطقرلکردهودرلباسزربرتکه

 به هچهرالبته یسی زرآمدینماهش یاج بای، سر بر ن

وز همان که اعظمش کناریمشاور باشد شده برکنار رِ

یکوه جواهر و اندستادهیاطال هداروغو هطیگرامی

وین خود عمیکرد گزارش مشلول باز بناگوش یا شش

 دلبریزباننیریشخالصه جدیبرایو است.یپادشاه د

که نلذاشت مشاور جنا  البته

مخِشاهرابزندوبهشاشارهیییخ

که داروغه شود. ساکت که کرد

پرس ازش مشاور شد د:یساکت

؟یاموالمردمراستاندیههم

جنا  بیه داد: پاسخ داروغه

مشاور.

طنکرده؟یقاییجایزیچیکسیمطمئنمشاورگرت:

پ منداروغه افراد جنا مشاور. صد در صد اسخداد:

متکایپشتحتی یو و گشتند هط را کفحتیمردم

افتند.ینیزیلرچیراکنندودهاخانه

بس گرت: مرخصیمشاور خو . یار حاضرانرایهیبق.

هطباخودتببر.

یعظ دلخور دیمیداروغه با و بیکرد چاکران رونیلر

وز و غالم یرفت. ینها که داشتبهر یازه که شدندغالم

مردمراچیزهمهگرت:حالکهکردیمخویاخالقشاه

بهنظرت سربهشورشیممکناستکسبازهطگرفتند.

بردارد؟

داروندارمردمراگرفتهیههمرگرت:اگرداروغهیوز

بکندامایلرکسیباشدمحالاستکهد فکرشورشرا

مردمراگرفتهباشد.چیزهمهدمطمئنشدکهواقعا یبا

ببخشآ...غالم دی... که حاال نید غالم پادشاهیلر ست،

مطمئنشد؟یوانیمگرت:چلونه

اززرویدخریمشاوربهپادشاهگرتکهچاکرانبا را

ندکهخریطوسکهبارکنندودرشهربلردانندوبلویس

داستان.البتهبازدررسدیممتصدیومانبهفروشیبهق

واحدپولآند کهچرا واحدیمشخصنشده دور دورِ ار

ا یممیکتما که نشده مشخصهط بوده. آنآیاران در

کسیشرا ای  از ممیکت بزرگان کارهایاز پادشاهین

یجد از که ازسویکد گرفتو را مردم ندار و دار کل

متصدیبهقخواستیمپرازسکهرایلرخریدییسو

انه.یگرفتاشخندهشبلذاردیفروشبهنماییومانبرا

دورهیدقحتی آن در یومان صد که نشده مشخص  

نعیتیاداستانتی،ازنظرکیدرواقعچقدرارزشداشته.

ناستکهیستند،اصلکارایچندانهطمهطنهامعیولو

س و زر و سکه از چنان را بیخر که کردند بار چارهیط

کآندردگرفتوچراپادشاهبارئوفتویکمرشیهریی

فکرنکردکهممکناستخرِیکمماداستانمنشبزرگ

سککمرگرفتارشودودلشبهحالیدیماریچارهبهبیب

 نسوخت. آخر بلذردرواقع... ط.ی...

داروغهخررایچاکرانبهسرپرست

 شهر. بردنددر و یههمبرداشتند

هامحیه وهاکوچهپسکوچهو

عمومهاپارد معابر یو حتیو

مونشهربهینمیپریا ِاولیسکو

سشودراگشتندوجاریبعدیرسهاقرنفضاکهقراربود

ا که قیزدند جواهرایشبه و سکه بارِ با متصدینخر

.رسدیمیومانبهفروش

اولخر رایپیداریروز همانکار باز دوم روز نشد. دا

نشدامادرروزسوم،یپیداریخربازهطیکرارکردندو دا

بینیرزنیپ یمه هط درست که برودیوانستینممار راه

عصازنان با و آکروباییآمد حرکت جهیک جیویک ید

 بخردیمداروغهوگرتکهخررا یچارهدستکردیوی.

دصدیوماننقدشی...ببخشآ...عابربانکبشوکارتیج

درآوردوگرفتجیو اردرییینکهمیالایداروغهبهخیرا

برساختنیمبناشنهیریدیآرزویواندیمشدهوازفردا

شرو کندکهشیهاجهینتوهانوهیبیندبرایبرج نارا

راشیوپادستختندسرشویداروغهوهمکارانشرافلق

اورابردندخدمتجنا پادشاهقدرکشانکشانبستندو

استش.یقدرتومشاورِباک

مرکزطدریعظیددرکاخیرایصورکنیاصحنهخُب...

یسرزم پادشاه که دور برداستانیسوختهاهیسندورِ ما

یستادهوروبرویاستکنارشاییختنشستهومشاورِباک

هاسال شوهرش دردرگذشتهپیش و
موقعمرگوصیتکردهکهصدتومانرا

هرگاهدرقبرستانکنارشچالکنندکه
 خیلی خیلی آمدایضرورکار پیش ی
 توماناستفادهکند.پیرزنازآنصد
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رزنوخروی،پنهیسبهدستیداروغهوچاکرانِشاههاآن

 اشسکهبار نلاه اکنندیمرا جزئی. چلونهینکه کاخ ات

 هچهراستو حاالداستانیاصییهاتیشخصی که ما

هطحاضرندچلونهاست،بنابهیصورخوانندهاستیهمل

برمحتو ازییصوریواندیماتذهنخودیوهرکسبنا

هچهر یصوهاتیشخصی به چندان هط حاال یا ریکه

نجا...آه...یاتکاخداشتهباشد.درایوجزئاندنشدهدهیکش

oh my god زیانلجانیهبندیپایانیواندیمنیاآیا...

ینجاید.درایدیامتوجهشویصبرکنیباشد،کمداستان

کداستان با مشاورِ ی، باز را دهانش ازکندمیاست که

یرزنبپرسدایپ ازکجا کههنوزیاآوردهنصدیومانرا

 باز دهان پادشاه نشده دهانشخارج از وکندمیکالم

 را خودکندمیهمانسؤال باعپساکتشدنمشاورِ و

رزنراستشیکهاگرپدهدیم.درضمنقولهطشودیم

بلو بارطالیرا یدخرو بدهد. او به نحرکتیاآیاشرا

 هنشانیواندیمپادشاه زیای از او که باشد ین یهیسار

 و درآمده کهیپادشاهواقعبهمشاورش قدرت قدر

کهینسؤالیشدهاست؟جوا اردیگیممهطیهاطییصم

یجوابست.مهطیچندانمهطنشودیممطر داستاندر

پاست یکه شاه به یوضدهدیمرزن او ی. کهدهدیمح

یپهاسال اآش، از قبل پی... پاسخ درینکه شاه به رزن

شایداستانینجایا بایا شود آورده ایدهطقصه به نید

ومشاورشداروغهراموردنکتهاشارهشودکهقبال پادشاه

سوراخیههماستنطاققراردادندوداروغهقسطخوردکه

یشتریزبیندورِدورراگشتهاستوچیسرزمیهاسنبه

یرین را او چاکرانهطسخنان و هملییافته و کردند ید

پ واقعا  که ایمتعجببودند کجایرزن از را یومان نصد

دهدیمحیرزن.اویوضیبهپاسخپطیگردیبرمآورده.حال

 یپهاسالکه شوهرش مرگدرگذشتهش موقع در و

قبرستانکنارشچالیوص در را یومان صد که تکرده

 که خهرگاهکنند آمدیپیایضروریییخیییکار ش

رزنازآنصدیوماناسترادهکند.پادشاهومشاورشویپ

بعدپادشاهدهانیلرچاکرانهملید رفتند. بهفکرفرو

بازکردوبازبدوننظرخواستنازمشاورشفرماندادکه

هطدرآنجایلریروزِبَرکنندیااگرکسدیقبرستانراز

پادشاهبهقولخودآیانکهیداشود.ایگذاشتهباشدپیپول

ادرقبرستانپولیانهویرزندادیعملکردوخررابهپ

یپیرلید شد ایدا و نه یا یمامآیانکه ستاندن از بعد

بهفکرشورشهاآنمردمبهنرعحکومتبازیهاهیسرما

ایاشارههابدانداستانکهدراستییزهایچانهیافتادند

داستانانینجاپایماندهوایازابهامباقیاهالهنشدهودر

.یانیپایهنقطاستووقتگذاشتن



:راستیفوقبهشرحزداستانیاخالقجینتا

قا -9 قبرستان در را نکنیپولخود یط درحتید.

نلذار بهتریبانکهط ید. به مراجعه یمالمؤسساتنکار

 .دهندیمیشتریاستچونسودبیاعتبار



9-  صورت در که است آثاربندیطبقهدرست

ادب بیجاودان جهان، یشتریات مورد ومانندبهن جنگ

نوشتهشدهاست،زدانیچهمهکلیدانایهویشصیحبه

را قواعد به یوجه با یاما در رانیایادبیهاانجمنج

اینو ایرانیسندگان از ندارند زاویح  دین استرادهیه د

یما صورت در و دانایکنند به یل المقدوریحتکل

ستیبایم هویشبه شیپینلویهممانندبهینیدوربی

یخط صورت در ااینویسندهیبروند. قاعدهیاز ن

فیکگونهدرییپاکفمذکوربههرتادضربهیهسندینو ،

انجامحکطیهقیطر.شودیممربوطهمحکومیانجمنادب

گونهنیبد بهیمتخطیهسندینواستکهپسازبستنِ

سانجمنچو یرکهرایفیکدرستدرمرکزانجمن،رئ

وبعدچو رابهنررنوازدیمکضربهیبهدستگرفتهو

ننرروبعددوبارهازنرراولیاییابهآخردهدیمیبعد

 انبرسد.یکضربه(یاهرتادضربهبهپایبهآخر)هرنرر



ایوقدرتمثلپادشاهقدریبایوجهبهموارد -9

ویوز یردانا شورشیدلخورویهداروغا ایچارهویانبیا

دویلرکهازانوا قیارِدیبسفالنوفالنوفالنوموارد

بایوجهبهقانونعدم صرتدرمتناسترادهشدهاست،

ق هرگونه از برایاستراده صرت و یهاسندهینوید

 هسندینوناشناخته، نوعیای که دَبِل فیک به متن ین

کسانیجد مورد در ینها و است فیک از ید جرئتکه

 حرظ کتا  یوس  دارند هاکننوشتن یو اصطال بها

 اجرا شودیممنتقدها همچنگرددیممحکوم نپسازی.

بهمدتدهسالازستیبایممتنیهسندینوحکطیاجرا

خوددار نوشتن ایهرگونه در و یمامیکرده مدت ن

رایهاکتا  ایقواعد در نمایج حرظ را تبصره:د.یران

ا قیالبته قانون ین شامل صرت و یهاسندهینود

شدهشناخته بزرگ شودینمو طوربه. ندیگویممثال

رشنلگوگولیهمهاززیسندگانروسیکهنوطورهمان

صادقیهیسارِیهطهمهاززیرانیسندگانای،نوانددرآمده
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درهمانسطرهاانددرآمدهتیهدا او اولداشآکلیو

دیگویم نلاهناگاه: درآمد. در از رستط کاکا

 انداخت.بهاویزیرآمیتحق



هطهستیلریارمهطدیناصلبسیمب9مورد -9

شانبیکهشهرتیرویمنتقدهااصلنهمتنجیویکهبرا

نو نام استیو بودن،کهیطوربهسنده صورتمشهور در

رعایهسندینو به میزم رایمشهور نیتقواعد ستامایج

یمامستیبایمکاریازهیسندهینو حتما  یمامسطرها در

 تکند.یقواعدراخ بهخ رعا



موارد -1 به یوجه کهیبا شصت انلشت مثل

 با بهشکلانلشتشستو وشودیمنوشتهسمعموال 

دهشده،)مثال نایسندهدیکهدرکارنویایامالئیهاغی 

محکومبهینوشتهشدهاست.(وقباغجایبهقافلکه

دهخداوسهبارخواندنینامهللتیسهبارنوشتنازرو

 .شودیمنیمعینامهللتیازرو



بس -9 موارد به یوجه اصییبا پالت از خروج یارِ

ومخالرتواضحقواعدسندهدرمتنیودخالتنوداستان

ایرا در نویج شدن داده نشان هرگونه با باسندهیران و

ا به ییوجه از نونکه به فراوانیقبل یذکرات هطیسنده

ای)منتقدهاکنیوس کتا حرظ در نبا ینمحترم(

نو است، شده یداده به سمعکیدائمیهاسترادسنده از

شودیممحکوم بهیبازنوکهیدرصوریاستیعیبد. سنده

بهقواعدادامهدهد،کتا حرظ ح هاکنگوشنکردنِ

یدارندگوشاوراکندهودروس انجمنِمربوطهنلهدار

روز بلویو و درآندادزده رعایسهبار تیندقواعدرا

رعا را قواعد آثاریاتبصره:تکن.یکن. شامل حکط ن

نلاشتهشدهدرشودینمیخارجمدرنپست فق آثار و

 .شودیمرانراشاملیداخلا



رانیایادبیهاانجمنجدریبایوجهبهقواعدرا -2

 مورد لوکینلریجزئدر ساخت یو و یهافیقشن

هاتیشخص هسندینو، ی به یوجه با پردازشعدممتن

ند لوکیدرستو و شدنچهره بهطوربهشنیده واضح،

یعیطب.شودیممحکومیکدورهگذراندنکالسنقاشی

یبعاست صورت ایدر از نکردن یت حکط یهسندینون

نوشتنوچاپآثارخودرایهاجازوجهچیهبهلریدیخاط

 یرحتیندارد. صورت ییدر هادارد ادبی انجمن یارشاد

تبصره:ناجازهرابهاونخواهدداد.یاوجهچیهبهمربوطه

احکامدیارینحکطهطمثلبسیا موردیاز فق در لر

شاملنوشودیماعمالکاریازهیهاسندهینو یسندگانیو

 .شودینمیمثلباریولوم



کهیادبیهاانجمنبایوجهبهرسوممرسومدر -9

نباداستانیهاتیشخص زیکویاه ید و المقدوریحتاد

شخصستیبایم سه یحدود یعدد و هاتیشخصتباشد

ا یدر طورنیاداستانن کهگرددیممقدر دوم خر که

بارشهاسکه وزکنندیمرا اولکه یهمانخر و غالمر

صحرایس از آن با یاوعیفآ یبیاه باشد کردند عبور

 شود.یکمهاتیشخصیعداد حکطیاتبصره:کمتر ن

کاریازهیهاسندهینوشامل یمشهوریهاداستاناستو

 .شودینمراشاملیمثلالیار



یتنکردنقانونِزمانکویاهبرایبایوجهبهرعا -1

داستان کردن99متنبهیهسندینوکویاه، ساعتنلاه

انجامیهقیطر.شودیمساعتمحکومشمارهیثانیهعقرب

درستدرستیبایمسندهینشکلاستکهنویحکطبد

ایمرکزیهنقط یانجمن)که هط حتما ستیبایمنامر

یدقطوربهیمتریییم و نشسته شود.( طوربه محاسبه

 به کرده هعقربقوز جیویساعتشمارهیثانی شیکه

سندهیساعتنو99رهشودودرمدتیخشودیمگذاشته

خوابوجهچیهبه نلاهکردنبهیح خوردن، اینقطهدن،

ید و حتیلر ندارد. را هیکیپیکزدن انجمنیاعضای

یادب هط نوستیبایممربوطه ویدوریادور نشسته سنده

نلاهشودیمرهیسندهبهساعتخیکهنوطورهمان اورا

اجرایدرستبهیندکهحکطدرموردویکنندودقتنما

استکهعالوهبرخودیکحکطجمعینیادرواقعشود.

ینو جمع پذیایادبسنده، خود در را او هطیکه را رفته

 .شودیمشامل

یسندگانیازآثارکویاهنویارینحکطشاملبسیاتبصره:

آل الهیمثل جومپا مونرو، )کاریهانر،یریس بل یش

 ردیگیمصورت گی؛ پرحادثه(، قصه موپاسانیک دو

ت)داشآکل(،احمدمحمود)شهری)گردنبند(،صادقهدا

فراموششده،داستانکوچکما(،کورتونهگات)*اسط

آ ساعدیدر آمد(، خواهد )سومینده کارور نی)گدا(،

کشت(وغیزیچ وینهاشودینمرهیرهوغیکهپدرمرا

 .ردیگیدربرمراکاریازهسندگانینویهریدا
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ا -91 به یوجه بسیبا مواردِ به یتابعیارینکه از

متن طیخوریبرماضافاتدر بهیهسندینو، متنمحکوم

رانیجدرایقواعدرایهاکتا یمامیسهبارنوشتنازرو

 .گرددیم

کاریازهیهاسندهینویهاداستاننحکطشاملیاتبصره:

 به و فارسییهاداستاناست اثریمثل است شکر

اآثاریاشهرکوچکمااثراحمدمحمودویوزادهجمال

 .ردیگینمیعی یاستادابویرا خسرو
 

یطاب  -99 بهعدم یوجه انوا یهنحوبا از استراده

کساننبودنمتن،یمثلکامادرمتنویعالماتنلارش

بریهسندینو شودیممحکومیقبییهاحکطمتنعالوه

رو سال سه ایباپاکییکه در و کتا یستد مدت ن

بیندیگرفتهوباصدادستکیراباینلارشزبانفارس

 آنبخواند.یازرو



اصطالحای -99 از استراده به یوجه کاکایبا مثل

یس از کهبرگرفته ییکایآمریهایطیفاه یهسندینواست،

بامانندبهیفارسمتنبهعیتخروجاززبان کیخوارج،

،ماهوارهوانوا ونیزیییوکهشودیمفمحکومیدرجهیخر

یبهنلاهکردنسهاآن یازطریوانیمکهییهادستلاه

کامپید مثل شد یمشلول از را هخانویر جمعی خود

یاهرتهستیبایممربوطهیاستانجمنادبیهیکند.بد

تِدرستیکردهورعایسرکشسندهینویهخانسهباربه

چکنما نویحکطرا یدیا به اقدام دوباره یاندازراهسنده

فیهادستلاه هرگز و نکند آمریمربوطه ند.ینبییکاییط

دهدکهدریومحضریدیعهدکتبیسندهبایننویهمچن

ید یماشاهامکانلر به هرگز یکائیآمریهایطیفیهط

نیچشمشبهچنییجایاگرایراقحتیمشلولنشودو

عا یعچشطخودراببنددومکانراسریافتاد،سریهایطیف

 د.ییردنما



شوک -99 مورد بهیدر شدنغالم شاه از بعد که

غالمووزیو اگرواقعا  بهکاربردهیریرفندیدستداد،

آمد،یعجبوهاآنباشندکهکبویرهرسهباربهسمت

رانیجدرایگولزدنخوانندهونقضقواعدراهاآنشود

عالوهبریحملینمواردیمتندرچنیهسندینواستو

هطداشتهیایقییعیتمربوطه،اگرازقبلحکطیمحکوم

 فورا درموردشاعمالشود.ستیبایمباشد

نویاتبصره: شامل فق  امر ین واستیرانیاسندگان

 .شودینمراشاملیستیامثالآگایاکر



موارد -99 به یوجه ویبا باغ کردن روانه مثل

عدمامکانارسالالمالتیبیهخزاننبهیبستانوزم و

یزم خزانه، به هسندینون وی خواندن به محکوم متن

 خواندن و روزشودیمخواندن مردییا بشود که

نوشتنخوانکتا  هرگونه از و یبراداستانرمانیهو 

 .گرددیمشهمنعیهم



هاحکامصادرهدریتنکردنکییدرصورترعا -91

حکطقتیشبرییوس نوداستاننیموردا یهیکیسنده،

وبراالجراستالزمرانواجبویایادبیهاانجمنیاعضا

رانواجباستکهدریایادبیهجامعهافرادعضوییمام

 همشاهدصورت سرینوی سزایسنده به را او اعمالیعا 

 ■خودبرسانند.

 

 

کوچکآ اثرکورتونهگاتیهاقطره*

 

 



 

 1314 اردتشهبی ماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و هفتم شماره 11

 «دائونی که دو چشم داشت» کوتاه داستان 
«.صالحیآآریا.»نویسنده
 

هاموجوداتآرامیهستند.«دائون»

دودست،دوپا،دوگوشویکچشطیمامچیزیاست

دارند.هاآنکه

کرده یلییر اوضا  کارحاال یمام روزگاری اما است،

ها،بهوجودآمدن،رشدکردن،بهروبروخیرهشدندائون

 بود. مُردن سپس هاآنو وسیع، چاه یک امادرون

.کردندیمعمی زندگیچنداننه

 دنیا به دائون یک آمدیموقتی حدودا  ماه، طولدو

یابزرگشود؛پسازآنبینچهاریاششماهدیکشیم

 ییجاهمانتکویاهوطیاینمدماندیمدیلرهطزنده

 بود آمده دنیا به خیرهنشستیمکه روبرویش به و

حاالآنروبروهرجاییممکنبودباشد؛شدیم یهوارید.

پشتگردندائونروبرویی یکچشطروبروییچاه، یا و

دائونپیریکهروبرویشنشستهوبهاوخیرهشدهبود....

هاسالوهاسالبرای یکامازندگیدائونیهمینبود.

روزدائونیعجیبمتولّدشد.

دوپا،دوگوشودوچشطاوبرخالفدیلران،دودست،

ام ازهمانداشت! او دیلراننبود. با اینیمامیراوتاو ا

چشمش دو با رافق نهابتدا بیکههمهجایچاه روبرو،

 نررزدیمدید یک ینها یراوت این از البته خبر. دیلر

داشت؛دائونیکهدقیقا روبرویشنشستهبود.

یواندیموقتیدائونعجیبیکماههشدیادگرفتکه

سرشرابهسمتباالوپایینهطبچرخاند.بهکفچاهکه

ریزودرشتچو پوشیدهشدهبودنلاهکردویهایکهبا

آسمانرادید.کنجکاوشدیمبهباالخیرهشد.جاییکه

شدبداندآسمانچیست؟

ههم امهانیای بودند، مهط شاید هجرقا نییربزرگی

بهخودشهطیواندیمیحوّلزمانیزدهشدکهاوفهمید

بهچهدردیهاآننلاهکند.بهدستوپاهایشخیرهشد.

؟خوردندیم

 و هاهرتهروزها و همچنانسپریشد خودشخیرهاو

ماهچهارمباالخرهایّراقیافتاد...!ادرآغازام؛ماندهبود

 چشطدائون دو با و شده پاهایشبیند قدمهاآنروی

خیرهشدنداشت.جزبهبرداشت.چراکهحالاوهدفی



درکمالحیرتدائونروبرویی،«دوچشط»

بادستانشقطعاتچو رویزمینرابرداشتهوسرهط

ید.اویکنردبانبعدکارشبهپایانرسیههرتکرد.یک

بیرونچاه دیلرشبه نردبانیکهسر بود. بزرگساخته

 بودشدیمبزرگمنتهی کنجکاو چیزیکه آسمان، به ؛

بداندچیست.

ازنردبانشکردوازباالرفتنشرو به«دوچشط»وقتی

سرشراکمیاشییروبرودیددائون خارجشد،اوناچارا 

 یا چرخاند باال سمت به ببیند.چشطدو حرکاترا

غیرمعمولسراوباعپشدیکنرردیلرکهازبدویولّدش

بهسمت یاآنزمانبهاوخیرهشدهبودهطسرخودرا

هایکیپسازنلاهشبچرخاند.بدینیرییبدائونمقصد

سمت به سرهایشان چرخاندن به کردند شرو  دیلری

نردبان.

یلرهرگزکسیاوراازچاهخارجشدوددوچشطدائون

هایچاهمتمادیدائونیهاهرتهاپسازآنبرایام؛ندید

 بودند. شده نردبانشخیره به همهیهاهرتهنشین بعد

نهبرایاماخودشانرابهنردبانبرسانند،کردندیمسعی

باالرفتنازآن،بیکهبرایلمسکردنش!

وجود به داشت؛ بیشتری مراحل دائونی زندگی حاال

آمدن،خیرهشدنبهنردبان،حرکتکردن،لمسنردبانو

ینهابهشکلهاآنمردن.هرگزدائونیازنردبانباالنرفت.

حتیادآوریاعت لمسکردنش، بر برایسعی شده اگر ی

بارکی داشتند. عمرشان، دانستینمکسهیچدرواقعدر

 دارد. اهمیتی چه و شده ساخته چرا فق هاآننردبان

کهنردبانباارزشاست.دانستندیم

دائون ندیآیمهنوزهطهاآنهاموجوداتآرامیهستند.

.روندیمو

.آوردینمرابهیاددوچشطدیلرکسیدائون

 ینها چاه، درون زندگی هییوسدر آسمانی به رسیدن

 ■دارد،نهخودآن....تیاهماستکه


 «دیکتاتور من»کوتاه  داستاناز مجموعه  «داشت دو چشمدائونی که »
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 «مرده است ها زمانپدرم پشت » کوتاه داستان 
«احسانمرادی»نویسنده

 

بایادسهرا سپهری

همه یوی یویهاشعکسپدرم بود. مشت دستاش

مثلیهاعکس کهییهاوقتخانوادگیبیشترمشتبود.

کهبهییهاوقت.یاانداختیمدستشرودورگردنکسی

یویکردیمدوربیننلاه اونجاهطمشتبود. یهاعکس.

 دستاشکنار یا دو بود. همینطور یهابیجیکیشهط

بود. مشت انلارشیوارش چیزیخواستهیمکه من به

ششماهیکبارهرخودشعکاسیداشت.پدرمبرهمونه.

 خودش از انداختیمعکسی قا  همیشهکردیمو .

میگرتیم عکس پدرموقتهیچمونه. که نرهمیدم

بعدازههرعکسکنه.همیشهکجاقا میراهایشعکس

خوشرویره.گرتیم.انداختیم بعدازههر یوی عکس

ینظیطایاقکعکاسییویرفتیمخودش دوربینرو و

هاشلباس.کردیم مندیپوشیمرا راو کهزدیمصدا

دکمه راای دوربین عکسزدمیمروی .انداختطیمراو

عکس بود.انداختطیموقتی سیاه پارچه یه زیر صوریط

بعدها راهاعکسوقتی چاپخونه یاگرفتطیماز بینراه

بازسریهازن.عکسکردمیمرونلاههاعکسسخونهاعک

 بعضیرا هاشونقربونکهکنارشوهراشوننشستهبودند.

شوهر اصدقه بودند. رفته ازهایبعضشون داشتند

 بوسه گرفتندیمشوهرشون مثلیهایبعضو دیله

همیشههطکردندینممجسمهکنارهطبودندوحرکتی .

عکسمردهابود.فق هاوقتاینطورنبود.بعضیهاعکس

انداختندیمبارعکسیماهیککههریکییسربازهاعکس

 نامزدهاشون برای عکفرستادندیمو پاددگانا. با ما سی

س عید وقتی نداشت. چندانی فاصیه پدرمشدیمربازها

سه و دوربین راپایه خودش بردیمبا از و یکپادگان

 عکس .انداختیمسرهنگ ندیدهوقتهیچراسرهنگ

 هایشعکسبودم. بین چاپخونهییهاعکسهط از که

گرفتطیم بعدا نبود. یهاعکسخودشپدرمفهمیدمکه

هیچوقتمنوباپدرم.کردهیموچاپبردهیمراسرهنگ

ازبردینمخودشپادگان وقتیهط دمیپرسیمخودش.

یهازنبهبچهربطینداره.حتیوقتیداشتازگرتیم

راهایاقکعکاسیراداخل.منانداختیمسرلختعکس

من.دادینم گوشستادمیایمهط و در .دادمیمپشت

بیندکطکط.صداهاشدیمباپدرمبیندهازنصدایقهقهه

شد.ویکهوبهریسهوغشیبدیلمیشدیم





بود داشتمعیوم پدرم خندوندشونمیکه صدای؛ اما

 رو دمیشنینمپدرم شکیک داشت شاید یا .آورددرمی.

راضیکردکهراوقتیموقعخدمترفتنطشدمادرمپدرم

بندازنیویپادگانرابرهوباسرهنگصحبتکنهومن

وقتیپدرمبرگشتبهمادرمچیزینلرت. عکاسی. کنار

.فق بهمنگرتکهافتادملبمرز

می یونستطاحساسکنطکهعرقازیویمرزگرمبود.

کنه.چندیاازدوستامقبلازاومدنطگودینافطسرریزمی

خوامخالصبشطیهییربزنطیوبهمرزگرتهبودناگرمی

پام ؛ و همیشهدور مقرمونهطاطرافطاما آدم. از بود پر

فاصیه اگر زدمیماینداشت. کی.دنیشنیمصداشرو

من سرهنگ خواستراروز مقر اجالتا .به براتگرت

 اشنامهدوهرتهمرخصینوشتط. هطبهطداد.طیاینرا

اقداماصال ششماهمنینهاکسیبودمکهبرایمرخصی

پادگاهیهالولههطمرخصیاجباریبود.نیانکردهبودم.

یرکیدهبودوآ همه برایهمینبودراجا برداشتهبود.

یعمیرات نوشتیا مرخصی هرته دو انجامراهالولهکه

 اصال بدن. اینجارفتطیمبرایچیباید به داشتط دیله .

 کردمیمعادت روز یک و ایوبوسشدم سوار راه. یوی

نزدیک شهرهای از یکی یوی رسیدنط، از قبل بودم.

؛شهرمونیوقفکردموبهسینمارفتطودویافییطدیدم

موندرخونهیروبعدحرکتکردموبهشهرمونرفتط.و

مادرم رویدیوارهاییویکوچه. یا یاسخبرینبود از

 خواستیمهمیشه بشهااسیاین ریشهنخشک از و

بی ارهدرشون این؛ مراقب همیشه که بود پدرم این اما

بوشهااسی از منهط پدریشونبود. خونه میومد. بدم

 و شاید؛اینیاسگرتیمبود ارثپدریمه. اینخونه و

.اسیدبریزهونباردیلهیونستهبودپاشمادرمیک

هاتروبرایکسییعریفنکن.منخوا گرتیمپدرم

 زیاد یدمیدینمخوا  مادرکفق  هایی. بزرگطموقع

میگرتیم سردیت یو خوا  که خیارینیبیمکنه .

جانننهیهاحرف.پدرمهطینیبیمکهخوا یخوریم

منخوا زیاد قبولداشت. اگرهطخوابیدمیدینمرا .

دمیدیم یعریف پدرم برای کهکردمیمفق  رو مادرم .

روزدمیدینماصال  و شب کار. عکاسی و بودم ملازه
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یبرا.کردمیم اکثر بودمهاوقتهمین پدرم پیش که

خوا  هام را بود.خوا یول.کردمیمیعریف خوا  هام

زیارتیهاخوا مثل مورد کههمشدر نبود جانننه

بیامرزش. خدا شوهر و باشه مثلیهاخوا کربال من

 پدرم بود. یخوا گرتیمواقعیت ارزشکهات دنیا

.پدرمبرخالفمادرشکنطیمروزیعمییشونکیدارن.

.وقتیجانننهمرد.پدربهطگرتکهدیدینمخوا زیاد

میبینهکهمنوخودشیوراچندروزهخوا یهبرهوت

می خادفرو منباورم سختشدینمریط. و بودم بچه .

.شدیمباورم

احساسشکردمینماحساس من بود. نبود. پدرم که

ازالیخرمالوهایحیا .کهبود.درایوانبازبودکردمیم

،هاقرسه.یویزیرزمینالیآمدیمصدایجیرجیربودو

رییلوعقر وماربودکهخشکشونزدهبودیهایبطر

بودن شناور الکل یوی صدایدو .

نبودند. دیله اینکه با هط کرترها

گوشطزنگولیبودند یو .زدندیم.

 خوا یو یوآمدندیمهام کرترها .

 داخلصیهدندیپریمخوابام یوری.خوردندیمشونو به

یهاکرش روی مادرمهاپیهپدرم انلار بود. جرت

.ازیادشببرهراپدرمخواستهینم



نبود. الغر و مثلمنقدبیند وقدشپدرم بود کویاه

سبیلبیندیهطچهار فق یشونه. سبیلکنداشت. یه

ذاشتکهجانننهبهشگیرندهکهبلهیویمذاشت.می

باشه. داشته سیبیل باید مرد نیستی کتمردمرد باید

سرشونه چشط. یو هیکیشبیاد سربپوشه. از بشه هاشو

ازشیرسید. سرکارکهمیادبویعرقبده.ازکوچهدید.

زنکنار.ههبودبدونسبیلدیدراپدرمیهاعکسمادرم

ورویدستاشههندیکهخالقرمزوس پیشونیشبود

پبچک. و گل مادرمخالکوبی بابام واسه کوفتهداشته

 صندلیکردهیمقیقیی کنار و گرفته دستشو پدرم .

هاشگذاشتهوبعدیهرورویروناشدستهنشوندیشو

 سیاه میرادستمال گرته چشماش. به یهبسته خوام

مادرم ندیدیش. حاال یا که بدم نشون بهت چیزی

بردیشاشدسته آهسته پدرم پدرم. به بوده داده رو

مادرموبازکردههایچشط.زیرزمین کردهینممادرمفکر.

بشه.رویآجرهایزیرزمینکییعکسقا طوریاینکه

پدرمکردهآویزونبودههرکدومبهفاصیهبیستسانت.

خالقرمزوس کهندیکهیزنکبایهاعکسیوهمه

بودهپیشونیشبوده پیچک و گل خالکوبی دستاش ،و

.بوده

خوابش مادرم پیچکرا یه که بوده دیده بوده. دیده

.دادهیمغنچهقرمزهایگلگرفتهوراقرمزدورخونمون

بچلیدیدهبودم.راهمین.فق همیناندازه.منخوابش

ی که بودم وکدیده گل پر عیف. و سرسبز بوده باغ

 هرچی بوده. یشنط بودم. یوش من راهاگلپیچک.

آبشونکندمیم که رو بودمشدهینمدربیارم. رفته بعد .

 درختگردو. یا چند راهادرختپای جانییرنییپااز

بودمکیزیر نرهمیده بودنکهچتریبشه. هرسکرده

ی برده. خوابط درخت هندیکاین بیدارمزن و اومده

.کردهوازیویکوزشبهطآ داده

 انداخته خنج صوریشصوریبهمادرم روی خون ش.

.دهیخندیمقاهجوونهزده.پدرمپشتشایستادهبودهوقاه

 پارشونراهاعکسمادرم و شکونده

صورت یو زده چندبار بعد کرده.

یویهاخردهخودش. رفته شیشه

خون صوریش روی از و صوریش

 پاهاش. نود رو بریزه که پاهاشهاخونمیومده نود

بوده یهعکسزنازیوشپیدا دلمهبستهولختهشده.

.کهمونداشته.یاسیاس

یکباروقتیکه یکخواستیمپدرمدوبارمردهبود.

پشتیپهماهورها. هطرفتهبودیط. با بلیره. زنلیرا مار

می پدرم زندگی کجا کنندیمدونست یکگرتیم. از

پشتیپه بلیره. زنلیرا مار گرفتهکهچطور ارمنییاد

سکوتبودقدرآن.طیدادیموگوشطیستادیایمماهورها

ومنعادتکردهبودمدیلهشدیمکهصداهاشونشنیده

 پدرمحرفینزنط. آدموحشتقدرآنبا که کطبود صدا

کردیم هط پدر خود از گاهی پدرمدمییرسیم. .

شیهاگوش خواباندیمرا گوشیهاشنروی و داغ

دادیم مجبور هط را من کردیم. گوشدمیخوابیم، و

بودمدادمیم پرسیده بار چند . بود.؛ نلرته هیچی اما

ردیگیمکهبراییرریحمارزنلیگرتیمخودشبههمه

می الکل داخل اندازهو می؛ من خوا اما یوی دونستط.

.پدردمیشنیمشدهبود.منهطیرکینزددیدهبودم.صدا

دنبالشراه منهط سریعحرکتکرد. شد. بیند ناگهان

نلاهکردممارهابویهیافتادم.رسیدیطبهچندیابویه.ازال

نزدیک یکمارمولکصحرایی وشدیمزنلیداشتبه

پدرمبابیییکهدرلحظه.درهمیندیبیعیممارمولکرا

؛دستداشتکوبیدرویسرمارزنلی.مارمولکفرارکرد

م احساسش درکردمیمن بود. که
ازالیخرمالوهایحیاط.ایوانبازبود

 .آمدیصدایجیرجیربودوم
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 پهنشد. رویزمین. افتاد زنلی مار گردهامردمکاما

بودندوبهرنگارغوان.قرمزوسرخ.یکماهقرمزبودند

 سرخفامکردهبودند. بدونهاگونهکههمهجایشبرا

.پولک.صافوبراق

کهگرتینمبهمنوقتهیچ.شناختطیمرازنهندی

روزکهرفتهبودمخونش.درکبیوچه.یگرتیمهندیه.

رار در که نبود نکرد. مناباز پرده الی از کنه. راباز

صوریشردیدیم او آوردیمبیرون باال.گرتیمو بیا

موهایرفتطیم پرده. پشت نیومد نبود. امروز ولی باال.

ازپشتپردهندیدم.نشستط.نیطساعتشاید.راقرمزش

یمی کوچه. سر رفتط میشه. پیداش سیبکدونستط

رفتطباال..دربازبوددونه.وقتیبرگشتط.هخریدم.فق ی

شایدمبود.نشستهبودرویصندلی.زلزده.منتظرمنبود

.یآیمبودبهپنجره.گرتشبویوحسکردم.میدونستط

بویدونهلرویصندلیپرازشورهسربود.مث هایبرف.

سیبر بیرونکشیدم.اادکینهطمیومد. الیدستام از

و ینها زد. گاز خورد. بهش. یودادم چرا گرت یکی.

.گرتطبخور.مزهیهسیبیخورینم

 فق نهیآبه و ندی کسی به که

کنار از بخوریش. خودت ینهایی

ایستاد. من روبروی شد. پا پنجره

ر دوراسیب مالید لبش. کنار آورد

دهنش.خ لبشرژنداشت.مالیدهنشدبهسیب.بعدگاز

یو مثلیهصحنهآهسته خیییآهسته. روبرویمن. زد.

منیکرارشودیدهقبال رافییط.ازکجادیدهبودم.اینفییط

ی درستیوی خوابط. یو یکبودم. وقتی زنکماشین.

سیبرهداشتی ا آرزدیمگاز بهشنلاه. مرد آروم. وم

کردیم اومدایندیخندیم. یادم چطور دو. هر زنهط. .

 لحظه هر دمشیدیمخوابو. موهایشدیمداشتپیریر .

دونهموهاش.خودمدونهشدندیمارغوانیشداشتندپیریر

مویارغوانیهطمنخودمخواستط.گرنرا بودم. کرده

وگرنهخودشبهمشکیعالقهداشت.هربارکهبهسیب

.یاجاییکهموهاشچدنیشدیم.داشتپیریرزدیمگاز

خیییمات شد. صوریشیلییری؛ همونطورکردینماما .

 گاز زدیمسیبو نلاهشدیخندیمو که من کردمیم.

.یشتر.بیشتروبدیخندیم

ی بود.کاز مرده دوبار پدرم شد. شرو  بعد جاییبه

من زودیرازهمهازخوا بیدارشد. یکروزصبحزود.

.دمشیدیمالیدراز.دمیدیمبیداربودموداشتطخوا 

نمکیش فیرل موهای به دستی و بیرون ایاقشاومد از

نلاه ایاقمن طرفدر به و ایستاد آهسته بعد و کشید

بعدایستادورویاکرد.نشستوجورا هاشر پوشید.

شیوارشر زیرشیوارش، کتشرا هط بعد و مناپوشید .

دمشیدیم نه.؛ اون وایاقطاما آرام خییی بود. یاریک

ورویشونههاشمریبکرداآهستهکتشر از؛ چندیا

شونهارییهاشوره سر روی رکه بود انلشتاهاش با

ویکوند سبیل؛ به کتشبعد از ادکینی زد. شونه هاش

بیرونآوردوزدبهکتشورفت.یکروزصبحزود.من

یک بودمپدرممرد. یوخوا دیده دیله. وقتیازبار هام.

نه بود مادرم نه پذیرایی. یوی اومدم شدم. بیند خوا 

.شناختطیمپدرم.بویادکینرو

نرس دارم صداهاشزنطیمنرسوقتی فق خودم را.

صحنهفییطکهکندشده.منطصداشک.مثلیشنومیم

یشنومیمرا زیر روهده. سرم دور که پالستیکی بند

نرسموکه گیجلاهوپیشونیطکشطیمیر یعمگرفته. و.

 صوریط روی عضالت حرکتهمه پایین و .کنندیمباال

هیچکفدمیخوابیم موقعیکه میومد. پدرم آبدارخونه.

ینگو آبدارخونه کف نبود. مشتری

 سرما کمرم زیر بود. .رفتیمسرد

ودیبریمارهاعکسپدرمدیرمیومد.

 میومد. مریضیهگرتیمبعد یه اینط

کهیوداری.مثلخوا دیدنت.وگرنه

وبچهنبایدیواینسنسرشدردبلیره بعدازخودش؛

وقتیکهداشتسرمروللدزدیممثال اولازکردیم. .

 راستشرو  کردیمپای که طرفی از چیدههانتیکاب.

بود.یرکویاهشدهبودند.نهازطرفیکهبازبود.پایچپش

 .دیچرخیمباید باسنشمالیده یونست. بهشدیمنمی

.هانتیکاب شرو گرفتیمدرد راست پای از وقتی

رکردیم پاش . احساسا ذاشت می پیشونیط روی که

یویایندنیاگرمتره.چیزهمهحاالپایپدرمازکردمیم

 فشار دادیمبعد من کط. خییی بیشتر،بیشترگرتطیم.

 فشار دادینمپدر. هرچی فشارگرتطیم. اما بیشتر

دادینم حرف کردن للد موقع یوزدیم. اندازه که من .

هرچی بودمیومحیهکسیجراتنداشتبهطنلاهکنه.

ازجانننههطشنیدهبودم.ارهانیا.گرتینمبوددروغ

بیدنبودوکسهیچکهکردیمطوریبازیراجوگندم

.درستدادمیم.منگوشکردیمباکمربندکبوداهمهر

رویرگ فشار که بیشتر بود. احساسدادیمهایسرم .

خوندارهازالیپیشونیطردمیشه.حاالداشت،کردمیم

 بهتر شدیمسردردم و دور دارناطرافط. همه دخالیه.

جاییبهبعدشروعشد.پدرمکازی
صبحزود. یکروز بود. مرده دوبار
زودترازهمهازخواببیدارشد.من

 .دمیدیبیداربودموداشتمخوابم



 

 1314 اردتشهبی ماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و هفتم شماره 12

خندندیم بایددراز سانسشیوغیه. چه الیدمیکشیم. .

 میهاآدمهمه اذیتط همه از بیشتر که چیزی کنه..

ایکهدارهمنوزجرنیستهمینخندست.خندهسردردم

حتیمی دخترا نمیاگهده. یوسینما یوننخو بخندن.

یهستط.خو بخندن.منهنوزعاش خندیدنزنهند

ازالی کسییوسالنهایصندلبایدبخوابط. بیندمیشط.

 چندبار آخرینردیفمیرم. یا ببینه. خورمیمنیستکه

یه پشتط کنط. یحمل باید ردیف آخرین یا زمین.

اهصحن کسینمشیبیمست. شدن. ساکت همه .

سیبیازدستدختریپایینمیافتهومیرهنمی خنده.

ی پاهای کزیر و سیب از دوربین بعد هانیپویسرباز.

اورکتنظامیودستایسربازکرسهبهیگذرهومیمی

دارهدوداز؛ونهگرفتهسمتدخترانشراکهنودملسک

 فییمو که باره پنجمین میشه. بیند یرنگ .نطیبیمسر

میمی کجاهاشهمه گریهدونط کجاهاشهمه و خندن

می باید االن همهرفتطیمکنن. که وقتی ساکت. جا

دخترشدیم نیست. کسی آخر ردیف سه پسره. و اها

چیزیبینشونباشه.کردیفآخرکهینندینشیموقتی

چیزک.الزمنیستاینجابهینندینشیموقتینباشهجیو

دیله یدکننبایفکر ک. سمتچپپیدا .کنطیمگوشه

رومیم سردردنطینشیم. دستاین از باید کفسینما.

یونطهمینفییمویوسانسلعنتیراحتبشط.وگرنهنمی

نمی کسیمنو اینگوشه ببینط. اینپیراهنبعد با بینه.

که گیجلاهمه صدای این صداشکافیه. همین یاریکط.

خورهبههدبندم.پالستیکشکشیدهشده.خودمسرتمی

طعرقجمعبشه.فق دربستطکهعرقکنط.زیرپیشونی

چشمام؛کهاینحالتهکهخو میشط.چندیانرسعمی 

.ازجیبط.ازاورکتنبرهرویهط.چشمامکهبستهمیش

ر سیب رویانظامیط دهانط. جیو میارم آرم. می بیرون

می زبونط با داره. وجود زبر چیز یه چرخونمش.زبونط

طرفش یه دستامرامیارمشنودزبونط. ورمیگیمبه

دیلش میراطرف گیر زبونط به راستکشطیمدم. و

 ■.خندمیمارغوانی.حتما میشه.یهموهست.
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 «ای نبود در هیچ نقطه» کوتاه داستان 
«مصطریسییمی»نویسنده

 

پنجاهوهشتیاسیصدوهشتادوپنجخطو ریززیر

 هرته دو فردا امآمدهشودیمهط. هصخر. هطی روبرو

باالی اجاره دیدمش یا اول روز بکند. کاری نتوانسته

پیرمرد کردم. قبول را سرید اشیاهیسمو یهاخزهو

سبزیکهالیشالنهکردهوانلارعمردرازیدارند.سمج.

یابستانسمجرازیرآفتا کنندیمزمستانراآ ذخیره

آورندیمسمج،سمجانهدوام تند.کههنوزهساستنیا.

پرت مهطکتا .کنطیمکتا را کهنهکهمعیومنیست،

 نوشتنش از سال چند دکتر،گذردیمنیست آقای .

افتخاریاست.باالخرهدرخدمتشمابودننصیبماشد.

.حاالدیاندادهبعدازچندسالیکهشماکاریانجامهطآن

 هوا، در دستش شما. اسط با مهط کتا  یهالبیک

اشنداشته هطرا مخصوصدرازشبه راننده چرتکرد.

پشتسرش آمد و روشنکرد بیندشرا و ماشیندراز

 اگر یهالبایستاد مخصوصجای آقاییهالبراننده

انتشارای شکیییدکتر چه انتشاراییزنبودشدیمبود .

حتما  درست لب خودش برای ماییک شایدکردیمبا .

خانوادگ اسط که دیدیط ما وقرمز. است انتشارایی ما ی

بهترچه طیندازیبکهیکانتشاراییراه اصلماحتما . در

یکانتشاراییبوده یکچیزیبوده، انتخا طورنیاکه

دوبارهدوردهانش؛واستیادماننیستدرست.اندکرده

 درخت زیر سرید مو پیرمرد کرد. چرت طرفآنرا

نشسته.مثلیصویرکتا یعییماتدینیاست.هاقورباغه

کهاینواقعیاستویصویرکتا نقاشیاستنیافرقش

شانهمهشبمهین.زنندمیباهطهاقورباغهبود.حاالهمه

 ازوشوندیمساکت چرا ینهایی. صبح یا قورباغه یک

استکهبایدبطریوقتآن؟آمدیمصدایقورباغهخوشط

پر. راپرتکردمبهصخرهخزهاشیخالدمدستطباشد.

نشکستشایدهط کیرتبودو خردشود. یا بستهروبرو

محکطبودوکیرتنبود.ولیسنلینبودقلخوردیهدره

راهاقورباغهپیش کهنه کتا  برید. صدایشان مدیی و

پنجاهوهشتصرحهقدرآنشودینم هطمالپرتکرد.

 بود. ناقص بود. جایهاکیمهشهر متن بین در سخت

کیرادیدیکهدرشهردیلربتواند ماندهبودبرایبعد.

رویزمینشدهخطکارشراانجامدهد؟پیرمردموسرید

 دستشرا یکخرمالویخاکی.هاخادرویمالدیمو .

 آقایمهندسبرای

 پسرشآمدامآوردهشما دیروز ببخشید. زمین افتاد .

خرمالوی کردم فکر آورد. خاکی خرمالوی بلیرد اجاره

خاکیرابزنطیویسرپدرش.قرمزیدرزمینهسریدچه

 شودیمشکیی که جیویر قدرآنسرشنطیبیمدیآیم؟

نیست. سرید هطهط سیاه موهایش الی یوکی و یک

د.جوانشده؟هست.صوریشهطجواناست.بدونچرو

پیرمردموسریدسیاهجوان.مردپیرمردموسریدجوان.

جوانموسریدسیاهپیر.شایدجوانشده.آقایمهندس

.کندینممورچهراهطگرمدیپوشیمکهشماییهالباس

 به اینجا سرماخوردگی نخورید. .سازدینمهابهیغرسرما

منقلخاکهبیارمبزارموردست یا منحاضرمروزیدو

 ما بلویید. که دیلری کار هر یا یوقعیچنانآنشما.

برایتانآوردمیا اینچو را نداریطهرچیکرمتانبود.

نباشید.درراچرتیخالدستحیوانیدزدیآمدوقتکی

کنطیم چو را جوانگذارمیمو پیرمرد موپشتشیا

نهخرمالوبیاورد.سرید سیاهنهبرایاجارهگرفتنبیاید.

 نه خاکه. منقل یدستچو نه چرت را در یاکنطیم.

 هطشیهارختخوا نلران خانواده مهندس آقای باشد.

یهاآدمدیآیم را منظورم هط. دیلر یهدیفهمیمجور ؟

رادارعکسوقتپتوهایآنایاقنجسنشود.چرتایاق

کنط.چندپتورویهطچیدهشدهعکسآویزانبهمیباز

مردیکهروی شمشیردوسریاشنهیسمیخکجشده

شمشیر نوشته. چیزی دیلری زبان به و است کج

خواهدیم عکسکج دیواررتدیباز در هط میخ پایین.

یگیکاه رودینمفرو که نکردم را اینجا فکر ازوقتکی.

باشط متنرر دارکو  کوبش صدای حاال کوبدیم. یا.

بماند.رپوستیزحشرات زنده بخورد. را درخت

شبیهامحبوبه ایاق پشتشوندیموارد همه صبح و

 اندمردهپنجره دردی هیچ به خورندینم. یهابال.

چهخوردینمبهدردچاپدالرهطشانیرنل مناینجا .

بزرگییهاسنجاقکبود؟طورآن.چرادریاکنطیمغیطی

کهوقترفتنییهاسنگرویبدنلختط.نشستندیمکه

زخط را پاهایلختط سمتدریا موجیکهکردندیمبه .

بارهکی غافیلیر را کردیمآدم غافیلیری. کهطورنیهم.

 بارهیکرفتطیمجیو زانوآمدیمموج یا آ  هامو

دیرسیم آماده شدمیم. بروم راه آ  آ بارهیکدر

بازآمادهراهرفتندرخشکیرفتیم پاهایطراشدمیم.
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 گذاشتطیمهاسنگجوریالی نشودوقتکیکه زخط

.دریاانتهایینداشت.دریانوردانیاکجاآمدیمآ بارهیک

 را رفتندیمدریا قدر چه کهشعوریب؟ جایی بودند

چشطکنواختی انتهایشبا استو جاییشودینمدیده .

 مسافرت را ندارد انتها کجاکردندیمکه به آخرش .

هطهادانیجلرافبرسند؟خواستندیمبهکجا؟دندیرسیم

 چیزی چه دنبال نبود معیوم برایگردندیمکه چلونه .

؟اندکردهانتهاییمشخصرسدینمدریاییکهبههیچجا

آبیکهگرماستوهیلمبررسدیمیجایبهندیگویم .

کهخوردیم هط ساحل هست که هط وشور نط بوی

.مندرکنندیمباحشراتپرندهکهوزوزدهدیمماندگی

غیطی داشتچه دریا کردمیمشهریکه چه یهاآدم؟

یکاریب درد چه خوردیمبه چند یامترمربعدریا

بیومترمربعیک دایره کییومتر یا مستطیل چشمهیا اشد.

 رودخانهراشودیمخو است. یخمینزد. همهآبشرا

 کوهشودیمهط سمت آمدم کرد. هطحسا  اینجا

هاچشمه اندشدهجمع جمعهارودخانهاندشدهرودخانه

ایاقیشوندیم در نتوانطحسابشانکنط. یا شوند. دریا یا

سالایاجاره صد چند که متنی سیلار و چای زور به

 کیمه برگردانط.پیشیکاحم خارجینوشته کیمه به

کطاستاینجایششیآنجابلویدآخرسرهطانتشارایی

هطایراددارد.اگروس کوهییرنداشتنجاهایازیاداست

 هرچقدرگرتیمانتشارایی انجام را کار دیادادهاز

 دستویراستار. به بدهط زودیر یا بعدگرتطیمبررستید

.امکردهراردشیهاوس ؟دیادهیرسایمامکار.بهکجایش

 برخوردجایبهپس جنلل وس  نویسنده که رسیدید ی

وازآنپسواقعا برخوردیچهباخرسگریزلی.کندمی

وس  در آمد. وجود حیواناتبه با بشر رفتار انقالبیدر

 ■جنللنویسندهوخرسگریزلی.

 

 «کادر» داستانک 
«آرشمکوندی»نویسنده

 

دوربینراخیییکط،کج کمیصبرکرد. آمادهبود.درستقبلازاینکهشایردوربینرافشاربدهد،چیزهمه

■عمودیشدهبود.با ییقرکادر نشد،بیشترکجکرد.بازهطآرامنلرفت؛بیشتر.کرد.
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 «های بنفش دایره» کوتاه داستان 
«مائدهمریضوی»نویسنده



خودشه؟ -

نلاهشکنط.دمییرسیم

دوبارههمانصداگرت:

نترس،فق صوریشپیداس.اونطصحیحوسالمه.نلاه

کنببینخودشهیهنه؟

 بود.نلاه خودش ... همانکردم یدهیپررنگصورت

 بار این یررنگدهیپرهمیشلی. روی خشکیشیهاگونه.

ازسرمایسردخانهبود.ازسرمامتنرربود.حتما زدهبود.

قوطیقوطیکرمشدیمزمستانکه صورتبه،دیخریم،

 نرریندیمالیمخشکشیهادستو را سرما .کردیمو

بود.شیهاچشط بودندکهقدرآنشیهاچشطبسته سیاه

بازبودندوباردیلرآنمردمکچشمشمعیومنبود.کاش

 انتهایبسیاهی دمیدیمرا دور باشیهاچشط. انلار را

کشیدهبودند،دستبردمببینطیرنلبنرشیهریداپرگار

 گرفت، هوا یوی را دستط کبودی، یا است مرموررنگ

سردخانه.

است.ممنو 

دستطراکهیویهواماندهبودبردمیویجیبط.دستط

مثلهمیشهاولپرزهایمخمییداخلکتطرالمسکرد

بتواند جایشبیشترشودو کردیا باز بعدزیپجیبطرا

 بیاید.یوقوسکش

برگرداندشمرمور و پوشاند دوباره رویشرا سردخانه

یههمازداخلکشویسرد.جایشخیییسردبودسردیر

سیزمستانیکهیجربهکردهبود.

،یاخودت...حاالخودشکارمردیمباالخرهکهباید-

رایمامکرده.

،ندیدم.گرتندیمترازدهبودی،هردودستترا،رگ

ازشبچههطداری؟-

.سرمرایکاندادم

نه؟یآوردینمبهرویتبودی،فهمیده-

سرمرایکاندادم.

ینها یفکریادروزیافتادمکهبرایاولینباردیدمت.

خیانتکنی. روزیبهط که اینبود نرسید ذهنط به که

 خودتهایآخراین یوی مدام بودی، شده سرد خییی

وحواستکردمیمکهیواشکینلاهتبارکیحتیبودی

،زیرلبی.یزنیمنبودشنیدمکهباخودتحرف



،ازروزیشوندیمنینشخانهبیکارهاکهیههمبرعکس

 دفتر یانروزنامهکه بستند، یرفعالرا یا روقتیدشدی.

 که دفعه هر و داشتی کاری یگرتیمیآمدیمجیسه

 جیساتبود.یههماونیاروهطیویحتما آخریشبود.

روشنرکره.همونکهازمندورتکرد.ازاونروزیهمون

کهاومدیوگرتییکهمکارجدیداومدهروزنامه،حس

ازشیعریف که بار هر دستداد. ویکردیمبدیبهط

یگرتیم خییی است، فرهیخته خییی خیییفهمدیم: ،

ازنهازیو،نهازاونشدمیموچناناست،متنررچنین

خودم هاندازکه ی دمیفهمینماون راشیهاکتا .

یکردیم،مراهطواداریکردیمچهچهبهبهویخواندیم

ویدیبریمدیلریهاروزنامهراازشیهامقالهبخوانمشان،

 یدادیمنشانط جیسایت از گاهی کاغذدستهدسته.

یآوردیم الی یهاپوشهو یگذاشتیمرنلی راهاآن،

 است،یگرتیمیدادینمنشانط روزنامه کار به مربو 

سینوچرد باور اوایل است. کردمیممقاالت کطکطاما

 که روز یک بدانط. شدم میاییدانستطیمکنجکاو دیر

یاریخپرازهابرگهیویرابازکردم،اتمحرمانهیهاپوشه

وآدرسوساعتواسط منخرنرهمیدمکهبازهطبود،

.یکنیمکارچه

وقسطخوردیکهآخریشه،کهجیسهداشتیبارآخری

گرتییکنررمانخواستطیم ولینلذاشتی، باهاتبیام

بایدپیشیکتابماند.منماندم...سیسالیمام.

ازسردنشد.گرمبود.گرماصال زمستانسالیکهرفتی

ازازدحام.ازدودانرجار

هاشب یهاچکمهصدای سکوت راهاکوچهسربازها

خرابکارها.شکستیم گرفتندیمرا یویانداختندیم،

 به زدندیمبندچشطشانیهاچشطجیپ. .بردنشانیمو

 دانستینمکسی هط خودشان کجا،دانستندینمکجا.

بندهاچشط،دندیدینم محکط محکطقدرآنبستندیمرا

.کبود...بنرش.شدیمکبودشانیهاچشطکهدور

بارکی یوی نیستشعرشبریختند یادم سرارت،

وبردند.یصویررویبرخیاندگرفتنسرارتکجا،همهرا

هاصورت کردیمزوم کنط نشانشانیهاگندهکیهفکر را

.روییصویرهمکارتکهزومکردعرقسردیرویدادیم

نشست.خودشبودهمونروشنرکره.همونکهامیشانیپ
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 بودم، للدشیهادستازشمتنرر با بستند پشت از را

یا بردنش بردنش. و ماشین یوی انداختنش و زدنش

یوی بعد و نابودشکنند خودشانیهاروزنامهنیستو

بهممیکتازعذا وجدانخائنفالننویسنده"بنویسند

ازبازهطمتنررشدم،بازهط"یا نیاوردوخودکشیکرد

بودیبخوانطراکهبهطدادهشیهاکتا خودم.همانشب

از،امخواندهبهتگرتهبودمدروغبهومننخواندهبودمو

.یاصبحخواندمشاننرسکیبیرونکشیدمواتکتابخانه

لوردراپهنوریالالبهاززحمتبهسحرگاهیجانکطنور

.دیرسیمامیصندلکهیارویفرشانداختهبودیاکهیبار

 نور یاکهیباررنلشمثل ههرهاکه افتادیموس هال

زردنبود،مهتابیبود،رنگصوریت.

منبودموقبرکن.سپرده روزخاکسپاریتکسینبود.

راهطبابدبختیگرفتهاتجنازهیازهبودندشیوغشنکنیط

جسدتراهطسربهنیستخواستندیم،دادندینمبودم.

 دوستات. مثلبقیه گرتندیمکنند مراسطخائنزن که

تانیهانلیچسباندهبودند،بهیکیهرکدام.بهخواهدینم

.خائندزد،یکیهطخرابکار،یکی

ازخانهبیرونزدم.هواکمیسوزداشت،یقهکتطراباال

یکردمیاروپیادهکشیدمیاگردنطیخنکند.یکساعتی

رفتنت یکماهیاز گذشتیمرسیدم. امروز یا جرتو

پیمپکردهبودندروی دفتررا نداشتط. را آمدنبهاینجا

 که بودند چسبانده برچسبی دفتر فیزی درنگیبدر

کندمش:

یعطیلشدبهعیتاقدامعییهامنیتمیی.

یویجیبط.کییددفترراداشتط.بعدچپاندمبرچسبرا

کسیکردندینمیکهگرفتهبودندفکرزهرچشمهمهآن

راهطعوضهاقرلوگرنهچنینکاریداشتهباشدجرئت

کندنبرچسبپیمپهطجرمکمینبود.یازه.کردندیم

روبهرویدرایاقیو درچوبیهطبادوسهللدبازشد.

اتیچوبریزیحریمبود.درایاقتهمیشهبازبودوازپشت

سبز خودنویس با داشتی همیشه مثل بودی، معیوم

دیدیکردیم مشاهیسمحبوبت مرا یا راتیکاغذهای.

گذاشتییویکشویمیزتوبرایطدستیکاندادی.

چندگیرهجزبهکشویمیزترابیرونکشیدمداخیش

بود.خردهشهیازشکاغذچیزدیلرینبود.رویمیزتپر

شهیش ایاقهمهی بودند.های شکسته قرسهرا آرشیوی

هرهایصندلماندهبود.هطخالیبود،یکمدادهطباقین

اگوشهیک بودندانلار پایهپریشانیافتاده باشند، کرده

خادپوشاندهبودهطجاراهمهچندیایشانشکستهبود.

رویوسایل،هطرویصاحبانشان.

انعامشقبرکنکهیمامشد،دیلرشبشدهبود.دفنت

یکستاره. بیحتی بود سیاه آسمان رفت. گرفتو را

سیاهیروبهزمیندرحالغیتیدنبودمثلبهمنیسیاه

یلانبارخادقبرتزلبه.کردیمرادرخودگطچیزهمه

 بودم بهجرئتزده نداشتط. را پشتسرم کردنبه نلاه

 ■شکطبهیو.یاهیسسیاهی،امانیبیورش
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 «یک ذهن زیبا» کوتاه داستان 
«مسعودنورمحمدیان»نویسنده


یخواهبهرامیکطبه:م.نییقد

یال صداکهبازکپنجرهرا بارانهجومیهاضربهیردم،

بارانپا جاهمانصبحبود.شیومگرگیانهوایآوردیو.

هکآشپزخانهیدرانتهاییراندم.جایگیلارینشستطوس

یک از پهن، هانلاهستون جاکردیمپنهانمان دنجیی.

دادیمرونراهمانیهبهبکیاپنجرهدهنشدنبایدیبرا

س دود ییا هوا را ینکلار عادت کط. وقتیبودرده هر ط

یناپدمانیکی دشدیمد همیلری، ستونیپشت ن

چکردیمشیدایپ یزی. بود باالکنلذشته آمد سرمیه

دازآمدنشیدیرد.وقتکهطاوروشنیلاریستادوسیا

د:یردم،پرسکاستقبالن

؟!ییجاک 

عبداهللگورستانامامزاده 

 اونجاچرا؟! 

کنیایبرا  وقت هر عجرمیمه حال بهطیبیاونجا

 ده.یدستم

 ؟یچهحال 

شوحرظیگورستانشهمونبافتچهلپنجاهسالپ 

ک انلار یرده. هکییه افتادهی اجدا یاز شهره هکن

 زمانیوشمتوقفشده!

طب  یعیخو  باشه!که شده متوقف یوش زمان ه

د آدماشمتوقفشدن ایچون مله نمردهکنیله. ه

 باشن!

یهم طورهمینشه کردیمرفتار را حرفط یولدیفهمیم.

یطور نرهمککردیموانمود انلار داشتیه اصرار ده.

 آن ایلحظهاحساس با ییشوخیکمرا جوا یکا

 به همیبرییرخنچسب یندازد. باعپ ازیبعضشدیمن

هبهسراغطآمدهراکیااحساسیطیرابهاونلوطیهاحرف

 نط.کپنهان

هم  فق  نیآخه ستین وقت. رورمیمهر یاونجا

ایشهطمالاونموقعیادب.خونطیهارومنوشتهسنگ

لهروسنگقبراشادروانیاالند.است،مثلآدماش

هقطعهشعریای،ییانسرلشلرمحمودپاشایخیدآش

نایبرایاختصاص و مهندس کپسر یهمردام

 هنسبتکینیبینملهیاالند.ینیبینمفخرالسیطنه

  

 

کپوپ هیصبخانوم مکدی غالمحسیتر خاننیرزا

نیام روکطوربهزاده شدهکحیسنگقبریامل

باشه اصال . هدوراالن نهارابطهجوراینی ستیهط

بهیریمهوییشیهواردمکازدرقبرستون.یانلار

 با انقال  از یقبل آدم یعداد گوکه مالیه هیا

.شناختنیملهرویبزرگنوهمههمدیهخونواد

سبزیز  قرمه یر کرو آبشخشیکنیمط نشه.ک؟

ا یخوبه جاها کنجور خودتیریمه با رو سمانه

 .یریمفق بامادرتویبرینم

یایعنیطکیهشعیدانستطینمکهدرحالی و چقدر

ردموازپشتستونخارجکلارمراخاموشیجا،سک

پا شعیهرا بدانطمنظورشآنکهبیدمیشکنییشدم.

یبرایاراهیبودینشدنآ خورشتواقعکازخش

 اندننط منیاادامهندهط.کخش

یادورشونهدورکنارقبرمامانبزرگطچندیاقبرهک 

ادیه؟یدنیشکنرده

 ساشونوچسبوندهبودنباالسرشون؟کهعکهمونا 

 آرههمونا 

 خو ! 

  قبره یا فامکپنج یاشون چهار یییه ه.یکیشون

شبااونایییهفامکبهاسطرعناسهدخترهینشونیب

ولینیکی میست منیاونجا دفنه. چهاریا اون ون

ههم یای کفهاسالن عضوککردمیمر اونیه از

 خونوادهاست.

 ؟!یبلیخوایمیخو چ 

اسرند  دوم ماهیسرهنگ خونواده، پدر صروت ار

 خونواده مادر صروت عموکطیعت دختر معیومه ه

 بودن. عمو مپسر و صروتیمهرداد وکنو خواهر ه

بودنو طیعتیهابچهبرادر ماه جنا سرهنگو

 ؟کردهیماریکنوس رعناخوشرنگچیایخانوم.ول

ردنکهیوراهبجنوردیصادفک...همونخونوادههاااا 

 یهگرتهبودکادمهی...ومردن

  خونواده! همون فهم...آره یامروز اونکدم یو ه

 همردن.کصروتبودنیهخونوادیصادففق 

ایبب  از بعد حاال ینط سال همه ماجرایایجاکن ن

 یوجالبه؟!ها؟!یبرا



 

 1314 اردتشهبی ماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و هفتم شماره 11

یهخونوادنیهاگریواونیصادففق اکنیاه...کنیا 

 بودنو نرره اکچهار شدن؛ رعنایشته نوس قبر

نرعناخانومیااصال نه؟کیارمیکخوشرنگاونالچ

 ماجرابوده؟!یجاک

 جابوده؟کخو  

یا  طور فهمکن ینهایه مهرداد خاطرخواه رعنا، دم

 سرهنگبوده کپسر قضا از هقصه شونیدلدادگی

یاونروزاهمهجاوردزبونابوده.آقاجونطگرتهبود

اکیاول یه دفن رو کنخونواده بودن دختریرده ه

بر روخوش میو بیند خایقد سر وکومده شون

 .کردهیمهیوگرشستهیمهاساعت

...یهمیعنی  بوده؟ رعنا ببن یاریخو  مله خینط

نیهیوبعدازاکفوترعناروروسنگقبرشنزدن

 سال بازکهمه یارآگاه گل ماجراروکت و رد

 ؟یدیفهم

د  نزدن یارینه اگر یازه یله! بود فوتهط یهقصخ

 .شونههنبود.مهطقصهکعشقشون

بازآ ریشسراغگازورلیددینجارسیتبهایروایوقت

 نررستادم. دریندکیاوکنجکآمدیمشیمترپکمانده ا

کبدسریارابطه یسکحرفمعموال شد. ؛ملرزدینمرا

محلکیایراقخاص در نظرشکه به و بود ارشافتاده

 گاهکارزشبازگو داشت. هکییهاحرفیالبالیردنرا

پ ماجرایشکشیمن بودم، یعرییده یرا ازیکردیمف ا

.ازخوردمیمجایدنشحسابیهازشنکبردیماسطیسک

بهامروزدرسکنیا یا بهمطیقا ردهوکنهحبسیهآنرا

عصبانیخودشنیرو شدمیمیاورده حرفطرا یماممهین.

یر آشپزخانهرا بازکدگذاشتهو ایاقدخترمرا در ردم.

بازدم.یشکنارشدرازکردهوآرامرفتطوک چشمانشرا

نلاهک باچشمانیرد. یبهمنانداختودوبارهبستشان.

 بستهگرت:

باباجون؟ 

 جونطباباجون 

 نط؟کبیهاعترافیشهیم 

 نباباجون!کب 

شببعدازرفتنشماداستانویایهشخوندم.یمند 

 نط.کشصبرراستشنتونستطیافردا

 ؟یدارموندیبروقتیدپسیا 

 بیه 

 ؟یردکباباجونگوشنپسبهحرف 

 ردم.کنهگوشن 

خو   گرتکچه گاهیه بزرگترایاعترافبرای! ما

میییخ ولیسخت یبرایشه یییخهابچهشما

 یره!ساده

 باز را ایاق کدر و دستمالکهدرحالیرد با دستانشرا

 گرت:کردیمکخش

شته؟!کرعناخودشو 

 آره 

 هپسرسرهنگمرد؟!کنیبهخاطرا 

 انه!ینبودهیهمبهخاطرقا یدقدونطیراستشنم 

چ  پس نیخو  بروجردکبوده؟! راه یو اونط نه

 ردومرد؟کیصادف

رودوستواونطیویرودوستداشتهباشیسکاگه 

نرابطهشالییواوجایهروزبرهمییداشتهباشهول

شدخترعمهیردهباخونوادهبرهخواستلارکالهکو

 ؟یشیمییوبجنوردچهحال

خ لحظه یچند نلاه چشمانط به حرفکره اما هکیرد

ب را پشتلبانشآمد شایبالفاصیه نداد. یرون خاطرد به

 دینلویزیحدادچیسمانهیرج

کشطینمخودموقطعا هطبهطدستبدهیهرحال 

  خاطرحداقل کایبچهبه از هشازده سرهنگی

 .کردیماروکنیدایداشتنبا

 .گندتبزننپسر،هاتنقصهیمهرداد!بااآه 

دبهسمتمنوبایعجبیدررابستورفت.دخترمچرخ

 د:یردوپرسکنلاهط

له؟!یدومقصهرومکبابا!مامان 

 لهیلهرومیدیهقصهیستییونیهقص 

 بابا! 

 جونط 

 ؟یشیبلطناراحتنمیزیهچی 

 بلودخترم!نه 

 دهیدهنتبوگندم 

 آره 

 باباجون 

 جونطبابا 

 بپرسط؟یزیهچی 

 بپرسبابا! 

میوقت  بو حرفایدهنمون درکییده دهنمون از ه

 ■؟دهیآدمبوگندمیم
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 «جوجه حنایی» داستان کوتاه 
«نعمتمرادی»نویسنده

 
پدریونازبچلیعاش مرغوخروسه.یهروزکهسگ»

کاکلزریای یکیاز و میاره خونموندر از سر همسایه

سگروخورهپدریونومی جا در و کرشمیره از اختیار ،

میمی رو سگ بعد میاره. در چشاشو و روکشه ذاره

 قهوهدوششو میخونهمیره بیداد و داد و کنهکهیدِه

بعد این. هرکیمراقبسلشنباشهروزگارشمیشهمپّ

برهیوقبرستونیدِهوزیرطب گرتهخودشسگرومی

صورتسلهروبهباالمییهچنارمی یاندازه. مونهودو

خالیشزلمی اونهطهولبرشحرره بهصوریش. زنه

می چشای و میادداره و جنازه روی میندازه رو سگ

اونوقتبه از پسربیرون. برام دیله اینطرفاینپسر

نشدکهنشد.همشمیلهچشایسگدنبالمه،یوخوا ،

یاوقتیمیرهسرخادباباشکهفایحهبخونه،حتییوی

«عروسی.چیبلطننه؟!

حرف پنجشنبهاین هرته هر بزرگ مادر را کهها ها

کندآیدبرایمنوبرادرمومادرمیعریفمیمانمیخانه

وهردفعهباآ ویا بیشتر.

یازه ملازهپدرم در و آمده زندان زحمتاز با که ای

ازماستمحییگرفتهیامرغاشکردهکارمیاجاره کند.

همهچیزمی وسبزی، میوه و گاهیبرایزنده فروشدو

اینکار مادرمکهکند.درجوانیکهطپرمیاهالیپیک

یوراچهبه»گوید:شودومیبیندبراقمیراخطرنادمی

«نظردادن،چهغیطا!

***

شومبروموردستپدرمکهناغافلاممیسواردوچرخه

آیدجیویجوجهحناییکهپدرخیییدوستشداشتمی

مرگطراجیویامومنهطازرویشردمیدوچرخه شوم.

می پایین دیدم. دستطچشمهایط یو که را جوجه و آیط

اندکهحسشدهقدربیهایطایناست.دستگیرممردهمی

ن را جوجه میمیوزن صدا را برادرم مجید زنط،فهمط.

فهمدآید؛قضیهراکهمیببینطچهخاکیسرمبریزم.می

خیسمی برگشتهخودشرا وقتیپدر از اینطوریکند.

هایشهطانداماستوسبیلاست.پدربااینکهالغرشده

زندیاچپزیادپرپشتنیست،ولیهروقتیداداشطرامی

مینلاهشمی همینمدییمدرسهکند خاطر به شاشد.

قایطنمی رفتودزدکییاغرو پشتمدرسهخودشرا

میمی صداش همه مدرسه یو چون کرد؛ مجید»زدند:

باهزارمصیبتمجبورشکردمبهمدرسهبرود.«.شاشو

«بایدیکیدیلهبخریط.»گوید:مجیدسریعمی

«پولشراندارم.»گویط:می

گردد.مشتشراقوبعدچنددقیقهبرمیپردیوایامی

خورم.بینطجامیهاراکهمیکند؛پولبازمی

«ازکجاآوردیشون؟»-

زیرفرشبود.دیروزکهمامانگوشهفرشوبیندکرد»-

«زیرشوجاروکنهدیدم.

«نکنهبرای...»-

کنط.اونکهپوالشوزیرفرشنمیذاره.حتمافکرنمی»-

«مالمامانه.

می را کوچکترینوقتییفکردنیپول بدون و گیرم

خانهمی میروم پرورش خروس و  مرغ مراد.  دهدی

می الری. میمخصوصا در خوبی پول شانسگوید آورد.

آورمکهخانههستویکجوجهشبیههمانرادارد.می

گردم.مجیدخرمویندبرمیدهطوجوجهرامیپولرامی

خروس و رمرغ میها باز را در زیرزمینی. برده وا کنط

رومیویایاق.مادرماندازمیویزیرزمینی.میجوجهرامی

گریهگوشه و شده سیاه چشمش زیر و کرده کز ای

کند.مجیدهطباشیوارخیسنشستهکنارش.هرچیمی

نمیمی جوابی شده چه میپرسط فکر حتمادهند. کنط

کتکگرفته باد به پدر پیشهطبهدوباره چندروز اش.

به آنشیرفروشلبخندزدیکهمادرمگرتهبودکهچرا

می شیر زبانشبرایمان سر هرکس به هط مادرم آورد.

نمیآمدقسطمیمی باور پدر اما راخورد مادرم سر کرد.

لَ »افتادکهکوبیدبهدیوار.مادرمبهلکنتمیمی غلَ غلَ

دم. کَر کلَ خبعضیشب« ایاقگردیمیوا ها دور کند،

میمی حرف خودش با و وقتچرخد بعضی هازند.

میدست پایین و باال طوری کههایشرا قالیکند انلار

میمی خودم به مجید ابروی و چشط اشاره با آیط.بافد.

مو ایستاده. کنارم ژولیدهپدرم رویهای ریخته اش

اولجیبپیشانی میاش. جورهایطرا بعدیمامگردد، ابط،

دانطچیستکند.وقتیچیزیراکهنمیبدنطراوارسیمی

نمی میپیدا محکط میکند، وداد گوشط یو زند:خواباند

کندحرفیبزند،ماهط.مادرمجرأتنمی«دزدا،کثافتا.»
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«اینپولپیدانشه.کشمتوناگهمی»-

شود.شستطخبردارمی

*** 

می ضعف میدلط رود. یابهخواهط بروم آشپزخانه

قبلازرفتنمیلقمه بلیرد. روماینانبخورمیهدلطرا

امشبحیا  آید.شایدمانبزرگتربهنظرمیکنارپنجره.

بهخاطربرفاست.ازامروزشرو کردهبهباریدنویقریبا

ایرویزمیننشستهویکحالتشلرتانلیزدارد.گربه

می چیزی همدنبال و میینگردد جیو ردطور رود،

ماند.صدایگریهوالتماسمادرراپاهایشرویبرفمی

گوید:شنومکهمیمی

«یوروخدا...نصفشبیایناروولکن...گناهدارن.»

می باز ایاق دستدر یو استوشود. طنابی پدر های

می سبیلسعی کطکند باهای بِجَوَد. زور به را پشتش

یرسازمیهمانطنا محکط با صورتمجید. کوبدبه

شاشد.دوبارهافتدمیپرد.چشمشکهبهپدرمیخوا می

می وارسی را میبدنمان داد هط. را ایاق کند، این»زند:

«شهبایدادبتونکنط.طورینمی

کِشدبیرون.یکبازورمنومجیدراآنوقتشبمی

است.فتهکوبدبهشکطمادرکهجیویشراگرللدهطمی

میدست سرت را میهایمان فشار و انلارگیرد دهد؛

دستمی به خون جیویرسیدن زور با راهاخواهد یمان

بلیرد.

می جیویر میهرچه بیشتر یرسمان حدسطرویط شود.

 کطمانده قبرستاناست. اینراه استمندرستاست؛

التماس و گریه بشاشط. اثرهط او در مجید و من های

قبرستانیمیینم وارد درختکاجیوکند. سراغ شویط.

بندد.گردنجرتمانکجشدهمنومجیدراکیپهطمی

است.

است.زبانمانبندآمده«یااهللبلیدکارکیبوده.»-

«اللیدملهدزدا،عوضیا؟!»-

بر برف قبری روی میمیاز گیوله و پرتدارد و کند

صورتمی طرف ژولیدهکند موهای سریدمان. اشکامال

هایشبویخونشده)چطوریااآلنندیدهبودم؟!(وچشط

وقتیمیمی کامحرفنمیدهد. یا رودزنیطمیبیندالم

شاخه و درختی میسراغ را آن از برمیای گرددکَند

می یرکه با آنقدر میطرفمان. خسته که وزندمان شود

میهمان زیرجا میپایافتد دراز و صوریشرومان کشد.

چشط با باالستو بویبه هنوز شده، خیره ما هایشبه

منومجیدحتینایالتماسدهدچشطخونمی هایش.

ساعت نداریط. هط گریه همانیا نلاهمانمیها کند.طور

می نمیفکر بیند هرگز نبود سرما از اگر کهکنط شد

اینقدربادست بازکند. یرکهبهصورتمجیدهایمانرا

است.طنا هطاستکهخونرویصوریشیخزدهزده

 انداخته جا من بدن میروی هیچاست. خانه. بردیمان

کدامماننایرفتننداریط.

می که خانه ولوبه جنازه دو مثل مجید و من رسیط

شویطکناربخاری.می

شوملنگههراست.مجیدرفتهازخوا کهبیدارمی

کردمکهچطورازاینفکرمیملازهومنیمامشببهبه

استوصدایمادرمرااینخانهفرارکنط.مادربزرگآمده

گوید:کندومیشنومکهقضیهدیشبرایعریفمیمی

که» نداشت،دیشب خوشی حال اومد قبرستونی از

دائطبچه نبود. اونا از خودشطکمتر بودنجنازه. شده ها

زدن،یاچشطازپشتدرختکاجدیدشمیگرتدومی

کرددویاچشط...دویاچشط.بعدازخونهبعدهِییکرارمی

بپرسط یا بلیرم جیوشو راستشجرأتنکردم بیرون. زد

«ری؟کجامی

«چیبلطننه.»-

می حنایی جوجه دوچرخهیاد زیر که مُرد.افتط ام

شتشیشهرومزیرزمینییاجوجهجدیدراببینط.ازپمی

می خروسنلاه و مرغ یمام جنازه کفخاکیکنط. رو ها

کنط.بویخوندرهواپخشزیرزمینافتاده.دررابازمی

مدت بعدازآندیلرازپدرخبریهامیاست. اما گذرد،

 ■شود.نمی
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 ، دوره قاجار )بخش دوم(ورود سینما به ایران 

«ریحانهههیری»


 نمایسشدنیعموم

احداثبارانیادرنمایسشدنیعمومیبراقدمنیاول

یوس هاسالننیاابتدادرالبته.شدآغازیینمایسیهاسالن

ازفردنیاول.دیگردجادیایرانیاریغافرادوینیدهاییتاقی

یو.بودخانیروسکردنمایسییبازگشابهاقدامکهگروهنیا

یروسیمادرویسیانلییپدرازیهراندرق9919سالدر

بودوانفیااشیاصیناموشدمتولد سیطنتآغازدر.

خانهعکاسهایینیکنسازیکیعنوانبهشاهنیمظررالد

بهشاهیمحمدعیسیطنتآغازدروشداستخدامیشاه

درباریباشعکاسمقامودارالرنونیعکاسبخشاستیر

 .افتیدست

کهبودیجالبیهاعکسلیدلبهخانیروسبهیوشهرت

ازسببنیبدوبودبرداشتهاشخانوادهوشاهیمحمدعیاز

ش9991سالدریو9بودشدهمیقبعنواننیبدشاهجانب

کینمایوگراف،یسبهمردمیعموملییماازیآگاهازپس

مترییییم911یال911ییطفحیقهپانزدهوشینمادستلاه

هایییطفشینمامشلولوکردیداریخرپایهیکمپاناز

.شداشرافوانیاعیهاخانهویشاهاندروندریکمد

درالسیطانهلیعروسجمیهازیعروسمجالسدرنیهمچن

شاه پرداختیکمدهایییطفشینمابهباغ خانیروس.

باوبودیدرباریفردیباشصحافخانیطابراهبرعکس

بستنیوپبهعاملوروسسرداراخوفیلوشاهیمحمدعی

.داشتیخوبرواب مجیس

درآمدوسودکسبدنبالبهش9992سالدرخانیروس

عالءالدولهابانیخدرنمایسسالنکیسییرسبهشتریب

جنگازییمیفشینماباراسالنوپرداخت(یفعییفردوس)

کردافتتا ژاپنوروس ابانیخدریربزرگسالنبعدیمدی.

«خانیروسوبومریماشاخانه»نامباراآنوکرداجارهزارالله

بودیروساکثرا دادیمشینمااوکههاییییطف.کردییبازگشا

کردیمتیحماهاروسازایو تیحماموردلیدلنیهمبه.

نیهموگرفتقراراخوفیلوییهبهرانیادرمستقرهاییروس

هایییطفباانیرانیایهامخالرتکهشدموجبتیحما

یریگقدرتبا.باشدنداشتهاوکاردریرثیرییشینما



                                                           
1
 .141 ص ،2 ج یحیی، حیات آبادی، دولت یحیی 



یوس شبهیکخانیروسینمایسسالنونیانقالب

شینمابهیانقالبهایییطفوشداشلالمسیحنیمجاهد

وشداشلالیروسیهاقزاقیوس لریدشبوآمدیدرم

ییجارتیاهمیزودبه.شدیمدهیدهاروسمطیو هایییطف

نماندپنهانانیرانیالریددیدازنمایسسالنهاییتبیفروش

از.شدندجذ نوپاصنعتنیابهیدیجداشخاصیجیدربهو

ابتدادرکهبود(ییاجرباشبهمشهور)وفیآقاافرادنیاجمیه

یطیفشینمابهزرگرآبادخانهقهوهدرگازچراغابانیخدر

موردسالننیااز9مردماستقباللیدلبهوپرداختیم

شدواقعخانیروساعتراض امادیکشخوردوزدبهکار.

دریصندلستیببایکوچکسالنوننشستپاازوفیآقا

 9.انداختراهناصرخسروابانیخ

دیانجامهاآنشدنیزندانبهعاقبتدونیاهاییریدرگ

برخورداراخوفیلتیحماازکهخانیروسیآزادازپساما

نیقزودروازهدریدیجدسالنوافتیدرکسبجوازبود

قوامبازارچه) انداختراهبه( یهراندرخانیروستیفعال.

وخوردشکستشاهیمحمدعیکهاینیاداشتادامههمچنان

شدپناهندههیروسبه یحتزمانآنیاکهزینخانیروس.

رارانیاناچاربهکردیمتیفعالروسشاهوهاروستیحما

بهوکردمهاجرتفرانسهبهش9919سالدراو.کردیرد

کناردرمرگزمانیاودرآمدشاهیمحمدعیهمسرخدمت

 .بودقاجارخاندان

رانیادریامروزیمعنبهرانمایسیوانستکهیکسینها

«انیبایماگراآرداشس»نامبهبودیارمنیشخصکندیهملان

یارمنخانیراردشبهمعروف) درش9919سالدرکه(

یارزانهاییالسرپخشباوکردبازسالنعالءالدولهابانیخ

افتییهملانیتیمحبوب هایییطفطییرهاو،مهطاقداماتاز.

زبانباییآشنازمانآندرچهبود،انیرانیابهیخارج

کهمترجطکیآوردنباخانریاردشونبودمتداولیخارج

سیرنویزیهاجمیهیرجمهویطیفیهاصحنهانیببه

یقیموسنواختنبهکهنوازندهیگروهآوردنوپرداختیم

                                                           
2
 تهران،) 1211 -1131 ایران سینمای تاریخ امید، جمال 

 .22-3 صص ،(1114 روزنه،
1
 ،22 ش صوراسرافیل، ،8/8/1282 ،122 ش صادق، صبح 

 .1281 فروردین
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یمردمدرمؤثریقدمنواختندیمیطیفیهاصحنهبامتناسب

 .برداشتنمایسشدن

کهبودنمایسسالندربوفهجادیااولریداقداماتجمیهاز

حییررکیعنوانبهآنازاسترادهونمایسسالنتیجذاببر

.افزودیخانوادگبخشیشاد

سالدرو«نمایسمدرن»سالنخانیراردش9919رییدر

لیدلبهبعدهااماکردافتتا را«دیخورش»سالن9919

 .شدلییعطهینظمبایریدرگواختالف

یحولنمایسقاجارعصرانیپایابعدبهزماننیااز

موردیییقیعدهیسرگرمیهیوسعنوانبهینهاوکردیمیعظ

وحملامکاناتضعفلریدییسوازوگرفتقراراستراده

دادهشینماهایییطفیکرارموجبیطیفوارداتدرنقل

شدیم دورانونشدشیپازیرداغبازارشنمایسنیبنابرا؛

بهفق یهرانینمایسچندکهیطوربهکردیطرارکود

 .کردندیماکتراروزدرسانسکیشینما

 بانوانژهیویهاسالنافتتاح

آنبررانمادارانیسیهرانینماهایسیهاسالنرکود

یماشاگرانشمارگوناگوناقداماتبهزدندستبایاداشت

استخدامبرعالوهاقداماتنیاجمیهاز.دهندشیافزاراخود

گروهاستخداموگوبذلهوشوخدهندگانیحیوضومترجمان

.بودنماهایسسالندریمجانمونادیلویبستندادننوازنده،

دادندیمیراییییلزینبییتفروشدریحتنمادارانیسگاه

رااطالعاتروزنامهنسخهکیانیزریشتینمایسکهیطوربه

دیخرازبعدلریدینمایسدرایوکردیمقبولبییتجایبه

شدیمدادهمتیقنصفدومبییت،بییتکی همچناناما؛

قاجارحکومتهایسالدرنکهیایا.بودیخالنماهایسسالن

طییصمبرگشتهاروپاازیازهکردهلییحصجوانانازیاعده

نیاازیاکنندسییرسبانوانمخصوصیهاسالنگرفتند

ندیرزایبخودهایبییتفروششماربر یطر اعتقادآنان.

شماربهابد،ینراهنمایسبهجامعهازیمینکهیمادامداشتند

کینلافرادنیاجمیهازشدنخواهداضافهیماشاگران

اقدامیمعتضدباباخانیهمراهبهکهبودیریوزخانینقیعی

کردبانوانیبرانمایسسالنسییرسبه یمتعضدباباخان.

 :دیگویماقدامنیادرباره

لذانداشتند،راهنمایسسالنبهبانوانهنوزروزهاآندر

بودمآوردهخارجازایوکردههییهخودکهراهاییییطفمن

بابعدیولدادمیمشینمازینبانوانیبرایییفاممجالسدر

یینمایسایراقبهوکردممذاکرهنمایسصاحبانازیکی

طیکرددرستبانوانمختص شنهادیپیریوزینقیعیکینل.

کارنیابهبودزاراللهدرواقعکهرااوشینماسالنیاکرد

کهشدسییرسیصنعتنمایسیرییبینابهوطیدهاختصاص

نیاسییرسازبعدودادیمشینماهاخانطیبرایطیففق 

دایپرواجهطلریدینمایسبههاخانطورودکهبودنمایس

.کرد

یسوزآیشو یحربروزلیدلبهیمدیازپسنمایسنیا

.گشتلییعطبود،آمدهوجودبهبرقطیسایصاللیدلبهکه

شیدناهروزنامهدرواقعهحییوضیبرایاعالنایبعدروزصبح

 :شدذکرآندرودیرسچاپبه9،91/2/9912

واضطرا خوشبختانهیصنعتینمایس یحربهراجعاما 

سیرئمخصوصیوجهکهیمعننیبد.نکرددایپموردینلران

وهینظممرمورانیفداکاروتیجدومراقبتوهینظممحترم

یییخینهانهالزمهلیوساهرگونهفقدانباانینظاموهیبید

سهدوجزبیکهنکردتیسرالریدنقا بهوخاموشآیشزود

شدهواردیمختصرجراحتصوریشانودستبهکهینرر

ولباسازهطیادیزمقدارووستینپوقو بهیییرایبود،

نمایسعمارتداخلبهوحشتفر ازکههاخانطورآالتیز

یآورجمعهینظمینمرمورطرفازبودندکردهفراروانداخته

دیگردمستردصاحبانشانبهو حادثهنیاوقو ازخالصه.

یهمدرداههاریریوزیآقابامترسفومترثراندازهیب

فرارزیخرقتمنظرهانسانیوقتعیفجحادثهنیادرطینمایم

رامعصوماطرالومحترمنیخواییرسنادومضطر چهرهو

چهکهشودیممتذکرنکتهنیابهاختیاریبآوردیمخاطربه

آندرزینهاآنیاقرباوبرادرانوشوهراناگرداشتبیع

جنسمخصوصکهقیبقوتباوبودندهمراههاآنباموقع

واثباتبهراآنانویریجیوگهاآنیزدگوحشتازاستمرد

هاآناستخالصدروهییوصخطربامقاومتویخونسرد

 .نمودندیمکمک

اذهاندرمختی ینماهایسجادیاامکانبییرینیبد

یمدیکهیییوکیعیبعدیچند؛وآمدوجودبهنماگرانیس

هرتههرمنظططوربههتلگراندسالندریطیفشینمابهبود

معهجااذهانرفتنینپذلیدلبهپرداختیم(جمعهودوشنبه)

سالناوزد،دستبانوانمخصوصینمایسجادیابهلریدبار

دریینمایسواجارهرا(ینادرابانیخدر)انیزریشتمدرسه

منظورنیبدوکندجیبنمایسبهرابانوانیاکردسییرسآن

کهیکسانگرتیحتوکردچاپاتینشردرهایییآگه

دیخربدونیوانندیمدهندارائهراروزنامهنیاازیانسخه

ونبستیطرفیرفندهانیابااماکنندیماشارایطیفبییت

 .ماندیخالهمچناننمایسیهاسالن

بهیوانستندینمنمادارانیسزن،یماشاگرانوجودبدون

اقداماتبهدستلریدبارلذاباشندکالنیسودهافکر
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سالنیهابالکندرکهگرفتندطییصمبارنیاوزدندیدیجد

دادندشینماشکلنیبدهاییییطفیحتودهندجاراهاخانط

کرددهیفایبراعملنیایماشاگرانکطیعداداما نکهیایا.

یعمیرامختی ینمایسجادیافکریمعتضدباباخانسرانجام

یپهیوسیسیهآمدنکاریروبازمانهاوضا آنکهوییهبه.کرد

بودایمه وکرداجارهمخبرالدولهدانیمدریسالنیو.

طرفیکدرمردهابییرینیبدوکردافتتا رایپرینمایس

شد،کارسازآخریرفند.نشستندلریدسمتدرهازنوسالن

استقبالیطیفییماشاازجامعهینمتدقشرهمچنانگرچه

نیهمبهوبودغر فرهنگرواجدولتاستیساماکرد،ینم

ریساسپسویهراندرمختی ینماهایسیعدادلیدل

هاآننییرمجیلوینیرمهطازوافتیشیافزاهاشهرستان

یعیکوششویسعبهکهبودهتلگراندینمایسسالن

.شدیبرداربهرهوجادیایییوک

دریدیجدیهااعالنمختی ینماهایسگسترشدنبالبه

 :شدپخششهرسطح

 

 نیخواتورودونمایسگرانداعالن

یقسمتنو بهخدمتیبرانمایسگراندینمؤسسچون 

امشبلذااندنمودهمحترمهیهاخانطمخصوصراسالناز

ودالورودیجدهایییطفییماشابهدعوترایاهالعموم

یهاخانطفرمایییفیشرمناسبتبهوندینمایمخودرینظیب

را«مسگیوله»معروفالیسردومواولسرامشبازمحترم

ازمردوزنازیاهالعمومیادهدیمشینماشبکیدر

شوندمندبهرهآنییماشا ازمحترمهنیخوایوروددر .

استهتلگراندازمحترمانیآقاونمایگراندس کارکنان.

ازخودینمرموروسییهبههینظمیهیجیادارهنیهمچنونمایس

محلبهدهیفاسدالعقوهرزهیهاجوانوعرتیبیهازنورود

 99.کردخواهدیخوددارهاآنبهبییتفروشازونمایس

کشفواقعهازبعدنکهیایاداشتادامههمچنانوهیشنیا

یطیفییماشابهمردانکناردرزنان9999ید92درحجا 

زماننیادرنمایسطورکییبهکهاستذکرانیشا.پرداختند

ویهراندرفق وگرفتیبرمدررایمحدودقشرفق 

دشترواجبزرگیشهرها ازبعدزنانتیاکثرآنکهوییهبه.

زیپرهیعموممجامعدروآمدرفتازیحتحجا کشفواقعه

کناردرخودفراغتاوقاتگذراندنبهرسدچهیاکردندیم

 .مردان

 رانیادریبردارلمیفویینمایسیهمدرسنینخست

یارمنیمهاجر، انسیاوگاناوانس ازپسکهبودروس/

آمدرانیابهنمایسیهرشتدرالیشییحصایمام اسنیاوگان.

بهرایطیفدییولسپسویینمایسیهمدرسسییرسفکربا

همرحی درآوردعملی نینخستیبرااعالندرجازپس.

هدور ،یبعدیهااعالنباوامدینبباریاجهینتمدرسه،ی

دادیرو9911بهشتیارد91دریشلیهنرپیهمدرسافتتا 

کردندیسینونامنررصدیسو نرر99فق رادورهنیااما؛

اعالنچاپازپسزیندومیهدورسرانجام.دندیرسانانیپابه

شاملیمختیردروسدومیهدوردرشد؛برگزاردیجرادر

ک،یمناستیژرقص،،یقیموسورزش،،یلریباز،یبرداریطیف

 .شدیمسییدر...ولباسخییار

 

،(9991-9929)انسیاوگاناوانس

وینلریدو،کارگردان،نویسنامهییطفیننخست

 نمایسیستیآریمدرسهیبان

هدورنتوانستانسیاوگان دینمابرگزارراسومی سالدر.

ریدرگیولدهدادامهراسپنتاکاریارفتهندبه9992

بازگشترانیابهدومیجهانجنگازپس.شدیاسیسمسائل

ازبعد.دیناممیدهرضااسالمبهدنیگروازپسراخودنامو

یولکندبرقراراریبا نمایسبایاکردیالشبارچندزینآن

 ■.افتینیقییوف

 



 منابع:

 رانیادرنمایسیهخچییار-آفتا اینترنتیشبکه

 کسرینییوفر–ایرانمعاصریاریخمطالعاتموسسه
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 «بوداپستهتل مجلل »نقد و بررسی فیلم  
(حسینخسروجردی)خسرو»؛«وساندرسون»نویسوکارگرداننامهفییط

رابرتدی.یومان:برداریفیلممدیر

الکساندردیسپالتموسیقی:-بارنیبییینگتدوین:

اندرسون:کنندگانتهیه وس راسون، جرمی اسکات،

رادین

آبراهاماف.مورای،آقایگوستاو()فاینسرالفبازیگران:

مصطری() آقای ، زیرو()رولورییونی ، برادیآدریان

دیمیتری() ، هنکیز()نوریونادوارد ، ،جاپیینگ()دافوویییام

کواکس()گیدبیومجف یانگرایتر()الوجود، کایتلهاروی،

لودویگ() ، ایوان()موریبیل آقای ، ،آگایا()رونانسایرس

،مادامدی()سوینتونیییدا

دقیقه911امریکا،9199محصول

جوایزوافتخارات:

جایزه1نامزد وموسیقینامهفییطازجمیهبهترینفییط،

ازجمیهبهترینگیو ازجوایزاسکارنامزدسهجایزهگیدن

 و مرد بازیلری فییطنامهفییطفییط، بهترین جایزه برنده

جایزهازجمیه1کمدی،موزیکالازجوایزگیدنگیو .نامزد

وکارگردانیازجوایزبرتاو...نامهفییطبهترینفییط،

فیلم: خالصه داستانفییط گوستاو، دارمهمانزندگی

هتیینامداروشاگردشزیرومصطریاست.بامرگیکیاز

که هتل مشتری پیرزنان دارد،ایوییهمحبت گوستاو به

 متحول زیرو و شودمیزندگیگوستاو ثرویمند زن اییهثار.

 بازماندگانجابهبرایگوستاو استکه اوکارجنایتگذاشته

مترصدپسگرفتنآنهستند...

تامالت: شرو  عجیبی شکل به دختریشودمیفییط .

وبانزدیکشودمیجواندرسکانسافتتاحیهواردقبرستان

شدنبهیندیسیادبودیکمردمرده،کتابیازآنمردرادر

.کندمیوشرو بهخواندنشگیردمیدست





کهایدورهبهشودمیازاینفضا،ناگهانمخاطبمنتقل

درحالیوضیحدربارهیجربیاتایننویسندهزندهبودهاستو

ازمخاطبازایناو،باست.براساسخواطراشنویسیداستان

اوکهوقتیسالقبل؛91؛شودمیفضابهفضاییدیلرمنتقل

ایخالصهوبردمیدرجوانیزمانیرادرهتلبوداپستبسر

ساکنانمختیفاینهتلحرف ناگهانرویزندمیدرباره و

؛زیروبایدمییکنررشانکهصاحبهتلهطهست،مرکزیت

عوضشودوداستانمصطری.حاالزمانآناستکهبازجو

زیروبراینویسندهجوان،واردمتناصییهایخاطرهازدرون

دردهه را گوستاو و در9191اثرشویطومصاحبتزیرو و

چلونلیبهدست میراثپیرزنثرویمندو هتلو اریبا با

یتصاحبهتلنیزدردلهمینرواو؛آوردنهتلرابشنویط

چندینقصهمختیفمواجه چنینرویکردیشویطمیبا با و

 یبدیل روایت در روایتی به شودمیفییط دلهاقصهو از

ایقصه بیرون نیافته،آیدمیدیلر پایان داستانی هنوز و

گریرادرطولروایتمسیروشودمیدیلریشرو داستان

 ادامه فدهدمیفییط پایان حتی و هرچند نیز هاهرا ییط

چیزهمه پایان همان اما رسیده، پایان آغازگریواندمیبه

شود.اییازهداستان

 یوانمیاینسبکرا کردهایعروسکبه یشبیه یودریو

 آن طی و است روسی سرگرمی نوعی هایعروسککه

هطاینجا.گیرندمیقراریربزرگهایعروسکداخلیرکوچک

 همینمنوالاستو بر درهایداستاناوضا  مجزا فرعیو

؛شوندمییربزرگویبدیلبهاجراییشودمییکدیلرآمیخته

وماراباسیسیهآوردمیباخودشقصهدیلریایقصههرو

کندمیروروبهداریدنبالههایداستان نظر به رسدمیکه

 یا و ندارد یابند.یوانندمینهایتبیانتهایی همینبهادامه

 طول در مختیری راویان یکیداستاندلیل که دارند وجود

بهدیلریکندمیراشرو داستان وسپاردمیوادامهآنرا

بهیکیدیلرمحول وبااینکندمیدیلریهطبقیهقصهرا

 هاداستانشیوه میان هایآدممدام وچرخندمیمختیف

هطهاقصهوانلاریاآدمیدراینجهانهست،دیابنمیانتقال

سرگذشت یا باشد کسی باید همیشه گویی ندارند. یمامی

به حکایتکندوحضوراورا را پرماجرایانساندرایندنیا

 باشد، این از غیر اگر و بیاورد بهشکبییاد بشر یاریخ

اوکهازایقصهفق باداندمیآدمی.شدمیفراموشیسپرده
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روایت شودمیبعدها مکانآیندهحضوریواندمی، زمانو در

وقتی انلار کند. جیوگیری خود فقدان از و بیابد مستمری

داستانآدمیبهزندگیبهچشطیک وخودراکندمینلاه

 آن از بیندمیجزئی دستنوعیبه، فناناپذیری و نامیرایی

کهدرطولزمانستهاقصهوهاافسانهکهفق ازآنیابدمی

.رودنمیوازیادشودمینسلبهنسلروایت

کارنامهسینماییوساندرسون:

وییگیساختاریمشترددرمجموعهآثاراوکهیرینمهط

...استگوییقصهیاست،وجورجمعساده،کوچکوهایفییط

 ضد جریان برخالف سنتداستاناندرسون گریز قصه و

گوییقصهقدیمی احیا فییطاندرسون.کندمیرا با کارشرا

 که کرد شرو  وبعدهافشرشه شد یبدیل کالت فییط به

 را آن نودعنوانبهاسکورسیزی دهه بریر فییط ده از یکی

هایینشانهدرراشموراما؛انتخا کرد وضو بهازسبکاورا

نوجوانیبهناممکساستکهبهداستانفییطدید.یوانمی

 رفتارهایدلیل اخراج مدرسه شودمیعجیبشاز جایبهو

به دست شود، یبدیل منزوی و اجتما  ضد فردی اینکه

 زندمیماجراجویی با هایآدمو آشنا وشودمیمختیف

کشفمراهیطکوشدمی با جامعه در را خود پیدااییازهراه

برداشتمتراوییازآنارائهافتدمیوهرایراقیبرایاو؛کند

آندهدمی درباره چنینخی و.کندمیسرهطداستانو با

 هاییخیصرتی آسان خود بر بعدیفییط...وکندمیرا

اندرسونخانوادهرویالیننباماستکهنامزدیاورادراسکار

استکهبعدازاینکهایخانوادهدربارهفییطبههمراهداشت.

 هاآنپدر یرد نامشخصی دلیل به جزایرکندمیرا به

 مبدل فروشوندمیدورافتاده خود انزوای در کسی هر که

درخیوتهاآناصییآنچیزیاستکهقصهو؛و...رودمی

ازآثاریرثیربعدیلیمیتددارجیینگاستکهفییطخوددارند.

 جیت رأیساییا را ویوانمیهندی کرد مشاهده فییط در

سبکاوو؛محسو کردیوانمیاشکارنامهنقطهعطفاودر

در بههایفییطرا قیمروطیو هایفییطقبییکهذکرشدرا

رسهبرادداستانکه؛زندمیماهوهتلمجیلبوداپستپیوند

گمشده مادر یافتن برای هند استبه سررو؛شان این در

...قصهخودشانرادارندهرکدام

:داشتنیدوستدیالوگ

لحنگویندهباموقعیتهادیالوگ ویناقضیکهمضمون،

 دالیل فراگیریرین از یکی دارد، آن طنزگیریشکلبیان

پسخوردمیکالمیوطنزموقعیتاستکهدرفییطبهچشط

،نشیندمیازدیدننقاشی،گوستاودرمقابلقطارمقابلیابیو

:گویدمیوشودمیبهآنخیره

یصویرمنوبهیاداونمیارهاینشط.هرگزازشجدانمی»

من ابد. یا من. یاد به اونو میرممیو اینعکسکهدرحالی،

وینهاچندثانیهبعدازخاموشکردنچراغو«باالییختمه.

:گویدمیدرازکشیدندریخت،بانلرانی

«ش!هرچهزودیربهتر...درحقیقتبایدبرروشیم»

،گوستاوومصطریداستاندرپردهاول،شخصیتاصیی-

اصییگوستاو،مدیریشخصیت.شوندمیمعرفیهاآنورابطه

استکههمیشهبویعطربینواقع،مؤد الی ،ماهر،منظط،

پایو؛دهدمی دارد، اعتقاد اصولیکه بدیرینشرای به در

همچنیندراینپردهمادامدی،وکیلکواکس،ماندمیبند .

به آگایا مشتریانهتلو فییطاضافههایشخصیتکاکنانو

اینپردهیعنیخبرمرگمادامدیدهندهسرعتو؛شوندمی

داستان جریان به عطفایناندازدمیاصییرا سپسنقطه .

 ایراق یابیویافتدمیپرده دی مادام که زمانی یعنی

رابهآقایگوستاوبخشیدهاست.«پسریباسیب»یمتقگران

پردهدوم،بعدازسرقتیابیویازمانیکهگوستاوبهزندان

دومافتدمی پرده اول نیمه زندان، داخل ماجراهای یمام و

است.نقطهعطفزندانمیانیفرارازنقطه.شودمیمحسو 

کییسا»دوم در خدمتکار است«اعترافسرژ به گوستاوکه

شدن»:گویدمی نوشته شاهد دی مادام حضور در من

دومبودمکهقرارشدینهادرصورییاجرابشهکهنامهوصیت

آناشخانواده»:کندمیسپساضافه«ایشونبهقتلبرسن.

«راازبینبردند،امامنیککپیازشگرفتط.

کاربهانجامبرسدویمامرازکهاینپردهسوم،اماقبلاز

 بهدستجاپیینگکشته برمالکند، یکشودمیرا پساز .

پیینگپسازیکپرشبیندباجاکوهستانیعقیبوگریزدر

 موف  آقایشودمیاسکی بیاید. پایین مویورش کنار در

برخورد ومصطریبهیکصخره وسوریمهکنندمیگوستاو

بشودمییکهسه مصطری . انبوه درون ورودمیهابرفه

گوستاوبرلبپریلاهیعمی آقای.ماندمیبرجایحرکتبی

.جاپیینگبایمامنیروپایششودمیازیخمعی ایصخرهبر

،اماقبلداردبرمی.صخرهیخییردکوبدمیرابرصخرهیخی

ازهطفروبپاشد،مصطریازپشتجاپیینگراکامال کهآناز

یه به اندازدمیدره نجات گوستاو آقای یمام.یابدمیو

مصطرییاطرفبهییراندازیدیمیتریهایصحنه و گوستاو

«پسریباسیب»یابیویدرپشتنامهوصیتکپیشدنپیدا

کهمنجرآیدمیحسا بهنقطهاوجفییطهتلمجیلبوداپست

.درشودمیبهواگذاریهمهثروتمادامدیبهآقایگوستاو

هط ازدواج به را آگایا و مصطری گوستاو، پرده این پایان

■.آورددرمی
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 «پسرانگی»معرفی و تحلیل فیلم  
«پوررحیمیساحل»؛«لینکییترریچارد»کارگردان


لینکییترریچاردنویسنده: آرکتپایریشابازیلران:، االر،

هادایتن،لینکییترلورلِی،کولترین

کییشین،دانیللیبرداری:فییط

IFC Filmsکننده:یوزیع

انلییسیزبان:،آمریکاکشور:،دقیقه999مدت:



تحلیلفیلم:

ینهایک(Boyhood)نخستبایدگرتکهفییطپسرانلی

 وما دنبالعنوانبهفییطنیست! اثر،صرفا  یهکنندیماشاچیِ

یکقصهدرفییطداستانیک نیستیط.چیزیفرایرازروایتِ

 ریچاردشودیمنشانداده زندگیاست! آنخود لینکییترو

 سال در فییط، برایسالهدوازدهیاپروژه9119کارگردان را

نظرداستانشیبرداریطیف اواخرسالکهگرفتدر 9199یا

 یازمانیسالهششاوزندگیپسریبییرینیابهادامهداشت.

 و بیوغ سن به نمایشیساللهجدهکه به را درآوردهبرسد

 نام به پسری "میسون"است. االر بازیِ اینبا در کولترین.

 زمان گذشت و عمر شدن سپری با بیننده صورتبهفییط

 بیکه نیست مواجه دریهاتیشخصواقعبهمصنوعی فییط،

وکنندیمورشدشوندیمخودبزرگیهانقش کهیانکته؛

یواندیم را دهد،فردمنحصربهاثر نشان یازه رویکردی با و

 لینکییتر که است موضو  وخواستهیمهمین یصاویر

ییهاصحنه کناررا دهددر قرار زندگیهط معناییجز که

 یمام باشند. یهاسکانسنداشته یصویرگرکنندهانیبفییط و

.اندیواقعیکزندگیِحقیقیو

کهیطوربه محسوس،صورتبهیواندیمبیننده میموسو

هاآنراببیندوهمراهگذاردیمهانقشاثریکهگذرزمانبر

پیشبرود.



هاتیشخص گذشتزمان، یرپختهبا وشوندیمیرکاملو

بازیبازیلرانیوانیمحتی در نیز یکاملرا اینپختلیو

وکردمشاهده یکیوانیمجرئتبه؛ در فییط اگر گرتکه

هپروس ی بود، شده یولید چنینیوانستینمچندماهه

راداشتهباشد.یایبازده

خواهرشزندگی"میسون" و مجرد مادر با ازکندمیکه ،

بررویچمندرازکشیدهکهیوقتاولینسکانسفییط،درست

 نلاه آسمان ابرهای به دارد کردنکندمیو بدل و رد با ،

،خودششانیدایپمنشردیالوگیبامادرشراجعبهزنبورهاو

اوبههنلامرفتنبهمدرسهدهدیمراپسریکنجکاونشان .

ازفویبالبدشطورهمیننیز پسرها برعکسخیییاز است.

دیآیم آوردن دست به هنمرو برایشی مدرسه در عالی

لورلِی"سامانتا"است.شایدبتوانخواهرشمرهومیب بابازیِ

 را هنقطلینکییتر کهی است دختری او دانست. او مقابل

 درسشکندمیشیطنت ، خو  همانخواندیمرا یقریبا  و

 انجام را دهدیمکارهایی دخترهای دیلر بهسنهطکه او

 ولی هستند. فکر"میسون"دنبالش سرگرم اوقات بیشتر

دیلران نیستکه برایشمهط خودشاستو کار و کردن

فکری چه او به نقشمادرکنندیمراجع آرکتدر پایریشا .

نیزازابتدایاینفییطِحدودا سهساعتهخودشرا"سیمون"

 معرفی مسئول کسبکندمیشخصی برای جهت این به .

درآمدبیشتروساختنزندگیبهتربههیوستونِیلزاسونزد

یابتواندهطبهدرسشادامهدهدوکندمیمکاننقلمادرش

،اشییییحصنطری بتواندبااریقایسطحهطکارکندوازای

که هرچند بزند. فرزندانشرقط برای را بهتری اینزندگی

یاپایانفییطدیلررفتنیامنطقهبهیامنطقهوازجاییبهجا

بالغشدن "میسون"و ابدییمادامه شخصیت؛ یرثیرگذاراما

دیلرفییط،پدرخانوادهاستبابازیایتنهاد.اوکهبهمدت

ونیطازفرزندانشدوربودهاستازآالسکابازگشتهسالکی

مالقاتکند.مستمردختروپسرشراصورتبهخواهدیمو

دهبهوجودبیایدکهپدردرنقشسردنینشایداینهنبرایب

 یادورافتادهو و بماند فرزندانشوقتهیچباقی به نتواند

 ایراقی چنین ولی افتدینمنزدیکشود هرابطو بههاآنی

وبهکندمیدخترشرانصیحتحتیکهپدررسدیمحدی

یادهدیمرواب جنسیراهطیهنیزمالزمدریهاآموزشاو

بینمادرودخترگاهچیهدخترشبهخطرنیرتد!دیالوگیکه
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درکلبیشترشودینمردوبدل هابچهبینپدروهاالوگید.

افتادیمایراق با بینمادر بیشترغرقدرشیهابچهیا مادر .

 و یحصیل زندگی، بردنجریان همریبباال است.ی خویش

یالش نیز خانواده مجدد یشکیل برای که فداکار مادری

نیست،بهترهاآنکهدیلردرخانوادهوبیناماپدر؛کندمی

یواندیم خصوصی فضای شیهابچهبه و شود راهاآنوارد

راهنماییکندوفضاییصمیمیبهوجودبیاورد.البتهبایداین

متذکرشدکههطپدروهطمادرهردوسعیدارند نکتهرا

یربیتکنند.کسانیکهبافکریصمیطریپذتیمسئولفرزندانی

رندیگیم آنعملیرمهطو عواقبکارکنندیماز متوجه و

 در هستند. بهیهاصحنهخود کرات، به و فییط مختیف

.شودیماشارهیریپذتیمسئولموضو 

 شخصیت بخواهیط اگر بشکافیط،"میسون"حال بیشتر را

 شخصیتش، که شود گرته پرداختهایگونهبهباید و ساخته

نش استقالل خواهان انسانی را او که شده اودهدیمان .

وهاآناطرافیان،بدونقضاوتیهادادنریگبدونخواهدیم

نوجوانی سن به که زمانی کند. زندگی خودش یصمیط با

یجربهرسدیم نیز را دخترها با رابطه و کشیدن سیلار ،

کندمی در او شایداشیزندگاما خواهانچیزدیلریاست،

هنرراخواهدیمکهدیگویممعنایزندگی!وبهقولخودش

 که آنجایی از هرندیدربرگداستانبیافریند. سالی دوازده

یوانیماست،"میسون"شخصیتیریگشکلزندگیودوران

بهفییطگرفتکهزیادبهمعرفیهنرواستعداد اینایرادرا

پردازدینماشیذای به فق  بسندهییهااشارهو سطحی

ینویسنامهفییطیهریوه.شایدکارگردانفییطکهخودکندمی

بابیشترواردشدندریوانستیمرانیزبهعهدهداشتهاست،

بااستعداداوومتمایزیرموشکافانه،"میسون"روحیاتوذهن

 کند. ابودنشبرخورد استکهنیبا فییمی پسرانلی حال،

درگیر"میسون"کهیسؤاالیخودرابایهنندیبمریبطوربه

یابهاینداردیوامومخاطبِخودراکندمیروروبهآناست،

زندگیآیاانجامدهد؟ویکارچهموضو فکرکند:قراراست

 خوابیدناست؟ بهخوردنو آیامحدود انسانیهریوهینها

 است؟ غیرآیایولیدمثل به این هریوهاز چیزی طبیعی،

،هاپرسشدیلرینبایدوجودداشتهباشد؟هرچندکهبهاین

 داده روشنی انتهاشودینمپاسخ به باز پایانی با فییط و

رسدیم اما یوانیم، یالشلر و را"میسون"شخصیتپیشرو

 به رسیدن برای چلونه که کوششسؤالشیهاجوا دید ،

سهساعتهکندمی یقریبا  بهزندگیوروالیقدربه.اینفییطِ

 آن پردازدیمطبیعیِ بیننده شیپاپابهکه ورودیمجیو

بشودچراکهکنندهکسل.شایدفییطدرجاهاییکندمیلمسش

فییطیکیبهیوانینمولیدهدینمخاصیدرآنرخیهحادث

دانستزیراقدرتیصویرسازیِسربروحوصیهکنندهخستهرا

بسیارکوچکضعفنقطهاستکهاینیااندازهبهلینکییتر را

.اندینمایم

پا باورپذیرانیدر بایدگرتکهبازییمامبازیلرانروانو

 یک انتخا  و هپروساست ی برایسالهدوازدهزمانی

یبرداریطیف یواندیم، صنعت در بزرگ بهیسازیطیفقدمی

 باید"پسرانلی"حسا آید. فییمیاستکهبایددیدهشود،

آنلاه"میسون"جای دیده، او نلاه زندگیاز و نشستهشود

بودهاستوراهیکهجابهکامال شیهاپرسشخواهیطدیدکه

انتخا کردهدرست...وشایددرآخریندیالوگیکهبیناوو

،لینکییترشودیمدلاستردوباشیدانشلاههطدختریکه

بیکهقاپدیم:اینزماننیستکهمارازندمیاصلحرفشرا

■اینماییطکهبایدزمانراقاپبزنیط!
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 گیری، رشد و تحوالت هنر تئاتر در ایران روند شکلگذری بر  
«صبایوکیی»


یک برای حداقل یاکنون ما از کدام هر دراحتماال  بار

هاییئایرفرورفتهوبهحرکاتنرمهاییکیازسالنصندلی

شانراکردنداحساساتعمی وچابکبازیلرانیکهیالشمی

اندام حاالتچهرهو منتقلکنندخیرهشدهبا ایط.شانبهما

ایطکهیئایریکازمابهایننیندیشیدهشایددرآنلحظههیچ

گونه بزنلاهبه کدام از ماست روی پیش امروز که هایای

گاهیصوریاریخیگذرکردهیابهاینجارسیدهاست.شایدهیچ

نقطههنکرد که شکلایط زمانی ایران مدرن یئایر آغازین ی

سالن از یکی صندلی در قاجاری شاه مجیلگرفتکه های

یمزینبهنورورنگوسایهاپرایاروپانشستوبهصحنه

چشطدوختومرتونیماشایزیباییآنشد.

چونشکل ایرانهط در یئایر یحوالتهنر و رشد گیری،

متاث هنرها ودیلر اجتماعی شرای  و یاریخی وقایع از ر

بر که آنچه یاریخی کییسیر مطالعه با است. بوده سیاسی

استمی ایرانگذشته ساختاریئایر یراوتآشکاریدر یوان

نمایشنامه و گانهیئایر سه سررهای از پیش ایران های

چندان آناحساسکرد. پساز و اروپا به کهناصرالدینشاه

هایمدرنیسطویلییرساختارگرتپیدایشرگهشایدبتوان

 ایران سنتی نمایش–یئایر به محدود آن پیشاز هایکه

نمایش یعزیه، مذهبیهایحماسیغیرحماسیمذهبینظیر

هایدیلریازجمیهروحوضی،سیاهیاهماننقالیونمایش

هایمعروفیچونهایدلقکبازی،یقییدکاریوبداههگویی

محصولسرر-ایوشیخکرناوشیخشیپوربودشیرهکریط

هاییئایرواپرابودهاست.ناصرالدینشاهودیدارشازسالن

زمینه در بازگشتناصرالدینشاه وقایعیکهپساز مرور

یریندلیلانتسا ورودمدرنیسطیئایرایراقافتادهاستعمده

چنانبهوطنآنبهیئایردرآندوراناست.اوپسازرجعت

ایجاد ضمن که بود قرارگرفته اروپا یئایر و اپرا یا ثیر یحت

یعزیه در بدعت و محلیلییر در داد دستور درباری، های

یئایریزیرنظر عیی»دارالرنون، نقاش«الدلهاکبرمزینمیرزا

ایبراییئایریاسیسکنندواینچنینبودکهسرنوشتیازه

ایرانرقطخورد.

عدازعبورازاینمرحیهواقعهیاریخیمهطدیلریشکلب

گرفتکهبهرشدهرچهبیشتروبیوغزودرساینکوددنوپا

می سخندیلر به انقال مشروطه. یوانکمکشایانیکرد.

ایهجریقمری،هواییازه9999گرتانقال مشروطهسال

شکوفابودکهیئایرایرانبانرسکشیدندرآن،بیشازقبل

گروه ازهاشد. یافتند فرصت سیاسی احزا  و اجتماعی ی

مشتردآن زبان حاال که عامهیئایر و برایها بود، یمردم

اندیشه یئایرانتقال یرییب بدین و کنند استراده خود های

بار نخستین برای یوانست ایران سنتی و درباری محجور

عنوانخودرابهقدرت،شکوهخودرابهنمایشگذاردووجود

یمدرنیثبیتکند.یکیازالزاماتوارکاناساسیجامعه

ازنخستینافرادیبوددستبه«زادهمیزافتحعییآخوند»

شیرتلی به یوجه با و زد نمایشنامه کمدینلارش به اش

نمایشنامه کمکیسیطیکهبهزباندالریهو با هایمولیرو

یرجمه به دست داشت نفرانسه ومایشنامهی خارجی های

از استراده که زد، ایران جامعه هوای و حال با آن ییری 

نویسینیزکمکشایانیبهمدرنصنعتییری درنمایشنامه

افراددیلریچونشدننمایشنامه نتیجهیئایرنمود. ودر ها

یبریزی" آقا "میرزا مقدم"، "حسن خان"، احمد میرزا

نویسانیبودندکهبهیرجمهوشنامهازدیلرنمای"الوزراکمال

هایمدرنایرانیپرداختند.نلارشنمایشنامه

هاییئایرازدیلرایراقاتمهطپسازمشروطهایجادگروه

بودکهباهمکاریافرادیچون"یئایرفرهنگ"ازجمیهگروه

محمدعییفروغی،عبداهللمستوفیوسیدعیینصردرعمارت

فرزندناصرالدین–مسعودیه هلالسیطان، کهبهاسطمیرزا

شکل-شاهمعروفبودوبعدهایبدیلشدبهوزارتفرهنگ

عنوانپدریئایردرگرفت.سیدعیینصرکهبهح نامشبه

نمایشنامه سیاستمدار، ایرانثبتشده، نویسویاریخهنر

رفتونویسندهومترجمیبودکهبرایآموختنیئایربهاروپا

بنیانلذاری هنرستانهنرپیشلیرا سرر، بازگشتاز پساز

 سال در بعد اندکی  و 9999کرد قمری کمدی"هجری
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اینموسسهبه"ایران بهسبکیئایراروپایییاسیسکرد. را

کهوزارت نخستینیئایریبود و سالفعالیتکرد مدتده

یایرانهایکمدرابهرسمیتشناخت.نمایشیئایرایرانآن

الت جدید عمارت در هتل"اسیسعمدیا  خیابان"گراند در

میالله اجرا یماشاخانهزار به مبدل بعدها عمارت این شد.

یهرانشد.یعدادزیادیازهنرپیشلاننامیآندورانازجمیه

فضل فکری، اصلرغالمرضا عیی و حالتی رفیع بایلان، اهلل

 عیینصرهطچنینسیدگرمسیریهنرجویاینیئایربودند.

هاییدرزمینهیئایرصاحبیالیراتبسیاریاستونمایشنامه

"زنبیوفا"چون اینجوریطهمینجوره"، "یا و"قمارخانه"،

ازاوبهیادگارماندهاست."گینازونوروز"

هاییئایریدیلراز،نامگروه"یئایرفرهنگ"عالوهبرگروه

 میی"جمیه "یئایر چ به مینیز ریاستشط به که خورد

محق عبدالکریط» الدولهخان » سال قمری9991در هجری

واینخیابانرابهیشکیلشدزاردرمحلهتلفاروسدرالله

یپنده فعالیتقیب اهمیتی کرد. یبدیل یهران یئایر های

فراهط با یئایر این جهتاستکه آن از میی یاسیسیئایر

خیریهآموزشوپرورش،یئایررابهکردنبودجهخودازمحل

هزینهمثابه یامین به قادر که مستقل یکهنر خودی های

بدینمی و معرفینمود جامعه به درباشد یرییبگامیمهط

بیوغورشداینهنرنوپابرداشت.یاثیرایناقدامبرافکارمردم

بی اشتیاق که بود زیاد آنآنقدر میان در برایمانندی ها

بهپر یئایر به حرفهداختن یک کرد.عنوان ایجاد اصیی ی

یرییببودکهجوانانایرانیدرخارجازکشوراینرشتهبدین

و عیط از باری کوله با و کردند انتخا  یحصیل برای را

هایهایینوبهمنظوراستحکامپایهیحصیالتآکادمیکوایده

دوران این در بازگشتند. کشور به نوین سمبلیئایر یئایر،

محسو میبی روشنرکرییکجامعه و یرقی بهبدیل شد.

در دوران این صحنه، اجرای گستردگی و یئایر رشد دلیل

ناملذاریشدهاست."دورانصحنه"یاریخیئایر

گرتنیاستکهافزونبردالیییکهبرایاستقبالگسترده

موجودمردمازیئایرذکرشد،بایدبهعواملدیلرینظیرعد

هط کرد. اشاره ایران در رادیو وجود محدودیت و ییویزیون

کرد.چنینسطحسوادمردمبرایمطالعهروزنامهکرایتنمی

بدیهیاستکهدرچنینشرایطیبرایاینکهمردمباآنچهکه

بطنجامعه آندورانحادثمیدر شور پر و شد،یمتلیر

یشبهترینگزینهبود.هایماسداشتهباشند،یئایرباجذابیت

و"یئایرنکیسا"بعدازایندورانیئایرهایدیلریهمچون

باربدجامعه" عرصه"ی به راپا اولی که گذاشتند وجود ی

شاهرخ" افالطون "اربا  را دوم گروه مهریاش"و "ابراهیط

جمیهپایه اشخاصدیلریمن آن دنبال به و نمودند ریزی

دستبه"عییدریابیلدلی"و"هیمیرسیفالدینکرمانشا"

یرییببودکهیاسیسمدارسهنرپیشلیدرایرانزدند.بدین

میان یئایرراهخودرا پسازعبورازحوادثسختیاریخی،

هایدولتمردمبازکردوبرایادامهحیایش،نیازمندحمایت

اوایلدههچهلیئایرمدرنایرانیدرنقطه در نبود. ودربار

هاینلارششدهویئایرهایبرد.نمایشنامهخودبهسرمیاوج

اجراشدهدراینزمانبیشتریحتیا ثیرخطو سیاسیرایج

آنروزگاربودوابزاریبراییبییغاحزا سیاسیرایجونوپا

یکیازمهمترینگروه التهاباتهایشکلگرفتهدربطنشد.

 یئایرمیی"اجتماعیآنزمان، کهبهسرپرستیاست"گروه

سرکیسیان" "شاهین چون هنرمندانی و عیی"ایجاد

"نصیریان چهره"، جوانمرد"،"آزادرقیه "عباس عصمت"و

کهازدیلرسرکیسیانهمکاریداشتند.بااینگروه"صروی

عرصهنام ماندگار های است، یئایر کنستانتین روشی

بهآموزشاینمتدرادریئایربرگزیدوشرو  استانیسالوسکی

اودرکالس پیرکرد. لورکا، هایشبهمعرفیایبسن،چخوف،

یسی فراوان زبانفرانسه اوبه .اندرلوواستریندبرگپرداخت

فارسییرجمهداش به فرانسه از بسیاریرا آثار اینرو از ت.

رابنیادگذاشت"ارمنگروه"اوگروهیئایردیلریبنام.کرد

ازکسانیبودکهباگروه"آربیآوانسیان"دارکههنرمندنام

 داشت. همکاری آوانسیانارمن ازبهراآربی یکی عنوان

صاحبکارگردان زمینههای در ونامهنمایشنام نویسی

پدیدآورندهراهشناسیط.میکارگردانی کارهاییجربیدراورا

.آورندحوزهکارگردانییئایردرایرانبهشمارمی

نقشمهمیدررواجهنریئایر یاسیسییویزیونمیینیز

دهه اواخر در کرد. ازایرا قسمتی نمایش اجرای سی ی

یابرنامه هایییویزیونیشدواینبرنامهبهمدتهرتسال

 دههزمان حدفاصل در یافت. ادامه ییویزیون شدن دولتی

داشت. صعودی سیر یئایر رشد پنجاه و چهل

غالنمایشنامه چون هنرمندانی و محسیننویسان

بیضایی ساعدی، فرسی ،خیاویرحیط،بهرام عباس ،بهمن

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3%DA%A9%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%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DB%8C%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DB%8C%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%B1%D8%AF
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مرید ،جوانمرد نعیبندیان ،بیین رادی ،عباس اسماعیل ،اکبر

شکلوفرمخاصیبخشیدندوسردمدارانیئایرایرانبه خیج

بهرامبیضایییئایرایراندرزمانخویشبهشمارمی آمدند.

همراه رادی به ساعدی و اکبر موجپایهغالمحسین گذاران

مرکزمیی "9991درسال.شدندنویسیایراننوینمایشنامه

المییییئایربهریاستدکتروابستهبهموسسهبین "یئایرایران

(سنلیجفعییر)وپنجشهریوبیست یاالروسپسمهدیفروغ

رنویساننسلجدیدبیاسیسشدودرآنآثاریازنمایشنامه

 جمیه آن از رفت، صحنه می"روی اکبر اثر"میردپهیوان

غالمحسین"ینوشته"بهترینبابایدنیا"و"بهرامبیضایی"

مرکزمیییئایردرجهان9991کهدرسالهنلامی"ساعدی.

اساسنامه و بینیشکیلشد یصویبانستیتو به المییییآن

ایراننیزبه کهاینیئایررسید، اقدامنیزگامیآنپیوست،

زمینه در مهط محسو بسیار ایران نمایشدر شکوفایی ی

می سال در آن از پس هنرهایهنرکده 9999شد. ی

درزیرمجموعهوزارتفرهنگوهنرکهدرهمین دراماییک

گذاری،بنیانیبدیلشد یهنرهایدراماییکدانشکده سالبه

 و درگردید موسیقی و یئایر  گروه زیبایدانشکده هنرهای

وابستهبهسازمان کارگاهنمایش ریزیشد.پایهدانشلاهیهران

رادیووییویزیونبهسرپرستیبیینصراریومدیریتداخیی

عباسنعیبندیان یحتمدیریتسازمان یئایرشهرافتتا شد.

ییویزیونانتقالیافت بهسازمانرادیو بعدها که ،جشنهنر

حتیکودکان اینالطافپیشرفتاینگشایشیافت. از نیز

مرکزیولیدیئایرویئایرعروسکیکانونبهرهنماندندوهنربی

نوجوانان و کودکان فکری شدپرورش اندازی یارا ،

رویسنبرود.نمایش به هایییوس کودکانبرایکودکان

به بعدها مرکز یئایرهنرهایآفرینشمرکز این و ی

سالای.دادنامیلییر کانون یا انقال نجریان هایپیشاز

ادامهیافت.

 انقال ، وقو  اجتماعی با سیاسی شرای  خاطر به

وسالن جنب پر پیکر و شد کشانده یعطییی به یئایر های

جوشیئایربهآرامیازحرکتایستاد.جنگایرانوعراقدر

دورهسال یئایر که اینشد به منجر انقال نیز از هایبعد

پسازچندینسالوقرهطوالن یجربهکند. خاموشیرا یاز

پراکندهفعالیت قالبجشنوارههای در سرای از مختیف های

یطوالنییئایررابابحرانگرفتهشد،امامتاسرانهاینوقره

مخاطبروبهروکردوینهاقشریمحدودوثابتبهیماشای

سال در نشستند. یالشیئایر اخیر بسیهای برایهای اری

یئایرانجامشدهاستو بهیاریهنرمندانآشتییماشاگربا

پیشکسویان و جوان اعتالی،نسل و اریقا به عرصه این

رغطهمهکمبودهاهنرمندانیئایرعیی.درخوریرسیدهاست

دارندوبهاندچراغیئایرراروشننلهودرهرشرایطیکوشیده

سال در آثوییه خی  با اخیر درهای ینها نه ارزشمند، اری

نیزدرخشیدهصحنه اما.اندهایداخییکهدرفراسویمرزها

خود واقعی جایلاه با هنر، این هنوز که است این حقیقت

یبسیارزیادیدارد.فاصیه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%DA%98%D9%86_%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%DA%98%D9%86_%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%86%D8%B9%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%86%D8%B9%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D9%84%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D9%84%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D9%84%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%DB%8C
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 «پلنگ»وتاه انیمیشن نامه ک فیلم 
«مجیدرحمانی»

 

 روز-بانکوهوبیا-خارجی

گیه دشت و کوه پهنه جیودر به سرعت به گوزن از ای

سطدوند.می میزمینخشکزیر یپلرزد.هایآنها هایدر

اشلمیدهویولهازیوله روبروودرزیردرختیمادهپینلیبا

مادهپینگباچشماندرشتشرود.سروکولمادرشباالمی

یوله حالیمراقب در و  است اش میکه لیس را بهاو زند

یوله میاش گوشزند.لبخند به آرامی باد وزش صدای

اشرازیربدنشگرفتهوچشمانشآراماوحاالیولهرسد.می

رود.آرامرویهطمی

میاندرهصداهاییگنلیشیبهبه درآنطرفیپهودر

کشیدگیوساییدهشدنچیزیدررویزمینکهمربو به

ماش رفت میوآمد گوش به است سازی راه آالت رسد.ین

هاییاستکهبهشکلسایههامربو بهکارکردنآدمکصدا

آدمکهرشبح(هستند.) اینآدمیا معرفیمیجا شوندازها

برایلحظاییسکوتشود.هابااسطشبحویاسایهناممیآن

می وشود.حکررما رسیده گوش به انرجاری غرش ناگهان

ریزدوگردوغبارواززمیندرآنطرفدرهفرومیقسمتی

 گیرد.دودجیوینورخورشیدرادرآسمانمی

پردوناگهانمادهپینگدراثرصدایناگهانیازچرتمی

می نلاه اطرافش به نمییولهکند.نلران را بیندبیند.اش

خودشدرمیشود.می از یولهآورد.صدایی صداانلار اشرا

است.ند.زم غبارآلود میآسمانهنوز دوم آید.صدایانرجار

خودپینگیوله از دوریر کمی یپه؛ باالی و کنار در اشرا

دود.اوراازگردنشگرفتهویولهرابیندوبهسمتاومیمی

اشدرحالنلاهکردنبهحاالاووبچهکشد.بهسمتخودمی

اشبا دیدههاییسیاهوبهشکلسایه ها(پایینهستند.)آدم

حالحرکتهستندمی رخ.شوندکهدر دره انرجارسومدر

زمینمیمی برگلرزد.دهد. هایدرختبهزمینیعدادیاز

اشرابهدهانگرفتهوازآنجادورپینگهراسانیولهافتد.می

پرمیشود.می را خورشید اطراف کط غبارکط و ودود کند

 شود.یاریکوسیاهمیهستهیصویرآهستهآ

 

 روز-جنگل-خارجی

ارابهایآید.ایمیدرجنلییمشرفبهدشتصدایخنده

است. عبور حال در جنلل پوستاز چند ارابه این درکف

خورد.پینگوقرسیخالیبهچشطمی





راند.شودارابهرامیشبحیکهدردستشیرنگدیدهمی

می او موهوم خنده میلحظهآید.صدای وای نلاهیایستد

یولهمی پینگبا ماده ردکند. حال در درختان میان اشاز

اورامیشدنهستند. کند.وکمینمیبیندشکارچی)شبح(؛

 نشینند.اشدرزیردرختیمیپینگبایوله

آرامبهسمتشودکهآرامشکارچی(دیدهمیپاهایشبح)

پینگنزدیک برایشود.یپنهانمیوبعدپشتدرخت ماده

نمیلحظه شنیده جنلل صداهای یرنگشود.ای لوله

یولهدرآید.شکارچی؛اززیرشاخهدرختآرامآرامبیرونمی

شکارچییرنلشرابهسمتحالبازیکردنبامادرشاست.

هاینرسوولیصداشود.سکوتمیشکارهدفگرفتهاست.

یولهغرش و پینگ ماده خریف میاهای گوش به رسد.ش

شییکانلشتانسیاهشکارچیبررویماشهمی آماده رودو

یرنگشود.می شییک مهیب صدای و شده چکیده ماشه

شنیدهآید.می زمین به چیزی پرتشدن صدای زمان هط

میشود.می گوش به پینگ ماده جیغ صدای بعد رسد.و

درکفپوستپینگوقرس.شوندشکارچیوشکاردیدهنمی

می دیده میصداشود.گاری شنیده خوردی و زد شود.های

ییربهمادهپینگایپرتشدهاست.یرنگشکارچیبهگوشه

رابهدندانکهاواشدرحالینخوردهاست.مادهپینگبایوله

هرازچندگاهیپینگنلرانبهپشتگرفتهدرحالفراراست.

 شود.کندوبعدازنظرمحومسرشنلاهمی

یاختدورصدایدور به اسبکه حیوانیمثل سط شدن

کهیرنلشراشبحشکارچیدرحالیشود.شودشنیدهمیمی

اعتراضازخودشداردوصدااززمینبرمی هاییبهنشاناز

شبحوگاریکند.اششدهوحرکتمیآوردسوارگاریدرمی

آرام آرام می او ناپدید و پهنایجنللگط صداهایشود.در

حالتطبیعی به آرام آرام شکارچی؛ شدن ناپدید با جنلل

 گردند.برمی

 

 روز-دشت-خارجی

یوله با پینگ میماده حرف هط با انلار دورزنند.اش او

ودهد.اشنشانمیدشتوحصاریازآنرابادستبهیوله

کندهاییخریفبهاووانمودمیبعدبادستوسرشوصدا

یولهبهمادرشنلاهکردهونبایدازاینقیمروخارجشود.که
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کشد.گرسنهکندوزبانمیبعدچوبیرابومیدهد.گوشمی

اششودوآرامآرامازیولهاست.مادرشبرایشکارآمادهمی

است.شود.میدور ینها پینگحاال همانکطیوله شبح کط

دوردیدهشدهوشکارچیکهبهصورتسایهاستدرگاریاز

یولهدرحالورجهورجهشود.هایآنشنیدهمیصدایچرخ

می قیمروییعیینشده ایباشد.گاهیدنبالپروانهکردندر

 شود.جیبمی اشاوبههرچیزییوجهکند.می

 

 کمیبعد.همانجا...)ادامه(

حاالیولهکمیخستهشدهوزیردرختینشستهوبهچرت

بهشود.شکارچیآرامآرامبهاونزدیکمیشبحرود.فرومی

می باالیسریوله یارسد.نزدیکیو اطرافشنلاهیکرده به

ناگهانمطمئنشودکهکسییامادرشدراطرافیولهنیست.

هایییولهصداکند.رابیندمییولهرادردستانشگرفتهواو

فرارکندکهازدستانشکارچیآوردهوسعیمیازخودشدر

یولهرادرداخلقرسیدرکفگاریمی گذاردوکند.شبح؛

می را حالیبندد.دربش در شکارچی خندهشبح هاییکه

رود؛دوراشکهبهسمتاف دشتمیموهومداردباگاری

 شود.می

 

 )ادامه(مدتیبعدهمانجا...

رسد.کهشکاریبهدندانداردازراهمیمادهپینگدرحالی

 باالیدرختمیاو پایینمیبرد.شکارشرا سریع آید.بعد

می غرشیمیاشنیست.اثریازیولهکند.نلاه بار کند.چند

میبچه صدا را نلرانشزند.اش و درشت چشمان با پینگ

می جستجو را دشت درشتش؛کط.کنداطراف چشمان کط

می خود به عجیب میگیرد.حالتی چشمانش لرزد.کاسه

سراسیمهبهاینشود.درچشمانمادهپینگدیدهمیدشت

 اشنیست.امایولهدود.طرفوآنطرفمی

 

 )درجاییدورتردردشت(..کمیبعد.

رفتناست. حال در ناامیدانه و پینگآهسته سرشماده

بیندمی کندیاشایداثریازپایینوهرازچندمدییآنرا

ولرزد؛کاسهچشمشدوبارهمینیست.ولیاواشبیابد.یوله

 افتد.شودبهزمینخشکمیایازاشکدرآندیدهمیقطره

 

 شب-بیابان-خارجی

میپینگهطچنانمی نلاه را هرجا مشخصکند.رودو

ازدوردستاشبودهاست.استکهیاشبدرجستجوییوله

گیه میصدای گوزنآید.ای عبورگیه درحال دشتها از

بیهستند. و با.نشیندایمیرم درگوشهپینگخسته گیه

شوند.مادهپینگهایشانازکناراوردمیهایکوبشسطصدا

دست میان را سرش استکه برده فرو البه؛هایش الیاز

 شود.دونددیدهمیایکهمیگیه

 

 صبح-دشت-خارجی

اشیولهچناندرحالرفتنبرایپیداکردنمادهپینگهط

هایخریفازخودشهاییشبیهبهنالهیاغرش؛وصدااست

شکارشنشیند.میرسد.اوبهقیمروقبییخودمیآورد.درمی

خشپاییصدایآرامخزیدنوخشهنوزباالیدرختاست.

 .آیدمی

است. گرفته نظر زیر را یرنلشازشبحشکارچیاو لوله

بیایشاخه و آرام بیرو؛ انلشتشکارچیآرامآید.نمیصدا

؛ناگهانازداخلدوربینولولهیرنلشرود.آرامرویماشهمی

باالکردهوبهاطرافشمادهپینگدیدهمی شودکهسرشرا

گوشمیاندازد.نلاهیمی مثلرسد.صدایدیلریبه صدا

یاختمی هایاسبیاستکهسط ولیماشهچکاندهآید.به

خوردواوغرشکردهونقشبهبهمادهپینگمیییرشود.می

امااینفریادازسرکشد.شکارچیفریادیمیشود.زمینمی

نیست. کردنشادی زخمی شییکو از بعد شکارچی شبح

می پرت زمین به خود دردپینگ؛ روی از فریادی و شود

 زند.کسیاوراپرتکردهاست.می

دادهاستوبااسبشکسیکهشکارچیراسربزنلاههول

کسینیستجزشخصیتدوست پینگآمده بهکمکماده

اسبشدرلباسزورو.داشتنیدنیایانیمیشنپینگصوریی.

است. اوایستاده فرمان به گوش زوروهط با شکارچی شبح

ایپرتشدهولیباشمشیرویرنلشبهگوشهشود.میدرگیر

پینگصورییمی هربارشبحغیطرویهطمیجنلد.با ندو

می را برداشتننقا زورو ولیموف کند.شکارچیسعیدر

شودوحیواناتدیلریهطحاالانلارفضاعوضمیشود.نمی

زنندهازوروراصدامیاند.هملیآندرصحنهدعواجمعشده

او میو یشوی  کشیدهکنند.را هط روی دو؛ آن شمشیر

می صوریی پینگ بعد شمشیر)زورو(شود. حرکت؛ یک با

شکارچیقصدبرداشتنکند.ایپرتمیشکارچیرابهگوشه

اندراداردولیشمشیریایرنلشراکهحاالدرکنارهطافتاده

می قرار شکارچی شبح دستان روی زورو شبحگیرد.پاهای

کندودرپهنایاف بیندفرارمیشکارچیکهاوضا رابدمی

 شود.اپدیدمیفریادکنانن

می زخمی پینگ ماده دنبال به زورو حیواناترود.حاال

یکیدوحیواندیلراوراروند.دیلریهطبهجستجویاومی
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می زخمیکنند.پیدا پینگ به را خودش سرعت به او

اوراایافتادهوزخمیاست.حالبهگوشهرساندکهبیمی

می میکند.بیند باکشد.سویی سریعصاسبش سوت؛ دای

هایمادهپینگزوروبهچشطرساند.خودشرابهصاحبشمی

پینگمیکند.نلاهیمی ماده چشمان داخللرزد.کاسه در

ایمحد شدهاستیصویریولهاینکاسهچشطکهچونآینه

مادهپینگدیدهشدهکهبعدازمدییازکادرچشمشناپدید

گذاردوآندوسواربراسباورابهرویاسبشمیشود.می

شوند.بهیاختدورمی



یا-روز-ارجیخ )محلیبهشکلیکبیمارستانو

 ایازدشت(درگوشه درمانگاه

در آورده در را شنیش و نقا  حاال که صوریی پینگ

کهپینگزخمیرادرآغوششگرفتهوارددرمانلاهمیحالی

یادکترشهملیپینگداخییدرمانلاهازپرستارکادرشود.

شودومادهپینگرویآنخواباندهبرانکاردآوردهمیهستند.

میشود.می نلاه درکند.پینگصورییبهچشماناو مجدد

آینه ازایشکلچشمشکاسه بعد و پینگدیده ماده یوله ؛

 شود.مدییناپدیدمی

 

 روز.-دشت-خارجی

پینگب ماده اینکه از بعد طرف آن بهاز پینگصوریی ا

رفتند؛حیواناتجنللمتوجهگاریشکارچی سمتدرمانلاه

غملینروند.بهسمتگاریمیشوند.می پینگرا یولهماده

هایقرساستدرکفگاریکهدستانشرویمییهدرحالی

 .کنندحیواناتدر قرسرابازمی.بینندمی
 

در-روز-خارجی یا و بیمارستان )همان -مانگاه

 ادامه(

است. درمانلاه حالخارجشدناز پینگصورییدر حاال

می را حالیعدادیحیوان پینگدر یوله همراه به که بیند

رسند.هابهنزدیکپینگصورییمیآننزدیکشدنهستند.

شایدسراغزوروومادهپینگکنند.انلارچیزیازاوسوالمی

می صوریی از صوگیرند.را بیمارستانپینگ داخل به ریی

 رود.کندومیاشارهمی

 

 اتاقدرمانگاهدرمدتیبعد...

پینگ حالی ماده در بازدر کشیده روییختدراز که

بهآغوشمادرشمیشدهویوله مادرشاواندازد.اشخودرا

 .زندرالیسمی

 روز-دشت-خارجی

همراهباحاالپینگصورییدوبارهبانقا وشنلسیاهش

شودکهآهستهآهستهدرحالرفتنهستند.اسبشدیدهمی

دارد. نظر زیر را بیابان دشتو گوشاو صدایانرجاریبه

گیرد.زورودوبارهگردوخادجیویخورشیدرامیرسد.می

هاییازگیه.رودنلاهیبهدوربینکردهوبهسمتانرجارمی

 رحالفرارهستند.شوندکهبهسرعتددوردیدهمی

■پخشموزیککارتونپلنگصورتیوپایانفیلم.
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 زهرا تدینجورج اورول؛  نویسیم؟ چرا می

 نگین کارگر ؛لسینگ دوریس :مصاحبه ترجمه

 غالمرضا آذرهوشنگ؛ کنزابورو اوئه :مصاحبه ترجمه

 هامریم طباطبائی؛ استوارتآبراهام دیدار،  ترجمه: داستان

 اسماعیل پورکاظم ؛یاَشلاِلنا ،اژدهای  صخره ترجمه: داستان

 اسماعیل پورکاظم ؛اُسکار وایلد ،پرنس خوشحال ترجمه: داستان

 

ـت  
رج

ـم
ـ

هـ
 

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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 «نویسیم؟ چرا می» 
«زهرایدین»مترجط؛«جورجاورول»نویسنده 

 
دانستطیم،ششسالهبودم-زمانکهکودکیپنجازهمان

وچهاریستب.ازهردهیاشومیمسندهیبزرگشدمنوزمانیکه

امادرهمانزمانناربلذارمکرراکنفیردماکیالشیسالل

 یالشدانستطیمنیز این بهنتیجهیبکه فق دارم استو

 خود راستین کنطیماعتناییبیسرشت یدو بایر زود دیا

سندهشدم.ینووسرانجامسطیتا بنوکنطویبنش

سهنررینببود،خانوادهیمنبچهوسط پنجهرکدامما

دم.یدیپدرمرامندرتبهیساللهشتسالفاصیهبودومنیا

ینهابودموبیشتراوقاتیبا یقرلر،یلدیلودالیندلیهمبه

درکهباعپشدوهمینشدمبداخالقهطهکنلذشتیزیچ

 طول یادورهیمام به مورد،رفتطیممدرسهکه قراریوجه

یکوباختطسایمداستانینهایهابچههمانندبیشتر.نلیرم

خ میالیفرد ردمکیصحبت ابتداو همان رااز گمان این

گرفتهشدنکطدستطباحسانزواویالتادبییماکهداشتط

 هط مآمیزدیمدر ی. کدانستط مهارت گرتاریه قدرتو

زهاینچیردماکیرادارمواحساسمییخ یباحقاییارویرو

یخصوصیایدنینوع مککندمیدرست ازیه یوانط

روزمریهاستکش عزمیزندگه وجود با ببرم. پناه آن به ام

کیراسخ یمام در نوجوانکودکیه نوشتنداشتط،یبرایو

 اولکحاصل نشد. هط ششهرتصرحه دریارم را نشعرم

ازآنراچیزهیچطنوشت.یمادرمبراوگرتطیپنجسالل-چهار

 ندارم خاطر جزبهبه ببریکهدربارکهایناز آن و بود ببر

هدرآنشعرکیزیچاماداشت،«یهصندلیشبییهادندان»

 دارم سرقتکاستینادوست یادبیه از ببر»شعر «ببر،

بود.«یکبیویییام»

-99پرازآشو وجنگهایسالومیانساللییازدهدر

9199 یک، دوستانهشعر میهن درکگرتط هروزنامیکه

.مرگیهلردرباریشعردیکچاپشدودوسالبعدیمحی

بزرگکهیمک نایمامیشعرهاگهلاهیرشدم، معموال  یبدو

هدربار سبیطبی سرودمیم«ییایجورج»کعتدر داستان.

یویاهک نوشتط کهط افتضا ه جدنیا.بودبسیار نییریها

هاییارک سالکبود آن طول در ه دادمها  .انجام

ا یبا در حال، یمامن فعالوبیشکطمدت یادبیهاتیبه

عوآسانیهسرکداشتطیسرارشیارهاکمشلولبودم.ابتدا

بدونلذتانجامم غیو ییدادم. از ییفمدرسهشعرهایالکر

فین مصر یاهکمه مناسبتمییهاو به بهیبنا حاال گرتط،

.داشتطیزیانلشلرتهچهسرعتکدیآینظرمم

 مسجعهشنامینمایکیساللچهاردهدر

ک ووهرتهنوشتطیکدرعرضاملرا هاییهنشرشیرایدر

دستیچاپ یو بودممدرسه ادستیار ی. هایهنشرن

یزیریانلرقت یدییقییارهاکن هطکبودند خوا  به آدم ه

اما ؛ندیبینم آن با کیییخهایهنشرمن زحمتبهمتر

بیم با یا روزنامهییرارزشیافتادم سبک دریفعیینلارن .

پابهنیع ایپاحال بنییمام یها، پانزده از مشلولش سال

هدربارهرقوبدونیمتراوتبودم:داستانکامال یایینادبییمر

نوع ییخودم، روزانه کادداشت فدرینهاه بود، رکذهنط

نبچهیبدمشترینطعادیکیم و یرهابزرگها زمانیباشد.

کوچککه خبسیار در میبودم، یصور کیالط مثال کردم ه

ماجراهاهودینراب قهرمان را خود و زیانلجانیهیهستط

م ردمکیمجسط یییخاما از دستیرتلیخودشزود زننده

داستان و بیهابرداشتط هرچه یوصشیط صرفا  ازیرییر، شد

پسازیکیننو نوشتنیایدم.لحظاییدیردمومکیمآنچه

:وردآیبهملزمهجوممیلرید

ایاق» وارد و هلداد را خورشدر نور زرد پریو ازیشد، د

پرد مه روکیعبور کیزیمیرد. یکه بازیمهنتیبرکبسته

جوهر جکنار دستراستدر شد. خط بود، گرفته بیقرار

رفتطرفبه پائ .پنجره خیآن در گربهین یباقالگلیاابان

«ره.یرهوغیردوغکیمردهرادنبالمیبرگ

گرچه.ادامهداشتیساللوپنجبیستنعادتیاحدودیا

وجوهطجستدرواقع؛کهبودممناسبیهادنبالواژهبهنم

دمیشکیفمییوصیهبراکیرسدزحماییردم،بهنظرمکیم

ییقر بییطویحتنوعیمبرخالفبا  از گمانیاجبار رونبود.

داستان»نط،کیم یمختیریهاسندهینوکستسبیبایمم«

انع اماردم،کینمییحسینمختیریهدرسنکدادیاسمکرا

 کییآنجایا به دارمه همیاد ی، همان یوصیرکیشه یریت

 .افانهراداشتکموش

واژهیساللشانزدهدر ناگهانلذتخود ، را ردمکشفکها

رادوستداشتط«بهشتگمشده»ها.وندواژهیآواهاوپیعنی

همینمشخص ککندمیو نوشتنه درصدد نو  یتابکچه

رایتابکلبهنوشتنچهنو یهیماکاستینا.منظورمبودم

م رمانیداشتط، حجیستینایورالیخواستط پایو با یانیط

ییولبخندهایرییوصیاییسرشارازجزئکهسطیزبنویانلغط

هطسترایگ قطعهیچن، از یهانپر آنیاکفاخر الراظدر ه

ورودیمارکشانبهیلآوایهطبهدلیااندازه نیاولدرواقع؛
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با ییقریتابک،«اوقاتبرمه»ردمکهیابهآخریمامشکیرمان

ایبههم کنینسبکاست. در امانوشتطساللییستا را

 .درذهنداشتطیریشپیییازخراطر آن

دانستننطبدونکیرنمکهفکنگرتطیایرابراهایناهمه

ینویکهیاولیهاشرفتیپوهاافتضا کارها، یسکسنده

سندهراینویکیهاند،سوژهکیابیاوراارزیهازهیبتواندانل

یعکندمییهدرآنزندگکیعصر اقلدرحد-کندمینیی،

ماصادقینونکتیوضعمانندیپرآشو وانقالبدورانمورد

ستیبایببردمقیطبهدستکهاینازپیشسندهینواما-است

گریهدکابدیبیعاطریرفتاررفتهرفته آننتواند.یزیلر از

استینویکهریوهبدونشک نظطکسنده را خود طبع ه

کال اگراما؛درجانزندیناپختلهدرمرحییبدهدوبالجباز

رادرخودیسندگیششنوکزد،یخودبلریهیاولیرهایازیرث

استک  .شته به نیاز بلذریطامرارمعاشاز که نطکیمیصور،

نیتایمهطوجوددارد.درجاتاهمهزینوشتنچهارانلیبرا

مختیفیهاودرزمانمتراوتاستسندهیهادرهرنوزهیانل

انل هر نویسهط هر در زندگیزه مطاب اوضا  یلیسنده ریی،

 :ازاندعبارتهازهینانلیا.کندمی

یخودمحور - در یارؤمحض. نظری:آرزوو باهوشبه

هاازمرگدرخاطرهپسلرانبودن،یآمدن،موضو صحبتد

بودند،یوجهبیکودکیبهاوهدرکیبزرگیهاماندن،بهآدم

کپشت ازحقیقتمحضاستردن. هکاگریظاهرشوددور

انلییخودمحور یک ست.ینیقویازهیانلهطآنزه،

اسندهینو هنیها دانشمندان، با را خصیت رمندان،ن

ویس باکاستمداران، خالصه و موف  بازرگانان و سربازان ال،

بشر برجسته شریقشر یکت، درواقعاند. ازوسیعیبخش

نانسان خودخواه یها حدود حسییقرساللییسستند. با 

یلرانزندگیدیدهندوعمدیا برایتخودراازدستمیفرد

زینندکیم یا شوندیخرهمهایشانیخرحمالر بایتیاقیاما؛

رایاشانیزندگیوانندیمهکوجوددارندیاستعدادوخودرأ

زندگ آخر نوکیبه و اسندهینند متعی به اقینیها یتقشر

ازخودطورکییبه،یجدیهاسندهیطکهنویدبلویهستند.با

شانهعالقهکهرچنداندنلارانروزنامهازیریخودرأیرویراض

.متراستکبهپول

یابهعباریییخارجیایدنییبای.فهطزیشناسییبایشوقز-

.لذتبردنازهاآندرستبویوالییهاویریواژهییبایفهطز

رویکیرثیر استحیدییآوایآوا از اینثرخو یکامکلر،

اشتداستانیکآهنگ لراندریردندکطیاقبهسهیخو .

احساسکیایجربه نباکندمیه دستیباارزشاستو از د

انل بسیشناسییبایزهزیبرود. نویاریدر بسیاز اریسندگان

یضع است نوسینورسالهیحتاماف و تبکیهاسندهیها

واژهیدرس عبارای، و یها دالهکدارند یوضیحیرقابلغلیبه

ممکنای،برندیمرابکارهاآنیاروبسنداستیشانخوشایبرا

هاوعرضهیدرفنچاپ،حاشیادیافراداستعدادزایناست

غک هیاغذو داشتهباشند. چاپکچیره ازیخالیواندینمیار

 .باشدیشناسییبایمالحظاتز

هکیزبههمانصورییدنهرچی.عاش دیخییارهزیغر - 

استرادهیبراهاآنردنکرهیقتاموروذخیافتنحقیهست،

 .ندگانیآ

هرچهیدرمعان«یاسیس»اربردنک.بهیاسیغرضس - 

رییخاص،یلیرییر.عالقهبههلدادنجهاندرمسگسترده

آوردنآنبهدستیدبرایهباکیاجامعهدربارهدمردمیعقا

 یکمبارزه مکنند. هکیرار ینط، ینیتابکچ حقکست قتا یه

باشد.یاسیسیهارگهیابهتراستبلویطیریگازجهتیعار

یکبههنرنداردخودیاستربطیسکهاینبریمبنیدیعقا

 .استیاسیسیییق

م یمشاهده کشود اه ییماینچلونه الت دریکدیلربا

باجنگ چلونه فردیاندو از زمانیبهفرددید در و یهالر

هکاستیتیوضعیابهمعن«فطرت» .مختیفدرنوسانباشند

یهزیمنسهانلیبراد،یآوریمدبهدستیشویبالغمیوقت

نک.دردورانصیحممکندمیینیسنلیاولنسبتبهچهارم

 یوصوبرقپرزرقیهاتا کبود صرفا  یبنویریو و بساچهسط

ازعالئ ییقر بایوجهبهاوضا ،یخبرمیبامیاسیسبا  ماندم.

نوع زور درشدهیسنورسالهیبه را سال پنج ابتدا در ام.

هنددربرمه(،یسسیطنتیردم)پیکینامناسبسپریاحرفه

شسپس احساس و شدم فقر کدچار کست باعپکردم ه

سیاسیوحکومتیواجرایینیامازمسئولیشینررفطریافزا

طبق وجود نسبتبه مرا و کیهشد آگاه جامعه  .ردکارگر

شلیط برمه سببدر درکشد به ماهکیه سطیالیتامپریاز

یپدست یریگدنبهجهتیرسیبراهایجربهنیاامانط،کدا

یتیروجنگداخیینوبتهسپسنبود.یافکیاسیحسیصح

ویاسپان پابسیاریحوادثدیلرا یا من9191انسالیشد.

 .نشدهبودمیقاطعیریگطییصمجهاتگیریهنوزموف به

اوضا را9199-92هایسالرحوادثیاوسایجنگاسپان

ام.هرسطرستادهیجااکهکدمیفهمبهبعدردادوازآنیییل

،یرمستقیطغطویام،مستقنوشتهبهبعد9199هازکیارجدک

یویالیعی اریسطتیه صوریدموکراسییالسوسو آن به هکی،

یسکداگریآیمیمعنیردم،بودهاست.بهنظرمبکیمددر

زیهاپرهنسوژهیایهماازنوشتندربارهدورمانندیادورهدر

ک هر چیهمهدرباریسکند. هاهرین با متراوتیزها
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 .سدینویم چهجهتکناستیاینهاموضو  ویریگه دارد

ره یافتیچه دنبال کندمیرا بهیسکهرچقدر. نسبت

بیاسیسیریگجهت شیخود باشد، ییرشیبشانسیرآگاه

 زکدارد بدون یه گذاشتن پا صداقتشناسیزیباییر و

.انجامدهدیاسیسیخود،عمیهرانکروشنر

شازهمهعالقهیهبکیزیدرطولدهسالگذشتهبهچ

یبد سیداشتط یاسیل به نقطیکنوشتن بود. ههنر آغازی

یهم یکشه باستیسرسپردگاحساس احساس .یعدالتی،

که یتابکنوشتنخواهطیمزمانی آغاز خودکنطرا به ،

یگوینم یم»ط هنرکیکخواهط دهطیار انجام سطینویم«.

م دروغیچون یخواهط دهط، نشان یقیحقارا هکهستند

یم جیب را یوجه اولندکخواهط قصد هیو هکاستیناام

یپمخاطب یبیندیهمقالیاحتییتابکیوانطینماما؛نطکدا

یبنونشریهیکیبرا ملر یشناسییبایزیایجربهکهاینسط،

ندخواهدکبررسیندوآثارمراکلطفیسکداشتهباشط.هر

ید حتکد کییجایه استیما مستقه یبییلایی مطالب،

یاریبس کدارد یسیکه یکدیلرراهاآناستمدار رب یببه

کودکیهدرکرایدگاهیخواهطدییوانطونمیداند.مننمیم

هکیناربلذارم.یازمانککامال ام،ابهدستآوردهینسبتبهدن

یهزندهوسالطهستطبهاحساسپرقدریطنسبتبهنثر،عالق

لذتبردنازموضوعاتاساسیزمهرکهاهربهدمیشد وین،

فایدهیبدهادامهخواهطداد.یفایازاطالعاتببردارییادداشت

سریهاکاست وهکو کنجنبهازوجودمرا آنمنهرینط.

طرکاست از فعالیه یعمومیهاتی  هکیرشخصیغو

 ویاند،عالماگذاشتهیدوشهملیندورهرویدرااجباربه

 .بدهطیدارمراآشتشهیریهایزاریب

ن آسان مشیالبته یالیکست. بهحوزهدر ساختار و زبان

م شیوجود به و مسیدیجدهویآورد دامنئبه صداقت یه

نوعیبدهاجازهزند.یم از بکمشید پکیهرافتیل شیه

یآیم یباینمونهد کاورم. یادا»تابط، به «ایایالونکاحترام

وایاسپانیجنگداخیهدربار ست صراحتا استیکتابالبته

خاصوبایوجهبهفرمنوشتهطرفییبدراصلبااما،یاسیس

 است. کیالشبسیارشده بدونزکردم یه پا گذاشتنشطر

حقایادب یمام یام را کنط  ولبیان می. آن فصییدر یان

هاوازروزنامهییهاقولنقلهپراستازکوجودداردیطوالن

دفا یرویس ستکیمشابهآندر بایگرهمتهطبهیوطئهکها

هکینفصییهچنکاستروشنوشدهبودند.کفرانیدستهط

اشرابهآنعالقهیمعمولیهدوسالهرخوانندیکیپساز

دستم بایاز منتقدکینابودسببیستیدهد، یتا شود.

ه:کردکیطسخنرانیآنبرایهگذارمدرباریهبهاواحتراممک

ا» ینچیچرا در را یاتا گذاشتهکزها بدونکیتابک؟ ه

نوشتنخو بودهطهاآن با ییبدآنراهاینااما یکلبه

.«یاردهکروزنامه

منطقیدرستکامال صحبتش و دکمنامابود، یلریار

بینم کیوانستط من ایراقبهنط. بودمیفهمیطور درده و

بهیگناهیهمردانبکدانستندیمیمکاریانلیستانیعدادبس

شده اناح متهط از اگر عصبانیاند. بودم،ینموضو  نشده

 .نوشتطیتا رانمکهرگزآن

لزبانکد.مشیآیشمیبازهطپیلریدشکلهلبکنمشیا

ریاخهایسالازینها.مندشواریرحشییراستویوضفیهر

سط.ی بنوییردقشیعوبییربدطکامردهکیالشهکطیگویم

ینلارشکهرسبیسکیهوقتکامافتهیدرمواردمختیفدر

ی مکرا برایامل بعد سریهمیبخشد، پشت را آن شه

حگذارد.یم یتابکنیواناتاولیمزرعه آگاهکبود منبا یه

لکیکرادریوهنریاسیردم،غرضسکیمآنچهاملازک

 .درهطآمیختط

 است سال رمانکهرت بتوانطدوارمیاماماامننوشتهیه

کهالزمشکستببرم.قیطبهدستیزودبه هر تا کارست،

کشیکیکیواندیم باشدست ، من خواهطیمبازهطاما

خواهطیمکهچهدانطمیاینرانیزیروشنبهیبا یقربنویسطو

بنویسط.

 ابه صرحیکیین هدو مکآخر نلاه مکیه یبینط، هکنط

ازیطدرنوشتنناشیهازهیانلگوییهکامطورنشاندادهنیا

باشد.ینمقالهایینهایرثیرخواهطی.نماستیمردمیهیروح

نهایتهاخودپسند،خودخواهوینبلهستندوسندهینوهمه

نوشتنیشانرازیهازهیانل دتا وحشتناکیکنهرتهاست.

 یشیفرسایالشیاست، بیکهمچون، ددردنایماریدوره

هنهکیتیند،عررکبنیآدمرایرغیتینعرری.اگرچنیطوالن

مقابیشایم در درکیستادگییوان نه و هرگزکشکرد رد،

عهدینم از هیوان ی کنوشتن برآمد. آدموجودینبااتا 

هکاستاییزهغرتدرستمشابههمانیهآنعررکداندیم

براکودد قتی.حقکندمیغزدنیواداربهجیوجهجیبیرا

 کدارد چینمیسکه یبنویخواندنیزییواند مدامسد ملر

همانندند.نثرخو کیالشتخودیردنشخصکپنهانیبرا

منبااطم ازیکدامکطییوانطبلویناننمیقا پنجرهاست.

نیهازهیانل همه از یط است یمامارومندیر کدانط یکدام

یستلیشا کدنبال دارند. کهردن رایارهاکزمانی پیشینط

 بدوناستثناهکنطیبیم،کنطیمنلاه و همیشه کهر هکجا

نداشتهیاسیسیهدف قطعاینوشتهآورماللیتابکام، با یام

جمالی امعنیبیرنلارنگو و یزئینی خالصه ■.یبازدغلو



 

 1314 اردتشهبی ماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و هفتم شماره 121

 (The dragon rock) «اژدهای  هصخر»: داستاننوجوان ترجمه کودک و  داستان 
«اسماعیلپورکاهط»مترجط؛«(Ellena Ashley)یاَشیاِلنا»نویسنده



داستاناین ماجراهایبسیاریاز هاقصهنظیر هاافسانهو

خیییدورایراقافتادهاستوحتیممکناستهایزماندر

.ایدشنیدهداستانیباشدکهیاکنونیرینعجیب

دهازیبزرگپوشایهدردارشیبآوریدکهدرسمتنظربه

 و عظیط کاج زانوهایتانهایعیفدرختان یا که بیندی

رسندمی هستید دویدن حال در مجبوریدایگونهبه، که

باالبیاورید هایآ انلاردرچنانکهآنزانوهایخودرامریبا 

.دویدمیساحییعم کط

هایگل سرمست عطرهای باایکنندهوحشی همراه را

وزنبورهاباپراکنندمیوزشآرامبادشمالبهاطرافواکناف

 خویش برای که وزوزی بهنوازندمیموسیقی شادمانه ،

.اندمشلولهاگلوشهدهاگردهآوریجمع

 ساکن مردم کاردره سخت و هستند خوشحال بسیار

کنندمی هاآن. هایخانهاز خویش مریب و خوبیبهیمیز

 نمایندمیمراقبت وهایشانبچههایصورتو سالمتی از

.رسندمینظربههاگلیمیزیچونگیبرگ

مزرعههایسگبودوکارگرموخشیآنسالیابستانبس

آلودهخوا  ندلمیدمیایگوشهوآرامدر ینبیک. یشاورزانبا

ایستادندمیجایکاغیبدرهاآن.زدندمیخودشانسوتیبرا

کردندمیوششکوماندندمیرهیدوربهمزرعهخیهفاصیواز

مشلولشوند؟کاریچهدبهیهباکآورندبهخاطریا

 و بود عصر دو هحومساعت یی در غباریرگیشهر و

مشلولیخودشرابابافتنکهدرحالیمادربزرگبود.فرورفته

یک مریبا  را سرش بود، کرده دادمیان درونک. شاورزان

کارگرموخشی.هوابسزدندمیچُرتکعیفخشهایکومه

بود.

رایاستزیهچهروزداغکبچهمهطنبودینحالبرایباا

همهاآن یمثل آرامیبهشه چمنزارها باگشتندمیدر و

دارلبههایکاله آفتابهایکرمو کیضد جهت اهشکه

خورش نور مالیمضرات بدن به بازید بودند، .کردندمییده

وخواندندمیوآواززدندمیچهچهههاگنجشکهمانندهاآن

تویباسرورونشا ازموقع

.بردندمیشبهرهیلاهخویجا

دریجاکنیا مناسب لاه

یا اهمیبسداستانن تیار

هاآنلاهمناسبیجارایداردز

انلیزیحیرتنحوبههکلوناهمواربودیبزرگ،طوایصخره

گونهبدیندرحالاستراحتشباهتداشتویاژدهایکبه

.کردندمیاژدهامحسو یکعنوانبهراآنهابچههکبود

بزرگکردندمیرشدمروربههابچه شدندمیو هاآناما

 راکمذیهصخرهمچنان یکعنوانبهور .شناختندمیاژدها

اژدهابهحسا یکراآنزیوپرندگاننهاگربه،هاسگیحت

آوردندمی هراسکسهیچاما راهیهرگز دلش در آن از

ازاونبودند.یتکشاهدحرگاههیچرایزدادنمی

یهصخریاازآنکردندمیپسرهاودخترهاهموارهیالش

 صعود مانند کاژدها آنییزنودیزهایچهاآننند. در

پالستکردندفرومی هروف یکی، به آ  از هایشگوشپُر

ارهانداشت.کنیبهاییناعتنایمترکاواماآویختندمی

دُمیزمرابررویازهیگاها قطعاییگروهصورتبهمردها

قرارداشت.یمناسبکامال رادراریرا یزریختندمیلزاگشیز

نهایخانط یبافنده ریگروهصورتبهز پشطیسیبه دن

رو بر روکهاییمیخیگوسرندان بر بودند،کردهنصبشیه

.پرداختندمی

درآسمانروشنیبهستارگانکهزمانیکخنهایشبدر

زدندمیکچشمیمخمی خوا کودکو به آرامش در ان

گروهرفتندمی غرو  هنلام روی، یبر نشستندمیصخره

یوانیلکهدرحالی بهیائوکاکاز یکداغدردستداشتندو

ی راحت کیبالش دادندمیه اهاییداستانو مورد هکنیدر

.کردندمیفیچلونهاژدهابهآنجاآمدهاست،یعر

دقکچیه اژدها مطمئننبودزیسدررابطهباصخره رایقا 

بیمتراویهایحکایت آن یاز بستلکشدندمیان بهیه

موضو یکامانمودمیفییعرراآنهکداشتهاییخانواده

:گرتندمیهکنیبرسرآنیواف داشتندوآنایههملکبود

دهراکودهخیزدبرمیالتازجاکاژدهادرزمانبروزمش"

".بخشدمیییاچهرهایدریکجادیباا

یا ذهنکنشعار در یایاهالیههمویاه بود نقشبسته

رویبرخهکیحدّ بر هاحولهیاوقات وهادستمال،

.گردیدمیانیروستانماهایمادربزرگهایدوزیقال 

آهستل به آرامیروزها یکولگذشتندمییو گونههیچن

هابچهکهآنجائییادرهطولیافت.دریمامیوقو نیبارندگ

دهبود.ینباریبارانگاههیچ،آوردندمییادبهدرعمرشان
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ولجنآلودایقهوهروندادنآ یشرو بهبهاچاهییمام

ک لذا هالباسردند آ  با اجبارا  شوییهرفهایفاضال را

.شستندمی

درآمدندبرشتههایبیسکویتعبهرنگیسریییخهاچمن

 هابرگییمامهاگلو هایشانغنچهو حتفروریختندرا ی.

ن یدرختان کآمدندمینظربهز هایشانشاخهه مانندبهرا

 یبنابرا؛اندآویختهایخستهبازوان سریاسر ن حالتدره به

یرایقهوه یرخشک، یافتوهمچونروزهایریییلیریشنهو

گرمشدهبود.یییخهاجشنوپزپخت

ینکسا شهر همدشدتبهن گوش در و بودند لرینلران

کردندمیزمزمه کهوقتیهاآن. همدکاز ینار ،گذشتندمیلر

ی بهکردندمیونوچنوچدادندمیانکسرشانرا مردممریبا  .

زابارانیدآمدنابرهاییاشاکردندمینلاهیآسمانصافوآب

.شدنمیدهیدیچابریههادوردستیااماراشاهدباشند

 گرتمیدارملازه"یگر"خانط هافسان: ی یواندنمیاژدها

قتداشتهباشد.یحق

دوگرت:منقسطیوبکنیشرابرزمیانپایازمشتریکی

ند.کتکمترهطحریسانتیکیواندنمییهاوحتکخورممی

ا یرداغییینزمانخیهوا آنبود کاز ازهابچهه بتوانند

زهاخانه در و شوند مستقیخارج یشعشع بازیر آفتا  یط

زک در لذا ساینند یر جمع درختان شدندمیه هاییهحرر،

یُردوهایشاخهستنکوبهشکندندمیهاخاددرونگردو

.گردیدندمیدرختانمشلولکخش

رد.کخواهدکمکبهمازودیبهگرت:اژدهاهابچهازیکی

بایلرید اژدها گرت: او با موافقت خیدر ارهاکییید

.یواندمیهکمانانجامبدهدومنمطمئنطیبرا

اندادند.کسرشانرابهعالمتموافقتییسپسهمل

سپریدیههرتیک هیلر و ایراقیشد مردمینیچ رتاد.

ازمردمدریقابلی.برخکردندمیالتمبارزهکهمچنانبامش

دستو از و برخاستند اژدها صخره یعصبانیبا آنبودند

یوقتچنانکه کاز اوگذشتندمینارش به خشط با

الغرشدهبودندویرشرووطورکییبهانیروستائ.نلریستندمی

.آمدندمینظربهعبوس

ابچه در یها جمعشدندو یشکاینقشهناثناء هاآندند.

یسر و آرام و وصورتبهع رفتند شهر اطراف به نامشهود

رایزودگذروفصیهایگل

وچیدندمی،کردندمیدایپ

.نمودندمیآوریجمع

ایمامبچه از بعد ها

مدیک استراحتیارها،

هکردندسپسهرآنچهراک

بودندکآوریجمع رده

هاییگلدستهصورتبه

درآوردند هاگلدستههاآن.

یهصخربهمحلآرامیبهرا

ستادهبود.یههمچنانآرامبرجااکبزرگبردند

رادرگرداگردهاگلدستهیروستایمامیدخترهاوپسرها

یاریبسهاآنبزرگقراردادند.ایدایرهصورتبهاژدهاصخره

ینیبیبررویردندودراطرافسروحتکراجداهاگیبرگاز

پیریسنلیاژدها در سپس بهیختند شرو  صخره رامون

 پرداختند. هاآنرقص وکردندمیوخیزجستمریبا  شعر ،

ه:کزدندمیادیوفرخواندندمیسرود

دهراکودهخیزدبرمیالتازجاکاژدهادرزمانبروزمش"

".بخشدمیییاچهرهایدریکجادیباا

باعپسرگیگرما یسوزان و شدههاآنآلودگیخوا جه

بزرگدراییودهیبرروکردندمیهاحساسکجاییبودیا

اندنشستهیپهیانتها کردندمیهمچنانبهصخرهنلاههاآن.

.افتادنمییایراقچیهاما

 خشیکناگهان وزکباد آرام برخیو و گرفت ازیدن

 هاگلسرشاخه هوایچرخشصورتبهرا نمود. بیند هوا به

هایسوراخکهطوریبهشدهبودهاگلوعطرهاگردهممیواز

ردند.کرامنقبضیسنلیاژدهاینیبیوسنلیسترکخا

یکی فریرینجواناز میپسرها زد: شاهدیتکنحراد را

.امبوده

رهماندند.یبزرگخیهصخرمشتاقانهبهیهمل

نیهماننددوربیسنلیاژدهاهایگوشازیکینزمانیا

یییایردریز زمیچرخ"وپکسیپر"ا زید. در پاهاین شانیر

رد.کدنیشرو بهغر

جمیلیصدا از یحاضریهمهمه نلاه برخاست: د،ینکن

د.ید،بدویبدو

هابچه پراگریختندمیجوانبیههمبه کو .شدندمینده

وبازوانخودراباکشیدندمیغیوجزدندمیادیمریبا فرهاآن

.دادندمیانکجانییه

رابینداشخوابیدهادیرشدند.اژدهاسرِیادیروزیزهاغرش

رو بر او ییجیویپاهاینمود. همانند و سگیکبیندشد

لحظای اینشست. اژدها یبعد، بدنشرا و ازیشکستاد یا د

یحالتخستل اویطوالنیهدوریکیوفتلکو خارجشود.

هاگربهسپسپشتفیسدارخودراهمانندپشتنرموبراق

.درآوردقوزحالتبه
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مهربانانهدارشمیهزدوباچشماندرشتوکیاژدهاچشم

آنهایپرهدویشکخودراباالینیستآنلاهبیبهاطرافنلر

.درآوردبهلرزهرا

.دادندمینهشداریریادبهسایغوفریباجیرهامسنگروه

 یهلبدخترها هایشاندامنبیند جمع کرا و یهآمادرده

دنشدند.یدو

نیپهیطدرپائکمتراصورتبهراباالزدهوهاآستینپسرها

حکازدحام به و بودند دهانشبکیمیوانعظیرده ازماندهه

.نلریستندمیخیرهخیرهبود،

د:آآآههه،آآآیطازاژدهابیندشدوخروشیعظییصدا

آآههههه.

هه.شد:آآآههه،آآآآآهرارکبعدمجددا یایلحظهو

ازهایشانچشطدهویلرچسبیطبههمدکمحهاخانواده را

یرسبستهبودند.

د:آآآههههه،چووووو.یاژدهامجددا خروش

نظیعظایعطسه موشیط انرجار برخاستوکر اژدها از

یاپنجاهقدمبهاطرافپریا چیزهمه ردوباعپشدیاکرا

بههوابیندشوند.دگردوخا

د:آآآههههههچووووو.یلرغریاژدهابارد

دهراکیخشنیهزمکدبودیشدقدرآننغرشاژدهایمدو

خاهاییبخشافتوکش داز چهایریشه، یزهایدرختانو

رد.کبههواپریا کلرراهمانندموشید

صیدرابتداقادربهیشخاماشنیدندمیراییمردمصداها

ز نبودند یآن چنکیاهاآنهایگوشرا نیطنینصداینون

نشنیدار یرا بود. وهایچشطده یعجبگشادشده از مردم

اهوویدهبودومریبا یشخندگردیلبهنییبسطبرلبانشانیبد

.کشیدندمیهورا

 سرما، هاییچشمهآ ، و آ زالل ازآلودگلهایآ با

 یراوش اژدها کردندمیاطراف از خروشان آ  هاچالهآنلاه

افتاد.راهبههموازاتیهدربهنیپهویپائطرفبهبرخاستو

شاورزمزبورکامادیشاورزانرسکازیکیاهکیندآ بهانبار

 محلراآننتوانست سمت به رودخانه سازد. متوقف

ایذرههاآنیافتادولراهبهآموزگارانمدرسهسواریدوچرخه

برا خویهط نینجات شتا  یمامکش رودخانه یردند.

درهطییو بولکساختمان دیوبکنگبانوانرا زینهاآناما

خندیدندمیقاهقاه با خودشانکو ران به فدستشادمانه

اکوبیدندمی سی. زمان استخرین مقابلیال  در را آ  از

باز وجودبهگیفیمحوطه ازچنانکهآنآورد عدد شانزده

راآننوزدهعددچاله رد.کپرُ

وکشیدندمیغیمردهافق ج

دخوهایکالهوزدندمیسوت

پریا  هوا به مریبا  را

.نمودندمی

ههم جایچی همه و ز

غبارهایثک بودند. شده ایقهوهیف هاکاسهبر هابشقا و

اءیودراشخوردمیبچشطیریضعینورهاکنینشستهبود.ا

اچهی.امواجسریاسردرزدندمیدسوسویمرنگخورشکدرنور

.کردمیدعوتیرادعوتبهشادمانیراپوشاندهبودوهمل

د:هوممممم.یشکآهآلودخوا یاژدهادرحالت

 انلارکامال هایدنداناو داد هملان نشان را براقش

.امشدهدارید،منبینیه:ببکدیبلوخواستمی

انیبهجیورفتودرمیمالشلرتکودرسالنهسالنهاو

یکخنهایآ  یو پدکایدریاچهره یه بود، آورده دیناپدد

نتیگرد در و امواجید یجه اثر حاصلازهاپنجهدر ضربه و

آمد.وجودبهدُمش

نند.ینتوانستنداژدهارامجددا ببگاههیچلریمردمد

کطکطاوضا  اقدامکدهیبهبازسازهاخانوادهآرامشد. ده

هبرگردانند.یرابهحالتاولچیزهمهنمودندیا

برایاهابچهیقرانیقایبرایباشلاههاآن و نمودند یجاد

فراهطساختند.یلغواصیزوسایننیوالد

یجاهاآن مقبره و ینیادبودیلاه برپا آنجا در ردند،کز

اژدهالمکجاییهمان ازهایییاجهرسالهدهبود.مردمیهقبال 

هاآنودیدندمیدبهاقتضاءزمانیدارینتیاهانزیگلوگ

.چیدندمیبزرگدرمقبرهایدایرهصورتبهرا

لییعط"یآبیروزاژدها"عنوانبهروزآنمدارسشهردر

.شدندمی

یهمل هایماسکمردم یمامزدندمیصورتبهاژدها و

.گردیدندمیارمشلولکتبهیطولهرتهرابههمانوضع

 دست مریبا  زدندمیبچه آوازکردندمیوخیزجست، و

ه:کخواندندمی

ردککمکاژدهابهما"

خواستیطمیهماکگونههمان

هورابهاژدها

 ■."وکوآکوآکآ
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 (The happy prince) «پرنس خوشحال»نوجوان ترجمه کودک و  داستان 
«اسماعیلپورکاهط»؛مترجط«(Oscar Wildeسکاروایید)ا»سندهینو



 فراز بیندابر در و ازایمجسمهیستونسنلیکیشهر

خوشحال" "پرنس نصب اکرا بودند. بایرده را مجسمه ن

ازدوقطعههایشچشطنساختهویازطالمزکینازهایورقه

ی کاقوت و بود شده ساخته درخشان یکبود اقوتیقطعه

مربندپرنسکهبرکقرارداشتیریزبرقبضهشمشیسرخن

بود.زانگشتهیآو

 ابرانلیزیحسینراستیبهاو زیبود. مجسمه نظرین در با

انتظارکارزشداشتچنانآنشهریشورایاکثریتاعضا ه

یادیندوجهانلردانزکسبکیشانشهرتهنریداشتند،برا

برا البتهبرخیازاعضایشهرهطکیماشابهآنجابیرا شاند.

برایاقتصادشهرچندانیفایدهمعتقدبودندکهاینمجسمه

 و براییرسیدندمیندارد سودی که کنند فکر مردم که

.نمودمیچنینهطواقعا کهدرحالیشهرشانندارد

یشکهبیهودهفریادلوازپسرکوچوگراواقعیکیازمادران

یوگرفتمیوبهانهکشیدمی پرسید:چرا همچونیوانینمی،

 پرنسخوشحال ببین، باشی؟ برایگاههیچپرنسخوشحال

.زندنمیهرچیزیفریاد

بهمجسمهپرنسکهدرحالیشکستهدلیکمردمریوسو

 من لبگرت: زیر بود، شده کهوقتیشوممیشاددلخیره

.اندخوشحالهنوزافرادیدرجهانبینطمی

وقتی خیریه مؤسسه یک عضو کودکان از بابرخی

سریدیمیزبههمراهبندهایپیشمرنگوکزردهایروپوش

گرتندکه: خارجشدند، کییسایجامعشهر معیطریاضیاز

.آیدمینظربهپرنسخوشحالبسانیکفرشته

عنوان اساسی چه بر را موضو  این شما گرت: معیط

؟ایددیدهراایفرشته؟ملریاکنونهیچکنیدمی

بچه ما بیه. آه، دادند: پاسخ رؤیاهایمانهافرشتهها در را

.ایطدیده

انداختزیراهابچهایبهمعیطریاضیاخطکردونلاهخیره

راقبولنداشت.هابچهاوهیچلاهرؤیاهای

.کردمیشبپرستوییکوچکوینهابرفرازشهرپروازیک

قبلازآنجادورشدهوبهکشورمصریههرتدوستانششش

به شدیدا  زیرا بود مانده جا او ولیکن بودند کرده مهاجرت

یدهبودند،عالقهداشت.یزیباییکهدرآنجاروهاینی

 اولیندفعه هانیپرستو مالقاتکرد بهار در کهزمانیرا

بیکپروانهبیدیوبهیعقکردمیپائینرودخانهپروازطرفبه

زرد بود. جذا هانیرنگمشلول باریکبسیار کمرهای با

بهگرتلوپرداخت.هاآنلذاایستادوبانمودندمی

 گرت: خواهطمیپرستو باشط داشته دوستت معموال اما

بیانکند.بارهیکبهکسیدوستنداردکهمنظورشرا

نیدوستیاوراپذیرفتوکمرشرااندکیبرایاوخطکرد.

.کردمیپروازهانیبودکهپرستومریبا دراطرافچنیناین

 با لمسهایشبالاو را نمودمیآ رودخانه از یهمشاهدو

پرستوازبردمی،لذتشدندمیجادایگونهبدینامواجیکه .

نمودمیاههارعالقهوعش هانیاینطری به چنیناینو

ت.یمامییابستانگذشتهراسپریساخ

چهچهه دیدناینماجرا با اینزدندمیسایرپرستوها که:

ووابستلیمضحکبیشنیست.خاطریعی رفتارهانوعی

زیبابودوپرندگانبسیارهاینیممیوازراستیبهرودخانه

میان النهداشتندهاآنزیادیدر رسید،اما فرا وقتیپائیز

فتند.یمامیپرندگانپروازکردندوازآنجار

رفتند، پرستوها جمیه از پرندگان یمامی اینکه از بعد

اشزنانهازعش کطکطپرستویینهااحساسدلتنلینمودو

 به هانینسبت گرت: خودش با بنابراین شد هانیخسته

مناسبینیستندومنمترسرطازصحبتهطهمدموکدامهیچ

هستندوهموارهدروزشبادبهگرعشوهچنیناینهاآناینکه

سوی خرامندمیهر طنازیآغاز بکنندمیو مطمئنا ی، زارم.

بیشترینیعظیطویواضعراخواهندهانیهرگاهبادبوزدآنلاه

 من دانطمیداشت. همینهاآنکه دائمی ساکنان و بومی

 هستند وکهدرحالیرودخانه دارم دوست را مسافرت من

نیزبایدمسافرتکردنرادوستبدارد.ماآیندههمسر

بامنآیاپرستوسرانجامیصمیمشراگرفتوبهنیگرت:

بسیاردورگرمسیریخواهیآمد؟هایسرزمینیا
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نیعشوه محکط زیرا یکانداد فق سرشرا و بهایکرد

چسبیدهبود.اشزندگیومکانجایلاه

.منایدادهخودتقراریهبازیچپرستوبانگبرآورد:یومرا

 هستند، دور اینجا از بسیار که مصر ؛روممیبهسمتاهرام

بنابراینخداحافظ.

پروازکردیا اویمامطولروزرا پرستوپروازکناندورشد.

اینکهنلامشباینکه پرستوباخوداندیشید: واردشهرشد.

راینشبرادرکجابسرآورم؟امیدوارمکهمکانمناسبیراد

 پرستو بیاسایط. آنجا در را شب یا بیابط ناگاهبهشهر

رادرباالیستونیبیندمشاهدهکردوفریادیازایمجسمه

آنجا گزینط. اقامت آنجا در باید من گرت: و کشید شادی

استکههواییازهبهفراوانیموجوداست.ایگونهبهموقعیت

اهایپرنسخوشحاللحظاییبعدپرستوفرودآمدودربینپ

مستقرشد.

 و نلریست اطراف به اینکمنآرامیبهپرستو کرد: نجوا

خوابیدنشد.یهآمادبستریازطالدارمسپس

نهاد،ناگهانهایشبالاینکهسرشرادرزیرمحضبهپرستو

قطرهدرشتیازآ برسرشریخت.

آسمانشهر در عجبایراقعجیبیاست. اندیشید: پرستو

شودنمییکهابریدیدهیرینچککو روشنوکامال هاستاره.

شمالاروپاوهوایآ .باردنمیدرخشانهستندوهنوزبارانی

 وحشتنادو بینیپیشغیرقابلحقیقتا  البته هطهانیاست.

 چکه کردندمیگاهی خودشانهاآناما روی بر صرفا  را

.ریختندمی

آ فروافتاد.ایقطرهاینزمانمجددا 

قرار مجسمه این پناه در را خود چرا پس گرت: پرستو

مانعفروریختنقطراتبارانیواندنمیحتیکهدرحالیامداده

استدرجستجویبرآمدگیدودکشیکبخاری بهتر شود.

 برود آنجا از و کند پرواز یصمیطگرفتکه پرستو اماباشط.

اینکه بلشایدهایشبالقبلاز سومینقطرهرا وپروازکند،

نیزفروافتاد.

 آنچه از نلریستو باال دقتبه با متعجبدیدمیپرستو ،

قطرات و اشکبودند از ممیو پرنسخوشحال چشمان شد.

 از اشک هایگونهدرشت سرازیر وی .گردیدندمیطالیی

 زیبا بسیار مهتا  نور پرنسدر نلاهشنمودمیصورت و

مترثرساخت.شدتبهپرستویکوچکرا

پرستوپرسید:شماکیهستید؟

مجسمهپاسخداد:منپرنسخوشحالهستط.

؟شماریزیدمیاشکگونهاینپرستومجددا پرسید:پسچرا

.ایدکردهخیسکامال مرا

انسانی قیبی و بودم زنده زمانی من داد: پاسخ مجسمه

 من راگاههیچزمانآنداشتط. ریختن اشک معنی

بزرگزندگیفهمیدمنمی یکقصر در جانمودممیزیرا یی،

کهغطواندوهاجازهورودبهآنجارانداشتند.منسراسرروزها

 با بازی به هاندیمهرا باغ در معاشران باگذراندممیو و

 رقصو به غرو  بزرگقصرکوبیپایفرارسیدن سالن در

اماغوجودداشت.دیواریبینددرگرداگردباشدممیمشلول

چهگاههیچمن پشتدیوارها در که نداشتط آن یوجهیبه

دراریبا بامنبسیارخو وزیباچیزهمه.افتندمیایراقایی

 ههمبود. ی پرنسخوشحال مرا منخواندندمیدرباریان و

راراستیبه رضایتمندی اگر بودم خوشبخت و خوشحال

زیستطوچلونهمُردم؟!خوشبختیمحسو کنیط.منچلونه

کنی.ااندنهادهمرادراینجاهاآنوامدرگذشتهاینکهرحالبه

 اینجا بیندای هازشتییوانطمیاز راهایبیچارگیو شهرم

ینها و نیست ساخته من از کاری هیچ دیلر اگرچه ببینط.

اشکبریزم.یوانطمی

طال از یماما  را یو چرا گرت: خوشحال پرنس به پرستو

؟اندنساخته

 اما چنانآنپرنس که بود گاههیچخواستنمیمؤد 

مسائلشخصیخویشرافریادبزند.

...مجسمهبالحنیآرامگرت:دوریرازاینجا

و ینگ خیابانی در اینجا از دوریر داد: ادامه سپس

بازاستوهایشپنجرهمحقروجوددارد.یکیازایخانهیاریک

 آن میان از یکمیزیوانطمیمن کنار در که ببینط را زنی

و است نحیف و الغر بسیار صوریش است. نشسته کهنه

هایدست یوس  یماما  قرمزش و خراشیدههاسوزنزبر

حالکندمیخیاطیامرارمعاشبرایکهچوناندشده در او .

گراناطیسییهجامیکگلساعتیبرروییکدوزیقال 

درمجیسراآناستیاداشتنیدوستبرایمیکهزیباوبهاء

یهگوشرقصدربارسیطنتیبپوشد.برروییختخوابیکهدر

اودر ایاققراردارد،پسرکوچکومریضزنخوابیدهاست.

سوزدمییبشدیدی مریبا  ازیهبهانو را پریقال یکعدد

گیردمیمادرش اما چیزی قطراتایباریکهجزبهمادر از

اشکبرایدادنبهاونداردزیرامدامدرحالگریستناست.

پرستوی پرستو، پرستو، داد: ادامه مکپ کمی با مجسمه

 یوانیمیآیاکوچک. از شمشیرمجدایهقبضیاقوتسرخرا

ومنقدرتاندشدهسنلیمحکطسازی؟پاهایطبهاینستون

هیچحرکتیندارم.

هاآنپرستوگرت:دوستانطدرمصرمنتظرمهستند.یمامی

 سمت به من از هایسرزمینقبل پرواز ازاندکردهگرم یا
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سرمایزمستاندرامانبمانندواینک

برندمیدرسواحلرودنیلبسر هاآن.

بهنییوفرآبیهایگلاینزمانبرفراز

برایزودیبه.دوستانطاندمشلولپرواز

 به همقبراستراحت بزرگی پادشاه

یابوتروندمی در را خودش پادشاه .

در را او است. کرده محبوس منقش

هایپارچه رنگ زرد اندپیچیدهکتانی انوا  با هاادویهو

 گردنشاندکردهمومیایی اطراف در زردایزنجیره. پشط از

 بالانددادهکمرنگقرار از را او محروظداردودستانشییا ا

.اندشدهپالسیدههایبرگهمانند

یونبایدفق  پرستویکوچک. پرستو، پرستو، پرنسگرت:

 شبیکبرای باید بیکه بمانی من باشی.رسانپیامبا من

ینها و غملین بسیار مادرش و است یشنه خییی پسرد

.باشدمی

ف من داد: پاسخ پرستو دوستکنطنمیکر را پسرها که

 قبل یابستان باشط. رویرودکهوقتیداشته پروازایخانهبر

کردممی و گستاخ پسر دو دائما اد بی، که بودند آنجا در

هاسنگازآنکدامهیچ.البتهکردندمیسنگبهطرفطپریا 

پروازیوانیطمیبهمناصابتنکردند.ماپرستوهایافواصلدور

معروفک چاالکی به که هستیط پرندگانی جزو ما نیط.

باشیطمی عدمحرمتیبییهنشانولیکنچنینکارهاییرا و

.دانیطمیرعایتحقوقسایرین

با بود، پرنسخوشحالکهبرایپرستوبسیارمترسفشده

ست.یغطواندوهبهاونلر

است خیییسرد هوا گرت: پرستو دراما یو امشبمنو

شماخواهطبود.رسانپیامهمدیلرهستیطومنکنار

پرنسگرت:متشکرمپرستویکوچک.

شمشیرپرنسیهقبضآنلاهپرستویاقوتدرشتقرمزرااز

درآورد برفراز هایبامو بهپرواز برجدرآمدشهر کنار از او .

 گذشت شهر کییسای بیند جایی مجسمه هایفرشتهکه

اوسپسازکنارقصریگذشت نصبکردهبودند. مرمرینرا

.اینزمانرسیدمیکهصدایرقصوآوازازداخیشبهگوش

دُزدانهبهبالکنآمدند.پسراشدلباختهدختریزیباهمراهبا

عجبآسمانپُراشمعشوقهجوانبه استوایستارهگرت:

عش عجبقدرتشلرفیدارد.

برایموقعبهداد:منامیدوارمکهلباسطرادخترزیباپاسخ

 دستور من سازند. آماده رقصدربار گلامدادهمهمانی که

خیاططخیییینبلاماساعتیرابررویلباسطگیدوزیکنند

است.

 او گذشت. رودخانه از پروازکنان راهاییفانوسپرستو

 دکل فراز بر که کرد بودند.هاکشتیمشاهده شده آویخته

پرستوبهمسیرشادامهدادیااینکهازمحیهیهودیانگذشت.

بایکدیلربودندزنیچانهپیررادیدکهدرحالهاییهودیاو

 هایشانسکهو وزن مسی یرازوی در پرستوکردندمیرا .

بهدرون رسیدو انداخت.هاخانهسرانجامبهمحیهفقرا نظر

 و کشیده دراز یختخوا  روی دستخوششدتهبپسردبر

 مریب و بود خستلیکردمیقراریبییب از نیز مادرش .

مرر درازکشیدهوبخوا رفتهبود.

پرستوامیدوارانهنزدیکشدویاقوتدرشترابررویمیزو

اویهانلشتاندرکنار برگرداگردآرامیبهزنخیا گذاشت.

ه باعپحرکتآرام زدن بال با و کرد بهیختخوا پرواز وا

پسرشد.داریبسمتپیشانی

چلونهاستکیهاندکپسر باخودشگرت: آرامشدهبود،

؟شایداحوالطدرحالبهترشدنکنطمییککهاحساسخن

است.اوآنلاهبهخوابیدلنشینفرورفت.

پرستوباپایانمرموریتشبهنزدپرنسخوشحالبرگشتو

اینچیز اوگرت: برایشبازگونمود. بود، انجامداده آنچهرا

 گرما احساس من که است هواکهدرحالیکنطمیغریبی

همچنانسرداست.

آناستکهعملبسیارخوبیبهخاطرپرنسپاسخداد:این

.ایددادهراانجام

احساسفکربهپرستویکوچک رفتو آلودگیخوا فرو

نمودلذادرهمانوضعیتبخوا رفت.

رودخانهپروازکردودرسویبهروزبعدفرارسیدوپرستو

آنآبتنینمود.

کهدرحالعبورازرویپلرودخانهبودباایدنیادیدهعابر

یاست.یکیوجهجالبیهپدیددیدناینصحنهگرت:عجب

درزمستان!هطآنپرستو!

 کهوقتیاو با را ماجرا یمامی رسید، خانه بهویا آ به

رشتهیحریردرآوردوبرایروزنامهمحییارسالکرد.

ولیکنممیوازشدمیاینموضو یوس اغیبمردمبازگو

.کردنمیمراهیمیبودکهکسیعیتوعم موضو رادرد

 قرارکهدرحالیپرستو غرور و احساسجوانمردی اوج در

.اوباردیلرروممیداشت،باخودشگرت:منامشببهمصر

یمامیبناهایعمومیشهررابازدیدکردومدییهطبرنود

بیندکییسانشست.یهمنار

جیکجیکهاگنجشک،کشیدمیپرستوبههرکجاکهسر

 گونهبدینکنانبرایهمدیلر پچ چیزدندکرمیپچو چه :
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پرستوازاینموضو بسیارلذتاماعجیبیراشاهدهستیط

.بردمی

باالآمدوهواراروشنکرد،پرستوپروازکردکامال وقتیماه

بهنزدپرنسخوشحال بازگشتو پرنسگرت: گونههیچآیا.

؟ایکردهمقدماییبرایرفتنبهمصرفراهط

.امساختهپروازیهمادآمنفق خودمرانهپرستوگرت:

خواهینمیآیاپرنسگرت:پرستو،پرستو،پرستویکوچک.

دیلردرکنارمبمانی؟شبیککه

 هستند. منتظرم مصر در دوستانط داد: پاسخ هاآنپرستو

آنجا در کرد. خواهند پرواز بزرگ آبشار سمت به فردا

همچنیندراندلمیدهآبزیهایعیفآبیدرمیانهایاسب .

که دارد وجود جنسسنگخارا یختسنگبزرگیاز آنجا

رابررویآنمستقر"آگاممنون"مجسمهپادشاهمنطقهبنام

.اندساخته

 او بهیماشایستارگانپرداخت. زمانیپرستویمامشبرا

هستارکه قدرتی یمام با کرد، درخشیدن به شرو  صبح

نظرآوردسپسساکتبرکشیدفریادیازشادی اودر ماند.

رود ساحل بر ایخانهکه در پروازهایسرزمینبزرگ گرم

بهکندمی آ  نوشیدن برای زرد شیرهای عصر هنلام و

 اندآمدهساحلرودخانه یاقوتهاآن. دارایچشمانیهمانند

ازغریدنآبشاربزرگداشتند.یرمهیبکبودبودندوغرشی

ستویکوچک.منمردجوانیپرنسگرت:پرستو،پرستو،پر

 انتهایشهر در ایاقکبینطمیرا در زندگیزیرشیروانیکه

کندمی روییکمیز بر او باشدهخط. استکهسطحشرا

 اندپوشاندهکاغذ جوان، مرد کنار لیوان در ازایدستهو

هایبنرشه موهایمرد دارند. قرار مجعدایقهوهپالسیده و

مچونانارقرمزندوچشمانیدرشتوههایشگونههستندو

رابرایاینامهیامتننمایشکندمیدارد.اویالشآلودهخوا 

بهپایانبرساندیئایرکارگردان سردچنانآنهوایایاقاما

هیچآیشیدربخاریایاقش بهنوشتننیست. استکهقادر

 باشدنمیروشن در گرسنلی شدت از او هآستانو غشی

قراردارد.کردن

من شبیکپرستوگرت: اینجا بهشمامانطمیدیلردر یا

 داری. مهربانی قیب واقعا  یو بکنط. راستیبهآیاکمک

یاقوتدیلریرابرایتببرم؟خواهیمی

پرنسگرت:افسوسکهیاقوتدیلریندارم.اینکچشمانط

آنهاآن.اندماندهباقیهستندکهبرایطباارزشیینهاچیزهای

کمیا را یکنو یاقوتکبود ایناندساختهاز راهایاقوت.

.لطرا بیاویکیاندآوردههزارسالقبلازهندوستانبهاینجا

راازچشمانطبیرونبیاوروبرایآنجوانبینواببر.اوهاآناز

ببردوبرروشدوبابهایشجواهرفروشییاقوترابهیواندمی

رایمامکند.اشنمایشنامهدیابتواندغذاوهیزمبخر

 من پرنسعزیز. گرت: کاراینپرستو انجامیوانطنمیرا

بدهط.سپسازشدتیرثرشرو بهگریستنکرد.

پرنسگرت:پرستو،پرستو،پرستویکوچک.لطرا بیاوآنچه

انجامبده.گویطمیبهیو

سانبدین ویکیپرستو درآورد را پرنس چشمان از

بهآنجاآسانیبهایاقکزیرشیروانیرفت.اوسویبهپروازکنان

رابرسقفخانهیافتبنابراینایحررهرسیدودرانددزمانی

بهداخلایاقرسانید. بهچابکیازحررهعبورکردوخودرا

بود نموده مخری دستانش میان در را سرش جوان مرد

ص بنابراین بال هایزدندای نشنید را پرنده کهزمانیاما

باالگرفت،درکمالیعجبدر گشودوسرشرا دستانشرا

 چشمانش عددیکمقابل کنار را کبود هایبنرشهیاقوت

د منیپیمرده زد: فریاد شادمانی کمال در بالفاصیه او د.

 را او و بود بزرگخواهط خداوند سپاسلزار خاطرهمواره به

رابهایمامامنمایشنامهیوانطمی.مناینکستایطمیشمحبت

برسانط.

 پرستو بعد، رویدکلسویبهروز بر و کرد پرواز لنلرگاه

اومیوانانیرامشاهدهنمودکهبایککشتیبزرگفرودآمد.

بزرگازهایصندوقمشلولبیرونکشیدنهاطنا کشیدن

 بودند. کشتی مریبا هاآنانبار صندوق هر آوردن باال برای

:آهای،طنا راباالبکشید.زدندمیفریاد

بهمصر منقصددارم آنانگرت: به صدایبیند با پرستو

ازمیوانانیوجهیبهاونکردند.کدامهیچامابروم

نزد به و کرد پرواز پرستو لذا بود آمده باال ماه زمان این

یاامآمدهمجسمهفریادزد:منپرنسبرگشت.پرستوبادیدن

باشماخداحافظیبکنط.

 پرستویکوچک. پرستو، پرستو، جوا گرت: آیاپرنسدر

دیلرهطنزدمنبمانی؟شبیککهخواهینمی

 برفوسرما حاالزمستاناستو بهزودیبهپرستوگرت:

 برکهدرصورییرسندمیاینجا مصر کشور در گرم خورشید

خرما یابدمیدرختان هاییمسا و در هایلجنینبل

هحاشی ی اندلمیدهرودخانه من دوستان فرازایآشیانه. بر

بهنظارهکبویرهایواندساختهمعبدشهر سریدوصورییرا

اندنشسته با بلوبغکه گرتلو به همدیلر .اندمشلولبا

یردگویطولیراستیبه پرنسعزیز،منمجبورمکهشمارا

اینجاهرگ به آینده بهار من کرد. فراموشنخواهط را شما ز

درگردمبرمی یا آورد خواهط همراه به زیبا جواهر دو و

قراربدهط.یاقوتقرمزیکهقرمزیراتمجسمهمقرهایخالی
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ازگلسرخباشدویاقوتکبودی

 یرآبیکه دریایعمی  نظربهاز

د.یآ

پرنسخوشحالگرت:درمیدان

دخترد شهر، پائینی

کهفروشیکبریت است ایستاده

آ هایشکبریت جوی درون

اندگردیدهریختهوضایع پدرشاورا ینبیهخواهدسختیبه.

کسبنکندوبهخانههاکبریتکرداگرپولکافیازفروش

دخترد اوبدینخاطرازیرسدرحالگریستناست. نبرد.

لختکامال شوجورا بهپاهایشنداردوسرکوچکشکر

وبهاوبدهیادربیاوربنابراینلطرا بیاوچشطدیلرمرا؛است

موردضر وشتطپدرشقرارنلیرد.

دیلررادراینجابمانطشبیکپرستوگرت:منقصددارم

 یوانطنمیاما آنصورتدربیاورمچشمترا کامال چوندر

واهیدشد.نابیناخ

از منخودم پرستویکوچک. پرستو، پرستو، پرنسگرت:

.امکردهشمایقاضا

بنابراینپرستوچشطدیلرپرنسراازحدقهخارجساختو

روانهشد.اوبهدنبالدختردکبریتفروشرفتوسرعتبه

یافتسپسجواهر باحرکتیسریعدربهاگرانوقتیاورا را

قراردادوازآنجاگریخت.ددخترهایپنجه

 خرده چه زد: فریاد هشیشدخترد آنلاهی او قشنلی!

دوید.اشخانهسویبهخندان

او به و پرنسبازگشت نزد به و کرد پرواز مجددا  پرستو

اینک بنابراینمنبرایهمیشهدرایدشدهنابیناکامال گرت:

.مانطمیکناریان

 گرت: بینوا کونهپرنس سررتپرستوی به باید یو چک.

ادامهبدهیوبهمصربروی.

من گرت: یهمیبراخواهطمیپرستومجددا  نارتکشهدر

پرنسبخوا رفت.یپاهاینراگرتوبررویبمانط.پرستوا

رو بر را بعد روز سریاسر پرنسنشستویهشانیپرستو

ماجراهایبرا کفییعریبیعجیشاز کرد در هایسرزمینه

مختیفشاهدشانبودهاست.پرستوبهپرنسدرمورد:

لبرساحلیطوهایردیفهدرکگرتیقرمزهایلکلک

دیراصکوچکهایماهیهایشاننودوباایستندمیلیرودن

.کنندمی

یبرا کابوالهولصحبتیهمجسمشاز همان هکیسکرد.

اکاریبسیقدمت واراستکابانخشیبیکدرکنیهنداردو

ایراقاتگذشتهجهانباخبراست.یههمستادهاستوازیا

بازرگانان ییعریاز کف کرد آرامیبهه شترهاکدر شانینار

یطریط کنندمی  دستییهرباکهاییسبیحو در

.چرخانندمی

هدربار یپادشاهی گرتیبسهایکوهدر دور پوستکار ه

جامبزرگراپرستشیکاهاستویمردمانشچونآبنوسس

.کنندمی

درختنخلیکهبرکگرتیدرموردماربزرگسبزرنل

ب و زده روزشبانهشیشکستیچنبره بهیعسیهایکیکبا

.اندمشلولاشیلذیه

بزرگایدریاچههبرکردکصحبتهاییکویولهنازیهمچن

 کهاییقای کمکبه با یبسهایبرگه پهن ،اندساختهار

کنندمیرانیقای  با مبارزهیعظهایسنجاقکو به دائما  ط

.پردازندمی

پرستو عزکیپرنسگرت: و برایوچولو یو چیز، یزهایطاز

یعج و ییعرآوریحیرتب عمرتکایکردهف طول در ه

 ایبودهشاهدشان برایچیرینعجیباما همانایزها من

نیحملیزمنسریهیوس مردانوزناناکهستندیمصائب

اشوندمی در هی. ماجراینجا بیرعجیبییچ ویچارگیاز

برکوچکینپرستویبنابرا؛مردموجودنداردیبدبخت لطرا  ،

 پرواز من شهر اکفراز در آنچه از و ین طیبرابینیمینجا

.یبازگو

ازهرکردمیهپرستوبرفرازشهرپروازکبودچنیناین یا

اوضمنپروازهاباخبرگذردمیآنچه ردکشمشاهدهیگردد.

گروهک خوشحالیه یبا مسرتدر زهایخانهو بایبزرگو

بیبیگروهکهدرحالیکنندمییزندگ با دریچارگینوا

هایکانال مسخوابندمیفاضال  در او پروازیکیاریرهای.

ک و دایگرسنهانکودکیپریدهرنگهایصورترد یرا هکد

 هاخیاباندر زاندسرگردانهاکوچهو در ی. دوهایپایهر پل،

داشتندیادریدهبودندوسعیلرخوابیدیکنارکپسربچهدر

یلرسهیبدنهمدیگرما گرتندمیلریدیکبههاآنطشوند.

برسرشانگذشتمیهازآنجاکی.نلهباناندگرسنهیییهخک

ازآنجاهابچهدوینجابخوابیددرایهشماهانباکدیشکادیفر

انبارانومهسرگردانماندند.یخارجشدندودرم

 با وقایایهمشاهدپرستو ازین پرنسبازگشتو نزد به ع

فنمود.یشیعریدهبود،برایآنچهد

وانددادهطالپوششهایورقهازایالیهپرنسگرت:مرابا

رکمنف.یوبهفقرابدهیراورقهبهورقهبردارهاآندییوبا

اککنطمی یعدادیه بتوانند طالها فقین مردم رایاز ر

آورند.وجودبههاآنیدرزندگینندویحولکخوشحال
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 هایورقهپرستو را دیکیطال بدنیلریپساز سطح از

لختشدکامال هپرنسخوشحالکنیمجسمهخارجساختیاا

رنگخا بدنشبه ییسترکو یو پرستودرآمدره کوچکی.

جهصورتیرد.درنتکطینفقرایقسیطالرابهایورقهییمام

نقشبستهاآنهایبچه لبانشان بر خنده و شدند گیلون

 با بازهایلباسآنلاه به کیمناسب در وهاخیابانردن

پرداختند.هاکوچه

د.یخبندانفرارسیبارشبرفآغازشدوبعدازآنسرماو

اربراقیبسهاآنراانلارازنقرهساختهباشند.هاخیابانسطح

 درخشان نمودندمیو یطوهایقندیل. همانندیل خ

جنسییخنجرها یرکاز از هایلبهستال زانیآوهاخانهبام

اغیبمردمشهر دندویوخزدارپوشیپشمهایلباسبودند.

کیپسرها ویمخمیهایکالهوچولو گذاشتند سر بر

ردند.کخبهپایخصوصمهایاسکیت

حاضربهاماشدمینواسردیروسردیریبکوچکیپرستو

شدکدیر پرستو نبود. پرنس دوستیردن را پرنس دا 

ازشدتگرسنلداشتمی او یهپنجرنارکردوبهکپروازی.

مقدارکیرفتوزمانیینانوا نبود، حواسشبهاو ازیهنانوا

ردیاباکیبرداشتوخوردسپسسعزرایدوررهاینانخرده

ند.کبالزدنخودشراگرم

پرستواحساسیضعفیمام گرفت. فرا ردکبدنپرستورا

لریدباریکردوکخواهدمُردلذابایمامقواپرواززودیبههک

رو هشانیبر ی زمزمه پرستو خداحافظکپرنسنشست. رد:

سط.یادستتراببودهیمیز.اجازهیپرنسعز

پرستو خواهیمیهک،منخوشحالطکوچکیپرنسگرت:

برو مصر به یسرانجام یو اازحدبیش. یدر بهترایماندهنجا .

بجاهایطگونهاست ببوسیرا راکهچونیدستط منهطیو

.دانطمیشیدوستخو

بهزودیبهپرستوگرت:منقصدرفتنبهمصرراندارم.من

هخان ی روممیمرگ است. خوا  برادر مرگ طوراینآیا.

ست؟ین

 بوسهایگونهاو را زیپرنسخوشحال به آنلاه پاهاید یر

مجسمهافتادومُرد.

ازدرونمجسمهیزیدنچکیبیریعجینلحظهصدایدرا

رس گوش برخیبه انلار شیچید حال در بودند.کزها ستن

خبندانینطاقتیشازایمجسمهبیهقیبسربکنیقتایحق

شا بیو هط نیچارگید را قسمتیقسیمردم دو به و طیافته

شدهبود.

م در شهردار بعد، روز زدنیصبح قدم به بزرگشهر دان

هکید.اوهنلامیتجوکشهرشریپرداختیادرجیسهشورا

مقابلستونوس م یاز گذشتمیدان پرنسیهمجسمبه

پرنسخوشحالرا هکدینیببخوشحالنظرانداختوگرت:

ختافتادهاست!یچلونهزشتشدهوازر

یکی شهرداریشورااعضاءاز سخنان با موافقت در شهر

باشدهاست.یهزشتونازکراستیبهگرت:

دنمجسمهیدیهدرآنجابودندبراکیمردمیسپسجمیل

رشافتادهیشمشیهقبضاقوتسرخازیشدند.یکبهآننزد

ازیچاثریمحلخودشاننبودندوهلردریبود.چشمانشد

مجسمهبرجانماندهبود.ییشطالکرو

حق در گرت: اندیشهردار وضعش بکیقت هطیچارگیاز

گذشتهاست.

یعضوشورا ببیهشهرهطگرت: چارگانهطبدیرشدهیاز

است.

 در ادامهداد: پاهاکشهردار دهیمُردهدیهپرندیکشینار

باشودمی ما ی. ایاعالمیهد ینکمنتشر اجازهکط پرندگان ه

متنیبایشهردارینجاراندارندومنشیمُردندرا آندفورا 

ند.کهییهرا

 بالفاصیه شهردار دستور همجسمبا رای خوشحال پرنس

دند.یشکنیپائ

ستویبانیلرزینمجسمهدیازهنرمندانشهرگرت:ایکی

شهرمانخواهدداشت.یبراایفایده

ردندوکذو ایکورهپرنسخوشحالرادریهمجسمهاآن

 یا داد دستور درگیرییصمیطیبراییگردهمایکشهردار

لبدهند.کیاسترادهازفیزحاصلازمجسمهیشیموردچلونل

گردهما در باییاو ما البته یگرت: هییهیلریدیهمجسمد

د.یمرابسازیهمجسمهککنطمیشنهادیومنپامنمائی

اعضایسا نیشورایر یشهر هرکدامز هایشانسخنرانیدر

پطوربه یجداگانه دادند کشنهاد ایمجسمهه هییههاآناز

م در و یشود با نزا  به لذا گردد نصب شهر لریدیکدان

 ■مشلولبودند.کاراینبههاساعتپرداختندویا
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 «دومقسمت » 2441برنده جایزه نوبل  «کنزابورو اوئه»مصاحبه با  
«غالمرضاآذرهوشنگ»مترجط


 افتادمکهروشیساللشصتدر ممکناستطبهاینفکر

 اثر خی  چلونلی از من یصور باشد، یوانستیمنادرست

زمانیکهنتوانطفضا باشدومنهنوزهطیا یخالییاشتباه

اما؛زنطیمرویکاغذپیداکنط،دستبهبازنلریبرایاصال 

 وارد همرحیحاال شدهی بازنویسیدوم ساده خییی من ام:

نوشتهیروروانایمرهوم،نسخهکنطیم ام.یرازآنچهکهقبال 

منبهنویسندگانیکهموف هستندباهردوسبکبنویسند،

 احترام سیین-گذارمیمبسیار 1مثل سبک هط بسیارکه

ایداردوهطسبکیسادهوروان.پیچیده

( یرییوژی در را سبک این دروغین"(گانهسهمن :"زوج

خداحافظ،"و"غملینیهچهرکودکیبا"،"یخسیهبچ"

مردانجوانعصرجدید،به"داستان.بهکاربردم"کتا من

خیزید! نوشتط"پا سبک همین به نیز را در؛ کار این اما

ممج قدیمیداستانوعه کویاه درهای است. شده منتشر یر

بهصدایواقعیخودمگوشخواستطیم،داستاننوشتناین

کنط منتقدین؛ بهسببوجودجمالتمشکلوهمچناناما

.کنندیمایناثربهمنحمیهیهیچیدپساختار

نامگرفتهاست؟"زوجدروغین"گانهسهاماچرااین -

یکامامنیصویریاز؛هستندشوهرهازنوزوجواقعی، -

ام.حتیدرآغازفعالیتط،دراولینساخته"زوجدروغین"

"هاشییککنهاراپرپرکن،بهبچهشکوفه"رمانبیندم،

 برادر و یرشجوانراوی .هستند"دروغینزوج"یک

یقریبا  شخصیتیطکارهاییمامدر هاییداشته، که یاام

اندیوانستهیااندبودههایینزوجیتدرگیرقیدوبندچنی

.بندیاییرهاازآن

یکموضو روشنرکرانهراشماهایتان،ازرمانیاپارهدر -

یکشاعرکهآثارشراباوسواسمعموال -کنیدیمدنبال

خوانیدیم هاآنو قرار اثریان بافت در دردهیدیمرا .

اینشاعربییک"بهپاخیزید!،مردانجوانعصرجدید"

در یوماسآسآر."واروپشتک"است، دراست9. و

بهشت" در2هاکیطچی"پیواکیاز شما اینکار است.

خدمتچههدفیاست؟
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 - Céline 

6
 - R. S. Thomas 

7
 - Kim Chi Ha 

آثارهایرمانایده - هایمنمریب استبا

ام.اینراخواندههاآنیافییسوفانیکهدرآنبرههشعرا

 امکان من به ضمن در مورددهدیمروش در که

برخوردار زیادی اهمیت از نظرم به که نویسندگانی

هستند،بامردمصحبتکنط.

به9وقتیدردههبیستزندگیبودم،استادمکازوئهوایانابه

معیط نداری یصمیط چون که گرت ادبیامن یاتپرفسور

پسبایدخودآموزی منکنیبشوی، دودورهدارم،میشهه.

یامترکریمتمرکزیسندهنوکهبررویسالهپنجیهدوریک

رویموضوعیخاصکارسالهسهیهدوریکوشومیم که

می از را مناینکار وپنجبیستکنط. .کنطیمساللیدنبال

 دوازده از هدوربیش رویسالهسهی بر که وقتی دارم.

مییموضوع کار شبمطالعه صبحیا اغیباز .کنطیمکنط،

یمام استو نوشتهشده کهیوس نویسنده یماممطالبیرا

آثا مورد در که را راریرسیرهایی شده نوشته نویسنده آن

.خوانطیم

 دیلری زبان به را مطیبی که خوانطیموقتی مثال ،

صرفخواندن"چهارفصل" اولرا سهماه بخشیکالیوت،

1ایستکوکر"مثال ،آن
وبارهاوبارهاآنرابهزبانکنطیم،"

خوانطیمانلییسی زمانیکهآنرا بسپارم.بهخاطرخو یا

یهیرجمیکبعد پیدا وآنراکنطیمخو ژاپنیازآنرا

 خاطر به باسپارمیمهط را متن دو این بارها سپس هط.

آنیهیرجموزبانانلییسیبهاصییمتن–کنطیممقایسه

ژاپنی زبان قرار-به مارپیچی در احساسکنط که جایی یا

وگرفته ژاپنی متن انلییسی، متن از است یرکیبی که ام

.گیردیمخودم.ازدروناینمارپیچاستکهالیوتشکل

جالب- یئوریاستخییی از شما وکه ادبی های

دورهپیوهش در آکادمیک بهرههای خود مطالعایی های

بیشترگیریدیم نویسندگیخالقدر نقدادبیو آمریکا، در .

.هستندینلاینگیاریباطدرمواقعباهط

گذارمیماحترامپیوهشلرهامنبهبیشتر- هاآناگرچه.

 محصور محدودی فضای در را بهکنندیمخود موف  اما ،
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 - Kazuo Watanabe 

1- East Cocker  در نام روستایی در حوالی شهر سامرست

 انگلستان
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 یهاراهکشف خاص نویسندگانی آثار خوانش نیزخالق

.شوندیم

دانتهبهپیوهشییتسبییک،یهدرباروقتی مراجعهیا ها

پیوهشکنطیم این یمام مطالعه، را متوجهکنطیمها ،

ازاینطری ؛وشومیماینپیوهشلرانبسیاربینهاییراوت

 زیادی چیز پیوهشلرگیرمیمیادگیری سال، چند هر ی.

 هدربارکتابی ی دانته هطکندمیمنتشر پیوهشلر هر و

پیوهشلریکخاصخوددارد.منهرسالکارهاییرویکرد

وبهوسالبعد،کارهایپیوهشلریدیلرراکنطیمرادنبال

.رومیمهمینیرییبپیش

؟کنیدیمافرادراانتخا ینچلونهاشما -

وقت - بعضی این هیجنتها منی مطالعایی روند طبیعی

 مثالعنوانبهاست. بییکمرا کشاندیمییتسسویبه،

ها.بعضیوقتکندمیدانتههدایتطرفبههطمراکهاو

یک.مندردهدیمیصادفیرخکامال طوربهاینامرهط

ویوقریدرولزداشتط.درانلیستانبودمسررمطالعایی

 که روزی سه کتا آنجادر مطالعهبودم، برای هایی

یافتط بهباریک. ویفروشکتا یک رفتط ازمحیی

مسئولآنجادرخواستکردمکهچندکتا بهانلییسی

او شاعریکشعرازیهمجموعیکبهمنمعرفیکند.

البتهواحیراآنن شدکهاینهطیادآورمعرفیکردو

.یوماساسخوبینداشتهاست.نامشاعرآر.فروشکتا 

 من و کتا ییمامبود خریدم. را او کهطورهمانهای

هاآن مطالعه کردمیمرا او که شدم متوجه ینیرمهط،

کارهایاورامطالعهیوانستطمنوآنناحیهاستشاعر

لترکنط.احساسکردمکهاونقا مشتردبسیاریباوا

 چندکه هر خیییمتراوتهاآنبنجامیندارد، نظربه

رسندمی دو هر مرزیمیانبیهاآن. عرفاندر دینیو

گرفته قرار اند. افتادم فکر این به که یوماسوانلار با

ایط.مثیثیراشکلدادهبنجامین

طورینا - نظر هستید،رسدیمبه سرر در وقتیشما که

.دهیدیمبیشتروقتتانرادرهتلبهمطالعهاختصاص

بعضیمکانبیه - از من بازدیددرستاست. هایدیدنی

هایشیکرفتنبهرستورانایبه،اماهیچعالقهکنطیم

 ندارم. را بارها،نوشیدن رفتنبه با نه اما دوستدارم،

.کشدیمصورتکارمبهدعوادراینچون

؟کشدیمدرچهموردیکاریانبهدعوا -

کنطیمحداقلدرژاپن،هرگاهبافردروشنرکریبرخورد -

 به امپراطورکه عالقه کندمیابراز عصبانی .شومیم،

پاسخمنبهچنینفردیناگزیرجوریخواهدبودکهاو

البته،این.شودیمدعواشرو جاینهمازورنجاندیمرا

 رخ زمانی فق  نوشیدهدهدیمدعواها زیادی من که

باشط.

؟بریدیمکشورلذتازشماازسرربهخارج -

کهدرجاییکههستیدایننیستایبهترازهیچیجربه -

 کنید مطالعه را کهمتنی باشد.آنجادر شده نوشته

خواندنآثارداستایوسکیدرپترزبورگ.خواندنآثاربکت

 دوبیین. در جویس ناپذیر"وییهبهو "نام
در91 باید

ایرلند از خارج در بکت البته، شود. خوانده دوبیین

نوشتیم هرحالبه. روزها این در که سرربهوقتی

پرومیم و دارم همراه خودم با یرییوژیبکترا ایانش،

 ناپذیر"هطبا "نام از منهرگز آنخواندنخواهدبود.

شوم.خستهنمی

چهمطیبیهستید؟یهمطالعدرحالحاضرمشلول -

اشعار - آخرین خواندن مشلول حاضر، حال ییتسدر

هستط در هایسالکه 9191بین سروده9191یا

ییتس.نداشده هرتادوسهدر مندرگذشتساللی و

کنطیمسعی سنفعییمن، در او هرتادودوبرهمطکه

چلونه بودساللی، کهاوازاشعارموردعالقهیکی. امرا

 یکهرتادودر دارم: همراه به سرود یک"ساللی

خوانده"چمن99آکر بارها و بارها منآنرا سعی. و ام

امبتوانطآنرابس دهط.رمانبعدیمندرموردکرده

 افراد از سالکهنگروهی استدیوانه از ، یکجمیه

.دارندیزیآمجنونکهافکارمدارسیاستیکونویسرمان

اشعار دادهییتسدر یکان مرا که است خاص بیتی

هوسوس"است: ی وسوسه"است.صدابیمن هایمن

نداشته زندگی در زیادی وسوسهسرکش اما راام، ای

کهداشته ییتسام آن مردیکدیوانلی":گویدیمبه

بکند،باوغریبیبعجییتسکسینبودکهکارهای."پیر

 ایندر خواندنهایسالوجود به پایانیعمرششرو 

نیچهبهاین یونانافالطون،درزمانیهگرتنیچهکرد.

 استناد کندمیباستان، هیشرکه دری جالب چیز هر

دیوانلیوجنوناست.

صرف مندوساعتیرا فردا نیچهخواهطیهمطالعخو ،

 یا جنونیهیدایدربارهدیلرییهنکتکرد پیدامردان زده

 اما یهمطالعاینکنط، از ییتسخواهدذهنیهیچدرنیچه

وبود اززاویهدیددیلریدهدیمبهمنامکان؛ کهنیچهرا

.ییتسهمراهبامطالعهنیچهیهیجرببررسیکنط،
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 - The Unnameable 
11

 مترمربع 4448آکر واحد مساحت اروپایی برابر با  - 
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-  کردید یشریح شما که را ذهنروشی از دنیا یادیدن

دیلراییسندهنومنشور هطآیااست. شما خوانندگان

؟بینندیمدیدشمایهیزاوجهانرااز

،دنیاراشومیم.یوماساسآر.یاییتسوقتیمنجذ  -

،اماباورندارمکهشمابتوانیددنیارابینطیمهاآنازدید

 نلاهاز ببیند. یکفردمعمولییسنورمانیکنویسنده

 اینیکبیشتردرواقعاست. است. غیرعرفانی موجود

بییک وییییط است. مهط بسیار بودن –ییتسوجهانی

اند.افرادخاصیبودههاآن

رقابت - در خودیانرا باناناو99یموراکامهاروکیباشما

؟بینیدیم99یوشیمویو

،بهسبکژاپنی.کارهاینویسدیموروانسادهیموراکام -

زبان به او یرجمه استقبالروبروشودیمهایدیلر با و

بهمی درشود. او چین. و انلیستان آمریکا، در وییه

هعرص پیداکردهی جایلاهی خود برای جهانی ادبیات

 است، را99میشیمایوکیوولی امکان این من خود و

ادبیاتژاپن استکهدر اولینبار چنینایراقینداریط.

خواندهشدهاست،اماوقتیبهعقبهطمنآثار.افتدیم

،مطمئننیستطکهحتیدرژاپنخوانندگانکنطیمنلاه

نمییپروپاقرص اماخواهطمقایسهداشتهباشط. ایبکنط،

 خواهدیمدلط یهیرجمکه آثارم پروپاقرصخوانندگان

 انلیستانبیشتریدر آلمانداشته و فرانسه منباشد.،

نمی امایالش باشط، داشته زیادی خوانندگان که کنط

باخواهدیمخوانندگانفرهیختهبرایطمهطهستند.دلط

 هدربارمردم اندیشهی و عمیقا ادبیات من در که هایی

کسیکهدریمامطولعنوانبهاندحرفبزنط.نروذداشته

دزندگی آن با امیدوارم بوده، ادبیات ازاشدرگیر سته

داشتهکنطیمنویسندگانیکهفکر مراوده مهطهستند،

 است، سعید ادوارد من اول انتخا  وییهبهباشط.

.حتیاگربهنظربرسدکهمنگوششریخاهایکتا 

ندا امابهسعیدفکرشتهباشطشنوا ایدهکنطیم، هایاو.

بهمنازبخشمهمی او است. برگرفته در کارهایمرا

یازه بیان که کرده کنط،کمک پیدا ژاپنی زبان در ای

اوراخیییدوستدارم.یرکرینودرژاپن.شخصا 

بودهاست.رینششمابامیشیماپیهرابط -

ازمن - وقتیکهمتنرراو منتشر"یساللهرده"است. را

اینکارخیییزایبهمننوشتکهاکردم،میشیمانامه
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 - Haruki Murakami 
13

 - Banana Yoshimoto 
14

 - Yukio Mishima 

،زندگیجوانداستاندراینکهاینبرایخوششآمده؛

میشیما؛وبهیصویرکشیدهاستییگراراستدانشجوی

کردهاحتماال  فکر شینتویسط،امخواستهیمکه

گاهیچهمنامپراطورپرستیرایقدیرکنط.وناسیونالیسط

کنط.نداشتهقصد یقدیس را یروریسط که فق ام

جامعهمی و خانه از که را جوانی رفتارهای خواستط

دردشود.،گروهیروریستیپیوستهیکوبهشدهرانده

 در دیلراینامهاما در همجموعکه منتشرنامهی او های

شلرتشده، نوشتهکهاورا کهمنزدهکردهمیشیما چرا ام،

راآمیزیینیوهیهنامکسیچنینمعموال ام.بودهبسیارزشت

ن میمنتشر نامهمثالعنوانبهکند. در ناب، هیچوکاهای ف،

یازمانیکههرشدهباشدیوهینبهکسییما مستقکهیهنام

 بودند، منتشرنشددوطرفزنده خدایناشرین؛ میشیما اما

کردند.خواست،ناشرینچاپمیمیبودوهرچیزیراکه

نوشتن - ینهاییبه دارندکهدر نویسندگانزیادیاصرار

رمان راویان اما شمابپردازند، -های که نویسندهاغیب

-هستند در که نشوقتی درازیمنایاق یخت روی

کشیده هستند. نوشتن و خواندن مشلول شماآیااند،

؟نویسیدیمخانوادهدرکناریانهست،کهدرحالی

احتیاجندارم.وقتیکهمشلولمنبراینوشتنبهخیوت -

نیازینمییاخواندن خانوادهنوشتنهستط، از بینطکه

کهدرحالی،کنطیمنشیمنکارقدرایاجداباشط.معموال 

کههیکاریوزمانی.دهدیمهیکاریبهموسیقیگوش

 دارند، حضور همسرم من ادامه کارم چوندهطیمبه ،

نوشته بارها و بازنویسیبارها را رمانکنطیمهایط یطها.

نایمام همیشه من و دانطیمهستند هاآنکه کامال را

 که وقتی کرد. خواهط هنسخبازنویسی یکاولیهی

داستان نویسطیمرا که نیستط من این راداستان،

ونویسدیم ؛ بازنویسی را آن که دیلرکنطیموقتی ،

کردهقدرآن پیدا اریبا  آن ینهاییبا به نیازی که ام

ندارم.

مندرطبقهدومهطایاقیبرایمطالعهدارم،اماکطایراق

فق زمانیکهآنجاکهدرافتدیم رمانیخواهطیمکارکنط.

براییواندیمواینرابهپایانبرسانط،احتیاجبهیمرکزدارم

دیلرانمزاحمتایجادکند.

هاازانسانگروهازمقاالیتاننوشتهبودیدکهسهیکیدر -

 کردن گرتلو :اندجالببرای بسیار که ،داندیمفردی

یازه دنیای در که فردی سیر کهکندمیای فردی و

 شما خود است. داشته یرسناکی جزءیجار عجیبو

هستید؟گروهکدام
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نزدیکدارمیدوستمن - -منتقدبرجستهیک-بسیار

اوکردیوانگرتلوکهاههارداشتهبامننمی ،گویدیم.

 حرف به نمیکسیچهاوئه، دوستدهدگوش فق  و

منالبتهحرفبزند.گذردیمکهدرسرشآنچهدارداز

باور اینحرفرا کهباشطیآدمکنطفکرنمیاماندارم،

جالبباشد.منچیزهایزیادیهایطحرفبهگوشدادن

وامندیده نکرده؛ سیر جدیدی دنیای در طورهمینام.

هاییجربهاما؛امنداشتههطزیادیوغریبیبعجیجار 

 امداشتهزیادیکوچک من هدربار. یجربهی هایهمین

بازنویسینویسطیمکوچک بههنلامکنطیموآنرا و

.کنطیمرادوبارهیجربههاآنهاستکههمینبازنویسی

براساسزندگیشخصیشماست.بیشتررمان - هایشما

هایشمابخشیازژاپنکهرمانکنیدیمشمایصورآیا

.91رمان-منسنت:باشد

قالبسنتی - شدهرمان-منکارهایبزرگیدر نوشته

 اوایل99یوانوآیهوماست. و نوزدهط قرن اواخر در که

 بیستط منیکی،نوشتیمقرن محبو  نویسندگان از

 است. این استاعباریی برده کار به او که ست

"سرسختیمریوسانه" ؛ یاایراقیهدرباررمان-مناما

حادثه و خاص کهیرمعمولغای زندگیاست یکدر

 رخ دهدیمنویسنده زندگی هروزمرو هطی به را او

ریزدیم سونامی، مثل مادرلرزهینزم، مرگ مرگیا،

اینداستانشوهر. نقشفردیدربارهیسؤالگاهیچهها

 جامعه نمیدر مطر  شخصیکنند. زندگی با من آثار

عاتاجتماعیوموضابکهکندمی،امایالششودیمآغاز

.پیوندبخورد

 بالزاد و )رئالیستی(یدربارهدیکنز عینی جهان

ونوشتندیم آنچه؛ داشتند ذهن در که را روی کاغذبر

دادندپرورشمی ؛ مناما طری یهدربارزمانیکه از جهان

خود شخصی نویسطیمزندگی برایطیپرسشینیرمهط، که
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 I-novel tradition 

 私小説 Shishōsetsu, Watakushi))رمان  –من 

shōsetsu
?
سبکی در ادبیات ژاپن است که اتفاقاتی را روایت  (

که در واقع در زندگی خود نویسنده رخ داده است. این  کند یم

ریزی شد.  ناتورالیسم پایه ٔتوسعهیجی با امپراطوری م ٔدورهسبک در 

های سیاه زندگی  روی دیگر این سبک، اعتراف یا تشریح جنبه

ی آن، ژگیو نیتر مهماجتماعی یا زندگی فردی نویسنده است. 

پیدایی  ٔشهیرهمین  دیو شادید اول شخص است ) ٔهیزاوروایت از 

 بوده است؟( رمان –من  ٔواژه
16

 - Homei Iwano 

چهوراروایتکنطداستانایناستکهچلونهآیدیمپیش

آن بیان برای را صدایی کنط. پیدا از کهپس است آن

.گیردیمشکلامداستانیشخصیت

ازمیانیجربیاتشخصیشمارمانیههمآیا - هایشما

؟گیرندیمشکل

-  بامن هیدایک ی پیش شخصیتشدهیینیعاز که

طیکندداستانی مسیریرا چه شخصیتییاام چلونه

شرو کنط، خی   خاصرا نوشتن کنط.نمیداستانبه

 برایمن، درچیزهمهچلونلیبیانیکموضو ، است.

شخصیت دادن، بس  و بازنویسی وروند جدید های

کامال واقعیزندگیباکهشوندیمهاییازهخی موقعیت

 متراوتاست. استکه اینعرصه رشدشخصیتدر ها

یرجیحمن.رودیمپیشخودخودیبهداستانویابندیم

 از استراده دید شخصشخصاولزاویه سوم مقابل در

کهاست ؛ میخودشاین یواند مسئیه یک.باشدیک

قادراستکهزاویهدیدسومشخصرایوانایهیسندنو ،

بهزبانسومشخصامانتخا کند،امامنهرگزنتوانسته

من معنا، این به هیسندنویکبنویسط. اییرحرفهغی

هستط.

،کسیهستکهبهمنهایطداستانییمامبااینحالدر

شباهتدارد منو جوان،یکعنوانبه،مثل مردییامرد

کودکیمعیول،میان یمردهمچونیاسالبا فکرسالخورده

امکهاززاویههاییداشتهمندرگذشتهنوشتهاگرچه.کندمی

ندادیدسومشخصروایتشده ، ،داستانشخصیتاصییاما

 خودم به که کسیبوده همیشه است.بیشتر شباهتداشته

 کهآننتیجه طری  از ازامیوانستهشخصاولفق  واقعیتی

 بازگوییکنط.راجهاندرونیخود

مثالعنوانبه داستاندر ،"ییهیوالیآسمانیآگو"کویاه

امکهوضعیتیمشابهمندارد،وقتیکهکسینوشتهیهدربار

بایصمیطمنکهگیردیمیمامااویصمی؛هیکاریبهدنیاآمد

 استمتراوت آگو. یپدر یصمیط گیردیمی به یهبچکه

من"موضو شخصییک"نکند.درکمکخودیالخیقهناقص

یدرباره "برد"یراوترفتار "با دوامنوشته"ییآگوپدر هر .

 هاداستاناین شدهیکدریقریبا  نوشته نوشتنزمان با اند.

راامیزندگ،آخردست،منبردوییآگوعمیکردپدریدرباره

 مسیر اودر که گرفتط را یصمیمی و دادم قرار برد انتخا 

گرفت.ابتداقصدنداشتطکهاینکاررابکنطولیبعدفهمیدم

یکمرداستونامداستانام.برددراینکهاینکارراکرده

رایداعیکند.امیاپرندهایننامراانتخا کردهعمدبهمن

http://en.wikipedia.org/wiki/Help:Installing_Japanese_character_sets
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هایشخصیتدرداستانیکعنوانبههیکاریاغیبچرا -

؟شماحضوردارد

-  کردهوچهارچهلمن زندگی او با نوشتنامسال و

یکیاویهدربار است.امادبییهیجربهایپایهاز بوده

 یهدربارمن کهنویسطیماو دهط نشان معیولیکیا

اینکارسختهطوچقدرکندمیچلونهخودشراپیدا

وقتیکهاوخیییجوانبود،شرو کرد ومشکلاست.

اشازطری احساساتانسانیکردنیانبوبهابرازوجود

یمرهومخاص،اوقادربودکهنظرنقطهیکموسیقی.از

چون را فرآیندبااندوه وارد او کند. بیان موسیقی

یشپبهدراینمسیرهمچنانوهنوزخودشکوفاییشد

.رودیم

-  گرتیدکه یکبار آنچهشما او که بهگویدیمرا کیمه

امادرشکییمتراوت.،نویسیدیمکیمه

کندمیبهشکییکهبیانهایهیکاریرادقیقا منگرته -

،محتواوکنطیم.چیزیراکهمنبهآناضافهنویسطیم

.درایندهندیمهاییاستکهدیلرانبهاوپاسخیهنحو

فرآیندحرف منشودیمیرفهطقابلهایهیکاریبسیار .

حرف نمیهرگز یلییر نحوی به را او کههای دهط

شوند.فهطقابل

کهاینبقیهفرزندانتاناز- هیکارییهدربارهمهیناشما

؟کنندیم،چهفکرنویسیدیم

چانودخترمنایسومیکوهطزیاد-پسرماویهدربارمن-

نوشته فق نایسومیکو ام. آنچهاستکه هیکارییهدرباررا

خیییدقتگویدیم.منبهچیزیکهاوخواندیم،نویسطیم

 یوانداینکاررابکند.هیکارینمیاما،کنطیم

چه- خانواده افراد شدید نوبل جایزه برنده که وقتی

؟برخوردیباشماداشتند

-  هاآننظر من نکرد. یلییری هیچ من به اینجانسبت

نشستهبودموسرگرممطالعهبودم.هیکاریآنگوشهبه

پسرمدادیمموسیقیگوش بودوکهدانشجویشیمی.

ودخترمکهدانشجویخواندیمدرسدانشلاهیوکیودر

کدامیچهدرنهارخوریبودند.هملیدانشلاهصوفیابود،

 هاآناز جزبه، شدن برنده از هیزجامن، ی باخبرنوبل

ساعتندنشد حدود .1 بهصداییرنزنگکهشببود

 درآمد داد. جوا  آن به هیکاری کارهایازیکییناو

اشموردعالقه او حالتونیواندیماست. سالم، بلوید

بهزبان هایفرانسه،آلمانی،روسی،چینیچطوره؟دقیقا 

نجوا دادوبهانلییسیگرت،ای.خو اوبهییروکره

نه کرد، یکرار دوباره بهمننهو بعدهیکاریییرنرا .

 یکیداد. افراد هیتکماز ی نوبل سوئدیآکادمجایزه

من و هستید؟ کنزابورو شما پرسید، او پشتخ بود.

طرفمن هیکاریاز اگر که ردیهیزجاگرتط نوبلرا

ییرنراپذیرمیمرایزهجاینا؛منمترسرطکردهاست، .

یطسرجاصندلی،طرفبهگذاشتطوبرگشتطیشسرجا

 به و واقعا امخانوادهنشستط گرت، همسرم دادم. خبر

حقیقتداره؟

 چیزیبودکهاوگرت؟یههمواین -

بیه - هیچنلرتند. فرزنددیلرم دو بههاآنو خیییآرام

ایاقشانرفتند.هیکاریبهشنیدنموسیقیادامهداد.من

 م.نوبلصحبتنکردیهیزجایدربارهبااووقتهیچ

 شماازاینبرخوردسرخوردهشدید؟آیا -

یوانستطازاینکتابطادامهدادم،امانمییهمطالعمنبه-

هیوش ی خانوادهبرخورد افراد بعدزدهشلرتامدیلر نباشط.

ییرن بدون ساعت پنج برای شد. شرو  ها زنگوقره ییرن

خوردیم من که کسانی طرف از نمیهاآن. شناختط.را

 فق  بهخواستندیمفرزندانط برگردند گزارشلران که

حریطشانخانه یا کشیدم را پرده من را. خانواده خصوصی

حرظکنط.

وجودداشت؟یزهجایناهیچمخالرتیهطبا -

-  هنکتهیچ ی خاصی موردمنری وجودیزهجاینادر

من زمانیکه از نبود. مثبتیهط هیچنلاه اما نداشت،

هبرند سالیزهجاینای سه طول در گزارشلران شدم،

نشریاتژاپنیدر؛وشدندیممنجمعیهخانپشتدر

ازیاپاره.حتیکردندیمنوبلاغراقیهیزجاموردارزش

بودند نکرده یقدیر من ادبی کارهای از که دریاآنان

هجبه شدی اعالم که وقتی از بودند، مخالف سیاسی

نویهبرندکاندید لشدهبجایزه منعالقناگهانام، هبه

مندشدهبودند.

 کار در نوبل یادبجایزه امایرثیرفرد، ندارد، چندانی

پول.دهدیمایاجتماعیاریقاءچهرهعنوانبهرا،فردموقعیت

یواندیمکهشودیمبهبرندهدادهزیادی هایعرصهدرآنرا

کندمختیریصرف برای؛ یکاما یلییریبههنویسنده، یچ

نمی نکرد.وجود پیدا یلییری هیچ خودم به من باور آید.

اهبودمعدودییسندگاننو بردن پساز که نوبل،یهیزجاند

بود.فاکنرهاآنازیکیند.یوماسماناهخوبیعرضهکردآثار

.طورینهطهم

کاریشمابراینوشتنچیست؟یهبرنام -

،هرروزکنطیمداستانیکهربارکهشرو بهنوشتن -

داستانیادهطیمبهکارادامه ساعتیمامشود. معموال 
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یاخیزمیبرمهرتصبحازخوا  یازدهساعتوحدودا 

ننویسطیم صبحانه یم. بهفق خورم. آ . لیوان یک

عالیاست.نظرماینروشبراینوشتن

بهنظرشمانوشتنکاریسختاست؟ -

-  فرانسه؛ زبان هواژدر بردهی کار به نوشتن برای که

،معناییهطچوندردزایماندارد.درضمناینشودیم

گرفتنبادردورفتنواژهدردرونخود،معنایکینجار

دسترنج به دارد، سانهمانرا در چیزی یهیجنتکه

دست کشمکشنوشتنآیدیمیالشبه برایپروست، .

ایاستکهنتیجه"درجستجویزمانازدسترفته"در

ندارمکه منایناحساسرا است. اینیالشداشته از

نوشتنِنوشتن است. فرآیندییکمبارزه اولیننسخه،

اماکاملفق کاراست؛بازنویسیآناستامابخشلذت

است.بخشلذتهطآنکردن

هایشماراهیبرایبازگشتبهایدکهداستانشماگرته -

.یداشدهبزرگکهدرآنایهستندجنلیییهدهکد

هط - هط با چیز دارددو هخان-پوشانی وی من کودکی

افسانه جنلل بارها من کودکییدربارهای. امدوران

ام.واقعیتوخیالباهطدرآمیختههستند.نوشته

 درختان از طرحی من جنلل، در بار وکشیدمیمیک

هاآنکهنامکردمیمیالش یادرا خوردمبلیرم. دروسرما

افتادم .رختخوا  نظر رسیدیمبه نمانطکه زنده .زیاد

؟مادرمگرت،حتیاگریوبمیری،منمیرمیمدارم،پرسیدم

 دنیا به را یو آورمیمدوباره پرسیدم، من وقتآن. یهبچاو

که دیلرینخواهدبود؟واوپاسخداد،منیمامچیزهاییرا

هاییکهیمامکتا چنینهط؛ودهطمییادبهاویوبیدهستی

دهط.،بهاومیایخوانده

درموردپدرتچه؟ -

کمی - چیز فکرازمن ینهایی در او دارم. خاطر به او

-کردمی بود. یزاسرارآمیآدممنزوی ماوقتهیچ. با

حرفنبچه یمها در مییبافپارچهزد. کتا کار و کرد

اوباخواندیم روستائیانهطنشستوبرخاستییهیبق.

نداشت.

 میان در یهاکوهرشتهما زندگی از.کردیطیمشیکوکو

مهبودشنیدیکروزراهبود.یادهپروستایمایاروستایبعد

بارسالیکهپدرم متخصصکهرفتمییمعیمیدندبهدو

.کردیمادبیاتچینیبودودرسمتدیلرکوهستانزندگی

کهراهکنیدیمفکرکنید،نلاهمیگذشتهوقتیبه -

 اید؟درستیراانتخا کرده

درمنزندگی - ام،غذاهاییراخانهسپریکردهامرا

امام،بهموسیقیگوشدادهکههمسرمپخته،خورده

گذرانده هیکاریروزگار با میو فکر خو ، کنطام.

ام.هرصبح،بااینیقینکهکهانتخا خوبیداشته

نمی خسته خواندن از خوا هرگز از شوم،

خیزم.اینزندگیمنبودهاست.برمی

–،بمیرمداستانخواهدکهبعدازپایاننوشتنیکدلطمی

 که مییدورهوقتی شرو  سیسکوخواندنط نایسومی شود.

یا9111بودکهعمرادبیکویاهیداشت،ازسالیسینورمان

گوید،درستاوهستکهمییدربارهمعروفیداستان.9199

اواصال شود،اگراالنبمیرم.قبلازمرگشگرته،خیییبدمی

نویسنده اگر ژاپن، در بمیرد. که نداشت وقصد بمیرد ای

شودکهآننایمامیداشتهباشد،کسیپیدامیینوشتهدست

کند چاپ را می؛ من یمامیاما مرگط، از قبل خواهط

یادداشتنوشته و نایمام میهای دلط بسوزانط. را خواهدهایط

هاییکهشود،ازآنهاییراکهدوستدارمدوبارهچاپکتا 

.جداکنطچاپشوند،خواهطینم

نویسنده - میبیشتر را همین عملها در اما گویند،

 منظورشانایننیست.

-  در مهمی مطالب است یهانوشتهدستممکن

امادرموردمن،حتی؛کشفشودنویسندگانبزرگ

کنطکههنوزاند،فکرمیهاییکهبهچاپرسیدهآن

روندنوشتنمنحتیپسازچندیناند.کاملنشده

پایاننمی به بازنویسی، ورسدطر و فرآیند؛ باید

بدوناینطوالنیبازنویسی طیکند. را هایمکرر

 کارهایمننخواهندبود.هاآنها،بازنلری

 یراست؟کداماثرشماازهمهموف کنیدیمفکر -

خاموش" - "فریاد در اینداستانیاستکه یهدور.

اشتباهایشبهچشطمیجوانینوشته و باام خورد.

یرینکارمکنطکهاینکتا موف اینحالفکرمی

اشتباهایش.یههمباشد،با

داستان - چنگراوی عرفانی مسائل به شما های

میزنندمی نظر به بعد اما ، از که هاآنرسد

 گریزند.می

دومیهوهیمندرامورعرفانیهموارهدریهیجرب -

از را عرفانی مسائل من است. داشته قرار اهمیت

می احساس و درد کسانی درطری  که کنط

می را آن ما که دیلری حرکتمسیری شناسیط

شعراییچونییتسوبییک.-کنندیم
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،باریبردوش"اعتقاد"کنیدکهداشتنفکرمیآیا -

نویسندهاست؟

بردارد.رادر"سنلین"بار،مرهومیهکیمدرژاپن، -

"سنلین"باری-"اعتقاد"–کنطکهدینفکرنمی

 با که مترکرینی و نویسندگان اما هاآنباشد،

می نزدیکی احساس درکنط، "اعتقادات"مورد

احساساتوافکاریمشابهمندارند.اینعادتمن

هط دیلری نویسندگان بیاموزم. آنان از که است

کنطوینمیاحساسنزدیکهاآنهستندکهمنبه

نسبتبهاعتقاداتمذهبیاحساسایشانبایرکراتو

هط ندارم. نویسندهمثالعنوانبهدلی یولستوی، ای،

 نیستکهبهاواحساسنزدیکیداشتهباشط.

کنطچنینمنآدمیمعتقدنیستطودرآیندههطفکرنمی

بی،آدمیبشوم اعتقادمنبهسکوالریسطاما هطنیستط. خدا

امبنامید.درطولزندگی"اخالقی"یوانیدآنراشمامیاست.

یرکر طری منط ، از همیشه بهخرد یجربه .امیافتهدستو

هایطدستبهبهیجربهایکامنآدمیمنطقیهستطوفق با

زنط.نوشتنمی

استو سکوالر سبکزندگییکآدم سبکزندگیمن،

م یاد چیز واقعیتوجودیبشر راه وگیرمیمناز مناگر؛

می کنط، ییقی عرفانی چیزیرا بخواهط به وچهارچهلیوانط

سالزندگیمشتردباهیکاریاشارهکنط.ازطری روابططبا

نلاهیبهعرفانهیکاریودرکیکهازموسیقیاوداشته ام،

ام.داشته

می  نماز میمننه دعا به نه پردازمخوانطو چیز؛ دو اما

 روز هر که میهاآنهست انجام خواندنرا یکی دهط.

واعتماددارمهاآنهایمترکرینونویسندگانیکهبهنوشته

وکاردهطحداقلدوساعترادرروزبهاینکاراختصاصمی

به منهیکاریرا هرشب، دومطپرداختنبههیکاریاست.

کهآنجا،ازگرددبرمی.وقتیکهاوبهرختخوا برمیمحمام

یواندپتورارویخودشبکشد،اینکاربهدالیییخاص،نمی

منانجاممی بردنهیکاریبهحمامبرایمننوعیرا دهط.

شب بعد، آیینیاست. میمراسط سر به را بهکالهط و گذارم

■ روم.رختخوا می
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 7122برنده جایزه نوبل ادبیات سال  «لسینگ دوریس»با احبه مص 
«نلینکارگر»مترجط؛«یوماسفریک»کنندهمصاحبه



- ایرانفعلی، پارس، در چطورایدنبهشما آمدید.

تانآنجارفتند؟والدین

آننتوانستدر- از بعد جنگجهانیاولبود. پدرمدر

احساس انلیستانبرایشینگاست.کردیمانلیستانبماند.

زیادی یجار  کردندسربازها حس و داشتند سنلر در را

یوانندینم در را ازشانخانهآن همین برای کنند. یحمل

اوهاآندیلریمنتقلکنندوجایبهخواستکهاورافرمانروا

 ما به جاییکه پارسمنتقلکردند. به بزرگباخانهکیرا

رونیبدادند.یسواراسببزرگوجادارواسببراییهاایاق

 زیبا. بسیار شهر، اکنونامدهیشنییازگبهاز شهر آن که

است.ایننشانهگذرزماناست،چونآنشهریکشدهرانیو

یوجهینکرد.کسهیچزیبابود.یهاساختمانشهرقدیمیبا

 دستما از کاری آمده، بار به زیادی بعد.دیآیبرنمخرابی

پدرمرابهیهرانمنتقلکردندکهشهرزشتیبود،مادرمهاآن

مجموعه"آنجاخوشحالبود،چوندرآنجاعضوجاییبهنام

دوست"سرارت را آنجا در بودن از ثانیه هر من مادر شد.

داشت.هرشبمهمانیشامبرپابود.پدرمازاینوضعمتنرر

بع دوبارهبهگروهبرگشت. بهانلیستان9199ددرسالبود.

کههر)یامپراطوربرگشتیطکهدرآنچیزیبهنامنمایشلاه

 ادبیاتههور گاهیدر کندمیاز بودو برقرار یرثیراحتماال (

ذرتفروشیرودسیای رویجایلاه است. داشته زیادیهط

رااتندهیآ"بزرگیهطداشتنوشتهبودیهاذرتجنوبیکه

برایهمینپدر"ازدرپنجسالبس ویکهمچینمهمالیی.

اوبهواسطهبهمن اخالقعجیبشهمهکارهارایعطیلکرد.

پوند هزار پنج حدود جنگ در پایش شدن مجرو  خاطر

.بهکشوریناشناختهسررکردیادرکردیممستمریدریافت

آنجاکشاورزیکند.





هاسالراحوالیکیوچسترگذراندکهآناشیکودکدوران

 و بود کوچکی درواقعشهر ونیروستانشاشیکودکدر

کشاورززادهبود.برایهمینبودکهسرازمرغزارهایرودسیا

درآورد نیست.داستان. غیرمعمولی چیز زمان آن برای او

 هاوقتبعضی هط را نوشتنبردیممن حال در وقتی اما

"Shikasta"بو ناراحتط آنجا به رفتن چونکردیمدم

هاآنخدمتلزارانساب آلمانوانلیستاندرآنجابودند.همه

 همه و بودند کهاندبودهشانسخوشیراستبههاآنمجرو 

نمردند.رزمانشانهطبرخالف



درمجلهگرانتابهچاپرساندیدکهیاخاطرهشما-

بیشتربهعنوانبهباتوجه آنراجعبهمادرتانبوداما

راجعبهپدرتاناست.دیرسیمنظر

جداگانهمطیبهاآنراجعبهیواندیمخبچطورکسی-

،زندگیمادرموقفگرتندیمکهخودشانطورهمانبنویسد؟

زندگیپدرمبود.



گوهایزیادیدوروکنارتانوقتیبچهبودیدقصه-

بود؟

- نداشتیطباگرتندیمقصههاییقایآفرنه... اجازه ما اما ،

بود.هاآن آنجا در زندگی بخش بدیرین این شویط. قاطی

 من استکه این یوانستطیممنظورم کودکی یهایجربهدر

داشتهباشطاماچنینکاریازجانبیککوددیآوررتیح

دردبود.االنعضوکالجقصهگوهایانلیستانرقابلیغسرید

 مردم از گروهی پیش سال سه حدود خواستندیمهستط.

ییگوقصه عنوانبهرا کنند. احیا خو پیشنسبتا یکهنر

یکحامی فق  من داشت. وجود هط موانعی هرچند رفت

،هماناوایلکارکهکردمیمبودمودربرخیجیساتشرکت

بودکهمعیومهمانجکگرتنبود.ییگوقصهیصورمردماز

همانگوییقصهکردندیم!یکعدههطیصورشوندیمدلسرد

اماعده؛وبیانیجربیاتشخصیاستدورهطنشستنگروهی

از-کثیریازقصهگوهایحقیقیجذ شدند.برخیازآفریقا

هستندویاگوقصهارثیوسنتیطوربهافرادیکه-همهجا

؛کسانیکهدرحالیالشبرایزندهنلهداشتناینهنربودند

شماو وقتی داد. فعالیتشادامه به گروه این یرییب بدین

درلندنیاجایدیلردارید،مخاطبانخوبیگوییقصهجیسه

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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 مقابلخود در دینیبیمرا وقتییصور آندیکنیمو کهدر

ییوانستندیمهاآنزمان چهبه یا و ماشایداالسبنشینند

.دیشویمزدهشلرتکارهایدیلریبکنند



نویسنده- داشتید دوست بودید کودک وقتی

راتانیهانوشتهبشوید؟درخاطراتتاناشارهکردیدکه

مادرتان بزرگدیکردیممخفیاز را قضیه چون ،

.کردیم

- بسیار یکزن من دینااممادر زیادییهایییوانابود.

داشتوهمهاینانرژیبهمنوبرادرمبهارثرسید.همیشه

خواستیم بشویط. کسی خودمان دلشهامدتبرای

خودشخواستیم چون شوم نوازنده من نوازندهبا ییقرکه

اما؛امامنچنداناستعدادیدراینزمینهنداشتط؛خوبیبود

همیشه مجبورمانهمهمجبوربودنددرسموسیقیبخوانند.

چونکردیم جهتیاینکارشخو بود از البته راهابچه.

داد هل مالکیت؛باید او دستچیزهمهاما در ،گرفتیمرا

هرکدامکنطیمامافکر؛یکردیمپسبایدازخودتمراقبت

.کردیممجبوربودراهیبراییصرفیولیدایشپیداهابچهاز



دیکردیمبدانموقتیکودکبودیدفکرخواهمیم-

روزینویسندهشوید؟

دکتربشومویایکیوانستطیمدربینبقیهکارها.من-

 یا خو  یهاشللکشاورز من محرومیتواسطهبهدیلر.

 فکر شدم، عیتکنطیمنویسنده همین به نویسنده بیشتر

نویسندهشدهباشند.



- که آنجا موضوعاتمختلفیتانیهارماناز در را

دیانوشته سبکآیا، یک به شما اینکه از مردم

؟داشتمدرموردکنندینماحساسناراحتیدیچسبینم

یفکرانکوته،کردمیمهوادارانسبکعلمیتخیلیفکر

 یتازگبهکه تخیلی سبکعلمی بهسندینویمبه اما

سبک این نویسندگان کم جمعیت و سبکخودشان

.مانندینموفادار

این- قطعا هست،یفکرکویهخب، بهنظردرواقعهست.

سبکرسدیم یک نمایندگان را خودشان که افرادی که

چیزهاکمترقسمتقسمتوجداشوند.خواهندیمدانندیم

 کنوانسیونسبکعیمیعنوانبهیکبار مهمانافتخاریدر

 شدم. دعوت برایتون در جهانی نویسندههاآنیخییی دو

عیمییخیییهطازشورویدعوتکردهبودند.دریهاداستان

حاالامیدوارندکه گذشتههمیشهمشکلوجودداشتهاست.

وقتهیچقتیحقمیدانبدهد.درهاسندهینوبه92گالسنوست

 استاخیرمنذهنطمشلولاینمسئییهاکتا در هنبوده

عیمییخییی زمانیمتوجهسطینویمکه ینها دیلر. چیز یا

 چیزی وحشت قالب در که شدم مسئیه کهامنوشتهاین

یکعنوانبه البته،داستاننویسنده عیمییخییینقدشدم.

سطینوینمعیمییخیییداستانواقعا من کتابیبهییازگبه.

استانیسالو نام یک خواندم. سوالریس از عیمیداستانلط

البتهنصفیهادهیا،پرازمعنایمامبهیخیییکالسیک عیمی.

نصفدیلریکهفهمیدم متوجهنشدماما جذا واقعا آنرا

 منجوانانبسیاریرا وگاهیحتیکسانیکه-امدهیدبود.

ببخشیدامامنوقت":ندیگویمکه-هطجواننیستندقدرآن

خدایطیگویمومنبایعجب"برایخواندنرئالیسطندارم :

دست از را چیز چه ببینید اینیعصباست.دیدهیممن! .

همیشهجوانانیخواهندینمهاآن درموردآنچیزیبدانند.

 نطیبیمرا نمی":ندیگویمکه ببخشید، یهاداستانیونط

بخونطیرواقعیغ را "شما بزرگکنطیمفکر اینیکیرحط

اینهماندلیییاستکهمن مهمانافتخاریعنوانبهاست.

.گذاردیمچونیکانرصالرابهنمایشرومیمبهانجمن



شماجزونویسندگانبصریهستید،کنمیمحس-

برای پیرنگ یا طرح شاید که است این منظورم

 تصور دیکنینمداستانتان کشفداستانبلکه را

؟یانه؟میگویمدرستآیادیکنیم

برای- کیی یکطر  بدان؛دارمداستانخو . این اما

معنانیستکهدرحیننوشتنجاییبرایههورناگهانییک

 دو بیوغربیعجکاراکتریا منداستاندر ندارد. وجود

"Good Terrorist"بایروریستخو خواهطیمدانستطیم

 آغاز کنط. داستانچکار بود.یگذاربمب، هارود فروشلاه در

گذاربمبفکرکردمجالباستکهداستانیراجعبهیکگروه

                                                           
ی ها استیساصطالحی روسی در اشاره به یکی از  - 11

 میخائیل گورباچف پس از رهبری او در اتحاد جماهیر شوروی
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وآمایورنوشتهشود.شخصیتاصییومرکزیرادرتیکرایب

-شناسطیمزیادیشبیهبهآلیسیهاآدمذهنداشتط،چون

یهاخودوهانهنگمعجونیازحسمادری،نلراندرمورد

 ستیز یمحآبیو اینکهحالیندرعو به شودینم"معتقد

یواندیم،کسیکه"امیتدرستکردمرغیخطبدونشکستن

هرچهبیشترایلحظهیعدادزیادیانسانبدون درنگبکشد.

مندرشودیمیرجالبقضیهبرایطکنطیمراجعبهآنفکر .

 و او دانستطیمپسرشدوستمورد بنویسطو کامال بایدچه

باییهاآدم.خواهطیممطمئنبودمچهطورآدمیدرداستانط

برایهمینیکزوجلزبینهطخواستطیممختیفیهامدل

 کردمداستاندر کرداما؛وارد جذ  مرا که چیزی بعد

ریختهباشطاینامهترهاییبدوناینکهبرایوجودشانبراککار

خرابکارکاراکتریک"فای"بعدو؛"فای"بهوجودآمدندمثل

فکردرآمدازآ  کنطیمکهاینمسئیهبرایمنجالببود.

است.یدارخندهکتا 

؟واقعاً-

است.ماهمیشهدرمورددارخندهنوعیبهداستانخب،-

بسیارچیزهمهکهبایدباشندوطیکنیممسائلطوریصحبت

حقیقتیجربههرکسراجعبههرچیزیدرباکرایتاست.

همیشهعالینیستومثلپرتکردنیکیوپدرهواست.

کارآمدیهاستییروربایدیراوتباشد؟منبهاینقدرآنچرا

وچیزهاییازاینقبیلاعتقادیندارم.



چیزها؟طورنیاتوطئهو-

هست.هایکارشیوغوهایخرابکاراریباطیبین-



یکآیا- رویبیشاز کارواحددرآنداستانشما

؟دیکنیم

نه- حالکندهپوستردو البتهگاهیاوقاتوقتیدر .

 هستط جدید کار مریبیهاسینوشیپنوشتن را قبیی کار

کلیرجیحکنطیم ولیدر یمامدهطیم. از بعد را یککار

شدنکاردیلرانجامدهط.



- اولشروعکنمیمبنابراینتصور تادیکنیماز و

بنویسید.تکهتکهبجایاینکهدیرویمآخرپیش

طورهمینقا یدقبیه- انجامحالیابهاست. کاری چنین

امنداده اگر ازیکهیکه. را کار ارزشمند یکپارچلی بنویسید

 است.دیدهیمدست نامرئی و درونی پیوستلی یک این .

 وقتی اوقات دیخواهیمگاهی کنیدداستانفرم عوض را

.دیشویممتوجهاینیکپارچلی

بینطوربهآیا- یا هستید نوشتن حال در مداوم

؟دیدهیمبهخودتاناستراحتهاکتابنوشتن

- مداوم من فاصیهسطینوینمبیه! اوقات گاهی .

اینچیزیاستافتدیمطیهاکتا بیننلارشیمدییطوالن .

 شما قصدحتما که که عناوینی بین باید دهید انجام باید

 دارید را فاصیهیافاصیهنوشتنشان این در من باشد.

کارجالبیاستچونسطینویمکویاهیهاداستان هاداستان.

 من، ادیتور هستند. با گایییبگرتکطیآقاخیییکویاه

کویاهبررستدواینبرایشداستانکسیبرایاودیآیمپیش

کردم فکر "جالباست. من من. داستانهاستسالخدای

 "امننوشتهکویاه نوشتن به شرو  همین یهاداستانبرای

 برایمنیاکیمه9111حدود اینروندخوبیاست. کردم،

ناماحتماال و؛امنوشتهکویاهداستاناست.چندیاییبخشلذت

هاآن راجعبههاآنچونهمهگذارمیم"لندنیهاطر "را

لندناست.



خبرینیست؟بیوغربیعجپسازچیزهای-

رئالهست.منخیییزیاددوروبرشهرکامال .اصال نه-

 قدم و؛زنطیملندن یئایر مثل شهری ماندیمهر طورنیا،

نیست؟



شماعادتکاریخاصیدارید؟-

مهطنیست،چوناینبهعادتافرادبستلیدارد.وقتی-

کویاهویهایکهیاکردمیمباخودمفکرکردمیمبچهبزرگ

برای یکهرته یا هرته آخر یعطیالت اگر بنویسط. متمرکز

 داشتط، یوانستطیممطمئنا خودم زیادی یهاداستانیعداد

حقیقت در عاداتدرونیشده. آن حاال باورنکردنیبنویسط.

؛شدیمپیشبرومکیریتکارمبهتریرآهستهیوانستطیماگر

دقت هاخانطکهبیشترامکردهاماخباینیکعادتاست.

سندینویمطورنیا هرروزمثال کهدرحالی، در گراهامگرین،

 روز ارزشدر با سدینویمفق دویستکیمه کهطورهمان.

یهاداستانبنویسطیرآهستهگرتطاگراینکارراانجامدهطو

بهتریخواهطنوشت.

 شرو  را داستانی ودیکنیمشما بدقی  کمی ابتدا در ،

شودیمامابعددریکجاییکارروانرسدیمعجیببهنظر

 پیش رودیمو این جاستهمان. فکر خو کنطیمکه

اگربنشینطوبرایهرجمیهوعبارییعرقبریزمسطینویم .

.سطینوینمخو 
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- چه بیشتر روزها این دیخوانیمشما آثارآیا؟

؟دیخوانیممعاصررا

- سرعتمطالعهمنخوانطیممنخیییزیاد شکرخدا .

 صورت این غیر در بیایط.یوانستطینمباالست کنار آن با

هاسندهینو زیادیکتا منتشر یعداد منهرکنندیممدام .

کهبرایطمسئولیتبهرمیگیمیادهکتا نههرتههشت،یا

هستط،درهمانفصلاولیشناسرهیوهچونآدمآوردیمبار

 کتا  دوم طوردییوانیمیا چه با که برهمید خو  خییی

خواندن به باشط داشته دوست را کتا  اگر طرفید. کتابی

،اینمنصرانهنیستبرایاینکهممکناستشمادهطیمادامه

درکارنوشتنکتا شدتبهباشید،یااینکهحوصیهیبروزآن

 یککتا راشدهغرقخودیان خواندن نتیجه در و باشید

ندهید. احترامییهاسندهینوادامه کارشان برای که هستند

خوانطیمراشانمنتشرشدهیهاکتا قائیطوهمیشهآخرین

ندیگویمزیادیهطهستکهمردمبهمنیهاکتا والبته

بخوانطوبنابراینمنهمیشهدرحالخواندنهستط.حتما که



مقدمه- دیانوشته"Shikasta"در واقعاًکهمردم

کهآنزمانچقدرازنظردسترسیبهانواعدانستندینم

کهدیکنیمشمااحساسآیابودهاست.العادهفوقکتاب

درحالترکفرهنگکتابهستیم؟ چقدردراصلما

؟دینیبیمزیآممخاطرهاینوضعیترا

به- منزمانجنگجهانیدومرا فراموشنکنید، خب،

کاغذبه بود، خاطردارمکهیعدادکتا خیییکمیموجود

مقدارکمیدردسترسبود،برایمنرفتنبهفروشلاهونلاه

 که چیزی نکردن پیدا و لیست به یاخواستطیمکردن و

سختی،چهکسییهازمانمعجزهاست.درجورکی،چیزهیچ

کهماچنینشرای یجمالییراداشتهباشیط؟داندیم



آیا- مسئولیت احساس ایندیکنیمشما که

خوبمطرحکنید؟داستانپیشگوییراازطریقیک

من"کهندیگویممردمچیزهاییشبیهایندانطمیمن-

کهامنلرتهامامنچیزی"شمارامثلیکپیامبرقبولدارم

حالیابه باشد، نشده مثال مطر  کتا   New"در

Scientist"درموردبیستسالاخیر.چرامنپیلمبرباشط

نیستند؟هاآناما



.دیسینویمشمابهتر-

بهشیوه- .امدادهشر ییرجالببهتراستبلویطآنرا

 گاهی واقعا من کهکنطیمدریافتیموجطولکنطیمفکر

 –کندمیینیبشیپوقایعرا فکر بسیاریازکنطیماگرچه

چیزمهمیکنطینمامافکر؛اندداشتهنویسندگاناینحسرا

 فکر من کنید. باور یحریککنطیمباشد. نویسنده کار که

است.دوستدارمبهاینفکرکنطکهکسییکسؤاالتایجاد

بارگباریازیشابهاتادبیروبروشودوخواندیمکتا ازمن

س کمی شاید که شود باعپ این و شود یرمتراوتردرگط

اینآنچیزیاستکهفکرشدیندیب نویسندگانبهکنطیم.

.اینرسالتماست.ماهمهزمانمانرااندشدهخاطرآنخی 

،طیپردازیمچیزهاکردنکاربهفکرکردندرموردچلونلی

مسائلمختیفپیشکهاین اینبهندیآیمچطور معنیآن،

.طییرحساساستکهمانسبتبهایراقاتاطرافخود



؟دیاکردههماستفادهزاتوهمتابهحالازموادآیا-

این- خوشحالطکه کردم. مسکالیناستراده منیکبار

انجامدادم،اما .مناینکنطینماینکاررایکرارعمرا کاررا

دونرریکهبهمنمسکالین یحتنظارتانجامدادم. کاررا

 خییی بودند ریپذتیمسئولداده منیزمانهمهبودند! که

اینینهابهکنطیمشرای طبیعینداشتطآنجانشستندوفکر

بودنشخصیتمنبود.بهخاطراینکه"میزبان"خاطرجنبه

و روزه هر ناخوشایند یجربه نمایانلر کردم من که کاری

بود!کمیهطبهخاطراینکهاحساساتمنراهاآنهمیشلی

بهخاطراینافتادیمکنترلومحافظتکنند.اگرایراقیبرایط

ینهانلذاشتند.هاآنپساندگذاشتهکهینهایطبودیم منرا

مندندییرسیمشاید بهبیرونپرتکنط. پنجره از خودمرا

وبعدبیشترآن انجامدهط! آدمینیستطکهچنینکاریرا

کردم. گریه را مهطزمان اما بابتهاآننبود، این از خییی

 آزار را من این و شدند ماجرا؛دادیمناراحت کل بنابراین

انجامیوانستیم هرگز را کار این دیلر باشد. این از بهتر

سررهای چنین که کسانی که بخصوص داد. نخواهط

 اندداشتهناخوشایندیرا کهکی.شناسطیمرا دوستدارم



 

 1314 اردتشهبی ماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و هفتم شماره 111

یکبارمسکالینمصرفکرد.کلاینیجربهکابوسیبودکه

 هایبعضبهشکلیککابوسباقیماند. سرگیجههامدتیا

.خواهمشینمدارند.افتضا است!منشدید



- به راجع است یهاپروژهممکن تانیکاربعدی

توضیحیبدهید؟

کویاهیداستانکتا بعدیمنکتا کوچکیاست.بیه-

استکهکمیرشدکردهاست.مسخرهاستکهدرانلیستان

یهارمان دارند دوست خییی را درکهدرحالیکویاه اینجا

 چنین یسختبهییهارمانآمریکا اینجاشوندیممحبو  .

کهارزشپولخرجکردنراداشتهاندبزرگیهاکتا طرفدار

معمولیاستکهجنکامال باشند.کتا درموردیکخانواده

.اینکتا رئالاستوایدهآنراازدومنبعآورندیمبهدنیا

یانوشتهاوبهناملورنایزلیاست،یاسندهینویکیامگرفته

داردکهبهخاطرندارمدراصلراجعبهچهچیزیبودامایک

 روشنروزخوبیبهقسمترا یاریکو در دارم: یاد دربه او

حالراهرفتندرکنارساحلوحاشیهشهراستکهدختری

 یکندیبیمرا مثلدخترهایغارنشیناست. او دید از که

برایگرتندرموردآندختردهاییدردهاتچیزبیشتری

کیه با چاق و کویاه دختری اینکه جز ندارد وجود دختر

بخش اینجا کنندهناراحتبدشکلاست. داستانیرثیرگذارو

اگریکدختردهاییستکهدرذهنمنماندوفکرکردما

کاراکتر جننه؟یهاانسانخوبیاستچرا یا کویوله اولیه،

 بیشتر هافرهنگچون به حرفطورنیاراجع موجودات

.زنندمی

 بخشالهامنقطه بسیار بخش دریاکنندهناراحتدیلر

مج بود: نوشته زنیآنرا که بود اینراخواهطیمفق "یه

 اگرنهبنویسط آخرین"شومیمدیوانه داشت. بچه سه او

اشبچه حاال ابتداییولدشیک9-2که همان از بود ساله

اونوشتهگونهایناوشیطانبود. بود. بیانکرده داستانشرا

کودکش که اینکهموجبینرریاکنونبود ملر کارینکرده

دیلرانشود.هیچکارطبیعیانجامندادهاستمثلخندیدن

باعپشده کهقادربهیحملاویاخانوادهیاخوشحالبودن.

اندنبوده بود نوشته مادرش بپاشد. هط ایاقهاشباز شبه

رومیم رانطیبیمو او وقتیخوابیده خوابیده. بچه این که

ببوسط.کنطینمچونجرئتبوسطیم را استاو وقتیبیدار

ختطشد.نکتهاصییدرداستانبهیکهانیاهمهدرهرحال

کارهایخوش انجام به قادر او اینجنایناستکه مورد

اویکجنطبیعیاست.فق ما بااوکنارطییوانینمهست.

بیاییط.

ممنوناززمانیکهبرایمصاحبهقراردادید.-

 ■منهطازشماممنونط.-
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 هنرمندان، دوستان و همراهان عزیز
 ها و همچنین ، یادداشتمقاالت ار، مطالب،منتظرآث

 .نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم

 .تریبون همه هنرمندان است «چوک»

 .رسید ایانپ به دیگر ایقصه

 باشد، رسیده اشخانه به هم قصه کالغ اگر حتی

 .نیست پایانی را "چوک" پرواز هم باز

 .ببندید را در آن خود، مگر است باز همه روی به چوک با دوستی درِ

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

