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 ادبی خبرهای 

 ترجمه های داستان 

 فارسی های داستان 

 ورود سینما به ایران 

 پارسی نثر تحول سیر 

 «کویر»داستان  حلیلت 

 «اورهان پاموک» با مصاحبه 

 «رخ دیوانه»نقد و بررسی فیلم  

 «برخیز» فیلم تحلیل و معرفی  

 ایران سنتی تئاتر و سیاه عالیجناب 

 «ها و فلک گلدسته» داستان بر نقدی 

 نویسی؛ استعداد یا پشتکار؟ داستان 

 ماه خرداد متولد هنرمندان معرفی 

 جهان کوتاه های داستان بهترین بررسی 

 «ابرمن» اشعار در روایی عناصر بررسی 

  «بابا بزرگ خوب من»جموعه داستان نگاهی به م 

 «ایرانیان دست به رومیانتحقیر » نقاشی داستان 

 «تن چهل رحسنیام»های بررسی مجموعه داستان 

 «کرگدن» نمایشنامه بررسی و نقد ی جلسه گزارش 

 «اورهان پاموک» ادبیات نوبل برندگان جایزه با آشنایی 

 وراکامیآخرین رمان م «رنگی های بی سال»جستاری برای  

 ایران سینمای در« نژاد روح انگیز سامی» تجربه اولین« دختر لر» 

 

 

 

 ، صدیقه حسینیداریوش عابدی تن، ناهید گرامیان، محمدرضا گودرزی،نعمت مرادی، مهناز پارسا، امیرحسن چهل: با همراه شماره این

، سعدی ، فرهاد کریمیاحمد، صالح سجادی، مرضیه جوکار، نیما کلوندی نفیسی، محمدمحیط طباطبائی، جالل آل محمود خلیلی، سعید

 ، ابوالحسن داوودیفرید، تیت تیلور، سوفوکلس دوست، محمداسماعیل کالنتری، علی جاللی، بیتا عامری، لیدا نیک علیرضا لطفافشار، 

  تر الوسی ، پیهولباین هانسویرجینیا، هاروکی موراکامی، اوژن یونسکو،  دلینافلمینگ،  اورهان پاموک، توماس هاردی، یان

 را کوئینتانااستفان کینگ، ماریا پاپوا، هانس کریستین اندرسون، آنجل گومو مک آالی، 

  
 



 

 

 سخن رسدبیر
 شود. ماهناهم ادبیات داستانی چوک هب شما تقدیم میهشتمین و با افتخار پنجاه

رد شماره پیشین سخن رسدبیر، تیزی قلم خود را هب سمت مسئولین رمبوط هب کتاب و کتابخوانی رگفتم و این 
. هب قول معروف یک سوزن رمی گ  یم شماره تیزی این قلم را هب سمت خودمان رد رعهص شعر و داستان 

 هب خودمان زبنیم و یک جوالدوز هب دیگران. حاال این سوزنی هک باید هب خودمان زبنیم چیست؟
ترکیم. این دیگر انهل انهل از سانسور، عدم حمایت از نویسنده و شارع و دیگر چیزاهی مشاهب مش  همه ما رد با  ی تقر

. با می کن  یم این است هک رشوع هب تخریب یکدگیر  اه کتابهمیشگی است. اما انهل بعد از سانسور و انتشار 
من فالنی رااصال قبول  نویسنده نیست. اصال  شارع نیست. فالنی؟!  اصال  فالنی؟! »جمالتی مثل 

 «ندارم.
. ارث رود یم نداشتن شما اپیبند نیست. راه خودش را  زعزیان بدانید هک ادبیات و هنر هب قبول داشتن و

 شود، هن با نظرات شخصی شما. ادبی با نظرات ادبی ماندگار یا انبود می
گاه  چاپد، اهی زودبازدهی هک رمدم را می مسئله دوم سوزن هب بعضی از انرشان است هک رعهص نشر را با بن

ای  . انرش انمحترم، عدهندی ب  ینم را  اه آنهک کسی  نندک  یم و فکر  اند رکده. رس ردربف اند رگفته اشتباه
 اه و سلفیدن نویسنده و شارع جماعت.فعالیتاین رشف دارد هب  ،معتقدند کاهس گدایی هب دست رگفتن

 
 

 

 

 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

 یه بخش داستانتحریر

رضا نکوئی )دبیر بخش نقد، مقاله، گفتگو( بهاره 

ارشدریاحی، ریتا محمدی، غزال مرادی، یاسمن 

اکمل، ندا امین، مرضیه بهارآرنگ، شهناز عرش

اسدی، مائده مرتضوی، امیر کالگر، رضا نکوئی، 

اهلل سیف یاسمن خلیلی، علی پاینده جهرمی، روح

 سحر قنبری

 تحریریه بخش ترجمه

شادی شریفیان )دبیر بخش ترجمه(، نگین کارگر، 

الله ممنون، ساجده آنت، زهرا تدین، بدری 

 پونه شاهی، آذرهوشنگ، غالمرضا سیدجاللی،

مریم ، ها، اسماعیل پورکاظمطباطبائیمریم 

 شیرازی

 تحریریه بخش سینما و تئاتر

امین  ریحانه ظهیری )دبیر بخش سینما و تئاتر(،

اضیه مقدم، ساحل شیرپور )ویراستار(، ر

 پور، حسین خسروجردی، مرتضی غیاثیرحیمی

www.chouk.ir 
info@chouk.ir 

chookstory@gmail.com 
 09352156692:آگهی

ین ماهنامه ادبیات داستانی چوک های پیشتمامی 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»

هایکانونفرهنگیچوکفعالیتآشناییبا  

 

 

دربخشمقالهنقد.«مقاله، نقد، گفتگو»وانتشاریکیاچندپستدربخش«گزاری چوکخبر»خبردربخشهادهانتشار:فعالیت روزانه

دیگرانهبهآثارکتوانیدنقدهاییمی.نیدکتوانیدمقاالتخودرابرایماارسالمی.یاچندمطلبجدیدبخوانیدکتوانیدیوگفتگویاینسایتهرروزمی

نوشته نوشتهنقدیبهآثاردیگرانایدویا برایماارسالشما نیدکاندرا ارسالتوانیدمصاحبهمی. برایما نیدکهایخودرا انونبدونهیچکدراین.

نید.کادبیمعرفیبهجامعهتابتوانیدباخیالیآسودهخودرایماساختهاینفضارابرایشماهنرمندگرامی.گرددتبعیضیدرخواستشمااجرامی



آثاریازشماعزیزاندربخش:فعالیت هفتگی وهمچنینجلساتشودمیروزهایمختلفومتنوعبههرهفتهروزهایشنبهسایتبا ؛

باشدورودبهاینجلساتفقطوفقطمخصوصاعضایکانونوآکادمیکانونفرهنگیچوکمیشودکهمیهفتگیبرگزارصورتبهکارگاهینیز این.

زصدجلسهکارگاهیبرگزارکردهاست.امروزبیشابهکانونتا



011اینماهنامهبهبیشازکند.میادبیایرانتقدیمبهجامعهافدیصورتپیبهیاماهنامهکانونفرهنگیچوکهرماه،فعالیت ماهیانه: 

ارسال نفردرسراسردنیا نیزمیشودمیهزار سایتتوانیدماهنامهوهمچنینشما از بفرماییدهایقبلیرا دانلود طولسال. درضمناینکانوندر

،شرکتدراینجلساتآزاداستمندانعالقهوبرایهمهشودمیرسانیوازطریقسایتاطالعکندمیتفریحیبرگزارصورتبهجلساتی اینکانون.

تفریحیبرگزارکردهاست.-بیشازهفتادجلسهادبیحالتابه



آنالینو)یرحضوریغحضوریو»طریقدونویسیبههنگیچوکدرسالسهدورهآموزشیتخصصیداستانکانونفرفعالیت فصلی: 

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

انونفرهنگیچوکقابلدسترسیاست.نیزآخرهرفصلمنتشرشدهودرسایتک



هاییهمسالیانهباشد،همایشمیمخصوص اعضای کانون کانونفرهنگیچوکعالوهبربرگزاریجلساتهفتگیکهفقطفعالیت سالیانه: 

ثریمنتشرکنند،مراسمرونمایینیز؛ودرمواردیدیگراگراعضااشودمیدرشهریورماههرسالههمایشیبانامجشنسالچوکبرگزارکند.میبرگزار

برگزارخواهدشد هایاینمراسمرادرسایتتوانیدعکسکهمیبرگزارکردکوتاهرادرایرانداستاننیزهمایشروزجهانی09و01درسالچوک.

مالحظهبفرمایید.

 





است.شدهاندازیراههتمعرفیهرچهبهتروبیشترشماهنرمندانعزیزج«کچوهنرمندان  کبان»

جوایزادبیوهمههنرمندانها،ها،جشنوارهانونکها،حامیانجمنکانونفرهنگیچوک



 

 



 



 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

      



 

 

 

 مرضیه اسدی :عکس، داستان

 ؛ ندا امینگفتار یازدهم سیر تحول نثر پارسی:

 غزال مرادی صالح سجادی؛ ،ابرمن :داستانشعر، 

 مائده مرتضویماه خرداد:  معرفی هنرمندان متولد

 مهناز پارسا، نویسی؛ استعداد یا پشتکار؟ داستانمقاله: 

 رضا نکوئی تن:های امیرحسن چهلداستاننگاهی به مجموعه 

 احمد؛ فائزه قنبری جالل آل ،ها و فلک گلدسته :داستان بر نقدی

 بهاره ارشدریاحیورهان پاموک؛ ا :6002معرفی برنده جایزه نوبل 

 ریتا محمدیکویر، محمدرضا گودرزی؛  :وتاهک داستانبررسی 

 ، فرهاد کریمی؛ نعمت مرادی«من، تو، او» :نقدی بر مجموعه داستان

 «یونسکو اوژن» از «کرگدن» نمایشنامه بررسی و نقد ی جلسه :گزارشی از

 عابدی، محمود خلیلیبابابزرگ خوب من، داریوش نگاهی به مجموعه داستان: 

 اکملرنگی، هاروکی موراکامی؛ شهناز عرش بیهای  سال :جستاری بر رمان

 الگرکامیر ؛ ، هانس هولباینایرانیان دست به رومیانتحقیر  :داستاننقاشی، 

 اهلل سیفروح ؛استفن ویرجینیا ادلین، خانه ارواح :های کوتاه جهان بررسی بهترین داستان
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 (هشتم )قسمتیزه نوبل ادبیات ان جاآشنایی با برندگ 

 ؛ بهاره ارشدریاحیاورهان پاموک 

 

Ferit Orhan Pamuk»پاموکاورهانفرید سال«

نیشانیمحلهدرمتمولاماپرتعدادایخانوادهدر۲۵۹۱

بارامتوسطهومقدماتیتحصیالت.آمددنیابهاستانبولتاشی

آمریکاییکالجدرنقاشیگرایش

«Robert college محلدرواقع«

گذراندخود،سکونت پایانازپس.

یخانوادهاصراربهمتوسطهتحصیالت

یرشتهدرتحصیلیادامهبهخود

استانبولفنییدانشکدهدرمعماری

اینمدتیازپسهرچندشد،مشغول

کردرهاتمامیمهنرارشته واستانبولدانشگاهدرسپساو.

التحصیلفارغوپرداختتحصیلبهنگاریروزنامهرشتهدر

شد نکردنگاریروزنامهکارگاههیچحالاینبا. سالاو.

دختریکهفرزندشاولین۲۵۵۲سالوکردازدواج۲۵۹۱

آمددنیابهاست مقیماشخانوادهاتفاقبهاکنونپاموک.

.استاستانبول

 ترکیهکردهایکشتارمورددربرانگیزیجنجالاظهاراتاو

جنگابتداییهایسالدرترکیهساکنهاارمنیکشینسلو

وشدمواجهترکیهگرایانملیواکنشباکهداشتاولجهانی

.گرفتصورتاوازهاییشکایت۱۰۰۹سالآنپیدر

Das Magazinسوئسیینشریهباایمصاحبهدرپاموک

»گفت کشورایندرارمنیمیلیونیکوکردهزارسی:

آنازاسمیکندنمیجرأتکسهیچتقریباً.شدهاستکشته

.«کنممیراکاراینمناما.ببرد

نگارروزنامهدینک،هرانتقتلزماناز

داردقرارامنیتینیروهایویژهمراقبتتحتاوارمنی، یکی.

پاموکدادگاه،بهانتقالهنگامدینک،قتلپروندهمتهماناز

.باشدخودجانمراقبکهدادهشداراوبهوکردتهدیدرا

شماربهاسالمجهاننویسندهنخستینپاموکچنینهم

.کردمخالفترشدیسلمانمرگفتوایباکهرودمی

زبانبه۲۵۵۰سالدربارنخستین«سیاهکتاب»رمان

روایترامردیداستاناثر،ایندرپاموک.شدمنتشرترکی

وشودمیناپدیدروزی«رویا»نامبهمسرش،هکهکندمی

همسرش،یافتنبرایداستاناصلیقهرمانوجویجست

پاموکاورهان.دهدمیشکلراداستاناصلیموضوعگونهاین

کتاب»رمانداشته،تهرانبهسفری۲۸۹۱سالدرکه

آن،دروکردهمعرفیعطارالطیرمنطقازگرفتهوامرا«سیاه

نقلهمچنینوایرانخراسانوآذربایجانازیهایروایت

تبریزی،شمسمولوی،ازهاییقول

پاموکاورهان.استآوردهخیاموعطار

تسلطاشغربیمفهومدرروایتبههم

معنایدرحکایتکهاینهمودارد

شناسدمیخوببسیارراآنشرقی او.

ایناز«سیاهکتاب»دربویژهآثارشدر

بهرهداستانشبردنپیشردگونهدو

گیردمی وجویجستدرداستان،اصلیشخصیتغالب،.

آیدبرمیرویاوجالل کهاستمطرحنگاریروزنامهجالل.

شاکیغالبروایت،فرآینددر.استبودهغالبالگویهمواره

خبربیهاآنازاوامااند،شدهگمرویاوجاللچراکهشودمی

غالبکهوقتیروایتادامهدر.شدمیگمدنبایاوچراواست

شود،میمتوجهبیند،میجایکراجاللهاینوشتههمه

حالیعیندرهستند،کلیکازجزویهانوشتهآنیهمه

باشندداشتهتوانندمیهمتضادهاییکه اینواقعدر.

دروحدتبحثکشیدنپیشدرسعیروایتاینبانویسنده

کهرسدمیجاییبهروایتبینیممیما.داردکثرتعین

وجویجستدروگرددنمیرویاوجاللدنبالدیگرغالب

آیدبرمیخویش وروایتایناوجنقطهشاهزادهقصهفصل.

.استشدگیگم

رمانمدومینسیاهکتاب:»استگفتهاثرایندربارهپاموک

خوانندگانبعد،کمیوشدترجمهانگلیسیبهکهبود

مورددربرانگیزیجنجالاظهاراتاو
کشینسلو ترکیهکردهایکشتار
هایسالدرترکیهساکنیهاارمنی
باکهداشتاولجهانیجنگابتدایی
 شد.مواجهترکیهگرایانملیواکنش
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مخاطبانترکیهمرزهایازبیرونوکردمپیدادیدیج

پشتراکتاباینترکینسخهوقتی،۲۵۵۰سالاما.ایتازه

 درستراراهکهدانستممیدیدم،هاکتابفروشیویترین

.امرفته

را«سرخمننام»رمانکهبودزمانیپاموکشهرتاوج

کردمنتشر۲۵۵۹سالدر وایترمنظریازسرخ،مننام.

اینازیکهربرحاکمفلسفهوغربوشرقنقاشیمواجهه

بهنگاهطرزدوپاموک،ساناینبهواستنقاشیسبکدو

کاودمیخودروایتخاللازراهستیوانسان رماندر.

مینیاتورنقاشاندربارهفراوانیجذابوفرعیهایحکایت

زندهتصویریارایهرمان،ایندرپاموکدیگرهنر.استآمده

استعثمانیدوراناز کهتصویری.

درریزبینانهتحقیقمددبهجزآنترسیم

آندررمانحوادثکهدورایگذشته

چقدرواستنبودهسرمیافتدمیاتفاق

ادبیاتدردستاینازکارهاییاستکم

ایرانامروز وقاراوجویجستصحنه.

هاینقاشیمیاندرعثماناستاد

کشفبرایدربار،هایمکانترینمخفیازیکیدرشدهحبس

واشنقاشیسبکرویازقاتلهویت را کردنکورخود

آنباراخودنقاشبهزادترهایشپکهسوزنیباعثماناستاد

قاتل،.استرمانهایصحنهتریندرخشانازیکیکرده،کور

قشنراسلطانکتابهاینقاشیکهاستنقاشیسهازیکی

ایرانوترکیهتاریخمشترکنقطهرمانایندرپاموک.اندزده

استداشته نظردررا ایندرقتلوعشقشرحبهنویسنده.

.استپرداختهرمان

دیگرازشرقوغربفرهنگدوبینروابطچگونگی

.شودمیروایتنقاشانزبانازکهاسترماناینموضوعات

نوشتنازخودانگیزهدربارهنافهمجلهباگفتگودرپاموک

استرماناین خواستممیامسالگی۱۱تا۷بین»گفته

شومنقاش همیشهشدمترکمشهورنویسندهوقتیبعدها.

توصیفخواستممی.بنویسمنقاشیلذتدربارهداشتمدوست

عقایدیچهنقاشیکوداردحسیچهکردننقاشیکهکنم

.«دارد

.هستندنقاشانسرخمننامانرمدراصلیهایشخصیت

باودیگرنقاشیدستبهنقاشاناینازیکیرمانابتدایدر

رسدمیقتلبهنامعلومایانگیزه قاتل،داندنمیکسهیچ.

انتهاتاابتداازرمانتمامماجرایحالاینبا.استنقاشیک

موضوعاتیبهرمانشخاللدرپاموک.استقاتلنقاشِیافتن

نیزاسالمیهایسرزمیندرنقاشیتاریخوعشقدمانن

کهبردمینامرمانایندربسیاریهایکتابازاو.پردازدمی

هاکتابایناغلب.اندبودهمشهوراسالمیتمدنوفرهنگدر

هستندایرانی ونظامیهایحکایتبرخیهمچنیناو.

.کردهاستبازگورمانشدرنیزرافردوسی

نوشتنبرایمنهایانگیزهازیکی»استگفتهپاموک

.بودکالسیکادبیاتهایداستانبازآفرینیسرخمننامرمان

وشاهنامهخواندنازنوشتممیراکتابمداشتمکهزمانی

.«بردممیلذتشیرینوخسرو

راآنخودشپاموککه«برف»رمان۱۰۰۱سالدر

رسید،چاپبهخواندمی«منسیاسیرمانآخرینواولین»

نیویورککتابیضمیمه»طرفاز۱۰۰۲سالدرکهرمانی

نامجهانبرترکتابدهازیکی«تایمز

ینویسندهبهترینیجایزهوگرفت

با.کردخودآنازرافرانسهسالخارجی

۲۵۹۹سالدر«سفیدقلعه»رمانانتشار

نیویورکروزنامهشد،جهانیمیالدی

ایستارهشرقدر»ارتعبباراآنتایمز

معرفیحوانندگانشبه«کردطلوعنو

.استشدهترجمهدنیادرزبان۲۲بهتاکنونوکرد

واقعدرکه«استانبول»عنوانباپاموکبعدیکتاب

خانوادگی،هایعکسشاملوبودنویسندهخوداتوبیوگرافی

سالیانطولدرهمآناوشخصیعقایدوخاطراتدفتر

هاخیلینظربهکهرسیدچاپبه۱۰۰۸سالدرمتمادی،

استادبیهاینویسندههایاتوبیوگرافیبهترینازیکی از.

،۹۰دههاستانبولهایکوچهمعاصرنویسرمانایننگاه

ازچالشحریق،طعمهچوبیهایخانهسنگفرش،هایخیابان

فرهنگیکسربرآوردنوقدیمیفرهنگیکرفتنبین

ساختهباهمزمانماندهبرجایخاکسترهایانمیازجدید

خوانندهچشمانبرابرازشتاببانویسنده،درونیجهانشدن

کندمیعبور ازخاطراتشآندرادبیاتنوبلبرندهپاموک.

»...نویسدمیآنوصفدروکندمیبازگورااستانبولشهر :

بناهایگوییکهکنندمیتاطوریتاریخیآثاربامردم

بتونقاطیوکنندمیراشهرباروهایهایسنگاند؛امروزی

مرمتدریاسازندمیجدیدهایساختمانهاآنباوکنندمی

بناهایکردنویران.کنندمیاستفادهبتونازتاریخیبناهای

نیزهاآنجایبهغربیآپارتمانیهایمجتمعنشاندنوکهن

اعتناییبیهمیناما.ستاحزنبردنیادازبرایدیگریراه

سرانجام،بلکهبرد،نمییادهاازراحزنتنهانهتخریب،و

چنینوافزایدمیآنبرنیزرافالکتوبیهودگیاحساس

زند،میدامنآنبهباختاحساسوشکستوفقرکهحزنی

نوشتنبرایمنهایانگیزهازیکی»
بازآفرینی«سرخمننام»رمان

.بودکالسیکادبیاتهایداستان
نوشتممیراکتابمداشتمکهانیزم
وخسرووشاهنامهخواندناز

 .«بردممیلذتشیرین
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آمادهجدیدفقرهایانواعوهاشکستبرایرااستانبولمردم

.سازدمی

سال:داردخودادبییکارنامهدرزیادیهایایزهجپاموک

انجمنطرفاز«جهانیصلح»ادبییجایزه۱۰۰۹

یرگذارترینتأث»ادبییجایزهسالهمانآلمان،نویسندگان

ادبیفرهنگییمجلهطرفاز«جهانسالفردصد

ترینباهوش»فرهنگیادبییجایزه۱۰۰۲سالپراسپکت،

سالهمانتایم،یمجلهطرفاز«جهانسالمردصد

وامریکاادبیاتوهنرآکادمیازادبیاتافتخاریدکترای

ادبیاتنوبلیجایزهسالهمانباالخره نخستیناو.

کهاستتباریترک استدریافترااینجایزه کرده البته.

ازپسوزبان۲۲بهادبیاتنوبلجایزهدریافتازپیشاوآثار

.شدهاستترجمهزبان۹۲بهآن

داشتعالقهنیزنقاشیبهزمانیپاموک درخودش.

:گفتهداشتتایمزنیویورکباکهایمصاحبه

کهراغریبیرویاهاییهمهبودم،ساله۸۱کههنگامی»

هنرهایونقاشیمورددر)بودند،شدهحکذهنمدر

هنوزمن.آوردمروینویسیرمانبهوگذاشتمکنار(تجسمی

عمیقیلذتکنم،میفکرنقاشیهایجذابیتبهوقتیهم

برممی انسانکردم،مینقاشیکهزمانآنمنخوب،.

احساسآوردمروینویسندگیبهکهزمانیامابودمشادتری

تدارکمنبرایجهانکهسنگینیبسیاریوظیفهکهکردم

.«استنوشتندیده،

بهکهاست«معصومیتیموزه»رمانپاموکرمانآخرین

دوستعشق،چونموضوعاتیوشدهچاپ۱۰۰۹سال

اجتماعیوفردیوجوهازراازدواجوخوشبختیداشتن،

بسیاررمانیدلدرالبتهدهد،میقرارپردازشمورددقتبه

دلنشینبسیاروجذاب کتابیاوازشدهچاپاثرآخرین.

درسمتنواقعدرکه«تکلفبیوبا»عنوانبااست

موسومکالسبرایتجربیاتشاساسبرهکاوستیگفتارها

شدهچاپ۱۰۲۲سالکههاروارددانشگاهدرNortonبه

زبانسیبهاستقرارومنتشرشدهترکیزبانبهکتاب.است

نسخههزارصداول،روزدودر.شودچاپوترجمهنیزدیگر

.استرفتهفروشبهترکیهدرکتاباز

مردیکمیانعشقدرباره«معصومیتهگنجین»داستان

استاستانبولدرفقیردختریوثروتمند درداستان.

اصلیشخصیتدووگذردمیمیالدیهفتاددهههایسال

چونحساسیمسایلبهکتاب.دارندسنسالسیباالیآن

کندمیاشارهترکیهدربکارتوجنسیتمایالت اورهان.

رمانیترینلطیفاینکهاستتهگفصباحروزنامهبهپاموک

 ■ .استنوشتهتاکنونکهاست

 
گوییکهکنندمیتاطوریتاریخیآثاربامردم

ویرانامروزیبناهای وکهنبناهایکردناند.

جایبهغربیآپارتمانیهایمجتمعنشاندن

است.حزنبردنیادازبرایدیگریراهنیزهاآن
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 لد خرداد ماهمعرفی هنرمندان متو 

«مائده مرتضوی» 


خردادهجدهمتولد«نفیسیسعید»

استخورشیدی۲۱۷۲ نویسنده،وی.

معاصرادببرجستهنگارتاریخوادیب،

 .استایران

برادرهمراهسالگیپانزدهدرنفیسی

«نفیسیمودباکبردکتر»ترشبزرگ

رفتاروپابهتحصیلادامهبرای در.

دروکردآموزیعلمپاریسوسوییس

بهسالهمیندراو.بازگشتایرانبهخورشیدی۲۱۵۷سال

ملک»باوپیوست«دانشکده»مجلهنویسندگانگروه

پرداختهمکاریبه«بهارالشعرای تهراندانشگاهدرسپس.

دانشکدهاولنسلاستادانوجزاو.نشستاستادیکرسیبر

 .باشدمیتهراندانشگاهتاریخ

تاداشتآنبررااوایرانادبیاتوتاریخبهینفیستسلط

ومنثورمتونازبسیاریوآوردبوجودپژوهشیوتازهآثار

 .سازدمنتشرعلمیایشیوهبهرافارسیمنظوم

.است«دانشگاهینثرمکتب»گذارانبنیانازنفیسیسعید

بودهمعناولفظدرعباراتپیراستگینثر،اینویژگیجملهاز

ازدوربهکهگرددمیبیانسادهچناناندیشهکهطوریبه

 .باشدلفظیبیهودهزیورهایوپیچیدگی

تبحراین.استایرانمعاصرجدیدنثرمعمارنفیسیاستاد

فرانسه،التین،یونانی،،هایزبانبهویکاملتسلطازناشی

استفارسیوعربیپشتو،اردو،روسی، وروانهایترجمه.

تسلطاینگویایخودبیگانهادبیاتازنفیسیسعیدمندارزش

 .چراستوچونبی

فارسی،ادبوزبانبهنفیسیاستادخدمتترینبزرگ

استقدیمیمتونتصحیح واحیااستاد،افتخاراتازویکی.

روحهاآندرکهاستتاریخنویسیداستانشیوهگذاریبنیان

بهراوطنجوانانوکردهتقویتراوسلحشوریپرستیوطن

 .خواندمیفراوطنحب

آنازکهاستشماریبیافتخاراتداراینفیسیاستاد

خاطربهفرانسهدونورلژیوننشاندریافتبهتوانمیجمله

وفرانسهادبیاتوزبانبابدرکوششوپژوهشهاسال

مخصوصنشانفارسی،بهفرانسهلغتفرهنگنخستینتالیف

افغانستان،علمینشانایران،درمسیحیتکتابایبرواتیکان

 .کرداشارهفرانسهعلومآکادمیعضویتو





ومحققانپرکارترینازیکینفیسیسعید

وادبیمتونیتحشیهوتصحیحدرکهاستمعاصرادبای

.کردفعالیتتاریخیواجتماعیهایداستانومقاالتنگارش

هنرهایازیکی.رسدمیجلدکصدیبههازمینهایندراوآثار

غربالوالمقنعمثل.استتاریخیهایداستاننگارشنفیسی،

«نخشبماهمجموعه»درکهدیگرداستانهادهوغیوربند

 .استگردیدهچاپ

،«فرنگیس»هایکتاببهتوانمینفیسیداستانیآثاراز

«بهشتراهنیمه»و«نهفتههایآتش»،«سیاهستارگان»

 .کرداشاره

بااو.استفارسیکوتاهداستانپیشگامانازنفیسیسعید

شد،چاپسیاهستارگاندربعدهاکه«پدریخانه»داستان

دادنشانراکوتاهداستانتجربیاتاولین شهرتیعمده.

اوسترمانیسادهنثروپیشگامی،نویسیداستاندرنفیسی

جملهازویداستانی،حاظلبهاالوگرفتقراراقبالموردکه

توجهکمترداستانیشگردوشکلبهکهاستنویسندگانی

 .کنندمی

یکنگرهنخستیندرشرکتبرایکهزمانینفیسیسعید

دلیلبه۲۸۲۹آبان۱۱دربودآمدهتهرانبهشناسانایران

شدندبستریبیمارستاندرشانتنفسیمشکالتیافتنشدت

درگذشتندو «آقاقبرسرآرامگاه»بقعهدریشانامزار.

.استمولویراهچهارازترپایین
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۲۱۹۲خرداد۱۲متولد«طباطباییمحیطمحمد»

استاصفهانزوارهدرخورشیدی ومورخادبی،پژوهشگراو.

 .ستاایرانیمعاصرادیب

مدرسهاز.آموختراانگلیسیوفرانسهنوجوانیدرمحیط

حقوقمدرسهواردوکرددریافتادبیمدیپلتهراندارالفنون

 .شد

طباطباییمحیطقلمبهبسیاریادبیوتاریخیهایمقاله

شفق»چونمعروفینشریاتدرخورشیدی۲۸۰۲سالاز

شدمیمنتشر«ایرانروزنامه»و«سرخ بااومعروفخطابه.

پژوهشیوعلمیتوانمندی«فردوسیدینیعقیده»عنوان

 .سازدمیمایاننخوبیبهراوی

فرهنگیهایسمتخودزندگیطولدرطباطباییمحیط

معرفتوشرفهایدبیرستانریاستمدتی.داشتشماریبی

داشتعهدهبهرا سالبین. مستشار۲۸۱۷-۲۸۸۲های

ایرانفرهنگیرایزنسالچهارو.بوددهلیدرایرانفرهنگی

 .بودلبنانوسوریهعراق،در

دراونهادنگامآغازهمانازطباییطبامحیطویژگی

ویاببدیعهیروحیهادبی،وتاریخیتحقیقاتعرصه

گاهجداییموجبکهبوداوسنجنکته ادبایبااومعارضهو

سعیدواقبالعباسبهار،الشعرایملکچونزمانمشهور

شدمینفیسی ازدانشگاهکهشدموجبامرهمینشایدو.

 .ماندبهرهبیاودانش

ویبهملیآثارجایزهنخستینخورشیدی۲۸۹۷سالدر

شداعطا عضویتبه۲۸۲۵سالدرطباطباییمحیطو.

طباطباییمحیط.گشتنایلفارسیادبوزبانفرهنگستان

۱۹۰۰ازمتجاوزاوآثار.استمعاصربرجستهنگارانروزنامهاز

قراربهاوارآثازتعدادیعناوین.باشدمیخطابه۲۰۰ومقاله

زیرند ایرانمطبوعاتتحلیل: مورددرمقاالتمجموعه،

خیامکهستااینکتاباینمضمون}«خیامیاخیامی»

،.{هستندمتفاوتشخصدوشاعرخیامبامنجموریاضیدان

.اروپابهمحصلاعزاممورددرمقاالتمجموعه

ثارآمجموعهگردآوریطباطباییمحیطاستاداثرترینمهم

انتشارازبعدکهاستناصریدورهروشنفکرخانملکممیرزا

 .استماندهناتمامنامعلومیدالیلبهبناآناولجلد

ادبوفرهنگبهاستادسرشارعالقهوجستجوگرروح

بازپژوهشوتحقیقکارازلحظهیکرااوزمینایران

واهیدانشگهیچدراینکهبدونکهبوداینگونه.گذاشتنمی

هوشسایهدرباشد،خواندهدرساستادیهیچمحضردر

رسیدهداشتکهواالییمقامبهنیرومندشحافظهوسرشار

بود مقالههزاردوازبیشوزدقلمسالشصتازبیشاو.

 .نوشت

مرداد۱۷شنبهسهروزدر«طباطباییمحیطمحمد»

.ذشتگدرتهراندرسالگینودآستانهدرخورشیدی۲۸۷۰

بابویهابنمجاورتدرطغرلبرجدروصیتشطبقاوپیکر

 .شدسپردهخاکبهریشهر

تاریخبهدرگذشتهو۲۹۲۰ژوئن۱زاده)هاردیتوماس

 .استانگلیسیشاعرونویسنده(میالدی۲۵۱۹ژانویه۲۲

دلیلبهوکردآغازسالگیهشتسنازرامدرسههاردی

سالگیشانزدهسندراورسمیتحصیالتاشخانوادهموقعیت

یافتپایان آموزیکاربهمحلیمعماریکنزداوسپس.

 .پرداخت

آننوشتنکهداردنام«فقیرمردوبانو»هاردیرماناولین

ناشرییافتنبهموفقامارساندمیاتمامبه۲۹۲۷سالدررا

.کندمینابودراهایشنوشتهدستوشودنمیآنچاپبرای

بهبودنویسندهخودکه«مردیتجورج»تشویقبهبعدمدتی

و۲۹۷۲سالدررا«ناامیدانههایعالج»ودادادامهنوشتن

ناشناسصورتبه۲۹۷۱سالدررا«گرینووددرختانزیر»

بارا«آبیچشمجفتیک»داستانبعدسال.ساختمنتشر

درکه«خشمگیناجتماعازدور»رمان.کردمنتشرخودنام

توانستهاردیکهبودموفقحدیبهشدمنتشر۲۹۷۲سال

بهوقتتمامبصورتوکندرهارامعماریکارآنازپس

رماندهازبیشسالپنجوبیستطیوبپردازدادبیات

 .بنویسد

ایندوهر.استبرخوردارجهانیشهرتازنیز«تس»رمان

 .هستندسینمایینسخهدارایهارمان
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جبروشاعرانهتوصیفاتهاردی،هاینوشتهصلیاویژگی

استگرایی «گراییطبیعتجنبش»درمعموالًویآثار.

ادبیاتازهاییرگهاوشعرچندیندراما.شوندمیبندیطبقه

هاردیتوماسچندهر.خوردمیچشمبهنیزروشنگریعصر

رمانمادیمنفعتبرایکهدانستمیشاعریبیشترراخود

نویسدمی کهاستهاییرماندلیلبهاوشهرتعمدهاما.

برتوجهیقابلتاثیرونوشترمانوشعرهادهاو.استنوشته

تحسینوتوجهموردهاردیآثار.گذاشتانگلیسیمدرنشعر

الرنساچدیووولفویرجینیاماننداوازپسنویسندگان

 .گرفتقرار

قلبیایستلتعبهسالگی۹۷سندرهاردیتوماس

وستکلیسایشاعرانقطعهدرخاکسترشودرگذشت

 .شددفنترنسمی

 :ازاندعبارتویاثارمشهورترینازبرخی

داروهای بومیبازگشتناامیدی، ترومپتاستاد، ازتس،

برویلدورخانواده مجموعه)شرافتمندبانوانگروه،

داستان(کوتاههایداستان ،(کوتاهیهاداستان)وسکسهای،

.گمنامجود،(کوتاههایداستان)روزگارقضای



۲۵۲۲اوت۲۱-۲۵۰۹مه۱۹)فلمینگیان نویسنده(

است«باندجیمز»مشهورهایداستانخالقوانگلیسی یان.

راباندجیمزمجموعهازکتاباولینمیالدی۲۵۹۸سالدر

کردمنتشر«رویالکازینو»عنوانبا دعبسالیازدهاو.

باندجیمزمجموعهازکتاب۲۲فاصلهایندرودرگذشت

نوشت هایروشناییواختاپوس»عنوانباویکتابآخرین.

 .شدمنتشرمرگشبعدسالدویعنی۲۵۲۲سالدر«روز

 :هاکتاب

رویالکازینو شکنماه، بمانزندهوبکش، باروسیهاز،

...وطالییاسلحهمرد،طالیینجه،پعشق

 
فرانسهکاژارکدر۲۵۸۹ژوئن۱۲متولدساگانوازفرانس

است مدرسهقوانینگذاشتنپازیردلیلبهنوجوانیدر.

ودر.شداخراجمدرسهازخواندمیدرسآندرکهکاتولیکی

نخستین«غمبرسالم»کتابهفتههفتطی۲۵۹۸تابستان

کردتکمیلراکتابشترینآوازهپرو سالدرکتاباین.

بهروزچندعرضدروشدمنتشرصفحه۲۹۹در۲۵۹۲

ترجمهفارسیجملهاززبان۱۱بهسپس.رسیدمجددچاپ

گشت .است«الوارپل»اشعارازگرفتهبرکتاباینعنوان.

قانونیسنبههنوزکهفرانسوازکتاب،اینانتشارباهمزمان

اگانسمستعارخانوادگینامخانواده،خواستبهبنانرسیده،

برگزیدخودبرایرا «ساگانپرنسس»ازالهامباناماین.

«رفتهدستاززمانجستجویدر»کتابدرپروستمارسل

 .شودمیانتخاب

گفتهبه.نمودخلقنمایشنامهورمانچهلازبیشساگان

نویسندهیکعنوانبههرگزچهگرساگانادبی،منتقدان

ادبیاتنادرهایپدیدهازیکیامانشد،مطرحفرانسویبزرگ

آیدمیشماربهبیستمقرندرکشوراین ۲۵درساگان.

بیمارستاندراشریویبیمارییافتنشدتاثردرسالگی

 .شدسپردهخاکبهکاژارکزادگاهشدرودرگذشت

عنوانبهکهبودفرانسهنوموجنویسندگانازیکیساگان

شکوفاییودومجنگزابعدپاریسدرجوانانطغیاننماد

 .استشدهتوصیفاگزیستانسیالیسمعصر

 :آثارازبرخی

عنوانباگاردینروزنامهلیستدرکتاباین)غمبرسالم

 .داردقراربخواندبایدفردهرکهکتابی۲۰۰۰

 لبخندنوعی

 سمی

 روحبرایهاییآبی

 (کوتاههایداستان)ابریشمیچشمان

 (کوتاههایداستان)صحنههایموسیقی

 ■(.صفحه۹۰۰دررمانبلندترین)کردهبزکزن

 
 :منابع

 بومایرانسایت

 رمانتاپسایت

 بیانمصطفیوبالگ
پدیاویکی    
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 های کوتاه جهان بررسی بهترین داستان 
«اهللسیفروح»؛«استفنویرجینیاادلین»نویسنده«ارواحیخانه»داستان



شدمیبستهدریشدیمیبیدارکهساعتیهر زوج.

چیزیرفتند،میاتاقیبهاتاقیازدستدردستآساشبح

.شدندمیمطمئنگشودند،میرادری،داشتندبرمی

اینجاولی،آه،:»افزودمردو.«گذاشتمشاینجا:»گفتزن

طورهمینهم »گفتلبزیرزن!« باالستیطبقه: مرد.«

»کردزمزمه باغتویو: »ندگفت.« بیدارشانوگرنهآهسته،:

.«کنیممی

کنندبیدارراماکهنبودچنانولی نهآه،. کسی.

»بگویدتوانستمی گردندمیدنبالشدارند: راهاپردهدارند.

کشندمی بخواندچندکاغذیبرراآنیا.« مطمئنکسی.

کاغذیهیحاشدرراقلمشو.«کردندپیدایشاالن»شد،می

آدمخواندن،ازخستهآنگاه،وداشتمیازبنوشتناز

خودچشمبهوبرخیزدتوانستمی

نیمهدرهاخالی،سراسرخانهببیند،

یتمندانهیرضاینغمهفقطباز،

ماشینینالهصدایوهادارکوب

برای.»دمیاممزرعهازکهکوبخرمن

خواستممیراچهآمدم؟اینجابهچه

بودخالیهایمدستبیابم؟ شایدپس.

بودسیبشیروانیزیرانباریدر«باالست؟یطبقهدر پس.

رویکتابفقطخاموش،همیشهمثلباغ،پایینبرویمدوباره

.بودافتادههاعلف

آدماینکهنه.بودندیافتهپذیراییاتاقدرراآنهاآنولی

می هرگز ببیندراهاآنتوانست راهاسیبهاپنجرهقاب.

درهابرگهمه.کردندمیمنعکسراهاگلکردند،میمنعکس

بودندسبزشیشه سیبتنهارفتند،میپذیراییاتاقبهاگر.

دراگربعد،یلحظهوجود،اینبا.گرداندمیبررازردشطرف

ازمعلق،وارهایدبرآویختهاتاق،کفرویگستردهشد،میباز

بودخالیهایمدستچه؟-سقف گذشتلیقاازسایه. از.

.دادسررااینغمهخروشدارکوبسکوت،هایچاهترینژرف

.استمدفونگنجامن،امن،»طپدمینرمیبهخانهنبض

بود؟مدفونگنجِاینآیاآه،.ماندناتمامنبضطپش...«.اتاق

اماباغ؟دربیرونپس.بودشدهمحوروشنیبعد،ایلحظه

تاریکیخورشید،ردانسرگپرتویکبرابردرهادرخت

گستردندمی چهزیبا،چهبودمجستجویشدرکهپرتوی.

پشتدرهمیشهورفتمیفروزمینفراسویدرخراماننادر،

نخست.بودمابینمرگ.بودشیشهمرگ،.سوختمیشیشه

راخانهقبل،سالصدهابود،رفتهزنسراغ

هکردمومومهرراهاپنجرهبود،گذاشتهمتروک

شمال،بهرفتکرد،ترکشمرد.بودندشدهتاریکهااتاقبود،

دیدجنوبآسماندرراستارهگردشمشرق،بهرفت به.

ضربان.یافتسرسبزهایتپهزیردرراآنگشت،خانهدنبال

.«شماستمالگنج.امنامن،امن،:»زدمیشادیباخانه

غردمیخیابانباالیدرباد وسواینبهوخمهادرخت.

کندمیترشحوحشیانهباران،درماهپرتو.شوندمیکجسوآن

پاشدمیهوادرو .افتدمیمستقیمپنجرهازچراغپرتواما.

سواینخانهدرآساشبحزوج.سوزدمیخاموشوسختشمع

کهکنندمیزمزمهکنند،میبازراهاپنجرهروند،میسوآنو

.جویندمیبازراسرورشانهاآننشویم،بیدارما

و.«خوابیدیممیاینجا:»گویدمیزن

»افزایدمیمرد .«شماربیهایبوسه:

میاننقره»«دمسپیدهدرزدنقدم»

«باغدر«»باالستیطبقه.«»هادرخت

»آمدتابستانوقتی» زمستاندر«

برفموسم درهادور،ایفاصلهدر«

بهقلبنضربامثلآرامشوند،میبسته

آیندمیترنزدیک.خورندمیهم ایستندمیدرآستاندر. باد.

غلتاندمینقرهیشهیشبربارانتازد،می تاریکچشممان.

بینیمنمیرازنی.شنویمنمیکنارماندرپاییصدای.شودمی

فانوسبرمردهایدست.کندمیبازراآسایششبحشنلکه

زندمیسایه .عمیقخوابدر.کننگاه:»گویدمیزناننفس.

.«هایشانلبرویعشق

ودارندمینگهماسرباالیرااینقرهفانوس.شوندمیخم

.کنندمیطوالنیمکثی.اندازندمیژرفوطوالنینگاهی

وحشیپرتو.شودمیخماندکیشعله،.تازدمیمستقیمباد

تالقی،دروگذرد،میدیوارازهمواتاقکفازهممهتاب

اندیشناک،هایچهرهکند،میلکهازپرراشدهخمهایچهره

راهانشانپنیرووسروکاوندمیراهاخوابیدهکههاییچهره

.جویندمی

»زندمیغرورباخانهقلب امنامن،امن،: خمیازهمرد.«

»درازهایسال»کشد،می لبزیرزن«کردیپیدامراباز«

»گویدمی ستاینجا: خوابیده. .خواندمیکتابباغدر.

غلتاندمیشیروانیزیراتاقدرراهاسیبخندد،می گنجمان.

چشممازراپلکنورشانشوند،میخم.«کردیمرهانجایارا

غردمیخیابانباالیدرباد هادرخت.
.شوندمیکجسوآنوسواینبهوخم
ترشحوحشیانهباران،درماهپرتو
چراغپرتواما.پاشدمیهوادروکندمی
 .افتدمیمستقیمپنجرهاز
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من!«امنامن،امن،:»زندمیوحشیانهخانهنبض.زندمیباال

شما؟نمدفوگنجاستاینآه،:»زنممیفریادوشوم،میبیدار

.«دلدرنوری

مترجمشب،آفتاب زمستاناولچاپسعیدپور،سعید:

.آفتابخانه،۰1



شمارهدرخانه۲۹۹۱ژانویه۱۹دراستفنویرجینیاادلین

دنیابهبودادباهلمردیبهمتعلقکهگیتپارکهاید۱۱

آنبرتوبی،برادرشهمراهبهسالگی،نهسندرویرجینیا.آمد

روزنامهبرایهاآن.کنندتولیدروزنامهیکخانه،ردتاشدند

برگزیدندرا«نیوزگیتپارکهاید»نامخود، روزنامهایندر.

رویدادهایازگزارشمختلف،مقاالتدرجبههاآنخانوادگی،

شدمیبرگزارکهییهایهمانیمهفتگی،

خودخاصیهادگاهیدکلیطوربهو

.پرداختندیکنزدیادوراقوامبهنسبت

اینمطالعهبهشدتبهمادر،وپدر

بودندمندعالقهروزنامه باعثکاراین.

دریابددورانهماندرویرجینیاتاشد

.استمندعالقهنویسیداستانبهکه

طوربهمتمادی،سالیانتاروزنامه،این

شدتولیدمستمر دستکاراینازتوبیکهزمانیحتی.

.دادادامهکارانجامبهویرجینیاکشید،

«جاکوباتاق»ویرجینیابلندرماناولین،۲۵۱۱سالدر

شدمنتشرهوگارتانتشاراتتوسط زیادیشهرتاثر،این.

داشتهمراهبهاوبرای تاشدآنبرآن،پیدرویرجینیا،.

،۲۵۱۲آوریل۱۸دراثر،این.بنویسدرا«دالوویخانم»رمان

.گردیدمنتشردیورنکاماانتشاراتتوسط

فانوسسویبه»رمان،۲۵۱۹دسامبرتا۲۵۱۹ژوئندر

رماننوشتنفکربهویرجینیازمان،آندر.نوشترا«دریایی

.افتاد«هاخیزاب»

فانوسسویبه»رماندومنتقدین،ازبسیارینظرطبق

.آیندمیحساببهوولفآثاربهترین،«هاخیزاب»و«دریایی

درکهبودند؛اوآثاردیگر«سرگینی»«فالش»،«اورالندو»

.شدندخلقبعدهاسالطی

خوداتاقبهویرجینیا۲۵۲۲مارس۱۹روزصبحعاقبت،

رفت نوشتنامهدو. ونسابراییکیولئوناردبراییکی: در.

گاههیچوشنود،میراصداهاییکهدادتوضیحهانامهآن

ازبیشرالئوناردزندگیردندادوستویافتنخواهدبهبود

وگذاشت،نشیمناتاقبخاریرویراهانامه.سازدنابوداین،

رااشرویپیادهچوبدستی.رفتبیرونخانهاز۸۰/۲۲ساعت

)کردحرکترودخانهسمتبهوبرداشتخودبا برلئونارد.

خودبودکردهسعیبارکینیزقبالًاحتماالًکهاستباوراین

داخلوبرداشترابزرگیسنگرودخانهنزدیک.(کندقغررا

...شدرودخانه

:گویدمیذهنسیالجریانپیشگامانازولفویرجینیا

زندگیازواقعیغیرانعکاسیپیشین،سنتینوشتاریسبک»

ماستبرودور منظمکهبرقیوزرقپریهاچراغزندگی.

ایهالهتنهاکهبلنیست،کند،روشنراجاهمهتاشدهچیده

تاخودآگاهیمانابتدایازراماکهاستمحو بردرانتها

.«گیردمی

:ازاندعبارتذهنسیالجریانآثارهایویژگیاهم

گوییتکشاملآنهایتکنیکوهاشیوهوروایت-

دانایدیدگاهمستقیم،غیردرونیگوییتکمستقیم،درونی

.شودمینفسحدیثوکل

ابهام،مقولهسهدرزبان-

کردننزدیکترفندهایوشعرگونگی

.استذهنزبانبهداستانزبان

بهذهنسیالجریانیهاداستان-

.استآننویسندگانزندگیخودمثابه

درمحمودیمحمدعلیدکتر

بر«ذهنسیالجریانروایتوتداعی»عنوانتحتایمقاله

»کهاستعقیدهاین تداعیذهن،سیالجریانداستاندر:

چشمگیریکاربرداست،معانیتداعیازمتشکلخودکهآزاد

درویژههبداستانروایتاستحکامزیادیحدتاودارد

بستگیهاتداعیاینقواموصحتبهگفتاریپیشهایالیه

ازپیوستههمبههایزنجیرهازمتشکلآزادتداعی»و.«دارد

«استمعانیتداعی یاصداییشنیدنباکهعنیماینبه.

مخاطبذهندرخاطراتیموسیقی،نتیکیابوحتی

.شودمییادآوریوفراخوانی

توصیفجایبهنویسندهذهن،سیالجریانداستاندر»

یلحظهدردرستراهاشخصیتافکارواحساساتوقایع،

باوآوردمیچنگبهذهندرحیاتشانتپشعیندرووقوع

وهاشخصیتذهنیتجربیاتدرراخوانندههانآنمایش

.«کندمیسهیمداستانآفرینشفرایند

اینپیوستنوقوعبهیالزمهرسدمینظربهالبتهکه

بانویسندهکهاستمشترکیوجوهیاخاطراتداشتنجریان،

خودذهنیاتتداعیموجباتبتواندهاآنازتعمدییاستفاده

وجوهاینازاستفادهیواسطهبه،داستانیهاتیشخصیا

گرددعینی صریحبیانبهنویسندهنیستالزمچندهر.

آنچهوتداعیینهیزمبیانباتنهاوبپردازدهاتداعیارتباط

تداعیذهن،سیالجریاننداستادر»
معانیتداعیازمتشکلخودکهآزاد
حدتاوداردچشمگیریکاربرداست،
بویژهداستانروایتاستحکامزیادی

وصحتبهگفتاریپیشهایالیهدر
 .«داردبستگیهاتداعیاینقوام
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بهراتداعیفهماستشدهتداعی

وجوداماکند،واگذارمخاطب

خودمخاطبباپیشازکههاییزمینه

حاصلگاهکهاست؛نهادهاشتراکبه

هاستسنتورسوموآدابها،اسطوره

 گاه دیگرمتونازستاایپیشینهو

رابینامتنیارتباطنوعیبهکهمخاطبذهندرنویسنده

اینوجودعدمصورتیدر.استضروریوالزمشود،میمنجر

وخشکایشیوهبهوشدهشخصیکامالًتصاویراشتراکات،

تداعیاساسیعنصرازوشوندمیپیادهداستاندرروحبی

.شدخواهدخالی

یزمرهدربایدشکبدونراارواحیخانهداستان

آوردحساببهذهنسیالجریانیهاداستان کهداستانی.

تداعیبرتاکیدباوتخیلعنصرازگیریبهرهباوولفخانم

وخودشخصیذهنیاتدادسعیجمالت،وتصاویر

منتقلخودخاصمخاطببهراداستانشیاثیریهاتیشخص

آثاردیگردرکهارواحیخانهداستانمهمهایشاخصهاز.کند

دردیدگاهتکنیک»...خورد،میچشمبههموولفویرجینیا

ایاستادانهظرافتچنانباکهدیدگاهی–استزمانمقطع

واشیاءاشخاص،دیدگاهیکدرتواندمیکهشدهپرورانده

شب،آفتابسعیدپور،.«)باشدداستانیکگوناگونهایانزم

(.۸۷ص

وتکنیکاینازیریگبهرهباحاضرداستاندروولفخانم

بهرامخاطبذهنمختلف،زوایایازدیدگاهکردنجابجابا

صحنهمختلفزوایایازکهکارگردانیچونانوکشیدهچالش

ایخانهیگوشهشهگودست،بهدوربینکشد،مینمایشبهرا

گر،نظارهیکدیدگاهازگاه.شناساندمیمخاطببهراقدیمی

همگاهیوحالزماندروگاهفرزنداثیری،زوجخود،خانه،

گذشته اینتجمیعباکهاستخاصمخاطبذهنالبته.

وببردپیداستاناصلبهتواندمیهاسرنخوجمالتوتصاویر

.رددگسیرابچشمه،ایناز

داستانانتهایتاابتداازدست،اینازییهاداستاندر

توانمیحتینحویبهکههستیمفراوانیاوجنقاطشاهد

اوجدرویابدمیجریانشده،شروعاوجدرداستانکهگفت

اتفاقاتبودنخاصلحاظبهنهکهاوجی.پذیردمیپایاننیز

ابهامنوعیبهیادیدگاهتنوعحاصلبلکهاست،آمدهبوجود

استدیدگاهتشخیصدر وکوتاهجمالتیبیانبانویسنده.

کهکندمیمتبادرمخاطبذهنبهراییهانخسرموجز،

تداعی عنصرازگیریبهرهباوبودهذهنیکامالًتصاویریگر

توانمیکه.داردداستانماجرایکردنروشندرسعیتخیل

:کردرهاشازیرموردبهنمونهبرای

»گویدمیزن» خوابیدیممیاینجا: :افزایدمیمردو.«

میاننقره»«دمسپیدهدرزدنقدم.«»شماربیهایبوسه»

«آمدتابستانوقتی«»باغدر«»باالستیطبقه.«»هادرخت

برفموسمزمستاندر» بستهدرهادور،ایفاصلهدر«

«.دخورنمیهمبهقلبضربانمثلآرامشوند،می

صورتفوقداستانازکهمختلفیهایترجمهبررسیبا

یهاداستانبودنناپذیرترجمهبهتوانمیاست،گرفته

بردپیذهنسیالجریان هاترجمهایندرکههاییتفاوت.

انحصاریزبانومتنبودنپیچیدهازناشیشود،میمشاهده

مسلخدرواستشبیهشعربهبیشترکههاستداستاناین

.دهدمیدستازراخودابهتوارزشترجمه

»Safe ، safe ، safe ،« the heart of the house 

beats proudly. «Long years--» he sighs. 

«Again you found me.» «Here،she murmurs ،

«sleeping; in the garden reading; laughing ،
rolling apples in the loft. Here we left our 

treasure--» Stooping ، their light lifts the lids 

upon my eyes. «Safe! safe! safe!» the pulse of 

the house beats wildly. Waking ، I cry «Oh ، is 

this your buried treasure ؟ The light in the 

heart.« 

»زندمیغرورباخانهقلب امنامن،امن،: خمیازهمرد.«

لبزیرزن«کردیپیدامراباز«»--درازهایسال»کشد،می

»گویدمی اینجاست: خوابیده. .خواندمیکتابباغدر.

غلتاندمیشیروانیزیراتاقدرراهاسیبخندد،می گنجمان.

چشممازراپلکنورشانشوند،میخم«--کردیمرهانجایارا

من!«امنامن،امن،:»زندمیوحشیانهخانهنبض.زندمیباال

شما؟مدفونگنجاستاینآه،:»زنممیفریادوشوم،میبیدار

(.۸۷صشب،آفتابسعیدپور،.«)دلدرنوری

زندیمغرورباخانهنبض امن»: امن. امن. آهمرد.«

نجوازن.«کردیپیدامرادوبارهطوالنی،هایسال»:کشدمی

»کندمی ،میخواندیمکتابباغدر،میدیخوابیماینجا:

.میدادیمغلتشیروانیزیراتاقدرراهاسیب،میدیخندیم

گذاشتیماینجادرراگنجمان شوندیمخم.« چراغشاننور.

!امن!امن:»زندیموحشیانهخانهنبض.دیگشایمراهایمپلک

اینشمامدفونگنجآه،»:زنمیمفریادوشومیمبیدار!«امن

■.«دلدرنوریاست؟







 

 9314 رخداد ماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و هشتم شماره 91

  «کویر»بررسی داستان کوتاه  

«یتامحمدیر»؛«محمدرضاگودرزی»نویسنده

 
خوابازچراآورمینمخاطربهکنم،میفکرهرچه

روممی.امتشنهخیلیکنممیحس.استشبنصف.امپریده

بخورمآبآشپزخانه سنگروکنم،میروشنکهراچراغ.

کوچکوسیاهماهیبعدبینم،یمراآبتنگاولآشپزخانه،

یخچال،سمتبرومکهآنجایبه.سرخهایبالهآنباراپدر

تنگسمتروممیاختیاربی حرکتبیآبوسطماهی.

استمنبهروصورتشوایستاده خاطربهکهزمانیاز.

.بینمشمیکهاستاولبارحاالولیبودم،دیدهرااوآورممی

راماهیکردهوصیت:گفتمادرممرد،رمپدکهقبلیهفته

.تانخانهببریتوبدهم

 .کردمحساشگفتهازانزجارکهزدطوریراحرفاین

کیبود،ترسنبود،انزجارهمشایددانم،نمی

قطعیشکلیبههاحالتاینمیانتواندمی

بگذارد؟فرق

پدرمبااودعواهاییادبهوقتمانه

بودیاهسرماغلبکهافتادم پدرمطرفیاز.

اینبابچگیازکردمیتعریفوقتبیووقت

شدهبزرگماهی راحرفهمینهمخودشپدرگفتمی.

یادبهکهزمانهرتاکسهریعنی.همپدرشپدروگفته،می

تنگهمیندرشکلهمینبهوهمینطورماهیاینآورد،می

کهچیزی.پیشسالهزارانیاصدهامالعتیقهتنگیبوده؛

توجهیانیست،معلومروزهااست،ماهیچشماناستجالب

قدرچهکهفهمممیامشباماکند،نمیجلبخودبهرا

!داردانسانیقدرحالتچهوگیراستودرشت

سیاهدستیکاندامبا.کنممیترنزدیکتنگبهراصورتم

منبهنممطمئ.کندمینگاهمنبهخونسردسرخ،یهابالهو

کندمینگاه زندمیحرفمنباهاشچشمانگار. رنگیچه.

کندمیعوضرنگمدامدانم،نمیاست؟ بهروچرخدمی.

دارممیبررابطری.بخورمآبامآمدهکهافتدمییادم.یخچال

ریزممیوانیلدرآبو .اوستبهچشممخورممیکهآب.

.استزدهزلمنبهاوهم

نهخورد،نمیچیزیوقتچیهاوهکآورمیمخاطربه

ماهییآمادهغذاینهونانخرده عوضهمراتنگشآب.

آبکهاستشنیدهپدرشازگفتمیپدرمچونکنیمنمی

داردعادتآنبهماهیواستدورهایاقیانوس کهروممی.

کنم؟خداحافظیازشبایدیعنیبخوابم؛

راصورتمومرمی،شومبیدارمیکهخواباز

بشویم استنشستهحرکتبیتنگکف. منیا.

چندنیادرکهشوممیمتوجه.استنشستهکهکنممیتصور

.امشدهدقیقهاشحالتوهاحرکتبهناخودآگاهقدرچهروز

خوابیدهیانشستهبگویمدانمنمیاست،تنگکفروزها و.

گاهکههاچشمحدازبیشدرشتیآنکههاستشبفقط

استتیره گاه دودمیآدمنگاهعمقتاروشن،و دوتانیع.

.بگیردعکسروحتازخواهدمیکهلیزریدورگهیاسوزن

شنوممیسرپشتازرازنمصدای صداشتوخاصیغم.

حاالکردی،میتوجهآدمبهوبودجمعحواستخیلی:هست

!پلکیمییرماهیپنیادوروبرشبوروزهم

فقطهااسمازاین!اسمیعجب.یاهرمیپ

کهوقتیمن،زنهایحرفتوشودمی

کردپیدااست،ناراحت .گویمنمیچیزی.

روممیوخورممیسکوتدرراامصبحانه

!پیرماهی.سرکار

وگاههستم،کههمسرکارروزهااین

افتمیماویادگاهبی هایچشمنوشتن،یاخواندنوسط.

.استشدهخیرهمنبهکهینمبمیرادرشتش

روممیراستیککنمیمبازرادرتا،گردمبرمیکهغروب

.خوابیدهیانشستهاست،تنگکفطورهمان.تنگجلو

گویدمیزنم مرده،امکردهفکردوباریکیحاالتا:

،آبروآدمیبمیرداگرامگفتهولیدور،اندازمشیبامخواسته

.شودمیمعلوم

!کردهتنگراتویجاانگار:ویمگمی

ازدواجکهسالیچندنیاتواصالًنیست،جابحث:گویدمی

ریخکهبرسدمابهتولیفامازچیزییکشدهگذشته،ما

باشد؟توش

.کندفیتعرطورچهوکیراخیرتا:گویممی

گویدمی بگیرندراسرتکهتوبرایگفتی،درستبله:

خیرسرت،بگیرندراتهتاست،یماهسگاینپیشتهت

.استخیر

.شداضافههمماهیسگ

ازوجودمتمام.اممردهتشنگیازبینممیخوابشبمانه

خودمیمرده.استشدهخشکخشکروده،یامعدهتادهان

بینممیرا رادرونشهمرا،بیرونشهم. مثلتو،ازبدنم.

نیازا!اسمیعجب.یرماهیپ
توشودمیفقطهااسم
کهوقتیمن،زنهایحرف

 .کردپیدااست،ناراحت
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.استشدهترکترکندیده،خودشبهآبهاسالکهکویری

ودهیچروکوریپوشدهتبخیربدنمآببینممیهمبیروناز

.اممردهابدتاپریده،رنگ

روممیکنمفکرآنکهبیراست،یکوپرممیخواباز

ماهیبهنگاهمبرسم،یخچالبهآنکهازپیش.یخچالسمت

افتدمی برممیراصورتم.استایستادهمنبهروتنگوسط.

.زندهودرشتهایچشمآنبهزنممیزلوجلو

یخچالسمتچرخدمی .امآمدهبیرونچراداندمیانگار.

آبوسط.ماهیسمتگردمبرمیونوشممیآبلیوانچهار

منهایچشمبهراهاشچشمسوزنی،کیبارنوردووایستاده

استکردهوصل آیدمیدرصدای. گردمبرمی.  .استزنم.

زندمیدادیکهوومالدمیراهاشچشم همشبینصف:

شبوقتاینشدهچیببینگفتم!عجوزهاینبهچسبیدی

نیستسرجاشساعتدوآقا یبنده!

پاگرفته،چیزیدردیدلسردردیخدا

بینمیمحاالامابکنم،براشکاریمشو

دیگرخدابه!استجانشماهیپیشآقا

.ایآوردهدرراشورش

بهاینجام؟کهاستساعتدویعنی

کنممینگاهزنم .بگویمچهدانمنمی.

کشممیخجالت ترسممی. .امشدهمرتکبخالفیکارانگار.

امکردهگمراپایمودست درازسرجامروممیحرفبی.

کشمیم بیدارموخوابصبحتا. زنممیغلتهی. دانممی.

روتنگ،وسطدهایستاالبد.استمنمنتظروبیدارهمماهی

.مااتاقبه

حتماًاینکهاولدلیل،دوبهروم،نمیتنگجلودیگرصبح

دومگوید؛میچیزیکیباز،ندیبباگرواستمواظبزنم

حرکتبییااستخوابتنگکفماهیمطمئنماینکه

.نشسته

وعورلختام؛برهنهبینممیخوابشب خیابانتودارم.

روممی حسابیمنواستتنشانلباسمنازغیرهمه.

نگاهمکسیکهاستایناشیخوباماکشم،میخجالت

کندنمی دوممی. امکردهعرق. امتشنه. پرممیخواباز. نگاه.

استخوابزنمکنم،می زدهخواببهراخودشهمشاید.

کهرسدمیایلحظهاماشومبلندکنمنمیجرئتمدتی.است

بکشمدرازجاهمانتوانمینمگریدکنممیحس بلندآرام.

.آیممیبیروناتاقازوشوممی

استایستادهمنبهروآبوسطماهی بهراصورتم.

جلوترهماو.دارددلچسبیخنکی.چسبانممیتنگیشیشه

یدآیم استهمنزدیکهامانچشمحاال. یهمهانگار.

باوکشدمینفسهاشچشمباانگارحتااست،چشموجودش

زندمیحرفهاشچشم ،اهایدردریاست؛هاشچشمپس.

هاآبیمردهوزندهموجوداتیهمهوهااقیانوس آرزو.

.هاچشمآناعماقدربودم،آنجاهممنکاشایکهکنمیم

.ابدتا.آمدمنمیبیرونوقتچیهوهاپشتوپسآندر

استدیعروزاولین روممیمادرمدیدنبه. هاتن. مادرم.

داردتنبهسیاههنوز .استفروغبیوحالتبیهاشچشم.

استنچیدهسینهفت کندمینگاهممدتیبیندمیکهمرا.

کنی؟زندگیطوراینخواهیمیکیتا:گویممی.بشناسدمتا

.شهیهمتا.هروقتتا:گویدمی

امرزیبخداآنمثلهمتو:گویدمییخچال،سمتروممی

!ایتشنهشهیهم

گویممی سالمتیخوردنشنیست،آبازبهترچیزهیچ:

.آوردمی

گویدمی زیادشنه: نیستیادت.

شد؟خفهآبباخوابتوپدرت

گویمیمومادرمسمتگردمبرمی از:

.نگفتیمنبهچیزیشبآن

گویدمی دانمنمیزیادیزیچهممن:

شبهرقبل،هامدتازکهدانممیاما

آن.بخوردآبلیوانچندوشودبلندکهبودشدهاینارشک

.دانیمیخودتکههمرااشبقیهنشد؛بلندشب

رنگشدیدمرسیدموقتیبود،مردهکهشبیآیدمییادم

شدهکبود گفتمیدایی. دفنجوازاستدیبعجوراین:

حجتیآقایمانهمسایهآخرش.بکنیمفکرییکبایدبدهند،

کهشناسدمیعمومیپزشکیشماداد:گفتکرد،حلراقضیه

.کندیمصادردفنجوازگیردمیپول

:گفتمیولیکردصادردفنجوازهمدکتر.کردیمقبول

خوابتو.بودمندیدهراجورشاینحاالتا!استعجیبخیلی

.استپرآبهاششش.شدهخفه

ورم،خمیخریدهشیرینیجایبهکهراییخرماهاازیکی

خانهگردمبرمیونشینممیپیششساعتی خانههنوززنم.

هایشیشهکردنپاکمشغولسختونشدهتماماشتکانی

درخشدمیاشیشانیپروعرق.استپذیرایی خدابنده.

نشدههموقتچیهوکندمیتکانیخانهتنهادستهمیشه

.بزندغریموردایندرکه

روممیآشپزخانهسمتبه زندمیکمخش. برییکتنگ.

ازهاساعتحتماً.نیستهمخیسحتاآشپزخانهسنگاست،

آخرش:زنممیدادهمزمانوجلودوممی.استگذشتهماجرا

!قاتلکردیراخودتکار

راست،یکوپرممیخواباز
سمتروممیکنمفکرآنکهبی

یخچال یخچالبهآنکهازپیش.
وسط.افتدمیماهیبهنگاهمبرسم،
 .استایستادهمنبهروتنگ
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گذارممیصافراتنگ .هستآبکمیتهشهنوز.

گردممیراآشپزخانه نیستخبری. خونسردوآیدمیزنم.

شده؟یچ:پرسدمی

زنممینعرهوکنممیاشارهتنگبه چیخواستیمی:

بشود؟

کرده؟چپهکیرااینآخ،:گویدمی

.امکردهمنحتماً:گویممی

توبردممیکهراهاپردهشایدندارم،خبرخدابه:گویدمی

.تنگبهکردهگیریکیشانیگوشه،اندازمیبماشین

!اینشدهمتوجهحاالتاهمتوو:گویممی

ساعدمموهایوریزدمیهریدلم.کنممینگاهدوروبربه

.شودمیسیخ

افتادهدرازبهدرازماهیقالی،رنگحناییگلرو دست.

کویریلمثاست،خشکخشک.دارممیبرشکنم،میدراز

.استندیدهخودبهآبهاماهکه

وتندازمشیباینکهجزبکنمتوانمنمیدیگریکارانگار

چوبایقطعهمثل.روشکنمبازراآبشیرمأیوسانهوتنگ

روممیوآشپزخانهسنگروگذارممیراتنگ.آبروآیدمی

بالکنتو استخفهاتاقهوای. رودمیگیجسرم. پایینبه.

در.استزیادییفاصلهداغ،آسفالتتاآنجاازکنم،مینگاه

.آشپزخانهسمتبهرداندگبرمیمرانیروییانگارزمانهمین

وایستادهآبوسطماهیتنگ،داخلآشپزخانه،سنگرو

.دهدمیتکانراسرخشهایباله

کوه،یککنارطبیعیایدریاچهتویبینممیخوابشب

مانممیدقایقیوروممیآبزیر.خورممیغوطهآبتو زیر.

استزیادیدریاییگیاهانازپرآب افتدمییادمخوابتو.

.نیستمبلدشنا

توانم،نمیامابیایمبیرونآبازامنشدهخفهتاخواهممی

راماهی.اندپیچیدهپاهامدوردریاچهکفدریاییگیاهانانگار

آیدمیمنبهروکهبینممی استقشنگخیلی. حاالتا.

وگندمگونگاهاست،سبزگاهام،ندیدهزیباییاینبهیاماهی

.استمنیجثهیاندازهبهاشجثه.بیمهتاگاه

خنددمیمنبهدورازدرشتشهایچشم کهنزدیک.

ازهمسانتدوهامانچشمحاال.ایستدمیمنبهروشود،می

نداردفاصلههم کندمیداغراوجودمتمامنگاهش. حاال.

ازتوانممینیستمهم.نهیادانممیشنانیستمهمبرامدیگر

نهیابیایمونبیرآب آناعماقتوکنممیرهاراخودم.

.هاآبآنها؛چشم





داستانبررسی

عینیشخصاول:راوی

:مثال

خوابازچراآورمینمخاطربهکنم،یمفکرهرچه

روممی.امتشنهخیلیکنممیحس.استشبنصف.امپریده

بخورمآبآشپزخانه سنگروکنم،میروشنکهراچراغ.

کوچکوسیاهماهیبعدبینم،میراآبتنگاولپزخانه،آش

.سرخهایبالهآنباراپدر



استممکنخوانندهزیستیتجربهبراساس)شگفت:ژانر

.(نداردوجوداستداللیشگفتدربیفتد،اتفاق

:مثال

ماهیاینبابچگیازکردمیتعریفوقتبیووقتپدرم

گفته،میراحرفهمینهمخودشپدرگفتمی.شدهبزرگ

آورد،مییادبهکهزمانهرتاکسهریعنی.همپدرشپدرو

بوده؛تنگهمیندرشکلهمینبهوهمینطورماهیاین

جالبکهچیزی.پیشسالهزارانیاصدهامالعتیقهتنگی

بهراتوجهیانیست،معلومروزهااست،ماهیچشماناست

ودرشتقدرچهکهفهمممیشباماماکند،نمیجلبخود

!داردانسانیقدرحالتچهوگیراست

سیاهدستیکاندامبا.کنممیترنزدیکتنگبهراصورتم

منبهمطمئنم.کندمینگاهمنبهخونسردسرخ،یهابالهو

کندمینگاه زندمیحرفمنباهاشچشمانگار. رنگیچه.

ندکمیعوضرنگمدامدانم،نمیاست؟ بهروچرخدمی.

دارممیبررابطری.بخورمآبامآمدهکهافتدمییادم.یخچال

او.اوستبهچشممخورممیکهآب.ریزممیوانیلدرآبو

.استزدهزلمنبههم

چیست؟داستانمسئله
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ذهندرقدرآنماهی.سرخهایبالهباکوچکسیاهماهی

قرارتأثیرتحتاراوعادیزندگیکهکردهنفوذشخصیت

.استداده

:مثال

 کنممیترنزدیکتنگبهراصورتم* یکدستاندامبا.

بهمطمئنم.کندمینگاهمنبهخونسردسرخ،یهابالهوسیاه

کندمینگاهمن زندمیحرفمنباهاشچشمانگار. چه.

کندمیعوضرنگمدامدانم،نمیاست؟رنگی روچرخدمی.

یخچالبه بخورمآبامآمدهکهافتدمیمیاد. رابطری.

ریزممیوانیدرلآبودارمیبرم بهچشممخورممیکهآب.

.استزدهزلمنبههماو.اوست

کف.بشویمراصورتمروممی،شومبیدارمیکهخواباز*

استنشستهحرکتبیتنگ نشستهکهکنممیتصورمنیا.

است ناخودآگاهقدرچهروزدچننیادرکهشوممیمتوجه.

است،تنگکفروزها.امشدهدقیقهاشحالتوهاحرکتبه

خوابیدهیانشستهبگویمدانمنمی آنکههاستشبفقطو.

تاروشن،وگاهاستتیرهگاهکههاچشمحدازبیشدرشتی

دودمیآدمنگاهعمق کهلیزریدورگهیاسوزنتادونیع.

.بگیردعکسروحتازخواهدمی

خیابانتودارم.عورولختام؛برهنهبینممیخوابشب*

روممی حسابیمنواستتنشانلباسمنازغیرهمه.

نگاهمکسیکهاستایناشیخوباماکشم،میخجالت

کندنمی دوممی. امکردهعرق. امتشنه. پرممیخواباز. نگاه.

استخوابزنمکنم،می زدهخواببهارخودشهمشاید.

کهرسدمیایلحظهاماشومبلندکنمنمیجرئتمدتی.است

بکشمدرازجاهمانتوانمیگرنمیدکنممیحس بلندآرام.

.آیممیبیروناتاقازوشوممی

استایستادهمنبهروآبوسطماهی بهراصورتم.

جلوترهماو.دارددلچسبیخنکی.چسبانممیتنگیشیشه

آیدیم استهمنزدیکهامانچشمحاال. یهمهانگار.

باوکشدمینفسهاشچشمباانگارحتااست،چشموجودش

زندمیحرفهاشچشم ،اهایدردریاست؛هاشچشمپس.

هاآبیمردهوزندهموجوداتیهمهوهااقیانوس آرزو.

.هاچشمآناعماقدربودم،آنجاهممنکاشایکهکنمیم

.ابدتا.آمدمنمیبیرونوقتچیهوهاپشتوپسآندر

چیست؟داستانمعناییمحور

زندگیسقفیکزیرهمسرشباگرچهمردتنهایی-۲

.دورندیکدیگرازولیکند،می

:مثال

اویادگاهبیوگاههستم،کههمسرکارروزهااین*

افتمیم رادرشتشهایچشمنوشتن،یاخواندنوسط.

.استشدهخیرهمنبهکهمبینمی

روممیراستیککنممیبازرادرتا،گردمیبرمکهغروب

.خوابیدهیانشستهاست،تنگطورکفهمان.تنگجلو

 استایستادهمنبهروآبوسطماهی* بهراصورتم.

جلوترهماو.دارددلچسبیخنکی.چسبانممیتنگیشیشه

آیدیم استمهنزدیکهامانچشمحاال. یهمهانگار.

باوکشدمینفسهاشچشمباانگارحتااست،چشموجودش

زندمیحرفهاشچشم ،اهایدردریاست؛هاشچشمپس.

...هاآبیمردهوزندهموجوداتیهمهوهااقیانوس

.باشدغیرانسانیموجودیکاگرحتیزنحسادت-۱

:مثال

 شنوممیسرپشتازرازنمصدای* توخاصیغم.

هستصداش توجهآدمبهوبودجمعحواستخیلی:

!پلکیمییرماهیپنیادوروبرشبوروزهمحاالکردی،می

گویدمیزنم* مرده،امکردهفکرباردویکیحاالتا:

،آبروآدمیبمیرداگرامگفتهولیدور،ندازمشیبامخواسته

.شودمیمعلوم

!کردهتنگراتویجاانگار:گویممی

ازدواجکهسالیچندنیاتواصالًنیست،جابحث:گویدمی

ریخکهبرسدمابهتولیفامازچیزییکشدهگذشته،ما

باشد؟وشت

.کندفیتعرطورچهوکیراخیرتا:گویممی

گویدمی بگیرندراسرتکهتوبرایگفتی،درستبله:

خیرسرت،بگیرندراتهتاست،ماهیسگاینپیشتهت

.استخیر

.شداضافههمماهیسگ

 آیدمیدرصدای* گردمبرمی. استزنم. راهاشچشم.

زندمیدادیکهوومالدمی اینبهچسبیدیهمشبینصف:

عجوزه ساعتدوآقاشبوقتاینشدهچیببینگفتم!
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گرفته،چیزیدردیدلسردردیخدایبنده!نیستسرجاش

ماهیپیشآقابینمیمحاالاماکنم،ببراشکاریشومپا

.ایآوردهدرراشورشدیگرخدابه!استجانش

داستانداللتمندی دالیلیبایدشکلیهربهچیزیهر:

.استآمدهداستانایندرکه(مردتنهایی.)باشدداشته

تشنگی،)هانشانهازاستفادهباداستانسراسردردهننویس

.کندمیبیانراآن(ماهیباعاطفیارتباط

عورولختام؛برهنهبینممیخوابشب:مثال تودارم.

روممیخیابان منواستتنشانلباسمنازغیرهمه.

کسیکهاستایناشیخوباماکشم،میخجالتحسابی

.پرممیخواباز.امتشنه.امکردهعرق.دوممی.کندنمینگاهم

استخوابزنمکنم،مینگاه خواببهراخودشهمیدشا.

استزده کنمنمیجرئتمدتی.

کهرسدمیایلحظهاماشومبلند

همانتوانمینمگریدکنممیحس

وشوممیبلندآرام.بکشمدرازجا

.آیممیبیروناتاقاز

منبهروآبوسطماهی

استایستاده چسبانممیتنگیشیشهبهراصورتم. خنکی.

دارددلچسبی آیدیمجلوترهماو. نزدیکهامانچشمحاال.

استهم باانگارحتااست،چشموجودشیهمهانگار.

زندمیحرفهاشچشمباوکشدمینفسهاشچشم پس.

موجوداتیهمهوهااقیانوس،اهایدردریاست؛هاشچشم

هاآبیمردهوزنده آنجاهممنکاشایکهکنمیمآرزو.

وقتچیهوهاپشتوپسآندر.هاشمچآناعماقدربودم،

.ابدتا.آمدمنمیبیرون

 گویدمییخچال،سمتروممی* خداآنمثلتوهم:

!ایتشنهشهیهمامرزیب

سالمتیخوردنشنیست،آبازهترچیزبهیچ:گویممی

.آوردمی

گویدمی زیادشنه: آبباخوابتوپدرتنیستیادت.

شد؟خفه

جهانازرامخاطبنویسنده،)استخبریداستان

.(کندمیخبرباخوداطراف

ماهیباآنازفراربرایقدرکهآنتنهاست،امروزیانسان

رودمیپیشجاییتاکندمیایجادعاطفییرابطهتنگ،در

آبزیرمانجاهدروبیندمیزنشکلبهخوابدررااوکه

آیرونییبوسیلهنویسندهکهافتد،میاتفاقبینشانیارابطه

.دهدمینشان

یککنارطبیعیایدریاچهتویبینممیخوابشب:مثال

.مانممیدقایقیوروممیآبزیر.خورممیغوطهآبتوکوه،

استزیادیدریاییگیاهانازپرآبزیر یادمخوابتو.

.نیستمبلدشناافتدمی

توانم،نمیامابیایمبیرونآبازامنشدهخفهتاخواهممی

راماهی.اندپیچیدهپاهامدوردریاچهکفدریاییگیاهانانگار

آیدمیمنبهروکهبینممی استقشنگخیلی. حاالتا.

وگندمگونگاهاست،سبزگاهام،ندیدهزیباییاینبهیاماهی

.استمنیجثهیاندازهبهاشجثه.مهتابیگاه

خنددمیمنبهدورازدرشتشهایچشم کهنزدیک.

ازهمسانتدوهامانچشمحاال.ایستدمیمنبهروشود،می

نداردفاصلههم کندمیداغراوجودمتمامنگاهش. حاال.

.نهیادانممیشنانیستمهمبرامدیگر

بیایمبیرونآبازتوانممینیستمهم

نهیا آناعماقتوکنممیرهاراخودم.

ها؛چشم

.هاآبآن

:دیدگاهازتخطیدمع

بهراویهمانباآخرتاوشروعشخصاولراویباداستان

.رسدمیاتمام

(داستانشروع)مثال

خوابازچراآورمینمخاطربهکنم،یمفکرچههر

روممی.امتشنهخیلیکنممیحس.استشبنصف.امپریده

بخورمآبآشپزخانه سنگروکنم،میروشنکهراچراغ.

کوچکوسیاهماهیبعدبینم،میراآبتنگاولآشپزخانه،

یخچال،سمتبرومآنکهجایبه.سرخهایبالهآنباراپدر

تنگسمتروممیاختیاربی حرکتبیآبوسطماهی.

استمنبهروصورتشوایستاده خاطربهکهزمانیاز.

.بینمشمیکهاستاولبارحاالولیبودم،دیدهرااوآورممی

راماهیکردهوصیت:گفتمادرممرد،پدرمکهقبلیهفته

.تانخانهببریتوبدهم

(داستانانتهای)مثال

سمتبهگرداندبرمیمرانیروییانگارزمانهمیندر

آشپزخانه آبوسطماهیتنگ،داخلآشپزخانه،سنگرو.

.دهدمیتکانراسرخشهایبالهوایستاده

:استداستانخدمتدرکههانشانهازاستفاده

هانشانهطریقازکند،مستقیماشارهآنکهبینویسنده،

بهراداستاناصلیکلیدحالعیندروکندمیفضاسازی

.دهدمیخواننده

برایقدرکهآنتنهاست،امروزیانسان
عاطفییرابطهدرتنگ،ماهیباآنازفرار
رااوکهرودمیپیشاییجتاکندمیایجاد
 بیند.میزنشکلبهخوابدر
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آشپزخانهتشنگی،-۲ آبتنگ. .پدرکوچکسیاهماهی.

:مثال

استشبنصف* امتشنهخیلیکنممیحس. روممی.

بخورمآبنهآشپزخا سنگروکنم،میروشنکهراچراغ.

کوچکوسیاهماهیبعدبینم،میراآبتنگاولآشپزخانه،

یخچال،سمتبرومآنکهجایبه.سرخهایبالهآنباراپدر

تنگسمتروممیاختیاربی حرکتبیآبوسطماهی.

.استمنبهروصورتشوایستاده

انزجارپدر،وصیت.خوابدرخفگیعلتبهپدرفوت-۱

:مثال.تنگماهیازمادر

مادرممرد،پدرمکهقبلیهفته*

ببریتوبدهمراماهیکردهوصیت:گفت

.تانخانه

ازانزجارکهزدطوریراحرفاین

کردمحساشگفته همشایددانم،نمی.

میانتواندمیکیبود،ترسنبود،انزجار

بگذارد؟فرققطعیشکلیبههاحالتاین

.ماهیهایچشمتأثیر.ناخودآگاهضمیردرنفوذ-۸

ناخودآگاهقدرچهروزچندنیادرکهشوممیمتوجه*

است،تنگکفروزها.امشدهدقیقهاشحالتوهاحرکتبه

خوابیدهیانشستهبگویمدانمنمی آنکههاستشبفقطو.

تاروشن،وگاهاستتیرهگاهکههاچشمحدازبیشدرشتی

دودمیآدمنگاهعمق کهلیزریدورگهیاسوزنتادونیع.

.بگیردعکسروحتازخواهدمی

خوابیبی.گناهحسایجاد.زمانگذشتبهتوجهعدم-۲

.زنحضورازترس.ماهیحضورعدمدلیلبه

.کنممینگاهزنمبهاینجام؟کهاستساعتدویعنی*

.کشممیخجالت.بگویمچهدانمنمی

ترسممی امشدهمرتکبخالفیکارانگار. راپایمودست.

امکردهگم کشمیمدرازسرجامروممیحرفبی. صبحتا.

بیدارموخواب زنممیغلتهی. وبیدارهمماهیدانممی.

.مااتاقبهروتنگ،وسطایستادهالبد.استمنمنتظر

حتماًاینکهاولدلیل،ودبهروم،نمیتنگجلودیگرصبح

دومگوید؛میچیزیکیباز،ندیبباگرواستمواظبزنم

حرکتبییااستخوابتنگکفماهیمطمئنماینکه

.نشسته

پیچیدگیعدمآشکار،وواضحروایت،اولسطح

.استزبانی

خوابازچراآورمنمیخاطربهکنم،یمفکرچههر

روممی.امتشنهخیلیکنممیحس.استشبنصف.امپریده

بخورمآبآشپزخانه سنگروکنم،میروشنکهراچراغ.

کوچکوسیاهماهیبعدبینم،میراآبتنگاولآشپزخانه،

یخچال،سمتبرومآنکهجایبه.سرخهایبالهآنباراپدر

تنگسمتروممیاختیاربی حرکتبیآبوسطماهی.

ستامنبهروصورتشوایستاده خاطربهکهزمانیاز.

.بینمشمیکهاستاولبارحاالولیبودم،دیدهرااوآورممی

راماهیکردهوصیت:گفتمادرممرد،پدرمکهقبلیهفته

.تانخانهببریتوبدهم

.کردمحساشگفتهازانزجارکهزدطوریراحرفاین

میاناندتومیکیبود،ترسنبود،انزجارهمشایددانم،نمی

بگذارد؟فرققطعیشکلیبههاحالتاین

پدرمبااودعواهاییادبهوقتمانه

پدرمطرفیاز.بودیماهسراغلبکهافتادم

بابچگیازکردمیتعریفوقتبیووقت

شدهبزرگماهیاین خودشپدرگفتمی.

پدرشپدروگفته،میراحرفهمینهم

هم یادبههکزمانهرتاکسهریعنی.

تنگهمیندرشکلهمینبهوهمینطورماهیاینآورد،می

کهچیزی.پیشسالهزارانیاصدهامالعتیقهتنگیبوده؛

توجهیانیست،معلومروزهااست،ماهیچشماناستجالب

قدرچهکهفهمممیامشباماکند،نمیجلبخودبهرا

!داردانسانیقدرحالتچهوگیراستودرشت

.استوجهیدودوم،سطح

:اولوجه

اینهممادرشبلکهراوی،زنتنهانهزنان،حسادت

.داردراحسادت

:هامثال

صداشتوخاصیغم.شنوممیسرپشتازرازنمصدای*

حاالکردی،میتوجهآدمبهوبودجمعحواستخیلی:هست

!پلکیمییرماهیپنیادوروبرشبوروزهم

گویدمیزنم* مرده،امکردهفکرباردویکیحاالتا:

،آبروآدمیبمیرداگرامگفتهولیدور،اندازمشیبامخواسته

.شودمیمعلوم

!کردهتنگراتویجاانگار:گویممی

ازدواجکهسالیچندنیاتواصالًنیست،جابحث:گویدمی

ریخکهبرسدمابهتولیفامازچیزییکشدهگذشته،ما

باشد؟شتو

.کندفیتعرطورچهوکیراخیرتا:گویممی

بااودعواهاییادبهوقتهمان
یسرماهاغلبکهافتادمپدرم
بود ووقتپدرمطرفیاز.
بچگیازکردمیتعریفوقتبی
 .شدهبزرگماهیاینبا
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گویدمی بگیرندراسرتکهتوبرایگفتی،درستبله:

خیرسرت،بگیرندراتهتاست،ماهیسگاینپیشتهت

.استخیر

.شداضافههمماهیسگ

 آیدمیدرصدای* گردمبرمی. استزنم. راهاشچشم.

زندمیدادیکهوومالدمی اینبهچسبیدیهمشبینصف:

عجوزه ساعتدوآقاشبوقتاینشدهچیببینگفتم!

گرفته،چیزیدردیدلسردردیخدایبنده!نیستسرجاش

ماهیپیشآقابینمیحاالمامابکنم،براشکاریشومپا

.ایآوردهدرراشورشدیگرخدابه!استجانش

 حساشگفتهازانزجارکهزدطوریراحرفاین*

کردم نبود،انزجارهمشایددانم،نمی.

هاحالتاینمیانتواندمیکیبود،ترس

بگذارد؟فرققطعیشکلیبه

پدرمبااودعواهاییادبهوقتمانه

بودیسرماهاغلبکهافتادم طرفیاز.

ازکردمیتعریفوقتبیووقتپدرم

ینهمهمخودشپدرگفتمی.شدهبزرگماهیاینبابچگی

زمانهرتاکسهریعنی.همپدرشپدروگفته،میراحرف

درشکلهمینبهوطورهمینماهیاینآورد،مییادبهکه

.پیشسالهزارانیاصدهامالعتیقهتنگیبوده؛تنگهمین

:دوموجه

استهاییخواباست،سوارآنرویداستاناصلیمحور

تنهاییبهاشارهماهی،ابآشنایی)اولخواب.بیندمیراویکه

کویرشدهآشناغیرعادیچیزیباباراولینبرایدارد،مرد

بیندمی اممردهتشنگیازبینممیخوابشبمانه.( تمام.

.استشدهخشکخشکروده،یامعدهتادهانازوجودم

بینممیراخودمیمرده رادرونشهمرا،بیرونشهم. بدنم.

ترکترکندیده،خودشبهآبهاسالکهکویریمثلتو،از

وریپوشدهتبخیربدنمآببینممیهمبیروناز.استشده

.اممردهابدتاپریده،رنگودهیچروک

پیداسوقرابطهبهعاطفی،یمرحلهازگذر)دومخواب

.(کندمی

عورولختام؛برهنهبینممیخوابشب خیابانتودارم.

روممی حسابیمنواستتنشانلباسمنازغیرهمه.

نگاهمکسیکهاستایناشیخوباماکشم،میخجالت

کندنمی دوممی. امکردهعرق. امتشنه. پرممیخواباز. نگاه.

استخوابزنمکنم،می زدهخواببهراخودشهمشاید.

کهرسدمیایلحظهاماشومبلندکنمنمیجرئتمدتی.است

بکشمدرازجاهمانتوانمیمنگریدکنممیحس بلندآرام.

.آیممیبیروناتاقازوشوممی

کنمنمیجرئتمدتی.امکردهعرق.عورولختام؛برهنه»

.(استگرفتهشکلارتباطقطععدم)سومخواب«.شومبلند

توکوه،یککنارطبیعیایدریاچهتویبینممیخوابشب

مانممیدقایقیومرومیآبزیر.خورممیغوطهآب زیرآب.

استزیادیدریاییگیاهانازپر شناافتدمییادمخوابتو.

.نیستمبلد

توانم،نمیامابیایمبیرونآبازامنشدهخفهتاخواهممی

راماهی.اندپیچیدهپاهامدوردریاچهکفدریاییگیاهانانگار

ماهیحاالتا.استقشنگخیلی.آیدمیمنبهروکهبینممی

است،سبزگاهام،ندیدهزیباییاینبهیی

گندمگونگاه گاه مهتابیو بهاشجثه.

.استمنیجثهیاندازه

منبهدورازدرشتشهایچشم

خنددمی منبهروشود،میکهنزدیک.

ایستدمی ازهمسانتدوهامانچشمحاال.

نداردفاصلههم کندمیداغراوجودمتمامنگاهش. حاال.

ازتوانممینیستمهم.نهیادانممیشنانیستمهمبرامدیگر

نهیابیایمبیرونآب آناعماقتوکنممیرهاراخودم.

.هاآبآنها؛چشم

ماهی)آیرونیازاستفادهبانویسنده:توضیح همزاد(

در.بردمیپناهاوبهتنهاییازمردکهکندمیترسیمرامؤنثی

.استمعتقدیونگخصوصاین

دیگرطرفازواستانسانطرفیکازمؤنث،همزادسِرّ

داردعجیبونمایانهمتناقضبسیارشکلی ازدریاییپری.

نامطلوبمشخصاتیهمهوماندمیکهترزنبهسویک

در.استزنشناختیزیستیمنظرهازصرفاًکهداردراکسی

داردرامکاروجذاباهریمنیحکمدریاییپریصورت،این

مفتضحشانوبیندازددامبهرامردانتاکوشدمیهموارهکه

.سازد جمعیضمیرناخودآگاهفهمبهراشمافریفتنباصرفاً..

.کندمیرهنمون

:داستانشکلیعناصر

صورتبهآنشکلکنیم،نگاهداستانبهبیرونازاگر

.استپلکانی

.(گیردمیشکلعاطفیحس)اولیپله

.(کندمیپیداسوقرابطهمرحلهبه)دومپله

.(گیردمیشکلارتباطقطععدم)سومپله

بهپایینازوگرفتهشکلهاخوابطریقازپلکاناین

.کندمیطیصعودیسیریعنیباالست،

آیددرمیصدای گردمبرمی. زنم.
است ومالدمیراهاشچشم.
همشبینصف:زندمیدادیکهو

 !عجوزهاینبهچسبیدی
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:داستانپایان

نیست،معینآنعلتپردمیخوابازداستانابتدای

.استآشکارآنعلتاماندبیمیخوابداستانانتهای

:داستانابتدای

خوابازچراآورمینمخاطربهکنم،یمفکرهرچه

.امتشنهخیلیکنممیحس.استشبنصف.امپریده

:داستانآخر

کوه،یککنارطبیعیایدریاچهتویبینممیخوابشب

مانممیدقایقیوروممیآبزیر.خورممیغوطهآبتو زیر.

استزیادیدریاییگیاهانازپرآب افتدمییادمخوابتو.

.نیستمبلدشنا

توانم،نمیامابیایمبیرونآبازامنشدهخفهتاخواهممی

راماهی.اندپیچیدهپاهامدوردریاچهکفدریاییگیاهانانگار

آیدمیمنبهروکهبینممی استقشنگخیلی. حاالتا.

وگندمگونگاهاست،سبزگاهام،یدهندزیباییاینبهیاماهی

.استمنیجثهیاندازهبهاشجثه.مهتابیگاه

خنددمیمنبهدورازدرشتشهایچشم کهنزدیک.

ازهمسانتدوهامانچشمحاال.ایستدمیمنبهروشود،می

نداردفاصلههم کندمیداغراوجودمتمامنگاهش. حاال.

ازتوانممینیستمهم.نهیادانممیشنانیستمهمبرامدیگر

نهیابیایمبیرونآب آناعماقتوکنممیرهاراخودم.

■.هاآبآنها؛چشم
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 آخرین رمان موراکامی «رنگیهای بیسال»جستاری برای  
 «شهنازعرشاکمل»



اززیارتشهایسالسوکوروتازاکیبیرنگو جدیدترینو

هایهاروکیموراکامیاست.ایناثرترینرمانجملهپرفروش

باترجمهامیرمهدیحقیقتدرایرانمنتشرشدهاست.رمان

کارهایموراکامیصفحه۸۰۰حجمی ماننددیگر و ایدارد

روایترمان پرداختدقیقمطالباست. جزئیاتو از مملو

ذهن از قصه استو شخصمحدود شخصیتسوم سوکور،

سالهو۸۲شود.سوکوروتازاکیمردیاصلیکتابروایتمی

درگمهندسساختایستگاه ذهنییریهایقطاراستکهبا

هایرمانگاهیزمانکند.فصلخاصیدستوپنجهنرممی

روایتمی  کنندوبرخینیزحالوزندگیکنونیسوکورورا

و دبیرستان دوره سالبه های آن از اینبازمیپس گردند.

بخشد.روایتغیرخطیجذابیتخاصیبهروندقصهمی

گروهی دبیرستان دوران در دوستش چهار و سوکورو

می خودتشکیل نوع در که دهند

اینبی پسر. سه و دختر دو نظیرند؛

خواندن درس بر عالوه گروه

وفعالیت دارند خاصی اجتماعی های

کاره انجام به داوطلبانه صورت ایبه

مثالتعلیمپیانوبهکودکاندرکلیسایپردازند؛برامییاژهیو

سوکوروعاشقگروهشاست.اماحسواعمالیازاینقبیل.

اوحسمییرنگبی دارد. را اینگروه کندوخنثیبودندر

هایهایدوستانشراندارد.دوپسربهنامیکازجذابیتهیچ

بااسامیشیرو)سفید(وکوروآکا)قرمز(آو)آبی(ودودختر

جذاب افراد ویژگیی)سیاه( یک هر که خاصهستند یهای

دارند.برایمثالشیرودخترزیبارووپیانیستماهریاستیا

آودرحوزهورزشمهارتدارد.

سوکورهمان دوستان اسامی معنی شد گفته که طور

حسانداماسوکوروبهدلیلرنگینبودننامشهمگیرنگی

رنگیوخنثیبودندارد.بی

اگرمنهمتویاسممرنگداشتمآنوقتموالیدرز»
«رفت.هیچچیزنمی

 در سوکورو که آنسالگی۸۲مشکلی با هنوز اش

رستانشی،طردشدنازگروهدورهدبکندیموپنجهنرمدست

است.پسازاتماممدرسهورفتنبهتوکیوبرایادامهتحصیل

 رشته سوکورومهندسیساختایستگاهدر )که هایقطار

کند.یکیازپسرها)آو(عاشقآناست(گروه،اوراطردمی



گویدکهتلفنیوبدونهیچتوضیحیبهاومی

پرسداماخواهنداوراببینند.سوکورودلیلآنرامیدیگرنمی

نمی سجوابی روح میگیرد. هم از عاشقوکورو او پاشد.

هایشاست.پسازآنبهتواندوهسراسروجودشگروهیهم

رود.گیردوتاآستانهمرگپیشمیرافرامی

تازاکیاین سوکورو مرگدور چرا که دلیلشروشنبود
چنینچنبرهبود.یکروزچهاردوستشخبردادندکهدیگر

.خواهنداوراببینندنهبااوحرفبزنندنهمی

سازدکهحتیوروموجودیمیکوبیرنگیوبیهودگیازس

نمی آینه در را نابودیقرارخود مرگو پرتگاه در شناسدو

اینوضعسپریمییگمی با مدتی خودرد. به اینکه تا کند

هاییکهکندازافسردگیفاصلهبگیرد.فصلآیدوسعیمیمی

می سوکورو حال زمان میبه او زندگی از ازپردازند گویند؛

سالهوباهوشبهنامسارا۸۹دختری

آگاهکندکهسعیمی کندسوکورورا

باعث زندگیگذشته چسبیدنبه که

اومی با رابطه نتواندحتیدر او شود

او از سارا کند. عمل آزاد و رها

می پساز که از۲۲خواهد شدن دلیلطرد دنبال به سال

گروهشباشد؛گروهیکهبهراستیعاشقشبود.آیاسوکورو

بی دلیل ترکبه دلیل به یا شد طرد گروه رنگبودنشاز

سال اینسوالیاستکه توکیو؟ آمدنبه هاستشهرشانو

خورد.درطولرمانباروزهاییکهسوکوروپسروحاورامی

روزهاییکهسردویاشگذرانده،همراهمازافسردگی شویم؛

کالجدرسمیبی رمقدر قابلتوجه نکته اینبخش،خواند.

جوانیباهوشو هایدا است. )مزرعهخاکستری( هایدا وجود

می آشنا او با کالج استخر در سوکورو استکه شود؛متفکر

بی جوان است، موسیقی عاشق که وخصوصاًچیزی پیانو

قطعه نام پی»ایبه ملدو لو سوییت« فرانتسلیستاز از

میهکتابهمپیتوانبهوجهتسنجامییزیارت)ازاهایسال

جهتبهمعنیغمغربتاست؛غمیبی«لوملدوپی»برد.(

تماشایدشتبهدلمی بهنیاافتد.کهبا را قطعهسوکورو

برد.شیرو،دخترزیبایگروهاینقطعهراروزهایمدرسهمی

نواخت.سوکوروحسغریبیبهایندخترداشتبهخوبیمی

روی به اما بود مجذوبش بسیار نمیو قانونخود آورد.

ایدرگروهحکمفرمابود:بحثمذکرومونثبودندرنانوشته

دوران در دوستش چهار و سوکورو
دهندکهدردبیرستانگروهیتشکیلمی

 نظیرند؛دودختروسهپسر.نوعخودبی
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مفهوم گروه یاین هایدا شخصدائماًنداشت. آپارتمان یبه

هم با را روزهایخوبی دو این و دارد آمد رفتو سوکورو

اندیشهمی قصهگذرانند. به خاصی جذابیت او تفکرات و ها

فل از هایدا است. میداده اندسفه و خاصش.یهاشهیگوید

هم او با نیز حسمیسوکورو هرچند است. مانندکالم کند

نمی خود به را شکلچیزی استکه اندیشهظرفی و گیرد

خاصیبرایبروزندارد.نکتهجالبیکهدرونمایهاصلیقصهبه

می رمانشمار قسمت همین در رود

می سوکورواتفاق که خوابی افتد؛

نبینمی اثر این در موراکامی بهید. ز

و مفاهیم بیان در آثارش دیگر مانند

بس جنسی صریمسائل عملیار ح

درواقعمسألهروانیجنسیکهسوکوروباآنمواجهکیم ند.

نشانمی ایکهخوددهد؛مسألهاستدرخاللقصهخودرا

نمی برایآن پاسخی یابد.نیز نمیاصالًاو را وخود شناسد

ندبیهراتحلیلکند.سوکوروشبیدرخوابمییتواندقضنمی

هم )دختران شیرو و کورو با تختخوابگروهیکه در اش(

همان دارد. سابقه البته خواب این هراست. برای که طور

افتد.امانکتهجالباینجاستکهاومردیدرخواباتفاقمی

ایندودخترمی با همواره سپسیکیاخودرا بیند، هاآنز

باقی(شیرو،دختریکهمجذوبشبود)شودودیگریمحومی

اینخوابهموارهتکرارمیمی شودامااینبارهایداکهماند.

خوابسوکورو در نیز خوابیده پذیراییآپارتمانسوکورو در

می رابطهظاهر هم هایدا خوابشبا در درواقعسوکورو شود.

سوکو استکه حالی در این بیداریرودارد. و خواب حین

چهارچوباتاقشمی در ایستاده را سوکوروشبحهایدا بیند.

ارتباطداشته هایدا با پسازدرچیزیبینخوابورویا اما

نمی تشخیصبیداری را رویا و واقعیت بین مرز دهد. تواند

کندهایداازخواباووانحرافتهحتیدرتوهماتشحسمی

راکامیبهزیباییوباتوصیفاتموجزوقلبشباخبراست.مو

میدل منویاتسوکورو بیان به جالباستکهانگیز پردازد.

آن نیزپساز باغیبشمیهایدا دیدار بهجزیکبار زندو

شهر آن از کل به هایدا نیست. او از خبری دیگر سوکورو

ترکمیمی کالجرا و سوکورورود رفتنهایدا، پساز کند.

خوانندهدرسبیهودگیوخالیبودنبیشتریمیاحسا کند.

می نوعیابهام اینابهامیاستاینقسمتدچار البته شود.

دوجنس است. مواجه آن با نیز سوکورو خود گراییکه

طورغیرمستقیمدررویایسوکوروباآنایاستکهبهمسأله

روایم.حسیکهسوکوروبههایداداردحسخاصیاست.روبه

استخر در را او شبیه مردی که سال چند از پس حتی

قلبشبهتپشمیمی دارد،بیند، هایدا به او حسیکه افتد.

یشب شیرونیزخصوصاًهحسیاستکهبهدخترانگروهش،

نام با دختر دو سپید»هایدارد؛ » سیاه»و نام« مردیبا و

خاکستری» ا«. از که دریافته را حس این نیز سارا وگویا

دلیلطردشدنیخواهدپسازاینهمهسالدرجستجومی

می را وجودیسوکورو حفره درواقعسارا باشد. گروه بینداز

گوید.هرچندسوکوروچیزیازهایدابهاونمی

سالدرشهر۲۲حاالسوکوروپساز

پپدری در بایاش او است. دوستانش

جمع برایش سارا که آوریاطالعاتی

به آونزددوستانشمیکرده و آکا رود.

افرادمهمیدرشهرشانهستند. هردو

رفته فنالند به و کرده ازدواج است.کورو مرده شیرو اما

پاشد.ازهمفرومیشنیدنخبرمرگشیرو،سوکورورا

سوکوروزبانشبندآمد.جانازتنشخالیشد.مثلآبی»
.«چکهبیرونبریزدایچکهکهازسوراخکیسه

می او استقبال به آو پساز و دلیلیمکآید از صحبت،

هاازگویدشیرودرآنسالگوید.اومیطردکردنسوکورومی

خواستهسوکوروراازگروهطردکنند.دلیلشنیزجالبهاآن

وقتیبرایکنسرتیروبهدوستانشگفتهبودیتوجهاست.ش

سوکو آپارتمان در را شبی بوده، توکیو میدر آنرو گذراند.

می تجاوز او به وشبسوکورو روحی ناراحتی باعث و کند

وقتشیروراشود.سوکورومبهوتازاینکههیچجسمیاومی

توضیحمی برایآو مالقاتنکرده، توکیو ودر آو البته دهد.

سوکورو که هستند مطمئن گروه( پسر )دیگر آکا همچنین

هادچاراینشیرودرآنسالدهدوچنینکاریراانجامنمی

در رسیدن قتل به هم شیرو مرگ دلیل است. بوده توهم

درمی داستان از است. دیگر شهری کهآپارتمانشدر یابیم

شهر به افسردگی این از رهایی برای و بوده افسرده شیرو

پردازد.کودکانمییبردوبهتعلیمپیانوبرادیگریپناهمی

سوکوروزبانشبندآمد.جانازتنش»
سوراخ از که آبی مثل شد. خالی

 «چکهبیرونبریزد.ایچکهکیسه
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شودتوضیحاتبیشترراهیفنالندمیسوکوروبرایگرفتن

او از نیز کورو اطالعاتبگیرد. )دیگردخترگروه( کورو از تا

گوید؛ازکندوازافسردگیوشرایطحادشیرومیاستقبالمی

 حاالواقعاًاینکه که کورو بود. نیز باردار و شده تجاوز او به

د در عشقشبهاو از برایسوکورو فرزنددارد ورانهمسرو

ماندکهچطورمتوجهیمبهوتمگوید.سوکورودبیرستانمی

مالقات در او درواقع است. نشده او بایاخیهاعالقه ر

می پی این به هیچدوستانش که آنبرد فکرگاه که طور

کردهدراینگروهبیهودهوخنثینبودهودیگردوستانشمی

م دوست بسیار را شداشتهیاو طرد پساز سوکورواند. دن

پاشد.وبیشازهممیگروههمکم

درگیری اوسوکورو دارد. خود با بسیاری ذهنی های

تواندمرزبینتوهموواقعیتراتشخیصدهد.حتیفکرنمی

شیرومی به که داشته خبیثی و سیاه چهره شاید که کند

تجاوزکردهیاحتیاورادرآپارتمانشبهقتلرساندهباشد.

داستانسوکوروبهدنبالیافتنراهیاستکهبهدرادامه

میآر او اامشبرسد. خأل و حفره قلبشخواهد در که یرا

نمی او کند. پر دارد، بدهد.وجود دست از را سارا خواهد

به او است. دیده نیز خیابان در مردی با را سارا هرچند

بهزندگیجست وجویرنگواقعیخوداست؛رنگیکهاورا

باز نباشد. نیز اسمش در اگر حتی تازاکیگرداند سوکورو
ویب سالرنگ خوشزیارتشهای سرراسترمانی و خوان

نظیرموراکامیدرایناثرنیزخودرابهرخفاتبییاست.توص

بهمی را تنهایی و مدرنیته خوبی به قصه این در او کشند.

زهمکشد؛اینکهانسانتسخیرشدهمیانآهنهنوتصویرمی

آرامش به را روحش که است مسائلی و مفاهیم دنبال به

در کودکانه رابطه قطع یک مسأله این هرچند برساند؛

سال رابطههای قطع باشد؛ سالدور که درای را فردی ها

کند.پرتگاهناامیدیسرگردانمی

ازدستدادهاست. سوکوروجوانیاستکهرویاهایشرا

.الزمکندیمهایشبانهمواجهباکابوسفقدانیبزرگکهاورا

بتواندزخم هایشرااستاوسفریبهگذشتهداشتهباشدتا

اندهاییعمیقکهذهنوقلبشرافراگرفتهترمیمکند.زخم

مسیرزندگیسدراهششده در بایدبهریشهو او هایشاند.

قلبش و روح به را پیشین دوستی و عشق تا کند سفر

د.بازگردان

پابه است آن گرفتار سوکورو که هم جنسی پایمسأله

افزاید.رودوبهجذابیتقصهمیموضوعاصلیقصهپیشمی

آن به راجع که اطالعاتی و موسیقی به موراکامی عالقه

هایخوبرماناست.زازویژگییدهدنمی

و تازاکی سالسوکورو قصههای بهزیارتش که است ای

چگمیامانسان کند.وزد مدیریت را خود روان و روح ونه

ایماهرطرحیپیچیدهوموراکامیدراینقصهمانندبافنده

می را چیرهدرهم با و درافکند را مختلف موضوعات دستی

 ■ تند.ینسیجخوددرهمم
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 «ها و فلک گلدسته»بر داستان  نقدی 
«سحرقنبری»؛«احمدجاللآل»نویسنده



روحانیایخانوادهدر۲۸۰۱سالدر«داحمآلجالل»

شدمتولد درمعاصرعصرفعالوپرکارینویسندهوی.

قلموگوییسادهدلیلبهکهبودسیاسیواجتماعییزمینه

روزمشکالتومسائلدادنقرارهدفهمچنینوروانش

.کردخودهاینوشتهجذبرازیادیمخاطباناجتماع

مدیر»بهتوانمیداستانینهزمدراوآثارجملهاز

درو«القلمونون»،«داستانپنج»،«زیادیزن»،«مدرسه

اوژناثر«کرگدن»داستایوسکی،اثر«بازقمار»بهترجمه

.کرداشارهآلبرکامواثر«سوتفاهم»ویونسکو

وفرهنگیعمرسالششوچهلازپستینهادراو

.گذشتدرگیالندر۲۸۲۹سالدرسیاسی

نمادینداستانبرسیونقدبهخواهیممیقسمتایندر

.بپردازیمداستانپنجکتاباز«فلکوهاگلدسته»

دنبالبهکهستآموزیدانشداستانفلکوهاگلدسته

اشطلبیکمالحسهمچنینوماجراجوییذاتییغریزه

اشمدرسهمجاورکهمسجدیهایگلدستهازگیردمیتصمیم

.برودباالداردقرار

اصغر)دوستانشازیکیاو مطلعتصمیماینازهمرا(

زنندمیکاراینبهدستهمبادوهروساخته داستان.

وحینوقبلاتفاقاتوگلدستهازرفتنباالحوادثپیرامون

.گذردمیآنازپس

دورانحوادثبهسادهونمادینزبانیبافلکوهاگلدسته

اوضاعووضعوزمانآندرموجودقاختناوشاهنشاهی

.پردازدمیخواهانآزادیوومبارزان

بهفکرکهآموزیدانش–راوی–داستاناصلیشخصیت

استینماد،افتدیمسرشبهمسجدهایگلدستهازرفتنباال



باوشجاع،مصمم،ارادهبامبارزیازروشن

رامبارزهراهتخطراومشکالتتمامداردتصمیمکهانگیزه

.کندتحملخفقانبندازرهاییوآزادیبهرسیدنقصدبه

راهکهاستکردهترسیمرامبارزینویسندهواقعدر

همآنوداردمشکلیامااستکردهپیدارامقابلهوجنگیدن

:سدینویمنویسنده.استراهایندررفتنپیشچگونه

البدکهایپلهاهروبوددیگریچیزهادستهگلاما»

حیاطتویازماراورودشاندرهایوبودهرکدامدرشکم

کافیفقط.زدمیسیاهیمسجدبامرویکهدیدیممیمدرسه

بیاوریگیررامسجدبامیپلهراهبود آوردهگیرکهیعنی.

مسجدموذندستالبدهمکلیدشوبودقفلمدامامابودیم

.کردیممیبازرادرشجورییکباید.یمتولخودیادستبود

(راوی)اصلیشخصیت،رسدیمکهقسمتاینبهداستان

فردهمراهیبهنیازراهایندادنادامهبرایکندمیاحساس

اوازکهشناختیاساسبررا«اصغر»درنتیجهکهدارددیگری

.کندمیهمراهخودبادارد

اصغر وپروازبلند،نگریسطح،ادعاوحرفاهلفردی!

نیبکوته دستشجاعتاماداردسردربزرگآرزوهایاو.

نداردراهاآنازیکهیچبهدرازی درنویسندهقسمتیدر.

:سدینویماصغرشخصیتدرهاییویژگیچنینتوصیف

بود،سازدوچرخهداداششامابودمردهباباشاصغر»

گفتمیخودش ازهماشهمهوداشتدلخیلیعوضش.

میلقدوقتیگفتهداداششازاینکهوزدمیحرفزورخانه

باباگفتممیبهشهرچهمنم.برمتمیباخودمشدی،زورخانه

«نداشتفایدهدرکن،بهاتازکلهرازورخانهخیال

استمبارزازدیگرینوعاصغرواقعدر تاکهمبارزی.

آنجسارتوارادهاماداردرامبارزهبهاشتیاقمیلحدودی

نهرا برنامهبیوعجلهاهلشدهذکرهایویژگیبرعالوهاو.

استنیزرفتنپیش باداردقصدکهراویبرخالفدرست.

بدونوسرعتبهخواهدمیاو،ببردپیشراکارنقشهواصول

.کندشروعراکارقبلیفکر

شناختهراویهمراهومعرفتبادوستیعنوانبهاوالبته

ریزیپیایگونهبهاوشخصیتبنیانواساساامشودمی

همینونیستخطروریسکگونههیچاهلکهاستشده

نویسندهکهاستراویواومیانتفاوتترینبزرگویژگی

:سدینویموکندمیاشارهاختالفاینبهمدام
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:گفتماصغربهصبحروزیک»

ها؟گلدستهاینباالیرفتشهنمییعنیاصغر،

گفت شهمیخوبمخیلی؟شهینمچرا: چهموذنپس.

ها؟گلدستهباالیرهمیجوری

گفتم بروبابا: شهنمیسرتهیچیکهتوهم. باالاونآخه.

هوا؟وسطوایسه؟کجا

بیفته؟وایسهاگهترسیمی.گهیدبشینهشهمیخوب:گفت

.ترسمنمیکهمن

.داشتهاجبایدموذن.شهنمیسرتهیچیکهتوهم:گفتم

.باباممسجدمالعین

 همان راباباممسجدموذنجایوبردمشعصرروزو

دادمنشانش

گفت ندارهکاریاینکه: روپشتصافکهچوبیاتاقکیه.

.بونه

باال؟برهاینجاازخواستهکسیمگر:گفتم

ازرفتنباالحینحوادثتوصیفبهنویسندهبعدقسمتدر

.استداستاناوجنقطهسمتقاینپردازدمیگلدسته

شدهخارجمدرسهازپنهانیدرسیساعتدراصغروراوی

شوندمیآنواردوروندمیگلدستهسمتو درایننویسنده.

وپرداختهدوآنراهخطراتومشکالتتوصیفبهحال

:نویسدمیاینگونه

ماوبودگرمسرشانهابچهوآفتابیهواوبودبعدازظهری»

شروعودیدنمانهابچهتازهرسیدیمکهمسجدامبروی

یپلهراهتویرفتیمماکهدمیامهمسوز.کردنهوبهکردند

گلدسته عقبمنوجلوافتادوبودترریزهاصغر. وتنداول.

تاریکوخوردمیپیچوبودگردهاپلهاماباالرفتیمتند

اما.بودیمادهافتکههمنفسنفس.رفتتندشدنمیوشدمی

وازشنیدیممیراهابچههوارگلدستههایسوراختوکوازتک

وبیرونپریدندترکفجفتیکبود،مدرسهبهروکهیکیشان

بروددرپاهامانخستگیتاتماشابهایستادیمما شانهمه.

شدهجمع دیگرهمنشانراگلدستهوحیاطوسطبودند

دادندمی باالبهافتادیمراهدوبارهت،رفدرکهخستگیمان.

پیروزیاوج،ازستانمادیکههاگلدستهبههرچهحاال.رفتن

ترسوتراصغروترجسارتپرراویشوندمیترنزدیکآزادیو

:کندمیجلوهترمتزلزلو

خرابنکنه:گفتمیرفتباالکههمانجوروزناننفساصغر

شه؟

گفتم بابابرو: شهنمیتسرهیچیکهتوهم. بهتیرمگه.

بینی؟نمیگلدستهوسطرومحکمیاین

.شدمیروشنهاپلهکمکم.باالرفتیموباز

!کوتاههچه.رسیممیداریم:گفتاصغر

ایستادرسیدکهگلدستهباالیاما باقیپلهتاسههنوز.

بودافتادهآفتابوکردمیهنهنوبودایستادهاماداشتیم

کهصورتشجلوازوباالکشیدمازکنارشارخودم.روسرش

«کوتاهه؟گلدستهگفتیمیتوکه:گفتمشدممیرد

آموزاندانشومعلمانومدیرکهحالیدرلحظهایندر

نوکبههاآندواندآنتماشایحالدرواندشدههاآنمتوجه

:اندرسیدهگلدسته

کمرمتاحاالودیگرپلهیکوآسمانتویبردمراسرمو»

«.بودآسماندر

درمقابل.اوستخودشرحوبودهراویزبانازلحظاتاین

:نویسدمیچنیناستگلدستهداخلهمچنانکهاصغرازاو

دارهتماشاییچهدونینمی.باالبیااصغر

رهمیگیجسرممنآخه:گفت

شهنمیطورینترس:گفتم

هابچهکهاندارههمانبه.باالآمددیگریپلهیکاصغرکه

مدرسهفراشودرآمدهوارشاننوازدیدندپایینازرااشکله

مدرسهدرسمتبهدوید گفتودیدهماصغر. ،شدشبد:

دیدنمونهمه

کنن؟میجرئتکدومشونداره؟بدیچه:گفتم

پایینبریمدیگه.سردهخیلیگممی:اصغرگفت

.ببینورواین.صبرکندقهیه:گفتم

کشهمینشونوخطبراموندارهمدیرکننیگا:گفت

«.رفتباالتررفتشهنمیکهحیف:گفتم

هرگونهازدوربهورهاییوآزادیاوجدرراویواصغر

سربهمتفاوتحالتدودرپیشین،مشکالتوهادغدغه

.ترسووزدهوحشتاصغروراضیوشادراوی.برندمی

جایگاهازداردقصدداردرقراگلدستهنوکدرکهراوی

روروباصغرمتزلزلشخصیتباکهبرودهمباالترخود

:شودمینیزدیگرانلغزشباعثکهفردی.شودمی

دیگرپایاصغرکهگلدستهیسرکفهگذاشتمراپایمیک

.آرهدرمیپدرمونومدیر.اندازدتمیباد:گفتوچسبیدمرا

داردکهکردماحساسبود،اصغربغلدرکهدیگرمپای

.لرزدمی

گفتم پسرنترس: زوربریخوایمیجرئتودلاینبا.

خونه؟

.قراضهیگلدستهاینبهدارهدخلیچهزورخونه:گفت

گفتم شهنمیسرتهیچیکهتوهمبابابرو: .بریمخوب...

.دنبالبهمنوجلوازاو.کردرهاراپایمکه
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پایانازپسحوادثبعدیقسمتقسمت،اینپایانازپس

روروبمدیرخشمباهاآندرکهاستهاگلدستهازآمدن

مدرسهفراشبهراهاآنکردنفلکدستورمدیروشوندمی

.دهدمی

:شودمیسازمشکلاصغروحشتبازهمزدنفلکموقعدر

پرسیدمدیر پلهتاچندرین؟میسرمنارهدیگهحاال:

داشت؟

اصغرنهگفتمچیزیمننهکندمیوخیشکردمخیالاول

زدداددوبارهمدیرکه پلهتاچندگفتمنشنیدین؟مگه:

داشت؟

گفتموافتادمصرافتبهیهوکه تادوازدههمش: اصغرو.

نشمردیمخدابه.آقانشمردیم:گفت

تاپاشونکفبزنتاپنجاههان؟.تادوازدهکه:گفتمدیر

.نگندروغدیگه

ب پریکیکهبودمبارزدودهندهنشانداستانلیکطوره

مدیریوبودحرفاهلوترسودیگریوعملاهلوجرئت

بامدرسهکنترلمسئولیتواستامورراسدرکهدیکتاتور

.اختناقجوبرحاکمدیکتاتوریازنمادیستاوست

.خفقانپروبستهایجامعهازستانمادینیزمدرسه

عامالننقشدرزورگوومستبدمعلمانیدرخودکهمحیطی

بهکهیتی،جمعوگرانشکنجهنقشدرزنفلکفراشیستم،

حاضرمردمنقشدرد،کردنمیافتخاراصغروراویموقعیت

.داردخوددرراصحنهدر

.پیروزیواوجازستانمادیکهایگلدستهآخردرو

بههاآنریقطازبتواندتاستاراویمقصودکهایگلدسته

.برسداستبرتراوجوکمالنشانگرکهآسمانهمانایفلک

درایهامیفلک،(فلکوهاگلدسته)داستاننامدرالبته

گلدستهباآنارتباطوآسمانبهاشارهتواندمیکهداردخود

استفلکینقشدراینکهیاباشدداشته(اوجوکمالنظراز)

وشدمیبردهکاربهآموزاندانشنبیهتبرایابزاربعنوانکه

راهمشکالتومبارزهنظراز)گلدستهباآنارتباطبهنویسنده

■ .باشدداشتهاشاره(آن
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 «بابا بزرگ خوب من»مجموعه داستان  از سر تامل به ینگاه 
 «محمودخلیلی»؛«داریوشعابدی»نویسنده

 
عهداستانمجمو،تاب:بابابزرگخوبمنکمشخصات

ا(کت)رانیتاباکنشر:توسعهوسفسرشار/یراستار:یو

دیآیتاببرمکیچاپشدهدرابتدایوگرافیهازبکآنچنان

ردهکلمنتشریذیبااسامییهاتابکیوشعابدینوندارکتا

چندخفتهنیاوغم(۲۸۲۹آخر)داستانزنگمجموعهاست:

-(۲۸۷۰)یسینوداستانیسوبهیپل–(۲۸۲۵)

رویمجموعه اداستان ۲۸۷۹)یشرقی اراگاهکیهارمان–(

)کسر هنرپ۲۸۷۹رده و )ی( ادبیگز-(۲۸۷۲شه معاصراتیده

وح۲۸۷۵) مجموعهداستان-(۲۸۷۵)یتسندبادبحریاک(

(۲۸۹۰کماندو)ومن،بابایهاورمان(۲۸۹۲)شبآنیماجرا

بندانقشن–(۲۸۹۲حضور)–(۲۸۹۲سندباد)وافسانهسهند

(.۲۸۹۹)ی(ومولو۲۸۹۹نداستانادامهدارد)ی(ا۲۸۹۲)

 دکچنان خواندیدیه و اید در بید ازینامیوگرافین

مجموعهداستانبابابزرگخوبمنبردهنشدهاست.)چرا؟!(

 فهرست کدر نام به۱۲تاب داستان

مجموعهیتوال استو یاآمده ۸۷۲با

براکبرگش است. گرفته انیآشنایل

عابد آثار ایبا در آشنا نام چند نی،

خودنما اکیمییفهرست غم نیند:

چندص صیشرقرویای-۲۷خفته

سو-۲۲۷ صیآن ن،۱۱۵مه جایشایاصلیتهکاما ید

نهفتهاست.یگرید

آشناکیسانک افتخار داریقبلییه آثار رایوشعابدیبا

د از پس یدارند، فهرست شکدن خواهند متوجه تاب هکد

نخفتهچندیمه،غمایمجموعهداستانآنسویهاداستان

 ایشرقرویایو نیدر مجموعه تین دارند. حضور رارکز

خودیگربهخودیدیامجموعهدرمجموعهیکیهاداستان

ازینشبرخیسندهباگزینویکیههرازگاهکستچرایبدن

یهاداستان چاپ به دست میکخود ایمجموعه نیزند.

داستانداستان شامل گاه ییهاها عمومکاست اقبال با یه

ریسندهازسایهخودنوکهستندییهااداستانیاندروبروشده

خو میآثار گزیشبهتر با و جمعیداند بهیآورنشو آنان

دهد.یارزشمندمیاهیعالقمندانآثارشهد

بزرگخوبمن"یمجموعهداستانجاکچیدره به"بابا

یا است نشده اشاره مهم شاملکن حاضر مجموعه ه

ینعملدرافواهعمومیا!؟یسندهاستننویشیپیهاداستان



بهتأملیمکیکموجبتش شودوخوانندهرا

یوام کدارد چه نهایسکه ایدر از یت بهرهیسازتابکن

نعمل،دستبهیاملازاکیبرد؟چراناشرمحترمباآگاهیم

اقدامیچن آزین است؟ راستایده در یا کنشر، یارکه

هحداقلسوادکمیروبروهستیاستودرآنباافرادیفرهنگ

حاست؟یصحینعملیخواندنونوشتنرادارند،چن

م کیسازتابکدانندیهمه کاستیسانکار توانایه ییا

ییگرتوانایشوندودیتماممیاپسازمدتینوشتنندارندو

باینندارند،حالباتوجهبهعملنهچندانزدستبهقلمشد

غ غیرفرهنگیو حرفهیو نویار و محترم،یسندهیناشر

مصداقیوشعابدیداریآقایفوقبرایهانهیازگزیکدامک

دار؟

 آقایخوشبختانه متاسفانه دریعابدیا حضور لطف به

آفرکمر فکیادبیهانشیز پرورش وکودکیرکانون ان

چاپویالزمبرایتمامابزارهانوجوانان

 اختکنشر در را ایتاب دارد. بیار یشان

یهاپلهرردرراهکمیازازرفتوآمدهاین

یادارهارشادواخذمجوزچاپدرروزها

یطوالن با تنها و تلفنیکهستند

بهرویتوانندتمامیم را خودبازیدرها

راداردچراییهاارکنیانجامچنییشانتوانایهاکنند.حالک

انرژ توانایاز برایخوییو آثاریش رساندن چاپ به

نمینو استفاده نوقلم اجرکیسندگانجوانو بر عالوه تا نند

بهرهمندییهاتینحمایچنیومعنویمادیای،ازمزایاخرو

ست؟ینیسازتابکتروبهترازیستهشایارکنیاچنیشوند؟آ



مجموعه:نیایهابهداستانینگاه

جازخودیهاموایهبااکنمجموعهینداستانایباتریدزیشا

الگویم نویبراییتواند همانیداستان باشد جوان سان

نو«موش»داستان نگاه توانایاست. با بهیاملعکییسنده ناً

ارکلحظهشیکرهارادریهتصوکمانندهاستیاسکنعیدورب

بک دخالت از و داستیرده در پرهمورد یان است.کز رده

نها در ایداستان بهرهیت با و ایمندجاز شخصیاز تیهام،

بهنقدمیمرد بهیهازدکشدکیبهظاهرمتشرعرا نتنها

یبرایالیریگذارهیهمتضمنسرماکیاتکهمنآن-ظواهرآن

گریدیالحظه»چون...ییهادهد.صحنهیتمیاهم-اونباشد

م این داستان زیباترین جموعهشاید
می خود ایجاز و ایهام با تواندکه

جوان نویسان داستان برای الگویی
 است.«موش»باشدهمانداستان
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یو۹۰ص«بودپشتشبهمسجدومردم درایسشهکع»ا

سکلیرو بخاریه ص«گذاشتیاه نما۹۲در با شطرزی،

خوبکتف به داستان، قهرمان ضد ایبیر مستعد قلم نیانگر

سندهاست.ینو

چونیدیباتجدکیباعباراتوترجاشوخطدوداستان

ص"هولتداد"و۲۵۸ص"هاکی"و۲۵۱ص"فانهیلکبالت"

داورایترد"و۱۵۲ص"ایامشبهمراهمنباویب"و۸۰۲

مامالًک چنگالیدر بودیقویهاان گرفته ،۱۵۵ص"خود

یدهندهنشان است عدمکآن از شدت به موجود متن ه

هنامکاستیحالنموضوعدریبرد!ایحرنجمیشصحیرایو

مجموعهنشستهاست.یوسفسرشار(درابتدایراستار)یویک

ا داستادر نقطهنین عدم تیصحیگذارها، و برخکح یرار

وامک را خواننده حروف، و یلمات نکدارد را آن تمامیه مه

 چهرهخطگذارد. رونوشتیکازیاهکفیا، یطنزتلخاست،

طنزیاهکف مکیاز نوشتهکیه به را خود زیعزیهاوشد

رکهمانتفیهادامهکانشعابن،مشابهسازد.درداستانینس

اس آدمخط خوردن رودست به سیت چندان ازیاسینه

سیس و روبرویاست مداران است

ایهست داستانیم. ن محصولکها ه

ددرزمانخودیشااندبودهخاصیزمان

ا و بودند تامل همانکنیقابل گرچه

گررخخواهدیالدکهابارهابهاشاتفاق

ب علت به متاسفانه اما ویدقتیداد

اند.مصرفخودراازدستدادهخیاثر،تاریناپختگ

خدمت اضـافه شبیبییتنهـاو یشتر داستانیکه طرح

شاناپخته نویاند. اید طرحیسنده بران را گریدیزمانیها

سریبندبهسببآمادهشدنمجموعهباجمعگذاشتهبوداما

آننهادهاست.،نامداستانبرشانتهو

بزرگخوبمنداستان بهرهبابا جریریگبا الیانسیاز

پ به ایشمیذهن سبیرود، همان-سندهینویبراکن در

یتکحر-هاسال بوده تأمل خور در و جلو به امروزهکرو ه

چید جدیگر بینیدیز زبانیست. از ماوقع باککیودکان ه

پ و یپس کش و خاطرات خوانندههاآنیادآوریردن به

آنیاطالعاتم صورتدرهمدهد، به خوبوهم به یآشفته،

داستاناست.استفادهدرستیگرذهنآشفتهیتداع قهرمانِ

ازیریگسنده،وبهرهینوی،درجهتخواستوارادهیکنکازت

نو بهخوبیپیبرایسندگیلوازم داستان، بهتر بابایشبرد در

شگذاشتهشدهاست.یبزرگخوبمنبهنما

"یمنصورشرق"نامبهیاسندهینویشرقرویایدرداستان

خودفروش ویقلمیبه است. براکیدستزده جز نانیه

دارخودمیهاابوسکسددرینوینم قلمرا ندولبخندیبیش،

رساند.یرابهآرامشمینبردارشدندارد،ویهازاکیتیرضا

هکستیفتونیح»دیگویسندهمیازداستان،زننوییدرجا

ا خواسته دایطبق اون و من یسینویستان نو« دریو سنده

.۲۱۵ص«مینونبخوریهجوریدیماهمبا»دیگویپاسخم

نوعِنوشتنیبرایهاتینتوجیسچنینویافرادسفارشیهمه

عج اما دارند یخود است اکب نویه همانین دچار سنده

یمییهاابوسک کشود وینویاسیسیسندهینویکه ایس

یشبایدگراند آن دچار اگرددیمد ی! بهابوسکن متعلق ها

ییدایناپیهاوغاستبدادهستندودستیریهزکاستیسانک

وینم را آنچه یدیگذارند و یده تحردهیشنا رشته ریبه

نو رویسندهیدرآورند. در علیشرقیایحاضر نامی، رغم

استونهمنصور!اوی،نهشرقیمنصورشرقیعنیاشیظاهر

زندگ هستخوکاششیدر به استو نصرتیرده دستیچ

دین از و سو،یافته بشبانهیهاکابوسگر بهیاش شتر

ییاساحراندرجایونوفرجامعالمانویزاسیانگیهادادگاه

هاست.یرازشرقشبیغ

غرقیبیقصهیشرقرویای انجام

سندهیهتنهانامنوکاستیسانکشدن

 خود با رسالتکیمکدیرا از و شند

 نوقلم خودیزیچیسندگیو همراه

شا عنوانندارند. بود بهتر ید

جا"یشرقیهاابوسک" یایرویبه

نشست.ینداستانمیاکبرتاریشرق

 داستان صدادر پر خانهخانه یرویمکیوچکیبه هکم

شدتمیهاساختمان به را آن یمرتفع و راهکمکفشارند م

م را ایتنفسآن حیبندند. داستان روزگارینندهکتیاکن

اناخواستهاستتایهنتوانستهوکاستیرمردیپییتلختنها

نمایآخر همسرشابراز به را اوینلحظاتعشقخود هکد!

درسنبیپسرخو ازویستسالگیشرا تا خانهرانده یاز

حاالیمرد بهوکبسازد، باینیه برایازمنداست، دنیدید

تلخیداستانخانهپرصداقصهفرزندخودبهگورستانبرود.

ییهاآدمییتنها کاست همه اطرافکه و رایسان خود ان

خویب از میرحمانه زمانیش و پیرانند خود اشتباه یبه

آنانیانوازشبهسویوکمکیبرایگردستیهدکبرندیم

درازنخواهدشد.

داشت» خود یداستان«آنچه کاست با وششکیمکه

هکناستیتهاکننید.اولیازآبدرآیبهترزیتوانستچیم

پا هم و موضوع هم داستان براینام را آن لویان خواننده

خواهانآنیاسندهیهنوکستینیزینمسالهچیدهدوایم

انجامغرقشدنیبیرؤیایشرقیقصه
با را نویسنده نام کسانیاستکهتنها

رسالتقلموخودیدکمی از کشندو
 نویسندگیچیزیهمراهخودندارند.
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زن زیبای چشمان عاشق فیلم یک دیدن با مردی باشد.

وواینچشمانزیبابرایاوسختآشناستشودیمهنرپیشه

یابدکهاینچشمانیکرویاروییناخواستهدرمیبتدرعاق

خزندگیچشمانهمسرشاستکهدرالبالیچرآشنا،همان

وفشارکاربهفراموشیسپردهاست.

بگذارینامگذار را ینامناسب پاکد چندانینار. نه ان

نسوژهیهمتاسفانهاکدیددیدلچسبِداستان،آنوقتخواه

نام انتخاب است. شده یغیحرام آنچه از هست،کر ه

لکداستانقوتبخشداماباشیانیپایریتوانستبهغافلگیم

داستانیکنامناسب،آنچهخودداشتیانبندیوباپاینونک

است.یمعمول

فرارانسانازسرنوشتِمحتومیقصه«بمباران»درداستان

انیسندهبااستفادهازجریاست.نوآمدهشدریشبهنمایخو

بهخوانندهارائهمیالذهنخاطراتدختربچهایس ندکیرا

زند.مادریگریهباپدرومادرخودازترسبمبارانشهرهامک

پدردختر سانحهتصادفجانمکو یدهندوسرپرستیدر

همؤمنبودهوکشودیاوسپردهمییوزنداییبهداکدختر

اند.ادهبهدلراهندیازتهاجموبمباراندشمنهراس

هکدیتوانفهمینداستان،میایبادانستنموضوعوقصه

اناست.یآننماییشازبخشعقالیداستان،بیغاتیوجهتبل

بهیچندانیبندیهپاککشتنپدرومادردخترکسندهباینو

ههممومنکاندازدیمیسانکرادرآغوشیانقالبندارند،و

هستندوهمدرز تقوا باراندشمنکبارانوموشربمیوبا

گریبعث به حاضر نی، شهر از شایز میستند. اید با جادیشد

گویتاثییهاصحنه و یرگذار دادنویبهجا-ا ساختشعار

سفییهاتیشخص شدت حالتیا-دیبه از را قصه ن

رهایشعارگونه داستانیبخشییآن و ید تارکساخت خیه

 چرا باشد، نداشته ماندگارکمصرف داستانیچنیه ییهان

وتاهاست.کزیحتاباافزودنموادنگهدارندهن

ت از استفاده و نوشتن سیجریکنکدر دویان ذهن ال

داستانبابابزرگخوبمنوبمبارانمشابههستنداماآنچه

متمایا داستانرا میندو هدفکیز جانبدارهاستآنند، ی.

استانبمباران،ددردیسندهوپررنگساختناشخاصسفینو

بهیانامرضربهیبزرگ...ایدرداستانباباستولیننیدلنش

زند.یداستاننم

 داستان استخدام»در جا«یورقه سختینویپای، سنده

ب دخالت و است راویمشهود حد از سنگیش را متن نی،

تیازاحواالتشخصیرسانیآگاهیبهجایساختهاست.راو

،یپردازد.درورقهاستخدامیدرآنمداستان،بهدخالتیاصل

نویشا ید زوایوشکسنده است یفردیروحیایده هکرا

ینم در نظامیسیکتواند پاستم نمایمند، به بماند یشدار

استیشفردیشودنمایانآنچهحاصلمیدرپایولگذارد.

زیبهچینداردوجزبهمنفعتمادیچندانیهتعادلروحک

هازنظمکدشیدرشغلآزادوجدد،حتییشاندینمیگرید

چندان درداستانورقهیسوزسوژهند!کینمیرویپیوقانونِ

ساختنیسندهبهجایهنوکشودچرایدهمیزدینیاستخدام

میتاولداستانخویضدقهرمانازشخصیک توانستیش،

و یقهرمانواقعیکیاز آنجا کهقهرمانداستانبهبسازد.

یدرحال-زندیسربازمیمختلفازاستخدامرسمهایعلت

هدرداستانکچهیجزآنلیشدبادالیم-ازداردیهبهآننک

،یهازدورنگکبهوجودآوردیتیشخصیآمدهاستازویفعل

مادیتیهویب فعلیگریو قهرمان یضد دورکی، لومترها

■باشد.
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 «من، تو، او»نقدی بر مجموعه داستان  

 «نعمت مرادی» ؛«فرهاد کریمی»نده نویس 



شود،میشعرباداستانتفاوتباعثکهایمولفهترینمهم

سازیتیپوپردازیشخصیتنوعازترکاراککردنایجاد

زبانیکیالهجهیاگویشیالحنیکباشخصیتیاست،

طبقاتیبودیکبابیرونی،ودرونیپارامترهایبامشخص،

اینبامدنیستیپستهایداستانشخصیتآیاامامشخص،

کردماشارهباالدرکههایمولفه هایشخصیتسازگاری.

بود،نوشتهکهایمقالهدرواردگلنقولبهنه؟یادارند

قابلغیرلغزنده،کامالرامدرنپستهایداستانشخصیت

شمردهبرنویسندهذهنساختهوتخیلی،هایهویتبااعتماد،

دنیایندارند،مشخصهویتکهچندگانه،هایخصیتشبود،

کنارخودخودیبهعقالنیهایزیستو

وشوندمیحذفهاروایتکالنرود،می

خردهمتوجهبیشترهاآنزیستودنیا

شود،میذهنییاتخیلیهایروایت

اوتو،من،)داستانمجموعه ایمجموعه(

ازداستانمجموعهاسمبهکهاست

بازارروانهصفحهدووهفتاددرمشهدترگسسخنراتانتشا

اینازبازکهاست،داستانکسیشاملکهاست،شدهکتاب

داستانکعنوانبهآنازنمونهچندبهتوانمیداستانکسی

هایداستانکمانند،میجداحیث،اینازمابقیکرد،توجه

بازراابکتوقتیکهنیستند،هایداستانکآنمجموعه،این

کالسیکداستانساختاردرتیپوشخصیتیکباکنید،می

ماهبهروشودمیایپنجرهراویگاهیشوید،روبرومدرنیاو

اینهمگاهیکهمثلث،یکضلعسهاو،یاتویامنگاهیو

روایتخردهیکیالحظهیکبیانگروناقصشکلیبهمثلث

وزبانیریختگیهمباهیگاها،روایتخردهباشد،میذهنی

بهزبانروند،میپیشروایتمنطقریختنبهمباگاهی

یادیالوگیاروایتخدمتدرایشاعرانهکامالصورت

آنازرود،میپیشاثرکلیساختاردرکهاستمونولوگی

سازیفضانیست،خبریملموسهایپردازیشخصیت

رود،میپیشولمجهذهنیهایمکانوذهنیساختاربوسیله

وحضورهیچهمگاهیوشکستهکامالصورتبهزمان

زاویهکند،نمیایجادروایتعمومیوافقیرونددرتاثیری

گاهیوریزندمیبهمگاهیروایتفرمیساختاردرهادید

سعیدید،زاویهچرخشایجادبوسیلههاراویشوند،میجابجا

گویممیهستند،روایتزامتفاوتیایگونهکردنایجاددر



خردهاینتوشاعرانهزباناینازشاعرانه،زبان

وداستان،نهرسدمیشعربهمخاطبذهنیکامالروایت

است،مهمایندرنجدیبیژنشاعرانهنثربازباناینتفاوت

کهاست،مهمایندرنجدیبیژنشاعرانهنثرآنبانجدیکه

پردازی،شخصیتکهبودوانستهتشاعرانهنثرآنبانجدی

صورتیبهراهاموقعیتخلقحتیورالحنوفضاسازی،

کندالقامخاطببهعینیوملموسکامال ازهمبازیا.

مجموعهوپورمندنیشهریارتوانمیایرانینویسندگان

خارجینویسندگانازوزدهمثالرابنفشهشرقداستان

کرداشارهکالوینوایتالوبهتوانمی باعثزبانبوسیلهکه.

دقیقااماشودمیایشاعرانهتصویرهایایجاد

استمشخصخودشباتکلیفشکالوینو

درانگارکریمیفرهادولیداستان،یاشعر

دنبالرامشخصیتکلیفمجموعه،این

قابلکریمیتخیلکهچندهرکند،نمی

گریزیعقلکامالمخاطبواست،ستایش

کهایمرحلهآنبهانگارهنوزاماکند،میدرکرانویسنده

بهرهجامعهدرموجودسیاسیواجتماعیهجوآنازبتواند،

دنیایآفرینیبازدرسعیاماکریمینیست،خبریببرد،

ابهامدچارراآنبتواندکهمتفاوت،کامالدنیایدارد،جدیدی

مکانگردیوکلماتبوسیلهکهدنیایکند،رازورمزو

شکلخواهدمیروزمرهواقعیتازجستندوریوهاسازی

بگیرید نویسندهخودوجودهاداستانکشعرایندرگاهی.

گردند،بازخودبهخود،خودیبههامتنتاشود،میانکار

شوالیهوشده،شقهویکنترونشین،بادرختدرکهاتفاقی

استروایناز.تندافمیتریپررنگکامالصورتبهناموجود،

وکردهتشبیهموازیخطدوبهرابورخسوکالوینوبارت،که

همچنانوفانتزیهایداستانساختبرایهاآنخالقیتاز

کندمیستایشنویسیقصهدرطرحخوبپرداخت باحاال.

داستانک.خوانیممیرامجموعهاینهایداستانکازیکیهم

مرزموخطبی) ازنکنمعبورتاکشممیخطاردوربرم(

خطوط گفتمیهمیشهمادرم. حسابیودرستآدمیک:

برودبیرونمرزشوخطازنباید ازکنممیسعیخیلیمن.

شودنمیگاهینروم،بیرونخط .بکشمنفسخواهممی.

هستماوتمنپسخط،ازروممیبیرون منکشخط.

بهزیادیعالقهاو.شودجاهرادامهتاکشدمیراهاخطگاهی

ایعرانهشاکامالصورتبهزبان
یادیالوگیاروایتخدمتدر

ساختاردرکهاستمونولوگی
 رود.میپیشاثرکلی
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داردمرزوخط مطالعهلخطوطتاریخدربارههمیشهو.

کندمی کشممیخطراهاچیزازبعضیدورگاهی. چون.

استمشکلبرایمآنبهدسترسی یککشمخطهمیشه.

.کندمیخطیخطراپایمجایکههستبخوریدردهمراه

همینمثلکندومیدسترسدرراهاچیزدورهمیشهمن

.رسیدهدستبهنرفته،دستازتاراخودمدورمنکهصحنه،

مجموعهاینهایداستانکترینباورپذیرازیکیداستانکاین

است سمتبهوملموس،حدودیتاداستانکفضای.

فضایآنسمتبهکمترراماوکند،میحرکتواقعیتمندی

اینهایکداستانازبرخیدرکریمیفرهادکهانتزاعی

داستانکازجایدروبردمیاست،کردهاستفادهمجموعه

بیشتریکمکاثرپذیریباوربهکش،خطبهدادنتشخص

کردخواهد جایگزینوهاساختارسرییکیازکردنفرار.

درکه.بودهایکوششواتفاقاتیازیکیدیگرساختارکردن

دستوریغیروابهام.شدآثارازانبوهیتولیدباعثهفتاددهه

جمله،فروریختنونوشتاریلحنتغییرها،بنددرهاواژهبودن

بودهنریآثارگونهاینتعمدیهایویژگیاز همیندر.

قراردادهایبهنسبتراخوداعتراضکریمیفرهادداستانک،

بیرونبکشمنفسخواهممی.کندمیابرازجامعهشدهتعریف

پسدرشکنساختارنگاهاین.هستماوتپسخط،ازروممی

ادبیاتیازکردنفرار.داردوجودکریمیفرهادتفکراتزمینه

باجنگجالیایمقالهبارتروالن۲۵۲۷سالدرفرسوده،

واقعدرکهکرد،منتشر(ادبیاتمرگ/فرسودهادبیات)عنوان

بودمدرنیزمپستمانیفست رایجوعرفیشیوهکرد،بیاناو.

خودجذابیتزیاد،کاربرداثردروشدهفرسودهمستقلادبی

ادبیاتزودرسمرگمقالهایندربارت.استدادهدستازرا

کرداعالمرارایج ادبیاتدرجدیدمشیخطایجادازاین.

.گرفتنامشکنیشالودهباگراییساختارباکهدادمیخبر

کهداستانعهمجموایندرکریمیفرهادگفتشودمیپس

فراردنبالبهاست،ترنزدیکداستانشعروشعربهبیشتر

کانالیکردنپیدابرایواست،فرسودهورایجادبیاتازکردن

کندمیتالشحوضهایندرجدید هردارد،خالقذهنی.

داستانشعرمثالدارد،شدنسوژهامکانکریمیبرایچیزی

درراکریمیفیزیکیمتاگاهنآنتوانمیها،کروشه+ماهی

دیدوکرددرکروایتخردهاینبندبند، کهچیزیتنها.

■داستان؟یاشعر.استمجموعهاینبالتکلیفیماندمیباقی
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 بخش دوم «تن امیرحسن چهل»های کوتاه  بررسی مجموعه داستان  
 «رضانکوئی»



هفرداکوتاهچیزیبیهاداستانیمجموعهبخشدوم:-9

.نماندهاست

هایزمستانیزن-9-0

هرشنبهپنجزمستانیداستانتعدادیزناستکهیهازن

اینبارکنندیمهفتهدرآرایشگاهیجمعشدهودردودل .

 عشق محور حول بیشتر لقامهبحث اسفندیار .چرخدیمو

جدایی به آفت نام به زنی توسط نهایت در که عشقی

ایمی در انجامد. لقامهنمیان از بعد تسلیمهاسالسرانجام

.کندیموجداییراباورشودیمدلکندنوازیادبردن

آغازداستانهمراهاستباجمعشدنتعدادیزنکهصبح

وضمنآرایشازحالوندیآیمبهیکآرایشگاههاشنبهپنج

 یکدیگر پرسندیمروز دلبستگی،ندیگویمو از کدام هر .

.تااینکهنوبتبهیکیازآناندیگویمبهوزندگیخودتجر

داستانازتعادلاولیهلقامهیهامحبت.بارسدیملقامهبهنام

.اوکهاکنونمستخدمآرایشگاهشودیمخارجوواردناپایداری

خاطرهعشقاوهازناستزندگیتلخیراتجربهکردهاست.

.ازاینجاکنندیمذهنشزندهومردیبهناماسفندیاررادر

یاگذشتهوبهشکندیمناگهانزمانومکانداستاندرهم

دور .بهآنجاکههردودرخانهاعیانیزنیبهرودیمنسبتاً

 زندگی آفت اندکردهیمنام بین عشق باعثحسادتهاآن.

 ییالقشودیمآفت به را اسفندیار دو، این جدایی برای و .

نیزبادستبهسرکردنآفتولقامه.امافرستدیملشکرک

 جا آن به مادر بیماری بهانه آفترودیمبه مدتی از بعد .

 فرا را اسفندیار و خواندیممتوجهموضوعشده ازهاآنو را

ودختریبهنامگلبورابهازدواجاسفندیاردرکندیمهمجدا

آوردیم نیزبدونجا مهلقا اقواموبشودیم. هخانهیکیاز

تااینکهرودیموبرایکاربهمنزلافراددیگردیآیمخود

.درآنجاباکمکشودیمسرانجاممستخدمآرایشگاهتهمینه

باور وبهزندگیکندیمتهمینه،سرانجامجداییاسفندیاررا

.رسدیموداستاندرتعادلثانویهبهپایانگرددیبرمخود

زمان زمانگذشتهوفضا، بیندو مکانداستانهمواره و

حالدررفتوآمداستوباپیشکشیدنموضوعاتفرعی

دیگرمانندعشقتهمینهبهکاووسبرتعلیقداستانوانتظار

وهموارهخوانندهرادرمیلبهادامهداستاندیافزایممخاطب

و.داستانفاقدروایتخطیاستوازکششکندیمپرشورتر

 است. برخوردار قدرتمندی اصلیلقامهپیرنگ شخصیت

داستانزیربارشکستعاطفیشکستهوافسرده

به اسفندیار جدایی به باور برابر در نهایتاً و است. شده

تبدیل متحولشده و حتیحاضرشودیمشخصیتیپویا و

بهنزدگلبوزناسفندیاربرودوبهاوشادباشبگوید.شودیم

هاتیشخصندارایپیرنگبستهاستزیراسرنوشتداستا

وپایانداستانبهوضوحوبهصورتمحتومیبیانشدهاست.

 مانند نیز داستان یهاطرحطرح ازباشدیمکالسیک که .

رسدیممقدمهشروعودرمسیریروبهپیشرفتبهنقطهاوج

.سدریموپسازآندرسراشیبینزولبهتعادلثانویهپایان



مردهایتابستانی-9-9

مردهایتابستانیداستانمردیبهنامکرامتاستکهبا

یکشعربده مالیگریلوطو و پول انداخته، دام به را زنان

وبدینترتیبسرمایهوکاسبیردیگیمآنانرابهزوروحیله

تاپنجاهسالگیبهکارخودچنانهماندازد.وبزرگیبهراهمی

گوشدادهترهابزرگ.تااینکهبهحرفیکیازدهدیمادامه

.ردیگیموباازدواجسروسامانشودیموآرام

کهدهدیممردیرانشانیچهرهدراینداستانتنچهل

وشارالتانبازی،ثروتوزیبایییکشعربدهدرزندگیخودبا

 متدر.کراکندیمراسرخوردهرهاهاآنودزددیمزنانرا

ازمالدنیاچیزینداشت؛خودشبودوجبّهتنش؛و»جوانی

اشورشآفتاببود.پشتیکحمامخرابهاتاقکیداشتویک

 یک و مسجدی ِیزنبورگلیم همه «بود.اشهیسرماروسی

تنچهل) الف، ،۲۸۹۱ بتولرا۱۲ص، نام زنیبه ابتدا در )

 کرامتکندیمسرکیسه قصد متوجه وقتی بتول شودیم.

 نبود کنش ول کرامت»دیگر و بر کههابچه... فرستاد را

بیخگلویش چاقو و چیدند گیسشرا حسابیکتکشزدند،
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)همان(بدینترتیبنوبتسرکیسهکردنزنبعد«گذاشتند.

اقدسچریدواورادوشید.یِخانهچهارسالیتوی.»شودیم

ودهمهراازهرچهاینچندسالاقدسپولبهدستآوردهب

 بازکرد.یِدهانهچنگشدرآورد. )همان،«بازارطالفروشیرا

سرِ»،گذشتینم(دراینمیانازپولزناندیگرنیز۱۲ص

هازبان که همینطالهایییِدهانهِیطالفروشبود با را بازار

 است.انددادهبهشهازنکه کرده باز ، » تا۱۷ص)همان، )

باال«طال»اهیآخراین»اینکه زنبا بهتورشخوردهبود.

(کرامتبهزودیتویدلزن۱۹ص)همان،.«دیپریمباالها

بنگاهماشینراعاقبت»وباکمکاینزنکندیمهمپاقرص

و کشید... گمرکبیرون از تویوتا شورلتو و بنز کرد. عَلَم

 «دزاشیببهاسمششد.یهاخانهیکیاز -۸۰ص)همان،

۱۵ میانه(. در اما دارد. قرار اولیه تعادل در داستان ابتدای

وشودیماستکهداستانچندینبارواردناپایداریوتعلیق

برایپاسخگوییبهتنچهل.شودیممخاطبافزوده برانتظار

،حتیپردازدیمانتظارمخاطببهارائهمنظمودقیقاطالعات

وقتیباتوصیفاتدقیق.درپایان،داستان

کهطالبهخارجشودیمواردتعادلثانویه

 کشور وضعیترودیماز مشاهده با و

.کرامتزندیمناآرامکشورازبازگشتسر

.بردیمنیزدرآستانهپنجاهسالگیبهسر

حاال» بهشگفت: محمود حاج یکروز

گفت: بگیری. سامانی و سر باید دیگر

« حاجی...گویمراست یی » و با)همان(

.کندیمازدواجاشیفروشغنچه،دخترشاگردمیوه

شخصیتاصلیداستانکرامتاستکهدرپایانداستانبه

تبدیل شودیمشخصیتیپویا از یگریلوطبدینترتیبکه

یهاتیشخص.کندیمدستبرداشتهوزندگیآرامیراشروع

همه شخصیتبتولاندیفرعدیگر میانزنانتنها در زن. و

ا ودربرابرظلمونامردیکرامتتغییرشودیمستکهپویا

آبمقصودبیگیِباغچهبتولدرآخرسَرهم.»دهدیمرویه

(۱۲ص)همان،«راآتشزدورفتوالیت.

داستاندارایپیرنگبستهاست.بدینصورتکهنویسنده

درآنتمامزندگیکرامترابیانکردهاستودرآخربابیان

وسرن است. برده پایان به را آن داستان، و کرامت وشت

طرح رود. فرو فکر به آن پایان برای ندارد نیازی مخاطب

سرکیسه نوبت به را زنان کرامت که هنگامی نیز، داستان

ناپایداریمی وارد چونخطیصافاستکهشودیمکند و

آنهایداریناپا از نقاطی شدن برجسته موجب موانع و

شود.می

چیزیبهفردانماندهاست.-9-3

استداستانپیردختریاستکهبا نمانده چیزیبهفردا

 در مادرش به کمک برای ازدواج، از کردنبزرگانصراف

 درترکوچکخواهران او اکنون است. مانده خودشتنها از

 انتظار یایخوشبختخلوتخود ینیبشیپکهکولیبرایاو

.کندیمرامروراشیزندگکردهاست،صفحاتکتاب

او است. گلبانو زندگی صفحات مرور واقع در داستان

پرجمعیتبهدنیا اعیانیو یکخانواده دختریاستکهدر

خانوادهازیکپدرومادروهشتدخترتشکیل آمدهاست.

خشکشودیم و تر در همواره بزرگاستو دختر گلبانو .

کمک داستانازدیدگاهکندیمکردندختراندیگرمادررا .

روایت صورتغیرخطی به نامحدود »شودیمدانایکل در.

مجموعه در که را چیزهایی راویهمه روایت، از اینشیوه

 اتفاق داستان بهداندیمافتدیمفضای برتر موقعیتی از او .

 وقایعو داستاناحاطهیهاتیشخصهمهاطالعاتمرتبطبا

بهیاواقعهیتیبهشخصیتدیگروازدارد.بهراحتیازشخص

یاواقعه گذر راکندیمدیگر چه هر و .

قرار مخاطب اختیاز در بداند الزم که

دهدیم دهدینمیا ». ،۲۸۹۷)مستور،

(پدرومادرشاختالفاتشدیدی۸۷ص

و مشکلشخصیتیدارد پدر زیرا دارند

پدر»هموارهبازناندیگردررابطهاست.

«همسرزنیرابوسیدهبود.جلویچشم

)چهل ۲۸۹۱تن، هابچهمادر(»۹۱ص،

بهخوابرفتند،هابچهراجمعکرد؛بهخانهبرگشتند.وقتی

ازآشپزخانهآورد،بهسویپدرگرفتوگفت: ]مادر[کاردرا

بکش!» مرا ختیریماشک« ». »۹۲ص)همان، سیاه( پدر،

 خانهیهامهینمست، به دمیامشب صبح گلبانو. بعد روز

 طالیی، روییاقهوهتارهای از را مو خرمایی و مشکلی ،

یهاسرشانه کردیمکتشجدا ». نیز۹۷ص)همان، مادر )

 خوشیندارد: روز »حالو با را دخترها عوضییهاناممادر

،مرتبچیزیکردیمرالنگهبهلنگهبهپاهاکفش؛زدیمصدا

 جا به جا بگذاشتیمرا گرمش دستش. از بادبزن ود؛

افتادینم ». )همان، دالیل۹۸ص به نیز خودش مختلف(

...کردندیمدخترهابهثمرنرسیدهشوهر»شوهرنکردهاست.

آخریندخترکهشوهرکردمادرمرد...گلبانوهمنشستهبود

.«گذشتینمتا]قرانش[بگذردو مگرزن(»۲۰ص)همان،

یکذرهسروشکلداشت،اینسرهنگنگفتهبوداگرگلبانو

(۹۹ص)همان،«حالوروزشنبود.

شخصیتاصلیداستانکرامتاست
شخصیتی به داستان پایان در که

تبدیل بدینترتیبکهشودیمپویا
دستبرداشتهوزندگییگریلوطاز

 .کندیمآرامیراشروع
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تنهایی و پیری از و دارد قرار تعادل در داستان ابتدای

می پارکشروع در وسیلهگلبانو به راوی مرور به اما شود.

وبادرهمشکستنزمانوگرددیبرمناخودآگاهاوبهگذشته

 حتی و حال درگذشته، داستان فضای جریانمکان، آینده

ابدییم باعث آمدها و رفت این نویسندهشودیم. تا

هایزیادیرادرداستانبگنجاندوبرتعلیقداستانناپایداری

وخوانندههرچهبیشتردرجستجوییافتنپاسخودیافزایم

.شودیمحلمسائلداستاندرانتظارنگهداشته

تحقق انتظار پایانگلبانودر کولیکهگفتهینیبشیپدر

 تااستیاهیساشهمه»بود: کنی صبر کنی، صبر باید ...

 هم این از وقت...تراهیسروزگارت آن ... وقت آن »شود،

دستشرا»کهاگررودیم(بهدنبالپیرمردی۲۹ص)همان،

 کردیمبلند از یهاپنجرهو یکیهااتاقباز باالترینطبقه

 میز روی چه هر بلند ساختمان کهداشتیبرمبود مردی

داد،،جهتبادراتغییرمیکردیمجایتنومندراجابهادرخت

 سرِ درپناهیهاحماممثلسپریدرمقابلرستمِ دیگراورا

اوراتوانستیماشکنندهوبویادکلنگیجگرفتیمخودش

خودغرقکند. همینسنوسالدر «حتیدر ص)همان،

گم(۲۸-۲۱ را او دارایکندیماما داستان ترتیب بدین .

می اوجپیرنگباز نقطه در داستانرا دایره نویسنده و باشد

تنچهلبرایفکرکردنمخاطببهصورتبازرهاکردهاست.

از معاصر، ایران تاریخی مسائل از بسیاری داستان، این در

جملهکشفحجاب،انقالباسالمیوجنگتحمیلیرایادآور

.شودیم

شخصیتاصلیداستانتفکریسنتیداردوهموارهباتفکر

دنیایمدرنکهیکیازخواهرانشدارددرتضاداست.گلبانو

بهدست بدنخودرا حتیباوجودبیماریوتحملسختی،

اعتمادینداردودرشانیهاروشزیرابهآنانودهدینمجراح

پزشک نزد درخواستمیمنتبرایرفتنبه :دیگویمپاسخ

همینطبجدیدبودکهباآمپولعوضیخواهرشوهرثریا»

خبرداری؟ کشت. «را همیشهزندگیرا۹۵ص)همان، او )

 ردیگیمسخت و منزوی درباشدیمریگگوشهو میمنت .

»دیگویماعتراضیبهاو برو: بروبگرد، اینقدرخانهننشین.

زندگیکن! مهمانی. برو سفر. » گذشته(۲۰ص)همان، در

 است. سرخوردگیشده رقصدعوتنکردند.»دچار به را او

(وتاآخرداستاننیزباحفظ۹۲ص)همان،.«مُردیمکاش

.ماندیمایستاباقیچنانهماینروحیهوشخصیت

طرحداستانازابتداهموارهجهتیروبهصعودوپیشرفت

هیچگاهبهسویوابدییمدارد.اینامرتاآخرداستانادامه

حرکت ثانویه تعادل یا و برخیازکندینمنزول فقطدر و

گردد.هایداستانبرایارائهاطالعاتبهعقببرمیزمان

دردپنجم-۱-۲

داستانزنیبهنامنصرتخانماستکهبهمنزل دردپنجم

اودرهاهیهمسا برایسفرهنذریدعوتکند. رفتهتاآنانرا

.تااینکهبادعاخوانکندیمازدیگریغیبتمنزلهرکدام

وبابهانهکردنرسدینممجلسبهخاطرهزینهدعابهتوافق

اندازد.درددست،برنامهسفرهنذریرابهعقبمی

مانندداستانصلهتنچهلیعمدهتوفیق دراینداستان،

موفق نویسنده است. عامی زنان لحن پرداختن در رحم،

باشودیم از همگذاشتنچندتکگویی، یهاتیواقعکنار

یاجامعه رو ییزداتقدسدو »کند. ییگوتک

(monologue)استکهممکناستینفرهاصحبتیک

،۲۸۹۹)میرصادقی،ب،«مخاطبداشتهباشدیانداشتهباشد.

کهداردیمواییهاآدم(وخوانندهرابهنگاهکردنبه۷۹ص

درشکلیفریبکارانهدرپوششیاخالقیونیّاتواقعیخودرا

یالهیوس.زبانعاملبیانوارتباطنیست،پوشانندیممذهبی

 کتمان بصورتیهازهیانگبرای داستان تمام است. واقعی

ازابتدایداستانتاآخرییگوتک اززباننصرتخانماست.

فرهتاآنانرابرایسرودیمهاهیهمسابخشمیانهاوبهخانه

از بدونپروا مدامو درخانههرکدام، اما نذریدعوتکند.

یکنواختیکندیمدیگریغیبت ناپایداریِ اینروندحالتِ .

کهتاآخرنیزادامهدارد.درقسمتپایاندهدیمبهداستان

دعا هزینه خاطر مجلسبه خوان دعا با خانم نصرت چون

ابهانهکردهودوبارهبه،دردِدستررسدینمخواندنبهتوافق

بهعقبرودیمهاهیهمسامنزل دراندازدیموسفرهنذررا .

اینقسمتنیزروندیکنواختوکُندداستانادامهداردوتنها

اشتفاوت در داستان میانه و آغاز پایانییگشاگرهبا به و

رسیدنانتظارمخاطباست.مخاطبیکهازابتدا،داستانرابا

تدنبالکردهاست.حیر

.زیرادرپایان،داستانباشدیمپیرنگداستانازنوعبسته

تمامشدهوخوانندهنیازیبهکنجکاویدربارهپایانآنندارد.

است. شده آشنا خوبی به افراد گونه این هدف نیتو با و

وبدون نصرتخانمشخصیتاصلیداستانشخصیتیایستا
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انهمچنانبهشیوهوراهوروشتغییراستوتاآخرداست

 پایدار تحولماندیمخود و تغییر داستاندچار طول در و ،

.شودینم

 بدون و برخورد بدون حالتی داستان یایداریناپاطرح

مسیری در صاف خطی مانند و است فیزیکی یا شدید

اینگونهابدییمیکنواختجریان نزدیکیزیادیبههاطرح.

.کندیمیداردکهآنراتنهایکنفربیانتکگویینمایش





درجستجویآنزن-9-5

درجستجویآنزنداستانآشناییورابطهزنومردی

زن از نمادی به تبدیل داستان طول در زن است. همسایه

،زنانیکهدرطولآهنگپرفرازشودیمایرانیدرطولتاریخ

کوتیمعصومانه،تنهاونشیبزندگی،باقراررفتندرپردهس

شاهدازدسترفتنزندگیخودهستند.

اینمجموعهیهاداستانموضوعداستاندرادامهمضمون

 زمستانیومردهایتابستانیقرارداردکهیهازنوبهویژه

زنانومردانبهنمادیاززنومردایرانیدرطولهاآندر

زنانیمعصوموشوندیمتاریختبدیل کهدرطولشیالآیب.

وتنهاشوندیممردانییجوقدرتزندگیقربانیخودکامگیو

کهتمامزیباییوکنندیمرابهقصددیگریترکهاآنزمانی

.اندبردهثروتمادیومعنویآنانرابهیغما

بیان شروعداستانزندگیزنیرا در کهکندیمنویسنده

مجسم ذهنش در همسایه مرد از وجهکندیمتصویری ،

مشترکهردوتنهاییاست.دراینقسمتباتوصیفکوتاهی

 دو هر زندگی از فضایشودیمکه در آرامی به خواننده

ارتباطردیگیمداستانقرار حوادثداستاندربخشمیانه، .

منطقیودقیقیباقسمتقبلنداردبهطوریکهبدونهیچ

مردبهطورعمیقیوتوضیحدقیقی،زنویسازنهیضمگونه

،بههاآن.ازاینقسمتبهبعدهرکدامازشوندیمباهمآشنا

تبدیلبهنمادیاززنومردایرانیدرطولتاریخ ویژهزن،

مردانیشوندیم عشق به دل که وفادار و دل ساده زنانی .

 خودکامه و بیانیسپارندیمنیرنگباز با نویسنده ادامه در .

شاعرا و عاطفی دو آن آمیزش از اثباتدیگویمنه برای و

تاریخیایران گذشته داستانیاز بردباریزنانبه وفاداریو

:داستانجزعنکردنمادرحسنکوزیردرمرگکندیماشاره

 )او. بیهقی، ۲۸۹۷ر.ک: ، تصویری۱۸۲ص زنان از و )

.سازدیمایاسطوره

اوج،درآنجادربخشپایانوبعدازفرودداستانازنقطه

کهبرایکندیمکهمردکامیابشدهاست،زنازمردتقاضا

مرددرجواب اما دیگویمهمیشهپیشاوبماند. ...« باز: آه!

همتو؛صاحبموییدرازوعقلیکوتاه!...مردپوزخندیزد:

،تنچهل«)نه؛توفقطالیقهمانکاریبودیکهباتوکردم.

(۹۸-۹۲ص،۲۸۹۱

آنکهمتکیبهفرمباشد،در جستجویآنزنبیشاز

روایتیخالقانهکهگاهریتمپرشتابآن، زاییدهروایتاست.

هاآنوکندیمداستانرامخدوشیهاتیشخصمعرفیبهتر

کهآنبی رها دارند، هویتی چه ازشوندیمبدانیم نویسنده .

یهاتیشخص نام مرد عنوانزنو با تنها وبردیمداستان .

 سنگین سایه سنگینیاشتیحماهمواره مرد بر زن از

.اوبراینشاندادنادراکوفهمبیشترزن،سناوراکندیم

(۷۵ص)همان،«زنسیسالهبود..»کندیمتربزرگازمرد

(هردو۹۲ص)همان،«مرداینکبیستونُهسالداشت.»

تانتاآخر،دچارشخصیتازنوعایستاهستندوازابتدایداس

.باشندیموبیانگرهدفنویسندهشوندینمتغییراتبنیادی

 پیرنگبسته دارای درباشدیمداستان که ترتیب بدین .

به را خود پیام و هدف است شده موفق نویسنده پایان،

باقی اندیشه برای جایی داستان آخر در و برساند خواننده

ایدوشخصیتیادوخط.همچنینطرحداستاندارماندینم

امتدادیکدیگرحرکت پایانکنندیمطرحاستکهدر در و

.کنندیمهمدیگرراقطع







تندیس-9-6

تندیسداستانچنددوستقدیمیاستکهدرگذشتهبا

.پسازیکاندشدهیمیکآرمانمشترکدریککافهجمع

ودوبارهانددهکرباردیگریکدیگرراپیداهاآندهسالهیدوره

.باوجودشیرینیدیدار،خاطراتشوندیمدرهمانکافهجمع

 و نوعیآزاریهاآرمانگذشته به هریکرا شکستخورده

.دهدیم

 شکست داستان مشترکیهاآرمانتندیس دوست چند

جمعیاکافهاستکهدرگذشتهبهخاطراهدافمشترکدر

دالیلنامعلوماندشدهیم به اما .افتدیمجداییهاآنیبین.

بهنامهمایونبهکافهواردهاآنبعدازگذشتدهسالیکیاز

درهمشودیم را کافه سکوت و داستان تعادل حضور این ،

شکندیم شکل داستان ناپایداری اولین باردیگیمو .

دوستانیهاصحبت یافتن بر مبنی همایون و کافه صاحب

،داستانواردناپایداریدیگروتعلیقدیگروآمدنشانبهکافه

 انتظار میلبیشتریبهادامهداستانشودیمو با وخواننده .

a b c 

 زن

 مرد

 زنومرد
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باآمدندوستاندیگرهمگیازتغییراتبهوجودپردازدیم .

اماندیگویمآمدهدرکافهودغدعهومشکالتزندگیخود .

دوستان که است هنگامی داستان اصلی محور و ناپیداری

.تندیسیکهبرایهرشوندیمهغیبتتندیسیدرکافهمتوج

آنیکدرپاسخبهنبودنهاآنکداماز تداعیخاطراتیاست.

»دیگویمتندیس تا: است. داستاناینمجسمهخیلیبامزه

بایک دیدیمیپارچهیکیدوسالرویشرا سیاهپوشاندیم.

ناگهانیکشبریختند که اساسیکرد، فکر باید توینه،

سالن. » )همان، و۹۹ص همایون تندیس حضور خاطره )

واردفضاییدیگر  هاآنوبرایهرکدامازکندیمارجمندرا

 تداعی عنصر وسیله ذهنهاچشمجلوییاخاطرهبه در یا

شیهاآرمان.درذهنهمایونخاطرهتندیسوشودیمحاضر

اماشدیمنزدیک»تداعیتصاویراساطیریاست: .دیرسیمن،

یاتکهمثلتصویرباستانییکایزدبانو.تصویرینقششدهبر

 گوییکه ندیدههاسالسنگ؛ یا بودم کتابیدیده پیشدر

بودم. » ۵۲ص)همان، من اما مات،دمشیدیم( نگاهی با ،

چپشراآشکاراجلودادهبود،دریشانهنگران،دور،دستو

 باز راه کافه .«داممیوکردیمازدحام

 تندیس۵۹ص)همان، شدن برداشته )

تواندبهمنزلهبرایهریکازدوستانمی

 باشد،شانیهاآرمانشکست نیز

ییهاآرمان فراموش دیگر واندشدهکه

کهاندشدهوکمرنگآنقدرخاکگرفته

بهسختی مانندتوانیمدیگر کرد. احیا

یاپرنده بال بال امیدیبهزندیمکه و

گمپرواز انتزاعی و ذهنی فضایی در داستان پایان ندارد.

واینخوانندهاستکهبایدبدوننظرقطعینویسندهشودیم

بدینصورتداستاندارایپیرنگ بهپایانداستانبیندیشد.

رسد.ودرنقطهاوجبهپایانمیباشدیمباز

یهاتیشخصهمایون،شخصیتاصلیداستاناستودیگر

پسازتندادنهاآنصوصیاتینزدیکبههمدارند،داستانخ

 شکست یخواهآرمانبه نهایتییهاتیشخصبه در و پویا

 تبدیل خورده شکست و بهاندشدهمنزوی امیدی دیگر و .

 اهداف کردن ازاشانگذشتهدنبال داستان طرح ندارند.

تو در تو و پیچیده کیفیتی

 مانند استو یارهیدابرخوردار

کهبهسمتداخلحرکتاست

جریان،کندیم این پایان در و

و مبهم عنصر آن به خواننده

.بردیمپیچیدهپی

هادریکیازهمینتابستان-9-۰

داستانزنوشوهریاستکههاتابستاندریکیازهمین

.ترسازهمهاندشدهدرغیبتپسرشاندچاردلشورهوتوهم

لیسوحتیازصدایحشرات.چیزوهمهکس،ازمردم،ازپ

درپارککنارمنزلهاتابستانتااینکهمردخانهدریکیاز

نیچنهم،بعدازصحبتبااووکندیمبرخوردیاپسربچهبا

متوجه دوباره زندگیومحیطیهاییبایزبازگشتپسرشان،

.گردندیبرموبهزندگیعادیخودشوندیماطرافخود

 زندگی پوچییهادمآداستان، و هیچ خاطر به که است

توهم اندشدهدچار دور به زندگیعادیخود از .اندافتادهو

به شاید و فریبرز پسرش نامعلوم غیبت اثر بر متین آقای

دالیلنامشخصدیگربهشدتدچاردلشورهوافسردگیشده

بارشدهبودبامردمیچند»...است.وبهحدیشدیداستکه

رو از یکدندمیامروبکه با حتی بار یک و کند تصادف ،

«دوچرخهسوار. ۲۰۲ص)همان، یا جرأت»( کردینمروزها

.دستخودشنبود.جوریدیترسیمبهخیابانبرود.ازپلیس

دیترسیم توی بریده سر تا دو انگار پنهانشیهابیجکه

به(وحتی۲۰۱ص)همان،«کردهاست.

زنناگهان»...زنشنیزسرایتکردهاست.

 مثلشودیمبلند تمام ساعت یک و

.گریهکهتمامکردیمهقگریهطفلیهق

شدیم دیخوابیم، ابتدای.« )همان(.

داستان،خوانندهبعدازیکتعادلکوتاه،

،چرا؟شودیمباطرحیکمسألهروبهرو

یافتن ادامه با میانه بخش در داستان

 ناپایداری به وسواس و دلشوره باانجامدیمبیشتر همراه ،

مسلطاست. فضایداستان بر ابتدا از انتظاریکه و تعلیق

کهآقایمتیندچارتوهمامنیتکشدیمحتیکاربهجایی

یهاعکسوحتیهاکتاب،هاروزنامهوخانهراازتمامشودیم

کودکیخالی آقایکندیمدوران رفتن همینبخشبا در .

متینبهپارکنزد با برخورد باهوش،یاپسربچهیکمنزلو

پسربچهشودیمفضایمسلطداستاندچارتغییراتاساسی .

می جهان به دیگری دیدگاه سختاز را متین آقای و نگرد

اماپسربچهبهقولمادرشآنقدردهدیمتحتتأثیرقرار .

باهوشیاستکهافرادداخلپارکرابهبازییوانهیدشرورو

گرفته از کلک با حتی هاآنو اینردیگیمپول از بعد .

بخشپایانیهایداریناپا وارد داستان اوج، نقطه از فرود و

.درابتدایاینبخشازیکمکاننامشخصبامنزلشودیم

کهبیاییدپسرتانفریبرزراببرید،رندیگیمآقایمتینتماس

تأثیرازآقایمتینبعدازشنیدناینخبروهمچنینتحت

بامزهد» خیلی مجسمه این استان
با رویشرا سال دو یکی تا است.

سیاهپوشاندیم.دیدیمیپارچهیک
نه،بایدفکراساسیکرد،کهناگهان

 «یکشبریختندتویسالن.
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وتمامگرددیمپسربچهداخلپارکبهزندگیعادیخودباز

یهاییبایز دیگری چشم با را مسأله،ندیبیمدنیا حل با .

.رسدیمداستاندرتعادلثانویهوفضاییعاطفیبهپایان

همراه به او است. داستان اصلی شخصیت متین آقای

واندشدهخودهمسرشدچارتغییراتاساسیدرنوعزندگی

.نگرندیمبراثرحوادثپیشآمدهبایکنگاهدیگربهزندگی

 با نیز داستان پایان زندگیییگشاگرهدر به مسأله حل و

ایننظردارایشخصیتپویاییگردندیبرمعادیخود از او .

پیرنگداستانازنوعبستهاستزیرادرپایاننیچنهماست.

اتفاقاتب تمام پایانداستان، خوشیبه ورسدیمهخوبیو

خوانندهنیازیبهفکرکردندربارهادامهداستانندارد.

کالسیکداستانکوتاهویهاطرحطرحداستاننیزمانند

 از بعد که است. رسیدنیامقدمهرمان و ناپایدار و کوتاه

وتعادلثانویهییگشاگرهداستانبهنقطهاوج،بهحلمسأله،

.دانجامیم

مونس؛مادراسفندیار-9-8

داستانپیرزنیاستکه اسفندیار مادر هاستسالمونس؛

پسرشبهجبههرفته،اماخبریازاونشدهاست.بعدازپایان

جنگواعالمآزادیاسرا،مونسازاینکهخبریازاسفندیار

شودینم دگردیسی و توهم اعالمشودیمدچار همه به و

.باگذشتایامندیبینمآمده،اماکسیاوراکنداسفندیارمی

 خلوتشودیمریگگوشهمونس و تنهایی در سرانجام و

.سپاردیماشجانخانه

است. تحمیلی جنگ زمان به مربوط داستان حوادث

مونسنزدیکهشتسا پسر جبههاسفندیار؛ به استکه ل

زپایانکسخبریازاوندارد.تااینکهبعدارفتهاستوهیچ

 و رادیو پیاسامیآزادگانرایهارسانهجنگ، پیدر دیگر

منتظرخبریازپسرشاست،صبرانهیب.مونسکنندیماعالم

.اوچشمبهراهپسرجلویخانهراابدیینماماهیچنشانیازاو

المپرنگییهارشتهوحتیکندیمروزیدوبارآبوجارو

 بهدرِ مهجوریزدیآویماشخانهرا مشتاقیو از باالخره تا .

دیگرانراشودیمدچارتوهمودگردیسی یکچندخودو ،

.داستانرودیموسپسگامبهگامبهسوینیستیبدیفریم

 آغاز جایی شودیماز دربارههاهیهمساکه مسأله، طرح با

اماهیچکسبهطوریقیناوکنندیمحضوراسفندیارصحبت

ندیدهاست دهدیم.هرکسبراثرتوهمخودنشانیازاورا

چرامونساودانندینمکهمبنیبرحضورشدرخانهاستاما

بهکسینشان وحتیبرایپسربهخواستگاریدهدینمرا .

گسترشرودیم ناپایداری سوی به مراحل این در داستان .

بیشتریابدییم انتظار و تعلیق با داستان بخشمیانه در .

ا اهلابدییمدامه حرکاتمونساستکه خاطر به فقط و

 گمان حتیوقتیکنندیممحله تا است. بازگشته اسفندیار

برخوردنامناسبیمواجهپرسندیمدوبارهپسرش ،شوندیمبا

.درپایانباغیبتمونسوردیگینمتادیگرکسینشانشرا

رانشدهوبانگهاهیهمسا،اشخانهبلندشدنبوییگندیدهاز

.دراینشوندیماشمرگومتوجهشدهاشخانهنردبانیوارد

حفظتعلیقداستانفضایموفقمیتنچهلداستان با شود

عاطفیمؤثریبسازد.

مسیرحرکتداستاندرآغازآنوگفتوگوهایبینافراد

.دهدیماستکهطرحداستانرابرایمخاطبلویاگونهبه

ینطفهپیشنهاده)یایاگونهدرآغازداستان»رفبهنظرتودو

.)تحققشودیمنتیجه(وجودداردکهدرپایانداستانآشکار

آغازینبهآنتحققیشنهادهیپ(وداستانگذرازاینابدییم

است. واپسین » ۲۸۹۵)احمدی، ، ۱۹۰ص و نیهمچن(

می خواننده که آن راموضوع بعدی اتفاق راحتی به تواند

 و کشش حوادث و بزند ویجاذبهحدس ندارند، او برای

استهاتیموقع شده شناخته اندازه از بیش مخاطب برای

.کندیمیاشهیکلداستانرابهنوعیبرخوردارازپیرنگ

با برخورد در که است داستان اصلی شخصیت مونس،

وبهشودیمحوادثپیشآمدهدچاردگرگونییادگردیسی

وشودیماییتبدیلشخصیتپوی انزوا ودرنهایتنیزدچار

تنهاییوخلوت نوعشودیممرگدر از پیرنگداستاننیز .

بستهاستونویسندهپایانآنرابهروشنیبیانکردهاستو

نیازی خواننده استو پایانداستانهمهچیزتمامشده در

نو از استفاده با یا کند پایانآنفکر درباره برداشتندارد ع

خودتصمیمبگیرد.

 نوع از داستان معمولیهاطرحطرح و کالسیک

استکهازمقدمهشروعوبهناپایداریونقطهنویسیداستان

گشاییوتعادلمجددسدریکسیرنزولیبهگرهاوجوسپ

انجامد.می
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سَروگُل-9-0

 جوانان سایه داستان گُل بهیامردهسَرو شبانه استکه

.تااینکهبعداززندمیامیوباهمسرانخوددرندیآیمادیآب

رفتوآمدندیآینمدیگربهآبادیهاهیسامدتی بههاهیسا.

مست رابطه خشکآبادی با پایانقیمی دارد. ترسالی یا سالی

دست به فانوس آبادی، دختران که است زمانی داستان

.جلوگیریکنندهاهیساروندتاازعزیمتمی

تنچهل با تمثیلی داستانی گل سرو آشکاریهانشانهدر

 جادویی »ندیآفریمرئالیسم جادویی. رئالیسم نام خود

از ترکیبی یعنی است، جادو و رئالیسم از ترکیبی متضمن

عناصریکهبهزعممکتبرئالیسمواقعیهستند،باعناصری

بیرونیدرزندگیعینیوهاآنکهاتفاقنظربروقوعنیافتن

(برخیازبازرترینعناصر۲۵-۱۰ص،۲۸۹۷)سناپور،«است.

رئالیسمجادوییدراینداستان:آمدورفتمردگانبهروستا،

جاشدندرختسدرازاینسویراهبهیاه،جاببارشبارانس

است....سویدیگرو

داستاندارایشروعیلیزوجذاباستوبالفاصلهمخاطب

اولیننا با مردگانیکهازکشاندیمپایداریبهدرونخودرا .

 سو هر به و آمده بیرون ازاندرفتهقبرها و آمده باز حاال ،

شکافسنگقبرهابهدرونرفتند.همراهباایناتفاقعجیب،

آبادیفراوانشده،سینهگاوهایروستازیریهانعمتدوباره

زمینباردیگرمهربان شاخهوودشیمفشارشیرورمکرده،

.نویسندهدربخشمیانهبهشکستیمزیربارفشارهادرخت

زماندیگویم.پردازدیمارائهدقیقاطالعاتدربارهموضوعات

زندیمجنگاست،کامیونیهرششماهیکباربهآبادیسر

وپسرهاینوخطیراکهدرسفرپیشنشانشدهبودباخود

بردیم بیشتر جنگکهاآنو در ازشدندیمشته آبادی و

 خالی ده مردهای آبادی،شودیمنفسگرم شدن خالی با .

حاالسایهجوانانمردهابدییمقحطیوگرسنگیشیوع اما .

.وبرکترابهزندمیامیوباهمسرانخودندیآیمشبانهبهده

هراسندیم.درابتداهمسرانشانازآمدنآنانآورندیمآبادی

 به دیگر بدلاما روزمره هیچشودیمامریعادیو دیگر و

تکانیهاشبکسمثل هولو با شبازیهامهینگذشته

.نویسندهدرپایاناینشودینمدربهبیرونخیرهیهالتهدرز

 زبانیکیاز اشارههاهیسابخشاز داستانقبلمجموعه به

،همحتیبرنگشتومونساشجنازهازاسفندیارکه»:کندیم

عروس دنبال هنوز بیچاره گرددیمپیرزن الف،چهل).« تن،

۲۸۹۱ ، در۲۲۲ص را خواننده دقیق، اطالعات این ارائه )

 قرار داستان دهدیمفضای داستان تعلیق بر ودیافزایمو

.دهدیممخاطبرادررسیدنبهپایانداستاندرانتظارقرار

به کامیون مجدد آمدن بین داستان پایان بادر آبادی،

،هاهیساارتباطتنگاتنگیوجوددارد.بانیامدنهاهیسانیامدن

 حالرواجیافتناست. در وسط»قحطیدوباره از نهریکه

گذشتیمآبادی کمآبتر روز به زنمشهدیشدیمروز .

.امروزاندزدهگفتهبود:گاومراچشمهازنغالمسَرِچشمهبه

(۲۲۲ص)همان،«خشکشود.وفرداستکهشیرشبالکل

رسدیمبعدازاینناپایداریمجدد،داستانبهنقطهاوجخود

روندیموآنزمانیاستکهدخترانآبادی،فانوسبهدست

جلوگیریکنند.سروگل،شخصیتاصلیهاهیساتاازعزیمت

دگرگون حوادثپیشآمده، با مواجهه در او است. داستان

هاهیسا.درآغازاوازشودیمیاتبدیلشدهوبهشخصیتیپو

اُخت سایهنامزدشبهادر با ادامهآنقدر در اما هراسدارد.

نانشودیم و برایششیر بارداربردیمکه سایه حتیاز و

.هرچندنوعروایتخطیبرداستانغلبهداردامادرشودیم

آورده گذشته به مربوط اطالعات داستان از بخشکوتاهی

وداستانبرایمدتکوتاهیبهصورتغیرخطیدرشودیم

.شودیمزمانگذشتهروایت

محتومی گیریقطعیو داراینتیجه وباشدینمداستان

دایرهآنبازگذاشتهشدهاستواینمخاطباستکهباید

دربارهنتیجهداستانفکرکندوباتوجهبهبرداشتوسلیقه

بیندیشد آن پایان به طرحخود .

داستانکیفیتیپیچیدهوتودرتو

طور به داخل جهت در و دارد

 حرکت طیکندیممارپیچ با و

کردناینمسیرپیچیدهکمکمبه

.میبریمرمزیاعنصرمبهمآنپی

یکوچکمنهابال-9-01

یهابال کودک داستان من نامیسرپرستیبکوچک به

.زیراپدرشکهشودیماصغراستکهنزدخالهفقیرشبزرگ

توسط کرده بلند صدایشرا وضعیتموجود اعتراضبه در

بهجاینامعلومیبردهشدهاست،وکسیازوضعیتهاپاسبان

کرده ازدواج ماجرا این از بعد مادرشنیز ندارد. اطالعی او

است.

مسائلروزچهل دیدیککودکبه از اینداستان تندر

لیعاطفیوتأثیرگذارازدیدکودکی.داستانبهشکپردازدیم

پیبهاشخالهیهاحرفکهباکنارهمنهادنشودیمروایت

ترک و پدر اسارت

قصد به را، او مادر

 مجدد .بردیمازدواج

ساختمانطرحازسه
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شود.دربخشآغازفضایبخشآغاز،میانهوپایانتشکیلمی

موف نویسنده و دارد قرار تعادل در استداستان شده ق

درباره توصیفرا داستانویهاتیشخصبیشترینتوضیحو

فقیرانه زندگی از توصیفی کند. بیان آنان زندگی شرایط

کسانیکهباسختیوتندادنبهانواعکارهایطاقتفرسا

 سپری را »کنندیمروزگار می…. دستدست روی گذارم

 بس از است، پیر جان خاله دست جان. یهاملحفهخاله

(۲۲۵ص)همان،«…راچنگزدهاستآبادکاظمپرورشگاه

ناپایداریمی بخشمیانهداستانوارد آنهنگامیدر شودو

.کندیماستکهکودکراویعلتبیماریخالهجانرابیان

هاپاسبان…» را اندزدهدر جان. خاله پهلوی هاپاسبانبه

(و۲۹۰ص)همان،.«اندگذاشتهخالهجانرابیندرودیوار

بیان بعدکهدیدمنغیراز….»کندیمنیزتنهاییخودرا

جانمنهم بابایمهیچکسدیگرراندارم،قبولکردکهخاله

باشد. پدر« غیبت موضوع حول داستان ادامه، در )همان(،

مخاطبافزودهابدییمگسترش انتظار برتعلیقداستانو و

حواشودیم بخش، این در و. دث

داستانیهاتیشخص وارد نیز دیگری

موجبگسترشهرشوندیم اینامر و .

 داستان بیشتر مانندگرددیمچه .

سرگذشتمشهدیزینبوبراتمحمد

 ویهیتکعاشق، مصطفی شیخ آقا

آقاسیدصالح.یخانه

گرفتن قوت با و داستان پایان در

انواردکنجکاویاصغربرایپیبردنبهسرنوشتپدرداست

 اوج تسلیمشودیمنقطه اصغر برابر در جان خاله وقتی و

می سرنوشتپدرشرا و وضعیتدیگویمشود برابر در که

 دستگیر را او و کرده اعتراض اندکردهجامعه ییگشاگره،

 انجام پایانردیپذیمداستان به صحنه نقطه/ همین در و ،

.رسدیم

پایانآناصغرشخصیتاصلیداستاناستکها تا ابتدا ز

میریتأثتحت جان مهربانیخاله لطفو هیچشدید و باشد

یکازحوادثداستان،چهاصلیو

شدید تأثیر این از فرعی، چه

صورتنمی به چنان هم و کاهد.

 باقی درماندیمایستا اصغر .

 بهیهابالتوضیح کوچکش

صورتشاعرانهوبانگاهیکودکانه

کهمادرشداندیموپربالیبجوجهکفترخودرامانندیک

اوراولکردهورفتهاست.واوازدامنخالهجاندانهخورده

پرمیمکهبالمقوتبگیردنیچنهمدیگویموازمشتشآب،

تویدامنگردمیبرمگیرموبهمنقارمییاستارهتاآسمانو

خالهجان.

عضیمواردبراینوعروایتداستانخطیاستوفقطدرب

.نوعپیرنگگرددیبرمکوتاهبهزمانگذشتهیاحادثهتوضیح

داستانبستهاست،زیراسرانجامدرپایانداستاناصغرمتوجه

می مادر توسط او ترک علت و پدر دایرهسرنوشت و شود

نیز اینداستان طرح است. شده بسته آن پایان داستاندر

چیدهداردوفقطباطیشدنپیمانندداستانقبلیکیفیتی

پیهر آن درون مرموز و مبهم عنصر به داستان بیشتر چه

.میبریم

حکایتسیدصالح-9-00

شب یک که است سیدی داستان صالح سید حکایت

وبهبهانهنوشتنوصیتزنندیمرااشخانهتعدادیغریبهدرِ

می جایینامعلوم به را او متوجه راه در او کهودشیمبرند.

ناگزیرباآن اما میافرادغریبهجنهستند، درمنزلیها رود.

می را او رخکه عجیبی اتفاقات برند

دهدوسیدنیزازکارهایغیرشرعیمی

نمی متوجهابایی سید پایان در کند.

بیشمی خوابی اتفاقات تمام که شود

اند.نبوده

پرداختنچهل با داستان این در تن

درفضاییقدیمی، بهجنکه اعتقاد از

میانعموممسلمانانپذیرفتهشدهاست

داستانیجذابباتکیهبرپیرنگدینیومذهبیساختهاست.

هرچندایننوعپیرنگازنظرمنتقدانغربیودیگراننوعی

آن بهوجودبرجستهنباشداما همواره مبتنیییهاداستانها

اند.وحلیتوجهداشتهبرفرهنگدینیومذهبییابومیوم

شکل در را ارسطویی معلول علتو پیرنگبرایتنها گیری

اند.تأییدنکردهنویسیداستان

است. اولیه تعادل با همراه و آرام درفضایی داستان آغاز

سکوتشبمطالعهمی سپسبراینمازسیدصالحدر کند،

امااینتعخیزدوبعدازآنبهرختخوابمیبرمی ادلبارود.

بهصدادرآمدندَرتوسطدوفردغریبهوتقاضاازسیدبرای

ناپایداری به وصیت نوشتن جهت بیمار پیش به رفتن

حسمیمی چیزهاییغیرطبیعیرا راه سیددر کندانجامد.

گردنشخیره» درشتبهپشتِ و چشمسیاه دو حسکرد،

«اند.مانده بالیپرندهیک»، درشتبا و سریکههایسیاه

گسترانیده بال آنان از کمی فاصله به بود سرآدمیزاد شبیه

شود.موجبگسترشداستانمی(و...۲۲۸ص)همان،«بود.

پرداختنچهل با داستان این در تن
فضاییقدیمی،ازاعتقادبهجنکهدر
شده پذیرفته مسلمانان عموم میان

داستان براست تکیه با جذاب ی
 پیرنگدینیومذهبیساختهاست.



 

 9314 رخداد ماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و هشتم شماره 43

ناپایداری داستانبهوجودمیهایمهماما در وترینیز آید.

غریبه افراد باریک مچ متوجه سید که است هنگامی آن

می برا…»شود. یکجفتسم به انتها در «رسید.قمیکه

بی سید دل که حالی در و می)همان( تعلیققرار بر تپد

می افزوده مخاطبنیز انتظار و باداستان ادامه در اما شود.

هابهسیدکهاویکیازافرادآنانرابهحالگفتنیکیازجن

.وهنگامیکهرسدیمبدیانداخته،داستانبهنقطهاوجخود

گوینداوهمانشناسد،درجوابشمیگویداورانمیسیدمی

استکهدیروزدرهیبتماریبودهوسیدباکتاببرسراو

گویندفرددیگریازآناندرهیبتیکزدهاست،وحتیمی

موردنوازشقرارداده گربهدرمحضرسیدبودهوسیداورا

آیدکهاست.درقسمتپایانحوادثفرعیدیگریپیشمی

حدودیب ماننداعثمشوششدنفضایداستانمیتا شود.

درخارجشدنعجوزه سید. گرفتناز زمینبرایشفا ایاز

اتفاقاتخوابیپایانداستانوقتیسیدمتوجهمی شودتمام

رسد.بیشنبودهاستداستاندرتعادلثانویهبهپایانمی

با برخورد در او سیدصالحشخصیتاصلیداستاناست.

کنددهدوسعیمیآمدههراسیبهدلراهنمیحوادثپیش

از یکی وقتی اما غالبشود، ترسخود بر خدا به توکل با

درهیبتگربهبودهوموردنوازشسیدقرارجن هاکهسابقاً

بهمهمانیدعوتمی را کندشخصیتسیدمتحولگرفتهاو

اولیندستیکه»شود.شودوبهشخصیتیپویاتبدیلمیمی

هایسیدرسیدهمهچیزفراموشششد.سیدتاآنجادستبه

(۲۲۷ص)همان،«…کهتوانستنوشیدو

می بسته نوع از داستان داستانپیرنگ پایان در و باشد

کندکهتماماتفاقاتپیشآمدهبرایسیدنویسندهاعالممی

صالحخوابیبیشنبودهاستواگرخوابهمنباشددرپایان

اندوهمهچیزنبستهشدهوسیدرابهخانهآوردهدایرهداستا

طرحداستاننیزمانندطرح هایکالسیکوتمامشدهاست.

و مقدمه از و است. بزرگبرایداستان پیشنهادیمنتقدان

نهایتبه در نقطهاوجو بهناپایداریو تعادلاولیهشروعو

میگره ثانویه تعادل حالیگشاییو ایندر استکهانجامد.

هموارهعنصرتعلیقوانتظاربرفضایداستانچیرهاست.

وزاهدآینه-9-09

دزددوزاهدداستانمردیاستکهازثروتمندانمیآینه

که زرینی جام او کمککند. بیچارگان و مستمندان به تا

می جهازدزدیده دخترش برای تا بدهد پیرزنی به خواهد

ازمرددزدیده.مردازشیخبخرد،امایکیدیگرجامز رینرا

بهاومعرفیخواهدتابااستفادهازآئینهکمکمی اشدزدرا

نگاهآینهکند.مردباتوسلبهزوردرکنداماشیخامتناعمی

میمی متوجه تعجب کمال با و راکند جام که کسی شود

دزدیدهخودشیخبودهاست.

تسیدصالح،درحالواینداستاننیزمانندداستانحکای

اندیشهگذشتههوایقدیمیمی فرهنگو عناصر از و گذرد

می کهبهره هستند داستانی عناصر و وقایع از برخی جوید.

ایننوعنفوذوجریانآن هابیشازشهریاروستایینیست.

گیریازاینعناصروپیرنگبومیومحلی،هابابهرهداستان

جذبمخاطبانزیادیهستند.دارایجذابیتوقدرت

شود.یکمردغریبهدرشیخداستانباناپایداریشروعمی

جوید.شیخمردغریبهرازندوباشتابوعجلهاورامیرامی

میبهداخلخانهواردمی پاسخکندوعلتمراجعهرا پرسد.

می جریان داستان ناپایداری جهتگسترشِ در اومرد یابد.

می که کمکخانهگوید شیخ از و است زده دزد را اش

بیمی با شیخ راهنماییخواهد. داروغه نزد به را او توجهی

اصرارازشیخمیمی امامردبا استفادهازکند. آینهخواهدبا

بهاومعرفیکند.آگاهیازوجودچنین جادوییخوددزدرا

شکلیهانیآئ شورباعث افزودن و دیگر ناپایدار گیری

میم داستان ادامه پیگیری برای ابتداخاطب در شیخ شود.

آیینه چنین وجود دادنمنکر و مرد اصرار با اما است، ای

مینشانه کوتاه شیخ آن، وجود از آگاهی بر مبنی آید.هایی

می رقم اینجا در داستان دیگر عمده مردناپایداری خورد.

هماندزدیاستکهبارهغریبهاعترافمی شیخبهکنداو ا

.اوکردهاستاشاورابرایداروغهشهرشناساییوسیلهآئینه

دزدی اعالمدلیل بیچارگان و مستمندان کمکبه هایشرا

اندهمانجامزرینیدزدیدهافزایدمالیکهازاوومیکندمی

هاپیشازمباشرخاندزدیدهاستواکنونبهاستکهسال

د جهاز خرید برای کمک میعنوان پیرزنی اماختر خواهد.

هاستازمنسال»گوید:میآوردوهربارمدامشیخبهانهمی

آی نکردهاین استفاده مینه که نیز را دعاهایی بایستام.

فراموشکرده «ام.بخوانم، روشننیست.آینه»، دیگرصافو

(تااینکهکاسهصبرمرد۲۷۲ص)همان،«زنگاربستهاست.

می شودلبریز سوی خودشبه و چهمیآینه ببیند تا رود

 است. برده سرقت به را آن آن…»کسی میان از دستی
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ظرافتدستیزنانه. با اما آنیکمرد دستیاز بیرونآمد.

ناخنانگشتکوچکبهتمامیسیاه.جزآنانگشتریبانگین

برای…عقیقدرانگشتاشارهودیگریبهاندازهتخمکفتر

دسلحظه ای تتمام آمد.آینه سیاهی دوباره و کرد پر «را

 بارهاپشت۲۷۵ص)همان، (مردحتیگربهخانگیشیخرا

خانهخودشدیدهوچشمانشبرایاوآشناست.درایننقطه/

رسد.صحنهباواردشدنداستانبهنقطهاوجبهپایانمی

داستاندارایاوشخصیتاصلیاست:یکیمردغریبه،اوبا

داردوهارابرایخودبرنمیکنداماآناینکهدزدیمیوجود

کندوداراینیتهمیشهبهنیازمندانومستمندانکمکمی

شخصیتاصلیشیخ دیگر اما روشنیاست. قلبصافو و

استکهباوجودآوازهنیکنامیودرستکاری،دارایباطنی

 آن اینو معرفیکردن با دزدیکه زشتاست. و بهپلید

هردوشخصیتازنوععنواندزدبهکارخودادامهمی دهد.

مانند.گونهباقیمیایستاهستندوتاآخرداستانهمان

برپیرنگبومیومحلیدارایپیرنگبسته داستانعالوه

است.زیرادرپایانداستانعلتومعلولتمامحوادثتوسط

فکرکردننویسندهبهروشنیمشخصشدهاست.ونیازیبه

هم ادامهآننداریم. دودرباره چنینداستاندوخططرحیا

می امتداد که نقطهشخصیتدارد در را همدیگر و اییابند

میقطعمی یکدیگرمالقاتکنندوجدا زمانیکهبا شوندتا

 ■کنند.
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 «یونسکو اوژن» از «کرگدن» نمایشنامه بررسی و نقد ی جلسه گزارش 

 «ناهید گرامیان» 

 

باشدیکیمخاطبین،یهمهنگاهکهباشدقراراگر»

!«ندهنویسنگاههمانشودیمکه

نقدیجلسهساری،نگرهمداستاننقدکارگاه۵۲فروردین

جمعیحضوربارایونسکواوژنزاکرگدننمایشنامهبررسیو

کردبرگزارکارگاهاعضایاز اعتمادزادهحسیننخست.

برایموفقیتآرزویونوسالتبریکضمنکارگاه،سرپرست

چنینیبرپایکیفیتوچگونگیبهنقد،کارگاهاعضای

یهایکارگاهتشکیلاساسیتفاوت:گفتوکرداشارهجلساتی

یکدرهاانجمنوهاگروهدیگرباداستاننقدکارگاههمچون

استبودنعاشقآنواستچیز ایندرشرکتبرای.

مطالعهحالدرمرتبوشدایحرفهکتابخوانبایدجلسات،

کتابآنرمان،یکنقدرایباستممکنکهییجاتا.باشیم

بخوانیمبارچندینرا خواندنبرایتنهانهکتابخوانفرد.

تحلیلبرایبلکهگذارد،میوقتکتاب

اینبهرااشوقتهاساعتهمآننقد و

دهدمیاختصاصکار دلیلبیپس.

کاراینعاشقبایدگویممیکهنیست

نقدوخواندنامربهبتوانتابود

افرادتعدادوقتهیچمابرای.پرداخت

نیست،مهمجلسهدرکنندهشرکت

بادررابطه.کمیتبهنهاندیشیممیکارکیفیتبههموارهبلکه

یکهمبازماست،بحثموردامروزکهکرگدننمایشنامه

پرسممیدوستانازراتکراریسوال کهنمایشنامهاینچرا.

شد؟ماندگاروردداجاذبههنوزشد،نوشتهپیشسال۹۲

ماوشدهنوشتهامروزگویاکنیممیفکرخوانیممیکهاکنون

یهمههمامروزگویاکنیممیفکرگاهی.داردامروزیازایبه

هستیمکرگدنبهشدنتبدیلحالدرما نویسانداستان.

گونهاینبایداثریکشدنماندگاربرایکهکنندتوجه

بنویسند مخاطبکهنویسندمیپیچیدهقدرنآایعدهمثالً.

بهبایدهنریاثریکآنکهحال.کنددرکتواندمیسختیبه

کندبرقرارارتباطآنبابتواندمخاطبکهباشدایگونه چرا.

کهخاطراینبهفقطنشود،متوجهکسیکهبنویسیمطوری

کهبنویسیمطوریبایدعکسبراتفاقاً.هستیمخالقیمبگوی

شوندتوجهمهمه تعدادتوجهتواندمیباشد،مهمکهاثری.

کندجلبخودبهرامخاطبینازبیشتری کوتاهراسخن.

.دهندنظرکهاستدوستاننوبتحاالوکرده

راکرگدننمایشنامهازخودتحلیلکنندگانشرکتسپس

.کردندبیان

شربتیحمزه .داردکهنپیشینهادبیاتدردگردیسی:

ییهاحیوان–انسانزمانآنادبیاتدرویوناندرحتی

داشتندوجود اینصورتدومواولجهانیهایجنگدر.

بهتاکنندمیشروعکافکاازهاخیلی.استبرگشتهدگردیسی

گاوو(هدایت)کوربوفبهایراندرو(اورول)حیواناتقلعه

برشائبات.ستدگردیسینوعیکهمه.رسندمی(مهرجوئی)

.دومواولجهانیهایجنگدرکشتهمیلیون۲۵بهگرددمی

کندمیبرسرابزوردیاپوچیتاتربینایندر دارایکه.

مدرنیتهازانساناعتمادسلب-۲.ستییهامشخصهچنین

انقراضبهاعتقادوحیوانبهانسانتبدیل-۸یدیناام-۱

-۲انسانزوایانوییتنها-۹قهرمانضدوجود-۲بشرنسل

گوپراکندهوطنز .کمیکساختاروفانتزیساختار-۷یی

رفتاربهاعتراضدریونسکواوژن

خانهازراخواهرشواوکهپدرش

.کندمیانتخابراکرگدنکرد،بیرون

ایندرراشدهگفتهمواردشما

.کنیدمیمشاهدهوضوحبهنمایشنامه

تنهابحث اربشرانقراضوانسانیی

کرددنبالاولصحنهازتوانمی به.

دومصحنهوشودمیشروعمیدانازاولصحنهکهمعنیاین

شدنتنها.شودمیختمآپارتمانیکبهسومصحنهوادارهبه

حتیافرادکهایادارهدر.دیدتوانمیساختارایندرراانسان

کهبینیممیدیگرانبهنسبتراقضاوتشانهستند،قاضی

استعجوالنهچقدر معترضبرانژهبهژانداستان،اولدر.

است وکندمیتغییرکهستکسیتنهابرانژهاتفاقاًو.

مثالً.کندمیاستفادههمنمادهاسرییکازیونسکو.ماندمی

تواندنمیسرماخوردگیمقابلدرکهاستگلمعنیبهدیزی

کندمقاومت بورژواستانانسنمادژانمثالطوربهیا. در.

مضمون.دارمهدفیکمنگویدمینویسندهبعد،هایصحنه

هاستنیاازتربزرگیونسکوبینیوجهانداستان دنبال.

.ستدیکتاتوریگونههرنقدواقعدر.استهدفیککردن

کاریک.کرداشارهخوبیموردبهشربتیآقای:عربایرج

ادارهبهکوچکرشهازکهمکانلحاظازستاساختاری

مورددرهمکمیتنظراز.رسدمیمنزلبهسپسوکوچک

.داردکهنپیشینهادبیاتدردگردیسی
زمانآنادبیاتدرویوناندرحتی
داشتندوجودیهایحیوان–انسان در.
اینصورتدومواولجهانیهایجنگ

 .استبرگشتهدگردیسی
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تااولپردهازتدریجبه.شدانجامساختاراینهمافرادتعداد

شودمیکمترهمهاآدمتعدادسوم، کهآیدمیپیشبحثی.

بهشود،زندهیونسکواگرکهمعتقدمشد؟انتخابکرگدنچرا

نخواهددیگرحیوانیاگوسفندبهتبدیلراکرگدنوجههیچ

کرد .داردکوچکیمغزواستکمبسیارکرگدنانعطاف.

استتعصبکند،میاذیتراجوامعکهچیزی درتاتراین.

داردسنخیتهمغرب گراتعصبکهچرا. همهدریی

هستسیاسیخاصهایسبک دنیادرداریسرمایه.

ببیندراخودشفقطخواهدمی کهستاوانیحیکرگدن.

الیوگلدرهمیشهواستکمخیلیانسانباارتباطش

است بسیاربرانژهشخصیتمورددرپردازیشخصیت.

استمستهمیشهوستمنفیاولکهشخصیتی.ستعالی

داستانادامهدرشیوهاینبهآدمیولی

کندمیعوضژانباراجایش تاترپایان.

تواندنمیبرانژهوگیردمیبرانژهازرااختیار

.شودکرگدن

معصومیمنیژه ایندریونسکو:

 هرکهداردپدرشبهنقدینمایشنامه

سوهمهاآنبااوآمدندکارسربرجامعهدرکهگروهی

بودسوالجاییونسکوبرایوشدمی اینکهازبیشتر.

گراکرگدنباشد،کاردرایاندیشه وجوداتفاقایندریی

خاطربه.استیونسکوهاینمایشنامهدرعطفینقطه.داشت

تواندمیزمانیوبرهههردرکهاستاثراینبعدیچندتاثیر

بگیردجای انتقادبادبهروشنفکرانودانمنطقاینجادر.

زیادپرسوناژهایومناسبریتمبانمایشنامه.شوندمیگرفته

وقتیوروشنهایرنگباشودمیشروعخیابانکنارکافهدر

شودمیتیرههارنگرسدمیآخربه اینفرق. بانمایشنامه

احساسمردماینجادرکهاستاینکافکاطاعونداستان

دارندشدنکرگدنبرایخوبی وتقدیرطاعون، درولی.

کندمیبیماریدچارراهاآنکهاستسرنوشت ایاستحاله.

استانسانخودخواستبهآیدمیپیشکرگدندرکه در.

راهاانسانکهکنندمیتالشپزشکانمثلکسانیطاعون

نیستطوراینکرگدندرولیدهندنجات هموارهانسان.

استفادهنمادازایواقعهیاموضوعهربیانبرایکردهسعی

کندواردراگیاهوحیواناینکهیاکند قدرآنپدیدهاین.

قالبدرراخودشانانسانیصفاتهمهکهشدهمعمولی

استزیادپیچیدگیاینگویدمییونسکوولی.برندمیحیوان

تواندنمیانسانکردمحسگویدمیاو.بیایدقالبایندرکه

ونیستگراجمعکرگدن.باشدداشتهارتباطیهیچکرگدنبا

تنهابهوتنهاستکهاستاینشخاصویژگی حملهیی

کندمی ...ومذهبدرنمادعنوانبهختاریطولدرکرگدن.

استشدهاستفادهبسیار بهرسیدنبرایدارداعتقادبودا.

راویژگیاینکرگدنوداددستازبایدراتعلقاتهمهنیروانا

دارد هایقرنازبیشحاضرقرندرکرگدنخشونتشدت.

استگذشته بیشترکرگدندرهاانسانراخشونتخوی.

زدنددامن وع،مجمدر. راهاانسانبودنرودنبالهنمایشنامه

هستانسانیهردلدرکهانسانیهایحقیقتاز.کندمینقد

نظامیهایحکومتدرییگراکرگدن.گویدمیشودمیتهیو

.شودمیدیدهساالری

عبادیداریوش اجتماعیزندگیهاانسانکهاستدرست:

روزولیست،اییاگرجمعانسانیهایخصیصهازویکیدارند

تنهاسمتبهبیشترهاانسانروزبه روندمیانزواویی در.

هاخصیصهوصفاتازایمجموعههاانسان

یکیمیانایندر.شادیوغممثلهست

اینراگ.استلبخندانسانیهایویژگیاز

شود،گرفتهبشرازلبخندیعنیویژگی

کهلبخندیهر.شودمیمنقرضبشرکل

جامعهازبخشیشود،میحذفانساناز

به.شودمیکملبخندوکندمیرشدمدرنیته.شودمیتخریب

تابلوکهکنندحفظخواهندمیرالبخندکهرسیممیییجا

استژکوندلبخند فیلمیبهمربوطگفتمکهراییهااین.

ژکوندلبخنددیدم،قبلهاسالکهشودمی بینطرازیهم.

فیلمآندرکهآنچههر.بینممیکرگدننمایشنامهوفیلماین

چراشد،انتخابکرگدنعمدبه.کندمیصدقهماینجادیدم

ازراویژگیاینداریمولیستاانسانیویژگیگراییجمعکه

هستیمییتنهاانسانودهیممیدست بهروزاینکهعلیرغم.

.شویممیبندپایبشریمقرراتوقوانینبهبیشترروز

.داردییهامشغولیدلونگرانیدلنویسنده:پورفرجمهدی

آنبهوشددادههاآنبهییوعیدهاووعدهمدرنیتهدنیایدر

نرسیدند ستاعصیانیحالتیک. درستاایبیانیهیک.

کند،رشدانسانیتاگرکهشددادهییهاوعده.مدرنیتهمقابل

-سوادیبی–فقر-جنسیتیتبعیض ولیرودمیبیناز...

نرفتبینازهیچکدام شدساختهجمعیکشتارهایسالح.

هاینابساماناینمقابلدرنویسنده.کندمینابودرابشریتکه

زندمیگونهاینراحرفش کرگدنتوسطحملهاولینوقتی.

کنندمیوحشتهمهگیردمیصورت حمالتوقتیاما.

.کنندمیعادتهمهتکراراثرردیابدمیافزایشهاکرگدن

.ترسدنمیکسیدیگرشود،میزیادکههاکرگدنتعداد

هاانساندارند،کهامکاناتیتمامباکهاستکاردرییهادست

کنندکرگدنرا شدندگرفتارعادتاینبهکههاآنیهمه.

کاردرایدیشهاناینکهازبیشتر
اتفاقایندریگرایکرگدنباشد،
داشتوجود درعطفینقطه.

 .استیونسکوهاینمایشنامه
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باشندتنهاخواهندمیوهستندتنها عشقخاطربهیاحال.

دیگرائلمسیااست داشتندمسائلیکدامهر. یکیمثالً.

داشتهایعقدهمافوقشورئیسبهنسبت هایویژگی.

شدمنجرشدنکرگدنبهکهبودهایفردی میانایندر.

مانممیمنگویدمیکهاستبرانژهییتنها گفتگودوتوازی.

کنیمتوجهابتداازرا ومردپیردیگر،طرفوبرانژهوژان.

پیشمسائلحولپیرمردودانمنطقگفتگوهای.دانقمنط

ستاسطحیوافتادهپا بنیادیهایحرفکدامهیچ.

استواضح.کنیمتوجهبرانژهوژانیگفتگوبهحال.زنندنمی

بهحرکتیها،انسانعاداتوفردیوشخصیمسائلدرکه

بینیممیشدنکرگدنسمت ایندرراداستانضعفمن.

بهانسانشدنکانالیزهجهتدرکهسیاستیازکهینمبمی

اینیهمهبینیرابطهاز.گویدنمیهیچاستکرگدنسمت

ضعفنظرمبهکهگویدنمیسیاسیحاکمیتبامسائل

.استنمایشنامه

کاوهحسین نویسندهداستان،پایاندرکهکنیمتوجه:

.شودکرگدنتواندنمیبرانژهگویدمی

ازچرا؟.تواندنمیبخواهدهماگرحتی

بهداستانشروعهایشخصیتتمام

نفرسهاینمیانازکه.رسدمینفرسه

.ماندمیباقینفریکفقطهم

گرامیانناهید نمایشنامهدر:

تفکراتوهااندیشهباداستانکرگدن،

پیداهویتهاشخصیتعملکردو

رویقویسیاربکهداستانساختاریعناصرازیکی.کندمی

.استبرجستهبسیارکهستاپردازیشخصیتشده،کارآن

دیدزاویهازبشناسیم،راژاناستقراروقتیداستانشروعدر

شناسیممیخودش رابرانژهخواهیممیکههموقتی.

شناسیممیژاندیدزاویهازهمبازبشناسیم شدنواردبا.

چالشیکبهاستان،دافکنیگرهها،کرگدنسپسوکرگدن

شودمیتبدیلفاجعهیکبهسپسوعظیم بسیارنویسنده.

دهدمیتغییرراداستانهایشخصیتهوشمندانه اینبه.

کهنیستژانیآندیگرژانداستان،رفتنپیشباکهمعنی

اندکشیدهییهاپوستهخودرویبههاانسان.بودداستاناول

خاصشرایطدرواندکردهانپنهآندرراخوددرونمنو

بهآندرونمنوبرداشتهترکهاپوستهاینآمده،پیشکه

دیدتوانمیراواقعیشانشخصیتورسیدهبیرونمن با.

همانواقعدرکهشمارشانبیافزایشوهاکرگدنآمدن

آغازهاشخصیتدرونیهایمکاشفههستند،جامعههایانسان

شودمی برانژهشخصیترود،میجلوترداستانچههر.

کهشاهدیم۵۹صدر.تیرهژانشخصیتوشودمیترروشن

ورفتاردرمتانتآندیگروآوردمیدرکورهازچگونهژان

نیستگفتارش بارابطهدرپرستانهنژادنظراتحتیاو.

حالدرکهداریمرابرانژه۲۲۰صدراما.دهدمیهایآسیای

استزدنپاودست دوداربهوشودتسلیمخواهدنمیاو.

«امراضیهستمکههمیناز...بودمغرورخیلیژان»گویدمی

»گویدمیجوابدردودارو هستیمکههمونمونهمهما:

میمونیم شودمیکرگدنهمدودارو.« حساباینباپس.

بودهشهراهالیهمهوجوددرکرگدن همهاستقرارچون.

بمانندستندهکههمان –طلبیجاههمچونییهاپوسته.

وریاکاری–دروغ–غرور گذاشتنمیکهداشتوجود...

.شوددیدهدرونشانمن...وژانودانمنطقهمچونآدمیانی

بهواستنپذیرفتنبرایتالشدرهمچنانبرانژه۲۲۹صدر

برانژه.«قضاستوتقدیربهدادندرتناین:»گویدمیدودار

.کنندمیحفظراخودشاناصالتکهستییاهاانساننماینده

اتفاقیهربرایواستتغییردنبالبه.دهدنمیتقدیربهتن

توجیهنهخواهدمیدلیل مکاشفه.

مصممانسانیاوازبرانژهدرونی

سازدمی بخواهدهماگرحتیاو.

دنیایوبشودتواندنمیشود،کرگدن

.پذیرندنمیرااودیگرهمهاکرگدن

انسانکهدادنشانخوبیبهنویسنده

اشسرنوشتبرخودونیستتقدیرگرا

راآنجهتتواندمیواستحاکم

جامعهکردنمحکومجهتدرکرگدننمایشنامه.کندنیتعی

صداتک ستابعدیتکویی جانبیدیدکرگدنکهچرا.

ببیندراخودشجلویتواندمیفقطوندارد علتهمینبه.

توجهاینکهدیگرو.بوددرستوجابهکرگدنحیوانانتخاب

حیواناتبهاینکهنهشوند،میتبدیلکرگدنبههمهکهکنیم

.شوندتبدیلمختلف

سپهریابوالحسن زمانیکومکانیکبازتابداستان:

استمعین سالدر. روشنفکریفضایسرد،جنگهای

.برودخواستمیصلحسمتبهدنیاوداشتوجودیدیشد

طبقهازافرادکنیممیمشاهدهنمایشنامههمیناولپردهدر

نیستندجامعهفرودستیادستباال خردههمهبلکه.

هستندبورژوازی کهبورژواهاخردهبهستانقدیداستان.

راشخصیتیمختلفهایالیه.استاشمنافعدنبالبههمیشه

بینیممی چندواستکردنتخریبحالدروآمدهکرگدن.

...ودکارتوسوفسطائیانهایبحثحالدرآنانازنفر

همبهکارشوکسبمباداکهاستناراحتچیکافه.هستند

باداستانکرگدن،نامهنمایشدر
عملکردوتفکراتوهااندیشه

ازیکی.کندمیپیداهویتهاشخصیت
قویبسیارکهداستانساختاریعناصر
ستپردازیشخصیتشده،کارآنروی
 .استبرجستهبسیارکه
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در.داردگیالسشدنشکستهمقابلدرواکنشیچهوبریزد

شودمیحملهبورژواهاخردهشخصیتبهواقع دنیایدر.

.شودنمیترضعیفوشودمیترقویمتوسطقشرپیشرفته،

همینازکنند،رفتارعقلیتوانندمیوندآگاهکهافرادیاکثر

اولینواستادارهدرفردنیدرروترزیرگاب،.اندمتوسطقشر

ادارهآیدمیهموزنششدهتبدیلکرگدنبهکهستانفری

کندتوجیهرااونیامدنکه جزندارددشمنیهیچکرگدن.

استکرگدنیپدیدهدرتناقضی.انسان بههاانسانوقتی.

استبشریتاش،دشمنروندمیشدنکرگدنسمت نماد.

استبرانژههمانتیبشر ازقشریکنمایندگانافرادتمام.

هستندجامعه درصداقتکهستقشرینمایندههمبرانژه.

استوجودش استصادقهمشعشقبااو. آخرمراحلدر.

درستیوصداقتخواهدمیکهچرا.ماندمیتنهاکهبینیممی

باشدداشته تسلیمصادقهایانساندغل،یجامعهدر.

.شوندنمی

کننده،شرکتاعضاینظروبحثیافتنپایانازپس

:گفتحاضرانسواالتازبعضیبهپاسخدراعتمادزادهحسین

عجبتبایدشد،میانتخابدیگریحیوانکرگدنجایبهاگر

کردیممی هردرواقعبه.ستاکلفتیپوستحیوانکرگدن.

بههاانسانکهبیایدوجودبهشرایطیتواندمیجهانازکجای

شوندتبدیلکرگدن دروهاانسانزندگیازدورانیدرپس.

بیایدوجودبهموقعیتاینتواندمیجهانجایهر اینگویا.

هستهمامروزمالنمایشنامه دیگرامروزفرانسه،درمثالً.

هاانسانشدنکرگدنشاهدکهنیستایگونهبهشرایط

اینخودشنگاهباکههرشود،میکههرمنوتیکبحث.باشیم

زیباستاینوبیندمیرااثر جوریکهمهکهبودقراراگر.

.نویسندهنگاههمانشدیمکهباشدیکیهمهنگاهوببینند

نمادین،هایصحنهدرکردهاشارهکهدوستمانپاسخدر

داستانداستان،بگویمبایدچینند،میرئالیستیهایصحنه

نیستنمادین نداردهمنمادینساختارو. توانیممیولی.

داردنمادینمحتوایکهیمبگوی کهکنممیتاکیدهمباز.

یکداستان،یکچگونهکهنویسداستاندوستانکنیدتوجه

امروزحتیشده،نوشتهپیشسال۲۰حدودکهاینمایشنامه

استهمجذاببسیارکهخواندنیتنهانه امیدوارم.

هاسالکهکنندخلقآثاریبتوانندهمماهاینویسداستان

.باشدماندگار

کوتاهداستانمعرفیبااعتمادزادهحسینسپس

برایراکارگاهبعدماهیجلسهجویس،جیمزاز«خواهران»

اینبه.کردتعیین۵۲اردیبهشت۲۵شنبهروزعصر۹تساع

ماهدرسارینگرهمداستاننقدکارگاهنشستترتیب

 ■.یافتپایانفروردین
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 «گفتار یازدهم» سیر تحول نثر پارسی،  

 «نداامین»



یازدهمگفتار فارسینثرهایسبکتکاملوتنوع:

هفتمقرناواخرتاپنجمقرندومینیمهیرهگستدر

هجری

 

اینفرهنگیواجتماعیمتنبرونپیشین،گفتارهایدر

چنینهمومدارسحضورتأثیرواهمیتونقشنیزوعصر

پارسینثروزباناشاعهوحفظدراسماعیلیانکهاهمیتی

اینردآنتحوالتنیزونثرتکاملعواملدرنهایتواندداشته

وتنوعبهگفتارایندر.گرفتقرارتحلیلوبررسیمورددوره

قرندومینیمهیگسترهدرفارسینثرهایسبکتکامل

سبکهرآثارهاینمونهوهجریهفتمقرناواخرتاپنجم

.پردازیممی

گوناگونیحیثازاینکهبرعالوهششمقرنکهگفتیم

دورانمضمونومحتویوموضوع

نگارشسبکتنوعنظرازاست،رخشانید

استاهمیتحائزنیز یکششمقرن.

استادبیانقالباتیدوره نثرسویکاز.

مرسلنثرسویکازوکندمیتقویترافنی

بردمیکمالبهراسادهو ایندر.

اینآغازدرنثرمرسلهاینمونهازشود،میگفتارکوشیده

بعد،یدورهدرمصنوعومتکلفیهانمونهتازمانییگستره

قدمبهقدمتاشود،پیگیریفنینثرگیریاوجوتحولمسیر

وقابوسنامهمرسلسبکازکهدورهاینکتبفاصلحد

نسویوجوینیمصنوعومتکلفنثرسویبهسیاستنامه

.گرددمعلومومشخصاند،شدهکشیده

ونظراناحبصآثاربهسبکانواعبررسیبرایکههنگامی

ادبیاتتاریخوشناسیسبکیزمینهدرمعاصراساتید

ومختلفهاینامگذاریوبندیدستهبهکنیم،میمراجعه

بهمتناقضکمیاولنگاهدرشایدکهخوریمبرمیمتفاوتی

اکثردراختالفاتاینکهاستاینحقیقتامابرسند،نظر

تغییرروندواستایسلیقههایگذارینامدرتنهاموارد

انطباقیقابلشکلبههابندیدستهاینتمامدرسبک

کوشیدهمبحثایندرچهاگر.استپیگیریقابلومشترک

تاریخاصلیپردازاننظریهبندیطبقهونامگذاریبهشودمی

ناگفتههاآنتفاوتموردنکاتوشوداشارهایراندرادبیات

درصددنوشتاراینرسالتبهبناسطورایننگارندهامانماند

ازیکهرمرزهایوهاتفاوتواختالفاست،

دهدقرارتوجهوبررسیموردرادورانایننگارشهایسبک

ادبیبرجستهاساتیداینتمامیبهاحترامادایعیندرو

تمامبرایتحقیقشانوتحلیلیگنجینهکهپارسی

گفتاراینینویسندههمهازبیشوبعدهایدورهپژوهشگران

محسوبایرانادبیاتتاریخنشدنیتکرارالمتینحبلیگانه

ایشیوهصرفاًبندیطبقهایناسامیاستمعتقدشود،می

یپایهبرکهاستمطلببهترتبیینوبندینظامجهت

نظرانصاحباینازیکهرکالمیادبیاتوشخصیدیدگاه

ومحدودهکهها،نامایننهمطلباهموشدهبرگزیده

هایشیوهوسبکاماواستمختلفهایسبکاینمشخصات

دستهچهاردرراهاآنماکهدورهایندرنگارشمختلف

وویژگیذکربارااولدستهگفتارایندروکنیممیتقسیم

قراردهیمبررسیموردآنمطرحآثار

:دهیممی

نثرهنوزآندرکهآثاری:اولدسته

قبلیدورهاسلوبباراخودپیوندفارسی

مختصاتاستعمالوقبولدرونگسسته

.استنرفتهفراترمعینیحدازجدیدسبک

ایرانشرقیهایقسمتنثرنویسانآثاردربیشترنثرنوعاین

نثرهمانتقریباًوشودمییافتهدریزباناصلیکانونیعنی

درکهاست،فارسیرسمیثرنمرسل،نثر.استسادهومرسل

در.استشدهواقعآنبرتغییراتیاماشده،حفظادواریهمه

کاملطوربهچندهرقبلیدورهسبکمختصاتشیوهاین

دقایقازایپارهونماندهباقیقدیمیسادهروشهمانبه

دراستمعنیبرابردرالفاظبهبیشترتوجهنمودارکهفنی

آندرهنوزمرسلنثرهایروشبهلیکن،شودمیدیدهآن

.استلفظیآرایشبرمقدممعنیبیان

اگرششمقرنوپنجمقرندومنیمهدرفارسییسادهنثر

دستازرامعنیآرایشولفظسادگیجانبتاکوشیدمیچه

آنکهبیوشدنزدیکلفظیهایآرایشبهزمانهمندهد،

رسد،نظربهآندرصنعتیولفظیتکلفاتازبارزیینشانه

کهاستصورتیبهآندرجملتنسیقوترکیبکیفیت

بهبلکهنیستمعنیبیانتنهانویسندههدفدهدمینشان

اینبا.داردنظردرنیزراکالمآراستگیوزیباییآنموازات

یسادهنثربانامحسوسیطوربهدورهاینیسادهنثرحال

دومنیمهدرفارسییسادهنثر
چهاگرششمقرنوپنجمقرن
لفظسادگیجانبتاکوشیدمی
 ندهد.دستازرامعنیآرایشو
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تاسمتفاوتچهارمقرن یدورهنثرازهاآنعربیلغات.

امثالواشعاربهتمثّلوبیشترغزنویانعهداوایلوسامانی

استتررایجهاآندرعربیوفارسی آرایشبهنویسندگان.

سخنآوردنبیرونودلپذیراشعاروتوصیفاتباخودسخن

نشانبیشتریعالقهاطناببهگرایشواختصاروایجازاز

.ددهنمی

وزیباییبهکهراسادهنثرگونهاینخطیبیحسیندکتر

یدورهیسادهنثربامقایسهدرداردتوجهنیزکالمآراستگی

)خواندمی"عالیمرسلنثر"قبل .۲۸۹۲ :۲۲۰ استاداما(.

مرسلنثرعنوانتحتهمچنانرانثراینخودآثاردرصفا

مرسلنثرباآنیهاتفاوتبهچهاگرنمایدمیبندیدسته

داردکاملیاشارهقبلیدوره ونامهسیاستبیهقی،تاریخ.

کهاستمتونیازالتوحیداسراروقابوسنامهخسرو،ناصرآثار

)شمارندبرمیاولدستهیحیطهدرصفااستاد :۲۸۲۷صفا،.

۲۸۹۹؛۲۱۰ ۱ج. :۹۹۲ هایکتابفساییرستگاردکتر(.

قرارمطنبمرسلنثرعنوانتحتراهاآنسبکونامبرده

ناصرآثاربهاراستاد(.۲۸۹۰:۲۲۲.)دهدمی

برابرسامانیاننثریشیوهباراخسرو

ونامهسیاستبیهقی،تاریخبرایاماداندمی

اختصاصمجزاومستقلفصلیقابوسنامه

بهکتابچنداینکهاستمعتقدودهدمی

ه،شیووسبکحیثازوبودهخاصسبکی

یشیوهکهکندمیتأکیدودارنداستقاللی

تدریجبههاآنزمانییمحدودهشدنطیازپسکتباین

)شودمیفراموش .۲۸۹۲ ۱ج. :۹۰ چناننیزشمیسادکتر(.

راآثاراینشدگفتهبیهقیتاریخمختصاتباارتباطدرکه

مدتبه»کهنویسدمیوخواندمیبینابیننثرعنوانتحت

بینابینیوانتقالیدورهیکسبکدوهربیندرقرنمنی

(۲۸۹۷:۲۹)«است

دکترکهداشتتوجهباید"بینابین"واژهبارابطهدرالبته

دومینیمهدرفارسینثرسبکشرحدرنیزخطیبیحسین

روشبهراقابوسنامهویژهبهودورهاینآثارپنجم،قرن

نثرسادهاسلوبکهتصالیایحلقهیمنزلهبهوبینابین

وداندمیپیونددمیبعدیدورهفنیسبکبهرااولیدوره

نظردربارادورهایننثربتوانشاید»نویسدمینهایتدر

ورساترینشماردرشودمیخواستهنثرازکهمفهومیگرفتن

اگرودانستفارسینثرتطورتاریخدرمنثورآثارترینروان

ایننثرتوانیممیبنامیم،مرسلوسادهنثرراقبلدورهنثر

:۲۸۹۲)«بخوانیمعالیمرسلنثرمقایسهمقامدررادوره

۲۸۲)

نثریسادهسبکآناننظایروبزرگنویسندگاناین

.رسانیدندکمالواستحکامنهایتبهخودآثاردررافارسی

دارایمهفتقرناوایلتادورانایندرفارسییسادهنثر

اگرماروزگارتادورهآنازبعدوبودبالغتعالیهاینمونه

تاریخطولدرهمیشهونرفتمیانازگاههیچچه

لفظیزیباییومعنویارزشبرعالوهکهبودنداندیشمندانی

ساختاروگذاشتهاحترامنیزفارسیزباناصالتبهخودکالم

تدریجبهاینوجودبا؛نمودندحفظنسلبهنسلراآنزیبای

وترکیبعدوعربیزبانبادریفارسیزبانکهنسبتبهو

قرونطولدربیشتریآمیزشدیگرهایزبانبعدهایدوره

لغاتنفوذزیرپیشازبیشمرسلیسادهنثرسبکیافت،می

قرنپایانتاکهرااصالتیورفتمیدیگرهایزبانوعربی

:نویسدمیصفااستاد.دادمیدستازجتدریبهداشت،ششم

علمازبانعنوانبههموارهفارسییسادهنثرکهدانستباید»

هاداستانوتواریخنویسندگانزبانهمچنینوایرانعُرفایو

درصنایعبهآراستهنثرآنکهازبعدوماندباقیهاآنامثالو

هاکتابازبعضیدرشدپیدافارسیزبان

هاقصهوتواریخوهارماندرصاًمخصو

یمقدمهدرومختلفتوصیفاتهنگام

دروشدمیصنعتبهمتمایل]...[هاکتاب

بیانبرایآمادهوقیدازآزادمواردسایر

(۲۸۲۷:۲۱۰)«بودمختلفمقاصدومعانی

اشارهبایدصفااستادیگفتهتوضیحدر

فنیسبکغازگرآیسلسلهسردوران،همیندرکهکرد

وهاداستانمجموعهازنیزدمنهوکلیلهکتابیعنی

گفتخواهیمدمنهوکلیلهبخشدرکهچنانوهاستقصه

بهداستانیمضامینازاستفادهبرایسرآغازیکتاباین

استاداینکهاما.شدخواهدپردازی،صنعتبرایبستریعنوان

زبانعنوانبههموارهفارسییسادهنثرگوید،میصفا

ایگونهبهاشارهواقعدرماند؛باقیهاداستاننویسندگان

.استفنینثررواجدورهایندرداستانیادبیاتازدیگر

استعمومافواهدررایجهایداستانمتوجهبیشترکهایگونه

.استروزگاراینعادیوعامهمردمادبیاتازبرگرفتهو

خدادادبنفرامرزنوشتهعیارسمکع،نوایندرنمونهبهترین

.۲۸۹۹صفا،.()ق.ه۹۹۹)ششمقرناواخردرقضاازکهاست

۱ج :۵۵۰ خوداوجدرفنینثرکهزمانیدرستیعنی-(

زبانیبه-شودمصنوعنثربهتبدیلآرامآرامکهرفتمی

.استشدهنوشتهروانوسادهبسیار

ادبیاتازکهارعیسمکچونهاییداستاننثربررسی

قبیلایندرعوام،نثرکهدهدمینشانسرشارند،عامیانه

سادهنثرگونهاینخطیبیدکتر
کالمآراستگیوزیباییبهکهرا
نثربامقایسهدرداردتوجهنیز

مرسلنثر"قبلیدورهیساده
 .خواندمی"یعال
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به.استقدیمگویانقصهوسخنورانیشیوههمانها،کتاب

قلمبهبودشنیدهکهچنانراداستانراوی،دیگر،عبارت

قرونازپسماکهاستشدهسببخصیصهاینواستآورده

یعنیروزگارآنیپیرایهبیوطبیعیزبانبتوانیممتمادی

هایآرایشازکهباشیمداشتهروپیشراششمقرن

بسیارینثر.استدوربهروزگارآنمنشیانادیبانهآمیزتکلف

رواینازبود،تجملیوخواصهنرنوعازگذشتهادیباناز

دیگر،تعبیربه.داشتراهکمترآندرعامیانهتعبیراتولغات

پرهیزعامهیزندهورایجزبانبردنکاربهازفضلاهل

ودانستندمیاعتباربیراعوامیشیوهبهنوشتنوداشتند

پنداشتندمیعیب قصهعیار،سمککتابدرکهحالیدر...

سخنعادی،مردملغاتباوقلملفظنهمحاوره،زبانباپرداز

.اندافتهیمیدرراحتیبهرااومقصودنیزمردمواستگفته

وهامثلبرخیازاستفادهعیارسمکنثردردلیلهمینبه

سخن،بودنفهمقابلوسادگیبرعصر،رایجتعبیرات

اختصاروایجازبرنثربنایمحاوره،درکههمچنانوافزایدمی

کلماتوکوتاهها،جملههمهعیار،سمکدراست،کوتاهیو

وفشردهگویندهگفتارواستلزومحددر

(۱۲۱-۲۸۹۷:۱۲۲یوسفی،.)گویاست

کتابیاگرنیز،دورهایندرکهبینیممی

شدهنگاشتهروانوسادهبسیارنثربه

کهچنان)چهارمقرنآثارهمچوناست،

شدگفتهزماننثراینمختصاتدر به(

استمردمعمومگفتارومحاورهزبانبهنزدیکیسبب در.

هرخود،ادبییتاریخچهبیشتردرهصوفیاننثرهمچونواقع

یاعامیانهادبیاتازبرگرفتهاگرزمانییدورههردراثری

دروشدهنزدیکمحاورهزبانبهاست،مردمعمومبرای

یابدمیآرایشازخالیوروانوسادهسبکینتیجه سمک.

شماربهفارسیکهنادبعشقیمنثورآثارجملهازکهعیار

.استعامیانهادبیاتهاینمونهترینقدیمیزارود،می

۲۸۹۱رزمجو،) :۱۲۹ ترینبرجستهسبکیمختصاتاینکو(

:عالیمرسلنثرکتب



ه:قابوسنام-0

ازکتاباینادبیاتتاریخوشناسیسبکهایکتابدر

واستشدهشمردهفارسینثرهاینمونهزیباترینوبهترین

ولفظدردیگریسندگاننوکهاستمعتقدنفیسیاستاد

)اندنبودهسلیقهخوشوپسندسادهپایهاینتامعنی .۲۸۲۱:

)مقدمه

استعمالبهخودعصرهمهایکتابازبیشنویسنده    - 

لغاتهماناستکردهسعیحتیوبودهمقیدپارسیلغات

رویایناز.کندبیانپارسیبههمراخودزمانمصطلحتازی

نفیسیاستاد.خوردمیچشمبهآندرایتازهسیفارهایواژه

اینلغویفوایدذکردر(۲۸۲۱)کتاباینبرخودمقدمهدر

زیبایتلفیقاتولغاتگستردهدایرهازطوالنیفهرستاثر،

.دهدمیارائهرااست،رفتهکاربهقابوسنامهنثردرکهپارسی

لفظیلفاتتکومترادفهایجملهموازنه،سجع،از    - 

دروپیوستهیکدیگربههایجملهبیهقینثرمثل.استخالی

ایننظرازو.نداردمعترضه،هایجملهازاستفادهوتنیدههم

نزدیکپیشینیانسبکبهبیشترمعنی،اشباعولفظایجاز

استشده وهامصراعبعضیجزدارد؛کمشعریاستشهاد.

استمعتقدبهاراستادواستمؤلفخودازبیشترکهابیات

به-نثرمیانهدرشعرآوردنبهکهاست،کسانیاولینازوی

مثالوشاهدخودشعرازواندبودهشاعرخودآنکهسبب

پیشوایشیوهایندررااوواستکردهاقدام–اندآوردهمی

.داندمیسعدیشیخوالدینحمیدقاضی

هایجملهوتمثیلقابوسنامهنثردر    - 

کلماتمثل،ارسالامااستکممعترضه

ازوداردفراوانحکموامثالقصار،وجامع

.استتمثیلهمهاوسخنانرواین

آنازپیشکمیکهبیهقیاندازهبه    -

آنمعاصرحدودیتاکهدمنهوکلیلهواست

دررابلعمیترجمهنفیسیاستادحتیونداردعربیاست،

«ماپدرانطبیعیسادهفارسی»کتاب،اینبامقایسه

داندنمی استعمالکتابایندرمشهورغیرعربیکلمات.

.استنشده

استکتابی»قابوسنامهبراونادواردتعبیربهنهایتدر

وصراحتباوتمامآزمودگیوپختگیرویازکهشاهانه

۲(۲۸۹۲:۲۲۹)«استیافتهنگارشبسیارروشنی

                                                           
۲
:ازرفتهبرگبخشاین 

کیکاووسالمعانیعنصرتالیفقابوسنامهمصحح،نفیسی،سعید -

بیجا)آهیحسینمجددتصحیحومقدمهبااسکندر،بن کتابفروشی:

.مقدمه،(۲۸۲۱فروغی،

تهران)شناسیسبکبهار،تقیمحمد -  ص۱ج،(۲۸۹۲زوار،:

۲۱۷-۲۸۲.

توضیحاتومقدمهباایران،ادبیاتتاریخفروزانفر،الزمانبدیع - 

تهران)مجیدیالهعنایت ۲۸۹۸اسالمی،ارشادوفرهنگوزارت: ص(

۸۸۸.

مجتباییاهللفتحترجمهایران،ادبیاتتاریخبراون،گرانویلادوارد -

 .۲۲۹،۲۱۹ص۱ج،(۲۸۹۲مروارید،:تهران)

شاهانهاستکتابی»قابوسنامه
آزمودگیوپختگیرویازکه

روشنیوصراحتباوتمام
 «استیافتهنگارشبسیار
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:تنامهسیاس -9

تصنعوتکلفازخالیوروانوسادهنیزکتابایننثر

ازامااست،قدیمیامروززبانبهنسبتآنزبانچهاگر.است

نزدیکمردمگفتاریزبانبهآنعباراتگاهی»سادگیفرط

همان)«شودمی :۸۱۲ همبامقایسهدراینوجودبا(.

عباراتاندک،-عنصرالمعالیوبیهقی-خودهایسبک

طوربهو)شودمیدیدهتألیفضعفآندرکهرانازیبایی

مشاهده،(استکلمهتکرارواضافاتبسیاریسبببهعمده

۱.کنیممی

نیزکتابایندرقابوسنامهوبیهقیتاریخهمچون    - 

استفراوانزیباترکیباتوتازهاصطالحاتولغات عیندر.

.نیستکمآندرنیزدریکهنهتعبیراتوکلماتحال

وداردتازیلغاتدهصدی،(۲۸۹۲)بهاراصطالحبه    - 

استفارسیقدیمیمتونشبیهبیشترنظراینازحقیقتدر

سیرالملوکدرهمهاینبا....جدیدترهایدورههایکتابنه

.اندافتادهرواجازبعدهاکههستعربیکلماتبعضی

.استمقتصدقدیمسادهنثرمثلراشعااستشهاددر    - 

شبیهاستعاراتوکنایاتداشتندرچهاگر

طوربهآناستعمالامااست،بیهقیتاریخ

نمونهکهقدریبهتنهاونیستزیادکلی

شودمییافتباشدزبانفنیتطورازبارزی

.استاستعارهوکنایهاززیادترمثلو

وتعبارسهولتوروانینظراز    - 

واستشبیهآننثربهامارسدنمیبلعمیپایهبهاگرچهایجاز

وکالماطاله»استمعتقددارکاگرچه.داردلطیفیایجازهای

عکسبر.شودنمیدیدهالملکنظامنوشتهدرزائدلغاتآوردن

باعثکهاستحدیبهگاهیپندهادرخاصهاختصاروایجاز

)۱۲:مهمقد.۲۸۲۰)«استمقصودابهام

هرقابوسنامه،وسیاستنامهبیهقی،تاریخنماندناگفته    - 

ازبعضیتغییریاقرینهبهفعلحذفآغازپیشروانازسه

۸.هستندتکرار،ازجلوگیریجهتدیگرمشابهفعلبهافعال

                                                           
2
ک.ربیشتراطالعبرای  تالیفسیاستنامهمصحح،شعار،جعفر.:

.مقدمه،(۲۸۹۲کبیر،امیر:تهران)طوسیالملکنظامخواجه
3
:ازبرگرفتهبخشاین 

الملکنظامخواجهتالیفسیاستنامهمصحح،دارک،هیوبرت -

.مقدمه،(۲۸۲۰کتاب،نشروترجمهبنگاه:تهران)طوسی

طوسیالملکنظامخواجهتالیفسیاستنامهمصحح،شعارجعفر -

.مقدمه،(۲۸۹۲کبیر،امیر:تهران)

تهران)شناسیسبکبهار،تقیمحمد- ص۱ج،(۲۸۹۲زوار،:

۲۲۰-۲۱۷.

خسروناصرسفرنامه-3

سیاستنامهچوننیزخسروناصرسفرنامهنگارششیوه

آثارهمچونآنتازیلغاتتعدادواستیهپیرابیوساده

درخسروناصر:»گویدمیبراونچهاگر.استهایشسبکهم

اینزیراآوردنمیمیانبهدینیمسائلازسخنیسفرنامه

دراما،(۲۸۹۲:۸۸۸.)است«نوشتهمردمعامهجهتراکتاب

فارسیادبیاتتاریخدرهاسفرنامهبیشترویژگیاینواقع

ازاست،فارسینثرمهمانواعازیکیکهنویسیسفرنامه.است

استداشتهرواجایراندرهجریپنجمقرن بههاسفرنامه.

مردمعموماستقبالموردمحتوایشانبودنتوجهجالبسبب

عوامراآثاراینمخاطبینازیکیتوانمیوگرفتندمیقرار

دانست ووقایعحشرچونهاسفرنامهدردیگرسوییاز.

بهوسفرطیدراغلبوبودهمقصودهامشاهدهوحوادث

تکلفاتوپردازیعبارتمجالاست،شدهمینوشتهتعجیل

روانوسادهاسلوبیوانشاءبهاغلبونیستآندرمنشیانه

.)۲۸۹۰:۲۲۲رستگار،.)استیافتهمینگارش

درازایجباارتباطدررااینکتهیوسفیغالمحسیندکتر

کهکند،میاشارهخسروناصرسفرنامه

درخصوصبهآثارسایربهراآنتوانمی

آنانجنبهاینازودادتعمیمفنینثردوره

هدفآنودادقراربررسیونقدموردرا

کهاستادبیمختلفانواعدرنگارشاصلی

اقتضاراخودسبکیخصوصیاتیکهر

کنندمی کهگویدمیخسروناصرنثردربارهیوسفیدکتر.

استاهمیتقابلجهتدوازاوایجاز ذوقبهتوجهیکی:

کهداردتوجهنکتهاینبهکهاوست،روشنذهنوسلیم

آمیزحشوسخنوکلماتبابازیواطنابجایسفرنامه»

آسانکارینویسیکوتاهونویسیساده»اینکهدیگرو«نیست

اولجنبهاگر(.۲۸۹۷:۹۲)«آیدبرکسهمهعهدهازکهنیست

ارزیابیموردمصنوعحتیوفنیسبکآثارازبسیاریدررا

"روشنذهنوسلیمذوق"اینمتأسفانهبینیم،میقراردهیم،

چهشودنمییافتآثاراینگونهبعدهایدورهنویسندگاندر

علمیمطالببیانگاهیحتیوتاریخقولنقلکراتبهآنکه

خودهنرنمایینهایتدروپردازیصنعتبرایایلهوسیهمرا

.انددادهقرار



)صوفیانهنثر)التوحیداسرار-4

وتصوفاصولومبادیشرحدرصوفیانکهمنثوریآثار

بهطریقتسالکانومشایخمقاماتواحوالبیانوعرفان

.استفارسینثرآثارترینمهمجملهازاند،کردهتألیففارسی

وسیاستنامهبیهقی،تاریخ
پیشروانازسههرقابوسنامه،

جهتقرینهبهفعلحذفآغاز
 .هستندتکرار،ازجلوگیری
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درآنان،ارشادبهعالقهومردمباآمیزشاثربرفیهصو

فارسیبهخود،منثورآثاردریاودادندمیترتیبکهمجالسی

باهمراهراخودمطالبوگفتندمیسخنسادهوروان

بتوانندبهترتادادندمیارائهشاهدهاییوهامثلوهاحکایت

دبگذارناثرخودشنوندگانوخوانندگاندر ایندرتصوف.

هفتمقرنآغازتاپنجمقرنیمیانه)زمان سراسردر(

ادبیاتوکردپیدانشرایرانمهمشهرهایسایروخراسان

دروگرفتخودبهدیگررنگیتصوفرونقونشراثربردری

اسراردرکهاوسخنانوابوالخیرابوسعیدمکتوباتنثر،عالم

.داردعهدهبرراامراینپیشگامیاست،منعکسالتوحید

درمحصوراینازپیشتاکهرافارسینثرونظمصوفیان

ومدرسهبهبودخواصسننوآداببهمقیدوشاهاندربار

احوالترجمانوحالزبانوکشاندنداجتماعاتوخانقاه

کردندمردمآحاد دراولیه،دوراندرصوفیهفارسیکتب.

نحووصرفوتأثیرحسنورساییوزیباییوسادگینهایت

نوشتارسبکاینامااست،لطیفیفارسیلغاتدارایوکامل

پنجمقرندرصوفیاننثر.پایدنمیبیشترششمقرنتاصوفیه

حداست،التوحیداسراراشنمونهترینقدیمیکهششمو

ترکیبشیوهایندر.استمصنوعنثرومرسلنثربینفاصل

خصایصازامااستمصنوعنثرهایدشواریازدورکلمات

هایسجعآوردنومترادفاتایرادواطنابآن،توجهقابل

استمکررگاهوساده ولغاتنیزالتوحیداسراردر.

)خوردمیچشمبهپارسیزیبایوتازهاصطالحات رستگار،.

۲۸۹۰:۸۵۰-۸۵۲.)■

منابع
۸.چاپدوم.یتطورنثرفارسخیتار،یشناسسبک(.۲۸۹۲).یبهارمحمدتق -۲

 .زوارنشر:تهران.ج

ترجمه.(اولقسمت،۱ج).رانیاتایادبخیتار(.۲۸۹۲).لیادواردگرانوبراون، -۱

 .دیمروارنشر:تهران.هفتمچاپ.ییفتحاهللمجتبا

نشرزوار:تهران.چاپسوم.یفننثردرادبپارس(.۲۸۹۲).نی،حسیبیخط -۸

فخواجهنظامیتال.استنامهی،سرالملوکیس.مصحح(.۲۸۲۰).وبرتیهدارک، -۲

 .بنگاهترجمهونشرکتاب:تهران.یالملکطوس

فسا -۹ منصورییرستگار فارس(.۲۸۹۰).، نثر یانواع اول. نشر:تهران.چاپ

 (.سمتها)دانشگاهینکتبعلومانسانیسازمانمطالعهوتدو

سیشم -۲ ۲۸۹۷).روسیسا، شناس(. نثریسبک دواز. تهران.دهمچاپ نشر:

 .ترایم

:تهران.یآغازتاعهدنظامالملکطوساز،ینثرفارس(.۲۸۲۷).الهحیذبصفا، -۷

 .نایابنسیکتابفروش

.فردوسنشر:تهران.دومجلد.هفدهمچاپ.رانیاتدرایخادبیتار(.۲۸۹۹) -۹

۲۸۲۱).دیسع،یسینف -۵ مصحح(. قابوسنامه. عنصرالمعالیتال. بنیف قابوس

تصحبا.ریوشمگ و حسیمقدمه مجدد آهیح ین نشر:جایب.چاپپنجم.

 .یفروغیکتابفروش

قلم،یدارید(.۲۸۹۷).نیغالمحس،یوسفی -۲۰ اهل نثریبدربارهبا کتاب ست
 ینشردانشگاهفردوس:مشهد.دومچاپ(.۲.ج).یفارس
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 «ابرمن»عناصر روایی در مجموعه شعر  بررسی 
«یمرادغزال»؛«صالحسجادی»شاعر


خوددستوردررامعناوفرممیانتلفیقیهشتاددههشعر

اماافتیبسیاراقبالدههایندرنویسیسادهگرچهدادقرار

یاروایتخردهشکلبهنویسیسادهاینموزونشعرعرصهدر

هاییروایتبهبیشترشعرهاگرفتشکلبلندهایروایت

شعرهاشکلدرفرمیهاییتشکسدادندشکلتغییرهذیانی

.شدپیگیرینیزدههدراینبودشدهآغازنیزترپیشهدهدر

۱۲شاملصفحه۲۲درکهاستشعریدفتر«ابرمن»

اینکارهایاندشدهسرودهغزلقالبدرکهموزونشعرقطعه

شاعرگرچهکندمیپیرویرواییسیریازبیشترمجموعه

مدارامابگریزدروایییااستانیدخطیازکهکشیدهآگاهانه

یکهاداستان.چرخدمیداستانیروایتیبرشیشعرها

آیندمیشماربهفرهنگاهمیتپر یجنبه ازبسیاری.

در.گویندمیداستانادبیکارهایاکثروهنریکارهای

شکلهاداستانازبشریتحقیقت

گرفتهاست که۹شمارهشعرویژههب.

بانهاماپردازدمیتانیداسبهاساساً

بلکهپردازیشخصیتوچینیمقدمه

این.بیتیاندازهبهدهاییاپیزوشبیه

سهودوشمارهشعرهایدرراتکنیک

.داردیترسرراستروایت۹شمرهشعرامایافتتوانمینیز

درمتداولمنظریاز.گریروایتهایشیوهازاستفادهواقعدر

ازبخشییاداستانیکروایتادبی،ریتئووشناسینشانه

.استداستانیک

داشتمینگهرازکهدریشدواپدر،رسیددربه

داشتمینگهبازهمیشهمرگراآمدنشکهدری

شدافشارازیشبیهآنجاپدررسیددربه

شعر)داشتمینگهرازکهدریخوردراپدرگشوددهان

(۲۷و۲۲صفحهپنج،شماره

رابینامتنیتراگو

وهنربازتابنوعی

اثردردیگرهایاندیشه

کههمانطوربدانیمهنری

کندمیاشارهآنبههگل

ایندرشاعرانبهاشاره

ازمتاثرنیربلندشعر

کهاستهاییداستان

امکانیکعنوانبهوداندمیراهانآمخاطب

.دادقراررنظمدراآنشودمیبیانهاآنتاریخیحققتدرکه

برندمیبهرهنآازبسیاریشاعرانامروزهکهایشیوه

گیردررامخاطبتاریخییاملیحافظهکهتاریخیارجاعات

بهشعرایندروکندمی

شدبخارازیکهسامانیامیر

بودمجوبویآغشتهسحریبه

بودندقرقهاکدهمیکهشبی

بودندسبوکفدرحافظکنار

بودمبرقصببیناموالنبرای

(۲۱صفحهسهشعر)بودمبگوببینشمسحضرتبرای

نوهمچنانراهنریاثراینتکنیکازازاستفادهبادرواقع

هموارهمخاطبزمانوگذشتهبهپیوندکهچرادهدمیقرار

متنازجلوترزمانیدررامخاطب

قرارداد

وحدتیمجموعهاینشعرهای

بانخواستهرشاعودارندارگانیک

آنازعدولووحدتاینشکستن

دهدتغییرراشیشعرهایسادهشکل

استتوانستهروایتنوعانتخابوسادهبیانیبااوواقعدر

مفاهیمازاو.کندایجادمخاطبوخودبینعینیهمپیوندی

در.بردمیبهرهخودبامخاطبهمراهیبرایملموسوساده

شاعر.بخشدمیمحتواآنشکلبهوستاهنربیانرنجواقع

نهواسترنجهنرانسانیمحتوایکهداندمیواقعدر

.زندگیاثباتازایجنبه

جنگجوهمیشهمنشعرمثلسادهبودیسادهتودخترک

بودم

مراپیکارشوقاماسادگیآنگرفتمنازتیغواسب

هرگز

غیانیطسالهایسالبودمهیبیسیالبتبریزدرعشق

هرگزمرادیوارچارنهاماکردیکسانخاکباراشهر

برگردبروبیوسوالبیبودممهلکیشکستتوبرایمن

هرگزمراتکرارمیلکشتنخواهیخوددردانممیاه

(۸۰صفحهدهشمارهشعر)

داردمخاطببهزیادیتوجهکهاستشاعریسجادی

نگاهباجاهاییدروناآشعناصرازاستفادهبامنظوربدین

بهزیادیتوجهکهاستشاعریسجادی
ازاستفادهبامنظوربدیندارداطبمخ

طنزآلودنگاهباودرجاهاییآشناعناصر
 سازد.میهمراهخودبارامخاطب
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بهکوتاههایاشاره.سازدمیهمراهخودبارامخاطبطنزآلود

استهمراهنوستالژینوعیبامخاطببرایکههاییداستان

کنندمیاستفادهآنازامروزشاعرانبیشترکهاستشگردی

برنوستالژیکعناصروهاداستانکهاستثیریتأهمشایدو

.گذارندمیآثارانواع

استمردنیبازندهکهحیاتبازیدر

هادرشتازنبرندزهایرجمعکه

امقصهخرگوشآورخندهبهتمن

(۹۲صفحهبیستشعر)هاپشتالکبامسابقهآخردر

همبستگییکیافتنراهنرشکلالیوتکههمانطور

یکیاهاموضوعازایرشتهیافتندیگربیانبهیاابژکتیو

یقاعدهبتواندکهداندمیرخدادهاازایزنجیرهیاوضعیت

باشدرخدادهاازایزنجیرهیاوضعیتیکدراحساسات تا.

.شوندخاصییتجربهبهمنجر

ورقشهرالیالبکهاستسختییفلسفهکتابهستی

کهتعجبییعنیاستیدستورعالمتیکتندیسانسان

.استوارونه

عنصربرایویژهتاکیدجموعهماینشعرهایکلیطوربه

یافتفرمبرتاکیدباکارهاییمجموعهدرگرچه.دارندروایت

خاصرویدادرویشخصیتهرذهنکههنگامی.شودمی

ساخت.کندمیبازتابرااوهایواکنشمتنشود،میمتمرکز

اماهستندزییبابسیاراوشعرهایمجموعهدرسورئالتصاویر

وبودبردهکاریهدیگرهایمجموعهدرکهشگردهاییردپای

کمترمجموعهایندراستساختهمیتکنیکیشاعریاواز

بیشترسجادیکارهایباآشناافرادشایدوشودمیدیده

■ .هستنداویهاغزلدرفنیوکالمیشگردهایدنبال



:پانویس
یکوانعنبهروایتدرارتباطبرقراریبرایکاررفتهبههایشیوه

.نامندمیگریروایتراعملکرد

:منابع

 0309تهرانپنجمفصلانتشاراتشعرمجموعهابرمنصالح،سجادی.۲
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 نویسی؛ استعداد یا پشتکارداستان 
 «مهنازپارسا»



نظربهنویسد؟میداستانچرااید؟نوشتهداستانهرگز

درآورند؟میروینویسیداستانبهکسانیچهشما

پشتکاروتالشیااستشرطاستعدادوعالقهنویسیداستان

فنونآموزشباآیازند؟میرااولحرفکدامشخصی؟

همهنویسیداستانهایکالسبهرفتنباونویسیداستان

کنند؟میپیدارانوشتنتوانایی

هایکالسبههمینبرایوبنویسنددارنددوستهاخیلی

کهشودباعثتواندمیهاکالسآیاند،رومینویسیداستان

وتالشسهممیانایندرشود؟شکوفافرداستعدادهای

است؟چقدرفردیکوشش

رااولحرفهمیشهنویسیداستاندرعالقهوعشق

چراکهبپرسیداینویسندهازاگرزند،می

گفتخواهدنویسدمی ننویسداگر:

بماندزندهتواندنمی ضرورتینوشتن.

واراشخصکهدل،ازبرخاستهاست

خوددرونیاحساساتوافکارکهداردمی

نوشتنبگذارد.اشتراکبهدیگرانبارا

دیگرانباکردنبرقرارارتباطبرایراهی

است اینبهاستعدادوعالقهفاقداگرنویسدمیکهفردی.

وصفاینبا.گذاشتنخواهدقدمراهایندرطبعاًباشدمقوله

شرطنویسیداستانبرایاستعدادفقطکهبگوییمتوانیمنمی

یالزمهشخصییعالقهواستعدادبلکهاستکافی

.نیستآنبرایکافیشرطولیاستنویسندگی

نوشتنرویایدروشوندنویسندهکهدارندآرزوبسیاری

هیجانبهراهاآناثرشانآمیزموفقیتبازتابوروندمیفرو

ازغافلوگیرندمیسادهوسهلخیلیراموضوعاماوردآمی

عناصردرستکارگیریبهونوشتنخوببرایکهانداین



.کندتحملبایدراعذابیچهنویسندهداستان،

چهواستروحریزانعرقنویسندگیفاکنر،ویلیامگفتهبه

ایثاریوخودگذشتگیازچهوکشیدبایدرایاشکنجهوزجر

چیزیرمان.شودنوشتهداستانیتادادنشانخودازبایدار

صفحهسهکمدستمنخب»بگویید؛بتوانیدشماکهنیست

امنوشتهصفحهسیصدروزصددرونویسممیروزدر با.

نوشترمانتواننمیفکریطرزچنین ممکننویسداستان.

تههفآخروکندسیاهراهاییصفحههفتهیکطولدراست

وکندشروعسرازدوبارهوبریزدآشغالسطلتویراهمه

برودبیراههبهبازوبنویسدصفحهصدصفحه،پنجاه امری.

بهکارشدروافتدمیاتفاقبسیارنویسندهبرایکهاست

رسدمیبستبن نویسندهاستممکن.

بعدوبگذاردکناررااشنوشتههامدت

ردبگیسرازراکاردوباره کهاینجاست.

مشخصشخصیپشتکاروتالشنقش

شودمی نویسیداستانبهعالقهفقطاگر.

مسلمنکنیمتالشوکاروباشیمداشته

ناتوانذهنمانپرورشازکهاست

مانیممی خواهدنشودپروراندهاگرایمکاشتهکهنهالی.

ماذهننشست،خواهدفروجوششازمااحساسات.خشکید

یسایهدروشدهورزیدهمستمرهاینوشتنینتیجهدرفقط

.بنویسدبهترتواندمیشخصکههستدایمتالشوکار

باعثایننویسدمیزیادوخواندمیزیادشخصوقتیمسلماً

وفرد،نوشتارییهامهارتافزایشولغاتیدایرهگسترش

شخصیاگروشودمیفرددرنهفتهاستعدادهایشدنشکوفا

بخواهدوورزدخودداریدایمیومستمرکوششوتالشاز

کالسیکگذاراندنباوداستانچندخواندنبامثالًکه

بگذاردقدموادیایندرکافییتجربهبدونوآموزشی

نویسیداستانبرایکهاستبدیهی.شدنخواهدموفقمسلماً

یاجربیتصورتبهوباشیمآشنانویسیداستانعناصرباباید

باشیمآموختهرافنوناینآکادمیک صادقی،میرجمال.

استمعتقدزمینهایندرمعروف،نویسنده نویسیداستان:

درمهمینقشآموزش.داردبستگیاستعدادبهدرصد۹فقط

داردسینوداستانتربیت ازیکینوشتنجریاندرکهاو.

سادگیبهشودمیکهرسدمینتیجهاینبههایشکتاب

»گویدمیکرد،تربیتسینوداستان گویندمیاینکهبامن:

خواندمیزیادشخصوقتیمسلماً
گسترشباعثایننویسدمیزیادو

یهامهارتافزایشولغاتیدایره
شدنشکوفاوفرد،نوشتاری

 شود.میفرددرنهفتهاستعدادهای
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مخالفماستاستعدادبهنویسندگی ۹تا۸حداکثرشاید.

عامل۸بهبقیهوگرددبرمیآدماستعدادبهکارایندرصد

.«داردبستگیداستانشناختوپشتکارمندی،عالقهاساسی

وکردهنویسپاکبار۷راصلحوجنگرمانتولستویلئو

باالییحساسیتازنوشتنحدچهتاکندمیمشخصاین

واقعاًکهآیددرمیزیباییوجهبهوقتینوشتهواستبرخوردار

چراغدوداصطالحبهبکشد،زحمتاثرشبراینویسنده

بخورد دلدررانوشتهنهالکهاستباغبانیمثلنویسنده.

روز،هرودهدرشدرالنهااینبایدنویسندهبکارد،خاک

وبچیندراآنیبیهودهوهرزهایعلفواضافیهایشاخه

یدرجهمنتهایباووجهبهترینبهرااثرشکهکندسعی

بههنریاثریکجذابیتوزیبایی.دهدارائهتوازنوتناسب

گرددبرمیاثرآنتاثیرگذارییدرجه داستانیفردیوقتی.

راآنخوانندهوباشدزیاداشگذاریتاثیریدرجهکهبنویسد

کهموفقیتیبهشخصکند،حسماجراپروجذاب

استکردهپیدادستاستخواستهمی برایمجموعدر.

پیشنهاددوبگذارندقدمعرصهاینبهخواهندمیکهییهاآن

دارم آنازبیشتروبخوانندرمانوکوتاهداستانبسیار.

فرااستادیکنظرزیررانویسیداستاناگرضمندر.بنویسند

آشنانویسیداستانفنوفوتباوبگذرانندایدورهوبگیرند

استبهتربسیارشوند بایدفردکهاستبدیهیالبته.

نوشتنبهعالقهوعشقاین.باشدنویسیداستانبهمندعالقه

.باشدباید،بیشتر،یامیرصادقیجمالبقولدرصد۹چه

هردرانسانکهاستبدیهیویابدمیجریانعشقبازندگی

.بگذاردقدمعالقهوعشقبابایدنهدمیقدمکهیاعرصه

:رسانممیپایانبهزیباشعراینبارانوشتارمجموعدر

قلمزدخواهیکعبهشوقبهگربیاباندر

■ مخورغممغیالنخارکندهایتسرزنش


همشهرییروزنامهدرچاپشو،چخوفبستهچشمیمقاله:منابع

رصادقیمیاستادازقلمنونویسندگانبرایهاییراهنمایی:منابع
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 «ایرانیان دست به رومیان» داستان ،نقاشی 
 «امیرکِالگِر»؛«هولباینهانس»نقاش



«شاپورتوسطوالرینتحقیر»

فقطرادمآید،میمیانبهایرانامپراتوریازسخنوقتی

نیست،ایرانفالتاندازهبهوسعتییاوایرانکنونیکشور

هایزبانوهاقومیتباوسیعیفرهنگیپهنهمرادبلکه

جغرافیاییحدودیکهمکناردرکهاستایرانیمختلف

عمریتاریخیلحاظبهکهگیرد،میبردررامشخصتقریباً

ازمتشکلایپهنه.دارددنیادرمحوریتمدنیسابقهودیرینه

امپراتوری،اینشرقشمالوشرقدرایرانیهایترک

ها،ترکمنها،پشتونها،افغانالنهر،ماوراءدرهاتاجیک

ها،خراسانیها،پارتی،کردهاومادهاغرب،شمالدرهاآذری

هادیلمیوهاکاتوزیمازندران،درآماردهاوهاتپوریها،فارس

قفقاز،درهاارانیآذربایجان،شمالدرهانیارمگیالن،در

یاهاعراقیزاگرس،هایدامنهدرهالکولرهاوهاکاسپین

وهابلوچالنهرین،بیندر(کوچکایراناهالی)هاایراکیهمان

کنارهساکنبومیمردمانسیستان،وشرقجنوبدرسکاها

وپارسدریای قلمرووهدایردرمردمانیهمهوهمهکه...

میراثازکماکانوباشندمیگذشتهدرایرانامپراتوری

وفرازامپراتوریایناما.کنندمیتغذیهخودمشترکفرهنگ

موردودیدهزیادیهایجنگداشته،زیادیهاینشیب

بهامپراتوریهمینحتیوگرفتهقرارفراوانیهایتعرض

درکهزمانیرد؛گیمیلقبجهانیامپریالیسماولینعنوان

واختالفاتدرویونانداخلیاموردرهخامنشیانزمان

ودخالتبهاسپارتوآتنمیانهایدرگیری

پردازدمیدستکاری ها،شیرینیتلخیتمامباراهاییجنگ.

زمینرویبربشریتتاریخطولدرهایشپیروزیوشکست

درارددهمهنوزهاآنچکاچاکصدایکهاستزدهرقم

.پیچدمیتاریخگوش

...جنگاماو

آندرکهنبردی.بشناسدبایدواقعیایرانیهررااِدسانبرد

درهمرارومگستاخسپاهساسانی،اولشاهپورشاهنشاه

بعدو.گرفتاسارتبهراوالرینیعنیآنانامپراتوروشکست

اتورامپرهمراهبهراشدهگرفتهاسارتبهسربازانوافسران

نیرویباوعملگی،وسازوساختبرایفرستدمیبینوایشان

بندوترشوشپلجملهازبناهاییرومیعالیجنابانید

!کندمیبناراشادُروان

خودتاریخیحافظهازراشکستاینگاههیچرومیانقطعاً

دستاویزیبهتبدیلگویا،بدترآنازو.کنندپاکاندنتوانسته

بربرهایودشمنانتوسطبودشدهتحقیروطعنهبرای

بعد،هاقرنوهاسالحتیکهرومیانخودعلیهرومامپراتوری

بهخردکنندهاغراقیبا«والرینتحقیر»نامبهاینقاشیدر

.بپردازندحقارتاینترسیم

برنشستنهنگامدرشاپورتوسط«والرینتحقیر»نقاشی

جوهروقلمبام۲۹۲۱سالدرپسرهولباینهانسرااسب

پسرهولباینهانس.استکردهترسیمگچزمینهرویبرسیاه

بربرهایعنوانبهکهقومیونژادژرمن،یکاست؛آلمانییک

اروپاییدشمنانسوییازوشدندمیتلقیرومیانقلمروی

هاآن وآنگلدیارانگلستان،بهچندیازپسهولباین.

درباربهوکندمیسفرهاژرمنازدیگریقبایلها،ساکسون

نقاشیدهندهرواجعنوانبهبعدهاویابدمیراههشتمهانری

.شودمیشناختهپرتره

عیندرودهندهتکانداستاناو«والرینتحقیر»نقاشی

:نبودیکیبود،یکیپس.داردایزنندهطعنهحال

دومردودراولشاپورمیالدی،۱۹۸تا۱۹۱سالاز

واردهاآنبرراسنگینیهایشکسترومیان،باهایشجنگ

بارودهدمیشکستبربلیسوسنبرددرراهاآنکند،می

شاهنشاهی)امپراتوریخاکبهراارمنستاندیگر ایران(

کندمیضمیمه بهپارتیاشکانیانزمانازکهارمنستانی.

یافتهگرایشرومدولتبهایرانامپراتوریازاستقاللمنظور
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دینبرابردررامسیحیتبعدهاهدفهمینراستایدروبود

باحاالوشناسد،میرسمیتبهایرانیشدیرینهویکتاپرستی

شاپوربرابردرروم،سپاهپشتیبانیوفرصتازاستفاده

کردمیاستقاللاعادهدیگربارساسانی، برایارمنستان.

نظامیوراهبردیموقعیتایدارروموایرانامپراتوری

شکسترومبرایارمنستاندادندستازوبودایویژه

شدمیمحسوببزرگی جزوکهنیزگرجستانآن،برعالوه.

ایرانیاندستبهکاملطوربهبوده،ارمنستانوروممتحدان

ازیکیگرجی،هاینامهوقایعطبقبعدهاحتیوافتدمی

درخسرویسلسلهبنیانگذارمهرانمنابهساسانیشاهزادگان

.شودمیگرجستان

۱۹۹سالدرتاشدمیآمادهرفتهرفتهزمینهدیگرحاال

رومامپراتوریکاملشکستبرایرازماناولشاپورمیالدی،

درشدتبهشمالجانبازرومزمان،ایندر.بیندمیمناسب

افتد،میراهبهشاپورسپاه.استبودههاژرمنبانبردگیرودار

درورودمیپیشصغیرآسیایغربدرقیصریهوطوانهتا

رویداد،اینبا.آوردمیدرمحاصرهبهراادساشهرم۱۲۰سال

شهراینگیریبازپسبرایراخودتالشرومامپراتوروالرین؛

برایوشودمیتجهیزسرعتبهرومعظیمسپاه.کندمیآغاز

گیرندمیبازپسراانطاکیهرومیان.آیدیمدرحرکتبهجنگ

راخودجلویبهروحرکتایرانیان،تاکتیکینشینیعقبباو

کراسوسهماننددیگر،بارایرانسپاهامادهند،میگسترش

.آورندمیدرخودمحاصرهبهنیزراوالرینسپاهبینوا،

جزورااسپارتاکوسوبردگانقیامسرکوبکهکراسوسی

بااشکانیان،زماندرحراننبرددراماداشت،خوداراتافتخ

باداشتند،حذربرخوردهزخمایرانیانِبانبردازرااواینکه

وپارتیدلیرسردارسورنا،دستبهنفریش،هزارچهلسپاه

وخوردمیسهمگینشکستیایرانیاننفریهزاردهسپاه

درکهامیهنگاشکانی،شاهنشاهدوم،اُردبرایسرش

.شودمیفرستادهاستبودهنمایشتماشایحالدرارمنستان

درایرانیانمحاصرهبهسپاهیانشووالرینحال،هربه

آیندمی رویادساشهرنزدیکیدرسپاهدواینمیاننبرد.

دهدمی یککهادسانزدیکیدرراخودنظامپیادهوالرین.

آمدهتاریخدر.کندیممستقراستبودهبازومسطحمنطقه

سالدویستدرستکهاستبودهمحلیهماناینکهاست

نظامسوارهدستبهکراسوسسربازانجنگ،اینازپیش

بودندشدهماروتارپارتیان، غلبهتمامبااینک،رومسپاه.

خونینچنگدردوبارهایرانیان،سپاهبرآنشمارداشتن

.شدنداسیروکشتهرومیسربازهزارهفتاد.آمدگرفتارتاریخ

آمدنددراسارتبهاشرتبهعالیافسرانووالرین شاپورو.

رومیان،ورومقاطعتنبیهبرایگذشتی،هیچبدوناول

عنوانبهاوازوگیردمیخودخدمتبههاسالتاراوالرین

!کندمیاستفادهعملهوخدمتکار

داردجودومتعددیهایداستانواقعهایناز حتی.

سواراستخواستهمیهرگاهاولشاپورآنکهبرمبنیداستانی

دوانوالرینواستکردهمیصدارابینواوالرینشود،اسبش

برپاشاپوروزدهمیزانوشده،میحاضرشاهنزدبهدوان

تساشدهمیاسببرسواروگذاشتهمیپشتش هماناین.

قرندرپسر،هولباینهانسژرمن؛نقاشکهاستداستانی

بهوالرین،فاجعهازبعدقرنسیزدهتقریباًیعنیشانزدهم

پردازدمیآنترسیم ورومیانبرایهمیشهتاکهحقارتی.

ماندمیوماندهباقیهاآناخالف کهاینجاستجالبنکته.

پارتیزبانسهبهکهرستم،نقشدراشکتیبهدریکمشاپور

یاشکانپهلوی) ساسانیپهلوی)میانهپارسیو( یونانیو(

خودشدستانباویکهکندمیاشارهاست،شدهنوشته

!استگرفتهراوالرین

دستپیروزیایندوبارهمباهاتازهاسالتایکمشاپور

ایشانفرهنگیاسالفورومیانازنفرتیچنانگویا.برنداشت

تازهایوتاختازدستحتیکهاستداشتهیونانیانیعنی

وصغیرآسیایکاملتسخیربهکاروبرنداشتنیزبعدی

شدکشیدهانطاکیهمجددتسخیر والرینتحقیربهحتیکه.

سازوساختکارهایبهراویوپرداخترومسنبلعنوانبه

فرستادترشوشدرعملگیو ازحتیامروزهکارایناینکهبا.

است،بودهجوانمردیازدوریعملنیزایرانیانازبسیاریدید

درشاپورتصمیممورددرقطعیتبانشوداحتماالًواقعدراما

ترگفتنی.کردمطلقیقضاوتخاصتاریخیشرایطوزمانآن

راایرانبهرومیپناهندهسردارانازیکیشاپور،کهاستاین

والرینودادقیصرلقباوبهوکردانتخابرومامپراتوریبه

ایرانالحمایهتحتوجدیدقیصربرابردرکهکردمجبورار

اسارتدرعمرشپایانتاوالرین.کنداحترامادایوبزندزانو

گرفت،رومدررااوجایبعدهاکهپسرشحتیوماندشاپور

■ !نزدپدرشآزادیبرایاقدامیهیچبهدست
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 داستان ،عکس 
«مرضیهاسدی»؛«فیلیپهالسمن»عکاس


وضعیتعلیهآمیزاعتراضتظاهرات۲۵۹۵آوریل۲۹از

درآنرهبریکهشدآغازدولتیفسادوچیناقتصادیساماننابه

بودطلباصالحدانشجویانازتعدادیدست ۲تااعتراضاتاین.

واردمسلحنیروهاینهایتاًاینکهتاداشتادامهسالهمانژوئن

پایانهاشورشبهدانشجویاناززیادیتعدادقتلباوشدهعمل

دادند اعالمنظامیحکومتکهحالیدرسرکوب،ازپسروزصبح.

حضورمنآنتیانمیداندرچنانهمامنیتینیروهایوبودشده

چینی۹۵ِتیپهایتانکازستونیمقابلدرجوانمردیداشتند،

.شدهاآنحرکتمانعلحظاتیبرایوگرفتقرارحرکتحالدر

خریدهایکیسهکهحالیدرمعمولیظاهریباناشناسفرداین

مقابلتنهانهکهدادخرجبهجسارتقدریبهداشتدستدر

عوضراخودحرکتمسیرهاتانکوقتیحتیبلکهایستادهاتانک

راموتوراولیتانکتاماندمنتظروشدجاجابهنیزاوکردند

راجمالتیفریادوخشمباورفتاالبتانکازسپسکند،خاموش

.بردندرااووآمدندنفرچندآنازپس.گفتهاآنسرنشینانبه

شایعاتاستمعروف«تانکیمرد»بهکهشخصایندرباره

داردوجودزیادی هایخبرگزاریازیکیواقعه،اینازپسمدتی.

وانگامنبهساله۲۵دانشجوییکاوکهکرداعالمبریتانیایی

گویندمیدیگرایعده.استشدهاعدامبعدهفتهدووبودهویلین

بردسرمیبهزنداندرواستزندههنوزاو نیزدیگریهایداستان.

وجودکافیمدرکهاآنازیکهیچاثباتبرایامااستمطرح

.ندارد

وبودتاثیرگذاربسیارالمللیبینسطحدرتانکیمردعکس

کرددارخدشهراچیناعتبار آنباپالکاردوبنرزیادیتعداد.

درراخودناگفتههایحرفمعترضینوشدطراحی

.گذاشتندنمایشبهعکسیکقالب

اعتراضاتسرکوبازهموارهچیندولتهااینهمهبا

خاطربهرادرستکارنمودهاعالمبارهاوکردهدفاعمنآنتیان

استدادهانجاممردم شدگانکشتهدقیقتعدادهرگزچیندولت.

هاآنتعدادکهدهدمینشانبرآوردهاامانکردهاعالمراواقعهاین

.استبودهنفرچندهزارتاچندصدبین

گذاشتههاخیابانومیادینرویبرکههایینامنیزچیندر

.رودنمیفراترشعارازکهاستزیباییمفاهیمگرتداعیشود،می

هایصحنهتاثیرگذارترینازیکیآندرکهدانیمیمن،آنتیان

دروازه»معنیبهلغتدراست،دادهرخبشرحقوقکردنپایمال

.است«آسمانیصلح

:اندگرفتهعکسرویداداینازمختلفزوایایباعکاس،چهار

ازمگنومعکسآژانسعضوفرانکلین،استوارت:۲شمارهعکس

درراآننگاتیووگرفتراعکساینپکن،هتلجمپنطبقهبالکن

.کردخارجچینازومخفیچایجعبهیک

۱شمارهعکس ازیکیازاسوشیتدپرسعکاسوایدنر،جف:

.گرفتعکسهتلششمطبقههایبالکن

بودنیوزویکازفرانسویعکاسیکهکولچارلی:۸شمارهعکس

هتلدستشوییدرراعکسنگاتیواو.بودهتلپنجمطبقهدرنیز

.فرستادنیوزویکبرایراآنبعدهاوکردمخفی

.بودرویترزازهیلسانگآرتورماجراایندیگرعکاس

نیروهایتوسطامااند،کردهثبتراواقعهایننیزدیگریعکاسان

■.کنندمنتشرراخودهایعکسنتوانستندوشدهبازداشتامنیتی
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 ؛ محمود خلیلی«راه»داستان کوتاه 

 ؛ علی جاللی تمرانی«قلم»داستان کوتاه 

 ؛ نیما کلوندی«تاکسی»داستان کوتاه 

 یاحیارشدربهاره ؛ «شال قرمز»داستان کوتاه 

 جهرمی ؛ علی پاینده«ها موش»داستان کوتاه 

 دوست لطفعلیرضا ؛ «روز اول»داستان کوتاه 

 مرضیه جوکار ؛«شبی در ونیز»داستان کوتاه 

 ؛ صدیقه حسینی«با من راه بیا!»داستان کوتاه 

 محمداسماعیل کالنتری؛ «شغال بیشه»داستان کوتاه 

 فرید لیدا نیک؛ «ها را باید کند زگیل»داستان کوتاه 

 ؛ بیتا عامری«بانوی آبی پوش با رژ لب زرشکی»داستان کوتاه 
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 «اهخانواده موش» داستان کوتاه 
«جهرمیعلیپاینده»نویسنده
 

قرقیعین«!بزرگیموشعجب»:گفترئوفیمهندس

رانگاهشیدنباله«!بود؟کجاموش!موش»:پریدمجااز

کردمتعقیب اِفدیاِمازکهکمدیزیربهانگشتبا.

مغازهگوشسهینقطهآخریندرکمرنگایِقهوه

کرداشارهبودشدهساخته بدمهااِفدیاِمازهمیشه.

منوبودساختهالتحریرلوازمبخاطرراهاآنپدرم.دمیام

ودستهمیشههمهااِفدیاِم.بنگاهبودمکردهرامغازه

دوربریزمراهمهکهرفتممیکلنجارخودمبا.بودپاگیرم

آمدنمیدِلَماماشودبازدیگرمیزیکجایتا ساخت.

یالنهبودشدههمحاالوبودمدهدرآمیلیونچندهاآن

.دادتکانمرضا...موش...موش.موشووسواسیمن.موش

شدماطرافممتوجهتازه بهبودندزدهزُلجمعیهمه.

من شدهشکلیچهصورتمدانمنمی.

کردندمینگاهماینطورکهبود آقای.

شدمغازهواردجمشیدی پیریگرد.

خشکجاشیموهارویداشتکمکم

کردمی ریختهسرشجلویموهای.

رنگیایسورمهکُتدیگرانهایکوتاهآستینبرعکس.بود

بودپوشیدهراهراهپیراهنروی ودزدیدماوازرانگاهم.

رئوفیمهندسبهدوختمچشم پرسیدم. موشیچجور»:

دادپاسخ«بود؟ کناررامبلآخرین«.بودلُبیموش»:

ازیکیآرامخیلی.زدکنارمراوآمدجمشیدیآقای.زدم

نگاهیدرالیاز.کردبازکَمیراکمدپاییندرِیلنگهدو

گفتوانداختداخلبه اینجاست»: بگیریمدورِشوباید.

جاازرئوفیمهندس«.درهنتونهکنیممیبازدَرووقتیتا

برخاست رفتدَروکردخداحافظیسریعخیلی. پشت.

شدواردرپوقلیسعیدسرش ومتوسطقدبابودمردی.

کردهردراسالگیسیتازه نوکتاپیراهنییقهاز.

بودرنگکرمکُلَناشدمپایی وآمدهمریاحیشهرام.

.امبچهعاشقکهدانستمی.بغلمدادرااشماههنهیبچه

آنازوبپرساینازسعید.بودندبورهمعینپسروپدر

راشهرامهماست،خبرچههمیدفخودشهمبپرس،

کردخبر کمددَرِپشتایستاد. :گفتجمشیدیآقای.

گفتموکردمشهرامبهرو«این؟آماده» ایشهراموالو»:

گرفتراپسرشسریعشهرام«.بگیربچتو اینکارحین.

گفت ترسهمیموشازرفیعیآقویوقتیهبابایوبی»:

.شددوروگرفترااشبچهشهرام«.زمینندازَتِتمی

سعیدکناررفتم .شدواردهمدیگریمرد.

.بودپهنوپَتهاکارتونهایموشعینهایشگوش

بودپوشیدهرنگقرمزورزشیشِنکاپ ایقیافه.

آوردمنمیخاطربهرااسمشاماشناختمشمی هماو.

کنارمانایستادوشدهچهفهمید آقایسرانجام.

خانممشایدیاموشهآقاازخبری.کردبازرادرجمشیدی

نبودموشه هوابودرفتهبودشدهدود! گریختهچجوری.

رویشوبوداِفدیاِمیتختهآخرینتنها!دانمنمیبود،

گرفتهموشفضلهگَندراجاهمه.امشوریماشینشِلَنگ

بود شدندوارددستبهبچهمردیوزن. تنگجایدر.

مغازهوسطرفتندوزدندتنهمابه رهاراماجمعرضا.

طبق.هاآنکردنرجوعورفعبهمیزپشتنشستوکرد

رادستشزدنحرفموقعمعمول

کوچکشیچانهزیرگذاشتمی رهن.

خواستندمیاجارهو جمشیدیآقای.

یالیهآخرینزیربهکفششنوکبا

گفتوکرداشارهاِفدیاِم حَتمَن»:

سویآنرفتوجَستجاازسریعسعید«.اینجارفته

برگشتدوبارهوبرداشترارنگقرمزالستیکیِتِی.مغازه

سمتاین راآنتهوکردبرعکسراتیباشآمادهبی.

کمدزیرکرد بیرونپریدندموشتادو. وبزرگیکی.

قورتدرستهراگربهبچهکنیدباوربزرگه.کوچکدیگری

تلفموشیگوشمردپایزیراولهمانکوچکه.دادمی

وبزنداداینوسوآنرفتوسواینرفتبزرگهاماشد

غیبومغازهسمتآنرفترضاپایکنارازبزن،دادآن

فهمیدمتازه.منبهبودندزدهزُلمشتریمردِوزن.شد

امزدهخودمرادادهابیشترکه نهاِنگار،نهاِنگارکهرضا.

رامننهوبوددیدهراموش وبوددفترتوسرشهنوز.

ازخودشسهمالبتهصدواجارهورهنتادادمیتوضیح

کندجورراآنکمسیون گفتجمشیدیآقای. رفت»:

«!چیهشوخی»:گفت«.نکنشوخی»:گفتم«.بالویطبقه

«!بالو؟نرفت»:دادادامهوگذراندنظرازرادیگرانسریع

شکمهر.موشهجیندویهزیرهایالنَما»:کردمنبهرو

آنرفتم«.باردومعمولَنَمومیزانتاشیشتاپنجاینا

وشدمخم.کردمنگاهرانخیتِیوجاروزیر.مغازهسمت

نگاهرابودچسبیدهدیواربهکهاِفدیاِمیکتابخانهزیر

.کردمنگاهرانقشهازپرپالستیکیِهایسطلپشت.کردم

وزدندتنهمابهتنگجایدر
راماجمعرضا.مغازهوسطرفتند
بهمیزپشتنشستوکردرها
 .هاآنکردنرجوعورفع
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زدمکناررامغازهاطرافرنگکِرِمهایدهپر درهایبه.

جمشیدیآقایبهرووکردماشارهمغازهپشتسکوریت

گفتم آقای«.بیرونرفتهسکوریتازیرازاحتمالَن»:

گفتوانداختباالراهایششانهجمشیدی کهمن»:

بالورفتهگممی زادمیاونجامرهمیاالن. ریزنمیبَعدَم.

خورنمیچیزاتویهمه همینجورییَناینا. دندوناشون.

روچیزییههِیمجبورَنگیره،میدردشهمیبزرگ

آقایحرفهایتأییددرموشیگوشمرد«.بِجَوَن

گفتجمشیدی گاوصندوقمحتاکهدیدمجایهمن»:

کردنسوراخ «.بودنخوردهمدارِکارووپوالیهمه.

باالراهایششانهدوبارهیدیجمشآقای.ندادمراجوابِشان

نگاهمبارچند«.دونیمیخودتحاالگفتیم،ما»:انداخت

آقایسمتبرگشتدوبارهوپلهراهسمترفت

وَراین.باالرفتموگرفتمراتصمیممسرانجام.جمشیدی

کهداشتمآشغالوآتاِنقَدربگرد؛وَرآنوبگرد

بریزمهمبهبایداولراکجادانستمنمی ودادصدای.

جَستموکردمیکیتادوراهاپله.شدبلندهمبازهاقال

.سمتمآمدمستقیمموشیبچه.پایین

اینکهجایبهاماکردمبلندراپایم

شودردگذاشتمکنملِهَش ترسیدم.

شودکثیفکفشم داشتتِیباسعید.

پسر.دیگرموشیبچهسرتوکوبیدمی

اشارهدوچرخهرویزادردَمِایبچه

عمودییپردهسمتبه«.شدهقایماینجایکیشون»:کرد

زدمکنارراآنورفتممغازهدَرِشدهجمع موشهبچه.

نخوردتکان ترجمعسکوریتدَرِلنگهپشتوکردکِز.

شد سکوریتبهزدمکفشنوکبا. رفتوبیرونپرید.

راستسمتسوپریِسوی زدمفریاد. «.توبرهنذارید»:

بیرونجستهمسایه،سوپرمارکتشاگردحمید، اندام.

رااشدمپاییلنگهودادقوسیوکِشرااشعضالنی

چندوموشبچهسمتبردحملهدستبهاسلحه.درآورد

آمدشد،خالصکهاولیمبارزهاز.مَالجَشبرکوبیدبار

وبگردوَراین.مغازهداخلرفتوزدکنارمومنسمت

راهامابیرونریختندترسشازهاموشبچهبگرد،وَرآن

نبودفرار اشدمپاییلنگهوبودبیشترسرعتشحمید.

ترقوی کردتلفراتایِشانچند. عالمتبهوزدمینعره.

شد،میتمامکهراندهر.بردمیباالراهایشدستپیروزی

طرفآنکردمیشوتپاباراحریفش داممهمسعید.

وبیرونآوردمیراتی.کردمیجوربرایشبیشتریشکار

کههمهامشتری.دشمنگاهتجمعدرکردمیفرودوباره

نهاِنگارورفتندمیودندمیام.نبودندکنولوسطاین

استجنگمیداناینجاکهاِنگار .مغازهداخلبرگشتم.

:کشیدفریادوآمدنزدیکمناگهانموشیگوشمرد

ایناهاش» نگاهراپایمزیروطرفآنجستم«.بُکُشِش.

ازوخندیدموشیگوشمرد.نبودموشازخبری.کردم

رفتبیرونمغازه هایکفشرویازنگاهمامتداد.

ووَراینالشِوآشهایموشبچهرویاُفتاداشورزشی

وَرآن دوختمچشمهاآنبهورفتمبیرون. رهگذریهر.

نکردهخدایتادادمیتغییررامسیرشد،شمیردکه

نزندهمبهراهامردهآرامش .هامشتریازغیرالبته.

حالهردر.خواستندمیاجارهورهنکههاآنخصوصَن

.استمردهازبیشترتخلیهحکموخانهصاحبازترس

گفتمنبهرووآمددستبهیدتیسع اینجوری»:

اوضاعهمینکه.مردنبهزدننوخودِشواینا.نکننِگاشون

برگردندوبارههمممکنه.رَنمیدَرشَنمیبلندشه،آروم

کردمبلندراپایم.جسدتریننزدیکسمترفتم«.داخل

شودکثیفکفشمترسیدمبازاما جارووداخلبرگشتم.

بیرونآمدمدستبه کوچکییاشاره.

خوردتکانلحظهیکپایشیک.کردم

امابودقلقلکی.داشتنِگَهرادشخواما

ترمهمجانش وکردمبلندراجارو.

شکمشوسطکوفتم شیپاهاودست.

بازدهانشوشدنددراز هایشانگشت.

ازرانجاتطنابآخرینخواهدمیکهشخصیعین

ضربهدیگربارچند.آسمانسمترفتکند،طلبمرداب

ینقطهیکبهوزنیسطبمانندبهبارهروکردمتکراررا

همین.استتمامکارششوممطمئنتابدنشازحساس

زنیخالصتیر.دادمانجامهمهاموشبچهدیگرباراکار

ودرآمدحرکتبهحمیدکشنعشماشینشد،تمامکه

وسطشدندشوتاجساد.کردطاهروپاکرارزممیدان

خیابانوروپیاده بهدکرشروعوآمدسعیدهمبعد.

.شمردنوازدوباره...تاچهارتا،سهتا،دویکی،.شمردن

تاچهارتا،سهتا،دویکی، خاراندراسرشسعید... رضا.

عقبمهلکهازاینکهبرایبود،شدهخلوتسرشکه

سعیدکمکبهآمدنماند، ...تاچهارتا،سهتا،دویکی،.

هرتوناایکه،گفتم«.کَمَنخیلی»:گفتجمشیدیآقای

رفتهمهنگاه.باردوحداقلمومیزانتاهفتشیششکم

کردبرعکسدوبارهراسالحشسعید.دشمنیالنهسمت

دیاِفاِمیالیهآخرینزیربُردفروو بهسواینازراتِی.

دشمنیذخیرهنفراتآخرینازخبریاماکشیدسوآن

جایبهاماکردمبلندراپایم
ردگذاشتمکنملِهَشاینکه
.شودکثیفکفشمترسیدم.شود
توکوبیدمیداشتتِیباسعید
 .دیگرموشیبچهسر
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هایشنباسومغازهکفگذاشترادستشدوسعید.نشد

.کردرَصَدرادشمنوضعیتآخریندوربینبا.باالبردرا

تکاندراهایشدستوشدبلند گفت. شونیکی»:

همینجاست سالحدوباره«.دیواربهچسبیدهآخره،رفته.

.اثربیحمالتبهشروعوکردبلندرااشافتادهزمینبر

بودجدیدیترفندبهاحتیاج.بودخواندهرادستشدشمن

.کردطرحرانقشهکهبودکسیاولینسعیدهمبازو

رارنگصورتیشلنگِوهاموشفضلهوسطبرددست

وطرفآنپریدم.اطرافپاشیدموشفضلهباران.برداشت

تکاندمراهایملباس نشدهواردجدیآسیبخوشبختانه.

آیدمیپیشوضعیتاینهاجنگازبسیاریدرخُب.بود

خرابخودینیروهایسَرِرویاشتباهبهخودیآتشبارو

بردراسَرَشسعید.مغازهوسطشدپخششلنگ.شودمی

خارججمشیدیآقای.آبشیربهکردوصلوسمتآن

شد رفتکُلَنوکردجبههبهپشت. گویندمیاینبه.

پِیدرسنگینیمجازاتکهخیانت

دارد رااشعرضهفرماندهاگرالبته.

شیرسعید!برسدزورشوباشدداشته

داخلدادراآنفشاروکردبازراآب

النه .بیرونریختموشفضلهکلی.

وبردندباالراهایشانسالحجمع

ایستادندباشآماده صبر. صبر... داشترامغازهکَمکَم...

بردنمیرادشمنیالنهانگارامابردمیآب همشاید.

بودندقهاریشناگران راآبشیروسمتآنرفترضا.

بست شدبلندسعیداعتراضفریاد. رویهایجوشرضا.

گفتوخاراندراصورتش مثلسعید«.ندارهایفایده»:

مواضعوهاآبوسطزدزانودوبارهشناسوظیفهافسریک

نوک.تکاندراهایشدستوشدبلند.کردرَصَدرادشمن

بودآبخیسِشیزانوها گفت. اِمیتختهیهزیره،اون»:

آخرین«.دیواربهچسبیدهوایساده،باالشرفتهاِفه،دی

بودترزرنگیِشانهمهازدشمنمقاومفرد ایحیلههر.

بودحیلهشاهبهاحتیاج.کردمیبَدَلبردیم،میکاربهکه

یافتراآنمامتفکرمغزهمبازو پایینهایقسمتبه.

رو«.کنیمبازرواِفادیاِمباید»:فتگوکرداشارهکمد

گفتمسعیدبه ریزهمیکمدهیهمهاینجوریبابا،اِی»:

:دادمادامهوکردماشارهکمدباالییطبقهبه«.پایین

تابگیر،برقیبخاریاز«.شهمیخرابچیزامَمیهمه»

بودآنجاپافپیفوروغن وبرداشتمراپافپیفقوطی.

زیرآنکردمخالی وزدکمرشبهرادستشسعید.

ایستادمنتظر بوداوباحق. اثریهمشیمیایییحمله.

نداشت آخرینتسخیروپیادهنیروهاییحملهراهتنها.

بوددشمنزیرزمینیِسنگرهای دفاعآخرینعنوانبه.

:گفت«.بردارمباالاینازچیزاموتاکنصبرالاقل»:گفتم

وکرداشارهکمدباالییطبقههاییچپبه«.خوادنمی»

دادادامه مثل«.ریزننمیشدن،پیچدیواربههاتخته»:

گفتموزدمکمربهرادستمدوخودَش وَقتیهاگه»:

پیچایِفقط.منبااوننترس،»:گفتسعید«چی؟ریخت

کنیممیبازپایینو چیزاتوپولهخودممنریختاگه.

دممی زیرِزِمیکشویسمترفت«یم؟دارگوشتیپیچ.

تلوزیون رویشقبلننبود،کهتلوزیونمخصوصزِمی.

رویشحاال.کپیکاغذزیرشوگذاشتممیکپیدستگاه

کهانواعی.آچارانواعبودشدهزیرشوتلوزیونبودشده

رضا.نتوانستکهسعید.نخوردکاردردبهکدامشانهیچ

نشداماکردراسَعیَشهم کهدمیامقُپیکلیمیشهه.

بهدستخودمسرانجام.زدزِهباراینوهستمبنابچهمن

گفتموشدمکار هَمَشوبسه»:

کردینخراب یمغازهبریمبیاین.

رضاوسعیدبابارچند«.کِرامت

وساختمانیلوازمدَرِرفتیم

باکرامتحاجبارهروبرگشتیم

گرفتپسرافروختهجنسفروتنی

شدپیدانظرموردگوشتیِپیچتانمودعوضو سعید.

:کشیدفریادناگهان.کردبازراهاپیچوشدکاربهدست

تاگرفتیمراکمدزیروپریدیمرضاومن«.بگیرینش»

البتهصدوخودینیروهایرویدشمنیقلعه

نشودخرابجنگبزرگاستراتژیست ازیکیسعید.

راهااِفدیاِمآرامخیلیوقتآن.بستدوبارهراهاپیچ

بودشدهواقعندیگرروپیاده.دردَمِگذاشتیموکردیمباز

بَندانراه معبرسَدِ. شهرداریکهبودباقیشکرشجای.

دادنمیزهایچاینبهاهمیتیچندان .بودوقتشحاال.

کنارهمبارادشمنپناهجانآخرینرضاوسعید

کشیدند خُشکمجسمهمثللحظهیکدویشانهر.

ایستادند زدفریادسعید. یکینهتانسه»: هر«!تاسه!

دوختمچشمصحنهآنبهوزدمکناررادویِشان کلی.

.بودکاراِفدیاِمکاراضافاتحتمن.بوداِفدیامتخته

دورکارپایاندرراهاآنآنکهجایبهعَوَضییمردیکه

وریختکارصابتاآنجادبوکردهشانیمخفبریزد،

سهینقطهآخریندرشلوغی،آندر.نبیندراهایشپاش

آخریودیواریگوشهبودندکردهکِزموشدوبچهگوش،

بودایستادهدوآنروی نفسوباالبودآوردهراسرش.

وصلوسمتآنبردراسَرَشسعید
آبشیربهکرد جمشیدیآقای.

کُلَنوکردجبههبهپشت.شدخارج
رفت کهخیانتگویندمیاینبه.

 .داردپِیدرسنگینیمجازات
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زدمینفس راسرشانباالیسقفماکهانگارنهانگار.

رادارطنابداشتالاحتمآنهروبودیمکردهخراب

زیرترسازکههاییبچهعینگردنِشان،بهکنیمآویزان

نگهبانِشانپتوآنکهدانندنمیوشوندمیقایمپتو

شدگیرجَوناگهانرضا.خوردندنمیتکانازتکاننیست،

پریدندوجستند.وسطشانکوبیدوبرداشترایعتیسرو

گریختندوجهیدندو هروسویکرفتکدامشانهر.

شدتلفشکلیبهکدام ایستادهروپیادهوسطیکیشان.

بود وببینندرااوواضحهمهتاخداچراغزیردرست.

همشاید.نداردهراسیمرگازبدانند

خوددرگریزبرایتوانیدیگر

.بودپذیرفتهراخودتقدیرودیدنمی

کهکشیدهآبموشاصطالح

همینجاازکنممیفکرگویند،می

باشدگرفتهنشأت کهراآبهمهایندانستنمیبیچاره.

بیاوردباالچطوراستخورده موشاستفراغلحظهآنتا.

بودمندیده الاقلموشبچهنگذاشتوآمدآدمیبچه.

بخوانداشهدیوکندچاقنفسی آمادهمحکومآنکهبی.

گذاشتراسرشبخورد،راغذایشوآبآخرینوشود

دستبهکدامهردیگردوتای.کردنیمدووگیوتینالی

شدندتلفسردارانازیکی رضایکیسعید،یکی. هر.

کهحاالحاال،وبیرونکردندپرتراافتخارشانسندکدام

پیروزماکهحاالمشخص،فاتحونژادبودشدهتمامکار

بود،کردهامضاءراطرفهیکقراردادپایدشمنوبودیم

االح بودبدبختیاولتازهحاال... امانبودممتوجهاولش.

کردمیبَرآوُردراواردهخساراتعمقداشتمغزمکَمکَم

عاجزآندرکازو هیچبازسازیعملیاتدرسعید.

نکردمشارکتی نمادعنوانبهتنهاخواستمیدلش.

بماندباقیجانفشانیوفداکاریدوران اوازچههر.

کهراهاییاِفدیاِمخداروتووبیاکهدیمکرخواهش

بهنیستیم،بلدماوببندجایشانسردوبارهایکنده

.رفتدَرزیرشازالحیلحیلتهزارباونرفتخرجش

انجامتنهاییبهراکارهاتمامشدیممجبوررضاومن

دهیم روفیدیموسابیدیموشستیم. ازجمشیدیآقای.

بخرینموشمرگحتمن»:گفتونداختانگاهیدرالیه

«.خوبههمیاچسبییتلهایناز.برنگردندیگهتابذارین

کفشبهمزینپاهای.ماشینشسمترفتمیداشتزنی

دوبارهوکردمیبلنداحتیاطبارابلندشپاشنه

پِرتمامکنیدباوروگرنهشدنمیرویش.زمینگذاشتمی

بهروکرد،بازکهراماشینشدَرِ.باالدادمیرااشپاچهو

کشیدفریادرضاومن سطلتوبِندازینِشونالاقلآقا»:

:گفتتریپایینصدایبا«.خیابونوسطنهزباله

صالحامادوختیمچشماوبهدوهررضاومن«.کثافتا»

بدهیمراجوابشندیدیم رفت،کهزنرنگسفیدپژوی.

سهراب»:گفتوکرداشارهنخیاباوسطبهانگشتبارضا

هفتایناگنمیکههمینهبَرا.شدهزندهشونیکینِگا،

.کردمدنبالرارضاانگشتامتدادنگاهبا«.دارنجونتا

قایمپیکانیچرخزیرسالنهسالنهآرام،خیلیموشیبچه

«.بُکُشِشبرو»:گفتمرضابهرو.شد

گفتوبرگرداندرارویش من»:

ندارمروکارانایجرأت دِلخیلی.

نگاهشمتعجبلحظهچند«.نازُکَم

کردم چندآدمهمانآدماینآیا.

بودپیشدقیقه مغازهبیرونرفتم! ماندهکارکلیهنوز.

صاحبنظری،آقای.گرفتمراامپیشانیعرقدستبا.بود

بیرونآمدهمسایهسوپرمارکت چه»:گفتزنانپوزخند.

اصل.باشینمواظب»:دادمپاسخجدی«سهراب؟کنیمی

شمایمغازهتواومدنظرمبهکاریه پُرِکهمغازَتونَم.

دارهزیادشدنمقایمجایوغذاست اونجامنرهوقتیه.

رو.ایستادکنارمانوآمدسعید.خندیدنظریآقای«.بِزاد

کردنظریبه گفت. زودکردین،پیداشروبزرگهاگه»:

کنینصدام «.کردبایدچکارجونِوَرااینبادونممیمن.

باداردکردوانمودودهانشکنارآوردراراستشدست

دستیکهایدندان.کندمیراایفرضیموشسردندان

برامکتابیادبهگذاشت،مینمایشبهکهراسفیدش

هایدندانبهسعیدآسمانیِنژادهایدندان.افتادماستوکر

■ .بِکیتندگفمیدراکوال





















.ماشینشسمترفتمیداشتزنی
رابلندشپاشنهکفشبهمزینپاهای

دوبارهوکردمیبلنداحتیاطبا
 .زمینگذاشتمی



 

 9314 رخداد ماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و هشتم شماره 11

 «شبی در ونیز» داستان کوتاه 
«مرضیهجوکار»نویسنده



شدهخیرهکوچولویشزنِصورتِبهمردزود،صبح

باتناقضدرکهبازشنیمهگوشتالویهایلببهبود؛

هایلببهوبود،زنانهشدتبهصورتشیگانهبچهگردی

...دادمیکاهویساقهطعمکهکردفکراشمنشیباریک

بهکمرنگایقهوههایچشمباوشدبیدارناگهانزن

.«باشمداشتهحیوونیهخوادمیدلم:»کردنگاهمرد

داشتتقاضاییکهبودباراولین :پرسیدخندهبامرد.

«آپارتمان؟تویحیوونیه»

»نشستوزدکناررویشازرانازکپتویزن یه:

...«مثالً...کوچولوحیوون

.«خرگوشیه:»گفتمرد

.«اردکجوجههمشاید...خُبخرگوش؟:»گفتزن

زن.خندیدبلندو...«پلنگتولههمشاید:»گفتمرد

نخندید بودییرویاهایشچشم. مرد.

هایچشم»کردمیفکرهمیشه

وقشنگتشبیهیک«ییرویا

شعرهاتویفقطکهاستایکلیشه

آیدمی زنهایچشمدررویاولی.

جنسازپردهیکمثلزد؛میموج

...اشک

*

بودگرمیبعدازظهر بهوکردتعطیلراکارشمرد.

برگشتخانه وسیشمارهدکمهوشدآسانسورسوار.

دادفشارراشش رابرجطبقهآخرینکهاینازهمیشه.

کردمیغروراحساسبودخریده رویمعمولطبقزن.

یهمهسوژه.کشیدمینقاشیوبودکشیدهدرازشکمش

تفاوت.داشتبالکهسانفرشتهزنی:بودیکیهایشطرح

وبلوندموهایباکشیدهصورتیگاهیبود؛هاچهرهدر

...تیرهمویوچشمباگردصورتیگاهیروشن،هایچشم

عقاب،داشتند؛راهاپرندهبالهافرشته-زنازبعضی

ایشیشههایبالحشرات؛بالبعضی...دریاییمرغقناری،

پروانهنقشخوشهایبالسنجاقک، کردمیتعجبمرد...

وزندههایرنگترکیبوخطوطدقیقجزییاتوقتی

دیدمیرادرخشان :پرسیدمیکوچولویشزنازگاهی.

«دیدی؟طالییعقابحاالتاتو»

.«ببینمخوادمیدلمخیلیولی.نه:»گفتمیزن



»یدپرسمیمرد همهاینچطورپس:

«کنی؟مینقاشیشقشنگ

»گفتمیسادگیبهزن دانستمیمردو.«دونمنمی:

.گویدمیراستکه

هازنیهمه.بودمشترکهانقاشییهمهدرچیزیک

ولیداشتند،زنانههایبرجستگیوبالغهایجسم

.بودکردهحفظراخودیکودکانهمعصومیتهایشانچشم

هایشاناندامزودرسبلوغاسیرانگارهاکودک-زناین

...متعجبودرخشانگرد،هاییچشمبابودند؛

*

گذراندندهمباراخوبیبعدازظهر یکبانسایهزیر.

بستنیونشستندفلزیسفیدهایصندلیرویکافه،

فروشیبازارچهبهسریبعدوخوردندفرنگیتوت

زدندحیوانات یهاخرگوشبهزن.

مرطوبشانیصورتهایدماغوسفید

چسبیدههمبهصندوقتوی.کردنگاه

بودند کفیاندازهبههاآنازبعضی.

بودنددست »گفتفروشنده. اینا:

.«خورنمیشیرهنوز

نزدحرفیزن هامیمونقفسبه.

شدندنزدیک جیغهامیمونبچه.

:گفتزن.نددکرمینگاههاآنبهتمسخرباوکشیدندمی

!«هستنتربیتبیوتخسهایپسربچهمثل!ببین»

...ببینرویکیاین!بانمکنخیلیعوضش:»گفتمرد

کراواتبراشوکنیممیتنشقرمزیقهیجلیه

.«بندیممی

انداختباالشانهزن هایسگوزبلهایسنجاب.

ها،آکواریومقسمتبه.نکردندجلبرااوتوجههمپاکوتاه

...«خوشگلهایماهی:»گفتمرد.نکردهمنگاهحتیزن

وکشیددستگردنشازآویزانماهیگوشبهزن

...«دلتنگندهاماهی:»گفت

»کردفکرخودشبامرد چراکند؟نمیاعتراضچرا:

...«چسبناکوگرمهایماسهازساحل،اززند؟نمیحرفی

شدپریشاندلیلبیو »پرسید. طاووسیهدلتشاید:

...«کهباشکوهدمباطاووسیهخواد؟می

هانقاشییهمهدرچیزیک
همهبودمشترک هازنی.
هایبرجستگیوبالغهایجسم
هایشانچشمولیداشتند،زنانه

حفظراخودیکودکانهمعصومیت
 .بودکرده
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پرهایبابود؛طوطییک.بودشدهخیرهجاییبهزن

قرمزیبرگشتهنوکوبراق »گفتمرد. طوطیعجب:

!«رنگارنگی

»گفتهندییلهجهبافروشنده جزایرازمستقیم:

.«آمدهکارائیب

!«واقعاً؟:»زدلبخندمرد

»گفتهندیمرد سته«ارکیده»اسمش: هشتبه.

!«بگوخیربهروزآقابهارکیده،...گویدمیخیربهروززبان

...«تنگهدلم...تنگهدلم...تنگهدلم:»گفتطوطی

!«بامزهچه:»خندیدمرد

...«بامزهچه...بامزهچه...بامزهچه:»گفتطوطی

.شدبلندترمردیخندهصدای

.«آقاهستکمیاباسمشمثل:»گفتهندیمرد

:پرسیدو«دروغگو»گفتآهسته.خندیدمیهنوزمرد

«بخریم؟همینو»

.«گرونهخیلی:»گفتمیلبیزن

»انداختباالشانهمرد نیستمهم: اومده،خوشتتو!

.«دارمدوستشمنم.خوایمیاونونه؟

»برداشتطوطیازرانگاهشزن و«خوامشنمی:

.رفت

»دویددنبالشمرد نداری؟دوستش:

!«محشره.سکنندهسرگرمخیلی

نزدحرفیزن کردفکرخودشبامرد.

روطوطیاینبود،نوازندهپیرمرداگه»

.«دادمییادشخوندنآوازوخریدمی

بودایستادههاپرندهقفسکنارزن ها،خروسومرغ.

.کردندمیصداوسرهامرغابیوهابوقلمون

کردنگاهشمنتظرفروشپرنده »پرسیدزن. اینو:

«فروشی؟می

روبالش.بودپسربچهیهمالاین؟:»گفتفروشپرونده

«خوایش؟می.کنهپروازتونهنمی.چیده

.«بخربرامهمینو:»کردنگاهمردبهزن

!«همین؟فقط:»پرسیدمرد

*

»پرسیدزنکهبودندآسانسورتوی کارائیب:

«کجاست؟

...دوریلیخ:»بدهدزیادیتوضیحکهندیدلزومیمرد

جامائیکا هائیتی... !کوچولو»کردفکر .بودخسته...«

کردهباورروهندیمارمولکاونهایحرف :گفتو.«

بودیمخریدهروارکیدهکاش» یپرندهچه.

!«انگیزیشگفت

مثل.نداشتهاطوطییهیبقبافرقیهیچ:»گفتزن

.«تکراریهایحرفزد،میحرفاونا

.بودچسباندهاشسینهبهمحکمارمقوایییجعبه

*

بودرفتهفرومخملگودمبلتویزن راماهیگوش.

گوشامواجیخفهصدایبهوگرفتهگوششنزدیک

یهباید:»گفتکرد؛میچکراشایمیلداشتمرد.دادمی

بسازمبراشحسابیودرستقفس مقوایییجعبهاین.

.«یارهنمیدوامکه

«قفس؟»:آمدخودشبهزن

«کنی؟میفکرچیبه:»کشیدکارازدستمرد

»گفتزن یدربارهایقصهکردممیفکرداشتم:

«کنن؟میپروازاونادونستیمیتو.بنوسیمهاکفشدوزک

بههرگزاشمنطقیومنظمذهنولیدانست،میمرد

بودنکردهفکرهاکفشدوزکپرواز اهمیتیچهاصالً.

وجودکائناتدرپیچیدهومهملمسائهمهاینداشت؟

داشت »گفت! مفیدنکشاورزهابرایاونا: روهاشته.

.«خورنمی

»گفتزن ریحانبرگرویدیروز:

روهاسبزیایندونهمیخدا.کردمپیداش

نچیدهدنیایمزرعهکدوماز دفعهیک!

پریدوآوردبیرونروهاشبال وقتهیچ.

کننپروازبودمندیده خیلیکهاینبا.

بهسنگینکهبراقنوتپلوگردقدراونهستن،کوچولو

.«یانمنظر

ونکرده،فکرموضوعاینبهحالبهتاکهگفتمرد

.بخردداستانکتابیکهمسرشبرایگرفتتصمیم

منحرفهارشتهف-زنازفکرشمدتیبودخوببرایش

.شود

*

.دادگوشوایستادرسید،خانهبهمردشبدیروقت

انگار.همهمهازپرسکوتیبود؛ساکتمعمولطبقخانه

هوادرهافرشته-زنسرانجامبیهایزدنبالصدای

بودبردهخوابشدفترچهرویزن.داشتجریان تهبوی.

دمیامغذاگرفتگی رافرورفتآشپزخانهبهپانوک.

کردخاموش نبودگرسنهخوشبختانه. رادفتروبرگشت.

کشیدبیرونزنبازویزیرازآهسته بودشدهوسوسه.

همهاکفشدوزک:»بودنوشتهاولخط.بخواندرااشقصه

مخملگودمبلتویزن
ماهیگوش.بودرفتهفرو
گرفتهگوششنزدیکرا
امواجیخفهصدایبهو

 .دادمیگوش
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کنندمیپرواز همینفقط.« .بودسفیدصفحهیهیبق...

ترکشیدهروزبهروزکهکردنگاهزنصورتبهمرد

شدمی خواباندشتخترویوکردبغلش. خیلیوزنش.

توی.گذاشتعسلیرویراکادوپیچیبسته.بودشدهکم

مشورتفروشکتاببابود،گشتهخیلیهاکتابیقفسه

شازده»کهرسیدندنتیجهاینبهدوهرباالخرهبود؛کرده

.استمناسبیکتاب«کوچولو

کردمیسعیآورد،درمیراهایشلباسکهطورهمین

اقسنجخواباتاقدیوارودربهکههایینقاشیبهنگاهش

وکردخاموشراچراغ.نیفتدبود،شده

کشیددرازهمسرشکنار ولی.

ایحشره-ایپرندههایبالیهمهمه

بودسرشتوی کاریهمبالشتفشار.

.نکرد

*

یدکمهوشدآسانسورسوارمرد

پیرمردبابرد،بیرونراماشینوقتی.دادفشارراپارکینگ

.«سالم:»گفت.ودبخریدهتازهنانپیرمرد.شدروبرو

دادنددستهمباماشینیپنجرهاز :گفتپیرمرد.

سونات۲۱.رسیدهبرامتازهکاست.بزنیدمنبهسریک»

.کردتشکرمرد.«پاگانینیاز

کردمیپابهپاپیرمرد »گفت. کنمفکر: کنمفکر...

!«کنهمیمدیوونهدارهتنهایی

«چطور؟:»پرسیدمرد

.«زنهمیسرمبهخوابیبیهابش:»گفتپیرمرد

.«طبیعیه.نیستمهمیچیز:»زدلبخندمرد

یکشماآپارتمانبامپشتروی:»گفتآهستهپیرمرد

!«بینممیپری

خندیدمرد »دادادامهپیرمرد. باکهنازپرییک:

.«کنهمیبازیهاپرنده

«ها؟پرنده:»پرسیدمرد

»گفتپیرمرد پرندهصدها: ماهنورزیرپریموهای...

زنهمیسوتاونوکشهمیشعله سوتقشنگخیلی.

زنهمی ...سرشگرفتنکجهاش،دستدادنتکونطرز.

!«آشناستبرامجورهایییک...خب

»خندیدپیرمرد پسرمشدمپیرحسابی: بهحتماً.

.«بیادیدنم

*

راقفسدرمرد.ریختمیارزنکبوتربرایداشتزن

»تگفوکردباز بیا: تواینبذارش... کوچولوینهیآیه.

.«جااینکنوصلهم

«چرا؟:»پرسیدزن

»دادجوابمرد زنهمیگولشآینه: فکرطوریاین.

.«نیستتنهاکنهمی

اوبهروشنهایچشمباودادجلورااشسینهکبوتر

زدزل دارهفرقلعنتی»کردفکرمرد. دیگهکبوترایبا!

دارهفرق »دزدیدرانگاهشو!« دیدنرممیسریه:

پیرمرد .سرشبهزدهگمونمبیچاره.

!«زنهمیسوتنفریههاشبگهمی

:کردنگاهشروشنهایچشمبازن

«سوت؟»

.انداختباالشانهوخندیدمرد

»پرسیدزن پیرمردکنیمیفکر:

«داده؟دستازروشحافظه

وقتیهاآدم»:دادتکانراستوچپبهراسرشمرد

!«شنمیبچهشنمیپیر

*

«بزنم؟سوتدیمییادم:»گفتزن

و!«البته:»برداشتمانیتوریصفحهازرانگاهشمرد

.کردکِیفتازهسرگرمیاینازهابچهمثل

»گفتزنبه کننگاهحاال: وکنجمعروهاتلب...

...«جوریاین.بدهبیرونآهستهرونفست

داشتذاتیاستعدادهمموردایندرزنانگار چون.

وشفافمحکم،ریتمیبازد؛میسوتمردازبهترخیلی

...پرنفوذ

*

راشیکارهاوچرخیدمیآپارتمانتویزنانسوتزن

دادمیانجام وشد،میهماهنگکمکمسوتشصدای.

خودشبهآهنگینومنظمشکلیآهستهآهسته

ماهیگوشیکدرکهدریااصیلآوازهمچونگرفت؛می

حیرتبامردروزیککهاینتا.باشدشدهحبسمارپیچی

کهشادآهنگیداد؛گوشباشکوهآهنگیبهلذتو

.بودپنهانآنهایبموزیردرآشناداستانی

*

»کردبلنداشنقاشیرویازراسرشزن .سالم:

!«کنمدرستشامرفتیادم!واییا...اومدی؟

نیستمهم»:گفتمرد خوردمساندویچمن. ...بیا.

.«گرفتمهمتوبرای

وشدآسانسورسوارمرد
.دادفشارراارکینگپیدکمه
بابرد،بیرونراماشینوقتی

شدروبروپیرمرد نانپیرمرد.
.«سالم:»گفت.بودخریدهتازه

 



 

 9314 رخداد ماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و هشتم شماره 11

.«نیستمگرسنه:»انداختکاغذرویرامدادرنگیزن

!«خورینمیغذاهمگنجشکیهقدر:»گفتمرد

اشتیاقبا.کردبازراهایشدستوشدبلندجااززن

»گفت کننگاهمنبه: کردموزنروخودمامروز! پنج.

«نشده؟ظریفاندامم!کردمکمکیلو

روی«خرسهپوه»عکسکهاشصورتیشرتتی

زدمیزارتنشبهبود،اشسینه دستصورتشبهمرد.

»کشید ببین: شدهآبهاتلپ! الغرترروزهرصورتت.

!«کوچولوشیمیزشتداریحیفه؛.پریدهرنگت.شهمی

چرخید،میخانهدرخودشبرایآزادانهکهکبوتر

زدزلمردبهوایستاد کبوترهایچشمازکهمرد.

.برگرداندرارویشترسید،می

»گفتوچرخیدخودشدورزن شدمسبک: خیلی.

!«خوبیهاحساس

»کوفتخودششکمبهمرد رژیمبایدکهمنماین:

!«تونهبگیرم

ترباریکروزبهروززنشگردنبودگفتهاشمنشیبه

»شودمی مثلکوتاهموهایاونبا:

شدهعروسک دارهذرهذرهزنم.

.«شهمیترکوچیک

»بودزدهپوزخندمنشی زنت؟:

ایندارید؟همبامشترکیحرفهیچ

نباتآبکهمیمونهایبچهمثلدختر

.«باشنگرفتهازشزوربهروچوبیش

بودبرخوردهمردبه توانستمی.

یمنشسالوسنبهوقتیکوچولویشزنکهکندتصور

شبیهبیشترحاالگرچهشود؛میلعبتیچهبرسد،

پنهانمادرمرغبالزیرخواستمیدلشکهبودایجوجه

.شود

*

یدکمهوشدآسانسورسواررفت؛روبروبرجبهمرد

راپیرمردآپارتمانزنگ.دادفشارراششوسییطبقه

.«توبیالطفاً.بازهدر:»گفتپیرمردصدای.زد

پیپوبودنشستهایگهوارهلیصندرویپیرمرد

کشیدمی پرراجاهمهبلککاپتانتوتونشیرینعطر.

.بودکرده

»گفتمرد سالم: آوردمروشماکاست... متشکرم،.

.«بودمحشر

وسادهمبلمانبهمرد.زدمیموجهوادرآشناچیزی

موسیقیچه:»گفتوکردنگاهپیزابرجازبزرگیتابلوی

!«زیبایی

یکمثلرااشکهنهویولون.زدپکپیپشبهرمردپی

خواباندهمخملکوسنیکرویباارزشوشکستنیءشی

.بود

داشتعجیبیاحساسمرد »گفتناگهان. اینمن:

.شدپریشانو.«شناسممیروموسیقی

.«اشتراوسیوهان:»گفتپیرمرد

»گفتمرد .شناسممیآبیدانوببارواشتراوس:

...«ولی

»»زدپکپیپبهرمردپی «ونیزدرشبی: اُپرت،این.

.«بودهمسرمیعالقهمورد

کشیدشیموهابهدستیمرد »بودآشفته. منولی:

.«نشنیدمروآهنگاین

.«باشیشنیدهجاییشاید:»گفتپیرمرد

جااونآخه»کردفکرمرد روستایاونتوی...

...«ساحلییدورافتاده

«؟...شماهمسر:»پرسید

وبستراهایشچشمپیرمرد

»کشیدآه ترکمنوهمسرم:

تابستانیگرمشبیککرد؛

ایتالیابهبرگشت هرگفتمی.

گُندوالسواربینهمیخوابشب

گردشماهنورزیروشده

کنهمی آبهایکانالونیزهایخیابوندونستیمی...

!«کنههواییروآدمکهکافیههمینهستند؟

روچیزاییچهفهمهمیتازهشهمیپیرقتیوآدم...آه

.«دادهدستاز

:پرسیدناگهانو!«باشهشنیدهمحاله:»کردزمزمهمرد

«بینید؟میروپریهمهنوز»

!«البته:»زدپکپیرمرد

اونسوتآهنگ...اتفاقحسببر:»کردمنومنمرد

«نیست؟همین...پری

»زدلبخندپیرمرد یکبینید؟میرویاهمشمانکنه:

«مرد؟دوبرایمشترکیرویا

*

پریدخوابازهمهمهصدایباچندبارشب، عرق.

لرزیدمیوبودکرده وآراموشفافهایپلکبازنولی.

خوابازهمهمهصدایباچندبارشب،

پرید لرزیدمیوبودکردهعرق. ولی.

دهانوآراموشفافهایپلکبازن

بودخوابیدهکنارشبازنیمهگوشتالوی

.کشیدمینفسمنظمو
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نفسمنظموبودخوابیدهکنارشبازنیمهگوشتالویدهان

...کشیدمی

*

دادمیدانهکبوترشبهزنانسوتداشتزن کبوتر.

.شدمیترگستاخروزبهروزوبوداوزدنوتسعاشق

بغوبغوخرامیدمینفرهدوتخترویهاوقتبیشتر

کردمی کبوتربهکهبودگفتهاشمنشیبهمردوقتی.

بودخندیدهغشغشاوکند،میحسادت خندیدقدرآن.

ورنجیدهوشدهساکتیکهوولیدرآمد؛اشکشکه

»بودپرسیدهمردازعصبانی ام؟چکارهمنوسطاین:

«مشاور؟یاصبورسنگ

»پرسیدمرد «؟یشناسیمرواشتراوسیوهانتو:

.استایاحمقانهسؤالدانستمیخودش

«چی؟:»کردنگاهشآرامزن

»پرسیدمرد خیلیشنیدی؟کجاازروآهنگاین:

!«کنیمیاجراشسوتباعالی

روآهنگنای:»فشردسینهبهوکردبغلراکبوترزن

«نیست؟یادت.ساختمخودم

یهخوادمیدلتداری؟دوستروموسیقی:»گفتمرد

بادیسازیهباشی؟داشتهساز فلوتمثالً... تونیمی...

.«ببینیآموزش

.«ندارمدوست:»گفتزن

»گفتمرد !اومدیدنیابهآهنگسازذاتاًتو:

«دونستی؟می

»گفتزن بکشمنقاشیخوادمیدلم: هایزنهنوز.

.«نکشیدمکهموندهزیادی

»کشیدراحتینفسمرد داریدوستطورهر:

«بگی؟منبهبخواددلتکههستچیزی.عروسکم

!«دارمرازیهمن...بله:»کردنازراکبوترزن

.کردحبسرانفسشمرد

شبحیهخواباتاقیپنجرهازشبهرمن:»گفتزن

.«ندبلموهایباشبحیه.بینممی

»خندیدودادبیرونرانفسشمرد نیستشبحاون:

.«سنوازندهپیرمرد!عروسک

«نیست؟زندانیغمگینروحیهاونپس:»پرسیدزن

خودشنتوانستمرد.بودنگرانوجدیکامالًزنلحن

کبوتر.خندیدبلندوکشیدآغوشدررااوکند،کنترلرا

زنگردنرویردمبزرگدستبهوکردایخفهبغویبغ

.کشیدپسرادستشمرد.شدخیره

*

شدبیدارسرشدرهمهمهفشاراز وبودکردهعرق.

زدمینفسنفس یپردهپشتازنورشوبودکاملماه.

ریختمیاتاقبهتور رختخوابولیکرد،درازدست.

...خالیوبودخنککنارش

اینازگاهی.خوابیدهتختپاییندوبارهشایدکردفکر

وسالنتوینهتخت،زیرنهنبود،زنولیکرد،میکارها

آشپزخانهنه قابتویهنوزدیواررویهایفرشته-زن.

...دمیامسوتیخفهصدای.بودندزندانیکاغذها

دویدبیرونآپارتمانازبرهنهپاهایبامرد راپلهراه.

رسیدبامپشتبهوکردطی یگرمتابستانیشبنیمه.

بود وبودکردهجذبراخورشیدگرمایتمامماهانگار.

سرشهمهمهصدایبا.پاشیدمیزمینبهمهتابباهمراه

...کردبلندرا

زدمیبرقماهنورزیرپرندهصدهابال شیزانوها.

ودورولرزیدمیزد،میموجهوادرآشناییملودی.خمید

شدمیدورتر »گفتخودشبامرد. راآهنگنایمن:

«کجا؟...غربی؟هندیونان؟ایتالیا؟کجا؟!امشنیده

پوشاندراماهرویثانیهچندهاپرندهیهیسا یک.

دیدراپریموهایسرخبرقکوتاهیلحظه نظربه.

.پرسبکیبهباشد؛سبکخیلیرسیدمی

یپنجرهبهوکندآسماناززوربهرانگاهشمرد

کردنگاهروبروبرجششموسییطبقه راپیرمردشبح.

نگاهاششبانهیرویابهای،نقرهبلندموهایباکهدید

 ■.کشیدمیپیپوکردمی
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 «تاکسی» داستان کوتاه 
«نیماکلوندی»نویسنده


همخودمرادلیلش.گرفتمفاصلهخانهازکمی

ایندروپیادهپایباشبموقعاینچراکهدانمنمی

امآمدهبیرونبهسردهوای امشدهخسته. دردمیپاها.

ایستگاهخیابانانتهای.نداردحرکتتواناییدیگروگرفته

بینممیراتاکسی رسدمیآشنانظربه. کهزمانیمثل.

بینممیخوابدرراهاصحنه آنبهزحمتبهراخود.

رسانممی .نشینممیکسیتاایستگاهفلزینیمکتروی.

شودمیتمامخیابانکهجایی.استخیابانانتهایقاًیدق

اینوسطدرستایستگاهورسدمیدوراهیبهو

ایستگاهایشیشهسقفپشتازکهماهبه.دوراهیست

شبموقعایندانمنمی.موشمیخیرهکندمینماییخود

سرپشتبهام؟نشستهاینجامنکههستتاکسیاصالً

است.هامغازهیهمهیکرکره.کنممیگاهن بست

.اندرفتهخواببهایستادهخیابانیهیحاشهایچراغ

خواببهایستگاهصندلیزیرایگربه

رفتهفروعمیق هممنکاش.

بهاالنهمین.جاهمین.توانستممی

خیابانسویآن.رومخواب

.سپردهجانجادهدرآغوشایتاکسی

.امندیدهحاالتارااشبهمشا.دانمنمی

یشهیشرویبزرگیترک.نارنجیرنگبهایتاکسی

با.اندشکستهماشینجلویهایچراغ.استتاکسیجلوی

حرکتتواندمیهمهنوزتاکسیاینآیاگویممیخود

تلفن.بردمیخانهبهرومنوتوانستمیکاشکند؟

نگاهراساعتتاآورمیمدرکاپشنمجیبازراهمراهم

.داشتشارژکهمطمعنمنهاما.شاید.شدهخاموش...کنم

جداآغازبهثانیهسه.اندازممیاممچیساعتبهنگاهی

...۱...۸.تقویمازبرگیکشدن

قاًیدق.عمیقخوابی.رفتخواببهساعتچرادانمنمی

.شدمجداجهاناز.ترسممیکمکم.نوروزیتاثانیهیک

کجاکهدهماطالعکسیبهتوانمنمی

تازه.بلدمکهراخانهراه.برگردمخانهبهپیادهباید.هستم

آشنامنبرایدیگرهمایستگاهاینحتیکهفهمممی

من.آمدماینجابهچگونهمن.خیاباناینحتی.نیست

با.آنجاستمنیخانه.گرفتمفاصلهخانهازکمیتنها

چراغنورکهکنممیاشارهبانخیاانتهایبهدستم

بلندرادستمشوممیخوشحال.زندمیراچشممماشینی

تاکسیکهفهمیدمکجااز.تاکسیزنممیفریادکنممی

آرامیبهدیدم؟خوابدرهمرواینشاید.دانمنمیبود؟

سواررودمیکجابهبپرسمآنکهبدون.کندمیترمز

رادستشکسیانگار.کنمفراردارمدوستفقط.شوممی

ترسبا.بلعدمیذرهذرهرانفسموگذاشتهامخرخرهروی

نفسی.ایمشدهدورایستگاهاز.کنممینگاهسرپشتبه

گویدمیوکندمیآرامییسرفهراننده.کشممیراحت

نزدیکبیشترشویمدورچقدرهر

.شدمرانندهمتوجهتازه.شویممی

ومرتبموهاییبا.انسالمیمردی

دستیکشلواریوکت.شدهشانه

دستبربراقیهایدستکش.مشکی

چشمانشبرکهدودیعینک.کرده

جاییرااشمشابهحاالتا.کندمیجلبرانظرمزده

با.اشتاکسیحتینهوهایشلباسنهعینکنه.امندیده

هآنکبی.کنممیسالماوبهترسباوهمراهضعیفصدایی

عادتنباشنگران.دهدمیپاسخبکندمنبهنگاهی

ضعیفییخنده.کنندمیرفتاراینگونهاولهمه.کنیمی

دهدمیمرگبویدهانش.کندمی جمعکمیراخودم.

تعجب.شوممیخیرهبیرونبهتاکسییپنجرهاز.کنممی

خوابدرحتیراهااین...نیستآشنااینجاچیزهیچنکن

شماپرسم؟میودهممیقورترادهانمآب.اییدهندهم

آمدهبندزبانمچطوری؟ .ندارمرازدنحرفتوانایی.

کهآنیازبیشترخیلیگویدمیودهدمیتکانراسرش

کوچکیپاکتکتشجیبداخلاز..دانممیکنیمیفکر

رادستم...اینجاستهایتسوالتمامجواب.آوردمیدررا

عقبرادستشناگهان.بگیرمراکاغذتاکنممیدراز

راپاکتبدیقولباید.شرطیکبه:گویدمیوکشدمی

قول.کنممیقبولودهممیتکانراسرم.نکنیباز

ایتاکسیخیابانسویآن
.سپردهجانجادهدرآغوش

دانمنمی حاالتارااشمشابه.
 .نارنجیرنگبهایتاکسی .امندیده
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هایدندان.زندمیلبخندی.گیرممیراکاغذ.دهممی

شودمینمایانزردش چیزهمهاینجاگویممیخودبا.

عملقولمبهوباشمعادیمنایدبچراستاعادیغیر

کوچکیکاغذیوکنممیبازراپاکتسرعتبهوکنم؟

وکشممیعمیقینفس.خنددمیفقطاو.استآندر

بهتعجببا.آورممیبیرونپاکتداخلازراکوچککاغذ

درچیبخوانبرایم.خنددمیتنهااوو.کنممینگاهآن

نبایدکهگفتم.کنممینگاهاوبهعصبانیتبانوشته؟آن

همدرافکارم.امشدهخسته.امشدهعصبانی.کنیبازاالن

به.روممیکجابهوهستمکجادانمنمی.خوردهگره

گویممیراننده خواهش.ببرخانهبهرومنلطفاًآقا.

رویرادستم.کجاهستمدانمنمی.امشدهگممن.کنممی

تمام.کردنگریهبهکنمیمشروعوگذارممیسرم

.بندممیراچشمانم.کنممیخواهش.شدهقرمزصورتم

...۲.شمرممیخودبا.دونممی.استکابوسیکتنهااین

شمردنبهودهمنمیاهمیتی.خنددمیبلندبلندراننده

دهممیادامه .۱ مثلهمتو.توانینمیدانستممی...

بازکهراهایمچشم...۸زنممیفریادبلندصدایبا.ایبقیه

.امنشستهتاکسیایستگاهفلزینیمکترویکنممی

نگاهساعتمبهناراحت؟یاباشمخوشحالدانمنمی

برگیک.کردحرکتبهشروعساعتشمارثانیه.کنممی

به.بازگشتمجهانبهدوبارهگوییشدکندهتقویماز

.اندبستههاهکرکر.کنممینگاهسرپشتهایمغازه

.اندرفتهخواببهایستادهخیابانهایچراغ

سویآنبه.کردمپیدانجاتمن.کشممیراحتینفس

درکهکوچکیکاغذ.زدممیحدس.شدمخیرهخیابان

.استدارخندهبرایم.کنممیبازراامکردهمچالهدستم

نگاهخیابانانتهایبه.توستباانتخابنوشتهآنروی

کهنیستنممطمعن.زندمیراچشممماشینینور.کنممی

نهیاشوممیآنسوار بهایتاکسیدارماطمیناناما!!!

 ■ .آیدمیسمتمبهنارنجیرنگ
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 «روز اول»کوتاه داستان  
«دوستعلیرضالطف»نویسنده

 

بودبردهخوارموکلفتی،واسهمادرم،کاربصااولش-

اومدهورشیکمبابعدسالیهزنش،دستورخونش،

.خودمونپیشگردوندبرش ..نه.. ...مردباباماولشنه.

یهوقتایی،یهبنااوستا.زدمیکتکمساعتبهدممادرم

هرکرد،میدوالمنداخ،میگیرمتنهاساختمون،توگوشه

درسگفمیمادرم.کردمیباهامخواسمیدلشکاری

نیگربچشوزایید،کهخوارم...کهخوندمنمیبخون،

ازمادرمدادن،نمیشناسنامهبشنداش،باباداشتیم،

چهمن...نبردجاییبهراکرد،شیکایتکارشصاب

نداشتمدرسحواساولشمازخوندم؟میدرسجوری

بود،خریدهقاضیوودادگاهوپاسگاهکارش،صاب...که

اسمبهقالبیشناسنامهیهکارهصابخودهم،سرآخر

خوارشرازوخوارمدستدادکرد،جورکارگراشازیکی

ساختمون،سرکار،سررفتممی...شدخالصمادرمو

کارصابکفشایتو...بودمبچه...بریگچسیمانکاری،

سرمبهستدوقتایییهبنااوستا...شاشیدممیمادرم

...کردمیخرمحقوقم،روزاشمیبیشترزاردوکشید،می

عادتدیگه...مردخورد،روتاسهماغصهکهبسمادرم،

شدم،میدوالسکو،بهزاشتممیدستاموبودم،کرده

درصدامسوختم،میگرفتم،میگازلبموبستم،میچشامو

دادهمشاولشازشهرداریرییسهمین...ومدانمی

ریختنکهسوختمسوختمزدداد...دادمیفشوزدمی

هممادرموکارصابهمخواسمیدلم...زدنکتکمسرمو

دیگهشدمکهترگنده...نداشتمزورشوبکشم،روبنااوستا

کردم،میکارشبتاصبحنداشت،کاریباهامبنااوستا

بزرگکهخوارمبچهدادم،میمنبچشووخوارمخرج

...گفمیمادرم...کردمیکارخودمپیششد،

ووزنپرکنترل،بدونشود،میبلندبازجوافسردست

حجمدرسیلیصداینشیند،میمردصورترویمحکم

صندلیرویاززند،میفریادیمردپیچد،میاتاقخالی

صورتشرویرادستششود،میولواطاقکفوافتدمی

استداغاغدسیلیجایگذارد،می سوتگوششتوی.

.شنودمیرابازجوافسرصدایسوت،همراهکشد،می

روروزچنداینماجرایگممیقحبه،مادرشوخفه-

کردحسینقصهمنبراداریاونوقتبگو،اولاز

کارسرمنوکنی؟میتعریفبچگیتودادنوشبستری

بایداینکهمثلقرمدنگ،مرتیکهگذاشتی

خواد؟میقپونیدوبارهدلتبیارم،جالتوحادوباره

مقابلصندلیرویوشودمیبلندزمینرویازمرد

افسربهروکشد،میتیرکمرشنشیند،میبازجوییمیز

:گویدمیبازجو

کتکاینقدهخوردم،گهکردم،غلطسروان،جنابنه-

بگینچیهربگم،کجاشوبگم؟چیکردم،قاطیخوردم،

.گممی

رامردسرمویایستد،میمردصندلیپشتبازجوسراف

باکشد،میعقببههمبارامووسرگیرد،میمشتدر

زمینبهگرمپیمردپراند،میرامردزیرصندلیلگد،

ماندمیباقیبازجودستدرمومشتیوخوردمی افسر.

ودهدمیفشارمردگاهتهیبرراپوتینشپاشنهبازجو

:گویدمی

همینوآشهمیننشه،تکمیلپروندهاینتاببین،-

تاکنیتعریفآخرتااولازبایدروماجراهمهکاسه،

ازبزنیدرموندرسحرفدادسرا،بفرستیمروپرونده

مغزتحاالشی،میخالصکتکوبازجوییوآگاهی

باراین.اولازدوبارهنداره،عیببگی؟اولشازکشهنمی

راستاگهرسیم،میاولشبهوکنیممیشروعآخرشاز

مفتزرفقط.کنممیکمکتخودممزنم،نمیکتکتبگی

.نزن

مردصورترویرامشتداخلمویبازجوافسر

جمعراخودشمرددارد،میبرمردتهیگاهازپاپاشد،می

تهیگاهبهرادستانشنشیند،میزمینکفهمانکند،می

:گویدمیوارنالهوگیردمیدردپر

شماعباسحرضتبهنزن،شومامادرتجانچشم،-

بگم؟چیاالن.گممیخودممنبخوایچیهر

نشیند،میخاکستریکهنهفلزیمیزپشتبازجوافسر

برگیکاندازد،میمیززیربهوکندمیمچالهراایبرگه

:گویدمیوگذاردمیخودمقابلسفیدبازجوییگزارش

صبحدیروز.ماییپیشاینجاکهظهردیروزازبین،ب-

دستگیریازقبلصبحدیروزشدی،بازداشتشهرداریتو

کردی؟کارچیافتاد،اتفاقیچهشد،چی

قراربازجوییمیزمقابلراصندلیشود،میبلندمرد

رانبلندشهایانگشتبانشیند،میصندلیرویدهد،می

:گویدمیبازجوافسربهرووفشردمیراپایش
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جلواومدمصباولهمونخوندم،نمازصب-

یکییکیکارمنداشدم،منتظرساعتیدویکیشهرداری،

پشتشمنمشهرداری،تورفتواومدکهرییساومدن،

رامساعتیهبعدتاشدممنتظراتاقشدرپشتتو،رفتم

دوبارهخورد،میصبونهداشاتاقش،تورفتمدادن،

یهونرف،کهنرفبارزیرکردم،جزوعزکردم،تماسشال

پاشیدمدرآوردموکتمزیرازاسیدوبطریمنمداد،فشم

توریختنکارمنداسوختم،سوختمزددادصورتش،تو

پلیسکهبعدمزدن،کتکمسرم،ریختنبردن،اونواتاق،

.اینجاآوردنماومد،

دداشتیابازجوییبرگرویتندتندبازجوافسر

راخودکاربازجوافسرکند،میسکوتکهمردکند،می

وشودمیخیرهمردهایچشمبهگذارد،میبرگهروی

:پرسدمی

چیعصربودی؟کجاصبحشد؟چیپریروزخوب،-

رفتی؟کجاشبکردی؟کار

رود،میگیجسرشبرد،میشیموهادردستمرد

تاچهاررابازجوافسرسرخوورقلنبیدههایچشم

هایشدستتویته،ازومحکمراشیموهابیند،می

کندمیجمعراحواسشدهد،میتکانراسرشکشد،می

:گویدمیو

باچیندم،گاریرویروبارخوندم،نمازصبپریروز-

وایسادیمحسین،امامدونمیبردیمروگاریخوارمبچه

اشدبعد،ساعتچن،میستیماوایکههمیشگیجای

شیتیلوگفاومد،شهرداریماموریهگف،میظهراذون

گفتمبود،دیروزمالاونگفدادم،کهدیروزگفتمبده،

گفدم،میفرداخالیهجیبمنامسلمون،نکردمدشت

فضابربهندارمخدابهگفتمبری،بایدندیشه،نمی

میآیمنریدیگهساعتنیمتااگهشه،نمیگفندارم،

یهبادیگشساعتیهساعتنیمرف،بریم،میگاریتو

بلندبارشووگاریقلچماق،بودن،نفرسهاومدن،نیسان

وکردمفریادودادچیهرنیسان،پشتانداختنوکردن

نکردنقبولرم،میچشمنوکرتونم،گفتم بچهومنو.

سهکردیم،نمیولوبودیمچسبیدهنیسانوپشتخوارم

کتکمونخوردیممیتاخوارمبچهومنسرریختننفری

.رفتنوشدولنیسانپشتازدستمونزدن،

رییس،آقاهمونپیششهرداری،رفتمظهرازبعد

روگاریکردمالتماسشچیهرخورد،میعصرونهداش

ازودادفشموزددادهمآخرشنکرد،قبولبدنپس

ونه،خفرستادمخوارموبچهبیرون،انداخمنواتاقش

.خونهرفتمشبمخریدم،اسیدبازار،رفتمخودمم

بهکند،میبلندکاغذرویازراسرشبازجوافسر

است،لقصندلیپایهدهد،میتکیهچوبیصندلیپشتی

آورد،میدرپاکتازسیگاریکشد،میجیرصندلی

وگرداندمیبرپاکتداخلبهراسیگارشود،میپشیمان

:گویدمی

ودادگاهمملکتمگهخریدی؟اسیدرفتیچیواسه-

نداره؟پاسگاه

وگرفتهدوددیواربهوکشدمیبلندیصدایبیآهمرد

:گویدمیوشودمیخیرهبازجوافسرپشتمردچرک

شهرداریکردم،میشیکایتکجاکردم،میکارچی-

شدمخستهنداره،بروکهماحرفبیشتره،همیشهزورش

وگرفتنموگاریباربیسحاالتادادم،لشیتیبساز

.بردن

لبگوشهوآوردمیدرپاکتازسیگاریبازجوافسر

پکگیرد،میسیگارزیررافندکگذارد،میکبودش

:گویدمیوکندمیباریکراهایشچشمزند،میعمیقی

کارچیپریروزپسشد،چیپریروزپسخوب،-

بودی؟کجاکردی؟می

دنبالراسیگاردودهایحلقهرفتنباالمردهایچشم

وجویدمیراپریروزشپسذهن،پسدرکند،می

:گویدمی

روروبارخوارمبچهباخوندم،نمازصبپریروزپس-

جایهمونحسین،امامدونمیرفتیمچیندیم،گاری

خواست،شیتیلاومد،شهرداریهمامورهمونهمیشگی،

نشدچیزیهمدیگهرفت،وگرفتبهش،دادمتومنچل

.فروختمسیباموهمهشبتاآدم،مثهمنمو

ترکسیگاریزیرتویراکشیدهنیمسیگاربازجوافسر

فریادصدایدیگر،اتاقیاز.کندمیمچالهمیزرویخورده

آگاهیادارهبازجوییهایاتاقهمهدرمردیضجهو

  ■.پیچدمی
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 «مزشال قر» داستان کوتاه 
«بهارهارشدریاحی»نویسنده
 

بلندشال-سراسیمه–شدکهبلندکهبودانجاهم

رویپیچدش،نمیگردنشدوردوردواگرکهقرمزش

وزمینرویبودافتادهصندلیپشتیازکشید،میزمین

کندنگاهراسرشپشتآنکهبیبودرفته همانیرو.

وماندمیاریکتکهآنجا؛–ببین–گوشهآنصندلی،

سومیقهوه.دارینظرزیرراهمهتووبیندتنمیکسی

سیگارازشدندمیپیاپیکههاسرفهوخوردمیکهرا

کبریتیکونداشتفندکهموقتهیچکه–کشیدن

روشنسیگارباراسیگارکهپاکتیکبرایبودبس

ایلحظهسیگاری،زیریلبهرویگذاشتنمیوکردمی

بود،شدهدیرشانقدروخواستمیصورتحساب–یحت

برگرددشودمجبورکهماندمیجاچیزیکههمیشه

بنشیندبرودوماندجابگویدگیجیلبخندباوفردایش

و.رباتیکانگارصندلی،همانیرو

بانبود،خالیصندلیکهدوباریکی

وبودبرگشتهگیجلبخندهمان

بودرفتهحرف،بی کارچههاینک.

۲ساعتسرروزهرچراوکردمی

کردنوارونهتاوشدمیپیدایش

کسیراماندمیزهایمرویهاصندلی

داندنمی کسیشایدبودمگفتهخانممینابهمنباریک.

بلکهنخشتویبودمرفتههمروزیدویکیوپایدمیرا

.بودنشدهدستگیرمچیزیولیکندمینگاهراکجاببینم

نیستتکراریآدممایکافهدراصالً دخترهمینجز.

سه-باریکهفتهدوکهریشوییآقایشایدووضعخل

ونشیندمیساعتنیموآیدمی-۲ساعتهاشنبه

شرشانشکرراخداکهتئاتریجوانکگروهیکو.رودمی

استماهییککههمآقاآن.انگارهمیشهبرایشدکم

هنشدپیدایش داشتهکالسیگویدمیخانممینا.

ودوکاربینوقتساعتینیمومیاندریکیهایشنبهسه

آمدخودشاززودترقرمزششالولیروزآن.شایددوجا،

دربودرقصانلرزاندمیراهاشیشهتمامکهبادیازوتو

شدبازدروقتیبودسردهواوهوا کهبودفردایشاز.

خانممیناوخانممینابهدادنشانراتشکاروآمدپلیس

من.بدهمجوابآقایانهایسوالبهگفتوزدصدارامن

امیرکبیرماخراجیدانشجوینگفتم .گویمنمیوقتهیچ.

شدمریضمادرمامگفتههمهبه.امنگفتههمخانممینابه

دادمانصرافو همراجایشهمهفکر.

امکرده گویممیاینگرفتهمرخصیاچرپرسندمیوقتی.

وکردفوتمادرمکهبعدوگرفتممرخصیترمیکاول

انصرافشدممجبوربود،مردهبودسالم۲۱کههمپدرم

خواهروبرادرمادروپدربشوموکنمکاروبدهم

ترمکوچک بهمدادنمیکارخانممینابودمگفتهاگر. به.

گفتمراهمینهمهاآن پرسیدندمیوالسکهبعد.

درروندمیخباحمقکردممیفکرداشتماشهمه

دروغهیبعد.آیدمیباالکارتگندوگردندمیاتپرونده

اشبپوشانیکهدروغرویایگفته همیشه.

هاستهمینطوری هممصلحتی-کهرااولدروغدیدی؟.

.بگوییدروغعالمهیکبایدسرشپشتبگویی-باشد

ترگبزروبیشتر همهاینبرایهمپردمیذهنماینکه.

کافههوایتویهمکهاستدود

مغزم.بیرونآنخیابانِتویهماست

خدابهگرفتهدود الیاسبرای.

.گویممیخوب.خوانممیرامیشعرها

یادمچیزهمههاییوقتیکاینکه

استدودخاطربهرودمی گویندمی.

ایشدهبخوری گفتکهخانممینا.

زیرتاهایشریشآنکهوبیاورمبرایشانقهوهیک

گرفتهسرگیجهلطفاً،چاییگفتبودآمدههایشچشم

آلودگیبودندگفتهاخباردرکهصبحازطورهمین.بودم

سرفهوسوختمیهایمچشمگذشته،قرمزخطاز

آبیرفتمیوخواستمیشیرهمدمیامهرکهوکردممی

شودمیماهیششگفتمشانبه.زدمیصورتشبه از.

دیدموکردمحسابهایمانگشتبابعد.االنتااردیبهشت

ماهییکآناگرشود،میماه۹حداقلیعنی.استبیشتر

کنیمکمرابودیمتعطیلبازسازیبرایکه گفتندولی.

رادخترکپرسیدندوخواهندمیراحدودشهمان

جزگفتممنوحالهتابامکردهصحبتاوباوشناسممی

حرفصورتحساب،وخواستنزیرسیگاریوقهوهسفارش

گذاشتمیجاچیزیگاهیازهروبینماننبودهدیگری

گذاشتهجاراقرمزششالبار،آخرینکهآمدیادمبعد،و

مکروفرزیرکابینتازرفتموکنندصبرگفتمشانبهو

کهیکیآندستمبدهخواستممیوقتیوآوردمراشال

هوادرشالبویگلویش،پریدوخوردداغداغراچایش

اشهمهپرسیدندمیسوالکهبعد
خباحمقکردممیفکرداشتم

وگردندمیاتپروندهدرروندمی
آیدمیباالکارتگند هیبعد.
کهدروغرویایگفتهدروغ

 .اشبپوشانی
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.دادمیعسلیآدامسبویوماندشیرینیمنحنیردمثل

هاصورتیآناز نداردراهاقدیمطعمدیگرحاالکه. بعد.

یابودهتنهاهمیشهکهپرسیدندهمدیگرسوالچندتا

.یابودهکسیمنتظریاخواندهمیچیزی همیناز..

یککهدادمشانبهراقبلیهایجوابهمانکه.هاحرف

بودجاییدنبالشایدوبودکافیپاکتشیکبرایکبریت

بکشدسیگارکه ورسیدذهنمبهموقعهمانرااین.

رتریپآنکهوشدندساکتدوهروشانبهگفتمجاهمان

ابحسهمبعد.کردیادداشتچیزیودادتکانسریبود

خداحافظیوتشکربیونکردندهمراتعارفشونکردند

رفتند کهماندندمیتئاترتربیتبیدانشجوهایاینمثل.

واهوبیرونبودندآمدهفیلیدهینکشآبماتحتازانگار

خریکردندمیفکرودادمیبوچیزهمهبرایشانپیف،

ترکهایتنهوهواریودادوکشندمیشیههتادو.هستند

دهندمیقوسیوتکانرابندِشانباریکیاستخوانِبهایِ

نجاترامملکتتئاتروهنرندآخردیگرکنندمیفکرو

آخردهندمی میزایندورستون،اینپشتنشستندمی.

طرفشانبهسرهایهمهتاوکردندمیهروکرومستطیلی

وخیشیکیشانهمباریک.شدندنمیراحتگشتبرنمی

تازهکهیکیآنپایزیرازراصندلیوکردایمزهبی

نخندیدخودشجزکسهیچوکشیدبنشیندخواستمی

لگنشاستخوانودررفتزهوارشهمانجاریقودخترکو

چندشکرراخداوبیمارستانبردندشوشکستدرجا

میناوشدلقاشپایههمصندلیآن.نشدپیدایشانماهی

کسیکمترکهگوشهآنبگذارمراندلیصگفتخانم

کهروزهمانعصرازبیچارهدختروآنروینشیندمی

لقاشپایهفهمیدشد،جابجاورویشنشستوآمد

پرکهآخرروزتاهمانطور.نیاوردابروبهخمولیزند،می

وماندوشکستهیهیپابینشکافبهبودکردهگیرشالش

عجلهآنقدررفتنموقعهمیشه.داردبرشکهبرنگشت

کردهدنبالششیطانخودانگارکهداشت اززناننفس.

ماند،میهوادردقیقهچنداضطرابشورفتمیبیروندر

کردنجمعبرایگرفتممیدلشورههممنکهقدرآن

وکارهاباقیوکشیدندستمالوهاظرفشستنوزهایم

هراستممکنکهدارمکمزمانقدرآنکردممیفکر

لرزهزمینیاکافهرویبیفتددرستآسمانازبمبیلحظه

برداردشکافزمینکفوبیاید همخانممیناروزآن.

بلندجایشازکهبودنیموهفت،هفتساعتدختر.نبود

میزاینسرباالیآمدوشد ماندهیادمخوب. بهولی.

نگفتمهاآن کافهوبوداینولنتروزچونبودشلوغسرم.

وگلوکادوازپروخندانعشاقجمعیتازداشت

ترکیدمیشکالت پولدستگاهبودرفتههمخانممینا.

وبگیردقرضراخیابانسریکافهاینکنچکتقلبی

کهکندامتحانراپولچکچندتاهمانجاندادقرضاگر

سربودگفتهمنبهوگرفتهمشکوکهایآدمازگفتمی

پسرکهاآدمآنازیکی.برگرددتاکنمگرمراهاآدمآن

آمدهپایینشیزانوهانزدیکتاشلوارشکهبوددیالقی

کهبودزدهدماغشنوکبنفشیوبزرگجوشوبود

مردمککندخمارراهایشچشمکردمیسعیوقتی

راسیبیلوییکلفتابرودخترکوشدمیچپهاچشم

وبزرگقلبیبادکنکیکبرایشوبازیولنتاینبودآورده

رادوهردخترککهبودخریدهبدقوارهصورتیخرسیک

بگویداوبهنبودکسیوتختشینهیسبهبودچسبانده

شالیکنارهازرالعنتیبراقسفیدپودرکرمآنکه

درافتادممانهمسایهدختریادوکندپاکاشمشکی

پدرشوصورتشبهزدمیگدوزناکسیدکههفتادیدهه

پاشیدنآبیبهانهبهایستادمیدرشاندمدمیامنبودکه

گلبساطکوچهپسرهایبودمنتظرمداموکوچهبه

اوهموهااینپارکینگدرجلویبیاورندراکوچیکشان

ازآدموکندقلوهبدرنگمسیماتیکآنباراهایشلب

اشخوردهوزبرویاکیلویکبینماسیدهدوزنگاکسید

بگیردعقش یگذاشتهسنبهپامردکهمیکیآن.

خودشبهمدامباشدداشتهشاشانگارکهبودمضطربی

ایکردهفکلدارآرایشقلمهفتدخترکباوپیچیدمی

یگوشهبودندنشستهوبوداشمنشیحکماًکهبودآمده

وکرددستمالیرادخترکمیززیرازباردویکیودیوار

کهدخترکوشدبدلوردبینشانهمکوچکییجعبه

بودترکیدنیآستانهدرذوقازکردبازش دخترتادو.

انگاروبودنددادهایمچالهپولچکهمانتلکتیدهیترش

وداشتندعجلهخزعوالتییجلسهبهرسیدنبرای
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آدممثلرادروکردگیرتوالتدربارسهیکیشان

کندقفلنستتوانمی الیاس،ازغیرکهاستیادمخوب.

نبودزیادشلوغیآنقدروکمکمانبودآمدههممحمدرضا

آمدوشدبلندجایشازآرامچطوردخترکنبینممنکه

زنومردآنمیزباالیایستاد صندلیعجلهبیهمبعد.

روینشستوزشانمیپشتگذاشتآوردراشکستهپایه

انگاربودآمدورفتدردوآنبینگاهشنچنانوصندلی

زنگیصدایبودممکنلحظههروباشندکردهکوکشکه

تاک-تیکشود؛بلندهماشکلهپساز تاک-تیک. سرم.

دیرخانممیناکهموقعهمانوشدشلوغدقیقهچند

بلندهمپولیچکمنتظرجماعتغرولندوبودکرده

شدبلندنزشامیسرازکهدیدمشبود،شده پشتبا.

بردارد،راشالآنکهبیومردکصورتتویکوبیددست

راهاایننگفتمهاپلیسبه.رفت کهگفتمیالیاس.

داغراچایکهجوانکآنوبودهقتلشانپرونده

شوهریدخترکگویاودرآمدهدهانشازکشیدههورت

لمثسرشکهدیواربهکوباندهراسرشقدرآنکهداشته

درآمددخلپشتازخانممینابعدوترکیدههندوانهیک

وزدهمچشمکیوخندیدوالیاسگذاشتهکارتسرکه

ازکهراپولوبگیرمتعمیرگاهازراسازقهوهبرومگفت

.کردهفرارگفتوآوردجلوراسرشگرفتمدستش

کردمفکر.گرددمیدنبالششوهرشوکردهفراردخترک

ونافرمهیکلچهقوزیمردکآمدیادموکردهخوب

زنهمبهحالوتنکاشحناییهایریشوداشتنحیفی

راهایشدستمداموکنارشبودچپیدهکهزنکیوبود

شدنمیکهبودمالیدهخودشبهقدرآنکردمیدستمالی

دودهوکدرزنکزردموهایواستچندسالشزدحدس

ودوزارییشلختهسیاهیرآمدهدهایریشهبابودگرفته

کهآبیرگآنوداشتنازکیسفیدپوستچهدخترک

عجلهوقتیگردنشزیرپیچیدمیچپشگوشزیراز

روییکبارخواستمیدلمچقدروداشتتپشداشت

انگشتموبکشمدستهایششقیقهرویطالییپرزهای

آیداخودانگارکهاشتراشیدههایگونهرویبیایدصاف

توغرورکهموربشیاردوبابودخواندهبرایششاملوکه

کهاشباالییلبرویبرسمبعدوکنندمیهدایترا

هایلببینویپایینلبازفاصلهباودارنموبودصورتی

وسفیدکهدارفاصلهخرگوشیِبزرگدنداندوبازشنیمه

بودندصدفی اریکیتدرکههاچشمآنها،چشمآنو.

درعجلهباکهقدرآنندیدمشان،خوبوقتهیچوبودند

هایچتریزیرشدندمیپنهانمداموبودندآمدورفت

نگران،همیشهکهنگاهشوشیموهامشکیوبلندبراق

کردخوب.رفتکهکردخوب.بودمنتظرونگرانهمیشه

کشتشکه کردخوب. باشدشکشتهکاشاصالً. کاش.

یبهانهبهکههاپلیسآنبهبودمندادهراشالشفقط

یکوکنمبازراحرفسرباراینبتوانموبرگرددشال

  ■ .چیستاسمشبگویدکلمهیکفقطکلمه،
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 «راه» داستان کوتاه 
«محمودخلیلی»نویسنده



نارکاست.مادرنم،پدر،پشتفرمانکیهبازمکچشم

بافتن نیمیدستاو و نگاهیبافد سریم دارد. جاده به

میبرم مرا و یبیگرداند پشتکند به هکیتیصندلیه

چشمیگاهد.پدرگاهیگویچنمیزندوهیام.لبخندمداده

هابدوبدونهداردوبهمن.نگاهشتنداست.درختیبهآ

هماباشتابکندیآیمییگذرند،انگارازجاینارمامکاز

م.یرویبهسمتآنم

شراچنانکناردستم.عروسکدهیمخوابکوچکخواهر

 انگار خندهیمیسکتنگفشرده بدزدد. را آن امخواهد

باتیگیم بهزحمتیسنگیهاکنپلیانماشکرد. نشرا

م میباال را چپش دست شست انگشت بعد و کبرد

غاو،پدریرم.باجیگیشمازرانکیوچکشگونیزند.نیم

ونیامککوبد.بوقبلندووحشتناکیترمزمیباشتابرو

بهشانهخای،ماشیپشتسر را کینما

میم راه آن با را خودم بهیراند. و زنم

سایوا"دیگویپرم.مادرمیآغوشمادرم

گندهیب خرس عقب"نم قسمت به و

بهصندلیآینمیماش بادستورپدر، ید.

ناردستخودش.کشوم،یلومنتقلمج

بهیمنیمربنداکتحمل سختاستاما

ارزد.یدنجادهوفرمانودنده،مید

پ میپدر سیاده تا یگاریشود وقتکدود یند.

میهاانگشت باال را سیش و پیبرد را زند،یمکگار

افتد.دوانگشتمرامثلپدربهیارتنمبهخارشمیاختیب

نزدیهالب خکیمکیم دود بیالینم. لذت با رونیرا

یم عجب یفکیدهم، میکدارد، برق و رعد ویهو زند

همادرمازپشتکجمید.هنوزگکتریامملهکیتوییصدا

زند:یسردادم

 نمیخوبیاراکچرا ماشاالیریگیاد ماشاالهزار اما

یایبرا نیگهازیهباردیشتن؟اگهیانیشیماصوالًنادا

غ مینکلطا باباتآتی، رویشسیدم بذاره دستت،یگار

انه؟ییدیفهم

ویوزوزیتابمهستباآنموهاکیشتنتویسانکع

همامانممراکبودیزدهاماگشاد!آدمقحطذوقیهاچشم

شتندانشمندیهانکدانستیامادرمیاودانست؟آمثل





ماست؟ شدن سوار حال در پرسد:یپدر

تویپیگارشمیسیبوشده؟یزیچ همهیماشیچد ن.

.یموعصبیتکسا

م دوباره زریپدر چیپرسد: ! مادر شده؟ اوقاتی با

چیگویمیتلخ تویخواستیمید: مثلکبشه؟ مدام ه

مید تنوره میشکیو دود یفرستیو بهیهوا، هم ذره ه

هکدارهیادهیچهفایگارلعنتینسیهاتباش،اربچهکف

پیشکیم م؟ ایگویدر نید: زکبیشمچکنو مادر ریشم؟

یمیلب غصهدارکغرد: یمغمو تا هزار فردا وفتوکم؟

بیومنبدبختبایریگیمرضم پدرکدجورتورو شم.

رلبغریجاده.مادرهنوززیشدتوکینرادوبارهمیماش

ماشیم ضبط پدر میزند. روشن را صداکین و ییند

:خواندیهمکچدیپیم

بازییزندگ ییه عمرشکی، از

ابرگریایراض چشمهی، دلم، خونِیونِ

م...دلم ایگویمادر چید: چندین بابا! ه

دیدق همهیقه مگه باد غم م.یریگیمون

 نوار بکپدر نوارکیرونمیاسترا شدو

ایداخلضبطهُلمیگرید نباریدهد.

هروزی،ییهروزمردخدایخواند:یمیزن

روزهی،ییهروزحاتمطایهروزاهلقناعت،ی،ییایلراه

یآتشخشم مهری، مظهر روز میه بلند مادر د:یگوی...

دمدمیا توئه، مثل مینم پدر یمزاج. اکیپرسد: نی؟

هکینمردیر،همید:نهخیگویخوانندههه؟مادربلندم

ید:زریگویزندومیخونه.پدرلبخندمینزنهبراشمیا

بخ باشهما ولیانوم! گهچرا؟یدییهمظهروفاکتویوفا،

گه.یزشوهرشرومینزنچقدرباوفاستومجینایبب

خندند،حتامنوخواهریجنگمغلوبهشدهوهمهم

کوچک ساکم تیهیه با را میهم فیزنیر مکم. نمکیر

یرهایت درختکبرق با هم جاده منار تیها هکخندند.

بهشیانباشآسمیابرها جورواجوریهالکطنتخودرا

م همانکیظاهر هنوز دهانجاده استولنند. باز یطور

خندد.ینم

رند.یگنندهونفسکهاخستهیینسرباالید:ایگویمپدر

م.یهآهدربساطندارکد:مثلآخربُرجهیگویمادرم

شتابروی با پدر جیغاو، با
می وترمز بلند بوق کوبد.

پشت کامیون وحشتناک
شانه به را ما ماشین سری،

 راند.خاکیمی
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انگارغمیابروهاییسرباالیتو همهگرهخوردهاست.

خشم پیتوو رویچیهم غبار مثل و شهیشیده

زند.یچوخمِجادهدستوپامیپینتویاند.ماشنشسته

یهاونیامکنیخواهدگازراتاتهفشاربدهموازایدلمم

باحالیلیجادهاماخیریسرازم.یزهواردررفتهجلوبزن

بهمهپرازپولاست،البتهبهیهجکاست،مثلسربرج

پدرچاقولماد یراگهحضراتحقوقروسروقتبِدن.

یزدرویریزمومیبریچاکتوانمازفالسیخواهد.نمیم

م گریدستم. یخواهم که فالسکنم مادر رایچاکه

یگیم بدهدیوانچایلخواهدیمرد. پدر به کرا هویکه

تویافتیم دستم چای و رویمیانداز یپایپاشد

ج آبجیخواهرم. ملووچوکیغ هوا سیبه انگار خیرود،

 مکداغش در پدر دست از فرمان باشند. ویآیرده د

یک با میامکیکدفعه شاخ به نمیشویونشاخ دانمیم.

معلقمیماش سرمچندبارمینچندتا وبدبهکیزنداما

سرویسقفماش یغخواهرمباصدایمادروجیصدان.

شود.یمیهمقاطیهاتونبهسنگیدنماشیوبک

زدنیتو ممعلق باال چیها همه انگار. یآورم هویکز

شود.یتمکسا

میوقت باز درهکیچشم ته هیانم باالکچیم. آن س

هاشهیشیها.خردهی،نهآدمینیست،نهماشینگرانمان

م مزهیتنوبدنمرا آبیخونتویخورد. دهانماست.

نم را بیدهانم با قورتبدهم. ازکیدبختتوانم را مربند

م جدا شکیخودم از مکشیشهینم. سُر خورمیسته

شیب پاهایمماشکرون. دستو است. بههوا مدردینرو

ول یبایدارد، ماشکیارکد دور تا دور چرخم.ینمینم.

چ و است خون غرق پدر الیسپیزیدماغ از ید

نفسنمیاشبیشانیپ باکیرونزده. صورتخواهرم شد.

دهاست.یعقبچسبیشهیاشبهشدهیترسیهاچشمآن

نفسنمیب سکیصداستو باالوینهیشد. آهسته مادر

مییپا مین داد چه هر یرود. کمکیبرایسکزنم

همانیآینم آسمان ساد. اکطور بایت باد و است ستاده

هاازمافاصلهدارند.ند.جادهوآدمکیمیابرهاباز

 یمند.کیمنالهمادر طرفش. داوود!»دوم از«داوود!

میپارگیال صدا را یلبشپدر شیهاازدستیکیزند.

چینقدرپیدانمچطوردستشایاست،نمماندهنیرماشیز

فمراقورتیثکشورویهاکرومواشیمیکخورده!نزد

بایم میبکمکدیدهم. نایاورم. دنازیشکباالیدوماما

قفسه ندارم. را دوبارهیامبدجورنهیسیجاده درددارد.

رون.یگارپدرافتادهاستبیسین.بستهییخورمپایمسُر

کنارساکتراست،چندمترآنطرفکدارم.فندیبرمیکی

دهانساینمیبنزیهبوکهالباس بازاستوباکدهد.

ایحیب چیی ریهمه را بیز لباسیخته رایزیهارون. ر

تویریم مح.کسایزم وبماماکیمبههممکدهانشرا

نم میبسته روینشیشود. سکساینم روشنیو را گار

نم.کیم

بهسرفهمیدودس مثلزهرمار. تلخاست، افتمویگار

دارمینهافتادهاستآنجا.برمیازآیاهکد.تیآیمدرمکاش

صورتملهشدهیولشدهشتنیهانیمشبینمموهایبیوم

وحش با ساست. میت را یگار تپهکاندازم از باز و نار

مکیم باال دندان چنگو با باال. یشم بوکروم دودیه

بویچدتویپیم پایآیمیسوختگیدماغم. یید. هکنرا

م ساکینگاه ملباسکنم، دارد رایها خودم سوزد.

یکنویشدبهطرفماشکیهآتشمکنییاندازمپایم

نمویبینمیزیچد.چیپیگوشممیانفجارتویدفعهصدا

فرینمیزیچ دل ته از میشنوم. بغضـمکیاد و شم

د.کتریم

نارکنم،پدر،پشتفرماناست.مادرکیهبازمکچشم

بافتن نیمیدستاو و نگاهیبافد سریم دارد. جاده به

میبرم مرا و یبیگرداند پشتکند به هکیتیصندلیه

مداده لبخند یام. و نمیهزند میگویچ پدر خواهدید.

یگاریس مکآتشبزند مادر قولتیگویه داوود! ادتید:

  ■ اندازد.یرونمیشهبیگارراازشیتسکرفت.پدر،پا
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 «شغال بیشه» داستان کوتاه 
«محمداسماعیلکالنتری»نویسنده



!پایین؟بیارینتشریف...لحظهیهشهمی!قربانسالم-

!مظلومی؟هشدچیزی-

...زودترفقطگرفتیم؛دزدیه!قربانبله-

.میامدارم!باشه-

کردهسفتراکراواتگره.گذاشتمجایشسرراگوشی

همهمهصدایطرفهمهاز.رفتمهمکفبهآسانسورباو

دمآمی آنبهپشتوبستهراخروجیدربمظلومی.

کوتاههایمووغلیظآرایشیبانسالمیازنی.بودایستاده

تکاناوطرفبهحرص با راالنگویش از پردستخرمایی؛

از هر وپوشیدهآبیدامنی بلوز.کردمیکلکلاوباوداده

فروشگاهکفسرامیکبهراسفیدشبلندپاشنهکفشگاه

.کوبیدمی

قربانهستنایشون- بهزنگیهدیدمیاجازه!

!بزنم؟کالنتری

.برنداشتمزنازنگاه

مظلومی؟مطمئنیتو- متشخصیخانمکهایشون!

!هستن

آوردگوشمنزدیکراسرش رادهانشدست؛یکبا.

.گفتگلوتهازوکردهاستتار

جاسازاشسینهروسوسمار؛دوتیغبستهیه...قربان-

یهمیاداینجاوقتهر...هستمنخشتووقتهخیلی...کرده

!رهمیکشچیزی

بهرااشدستیکیفبود؛کردهوانیخلبانگارکهزن

.کشیدفریادوکردهپرتاوسوی

آبادتهوجددزد- کارتهوکسیهمه... مرتیکه...

پیزوری دممیجرتکرباسمثل... درهاونمیکنیباز...

!کنم؟خرابسرترواینجارویارو؛مردهصاحاب

باوکوفتهاشسینهبهرااشارهانگشت.کردمنبهرو

.دادادامهشده؛تنگهایچشم

ایستادماینجاکهمنی یازدهکالنتریرییسزن...

!حالیته؟...هستم

.دادتکانتکانمنسویبهراانگشتمانه

شازدهببین- قسمامبچهدونهیهجونبه! اگه...

داشتین؛برخوردیهمچینیهمنباکهببرهبوشوهرم

!کشهمیسیخبهروتونهمه





بدون.بودایستادهکنارشسبدباازیسرب

باالبهپایین ازاوسمتبهرادستشکند؛نگاه را اواینکه

.دادحرکت

.منهگماشته...ایستادهاینجاکهآبراهگونیاین-

.کرداشارهخروجیدرببهو

بیرونماون- ماشینبااین؛مثلدیگهیکی...

!طرفی؟کیباافتاددوزاریتحاال...منتظرمه

شیشهپشتاز وگذاشتههاچشمطرفین را هادست

کردمنگاه رابیرون آینهبهچشمآبیاونیفورم باجوانی.

.رفتمیورسبیلش باودوختهجیپوسط

مظلومیروصاحاببیدراینکنباز- خجالت!

!زنی؟میتهمتخانماینبهکشینمی

راکلیدفته؛باالرابروهایوگشادهایچشمبامظلومی

درآوردجیبشاز وکردهدراززنسویبهرادستم.

.زدملبخندی

خانمسرکار- خواممیمعذرتشماازمن! اولشاز...

!زدهکاهدونبهمرتیکهاینکهدونستممی

سرتاپایبهتندینگاهمن؛دستبهتوجهبدون

.رفتبیروندرازوگفتغلیظی(ایش.)انداختمظلومی

برداشتزمینازرااوکیفهمسرباز سبداجناسروی.

افتادراهبهسرشپشتوگذاشته یکبارهراهایملپباد.

.گذاشتممظلومیشانهرویرادستموکردهخالی

!کنممیجبرانبرجسر...جونمظلومی-

.درآوردمنگهبانیزمیازکشویراتلفندفترچه

!الو-

...یازدهکالنتریبانافسرنگههستم؛شاهینیستوان-

.بفرمایید

!دارن؟تشریف.کارداشتمکالنتریرییسبا!ببخشید-

!شما؟-

.فردوسیفروشگاهمدیرهستم؛شهسواری-

برلن؟روبروکوچهبزرگهفروشگاههمون-

.سروانجناببله-

!درخدمتم؟بندهدارین؛فرمایشیاگه...ببخشید-

!کنینوصلرییسبهکنینلطف-

.تونخدمتگوشی...بله-

.پیچیدگوشمتوایآمرانهوخشنصدای
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!الو-

...مدیرمن!قربانسالم-

.بفرماییدروکارتون-

قربان- بهبودنآوردهتشریفهمسرتونامروز!

...مشکلییه!بگم؟جوریچی...فروشگامون

!زده؟روکسی-

قرباننه- ایشون! کهوجاهتیوتشخّصیباهمه...

درخورکهسرمیزنهازشونییهالغزشیهمتاسفانهدارن؛

نیستجنابعالیشخصیتومقام جورایییهخواستم...

...باشینمستحضر

.بزنآخرتوحرفهزارجورکاردارم؛من!آقاجون-

درپیتیهایایهزیرپلیناازمافروشگاه!قربانببینید-

ماچشمروقدملیال؛واالگهرشهبانوباعلیاحضرت.نیست

موردمراوکردننوازیبندهبارهمیکحتیگذاشتن؛

دادنقرارخودشونتفقد همچیندرشماهمسر...

چیزهاییواسههماونمیزنن؛دستبردفروشگاهی

ارزشبی مابهآنچنانیلطمهمالیلحاظازالبته!

مامالیگردشخوره؛نمی اینفراترخیلی... از

اجلجنابعالینشأ...اینکهرفصبهفقطمن.هاستحرف

نکرده؛خداتاباشینجریاندرخواستمکارهاست؛این

.همین.نشهمخدوشتونحیثیت

ببینم- نیستی؟شهسواریآقایتو! یمسارتپسرت!

!شهسواری؟

.هستمخودمقربان؛چرا-

چقدرصداتگممی!نگفتی؟اولازاینوچرا!پسرهی-

آشناست هستممسارتیمریدانازمن! یههم؛خودمم.

خانممیکیاونباچندباری .بودمرسیدهشماخدمت...

جونشهسواری دومهمسریکیاینکهاینهواقعیت...

پدرمادربیاینمنه؛ شیرازکهزمانیازایناکولیه؛یک!

مرغشیرازینکهباا!هستنزنیکفکارتوشن؛میگرفته

اینبهدستبازکنم؛یمتهیهبراشروآدمیزادجونتا

میزنهکارها نیستخودشدستاصالً! یهروزیهاگه...

نیممرغمثل!سیاههروزگارمشباوننره؛کشروچیزی

میکنهخیزوجستبسمل توپارتیشنوهایدکوری...

یهکهرونونوصوتضبطیهشبیه...کنهمیپرتحیاط

.بودآوردهکادوییبرامبندر؛ازسرباز !دیواربهکوبید..

دارمدوستخیلیاونومنمحقیقتش ...دارمبچهازش...

شهسواریآقای بفرسترونفریکبار؛یکماهیشما!

منپیش ...میدمیکجاهاشودزدیدلهاینیهمهپول...

!...شهسواری؟آقای!الو

!شماستفرمایشبهگوشم...قربانبله-

آره- جونشهسواری! بگیرندیدرویکیاین... بذار...

!باشه؟...بینهنمیاونوهیچکیفکرکنه

واهلل- کنم؟عرضچی... نگهبانمشکلمفقطمن!

 ■ !!کولیهیهمادرشاونمآخه...فروشگاهه
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 «قلم» داستان کوتاه 
«علیجاللیتمرانی»نویسنده

 
خودکارم،تمامداشتمدربارهاشپیالنگومی نوشتمکهرنگقلمِ

ناگهانقیسصدایشدرشد. که قلمیبخرم بروم تا بلندشدم

آمد.

روی؟بازکجامی-

گفتم:

آیی؟جهنم!می-

چیزینگفتفقطابرودرهمکشیدووانمودکردکهعصبانی

یپیراهنمرابستماست.منهمچنینوانمودکردم.آخریندکمه

اماهنوزپشتدراتاقبودمک هصدایشراوازاتاقبیرونآمدم.

شنیدم.

ظاهر!برومواظبباشبازدستهگلیبهآبندهد.-

بلندگفتم:

ظاهر،اگرمردیبیا!-

ومکثیکردمتابلکهصداییبشنوماما...

ندهد دوستدارمبههر-حتیظاهر-وقتیکسیجوابمرا

نحوه به نیز راه بین در برسانم. آسیب بهش شده، هاینحوی

جسمرساندنفکرمیگوناگونآسیب درجوی، کردمکهناگهان،

کرده آماس سگیپشمالوی که کردم گمان اول دیدم. را ای

پشمالوستکهازبسدرآبماندهورمکردهامابیشترکهدقت

بهکردمدیدماینجسمبی نیزنیست. شباهتبهپیشک)گربه(

دگفتمهمینخاطر،مرددشدم.امادیرینپاییدکهناگهانباخو

نکندایناشپیالنگوباشد!

ولیبراساسشایعاتفراوانیکهدریافتکردهبودم،اینکهآن

جسمیکاشپیالنگوباشدرامردوددانستهوراهمراکشیدموبه

افزاررفتم.سمتفروشگاهکتابونوشت

کثافتبدون دیدم. را آشنایانم از یکی که بودم فروشگاه در

سالم،گفت:مقدمه،بدونعرض

جان،حالتخوباست؟شنیدمکهروانیشدهبودی؟!طاهر-

نگفتموکاش گفتم، بدونعرضسالم، مننیزبدونمقدمه،

گفتم:گفتم.کاشمیمی

گویدرویتسیاه!دیگبهدیگمی-

سیلی همان بجایشاز و نگفتم ایراناما در که محکم، های

ع به اینجا در و است آبدار به نثارمعروف دارد، شهرت سکری

سفیدشکردم.چنانسیلی ایکهگمانکنمتاصورتگشتالویِ

منهممشتیراکهاو،حوالهکهعمرداشتهباشدازیادنبرد!چرا

هوششومامکردازیادنخواهمبرد.مشتیکهباعثشدبیشقیقه

لحظاتمی آن در که قلمی بمانم. باز قلم خریدن از توانستو

توانستافکارمرارویکاغذهایرینکمکرابهمنبکند.میبیشت

هایمیاتاقکنارکتابسفیدحککند.همانکاغذهاییکهگوشه

ها.افتادهبودندومننیزکنارآن

باصورتیورمکردهکهمثلسهروزبودکهکنارآن افقی، ها،

 وانبومیکنقاشناشیرنگارنگشدهبود،افتادهبودموحتیت

 

حرکتنداشتم.اتاقواهلشراازهمانزاویهکه

گمانمی بابمیلمنبودو زاویهاصالً یدیدمُردِگاناست،کردم

اماآرامکشیدم؛گرچهمسکنزیادمیدیدمودردمیمی خوردم،

چرانمی میشدم. خوب کهکه، ضرباتی بخاطر دردم دانستم

ندکهخودشانرابهدروهاییهستخوردمنیست،بل،بخاطرواژه

کوبندتاکهبیرونبیایند.دیوارسرممی

ازطریققلمیمیواژه آزادکنم.هاییکهتنها توانستمآنانرا

اماافسوسکهحتیقلمینداشتم.

بهظاهرگفتم:

قلمیبخر!-

بیشازپیشتحریککردتادرزمانی چیزینگفتومرا اما

نم.هماوراهمقیسراوهمعنایبدچارآسیبشکحتماًمناسب

هبی در ماندن یکماه از بعد که را پفکشعور یک برایم رات،

جایزه تنهانازنمکی که سوغاتی بود! آورده سوغات بعنوان دار،

عمههب دغدغهاشمیدرد منیکه نه کهخورد قلمیبود تنها ام

بنویسد.

دهبودموسههمظهربودوهوادمکردهبود.همچنانافقیافتا

میاتاقی منتظربودند، کهگویا آنامرا بهمنقرصدیدم. هایها

مزخرفیراخوراندندکهباعثشدبهخواببروم.

فرساکهباالخرهبعدازسهساعتگریبانمخوابیعمیقوطاقت

بیدارشدمودیدمکهاتاق بیدارشوم. کردواجازهدادتا رها را

آیندامامانکردمکههمیناطرافهستندومی.اولگاستیخال

وقتیبهسختیازجایمبرخاستموبهسمتدررفتم،فهمیدمکه

اندوتنهایمگذاشتند.درراازپشتقفلکرده

رخت به را خود دوباره کشان دیگرکشان اما رساندم خواب

رخت آن خاطرگذشتهیجاذبهخواب همین به نداشت. را اش

تابقفلتابقیسراروشنکردمتابنویسم،امالبولبنخوابیدم

)رمز(داشت،درستمثلصندوقعنایت!

تابوصندوقکهقطعامیدکردمبدنبالقلمهمهجایازلب

اتاقراگشتماماچیزینیافتم.بههمینخاطردستازپادرازتر

نوشتمگرفتموخواندم:کاغذیراکهرویشمی

اشمی- خارقگویند حیوانیبوده زیباییپیالنگو در که العاده

اینحیوانخوراکهمراهاننوح)ع(کم متاسفانه اما بوده! نظیر

شدهوبههمینخاطرحاالما...

اوهیچتصویریخواستمبنویسمبههمینمی از خاطرحاالما

دانیدرنگقلمخودکارمدرذهننداریمکهناگهانهمانطورکهمی

ش بودتمام نزدیک که چنان کرد. پریشان سخت مرا و د

امبازگردد.افسردگی

وقتیازپیداکردنقلمناامید،چراکهنگشتاماخوشبختانهباز

دهبود،شدموقصدکردمیکتکهنانراکهمعلومنبودازکیمان

داربخورم،قلمییافتم!قلمیکهجایزهبههمراههمانپفکجایزه

■ همانپفکبود.
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 «لب زرشکیپوش با رژبانوی آبی» داستان کوتاه
«بیتاعامری»نویسنده

 

تصمیمبهتغییرگرفتهبود.البتهخیلیوقتبوداین

وقت هرچند که بود مثلطوفانی داشت. را تصمیم

داشتاماآنقدرسرشیکباردرونشرابهتالطموامی

مدت یک بعد که بود سراغششلوغ به فراموشی

کافهنشستهبودوشد.توییکخیالمیدوبیممیا

بدمزه نوشیدنی بود. تنها اوقات اکثر رامثل ای

البته سفارشدادهبودوبهزورمشغولخوردنشبود.

به داشت بهتری خیلی سفارشدادنشتصور موقع

آنتعریفکردهبودولی ویژهکهگارسونکافهکلیاز

 که فهمید جرعه اولین خوردن گشادیبا کاله چه

از صدایجمعی نبود. مهم او برای اما سرشرفته.

دخترانوپسرانیکهدرکنارشنشستهبودنوباهم

بودنمثلپتکتوسرشمشغولگفتوگووخنده

خورد.سهتاپسربودندودوتادخترتوجهشبهمی

دختریجلبشد.

نیم ازدخترک بخشاعظمی و داشت قشنگی رخ

پر مشکیموهای و بیرونپشت شالش از را اش

پوشیدهبودکهیدرنگیسفشالوشلوار انداختهبود.

مانتویآبیآسمانی رژ شترکیبقشنگیداشت.ابا

قشنگی ژست با و بود زده قشنگی زرشکی لب

اگه کرد خودشفکر با بستنیبود. مشغولخوردن

بخورد بستنی زرشکی لب رژ با خودش بود .قرار

میاحتماالً دهانش به که قاشقی اولین گذاشتبا

لبشپاکمی همسعیکردهنصفرژ بار چند شد.

بگذارد. باز روسری زیر در موهایشرا هر بود ولی

آن از قبل موهایشرادفعه برود بیرون خانه از که

میمی خود با و بهبست نگاهی بعد. دفعه گفت

از خودشکرد. بود. مانتویطوسیگشادیپوشیده

هیچ خودشبدشآمد، وقتبهظاهرشاهمیتچرا

داد؟نمی

می دلش آبیچقدر دخترک جای پوشیخواست

می دلبری اطرافیانش از لوندی با که باباشد کرد.

یدیگریازنوشیدنیبدخیال.جرعهخودشگفتبی

اشراخوردوشروعکردبهخواندنمزه

تازاکیبی"کتاب "تشزیارهایسالرنگوسوکورو

بی خودش مثل هم کتاب بود.شخصیت  حوصله

بخیر عاقبت کتابش شخصیت حداقل بود امیدوار

ند.اهلعنتیحاالبایدابینیشراسوزیتندشود.بوی

کرد!بویسیگارراهمتحملمی

سیگارنگاهشراباخودکشاند.حجمیازدوددود

همچونماریدراطرافدخترکآبیپوششچمبره

 بود. لبزده زرشکی و دخترک اوآبی برای هایش

از رویمیزگذاشتو پولنوشیدنیرا کمرنگشد.

 ■ .کافهبیرونزد
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 «با من راه بیا!» داستان کوتاه 
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کهسیاهپرپشتموهایآنبا.شناسمشمیهمپشتاز

ًاصالفرخورده؛کوچکسوالعالمتیکشبیهکدامهر

.زندمیحرفکمآنقدرعلیکهاستهمینبرایشاید

زندمیقدمیاونشستهیکجاساکتکهمدتیتمامحتماً

همهاینجواببهداردبرنمیهایشکفشازچشمو

اشپیشانیرویتاوزدهبیرونسرشازکهسوالعالمت

کندمیفکرآمدهجلو بههمخودمکهجورییکآرام.

بهکهدوممیبعدوکنممیصدایششنوممیزحمت

برسمبلندشهایقدم کسیباشدکردهحسانگار.

ازحتماًوبیندمیرامنوگرددبرمیدود،میدنبالش

اشخندههمینخنده،زیرزندمیکهاستدویدنمشکل

:گویممیطلبکارانهکهکندمیجسورم

!؟کنممیصداتانقدرشنوینمی

آمدهیادشتازهانگار.خنددنمیدیگر

فقطنیستخندیدنوقتحاالباشد

!نه:گویدمی

هایممشتتویراامکولهبندهای

بعدوروممیراهضربدریقدمیچندوگیرممی

:گویممیوروممیراهعقبعقبعلی؛طرفگردمبرمی

...کردمصداتدلمتومناینکهواسهخب

هایپاچهوشدهجفتهمبههایمپاوقتیدرستبعد

ایستممیافتادههایمکفشرویمأیوسانهلیشلوارگشاد

...نداریخبرمندلازکههمتو:گویممیو

بایدیعنیاینورودمیراهفقطوگویدنمیچیزیعلی

حرفبهخودشتابزنیمقدمهمکنارسکوتدرانقدر

خاطرهبهکردممیشروعهاوقتجورایناوایلآن.بیاید

راحواسشجورییکتابازیمسخرهوکردنتعریف

ازکاریهیچعلیمورددرکهدانممیحاالولیکنمپرت

چیزهمهبایدکهاستزماناینوآیدبرنمیکلماتدست

!زباننهکنددرسترا

دانشکدهشلوغحیاطازگرفتمتصمیممندانمنمی

!برعکسیابیایدهمراهمشدورمجبعلیوبیرونبزنیم

وروپیادهدرعلی-هاماشینصدایبهتفاوتبیهرحالبه

سرعتباکههاییماشینبهپشتخیابانیحاشیهدرمن

رفتیممیراه-شدندمیردکنارماز رابازیاینهمیشه.

هاموجبهپشتدریاتویکهبودوقتیمثل.داشتمدوست



کوچکهایموجصدایفقطوایستادممی

صدایبارهرشدمینزدیککهشنیدممیرابزرگو

کنمنگاهشبرگردمشدممیوسوسهشدمیبلندموجی

کندپرتموبرسدمنبهقدرتتمامباتاکردممیصبراما

رویدوبارهگرفتهدردبدنمیهمهاینکهبابعدوآبتوی

!اشمببعدیموجآمدنمنتظروبایستمهایمپا

هایبوقگاهیوشنیدممیراهاماشینصدایهمحاال

امادانستمنمیرااشمعنیدقیقاًکههاییفحشوکشدار

بهبتواندکههستآبدارانقدرفهمیدممیخوبحداقل

رابازویمعلیکهجوریکندخیسمهاموجتمامیاندازه

اتوبانازکشیدهآبموشیکمثلرامنوبگیردمحکم

!روپیادهتویبکشد

وبازویمرویگذارممیرادستم

.دهممیفشارکندمیدردکهراجایی

:اینکهمثالبگویمچیزیدارمدوست

کنملوسراخودمیا...شکستیدستمو

بگویمو دوسداری؟کارچیتواصالً:

...ماشینزیربرمدارم

کهینهماونظرازودهدنمیجوابعلیکهدانممیاما

سمتکشیدهرامنودادهفشارمحکمانقدررادستم

باشددادهنشانراداشتنشدوستاینکهبرایخودش

خودممشکلفهممنمیراهاچیزایناگرواستکافی

!گردممیعشقدنبالگانهبچههایجملهتویکهاست

کندمیدردهنوزبازویم دردبدنمازقسمتیکوقتی.

هردرجایککهوقتیتاکنممیحسشربیشتگیردمی

دردهایآنازجزئیخودموروممیفرواستدردچه

حسراچیزهیچدیگرکهاستوقتآنشوممیکشنده

!کنمنمی

سفیدبستنیکهبستنیدستگاهیکبهخوردمیچشمم

رودمیفرونونیقیفدرقوسوکشبا بهفقطعلی.

چندرودمیراهآراموندکمینگاهاشخاکیهایکفش

منبههمیکیآقا:زنممیدادفروشیبستنیبهماندهمتر

یاوانیلی:پرسدمیپیرمردشویممینزدیککهبعد...بدین

شکالتی؟

شکالتیگویممی دررااشایقهوهپولکیفعلیو...

خوری؟نمیتوعلی:پرسممی!کندحسابکهآوردمی

کسیباشدکردهحسانگار
منوگرددبرمیدود،میدنبالش

شکلازحتماًوبیندمیرا
زیرزندمیکهاستدویدنم
 خنده.
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یمزه.زنممیلیسوگیرممیرایبستنگویدنمیچیزی

دهدمیآب استخوبکنممیوانمودولی. صبرمدیگر.

!بگی؟چیزیخواینمیعلی:پرسممی.آمدهسر

کجاتادانمنمی.هایشجیبتویکندمیراهایشدست

منرسیممیکههواییپلبهامابرویمپیادهاستقرار

بیایدکهشودمیمجبورهماووباالروممیترزود فکر.

وبیایدکوتاهترراحتپلبلندیرویعلیشایدکنممی

مابراینشودهمطورایناگرحتی.بگویدچیزیباالخره

پایینورفتنباالایمرفتهفروسکوتدرخرخرهتاکه

تمامراستخطیککردندنبالازبهترهاپلهازآمدن

!استنشدنی

زنممینفسنفسوروممیباالیکیتادوراهاپله

راامپشتیکولهدادمیپیشنهادهاوقتجوراینهمیشه

کردممیقبولهمیشههممنبیاوردبرایماوبدهم اما.

وکردردامکولهبندزیرازآرامرادستشفقطباراین

!رفتباالراهاپلهمنازترجلووآورددرپشتمازراکوله

نشدمسبکهمازبهمهاینبا گریهخواستمیدلم.

کنم همان.بودچسبناکدستموبودشدهآبامبستنی.

بهکهدویدموچندمدانمنمییپلهرویگذاشتمشجا

صدایولرزیدمیپلدویدممیوقتیبرسمعلی

آمدنباالبینیفاصله.بودشنیدنیآهنرویهایمکفش

رافکرشکهبودآنازترطوالنیهاپلهازرفتنپایینو

!بگویدچیزیخواستنمیعلی.بودفایدهبی.کردممی

وسکوتهمهایندرراعصبانیتشخواستمیفقط

کندپنهانرفتنراهوآرامش دلکهکسیمثلدرست.

ببیندبعدوکندمخفیاشچارخانهپیراهنپشترادرد

!زدهبیرونپیراهنازخانهبهخانهدرد،

رااشپیکهبودکردهپیدادیگرراستخطیکحاال

بیای؟راهمنباکمیهخواینمیعلی:گفتمبرودبگیرد

پشتبهنگاهیه:گفتوکردنگاههایمچشمبهبرگشت

باهاتدارماالنم.اومدیمراههمباچقدرببینبندازسرت

!وایستادیکهتویی.اممیراه

دونیمیخودت:گویممیوکشممیدستشازراامکوله

...نبوداینمنمنظور

!گویدنمیچیزیدیگر

دوممیقدمیچندماندنعقبترسازمنوافتدمیراه

 ■!روممیراهکنارشترآهستهبعدو
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 «ها را باید کند زگیل» داستان کوتاه 
«فریدلیدانیک»نویسنده

 

تویبههوشمی بدنمغرقدرخوناست. همانآیم.

یلنگییپارچهزیرزمیننمورهستم.دهانمبهخاطرتکه

کهدرآنچپاندهبودندبازماندهاست.دستراستمرانگاه

عروسیمی زیرلفظی النگوی آستینکنم. زیر هنوز ام

تاتوانستمآنرازیرآستینمازهاساللباسمپنهاناست.

بقیه نگهچشمرحمانو دور رحیمردها مانکهداشتم.

خماریمی خرج چهخواست مردها؟ بقیه کند. اش

دادند،ازمنجایپولیکهمیآنرابهترسیدمدانم،میمی

آن توی من و است دستم توی هنوز حاال اما بدزدند.

یکبستهزیرزمینبهپشتافتاده کنارمچندچنگال، ام.

کبریت،یکقیچی،دوسهتاسیخویکچراغالکلیروی

اند.ولوشدهزمین

یخونبهزمینودیوارهایبزرگدلمهترتکهآنطرف

آلودیگوشتیخونسیمانیروبهروچسبیدهویکتوده

هاییکهبهطرفحیاطباالایکنفیکنارپلهالیپارچه

ازدهانمدرمیمی لنگرا آورم.روند،گذاشتهشدهاست.

ناخن میالی بلند است. خشکیده خون وشهایم وم

نگاهمیمی پاهایمرا نشینم. طناببهدوهاآنکنم. با را

بسته زنگزده فاصلهمیلگرد به سیمان با که ییکاند

زمینمحکمشده به هم انگشتمتریاز هایپاهایماند.

کنم.بایدبروم.هارابازمیاند.طنابورمکردهوکبودشده

می نگاه زیرزمین در سمت آفتاببه وکنم. کمرنگ

دهدکهغروبرسیدهاست.رمقنشانمیبی

منحوالیظهراینجاآمدم.دخترافغانیدررابهرویم

شالمشکی کرد. رویباز بود. سرشپیچانده دور اشرا

چشمگونه بود. شده پوسته خشکیپوسته هایهایشاز

بیروح و موربشحالتیسرد صداییباریکو با داشت.

"باکیکارداشتی؟"د:زمزمهوارپرسی

 می"گفتم: اینجاست؟ جراح زگیلاعظم یه خواستم

."چهارماههروازروبدنمبردارم

بگویم.دخترافغانیدوطرفکوچهرا گفتهبوداینرا

."دنبالمبیا"نگاهکردوآهستهزمزمهکرد:

گوشه گذشتیم. کوچک حیاط یک یکاز حیاط ی

ب گذاشته خالی سفالی گربهگلدان یک کنارش یودند.

ایرابهدندانکشیدهسیاهبزرگگنجشکپروبالریخته

حیاطاشارهکردیگوشههاییدربود.دخترافغانیبهپله

می زیرزمین به که گفت و اونجا"رفت برو

."آمادهشوتااعظمجراحبیاد

سوختوپایینرفتم.گلویممیهاپلهباپاهایلرزاناز

 تپش میصدای را قلبم تند زیلویتند روی شنیدم.

ایکهوسطاتاقپهنبودنشستم.دخترافغانینماشدهنخ

آورریختهتاگفتتویآنخواببرایمشربتیآوردکهمی

طاقچه روی از بعد کنم. تحمل را درد اتاقبتوانم ی

وسیلهجعبه کهغیراززیلوتنها بودیآنایچوبیرا جا

هایمذاشت.بدونآنکهچیزیبگویدشانهاوردوکنارمگ

رابهعقبفشاردادکهیعنیبهپشتدرازبکش.وقتیبه

هایمراهاوجورابپشتخوابیدممانتویمراباالزدوکفش

بورشده مشکی مانتوی جیب توی از طنابدرآورد. اش

باریکیرابیرونآوردوشروعبهبستنپاهایمبهمیلگردها

گ به کرد. گفتم و افتادم می"ریه عجله انقدر کنی؟چرا

."ترسم...اعظمجراحکو؟...منمی

باالیپله نور درشتیدر و نمایانشد.هیبتسیاه ها

اوهوی"دارگفتدباصداییخشمیامطورکهپایینهمان

کشیمخانومخانوما.اونموقعکه...اینجانازکسیرونمی

"اتنبود؟کردیفکراینروزغلطاتومی

 درست بهمیروبروبعد پشت که وجایی بود نور

گلنسابپراونانبر"دیدمایستادوگفتاشرانمیچهره

یوسایلمنمدودستهبلندروهمبیار،حاالشانستهمه

زد تیلیفن که مردک اون به بردن. پیشریختن هفته

گفتمیایاینجاگفتم.گفتمهموسیلهمسیلهندارمهم

هارماهخیلیریکسشباالس.کارمننیس.اصرارکرد.چ

 باز تلفشه. ممکنه کرد.گفتم وقتباهاشچنداصرار

"بودی؟

دادمتاطنابیکهدختردرحالیکهپاهایمراتکانمی

 شود شل بود، پیچانده دورشان گفتمافغانی کی؟":

بینپاهایمفرو"محسن؟ سرشرا بینپاهایمنشستو

گفت و مسمشومحست"برد اسم من خریه؟ چه

"دونم.نمی

یچادردیدم.انگاردوگوشههنوزصورتشراواضحنمی

هایزبرشراسیاهشراپشتگردنشگرهزدهبود.دست

گفت و کشید شکمم اوننمیمن"روی اما شناسمش.

منوخوبمی داشتانگار بوکمخبر جیکو از شناخت.

 انمیحتماًمردک. ردی روخواست تو که بمونه زش
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زیرمیزی یه ماما. و اینهمهدکتر وگرنه اینجا. فرستاده

به دیر اینقدر چرا حاال میدن. پا همشون فکربدی

"افتادی؟

بهسمتدخترافغانیکهچهارزانوکنارمن دستشرا

نشستهبوددرازکردوقیچیدستهبلندیراازاوگرفتو

 تیزی کرد. پاره آن با را رانمشورتم به که قیچی سرد

میخورد مور مور بدنم ، گفتم گریه با خواستممی"شد.

وقتی بودم. کرده قایم ازش کرد. مجبورم دارم. نگهش

نمی کرد. تهدیدم شم.فهمید هوار سرش خواستم

."دونستمزنوبچهدارهمی

صدایمباالرفتهبود.باقیچیمحکمبهرانمزدوغرید

داد" خبرته چه میمیهیس. بچه تو حاال خواستیزنی.

"واسهچی؟

توی از بخواهد انگار کرد بدنم توی را دستش بعد

را خودم هیچرخاند. بیاورد سوراخموشچیزیبیرون

نگهداشتم. سفتکردموبرایاینکهدادنزنمنفسمرا

طورکهفشاردستدیگرشرارویشکممگذاشتوهمان

"استواینماهندهحرومزادهچهگ"دادگفتمی

ایراازبدنمبیرونبکشندبهخودانگارکهرگوریشه

اشبودم.نیسخانوم.صیغهحرومزاده"پیچیدمودادزدم

"ایبودم.شونصیغهبرایهمه

زبوندرازی.چهخفه"بادستمحکمبهرانمزدوگفت

"یاینزگیلخرسگنده.همدارهننه

 و بود شده کرخت میپاهایم رویگزگز کمرم کرد.

می تیر سرد و سفت گفتمزمین التماس با کشید.

کنییهکارکننهرکاریمیآروقرترسمخانومتومی"

."دردنکشم

وقتیخمشدتاچیزیراازدستدخترافغانیبگیرد،

صورتشرادیدمکهزمختبودوپرازجایآبله.بویتند

کبعرقمی دخترافغانیبا روشنداد. ریتچراغالکلیرا

بههمراهجعبه یچوبیهلدادبهسمتکردووآنرا

سرم باالی آمد و شد بلند خودش بعد جراح. اعظم

یلنگیهایمگذاشت.تکهنشست.زانوهایشرارویدست

بی هماننگاه با و هایماحساسبهچشمتویدهانمکرد

شد.لنگزد،خیرهکهازوحشتداشتازکاسهبیرونمی

خاکمی طعم راهتویدهانم انگار افتادم. سرفه به داد.

نفسمرابستهبودند.دخترافغانیزانوهایشرابیشترفشار

دست با و شد خم رویم به و نگهداد را هایششکمم

اعظمجراحبادستران هایمداشتتاپیچوتابنخورم.

دستشرارابهدوطرففشاردادوسرشراجلوبرد.باز

به محکم و گرفت بدنم توی را چیزی انگار و برد فرو

سمتخودشکشید.صورتدخترافغانیباالیسرمبودو

قهوهچشم بینهای باریک شکاف توی از روشنش ای

اشهایرنگپریدههایشبهمنخیرهشدهبودند.لبپلک

می زمزمه را دعایی شاید یا ورد تکانانگار آرام کنند،

فوارهخمی الیپاهایمرویصورتوردند. از یخونیکه

آورم.دخترافغانیپاشید،آخرینچیزیاستکهبهیادمی

ایستاده خانه همان حیاط گربهتوی کنارام. سیاه ی

یکچشمباز با رویزمینپهنکردهو گلدانبدنشرا

ازبیرونصدایهمهمهمینگاهممی آید.یکنفرباکند.

می التماس بی"گوید ما خدا به خانومآقا تقصیریم

."نماتقصیرنداریمآکرد.آقابهقرمجبورمونمی

می بیرون در دراز کنار انتظامی نیروی ماشین روم.

اعظمجراحداخلماشینمابیندوزن پارکشدهاست.

می کندکهدخترافغانیچادرینشستهوبهسمتینگاه

می البه و کدامعجز هیچ لباسکند. که مردهایی از

توجهیسرمه دختر به است تنشان انتظامی نیروی ای

کنندینم رد مردها کنار از راشومیم. من کسی انگار .

وندیبینم بهسربازیکهکناریایستاده مردها یکیاز .

بگوماشینبفرستن"گویدگذاردمردمجلوبیایند،مینمی

."جسدزنهروانتقالبدنپزشکیقانونی

بعدبهمرددیگریکهیکدستهکاغذرارویکاپوت

گویدنویسدمیماشینگذاشتهوداردتندتندچیزیمی

فقطاگهبهش" گرفتیمش. تمومشد. زنگبزنبگوکار

نمی اصرار روانقدر جسد االنیه شاید غروببیایم کرد

"دستموننموندهبود.

 سمت به افتادم راه و شدم رد کنارشان خیابان.از

این بودم. آمده حوالیظهر راهیکه همان باردرستاز

■ تر.تر.خیلیسبکسبک
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 صبا توکلی :ایران سنتی تئاتر و سیاه عالیجناب

 پور ساحل رحیمی «:Get on Up» فیلم تحلیل و معرفی
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 ایران یسینما در« نژادروح انگیز سامی» تجربه اولین« دختر لر» 

«یریریحانهظه»


بودتهران۲۱۹۲متولدسپنتاعبدالحسین دریو.

اصفهاندرنیزوتهرانزرتشتیانمدرسهوییلوسنیمدرسه

وتاریخبهیزیادیعالقهوکردتحصیلیامریکایکالجو

داشتباستانایرانادبیات وداشتهندبهیسفرهایسپنتا.

نامبارااشامهروزناولین۲۸۰۷سالدر.نمودمنتشررایآثار

بهمجدداًایرانبهسفرازپسیو.کردمنتشرایرانیدورنما

.رفتهند

اردشیرطریقازویتصادفطوربهسینمابایویآشنای

گرفتصورتیایران بصورتزمینهایندرمطالعهازپس.

شدنوشتهیایراناردشیریفننظرباسناریوتئوری، مشکل.

کهبودبازیگرانانتخابفیلم،یهتهدردواینیاساس

یجستجوازپس.داشتندیمیآشناییفارسزبانبابایستیم

زانگیروحبناماستودیوکارمندانازییکهمسرسرانجامبسیار،

شدبرگزیدهلُردخترنقشیایفاجهت رایبعدیهانقش.

یفرعیهانقشوکردندیمایفایپورسهرابویشیرازیهاد

کردیمصحبتلحنوصداتغییرباسپنتاخودرا ازپس.

موجودیتناطقیایرانفیلمنخستینمداوم،کارماههفت

یافت شدیمیادگلناروجعفربنامبعدهافیلمایناز. نقش.

گرچهداشت،تعلقسپنتابهفیلم،اینیهیتهدریاساس

بایهنریکارگردانواقعدروشدذکریایراناردشیریساخته

درلُردخترفیلم.بودیایراناردشیربایفنیکارگردانوسپنتا

فیلمنمایش۲۸۲۱آبان۸۰دروشدنمایشآماده۲۸۲۱مهر

استقبالباوشدآغاززاراللهخیاباندرمایاکسینمادر

موفقیتنمایش،روز۸۷ازپسوشدروبرویاسابقهیب

درروز۲۱۰مدتبهماهیدازسپس.کردکسبینظیریب

سینمادرماهیکبعدسالیحتوشداکرانسپهسینما

نمایشویافتمجددنمایشسپهسینمادرروز۹۰ومایاک

داشتسپهسینمادرنیزیسوم یهافیلملُردخترتوفیق.

.انداخترونقازراصامت

ایرانناطقسینمایزنبازیگراولینتلخسرگذشت

اولیننژادسامیانگیزروحدرگذشتوزسالراردیبهشت

بودایرانسینمایناطقفیلماولینزنبازیگر انگیزروح.

سالتیرماهسومنژادسامیصدیقهاصلینامبانژادسامی

.آمددنیابهبمدر۲۱۵۹







وداددستازکودکیدوراندرراپدرشاو

کردمیزندگیمادرشبا دواجازبهسالگی۲۸درنژادسامی.

مهاجرتهندوستانبهاوباودرآمددماوندینامبهفردی

.کرد

بمبفیلمامپریالاستودیودردماوندی اردشیررانندهئی

اولین«لردختر»بعدهاکهبوداستودیواینصاحبایرانی

وتهیهنژادسامیبازیباراایرانسینمایناطقفیلم

.کردکارگردانی

تولدازسال۲۰حدودکهشدتهساخحالیدر«لردختر»

آنتاایراندرناطقفیلمیکتولید.گذشتمیدنیادرسینما

نبودپذیرامکانزمان شیروانیخانعبدالحسیناینکهتا.

دوممهیندرنگارروزنامهونویسندهشاعر،سپنتا،بهمعروف

ایرانفرهنگوهنرزمینهدرتحقیقهدفبا۲۸۰۰دهه

.رفتندهبهباستان

کاراینوشودسینمادنیایواردگرفتتصمیمتینهادراو

.دادانجام«لردختر»فیلمنامهنوشتنبارا

شکل«گلناروجعفر»عامیانهداستاناساسبر«لردختر»

تحتایمنطقهدرلردختریکگلناردربارهفیلماین.گرفت

استخانقلیفرماندهیبهمسلحراهزنانکنترل درگلنار.

آشنادولتمامورجعفرباجاآندروکندمیکارایخانهقهوه

.کندازدواجاوباخواهدمیوشودمی

برایرانژادسامی«لردختر»فیلمنامهنوشتنازپسسپنتا

بهنیزخودشتینهادروکردانتخابگلنارنقشدربازی

شدظاهرجعفرنقش خاطرینابهبیشترنژادسامیانتخاب.

کهچرابرود،دوربینجلویکردنمیقبولزنیهیچکهبود

بودندکاملحجابدرزنانزمانآن هاخیلیاینکهضمن.

.نداشتندراکارایناستعداد
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سپنتاباوپذیرفترا«لردختر»دربازینژادسامی

نبودننهاییدلیلبهاماکرد،امضاروزهچهلقراردادی

فیلمساختنکارفیلمبرداری،امکاناتوهاوگدیالفیلمنامه،

کشیدماههفت غلیظلهجهخاطربهسپنتااینکهضمن.

ایگونهبهرا«لردختر»داستانشدناچارنژادسامیکرمانی

حکومتقدرتوایاالتبهمربوطآنموضوعتادهدتغییر

.باشدایرانمرکزی

سالماهبانآبسیارمشکالتازپس«لردختر»تینهادر

زمانآنمعروفسینمایدوکهسپهومایاکدر۲۸۲۱

قراراستقبالموردودرآمدعمومینمایشبهبودند،تهران

.گرفت

سپنتاساخته«فرهادوشیرین»فیلمدرسپسنژادسامی

شدجدادماوندیازفیلمایندربازیازپساو.کردبازیبود

.کردازدواجتئاترسرشناسرانبازیگازمحتشماهللنصرتباو

بازگشتدرمحتشمونکشیدطولبهزیادیمدتازدواجاین

.دادطالقغیابیرااوایرانبه

ایرانبههندوستاندراقامتسال۲۹ازپسنژادسامی

خانوادهمخالفتباسینمادرکارشادامهبرایامابازگشت،

شدروبرو وآشنایانوشانخویازکهآزارهاییخاطربهاو.

فیلمیدرنشدحاضرهرگزدیگرفیلمدوازبعددیدمردم

.کندنقشایفای

اولشسیکلنامهگواهیایران،بهبازگشتازپسنژادسامی

کاربهمشغولپرستارعنوانبهبهداریوزارتدروگرفترا

بهراپرستاریکارمدتیازپساو.گزیداقامتتهراندروشد

ایدوطبقهخانهاولطبقهدادناجارهطریقازوذاشتگکنار

بانژادسامیسومازدواج.کردمیزندگیگذرانبود،خریدهکه

نداشتفرزندیچونوخوردشکستنیزبستگانشازیکی

.کردزندگیتنهاسال۸۰حدود

سینمایتاریخ»مستندفیلمدر۲۸۲۵سالنژادسامی

گذشتآندرکهمصائبیاز«اسپنتتامشروطیتازایران؛

.گریستتلخیبهوکردصحبت

»گفتبارهنیدرااو موقعدرکههاییناراحتیخاطربه:

مردمطرفازچهوفامیلطرفازآنچهازبعدوفیلمبرداری







«لردختر»درسپنتاعبدالحسینونژادسامیانگیزروح



هر...کنمبازیدیگریفیلمدرنشدمراضیهرگزکشیدم،

نفرسهبودیممجبوربیرون،دیممآمیشرکتدرازکهموقع

کهشوفرکمکنفردووشوفریکباشیم،داشتهمستحفظ

چیزییهبایدیارفتیممیکههمجاییهر.نکننپرتشیشه

...«نشناسهروماکسیانداختیممیسرمون

درسالگی۹۲سندر۲۸۷۲سالاردیبهشت۲۰نژادسامی

سینمایکارشناسانومحققانکهحالیدردرگذشتهرانت

.استگذشتهدرپیشهاسالبودندمعتقد،اوازخبربیایران

■.شدسپردهخاکبهزهرابهشتدراو



:منابع

ایراندرسینمایخچهیتار-آفتاباینترنتیشبکه

خبرآنالین
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 «(Get on Up) برخیز»معرفی و تحلیل فیلم  
«پوررحیمیساحل»؛«تیتتیلور»گردانکار


باترورثهنریجانوباترورثجز:نویسندگان

آکرویددن–الیسنلسان–بوزمنچدویک:بازیگران

دقیقه۲۸۵:زمانمدت؛درام–بیوگرافی:ژانر

۱۰۲۲آگوست:انتشارتاریخ؛انگلیسی:زبان

:فیلمبررسی

فانک،سلطانزندگیِداستانبراساس«برخیز»فیلم

استشدهساخته«براونجیمز» کهایدقیقه۲۸۵فیلمی.

بهدستوگذاشتهسادهبیوگرافیِیکازفراترراپایش

اینیخالقانهوپرشوراجراهایها،آهنگمجددبازآفرینی

»استزدهموسیقییاسطوره نقشدرکه«بوزمنچدویک.

وخوبیاجراتوانستهحقبهظاهرشده،«براونجیمز»

توانمیکهنحویبه.درآوردنمایشبهخودازراتاثیرگذاری

»دانستفیلمعطفینقطهرااوقدرتمندبازیِ چدویک.

نوجوانیدورانازرا«براونجیمز»توانستهخوبیبه«بوزمن

عنصریبهتبدیلکهایگونهبه.بکشدتصویربهانسالیمیتا

.استشدهدرفیلمحیاتی

گفتباید،«براونجیمز»پردازیِشخصیتبارابطهدراما

رابتیکساختنقصدوجههیچبهاثر،نویساننامهفیلمکه

اندنداشته واتوکشیدهشخصیتیکایجادپیدرهاآن.

مشکالتیومصائبزیبایی،وزیرکیبابلکهاندنبودهاشتباهبی

رااستیدهکشجوانیدورانتاکودکیاز«براونجیمز»که

شاید.بداندرااشآتیرفتارهایدلیلبینندهتاکنندمیمطرح

در«براون»کهرسیدشناسانهروانینکتهاینبهبتوان

دوستمادر،وپدرسویازشدنشترکوهارنجاثرتحمل

ومکانیموقعیتحفظدرپیوکندنگاهباالازراهمهدارد

وجودآمدنبهموجبرویکرداینو!استخویشزمانی





جملهازافراددیگرواومیانهاییتنش

بازیبا«بایردبابی»دوستشبهترینطورهمینوهمسرانش

»شودمی«الیسنلسان» داستان،درطول«براونجیمز.

اینتیجهاویهیروواستتغییرپذیرچیزهمهکهیابددرمی

فراموشیهایدرهبهسقوطشجزداشتنخواهد کهرسید.

گیردمیسنش،باالرفتنباوزمانمروربه ازبخواهیماگر.

نویسندگانکنیم،نگاهکاراکترهابهپردازیشخصیتلحاظ

همبهیلهیوسبهاندکردهتالشواندبودهموفقفیلنامه

خطیروایتحالتازرافیلم،«براون»زندگیِوقایعریختن

کنندخارج هایپرشاینیلم،فقسمتدرچندکههرچند.

بلکهنیست،درستشپیشبردوفیلمنفعبهتنهانهزمانی

ییرایگازوکندمیکُندهمرامخاطبرویپیشروایت

.کاهدمیقبلیهایسکانس

انسالیِمیدورانوحالزماناز«برخیز»فیلمهرحال،به

مختلفیهایبکفلشباوشودمیشروع«براونجیمز»

بهپدرش،ومادربااشرابطهبهاو،کودکیهبگرددبرمی

همینوهایشگروهیهموموسیقیبااشآشناییچگونگی

یکرهبریوموسیقیینهیزمدراشذاتیاستعدادطور

.گروه

ایاندازهتاتواندمیکهداردوجودهمدیگریینکتهاما

دخوکهاستهاییزمانآنوباشدآزاردهندهبینندهبرای

کندمینگاهدوربینبهمستقیم«براونجیمز»یعنیشخصیت

رساندمیمخاطبانشگوشبهراشیهامونولوگو کهگویی.

نیستعملاینپشتفکرخاصیهیچ خودازبینندهچراکه!

روایتکهدرستاین«چیست؟برایکارایناصالً:»پرسدمی

تمامردورودمیپیشداستاناصلیشخصیتدیدزاویهبا

بهدوختنچشمولیاستمحسوسحضورشهاصحنه

جذابیتموجبوآیدمیحساببهغیرضروریامریدوربین،

هاییصحنهتصویرکشیدنبهباعثبلکهشودنمیفیلمبیشتر

.شودمیمایهبیولوس

برخوردارخوبیتعلیقاز«برخیز»فیلمگفتتوانمیدرکل

نقشهم«بوزمنچدویک»عالیِوباورپذیربازیِواست

داردکششاینایجاددربسزایی پرفیلماینکهخصوصبه.

تواندمیموضوعاینکهپرانرژیوفانکهایآهنگازاست

■ .باشدخوشایندموسیقیبهمندانعالقهبرای
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 «رخ دیوانه»نقد و بررسی فیلم  
«امینشیرپور»؛«ابوالحسنداوودی»کارگردان


واعتناقابلفیلمیکداوودیابوالحسنیساخته«دیوانهرخ»

استایرانسینمایدرروزبه بلورینسیمرغکهفیلماین.

بصری،هایجلوهبهترینکارگردانی،بهترینفیلم،بهترین

وسیدررامردمنگاهازفیلمبهترینوصداگذاریبهترین

ازداشتموفقیاکرانوکردکسبفجرفیلمجشنوارهسومین

غافلگیررامخاطبتواندمیخوبیبهکهاستهاییفیلمآن

اینمطرحچندانهاینامبازیگرانشتیماینکهوجودباوکند

چشمپیشراماندگاریلحظاتامانیستندسینماروزهای

دارقصههایفیلممعدودجزودیوانهرخ.زنندمیرقممخاطب

البتهکهاستانایرسالچنداینسینمایدرروایتگرو

خواهیمهاآنبهاینجادرکهداردنیزفراوانیایرادهای

پرداخت اینخواندنکهباشیدداشتهدقتنکتهاینبه.

توصیهوجههیچبهاندندیدهرافیلمکهکسانیبرایمطلب

.شودنمی

:فیلمداستان 

درکهاستجوانششزندگییقصهروایتگر"دیوانهرخ"

اندارتباطدرهمبابوکفیس قراریکبهمجازیارتباطاین.

شودمیمنجرکافهیکدرواقعی ها،آندیداراولیندر.

برهستند،مختلفاجتماعیطبقهدوازکهمانداناومسعود

کنندمیبندیشرطهمباخانهیکازدزدیسر درمسعود.

کهشودیمایخانهواردماندانا،قیمتگرانموبایلگرفتنازای

لحظه،چندازپسامااست؛مطمئنآنبودنخالیازماندانا

شودمیخانهواردسرایدار اعضایازهرکداممشکل،بروزبا.

رامقابلگروهازفردیکنندمیسعیاجتماعیقشردواین

واسطهاستفیلمشخصاولراویکهپیروز.دهندجلوهمقصر

پیشمشکالتبایدکهاستگروهدواشتراکنقطهنوعیبهو

.کندحلراآمده

:فیلمعوامل 

کارگردان دیوداوابوالحسن: کنندهتهیه/ /منصوریبیتا:

نویسنده گوهریمحمدرضا: برداریفیلممدیر/ فرشاد:

محمدی صدابرداری/ کیایینظام: تدوینگر/ /دهقانیبهرام:

موسیقی همایونفرکارن: بازیگران/ ابر،صابرطباطبایی،طناز:

هاشمی،سحرجدیدی،امیربیاتی،نازنینسهیلی،ساعد

.امکانیانبیژنواحمدآلفرنوش



 

 

:اجتماعیهایشبکه 

راویومناسبگرافیکاست،امیدبخشفیلمابتداییدقایق

شخصاول وهالیوودیهایفیلمدرجاافتادهکامالًایمسئله.

همدیوانهرخدراام.ایرانسینمایدرشدهاستفادهندرتبه

کهدرست،بابازنهاجتماعیهایشبکهیمسئلهکماکان

در.شودمیدادهنشانگیریعبرتوبدمصرفبابازمعموالً

زندگیرویآنتأثیرواجتماعیهایشبکهبحثدیوانهرخ

یایدهنوشتنبراینویسنامهفیلمشوروشوقانگارهاجوان

افتدمیتابوتبازدقیقهچندازبعدمتأسفانهکهبودهفیلم

رودمیپیشایرانیعادیفیلمیکسمتبهو آناز.

کارهاییکاراکترهاچراگیردمیحرصشبینندهکههاییفیلم

کنندمیرفتاراحمقانهودهندنمیانجامرابایدکه ازبعد.

هایشبکهبحثعمالًهاشخصیتمعرفیوفیلمابتداییدقایق

یکواردفیلمها،آنبهوارکنایهیاانتقادیدیدگاهواعیاجتم

انتهایتاوشودمیایرانیهایملودرامدرعادیتقریباًفضای

نیستاجتماعیهایشبکهازخبریدیگرهمفیلم طولدر.

بینیممیراپیروزباریکفقطنهایتدرماساعتدوازبیش

داردبوکفیسسمتبهبازگشتیکه ازحتیمیاناینرد.

هاشبکهاینمعتادنظربهکهافرادیاینبرهاشبکهاینتأثیر

نیستخبریهیچهستند ازیاستفادهبرایمشابهاینمونه.
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همآنجاهرچند.استغلیظآرایشفیلماجتماعی،هایشبکه

مطرحپلیداهدافبرایهاشبکهاینازسوءاستفادهواقعدر

ینمونهتنها.ببردپیشرافیلمیکهجالبییایدهنهواست

اینسینمایدراینترنتیهایپدیدهازاستفادهمناسبِتقریباً

یپدیدهبهکهباشدمهربهسرشایدایرانهایسال

دارایخودپرداختاینهرچندپرداخت،مینویسیوبالگ

وداستانپیشبردراستایدرولیبودزیادیایرادهای

بودآمدهفیلمکمکبهخیلیازیپردشخصیت بحثجای.

اینترنتیهایپدیدهتواندنمیهنوزایرانسینمایچراکهدارد

حتیومتوسطهایفیلمدر.بدهدجاخودشدررادنیاروزو

هایشبکهیعالوهبهمباحثاینهالیوودییافتادهپاپیش

بایدجدهایفرمساختبرایایدستمایهراحتیبهاجتماعی

کهدلیلیبهایرانسینمایمتأسفانهاماشوندمینوهایایده

نکنداستفادههاپدیدهاینازیاکندمیسعینیست،مشخص

درروشترینخرابکارانهوتریندستیدمکنداستفادهاگریا

باشدمنفیهایشخصیتاهدافجهت همدیوانهرخ.

.نیستمستثناقاعدهاینازمتأسفانه

:داستاننامناسبیتمر 

وهاشخصیتوباالستابتدادرفیلمسرعت

مابرایشخصاولراویطرفازرویدادها

شوندمیروایت درالبتهشدنروایتاین.

شودمیتبدیلدیوانهرخمشکالتازیکیبهانتها برخورد.

نیستچیزیفرضپیشصورتبهشخصاولراویبابیننده

اوهایروایتفتنپذیروکردنباورجز ایندیوانهرخدراما.

دروغباکندمیسعیمدامونیستاعتمادقابلاصالًراوی

دسترواینطبیعتاً.بزنددسترومخاطببهاصطالحاًگفتن

درهاآنازبعضیبهامادارندبیشتریپرداختبهنیازهازدن

گنگیموجباینواستشدهپرداختهکمخیلینامهفیلم

.شودمیبینندهبرایسؤاالتبرخیایجادیاهاقسمتبرخی

نامهفیلمکلدرنیزهاآنتمپویوماجراهابندیتقسیم

اواسطبااصالًفیلمانتهایوابتداباالیسرعت.نیستمناسب

نیستقیاسقابلفیلم وایکلیشهساده،ملودرامیکانگار.

انگیزهیجانفیلمیکتهایانوابتدابینراایرانیکنندهخسته

باشدشدهگنجانده هشتبهرانامهفیلمگوهریمحمدرضا.

ازیکینامبههابازیاینازکدامهرکهکردهتقسیمبازی

زاویهازکههفتموسوماول،هایبازیجزبه.هاستشخصیت

.هاستشخصیتدیگردیدازدیگراپیزودپنجاست،پیروزدید

داستانپیشبردبهکمکیهیچتنهانهاجراهاماینازبعضی

ماجرای.شوندمینیزبینندهشدنخستهباعثبلکهکنندنمی

.استفیلمهایقسمتتریننچسبوزبرترینازاماماندانا

راگرفتنشقرارتجاوزموردماجرایتلفنپشتازکهزمانی

گهامیگمبهتدیگهباریک":گویدمیمادرشبهشکلاینبه

واقعاًآدمهمهآنجلویماجراگفتناینلزوم."…ورفتهیادت

نیستمشخص باتلفن،پشتازاحساساتکردنتخلیهاین.

خودشکناردرغزلوکاوهوخططرفآندرپیروزحضور

نشئگییاخماریصورتدرحتیکهنیستمنطقیتنهانه

استاحمقانههمماندانا هیس"مانندطباطباییهرچند.

برآمدهخوبیبهنقشاینپساز"!زنندنمیفریاددخترها

بلکهزدنمیایضربهنامهفیلمبهتنهانهقسمت،ایننبودولی

شدمیدیگرمسائلبعضیشدنبهترباعث مثالبرای.

عالقهاحساسیکدچارپیروزفیلماواخردرکههنگامی

پیروزازماکهشناختیبهتوجهباشود،میماندانابهنسبت

بامرامپسریوجامعهمتوسطیطبقهسنتی،زندگی)داریم

نیستبازیهوسوخالفاهلکه طورایناستبعید(

سنتیپسریکنقشدراو.بیایدپیروزسراغبهاصالًاحساسی

انقالبازقبلهایفیلمفارسیازانگارکه

کهچاقوییتنها،مادربازندگی)شدهگرفته

هیکلوصداتُنواستپدرشیادگار

(هستندامراینعللازداردکهتنومندی

داشتهاحساسیماندانابهخواهدمیاگر

مانداناشدنگرفتهقرارتجاوزموردباشد،

استبزرگسدیک فکریبافتبهنیازمسئلهاینهضم.

.داردشناسیممیماکهی"پیروز"بهنسبتتریمدرنبسیار

راویتوضیحاتوهاشخصیتورودبافیلمییابتداسومیک

شروعتهرانپولدارهایبچهبههایشکنایهوشخصاول

چیزهمهشودمیبندیشرطماجرایواردآنکهازبعد.شودمی

چیزهمهقدرآنورودمیپیشکالسیکقوانینطبق

آداپتهآنبامخاطبکهرودمیپیشکالسیکهمینطوری

نداردراآنازغیرچیزیانتظاروشودمی نامهفیلمضعف.

ابتداییدقایقکهفیلمیوآیدمیچشمبهوضوحبهاینجا

وافتدمیزدنریپبهداشتخوبیوسریعریتمخیلی

رودمیسرکمکمبینندهیحوصله پدرورودباخصوصبه.

دخترشرفتنخارجبامخالفتوویزاندادنماجرایوغزل

تداعیرا"تصادفقاعده"درجعفریامیرحدودیتاکه

کندمی مقیدراخودششدهکههرطورمخاطبحالهربه.

گذشتازبعداماکند،میماجراهمینوفیلمهمیندیدنبه

شودمیآببرنقشچیزهمهطوالنیزمانی داستانروال.

اصلیشخصیتهمراهبهمخاطبوشودمیعوضکامالً

.اندبودهمسعودیبازیچهمدتاینتمامکهشوندمیمتوجه

وباالستابتدادرفیلمسرعت
ازرویدادهاوهاشخصیت

مابرایشخصاولراویطرف
 .شوندمیروایت
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افتدمیاتفاقدیرقدرآناولیمرتبهدرناگهانیچرخشاین

کهشدهکشیدهتصویربهاضافهماجراهایآنازقبلقدرآنو

شاهدشخصاًکهطوریبهخورد،میبرمخاطبینبرخیبه

ازهاآنازنفرچندخروجحتیوهابینندهبرخیاعتراض

استایاحمقانهکارالبتهکهبودمینماس اول،بازیازبعد.

دچارچیزهمههمبازکهاستدومبازیدرگیرکماکانبیننده

بابیننده.شویممیسومبازیواردوشودمیناگهانیچرخش

تحتقدرآناماشدهرونداینبودندارادامهمتوجهاینکه

کردنفکرفرصتکهتهگرفقرارماجراجذابیتوسرعتتأثیر

کهمسائلیهمینداوودیوگوهری.نداردرامسائلخیلیبه

هاآنبهمفصلنتوانستهولیکردهحسرانبودشانبیننده

پایانیهایبازیدرواندکردهشناساییخوبیبهراکندفکر

در.کنندمیزدهبهترابینندهوکنندمیروراهاآنیکییکی

همانبهمتعلقانگارکهاستقویچنانیلمفپایانواقع

.فیلمیکنندهکسلاواسطنهواستفیلماوایل

:بینندهآتشبریخآب 

.استالعادهفوقفیلمپایانییدقیقهچند

وشودمیغافلگیربارهاوبارهامخاطب

بهذهنشکهشدهماجراهادرگیرقدرآن

کندنمیفکردیگریچیزهیچ اگربیننده.

چندبهحتماًباشدآنیتحلیلِاهلوریزبین

کندمیشکموضوع خروجاینکهاول.

سادگی،آنبههمآنقتلماجرایازمسعود

استمشکوک رااسترسبیشترینبایدکهاستکسیاو.

خیربهختمماجرااینتابزندآتشوآببهبایدوباشدداشته

کندمیجخارماجراازکامالًراخودشاماشود، اینکهدوم.

چقدرداردگرفتنرشوهقصدکهپلیسیکردنصحبتینحوه

فقطفیلموالیوهولدرالبتهمورداین.استمسعودشبیه

برایامانشودابرازشایدوماندمیباقیشکهمینحددر

آیدمیپیشهاخیلی دراستترمهمهمهازکهسوممورد.

تحلیلِاهلوریزبینبازهماگردهبینن.استنهفتهآخربازی

چراکهگویدمیاشدستیبغلبهیاخودشپیشباشدآنی

هیچدیگروشدخارجفیلمماجرایاززودیآنبهشکوفه

کهداندمیایرادیکرااینایبینندهاینطور.نشداوازخبری

آنبراینویسنامهفیلموکارگردانولیاوستباهمحقالبته

فکرشوجههیچبهکسیکهایلحظهدردرستودارندامهبرن

ایرادهایترینبزرگازیکی.شودمیظاهرشکوفهکندنمیرا

حظوفیلمسورپرایزترینبزرگبهشودمیتبدیلناگهانفیلم

وایرادهاالبالیعجیب،حظایناما.دهدمیشمابهعجیبی

شکلبهراخوددرخششفیلمپایاناساسیمشکالت

دهدمیدستازایمالحظهقابل مشکالتاینازبرخی.

:ازاندعبارت

مقامدربایدگوهریکهاستشخصیتیمسعود-اول

عجیبرفتارشتاپرداختهمیاوبهبقیهازبیشنویسنامهفیلم

نرسدنظربه یکعنوانبهرااوفیلمانتهایتابیننده.

پایانباحتیاوتاررفدرکاماشناسدمیزرنگشخصیت

بار۸فیلمایندرمسعود.نیستپذیرامکانهمفیلمپذیرفتن

سرایدارمردخودشِگفتهبهکهاولبار!شودمیقتلمرتکب

چیست؟واکنششاما.رساندمیقتلبهعمدغیرصورتبهرا

اودادهرخواقعیصورتبهقتلکنیممیفکرماکهزمانیتا

.نداردربطیاوبهگویدمیوکشدمیبیرونراماجازراخودش

رساندمیقتلبهراکاوهدومبار ازمسعودخودباراین.

بارکهتظاهرهاییتمامونداردخبرقتلاینبودنساختگی

وترسدمیدهد،میانجامواقعیصورتبهرادادهانجاماول

زمانیوفیلمانتهایهمسومبار.کندمیگوروگمراخودش

وپیروزفهمدمیمسعودکهاست

اوواندگذاشتهکارسررااودوستانش

ندادهانجامراقتلیاصالً واکنشاما.

پیروزحماقتاوجدراوچیست؟مسعود

پرتبیرونبهساختمانباالیازرا

کندمی درباردوحداقلکهمسعودی.

بهباریکوتظاهرباباریکفیلم،این

بایدچراگذراندهسرازراقتلازناشیعواقباقعیوصورت

پایینبهساختمانباالیازراپیروزخاصیدلیلهیچبدون

اگرباشد؟تواندمیچیزیچهمسعودکارایندلیلکند؟پرت

کارسررااودوستانشوپیروزاینکهخاطربهخشمبگوییم

کهعودیمسچونباشددرستیجوابتواندنمیاند،گذاشته

ایجنبهحداقلبایدگذاشتهکارسررادیگرانبارهاخودش

خشمیاترسبگوییماگر.باشدداشتههاصحبتاینازبیشتر

ایکنندهقانعجواببازهمرفتهلوشکوفهبااویرابطهاینکهاز

کهدادندانجامراریسکیبازییکشکوفهواوکهچرا.نیست

نداشتبررداینتیجههاآنبرای راپولمیلیونصدنه.

زندگیبتواندکهگرفتصورتقتلیوسطایننهوبرداشتند

وشدهبازیچهخودشفهمیدهکهمسعود.بریزدهمبهراهمه

شریکبهتواندمیسادهخیلیپسندادهرخبدیاتفاق

یهمهپشتکهبدهدتوضیح-پیروز–بازیایندراشقدیمی

بودهشکوفهماجرااین اینبخواهدپیروزازتواندمیحتی.

ومراموپیروزازماکهشناختیباونگویدکسیبهراقضیه

فیلمپایانییدقیقهچند
استالعادهفوق وبارهامخاطب.
قدرآنوشودمیغافلگیربارها
بهذهنشکهشدهماجراهادرگیر
 .کندنمیفکردیگریچیزهیچ
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دراگراتفاقاین.استپذیرامکانموضوعاینداریممعرفتش

ممکنرسیدنمیقتلبهطورآنپیروزودادمیرخفیلمپایان

لیوشودمیخوشپایانمرضدچارکمیفیلمپایاناست

.شدنمیمنطقبدونحداقل

وآپارتمانباالیازاولشخصیتسقوطبودهقرارانگار-دوم

ایبرندهبرگازباالترحتیباشد،فیلمنهاییسورپرایزمرگش

آخرسورپرایزهایلذتهیچ،نشدهکهاینطوراماشکوفه،مثل

اولشخصیتکهنیستاینمنظور.کندمیتلخآدمبههمرا

خودشدیوانهرخایرادترینبزرگامابماند،زندهبایدهمیشه

راKick-Assفیلم.بزنیممثالیکبگذارید.کندمیظاهررا

داردوجودشخصاولراوینیزفیلمآندر.باشیددیدهشاید

حساسینقطهدر.کندمیروایتدلخواهشکلبهراماجراو

ازایهالهدرلاوشخصیتهمینبودنزندهیامرگکهفیلم

رفتهفرومطلقتاریکیوسکوتدرچیزهمهوداردقرارابهام

کهکندمیبیانودهدمیادامهزدنشحرفبههمبازراوی

زندهمنکهبدانیدبایدباشیدباهوشییبینندهاگرشما

کنممیتعریفبرایتانراداستانایندارمچونهستم به.

سادگیهمین ازاستفادهپسِدرآنجا.

بهکهنهفتهایایدهوفکرشخصاولروایت

اینطوردیوانهرخدرولیرسیده،نتیجه

نشده وفرمواسطهبهحداقلکهفیلمی.

یکآن،دررفتهکاربهیویژههایجلوه

اینسازیفیلمدرامیدوارکنندهپرش

دهدمینشانراایرانسینمایروزهای

خوشپایانتکرارِیورطهبهکندمیتالشکههمهرچقدر

استهاجوانبهدادنعبرتمشابهکهضعیفیپایانبانیفتد،

شودمیبینندهآتشبریخآبهمانمصداق بودنگودروغ.

بایدکهچیزیازبیشترکهایننیست،عجیبییمسئلهراوی

شخصاولراویاینکهامااستدرکیقابلیمسئلههمبداند

قابلاصالًبمیردآخردروکندروایترااجرامشکلاینبه

رافیلمپایانهمیناگرحتیدیگر،ینکتهیک.نیستهضم

دیگرایرادیکباشیمنداشتهآنرویبحثیوکنیمقبول

داردوجود پرتپایینبهآپارتمانبالکنازکهوقتیپیروز.

کندمیفرصتکهاستبلندساختمانارتفاعقدرآنشودمی

کندصحبتمابرای بههمآپارتمانازاوسقوطهایصحنه.

هنگامیاستمضحککهچیزیامااندشدهساختهخوبی

تریندراماتیکبهخون،وشدهپخشزمینرویاوکهاست

شودمیخارجصورتشوسرازممکنحالت اینباورپذیری.

بالییارتفاع،آنازسقوطکهچرانیستپذیرامکاناتفاق

کهزشتقدرآنبالیی.آوردمیآدمسرترزشتوبدترشدتبه

.ببیندآنازبستهتصویریکخواهدنمیدلشکسیمطمئناً

استشکوفهدیوانهرخسورپرایزترینبزرگ-سوم دختری.

مسعودمانندفیلمابتدایهمانکهترسوووپادستبیظاهربه

کهبینیممیفیلمپایانوکشدمیکنارماجراازراخودش

بودهاوسرزیرماجرایهمه اونظرتحتهممسعودحتی.

افتادهقلمازکهچیزیاما.کردهمیبازینقشمدتاینتمام

ماجرایازبعدشکوفهومسعودبینگرفتهشکلیرابطهدلیل

استکردنبازینقش کهشکوفهاست،سادهخیلیماجرا.

استفادهمسعودطمعازداردپولبهنیازکارهایشبرای

ازرازیادیمبلغبتواندتاکندمیماجراییواردرااووکندمی

بکشدباالدوستانشاحیاناًوماندانا استقبولقابلاینجاتا.

ناکامیوکاوهقتلازبعدهمآنمسعود،کهشودمیچطوراما

بافیعاطیرابطهیکواردمانداناهایپولآوردندستبهدر

اینکهفیلمابتدایدرکند؟میزندگیاوباوشودمیشکوفه

طرفینازرغبتیومیلگونههیچداشتندبرخوردهمبادو

مانندهمشکوفهاینکهبهتوجهباوبودیمندیدهرابطهبرای

خبرکاوهقتلبودنساختگیازمسعود

مسعودبااواگرنیستمنطقیپسندارد

دررااووشودرابطهواردیاکندازدواج

یاوشجاعتکاراین.کندمخفیاشخانه

سراغشکوفهازکهطلبدمیزیادیحماقت

نداریم بینعشقیاینکهفرضباحتی.

وجودبدونوگرفتهشکلشکوفهومسعود

استمنطقیآیااند،گرفتهبودنهمبابهتصمیمهمهاپول

وپیروزوماندانابرود؟لومسعودمخفیگاهراحتیاینبهکه

مسعودتوسطکاوهرسیدنقتلبهبرایشاهدسهحداقلغزل

وقاتلیکعنوانبهمسعودکهطلبدمیفیلممنطقوهستند

کردنمخفیبرایتالشدرجرمشریکیکعنوانبهشکوفه

وپرسیکتوسطوراحتیبهکهشوندمخفیجاییخودشان

نشوندیداپپیروزطرفازسادهجوی فکرشکوفهومسعود.

قتلبهواقعاًهاپولماجرایسرراکاوهمسعود،کهکنندمی

بهپلیسکهاستبدیهیکامالًترتیباینبهورسانده،

بهتریجایآیاخودشانکردنمخفیبرایاما.باشددنبالشان

قابلاصالًمسعودوشکوفهعجیببالهتوسادگیایننبود؟

.نیستدرک

.نیستکمدیوانهرخدرنچسبونپختهماجراهای-چهارم

مقامدرگوهریکهآوردزیادیهایمثالتوانمی

دیوانهرخسورپرایزترینبزرگ
ستاشکوفه ظاهربهدختری.

همانکهترسوووپادستبی
خودشمسعودمانندفیلمابتدای

 .کشدمیکنارماجراازرا
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گذشتههاآنکنارازراحتیبهنویسنامهفیلم اگرمثالبرای.

غزلبگیریم،نادیدهرامانداناگرفتنقرارتجاوزموردیقضیه

ازبدتربسیارشرایطیدرزندگیوضعیتوروحیلحاظاز

شخصیتشنهوشدهکوکائینبهمعتادنهاما.داردقرارماندانا

اشرابطهوکاوهدیگرمثال.رودمیبودنخاکستریسمتبه

خاصیاتفاقهیچبازهمنبودفیلمدراگرکهاستبرادرشبا

هاآنبودندردبیمرفهبهنسبتحسیشایدنهایتاً.افتادنمی

پیداانتقالباالمدلماشینکردننابودیصحنهخاطربه

چراباشد،خوببسیارفیلمبرایتوانستمیاتفاقاًکهکردنمی

رامیلیونصدمبلغکردنجوردرهاآندرماندگیبعداًماکه

بینیممی متانتعیندرکهکاوهشخصیتهمیندیگرمثال.

کارشوصفدرپیروزکهچیزیبهاصالًرفتاریخوشو

خوردنمیگویدمی صفحاتوسایتطراحیکبایداو.

به.باشدکارشپایکهبینیمنمیوقتهیچولیباشداینترنتی

پشتکهبینیممیرااومدامباشدکامپیوترپشتاینکهجای

رابیکاریرانندهیکنقششباواخرتاواستماشینفرمان

ردوگرفتهکارسفارشخودشقولبهاگروکندمیبازی

وقتکیپسبرودخارجبهغزلباخواهدمیهمفیلمآخر

دهد؟انجامراکارهایشکندمی شخصیزندگیدیگرمثال!

استپیروز اصالًوماندهباقیتیپیکحددرفقطمادرش.

نگرفتهصورتاورویپرداختی مورداینازتوانمیالبته.

خانهکردناجارهیقضیهازشودنمیاماکردپوشیچشم

درشدندرگیربرایپیروزهایدغدغهبیشتر.کردپوشیچشم

فراهمبرایپولبهرسیدنماندانا،ازکالهبرداریماجرای

استمادرشبرایبهترییخانهکردن یایکحداقلزمان.

دراماکنیممیسرماجرااینبافیلمطولدرراایساعتهدو

یجملهیکدروسادگیبهمابرایراویعنوانبهپیروزانتها

تاکندراضیراصاحبخانهتوانستهکهکندمیتعریفکوتاه

بمانندخانهآندردیگرماهشش قدرآنفیلمپایان.

پیچیدگی،وخوردگیگرهآنبهماجراییکهشدهبندیسرهم

راآنبایدهیچ،نداریمکهخبرماوشدهحلخوردنآبعین

.بکنیمهمباور











باامااست،جذابیوکنندهسرگرمفیلمدیوانهرخمجموعدر

داردزیادییفاصلهقویوماندگارفیلمیک یگفتهبه.

اگرشایدشده؛نوشته۹۷سالکاراینینامهفیلمداوودی

گرفتمیصورتآنرویروزبهومناسببازنویسییک

ونچمباحثیوشدمیاینازبهتربسیارکارینتیجه

حلفیلمدربهتراینترنتیهایشبکهوجوانانهایدغدغه

شدمی فیلمابتدایدرپیروزکهچیزیبرعکسدیوانهرخ.

علیرغموبکشاندتساویبهرابازیتواندنمیکندمیروایت

 ■.خوردمیایناباورانهشکستبسیارشهایشایستگی
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 ایران سنتی تئاتر و سیاه عالیجناب 
«وکلیصبات»


بازیسیاههنربازیگرافشار،سعدیلقب«سیاهعالیجناب»

مورددرکهاستکتابینامازبرگرفتهعنواناین.استایران

الله»خانمکوششبهواوخودزبانازهنرمنداینزندگینامه

استشدهنگارش«عالم واوواقعیجایگاهشناختبرای.

بهابتدابایستمیاست،هکشیدایرانتئاتربرایکهزحماتی

کهحوضیرووبازیسیاههنرویژهبهوایرانتئاترمعرفی

شدندمیمحسوبایراندرآنبازماندهآخرینافشارمرحوم

.بپردازیم



ایراندرتئاترپیشینه

ازقبلدورانازبخواهیماگرراایراندرنمایشقدمت

کهآئینیهایایشنمازراخودبحثبایدکنیم،شروعاسالم

داستانبهشدهشروعایراندرزمانیچهازنیستمعلوم

.نماییمآغازاستگردیدهمعروفایرجکینوسیاوشسوگ

ویژهبهایرانکهنادبیاتازماندهبرجایآثاراستنادبه

تاریخیکتبازبعضیدرکهییهااشارهوفردوسیشاهنامه

شدهمیبرگزارمعینزمانیدرلساهرهاآییناینآمده،ایران

اسالمیرنگتدریجبهمراسمایناسالمیدورهدرواست،

حسینتعزیهبهتشیّعمذهبکارآمدنرویباوگرفت

تعزیهشروعزماندرباره.دادشکلتغییریارانشوالسالمعلیه

بهگروهیهست،نظراختالفمحققانمیان

ازمراسماینکهمعتقدندیشامکثیرابنتاریخاشارهاستناد

(قمریهجری۸۹۱ـمعزالدوله)دیالمهسلسلهحکومتزمان

تعزیهکهاستبرآنعقیدهراگروهیوگردیده،آغازایراندر

قبلآنچهوشدهشروعصفویاندورهاز این وجوددورهاز

.استبودهییسرانوحهوعزادارینوعیداشته

ترینشدهشناختهامروزتاخودگیریشکلزمانازتعزیه

مذهبی،نمایشازغیراما.استایراندرمذهبینمایشگونه

هاینمایشمعروفانواعازنیزبازیشبخیمهونقالی

آیندمیشماربهایرانیغیرمذهبی حقیقتبهرانقالی.

مااطالعواست،شدهآغازایراندرتاریخازچهکهدانیمنمی

بهاستمنحصراسالمازقبلدرمراسمنهگوایناجرایبر

شاهنامهمثلشده،ایرانادبوتاریخکتبدرکهاشاراتی

وسیستانتاریخوگنجوینظامیهایمنظومهیافردوسی،

هاآنازیکهردرکهالندیمابنالفهرستوبخاراتاریخ

ایرانیبزمیوحماسییهاداستاناینکهبریابیممیایاشاره

وشدهمیمنتشرگویانقصهوسیلهبهمردممیاناسالمازلقب

نظمبرایایمایهورسیدهاسالمازبعدیهدوربهراههمیناز

خسروشیرینرامین،وویسشاهنامه،یهاداستانازقسمتی

آثاراسالمازپسلیکناست،گردیدههاآنجزوگنبدهفتو

مراسماینگونهاجراینگیچگوبرماراکهداردوجودفراوانی

برخیکهخصوصبهکند،میراهبریاسالمیمختلفادواردر

قصهعیار،سمکداستانچوننقاالن،اینیهاداستاناز

اسکندرطرسوسی،نامهدراب،(بیغمینامهداراب)فیروزشاه،

شدهضبطنقالزبانازنقلهنگامدرعینأارسالنامیرونامه

.استماندهبرجایو



سنتیتئاترهایگونه

 نقالی

حماسیوقایعبیانیاخواندنازاستعبارتکهنقالیهنر

همراهموسیقیبااسالمازقبلایراندرعشقی،هایداستانیا

شماربهمحرماتازموسیقیاسالمدیندرچونواستبوده

توسعهوماندباقیداستاننقلفقطاسالمیدورهدررفتمی

اسالمیاولیهقرنسهدر.کردپیداشعبیوتقسیماتوتیاف

بود،ایرانگذشتهملیوحماسیهایداستانبیاننقاالنکار

شدندپردازافسانهخودنقاالنهجریپنجمقرناوایلازلیکن
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کهسبکیوصورتهمانباهاشانافسانهگفتیمچنانکهو

.دمآمیتحریررشتهبهاغلبشدمیبیان

گوقصهونقالیمغولدورهرد هایافسانهسویبهیی

رواجینقالیصفویعهددرویدگرایمذهبیوحماسیشبه

خوانی،قصهچونآن،هایشعبهویافتالعادهفوق

خوانی،روضه،(حیدریحمله)خوانیحمله،یخوانشاهنامه

قاجارهایدورهدر.شدرایجمردمدرمیانآنجزوسخنوری

خانهقهوهتأسیسازپسوداشترونقهمچناننقالیرکانیز

.شدمنتقلهاخانهقهوهبهنقاالنمرکزایراندر

نمایشیچهرهتریندرخشاننقالایراننمایشتاریخدر

وداشتهعجیبمهارتیخویشکاردرآنانازبعضیواست

هنرمندمردمگروهاینکار.اندبودهاصیلهنرمندانشماردر

هیچازاستعانتبیزیرااست،بودهدقیقومشکلیاربس

حرکاتساختنآهنگهموبیانقدرتبافقطوایوسیله

دربایستمیبدانگونهراقصهحوادثکالم،بادستوچهره

ازوشودبرانگیختهاحساساتشکهکنندمجسمشنوندهنظر

ادایجوشنوندهکردنسرگرمنقالیازمنظورچونگذشتهآن

نیزجذابیهاداستانخالقکهبایدنقالناچاراست،هیجان

.باشد



 تعزیه

بهکربالواقعهآندرکهاستنمایشیمتعارف،معنایبه

بررااصلیهایشخصیتازنقشییکهرکهافرادیدست

شودمیدادهنشاندارند،دوش نمایشنوعینمایشاین.

شدنکشتهدربارهبیشتروشیعی-ایرانیسنتیومذهبی

شکلتعزیهواقعدر.استبیتاهلمصائبوعلیبنحسین

شیعیانسادههایسوگواریترپیچیدهوتریافتهتکامل

استکربالشدگانکشتهبراینخستینهایسده هرچند.

بابرخیامانیستمشخصروشنیبهتعزیهپیدایشتاریخ

پسایرانازشخصاًمراتعزیهپیدایشهایی،گزارشبهاستناد

وحسینشهادتوکربالماجرایازمستقیماًواسالماز

دانندمییارانش بهسوگواری،اینآشکارورسمیشکلاما.

دودمانحکمرانیزماندربارنخستینبرایکثیر،ابنروایت

گرفتصورتبویهآلمذهبشیعهایرانی حکومتدوراندر.

انجامدررااستفادهحداکثرشیعیانخدابنده،محمدسلطان

اماکردندمیمحمدخاندانبزرگداشتوسوگواریمراسم

.نداشتمشخصیسبکتاریخیفاصلهایندرهاسوگواری

شکلعلی،بنحسینبرایهاعزاداریزمان،مروربهوتدریجبه

کردپیدامشخصیشیوهو شاهناصرالدیندورهدراماتعزیه.

تعزیهطالییعصررادورهاینبسیاریورسیدخوداوجبه

وبازارها،کاروانسراهاحیاطدرآنازپیشکهتعزیه.اندنامیده

یابازاماکندراینکشد،میاجراشخصیمنازلگاهی

آمددرمیاجرابههاحسینیهوتکایاسربسته وترینمعروف.

بهدورههمیندرکهبوددولتتکیهتکایا،اینترینمجلل

معیرالممالکخاندوستعلیمباشرتوشاهناصرالدیندستور

زماندردولتتکیه.شدساختهقمریهجری۲۸۰۲سالدر

ساختهانگلستاناپراهالتماشاخانهازتقلیدبهشاهناصرالدین

بااماشدساختهتئاترسالنیکمنظوربهابتداکهشد

شدتبدیلتکیهبهبودکههاییمخالفت هایتکیهردیگاز.

آغازدر.بودکرمانشاهدرالملکمعاونیهیتکزمانآنمعروف

برپامشخصمکان۸۰۰درتعزیهشاه،ناصرالدینسلطنت

ازپسیعنیرضاخان،دیکتاتوریآغازهایسالدراما.شدمی

رفتهرفتهخوانیروضهوتعزیهاجرایشمسی،هجری۲۸۰۲

رضاخان،دستوربهدولتتکیهتخریبباوشداعالمممنوع

گذاشتخودافولدورانبهپاتعزیه شهریورازپسهرچند.

همچونهاییسرگرمیبرابردرامابرآورد،سرباردیگر۲۸۱۰

راخودپیشینعظمتوموقعیتنتوانست،تئاتروسینما

.بازیابد



 عروسکیتئاتریابازیشبخیمه

مراسمازدیگرییکنیزعروسکیتئاتریابازیشبخیمه

حقیقتدروداردزیادشباهتیتئاترباکهاستایراننمایشی

وایپنبهیهاعروسکراآنبازیگرانکهاستتئاتری

کهجانیبیبازیگراندهند،میتشکیلچوبیوایپارچه
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درپسوگرفتهرادردستسرنخآنکهارادهبهصحنهدرمیانه

.کنندمیحرکتاستایستادهصحنه

ازیاوبودهایرانبومیآیااینکهوبازیایناصالتدرباره

بهودانیمنمیچیزیدرستیبهآمدهرانایبهدیگرکشوری

قبولبایدامینمائاعتمادگنجوینظامیقولبهاگرهرحال

گوربهرامزماندرکهاستهنریبازیلعبتوبازلعبتکهکرد

.استشدهمردممقبولوآمدهکشوراینبه

درهانظریهآخرینطبقبازیشبخیمهیاعروسکینمایش

بهعثمانیهایترکزماندراماشدهشروعایرانازاصل

گوزقرهنمایشعنوانتحتوگرفتهقوتآنجادرورفتهترکیه

.استگشتهمعروف(سیاهچشم)

دانندمیمنسوبآرتهدلکمدیابهرابازیشبخیمهبرخی

هند،چین،کهنکشورهایازکهاندعقیدهاینبریگروهو

.استکردهنفوذاروپابهآسیاشرقیجنوبنواحیوژاپن

چراغدوطرفشدوکهایخیمهدروهاشبشب،خیمه

درازایبهبودصندوقیصحنه.شدمیدادهنمایشبود،روشن

ذرعنیمبلندیوربعسه طرفبهصندوقطرفیک.

.دادمینشانرااتاقیدیگرشطرفسهوبودزباتماشاچیان

مخفیصندوقپشتنمایشگردانوبودخیمهدرصندوق

در.دادمیتکاننازکهایبالیانخباراهاعروسکوشدمی

شد،میاجراباالطبقاتخاصکهایخیمههاینمایش

.بودهاسترنگارنگوفاخرخیمهومفصلومجللهانمایش

بهونیافتتحولبایدچنانکهایراندرروسکیعنمایش

زیراماندباقیخودعوامانههیاتمانهدرونرسیدکمال

درخوروپستکاریراآنچوندانش،باهنرمندانوادیبان

درونزدند،کاریبهدستپیشرفتشبرایدانستند،میعوام

چندبهتنهاامروزونشدثبتآنیهاداستاننتیجه

مثلعروسکیشنامهنمای عروسیخان،سلیمکچل،پهلوان:

ومنیژهوبیژنکچل،حسندرویش،چهارخان،سلیمپسر

.استماندهجابهپنبه،پهلوان



 بازیسیاهوحوضیتخته

وتختهآنرویکهداشتحوضیمعموالًهاخانهقدیم،در

شنمایاجرایترتیببهبازیگرانوانداختندمیگلیموفرش

نمایشنوعاینکمکمدلیلهمینبهودندمیامصحنهروی

مضحکهیاتقلیدایراندرکهنمایش.گرفتنامحوضیتخته

بازیکچلکدسته:شدمیتقسیمقسمتدوبهشدمینامیده

.بازیبقالو

بقالیکبرایکهاتفاقیحوشوحولبیشتربازیبقال

بوداییابتدهایشقصهوزدمیدورافتادهمی بندیدسته.

وگرفتصورتشاهناصرالدیندوراندرروحوضیهایگروه

سالچندطیدروشدنامیدهسردستهدسته،هرسرپرست

–ایلچیباغدرپاتوقشانکهشدتشکیلمعروفیهایدسته

سرپولکدرصفرمشهدیخانهقهوهوآبادعباسبازارانتهای

بودسیروسخیابان دوراندرروحوضیهاینمایشاوج.

بهمعروفمؤیدسیداحمدنامبهنامیصاحبسردستهفعالیت

بود«باشی» دیگرایعدههمکاریبا۲۸۰۰سالدراو.

باخودمنازلدرشخصینهیهزباکهدادتشکیلگروهی

وحوضرویهاآننصبوبزرگهایتختهازاستفاده

اجرایبهوادنددترتیبایصحنهگلیموقالیباپوشاندنشان

قدریبههانمایشنامهاجراهایتعداد.پرداختندنمایشمنظم

کردندمیبازیراخاصنقشیبارهابازیگرانتمامکهبودزیاد

بهفقطونداشتندمجددتمرینومتنمروربهنیازیدیگرو

کردندمیاتکاخودمحفوظات نمایشنیزرضاشاهدوراندر.

بودنقپرروهمچنانروحوضی ازویژهبهبعدی،هایسالدر.

ونهادافولبهروروحوضینمایشبعد،بهپنجاهوچهلدهه

گوناگونیعواملوعلل.بربسترختهنرصحنهازتینهادر

ترینمهمشایدکهداشتندنقشنمایشنوعایناضمحاللدر

مردم،زندگیسبکتغییرهنرمندان،سنکهولتهاآن

اینکهباشدنشینیآپارتمانرواجوهاخانهشدنترکوچک

کلیبهنیزراهانمایشگونهایناجرایفیزیکیشرایطآخری

استآورشادییهاشینماانواعازیکیبازیسیاه.بردمیاناز
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باشود،میتلقیخاصپرسوناژیکه«سیاه»زبانازآندرکه

سیاسی،ی،اجتماعموضوعاتبهطنزآمیزوانتقادیرویکردی

»شودمیپرداختهتاریخیحتیوعاطفی نمایشدر«سیاه.

شود؛میتعریفتابعپرسوناژعنوانبهحوضی،رویابازیسیاه

بهوگیردنمیقرارسؤالموردچنداناوبودنسیاهزیرا

.استشدهپذیرفتهایقاعدهصورت

نمایشظرفیتکهاستمختارخودپرسوناژی«سیاه»

همهگفتتوانمیجرأتبهوبردمیباالبسیارراازیبسیاه

وهاظرافتباایرانی،زندگیموضوعیهایمایهبن

تحلیلوآنالیزبسیار،نشاطوشورباواوخاصهایبرداشت

.شوندمی

استواررقصوحرکتکالم،موسیقی،پایهبر«سیاه»نقش

تنهابازی،سیاههاینمایش.استبرخوردارایویژهاهمیتازو

پیشراآنبداههطوربهبازیگرانکهدارندرواییخطیک

برندمی ،«سیاه»نقشبازیگرذهنحضورعلتهمینبه.

بیندرنمایشیگروهدرموفقیتتوجهیقابلتاثیرهمواره

»داردمردم ازمردم،نمایندهعنوانبهنوعی،به«سیاه.

عملکردوکندمیادانتقجامعهاجتماعیوسیاسیوضعیت

انتقادبادبهراثروتمندانوحکام گاه .گیردمیتمسخرو

به،«سیاه»نقشبازیگرمنعطفونرمبدنولهجهصراحت

تیپیکعنوانبهرا«سیاه»گزنده،وبکرهایشوخیهمراه

.کنندمیماندگارمخاطبذهندرهمیشگیوثابتشیرین،

حجمکموسادهبسیاروردکبازی،سیاههاینمایشدر

یاوشدهنقاشیهایپردهوصندلیچندشاملعموماًواست

صحنهدرکهآنچههمهوشودمیسلطانیتختشبیهچیزی

حرکاتوبیانوبدنتوسطکند،میپرراسنوشودمیدیده

آیدمیدرتجسمبهبازیگران درنمایش»کتابدربیضایی.

گراییواقعازوآمیزمبالغهمقلدان،یباز:»نویسدمی«ایران

حاصلوحاملونیستمستندودقیقهالباسوبودهدوربه

استعامیمردمابتکاروفکر باراحتیبهکهمردمی.«

...وحاجیزنحاجی،سلطان،مثلبازیسیاههایشخصیت

اینکهچراگیرند؛میانسوکنندمیبرقرارارتباط

.هستندمردمهمینروزمرهزندگیازهبرآمدها،شخصیت

سیاهسنتینمایش وهاجشنها،ینآیازبرآمدهبازی

.استنوروزهمچونهاییجشنواره

۲۱۵۹سالازولیداردصفویهدورهدرریشهنمایشاین

.گرفتبیشتریاوجشمسی

بازماندهآخرینعنوانبهتوانمیافشارسعدییادزندهاز

.کردیادنمایشاین



ایرانتئاترسیاهعالیجنابافشار،سعدی 

تیرماهدر«افشارسعدی»بهمعروفخواهرحمتسعداهلل

»آمددنیابهتهرانشهرسینامحلهدر۲۸۲۸ نام«افشار.

خانوادگینامبودنطوالنیدلیلبهکهبودمادریخانوادگی

کرداستفادهآنازنمایشعالمبهورودازپسخودش، وی.

بازیگریبهعالقمندنوجوانیازوکردتحصیلابتداییششمتا

شدتئاتردر کلوپیومحلیهایگروهباراخودهنریکار.

کردشروع درورفتصحنهیروبهسالگی۲۱سندر.

همکارینمایشیمختلفهایگروهباکرجواراکیشهرها

هرتاشماسماعیلازتئاتریدرکوچکنقشیگرفتنبااو.کرد

وبازیسیاهتئاترهایدربعدهاوشدایحرفهتئاتروارد

رویبهمبارکوسیاهنقشدروکردشرکتحوضیتخته

هنرمنداین.شدجاودانهادهایدرنقشهمینباورفتصحنه

وهاگوییبداههوبودبازیسیاههنردرجدیدابتکاراتمبدع

داشتراخودمختصموزونحرکات ۸۹ازبیشدرافشار.

ورستمبهتوانمیهاآنجملهازکهکردنقشایفاینمایش

درفردوسیمنیژه،وبیژنسیاوش،رفتنآتشبهسهراب،

وسیاهاشکنوش،چشمهوبلورکهملت،نادرشاه،زندان،

کرداشارهسلیمانحضرتشمشیرواجباریطبیعت افشار.

وبلورک»و«تهمل»نمایشدو۲۸۷۰سالآبانومهردر

صحنهرویبهپاریسپاییزیفستیوالدررا«نوشچشمه

پاییزیفستیوالبههانمایشهمینباوبردبروکترپیتئاتر

رفتمادرید سناییمهدی»باافشارسعدی۲۸۲۷سالدر.

تئاتردرطوالنیهایمدتکهدادتشکیلراگروهی«فرید

کهستاگروهیهماننیا.دادادامهفعالیتشبه«نوحافظ»

بازشیرازهنرجشنبهراافشارسعدیپای۲۸۹۰سالدر

کرد نیزو۲۸۹۲سالازرادیوشبهایقصهدرحضور.

کارنامهدرخشاننفاطدیگرازتلویزیوننوروزیهایبرنامه

.استسیاهعالیجنابهنری

در«سیاهعالیجناب»نامباکتابیهنرمند،اینمورددر

نشرودرآمدهنگارشبه«عالمالله»خانمتوسطفحهص۲۸۲
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ازایمقدمهباکتابایناست،کردهچاپراآن«پوینده»

باعالماللهآن،نویسندهوبوده«صادقیالدینقطبدکتر»

سعدی»بیوگرافی«سیاهعالیجناب»کتابکهاینبهاشاره

خودابکتابایندرمن»:گفتهاوست،خودزباناز«افشار

راافشارسعدیهایگفتهوباشمخوبیامانتدارکردمعهد

وجودنیزتوصیفیهایبخشکتابدر.کنمامانتداریصادقانه

راآنسنتیهاینمایشرویمطالعهباخودمکهدارد

.«امنوشته

:استنوشتهافشارسعدیمورددرصادقیالدینقطبدکتر

یکایرانمعاصروضیروحنمایشتاریخچهدرافشارسعدی»

مردمیبسیاروهوشمندخالق،جذاب،ایچهرهاو.استثناست

بدونروحوضینمایشاخیرسالپنجاهیهاتیخالقکهاست

.«نداردمعنااوناموکاروحضور

دورهیکتحملازبعدگرانقدرهنرمنداینمتاسفانه

دراستخوانپوکیوریویعفونتعلتبهبیماریطوالنی

شخصیخانهدرسالگی۷۵سندرفروردین۸۰جمعههرظ

.درگذشتتهراندرخود

نامبهنمایشیبیماریوجودبافوتازقبلایشان

سینمادرشبهرکهبودکردهکارگردانیرا«فیسپوک»

.شدمیاجرافلسطین



افشارسعدیبازیگریسبک

خودآفرینینقشدرافشارسعدیادراکواحساسرفتار،

دارداوسرشارذوقازنشان ویروحوضمثلهنریدر.

بداههدربازیگرتواناییبوده،مکتوبمتنفاقدکهبازیسیاه

درافشارسعدی.استموثربسیاربدنیحرکاتانجاموگویی

کرد،میاستفادهبسیارهادستازخودافکاروبیانانتقال

وکندمیبتعجاظهاردستپشترویزدنباگاهچنانکه

 کندمیروایتنقلیاسخنآغاززدنکفباگاه برعالوه.

بازیگرینوعدرلباسواشیاءازاستفادهبدن،خاصحرکات

هایموقعیتدراوکهبطوریداشت،فراوانیکاربردافشار

درمثالً.کردمیوسیلهیکازگوناگونیهایاستفادهگوناگون

دیگرجایدرواستوهگیصالحشجنگهنگامنمایشیک

کهقبایاوکندمیاستفادهخودزدنبادبرایوسیلههمیناز

هایشخصیتازفاکتوریهموسلمانیبندپیشعنوانبههم

رودمیبکارجامعهجاهل نقشدرگفتارضرباهنگولهجه.

.استافشارهنرمندییهاالماندیگرازنیزسیاه

عنوانبهخاصیعناصرازدخوبازیسیاهدرافشارسعدی

ازبخشیبهذیلدرکهکردمیاستفاده«مضحکهعناصر»

:کنیممیاشارههاآن

بهکاریدادنانجاممعنایبهوارونهنعل:وارونهنعل

نشوندمتوجهدیگرانکهستاایگونه اصطالحاینیشهیر.

خوداسببهوارونهنعلدزدانکهاستزمانیبهمربوط

براندرفتهکهراهیعکسبراسبشانپایجایتادزدنمی

نشوندشناساییوببنددنقشخاک مقامدرنیزجنگیان.

کردندمیاستفادهروشاینازجنگیخدعه بااینازسیاه.

.بردمیسودآفرینیطنزبرایایهنرمندانهذکاوت

هایتکهترینقدیمیازیکیگوییوارونه:گوییوارونه

درجمالتگفتنبرعکسطریقازکهزیستباسیاه

.گیردمیشکلمختلفهایموقعیت

درکهستاهاییصحنهجملهازدادننگهبانی:نگهبانی

صورتبدینخورد،میچشمبهزیادافشارسعدیهاینمایش

نمایشازقسمتیدرسیاهشخصیتوجوانمعموالًکه

نوبتبههریکهکگذارندمیقرارخودبینوآیدمیخوابشان

نکندغفلگیرراهاآندزدیتادهندنگهبانی نایازاستفاده.

.بودافشارشگردهایازطنزخلقبرایموقعیت

نمایشعناصرترینقدیمیازخواندنآواز:خواندنآواز

راخواندنآوازسیاهشخصیتدرافشارسعدی.ستبازیاسیاه

تبدیلمضحکهونزطفضایایجادبراینیرومندیابزاربه

وخواندمیهمایوندستگاهدرراشیآوازهابیشتراو.بودکرده

.کردمیاستفادهرهیوحافظسعدی،خیام،اشعاراز

بهحرفکردندگرگونمعنایبهلغتدرتقلیب:تقلیب

استدیگرحرف سیاهکهاسترسمسیاهبازیگرانبیندر.

همراهبازیگرکهحالیردبگویدغلطبهراایجملهیاکلمه

داردغلطعبارتتصحیحدرسعیسیاه وتلفظبهاصرار.

بهدیگرنقشمداومتوسیاهتوسطکلماتازجانابهاستفاده

.استمضحکهخلقبرایمناسبیبستراصالح

.هاستواژهکردندگرگونهماناشعارقلب:اشعارقلب

بهرهعنصرایناززیرمتندرافشارسعدینمونهبرای

:گیردمی

آوردعنبربویوآمدبادبهبه:وزیر

آوردچنبرخیاردانهیک:سیاه

دلبررویببینمتابرفتم:وزیر

خرسرشدپیداوبشکافتزمین:سیاه

درآوردننوا درآوردنراکسیادایمعنایبهلغتدر:

شگرداین...وزدنحرفورفتاروحرکاتتقلیدراهازاست

.استکردهاستفادهکراتبهآنازافشارکهستاریدیگ
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نماییکودنوزدننادانیبهراخودمعنایبه:تحامق

موردشخصتازندمینادانیبهزیرکیباراخودسیاه.ستا

.کندتحقیریاانداختهدسترانظر

داردییهاکالمتکهمختلفهاینمایشدرافشار:کالمتکه

به»جملهاز.کندمیتکرارراآنمختلفهایموقعیتدرکه

...و«بردارمنوبیاسردار،»و«دیوارامید

گرفتنعوضیگریه،المثل،ضربقبیلازنیزدیگریموارد

مضحکهساختدرافشاریهاکیتکندیگرازحرفتوحرفو

ماندگاریمهمعواملازهاآنبکارگیریدرمهارتشکهبود

.شودمیمحسوبیبازسیاهدراونام

نمایشوتئاترزمینهدرقرننیمبهنزدیکافشارمرحوم

بازیسیاهنمایشنامباهمیشهتاراخودناموکردفعالیت

نشدنیجدابخشبهخوددرخشانهایبازیباوزدگره

شدتبدیلایرانسنتیهاینمایشتاریخ درسیاهعالیجناب.

سعدیهنریزندگیوگریبازیسبککتابدرکهایمصاحبه

هنرمورددراستشدهمنتشرییخزامحمدرضاتالیفافشار،

:گویدمیاینگونهخودبازیسیاه

ساعت،نیماینکنم،کاربازیسیاهخواهممیمناینکه»

بهسیاهیلباسکهخواهمنمیخودمخاطربهراکارربعسه

کنمتن ازینکهاهمومادوشرویاستامانتیهماین.

ماستدسترویسیاهیاینگذشته اینخواهممیمن.

آتیشیکردنکاربرایمندانندمیهمه.بشودمطرحسیاهی

ندارم نیستمنمالکاراین. واقعاًکهستاکسانیمال.

هبودسیاهیبدانندمردمخواهممیفقطمن.کشیدندزحمت

■.«کنممیکارکهاستهمینبرای.هستو

 



 

 9314 رخداد ماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و هشتم شماره 913

 ترجمه و بازنویسی نمایشنامه فیلتوکتتس از نمایشنامه به داستان 
«مرتضیغیاثی»



مقدمه

۲فیلوکتتس» شهره« آثار کنار در چون اودیپ»تری

۱شهریار » نمایشنامه«۸آنتیگون»و قلم، به است ای

تراژدی۲سوفوکلس یونانی.،  نویس تقدیم ،گرددمیآنچه

اقتباس ایناثربهصورتداستانکهایاستازگونهبازنویسیِ

هایشمارهبهدلیلطوالنیبودن،بهصورتبخشبهبخشدر

.گرددمیداستانیچوکتقدیمتانیماهنامهمتوالیِ

هایاشخاصاصلی،نامیقصهتالششدهاستمتنپیشرو

توصیفات، اما برگیرد. در تصرف و دخل بدون را اماکن و

منش اهاشخصیتمکالماتو ایننمایشبه از قتضایآنچه

 عمدهشدهمیدرک تغییرات دستخوش است، .اندشدهای

همچنینتالششدهاستتامخاطببرایفهمِوقایعداستان،

نیازیبهمراجعهبهمتناصلیویامنابعدیگرنداشتهباشد.

امامسلماستاگراینبازنویسی،بهفرضمُحال،لطفیداشته

جز آن دریافت باشد، ویمطالعهیسایهدر اصلی متن

آشناییبااساطیریونانممکننخواهدبود.

ونهترکاملمنظورازتغییراتاعمالشدهنهارائهتفسیری

فارسیبودهاست)دوکاریکهخودراحتییترجمهتصحیحِ

(.خواندنوروایتامنکردهیکلحظههمشایستهآناحساس

هدفاصلی متن، مجدد کهکردن بازخوانی است. بوده کار

متنراآنطورکههایاستحالهوهاپیچیدگیتالشکردهاست،

فارسیزبان،رخدادهاستروشنهایخوانندهدرذهنیکیاز

گرداند.

 از اثر، این بازنویسی شدههایترجمهدر کمکگرفته زیر

است:

 آژاکس(،)الکترا تراخیس، زنان فیلوکتتس،

محمدسعیدی.یترجمهسوفوکل،

 Sophocles (The Seven Plays in English 
Verse), Lewis Campbell, M.A. 

 Philoctetes, Sophocles, Translated by 
Thomas Francklin. 

 Philoktetes, Sophocles, Translated by 
G.Theodoridis. 

 این دستامیدوارم مایه، کم ناقصو هرچند درتالش، کم

اهمیتِبازخوانیِمتونکهن،چهملیوجذباشتیاقودرک

چهغیرملی،ثمریداشتهباشد.



 فیلوکتتس

بخشاول

قایقرادستبهدستازرویموج هایخردهریز،سنگینیِ

یافراشتهبازوانبهکوچکی بادوگذراندندمیخود، تاآنرا

سرنشینشآرامآرامبهکرانهرسانند.درقایقدومرد:یکیبا

ایاستخوانی،ریشیانبوهوچندیبهسفیدیگراییدهوچهره

جَهَندهبرزیرپوستجاری،سنگالخپله دیگریهنوزسرخیِ

یپله تماشا را منظرهکردندمیساحل نزدیکشدنِ. که ای

جایی در پرندگان، مقطَّعِ آوازِ به آمیختن با آن نامحسوسِ

.کردمیوهجلترنامفهومشایدنزدیک،کندترو-شایددور

 بر هنوز و رسید ساحل به نرم نرم ساحلهایماسهقایق

سایاندکهمردجوان،نئوپتالموس،ازآنبیرونجهیدسینهمی

طناب قایقرا نزدیکیسنگیفروو کشتا و یحلقهلغزاند

سانقایقباتلنگریسینهطنابرابرگردنآنآویخت.بدین

اودیسئوساماهنوزفروکردوازحرکبازهاشندر ایستاد.

واگشتهاززمان،چشمبردرازایسنگالخداشت.جاییکهده

از فسرده که بود دیده را شوقرَمیده سالپیشسربازاناز

متمادیِکشتیرانی، رایکییکییادوتادوتاهاصخرهروزهایِ

تادرآنباالنیازِآبی،غذاییسپردندمیوارباحرکتیخرچنگ

س بهیا باز اینک، او و برآورند. را نهادن هم بر اعتیچشم

جانکهدربرابردیگرلمنوسبازگشتهبود؛درپیمردینیمه

-تاختندمیترپیشسربازانکهبهشوقِآسودنحتیاززمان

باال تنخویشرا معیّتیکعصا در ؛کشیدمیلنگلنگان،

این اینامیدکهدر به مرهمیترپیشیجزیرهتنها نادیده

آلودپایخویشبمالد.ناشناخته،بیابدوبرزخمچرکترپیش

یبغچهنقصقایق،نئوپتالموس،اطمینانیافتهازاستقراربی

برداشت.شمشیراودیسئوسراکههالباس ازرویترپیشرا

غرقدر بغچهبرداشتهبودبهسمتشدرازکردوچوناورا

 با را او خیاالتشدید، بر غالف آگاهانید.اشسینهکوبیدن

به دستانِ اودیسئوسبهخویشآمدهآنراگرفتوباکمکِ

 پیش یآمدهیاری بر پا و برخاست هایماسهنئوپتالموس

 ساحلگذاشت.

کنارصخره ایبرزمیننهادوگیراگیرنئوپتالموسبغچهرا

 کههاگرهگشودن بود چادرزنی اسباب آوردن بیرون و

بُهتآمیزشرابههیئتراستهاینگاهسئوسکهآخریناودی
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 دستبرهاصخرهیروندهباال برگشتو بود، برده پایان به

اوزد:یشانه

رهاشانکن.آنچنانوقتنداریمکهبهترتیبِماندنصرف»

کنیم.بایدگشتنبهدنبالفیلوکتتسراازهمانجاییکهده

م.ازاینسنگالخباالبرو.آنسالپیشرهایشکردیم،بیاغازی

مغاره باید وباال سرما فصل در آفتابگیر دهانه؛ دو باشد ای

نَمورهْگذرگاهیخوش نیز آنپهلو در گرما. در برایباد رُو

.«آیدمیجوییکهتنهابهکارترکردنزبان

نئوپتالموسچاالکانهوگوشبهفرمانازسنگالخباالرفت.

باالیهمینکهبههموار رسید،غاریدیدهمچنانکههاآنیِ

ایافتاده.آنسوگوشهاودیسئوسگفتهبود،تنگوغریبدر

وبرخزیدمیازمیانشکافسنگیبیرونایباریکهترکآب

سنگیدیگرتنمی صافِ سایاندودرانتهاسربهرویسطحِ

نان.پرندگانهمچشدمیوبازناپیداکردمیدرونشیاریفرو

.دردادندمیوگیراترآوازسرترواضحازجایینامعلومامابارها

 نگاه که جایی تا مغاره اطراف میانِتوانستمیحالیکه از

 و شاخ بیهابرگانبوهیِ جنبشوفرصتپیشتازیبیابد،

 بار چندین را فضا آواز این بود؛ زده وحجیمسکوت تر

پایینتجربهپذیربود،جلوهیکرانهترازآنچهکهدربیکرانه

 برساختمیگر فقط نه را فضا این نئوپتالموسسنگینی .

نیزاحساسهاشانه اینمنظرکردمیکهحتیبرگرده از و

کهگرداگردشرادرشدمیآورِفراگیریپناهیِهراسدچاربی

آلودمحاصرهداشتوخودرابهاودرشکلحرکاتیکند،شک

تح جستجوگر و خویشراکردمیمیل کنجکاو چشمان او .

 اطراف در لحظهچرخاندمیمحتاطانه هر در که شاید .

 پشت از ایبوتهفیلوکتتس، میانایصخره، از حتی یا و

نئوپتالموستریننامحسوس بپرد. بیرون غافلگیرانه جزئیاتی

 راخواستمیحریصانه آن لحظه، آن رسیدنِ فرا از پیش

دریابد.

وکاویدندمیمانشترسندهاسبابدرونغاررامردمکچش

کشفیاندیشهپیشازوقوفیافتنبرخودِاشیاء،سراسردر

 احتمال که بودند هولناکی موجود ازرفتمیآن لحظه هر

نئوپتالموس لذا بجهد؛ بیرون اسباب پشت در جایی

چشم تمام دنبال به هاینشانهچران کهگشتمیاحتمالی

موجودیزندهرادرخودمستترگردانند.اماآنگاهتوانستندمی

 بییافتمیکهدر مطلقاً اشیاءِ غارجز چیزدیگریدر جان،

ازبرگوخاشاکایپشتهوجودداشتهباشد،تازهبرتواندنمی

بستریگسترانیدهشدهبودوْکهچونخوابیافتمیوقوف

درحقیقتگودیِکهدیددرکنارآن،ابزارکاسهمانندیرامی

باینیامدهْراست گویا و چوبی در کَنده نوشیدنهبود کار

.آنسوترکبررویسنگینوکتیزوآفتابگیرچندآمدمی

درازپارچه،گلاندودوچرکآلودآویختهشدهبود.یتکه

نئوپتالموسشادانازاکتشافخودوبیشترازآنجهتکه

موریتاضطرابآورِمحوّلهرامأترسریعدوستداشتهرچه

 که حاال بخصوص کند، تصور رسانیده انجام بردیدمیبه

خالفتصورپیشینشهیچچیزمرگآفرینیدرمغارهموجود

آنچه از اودیسئوسرا مانند، فریاد و بلند صدایی با نیست،

دیدهبود،آگاهکرد:

«بیاجاست.اینجا.بایدبیاییوببینی.زودتر.بیا.همین»

اگر که بود اندیشه این در ورود بدو از که اودیسئوس

برایفرار فرصتی یا مُرده سال، اینده گذار فیلوکتتسدر

روزگار دنبالاوبگردد؛حاالکهبایستمییافتهباشد،کجایِ

دستکمقاطعیازحضورشدرجزیرهموجودبود،هاینشانه

ای تازه نگرانی اگرشدمیگرفتار اینکه : یشادانهفریادهای

با او دارد، اعالن فیلوکتتس به را آنان حضور نئوپتالموس

یهمه اودیسئوسیسابقهآنخصومتو از نفرتزاییکه

■راچگونهخوشآمدخواهدگفت.هاآندارد،ورود
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 صادقی بهمن پاموک؛ اورهان: ترجمه مصاحبه

 شریفیان شادی پاموک؛ اورهان: ترجمه مصاحبه

 طباطبائیها مریم الوسی؛ تر پی: ترجمه داستان

 پورکاظم اسماعیل آالی؛ مک مو: نوجوان و کودک داستان

 ؛ نگین کارگرکوئینتانا-گورا پاموک، آنجل اورهان مصاحبه ترجمه:

 شریفیان شادی: نویسندگان برای کینگ استفان از ارزشمند ی نکته 60

 پورکاظم اسماعیل آندرسن؛ کریستیان هانس: نوجوان و کودک داستان

 تدین زهرا پاپوا؛ ماریا: نویسندگی تا خانه روسپی در کار از فاکنر؛ ویلیام
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88_%D9%84%D9%88_%DA%A9%D9%84%D8%B2%DB%8C%D9%88
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 ویلیام فاکنر؛ از کار در روسپی خانه تا نویسندگی 
«زهراتدین»مترجم؛«ماریاپاپوا»نویسنده

 
قیمتارزانوخلوتساکت،محیطیبهتنهاهنرمندیک»

فاکنرویلیام.«استنیازمند

راخودکار۲۵۹۸سالرد«ریویوپاریس»مجلهکهزمانی

.نمودایجادهنرمندانبامصاحبهدربنیادینتحولیکرد،آغاز

تالشهموارهکندمیفعالیتمجلهاینکهدههچندطولدر

راجهانادبیآثارترینبزرگایتازهمنظرازتاهستکرده

نویسندگانروزمرهزندگیراهایندرودهدقراربررسیمورد

بررسیوتوجهموردنیزراهاآننویسندگیاصولوآثاراین

.استدادهقرار

باریویوپاریسهایمصاحبهترینجالبوبهترینازیکی

)استفاکنرویلیام (۲۵۲۸جوالی۲-۲۹۵۷سپتامبر۱۰.

جازهنرمندعنوانبهزندگیشابتداییهایدههدرکهفاکنر

نویسندهیکعنوانبهزندگیشسومدههدرشدمیشناخته

یکیرااوهمهامروزوتینهادروشدشناختهکودکانکتاب

.دانندمیکوتاهداستانوداستاننوسندگانترینبزرگاز

.یافتنیزمجلهآنالینآرشیودرتوانمیرامصاحبهاین

.اولمجموعهریویو،پاریس:نوشتنحالدرنویسنده

ونویسندگانازیکیبامخالفتباراخودکارفاکنر

کردآغازگذشتههنرمندان نویسندگیشیوهباتنهانهاو.

دچاراوبودننویسندهدرحتیکهداشتمخالفتشکسپیر

کمالموجببایدهنرداشتباورفاکنرکهچرابودتردید

.شودهنرمندیافتن

کهبوددیگریشخصنوشتم،نمیونبودممناگر»

یکیاداستایوفسکییاهمینگویمانندبنویسدتوانستمی

دیگرنویسنده گمانکهاندشدهشناختهنفرسهتاکنون.

اندنوشتهراشکسپیرهاینمایشنامهرودمی اینترینمهم.

درکهاستتابستانشبنیمهرویایوهملتهانمایشنامه

چهکهدادنظرقطعیتباتواننمینمایشنامهدواینمورد

کهستاایندارداهمیتکهآنچه.استوشتهنراهاآنکسی

نوشتهراهانمایشنامهاینشخصیهرحالبه

است بلکهنیستمهمهنرمندونویسندهشخصاینجادر.

اگرحتیدارداهمیتاستشدهخلقنویسندهتوسطکهآنچه

بالزاکشکسپیر،.باشدنداشتهگفتنبرایایتازهحرفاثراین

هاآناینکهبااندنوشتهیکسانیموضوعاتدربارههمههومرو

.«اندزیستهمیپیشسالدویستحتییاصد

یکونوشتنبرایکهشودمیسوالفاکنرازکهزمانی

همآنداردوجودخاصیروشوفرمولشدنخوبنویسنده

نوشتنبرایناپذیرپایاناشتیاقیککهتاریخازایدورهدر

وعجیبراهکارهایازایمجموعهودوجباهمآنداردوجود

.شودمیارائهنویسندگانبرخیتوسطکهغریب

کمیاوقاتشسوالاینشنیدنبافاکنرکهرشدمینظربه

کارباتنهاوتنهاکهدهدمیپاسخخلقیکجباوشودمیتلخ

توانمیخالقوسرسختروحیهداشتنولجوجانهوزیاد

.شدنویسندهونوشت

وتالشوانضباطدرصدنهونوداستعداد،درصدنهونود»

کاردرصدنهونود .شودنوشتنمانعچیزینبایدهرگز.

باشدتوانستمیوبایدکهآنچهخوبیبهاثریکگاههیچ

نیست کنیدتصوربتوانیدشماآنچهازباالتراهایروهمیشه.

دارندقرار آنچهازکنیدرکابهترتاکنیدتالشبایدهمیشه.

.استشدهانجامتاکنونکهآنچهوایددادهانجامتاکنونکه

آنازباالتریانویسندهیک.باشیدخودتانازبهترکنیدتالش

آفرینشبرایالزمموادکهاستایآفرینندههنرمند،یک

گیردمیاهریمنازراخود برایاوچراکهداندنمیحتیاو.

آفرینشبهسرشانچنانواستشدهبانتخاآفرینشاین

راانتخاباینازشدنزدهشگفتفرصتحتیکهاستگرم

آنچهباوبگذاردپازیررااخالقیاتتمامتواندمیاو.نداردنیز

بهگزهرشایدوگرفتهعاریتبهاشحاصوپیرامونازکه

.«کندمیخلقهنریاثریکبازنگرداند،هاآن

یکبرایمحیطبهترینمورددراکنرفازکهزمانی

درکهاینویسندهدهدمیپاسخاوشودمیسوالنویسنده

بنویسدتابردمیسربهآلایدهمحیطوشرایطیکانتظار

.مردخواهدبیاوردکاغذرویبرکلمهیکحتینکهآبدون

:کندمیهمراهشخصیداستانیکباراخودگفتهاینفاکنر

محیطیچهدرهنراینکهندارد،محیطبایارتباطهنر»

ندارداهمیتیشودمیخلق بفهمیدرامنظورماینکهبرای.

منتاکنونکهشغلیبهترین.کنمشروعخودمازبگذارید
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.بودمخانهروسپییکصاحبمنکهبودهایدورهامداشته

هنرمندیکبرایآلایدهمحیطیکمحیطیچنیننظرمبه

است اقتصادینظرازراهنرمندتنهانهشغلیچنینزیرا.

بهوابستگیبدوناقتصادیتامیناینکهکندمیتامین

نظرازنویسندهبنابراینواستغیردولتییادولتینهادی

استمستقلاقتصادی پداختبابتتردیدیونگرانیهیچ.

ماههرستاکافیتنهاونداردمالیاتشهایقبضوهابدهی

.کندپرداختراهایشقبضوبرودمحلیپلیسادارهبه

واستخلوتوساکتکامالًزیرااستمناسبمحیطیچنین

.دهدمیقرارنویسندهاختیاردرنوشتنبرایخوبیفرصت

برایخوبیشرایطوشودمیشلوغمکاناینکهغروبهنگام

ازمانعوکندمیفراهمجامعهمختلفاقشاربانویسندهتباطار

شودمیاودلزدگیوخستگی هایموقعیتشغلیچنین.

واقعدر.کندمیفراهمنویسندهیکبرایرامناسبیاجتماعی

خانهروسپیصاحباوزیرادهدنمیانجامکاریهیچنویسنده

برراخانهیروسپمدیریتکهخانمیراکارهاتمامیواست

ورزروواقامتکارهایکهاوستدهد؛میانجامداردعهده

خانمنیزخانهساکناینتمام.دهدمیانجامرافروشوخرید

زنندمیصدا«آقا»رااووهستند کهفروشانیمشروبهمه.

آقا»رااونیزدارندقرارنزدیکیهماندر زنندمیصدا« از.

تماسپلیسباباشدالزمکهزمانیهرتواندمیاودیگرطرف

کندصداکوچکنامباراهاآنحتیوبگیرد یکبنابراین.

کهاستنیازمندشادوساکتآرام،محیطیبهتنهانویسنده

باشدنداشتههمچندانیهزینهبرایش نامناسبمحیطیک.

گذشتازپسوشودمینویسندهخونفشارافزایشسبب

.استمنشخصیتجربهاین.گرددمیدینااموعصبیاوزمان

کمیوغذاتنباکو،قلم،کاغذ،مقداریبهنوشتنبرایمن

.«نیازمندمویسکی

ازنویسندهمالیاستقاللدربارهکنندهمصاحبهکههنگامی

برایستاضروریاصلیکاینآیاکهپرسدمیفاکنر

:دهدمیپاسخخلقیکجباهمبازفاکنرنویسنده،

نیستنویسندهیکبرایاصلیکاین» یکاصلینیاز.

نوشتهیکهرگزمن.استکاغذمقداریوقلمیکنویسنده

پولبایاباشدنویسندهمالیاستقاللحاصلکهامندیدهعالی

باشدشدهنوشته درگیرراخودهرگزخوبنویسندهیک.

کندنمیمسائلیچنین کهستاآنازترپرمشغلهبسیاراو.

باشدداشتهئلیمساچنینبهکردنفکربرایزمان اواگر.

برایزمانکهبیاوردبهانهوکندمسائلیچنیندرگیرراخود

راخودشدارداوواقعدرنداردمالیاستقاللیاونوشتن

دهدمیفریب هنرگفتتوانمیحتیوخوبنوشتهیک.

بیرونقاچاقوسرقتمانندحوادثیدلازتواندمیاصیل

بیاید .هراسنددرهاسختیوفقرتصورازحتیمردمبیشتر.

درتوانندمیحدچهتاکهکنندتصورتوانندنمیحتیهاآن

ترسرسختبهتر،انسانخودازوکنندمقاومتهاسختیبرابر

.«بسازندزیباتریو

بینازرااثرشوخوبنویسندهیکتواندنمیچیزهیچ»

ببرد کندخاموشرانویسندهیکتواندمیکهچیزیتنها.

کسببرایراخودوقتهرگزخوبنویسندهیک.استمرگ

دهدنمیهدرثروتوشهرتوموقعیت وشهرتوموقعیت.

بربزنیدزانوبرابرشدرشمااگراست؛زنیکمانندثروت

حتییابایستیدبرابرشدرمحکماگراماشدخواهدسوارشما

.«بیایدراهشمابااستممکنکنیدتهدیدرااو

کامیابیوموفقیتموردرااینکتههمچنینفاکنر

گوشزدکنندمیتبدیلفیلمبهراخودآثارکهنویسندگانی

آسیبباعثکاراینآیارکهپرسشاینبهپاسخدروکندمی

:گویدمینهیاشودمینوینسدهاثرهنریجنبهبهرساندن

آسیبایحرفهنویسندهیکاثربهتواندنمیچیزهیچ»

چیزیهیچنیزنباشدایحرفهاینویسندهاگروبرساند

ایغیرخرفهمشکلزیرابکندچندانیکمکاوبهتواندنمی

اینستایغیرحرفهنویسندهیکمشکلبلکهنیستاوبودن

استخربلیطیکگرفتنبرایراخودروحاستحاضراوکه

.«بفروشد

نویسندگیفنونوتکنیکنقشدربارهفاکنرازکههنگامی

پیشنهادچندوزندمینیشخندیفاکنرشود،میسوال

نیل»آثاردرراپیشنهاداتایناثروبازتاببعدهاکهکندمی
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«کردناشتیاهغازآ»یعنیاوفانتزیاثربویژهو«گایمن

نخوتازایهوشمندانهترکیبباخوانندهاثرایندر.بینیممی

.شودمیروروبهغروروتکبرو

:گویدمینویسندگیفنونوتکنیکدربارهفاکنر

استبهتراستمندعالقهفنوتکنیکبهاینویسندهاگر»

بشودساختمانکارگریاجراحیکبرود روشوراههیچ.

وشدننویسندهبرایانبریمیراهیاوفیزیکیوانیکیمک

باشداحقبایدجواننویسندهیک.نداردوجودبودننویسنده

فردخودآموزش،برایفردبهترین.برودهانظریهدنبالبهکه

استکردنتجربهوکردناشتباهباتنها.استهایشتجربهو

کهداردباورخوبهنرمندونویسندهیک.آموختتوانمیکه

دچاراو.دهدآموزشاوبهکهنیستخوباندازهآنهیچکس

اندازهچهتااوکهنیستمهماست،العادهفوقخودبینییک

حالعیندراوکند،میستایشراگذشتهبزرگنویسندگان

یکراهاآنکهآیدنمیبدشهاستآنستایشمشغولکه

.«بزندکتکفصل

فاکنرآثارشدرنویسندهشخصیهایتجربهببازتادرباره

نیازهایسانتاگ.کندمیاشارهسانتاگسوزانپیشنهاداتبه

کندمیخالصهموردسهدررانویسندهاساسی -تجربه:

.یاپردازیروومشاهده

راموردسهاینازمورددواینویسندهاگرکهداشتباوراو

.کندایجادخودشراسومموردتواندمیباشدداشتهنیز

رازوکندمیبیانراخودشداستاننیزرابطهایندرفاکنر

:سازدمیفاشراشانویسندگی

تصویریاوخاطرهیاایدهیکبامعموالًداستانیک»

استسادگیهمانبهداستانیکنوشتن.شودمیآغازذهنی

تفاقاچرااینکهافتد؛میاتفاقبیرونجهاندرحادثهیککه

تاکندمیتالشنویسندهیک.استبودهچهدلیلشیاافتاده

.کندخلقباورپذیرییهاتیموقعدرباورپذیرییهاتیشخص

وهاشخصیتچنینخلقبرایاوکهاستروشن

خودذهندرکهدنیایییاپیرامونشدنیایازییهاتیموقع

.«گیردمیالهامساختهراآن

عنایمدربارهفاکنرازهمهازترمهمشایدوپایاندرو

:شودمیسوالزندگی

بلکهنیست،بدیاخوبکارهایبهبودنمندعالقهزندگی»

انجاتااستبدوخوبمیانوقفهبدونوپایانبیانتخابیک

غرقخوددررااویاسازدمیراانسانیاانتخاباینکه

شودمیدیوانهشود،میورغوطهاهایرومیاندرانسان.کندمی

باکندمیتالشکهگرددمیبازواقعیتبهزمانیتنهاو

مقابلهندارندبدازخوبتشخیصبرایفرصتیکهییهاانسان

کند داردکردنزندگیفرصتباریکتنهاانسانکهنجاآاز.

کندسپریکردنزندگیبهرازمانشاستبهتر زندگی.

درهموارهزندگیشودمیسببکهچیزیواستحرکت

رویاهاستوهابلندپروازیقدرتباشدحرکت کهرازمانی.

سرانجامشودمیمجبوردهدمیاختصاصاخالقیاتبهانسان

ضمیرووجدانکهچراکندانتخابرایکیبدیاخوبمیان

کندآمادهفردابرایراخوداوخواهندمیاوآگاه واقعدر.

بابتوانداوتاخدایانجانبازاستینفریناخالقووجدان

کندپروازاهایروسرزمینبههاآن ازهنرمندهرکهنشانی...

وبعدسالهزاران...رویاهاستشکارگذاردمییادگاربهخود

وجدانوضمیریابددستشکاراینبهایبیگانهکههنگامآن

  ■ ...«ستازندگیاین...آیدمیدرحرکتبهنیزاو
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مخزنداخلچگونهچسبندهآقایکهدانستنمیکسهیچ

!استشدههاماهی

او:گفتوشدخیرهآبزیکوچکحلزونبهدقتبامادر

دیدهسیاهرنگنقطهیکاندازهبهفقطوتاسکوچکخیلی

.شودمی

برود،بستربهاینکهازقبلراشاپیژامهانتهای«آبای»

گفتوکشیدباالاندکی کهجاییازهمیشهجانداراناین:

کرد؟خواهدرشداوآیا.افتندمیپایینکنند،میزندگی

المپوبرخاسترختخوابازهنگامصبح«آبای»

کهکردمشاهدهاو.کردروشنراهایشماهیمخزنییروشنا

گذرگاهکناردرزدنچُرتمشغولچاقطالییماهی«جری»

دروبودشدهبیدارخوابازبتازگینیز«جاو.»استسنگی

تحرکشپُروسفیددُموبودمخزنجلویدرشناکردنحال

.دادمیحرکتمرتباًآنراوگرفتهبخدمتشناوریدررا

آقایطریقاینازتانموددنبالرا«جاو»مسیر«آبای»

بیابدراچسبنده درمخزنتهنزدیکیشهیشبهاواما

.بودچسبیدههاسنگریزهمجاورت

یچسبندهآقایبارابطهدرمدرسهدرروزهمان«آبای»

نوشتمطلبیاسرارآمیز آنقدرکهایچسبندهآقاییدرباره.

اشتباهکوچولویزهیسنگریکباراآناغلبکهبودریز

.گرفتندمی

آقایکهگفتند«آبای»همکالسیدخترهایازبرخی

باشدهاآنبرایآلایدهخانگیحیوانیکتواندمیچسبنده

.پرداختندموردشدرصحبتبهحرارتبامدتیتالذا

مخزنروشناییالمپمجدداًشبآن«آبای»

دررااولذابیابدراچسبندهآقایتاکردروشنراهاماهی

بودچسبیدهآبزیگیاهاننوکبهکهیافتحالی دراو.

توانستمیهواهایحباببازیراداشتقرارآبترفیلمجاورت

.برودمخزنمختلفهایقسمتبهسریعاً

گفتخودشبا«آبای» استدارخندهوبامزهخیلی: او.

مجبورهموارهچسبندهآقایهچگونکهسازدمتصورتاکوشید

»استماندنمعلقواشیاءبهچسبیدنبه دانستمی«آبای.

.باشدکنندهخستهبسیارتواندمیموضوعاینکه

درازرختخوابرویبرسپسدادغذاهاماهیبه«آبای»

دریکدیگرتعقیببهچگونهکهنگریستهاماهیبهوکشید

پردازندمیآبیهایگذرگاه متوقفهاماهیگروهکهزمانی.

خوردنبهشروعخویشضخیمهایلببا«جری»شدند،

»کردآبزیهایعلف آقایسراغبهبعداندکی«جری.

درونبهرااوبالفاصلهولیزدمِکاوبهورفتچسبنده

آبدرابتداکوچولوحلزوننتیجهدرکهکردتفآبجریان

رنگیهایسنگریزهمیانبهومخزنکفدرسپسماندمعلق

.افتاد

فکرمن:گفتمادرشبهصبحانهخوردنموقعدر«آبای»

.استکردهرشدذرهیکاندازهبهچسبندهآقایکهکنممی

دادپاسخمادرش کهوقتیفقطکوچولوهایحلزون:

کنسعیدخترم.آیندمیبنظراینگونهخورد،میغذاحریصانه

.شودجاالکشدربتواندکهبدهیآنقدرراغذایشکه

گفت«آبای» : ازاوکهخواهمنمیوجهیچهبهمناما

مگر.شودمیکماشزیباییاززیراشودتربزرگهست،اینکه

مامان؟نیستاینطور

گفتمادر باشداینطورشاید: وقتیجاندارانبرخیاما

هستندباتریزشوند،میتربزرگ دادادامهسپساو. البهرح:

.بدهیدستازراقطارتاستممکنزیراکنعجله

فیلیککهکردسعیمدرسهدرروزهمان«آبای»

کندنقاشی نیازبزرگکاغذیقطعهیکبهاینکاربرایاو.

چنینمعلمولیبدهدآنجادررافیلهیکلتمامیتاداشت

رااونقاشیکهبودمایلونگذاشتاختیارشدرراچیزی

قطعاتلذاکندنصبکالسدیواربرهست،کهنههمانگو

بطوریکهکردندمتصلمدیگرهبهچسبنواربارااونقاشی

»رسیدندمیبهمفیلوسطدردرستنقاشیقطعات «آبای.
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«آبیگل»بصورتاشنقاشییگوشهدرراخودشکاملنام

هایحلزونشکلازاسمشهاینقطهبجایولینوشت

.دکراستفادهکوچک

بسیارکارشاینکهگفتاوبهوشدخوشحالمعلم

.استبودهخالقانه

تمیزبههفتهآخرروزهایدرتاداشتندقصددخترومادر

.بپردازندهاماهیمخزنکردن

گفتمادر مخزنهایدیوارهرویبرجلبکزیادیمقدار:

اندکردهرشدهاماهی چسبندهآقایکهنیستممطمئنمن.

هاماهیمخزنکردنتمیزیعنیاشوظیفهبهکامالًبتواند

کندعمل باراهاماهیتمامیابتداهاآنمنظوربدین.

یکداخلدرراهمگیوساختندخارجمخزنازایپیمانه

رامخزنآباززیادیمقدارسپسانداختندآبازپُریکاسه

نمودندتخلیه رقراهاآنفعالیتمسیردرچسبندهآقای.

.بودچسبیدهمخزنایشیشهیوارهیدبهشدتبهزیرانداشت

کردنپاکبرایمکشییزکنندهیتمازمادرکهدرحالی

تاکردتالش«آبای»گرفت،میبهرهمخزنهایسنگریزه

هاآنونمایدکوتاهراآبزیهایعلفاضافیهایشاخهبرخی

وترفیلیلولهسطوحسپسبرساندمناسبیاندازهبهرا

تمیزراهاآنرویرسوباتوسائیددقتباراآبیمسیرهای

.نمود

تمیزآببامخزنکردنپُربهاقدامکارپایاندرنیزمادر

.کرد

پرسید«آبای» رااوست؟کجاچسبندهآقایمادر،:

!بینمنمی

دادپاسخمادر باشدمخزنطرفآنشاید: کهدرحالیاو.

تابودمخزنآبساکنوآرامنمودنیمتنظبرتمرکزشتمام

دادادامهنیابند،تغییرهاسنگریزهاستقرارمحل نباشنگران:

.مراقبمکامالًمندخترم،

اماانداختنظرهاماهیمخزنجوانبتمامبه«آبای»

.ندیدآبزیحلزونازاینشانههیچ

گفتمادرش دراحتماالً:

شدهمخفیهاسنگریزهالبالی

تمامکارمتابدهاجازهفعالً.تاس

کارهایبهبایدچونکهبشود

برسمهمدیگرم سپساو.

درونبهآبیکاسهازراهاماهی

.برگرداندشدهتمیزمخزن

بصورتنیزهاماهیبالفاصله

مخزنگرداگرددرانگیزیحیرت

.پرداختندشنابهخویشزندگیمحل

دیگربارتارفتخوابشاتاقبهروزآنغروب«آبای»

بدهدقراربررسیموردراهاماهیمخزن ساکنبخوبیآب.

آقایازاینشانههیچهنوزامادمیامبنظرشفافکامالًوشده

درازتختخوابشرویبرحوصلگیبیبا«آبای.»نبودچسبنده

بود،گرفتهیادتلویزیونازکهدستورالعملیطبقوکشید

دنموکردننرمشبهشروع وکرددرازراشیپاهاابتدااو.

بهراانگشتانشوبکشدباالطرفبهراهاآنتاداشتسعی

»کندصافجلوسمت بدنکشیدنکهبودشنیده«آبای.

وگرددبلندترقدششوند،صافعضالتشتاگرددمیباعث

.باشدداشتهریتمتناسبهیکل

رویربگاهآندادخاتمهراتمریناتش«آبای»وقتی

امابیندازدهاماهیمخزنبهدیگرینگاهتازدزانوتختخواب

اتاقازبنابرایننبودچسبندهآقایازخبریهیچگونههنوز

مطالعهحالدرمادرش.رفتپایینهاپلهازوشدخارجخواب

درشیموهاوداشتدستدرنوشیدنیلیوانیاو.بودروزنامه

حالتهمیندروی.بودندشدهافشانسرشاطراف

دیدنازمادر.بوددادهقرارشیموهامیاندرنیزرایکدستش

شنیدنازولیکنکردتعجببسیار«آبای»یمهیسراس

.شدافزودهتعجبشبراوهایحرف

گفتایکنندهامیدوارلحنبامادر نگراناصالًدخترم،:

بهترحاال.شودمیپیداصورتهردرچسبندهآقایزیرانباش

برگردیرختخوابتبهاست بایدکهدارمزیادیکارهایمن.

.بدهمانجام

.استشدهقرمزوداغصورتشکهکرداحساس«آبای»

کامالًکهیافتمیوقوعبرایشزمانیهموارهحالتاین

شما:گفتمادرشبهتشویشبااو.شدمیمضطربیاعصبانی

نیست؟اینطوراید،گرفتهبرقیمکندهدستگاهبارااواشتباهاً

تمیزبهمکندهدستگاهتوسطشدتباچگونهکهدیدممن

.بودیدمشغولهاماهیمخزنکردن

گفتآراملحنیبامادر امنکردهرااینکارمنعزیزم،: من.

نرسدهاماهیسایرواوبهآسیبیکهبودممواظبکامالً

.استکوچولووریزخیلیاوگواینکه

کوچولووریزبسیاراواگردارداشکالیچه:گفت«آبای»

است؟

دادپاسخمادر راکردنشپیدافقطندارداشکالیهیچ:

.کندمیدشواراندکی

دادادامه«آبای» .ایدنداشتهکافیتوجهشماشایدمادر،:

اتاقبهوشدخارجمادرشاتاقازدلخوریباوگفتراایناو

.رفتخوابش
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باز«آبای»خواباتاقدربکهبودنگذشتهمدتیهنوز

.گردیدآشکاراتاقدربشکافازمادرمهربانصورتوشد

اوبهتوجهیوبگیردنادیدهرامادرشتاکوشید«آبای»

واردآرامیبهمادرزیرانبودامکانپذیرکاراینولیباشدنداشته

رشکنادرورفت«آبای»رختخوابطرفبهوشدخواباتاق

نشست بهراآنوبوددستشدرنوشیدنیلیوانهنوزمادر.

.کردتعارف«آبای»

مقویونیروبخشبسیارنوشیدنیاین:گفتشوخیبامادر

شکارویافتنبرایتوانیممینیزلیوانشازواست

کنیماستفادهتیهاحلزون زدلبخند«آبای»بهسپساو.

.ندادمادرشلبخندبهپاسخی«آبای»کهدرحالی

دادادامهدخترتوجهجلببرایمادر امروزمن:

.امخریدهایالعادهفوقهاینوشیدنی

.رفتمادرشطرفبهوبرخاستجایشازناگهان«آبای»

نشستندخواباتاقکفبریکدیگرکناردرهاآن زانوهای.

ایجادمخزنآبدرتالطمیوخوردهاماهیمخزنبههاآن

کرد میاندرومخزنگوشهچهاربهدقتبادخترورماد.

نظرآبزیهایعلفوهاسنگقلوهدرشت،هایسنگریزه

.گشتندچسبندهآقایدنبالبهوانداختند

.ببینراآنجا،آها:زدفریادزدگیذوقباناگهانمادر

داد،مینشانمادرکهاینقطهطرفبهدقتبا«آبای»

شده؟چه:گفتوانداختنظر

دادادامهمادر وآبیگذرگاهیگوشهفرورفتگیبهآنجا،:

کنتوجهرنگتیرهسنگآنیهیسادردرست آقای.

استآنجچسبنده آبزیحلزونیککنارشدردرستالبته.

.باشدمیترکوچکاوازاندکیکهشودمیدیدههمدیگر

چسبندهآقایدرسته،:گفتوکشیدراحتینفس«آبای»

است؟شدهپیدایشکجاازاصوالًاواماستنجاآ

گفتمادر ایم،آوردهتاالبازکهآبزیهایعلفبهمن:

چیه؟تونظر.مشکوکم

رویبردوتاییسپسخندیدنداتفاقبه«آبای»ومادر

گرفتندآغوشدرراهمدیگرونشستند«آبای»تختخواب

انداختندخودشانرویبررالحافآنگاه وگرمکامالًلحاف.

بهمقداریبایستمیبودنشکوچکدلیلبهولیکنبودنرم

.نشستندمیترفشردهوآوردندمیفشارهمدیگر

گفتمادر پایینباسپسبخورتکانکمییکدخترم،:

.آوردفشار«آبای»بهبدنش

گفت«آبای» مادرتوانمنمی: لبهدرهماآلنهمینمن.

.امنشستهتختخواب

گفتخندهبامادر گندهوبزرگچقدرتودلم،عزیزآه:

بودمنشدهمتوجهتاکنونچطورمنای؟شده قبالًتو.

!بدهیجاتختخوابرویکنارترافیلیکحتیتوانستیمی

وگذاشتمادرشینهیسقفسهرویراسرش«آبای»

خندید چونمادرشمحبتومهرپُروگرمآغوشدراو.

 ■ .تیافیمآرامشهمیشه



 

 9314 رخداد ماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و هشتم شماره 991

 «(The fir tree) «کاج درخت»نوجوان داستان ترجمه کودک و  
«اسماعیلپورکاظم»؛مترجم«آندرسنکریستیانهانس»سندهینو



زیباوکوچککاجدرختیکبزرگ،جنگلییهیحاشدر

بودیدهروی ومناسبنظرهرازکوچکدرخترشدجایگاه.

هایششاخهبرروشنیبهخورشیدچونکهنمودمیمطلوب

حاصلخیزخاکدروبودبرخوردارتازههواییازتابید،می

فراوانیتعدادنیزکوچککاجدرختگرداگردبر.داشتریشه

وجودتوسکاهاوصنوبرهاجملهازبزرگوکوچکدرختاناز

داشتند درختانیهمهازکهداشتآرزوکوچککاجاما

.گرددبلندترمجاورش

تازههوایوخورشیدنورگرمایبهکوچکجکادرخت

اندیشیدنمی جنگلدرونکوچککلبههایبچهمراقباو.

وراجیمرتباًجنگلیهایتمشکیافتنزماندرکهنبود

کردندمی بهتمشکازمملوسبدهایباغالباًکههاییبچه.

کاجدرختکناربهغالباًهاآناززیادیتعداد.دندمآمیآنجا

داشتند،همراهکهحصیریرویبرودندمآمیانجو

:کردندمینظراظهارچنینونشستندمی

استزیباییکاجدرختعجباوه، ازدرختاینانگار.

استترشادابسایرین کاجدرختکهبوداینجادرولیکن.

بایستنمیاصوالًونداشترازهایچبرخیشنیدنتحمل

.شنیدمیراهاآن

.کردرشدزیادیمیزانبهجواندرختسال،آنایانتهدر

بخواهدکهکسیهرالبته.شدبلندتراندکینیزبعدسالدراو

تنهازیاوببردراهاآنبایدگردد،باخبردرختانعمرازدقیقاً

.نمایدبردارینمونههاآن

گفتحسرتبادرخت آه،: بلندیبهتوانممیچگونهاما

.بگسترانماطرافبهراهایمشاخهسپسرسمبدرختانسایر

آرزو.ببینمرادنیاسراسردرختانهمهباالیازبتوانمبایدمن

وبسازندآشیانههایمشاخهرویبربسیاریپرندگانکهدارم

ازترباشکوهبسیاروزند،میشمالیسردبادهایزمانیکه

وپرندگانب،آفتاپرتوکهدارمدوست.برافرازمبادباندیگران

منباالیبرشامگاهانودمانسپیدهدررنگقرمزابرهای

.گردندمنشادمانیورضایتموجبوکنندحرکت

رازمینسطحدرخشانهایبرفکهزمانیزمستان،در

بهخیزکنانوجَستوحشیخرگوشیکبودند،پوشانده

افتادآنرویبردقیقاًوشدنزدیککوچککاجدرخت آه،.

زمستاندواماشدکوچکدرختعصبانیتموجبعملاین

چنانآنکاجدرختمسوسالدروگذشت

درفقطبودمجبوروحشیخرگوشکهبودشدهبزرگ

.کندگردشاطرافش

زدمینهیبخودشبهمرتباًکاجدرخت رشدکن،رشد:

کن وترینمحبوبتابشویبلندتروترمسنبایدتو.

.گردیعالمکاجدرختترینمعروف

ترینبزرگازبرخیوآمدندآنجابهشکنانهیزمپائیز،در

کهبودایواقعهاینالبته.انداختندزمینبرراجنگلدرختان

خوشحدتااینککهجوانکاجدرخت.دادمیرُخسالهر

.لرزیدخودبهشکنانهیزمدیدنبابود،کردهرشدایمنظره

وافتادندمیزمینبرفراواندایسروصباعظیمدرختان

ازتبربابزودیدرختانهایشاخه.شکستندمیهایشانشاخه

وبلندایتنهصورتهبدرختانوشدندمیزدودههاتنهروی

بهقادربسختیزماناینکهطوریهبدندمآمیبنظرلخت

بودندشناسایی هایارابهرویبررادرختانهایتنهآنگاه.

جنگلازخارجبههااسبتوسطوگذاردندمیمخصوص

.بردندمی

هاآنسربرچهوبردند؟میکجابهراهاآنراستیهب

د؟مآمی

کاجدرختگشتند،برهالکلکوپرستوهاکهوقتیبهاردر

:پرسیدهاآناز

بردهاینجاازوشدهقطعکهدرختانیسرنوشتازآیا

اید؟دیدهراهاآنییجادرآیادارید؟اطالعاند،شده

هالکلکازیکیامانداشتندهاآنازاطالعیهیچپرستوها

:گفتسپسورفتفروبفکراندکی

دانممیکهکنممیفکرمنبله، رابسیاریهایکشتیمن.

امدیدهدم،مآمیاینجابهمصرازکهوقتی هاکشتیرویدر.

بودشدهنصببزرگیبسیارچوبیهایدکل جرأتبهمن.

من.اندساختهکاجدرختانچوبازراهاآنکهکنممیاظهار

وشکوهباچنیناینهاآنکهبگویمتبریکشمابهباید

.گردندمیعظمت

گفتجوانکاجدرخت بزرگآنقدرهممنکاشایاوه،:

بپیمایمرااهایدرسراسربتوانمکهبشوم اهایدرحقیقتاًاما

باشند؟میشبیهچیزیچهبههاآنند؟هستچگونه

دادپاسخلکلک وقتنیازمندموضوعاینکردنبازگو:

.رفتآنجاازوکردپروازسپساو.استبیشتری
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لذتکردنترشداز:گفتکوچککاخدرختبهآفتابپرتو

شادابیوزندگیسرازببرلذتببر،لذتشدنتقویاز.ببر

استداشتهارزانیتوبهزندگیکه دراینکهازببرلذت.

.هستیدوستانتکناردروانبوهجنگل

رویشبرراهایشاشکشبنموزدبوسهرادرختباد

ریخت نیاورددرسراصالًآنانمنظورازکاجدرختاما

آنوبودندمطلعدرختانسرنوشتازآفتابوبادکهدرحالی

.ردندکگوشزدکوچککاجدرختبهگونهبدینرا

.بریدندمیتهازراجواندرختانرسید،فراکریسمسوقتی

درختسنیاواندازهبهحتیکهکردندمیقطعرادرختانی

بودندنرسیدهنیزجوانکاج نماندندباقیهیچکدامهاآن.

همراهرادرختاناینگونه.نشوندبریدهداشتند،آرزوکهدرحالی

ودادندمیقرارهاارابهرویربسبزشانوشادابهایشاخهبا

.ساختندمیخارججنگلازهااسبتوسط

پرسیدمیخویشازجوانکاجدرخت کجابهراهاآن:

ازبرخیحتینیستندهممنازبلندترغالباًهاآنبرند؟می

بهاآن ترندکوتاهایمالحظهقابلنحوه هایشاخهچرااصالً.

استفادهکاریچهبرایهاآنکنند؟نمیقطعراهاآن

شوند؟می

ما:گفتندکنانجیکجیککاجدرختپاسخدرهاگنجشک

دانیممیمادانیم،می طریقازایمتوانستهدزدکیما.

راچیزهمهدارد،قراراینجانزدیکیدرکهشهریهایپنجره

ببینیم برندمیکجابهراهاآنکهدانیممیما. بیشترین.

ازراچیزهمهما.استهاآنمنتظربرقوزرقولجالشکوه،

ایمدیدههاپنجرهمیان وسطدرراهاآنکهبودیمشاهدما.

اززیادیتعدادباسپسکنندمیمستقرگرماتاقیک

آرایندمیتزئینیوبراقچیزهای انواعهاآنبهکهدیدیمما.

هادهوهاهبچبازیاسبابزنجبیلی،نانها،آجیلها،میوه

.آویزندمیرنگینبرقالمپ

تکانید،میراهایششاخهدرحالیکهجوانکاجدرخت

آمد؟هاآنسربرچهبعد.بدهادامهبده،ادامه:پرسید

کهدیدیمفقط.ندیدیمبیشتریچیزما:گفتندهاگنجشک

.شدندمیزیبانظیریبیبصورتهاآن

زدفریادشادمانیباکاجدرخت سرنوشتچنینواقعاًگرا:

پساستگردیدهمقدرمابرایواستماانتظاردرمجللی

بدانمبایدبناچارمن کردنطیازبهتربسیارهااینهمه.

بنابراینندارمراتحملشوتابمنکهچیزیهستند،اهایدر

امآمادهکریسمسبرایمن بلندکافییاندازهبهمناینک.

.اندیافتهگسترشدرختانسایربخوبیمهایشاخهوامشده

آنمندرحالیکهندادندانجاممنباپارسالرااینکارهاآن

بروببرندمراکهامآمادهنیزحاال.بودمآمادهکامالًهمزمان

منبهوبدهندقرارگرماتاقیکدرآنگاهبگذارندارابهروی

حتی.بلهآه،.ندنمایآویزانشکوهباوبرقوزرقپرچیزهای

اما.بدهمادامهخواهممیپس،تریعالوبهترچیزهایبرخی

شایدکنند؟تزئینوبیارایندمرابایدعلتچهبهکهفهممنمی

باشمبایدیاوهستمآنچهازبهتربهتر،چیزیکبرای اما.

تحملبایدچقدرکشد؟میطولچقدرچگونه؟وچطور

.استبهتربرایمچیزیچهکهدانمنمیواقعدرمننمایم؟

از.ببرلذتماوجوداز:گفتنداوبهتازههوایوخورشیدنور

ببرلذتجوانیتدوران . ازهیچیکازجوانکاجدرختاما

رشدوکردمیرشدمرتباًاو.بردنمیلذتداشت،کهچیزهایی

همچنانزمستانوتابستانطولتمامیدردرحالیکهکردمی

بودماندهسبز گفتندمیدیدند،میرااوکهمردمانی. عجب:

زیباییدرخت درکهبودخواهددرختیاولیناحتماالًاو!

.شودمیقطعآیندهکریسمس

آمادهجوشوجنبدرمردمهمهوبودنزدیککریسمس

ازنیزکریسمسدرختتهیّهلذابودندعیدوسایلسازی

انتظاردرهمچناننیزجکادرخت.شدمیمحسوبضروریات

بودمانده رسیدفرانظرموردزمانعاقبت. ضرباتباتبر.

بهبیشترچههراشتیغهوشدمیوارددرختیتنهبرشدید

کردمینفوذبدنشدرون برافسوسباکاجدرختسرانجام.

بودکردهغشانگارافتاد،زمین بهتوانستنمیدرخت.

اینکهازبودغمگینبسیاراینکاو.کندفکرشادمانیلحظات

ودهروییآنجادرکهیجایازیعنیشودمیجدازادگاهشاز

بودکردهرشد رفقایهیچگاهدیگرکهدانستمیخوبیهباو.

راهاپرندهحتیواطرافشهایگلکوچک،هایبوتهپیرش،

دیدنخواهد بخشلذتبرایشوجهیچبههجابجاییوانتقال.

.نبود

آمدخودشبهجوانکاجدرختبعدلحظاتی کاجدرخت.

ازیکیازاو.اندنکردهارابهبارسایرینهمراهرااوکهدریافت

گفتکهشنیدمردها بانبایدواستباشکوهبسیاریکیآن:

.دارمویژهمشتریبرایش.شودحملسایرین

نهآنگووبردندشهربهویژهتمهیداتباراجوانکاجدرخت

برایتادادندمخصوصمشتریتحویلنبیند،ایصدمهکه

تمیزهایلباسباخدمتکاران.گرددآراستهکریسمسمراسم

اتاقیکداخلبهراکاجدرختوآمدندطرفشبهمرتبو

دادندانتقالآراستهوبزرگ وارهایدبرزیباییمتنوعتصاویر.

چینیگلدانعدددونیزاجاقنزدیکیدر.بودندشدهآویخته

.داشتندقراردیوارطاقچهرویبرجستهشیرنقوشبابزرگ

روکشباهاییمبلراحتی،هایصندلیهمچنیناتاقدرون
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هابازیاسبابتصویری،کتبازمملوبزرگهایمیزابریشمی،

.داشتندوجودهابچهمخصوصرنگینتاجصدهاو

قراربشکهکیدرونقائمبصورتراکاجدرختخدمتکاران

بهقادرهیچکسولیکنکردندپُرشنبارااطرافشوداده

بررنگسبزپارچهازپوششیزیرانبودبشکهتشخیص

زیردرنیزبرقوزرقپُرقالییکوبودندآویختهآنگرداگرد

لرزیدبخوداوضاعایندیدنبادرختآه،.بودشدهپهنبشکه

افتاد؟خواهدمنبرایاتفاقیچه:اندیشیدو

بهبودند،شدهتشکیلجوانبانوانازاکثراًکهخدمتکاران

سبدهایابتداهاآن.شدندمشغولجوانکاجدرختآراستن

درختهایشاخهرویرنگیکاغذهایجنسازکوچکی

برسپسکردندپُرنباتآبباراهاآنداخلوساختندآویزان

آویزانبرقوزرقپُرهایمیوهوهاآجیلازهاشاخهسایر

.هستنددرختهمینهایمیوهازانگارکهچنانآننمودند

میاندرآبیوسفیدهایرنگبهکوچکیهایشمعسپس

شدنددادهجاهابرگ قبالًهیچگاهجوانکاجدرخت.

بودنکردهتجربهرابرقیوزرقچنیناین اززیادیتعداد.

درختهایبرگمیاندرزنیبرقوزرقپُررنگیهایپولک

شدنددادهقرارکاج کهدرخشیدمیچنانآناینکدرخت.

.بوددشواربسیارتوصیفش

گفتندهمگیحاضرین چهامروزغروبدرختاین:

.شدخواهددرخشان

اندیشیددرخت شودمیانجامامروزهمینمراسماگراوه،:

امآمادههممنپس پساندرفتهگبکارراهاشمعهاایناگر.

کنندروشنراهاآنباید خواهدپیشچهکهعجبمدرمن.

بیاینددیدنمبهنیزجنگلدرختانسایرشایدآمد؟ شاید.

من.شوندحاضرپنجرههایشیشهپشتدردوبارههاگنجشک

اینتمامباوبدوانمریشهاینجادربخواهماگرشوممیرمتحی

تابستانوزمستاناند،کردهزانآویمنرویبرکهزینتیاشیاء

.بگذرانمسرازرا

فرابرایاو.بودشنیدهبسیارموضوعاتاینیدربارهدرخت

نمودمیناشکیباییبسیارکریسمسمراسمرسیدن درخت.

سردردیمشابهآنوداشتپشتشبرزیادیرنجودردجوان

.گردندمیدچارشگاهاًهاانسانکهبود

خوبیروشناییچهوبودندشدهوشنراینکهاشمع

درخشیدندمیکهگونهآنداشتند بادرختیشاخههر.

خودبهبودند،دادهقراررویشبرکهشمعیشدنروشن

.داشتوجودهابرگوشاخهگرفتنآتشامکانزیرالرزیدمی

گردیدندمشتعلهاآنوشداینگونهنیزعاقبت دختران.

زدندفریادجوان کمک،کمک: یاریبهسریعاًهاآنسپس.

کردندخاموشراآتشهمدیگر حتیدیگراینکدرخت.

نداشتهملرزیدنیارای .فهمیدنمیراخودشحالاو.

وزرقپُراشیاءازبخشیمباداکهبودناراحتبسیاردرخت

غیرونکردنیباورنحوهبزیراکنندحذفرویشازرابرق

.ساختندمیروشنرااطرافشودرخشیدندمیضروری

یکوشدندبازاتاقدربیلنگهدوهرناگهانزماناین

بودممکنطوریکههبآوردندیورشداخلبههابچهازگروه

دنبالبهنیزتربزرگافرادگاهآن.شونددرختواژگونیباعث

ایستادندساکتکامالًابتداترهاکوچک.شدنداتاقواردهابچه

بهشروعهابچه.یافتتغییرنیدزبهمچشمدرهااینیههماما

رامحیطهاآنشادمانهفریادهایکهچنانآنکردندسروصدا

کدامهرورقصیدندمیدرختاطرافدرهاآن.ساختآکنده

.داشتندمیبرراهدایاازیکی

اندیشیددرخت وقوعحالدراتفاقیچهاست؟شدهچه:

باشد؟می

تاهاشمع بهکههمچنانوبودندسوختنحالدرانتها

زمینبردیگریازپسیکیناگاهبهرسیدند،میپایان

رادرختتادادنداجازههابچهبهبعدزمانیاندک.افتادندمی

بنابراینداردبرخواست،میآنچههرکسهروکنندچپاول

افتادنددرختجانبهرحمیبیوخشونتباهابچه

شکستندراهایششاخهتمامیکهطوریهب درختگونهبدین.

سطحبرخویشپایداریوثباتحفظبهقادراینازبیشکاج

.افتادزمینبرسپسوشدکجابتدالذانبودزمین

هدایایکهدرحالیرقصیدندمیکاجدرختاطرافدرهابچه

پیرخدمتکارجزهبکسهیچ.بودشدهکدامهرنصیبقشنگی

مابینبهنگاهیچشمیزیراو.نداشتجواندرختبهتوجهی

وانجیریوهیمیکفقطاواماانداختکاجدرختهایشاخه

نادیدهراهاآندیگرانکهیافتراشدهلهسیبعددیک

.بودندگرفته

:زدندفریادصداهمولیکنبودندجشنازسرخوشهابچه

.داستانیکداستان،یک

درختجلوبهراچاقواندامکوچکمردیکهآنگاهاآن

آوردند :گفتوکشانددرختکناربهراخویشصندلیمرد.

هایصحبتبهنیزاوتاامنشستهدرختاینکناردراینکمن

بازگوبرایتانداستانیکتنهادارمقصدمنامادهدگوشما

تعریفانبرایتراهاداستاناینازکدامیکبگوییدحاال.نمایم

؟«دامپیهامپی»داستانیا«داویدیآویدی»داستانکنم؟

زیباپرنسسباوغلطیدپایینبههاپلهازکهفردییعنی

رسید؟پادشاهیبهوکردازدواج
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زدندفریادصدایکهابچهازتعدادی وآویدی»داستان:

.«داویدی

.«دامپیهامپی»داستان:کشیدنددادسایریناما

.آمیختهمدرهابچهفریادهایوجیغوشدبرپاایهمهمه

خویشسرنوشتبهوبودماندهساکتجوانکاجدرختتنها

هاآنآیارسید؟خواهدفریادمبهکسیآیا:اندیشیدمیچنین

اینکهباکاجدرختگونهبدینندارند؟منباکاریهیچدیگر

بایداریکچهکهدانستنمیولیبودجشنحاضرینازیکی

.استانتظارشدراقبیوعچهوبدهدانجام

وکردصحبت«دامپیهامپی»مورددرچاقمردسرانجام

زیباپرنسسبالغزید،هاپلهپایینبهناگهانچگونهاواینکه

.نمودجلوسپادشاهیتختبروکردازدواج

:کشیدندفریادوکردندتشویقشزدند،دستبرایشهابچه

بدهادامه،بدهادامه آویدی»مورددرکهخواستندمیهاآن.

بشنوندنیز«داویدی «دامپیهامپی»بهتنهاچاقمرداما

.کردبسنده

تحملراافکارشوبودماندهساکتهمچنانکاجدرخت

نمودمی باایرابطههیچگاهجنگلپرندگانکهدانستمیاو.

.داشتنخواهنداوهمانندایدیدهصدمهدرخت

پایینبه«دامپیهامپی:»کردمرورذهنشدرکاجدرخت

پادشاهسرانجامونمودازدواجزیباپرنسسباآنگاهافتادهاپله

شد استجهانمرسومیوهیشاینبله،بله،. باکاجدرخت.

.بودکردهباورراهاآنهمهاو.بوداندیشهدرهمچنانخودش

وسیماخوشبسیارکرد،میبازگوراهاداستاناینکهمردی

بودبرخوردخوش تعریفبچهبرایخندهباهمچناناو.

کردمی خبرباآیندهازکسیچهخوب،بسیارخوب،بسیار:

یکوبیفتمپایینبههاپلهازروزیکهممنشایداست؟

.گرددنصیبمپرنسسهمسر

فردارسیدنفرامنتظرامیدوشادمانیباجوانکاجدرخت

رنگی،هایالمپانواعبادوبارهتاداشتانتظارکهزمانیبود

.گرددآراستهبرقوزرقپُراشیاءوهامیوهها،بازیاسباب

درلرزهبهوترسیدنخواهمفردامن:اندیشیدخودبادرخت

آیمنمی آویزانمنبهکههاییبرقوزرقتمامازمن.

بردخواهملذتکنند،می هامپی»داستاناًمجددفردا.

شنیدخواهمرا«داویدیآویدی»شایدو«دامپی تماماو.

.پرداختتفکربهعمیقاًوایستادهمچنانراشبطول

.آمدنداتاقداخلبههاپیشخدمتوخدمتکارانزودصبح

اندیشیدخودبادرخت خواهدآغازمجدداًمنآراستناینک:

درونپلهباالیبهوکشیدندبیروناتاقازرااوهاآناماشد

نورکهتاریکایگوشهدرآنجادروبردندشیروانیزیراتاقک

.دادندقراررسید،نمیآنجابهخورشید

اینجادرمندهند؟میمعنیچهکارهااین:اندیشیددرخت

اوضاعازتوانممیچگونهاینجاازمنبدهم؟انجامبایدچکار

!عجبمدراًواقعگردم؟خبربابیرون

او.شدمشغولپردازیخیالبهودادتکیهمقابلدیواربهاو

روزهابرای.گذشتهامدت.نداشتواکنشبرایفرصتیهیچ

کههمگاهآننیامدسراغشبهکسهیچمتمادیهایشبو

چیزیبرداشتنیاگذاشتنبرایتنهاد،مآمیجاآنبهکسی

بوداستقرارشحلمازدورترواتاقیگوشهیکاز انگار.

استگردیدهناپدیدهاچشمازدرخت اوکهدمآمیبنظرش.

.اندکردهفراموشکامالًرا

ازبیروندراینک:اندیشیدخودباورفتفروفکربهدرخت

وشدهسختوسفتکامالًزمین.استشدهزمستاناتاقاین

استبرفازپوشیده مرازماناینتوانندنمیحتماًهاانسان.

بهارفصلتاانددادهپناهاینجادرمرابنابراینبنشانندخاکدر

برسدفرا هاانسان!کنندمیفکرصحیحودرستچقدرهاآن.

هستندداناومهربانراستیهب تاریکاینجااگرچهرحالهبه.

هایخرگوشآزارازولیکنامماندهتنهاویکهمنواست

خارجسالموقعایناینکهازونیستبریخاینجادروحشی

زمینسطحبرفکهزمانیزیراباشممیراضیهستم،جنگلاز

.پردازندمیخیزوجستبهوحشیهایخرگوشبپوشاند،را

پریدرویمبرکودکیدرخرگوشیکوقتیکهدارمبیادبله،

دررالحظاتآنتوانمنمیمجدداًهیچگاهکهترسیدمآنچنان

.بکنمرتصونمذه

وانداختبیرونبهنگاهیدزدکیسوراخشازکوچولوموش

دادصدا جیزجیزجیز،جیز: دیگریکوچولویموشسپس.

پیوستاوبه جوانکاجدرختمورددرصحبتبههاآن.

فروهایشبرگوشاخهالبالیبهکنانفشفشوپرداختند

.رفتند

درحتماًاوامااستایبیرحمانهسرمای:گفتکوچولوموش

استمسروروشاداینجا چنینپیرکاجدرختآیا.

خواست؟نمی

گفتکاجدرخت امنشدهپیروجهیچهبهمن: جنگلدر.

.دارندمنبهنسبتبیشتریسنکههستندزیادیدرختان

گفتکوچولوموش درتواند؟آوردهاینجابهکجاازراتو:

:پرسیدبیشتریکنجکاویباسپساوکنی؟میچکاراینجا

زمینرویدرتاکنونکهقشنگیهایمکانمورددرلطفاً

کنیدتعریفبرایماناید،دیده زیباهایمکاندرحاالتاآیا.

غذاهانگهداریهایمحلبهاکنونتاگاههیچآیااید؟بوده
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هستندپنیرازمملوهایشقفسهکههاییمکانهماناید؟رفته

جاهایی.کنندمیآویزانسقفشازراسودنمکایهگوشتو

رقصیدچربیودمبههایتودهرویبربتوانکه راییجاها.

تاکرداستراحتورفتداخلشبهبتوانکهداریسراغ

شد؟چاقوتنومند

امااطالعمبیهاییمکانچنینازمن:دادپاسخکاجدرخت

دانممیجنگلمورددرزیادیمطالب خورشیدکهیجای.

درخاطراتیآنگاهدرخت.خوانندمیآوازهاپرندهودرخشدمی

کهمطالبی.کردتعریفهاآنبرایخویشجوانیدورانمورد

.بودندنشنیدهراهاآننظایرتاکنونکوچولوهایموش

دادهگوشکاجدرختهایحرفبهدقتبهکوچولوهایموش

راچیزهاییچهکهدیمشمطمئنحاالخوب،:گفتندسپسو

!ایدبردهلذتزندگیازچقدروایددیده

بله،آهمن،:گفتسپسورفتفروبفکراندکیکاجدرخت

امداشتهامیزندگدرخوشیاوقاتحقیقتدر درسپساو.

وهاشمعبارااوکهزمانیکردصحبتکریسمسعیدمورد

.بودندآراستههاشیرینی

گفتکوچولوموش شانسخوشوخوشبختچقدروه،ا:

!پیردرختایدبوده

کردیادآوریمجدداًکاجدرخت نیستمپیراصالًمن: مرا.

دارمقرارجوانیاوجدرمن.اندآوردهجنگلازامسالزمستان

.امنهادهسرپشتراخویشزندگیازکوتاهیدورانفقطو

گفتکوچولوموش .ریددابیاددلپسندیهایداستانشما:

.رفتندهایشانالنهدرونبهوگفتندرااینکوچولوهایموش

برگشتنددیگرکوچولویموشچهارهمراهبهبعدشبهاآن

بدهندگوشکاجدرختهایحکایتبهجملگیتا درخت.

.کردمیبازگوهاآنبرایخاطراتشازبیشتروبیشترنیزجوان

کوچولوهایموشبرایراخوشیلحظاتتاکردمیسعیاو

سازدفراهم همچناننیزبعدهایشبکوچولوهایموش.

باافتاد،هاپلهپایینبه«دامپیهامپی»کهشنیدندوآمدند

نشستپادشاهیتختبروکردازدواجزیباپرنسس او.

وکوچکدرختچگونهکهگفتخوشیلحظاتازهمچنین

نظردراویرازروئیدزمینازجنگلداخلدرتوسکازیبای

ودلرباپرنسسیکهمچونبراستیجوانکاجدرخت

.نمودمیافسونگر

»پرسیدجدیدکوچولوهایموشازیکی «دامپیهامپی:

راداستانتمامیجوانکاجدرختکهبودچنیناینبود؟کی

بازگوبرایشانمجدداًبود،شنیدهچاقمردازکههمانگونه

کرد بیاداینکبود،شنیدهکهراتیکلماتمامیتوانستاو.

.نمایدبازگوکوچولوهایموشبرایفراوانتابوآبباوآورد

وجدبه«دامپیهامپی»داستانشنیدنباکهکوچولوموش

باالترهایقسمتبهراخودوزدجستیشادمانیازبود،آمده

.رسانیدکاجدرخت

یکشنبهشب.شدنداضافههاآنبهدیگرموشدوبعدشب

آمدندهاآنباصحراییموشدونیز کهگفتندهاآناما

صحبتاین.نیستندجالبچنانآنجواندرختهایداستان

ردهآزراکوچولوهاموشیهمهگواینکهصحراییهایموش

بههاداستاناینکهگفتندودادندادامههاآنولیساخت

.نیستندکنندهسرگرموجهیچه

پرسیدجوانکاجازادامهدرصحراییموش فقطشماآیا:

بلدید؟را«دامپیهامپی»داستانیکهمین

دادپاسخجوانکاجدرخت یکهمینفقطمتأسفانهبله،:

امیزندگغروبنیشادتردرنیزراآنمن.دارمبیادراداستان

.باشمشادبایدچگونهکهدانمنمیحتیاینکاماامشنیده

تگفصحراییموش استمسخرهداستانیکاین: آیا.

ودنبههایتودهوزدهنمکهایگوشتمورددرداستانی

انبارهایمورددرداستانیتوانیدمیآیادارید؟خاطربهچربی

بکنید؟تعریفآذوقه

.نیستمبلدراهاییداستانچنیننه،:گفتجواندرخت

پسسهاآن.شماخداحافظپس:گفتندصحراییهایموش

رفتندهایشانخانهبهوکردندترکراآنجا بعدساعاتی.

.نمودندترکراآنجانیزکوچولوهایموش

گفتخودباوکشیدحسرتازآهیکاجدرخت حالبهر:

اطرافمدرکوچولوهایموشاینکهازهستمراضیخیلیمن

دهندمیفراگوشگویم،میآنچهبهوچرخندمی اآلنالبته.

کهزمانیشدخواهمخوشحالبسیارولیاندرفتهنیزهاآن

گشت؟خواهندبرزمانیچههاآنراستیاما.بازگردندمجدداً

زیراتاقکدروآمدندآنجابهافرادازتعدادیصبحروزیک

پرداختندکاربهشیروانی جابجاراهاتختهوهاچوبهاآن.

دورهبشدتباوکشیدندبیرونبهراکاجدرختونمودند

انداختند داشتحقیقتبله،. .کردندپرتزمینکفبررااو.

دادهلهاپلهجلویتارااومردیکآنگاه نورکهجایی

.بودساختهروشنرامحیطخورشید

اندیشیدخودبادرخت گذشتهزندگیهایشادیاینک:

راخورشیدنورجانبخشپرتواو.آمدخواهندسراغمبهمجدداً

نموداحساستنشبرراتازههوایجریانو بعداندکیاما

یافتخانهحیاطدرراخودش سریعخیلیچیزهمه.

گذشتندمی مشغولآمدورفتبهاطرافشدرزیادیتعداد.

.انگاشتندمینادیدهکامالًراجواندرختهاآنولیکنبودند
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باغسرتاسروبودمتصلبزرگنسبتاًباغیکبهحیاط

نمودمیرنگارنگهایگلازپوشیده بسیارروزهنگامهاگل.

گلهایبوته.ساختمیپُرراجاهمهعطرشانوبودندشاداب

وهاگلکناردرپرستوها.بودندتازههایغنچهازمملوخطمی

:خواندندمیوکردندمیپروازحشراتجستجویبههابوته

هماننیاانگار.اینجابیاشوهرم،«بیتکوری»،«بیتکوری»

.بودیمدیدهجنگلدرونقبالًکهاستدرختی

گفتشادیباجواندرخت امیزندگازحقیقتاًمناینک:

:گفتوگسترداطرافبهراهایششاخهسپساو.برممیلذت

.اندشدهپژمردهوزردتماماًهایمشاخهکهافسوساما

دراینکاووبودندداختهانباغازایگوشهدرراکاجدرخت

ستارهدرحالیکهبودشدهمحصورخارهاوهرزهایعلفمیان

نوکبرهمچنانکریسمسشببرقوزرقپُروطالیی

.درخشیدمیخورشیدنوردروداشتقراردرخت

بازیبهخندانوشادهایبچهازتعدادیخانه،حیاطدر

اطرافدرکریسمسشبدرکههاییهمانبودندمشغول

.کردندمیخوشحالیمقابلشدرورقصیدندمیکاجدرخت

یستارهودویدکاجدرختسمتبههابچهترینجوانازیکی

برداشتدرختنوکازراطالیی درختبهنگاهیسپساو.

گفتوانداخت کریسمسدرختروزبهچهکهکنیدنگاه:

.اندشکستهوردهکلهپازیرتماماًراهایششاخه!اندآورده

درشادابوتازهکهانداختزیباهایگلبهنگاهیدرخت

خودشپایتاسربهنگاهیسپساو.بودندروئیدهباغداخل

زیراتاقتاریکگوشههماندرکاشایکهکردآرزووافکند

جوانیدوراناو.ماندمیمحشورکوچولوهایموشباشیروانی

ساعاتچهاینکهوآوردبیادنبوهاجنگلمیاندرراخویش

بودگذرانیدهکریسمسشبدرراخوشی هایموشبیاداو.

هامپی»داستانبهرغبتومیلباچگونهکهافتادکوچولو

.دادندمیگوشاو«دامپی

وگذشتهچیزهمهاینک:گفتخودشبابختنگوندرخت

کردنخوشحالیبرایوقتیهماگرمن.استرسیدهانتهابه

باشمداشته بینمنمیاینکاربرایدلیلیاما همهکهافسوس.

.استیافتهپایانچیز

اووآمدکاجدرختسراغبهباغبانپسرکروزیکعاقبت

رویبرایتودهبصورتسپسکردتبدیلکوچکقطعاتبهرا

انباشتزمین وشکوهباکاجدرختهایچوببعدمدتی.

بجوشراغذابزرگمسیدیگتاسوختندمیآتشدرجالل

آورند شدتبراوآههرولیکنکشیدبرعمیقآهیدرخت.

.افزودمیآتشهایشعله

برطالییستارهوکردندمیبازیحیاطداخلدرهابچه

درکهایستارههماندیدرخشیمهاآنترینجوانینهیس

.بودشدهنصبفرازشبرکاجدرختزندگیغروبنیشادتر

وگشتهنابودکاجدرخت.بودرسیدهپایانبهچیزهمهاینک

یهمهروزیککهگونههمانبودیافتهپایانزندگیشداستان

 ■ .یابندمیخاتمههاداستانوهاافسانه
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 نویسندگان برای «کینگ استفان» از ارزشمند ی نکته ۰۲ 
«شادیشریفیان»مترجم


کینگاستفانازمنیعالقهموردهایمصاحبهازیکیدر

حیاتیاهمیتمورددرتفصیلبهاوآتالنتیک،یمجلهبرای

»کندمیصحبتمتنشروعیجمله گوناگونیهاینظریه.

یکاما.«»استایپیچیدهیقضیه.»گویدمیاو.«داردوجود

»استمطمئنموردآندراوکه«هستمسئله یجمله:

کندداستانشروعبهعوتدراخوانندهبایدآغازین باید.

بخوانیآنمورددربیشتراینکهاز.اینجابیا.کنگوش:بگوید

آغازینجمالتمورددرکینگیمجادله.«آمدخواهدخوشت

مشتاقوحریصایخوانندهاوچوناستمقاومتغیرقابل

ازیکهیچو-غیرعادینویسیداستانحالعیندرواست

.دهدنمیدستازهمراطرفدو

هیچوقتولیایم،کردهبحثخیلیهاخوانندهمورددرما

.استمهمهمنویسندهبرایشروعیجملهکهنکنیدفراموش

اینچون.استگیرزمینحقیقترویشیپاهاکهکسیبرای

درگیرهمنویسندهبلکهنیست،خوانندهبهمربوطفقطقضیه

.شودحفظطرفدوهرافعمنکهکنیدپیداراهیبایدواست،

ستسودمندینصیحتاین راتانخوانندهکههمانطور.

کاروکنید،میدهیجهتهمراخودتانکنید،مییابیجهت

برودپیشبایدکهدهیدمیقرارمسیریدررا کینگحال.

یجملهبهبایدکههمآنقدرهانوشتنزمانکهداردقبول

اولیسیاههدرنهحداقلکند،نمیفکرشروع یجملهآن.

ظاهردومیدورهدرکهستچیزیدلنوازوشدهپرداخته

حذفراکارشاضافیهایبخشینویسندهوشود،می

.کندمی

.«هرحالهبها،آنازیکی»کپی،دومسرینظرتجدید

ایجملهاین.«باشداساسیتغییراتازچندینیازمند»شاید

۱۰۰۰سالدرخودنویسندگیتخاطرادرکینگکهبود

کردعنوان ست،اناپذیریاجتنابیپروسهوجود،اینبا.

صفرآنخوردنشکستاحتمال»کهفرآیندی

است نویسندگیمورددرراکینگقانونبیستادامهدر.«

خوانیدمی کردندورهبهمربوطماًیمستقنکاتایننصف.

رفتار،بهمربوط–ناهویداستآنیباقیماندهنصف.استمتن

.کاریعاداتدیسیپلین،



خوشنگرانبعدوبنویسید،خودتانبرایهمهازاول-۲

خودتانبراینویسید،میداستانیوقتی.»باشیدمخاطبآمد

یوظیفهکنید،مینویسیدوبارهراآنوقتی.گوییدمیداستان

جزکهستعناصرییهمهکشیدنبیرونشمااصلی ازئی

.نیستندتانداس

هاینویسندهمعموالً».نکنیداستفادهمجهولعباراتاز-۱

دارندمجهولافعالازاستفادهبهگرایشخجالتی مخفی.

«.ستاتریامنیشیوهمجهولعباراتپشتشدن

رابطهدهایقباتوانیدنمی.»بپرهیزیدقیودازاستفادهاز-۸

.«کنیدبرقرارخوبی

«گفتاو»عبارتازبعدخصوصاًیود،قازاستفادهاز-۲

.بپرهیزید

.ندهیدخرجهبوسواسگرامرتانبودننقصبیروی-۹

نیستگرامریینحوهبودننقصبیداستاننوشتنازهدف»

سراییداستانبعدیوهلهدروخوانندهخوشایندجلببلکه

.ست

یریشهترسمعتقدممن».شماستخوددرونمعجزه-۲

«.استننوشتبد

خواندنفرصتاگر».بخوانیدهمبازوبخوانیدبخوانید،-۷

«.داشتنخواهیدهمنوشتنبرایالزم(ابزاریا)زمانندارید،

»نباشیدمردمبقیهکردنخوشحالنگران-۹ اگر.

کنیدقبولبایدرحالهبهبنویسید،صادقانهکامالًخواهیدمی

راهمهنگهداشتنیراضیحوصلهکههستهمروزهاییکه

.داشتنخواهید

کنیدخاموشراتلویزیون-۵ یاباشدروشن–تلویزیون.

ممکننویسندهیککهستابخشیالهامآخرین–هرچی

.باشدداشتهاحتیاجاست

داریدمهلتماهسهفقطشما-۲۰ ینسخهاولیننوشتن.

ماهسهازبیشنباید–طوالنیداستانیکحتی–کتابیک

.فصلیکیاندازهبهفقطیعنیبکشد،طول
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ازکنممیسعیمن».داردوجودموفقیترمزدو-۲۲

حفظهمراامییزناشوزندگیوبمانم،سالمفیزیکیلحاظ

«.کنم

شماینوشتهگرا».بنویسیدواضحوکلمهبهکلمه-۲۱

همچونگانهسهیکیاستاایصفحهیکتصویریتنها

نوشتهشمردهوواضحبایدکلماتهرحالهب،«هاحلقهارباب»

«.شوند

تلفنیهیچ».کنیدحذفراتانپرتیحواسعوامل-۲۸

باشد،شماکارمحلدرنباید هایبازییاتلویزیونمخصوصاً

«.ویدیویی

»بچسبیدخودتانمخصوصسبکبه-۲۲ کسهیچ.

داریبرکپیخاصژانریکبهرانویسندهیکرویکردتواندنمی

سادهچقدرنویسندهآنکارنظرهبکهندارداهمیتیکند،

.«بیاید

ازبخشیهستند،یادگاریهاداستان.»کنیدجستجو-۲۹

نویسندهیوظیفه.داشتهوجودپیشازینشدهکشفدنیای

آنبهممکنحدبهتاکنداستفادهخودابزارازکهاستاین

.کندپیدادستناشناختهدنیای

ایهفتهششیوقفهیکازبعد».کنیداستراحت-۲۲

متفاوتکامالًبنظرتانبگیریددستراخودتانکتابوقتی

.استخوشایندواقعاًگاهتجربهاینوآید،می

اگرحتیوبگذاریدکنارراکنندهخستههایبخش-۲۷

.کنیدقیچیراآناستعزیزبرایتان

»بیندازدسایهداستانروینبایدتحقیق-۲۹ یکلمه.

بیاوریدبیادراگذشته همانجاستمالتحقیق. بهمربوط:

بالوپرتوانیدمیکهجاییتاراداستانبایدشماوزمینهپس

«.دهید

نویسندهبهتبدیلنوشتنوخواندنباسادگیبه-۲۵

یادزیادیچیزهایزیادنوشتنوخواندنبا».شویدمی

بهشماکهستاآنیهادرسنیارزشمندتروگیرید،می

«.دهیدمییادخودتان

هدف«.شدنخوشحالدنبالهبتالشیعنینوشتن-۱۰

یابیشتر،هایمالقاتقرارشهرت،درآمد،کسبنوشتناز

نیستبیشترارتباطات استمعجزهنوشتن. معجزهاین.

 ■«.ببریدلذتآنازتوانیدمیتاپساست،هزینهبی
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 «اشباح خیابان فورد غربی»کوتاه  داستان  

«هامریمطباطبائی»مترجم؛«ترالوسیپی»مترجم


باترفیلدآقایوبودخرابآسانسورهمیشهمعمولطبق

برایآپارتماناهالیازوارنگشورنگهایوعدهباکهگرامی

آپارتمانمدیریتسمتبهرسیدنمنظوربهرایکردنجمع

راهاپله.بودنکردهآنتعمیربرایکاریهیچبود،کردهتالش

نفسرسیدمکهآپارتماندرجلویوآمدمباالسختیبه

پیرحسابیمنوبوداورسوالباحقهمشاید.کشیدمراحتی

بودمشده سنهمآنقدرهاسال۹۵کنممیفکرچندهر.

نباشدکوبندهانتقادهایچنیناینبرایزیادی یدسته.

بیرونرنگمخاکستریپالتویجیبازرادهایکلحجیم

پاکتبهچشممنکردهپیداراآپارتمانکلیدهنوزوکشیدم

افتادبودماندهمعلقدرجرزمیانکهرنگیآبی ازراپاکت.

خواندمراانیرودقتباوکشیدمبیروندرجرز خدمت».

اورسوالنامبهپاکتهمینکه.«جفرسوناورسوالخانمسرکار

بخوانمراآنداخلنبایدمنکهدادمینشاندبو هرچند.

آرامشبهبودقرارکهراشبینداشتمتمایلاصالًهمخودم

.کنمتبدیلپارتیزانیجنگیکصحنهبهشودسپری

کاناپهکنارکوچکمیزرویرارنگآبیپاکتورفتمداخل

کردمرها بهمداماواخراینکههایینامهازشدتبهگرچه.

بودمخاطرزردهآرسیدمیاورسوالتدس راهاآنهماورسوال.

داشتمینگهمخفیرازیکمثل شودمیماهییکحدوداً.

تغییرمدامکنممیسعیمنواستکردهتغییررفتارشکه

.بگذارمشیکاگوبهآدالوجفرفتنحساببهرارفتارش

بودحساسیمادرهمیشهاورسوال اززیادهحساسیتاین.

اندکیهنوزکهمراروحازجنبهآنگاهیهابچهبهحدش

کردمیدعوتچالشبهبودماندهکودک فکرکهبیشتراما.

واستبودهخوبلحاظهرازهمیشهاوکهبینممیکنممی

.استبودهبدیهمسرکهگفتتواننمیباشممنصفاگر

استیکوراکخوکشیدهاتویهالباسکمدبهوقتیهمیشه

متوجهکنممینگاهاومهرازپریهانوازشوشاممیزیر

خودمهایسالوسنهمازخیلیبرعکسمنکهشوممی

.دارمنظیریبیهمسر

دیدازاینواستکردهتغییرکامالًاورسوالاواخرایناما

نماندهمخفیاستهوشباالعادهفوقسگیکههمبراوونی

.است

زیرکهرنگیبنفشکوچکپادریبهاندازممیرانگاهم

همیشهبراوونیواستکردهخوشجاپذیراییقدیپنجره

خاصیدقتباوکنممیپرراغذاظرف.زندمیچرتآنروی

نگاهرابیرونپنجرهاز.گذارممیجلویشراآن

ازخبریهنوزواستگذشتهغروبازساعتیچندکنم،می

نیستاورسوال بههاایناززودتربودمیکهکجاهرعموالًم.

گشتبرمیخانه تغییربههمهایشکردندیراینیعنی.

شد؟میمربوطرفتارش

قدرویمانروبهاستسالکهسازیکهنهباًیتقرساختمانبه

کنممینگاهاستکردهعلم ازبعدآخرطبقهیهاچراغ.

استشدهروشنهامدت روشنکهاستروزیچندیعنی.

بهکسیچهیعنیکهگویممیخودمبامداممنواستشده

زهوارآپارتمانهمچینیکخریداراستدادهجراتخودش

.باشدایرفتهدر

کهشوممیمطمئنمنودودمیدرسمتبهبراوونی

چرخاندمیفقلراکلیدحاالهمیناورسوال لبخند.

رارنگیایقهوهزرگبهایپاکت.داردلببهرااشهمیشگی

بربالفاصلهوبردمیخواباتاقسمتبهدارددستدرکه

.گویدمیزیرشصدایآنباوگرددمی

ای؟نخوابیدههنوزتوآدام-

وکنممینگاهاممچیساعتبهتعجبکمالباهممنو

خوابیدم؟میبایدیعنی:گویممی

نبوداینمنظورماصالًنهنه:گویدمیدستپاچهکمیاورسوال

داشتیصبحکهشدیدیدردسرخاطربهشایدگقتمخودمبا

.کنیاستراحتکمیدادیمیترجیح

باپستیادارهدرراروزتمام.افتادمسردردمیادبهناگهان

دارویلطفبهحاالوبودمکردهنرمپنجهودستآن

آوردهکاریساعتپایانازبعدبرایمپالمرخانمکهمسکنی

.بودمآرامکمیبود

ساختمانآندرکهرامردیوچرخیدمپنجرهسمتبه

نگاهرحمیبیکمالبارفتمیطرفآنوطرفاینخالی

کردم ومنطقیچیزیکخصوصیحریمازتعریفمهمیشه.

راحریماینداشتمرحمیبیکمالباحاالامابودخاصکامالً

.بردممیسوالزیر

گندمیجوموهاییبابودندبلقدمرد ازدرستیدرک.

عینکتوانستممیهمفاصلههمینازامانداشتماشچهره

آرامیبهوآمدمخودمبهبالفاصله.بدهمتشخیصرابزرگش

.بستمراپنجره

آمدندرصدابهباامابودکردهآمادهراشاممیزاورسوال

صرفتنهاارشامشدممجبورباًیتقرهمراهشتلفنزنگ
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حالدراتفاقاتیاطرافمکهبودمشدهمطمئندیگرحاال.کنم

پیشکهنداشتمرااینجراتحتیانگارامااستدادنرخ

.کنماشیادآوریهمخودم

یهانگاهپشتوشدمبلندشاممیزپشتازبالفاصله

اتاقمسمتبهرسیدمیاحمقانهنظرمبهکهاورسوالمتعجب

رفتم .بودمکردمیصحبتخطپشتکهکسیفکربهمدام.

پشتدقیقه۱۰حدودمنبهتوجهبدونرااورسوالکهکسی

افکارمرسیدمینظربه.بودداشتهنگهزدههیجانکامالًخط

استخوردهگرههمدر افکارمبهخواستمنمیسویکاز.

تجزیهفرمانمغزمدیگرسویییکازوبدهمرویتنداجازه

.کردمیصادرراوقایاحلیلتو

خستهوکسلکامالًمناما.زیباصبحیکوبودجوالی۱۰

بااورسوالکهایصبحانهخوردنبدونوشدمبیدارخواباز

انتهایبه.افتادمراهادارهسمتبهبودکردهآمادهتمامسلیقه

مردیبارسیدمکهغربیفوردخیابانیعنیخودمانخیابان

کردممیحساوللحظههماندرکهشدمسینهبهسینه

کردرازدسمتمبهراراستشدست.آشناستکامالًاشچهره

گفتبودننشستهدلمبهاصالًمنکهایخوشروییباو من:

هستمهنکسنیلسون طبقهدرشمارویروبساختماندر.

اشبازسازیوامکردهخریداریرامجاورآپارتماندوششم

دهممیاجارهراخاصانمراسمبرایوکرده لبخندیبعد.

درستکلوپیکمثلجایییکمثالً:دادادامهوزدطبیعی

.بزنیدصدانیلسونمراتوانیدمیشما.امکرده

راسیاهشزاغکهبودمردیهمانآوردم،یادبهبالفاصله

بودمزدهچوب ایقهوهمومردهمان. درازرادستماکراهبا.

.گفتمتبریکاوبهفوردخیابانبهآمدنشخاطربهودمکر

سراغمبهلعنتیدردسرآندوبارهرسیدمکهپستادارهبه

آمد همکارم.کردممینرمپنجهودستآنباراروزتمامو.

وداشتنظرمزیربزرگشعینکآنزیرازمدامآلبرت

دلدردلهحوصاصالًاما.استنگرانحدودیتاکهدانستممی

حالعیندرواحمقانهموضوعمورددرهمآنکردن

.نداشتماوباراامزندگیخصوصی

کهآبیپاکتبااینامهدرمیاندوبارهرسیدمکهخانهبه

مصمم.کردجلبراتوجهمبودشدهنوشتهاورسوالبهخطاب

ازاونشدنخبرداروکاریچارهبرایوکنمبازراآنکهشدم

رانامهگرفتمتصمیمامکردهتجاوزاششخصیحریمبهینکها

بکنمگوروگم رویوشدمداخلوکردمبازدررا.

نشستمصندلیتریننزدیک آندرکهشهامتیوجودبااما.

.کنمبازرانامهنتوانستمکردممیاحساسوجودمدرلحظه

تسمبهوکردمپرتابغذاخوریمیزرویراآنحوصلهبی

بیروندوشازکهمطبوعیوگرمآبزیر.بردمهجومحمام

بودمنشدهخارجحمامازهنوز.کردمآرامشاحساسدمآمی

بااورسوالصحبتصدایآنمتعاقبودرشدنبازصدایکه

شنیدمراهمراهشتلفن .ماندمکمیحمامداخلجاهمان.

متوجههایشحرفخاللازداشتمتصمیمایموزیانهطرزبه

ودمیامگنگصداهااما.کندمیصحبتکسیچهباکهبشوم

.کردمنمیدرکچیزیمن

شدمصادفاینوشدمخارجحمامازرساایسرفهصدایبا

اشهمیشگیلبحندهمان.اورسوالتوسطتلفنکردنقطعبا

گفتدستپاچهودادتحویلمرا درتودانستمنمیآداماوه:

.ایخانه

کهشودمیساعتییک:گفتمایساختگیکامالًسردیخونبا

امآمده گرفتاریاینکهمثل. پیشمشکلیکهکارتبرای.

نیامد؟

قهوه؟.مرتبهچیزهمهوجههیچبهنه-

.ندارممیلممنوننه-

خودشگفتهبهاورسوالومنکهبودممطمئندیگرحاال

خوریمنمیهمدردبهدیگر راکرفاینکردممیحس.

راشیرفتارهاتمامودهدمیپرورشذهندرهاستمدت

بکنمتحلیلوتجزیهتوانستممی کهبودمغرقافکارمدر.

کهکرداعالموایستادرویمبروکردهعوضلباساورسوال

شودخارجمنزلازبایدکاریانجامبرای کهاستدرست.

کارشمحلازتازهکهوقتیهمآنمنزلازشدنشخارج

حالهربهامارسیدمینظربهطبیعیغیرکمیاستبرگشته

.بگیرمراجلویشدبستانیکودکانمثلتوانستمنمی

کمیتارفتمخوابماتاقسمتبهوکردمکوتاهیخداحافظی

.بکشمدراز

برایکهبودنگذشتهاورسوالرفتنازساعتینیمهنوز

ازدهدتخفیفرادردمسرشایدکهقهوهفنجانیکریختن

آمدمبیرونرختخواب کشیدهدرازاشپادریرویبراوونی.

بود پنجرهزیرجاهمان. رفتمسمتشبه. ازمالیمینسیم.

وزیدمیبیرونبهپنجرهسمت نیلسونآقایمنزلچراغ.

طرفاینگوششپشتمدادیبامعمولطبقاووبودروشن

طرزبه.بودبحثحالردکسیباانگاراما.رفتمیطرفآنو

ایستادمپنجرهپشتجاهمانیامرموزانه مدامنیلسون.

برایایواقعهدادنشرححالدرودادمیتکانرادستانش

.کردمنمیباورمنخدای...ناگهاناما.رسیدمینظربهکسی

اینکهیاوهستمتلخکابوسیکدیدنحالدردانستمنمی

بیدارم دیدممیستدرانگاراما. بوداورسوالزنآن. خدای.
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من کارمحلدربهترعبارتبهشایدیاومنزلدراورسوال.

؟.کردمیچهنیلسون

قرارامکنندهتحقیرافکارحجومموردایابلهانهطرزبه

دچارتخیرسالچنددراورسوالومنکهاستدرست.گرفتم

کهشدنمیدلیلنایامابودیمنظرهاییاختالفشایدوتضاد

یکدیگرازبخواهیموباشیمنداشتهدوسترایکدیگرهنوز

بشویمجدا ایکنندهقانعدلیلشایدتااوردمفشارمغزمبه.

کنمپیدااورسوالرفتاربرای نهاما. چنبنمنهمشایدیا.

.رسیدنمیذهنمبهدلیلی

کنمغافلگیرشخواستمیدلم ایندلیلخواستمیدلم.

براوونیآبظرفباپایماینکهبهتوجهبدون.بدانمراکارش

کتکرد،سرازیرپادریرویراآنتماموکردبرخورد

راهبهروروبساختمانسمتبهوپوشیدمراامیخاکستر

.افتادم

اورسوالکهبودامیدواروامشدهتحقیرکردممیاحساس

باشدداشتهمناسبیتوضیحکارشبرای قدیمیبیالاز.

شدمهاپلهراهواردوگذشتمساختمان راجلویمکسینه.

درورسیدمدومطبقهبه.پرسیدازمسوالیکسینهوگرفت

زدمرا۲۲شمارهآپارتمان .کردبازرادرنیلسونبالفاصله.

بودخاموشسرشپشتیهاچراغ کذاییلبخندهمانبا.

آنجااینکهازناگهان.دکردعوتداخلبهمراوفشردرادستم

شدمزدهخجالتهستم شایدیاوبودم،دیدهاشتباهشاید.

...هم

کنددعوتمداخلبهنیلسوناینکهازقبلوکردممنومن

شدمواردخودم بودتاریکجاهمه. تمامناگهان...اما...

شدندروشنهمباهاچراغ دیدممیچهمنخدای. عمه.

...واشخانوادهودوستمانبهترینآلبرتس،الرنعموکاترینا،

من:آوردمیادبهخیاباندررانیلسونباروزمانآنمالقات

.دهممیاجارهمراسمبرایرانآوامخریدهرامجاورواحددو

جوالی۱۷امروزوبودمراسمکنندهبرگزاریکاوواقعدر

بوداورسوالومنازدواجسالگرد تماممنچطورمنخدای.

عزیزمهمسرنکردنمتهمبرایبودمنتوانستهرااتفاقاتاین

.بچینمهمکنار

منبهرنگسفیدگلیشاخهوزیبالبخنذیبااورسوال

شدنزدیک سالنسمتآنازپیرشصدایباکاتریناعمه.

اورسوالمثلهمسریکهخوشبختیخیلیتوآداماوه:گفت

چقدر:کردمفکرخودمبامنو.زدندکفبرایمانهمهوداری

 ■.دارماورسوالمثلهمسریمنکهاستخوب
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 ۰۲۲2برنده جایزه نوبل ادبیات سال  «اورهان پاموک»با احبه مص 
«نگینکارگر»مترجم؛«کوئینتانا-گوراآنجل»کنندهمصاحبه



دارید؟مصاحبهبهحسیچه:آنجل

بهگاهیچونشوممیعصبیاوقاتگاهی:پاموکاورهان

دهممیاحمقانهپاسخمعنیبیسواالتازبرخی مسئلهاین.

هایمصاحبهتاافتدمیاتفاقبیشترترکیزبانبهمصاحبهدر

انگلیسی جمالتگاهیوکنمنمیصحبتخوبترکی.

وهامصاحبهبرایترکیهدربیشترمن.گویممیراایاحمقانه

امتهگرفقرارانتقادموردهایمکتاب وهاسیاسی.

.خوانندنمیرمانمعموالًترکیهدرهاروزنامههاینویسستون

آنجل درهایتانکتاببهنسبتشماکلیطوربه:

ایدگرفتهمثبتینتیجهمتحدهایاالتواروپا درچرا.

دارند؟شمابهنقادانهنگاهبیشترترکیه

سال:پاموکاورهان گذشتهخوبهای یهاکتابوقتی.

حالدرمنازقبلنسلنویسندگانکردم،میمنتشررااولم

موردبودمایتازهنویسندهچونهمینبرایبودند،شدنمحو

.گرفتمقرارالاستقب

کسانیچهنویسندگانقبلنسلازمنظورتان:آنجل

است؟

پاموکاورهان مسئولیتاحساسکهنویسندگانی:

واخالقبهدبیاتاکردندمیاحساسوداشتنداجتماعی

کندمیخدمتسیاست نویسندهبودند،رئالیستفقطهاآن.

فقیر،کشورهایازبسیاریدرنویسندگانمانند.نبودندتجربی

خودکشوربهخدمتبرایتالشدرراخوداستعدادهاآن

دادندمیهدر کهچراباشم،هاآنمانندبهخواستمنمیمن.

ووولفویرجینیافاکنر،هایتهنوشازمنجوانی،درحتی

بردممیلذتپروست واقعاجتماعیسبکآرزویهرگزمن.

نداشتمراگورکیوبکاشتاینازگرا درشدهتولیدادبیات.

عنوانبهمنبنابراینشد،میمرسومغیرهفتادوشصتدهه

.گرفتمقراراستقبالموردجدیدنسلازنویسندهیک

درمنهایکتابکههنگامید،نودههاواسطازپس

کسیحتیکهکردفروشبهشروعترکیهدرنظیربیتیراژی

سالدید،نمیراآنخواب مطبوعاتبامنعسلماههای

رسیدپایانبهروشنفکرانوترکیه بیشترپس،آناز.

دراغلبمنهایکتابمحتوایجایبهانتقادیهایواکنش

.بودفروشوتبلیغاتزمینه





واسطههبمنمتاسفانه،حاضر،حالدر

ازاظهاراتایناکثرکهدارمشهرتسوءسیاسیاظهارات

ازبرخیتوسطوبرداشتهمنالمللیبینهایمصاحبه

وتررادیکالرامنتاشدهدستکاریترکیهملینگارانروزنامه

.دهندجلوهاحمقسیاسیلحاظبه

آنجل بهنسبتهخصمانواکنشیکبنابراین:

.داردوجودشمامحبوبیت

پاموکاورهان نوعیاینکهاستاینمنقوینظر:

استمنسیاسینظراتوفروشآماربرایمجازات مناما.

نظربهچوندهمادامهمسئلهاینگفتنبهخواهمنمی

.کنمدفاعخودمازخواهممیرسدمی

نویسید؟میکجا:آنجل

شماکهجاییکهکردممیفکرهمیشهمن:پاموکاورهان

بهراآنخودزندگیشریکباشماکهجایییاخوابیدمی

نویسیدمیآنجادرشماکهجاییازبایدگذاریدمیاشتراک

باشدجدا راتخیلنحویبهجزئیاتوخانگیهایمراسم.

وخانهمراسمات.کشندمیمرادروناهریمنهاآن.کشندمی

تخیلکهدیگر،جهانبرایاشتیاقگیزندروزمرهمسائل

هاستسالبنابراین.بردمیبینازراداردجوالنبهنیازدران

ازخارجدرکوچکجاییکیاودفتریکهمیشهمنکه

دارمآنجادرکارونوشتنبرایخانه واحدیکهمیشهمن.

.امداشتهخودمبرایجداآپارتمانی

سربهمتحدهایاالتدریدرسترمنیممنکهزمانیاما

کلمبیادانشگاهدرراخوددکترایبودسابقمهمسروبردممی

زندگیمتاهلآموزاندانشبرایآپارتمانیکدرما.گرفتمی

دربودممجبورمنبنابرایننداشتیم،کافیفضایوکردیممی

بنویسمهموبخوابمهمیکجا کنندهیادآوریکهچیزهایی.

رامناینوبودندمناطرافدرهمهادگی،خانوزندگی

کردمیناراحت ازرودمیکارسرکهکسیمثلهاصبح.

کردممیخداحافظیهمسرم پیادهکردم،میترکراخانه.

دفتربهکهشخصیکمانندورفتم،میباالتربلوکچند

.گشتممیبرخانهبهرسیدهکارش

پیداشهرمنظرهاببسفربهمشرفواحدیکپیشسالده

پیاده،.داشترااستانبولویوهایبهترینازیکیشاید،.کردم

فاصلهکردممیزندگیمنکهجاییازدقیقهپنجوبیست
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آنازبیرونمنمیزرسدمینظربهواستکتابازپر.داشت

ساعتدهحدودمتوسط،طوربهروز،هرمن.داردقرارمنظره

.هستمآنجا

روز؟ازساعتده:آنجل

لذتکارایناز.کنممیکارسختمنبله:پاموکاورهان

حقیقتیشایدوهستم،پروازبلندمنگویندمیمردم.برممی

من.هستمکارمعاشقمناما.باشدداشتهوجودگفتهایندر

بازیاسبابباکهکودکیکمثلزممیپشتدرنشستناز

برممیلذتکندمیبازیخود امااست،منکاراینساساًا.

.استتفریحیکمثلوکنندهسرگرمبرایم

اید؟نوشتهشعرحالبهتا:آنجل

پاموکاورهان پرسندمیمنازراوالساینمعموالً: من.

اشعارمازبرخیونوشتمشعربودمسالههجدهمنکهوقتی

کنارراشعرسرودنآنازپسامااست،شدهمنتشرترکیهدر

گذاشتم شاعریککهشدممتوجهکهاستاینمنتوضیح.

شعرجذبباید.کندمیصحبتاوبواسطهخداکهاستکسی

شوی مدتیازبعداماکردم،راخودمسعیشعردرمن.

کندنمیصحبتمنباخداکهفهمیدم مسئلهاینمورددر.

منطریقازخدااگر-کنمتصورکردمسعیوبودمناراحت

بهپاسخکشفبرایتالشدر-گفت؟میچهکرد،میتصحب

کردمنوشتنبهشروعدقتباوآرامی گویندمیاینبه.

.کردمکارکارمندیکمانندمنبنابراین.داستاننثر،نوشتن

.کنندمیقلمدادتوهیننوعیراایندیگرنویسندگانازبرخی

امکردهقبولراقضیهاینمناما کارکارمندیکمثلمن.

.کنممی

آنجل ترسادهشمابراینوشتننثرزمانطولدر:

است؟شده

کنممیاحساساوقاتگاهی.خیرمتاسفانه:پاموکاورهان

هنوزمنوشوداتاقیکواردبایدمنداستانشخصیت

اعتمادبیشتراستممکن.کنمواردرااوچگونهکهدانمنمی

درچوننیستسودمنداوقاتگاهیکهباشم،داشتهنفسبه

نوکبهآنچهفقطشماونیستتجربهامکانحالتاین

نویسیدمیراآیدمیقلمتان بهگذشتهسالسیدرمن.

کهکنممیفکرمنبنابراینام،بودهمشغولداستاننوشتن

باشدشدهبهترنوشتنمکمیباید همهنوزحالاینباولی.

تواندنمیداستانشخصیت.سمرمیبستبنبهاوقاتگاهی

ازپس!هنوز.بکنمبایدکارچهدانمنمیمنوشود،اتاقوارد

.سالسی

فکرطرزبرایفصلبهفصلصورتبهکتابیکتقسیم

خطقبلازاگررمان،یکنوشتنهنگام.استمهمبسیارمن

آنگاه-استطورهمینمعموالًکه–بدانمراداستانتمام

آنچهجزئیاتتاکنممیفکروتقسیمفصلبهصلفراکتاب

بنویسمرابیافتداتفاقفصلهردرخواهممیکه اینلزوماً.

پیدرراهافصلبقیهوکنمشروعاولفصلباکهنیستطور

تهمنبرایالبتهکهرسم،میبستبنبهکهوقتی.بیاورمآن

ادامههددشکلرامنفانتزیکهبخشیهربانیست،دنیا

دادخواهم بعدبنویسم،راپنجمفصلتااولازاستممکن.

آنجاازرانوشتنوروممیپانزدهفصلبهنبرملذتآنازاگر

.دهممیادامه

آنجل کتابنگارشازقبلکهاستاینمنظورتان:

دارید؟ذهندرراطرحکل

پاموکاورهان  My»کتابدرمثالعنوانبه.چیزهمه:

name is red»،بهمنودارد،وجودبسیاریهایشخصیت

راکتابهایفصلازمعینیتعدادهاشخصیتازیکهر

امدادهاختصاص بودم،کتابایننوشتنحالدرکهوقتی.

ردراهاشخصیتازیکیحضورخواستممیاوقاتگاهی

ازیکینوشتنکههنگامیمثالًبنابراین،دهم،ادامهداستان

بههفتم،فصلشایدرسید،پایانبهShekureهایفصل

دوست.داشتمداستاندردوبارهرااوکهرفتممییازدهفصل

شخصیتیاترکاراکیکازپرش.باشمShekureکهداشتم

.استکنندهدیگرخستهترکارکبه

نویسممیکارپایاندرراآخرفصلهمیشهاما یکاین.

استقطعیچیز خودمازکنم،اذیتراخودممداردوست.

باشدبایدپایانیچهپرسممی پایانتوانممیباریکفقط.

بنویسمراداستان متوقفرانوشتناتمام،ازقبلاواخر،در.

.کنممیبازنویسیرااولیههایفصلبیشتروکنممی

خوانندهداستانیکنوشتنطیدرحالهبتا:آنجل

اید؟داشته

موکپااورهان اوباکهکسیبارامیکارهاهمیشهمن:

گذارممیاشتراکبهکنممیزندگی خوشحالهمیشه.

کاریاوبدهنشانبیشتربگوید،مثالًشخصآناگرشوممی

نوشتنبهمجبورراشماتنهانهکاراین.بیاوربرایمراامروزت

چهبپشتمادرییاپدرکهکندمیالقاراحسیبلکهکند،می

بودخوبکارتآفرین،گویندمیوکنندمینوازشرا گاهی.

که.«خرمنمیرااینمناماشرمنده»گویدمیفردآناوقات،

من.دارمدارمدوسترامکالماتاینمن.استخوبهماین

منالگوهایازیکیاوکنم،مییادمانتوماسازهمیشه
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است -همسرشوندفرزشش-خانوادههمهداشتعادتاو.

بخواندداستانهاآنبرایوکندجمعیکجارا کهپدری.

.دارمدوسترابخواندداستان

آنجل .شویدنقاشخواستیدمیبودیدجوانوقتی:

نوشتنبهراخودجاینقاشیبهشماعشقزمانیچه

داد؟

بودمسالههفتوقتیاز.سالگی۱۱سندر:پاموکاورهان

.بودندپذیرفتهراآننیزامخانوادهومشونقاشخواستممی

یکاما.شومخوبینقاشتوانممیمنکهکردندمیفکرهاآن

شلپیچاینکهفهمیدموافتاداتفاقذهنمدرچیزیمرتبه

رارمانماولیننوشتنبالفاصلهوگذاشتمکناررانقاشی.است

.کردمشروع

بود؟شلپیچ:آنجل

پاموکاورهان اینانجامعلتبهراجعدرستوانمتنمی:

بیاورمتوضیحیکار «Istanbul»نامباکتابیداًیجد.

نیمیواستلحظهآنتامنسرگذشتآنازنیمی.امنوشته

کودکیکدیدتر،دقیقیااستانبول،مورددرمقالهیکدیگر

استاستانبولاز مورددرکردنفکرازترکیبیکتاباین.

وشهر،ازکودکدرکوشهر،کششوظرمناوتصاویر

استکودکآنزندگینامه :امنوشتهکتابجملهآخریندر.

و«شومنویسندهخواهممیشوم،هنرمندخواهمنمی»

استنیامدهجملهاینبرایتوضیحی تمامخواندنچهاگر.

.دهدتوضیحراچیزیاستممکنشدهکتاباین

بودند؟موافقمتصمیاینباشماخانواده:آنجل

کردمیدرکبهترپدرم.بودناراحتمادرم:پاموکاورهان

زبانبهراوالریوشودشاعرخواستهمیاشجوانیدرکهچرا

بودکردهترجمهترکی باالکالسگروهتوسطکهزمانیاما.

اینازگرفت،قرارتمسخرموردداشتتعلقآنبهنیزخودکه

.کشیددستکار

علتبهآیادارید؟بیادرارمانتانکتابولینا:آنجل

روینوشتنرمانبهگذاشتیدکناررانقاشیاینکه

آوردید؟

پاموکاورهان آنکهازپیشدارم،خاطربهکهجاییتا:

بنویسمخواهممیچهدانستممیشومنویسندهبخواهم در.

نادرستشروعسهیادوکردمآغازرانوشتنوقتیحقیقت

رمانماهششحدودازبعداما.دارمرامیدفترهاهنوز.مداشت

Cevdet Bey and His Sons»بزرگ کهنوشتمرا«

.شدهممنتشر

.نشدترجمهانگلیسیبهرماناین:آنجل

پاموکاورهان کتابایننوشتنپایانازچیزیهنوز:

شدمپشیماننوشتنشازکهبودنگذشته سبکبهداًیشد.

بودنوزدهنقرهایرمان درچونبودمپشیماننوشتنشاز.

نویسندهیکگرفتمتصمیمسالگی۱۲و۱۹سنینحوالی

دروبودمسالهسیمنشدچاپرمانکهزمانی.باشممدرن

.بودشدهترایحرفهخیلیمنهاینوشتهزمانآن

در.بشویدمدرننویسندهخواستیدمیگفتید:آنجل

داشتید؟ذهنردهمالگوییزمینهاین

پاموکاورهان منبرایهانویسندهبهترینزمانآندر:

وبودندمانتوماسیاواستاندال،داستایوفسکی،تولستوی،

فاکنروولفویرجینیامنهایقهرمان وپروستحاالاما.

.کنممیاضافهلیستاینبههمراناباکوف

آنجل The New Life»کتابآغازکنندهجمله: نای«

آیا.«کردتغییرامزندگیکلوخواندمکتابیروزیک»است

باشد؟داشتهشمابراثریچنینکهایدخواندهکتابیبحالتا

پاموکاورهان «The Sound and the Fury»کتاب:

ازکپییکمن.بودمهمبرایمخیلیبودمساله۱۱-۱۲وقتی

کردمخریداریپنگوئننسخه بهود،بسختبرایمآندرک.

منشکستهپاودستانگلیسیباخصوص فوقترجمهاما.

نسخهبنابراینداشت،وجودترکیبهکتابازایالعاده

وگذاشتممیخودمروبریمیزرویراایترکیهوانگلیسی

یکیآنسراغبعدوخواندممییکیازپاراگرافنصف

رفتممی گذاشتمنبرعمیقیاثرکتاباین. آنکمترین.

بودداستانمدرقولنقلپرورش باکردمشروعزودخیلی.

بنویسممفردشخصاولراوی اولوقتیهاوقتخیلی.

سومکهزمانیتاکنممیاحساسبهترنویسممیشخص

.نویسممیشخص

آنجل فرمطورچهرسیدمیایدهچندبهوقتی:

شروعتصویریکباکنید؟میانتخابرارمانتان

جمله؟یکیاکنیدمی

وقتهیچاما.نداردوجودثابتیفرمولهیچ:پاموکاورهان

راچیزهمهکنممیسعی.نویسمنمیحالتیکبارارماندو

منخوانندگانازبسیاریکهاستدلیلهمینبه.دهمتغییر

چطورداشتم،دوستراشمارماناینمنگویند،میمنبه

هایرمانخواندنازهرگزمنیا،واید؟ننوشتهآنمثلیکی
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قبالًمن.نوشتیدرایکیاینشمااینکهتابردمنمیلذتشما

کتابمورددرویژههبامشنیدهزیادچنینیاینجمالت

«Black Book.»

ذهنمبهمختلفمنابعقطریازاستممکنکتابموضوع

بهراجعخواستممی«My name is red»کتابدر.برسد

بنویسمشدننقاشبرایخودمطلبیجاه نادرستیشروع.

داشتم زنگیبرتمرکزبابعدیتککتابینوشتنبهشروع.

کردمنقاشیک باکهدادمقرارآتلیهیکدررانقاشبعد.

ازچونکردتغییردیدزاویه.باشددیگرمختلفنقاشچندین

کردندمیصحبتکهبودنددیگرهاینقاشاینجا ابتدادر.

فکربعدامابنویسم،معاصرنقاشیکمورددرخواستمیم

باشدغربازمتاثرترکنقاشایناستممکنکردم برای.

دادمادامهمینیاتوریستیکبهراجعنوشتنبههمین این.

راشماهاموضوعازبعضی.کردمپیداراموضوعمکهبودطور

.کنیدابداعداستانروایتدرجدیدروشیکندمیناگزیر

چیزییاایدخواندهچیزیتازگیبهمثالًاوقات،گاهی

راروزنامهازمقالهیکیااید،کردهتماشافیلمیکیااید،دیده

زبانازکهاستخوبچهکنیدمیفکربعدوایدخوانده

بنویسمدرختیاسگ،یازمینی،سیب بهگرفتیدایدهوقتی.

یدکنمیفکررماناستمراروتقارن شعفاحساسبعد.

کنیدمی بتاکسی. استمدادهانجامراکاراینحاله در.

کنممیفکرهاسالمختلفچیزهایبهمن،تینها ممکن.

خودنزدیکدوستانبهراآنوباشمداشتهایایدهاست

بگویم دارمهاییرمانبراینویسپیشدفترچهزیادیتعداد.

بنویسماستممکنآیندهدرکه راهانآاوقاتگاهی.

نویسمنمی یادداشتهایشگوشهوبردارمرادفتریاگراما.

استزیادشودتبدیلرمانیبهاینکهاحتمالبنویسم وقتی.

اینازیکیرویقلبماستممکنکنم،میتمامرارمانیک

شودمتمرکزهاپروژه رمان،یککردنتمامازبعدماهدو.

.کنممیشروعرابعدیرماننوشتن

آنجل یکنوشتنازقبلنویسانرمانازبسیاری:

مسئلهاینهمشما.کنندنمیصحبتآنمورددررمان

دارید؟مینگهرازیکصورتبهرا

پاموکاورهان صحبتداستانیکبهراجعوقتهیچمن:

کنمنمی حالدرپرسندمیمردموقتیرسمی،مراسمدر.

استرمانی:دارمجوابیکمیشهههستمچیزیچهنوشتن

رامسئلهاینفقط.دهدمیرویمعاصرترکیهدرنآوقایعکه

منبههاآنبدانمکهشرطیبهکنم،میبازنفرچندبرای

ازخواهممی.کنممیصحبتکلیاتبهراجع.زنندنمیآسیبی

داستانمورددرمردمینظراتصورتبهکوتاهیجمالتقبل

این«Istanbul»کتابمورددرامااستبچگانه.باشمداشته

دادمانجامخیلیراکار استبازیگوشبچهیکمثلذهنم.

باهوشچقدرکهدهدنشانپدرشبهخواهدمیدلشکه

.است

آنجل دردسربهراشماداستان،بهشماتعهد:

انداختخواهدوانداخته ازشدنجدامعنیبهاین.

.استزیادیهزینهاین.استاحساسیروابط

وکنممیسفروقتی.استالعادهفوقامابله:پاموکاورهان

افسردگیاحساسمدتیازبعدنیستم،تنهازممیپشت

کنممی شادمهستمتنهاوقتی. ونشینممیتنهااتاقمدر.

آنوقفراخودکههنربهتعهدازبیش.کنممیابداعداستان

اینبه.استاتاقیکدربودنتنهابهتعهدیکاینام،کرده

دهممیانجاماالنکهکاریکهمعتقدمودهممیادامهروند

خواهدحقیقترنگمیاهایروبهورسیدخواهدچاپبهروزی

خوبکاغذیکبامیزپشتتنهاییهایساعتبهمن.بخشید

سالمتیبرایکهمریضیمثلدارم،نیازروانخودکاریکو

.متعهدمرونداینبهمن.استنیازمندکپسولبهخود

نویسید؟میکهبرایپس:آنجل

پاموکاورهان خودازبیشترراوالساینعمرگذرانبا:

پرسیدمی ازپیشخواهدمیدلمام،نوشتهرمانهفتمن.

چرا.استکوتاهزندگیاما.بنویسمهمدیگررمانهفتمرگم

راخودمبایدواقعاًهاوقتیبعضنبریم؟لذتبیشترآناز

کنممجبور هااینهمهمعنیکنم؟میراکاراینچراواقعاً.

برایغریزهیکاینگفتمکههمانطورهمهازاولچیست؟

استاتاقیکدربودنتنها رقابتپسرجنبهبعدمرتبهدر.

خوبکتابیکخواهدمیدلشکهاستمنوجودجوی

ما.دارمکمیاعتقادهانویسندهودانگیجابهمن.بنویسددیگر

راگذشتهسالدویستهایکتابازکمیخیلیتعداد

خوانیممی کنندمیتغییرزودخیلیزهایچ. هایکتابشاید.

ازکمیتعداد.شوندسپردهفراموشیبهدیگرسالصدامروز

شوندمیخواندههاآن پنجتنهاشایدسالدویستازبعد.

آیا.بمانندزنده،شوندمینوشتهامروزکههاییابکتازکتاب

نویسندگیمعنایاینآیانویسم؟میراتاپنجنآازیکیمن

خواندهدیگرسالدویستکهباشمایننگرانبایدچرااست؟

نوشتنبهوکنممیفکرزهایچاینهمهبهنه؟یاشوممی

این.شومنمیتسلیموقتهیچاماچرادانمنمی.دهممیادامه

تنهاگذاشتخواهدتاثیرآیندهبرشماهایکتابکهعقیده

.استزندگیازبردنلذتبرایتسلی

 ■ شماازممنون:آنجل
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نویسید؟میرمانچگونه

پاموکاورهان بهکهنویسانرماندیگربامقایسهدرمن:

شناسم،میزندگیشانمطالعهخاطربهیاووستدعنوان

منظمنویسرمانیکمننویسم،میرمانوریزممیبرنامه

آننوشتنشروعازقبلراکتابکلطرحکههستم

تمامتصورامکانالبتهنویسممیراآنسپسونویسممی

انسانتصوروحافظهونداردوجودانتنوشتنازقبلرمان

رددامحدودیت نویسندهکهزمانیدرهمانزیادیمسائلو.

هافصلبرایمنامارسد،میاوذهنبهاستنوشتندرحال

کنترلازهرگزهاشخصیتدانم،میراplotودارمطرحهم

زمانیوکنممیکنترلراچیزهمهمنوشوندنمیخارجمن

ایلمکهروممیفصلیبهوکنممیرهارافصلآن،...منکه

چه۲۷یا۲۸فصلکهدانممیمنحقیقتدر.بنویسمهستم

شوندمیچیزینآازبیشترهافصلمواردبعضی.شدخواهد

اما.آیدمیوجودبهانحرافاتییاوامگرفتهنظردرابتدادرکه

لذتنوشتناینگونهازوبنویسمشدهکنترلکنممیسعیمن

برممی مهدروروممیکجابهانمدمیکههستمملوانیمن.

واستبامزه(مهدرشدنگم)نوشتناینگونهکهشومنمیگم

دانندنمیهانآابتدادرو.دارنددوستشنویسندگانازبعضی

.استموردچهدررمانشانکه



نویسید؟مینیزدادیدشرحکهرابرنامهاینیاآ

پاموکاورهان یکیقتحقدرنویسم،میراهانآبله،:

نویسممیرمانکلیتمورددرفصل هایفصلسرسپسو.

نویسممیرافصل وجزئیاتازبعضیوافتدمیاتفاقیچه:

درراهاییبردارینتورا،زهایچبعضیوخطوطازبعضی

دراولفصلکهزمانیدهممیانجامایندههایفصلمورد

چیزهایییزننوشتخواهمنچهآمورددرواستنوشتنحال

نویسممی راتحقیقاتآنباشدالزمتحقیقاتبعضیاگربله،.

.دهممیانجام



است؟چگونهشماروزانهنوشتنبرنامه

کهمعتقدمهستم،منظمنویسندهیکمن:پاموکاورهان

باشدمنظمبایدنویسرمان نویسممی)کنممیکارمن. اما(

بچهیککهکنمیمحسعموماًکنم،نمیکردنکاراحساس

بنابراین.هستمبازیحالدرمنوسالماست،مندروندر

بهکنم،میکارزیادگویممیمنکهزمانی

بدانراآنمنحقیقت،درگویم،نمیراآنمنفیحسصورت

زندگیازکهکنمپافشاریمسئلهاینبرکهگویممیمنظور

دوستراشتننوونویسممیکهزمانیبرممیبسیاریلذت

دارم شد،متولددخترمکهزمانیسالگی،سیسناواخرتا.

کمترکمیخوابیدم،میظهرتاونوشتم،میشبنیمه۲تامن

داستایوفسکیشبیهبیشتر،کمیگاهیو کهزمانیازاما.

بردممیمدرسهبهرااوبایدچونشد،سالش۹دخترم

بیدارصبح۹ساعتالن،ادادم،تغییرراامبرنامهها،صبح

بهرادخترمسپسکنم،میکارساعتدومدتبهشوم،می

نجاآدرکهروممیکارممحلبههمخودموبرممیمدرسه

خانوادهازجدایکهدارمکارمحلنوشتنبرایمننویسم،می

ونویسممیونویسممیمنظمصورتبهواستشلوغیو

)نویسممی استفادهworkکلمهازکهردنککارازمنظور.

ونویسندهخواندننویسنده،نوشتناصلی،متندراستشده

(باشدمیرماننوشتنبهمربوطتحقیقاتهمچنین



پروازبلندومشتقاقنویسانرمانبراینصحیتی

(جوانوکارندتازهکهاستنانیآمنظورم)دارید؟

پاموکاورهان اینبکنمنمتوامیکهنصیحتیترینمهم:

ندهند،گوشمننصحیتحتیکسهیچنصحیتبهکهاست

خودشانروشازوکنندجستجوخودشانراخودشانراه

سختفقطرسند،میمطلوبنتیجهبهقطعاًکنندپیروی

.بخوانندزیادوکنندتالش



مورددرکهنداردوجودشمادرتنشیهیچآیا

سربهمتحدهایاالتدرکهآنحالنویسیدمیاستانبول

برید؟می

درسروریوخوشحالییکحقیقتدرنه،:پاموکاورهان

داردوجودمن درکتابترینمهمکهنکنیدفراموشهرگز.

تریستیدرکهجویسجیمازاولیسرمان(رمان)شهرمورد

.باشدمیزادگاهشدوبلینبهمربوطشاهکاروکردمیزندگی

مورددردمآکهزمانیداردوجودیناشدنوصفاقاشتییک

سیاهکتابدر.استدورنجاآازکههنگامیدنویسمیشهری

ازبیشیافتم،راخودمصدایآندرکهاستکتابیکهمن،

وذهنموبودمنیویورکدرکهنوشتمزمانیراآنازنیمی
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اینمننظربهجویس،شبیهدرست.بوداستانبولدررویایم

.کندنمیایجادیمشکلکار

است؟ممکنبودنجهانینویسندهآیا

جهانینویسندهیکمنشایدشاید،خوب،:پاموکاورهان

همهاینکه.امنکردهتعریفمفهوماینباراشخصیتماماباشد،

کهمعتقدمهمچنینباشم،انسانیتکنندهبیانبایدما

.دهدقرارباالتریسطحدرراخودملیمخاطبانبایدنویسنده

مخاطبانیبرافقطنویسندهکهاستاخالقیتعهدیکاین

اما.دهدمیتغییرراتاندگاهیدوشماذهناینوننویسدملی

.دهمنمیقرارجهانینویسندهمفهومدرراخودممن



است؟چگونهترکیهدرنویسرمانیکبرایشرایط

حالدرترکیهدرکتابصنعتاست،خوب:پاموکاورهان

بیانزادیآباشیدنویسرمانیکشمااگراست،فزایندهرشد

تولستوییاداستایوفسکیکهوریدآخاطربهدارید،کاملی

وخواندمیدولتکهنوشتندمیزمانیدرراهایشانرمان

کردمیسانسور نداردمشکلینویسرمانترکیهدر. اما.

سخنپردهبیکهییکردهانگاران،روزنامهاقتصادی،مفسرین

شوندمیمواجهمشکلباعموماًهارادیکالوگویندمی اما.

بهبیانزادیآحیطهدرراشمارمانچیست؟بیانزادیآ

اندازدنمیمشکل انتقادارتشازکهسیاسیمفسریناما،.

دستاینازچیزهاییوکنندمیانتقادمذهبازیاکنندمی

کندمیکلمشچاردرافردترکیهدر مشکالتاینازبعضی.

بهدیدتههستند،رسمیغیرهااینازبعضیوهستندقانونی

.مشکالتدستاینازومرگ



است؟کسیچهشماقهرمان

پاموکاورهان دنیادرقهرمانیکهمعتقدممنببنید،:

.شناسممیراانسانیتوامخواندهبسیارمنندارد،وجود

رافردیزیادتالشوهوشاشتیاق،منکهاستلحظاتی

دراگرکههستندهاییویژگیهااینکنم،میتحسین

زیادیافرادوکنممیتحسینراآنمنباشداینویسنده

.باشندمیداراراهاویژگیاینکههستند

بودمجوانوقتیوکنممیتحسینراچامسکینواممن

کردممیتحسینراسارترپلژان عمومیوشنفکرهایرمن.

راهاآنغروروخطاهاطرفی،ازاماکنممیتحسینراگورک

بهکردننگاهروشهستند،انسانهمههاآنبینم،مینیز

تحسینراهانآمنمواقعبیشترکهکسانی–روشنفکران

کاریچهکهکنممیتوجهمنکهاستایگونهبه–کنممی

بودهچههایشانشکستواندهدادانجامشکلبهترینبهرا

اندداشتههاییشکستهانآهمهچوناست، وروشنفکران.

گویندمیجالبیچیزهاینویسندگان هانآنچهآبهمنو.

مفیدیغیروجالبیغیرمطالبالبتهکنم،میتوجهگویندمی

خورندمیشکستکهاستجایینانیاوگویندمینیز این.

گونهاینبهتوجهیونیستهمممنبرایموردها

.کنمنمیشانسخنان



شبنیمهدرشماماندنبیدارباعثچیزیچه

شود؟می

پاموکاورهان اندازهبهزیباست؟کارمآیاکهمطلباین:

عموماًهاایناست؟شدهخوبفصلایناست؟خوبکافی

داردوجودکارمانجامدرنگرانیصورتبهکههستندالتیاوس

گیرم؟میستژیااستدرستمنکارکنم،مینقدراخودمو

ادعاپراینکهمورددرمنوکندمینگرانمراموردهااین

اینکهبرایفقطیانگرانم،ندهمانجامخوبراکارموباشم

 ■.بنویسمفقطبنویسمباید


Recorded on: November2009, 11 
http: //bigthink. com/ideas/17481 
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!نبودمسیاسیمن

کنندهمصاحبه سوررئالکشوریکترکیهشما،رماندر:

وسکوالرهایناسیونالیستکهجاییشود،میمعرفی

هبکهراخودنظراتتاکنندمیرقابتیکدیگرباهاتئوکرات

.کننداعمالآزادیکسبجهتبهرسدمییکساندوهرنظر

دارید؟ترکیهازشماکهاستایذهنیتصوراینآیا

منکاراکترآگاهیحسبینفاصلهخوب،:پاموکاورهان

.استمنرمانعطفنقطهاحتماالًمنشهرشاعرانهواقعیتو

کههمانطوروکنمکشفرادنیادوهروبرومداشتمدوست

روشنفکرانهجهانینظرنقطه–بنویسمهاآنمورددرهستند

ترینشدهانکاروترینشدهفراموش،نیرتریفقباکهغربی

.بخشترینخشمناکهمینطور.شودمییکیبخش

کنندهمصاحبه ازبسیاریآرزوی،«برف»دراصلیمسئله:

سرمقنعهمدرسهبهرفتنهنگامکهاستمسلمانیهازن

بینخطاینکهمورددرراظریفیواالتسکهایمسئله.کنند

.کندمیمطرحراکجاستدرمذهبتحمیلومذهبتحمل

فارغداشتهسعیبرانگیزیمجادلهبطورترکیهفعلیدولت

اینشمانظرهبآیا.کندکمکرامذهبیمدارسالتحصیالن

؟هاستآنبرایمشروعدلیلیمسئله

پاموکاورهان امدهنویسنیکمنکنید،دقت: سعیمن.

ازبلکهسیاستمداریکدیدگاهازنهمسایلاینبهکنممی

فکر.فهمدمیرادیگرانرنجودردکهکنمنگاهفردیدیدگاه

داشتهوجودمشکالتاینحلبرایمشخصیفرمولکنمنمی

باشد اینبرایایسادهحلراهاستمعتقدکههرکسی.

زودیبهاصالًو–استاحمقیکداردوجودمشکالت

شدخواهدمشکلازبخشیهمخودش ب. ادبیاتمننظره

توانیدمیشماکهچراباشدمشکالتاینبررویکردیتواندمی

کهزوایاییکنید،پیدادستآنازیترکیتارزوایایبه

هماننیا.استدرستچیزیچهبگویدنداردحقکسهیچ

ندکمیجذابرانویسیرمانکهاستچیزی هماننیا.

جذابامروزهراسیاسیرمانیکنوشتنکهاستچیزی

.کندمی

کنندهمصاحبه رازیادینگرانیشمارمانوجوداینباو:

شرایطدرکهمردمیبدبختیوفالکتدرکمسئلهروی

.کندمیبیانراکنندمیزندگینامناسب

پاموکاورهان اخالقی،ومعنویلحاظاز:

همینطور.بینممیکتابماصلیکاراکتربهزدیکنراخودممن

معرفیدامبهرود،میترکجامعهرتریفقهایبخشبهاوکه

رهایفقبرایدیگران،طرفازصحبت–افتدمی فهمدمیاو.

هستندآفرینمشکللمسائاینکه درگاهیهاآنواقع،در.

شوندمیمنطقبیپایان درحتیدستان،تهیمعرفیمشکل:

استبرانگیزشکاخالقیلحاظازهمادبیات ایندرپس.

کهبایدباشد،کهاگر-منکوچکرسالتسیاسی،رمان

مشکلوبچرخانمراآنکمیکهاستاین-باشممتواضع

.کنمرمانازبخشیهمرامعرفی

نوشتید؟سیاسیرمانیککهشدچطور:کنندهمصاحبه

پاموکاورهان نوشتنبهشروعپیشلسا۱۰کهزمانی:

نبودمسیاسیکردم، خیلیترکنویسندگانقبلینسل.

بودندسیاسی آننوباکوفکهنوشتندمیجوریتقریباًهاآن.

که،دارمهمهنوزوداشتم،اعتقاد.نامدمیاجتماعیتفسیررا

کندمیتخریبراهنرفقطهاسیاستجوراین سالبیست.

ایندرفقطداشتمرادیکالتفکریکمنقبل،سال۱۹قبل،

کهبعدهااما.خواندمیرمانبزرگهنرجیمزهنریکهمورد

شروعمردمشدم،مشهورترکیهازداخلوخارجدربیشتر

.بدهندهمسیاسیانتقاداتوبپرسندسیاسیسواالتکردند

کردممیاحساسبگویمصادقانهزیرادادمانجاممنکهکاری

وبشرحقوقدموکراسی،کردنویرانحالردترکیهدولت

.پرداختمکارهااینبههایمکتابازخارجپس.استکشور

چی؟مثل:کنندهمصاحبه

پاموکاورهان جلساتکردنبرگزاربیانیه،نوشتن:

.کنممیبیانهایمکتابازخارجرانظراتماساساًاماسیاسی،

جنگنوعیواردیجتدرهبمنوکردهبدناممراکمیکاراین

متعلقبیشترقبلسالدهکهشدم،ترکیهدولتعلیهسیاسی

بودهاناسیونالیستبه کهچراگفتم،خودمبهصورت،هربه.

راخودموآورممیدرکتابصورتهبراهااینهمباریکنه؟

.کنممیراحت

کنندهمصاحبه بهترکیهدر«برف»کردنمنتشربرایآیا:

موضعیآنچهبرابردربقیهوگراهااسالمخوردید؟برمشکل

گرفتند؟

پاموکاورهان ناشرمودوستانبهکتابانتشارازقبل:

.رسانممیاتمامبهرااللحنیصریحسیاسیرماندارمگفتم

دادندپاسخسریعاًهاآنوبدهم؟نشانوکیلیبهراآنبایدآیا
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بیشترراروابطشاروپاباداردقصدترکیهکهاالننهنه،نه،

.ایدشدهمعروف–المللیبین–ملیلحاظازکهاالنوکند

ناشرانمتحویلراکتابمدتیازبعدو.بکنیدراکارایننباید

واند،خواندهراکتابکهگفتندمنبههفتهیکازبعدو.دادم

اجازهمنازخواستندمیامااست،آمدهخوششانهمخیلی

بودندنگرانهاآن.بدهندنشانوکیلیکبهراکتابتارندبگی

جلوییاکنددرستپروندهبرایشقضاییمرجعیککه

بگیرندآنراانتشار چاپآنازنسخههزار۲۰۰اولنوبتدر.

بودندنگرانهماقتصادیجنبهمورددرهاآن.شد عنوانهب.

کهچراکردند،میپنهانهاگوشهدرراکتابمثال،

نگهراآنازنسخهچندشدتوقیفکتاباگرخواستندمی

باشندداشته اتفاقمسایلاینهیچکدامخوشبختانهاما.

موردراکتاباینجدیکامالًبصورتترکیهواقع،در.نیفتاد

دادقراربررسی ازکهافرادیوسیاسیگراهایاسالمنصف.

کردندحملهمنبهکردندمیحمایتارتش دیگر،طرفاز.

کردمپیدانجاتمن نیفتادبرایماتفاقی. همانطورواقعدرو.

رفتپیشبودمامیدوارکه گراهایاسالمآنازبعضی.

اینمثلکردند،نقدایسادههایایدهباراکتابرادیکال

بایداماکنید،توصیفراگراهااسالمداریدسعیشما:»جمله

رابطهزنیکباازدواجازقبلگاهچهیگرااسالمیکبدانید

اینکهازلیبرالگراهایاسالمدیگر،طرفاز.«داشتنخواهد

دربودرفتههاآنبهترکیهدولتتوسطکههاییاذیتوآزار

.بودندراضیوخوشحالبودشدهذکرکتاباین

کنندهمصاحبه اینجاناتونشستبرایبوشجورجوقتی:

پلیکهبردنام«گرانقدراینویسنده»وانعنبهشماازبود،

ایدکردهبناشرقوغرببین درشماخودجمالتنقلبا.

ازاوهستند،همشبیهدنیاسرتاسردرمردمچطوراینکهمورد

بردنلذتبرایخاورمیانهبهکمکجهتدرامریکاهایتالش

کرددفاع«آزادیشانحقوق»از اشممنظورکنیدمیفکرآیا.

باشد؟کردهدرکرا

پاموکاورهان ب: فاصلهجنگاینبابوشجورجنظرمه

انداختهشرقوغرببینزیادی رااسالمیجامعهکلاو.

کردخشمگینغربواقعدرومتحده،ایاالتبهنسبت این.

دردهایوکندمیهموارهاوحشتازبسیاریبرایراراهکار

.آوردمیواردمردمازبسیاریبهراایرحمانهبیوغیرضروری

بردمیباالراشرقوغرببینتنشکاراین لیمسائهااین.

نیفتنداتفاقامیدوارمهرگزکههستند هایمکتابدرمن.

وغربمذکورفرهنگدوبینهارمونینوعیدنبالهبهمیشه

هستمشرق ب. درهاسالمنکهآنچهخالصه،طوره

عنوانبهوشده،مینقلاشتباهبهوغلطنوشتممیهایمکتاب

و.شداستفادهبودشدهانجامکهآنچهبرایعذرخواهینوعی

.بودرحمانهبیبودافتادهاتفاقکهآنچه

یاوخاورمیانهدررماناینشمانظرهبآیا:کنندهمصاحبه

کنیدمیفکرآیایااست؟داشتهخوبیبازتابغیرعربیجهان

دهید؟میانجامعادیغیرکاریدارید

.استرفتهپیشخوبخیلیرمانهنرنه،:پاموکاورهان

داردباالییارتجاعیقابلیت واروپادرغرب،درمطمئنممن.

داشتخواهدپررنگیحضورهمچنانامریکا، ایآیندهاما.

خواهدهندوچینهمچونکشورهاییدرجدیدوعجیب

متوسططبقهازنظیریکموسابقهبیرشدکهجاییداشت،

مشکالتجدیدمتوسططبقاتاینقدرتکردنتوجیه.دارد

درحتی.استکردهایجادهنددرهموچیندرهمهویتی

واروپااصلیهویتبامواجهههنگامبهناسیونالیسم،مورد

دستپایینمردممقاومتباوقتیگراییشانغربوغرب

شرقازکهجدیدمدرنرماننمکمیفکرمن.شوندمیروبرو

هایتنشاینهمبازجهانگوشههمانازاست،برخاسته

رومتوسططبقاتاینلغزندهماهیتوغرب-شرقمدرنیته

داشتخواهدادامههندوچیندررشدبه درهمینطورو.

.مسلماًترکیه،

اشارهجاییرادیکالاسالمگرای،«برف»در:کنندهمصاحبه

استدادهجهانمردمبهامریکاکهچیزیبهترینهککندمی

موافقید؟حرفاینبا.استقرمزرویمارلبوسیگار

عالیقما.کشیدممیزیادبودمجوانوقتی:پاموکاورهان

کنیممیمنعکسمانیکاراکترهادرراخودمانشخصی این.

 ■.استنویسیداستانلذاتازیکی
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1
 Philoctetes 

2
 Oedipus the King 

3
 Antigone 

4
 Sophocles(497/6 – winter 406/5 BC) 

 هنرمندان، دوستان و همراهان عزیز
 ها و همچنین مقاالت، یادداشت منتظرآثار، مطالب،

 .نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم
 .تریبون همه هنرمندان است «چوک»

 

 

www.chouk.ir 

 .رسید پایان به دیگر ای قصه

 باشد، رسیده اش خانه 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/

