
 

 

 

 

 

 

 پنجم سال ،49 ماهتیر ،نهم و پنجاه شماره  

 ایران داستانی اتیادب (PDF) کیالکتروننشریه  نیاول  

 

 ادبی خبرهای 

 ترجمه های داستان 

 فارسی های داستان 

 پارسی نثر تحول سیر  

 «هارولد پینتر» با مصاحبه  

 «شبگرد»نقد و بررسی فیلم  

 «گانه نیویورک سه»نقد رمان  

 تیرماه  متولد هنرمندان فیمعر 

 !«نیستید غریبه که شما» رمان نقد 

 «سنگ و سایه»یادداشتی بر رمان  

 «جنگ خلیج فارس»داستان عکس  

 جهان کوتاه های داستان بهترین بررسی 

 «من، بابا و یک کماندو» کتابنگاهی به   

 «به دو نیم کردن جمشید» نقاشی داستان 

 «ئیس جمهورجناب آقای ر»داستان  تحلیل 

 ِ برنزی ی قورباغه نکات جالب سینمایی؛ جایزه 

 های نقد در جهان و ایرانگذری کوتاه بر شیوه 

 «تن چهل رحسنیام»های بررسی مجموعه داستان 

 «جهنم، به انتخاب خودم» برگزیده نقدی بر داستان 

 ؟است یخال سینما در «نفر وسه ستیب آن» جای چرا 

 «ترنیپهارولد » ادبیات نوبل زهبرندگان جای با آشنایی 

 «هوای بی سرنگ» درمجموعه شعر روایی عناصر بررسی 

 «در آفریقا همه چیز سیاه است»نگاهی به مجموعه داستان  

 «آواز گوسفندها» مجموعه داستان بررسی و نقد ی جلسه گزارش 

 

  

 

 

 

 صابر مقدمی، داریوش عابدی، صادق چوبک، صمد بهرنگی، مصطفی رحماندوست، علیرضا محمودی ایرانمهر: با همراه شماره ینا

تن، مهری حیدرزاده پور، امیرحسن چهل فرید، مرادحسین عباس دوست، لیدا نیک ساسان ناطق، محمدرضا گودرزی، علیرضا لطف

ی، احمد دریانورد، محمدرضا صفدری، آرش سیفی، هوشنگ مرادی کرمانی، زینب محمدرضا عزیزی، مرجان صادقی، نازنین محمد

گشتیل، فروغ صابرمقدم، سهیل میرزائی، مجید پوالدخانی، تورج اصالنی، مصطفی بیان، مهرشید  متولی، اسماعیل زرعی، مجید رحمانی 

 مصطفی بالعل، جیمز راس، هارولد پینتر برادرز گریمسوفوکلس، دن گیلروی،  تیلور، پور، پل استر، تیت زاده، ساغر قلی احمد یوسف

 مارسل پروست، ارنست همینگوی، دونالد بارتلمی، گیب هادسون، دیوید کارل تورنلی 

 
 



 

 

 سخن سردبیر
 شود. وک هب شما تقدیم میماهناهم ادبیات داستانی چ  نهمین و با افتخار پنجاه

، خددادماه با شروعدولتی است.  فرهنگی و هنریِ اهیِ سازمان اهی کاریِ  رددن بیاناتبستان، فصل ُپر
د هک شو شود و از فعالین رعهص فرهنگ و ادب با خوشرویی تمام دعوت می اه مهربان می این سازمانرفتار 

ربای اه.  صحبت دست خاهص از این و ...خواهید؟ چدا هب خودمان نگفتید بفرمادیی رد خدمت هستیم. جا می
اشتیاق ای هم با شود. عده ز هچ قرار است این موضوع باعث تعجب میدانند موضوع ا کاراهیی هک نمی اتزه

 . اند كنند هک مورد توهج قرار گدفته فكد می
جلسات هفتگی  شود هک بیادیی و کانونی تشیکل بدهید و انتخابات بگذارید و شروع می قصه از تیرماه رسما  اجدای 

شود  گذرد. مردادماه هک می و دو هس جلسه ادبی با شور و شوق می اه سرگدمیآخد. ماه اول با این  و الی ربگزار كنید
رد  .كنند است و فردا فان مراسم را داریم، یکی دو جلسه شما را حذف می هب بهاهن اینکه امروز سالن ُپر 

 .كنند میسیاسی  حثب اه بدحجاب هستند و بعضی بددهن و بعضی هم  هک سرکاس شما بعضی دهند گیر می ،شهریورماه
ينيب  میبدحجاب و بددهن اه تغيیری با ماه اول نكدده، هن افراد  اه و دوره این است هک شرايط کاس واقعيتاما 

 . زند میحدف سیاسی  و هن كسی
حضور شما تنها ربای ُپر رددن اید دوست زعزی.  قضیه چیست؟ قضیه این است هک شما رودست خوردهپس 

یک اردنگی  با  از آنبعد ؛ اهميت داشته است یتانو امضااه با عنوان  این سازمانبیان کاری کاذب 
هچ تعداد  شوید با ربرسی اندک متوهج می اه موافق نیستید، با این صحبتاگد  كنند. میشما را هب بیرون هدایت 
هک هب  اهیی انونکخصوص  رد این البته داشته باشد.یک سال عمر  رتشیب از چندماه یاکانون ادبی موفق شده 
 از این اقعده مستثناء هستند؛ دنباش  میو رد واقع حیاط خلوت خود همان افراد هستند اعضای آن نهاداه وابسته 

 مخاطب. یی دايمی و بیاه کانون
کار بنارباین دوستانی هک تماس می شوند، بدانند هک قضیه  رو می منفی بنده روهب پاسخبا  دارند وی گیرند و ردخواست هم

كس رد رعهص ادبیات امید نیست، شر  . خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. مرا هب خیر چیهچیست
 مرسانید. 

  

 

 چوکادبیاتداستانیماهنامه 

ای است شبیه جغد که از نام پرنده «چوک»

 کشد.می درپی فریادشود و پیدرخت آویزان می

 

 سردبیر: مهدی رضایی

 مشاور: حسین برکتی

 ناظر امور فنی: امین شیرپور

 

 هیئت تحریریه

 تحریریه بخش داستان

دبیر بخش داستان( رضا ) بهاره ارشدریاحی

نکوئی )دبیر بخش نقد، مقاله، گفتگو( ریتا 

محمدی، غزال مرادی، یاسمن بهارآرنگ، شهناز 

اکمل، ندا امین، مرضیه اسدی، مائده عرش

اهلل سیف، ضا نکوئی، روحمرتضوی، امیر کالگر، ر

 علی پاینده، سحر قنبری، محمود خلیلی

 تحریریه بخش ترجمه

شادی شریفیان )دبیر بخش ترجمه(، نگین کارگر، 

الله ممنون، ساجده آنت، زهرا تدین، بدری 

غالمرضا آذرهوشنگ، مریم سیدجاللی، 

ها،  اسماعیل پورکاظم، پونه شاهی، مریم طباطبائی

 شیرازی

 ش سینما و تئاترتحریریه بخ

امین  ریحانه ظهیری )دبیر بخش سینما و تئاتر(،

شیرپور )ویراستار(، راضیه مقدم، ساحل 

 پور، حسین خسروجردی، مرتضی غیاثیرحیمی

www.chouk.ir 
info@chouk.ir 

chookstory@gmail.com 
 09352156692:آگهی

های پیشین ماهنامه ادبیات داستانی چوک تمامی شماره

دسترسی است. نشر در سایت کانون فرهنگی چوک قابل

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

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

شود. همیشه منتظر آثار، نقد، نظرات و ون تلقی میکان

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

هایکانونفرهنگیچوکفعالیتآشناییبا  

 

 

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

دیگرانهبهآثارکتوانیدنقدهاییمی.نیدکتوانیدمقاالتخودرابرایماارسالمی.یاچندمطلبجدیدبخوانیدکتوانیدیوگفتگویاینسایتهرروزمی

نوشته نوشتهنقدیبهدیگرانایدویا ارسالآثارشما برایما نیدکاندرا ارسالتوانیدمصاحبهمی. برایما نیدکهایخودرا انونبدونهیچکدراین.

نید.کادبیمعرفیبهجامعهتابتوانیدباخیالیآسودهخودرایماساختهاینفضارابرایشماهنرمندگرامی.گرددتبعیضیدرخواستشمااجرامی



آثاریازشماعزیزاندربخش:فتگیفعالیت ه وهمچنینجلساتشودمیروزهایمختلفومتنوعبههرهفتهروزهایشنبهسایتبا ؛

باشدورودبهاینجلساتفقطوفقطمخصوصاعضایکانونوآکادمیکانونفرهنگیچوکمیشودکهمیهفتگیبرگزارصورتبهکارگاهینیز این.

یشازصدجلسهکارگاهیبرگزارکردهاست.امروزببهکانونتا



011اینماهنامهبهبیشازکند.میادبیایرانتقدیمبهجامعهافدیصورتپیبهیاماهنامهکانونفرهنگیچوکهرماه،فعالیت ماهیانه: 

ارسال نفردرسراسردنیا نیزمیشودمیهزار ستوانیدماهنامهوهمچنینشما از بفرماییدهایقبلیرا ایتدانلود طولسال. درضمناینکانوندر

،شرکتدراینجلساتآزاداستمندانعالقهوبرایهمهشودمیرسانیوازطریقسایتاطالعکندمیتفریحیبرگزارصورتبهجلساتی اینکانون.

تفریحیبرگزارکردهاست.-بیشازهفتادجلسهادبیحالتابه



آنالینو)یرحضوریغحضوریو»طریقدونویسیبهنفرهنگیچوکدرسالسهدورهآموزشیتخصصیداستانکانوفعالیت فصلی: 

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

یتکانونفرهنگیچوکقابلدسترسیاست.نیزآخرهرفصلمنتشرشدهودرسا



هاییهمسالیانهباشد،همایشمیمخصوص اعضای کانون کانونفرهنگیچوکعالوهبربرگزاریجلساتهفتگیکهفقطفعالیت سالیانه: 

ضااثریمنتشرکنند،مراسمرونمایینیز؛ودرمواردیدیگراگراعشودمیدرشهریورماههرسالههمایشیبانامجشنسالچوکبرگزارکند.میبرگزار

برگزارخواهدشد هایاینمراسمرادرسایتتوانیدعکسکهمیبرگزارکردکوتاهرادرایرانداستاننیزهمایشروزجهانی09و01درسالچوک.

مالحظهبفرمایید.

 



است.شدهاندازیراههتمعرفیهرچهبهتروبیشترشماهنرمندانعزیزج«کچوهنرمندان  کبان»

جوایزادبیوهمههنرمندانها،ها،جشنوارهانونکها،حامیانجمنکانونفرهنگیچوک



 

 



 



 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

      



 

 

 مائده مرتضویماه تیر:  معرفی هنرمندان متولد

 غزال مرادی ؛آرش سیفی ،سرنگ هوای بی:داستانشعر، 

 بیانسه گانه نیویورک، پل استر؛ مصطفی :رمان نقد بر

 الگرکامیر ؛ به دو نیم کردن جمشید :داستاننقاشی، 

 ندا امین بخش دوم؛ ؛گفتار دوازدهم سیر تحول نثر پارسی:

 رضا نکوئی تن:های امیرحسن چهلداستاننگاهی به مجموعه 

 فائزه قنبری :های نقد در جهان و ایران گذری کوتاه بر شیوه

 بهاره ارشدریاحی هارولد پینتر؛ ؛:0225زه نوبل معرفی برنده جای

 ، محمدرضا صفدری؛ علی پایندهسنگ و سایه یادداشتی بر رمان:

 اهلل سیفروح ؛دونالد بارتلمی:های کوتاه جهان بررسی بهترین داستان

 مرضیه اسدی؛ دیوید کارل تورنلیجنگ خلیج فارس،  :عکس، داستان

 اسماعیل زرعی، محسن احمدوندی ت:نقدی بر داستان برگزیده جایزه هدای

 ریتا محمدیجناب آقای رئیس جمهور، گیب هادسون؛  :وتاهک داستانبررسی 

 ، هوشنگ مرادی کرمانی، مصطفی بیان«شما که غریبه نیستید!»نقدی بر رمان: 

 ، محمود خلیلیساسان ناطق ،در آفریقا همه چیز سیاه است نگاهی به مجموعه داستان:

 «رضایی مهدی» نوشته «گوسفندها آواز» داستان مجموعه :بررسی و نقد جلسه گزارش

 ، دایوش عابدی؛ محمود خلیلی«کماندو یک و بابا من،» :کتاب به تأمل سر از نگاهی
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 (نهم )قسمتیزه نوبل ادبیات ان جاآشنایی با برندگ 
؛بهارهارشدریاحیترنیپهارولد 

 
پدددرودتنهددافرزندد (Harold Pinter) تددرینپهارولددد

هدداکنییهیرمحلدد۰۳۹۱اکتبددریهدد یر یهددییی مددایری

.پدرشخیاطبیی.اویرفضاییسرشدارمتیلدشد لندن شمال

سدزایییربزرگشدکهاهمیتبده یهیییستیزی ازاظهارات

،جند جهدانییو  نییسشدنشیاشت.یرشروعنامهنمایش

سالگیمجبیربهترکلندنشدویریوازیهسدالگیبده۳یر

هدایجند بمبدارانیهگییدتجربدمیترینپلندنبازگشت.

گرامدریهاسدت.یرلنددنبدهمدرسدرهانکریهوقتاوراهیچ

آمدیزانجاباگروهدیازمعلمدانویاندشهاکنیرفتویرآن

فکر،پرانرژیوبهلحاظعقلیماجراجی،آشناشد.همینخیش

ترینتأثیررارویاوبگذاری.وضدفاشیس مه تئاترباعثشد

جندد لندددنسرشددارازازهددایبافاهددلهبعدددفضددایسددال

تریپرشیروحدرارت،ئایهییبییکههدایت هایضدشینتخ

هداینامهکندویرواقعنمایشوارعابیکهبهتدریجرخنهمی

بخشدد،چیدزیازاشراشکلمیاولیه

اینفضایرخیییاری.یرایدنمدرسده

ورومئیوچندنقشییگر مکبث نقش

 رابدددهکدددارگریانیژوزیبررلدددی

(Joseph Brearly)بازیکدریکده

یرانتخابحرفههنرپیشگیتدرییبش

بعدازمدرسدهبده۰۳۹۱کری.یرسال

 Royal Academy of) آکایمیسلطنتیهنرهاینمایشی

Dramatic Art)  رفتکهبهیلیلنارضایتیپسازیوتدر

یوبداربدهیلیدل۰۳۹۳جاراترککری.یرسدالآنتحصیل،

وظیفهجریمدهشددکدهاشداراتزویسرپیچیازخدمتنظا 

اشیاریکددهیرگرایددیهنگددامیبددرعددز مقاومددتومخالفددت

هایشاثرنامهگیریبسیاریازنمایشگیریکلیوشکلجهت

.گذاشتهاست

رکریوبدهخدا اولیناشعارشرامنتشر۰۳۹۱یرسال

بدا۰۳۹۱تدا۰۳۹۰مشدهیرشدد.ازسدال شکسدییر اجراهای

هایتاریخیوعمدتاًشکسییرسنتیسفرونقشتئاترتیرهای

هنرپیشده"ویدیینمرچندت"(با۰۳۹۱یرسال)رابازیکری.

 David) هدابداندا ییییددبدارونایدنسدالیرجکری.ازیوا

Baron) بانیشتن۰۳۹۱یرسالترینپکری.هارولدبازیمی

کدهتیسددیپارتمدان (The Room) اتدا یهنامدنمدایش

لچاپشد،خییرابهعنیانهنرهاینمایشییانشگاهبریستی

نییسددددددندهتربیددددددتکددددددری.اولددددددین

یرParty)(Birthday۰۳۹۱جشدنتیلدد اش،نامدهنمایش

لیریکلندنبهرویهحنهرفدتوبدهیلیدلتئاتریر۰۳۹۱

اشباشکستفاحشیمیاجهشددوفقددیدکایعایافسانهاب

تددرازییگددرهفتددهرویهددحنهبددیی.امددابعدددهابددیش

هایشبهرویهحنهرفت.ازابتدداییهدهشصدتنامهنمایش

نییسمشهیرشدگرچههنرپیشگینامهبهعنیاننمایشینترپ

یای.زمانایامهمیتئاترراه هموکارگریانی

لیددی"باریو ازیواجکری؛بایبرا۰۳۱۱یرسالترینپ

 ."آنتینیافریزر

بهسر انمبتاشد؛بداایدنحدالاز۲۱۱۲یرسالوی

نیبددلیهجددایز کاندیدددای۲۱۱۹تدداشنایسددتایویرسددال

و"اورهدانپدامیک" تدرکیهشد.رقیبداناونییسدند ایبیات

،آمدندبییندکهبهنظرازاوجلیترمی"آیونیس" شاعرسیری

جایزهایبیات۳اخیرسال۰۱زیرایر

نیبلبدهاروپداتعلدرگرفتدهبدییواز

 رفیاگرجایزهبدهاییبدیانگلیسدی

شدیومینجایزهنیبلایبیاتاهدامی

سددالبددیی.۹بددرایانگلسددتانظددری

بنددابراینازآکددایمیسددیظدانتظددار

ییگدریبدهیهرفدتکدهبدهقدارمی

ایبیداتنیبدلیهبابرینجایزینترپخصیصآسیاتیجهکند.

هایگیناگینیشدکهتصمی آکایمیراازباعثیرگیریبحث

یانسدتندزیدرالسیاسیمیجهاتیانتخابیگریزناپذیرازعیام

نیبدلایلدببدهکسدانییهرویکدهجدایز یرگمدانمدیاین

"گددینترگرا "ازشددیرویو"آلکسدداندرسیلینیتسددین"مرددل

گیریکدهیرزمدانیآلمانیتعلرمییههجلالهریحیهنییسند

بااینحالایگرفتهباشند.سیزانهمشخصمیضعسیاسییل

عاملیبهشدمارآمددهترینپگرچهممکناستعقایدسیاسی

اسددتوباشددد،امدداایددنجددایزهازنظددرهنددریبسددیارمیجدده

،یدکسدروگرینبدا ترازینتدرپیستاوریهاینمایشیوایبی

سایرنییسندگانانگلیسیاسدت.یرهدرحدال،انتقدایهدریح

بداجند عدرا ،ازسیاستخارجیآمریکاومخالفتشترینپ

تدرینبرنددگانجدایزهافتخدارآمیزبدونشکاوراازجنجالی

فدریایروزیکدهمطلدعشددتدرینپ.کریهاستنیبلایبیات

نگداریایتلفنیباروزنامهجایزهنیبلشدهیرمصاحبهیهبرند

منتشرکرداولیناشعارشرا00۹1درسال
به اجراهایو شد. شکسپیر خاطر مشهور

سال 00۹0از تأتر00۹۱تا تورهای با
نقش و سفر عمدتاًسنتی و تاریخی های

 شکسپیررابازیکرد.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C_%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C_%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%A8%D8%AB
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%A8%D8%AB
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B4%D9%86_%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B4%D9%86_%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D9%85%D9%88%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3_(%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D9%84%DA%98%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B3%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1


 

 

تیاندحریبزندواینخبدراوراازپدایسیظدیگفتکهنمی

تجدایزهوسدخنرانیبدهاسدتکهل استوبراییریافیرآوریه

خیاهدرفت.اماحالشروبهوخامتگذاشتوسخنرانیخدیی

ضبدکریوبدهآکدایمی«هنر،حقیقت،سیاست»راباعنیان

اشراسدخنرانیتدرینپزمانیرینیاپخششد.فرستایکهه 

 :کنداین یرشروعمی

کدهچدهچیدزتشخیصبینایدن»نیشت :۰۳۹۱یرسال

 یربینعیوچهچیزییرواقعیاستسختنیست،همینواق

چیزیکهیرستاستوچیزیکدهیلدداسدت. ز نیسدت

تیانده یرستباشده یلد.چیزییرستباشدیایلد،می

اعتقاییار کهاینتأکیددهاهندیزهد یرکشدقواقعیدتاز

ن ریرهنر،کاربرییاری.بنابراینبهعنیانیکنییسندهازاید

کدن ولدیبدهعندیانیدکشدهروندبایددتأکیدهاحمایتمی

 "یرستچیست؟یلدچیست؟"بیرس :

یولتمریانآمریکابایدچندنفدررابکشدندتدابدهعندیان

جنایتکارجنگیوقاتلشناختهشیند؟هدهزار؟مابرایملت

عرا شکنجهآوریی ،بمبآوریید ،کشدتاربدیهددیوبدی

ومرگراآوریی ،وبداایدنهمدهایعدایلیلآوریی ،بدبختی

هدایخاورمیاندهآزاییویمیکراسدیراکندی بدرایملدتمی

.آوریی 

بریتانیدایرنیمدهیو قدرنیتئداترهنمایندینترپهارولد

یهندییسزنددنامدهبیست استواحتما ًبیشازهرنمدایش

باشد.اورابدهعندیانهایآکایمیکمیییگریمیضیعگزارش

 The)مبتکرسبکنمایشجدیددیبدهندا کمددیآزارندده

Comedy of Menace)ینترسدکپشناسدندوندامش،مدی

(Pintersque)برایتیهیقفضاییخاصبههیرتهدفت،

پینترسکیرابتداروایتدیتئاتر.شدهاستواریزبانانگلیسی

ترآناستکهبهعندیانشداماهحیحپیچیتلقیمیتئاتراز

 The Comedy ofهمدانفریتلقیشدیی.منحصربهچیزی

Menaceآنشناسددیاسددتکددهیرکددهنددیعینمددایشروان

کننددکدههاپرمیهایمشخصیرابگیمگییشخصیتفاهله

،احسدا نداامنییدایکددیگرهدایممکناستتجس تدر 

تمایاتجنسیپنهانباشندیدانباشدند.ایدنکمددیژاندری

تسلدوا اعتپنهانرایرپیشپدااستکهیرآننییسنده،

تدرینپدیهدد.مجمیعدهآثدارترینگفتگیهدانشدانمدیافتایه

لکدارشنیشدتهیدهاییکهیراواناهمگناست.تقریباًنمایش

 ۰۳۱۱،Birthday (The Caretaker) پینترسکاستمرل

Party، (The Homecoming) ۰۳۱۹بیشازهمهبهکه

هددایزبددانیرسددییپارتمددانرویهددحنهرفتددهویربرنامدده

اشبازگریاند:رابهعیاملبنیاییتئاترترینپاند.گنجاندهشده

هدایندیکدهیرآنآی بفضایبستهوگفتگییییرقابلپدیش

کنندد.ندوازه پاشیدهشدنرابهانهمدیاسیریستیکدیگر

مکشدینیرومنددونامهازکدش،نمایش(plot)باحداقل رح

ینتدرپگیدری.هارولددبازیبیانِمتقابلشکلمدیمیشکقای 

شناسدی،مرحلدهلیسد روانظااولیهریهگییدبهینبالیورمی

انددازهاییازقبیدلچشد نامهتربییبانمایشیو راکهتغزلی

۰۳۱۱ (Landscape) اسددتوایامددهیایه۰۳۱۱وسددکیت

یکدیاست.باکارهاییچدینبا خرهبهمرحلهسیاسیرسیده

زبدددان ،(One for The Road)۰۳۱۹بدددرایجدددایه

،نظدد نددیین(Mountain Language)۰۳۱۱ کیهسددتان

ولدیایدن (The New World Order). ۰۳۳۰جهدانی

ایبدهنظدرسدایهکدرینمیضدیعیورهبندیبههیرتتقسی 

.گرفتهاستهایپرقدرتشراناییدهرسدزیرابعضینیشتهمی

۰۳۱۹ازسدال (No Man’s Land). ۰۳۱۹مراًناکجاآبای

هددایییرزمینددهحقددی بشددریرکنددارنییسددندگیفعالیددت

.کنداستوایلبمیاضعجنجالیاتخاذمییاشته

فارسایترجماهیزیاادیازویباههاانمایشنامه

مانند:اندشده

 شعلهباترجمه۰۹۱۹سال یر (:۰۳۹۱) پیشخدمت

 .استبهچاپرسیده انتشاراتنی تیسدآذر

 شدعلهباترجمه۰۹۱۱سال یر(:۰۳۹۱)جشنتیلد

 .استبهچاپرسیده انتشاراتافراز تیسدآذر

 تیسددشدعلهآذرباترجمده۰۹۱۱سالیر :خیانت

 .شدهاسترجمهتنشرنیا

 بدانشرنیا تیسد۰۹۱۱ سالیر:زبانپشتکیهی

 .شدهاستترجمهشعلهآذرترجمه

 شدعلهباترجمه۰۹۱۱سالیر :خاکستربهخاکستر

 .شدهاستترجمهنشرنیاتیسدآذر

 رضدا بداترجمده۰۹۱۱سدال (:یر۰۳۹۱)با بریذا

 .استبهچاپرسیده انتشاراتافراز تیسدیایویی

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

متیلدبیشهریرپنجونییویویست

شد شغلینبالبهکهبییایتاجرزایه.

آوریرویکتاببهونرفتپدر اولین.

را"بازیشبخیمه"یاستانشمجمیعه

 یفانییریاچرا"واثراینیراو.کریمنتشر۰۹۲۹سالیر

پریازیمیمناظرتیهیقبهبیشتر"شد حینهمینیرو.

تصییربهروحیاتشانوروابطشان،یاستانهایشخصیت

 .شییمیکشیده

پسواستفارسیقصهنییسانکیتاهاولینازچیبکهای 

یکیعنیانبهاوازتیانمی"هدایتهای "و"زایهجمال"از

برینا ایرانجدیدنییسیقصهپیشرویاناز یروی.

قرارمیریتیجهراهایشقهرمانروانوذهنهایش،قصه

چیبک.ببخشدعمرهایششخصیتبهکریمیسعیویایمی

 .یانستمییاستاناهلیمدارراکاراکترهاذهنوروان

 بیانمختلقهایشخصیتزبانازقصه"هبیرسن "یر

شییمی نییسیرقصیکهبیانینحیه.

اثراین.یاشتزگیتاکاماًزمانآننیپای

آنایبیمحافلیررازیاییهایبحث

برانگیختزمان یرکاراینبرایچیبک.

وفرورفتهافرایازیکهرشخصیتعمر

.گشایدمیسخنبهلبخییشانزبانبا

زندمیحریه کییکانهواندیشدمیکییکانهکییک، زن.

هرترتیببدینوزندمیحریه زنانهوکندمیفکرزنانه

وگیرندمیشکلوجهبهترینبههاشخصیتازیک

حیایثبستریرکهشییمیایجایمیفقیپریازیشخصیت

 .یهدمییاستانبهخیشایندیعمروزیبایییاستان

رمانآوری،ارمغانبهفراوانشهرتبرایشکهییگریاثر

است"تنگسیر" امیر"وشدهترجمهزبانهجدهبهتنگسیر.

بهفیلمی۰۹۹۲سالیرایرانیمعرویفیلمساز"رینای

 .استساخته"وثیقیبهروز"بازیبانا همین

ویاشتزیاییوسیا زندگیواقعیاتتیهیقیرچیبک

سبببهراچیبکبرخی.استویآثارهایوییگیازنیزاین

استالیرظ،هابینییرونوهانگریجزیییرنظریقتهمین

اندخیاندهناتیرالیستگاهوافرا ی یرچیبکآثارمیضیع.

جامعهاکرریتتفکراتوزندگیشرایدبیانمیاری،بیشتر

وخشینتوجهلنایانی،وخرافاتازوی.استخییزمان



وسیاهینیاییخلر.گییدمیروزمساظلییگر

ازآکندهمحیطی.استچیبکآثاروییگیترینمه ازتاریک

گرفتاررایاستانیهایشخصیتکهیوسیلهیپلیدوبدبختی

 .کندمیرهنمیننیستیومرگسییبهیرنهایتوکریه

 

 :چوبکآثاردیگر

 شامل"بییمریهشالی یکهانتری"نمایشنامه

 .نمایشنامهیکویاستانسه

 شعریکوکیتاهیاستانهشتحاویآخر،چراغ. 

 یکوکیتاهیاستانیهمجمیعهقبر،اولروز

"خدهفت"نا بهنمایشنامه بهرااثراینوی.

 .کریههدیهچیبکروزبه

 روسیزبانبهچیبکآثاربرگزیده۰۹۹۹یرسال

چاپعرمانیوابانیوکمیسارویتیسدمسکییر

 .گریید

 :هاترجمه

 راکیلیییکارلیاثرپینیکیی

 .برگریاندفارسیبه"چیبیآیمک"نا با

 راپیآلنرایگااز"یراب"شعر

 سال نشریهیروترجمه۰۹۹۱یر

 .نمییمنتشرکاوو 

 "هندیحکایت"مهیاره

فارسیبهرا آنچیبککهاستایعاشقانه

منتشر۰۹۱۱سالزمستانیروکریترجمه

 .بییچیبکاثرآخرینترجمه،این.نمیی

کریمیزندگیامریکایرعمرشاواخریروی تابستانیر.

تیرماهسیزیه یرسرانجا ویاییستازراشابینایی۰۹۱۱

 .کشیدخاکنقابیرچهرهکالیفرنیابرکلییرسالهمان

 
یر۰۹۰۱تیرماهیو متیلدبهرنگیهمد

ابتداییتحصیاتازپسبهرنگی.استتبریز

سراییانشبه۰۹۹۹مهریریبیرستانو

خریاییرورفتتبریزپسرانمقدماتی

شدالتحصیلفارغآنجااز۰۹۹۱ مهراز.

پایانتاوشدمعل سن،سالهجدهتنهایاشتنباسالهمان

راتحصیاتشاو.کریتدریسشرقیآذربایجاناستانیرعمر

زبانازقصه"صبورسنگ"در
.شودمی بیانمختلفهایشخصیت

نوپاینویسیرقصدکهبیانینحوه
 .داشتتازگیکامالًزمانآن
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یانشگاه"خارجیهایزبانوفارسیایبیات"یانشکدهیر

بهخیییاستاناولین۰۹۹۳سالیربهرنگی.یایایامهتبریز

یر"نا بی"و۰۹۹۱سالیر"تلخین".شتنیرا"عایت"نا 

کتابچاپخا ربه۰۹۹۹سالیر.شدندنیشته۰۹۹۲سال

گرفتقرارتعقیبتحت"پارهپاره" یههمیانیهایسال.

وینزییکانازتعداییاعدا ویستگیریبابییمصاییچهل

 .یانشجیییاعتصاباتیراوشرکتو

و"آزاییمهد"هایامهروزنیرمتعدییمقا تبهرنگیاز

رسیدچاپبه"تیفیر" بابهرنگیهمدهایقصهمجمیعه.

عزیزاتصحیح اسامیانقابازپسباراولینبرایعلیزایه...

هفحه۹۹۱ری۰۹۱۱سالیرتهرانفریو انتشارتتیسد

 .رسیدچاپبه

کهاستبهرنگیهاییاستانازیکی"کیچیلیسیاهماهی"

زمستانیررایاستانایناواستشدهیشتهنکییکانبرای

راآننیجیانانوکییکانفکریپرورشکانینونیشت۰۹۹۱

کریمنتشر ازبسیاریبخشالها یاستانایننمایینزبان.

استبییهمختلقشاعرانونییسندگان سیاهماهی".

شد۰۹۹۱سالیرکییکبرگزیدهکتاب"کیچیلی این.

رایریاییدنعشرکهستکیچیلیییسیاهماهییاستان

زندگیآنیرکهجییباریانتهایتاگیریمیتصمی او.یاری

سرخیارماهیمرغیکشک یروننهایتیرامابرویکندمی

آوریمییر خیی،هدیبهرسیدنراهیرکیچیلیسیاهماهی.

فداکاریراهاینیرویهدمیخرجبهشهامتوشجاعت

کندمی انجا "مرقالیفرشید"تیسدکتاباینیرگریتصی.

نمایشگاهنخستجایزهجملهازجیایزیبرندهرااووشده

یوسا نهافتخاریییل وبیلینیاکییککتابالمللیبین

 .استنمییهبراتیساواتصییرگری

.استشدهترجمهینیاهایزبانازبسیاریبهکتاباین

ییربیانیهنقشهامدترنگیبهی"کیچیلیسیاهماهی"کتاب

 .کریمیایفارا"ایرانخلرفداییهایچریکسازمان"رسمی

یرویپیکر.شدیر ار روییرسالگی۲۳یربهرنگی

شدسیریهخاکبهتبریزامامیهگیرستان باآمدنکنار.

ازقبلروزیه.نبییسایگیآنبهبهرنگیهمدمرگواقعیت

ویخانهبهساواکمامیرینازتعداییهمد،شدنیر 

ازقبلماهیکحدوی.بییندنمییهتهدیدراویوبریههجی 

اقبالمیریوشدهچاپکیچیلیسیاهماهیکتابحایثه،این

بییگرفتهقرارعمیمی ه مستندیشیاهداینحالبااما.

شدهیر یانستنمیشنااینکهیلیلبهویکهیاریوجیی

 .است

کیتاهعمرازفراتربهرنگیهمدافکاروآثارمیثرعمر

تبلیغفکریپرورشکانینتیسدبعضاًکهاوهایقصه.اوست

میانیرراپرستینفسازعاریگراییقهرماننیعی،شدندمی

.یایرواججیاننسل

 
ونییسقصهشاعر،رحماندوستمصطفی

یرنیجیان،وکییکهایکتابمترج 

همدانیر۰۹۲۳سالاهمتیرروزنخستین

هیرتبهاثر۰۱۱ازبیشاواز.آمدینیابه

برایشعرمجمیعهویاستانمجمیعه

استشدهمنتشرنیجیانانوکییکان بهاوهایکتابتیراژ.

میانآنازکهرسدمینسخهمیلییننی وپنجازبیش

 :کریاشارهزیرآثاربهتیانمی

 آسانفرهن  -

 هاالمرلضربفرهن  -

 نیازشهایترانه -

بابازی"و"انگشتپنجقصه"شعرهایمجمیعه -

و.یاریایرانفیلکلیرایبیاتیرریشهکه"انگشت

نیزیظدسیزبانبهمجمیعهایناشعارازتعدایی

 .استشدهترجمه

ایبیاتونییسییاستانتدریسبهاکنینرحماندوست

بخشیلئمسعنیانبهواستمشغیلنیجیانانوکییکان

 .کندمیفعالیتملیکتابخانهیرکییکانخارجیهایکتاب

 :آثارشازبرخی

 خندیده آسمان 

 استشیرینبازی 

 گنجشکبراییرسی 

 یرتاریکیتیپ 

 ویار مییوستراهابچه... 

 

و۰۱۱۰جین۰۱زایه)پروستمارسل

۰۳۲۲نیامبر۰۱یرگذشته عاهرمنییسنده(

و بعیشیخویتحساسوی.استفرانسیی

.آمیختمایرازراهنروایبیاتبهیلبستگی

یررانیجیانییورانبیماری،ضعقوجسمیناتیانییلیلبه

.نمییتنهاییواندیشیدنهریرازیاییوقتوگذراندخانه

.بییایبیاتوفلسفهروانشناسی،یشیفتهجیانیهایسالیر

مزمنبیمارییحملهازپسنقاهتیورانیرپروست

تنهاکهاندیشیدجدیدرمانیمیضیعبه،اشتنفسی
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نباشدساختگیهایعشروماجراهاازایمجمیعه پییر.

بییعظی ایبیاثریکآفرینشبرایفلسفیمضمینی زمان.

بناها،تارفتپاریسبهبارهاوبارها.شدیاستانجیهرواهل

 .کندحکخیینذهیرراخیرشیدیروبواندازهاچش 

شاملایمجمیعه"رفتهیستاززمانجستجیییر"رمان

ازمستقلحالعینیروپییستهمیضیعیتیباکتابیازیه

بعدوقبل شماربهبیست قرنیبرجستهرماناثراین.

ژان"رقبایشتنهابرآنژرفایوهنرینظرازکهرویمی

 .یاریبرتری"اولیسوکریستق

سازیجملهوفرانسهزبانازپروستمارسلایهاستفنحیه

ازکلیبهراآنبیی،فرانسهایبیاتیرنیوبدیعشکلیکهاو

مهدی"راکتاباین.کندمیمتمایزهمزمانشایبیآثارسایر

نمییهمنتشرراآنمرکزنشروترجمهفارسیبه"سحابی

 .است

ریییآبسهوپهلیسینهاثربر۰۳۲۲سالیرپروست

.شدسیریهخاکبهپر شزیرویرگذشت

 
امریکاایلینییزیر۰۱۳۳جی ی۲۰ریهمینگییارنست

گشییجهانبهچش  اوازنیشتنیرارنستخاصسبک.

سریاولین۰۳۲۹سالیر.ساختفریبهمنحصراینییسنده

شدمنتشر"مازمانهیر"نا باکیتاهشهاییاستان بهکه.

جن یرباریواو.بیینیشتنیراوخاصسبکیگییاخیبی

و.شدساکنفلیریداایالتیرآنازپسوکریشرکتاسیانیا

میرگانهاری"ماجرایمانندارزشیپرآثارنیشتنبه

همینگییارنستییگروییگیکتاباین.پریاخت"قاچاقچی

.یهدمینشانخیبیبهاوستاجتماعیوجدانهمانکهرا

ازییگریکییرتریروشنبسیارنحیبهوییگیهمینهچنانچ

بهکهاثری"زنندمیراکهمرگناقی "نا بهاوشاهکارهای

ترجمه"آیندمییرهدابهکهبرایهازن "عنیانتحتیلد

.یافتتجلیشده،

وپیرمری"نا بهخییجاویانشاهکار۰۳۹۲سالیراو

هعییایبیعظمتاوجبهوییرآورتحریررشتهبهرا"یریا

کری یروپیلیتزرجایزهیریافتبه۰۳۹۹سالریاثراین.

گرییدنایلنیبلجایزهیریافتبه۰۳۹۹سال ارنست.

ازیکیاومرگباویرگذشت۰۳۱۰سالیرهمینگیی

 ■.رفتمیانازآمریکاایبیهایچهرهترینیرخشان

 








 :منابع

 رهییسایت

 تکتابدوسسایت

www.aftab.ir 
پدیاویکی
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   در کانون « مهدی رضایی»نوشته  «آواز گوسفندها»گزارش جلسه نقد و بررسی مجموعه داستان   

 ادبیات ایران


سرینشست بهاراز یر۳۹هایفصل ایران ایبیات کانین

جلسهنقدوبررسیمجمیعهیاستاناینکانین،۹۱۱نشست

باحضیرنییسندهو«ضاییمهدیر»نیشته«آوازگیسفندها»

عنیانبه«علیرضامحمیییایرانمهر»و«محمدرضاگییرزی»

منتقدانجلسهبرگزارشد.

رابرای«مریاسکلتی»یاستانکیتاه«مهدیرضایی»ابتدا

به«علیرضامحمودیایرانمهر»حضارخیاندوپسازآن

من کری: آیاز چنین سخنانشرا جلسه اولینمنتقد عنیان

بخشحبته یو به را های 

می آنتقسی  اول بخش کن .

 خیی رضایی»یرباره «مهدی

یرباره آن یو  بخش و است

عاقه علتو کتاباست. خیی

حضیر یرمراس کتاباو،اول

آن مهدیرضاییاستو خیی

ه بهاینیلیلکهاینآی یه

همه تقریباً که است سال

بسیارارزشمنداست.وآنکندکهاشراوققکاریمیزندگی

نییساستوانتشارآثارهاییاستانبهنیعیجمعکرینبچه

تیانندآثارخییرامنتشرکنند.نییسندگانیکهبهسختیمی

وایارهسایتعظی کانینفرهنگیچیکوانتشارماهنامه

ارسالمی نفر برایهزاران وایبیاتیاستانیچیککه شیی

ختصیکروزویوروزیایکسالویوسالهاماینفعالیت

بیوقفهبهاینفعالیت بلکهیهسالاستکهاو هاینیست.

است.ایبیمی اینجهتارزشمند اینبرایمناز و پریازی

معنیرویچینتازمانیکهایبیاتخیاندهنشیی،کلماتیبی

کایذهستند.

بدیلبهیکشییتایبیاتزمانیکاربرییاریکهخیاندهمی

شیی.وعملیرایرجامعهاثراجتماعیوتعاملاجتماعیمی

می هیرتانجا  انقابی که نیست معنا این به عمل شیی.

بگیرییاچیزییراخا جامعهتغییربدهد.منظیرایناست

کهیاستانخیاندهشییبهجهتلذتبرینواستفایه،حتی

بهعنیانیکقرصخیاب.

استکهمهدیرضاییعمرشراگذاشتهبرایواینکاری

اشبسیاراینکار،وازاینجهتمنهاییاستاننییسی





از همیشه که هست ه  یلیل همین به است. ارزشمند

اشهست .هایایبیحامیاناویرفعالیت

بهخا ریاشتهباشیدوقتیآی  تنهاهستندوواینرا ها

عرضهخییشانرانداریوبراییورازه هستند،وقتیامکان

فرامیش زمان مرور به ندارند را جایی اثرشان شدن خیانده

شیند.واینکهتیچراییراروشننگهیاریوکمککنیمی

آی  یککه که جایی حتی ایران، نقاط یورترین یر ها

یاستان نداری، میکتابفروشی نیشته که را روز شیی،های

بزنند،کاربزرگیاست.مناسمشرابخیانندوبتیانندحری

گذار اعتباربخشیبهایبیات.می

انتشار و نیشتن از ییر ایبیات

بزرگ کار کهآنبه یاری ترینیاز

من است. یاین اعتبار و تبلیغات

خدمتنمینه را گیی ی می تان

می کتاب بررسی به پریاز .وبعد

منتشر کتاب وقتی ینیا هرجای

استاتفاقیهیرتشییوقرارمی

نمی گذاشته نقد جلسه یک فقد برایبگیری، بلکه شیی.

زنند.نهبهاینمعناشییوبیلبیریمیهاتیزر راحیمیکتاب

کهکتابفقدخیاندهشییبلکهبهعنیانیککا بهجامعه

شییتااستفایهبشیی.معرفیمی

مجمیعه با رضایی مهدی که است کاری یقیقاً این

برجسته از وییگییکی یاستانترین مشترک هایهای
 مجمیعه واقعاین سطح یک از که است بهاین گرا

گینه به یا و شگفت یا ییگرسیررظالیس  مختلق های
میحرکتمی تجریدی حالت و کهکند کاری و شیی،

تکنیک با هرنییسنده برای متفاوت شگریهای و ها
 یهد،جالباست.یاستانانجا می
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میلیتفعا نمینههایشانجا  از یکیییگر آنیهد. هایبارز

مهدی اسکلتی مری یاستان که است یهباشی علی آقای

یاستانخیاه  نقد  یل یر است. تقدی شده او رضاییبه

علییهباشی به مهدیرضاییاینیاستانرا چرا گفتکه

تقدی کریهاست.

کتابمی نقد سراغ منهایمهدیرضاییبه اولرو  یر .

هایاینمجمیعهخیلیهمگننیستند،بایدگیی کهیاستان

برجسته از یکی یارند. مشترک وییگی چند ترینولی

هایاینمجمیعهایناستکهازهایمشترکیاستانوییگی

بهگینهیکسطحواقع بهسیررظالیس یاشگفتویا هایگرا

کندوحالتمختلقییگرحرکتمی

می کهشتجریدی کاری و یی،

تکنیک با شگریهاینییسنده و ها

می انجا  یاستان هر برای متفاوت

یهد،جالباست.

اسکلتی مری یاستان یر مراً

یکخیلی یرباره خینسریانه خیلی

می هحبت ییرواقع ترکیبامر واقع امر با چنان ولی کند

کنیدکهیربارهیککندکهیراواسدیاستانفرامیشمیمی

کند.عجیبویریبهحبتمیچیز

یارند.یاستان استعاری کیفیت اکرراً مجمیعه این های

می را مفهیمی اینکه قالبیعنی از و کنند منتقل خیاهند

کنند.استعارهاستفایهمی

یاستانایننیستکهبخیاهی بگییی  یر معنایاستعاره

گاهیوقت کهمیچیزیبدیاخیباست. گییی استعاره،ها

می چهارچیبخاصهحبتفکر یا یکعقیده یرباره کنی 

خیاهدچیزیبهمابقبی ند.کندکهمیمی

نمی کار اینطیری عماً یاستانیاستعاره استعاره کند.

کلماتمجمیعه یور به مرلیکهاله استکه معانی از ای

لرزند.می

علی چیست؟ یهباشی علی با یاستان این ارتباط حا 

ک منتشریهباشی را بخارا مجله که مطبیعاتی یک یست؟

میمی تاش  ریقی هر از مه کند. از یکی که ترینکند

مه  منتشرکند. ترینمقا تیررابطهمجاتاینمملکترا

تیانیدیرمجلهبخارابخیانید.اینآی باتاریخوایبیاترامی

اشراپایکارگذاشتهاست.زندگی

هاییباشدکهینیاستانیربارهآی پسعجیبنیستکها

گذارندبدوناینکهانتظاریازآنشانراپایچیزیمیزندگی

نهایتمی یر و باشند. آنآی یاشته از بتبینی که وها ها

میمجسمه خییشاننداری.هاییساخته شباهتیبه که شیی

کشییرکشیرماست.کهبهنیعیهمانمسئلهنخبه

  از آننییسنده یر واقعیت سطح که یاستان یک ریر

نزییکمی میقعیتسیررظال به و شده، میتبخیر آیدشیی،

تیانیدمابهکندکهشمامییکمفهمی استعاریرابیانمی

ازاهاییبرایشیرجامعهپیداکنید.

اینمجمیعههایهاییاستکهیربیشتریاستانایناتفا 

نقد سعیمی یر است. یاستانافتایه کن نسبتبهیوسه

هاهحبتکن .بیشترتمرکزیاشتهباش وبیشتریربارهآن

یاستان یکاکرر آثار یای به را من مجمیعه این های

نییسایتالیاییهستبهنا یاستان

اندازی.ایننهبهاینیینیبیتزاتیمی

هیرت کار یر تقلیدی که معنی

ایبیات هرحال به استولی گرفته

شاخه ه هایشبهیرختیاستکه

وهلاست.

این یاستان اولین نظرمن به

 نا  به کمه»مجمیعه چیزی یه انگار این« یاستان بهترین

و سیررظال از سطیحی ما یاستان این یر است. مجمیعه

یاستان چنین میاجهی . ه  اهطاحاًشگفت را هایی

میقعیتمییاستان حایثههای آن یر یعنی اتفا اگییند. ی

افتد.نمی

شمافقدبایکمیقعیتسروکاریاریداماینمیقعیتپر

رابطه یر اضطراباست. استر و هایاینهایشخصیتاز

می حس یقیقاً کهیاستان است ک  چیزی انگار که شیی

مشخصنیستآنچیزک چیستواینخیلیشبیهزندگی

تچیست؟هاییکهوقتیبیرسیازکسیمشکلاست.زندگی

یاندکهآنمشکلچیست.یرآوریامایقیقاًنمیهزاریلیلمی

گذاریکهآنرااینیاستاننییسنده،انگشترویچیزینمی

همانکیفیتزندگی آنک مشخصکند. چیزییر ایکه

شیی.استبهتصییرکشیدهمی

هیچبعضییاستان است. نیع همین از ه  گاههایکارور

ا حری نمییرباره مشخصی هحبت حریهلی چین شیی.

اشحریزی.انگارتیانیربارهاهلیانقدرمخییاستکهنمی

مهدیرضایییهچیزیکمهازهمانکیفیتیاستان هاست.

هایمیقعیتاینمجمیعهبهشکلبهنظرتیانستهیریاستان

هاراپریاختکند.خیبیآن

 گودرزیسیس سخنمحمدرضا جلسه منتقد انییگر

خییراچنینآیازکری:

سطح که یکداستان طریق از نویسنده

شده تبخیر آن در موقعیتواقعیت به و ،

آیدیکمفهمومشود،میسوررئالنزدیکمی

بیانمی توانیدماکندکهشمامیاستعاریرا

بهازاهاییبرایشدرجامعهپیداکنید.
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 مجمیعه کیتاه۳این یاستان

می که وییگیاست با هایتیان

بندیشاناینگینه بقهمشترک

 که واقع۹کری گراییاستان

یاستان که است هایاجتماعی

شد» چی «نفهمید  ،«شر »،

کن» آزای کن، «نیت یه»، اهن

بیی وضعی چهارمی« البته که

است.پرروان-روانشناختی یشانه

یاستانواقع «جیشچرکین»گراینماییناستیو آواز»و

گیسفندها اسکلتی»یاستان«. یاستان«مری و تمریلیاست.

یهچیزیکمه» انگار یاستان« اسب»یاستانمدرناستو

 ۳شماره با« نییسنده آن یر که است فرایاستان یک ه 

شیی.هاییاستانواریتعاملمیشخصیت

هازلحاظژانریاینمجمیعهیکدستنیستاماهرچندک

 می۱یر ویاستان اجتماعی، مفاهی  ییدیه اشتراک تیان

 یاستان همان مرل یید. را آن اسکلتی»انتقال مری که«

ایکهیرزمانهایازخییگذشتههدفشنشانیاینانسان

شان.هانیستمگربعدازمرگشانکسیقدریانآنحیات

ا۱ ایننشانیاستان راویاولشخصیاری. ینمجمیعه

یاستان اکرر که است آن هایهنده

گرایانههستند.یعنیکانینروایتیرون

یرونیاستویکذهنیتمرکزییاری 

این ذهن یر رسیخ با نییسنده و

از ریرروایتشخصیت هاسعیکریه

آنیرونرامنتقلکند.

یاستاناوله کهمدرناستشبیه

 یاستانیاستانبه معمی ً نیست. متعاری مدرن هایهای

مدرنمینثومذکر،یککلیشهاست.اماتفاوتیاستکهاین

یاستانراخاصکریهوازکلیشهبیینیورکریهاست،رازو

رمزیاستکهیررابطهباآنپیرزنوجیییاریکهاینرابا

ینییسندههایمشابهخییشمتفاوتکریه.یعنیامضانمینه

اثرمی یر تکراریرا بینی کهبهری آنکهمدرناستاما

نیستچینازمنظرییگریبهآنتیجهکریهاست.

یاستان این همه نیمهیر از یا پایان یر عنصری یک ها

می نشان را خییش بعد، به ازیاستان را خییش که یهد

تغییر»ییدگکند.یابهتعبیرییساییمییاستانواقعییورمی

وگفت کهمعمی ًیرقسمتیو یاستاناین«سطحواقعیت

افتد.اتفا می

اکرریاستان یر آنایناتفاقات، راهاییکهنیشتهشده ها

کندامامهدیوارویکبارمصریمیهایلطیفهشبیهیاستان

انجا  بلکهتغییرسطحواقعیترا رضاییبهاینیا نیفتایه.

ا با فاهلهیایه. عنصر از کار کریهین استفایه روایی گیری

نمی ایجای تغییر این اگر یعنی نیعیاست. به خیاننده شد،

شدولیوقتیاینتغییرایمیمتیسلبههمزایپنداریکلیشه

می میاینجا ایجای فاهله متن و خیاننده بین شیی.شیی،

ن،هاخیلیخیباست.امافقدیرسهیاستاگفتگیییاستان

تیجیهیبرایمحاورهیاریبدنهروایتمحاوره ایاست،ظاهراً

امابهنظرمناینتیجیهیرستنیست.

یاستان از تا سه یر اینخیلیخیب نز استو بارز ها

است. نزعنصریاستکه یلتاریخازعبیدزاکانیوییره

می اثر به جذابی وجه امروز آیرونیتا ایجای باعث و یهد

ییکهمخا بچیزهاییراخییشکشقکند.شمی

یاستان کلی مشترکو مساظل یراین ایامه یر و بیی ها

کن .یریاستاناولهاهحبتمیرابطهبایکییوتاازیاستان

کهوجهتاویلییاری،ایناستکهچه«انگاریهچیزیکمه»

کند؟یعنیاینکنجکاویبرایچیزپیرزنراویراجذبمی

ا میما پیرزنیجای لب از که تیهیفی به تیجه با که شیی

مذکرمی برای مینث جاذبه یاری که سنی به تیجه با کند،

است. رمز و راز خیی این نیست.

هایییرمتنهستکهذهنمارانشانه

آنزنبه عشرپایدار آیا مشغیلکند.

مریه باشیهر نیست؟ عامل این اش

راویبازنتیجهبهاینکهبحرانروابد

زنش هحبت که هرجایی یعنی است.

هاییبهوجییشیییکسریاشکالمی

آیدامایربرخیریبااینپیرزنچنینچیزینیست.می

پسنیعنامتعارفییرکششراوینسبتبهپیرزنهست.

هااینباشدکهعایرراوینسبتبهتئاترتیاندیکیازآنمی

یاری ه  پیرزن را سینما خیبهحبتو خیلیراحتو و

شیی.تریمیکند.همینباعثارتباطخیبوعمیرمی

اینجزنگاری یر رقص و خیرین قهیه ییدن، فیل  ها،

هاییکهیاستانخیلیجالباست.بهخصیصرقصوحالت

یهد.گیرند،بعدییگریبهیاستانمیاینیوبهه می

منخیلیحا اینکهبرایپیرزنراویچهچیزییا ریرا

شییوارتباطبرقرارنکری .یکخایرزندگیراویییدهمی

شییکهانگاریهچیزییرپایانیاستانبااینجملهتما می

کمهکهاس یاستانه هست.

قهوهجزنگاری دیدن، فیلم ها،

اینداستانخیلی رقصدر خوردنو

و رقص خصوص به است. جالب

گیرند،هاییکهایندوبههممیحالت

دهد.ددیگریبهداستانمیبع
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ارجاعمی یهد؟بهنظرمناینکهیهچیزیکمهبهکجا

ایناستکهزنراوییکلیستبرایخریدیاریوییدیه

آنیا تهیه به مجبیر را مری و کند تکمیل را آن که هاری

بعدازخریدتلییزیینمریاززنمیمی پرسدکهلیستکند.

کاملشد؟ییگرچیزیک نیست؟زنبا

گییدهمهچیزرییقشدهخیشحالیمی

این بعداز اما ییگرچیزیک نیست. و

می مری زن، چیزیگفته یه انگار گیید

ب چین و میکمه. اضافه بغض وا کند

بیندوانگارهمانچیزیکهیرپیرزنمی

مایحتاجوعاملارتباطمی یعنیاینلیست، ک است. شیی،

ییدیهروزمره،کاملاستاماآنچیزیکهک استارتبا ی

ا ذهانیاستکهاستکهبینراویوزنیاهمانرابطهبین

بغضمی اینتعبیراس یاسبا با تانه مناسباست.گیید.

می که جمله آن یا که پیری»گیید احسا  مقابلش یر

میقعیتپیرزناسترا«کری .می تجلیکهیر آنتجربهو

یهد.نشانمی

یریاستانمریاسکلتی،کهگفت تمریلاست،مرییاست

بخشد.شخصیتیاستکهیرکههمهچیزشرابهییگرانمی

ندا تیجهی او به بیینش کافهزنده نیستری. حاضر چی

خیاهدبگییدکهلیمیناییباقیمتک بدهد.یاستانانگارمی

گیرنده همه آنمری  به که زمانی تا یعنی چیزیاند. ها

خیاهیچیزیازکنندامازمانیکهمییهیبهتیتیجهمیمی

کند.هابگیریکسیتیجهنمیآن

تیانددکهمیکنناشرایرستمیامابعدازمرگشمجسمه

پرستییراکررجیامعباشد.حتیزنباز،ستایشمرگومریه

اوکهقباًبحثسیرترامطرحکریه،وقتیمریظاهرشرااز

مییستمی نگاه تغییر او نظر یریهد، به چیزیکه یهد.

یاستانمبه بییایناستکهیربخشاولیاستاناینفری

هاستمنخیلیاعتقاییبهآنکاماًفطریوبا نیبخشند

می یاستان پایان یر و آخرندار  بخشندگی یو که بینی 

یاستانکاماًخییآگاهاست.

 یاستان میری شد»یر چی نفهمید  یکواقع« گرایکه

چش معلشزیهکشبهآمیزیباخداجتماعیاستکهیانش

یر کمککند. او به که اجتماعیتاشیاری یکمدیکار و

آمیزهاییهست.آیایررابطهبایکیانشاستانبازه ابها ی

وخطایاواحتیاجیبهپلیسهست؟

ذهن کمکتداعییر به برگشتزمانی سریرفتو یه

می تداعیشخصیت این به تیجه با است. خیب که هاشیی

برایمامی سازی.زندگیتباهانسانینییسندهزندگیراویرا

تباه. یکجامعه پدرشویر مستبدانه برخیری استو فقر

کند.معل ومایروهیچکسبهاینرح نمی

یک یر که است رنج روایت یاستان، معنایی محیر بعد

آن به ه  مایر پدرو اختافات استکه میقعیتخانیایگی

می میاضافه یاستان بگییدشیی. خیاهد

این اگر آنکه برخیری حتی هستو ها

یجایمیقعیتروانیاستکهمعل ،باعثا

خد تیجیهاو کاماً و کند پرت کشرا

ییگر آی  این که متن. یر است شده

بهخصیصبا آستانهتحملشتما شده.

البتهخیلییر خیبیبهماآنجمله هایناسنجیدهمعل .

میمی ما به یعنییر اخاقیکه استکهیهد این یهد

شانرابینید،بزنیدچش ارمیخیلیتحملنکنیداگرخیلیآز

یربیاورید.اینخیلیخیباستبهنظرمن.مرلیاستانآواز

هاهستند.گییدخیلیازخرهابهترازآی گیسفندهاکهمی

یرمجمیعآنچیزیکهیرذهننییسندهاستآن غیانی

پیشیده خیباستکه ه  خیلی استو پیشیده استکه

■ است.




 

 

ذهن در که چیزی آن درمجموع
استآنطغیانیاستکه نویسنده
خوب هم خیلی و است پوشیده

 استکهپوشیدهاست.
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 های کوتاه جهان هترین داستانبررسی ب 
«اهللسیقروح»؛«یونالدبارتلمی»نییسنده



 .کردیم می دیتهد را یلبک ماندوست ما از یبعض
خا ربهرایکُلبیوستمانکهبییهامدتماازیبعض

بیی،یرآوریهراشیرشگرییحا وکریی میدیتهدرفتارش

کهکریمنجروجریلبکُ. یبزنیارش یگرفت یتصمنیبنابرا

راشیرشکهکریینمانکار)یرآوریهراشیرشک کیحا 

گفت.شییاعدا بهمحکی کهشییینملییل(استیرآوریه

یلیخاستد لنیابهما.آورندییرمراشیرشیگاههمهکه

چهییارزنمراس یرخیاهدیمیلش یدیپرس. ینکریتیجه

ک کییولکندیمفکربهشگفت.یشینیاختهیقیمیسنیع

قالزویکهکری اشیحالمن.رییبگ یتصمتاکشدیم یل

دیبااست،ارکستررهبرکههاواریچینبکندراهیقض

یجیرچهکند،نیتمرهاآنباکند،استخدا رانیازندگان

استنکریهمعلی رافشیتکلهنیزیوقتکندشروع یکُلب.

هاواری.استبییهیزیاچهار یسمفینشرعاشهیهمکهگفت

«یریتأخکیتاکت»کینیاکهگفت

یاجراکهیانندیمهمهواست

واستممکنرییباًیتقریزیایهاآهن 

تازهری،یگیموقتهاهفتهآننیتمر

با رابییجهتهکر،گروهوارکسترابعای

آوریمی .«باشیمنطق»:گفتیکُلببه.

کهیزیچکیوگریییمگفتیکُلب

.کندیمدایپنباشدشا قدرآن

بییهانامهیعیتمتننگرانییه هانامهیعیتازیکیاگر.

خاییکُلبزینیارشکیب؟یچبرسد نئیمسیستبه

چهازمیضیعکهدندیفهمیمقبلازمسئی ناگروبییقانین

یستشانازیکارهروآمدندیماییزاحتمالبهاست،قرار

زندیبره بهرابساطتاکریندیمآمدیبرم یرستگفت من.

است،قانینخایقطع یربهباًیتقریکُلبزینیارکهاست

چین یبزنیارشکه ییاشتحرکاماًیاخاقلحاظازما

تعلرمابهیتیاهمباوگیناگینلیی بهوبیییوستمان

بیییرآوریهه راششیرگذشتههانیاازویاشت میافقت.

یعیتکهیآیمکهباشدیجیرهانامهیعیتمتنکه یکری

که یگرفت یتصم.استیچبهیچکهنشییخا رجمعشده،

یکُلبیآقابهمربیطییماجرا»: یکناشاره«ماجرا»به

کایذوشدانتخابکاتالیگازقشن خدیستکی.«امزیلیو

چاپینبالگفتمگنی . یبریاشته رن کر 

باکهبداندخیاستیموروییمهانامهیعیت

مشروبکرییمفکریکُلب.نهای یکنیمییرایپذه مشروب

اوبهیوستانهما.بییهانهیهزنگرانیولباشدیخیبکاریاین

یوستانماهانیاازگذشتهوستینمه هانهیهزکه یگفت

یورنتیانندزشیعزیوستانازروهگکیاگرو یبییزشیعز

نیاپسبکنند،یرخشانک کیکارکیوشیندجمعه 

تیاندیمه خییشدیپرسیکُلبخیری؟یمییریچهبهایین

!«حتماً»: یگفتما.بخیریمشروبماجراازقبل

هچیبیبعدکار بیییاری ازقدرهاآنماازکدا چیه.

مهند کهتامسیول ،یآورییمنیرسریاریهچیبی راح

وگریییمقدیمییهاکتابیتیروییمکهگفتاستمعمار

کشدیمرااشنقشه نیترمه آمد،یمایشیکهییجاآنتا.

حسابباگفت.کندکارخیبکقیهچییرکهبیینیازیچ

چهارهدازترشیبدینبایسرانگشتیهمحاسبوکارگرومیای

نیا:»گفتهاواری.بخیریآبمانیبرای ر

همه چیبمنظیرش بدتامسگفت!«

بییهسرخهندل کیبابا،نهگفتتامس.

کاجچیبدیپرسکتیریو.خیبکاجچیب

دیآینمنظربه«خا »جیرکینشدهرن 

بدونشیییمکهکریمیفکرتامسو

.کریاشرهیتیفندقیریسر

شستهوخیبدیباانیجرتما کهاستیرستگفت من

یار،یهچیبکییبرای رچهارهدیولشیی،انجا رفتهو

ها،نیاهمهونیازندگانها،نامهیعیتمشروب،مخارجیبا 

یرختکیازماچرااهاًویاریزورک کیکری یمفکر

یایآوری؟یهرچایگلخیشبلیطکی یکریینماستفایه

میقعآنباشد،جینماهیتیییارزنبییقرارچینکهکری 

کییرختخییفقدنهویارندیباشکیهیهابرگهایرخت

یسنتهدیرهدکارکییهد،یمآی بهعتی باحسا جیر

یربیرخصیصبهاسته  یزن رحمشغیلکهتامس.

ییارزنیرکهآوریایمانیبهبیی،پاکتکیپشتیاریهچیب

باشدآسمانبهچشممانکیدیباخدایهشیهمبازیفضایر

رییبگبارانمبایا هینظرازکهگفتکتیریو. بازیفضای

کهکریه اشارهیولرویخانه،کیلباناًیاحد،یآیمخیشش

یبراکهباشده شهرتاجاآنفاهلهبهحیاسماندیبا

وآمدندیماجرامحلبهکهرهییونیازندگانوهامهمان

.نشییزحمتباسباگشتند،یبرم

کهبودهامدتماازبعضی
رفتارشخاطربهراکُلبیدوستمان
دیگرحاالوکردیممیتهدید
بنابراینبود،درآوردهراشورش
 .بزنیمارشدگرفتیمتصمیم
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یهیکراآژانسکهکریندنگاهیهربههمهمیقعنیایر

هربتیاندکندیمفکرکهگفتیهر.یاشتینیکامولیاتیمب

دیباهارانندهبهیولکندوجیرجفتنیمیزیل یبخیاهچندتا

وستندینیکُلبیوستانهارانندهکهکریاضافه.یاییستمزی

 یتقدییستیوراشانسرویسکهیاشتانتظارشییینم

نبییندترکمکههانیازندهوباریمتصدازکنند، کهگفت.

نیتدفمراس یبرااکرراًکهیارینیمیزیلیهحدویخییش

کارشهمیوستانبهیزنگتیاندیماحتما ًوشیییماستفایه

ورونیبمراس اگروکندجیره گریییتایوازیهیهوبزند

جیرکیایچایرفکرکهاستبهترشیی،انجا بازیفضایر

ارکستریاعضاورؤسایبرایسرپناه اقلتا یباشبانیسا

کهکرییمفکرآمد،یمبارانییارزنمراس یراگرچینباشد

یار،یهچیبویرختیهیرباراما.دیاییربگندشاستممکن

انتخابکهیکریمفکرواقعاً.نداشتیفرقکهخییشیبرا

.بییاومالییارزنچینباشدیکُلبخییبادیبایونیانیب

ک کیماآوری،یمیرراشیرشیگاهیکسهرگفتیکُلب

باباًیتقرهاواری ؟یبیینشدهیمقررات

قباًهانیامیرییرکهگفتخشینت

راکدا یکُلبکهنیاواستشدهبحث

یکُلبیرخت؟اییاریهچیبخیاهد،یم

یهجیخیرخیاستتیاندیمکهدیپرس

.تیاندینمنهگفتهاواریوکندآتش

چش کییعنیآتش،یهجیخکهگفت

بهرایکُلبنفسفقدکهگاریسنیآخریبراخییکشانوبند

هیبققراریاینتأثیرتحتیبرایکُلبنبیی ز بری،یمهیروت

.بییافتایهسریرییتییحسابگرییچیناوریییربشینما

یرختنبیی،زهایچآنمنظیرشاست،متأسقگفتیکُلب

یاشتکهراییاریچیبه رححرصباتامس.کریانتخابرا

.کریمچالهد،یکشیم

شدجایهحبتبعد جایبهواقعاًماکهدیپرستیپ.

 ،یکناستفایهیرختازبییقراراگرچین ؟ییاراجیاحت

هحلقشدیم وکری یتنظیمناسبسطحکییرراریای

یهندلکیدنییپابیرییزیچکییروازبایستفقدیکُلب

یهرچایهیچارپاای یاشتشکیلیخخییشتیپعاوهبه.

پرسهکشیریتینباشدوابستهییجابهکهیمستقلجایکه

اند،گذاشتهکنارکاماًرااعدا مجازاتکهحا ه آنبزند،

ایانگلستانبهپروازکیستیبااحتما ًوالبته،میقتر یبه

و یگرفتیمیجنیبیکایآمریکشیرهاازیکیایایاسیان

که یبفهم یتیانستیمقبلاز یرچه یرفتیمه اگریحت

کینهیواقعجایکیاست،یاحرفه یکنیمدایپکهیآیم

راکارستیندیبعوکندیمیجاییتفننکهپیلیهتشن

همهماببری؟رامایآبروهمهجلیوکندیبندسره 

ونییپابیرییزیچیروازفقددیبایکُلبکه یکریمیافقت

شدتبهیهمگچینباشددینباه یهندلزیچآنکهنیا

هکهنیهندلکیگذاشتن یکریاحسا  ریزآشیزخانهی

استیامل،خیشگلمانیرخت کاماًیدگاهییکهتامس.

یکُلبکهیایشنهاییپترسد،ینمه ینیآورازویاریمدرن

گفت.ستدیبامترسهقطربهبزرگیکی ستیگیکییرو

اگروکندیمنیتضمرایرمانویرستسقیطکیکارآن

آنگریییای،دهیعقرییتغیفعهکیدیپرکهنیاازبعدیکُلب

استرفتهوخیریهقلیگی کاربهباکهآوریایمانیبه.

یخروارماجرا،شدنزیآمتیمیفقیبرایاحرفهجاینگرفتن

مطمئنگرچهو یبییگذاشتهیکُلبخییگرینبهتیلئیمس

یآبروآخری وکندیمیشیستاقابلیاجرایکُلبکهبیی

یرکهاستشدهمعلی حالنیابازی،یرینمرایوستانش

یلیوکمیکیجماعتزاییآیمن،یابههیشبییهاتیمیقع

سهقطربهیکی ستیگیکیشیی،یم

ترارزانه ساختنشاحتما ًکهمتر،

یرجهیهبرنامکییاجراشیی،یمتما 

.کندیمنیتضم یسریزیرستراکی

تما کههنکشد،که« یس»حری

مرتبهکیبیی،ساکتمدتنیا

ازاستفایهاستممکنکهکریشنهاییپ

استیلطفه آخرشواستکارآترباشد، نابازبهتر یس

یکُلببه .یای یمحربهشمنودیپررنگشک ک یکُلب.

شدتبهیزیچیار، نابیجابه یسبهکرینفکرچین

ینفهمیبفهمکند،یمفکرآنبهیوقتآی واستندیناخیشا

یهدیمیستبهشتهیعحالت لکماواقعاًکری فکر.

حری یسیهیرباروجاآنندیبنشکهاستهنکیلطفیب

بارایکُلبزیتموتردنیپرمشکلماکهیوقتیرستبزند،

یفیرنیبنابرا. یبییکریهحلتامسیکی ستیگییهینظر

یوقتچینزی،دینباه را یسحریکهگفت فکربدون

شده،ستهبشاخهبهکهیمیسپری،یموزنشتما بایکُلب

همهنیاوروزهانیایره آنکند،یمزخمیرایرخت

ستیزدیمحبهاحترا  هدمهیرختخیاستی نمیکهما.

وکریمنبهیاقدرشناسانهنگاهیکُلب ؟یخیاستیمند،یبب

افتیانیپاییگریهما برگزارراحتزیچهمهماجراروزیر.

زیچکیکری،انتخابسرآخریکُلبکهیقیمیس)شد

اجراخیبیلیخه هابچهوهاواریوالگار،بیی،استانداری

اسکاچیسکیووکرینددایپحضیرهمهنگرفت،باران.(کریند

تمامکههنکشد،که«سیم»حرف
مرتبهیکبود،ساکتمدتاین

استفادهاستممکنکهکردپیشنهاد
کارآترباشد،طنابازبهترسیماز

 .کُلبیبهاستلطفیهمآخرشواست
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نشدتما ه گرییزیچچیهو رایمترسهیکی ستیگی.

ییروستاناتییتزبهخیبکهبییندزیهریسسبزرن 

آمدیم خا ربهبهترهمهازانیجرآنیرکهرایزیچیو.

یهیرباررایگفتنکهیوقتاستیکُلبقدریاننگاهآور ،یم

راشیرشهرگزکسچیهگرییکهیتیواقعوگفت  یس

.اوریییرن



یمتیلدیمهرشمترج :



-Donald Barthelme, 1931)بارتلمیدونالد

1989)

یربیست قرنیبرجستهنییسندگانازبارتلمییونالد

آوریلهفت یراو.استتجربیرمانوکیتاهیاستانیحیزه

همراه۰۳۹۲سالیر.شدمتیلدامریکافیایلفیاییر۰۳۹۰

ییههابتداییر.شدبزرگآنجایرورفتتگزا بهخانیایه

یرو تحصیلبهوشییمیهییستینیانشگاهواری۰۳۹۱

یر.ریازیپمیفلسفهوخا نییسندگیایبیات،نگاری،روزنامه

خبرنگارعنیانبهپستهییستینبعدهاوکیگاریروزنامه

ایرشتهمیانینشریهتأسیسازپسوشییمیکاربهمشغیل

.گیریمیبرعهدهراآنسریبیریفیر ،

مجمیعهاولین۰۳۱۹سالیربارتلمی

یکتربرگری،"عنیانباراخیییاستان

مدتبهپسآنازوکریمنتشر"ریاکالیگ

امریکامعاهرایبیاتپیشگامانازیههسه

بیی وقتتما استایورفتهییستینبه۰۳۱۹سالیراو.

شدشهراینیانشگاه متعدییایبیجیایزیبرندهبارتلمی.

شد کتاببهترینیجایزه،۰۳۱۱سالیرگیگنهای بیر :

شهری،زندگیکتاببرای۰۳۱۰سالیرتای یمجلهسال

۰۳۱۲سالیرکییکایبیاتیحیزهیرملیکتابیجایزه

یجایزهویریب،عجیبکمینشانیآتشماشینکتاببرای

یرجینز.اچجسییجایزه،۰۳۱۲سالیرزیبلیاونمیرتین

نامزینیز۰۳۱۲سالیرومریه،پدررمانبرای۰۳۱۱سال

ایبییجایزهملی،کتابمنتقدانمحفلیجایزهیریافت

تامیزآنجلسلسکتابیجایزهویاستانیحیزهیرکنرفا

۰۳۱۳سالجی ی۲۹یراو.شدیاستانشصتکتاببرای

.یرگذشتهییستینیرسر انبیماریبهابتاعلتبه





 :هارمان

 برفیسیید(۰۳۱۱) 

 مریهپدر(۰۳۱۹) 

 پارایایز(۰۳۱۱) 

 شاه(۰۳۳۱) 

 :یاستانمجمیعه

 لیگاریکایکتربرگری،(۰۳۱۹) 

رفتارهایناگفتنی،هایتمرین(۰۳۱۱) 

 ییر بیعی

 شهریزندگی(۰۳۱۱) 

 اندوه(۰۳۱۲) 

 آلییگناهلذت(۰۳۱۹) 

 آماتیرها(۰۳۱۱) 

 بزرگروزهای(۰۳۱۳) 

 یاستانشصت(۰۳۱۰) 

 یورخیلیشهرهایبهشبانه(۰۳۱۹) 

 سَ بار(۰۳۱۱) 

یاستانچهل(۰۳۱۱) 



دوستمانکلبیبعضیازما»نگاهیبهداستانکوتاه

:«کردیممیراتهدید

 بر یاستان نا  از که ،آیدمیهمانگینه

وینییسنده ایجای یرهدی یاستان

بانگه همراه شک و یویلی نیعی داشتن

یلهرهیروجییمخا بانخاصخییاست.

مدرننییسنده پست یاستان پدر که ای

ممکنلقبمی که تخیلی میضیعیکاماً برگزیدن با گیری،

هیچ باشد،است نداشته ه  واقع ینیای با محاکاتی گینه

جییآناستکهبااستفایهازعنصرتخیلبهعنیاناُ وپی

یاستان و ایبیات یریچهاسا  روینییسی، به تازه ای

 رهروان و خیییاستانیعرههمخا بان معاهر نییسی

بگشاید.

 یر و گن  بیان با ایپریهبارتلمی زیر، وججمات

کند.شروعیکه یفانییاستانشرایرابتدایاثرترسی می

یریای و مخا ببرنداشته سر یستاز پایاننیز تا استو

متا  می مدرنرا ذهنمخا بنیاندیشو بهناآرا  کند.

بیان با نیز پایان یر و کریه شیکه را خیاننده که نحیی

به حر کاماً خجماتی عجب بر عایی، و یانندهجانب

افزاید.می

خا ربهرایکُلبیوستمانکهبییهامدتماازیبعض»
بیی،یرآوریهراشیرشگرییحا وکریی میدیتهدرفتارش
«. یبزنیارش یگرفت یتصمنیبنابرا

یپردهبارتلمیبابیانگنگودر
داستانش اوج درجمالتزیر، را

 کند.ابتدایاثرترسیممی
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نتیجه این به همه چرا

متیجهنرسیده کِی از اند؟

یارشده اندکهبایدکلبیرا

کلبی رفتار کدا  بزنند؟

مظیر است؟ اعدا  مستحر

ازاینکهشیرشرایرآوریه

چیست؟وچرایارشبزنند؟

سیا تیکهبرایخیاننده

نیز پایان تا و بییه مبه 

می باقی پاسخ بدون مشابه که سیا تی یرهاآنمانند. را

شییانسانمدرنعصرحاضرمطرحمییروزمرهینیایواقعو

.ماندمیایباقیندهوهمچنانبدونپاسخقانعکن

 یربهباًیتقریکُلبزینیارکهاستیرستگفت من»
 ییاشتحرکاماًیاخاقلحاظازمااست،قانینخایقطع
باوگیناگینلیی بهوبیییوستمانچین یبزنیارشکه
ه راشیرشگذشتههانیاازویاشتتعلرمابهیتیاهم

«.بیییرآوریه
کلب گرفتهیوستان مجازاتش به تصمی  که همگیی اند،

حسابگر،حسا واهلحسابوکتابوباهیشهاییانسان

تما  تا هستند آن یرهدی ماجرا  یل تما  یر هستند.

به یوستعزیزشان شدن آویخته یار به و مجازات ماجرای

 نزییبرگیرندهکهخیییر-نحییمطلیبوبدونمشکل!

ذیری.باوسیا تما متنیعیتنامه،نیعانجا پ-گزندهاست

کایذ،پذیراییوییهوحتیوسایلجابجاییمدعیینراانتخاب

نمایندتامراسمییرخیرشأنکلبیاجراشیی.می

 بدونشکو عاییو سیرییشبههکا  راوییاستان،

نمایدبهنحییعاییوترییدناپذیربرایمخا ب راحیمی

یاند.یرامستحراعدا میکهیرایامه،کلب

ازسیییولتمنع کاریکههرچندمیقتاً اینمیان؛ یر

یجیخهشدهاستوهمچنینایاهاییکهمجرمینیرمقابل

می یر خییشان یوچندانآتشاز را یاستان  نز بار آورند،

کند.می

لحاظماجراییکه به بسته پایانی با نهایتیاستان یر و

ذهنیابدوخاتمهمی آشیبیکهیر لحاظشیکو به لیباز

یابد.گذاری،خاتمهمیمخا ببرجایمی

تیاندتاحدوییازباراندیشیدنبهکلماتوحیایثزیرمی

سنگینیاستانبکاهدوذهنراازیرگیریبرهاند:

  همراهییووجهمتضای)نیاختنمیسیقییرزماناعدا

(ومتنافراززندگینیعبشر

 استیزیاچهار یسمفینکهعاشرکلبی 

 سمفینی)-استممکنرییباًیتقریزیایهاآهن یاجرا

هایجدیدمیسیقیچهار آییزسرشاراستازجلیه یر.

رسدبینمیسیقیسنتیومدرنمیومانآخربهنظرمی

هدایپرکاشنیجن یرمی با قطعهبهآرامیو گیریو

 (.درسآیدبهپایانمیکهازیورمی

 است،قانینخایقطع یربهباًیتقریکُلبزینیار

حرکاماًیاخاقلحاظازیوستانش کهیانندمیخیی

.استیوستشانچینندبزنیارش

  کایذازقشن خدیستکیانتخاب و کر کاتالیگ

ها،پذیراییبامشروبوکلبینامهیعیترن برایچاپ

.شییمیهانهیهزکهنگران

 یرختانتخا ب آی بهعتی باحسا جیرکیکه

.یربیرخصیصبهاسته یسنتیهدوهدیرهدیم

  ستیزدیمحبهاحترا

 نهایتواقع یر راشیرشهرگزکسچیهگرییکهیتیو

.اوریییرن

بهنیعییوستانااعضایگروه راحیبرنامهاعدا کلبیی

اند:ملأاوه قابلت

 راستراویکهشخصیحسا وهیشیا -

 هاواریکهرهبرارکستراست -

 هابیینامهیعیتمتنهییکهنگران -

 استمعمارمهند کهتامس -

ینیکامولیاتیمبیهیکراکهآژانسیهر -

 ■ یاشت.
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 «جناب آقای رئیس جمهور»بررسی داستان کوتاه  

«یتامحمدیر»؛«گیبهایسین»نییسنده

 
۰۳۳۰اکتبر۰۱

واشنگتنییسی

پنسیلیانیاخیابان

کاخسفید

ایا تمتحدرظیسجمهیر

جنابآقایجیرجبیش



جنابآقایرظیسجمهیر

همینییروزبیی،قربان.بلهقربان،روزیکهباه آشناانگار

می بر  پیشچشمان  یکفانی یریاییزند،شدی ، مرل

.ا یزندگیفانیوسدیریای 

به خیب گفت  شما به که را کلماتی یار .اولین خا ر

تانباشد.مبارکخا رامیدوار شماه یر

 گفت  شما به بیی . ایستایه هق است»تیی بهتر چدار

فهمیدهبیییدمناهلویسکانسینهست واز)«قربان. شما

بعدش ویسکانسین.( یا است بهتر چدار بییید پرسیده من

آن و منزیید، چشمکیبه ه  شما زی . شما لبخندیبه

بییکهفهمید بینمارفاقتیشکلگرفته.میقع

 یرک  واقعاً که هستید کسی شما .کندیمفهمید 

کریقشد،چینکهنامهاینقدرخیاه یمآخببخشید.عذر

کفتررایفضلهشد بایستمالکایذی،اینناچارا نهمین

کهماح همین یر و رویآنپاککن ، ،دییفرمایمهظاز

لکشده.کمیا نامه

بازگییلحظه؟یاشت برایتاندینیبیم پرشکیهییدارمانرا

کفترافتایرویکایذ.البتهبهیفضلهکهیکهییککری یم

این روی با ، این از را نامه این من که بدانید اگر گمان 

فضلهوکفترویهیقض.آنوقتازس ینییمیرختبرایشما

.اهاًفکرشرابکنیداگردیکنیمناینچیزهازیایه تعجب

حضیریستمال به وضعیتی چه با نامه این نداشت  کایذی

نهمیانبستگان حالحاضر،نهیر!بگذری .یردیرسیمشما

هیچ افرایواحد ، از بیییداریقصهکسنیستکه ا اعما

و باشد؛ ا مینان شما برایجیمییه یمبه نقلشرا که

یاه گفت.البتهبهمحضاینکهعقلشبرسده خکیچیلی

ازآنجهتکهممکن منتها یرککند. اهمیتمیضیعرا و

کهبیشیاپسرتان،جیرجیابلییاستبانیباربارا

یرتگزا تشریقیاری،هنیزازحکایتسرجیخه ورن،ا ن

بی متحد ایا ت تفنگداران یگان محضعضی باشند، خبر

ا نسخه یک ا اع، ما از که را عکسی تقدی اندگرفتهز

کن یم عکسبه )این ورقهیگیشه. با یسمتچپاین

الصا شده.(آنکهماسکگاززیه،خییجنابعالیهستید.

 یرکهاستحضاریارید؛چینهمانا نزیهمنه کهماسک

قرصضدساحمیکروبی بهما هرروز .یایندیمیرقرارگاه،

اسکگاز ز نداشتی .خداوندا،منیرآنایا برایهمینم

امیدوار سیءبیش اما تما عمر قرصخیری ! از بریاشتتر

ا قربان، گنشیی از واقعاً هدا  استفایهیهاساحر میکروبی

 آن بیی، هاقرصکریه نجات مرا شکجان .ندییایمبدون

دا ،میکروبیهیهابمبیعنیاگرحتییکبار،گازشیطانی

 پخش هیا شدیمیر وخیاستیمو یماغ و یهن واری

آنوقتآنسینه قرمز،حاضریرا ،یهاقرصهایمابشیی،

پستسر که بییند یرراهشانشان جلیشان و کنند سد را

 که »بیایند ایشیطانی هی! خیابیهابمبهی میکروبی!

می باشه! یهناینسرباییدینخیر و یماغ تی برید زخیاید

نمیجانبر مگهشما نچنچنچ! یونیدامریکاکقامریکایی؟

تینروبدارید یپاتینوکشیرینیاست؟پسیمنیتربزرگ

ازهمینراهیکهاومدیدبرگریید.اهاًچطیرهبریدتییماغ

«ویهنخییخییشیطان:هدا حسینحا بزنیدبهچاک!

یریان ینم روز آن که ییگری منعرچیزهای به بستان

آوری،تانهستیاخیر،امامحضیایشریقخا رفرمیییدیر

همهاینراعرضکن کهروزورویتانازاجازهبدهیداولاز

آنروزهایجهنمیبیی؛هیااززوریایی،مغزآیمیزایراتیی

،عینهیتخ مرغآبپز،وماتازهازیفنبقایایپختیمکاه

بیگند مرزبان تا چند باوی بییی . شده خاص عراقی

خمیاره هحنهیخلشانانداز سر وقتی و بییی  آوریه را

ید.ازدیییمرسیدی ،اگربدانیدچهافتضاحیبییقربان!کاش

 به خسارتواریه میزان که بیرون راهایعراقجیپپریدی 

از یکی عین قربان، بزنی . تخمین هنرییهاشگاهینمااین

یکبیند.میآینییییرکبییکهآی یراخباریرمیزهان،ای،

تنیسیختهیهاتکهسیزوگییالسیاهکنده،پراززیالنی 

بایدومیوخاکووخینهایعراقوبدن اعترایکن شن.
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اینفکرفروبرو کهزندگیاینمنظرهمراوایاشتمدتییر

یورویرازویریبیاست.چهسفر

هآنروزبعدازظهررفتهبیی روتختبرایهمینبییک

.یاشت نیشت یمخیی وبهخان  ورنوجیمیکیچیلینامه

 از ایحملهبرایشان ازمیدازنخمیاره یکی یکهی که گفت 

 اشکلهسربازها زی: یای و تییچایر کری رظیسجمهیر!»را

ه!رسمیا نجمهیراومده!،رظیسهااحمررظیسجمهیر!یا َ

قد یو!دیشهقبه قد یو! البتهشدیممنمگرباور «! ؟

قربان!زی بیرون،د یییمشماراخیلیوقتبییخیابییدار

تکان آویزانبییولیاز وتجهیزاتیکهبهیهمهآنه با

انگارخیرییم تیی. که اولینکسیبیی  بیی . بالیرآوریه

تندآمدهرابکنیدچقدرهقایستایه،ییگرخییتانحسابش

یر باقییستهه سرجاهاشانبیی . یکچش بهه زین،

حاضر افتخاریهمهوشدند؛ و یرور با شمایرما انتظار

ایستایی .

کیپترتانپایینآمد،وچه یفانهلی

ناچاراً ما همه قربان. کری پا به شنی

وهاچش  افتایی  سرفه به بستی  را

هامانراسرکلهآخرخاکتقکریی و

یایتان قربان  ری. آن برگریاندی 

هلیییفعهدیآیم که زمیناولی به خیاست کیپترتان

بنشیند،چطیریکراستآمدرویسربچهها؟!یایتانهست

ه بیاشی وپخشوپاشدی ،مجبیرشدی یرثانیهآخر،از

یر گیرخرها گله عین شیر یست از که بقا راز فراربرنامه

.کنندیم

کیپترپیایهشدیدوفرماندهگریفیثبههلیبعدجنابعالیاز

یو و یای نظامی سا  البتهشما فرمانده. چایر تیی نفری

شماوفرماندهگریفیثراجعبهچهچیزهاییحرییان ینم

ایبییهباشد،چینیکفی محرمانهیهاحریزییدولیباید

ماندید.البتهیرتما آنیچایرچیزینزییکبهیوساعتتی

سرجامانایستایهبییی ،ومنبهخبریارمدتماهمان یر

 را حر این یه یمخیی  واحد، افرای قیل از خدمتتانکه

ایننبییکهبهعرضکن کهبرایماهیچافتخاریبا تراز

خبریار ترحال ک  بدانی  و باشی  آنازایستایه متر سی

ر ری متحدتر، ایا ت جمهیر تیضیحیرهظیس حال

کهیهایاستراتی بگیی  چه من و است. جنگی اضطراری

یرآمدید،چگینهمهارتخییرایررهبرییکوقتیازچایر

 شما یایید! نشان سیاردیتیانستیممملکت سایه خیلی

هیچحریوحدیریه پیشهلی بروید، کیپترتانبشییدو

امااینرفآمدینم تاریکرهبربرجستهنیست،یرستاست.

باید سانتسی بگیی کهآنروز بگذریداین یر اهاً قربان؟

چینشماعیضاینکهتشریقکرییمپیششماشاگریی !

بهتکتکببریدتییهلی و  ریهقما آمدیدبه کیپتر،

ایستاییدوبااوتکاورافرایروحیهیایید.یکییکیجلییهر

زیید. نزییکحری من به ترمیترهرچه عصبی شدید،

سرانجا بهمنرسیدید.شما.وزییمشد وقلب تندتندمی

رویمن،یسجمهیرایا تمتحد،یرستروبجیرجبیش،رظ

هیا یک شما هدای البته بییید! ایستایه  ورن، سرجیخه

و ماسکزیهمبه  که بیی یلیلشاین خب، اما گن بیی،

ر ایناستکههرکسماسکبزندهداشمبه بییید.منظی

ه نیستکههدای. بیعیاست.اماخب،این یرشیییم

 یارت هدای شبیه بشیی.یداراوهمه ستارگان جن  تیی

هدایشمااین یریشدهبیی.

 کشباوایدریارت منلحن یکتیار، ها

جیرخینسریوقشن .

حالخبریار هر شمابه و بیی  ایستایه

مانچداربینییربارههاحریآمدیدوآن

 فرمییید شما بعد شد؛ بدل و آزای»ری

پسر. «باش، پرسیدید من از پسر،»و

کار؟می چه اینجا اومدی یونی قربان،« بله گفت  من

هد گفت  متحد.»یرهد. ا یات شهروندان از یفاع و«برای

ی و آمدید بعدشجلی یرستگفتی. آفرین، فرمییید رشما

 فرمییید میمی»گیش  من کنییونی کار تیچه خیا 

می هدا !قهرمان؟ ماتحت بزنی کییت بری ه «خیا  من

قربان!»گفت  پریدید«بله یکهی شما گفت که بلند آنقدر

تیانچه و جلی یویدند محافظتان تا یو آن و راعقب، هاشان

بانرامن.اماقربان،یلیلاینکهبلهقریکلهگذاشتندپشت

آنلحظهآنهمهبلندگفت اینبییکههمهبفهمندمنیر

ازشخصرظیسجمهیر کهمستقیماً شدههایریستیریرا

کن کهشایدجلییباقیتکاورهاکمینمی.انکارا کریهتأیید

از گرفتهزیایه را خیی  ماحد هرحال به اما ه بابیی .

رفاقتیبهه زیهبییی ییگر.

یانید.ماه،حد بزنیدچهشد!البتهییگرخییتانمیوتاز

ماتحتیکمشتعربچفیهبهسرواقعاًبهکییترفتی ویر

ه زیی .

یرمی اکنین که یان  ویایارهحال هستید آزای ینیای

جزییینکتهامااجازهبدهیدچنداحتما ًسرتانشلیغاست

 کریی  آزای را کییت که آن از کن تانخدمترا .گزارش

چههل و آمد، پایین کوپترتان ی
طوفانشنیبهپاکردقربان.همهما

 سرفههاچشمناچاراً به بستیم را
افتادیموخاکتفکردیموآخرسر

 کلههامانرابرگرداندیمآنطرف.
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مرل چگینه که باکیریدی وبییهاهیشیالماجرایاینرا

 آخرینسرعت، با و کییریمینروبییهاجایهخروشیدی 

ه قلب به و گذاشتی  سر پشت را راهدشده تاختی : ی

میاهاتییشمن.

پیایهسرباز؛بههرزییمآپاچیوکبرابییکهازبا میشک

اقی،بههرکهمرتکباینخبدبزرگشدهعروتانکونفربر

بییکهسرراهماسبزشیی.

،رفتیمشنیبا وپایینیهاتیههمان یرکهجیپمااز

.شد یممن،سرجیخه ورن،رویهندلیبلند با وپایین

حیایثپیشروماتابنیندانمسلحبییی ،چینازیهمه

شخبر یست، یور یر و سیاهلهعنداشتی  یوی آتشو های

اولین انفجار ه یهاچاهناشیاز منیک یدیییمنفترا .

یاری واریواقعاًلحظهباخیی گفت انگار

 سی  جهانی یقیر یشییمجن  یا تر،

بگیی ،واریجهن .

ماسررسیدهبییی !خدایقایرمتعالو

سرزمین به که بیی کریه تقدیر چنین

تا گریی  باز بیرونهایکیتارمقد  را

برانی .

 یرهمان نزییک کییت به بی یشدیمکه خبریاربا سی 

یرگیرهایعراقشدی کهیرفرویگاهلشکرزرهییریاییمابا

منبرایپشتیبانینیروبهآنجااعزا شدبعدازیجیخهشده.

زی: هدا سر پشت از یکی خینریزی و جن  و یرگیری

ییگ» این کیفتیه؟سرجیخه، چه بیی«ه پیدا هداش از

میلر هنوگروهبان است. یشمن»هنکنانگفت : الساعه

راییدبرشومیلریور«رذلروبهیرکفرستای ،گروهبان!

و«.گ یمگ ، ورنکیین.اونرونه،اونینمی»زی،بعدگفت:

منیکنگاهبهپایینانداخت وگفت : اشارهکریبهشکم .

«؟گ یماونیگیدگروهبان.یعنیچیمیچیرو»

 گفت: میلر لباست»گروهبان اوناهاش! سرجیخه، اوناهاش!

با یاهمینیزنیما نروبزنبا سرجیخه ورن!یاهمین

 جن  وسد میفرستمتیمجا همینی ینیا. خیای؟اون

منه تندلباس «خیایوسدجن بفرستمتاونینیا؟می

با ، زی  خیبرا را چیزی یک من، واحد افرای چین

وآناینبییکهمیلرکلهیانستندیم ، و ییهاآی شراست،

بدیپیدایهاعایت،رفتیمکهکاهشانباکاهمیلرتیه 

وسرچیزهایعجیبویریب،کارشانبهبیمارستانکریندیم

دیکشیم را نارنجک ضامن مراً دندیکشیم؛ افتایندیمو

میروش خیاب از یا ؛ و ازدندیییمپریرند یکی با یارند

،یرحالیکههیچیایشانشیندیمیذایآمایهخفهیهابسته

دیآینم بازهابستهآن را باشند. افرایکریه باقی ییگر حا 

با زی  یستهرسیدهبییندویرستهمینکهمنلباس را

گندش»گفت:بعدیکیییگر«هی!اک»شنید کهیکیگفت:

ازیخندهبعده زیندزیرخنده.یک«بزنن؛اینییگهچیه؟

بیی  ندیده حا  تا کنید باور استکه این منظیر  یل. ته

زیندیمبشیی.جیریقاهقاهبرکسیاین یریازخندهرویه

کهمنه نتیانست جلییخندهخیی رابگیر .

 آن از کریندیمییهاخندهچین آی  خیاهدیمیلشکه

همهخییش حا  تیششریکبشیی. ه مانه  با یاشتی 

؛روییم.اززورخندهیید یوبارهسر یاریگیج یدیخندیم

 تیی هیای همان بلندا کلهانگار زمین روی از مرا یاشت

،مرلبایکنک.کرییم

بهشکم انداخت ؛ وقتییکنگاه اما

 ا خندهیرجا روی چین یهیندبرید،

یک یید : چی بگییید چی  پهلیی

 همهییرستهگیش یکهی آیمیزای.

تیراندازی،قهقهه،حتی.هداهاقطعشد

 کییتخیهانفسهدای تما  یی .

پهلییچی  یو  بهگیشرویینده همین یر ساکتشد.

زلزیهبیی .یید اینگیشراستراستیگیشخیی است.

اوه».گروهبانمیلرگفت:ور آیمگیشسیم .یید یار با 

نزییک خیبگیشاتیواکن!  ورن! تیکارتخرابشده. اوه،

.کن یممننمیای!بهجینخیی یکقد بیاییجلیتر،قالتی

هیشکیتی»افرایوگفت:یهیبقبعدبرگشت ری«شنیدی؟

«ک!خرابشدهنَمینه.همهبزننبهچااین

جاماند اعتییگرهمانخدمتتانعرضکن که،منیوس

ورنفتآسمانراسیاهکریهبیی،اماشعلهیهاچاهقربان.یوی

منییگرهیشوحیاس سرجانبیی،چینیکلحظهچش از

شیست.بهکری یماشیوارس.یاشت ینمرویآنگیشبر

آخرشوقتیهدایزی یم لیسشبزن . کری  حتیسعی .

شد،سریتکانیای ،لباس شمیاییتیکلشهرپخشآژیر

،ماپلیلفیرا رایرآوری وبها کیلهراپایینیای ،ازتیی

اگر ،دییانینمهزارضربوزورخیی راکری تیش.)جسارتاً

لبا  یک فیر لیل ماپ که کن  عرض ا اعتان محض

شاملشلیارونی تنهویستکشوسنگینکتوکلفتاست

اندگذاشتهاسمشراهایلیخبرایهمینچکمهوماسکگاز.

پای کشید  رویبا  از را بعدشخیی  تن.( بهیکاندو  نو

 همراه و رساند  جیخه یشمنهاآنسربازان تا کلکچهار

بندندانمسلحبودیم،یهمه تا ما
ازحوادثپیشروخبرنداشتیم چون
آتشو های شغله دست، دور در و

سیاه اولیندود انفجار از ناشی
 .میدیدیمنفتراهمیهاچاه
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ییگرراه کند .یرتما اینمدت،یرستوسدآنجن 

فقدبهیکچیز بهفر بینگیشکری یمفکرتما عیار. :

.فرقشاینبییکهسیمیسیراخا کلهشکنارگیسی بایو

بیی. کر من گیش سیمین قربان، بله نداشت.

عرا و عربستانو هفتماهییگره یر آتشبسکهشد،

 یر و ماند ، وظیفهیهابخشکییت انجا  به ییگری

ایست یک یر بصره بین بزرگراه یر مدت یک پریاختی ؛

ر وقتی چند یای ، نگهبانی بازرسی یک نظامییمنطقهی

مسئیلگشتبیی ،ویرخیلیازجاهاییکهالقصرا یحیال

 نیست یای  ویهاشهرکاسمشان کری . خراب را چایری

آنهفتماهزورزی خیی رابزن بهبیخیالیوبهیهمه

سایهبیی،چینفقدسعیکری باهاشچش .گیشفکرنکن 

ازیلبرویهرآنکهازفت گیمتیچش نشی .هیبهخیی 

قربان. بدهیدعرضکن کهجیابیای، اجازه و برفت، ییده

مگرآی چندبارمجبیر شیییممنظیر ایناستکهاساساً

یو پهلییچیشنگاهکند،هان؟ییندهبه

واگر پاکازیایبری . خاهه،چیزینگذشتکهگیشرا

ا بریاشتن وقت مراً تصایی،  برچسب

ب۰۱ یستچی  وقتیخیرییمشه، یا ،

 یلت تخت  بهشا مافهزی یمتیی

 هابینزینشدیممالیده میقع مراً یا ،

روش،بهخیی رفتیمتنوبدن یست 

است.اشهمهگفت یم خیال و خیاب

گفت یم خیاب یاری  ورن، خیابینیبیمسرجیخه تیی .

یارییستتخیریها نایهمینفکریکریه گیشیکه به

،ولیشیییمتراتبزرگوبزرگیو پهلییچپییندهروی

 خیاب یاری چین نیست، خبری همچنین .ینیبیماهاً

خیابوخیاله کهکشکاستومعنینداری.بعدشایای

 یر را شدن قی آوری یمبیدار و کش بیی  که جا هر :

.اینجیریخاراند یمراا کلهوکری یم،یهنیرهآمد یم

نبیی.کارشدکهییگرگیشییر

کارنبیی،آنروزه کهبهمدیسنبرگشت هنیزگیشییر

روزورویمان،واحدمارایکراستبریندبهمراس استقبال.

هاآناز مراس خیشحالی کهبها گذاشتهکهمناسمشرا
دیابرگشتهو ن پیدا حا بگرییدزنخییتانرا )اگر، کنید.
جنسه  دیاشدهباز چه.( ما واحدمانبه منه وسدافرای

سرخیهاروبانکهییهازنبییاز،ویوروبر پررفت یمرژه

سر به آبی و سفید آنسینهوو بییند. آویزانکریه هاشان

فکروذکر اینبیییهمهمیقعه هنیزگیشییرکارنبیی.

 که خیب چه باز ابرگشتهکه که بیی  خیشحال خانه.

کارهایسایهتیان یم بخر ، بکن کهشکاتاسنیکرز ایرا

عطاکریه.هاییکایآمراستکهخداوندبهماییهانعمتجزو

عین تییلبا قرمزشیید  را  ورن هایانهییوقتیخان 

یستتکانیای .خان  ورنجیمیکیچیلیراکیلکریهبیی.

بینمری و ن ،.ازبهترینروزهایعمر بییآنروزیکی

یانیدقربان،تهشهر بیی ؛آنه ،بایکینیاعشر.آخرمی

هاحرییهمه یهمهو فقد قبیلماندیمکارها عشر. ،

یارید؟

،وقتیبهخانهرفتی وهاحریاماآنشب،بعدازرژهواین

خیاب،همینجیمیخیابیدومنماچشکری ورفت بهاتا 

چشمشا و یرآوری بهگیش،فکهخان  ورنپیرهن را تای

هرچیخیریهبییبا آوریوپسافتای.

شدا یحالگیشافتای قربان،واینجابییکهیوبارهیای

بیی گیشراستکی این نیست. خیال و خیاب ییگر نه، که

خان  ورنوسداستفراغخییشیراز فتایهابهیرازقربان.

یو پهلییچی وییندهبیی.رفت جلییآینهوزلزی به

یکگیشیرستورسماًیید کهبله،گیشه

چندروزبعدبهبیمارستانویحسابیشده.

ایرفتی ویکتریوناریچیزیبهمنگفت

کهمنخیی یرتما اینمدتبهآناعتقای

 من یکا یچیهیاشت : این گفت نبیی.

یخطراستوهیچربطیبهخدمت گیشب

یچار شاید گفتکه ه  را این نداری. سعییی عربستان یر

 جن  از پس استر  چندتاا شدهعیارض برای  گفت و

اینحریراسدینییمکیسیلضدافسریگی خان  ورنتا .

جیشآوری خیلی .شنید، گاهیدیادهییحتماً جماعت زن

وبناکریهندلیویفترو،آورییمچه یریجیشهاوقت

اگه»یستکیکتریوناریراپرتوپاکرینوجیغزینکه:

کدو اشیچیه از لعنتی اون کیفتیه؟ چه نیستپساون

می نکنه یا شده؟ پیداش شیهر گیری بگی من به خیای

فار اینعجیب رقتیرفتجن خلیج هان؟ بییه، الخلقه

شیکمشه.کهبرگشتهروگیشرویشیکمشنبیی،ولیحا 

منمی یاریبه عرض«نیست؟!اشیچیهگیاونوقتتی

بیی، حسابیجیشآوریه یکتربانرقکری که، سر آخر اما .

تا تکو از یکهی که زی  ورن خان  به یکآمییلی یوناری

کدا  هیچ از هدا ماشین، تیی برگشتنا و مانانداختنش،

یرنیامد.

مدیسن به که هم روز آن
برگشتمهنوزگوشیدرکارنبود،
یک را ما واحد ورودمان، روز
 راستبردندبهمراسماستقبال.
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البتهجزمیقعیکههدایآنشبخانهخیلیساکت بیی،

هرهرخان  ورنازتیییستشیییآمد،وبعدترش،وقتی

نصقشبخانهرارویسرشگذاشت.منیهیازخیابپرید 

خیرمفلیکآش»کهکشدیمویید آمدهبا یسر وهیار

منخیی تی هدا بمبمیکروبیانداختهروسرت! بدبخت!

گانیس اون یید . یران شیکمت رو همین واسه ه  یشه

نمی تی یولتمحلس به بینیا! یوستعزیزتاومده ذاره.

 تی نمیذاره. تی هیچیراشبجیرجبیشه محلس به

هبحاولوقتزن نیستیجزیهنیکر فریا یستبهسینه!

مییزنیم شکایتبهیکوکیل، بهیییانعالیکشیر خیا 

شد؟ حالیت جااز«کن ! آن که اعصابشخیاست ینمیی

چش عزیز .قیل»تربهه بریزی.برایهمینبهاوگفت :بیش

وکیل یه ساخت  رو جیمی یرختی خینه که همین مید 

«بگیر .

ا اً گیش که بیی این قضیه واقعیت

وقتیشدیما یصهبرایمنمه نبییو

د یییم  ورن همانتیاندینمخان  مرا

ی هست  که بعدشه ،جیر وستبداری.

ک بهخا ریریسرهاییکهپشتسرک 

یرست کرییمه  یکگیشکمشد یمکفری اهاً و. تر

قربان؟بهمنکهآزارینداشت.یعنیکندیمترچهفرقیبیش

بهخیاه یم یست  تصایفاً اگر بگیی ، یاخیرییمش ،

چیزیازخمی انگارکنیدیکتکهذیاشدیمی، ل،خببله،

گُر گر رویپیستتان، باشد افتایه یکگرفت یمگرفته تا و

کاً،هانیا.اماسیایشدینمساکتگذاشت ینمتکهیخروش

یریسرینداشت.البتهسیءبریاشتنشییقربان،اگربهخیی 

نباشد،اماخبیرمجمیعکارگیشییریای یمبیی،ترجیح

یوستیاشت بهاینیانید،اهمی.چیزچندانمهمینبیی اً

گیشبهچش یکگلآفتابگریانکهرویتن شکیفهکریه

باز و وضعخیلیمیبیی با سربازها خدا به هایمری ! شد.

بییندان،.گریندخانهمیازمنبرترخراب بیپا، بییست،

 مری  بابا، چش . شانجنازهبی خانه آی رسدیمبه اهاً .

که ازندیبیم،کندیمفکرشرا منعیضاینکهچیزیرا

یک بیی. آمده گیر  ه  چیزی یک تازه بده ، یست

زی یمزوراشهمهیکچیزیبرندهشدهبیی .وییهایجیر

اینرابهخان  ورنحالیکن .

تااینکهحدوییکهفتهپیش،همین یریبیخییوبی

ن  ورنجهتنصفهشبازخیابپرید وچشم افتایبهخا

کهسرشرافروکریهبییتیی لشوخیابشبریهبیی.زیر

یکچیزریزاشکلهنیرمهتاب،یکهییید  یمیهایپشت

می ییگربر  این گفت  خیی  با بیداری و خیاب تیی زند.

چیستولیقبلازاینکهبفهم چیبهچیوکیبهکی

نرؤیاها.شباست،چشم روه افتایوبرگشت بهسرزمی

بعده یرستهمیناتفا افتای.

هیاچرخید  ریخان  ورنویوبارهبیازخیابپرید و

پس میهای  ی را چیزبرا  خیی اشکلههمان با یید .

گیی کاشآنشبه خیاب بریهبیی؛باآنهمهخستگیمی

.منتهابهجاشرفت جلیومیهایکری یمبایدهمینکاررا

خان  ببین . بهتر که پسزی  را لحظ ورن  یلایهچند

.یکیندانبیی.یککن یمکشیدتابفهم یار بهچینگاه

شیویقیقیندانسفیدبرا ،یایرواقعچندتایندان.یقیر

بری  رییقیندانتیییکیهنبالبوهمهچی.یست را

جلیبهلببا یییستزی .نر بیی،قربان.

خان یکلهواقعاًنر .یکیهنراستکیپس

 ورن!زبانیازتیشیرآمدوآنجایلبش

بعدش لیسزی. بیی  منیستزیه که را

 گفت:  ورن!»یهن را«سا ، من قربان،

می گفت: یهن زی. خشک  هی»گییید،

چیشده؟ بیی،«رفیر، ریز هداشمریانهولیجیغجیغیو

لحنشخیش نیامد معلی مناز برایهمینازشپرسید  .

یانی،واهاًمییکنیمزنمنچهیلطییکلههستپشت

 حری کی با یزنیمیاری گفت: یهن حری»؟ تی با یار 

تی..زن یم  ورن. کریی؟.ییگه، تیمنیمسخره ببین ، اهاً

 نمپاشی انگار خیببازیتگرفته. هستی،ی ورن، یونیکی

هی ورن،یون کیا !ن ورنه،ولینمیاس مهان؟سا ،

 یکنیمخیال پشت منی  ورن چیکارنهیبباشکلهخان  ،

آییندونایمنیه مسیاککنه،تی،میکنه،هان؟بهنظرمی

یونی،منخیلیاهلبهداشتیهانویندان ورن؟آخهمی

مث خیشگل مرواری یندون یست یک اگه ه  تی هست .

اشتهباشی،حاضریهرکاریبکنیتاسامتیندونایمنی

هاشهاشرابازکریورییقیندانیهنلب«نگهشینیاری.

دکب»رانشان یای.وبایداعترایکن کهقشن بیی.گفت:

«نیست،هان؟

بهیهنگفت ورفت یمییگریاشت ازکیرهیر همینرا ؛

برایخییشبهتر که گفت  ه  را این زوی جیاباستکه

 بگییدپسِ و بدهد را اول  یلطییکلهسؤال خان منچه

یهنکنهبابابیخیال، ورن.».یهنبرگشتوگفت:کندیم

نگرفته یرست رو نمیچیزایی چطیر هان؟ بهتره  یونی؟!

گوش که اینبود واقعیتقضیه
امغصهاطالًبرایمنمهمنبودو

شدیم خانمدمیدیموقتی
 جوردتوانینمالورن همان مرا

 کههستمدوستبدارد.
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کن! جمع خییتی پاشی فهمید «پاشی ورن. که بیی اینجا

.یکدیگییماینیهنپشتکلهخان  ورنمرلچییروغ

به برگشت  را همین گفت:یرویگییبزرگ. یهنه شگفت .

خب،منچه« ورن!رفیرقدیمی!آخهمنیروی کجابیی!»

بر یست  آمدیمکاریاز بگیی خییتانراخیاه یمقربان!

یکلهبگذاریدجایمن؛اگرنصفهشببلندشییدببینیدپس

چه شده، بیشیکیهنسبز باربارا بانی یکدیکنیمکار ؟

بکن ،ازیست خیاست یمچیزبرای حتمیبیی:کاریراکه

چینبرنمی آنمشتکیبیدنتییهناینیهنبیی، و آمد،

 تی مشتکیبیدن با بیی مساوی تقریباً کار خان یکلهاین

 ورن.برایهمینپاشد یکتکهچسبکایذیچسباند یر

یهن،وگرفت تختخیابید .

بماند.فر پاشد، به قشقرقی چه هبح یا

شد  بیدار وقتی که بگیی  را همین فقد

می زور و ایستایه  ورن خان  بایید  زند

هییست هیرتشبکند. از را هاشچیزی

،ومنیککرییمخییشرااینوروآنور

رسید خیال  به بازیلحظه  ل یاری که

کندیم از یکتکه استاشییهنرنماو این خیاهدیمکه

همه و شد بازتر چشم  بعد کند. سرشجدا از هیرتشرا

یست آمد:تییخیابوبیداری،چسبرابهیهنخان چیز

هاش ورنزیهبیی .خان  ورنبه ریمنچرخید.چش 

چه  بد اوه، اوه گفت  پیشخیی  یکآن که بیی جیری

بدنیستکهزند!ویید همچنینیاریبهمنمیییهاحری

نکشید،  یل زیای فکر این البته خیریه. چسب یهنش

یک که  رف  به پرتکری را یاو کر  یکقی ی بافاهله

ت خیری رختخیاب.یراست تیی کری ولی مرا و ماج  ی

 ورنش چ خان  یید  وسدسیاهی از رفتو سیاهی ها 

 یاری با یسرشو گرفته بادیآیمسشیارشرا  ریمن.

خ من گفت  همینخیاه ینمیی  یر بمیر . جیری این

یورخییشپتیپیچیاحیا تجیمیکیچیلی دهآمدتیاتا .

بابایی؟چیشده؟ما،یعنی»هاشرامالیدوگفت:بیی،چش 

منوخان  ورنبرگشتی  ریپسرکیچیلیمان.منباییدن

تشهیریهمهجیمیکیچیلی«یاخدا!»گفت جیمی،بیهیا

غنداشت.هیرتشهایهایا بیعیبییجزیکجاش:یم

یبیی.عینیکتکهنان.سیراخیماییه یرکارنبیی.جیم

کیچیلیینازنینمنیماغنداشت.

بد خیال یوستیارید، هرکسکه جان به را شما قربان،

و جیمی  ورن خان  یید  وقتی حتی من ببینید، نکنید.

بیرون،میضعخیی راحفظکری ؛ریبیمچمدانشراازخانه

می که جنابعالی خیی میضع همان جن یقیقاً یر گییید:

میکروبیاستفایهنکری.یهاساحخلیجفار هدا حسیناز

اگرتییاینینیاازیکچیزبد بیاید،آنآی نرنقیاست.

قربان،منازاینسربازهایمشهیربهرزمندگان یفانهحرا

وکنندیمنالکهمدا ازسریریوریزشمینکودیآیمبد 

 پیش را خلیج جن  عیارض کشندیمحری این. مرل

 که هیل است.اشخانهسرجیخه خییمان خیابان آخر

راهبرویوهرجابخیاهدبرویمجبیرتیاندینمسرجیخههیل

هیرتای ناسترویاسکیتبنشیند. از یهاجیشهیلپر

 است. ایا تیخانهدیآیمچرکی یولت به یکبند و من

.چندروزپیشکندیمبدوبیراهنرارهمتحد

مجبیر کندیکخیاستیمه آمدهبییو

یایخیاستامضاکن ،چینچندهفتهپیش

مستی، حال یر و کری  بزرگ اشتباه یک

را گیش وقتی هیل نشانشیای . را گیش

گاه کری.یید،سرشرابلندکریوبِروبِرن

 کله»گفت: قدر این تی ورن، نکن. شقی

اینباسرت نیستکه حرتی همی . با همه ما اینقضیه

باش.اییب فکرجیمیکیچیلی به یهک  بیی ،مناینبا «.

( جیمی. یرختی خانه تیی همینا ن میقتاً زندگیه  جا

یاشتیککن یم .(هیلآنپایینوسدحیاطایستایهبیی.

تکان با سرشتکان را کایذ تایییروییاییمتکه شعار .

،ماه دیخیاستیمشمانفت»:شدیمکایذازآنبا خیانده

کمککنید.نابرایت ما به حا  یر«آوریی . ه  کمالمن

هفت خینسریی گفت : و رفت   رفشنشانه به را به»تیر 

پس اس  ییگه نفعته یر بهتره هیل. نیاری، فکرش منی یگه

پروازهمان«نکنی. فکر که بیی بامیقع هیل زی. سر  به

شدتییکیچه،خ ازحیاطرفتبیرونوسرازیراسکیتش

شد نگاهشکن ،کهیکهیسر گیجرفتوازبا ییرخت

فلج کری  اولشفکر زمین. پشتآمد  با پایین. پرتشد 

ا شده بدیانست ینمچین تکان را پا  بهیستو بعد ه .

آسمانیرهاستارههیشرفت .وقتیبههیشآمد ،ازگمان 

ا نهیسیکبرگازیایخیاستهیلرویو،زیندیمچشمک

با پیشاست. روز چهار مال ماجرا با  بیی. را خیی  خره

.ر یمیمازپشتیرییار .ا نخیریهجاتکاناینکشید واز

ه همین یرا نمیشیی.ترکن یریشکممیاماوقتیقیز

یورا نشسته اینهمهپرنده وحا با کریه. قیز مچالهو و:

باخیی می گیی نکندپشتیری بر ،فکریافتایهتیسر :

؛مرلآورییمافتاین نباشد؛نکندپشت یاریبالیربهخا ر

در هم خونسردیمن کمال
بهطرفشنشانه هفتتیرمرا

 گفتم: بهنفعتهدیگه»رفتمو
هیل. نیاری، پسرمنو اسم

 «بهترهدیگهفکرشمنکنی.
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 که یلرهوقتی یری یرآورین یندان قبل .رییگیمآی ،

کهآرزویمحالینیست.حا ا دهیرس،بهایننتیجهیانیدمی

گیشویهنیربیاوری،چرانتیاندیکجفتبالتیاندیمآی 

مایریخانهسمتکن یمیربیاوری.اگربالیاشتهباش ،پرواز

یان اگرخان  ورنچشمشبهمنبیفتدسیاتل.میزن یر

 پرواز تییآسمان ماجرایکن یمکه قید و، یهن گیشو

می کدا زنیاستکهرویمرییبالداررایماغرا اهاً زند.

برایهمیناستکههبحبههبحبهپشت  زمینبیندازی؟

واندامدهییرننه.هنیزیااندیرآمدههابالببین زن یمیست

.شیییمک یاریییرمنفکرکن ک 

لطفییریکشیییمببین خیاه یمبرایهمیناستکه

یاشتیبکنید؟برایخان  ورنیکیایحراینیوستقدیم

بفرستیدو کیتاه به یاری تااشخانهبگیییداجازه مابرگریی

یک میعیارتما یخانیایهیوباره بیبشیی . زندگیما یان 

ه نبیی،اماهیچمشکلییرمقابلعشقیکهمشکلویریسر

لطقکنیدوبهاوشیییم.دیآینمیاری ،بهچش بههمدیگر

عزتودیکنیمبگیییدبهمنافتخار ؟بهاوبگییید ورنبا

ا یایهافتخاربهمملکتشخدمتکریه.بهاوبگیییدمنپیغا 

ک  تا مرابرگریی حری ییگر متأسفانه خیبشیی. حال  ک 

کندینمگیش هایتازگقربان. ه  جیابمرا .یهدینماهاً

آخری به که باری یهنیخانهن آن او زی ، زن  مایرش

ایبهگیر»راگرفتی یهنیتلفن.یهنهه گفت:اشییوم

یست چرا حالیتنمیپدرت، چرا نیستی؟  ورن؟بریار «شه،

جابنشین نبیی همانمنه گیشیراگذاشت چینحاضر

 یهن آن اراجیق بشنی .یحرامزایهو را یرویگی

م اینواقعاً و زحمتکنید قبیل اگر بیی خیاه  شما منین

هنام سیاتل،ای آیر واشنگتن، به و بنییسید گفت  که را

 پاک بنگال، آیر ۹۱۰خیابان این قربان. کنید، ارسال

به یوباره بتیان  شاید  یری این است. من مایرخان  منزل

 ا یعایزندگی آی خیاه یمبرگری . اگر کن ، عرض

برایشچیخانییاه یستبدهد، از برایماندیماشرا یل  ؟

جیمیتن شده؛برایاینکهبگذارمشروییوش وباهاش

هستندکهییهاپرندهتنهاهمد منا نیایناسیربازیکن .

.اندکریهاینبا رویاینیرخت نه

.بهزوییهمینزندیریمهابرگرسدوزمستانیاریسرمی

،دیکنیمیان کهشمایرک.میروندیمازاینجاه هاپرنده

می و قبیلقربان. را .کندیمیان کهخان  ورنحریشما

 باربارایهاسا نیترگر لطفاً بانی به جیرجمرا و بیش

 به قربان، بله، هاآنبرسانید. منسا  ورسان یمبفرمایید

همیارهبهیایشانهست .

برایوهمچینهمیشهعرض خدمتتحتامرشما کن :

منافتخاربزرگیاست،قربان.





بررسیداستان

و"عراقوآمریکا"زمانجنگخاطراتراویدر-0

سیاه(روایتشدهقالبگروتسک)طنزکهدرآنپساز

است گرفته خود به اجتماعی سیاسی جنبه .و

ریکاراویانتقایازشرایداجتماعیونظا حاک برجامعهآم

رظیس به نامه نیشتن  ریر از جنابآقایرا آمریکا جمهیر

کشد.میجیرجبیشبهتصییر

مرال:

جنابآقایرظیسجمهیر

همینییروزبیی،قربان.بلهقربان،روزیکهباه آشناانگار

می بر  پیشچشمان  یکفانی یریاییزند،شدی ، مرل

.ا یزندگیفانیوسدیریای 

کلم یار .اولین خا ر به خیب گفت  شما به که را اتی

تانباشد.مبارکخا رامیدوار شماه یر

 گفت  شما به بیی . ایستایه هق است»تیی بهتر چدار

فهمیدهبیییدمناهلویسکانسینهست واز)«قربان. شما

بعدش ویسکانسین.( یا است بهتر چدار بییید پرسیده من

ه  شما زی . شما آنلبخندیبه و منزیید، چشمکیبه

گرفته. شکل رفاقتی ما بین فهمید  که بیی میقع

 یرک  واقعاً که هستید کسی شما .کندیمفهمید 

کریقشد،چینکهنامهاینقدرخیاه یمآخببخشید.عذر

کفتررایفضلهشد بایستمالکایذی،اینناچارا نهمین

کهما همین یر و رویآنپاککن ، ،دییفرمایمحضهاز

کمیلکشده.ا نامه

بازگییلحظه؟یاشت برایتاندینیبیم پرشکیهییدارمانرا

کفترافتایرویکایذ.البتهبهیفضلهکهیکهییککری یم

این روی با ، این از را نامه این من که بدانید اگر گمان 

هوفضلکفترویهیقض.آنوقتازس ینییمیرختبرایشما

.اهاًفکرشرابکنیداگردیکنینماینچیزهازیایه تعجب

حضیریستمال به وضعیتی چه با نامه این نداشت  کایذی

نهمیانبستگان حالحاضر،نهیر!بگذری .یردیرسیمشما

هیچ افرایواحد ، از بیییداریقصهکسنیستکه ا اعما
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و باشد؛ ا مینان شما نیه یمبه برایجیمیکه قلشرا

ه خیاه گفت.البتهبهمحضاینکهعقلشبرسدکیچیلی

ازآنجهتکهممکن منتها یرککند. اهمیتمیضیعرا و

باربارا بانی یابلییاست جیرج پسرتان، یا بیش که یرا ن

عضی  ورن، حکایتسرجیخه از هنیز تگزا تشریقیاری،

خبر بی ایا تمتحد تفنگداران محضا اع،یگان باشند،

.)اینکن یمتقدی اندگرفتهیکنسخهازعکسیراکهازما

با یسمتچپاینورقهالصا شده.(آنیگیشهعکسبه

که ه  من هستید. عالی جناب خیی زیه، گاز ماسک که

 یرکهاستحضاریاریدیرقرارگاه،؛چینهمانا نزیهماسک

برایهمینیایندیمیکروبیهرروزبهماقرصضدساحم .

(الیآخرو)ماسکگاز ز نداشتی .



طنزژانرنیست،یکویژگیاست.-9

 یاستان،  نز از"اتفا "وییگی استفایه + جن  است.

یهاساح نشان را انزجار جن ، عامل = .یهدیممیکروبی

مرال:

ان،بیشیاپسرتمنتهاازآنجهتکهممکناستبانیباربارا

یرتگزا تشریقیاری،هنیزازحکایتا نکهجیرجیابلیی

بیخبر یگانتفنگدارانایا تمتحد عضی  ورن، سرجیخه

اندگرفتهباشند،محضا اع،یکنسخهازعکسیراکهازما

)اینعکسبهکن یمتقدی  با یسمتچپاینیگیشه.

خی زیه، ماسکگاز که آن الصا شده.( جنابعالیورقه ی

ماسک که ه  من همانا نزیههستید. چین که؛  یر

ساح قرصضد ما به روز هر قرارگاه، یر یارید استحضار

 نداشتی .یایندیممیکروبی  ز  گاز ماسک همین برای .

ترازتما عمر قرصخیری !اماخداوندا،منیرآنایا بیش

یهاساحا واقعاًازرهدگبریاشتنشییقربان،اامیدوار سیء

آن بیی، کریه بدونشکجانمراهاقرصمیکروبیاستفایه

یهابمب.یعنیاگرحتییکبار،گازشیطانییاندیمنجات

وارییهنوخیاستیموشدیممیکروبیهدا ،یرهیاپخش

قرمز،حاضریهاقرصهایمابشیی،آنوقتآنسینهیماغو

راسدکنندوجلیشانراهشاندکهشانبیینپستیرا ،سر

میکروبی!خیابیهابمبهیهی!ایشیطانی»یربیایندکه

می باشه! یهناینسربازییدینخیر و یماغ تی برید خیاید

نمیجانبر مگهشما نچنچنچ! یونیدامریکاکقامریکایی؟

تینروبداریدبا یپاتینکشیرینیاست؟پسیمنیتربزرگ

همی از تیو برید چطیره اهاً برگریید. اومدید که راهی ن

به بزنید حسینحا  هدا  شیطان: خیی یهنخیی و یماغ

«چاک!

یریان ینم روز آن که ییگری منچیزهای به عربستان

آوری،تانهستیاخیر،امامحضیایشریقخا رفرمیییدیر

نازهمهاینراعرضکن کهروزورویتااجازهبدهیداولاز

آنروزهایجهنمیبیی؛هیااززوریایی،مغزآیمیزایراتیی

،عینهیتخ مرغآبپز،وماتازهازیفنبقایایپختیمکاه

 بیگندوی مرزبان تا باچند بییی . شده خاص عراقی

خمیاره هحنهیخلشانانداز سر وقتی و بییی  آوریه را

ید.ازدیییم!کاشرسیدی ،اگربدانیدچهافتضاحیبییقربان

 به خسارتواریه میزان که بیرون راهایعراقجیپپریدی 

از یکی عین قربان، بزنی . تخمین هنرییهاشگاهینمااین

یکبیند.مییرمیزهان،ای،آینییییرکبییکهآی یراخبار

تنیسیختهیهاتکهسیزوگییالسیاهکنده،پراززیالنی 

بایدومیوخاکوخینوهایعراقوبدن اعترایکن شن.

اینفکرفروبرو کهزندگیاینمنظرهمراوایاشتمدتییر

یورویرازویریبیاست.چهسفر

برایهمینبییکهآنروزبعدازظهررفتهبیی روتخت

.یاشت نیشت یمخیی وبهخان  ورنوجیمیکیچیلینامه

 از ازمیدازناخمیارهیحملهبرایشان یکی یکهی که گفت 

 اشکلهسربازها زی: یای و تییچایر کری رظیسجمهیر!»را

رسه!جمهیراومده!ا نمی،رظیسهااحمررظیسجمهیر!یا َ

قد یو!دیشهقبه قد یو! البتهشدیممنمگرباور «! ؟

قربان!زی بیرون،د یییمشماراخیلیوقتبییخیابییدار

تکان آویزانبییویلیاز وتجهیزاتیکهبههمهه باآن

انگارخیرییم تیی. که اولینکسیبیی  بیی . بالیرآوریه

تندآمدههقایستایه،ییگرخییتانحسابشرابکنیدچقدر

یر باقییستهه سرجاهاشانبیی . یکچش بهه زین،

حاضر افتخاریهمهوشدند؛ و یرور با شماانیرما تظار

ایستایی .

کیپترتانپایینآمد،وچه یفانشنیبهپاکریقربان.هلی

 ناچاراً بستی بهسرفهافتایی وخاکتقهاچش همهما را

آخر و کلهکریی  قربانسر  ری. آن برگریاندی  را هامان

کیپترتانخیاستبهزمیناولیکههلیییفعهدیآیمیایتان

راستآمدرویسربچهها؟!یایتانهستبنشیند،چطیریک

ه بیاشی وپخشوپاشدی ،مجبیرشدی یرثانیهآخر،از

یر گیرخرها گله فرارعین شیر یست از که بقا راز برنامه

.کنندیم

کاربردیبودنگروتسکدرداستان.-3
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نشان یرخیی نفرترا پلیدیو ماهیتجن ، پریاختنبه

.یهدیم

مرال:

میکروبی!خیابییدینخیریهابمب!ایشیطانیهیهی»

می جانبرباشه! یهناینسرباز یماغو کقخیایدبریدتی

نمی شما مگه نچ! نچ نچ امریکایی؟ امریکا نیتربزرگیونید

تینروبداریدبا یپاتینوازهمینکشیرینیاست؟پسیم

یماغ بریدتی چطیره اهاً ویهنراهیکهاومدیدبرگریید.

«خییخییشیطان:هدا حسینحا بزنیدبهچاک!

یریان ینم روز آن که ییگری منچیزهای به عربستان

آوری،تانهستیاخیر،امامحضیایشریقخا رفرمیییدیر

همهاینراعرضکن کهروزورویتانازاجازهبدهیداولاز

زایراتییآنروزهایجهنمیبیی؛هیااززوریایی،مغزآیمی

،عینهیتخ مرغآبپز،وماتازهازیفنبقایایپختیمکاه

 بیگندوی مرزبان تا باچند بییی . شده خاص عراقی

خمیاره هحنهیخلشانانداز سر وقتی و بییی  آوریه را

ید.ازدیییمرسیدی ،اگربدانیدچهافتضاحیبییقربان!کاش

خسارت میزان که بیرون جیپپریدی  به راهایعراقواریه

از یکی عین قربان، بزنی . تخمین هنرییهاشگاهینمااین

بیند.مییرمیزهان،ای،آینییییرکبییکهآی یراخبار

نی - زیال از پر کنده، سیاه گییال یک و یهاتکهسیز

شن.بایدومیوخاکووخینهایعراقتنوبدنیسیخته

اینفکرفروبرو راوایاشتمدتییراعترایکن اینمنظرهم

سفر چه زندگی است.که یریبی و یراز و یور

تخت رو بیی  رفته ظهر از بعد روز آن که برایهمینبیی

.یاشت نیشت یمخیی وبهخان  ورنوجیمیکیچیلینامه

 از ایحملهبرایشان ازمیدازنخمیاره یکی یکهی که گفت 

 کاشکلهسربازها را زی: یای و تییچایر رظیسجمهیر!»ری

رسه!جمهیراومده!ا نمی،رظیسهااحمررظیسجمهیر!یا َ

قد یو!دیشهقبه قد یو! البتهشدیممنمگرباور «! ؟

قربان!زی بیرون،د یییمشماراخیلیوقتبییخیابییدار

تکان آویزانبییویلیاز وتجهیزاتیکهبههمهآنه با

انگارخیرییم تیی. که اولینکسیبیی  بیی . بالیرآوریه

تندآمدههقایستایه،ییگرخییتانحسابشرابکنیدچقدر

یر باقییستهه سرجاهاشانبیی . یکچش بهه زین،

حاضر افتخاریهمهوشدند؛ و یرور با شمایرما انتظار

ایستایی .

یفانشنیبهپاکریقربان.کیپترتانپایینآمد،وچه هلی

 ناچاراً بستی بهسرفهافتایی وخاکتقهاچش همهما را

آخر و کلهکریی  قربانسر  ری. آن برگریاندی  را هامان

کیپترتانخیاستبهزمیناولیکههلیییفعهدیآیمیایتان

بنشیند،چطیریکراستآمدرویسربچهها؟!یایتانهست

ه بیاشی وپخشوپاشدی ،ثانیهآخر،ازمجبیرشدی یر

یر گیرخرها گله فرارعین شیر یست از که بقا راز برنامه

.کنندیم

کیپترپیایهشدیدوفرماندهگریفیثبههلیبعدجنابعالیاز

یو و یای نظامی سا  البتهشما فرمانده. چایر تیی نفری

یزهاییحریشماوفرماندهگریفیثراجعبهچهچیان ینم

ایبییهباشد،چینیکفی محرمانهیهاحریزییدولیباید

ماندید.البتهیرتما آنچیزینزییکبهیوساعتتییچایر

سرجامانایستایهبییی ،ومنبهخبریارمدتماهمان یر

 را حر این یه یمخیی  واحد، افرای قیل از خدمتتانکه

ایننبییکهبهریبا ترازعرضکن کهبرایماهیچافتخا

خبریار ترحال ک  بدانی  و باشی  آنازایستایه متر سی

متحد ری ایا ت جمهیر رظیس تیضیحیرهتر، حال

کهیهایاستراتی بگیی  چه من و است. جنگی اضطراری

یرآمدید،چگینهمهارتخییرایررهبرییکوقتیازچایر

 شما یایید! نشان سیاردیستتیانیممملکت سایه خیلی

هیچحریوحدیریه پیشهلی بروید، کیپترتانبشییدو

امااینرفتاریکرهبربرجستهنیست،یرستاستآمدینم .

باید سانتسی بگیی کهآنروز بگذریداین یر اهاً قربان؟

چینشماعیضاینکهتشریقکرییمپیششماشاگریی !

بببریدتییهلی آمدید بهتکتککیپتر، و  ریهقما ه

ایستاییدوبااوتکاورافرایروحیهیایید.یکییکیجلییهر

نزییک من به هرچه زیید. ترمیترحری عصبی شدید،

سرانجا بهمنرسیدید.شما.وزییمشد وقلب تندتندمی

رویمن،یسجمهیرایا تمتحد،یرستروبجیرجبیش،رظ

بییید!سرجیخه ورن،ایستایه



طعنه-4 لحن از استفاده با ازنویسنده تند و آمیز

 گروتسک جهان خلق به داستان .پردازدیمابتدای

فضلهکفتر+لکشدننامهرظیسجمهیر=انزجاروتنفراز

نظا سیاسیآمریکااست.

 آناشاره ظرافتبه چنانبا یرکندیماما تنها بافتکه

. یبریممتنبهآنپی



ل:مرا

کریقشد،چینکهنامهاینقدرخیاه یمآخببخشید.عذر
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کفتررایفضلهشد بایستمالکایذی،اینناچارا نهمین

کهماحضه همین یر و رویآنپاککن ، ،دییفرمایماز

کمیلکشده.ا نامه

بازگییلحظه؟یاشت برایتاندینیبیم پرشکیهییدارمانرا

کفترافتایرویکایذ.البتهبهیفضلهیککهیکهیکری یم

این روی با ، این از را نامه این من که بدانید اگر گمان 

فضلهوکفترویهیقض.آنوقتازس ینییمیرختبرایشما

.اهاًفکرشرابکنیداگردیکنینماینچیزهازیایه تعجب

حضییستمال به وضعیتی چه با نامه این نداشت  رکایذی

نهمیانبستگان حالحاضر،نهیر!بگذری .یردیرسیمشما

هیچ افرایواحد ، از بیییداریقصهکسنیستکه ا اعما

و باشد؛ ا مینان شما برایجیمییه یمبه نقلشرا که

ه خیاه گفت.البتهبهمحضاینکهعقلشبرسدکیچیلی

واهمیتمیضیعرایرککند.منتهاازآن

بارباراجهت ممکناستبانی بیشیاکه

یابلیی جیرج پسرتان، تگزا ا نکه یر

سرجیخه حکایت از هنیز یاری، تشریق

عضییگانتفنگدارانایا تمتحد  ورن،

بیخبرباشند،محضا اع،یکنسخهاز

 ما از که را اندگرفتهعکسی عکسبهکن یمتقدی  )این .

قهالصا شده.(آنکهماسکبا یسمتچپاینوریگیشه

منه کهماسک ؛ا نزیهگاززیه،خییجنابعالیهستید.

ماچینهمان به هرروز قرارگاه، یاریدیر کهاستحضار  یر

 میکروبی ساح ماسکگازیایندیمقرصضد برایهمین .

 ز نداشتی .

گونهیوهیش-۹ برروایتبه تکیه تنها استکه ای

شارتظریفدارد.هاوانکته

یر تنها را خیاننده که است استایانه چنان انتقای شلیک

 نگه اندیشه نظریارییمحیزه از  نز زیرا یر، نقشاندیشه

جایگاهوا ییقراریاری.

مرال:

برید،چینا خندهاماوقتییکنگاهبهشکم انداخت ؛یرجا

 گیشییندهروی یک یید : چی بگییید چی  پهلیی

شدییرسته قطع هداها همه یکهی تیراندازی،.آیمیزای.

حتیهدای تما کییتساکتشد.خیهانفسقهقهه، یی .

همین یربهگیشروییندهیو پهلییچی زلزیهبیی .

یید اینگیشراستراستیگیشخیی است.گیشسیم .

ارتاوهاوه،تیک».گروهبانمیلرگفت:آور یمیید یار با 

خرابشده. ورن!خیبگیشاتیواکن!نزییکمننمیای!به

قالتی بیاییجلیتر، یکقد  خیی  شنیدی؟کن یمجین .»

هیشکیتیاینخراب»افرایوگفت:یهیبقبعدبرگشت ری

«مینه.همهبزننبهچالک!شدهن



تأثیرگروتسکداستان.-6

هبهخاستگاهلبخندمربیطبهتجربیاتذهنیاستوباتیج

تفکراشیفلسف اهلی،انگیزش هدی تبس  با تیأ  تفکر

نییسندهاست.

مرال:

بی و همین یریبیخیی اینکهحدوییکهفتهپیش، تا

جهتنصفهشبازخیابپرید وچشم افتایبهخان  ورن

کهسرشرافروکریهبییتیی لشوخیابشبریهبیی.زیر

یید یکهی مهتاب، پشتنیر میهای  ی  

زند.تییخیابیکچیزریزبر میاشکله

چیست ییگر این گفت  خیی  با بیداری و

ولیقبلازاینکهبفهم چیبهچیوکی

بهکیاست،چشم روه افتایوبرگشت 

یرست ه  بعد شب رؤیاها. سرزمین به

همیناتفا افتای.

 ورنویوبارههیاچرخید  ریخان بیازخیابپرید و

چیز میهایپسهمان  ی را خیی اشکلهبرا  با یید .

گیی کاشآنشبه خیاب بریهبیی؛باآنهمهخستگیمی

.منتهابهجاشرفت جلیومیهایکری یمبایدهمینکاررا

خان  ببین . بهتر که پسزی  را لحظ ورن  یلایهچند

.یکیندانبیی.یککن یمهکشیدتابفهم یار بهچینگا

شیویقیقیندانسفیدبرا ،یایرواقعچندتایندان.یقیر

بری  رییقیندانتیییکیهنبالبوهمهچی.یست را

یک نر . واقعاً قربان. بیی، نر  لببا یییستزی . به جلی

زبانیازتیشیرآمدویکلهیهنراستکیپس خان  ورن!

اکهمنیستزیهبیی لیسزی.بعدشیهنآنجایلبشر

  ورن!»گفت: می«سا ، را من زی.قربان، خشک  گییید،

هداشمریانهولیجیغ«هیرفیر،چیشده؟»یهنگفت:

جیغیوریزبیی،منازلحنشخیش نیامد.برایهمینازش

،یکنیمزنمنچهیلطییکلهپرسید معلی هستپشت

می یار »؟یهنگفت:یزنیمیاریباکیحرییانیواهاً

 حری تی تی..زن یمبا  ورن. منی.ییگه، تی ببین ، اهاً

 پاشی کریی؟ انگارمسخره گرفته. بازیت خیب  ورن،

ینم سا ، هان؟ هستی، کی ولییونی  ورنه، من اس 
کیا !نمی یون  خیال  ورنمنییکنیمهی ورن، خان 

گوش که اینبود واقعیتقضیه
امغصهاطالًبرایمنمهمنبودو

شدیم خانمدمیدیموقتی
 جورندتواینمالورن همان مرا

 کههستمدوستبدارد.
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 مینهبیباشکلهپشت چیکار نظر، به هان؟ میکنه، آیتی،

یونی،منخیلییندونایمنیه مسیاککنه، ورن؟آخهمی

یست یک اگه ه  تی هست . یندان و یهان بهداشت اهل

باشی، یاشته من یندونای مث خیشگل مرواری یندون

یاری. نگهشین سامت تا بکنی کاری هر یهن«حاضری

رییقلب و کری باز بایدیندانهاشرا و نشان یای. هاشرا

«نیست،هان؟بدک»اعترایکن کهقشن بیی.گفت:

بهیهنگفت ورفت یمییگریاشت ازکیرهیر همینرا ؛

برایخییشبهتر که گفت  ه  را جیاباین زوی استکه

 بگییدپسِ و بدهد را اول  یلطییکلهسؤال خان منچه

یهنکنهبابابیخیال، ورن.».یهنبرگشتوگفت:کندیم

نگرفته یرست رو نمیچیزایی چطیر هان؟ بهتره  یونی؟!

کن! جمع خییتی پاشی فهمید «پاشی ورن. که بیی اینجا

.یکدیگییماینیهنپشتکلهخان  ورنمرلچییروغ

به برگشت  را همین گفت:یرویگییبزرگ. یهنه شگفت .

خب،منچه«همنیروی کجابیی! ورن!رفیرقدیمی!آخ»

بر یست  آمدیمکاریاز بگیی خییتانراخیاه یمقربان!

یکلهبگذاریدجایمن؛اگرنصفهشببلندشییدببینیدپس

 کار چه شده، بیشیکیهنسبز باربارا یکدیکنیمبانی ؟

بکن ،ازیست خیاست یمچیزبرای حتمیبیی:کاریراکه

چینآمدبرنمی آنمشتکیبیدنتییهناینیهنبیی، و ،

 تی مشتکیبیدن با بیی مساوی تقریباً کار خان یکلهاین

 ورن.برایهمینپاشد یکتکهچسبکایذیچسباند یر

 ■یهن،وگرفت تختخیابید .
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 «من، بابا و یک کماندو» نگاهی از سر تأمل به کتاب 

 «خلیلیمییمح»؛«یارییشعابدی»سندهینی



تابآنکیکیلهیربابنقدوبررسنمسئیترمه مقدمه:

بهاثرکاست خیاهدمیرینقدقراریهمکیهشخصمنتقد،

یگ بغضنگاه و حبّ از فارغ وکری، قراریاینیبایند. با د

بدیخیب و یها یو یر اثر، امیفهکهای حد تا انکمتقابل،

نمیضیعتنهاید.ایواگذارنمارابهخیانندهیینهایریگجهینت

هیرت یبهیرستییر افتای نخست،کاتفا خیاهد گا  هیر

 و نا  مرعیب جایمنتقد نییا وگرنهیسندهیگاه نشیی اثر

اکبدونشیقضاوتو تر وشر تیأ خیاهدشد. با نی،

کن است آن مرابه به سالکته یر یهاه یور چندان هکنه

نها مبرگزاییامتحانات تمامیگرییر اورا یهارگبسرید،

میبریامتحان جدا و شاظبهیده تا یشد

یید.یربابچرایایشنیاتخلقپیتقلب

بایتابنکنینقدا من،"دگفتکتابیز

 و یورهیر"ماندوکیکبابا هفتمین

یفاع کتاب بهترین انتخاب جشنیاره

حاظزرتبهسی یر۰۹۱۲یرسالمقد 

د.حالباگذشتبیشازرشتهیاستانش

روندچاپو تغییریمربتیر آیا چاپایناثر از یکیهه

نگارشآثاربرتریراینزمینهییدهشدهاست؟

آثار»همانزمانیربیانیههیاتیاورانجشنیارهآمدهبیی:

منتشرهیرحیطهایبیاتکییکونیجیان،چهازلحاظکمی

 نامطلیب بسیار وضع یر کیفی چه بُو از خطرناکی عدو

آیندهیرفقریوحشتناکازاینیهانسلفرهنگیقراریاریو

.«حیثبهسرخیاهندبری



:تابکمشخصات

 یک و بابا یارینی/ماندوکمن، عابدیسنده: چاپ:ییش /

پال زانیانتشارات اول چاپ /۰۹۱۱ چاپیو  ا۰۹۱۹و نی.

 با قطعرقع۰۹۲رماننیجیانان، یریهفحهیر فصل۰۱و

نیشتهوچاپشدهاست.

 

:خالصهداستان

ا یقهرمان رمان علکیییکن نا  یبه پدرشکاست ه

یاتیچارسرنیشتنامعلیمیعملکییر پسرکشده استو

 مایر با یترشسمکیچکوخیاهرهمراه ناراحتکه یخینیه

مایرمایرش(فرییعنی)یند.مایربزرگعلکیمییاری،زندگ



باکاستیمتمیل یخترش ازیواج علت به ه

نداریینخانیایهیلخیشیش،ازایخیی بقهرازیییمری

گفت...رهنیدگذشتمامانمیازحره نبا(»۹۱صاما)

هاوقتی مامانبزرگیایهوبعضیاهنشستهکیااملخانهک

ارماکگرهازکییاشیخیریی میبهتهییرحسابیفگکهک

یای،بههرحالیمیخانهسروسامانیبهوضعمالریوکیبازم

ملقبیازیوستانعلیکییروز«.هبییمایربیی...کیهرچ

اسیریهاسکآورییخبرم"بیبهرا بی"به ازاریوگاهیرانیا

یرشهرییختهوجای(گرهاستآناسرا)کهیرنزییکیشهر

قراریرفراریناخییآگاهبرسرراهآناسیپنهانشدهاست.عل

پیگیم ه  با و میری یمان یرکبندند ه

فرار اسیقبال وقتییاین نیز او بهیر،

هاآنگرفتهوخبریعرا رسیدازپدرعل

ازنگران نیآخریریاوری.علیرونبیبیرا

اختفا محل تیسدیاسیلحظات را ر

نیرییهدوایلیمبی(ریاوی)بهرا بییم

دایپیرسدپدرعلیهخبرمکاستیحال

گریی.یشدهوفریابهو نبازم



:تحلیلمحتوا

اش،نیجیانوخانیایهیعلیزندگیبهمیازاتبررسیعابد

یرگهم را خیی بازگییزمان یزندگییر "ریاوییم"خانیایه

خانههپسربزرگشانبهعلتحضیریرکنخانیایه،یند.اکیم

استیچارگسستنخلراعدا شدهیمجاهدکگروهیمیت

آورنبهرا ،نانیهمیعنیهاآنکیچکرازهگشتهوفرزندیش

مخانه یاست. علککیچکریاوی یوست نا یه با و است

ینیبیببهرا ِ او از میز نییای تیسد شدتیشیی، به سنده

میحما نییآگریی!یت تنهایا خا ر به فقد سنییسنده ،

ییپا و ین، تلخِ نگاهِ تقابلبا اا نپسرعاقهیاریویمری به

هاآنیظنامرییهاشهیاریندکیاشراینبالمییاستانزندگ

یندیایهاست؟یرابهه پ

وایارمیاریریاستان،علکبایخالتآشیعابد ندتاکیرا

جیبهبسیرفراریاسییاینخبرمحلاختفایریاویرابرایم

شا میبفرستد، ننگید یاغ یخیاهد پکرا بر نیایشانیه

ا استبا براییششنیک!؟ندککنعملپایخانیایه یسنده

بیاساختنچهره بهرا  از ترح ، میری و چهیبیمظلی  از

زندگی بررسی موازات به عابدی
خانواده و نوجوان همعلی اش،

زمانخودرادرگیربازگوییزندگی
 کند.می"میرداود"خانواده
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فرعیآیبرمیخاستگاه قهرمان چرا گاهید؟ قهرمانی، از

اتبرایخیانندهکننیشیی؟پاسخایترمیاستانپررن یاهل

.ماندیممبه 



:اولداستانشناختقهرمان

برا و نیجیان زبان از ظاهر یر گفتهییاستان نیجیان

تویاتقییویسندهبهعلتتعلرخا رشخصیشییونییم

رایاریهایبسالمرلوفرهن عامه،ضربیزبانپارسجیترو

ند.تعدیاهطاحاتکیخارجمکیچکنقهرمانیازیهانِهم

رهیبزرگیایازگسترههخیانندهکاستیاوعباراتبهگینه

آوری،ینیجیانبرزبانمیهعلکییهاالمرلا اعاتوضرب

شیی.یمتعجبم

براک علیباورپذییششنییسنده ساختنِ یاینیر قرار با

میقعیو ویهاتییر و است میفر بهیگیناگین تیانسته

پریاختوهیتویشخصییرست نهاینیرا با اما قلیهد،

رایگیش،سنویننیجیانبازیسلنبهیریهانالماتقلنبهک

نشانمکبا ترازآنچه بگذاریدیههست، یهد.آنتصاویررا

ییهگیککیانهپفیکراازخیرینیانهعلکییکیشایکنار،

یانهیینیشایمانیتمام همان یر نمیا و تری کییرشتو

فتایازیریعلکییکانهیشایمان(۹۳)صخاههشدهاست.

است:یدنییهدییهمایربزرگبهاومکیمسلسلاسبابباز

ازیریکیمیکشلیهوقتکمسلسلبیییک»(۱۳و۱۱)ص

میهنه بیاشجرقه خیشحالیزی از چینمیرون. ارکیانست 

فیرک مین . تا و بهیگرفت  بست  را بر  و یور تیانست 

رگبار » رو»و پایاز سمییمبلآمد  عروینو و شراکسه

وزبانسرخییهاباآنیرشتگیننشانهیا«.بست بهرگبار

ایخیانه یعل سنینداری. یانشبا تطابرگییشو نعد 

اهل یقهرمان رمان یک"یاستان، و بابا به"ماندوکمن، را

آس ویپذبیشدت است، نمییه پذر باور تویشخصیریبه

زند.ییاستانلطمهم



:یکتابهانگاهیبهکاستی

واستفایهیرستیاتنگارشکتاب،نکنیا%۱۱شازییرب

نشانه و عاظ  رعااز )یتنمیها شیی باشید یاشته هکتیجه

دینکمرالنگاهرایبمخا باناهلیکتابنیجیانانهستند(.

بهمیاریذیل:

 :بییقتییررعایتعاظ ونقطهگذاری

دهبیی؟یچی پیپاقبیی؟بهپروکیاگرمامانسر»:۱۹ص

رفت سرایشویم بیکبهزوره شده ازشتییکسییانه

و....«گرفت یم

 :وجیییلدامایی

«کریهبیی...ازیتمان...خیلی»:۰۹۹ص

و....«کریهایننی وجبی.زلها »:۰۲۹ص

 :بییقتییرویرایش

و....«اندریهکرایرعراقیاسیگیرپدرهرچ»:۹۳ص

 اراتویاجماتبیمعنا:وجییعب

 ۹۹ص با »:  اقچه چقدر وقت میآن ویمان گذارند

و....«شدیمرندقندتییل آبیگیلمانمیتحی

 نییسی:عد یقتیریرست

و....«گیشهای راچسباند بهیروتیزکری .»:۰۲۰ص



:سخنپایانی

 رحچندپرسش:

پ چاپ یو اینکتابیر ییاپیآیا به ستمخا بانخیی

ییاشتهاست؟)براییرپیاهلیآنرسیدهاست؟چهبازتاب

ا برحسب–سالازچاپیو آن۱تابپسازکنیمرال،

د(.یبهیستنگارندهرس-اتفا 

جامعه )ییر روز ۱۱یهاسالفرهنگی ا(۱۹و نیچرا

هحک بررسی و نقد میری اشتباهاتیتاب تا نگرفت قرار ح

نگارشیآنپا یششیی؟جامعهمنتقدینهاییلدفاحشو

مقد  یفاع جن و ایبیات یلسیزان رسالتو راستای یر

 خییچهکریند؟

چنین با یرستیمییهاکتابآیا تیانیرستخیاندنو

بهنیجیانانآمیخت؟بایاینالگیوسرمشریلد، نیشتنرا

م پارسیچگینه زبان نایرستیتیان از شیپا یسینیرا

 ■ری؟ک
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 های نقد در جهان و ایرانشیوهگذری کوتاه بر  
«سحرقنبری»



رسییقیرومیشکافانهرکهاثررامیریباستیمطلبنقد

آنرا قیت، برمطرحکریننقاطظعقو عاوه و یایه قرار

پنهانوآشکارآنیهاهی شکافتهوبهتجزیهوتحلیلقاًیعم

.پریازییم

حرفه یکنقد و رمز تما  به اقتدار با باید اثریرازهاای

فکریهاحباثریمرزهانییورتریستیابدومنتقدنیزبه

 خیاننده برای و تصاحبکند را آن و کریه یرفرضاً)نفیذ

؟وچرایاستان یسینییممشخصکندکهچراحیزهیاستان(

 گذاشتن میان یر و نیشتن برای هاحریرا مانیباورهاو

ان  یاکریهتخاب اینکه یا و اهاً؟ خیاندن یخیانیمچرا ؟

یاشتهباشد؟تیاندیمهدهاهفحهازیکرمانچهحاهلی

بههزارانچرایاینقدمنتقدبایدبااستفایهازاهیلحرفه

پاسخیهد فکریکهپشتذهنخیاننده تاشکندتما  و

ریابدوبهظاهرسایهیکمتنهستراییهاواژهجماتو

تحییلخیانندهیهد.

وتاریخچه قاجار حکیمتسلسله یوران به ایران یر نقد

آمدن کار روی با همزمان خیرشیدی، سیزیه سده اوایل

ومقا تاجتماعیکهنمایانگرهایاستانمعاهر،یهاسندهینی

.گریییبرم،اندبییننیعجدیدیازایبیات

یراینحیزهکهایرفهحیرزمانکنینیباوجییمنتقدان

 نظر به همچنان اما یارند، رسدیمفعالیت جایگاهنقدکه

آن یرکهبایدیرایحرفه نکریهایبییحیزهخییرا پیدا

استوهمانطیرکهشاهدهستی بسیاریازجلساتنقدیکه

رانقدهاآنتیانینمتخصصی یربه،شیییمیرکشیربرگزار

ی که چرا خیاند، هاآنر پیرامینحیایثیاستان،هرفاًافرای

 آن، هاکنشچگینگیسیر اتفاقاتوهاواکنشو وشاید، ها

.کنندیمبحثدهایبا

خییازاثررایهابریاشتنظراتوعمیماًیرواقعمنتقدان

کهگفتهشدهاستیحال.اینیرکنندیمنقدعرضهعنیانبه

بایداشرایکاملبهعل نقداست،یکمنتقدعاوهبراینکه

یستیاشتنعل یکیازمباحثعلی بایدبایریاشتهباشد

 زبان)انسانی روانایبیات، جامعهشناسی، شناسی،شناسی،

بیریازی اثر نقد به و...( مه فلسفه همه از باو باید او تر

آشنایییاشتهباشد.یخیببهنقدیهایهیش







اازاینکهبهکارمشخصکرینشییهنقدجد

یسته را مطالب و بخشیده نظ  منتقد ذهنکندیمبندی ،

خیانندهرانسبتبهزاویهییدیکهقراراستمتنمیرینقد

.سازییمقرارگیری،آگاهوآمایه

 جمله یهایهیشاز یاتیانیمنقد سنتی نقد شییه به

 ساختارگرایانه،)یستیفرمالکاسیک، گرایانه(، شکل

 اخا روانشناختی سمبیلیستی، فمنیستی، پایه)گرایانه، بر

شناختی جامعه معانی، شناختی، پدیدار فروید(، نظریات

مارکسیستی) ییر و شناختی،(مارکسیستی زبان تاریخی، ،

شییهزیبایی شناختی، سبک واسازی، تکیینی، شناختی،

اشارهکری.الگیهامبتنیبراسطیرهشناسیوکهن

 جمله ایرانه یهایهیشاز یر شییهتیانیمنقدمرسی 

کاسیک،فرمالیستی،روانشناختی،فمنیستی،جامعهشناختی

وسمبیلیستیرانا بری.

کههرشییهنقد،مطلبرایانستنایننکتهضروریاست

،یرنتیجهنقدیهدیمازوجهوزاویهخاهیمیریبرسیقرار

 را شییه چندین استکه نقدی باشدکامل ازیارا را اثر و

■خاهیمیریارزیابیقراریهد.یهاجنبهوهادگاهیی
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 «در آفریقا همه چیز سیاه است» به مجموعه داستان ینگاه 
 «محمییخلیلی»؛«ساساننا ر»نییسنده

 
 راح نخست، نگاه ایروییر علتیجلد به مجمیعه ن

یاست. رحژنرالریتقدیستهیها آن،شایوایتبصریجذاب

ییهندهنشانکهوار،هیسا قدرت شخصینمایِ ویا یریت

بهمخا بیرنگیهایرجه نیهاکندکیمیایآوریناوست،

ایررأ یهکاستییتاتیرهایکیرمیریییمجمیعهبهنیع

 و یارند قدرتقرار سایهر  تیکییهانینشهیا هزار یر یه

ییتاوتروربهآنانمتصلکیماجراهایس ،سرنختمامیفاش

اهیزسیقاهمهچییرآفر»تابکدبهنا ینکنرااضافهیاست.ا

بعنیها بزرگیهاک«است یرخیینهفتهیاری، هکآنیبیرا

 نا  بداند، شخصیکیخیاننده یهاتیاز "قایآفر"یاستان

ترتاست. به یاستان چهار نا  فهرست، استوییر بآمده

با «زندینملگدهامریهکسیبه»یاستاننخستخیانندهرا

قصهک اعضایکییه بعریجیخهیاز آشنایاعدا  هاست،

اکیم یر یند. یاستان، ن خشمسربازان حاهلکیبا ه

ازییری،تر ازمرگویوریانباشتگ

نگاه مافی  مأمیر به است، خانیایه

تأکیم مؤکینند. نیکد یرید سنده

مبن قصدییاستان فرماندهبر یترور

یجیخه افرایش،یکیمرگتیسد از

نخش یهاکرساندینباورمیمارابها

نبدلخیاهدشدیبهانفجارآخریروز

هستند.ک آن منتظر همه نهاه تییر

راو یست به فرمانده مینیز، ایمییاستان و همانیری ن

دبتیانی .شاییاستانمنتظرشبیییهازابتداکاستیزیچ

شیدبیشاتکرار)یاستان،براثریرانهیانِیافلگیگفت،زهرپا

شدهاست.رن دهیاثروپریازحد(،ب

 یو ، یاستان گرفتهکیر قرار مجمیعه سرلیحه آن نا  ه

مأمیر با میاست، یشییهمراه پک  ایه مأمیریشاز تین،

بریسازکپا یافرای بهقیلخییشیده را«سیختهیمهره»ا

ایاشته اما وکنیاست، پایبایخییِ ساسانشیی.یسازکد

تاشهایقانهیری شناختابزارهاینا رعل اش،یاستانو

یاستان استیر  ز  را آنچه همهچیآفریر»نتیانسته زیقا

نییرایهوکیست حذفیقراریهد.سیبهخیب«اهاستیس

برا آفریمأمیرییاستان سیچین گرفته، نظر یر یستمیقا

گروهکاست و احزاب یر ه قیلی)ها به ایهیپ(هاکگروهیا

برایم میشیی، تصفیمرال به مذهبیتیان افرای چینیه

شریمج جریقواقفید اوجییر خدویریگان

مجاهد سازمان وگرایربد سیسین منش به آنان س یالیش

ا یاشت. تصفیاشاره گروهیهین تسیکییرون با گاه هیه

منجربهتغیزاییا مینیصشخیهاحساب رساختارییشد،

،اگرینروشید.اتخاذچنیگرییمیاسیهاواحزابسسازمان

ارگرفتهنشدهباشد،نشانگرکسندهبهیتعمدتیسدنییازرو

هجاسیسان،کجاسی پروریهاست یاراست.یرسکضعق

بهحذییگریییهاهستندباروشیزکخیاریولتمررهیج

منفرا مجمیعه،پریازند.یت یو  و اول یاستان یو با

هاییمتبعرکاهترورووحشتحیسیهیرفضاکیاخیاننده

یر ناگهانیریاستانسی ابتدا انویرانیسنگراقراریاشت،

روی.یاستانیهامیمقابلوسنگرعراقیپسازآنبهمنطقه

بههیرآمدانیوجیخبرنگاریرمیکنیهمانندیوربکسی 

 شناخت عد ِ علت به است، منا رینییافکوشد از سنده

یریورانیدعد حضیرویوشایجنگ

  یر تنها یباقیسطحیهیجن ،

تویتیاندبهعمرشخصیماندونمیم

یروا نفیذ کت، حاضر،یرشکلند.

خیاندنِکهیاخیاننده به عایت

مجمیعهیاری،یکیهایاستانییرپیپ

ا سریرگمیر یچار ویمیبتدا شیی

ت،ینروایآیازیهیرهحنهکیاندینم

جبههییورب و سنگر یر ابتدا ویاستیرانیاین سنگر یر ا

)یعراقیجبهه شاها تصیی!(. اگر اولید ویر حیایث به ه

پریاختوسیسبهسمتمقابلیعرا میجبههیماجراها

ایم دهیمتریکشاثر(یرخیانمتن)ملیحیتهکنسیرفت،

شد.یم

شازیب«خد»،یریاستانیوچاپیبروزاشتباهاتنگارش

یاستانیی استیهاگر  ز  است. آزاریهنده مجمیعه

یسندهینی "حتماً"محتر  ایهاچاپیر نایاطرایییگر،

ازایچهرهحذیو براکناشتباهاتپاییاستانرا یسازی.

لکباربهش۲و«یغلبی»لکشبهبار۹«یغلیی»لمهکمرال

یغلیی» » است کآمده یاستان خیاندن به متأسفانه لطمهه

تیم تاکزند. اشتباهات نگارشیییرار ایو شاظی، ن شیپبرا

لمهرانشناختهوکلیرستکزشیسندهنیهخییِنیکآورییم

نما با کالگیناگینکشاشیتنها معرضیهاآنلمه، یر دیرا

در چاپی، و نگارشی اشتباهات بروز

 داستان«خط»داستان دیگر هایبیشاز

است الزم است. آزاردهنده مجموعه

هنویسند محترم "حتماً"ی یهاچاپدر

 و حذف را اغالط این یچهرهدیگر،

 داستانراازایناشتباهاتپاکسازد.
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خیا تا هرگذاشته کننده را هکدا 

یم و میپسندی یرست یاند،یا

ند!)؟(یبرگز

شی اراظه باشد یرستکایمان لِ

وک هحلمات تیأمان،ینگارشِ ح،

وینییفهیوظ سنده است. )ناشر بااگر یو (نباشدیهچنکد

بهکتاب بدانرا آن خیانندگان معل ِ ویعنیان همت با ، 

ب چنیشتریوسیا  رفع هدی یر مشی، گا یاتکن

هیرکاستیگرامایرمیریایواتجنگییینکته .ییاریبرم

جنگیک شناختهحیآیمییاستانهرفاً اید. نایواتیح

نجایفاعمقد (یایر)جن یلکیهیرحیزهکیسکیبرا

دهینیاستانییچهیراسد،ازاه واجباتاستاماآنینییم

علیری «۱یجیآرپ»چینیهساحکشدنشانگرآناست

نساحیراکررمیاری،یدهنشده.ایحضیریاظ ،هنیزیرستی

چ یوربیزیفاقد نا  ایبه یر اما است چراین یاستانِ ن

یر«هازنیجیآرپ» از میرینییوربیچهیفقد را یشمن

یهند؟!یهدیقرارم

ایامه اییر ییاستان، و تقابل ین ینک کرو»ا هکاست«

رانه،ییافلگیانیزباپایبری.سرانجا نیشمیراپیخدیاستان

برندهیبهاونیدیههرگزامکیسک ایست، نیماجراستو

یاستانخییسندهیررواینییهاتیازمیفقیکیانجا ، شیتِ

است.

ایاقابلبحثیریتهکن از استفایه استیهامینیاستان،

یرک که )ص"خد"لمه ا۹۰آمده اما فقدکحاهطانی( ه

فارس زبان ییرمیری زبان از یاستان یر یاری، یکمصدا 

تعجبوتأملیاری.ی!(وجااست)گروهبانعربآوریهشده

ازشیخ بعانیکی«نیبهخدش»دیگییگروهبانمیوقت

ایرشت؟یزیخدر»پرسدیم شیهیرزبانوگیکیهامیا«.

ترتیپارس همان به یاری شیوجیی و یرکب عربل، یزبان

دیهایریوفرهن مختلق،شاالمرلمرال،ضربیست.براین

بکمشتریشهیرییارا یر اما یباشند با تفاوتِیدیکان، گر

فاحشیارند.

آمدهاستو«رواتک»هنا آنبهیلدکیانیامایاستانپا

ی)کلمهچسبد.ینمجمیعهنمیبهایچچسبیراوات،باهکنه

نک یروات همان کمشز سارقیغلییل یاری(. یریرا ناگهان

ری.یگیقرارمیاشرافیخانهیکرینکیخالییت ایمیقع

پ به رو نحیهیروند و یاستان یریش سار  قرارگرفتن

تاکیتخاهیمیقع شکه به نداشته، رشتهیزیلکنین به با

مرییتحر عنیان به سار  است. یرآمده تاکیر ازکه نین

بهیهجامعیکاناتکام وروی پساز نبییه، برخیریار مرفه

اشرافینیاخانه جایمه به ازی، استفایه محی سرقتامیال،

ویآنمیاناترفاهکام پیشیشیی. و استحما  دنیپساز

پل با تقابل یر سامتمیلبا هاحبخانه به جان بری.یس،

هکرساندیسندهرامینیییاستانهیشمندیرانهیانیافلگیپا

شب پایزیلکا برایانیبا، خییشگفت زیهییاستان شرق 

 یاستان اکاست. به جن تعلریراوات یوران و مجمیعه ن

 نداری، نحتی وجیی روییهاتهکبا چسب ویشیمرل شه

رجهیاشیو«مگهجن تمی نشده؟»آورینچندجملهمرل

تأیدنهدایزینسار بهعلتتیهُ شن دنگارنده،کیبمب.

د:یگیی(م۹۱هسار )یرصکاستیلیبههمانیلیرست

هکوجییندارییگرجنگیپسی!«جنگانیههنیزتیکنایا»

باشد.یقبلیهانیاستانبایاستانیحلقهارتباطا

:یانیاتپاکامان

 زمانچ تنها ه ، کنار یر یاستان مجمیعهکشیند ل

یگیم اهلکرند ت  باشدکمشترهاآنیه یویفضا.

چهاستوچنانیکارنزیینمجمیعهبسیاستاناولای

ا گرییوسکهمانسبیزبرمبناینهایاستانیهیبق

یلنشیم بیینیآمد، تر بهیسیفضا. ترور و جن  اه

دهشدهاستیشکریهبهتصیییریویاستاناولیخیب

.شیییدهنمینفضاییگراییریویاستانییول

 ی رویررووتقابلیوگروهجنیستانسی یرفضایا

امرگیانجن ،یستوپاکییانندیشمنیهمکاست

زندگیاست یا گرچهتقابلوجیی. یریویاستاناول،

هریوگروهبا لهستندوجن تنهابرسرییاریول

تفاوت.افرایاستیسازکهوپایاتصفیهحسابویتسی

هکاستیتاحدهاآننیومیضیعوتناقضیایماهی

نمجمیعهتأملیزیراییاستانسی نیریدقرارگیشا

.زباشدیبرانگ

  چهار ، کیاستان یر نباکه ایل یر مجمیعهید ن

ا میم نیینشستو یار  ایاسندهینان تیانایبا ،یین

یاستانیم سکبههمانسبییهاتیاند .سدیا بنییو

ت،تراسستهیهشاکییراواتیرجاکهکبهترآناست

 .آوریهشیی

 میرییافتهنیانیمتنپایکاوقات ز استیاهگ ز،

نمیری،بهنظرنگارنده،یریویرایقرارگیلکیبازنگر

چیسیبازنی قابلیزی،  کسندهینییکیهاتیاز

ییهابهرتبهیتیاندسببارتقاءاثرویهمکند،بلکینم

شا و گرییستهیبا تر تر باینییک. بیسنده وید، ش

چیپ هر یشاز باشد مراقب شدهکز منتشر اثر اشه

■ .یشییونهانتحارفرهنگیویسببافتخارفرهنگ
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 برگزیده سیزدهمین تندیس جایزه ادبی صادق هدایت« جهنم، به انتخاب خودم»داستان بر نقدی  

 «محسناحمدوندی»؛«اسماعیلزرعی»نییسنده 



«.فهمدینمگیراآی تایاستاننخیاندمعنیزند»

(۰۹۱۱:۹۹۰)عبا معروفی،

 را زرعی اسماعیل که وشناسندیمآنان همدل من با ،

 از یکی مری این که بیی خیاهند ونیترفرزانههمرأی

معاهرنییسندگانینیترفروتن یاستانی ایبیات که است

است ییده خیی به ایران حتی و خبرکرمانشاه شنیدن .

بزرگایبییزهیجاتندیسییورهینمیفقیتاویرسیزیهم

فرهن اهالی از بسیاری و من برای هدایت ایبهای  و  

آنچهتبخشبیی.کرمانشاهیبسیارمسر

وایاشته مرا رااستکه مطلب این تا

و ایبیات ساحت به احترا  تنها بنییس 

هنرمند یک انسانی تعهد و است .هنر

نیشت، خیاه  آنچه البته هد و البته

چراش آنگذاشت، ایدنتیاناس نقدبر

نقد الفبای با هنیز -ه که وییه یربه

یاستاننییسییطهیح آشنا-یاستانو

اگربشیی-سخنیانشجیییاستدیآیمآنچهیرایامهنیست .

گذاشت بنده بر ه  را عنیان بهترینکه-این چند هر

شعمریهاسال یر هایانشگاهرا یهادیمحو وکهنه

استسعیکریهاماهمیارهآکایمیکایرانگذراندهیدهیپیس

باایبیاتخا ومتعهدامروزسرزمینشنگسلدورااشرابطه

گذشته یر زیستن جای به میروثی-همیشه بیماری که

نیمیاز.سرزمینشبیندیشدیندهیآبهانسانامروزو-ماست

 خا  پرنشاطو یوران امرالمجیانیو محضرنمنو یر

کهتنهاچیزیکهبرایشانمه نبییایبیاتگذشتاساتیدی!

فرهن  سرزمینو اساتیداین یار،یبیی، بنگاه ایلب که !

ازالبتهتما آنانکه.ی لو...بییندیکانیار،آپارتمانساز،

امروزینمایهایانشگاهویرتحصیاتآکایمیکبرخیریارند

وهدالبتهحسابکنندیمراتصدیرحریم،اندخیاندهیر 

خیاهندیانشمندوفرزانهوفرهیختهاساتیدیلسیزو جدا را

 تما  اساتیدیکه وققبالندگیفرهن شانیهستکری. را

بی این و حریستاندکریهمرز منحقیرشانیبیسو بر

بییهوهستوخیاهدبیی.واجب

یکروزماقدریریزیایاستومجالیرییلتن .کاش

بدانی ویهاانسان شییامکاناینفراه بزرگمعاهرمانرا

منِیهاییدیهامروزکهبرگرفتهازیریهاویخاقهکهآثار



 یر است هایانشگاهامروزی میریآکایمیکیهادیمحو

مطالعهقرارگیرندتایریهایامروزینمانواکاویگریی،شاید

یافتهشیی،بهامیدآنروز...اهآنراهیرمانیبرای

چهکریهو«جهن بهانتخابخیی »امازرعییریاستان

 خیاهدیمچه منظیر این برای خاههبگیید. ازابتدا ای

 نقل اینجا یر را کن یمیاستان واکاویو سیسبه بیانو

 خا  متن این از خییش یریافت و یرک خیاه ایبی

 آنچه ایبندهپریاخت، امهیر اراظه، یاستان خیانشاین یر

 یریافت تنها یای منخیاه  شخصی

است آنچه لزوماً نه مدنییسیاستانو

یاشته نظر . ضمنچینیر یجامعهیر

نقدبه از همیشه حرکتمتنسییما،

، یاکریه بسیاریبر جیامععکس از

ییگر به متن از گذرشان راه سییکه

ینجابگیی نقداست،ناچار اینراه ا

سیییک از خیانشیکاثر و نقد که

هرکس نیعیاستبدایییگریناقدیا با منکههمراهاست،

.اینسخنبهاینمعناستکهنام یم«ییکتاتیرینقد»آنرا

بازخیانی برایما بههمانکندیمیکمنتقدوقتیاثریرا ،

 که ایهیریچتیاندیماندازه ینیایمتنبگشاید، بربه را راه

بهعنیانمرالیربندییمییگرنیزیهاچهییرخیانشهاو .

اخیانرا«زمستان»ایبمعاهر،اولینکسیکهشعریپهنه

سیاسیتأویلوبازخیانیوتفسیرکری،بههماناندازهکهراه

ایبهاینشعربرماگشایمابهاینمتنایبیشدویریچه

ومانعازآنشدکهماتبرمابسگشیی،چندینیریچهرانیز

روان تأویل به فرضمرال اسطیرهبه حتیشناسانه، یا و ای

،ایفرهیختهوخا عرفانیمتنیستیازی .حالاگرجامعه

 متنایبیبهتأویلیا برییکتاتیریهالیتأواز را برسندراه

خاقانه را ایبی متن خیی منتقد، هر از پیش و بسته نقد

باخیاندننقدهایمختلقوسیساندکریهخیانیوتأویلباز

 متنیع، و ییدیچهییراز پُاندستهینگرییگراننیزمتنرا ر.

خیاننده که است یستمشخص این از ای ایخیاننده،

برخیریی فرهیختهتراستواینگینهبرخیریبامتنایبی،

و؛سازترتروهماستکهباذاتهنرکهآزاییاستهمخیان

یاستان:یخاههاما

کهشودیمستانازاینجاشروعاد
داستاننویسباالقابمتعدد»آقای

درپیبازخوانینهایی«پسوپیش
گم،رمانش متوجه چاپ، از قبل

 از یکی رمانشیهاتیشخصشدن
 .شودیم«الف.جیم.ک»بهنام
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ای شروع اینجا از آقایشیییمستان بانییسیاستان»که

قبل،یرپیبازخیانینهاییرمانش«القابمتعدیپسوپیش

رمانشبهنا یهاتیشخصازچاپ،متیجهگ شدنیکیاز

یراینرمانجیان«کالق.جی .».شیییم«الق.جی .ک»

ا قدی بلند یالقیز »ستکه آفتابی، خیابانیگیشهروزهای

وروزهایبرفیوبارانیکنجاتاقکشلن کندیمبساطپهن

 کندیمهیا سیگار فِرت و فِرت کتابکشدیمو فقد و

«عالیمقا سههفر»ویرهفحاتپایانیکتاب«خیاندیم

بزرگمجتمعوشیییمشخصیترمانمحسیبنیترمه که

مسکینی که کا»است جی . لق. » زندگی آن ،کندیمیر

هایهدتاوبااینکهازقدبازیدیآیمبهرح عاقبتیلش

بهخیاهشواهراریکییونفراز،خیشیندارییلاوازییک

هاهیهمسا همکارهای از یکی پیش گرواشیبازار، ریش

یرحدآبدارچی،کندیموشغلیبرایشیستوپاگذارییم

یکهی«الق.جی .ک»اچیزیازهمینیست.بعدیربانیوی

ازرا«الق.جی .ک»شخصیت،ییبشمیزند.یاستاننییس

یرعال واقعکییکریهاست،نقاشیکهاشنقاشروییوست

میفرنشده اما بکشد خییشرا خیاسته

یاستان ازنییساست. یهاتیشخصتما 

امارییگیمرا«الق.جی .ک»رمانسراغ

 را او شناسندینمایلبافرای ه هاآنو

ا اعاتچندانیرستیازشناسندیمکه

 یست به خا ر.یهندینماو همین به

یاستان ینبالروییموسراغناشربندییمنییسکتابرا تا ،

رمانشراازاوبگیری،اماناشروتایییستیشدهشخصیتگ 

هاآنگییندکهومینندکیما اعیآرانیزاظهاربیوهفحه

وعاملگ شدناندنبریهنییسیستتییرمانآقاییاستان

کهبرایباریو نییسیاستان.نیستندهاآن«الق.جی .ک»

ویستبهیامنروییمشکستخیریه،ناچاربهسراغپلیس

 شیییمبازجیها برایشان که بازجیهایی یهاتیشخص».

 و نداوایهاانسانیاستانی تفاوتی وقعی میریری را همه

کس،قبلازهریهندیمتحقیروتفحصیقیرو ی نیقرار

رمان خیی از ه  کنندیمنییسشروع نییساذعان«. رمان

کندیم ک»که جی . الق. » از اهلییهاتیشخصیکی

رمانشبییهامابهیلیلمصلحتاندیشیآنرابایکچرخش

متعدیناچاریهاسؤالبازجیبعدازرونانداختهاست.یقل ب

خیلیازاشخاصهحبتروییمبهیرونرمانشیییم با و

رااهاً«الق.جی .ک»کهکسیشیییمامامتیجه؛کندیم

 حساب آی  شناختیآوریهینمیاخل چندان او از و است

 اما جمع»نداری. را یستکش یفتر بازجی آقای که میقعی

فضاکندیم از یخترکه خان ، منییه بیاید، بیرون رمان ی

 از یکی پیک و آپارتمان،ی بقهیهاهیهمساشیک با ی

دیگییموبهبازجی«یهدیمندانستهسرنخماجرارایستش

 پهندیروینمچرا بساط یارو این که آنجا و خیابان، تیی

کهکرییم پرسانجاییرا پرسان بازجی کنید؟ جی پر و

پهناشیفروشساطکتابب«.کالق.جی » پیداکرییمرا

کهبهشیییم وجیازافرایآنجا،متیجهر،بعدازپکندیم

لربهینیایواقعیبییهاستوهرعاحتمالزیاینقاشیکهمت

یاخلرمان یزیکیبه عصر سریبآمدهیمروز تا یوسته

بعدخبریاشتهباشد.«الق.جی .ک»کتابفروششبزند،از

 معلی  او، از جی پر و یافتننقاشو شیییماز الق.»که

رانییسیاستانآقایآثارتییانبارکایذناشریکه«جی .ک

پنهانشدهاست.بازجیورظیسپلیسونقاشوکندیمچاپ

ییرش.روندیمکایذباروناشرباه بهسراغاننییسیاستان

جی .ک»کهشیییمناگهانیاینافرایباعث هراسان«الق.

کایذیهاکیمهبیرونبکشد،ورویایهشگالنبنزینراازگی

آمای کبریت با و هبریزی اوای از نییس رمان بگیری. سنگر

کهاگرازخرشیطانپیایهشییخیاهدیم

شغلو بر عاوه ینیایرمانبرگریی، ،به

پاایهشایدبچزنو ه برایاویستو

کبریت«الق.جی .ک»ولی؛بگیریکندو

 وکشدیمرا حمله یستیر نییس رمان .

 هایر را او کندیمیستگیری الق.»اما

ک جی . » کایذ انبار یر را آتشاندازییمکبریت انبار ،

،چندنفریبهعلتبرندیم،همهبهسمتیرییرشرییگیم

 زخمی جمعشیندیمازیحا  کایذ انبار ا رای یر مری  ،

برایخامیشکرین،همهیرتکاپیوجنبوجیششیندیم

ایستایهایهکهگیشنییسیاستانمنهایآقای»انبارهستند،

کهنیرآتشییهاروشنسایهوکندیموبهرمانناقصشفکر

«شیییمجاوک وزیاییهیرتشانداختهبیی،مرتبجابرو

تکنیکالویاستانیاست«یی جهن ،بهانتخابخ»یاستان

راتیضیحهاآند.منرویاینیوکلیدواژهتأکیدیار ومتعه

کهاراظهشدایهخیاه یای.تکنیکالبیینیاستانراازخاه

زرعیازشگریهایتیانیمبهخیبی فهمید،یراینیاستان،

وسعییاریتابرییمبهرهنییسینیستییریاستانپستمدر

مرزخیالوواقعیت؛یاستانوجهانهایهیشازایناستفایهبا

 را یو این یاری سعی او بشکند. یره  ه را تابه بیامیزی

جهانیبسازیکهبهقیلمارسلپروستجهانیاستمستقل

تخیلوواقعیتجهانیکهیرآنماتیانتفکیک.عارجاوخیی

 یست از  ییهیمرا گ  یر سر این یمانیمو از البته و

«جهنم،بهانتخابخودم»داستان
متعهّد. و تکنیکال است داستانی
تأکید واژه کلید دو این روی من

 راتوضیحخواهمداد.هاآندارمو
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این یشییمگمیسرشارشاییولذتسریر گیریاز بهره .

یاستان شگری بهتریننیع به زرعی اسماعیل تیسد نییسی

یاستانشکلممکنهیرتگرفتهوخیانندهیرخالخیاندن

فاهلهیچ و گسل هگاه ای بین متیجهرا تخیل و واقعیت

شییینم تخیلچنان اینییالکتیکواقعیتو ویکدستو

کهمخا بیچارهیچیسترییگیمستگیهیرتبدونگس

امامتعهدبیینیاستان اندازییرفرایندخیاندنمتننشیی.

ییگر یارنداستمطلبی مطالعه یاستان قلمرو یر که آنان .

کهنیشتنیاستانیکههمزمانه تکنیکمدارباشداندواقق

یر یلسالیاناخیرماچهموه  تعهدچقدریشیاراست.

 و یایاشتهییهایاستانبسیار یریها و جامعه به که

ایرانیمتعهدیهاییدیه به،اندبییهانسانمعاهر  یریکه

وچهبسیارآثاریاستانیتکنیکالواندافتایهیامانشعارزیگی

 فرمالیس  یایاشتهفنی یامان به که

 به و ویور هافتایه محتیایی بی

چندمعناییبی ]نه معنایی .اندفرویلتیده[

امازرعییراینیاستانبهخیبیتعهدو

 تکنیکرا ه  کاریبا است؛ کریه جمع

یرامااو.استفرسکهبسیاریشیاروجان

متعهد چیزی چه به یاستان این خال

 خیاهدیماستو او بگیید؟ چه ما نیشتنبه اینیاستانبا

د؟وکدا یریماسخنسریهیریامروزینازکدا خیاهدیم

 اینجااشییدیهو منیر بگذاری؟ میان یر ما با خیانشرا

شناختی هستی و فلسفی ای را متن این از بها یاشتهکه

 انداز یممیعدومجالیییگر کهکن یموبههمینبسنده

 اینمتن، ایننظرگاه، برایمنتداعیاز اینبیتحافظرا

»کندیم ق: بر گفتخطا آفرینبرنظرپیرما ل هنعنرفت/

پاکخطاپیششبای کهکن یمبههمیناشارهبسنده«. چرا

«.آنکساستاهلبشارتکهاشارتیاند»حافظبازبهقیل

کهنظرمننیزبیشترمتیجهیراما آنخیانشاجتماعی،

،یکیپریازییمچندمقیلهوواکاویبهنقداینیاستاناست،

یمسأله و بیانسانسیر آزایی عد  و، تیتالیتاریس  یو 

سی برخیریافرایجامعهیرچنینگریوکشیونظامیقشین

پدیده یو پیامدهایخطرناکاین و محیطی یجامعهبرای

مدنی یر که چنان یخاهه. آمد، ه  آقای»یاستان

و«الق.جی .ک»پسازا اعازناپدیدشدن«نییسیاستان

،روییمجییرفضایرمان،بهسراغناشرناامیدیازپر و

: یخیانیماینقسمتیاستانراباه 

،رییگینمایهکهمتیجهشدازاینراهنتیجنییسیاستان»

یست شما پرسید: و ناشرش سراغ رفت و بست را کتاب

«تییکارمن؟ایهبری

جی پر و واینحسبیواین ناشر بین یر اعتمایی

شی وپلیدیریهادهیپدازنییسندهیکی

یهدیمینیاینشرمارامیریواکاویقرار

آن پدیدیدهیپدو است. کهایهسانسیر

بی حس ایجای یکمیری اعتمایی

متعهدوخا بهینیاینشرازیسندهینی

هفحه تایییستو تا ناشر یرشیییمآرا .

خال یر و یاستان از ییگری جای

الق.»کهآقای یشییممتیجهنییساستانیگفتگییبازجیو

ک جی . » بییهیهاتیشخصاز یاستان خا ر،اهلی به

 از فرار رمان،سانسیریغهیتمصلحتاندیشیو تیسدخیی

ازرمانبیرونانداختهشدهاست:،نییس

خییشخیلیه یگفتهبازجی،نهکهکتابخیاننباشد،به»

خصیص به بیی، خیانده ویهاتابککتاب مفت که مهمی

کریش؛امااینقسمتقضیهگیجافتاییممجانیبهچنگش

اهلیرمانبییهویهاتیشخصاز«الق.جی .ک»]اینکه

 ا ن مگر پرسید: است[ شده انداخته بیرون دییگیینمچرا

شخصیتاهلی.خباگرشخصیتاهلیبییه،بیرونازرمان

؟کریهیمچهکار

 تمشبیرون،بایکچرخشقل !خیی انداخ-

چرا؟-

یاستان نییس نگاهیهمهبا زی. پیزخند عصبانیتش

یاریبهاوانداختوبالحنیشبیهیرزینجیابیای:معنی

«شیآشناباشید!یشماکهبهترازمنبایدبامصلحتاند

،یکیاینکهیهدیماینگفتگیچندسرنخظریقبهما

استکتاب فریی بازجی البته و کهیهاکتابخیان مهمی

مفتبهچنگشآمده،سؤالیکهیکخیانندهبرایشیراینجا

ایناستکهمنظیرازمفتبهچن آمدنکتابدیآیمپیش

عصبانیتشینویسباهمهداستان
معنی نگاه زد. اوپوزخند به داری

زدن غر لحنیشبیه با انداختو
هترازمنبایدجوابداد:شماکهب

 «شیآشناباشید!یبامصلحتاند
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 که است این نه مگر آقایییهاکتابچیست؟ قیل به که

همینمصلحتنییسیاستان تیسد نکنند رعایت را اندیشی

 جمع شیندیمبازجیها اینفرهت، از بازجی استکه معلی 

 و کریه ییهاکتاباستفایه مفتگیر است.آرا خیانده وریه

به،ییگریرخالاینگفتگیینکته خییسانسیرینییسنده

نییسیاستانخا رتر ازسانسیرشدنتیسدجامعهاست.

تنهااست،شخصیتاهلییاستانشراازرمانبیرونانداخته

هبتیاندیاستانشراازسانسیرنجاتیهدوبهبهاینیلیلک

 چاپبرساند.

یمسأله نظامییدهیپدییگر، و یرتیتالیتاریس  گری

یاستانآمد،بعدازیخاههفضایجامعهاست،چنانکهیر

 که یاستاناین شخصیتیمسألهنییس شدن ناپدید

اشییاستان میان پلیسیر با گذارییمرا همه بازجیها را،

 قرار تفحص و تحقیر یهندیممیری تفحصی و»، یقیر

« ی نی برای هاآن؛ و یاستانی واقعییهاانسانشخصیت

.کنندیمد،واولازهمهازخییرماننییسشروعنفرقیندار

همه فراریبرایکسینیست، تحقیرراه اینتفحصو یر

بایدبازجیییشیند.

شی بهکجایدهیپدینیویاستانوسرانجا اا اماسرانج

.کتابسیزییابهتربگیی به؟بهکایذسیزیشیییممنتهی

باچندسیالبهپایان را انبارکایذرسان یماینجستار آیا .

کیتیاندینم تا باشد؟ ما فرهن امروز و جامعه سمبلیاز

باید نظاره»مری ما حفظفاهله، با گرآتشیهمهمهکنانو

کیآنروز«؟کشدیمیریلآسمانسیاهمانزبانهباشی که

جی .»کههرکدا ازمارسدیم فارغازهر«کالق. گینهها

کسنتیاندتیانی زندگیکنی وهیچبآقابا سروآزایورها

کندکه مجبیر را ما مصلحت،فضایرمانیبه از کهسرشار

اندیشیوخد بدانی  یخیاهیمکشیاستبرگریی ؟کیما

 شده آفریده آزای و مختار انسان که استاست قرار اگر و

ظهیربرسدبایداجازهیایکهاوخییشیمنصهانسانیتاوبه

شرایطی چنین یر بزند، انتخاب به یست آزای شرایطی یر

ازاین»استکه کهاینآقایانقراراستییهابهشتهدتا

ک فکسنی جهن ِ یک با را بسازند خیی برای  انتخاب به ه

دباش عیض ه کن ینم، یاستانی زندگی بابای گیر ؛

 ■!«اندکریه
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 سومبخش  «تن امیرحسن چهل»های کوتاه  بررسی مجموعه داستان  
 «رضانکیظی»



تنکوتاهامیرحسنچهلیهاداستانبررسیمجموعه

دیگرکسیکیتاهیهایاستانیمجمیعهبخشسوم:-3

صدایمنزد

صلهرحم-3-0

یکدیگرصلهرحم یاستانزنانیاستکهمدا پشتسر

.وهیچاباییکنندیموبهمناسبترن عیضکنندیمییبت

کهبهییهابیعخییشندارند،تااینکهتما یهاگفتهنیزاز

.شیییمیرخییشانآشکاریهندیمییگراننسبت

تک  ریر از یاستان تما  بیان نمایشی .شیییمگییی

یهایهیشگیییویکیازگییینمایشییکیازانیاعتکتک»

بیان آنرا یکنفر تنها رماناستکه و نقلیاستانکیتاه

نمایشی،شخصیتیاستانمرلاینکهگیییتک...یرکندیم

 را او خیاننده که مخا بی برای بلند هدای ،شناسدینمبا

)میرهایقی،«ییاری.وبرایحریزینخیییلیلزندیمحری

 ۰۹۱۱ب، از۱۱ص، نمایششناختنییسنده یاستانجز )

زبانوآیابورسی ،چیزییگریبرایعرضهنداریونییسنده

اثربگشاید،یهاتیشخصبهابعایگیناگینیاچهییرتیاندینم

یرپریاختلحنزنانعامیتنچهلیعمدهیرواقعتیفیر

 مانند: یک»است. جان یروغبه یوره، راه که عزیز  دانه

بگیفریاکجادیگییم ،تنچهل«)بخیابیبیچاره؟یخیاهیم.

۰۹۱۱ ، »۰۰ص کند.( قسمتتان کیثر آب خدا )همان(«

«خانی جان،تقسربا ست.اماازبسازششکار .یان یم»

(و...۰۹ص)همان،

مکان و زمان آن یر و است روایتخطی یارای یاستان

یاستانمحد پایان و میانه شروع، فضای یاری. وجیی ویی

نزییکبهه استوتنهاآخریاستاناستکهباتعایلنسبی

.تقابلوکشکشمدا شخصیت،نیعیترییدوشیییممتمایز

وازابتداییاستانتاپایانکندیمانتظاررایرمخا بایجای

 تعایل به که رسدیمآن جابدییمایامه یر یاستان،. ریان

یهاتیشخصچهآنیهدیمنییسندهبهکنایهوتعریضنشان

یرواقعیرخییشاناست.ندیگییمیاستانپشتسرییگران

ندیگییماگر کنندیمکهییبتاندگرانییییبتبداستو

این واقع ییبتاندخییشانیر کنندیمکه اگر ندیگییمو

تند.واگرچیزهایزشتییگرانبدهستند،خییشانبدهس

 نسبت ییگران به آنیهندیمرا یارای خییشان واقع یر

هستند.هاییگیو

 پارانییایهامؤلفهاز یاستان، یر پسامدرنیس 

بدینترتیبکهشیییماستکهبهوضیحیریاستانییده .

یهایرییرگتما یاستانیارایروحعد اعتمایبهیکدیگرو

روانی هاتیشخصروحیو یکدیگر و خیی مانند:باشدیمبا .

چهحالیا نمنیاندیمفقدبلدندتنآی رابلرزانند.خدا»

«هست . »۰۰ص)همان، کهیروغخیاه یم( باورتانبشیی

بشناسد.»)همان(.«دیگییم «آی بایدیوستویشمنشرا

)همان(و...

ت و یاری یاستانوجیی یکشخصیتملمی یر ما تنها

.نیعشخصیتنیزایستااستوشیییمیاستاناززباناوبیان

،هرچندیرشییینمیرجریانیاستانیچارتغییراتاساسی

.همچنینیاستانکندیم یلیاستانچندینباررن عیض

 یارای و است بسته پیرن  ویریگجهینتیارای قطعی

 بیان نییسنده شخص تیسد که  رحشیییممحتیمی .

یاستاننیزسایهوبدونپیچیدگیخاهیاست.ومانندیک

جریان باابدییمخدهایاستکه خیی  یلمسیر یر و

.شییینموپارهکندینمبرخیرییامانع

 


دیگرکسیصدایمنزد-3-9

یاستانیککارگرخانهاستکهدیگرکسیصدایمنزد

ضایخانهباگلهوشکایتشاهدمرگیکیکاعهاسال ی

بدینترتیباوتنها وحیهلههیچکاری،شیییمبییهاست.

آرامی به اینکه تا نداری. ه  ساعترا کرینبه حتینگاه

عیض یاستان وشیییمفضای انقاب یوران حیایث به و

.پریازییمکشتاررژی شاه

 کمک به نیز یاستان تکاین یکگییی زبان از نمایشی

 بیان خانه شیییمکارگر یاستان این یر میفرتنچهل.

شییباکناره گذاشتنچندتکگییی،ازواقعیتافراییمی

 رو بهییزیاتقد یو کرین نگاه به را خیاننده و کند،

فریبییهاآی  شکلی به را خیی واقعی نیات که کند وایار

.مراًیرحالیپیشانندیمکارانهیرپیششیاخاقیومذهبی

نیتکهتما  فکروذکرکارگرخانهرفتنبهکربااستاما

 ییگریاست: چیز سیدعرببه»واقعیاو یکبچه بیی بنا

فرزندیقبیلکنی ،تای مرگیکیباشدکهیکقاشرآب

a b c 
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حلقمان تنچهل)«.تربتبریزی ،۰۹۱۱ عقد۲۱ص، از یا )

.کندیمهیغهاوستخیییاریهاستسالکرینزنیکه

یریاس براییالهیوستانزبانعاملبیانارتبا ینیست،

 ویهازهیانگکتمان یخالت بدون نییسنده است. واقعی

 نقد به را افتایه تک مریمی زندگی کهکشدیماظهارنظر،

تدریجیچارمرگ به و ترسانازه روابطیریاکارانهیارند.

مری.شروعیاستانباتعایلاولیههمراهاست.شیندیمروحی

را مرگیکیکاعضایخانه شکایتیاری، تنهاییخیی از

.کشاندیموبهنیبتخیانندهرابهانتظاروتعلیرکندیمبیان

گستریه کشتار انقابو وقایع به یاستان پایان یر اینکه تا

 تیسدرژی  بهپریازییممری  وقتییاستان نیز آخر یر و .

ویردیگییمساعتوتنهایییوبارهازدیگرایمتعایلثانییه

هارن آی چه:»...برییمفضاییعا فییاستانرابهپایان

.برو ،برو ،سر رابکن تییچاه،کمییایبزن .ندیبینمکه

برو ، هیفیتکن . تییآبو بکن  بریار ، یکلیله برو 

حری ک  ک  بزن . کمییای تییخیابان تییکیچه، برو 

(۲۰ص)همان،«.،پاشی روییم زینیای

مریکارگرخانهتنهاشخصیتملمی یریاستاناستکه

وازنیازهایشیییمیر ییاستاناتفاقاتاززباناوبیان .

 خیی جسمی و باعثدیگییمعا فی نیازها این چند هر .

 زندگیاو اساسییر بدونشییینمتغییر و ایستا همیاره و .

 .ماندیمتغییر مانند نیز یاستان کاسیکیها رح رح

یاستانکیتاهاستکهپسازتعایل

ویرایامهرسدیماولیهبهنقطهاوج

.دیگرایمبرایباریو بهتعایل



ایدیوارسمجشیشه-3-3

 سمج خارجییاشهیشدیوار همسر کارولین یاستان

است، زندان یر نامعلیمی ی یل هیشن به هیشن است.

خیاهرکا فخری نظری تن  و آزار میری همیاره نیز رولین

ناامیدیومدتزیایبهخا ر.هیشن رییگیمهیشن قرار

سرنیشتکارولیننامشخصباقیکندیمزندانخییکشی و

.ماندیم

 سمج استکهیاشهیشیییار روح مرگییر یاستان نیز

کارول با نظر، تن  یختری پیر فخری، مقابله ین،براسا 

 بیان هیشن  برایرش خارجی  ریرشیییمهمسر از و .

زیآمجنینیهاوه  گیتیک هیایی و حال .ابدییمفخری

:فخریکهاندیزندانیاشهیشپشتیییارسمجهاآی یهمه

خفی راایهمرلمأمیر او زیرنظریاریو کارهایکارولینرا

 یهدیمآزار زندانی هاحسایت، هاحقارت، یهارتحسو

خییشاست.کارولینیورازیاروییاروناتیانازکنارآمدن

بهحبس هیشن نیز زندانیفخریاست؛ زندگیایرانی، با

 ی نیمحکی شدهاست.

یانایکلمحدویازذهنفخریروایت ،کندیمیاستانرا

اثرمخدوش امایرانتهاباتغییرییدگاه،یقتوتداو بینشِ

کههمهچیزابدییماستانازییدگاهکارولینپایان.یشیییم

 یهالکهبرایش سمج یییار روی تداعییاشهیشقرمز را

کندیم این و یااشاره، هیشن : خییکشی به ..».است

میان پشتدیآیمرویحیضبیرونیهاحبابهیشن از .

یادهیکشویکهیلکهقرمزستدیایمیاشهیشیییارهایسمج

(۹۰ص)همان،«یرمتنیییار.ییشیم

 از یاستان یهاتیشخصیر بریه نا  اماشیییمزیایی

 حتیهیشن هاآنبیشتر بدوناثرخاهیهستند. فرعیو

.شیییمنیزحضیرملمیسینداریوفقداس اوستکهتکرار

بدینشیییمشخصیتکارولینیربینیاستانیچارتحیل ،

 مسلمان است.شیییمترتیبکه پیرن باز یارای یاستان .

 یاستان پایان یر که هیرت سرنیشتیااشارهبدین به

 هیشن  خییکشی از بعد بهشییینمکارولین یاستان و .

. رحیاستانبهشکلیاستشیییمهیرتناتما بازگذاشته

کهیرابتدایارایتعایلاست.امارفتهرفتهوپسازبازشدن

یخیانندهازحیایثآنبهواژگینیوکشمکشیاستانوآگاه

 انتظار تعلیرو اوجبهانجامدیمو نقطه یر نهایتنیز یر و

.رسدیمپایان

 
 

تهشب-3-4

شب معل ته یک یاستان
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یکمنزل تدریسیر استکههنگا  خصیهیزبانفرانسه

ییهاانسانمخییواشرافی،حیایثو بهندیبیمرا کهاورا

شیییم.امایرایامهیاستانمتیجهبرندیمهفکرفروشدتب

فریبواشتباهبییهکریهیموفکردهیییمتما آنچهراکه

است.

نمایشیخسروخانمعل گیییتکبیشتریاستانباتکیهبر

 بیان فرانسه زبان روایتشیییمخصیهی یارای یاستان .

ست.یراینبخشخطیاستوآیازآنهمراهباتعایلاولیها

خسروخانبهاراظها اعاتیباتکیهبربیانعا فیازشناخت

کندیماولیهخییازقدسیخان وامجدالدولهکهیرابتدافکر

پدرشاستمی پریازی. همان»... کهیهاچش با گریسیاه.

«،مهربانبییوشایده قشن .شدیمفقدوقتیازاشکپر

 »۹۹ص)همان، .«سیختیمیلیل برایشاوا( ص)همان،

کهمخا برایرشیییم(یرهمینبخشمساظلیمطرح۹۱

.یهدیمتما بخشمیانهیرجستجییجیابیرانتظارقرار

 پیشرفتیاستانبا کهبرشیییمییگریمیاجهیهاگرهاما

.فقدیرپایانیاستاناستکهباحلدیافزایمتعلیریاستان

انت ظارمخا بیرحالیکهحیرتزیهاستبهپایانمسأله،

.هحنهکیتاهآخریاستاننیزخیانندهرابهفکرکرینرسدیم

.برییمیربارهاندیشهنهفتهیریاستانفرو

خسروخانیهاتیشخص یاری. وجیی یاستان یر اندکی

بهحقایربرینشخصیتاهلییاستاناستکهباوجییپی

چنانه وشییینمنیچارتغییروتحیلزیاییرپایانیاستا

.قدسیخان زنسی امجدالدولهشخصیتماندیمایستاباقی

به بعدییاستاناستکه نفر او پنهانکارییاری. میذیو

شدهحرکتیبی یلنامعلیمیازپنجرهافتایهوبرایهمیشه

 اعان با او کهنیااست. پدرش بهباشدیمامجدالدوله

خسرو نشان عاقه سریییهدیمخان پاسخ با همیاره اما

 شیییممیاجه قابلیهاتیشخص. حضیر یاستان ییگر

ندارند.یاماحظه

استبه یاستانیارایپیرن بسته

یاستانیاگینه پایان یر نییسنده که

و ی یل تما  جریان یر را مخا ب

 قرار یاستان  رحیهدیماتفاقات .

مسیری جهتیاخلویاستاننیز یر

 شبیه و یاری مارپیچ  یر بایهایاستانبه است. پلیسی

روشن هست که مبهمی عنصر و رمز آن یاستان پیشرفت

.برییموخیانندهک ک بهماهیتآنپیشیییم



بهرنگدریاییهاچشم-3-۹

دریاییهاچشم رنگ وبه ارتش سرگری یک یاستان

اشخانیایه زمانشاه کییکانشدبایمیر تیسدیکیاز که

 کییک برای ترکیچکخانیایه مدتشیییمبیان یاستان .

 بر یر لیرییگیمزمانکیتاهیرا تا پدر ازیواجمجدی از و

.ابدییمرفتنشتیسدهمسرتازهواعدا اوجریان

 تکیاستان خیاهرگییی به خطاب راوی نیستالییک

راویبااواستکهچشمانیبهرن یریایترکیچک یاشت.

و زندان یر ماقات یستگیری، رفتن، لی کییکی، یوران از

 سخن پدر اندوهناکیدیگییماعدا  فضای نییسنده .

ندیآفریم یکامتلختا شایمانه که القااندستهینزکییکانیرا

کند.یاستانازروابدعلیومعلیلیباپیرن حسابشدهو

تما کندیممنطقیپیروی اتفاقاتیاستانیرهاهحنهو و

جایمناسبخییآوریهشدهاست.بدینهیرتکهساختمان

است. شده تشکیل پایان و میانه بخششروع، سه از  رح

تعایلاولیهشروع بهسرعتبهسییشیییمیاستانبا اما ،

است ناشناخته مخا ب و کییکان برای که مساظلی  رح

مشیییمهدایت بخشمیانه یر سییگسترشو. به ساظل

 زینروییمناپایداری آتش سفر، از پدر بازنگشتن مانند: .

هاکتابمایربزرگ اینیهاروزنامهو که و... را آرشیییپدر

 مخا ب انتظار بر نیزدیافزایممیضیعات پایان بخش یر .

لیرفتهاشتازهمتیجهشدناینمیضیعکهپدرتیسدهمسر

اع خبر نهایتبا یر بستهو یاستان یایره راییی، یر پدر دا 

.شیییم

تنهاشخصیتاهلیوبارزیاستان،کییکخانیایهاستکه

وبدونپریازییمبهبیانیاستان آخرنیزایستا تا وهمیاره

می تغییر بیشتر مانند نیز یاستان پیرن  یهایاستانماند.

 بسته باشدیمقبل و اتفاقات همه دتیسهاسرنیشتو

همچنین رحیاستاننیزمسیرییرشیییمنییسندهبیان .

جهتیاخلوبه یرمارپیچیاریکه

مبه  عنصر یایناینمسیر ایامه با

 آشکار و روشن وشیییمیاستان

خیانندهازتمامینکاتریزویرشت

.شیییمآنآگاه



دستهگلیبرایمرگ-3-6

برایمرگ گلی دسته تعدایی نقاطجیاهپنیاستان از

یککشیر اقامتِ برایگرفتناجازه مختلقجهاناستکه

یریککمپزندگی واریشدنتعداییکنندیماروپایی، با .

یجیپناه ساکنینیارابطهجدید، از نفر یو بین همیمانه
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اتفاقاتی یاین روی به منجر که شده ایجای جدید و قدی 

.شیییم

برخاینامگذاریباشدیمازنییسندهیاخا رهیاستان و

یآن،یارایفضاییپرازامیدوتاشامیدکنندهتراژییکونا

پناهجیباشد.یرآیازیاستانتعدایییررسیدنبههدیمی

ازنقاطمختلقجهان)ایران،ایرلند،عرا ،ارین،کرهجنیبی

زندگی اروپایی کشیر یک اقامتِ اجازه امید به و..(

ایریککمپیارند.یرقسمتمیانهباواریریزیآممسالمت

 .شیییموارییاستانواریناپایداریتازهشدنچهارپناهنده

 پیرزنیکهرظیسکمپاستیریگسختبدینهیرتکهبا

وجیی یرگیریبه کایی جنیبیبنا  کره یختریاز و بیناو

بابرقراریدیآیم نقاشیکریهاست. .چینکایییییاراتا را

رابطههمیمانهتیسدیکیازساکنینایرانیکمپباکایی،او

 شیییممتیجه سمبلیکمرگیهاینقاشکه  یر به کایی

.ویهدیممایرشرایرقالبآمدنتکهابریرویماهنشان

.بامتیجهشدناینمیضیعیهدیمکایینیزبهماهیستهگلی

 یختر با کمپ یاکرهساکنین و کریه روزهمدریی برای

 تهیه نقاشی وسایل نیزکنندیمتیلدش آخر قسمت یر .

 مشخص کمپ ساکنین از تعدایی مریشیییمسرنیشت .

اقامتیریافت کندیمایرانیاجازه یختر نیزپسازیاکره،

یریافتاجازهاقامتبااراظههمان رحبهیککارخانهبزرگ

تعایلشیییمپیشاکهاحبثروتی یاستانیر و ثانییهبه.

.رسدیمپایان

یاستانیارایروحیهواخاقینزییکویهاتیشخصهمه

شبیهبهیکدیگرهستند.وبااینکهازچندینکشیرهستند

 مشابهی رفتاری و روحی مناسبات اینباشندیمیارای .

است.حتیترانینمایاکرهوضعیتیربینمریایرانیویختر

لجهانوبهوییهایرانبییهاست.یخترهمیشهپیگیرمساظ

یایرانبیفتدبرایمنمه است.هراتفاقییرهرگیشه»...

 مجمیعهییانیمبرایمنمه است. ینیا یایستهیپبهه ،

(۹۱ص)همان،«است.

چنینیاستانیارایروایتخطیوپیرن بستهاست.وه 

اهلیآنیهاتیشخصسرنیشتهابینشبعدازهمهفرازو

 بیان روشنی  رحشیییمبه .

 شبیه نیز یها رحیاستان

 ازباشدیمکاسیک بعد که

ناپایداری، واری اولیه تعایل

 تعلیر و وشیییمگسترش

.انجامدیمیوبارهبهتعایلثانییه



اسرارمرگمیرزاابوالحسنخانحکیم-3-۱

 یاستانزندگیحکیمخانابوالحسناسرارمرگمیرزا

ابیالحسنخانحکی است.پساز زنیبهنا مرهّعبامیرزا

 فرهتی مرهّع میرزا، اوابدییممرگ با خیی زندگی به تا

همیارهبایچهمریبییهاست،یرسیاستوزندگی. بیندیشد:

یهاروزنامهاوبهخیاستمیرزاخییرابهجنینزیهتابتیاند

 کهبامرگمیرزاییبیراپخشکند؛وحایتهیکممخفی

بریاشتهشدهاستبهراستینیمهاشچهرهنقابیییانگیاز

بیشنیست.یایانهیی

ییگراینمجمیعهبه یریهایاستان رحیاستانبا رح

 اینیاستانازفضایقاجاریتنچهلکلیمتفاوتاست. یر

 برایتیهیقوضعزنانیبهره دیجییمبهعنیانپسزمینه

یارند.پسیبشیرمریانمبارززندگیتاریکویانهخکهیر

ومخا بباوضعیتشیییمازمرگمیرزا،یایرهیاستانباز

 زنیمیاجه شیییمناگیار زندگیو تما  ازاشیجیانکه را

از بازیاشتاست. یر یستیایهوبهعنیانمته قتلمیرزا

یانهیم که است پاس یابیییرمماجرا یر بهمرهّع خ

تحقیر بابمرگمیرزا سیسالکندیممستنطقیکهیر ،

.ماجراازذهنآورییمزندگیمشترکبامرییعنّینرابهیای

رویتاتقابلیوگینهزندگیاووییدکنیزشینچه،پیشمی

عنیانمبارزیمخفیو به یکیزندگیمیرزا کند. آشکار را

ریزندگیمیرزاجنبشمشرو ه،وییگیآستانهمحبیبیر

 همسریکه ییدگاه از عنیانشیهر ماندهچنانه به باکره

وسیله یک تنها میرزا برای که عشر از محرو  زنی است.

یهمهبهفریاییبدونمریوقتیکه»مبارزاتیاست.وحا 

شیهایستمرلکتابیکهنهتییاشیزندگیهمهجیانیو

بیی. خیریه ور  » )همان، ۱۲ص به ) بهشدیاندیمفریا .

 که زیباییخیاستیم»فریایی و جیانی ییگر بار یک

جسارتاشگذشته همین همراه به بیاوری، یست به را

امروزی. » زندگی سرآیاز گییی میرزا مرگ یاتازه)همان(

.پرورییماستبرایاوکهبهعبثرؤیایفریاییپرازعشررا

رهایچارتحیلومرهّعشخصیتاهلییاستاناستکهبا

 که است وقتی یکبار است. شده خا رپییایی وبه میرزا

هامفتشمبارزاتشخییرابهیییانگیزیهاست.وحتیوقتی

،هنگامیابندیینمچیزیندیآیمبرایبازرسیبهخانهمیرزا

 استکه جلیهاروزنامه»... مرهّع و بیی مرهّع تنبان تیی

 کهامفتشچشمان سر رفت.چایر بیرون خانه از و «ری

ییگروقتیکهبعدازمرگمیرزابهبارکی(و۱۹ص)همان،

.شدیاندیمفریاییییگر
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پایان نییسنده که چرا است. باز پیرن  یارای یاستان

 مشخصبیان  یر به را برایفکرکندینمیاستان را آن و

می باز خیاننده  رحکرین گذاری.

 مانند نیز پیچیارهییایاستان یر پیچ

کندیماستکههرچهبهجلیحرکت

هاگره بازیهاچیپو بیشتر یاستان

.شیییم



داستانمرگیکانسان-3-8

آقایمرگیکانسانداستان نا  یاستانکارمندیبه

 آیاز بازنشستگیاو اولینروز از ماجرا .شیییمپارسیاست.

کاری یافتن فرزندانشفکر و پارسی هستند.خان  او برای

وآقایپارسییرسکیتگیشکنندیماوبحثییربارهمدا 

.بعدازعد میفقیتیریافتنکار،حضیرشیرخانهیهدیم

شیی.یرآخراعضایخانیایهحتیتاریکمییاهیسابهشکل

 اتاقش یر را پدر جسد ابندییموقتی با کاملییاعتنایب،

.یهندیمهزندگیروزمرهخییراایام

 تدریجی و روحی هاآی مرگ یعمدهیهامضمیناز

یهایاستان روزتنچهلامیرحسن اولین از یاستان است.

 ناپایداری واری سرعت به و آیاز پدر وشیییمبازنشستگی

ازنظرخان پارسیانسانتازییریمتعایلاولیهبهه  زیرا .

 تیاندیموقتیکه کند. کار بیی:افسان»باید گفته بافاهله ه

نیست؟» کافی کرین کار سال سی آی  یک !برای خان «

بیی و»پارسیپاسخیایه زنده بهشر یکهآی هنیز خیر!

(حتیهیچیکازاعضایخانیایه۱۹ص)همان،«سال باشد.

 آقایپارسیرا خیی احترامیپرسندینمنظر او براینظر و

 شیندینمقاظل مدا  خانه یر بحثییرباره. جدید کار

.وزیرباریهدیموآقایپارسییرسکیتیتلخگیشکنندیم

تایرخألپیرامینشرییگیم.وبهتدریجازآنانکنارهرویینم

 لحظه ترکیچکهر همه که زمانی اما اشفرامیششیی.

خلیتذهنخان پارسییاهیسا،حضیرشبهشکلاندکریه

 ه  به زندیمرا و یای به را جیانییهایشایاو یوران

نیازشاندازییم بهیایآنروزهایشیرینآقایپارسیرا و

کندیم با همیاره اما یرشیییموسکیتمیاجهییاعتنایب. .

اعضای از یکی عنیان به را پدر همه وقتی یاستان پایان

فرامیش اندکریهخانیایه جسد اتاقشروبروروحیببا یر او

خییراایامهیروزمرهکاملزندگیییاعتنایباماباشیندیم

»یهندیم است.. مریه پدر سعیدگفت: برخاستند.« یخترها

باهدایتلخی سرکشیدو خانی پارسیتهماندهچایشرا

 تلفنکن»گفت: بهشتزهرا به سعید یخترها«... به بعد و

 »افزوی: هامدتاو کار کریینمبیی ه.« ه یخترها با یو ر

 نشستند. برای»سرجایشان مدل اهاًیپارچهاین پیچازی

(۳۱ص)همان،«مناسبنیست!

یراینیاستانکاماًرمانتیکاستواوبرایتنچهلزبان

بیانمرگتدریجییکانسانیرفضاییعبث،میفربهخلر

 که باورکرینی، قبیلییهازهیانگشیهاآی یاستانی قابل

شند،نشدهاست.شایدیریاستانآری،امایرزندگییاشتهبا

هیچ مسلماً یرواقعی نکرین کار خا ر به که نیست کس

یورانبازنشستگیهمسروپدرشرافرامیشکند.وحتییر

ییگر و پارسی آقای باشد. تفاوت بی او مرگ برابر

یریهاتیشخص زیرا هستند پییا شخصیتی یارای یاستان

 حیایث وبرابر تحیل یچار ه  با برخیری یر و زندگی

.اندشدهیگراندیشی

یاستان آخر یر زیرا است. بسته پیرن  یارای یاستان

 ییگر و اهلی شخصیت وهاتیشخصسرنیشت شده بیان

. رحیاستاننیزباشدیمیاستانیارایپایانقطعیومسل 

بهمانندبرشیاززندگیاستکهیارایسایگیخاهیاستو

یارای خیی جریان یر که است راست خد یک مانند

بههیرتبرجستهنشانهایداریناپااستواینییهایداریناپا

یایهشدهاست.



مرگ،دیگرچیزمهمینیست-3-0

یاستانپیرزنیبنا قمرمرگ،دیگرچیزمهمینیست

 خدمتکار او ازیاخانهاست. خارج به هاحبانش که است

 زندگیدانرفتهکشیر تنها و سر انشده مبتابه اینکاو .

استکندیم ییگر خانه خدمتکار که پیرمریی از ابتدا یر .

خیاهدیمکمک زویتر پیرمری قضا از ازرییمیماما بعد و

امااونیزبرخیاهدیمجیانکهپرستاراستکمکیاهیهمسا

سر انمی یراثر انتها یر بهبییحالیمیری. زن پیر یافتهکه

 زهرا بهشت به زیارت روییمبرای یر ناگهان جاهماناما

.رییمیم

 مرگمستخد  یاخانیایهیاستان، بازگی کندیماعیانیرا

کهنقاطاتکایخییراازیستیایهاست.اوازفرطتنهاییو

وباه ازیواجبرییمبیمارییرابتدابهمشهدیحبیبپناه

هفتهنگذشتهاستکهمشهدیحبیباماهنیزیککنندیم

 ینیا از سر ان خا ر اتکایشروییمبه نقطه سیس و

پرستاریبنا خان برومنداستکهاونیزباوجییجیانبیین

بیماریسر ان حالیاستکهبیماریرییمیماز اینیر و .

خانی .»ابدییمقمربهتعبیرپزشکانبهواسطهمعجزهبهبیی
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چانه افتخاری گفت: عشیه به و مشتکری را معجزه»قمر

(ازاینجابهبعدقمر۰۱۹ص)همان،«شدهمایرجان،معجزه!

زندگیعاقمند زندگیجدیدیراشیییمبه هنگامیکه و

 بهشتزهرا استبرایزیارتبه کریه یرروییمشروع اما

جاآن ینیا ی یلنامشخصیاز بدینهیرتآیازروییمبه .

همراهباتعایلاولیهومیانهیارایناپایداری،گسترشیاستان

.دیگرایموتعلیراستویرپایانبهتعایلثانییه

و تنهایی عین یر که است یاستان اهلی شخصیت قمر

یگرگینی یچار بیشمار مشکات با شدن میاجه و بیماری

باقیشییینم یاستانیارایروایتماندیموهمچنانایستا .

.زیرایایرهیاستانتیسدشخصباشدیموپیرن بستهخطی

خیاننده یاستان پایان از پس و است شده بسته نییسنده

 پایانآننداری. یاستاننیچنه نیازیبهفکرکرینیرباره

پیرن  یاشهیکلیارای سایگی به خیاننده تیاندیماستو

حد بزندکهاتفا بعدیچیستوحیایثبعدیکششو

برایاونداری.یاستانیرواقعتأییدکنندهاینپیا یایااذبهج

 مرگ و زندگی که است اخاقی یستهاانساننکته فقد

استکههدهاسالپیشسعدییانکتهخداستواینهمان

یرحکایت بیبوکُریآوریهاست:

شبددیکَُدرییازیرپهلینخفت
 بیبددییرآنندداحیتبدییوگفت:

خیرییماینیستکیبرگِرزاز
عجدددبیار ارامددشببهپایانبری

کدهیرسینهپیکدددانِتیدددرتتار
بددهازثقددلِمددددأکددددیلِناسازگار

گددرافتدبهیکلقمهیررویهپیچ
چیبهههمدددهعمددددرنددددایانبرآید
قضددارا بیباندرآنشببمری

کُریستزندهوچهلسالازاینرفت
(۰۰۱ص،۰۹۱۰)سعدی،

مانند و است سایه قبل یاستان مانند نیز یاستان  رح

ییهایبرجستگخطیمستقی استکهیرجریانخیییارای

.باشدیممیجیییریاستانیهایداریناپااستکهنشاناز





بهمرگمفکرکنمگذاشتینمپنجره-3-01

 گذاشتینمپنجره مرگفکر گروهیکنمبه یاستان

استکهبرایعسکبریاریازجسدگروهبانبهیکپانسیین

اندرفته بارها راوی جسد، ییدن با بهخیاهدیم. سکیت یر

زندگیِ تحرک با را سکین اتا  پنجره اما کند، فکر مرگ

 وا مقابله به خیابان یر مرگیارییمجاری بیهییگی بر تا

تأکیدکند.

تقابلمرگوزندگییرفضایجبههویرواقعیاستانبه

.ازنظرنییسندههمیشهاینزندگیاستکهپریازییمجن 

.امایهدینمجاریوزیباستوهیچگاهمرگرابرآنترجیح

زندگی بر را شدیدی انتقایات راوی میضیع این ری  علی

یاپابرهنهیخترککیچکوفقیرو:»یاندیما رایخییواری

دیرسیمبهنظربهخیرشتنهاپیششبهیریاشمعقنهکه

 حتیبهختیآویمگذشتندیمبهیستهمهرهگذرانیکه .

 پشمک اما بیی او چین که ییگری .«فروختیمیختر

(۰۰۹ص،۰۹۱۱تن،)چهل

 زندگی به هاآی یا وقتی تا اندزندهکه به هاآنکسی

انناراحتمری برایشرندیمیموهمینکهکندینمتیجهی

»شیندیم . حتماً او کری  ازیانستهینمفکر پس که است

کهیکییوساعتکندیممرگآنقدراهمیتواعتبارپیدا

(یراتاقی۰۰۱ص)همان،«اینهمهآی بهاومشغیلباشند.

 جسد از عکسبریاری برای گروهش و راوی اندرفتهکه

بهخیاباناستکههمیاریاپنجره جریانپرشیربزرگرو ه

 مشخص آن پشت از شیییمزندگی هدای و سر ،هاآی :

زندگی.همینپنجرهویهاییبایز،پرندگانوهمههانیماش

تحرکزندگیجارییرپشتآناستکهبهراویاجازهفکر

بهمرگفکرگذاشتینمپنجره.»یهدینمکرینبهمرگرا

(۰۰۹ص)همان،«کن .

پایانتشکیلساختمانیاستاناز میانهو سهبخشآیاز،

با بخشمیانه یر است. اولیه تعایل یارای آیاز است. شده

واری یاستان پانسیین رفتنبه از مشخصشدنهدیگروه

.امایرآخروبعدشیییمناپایداریوگسترشوتعلیریوباره

،یاستانیرتعایلثانییهبهرسدیمکارگروهبهاتما کهآناز

.راوی،شخصیتاهلییاستاناست،شخصیتیرسدیمایانپ

تغییرکندویگرگینخیاهدیمهاآی کهیربرخیریبامرگ

پشتآناجازهفکرکرینرا شییاماپنجرهوتحرکزندگیِ

.یارییمواورابهعنیانشخصیتیایستانگهیهدینمبهاو

کهیرروایتیاستانبرپایهپیرن گزارشبناشده است.

خیاننده،گزارشیکمأمیرمخفییاخبرچینیاگزارش»آن

 را خیاندیمخبرنگاری هیشمندچنانه . نییسنده حضیر

بهستیبایمیهندهگزارشآشکارنیست.لحنوزبانشخص

باشد. شخصیتاو قیاره )مندنی« ،۰۹۱۳پیر،

 ه ۰۹۱ص پیرن ( یارای یاستان چنین

راو زیرا است ابتدایبسته گروهشیر و ی

یاستانیکهدیمشخصشدهیارندکهیر
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انجا  وبدینوسیلهیایرهیاستاناندیایهپایانیاستانآنرا

 مانند نیز  رحیاستان است. شده پلیسییهایاستانبسته

استکهکیفیتیپیچیرپیچیاریوهرچهبیشتربهیارهییا

 حرکت یاخل بازانیاستیهاگرهکندیمسمت بیشتر

ومخا بنسبتبهپیرامینیاستانا اعاتبیشتریشیییم

.کندیمکسب



هابرگپنجرهسبز-3-00

 سبز یرهابرگپنجره جیانیاستکه یاستاننییسنده

 یاستان کییکان برای پهلیی رژی  ازسدینییمزمان رژی  .

کهنیا یر رایهاتیواقعشیهانیشتهنییسنده جامعه

خشمگیناستبههمینیلیلاورایستگیرکریهوسدیینیم

اورابهبیرونازشهربریهویرشیستبرایخاصشدناز

.کنندیمیر یارویخانه

نییسندگان سرنیشت به یاستان یالب فضای و میضیع

 پریازییممنتقدی و ظل  علیه بر جامعهیهاینابرابرکه

می نییسند نیکهنیاو این خا ربیشتر به یسندگان

شانیهانیشته یست از را خیی »اندیایهجان تجربیات.

بهاندازهکافیروشنکننده برایاو اینمیری، یوستانشیر

(شخصیتاهلیاینیاستاننیزچنین۰۰۳ص)همان،«بیی.

نییسندهمبارزیاستکهبهفکر خصیهیتییاریاومعل و

 است. کرینجامعه کریند....هابچه»بیدار معل سا  آقا به

)یکیازیرحمانعلآقا؟...آقا،یاآوریهبرایمانکتابتازهچه»

مریضخانه... ببریمش نبیی، ماشین مُری. آمیزان( «یانش

فروریزند،بغضشراازکهآنیبهااشکرابستتاشیهاچش 

(۰۲۰ص)همان،«گلیگاهبشییند...

نیی استو تعایل یر یاستان تیهیقآفتابآیاز به سنده

 تابستان پریازییمگر  ییری تعایل این بادیپاینماما که

وبابریناوبهدیگرایمیستگیرینییسندهجیانبهناپایداری

.وپسازانتظاریانجامدیمخارجازشهربهگسترشوتعلیر

رویخانه، یر جیان نییسنده کرین یر  با زیای چندان نه

براییرسانا اع.شییهرسدیماوجبهپایانیاستانیرنقطه

و نییسنده گفتگیهای براسا  بیشتر یاستان یر مخا ب

مأمیراناست.یرخالاینگفتگیهااستکهخیانندهازافرای

.نیعشخصیتاهلییاستانبهکندیمومحیدشناختپیدا

ایامهیاگینه  لبیخیی مبارزه به یاستان آخر تا استکه

.روایتیاستانیهدیمیهویراینراهجانخییراازیستیا

آن یر که براسا پیرن گزارشاست قبل یاستان مانند

گزارش یا خبرچین یا مخفی مأمیر یک گزارش خیاننده

می خبرنگاریرا یاستانیارایپیرن بستهنیچنه خیاند.

باست.زیرایرآخریاستانهمهچیزبراینییسندهومخا 

پایانیافتهاستونیازیبهفکرکرینیربارهآننداری.وتنها

چندسطر یر نییسنده پایانبندییاستاناستکه نیع یر

.نییسندهبرییممخا بخییرایربارهاینمیضیعبهفکرفرو

رفتند.رفتند یریکه:»دیگییمبعدازقتلورفتنمأمیران

رف بییندتا نیامده هرگز رویخانهبهجاانگار تنها تهباشندو

کههایرختکهپشتیکدیگرپنهانشدندوهاسن ماندو

هرگز و بریند یای از را بار-نامشان سبزیهاپنجره-ییگر

(۰۲۱ص)همان،«رانگشییند.شانیهابرگ

استکهازیکیاگینهنیعروایتیاستانخطیاستوبه

ویرانتهابهنقطهکندیمنقطهشروعوبهنقطهییگرحرکت

■.ابدیینموایامهرسدیماوجبهپایان
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دیگرکسیصدایمنزدمجمیعهیاستان


نیعشخصیتاهلییاستان

شخصیت

اهلی

نیع

روایت

پیرن پایانمیانهآیاز

کشمکشوخطیایستایکزنبینا صلهرحم

تعلیر

کشمکشو

تعلیر

کشمکشو

تعایل-تعلیر

نسبی

گوییتک

پیرنگ-نمایشی

بسته

دیگرکسی

صدایمنزد

بازگشتبهنقطهاوجتعایلاولیه خطیایستایکمریبینا 

تعایلثانییه
پیرنگروایتبه

گوییتکصورت

پیرنگ-نمایشی

بسته

دیوارسمج

ایشیشه

کشمکشوواژگینی-تعایل خطیپییافخریوکارولین-یوزن

تعلیر

پایانیر

وجنقطها
پیرنگباز

- رحمسألهتعایلاولیه خطیایستامرییبهنا خسروخانتهشب

تعلیر

حلمسألهو

بازگشتبه

تعایلثانییه

به-پیرنگروایت

گوییتکصورت

پیرنگ-نمایشی

بسته

هاییبهچشم

رنگدریا

تعایلاولیه رح خطیایستایککییک

مسأله

گسترشو

-ناپایداری

تعلیروانتظار

حلمسألهو

بازگشتبه

تعایلثانییه

-پیرنگروایت

گوییتک

نوستالژیک

پیرنگبسته

دستهگلی

برایمرگ

-ناپایداریتعایلاولیه خطیایستایکمرینییسنده

گسترشو

تعلیر

بازگشتبه

تعایلثانییه
پیرنگبسته

اسرارمرگ

میرازابوالحسن

خانحکیم

-ناپایداریاریناپاید خطیپییازنیبهنا مرهع

گسترشو

تعلیر

ایامه

ناپایداریتا

آخریاستان

پیرنگباز

داستانمرگ

یکانسان

-تعایلاولیه خطیپییایکمریبازنشسته

شروعناپایداری

ایامهناپایداری

-وگسترش

تعلیر

-تعلیر

بازگشتبه

تعایلثانییه

پیرنگبسته

مرگ،دیگر

چیزمهمی

نیست

-ناپایداریتعایلاولیه خطیایستازنیپیر

گسترشو

تعلیر

بازگشتبه

تعایلثانییه
-پیرنگبسته

پیرنگکلیشهای

پنجره

گذاشتبهنمی

مرگفکرکنم

-ناپایداریتعایلاولیه خطیایستامرییجیان

گسترشو

تعلیر

بازگشتبه

تعایلثانییه
-پیرنگگزارش

پیرنگبسته

پنجرهسبز

هابرگ

-ناپایداریتعادلاولیه خطیایستاندهیکمردنویس

گسترشو

تعلیق

پایاندر

نقطهاوج

-پیرنگگزارش

پیرنگبسته
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 دوازدهم، بخش دوم گفتار ر پارسی،سیر تحول نث  

 «نداامین»



 تکامل و فارسیهاسبکتنوع گسترینثر یهدر

یدومقرنپنجمتااواخرقرنهفتمهجریهمین

گفتارهایپیشین، فرهنگیاینمتناجتماعیوبرونیر

همچنینثیرحضیرمدار وأتاهمیتونیزنقشوعصرو

اسماعیتیاهم پارسحانیریلیکه نرر زبانو اشاعه یفظو

نیزتحی تآنیرنهایتعیاملتکاملنررویرویاشتهاند

یشینپگفتاریرتحلیلقرارگرفت.اینیورهمیریبررسیو

 تکامل و تنیع فارسیهاسبکبه گسترینرر یهمینیهیر

هایآثارهرنمینهوییو قرنپنج تااواخرقرنهفت هجر

.ازی پرییمسبک

ایگفت بر عاوه شش  قرن که حی  از گیناگینینکه یث

محتی و یرخشانیمیضیع یوران مضمین نظریو از است،

ن نگارش سبک اهمیتنیع حاظز تیز

قرناست. یوریشش  هک انقاباتی

تیراتقییکسینررفنیاست.ازیایب

کسینررمرسلوسایهیوازکندیم

 کمال به ونیزیشفتارپیرگ.برییمرا

یهانمینه،ازشیییمدهینگفتارکیشیا

متکلقویهانمینهتایزمانیهنگستریمرسلنرریرآیازا

یور یر همصنیع مسی اوجیبعد، و تحیل فنیریگر ینرر

نیورهکهازیشیی،تاقد بهقد حدفاهلکتبایریگیپ

ونررمتکلقیبهسیاستنامهیسوقابوسنامهسبکمرسل

جی نسیینیمصنیع یکشیو معلی اندشدهده و مشخص ،

گریی.

 سبکو اهایییهشاما )نیمختلقنگارشیر کهمایوره

یستهقبل،گفتاریروکنی یمیرچهاریستهتقسی راهاآن

:اولاینآثارمیریبررسیقرارگرفت(

:تفاوتسبکیو رایجیراینیورهباسبکدستهدوم-0

مترایفات»یعنینررمرسلعالی(تنهایرایناستکه)یقبل

روییمیرآنبیشتراست.هنایعلفظینیزتاآنحدبهکار

کهسیر بیعیکا رامتیققنساختهونررراازروشارسال

(.یرایننررهنیز۰۹۱۱:۰۹۰)خطیبی،«وا ا یورنکند

استعمال مفریاتوبیانمعنیهدیاهلینییسندهاستاما

ترکیباتعربیمانندسبکنخستمحدوینیستوباضیابطی

یاری. تیجه نیز زینتینرر ارکان لفظیو هنایع مشخصبه

بیانو ایننررسعییاریفصاحتیر نییسنده

رساییمعنیرایرکنارنرریآراستهوتناسبآهنگییرکا 

رنباشد،همانبیانمعنیکههدیاهلیاست(مغایآن)کهبا

بهمیازاته بهیایتکمالبرساند.کلماتوترکیباتزیبارا

وازبهکاربرینلغاتیشیاروگزیندیمیرحدنیازمعنیبر

التزا سجعیرایننررنیستوکندیمیورازذهناجتناب .

 کار به سجعی ا ا روییماگر و ارسال با تیأ  همچنان

معنیاست.

"نررفنیمرسل"نگینهنررراتحتعنیانیکترخطیبیای

آنهنیزآید،گینهکهازایننامگذاریبرمیوهمانخیاندیم

یریستهنررمرسل بهعنیانیونمینهیاندیمرا همچنین، .

سبک این از دمنهبارز و گلستانوکلیله نا  .برییمرا

گر) هفا استای شرحهمان(. با چه

 سبکی دمختصات و یرمنهکلیله

یهاتفاوتکتبتاریخایبیاتخییبه

نخستیننررمصنیع"نررآنبهعنیان

ییگر"فارسی مصنیع آثار سایر با

امایرمجمیعاینسبککندیماشاره

اضاف به را مرسل هفنی یستی هنرر نرری مجمیع یر بعد،

 ۰۹۱۱).خیاندیممصنیع . ۲ج :۱۱۹ ،۱۱۱ ۰۹۹۱؛ :۰۲۰-

۰۲۹.)

راه "نررفنی"ذاریایبایمتأخرتحتعنیانایشاننامگ

 کندیمتأکید مزین مصنیع نرر را آن گاه خیی یاندیمو

(۰۹۹۱ :۰۰۱ این۰۲۰، معایب و محاسن نهایتیر یر و )

:نییسدیمشییه

اظهار» فرهت نییسنده که جهت آن از روشی چنین

تیجه قابل حقاً یاری، آن یر شعری تخیات بیان و مهارت

ستزیرایراینحالنییسندهمطلبخییراعاییوخشکا

بلکهآنراباخیا تومطالبگیناگینواوهایکندینمبیان

انگیزانند آنچه و شاعرانه ترکیبات و هرایع مایی و یهذو 

بداند آناستکهمیتفریحخا ر یر عیباینشییه آمیزی.

هایپیششنیرراگاهچنداایهنییسندهمطلبعاییوسای

اخبار امرالو کهاهلمیضیعپیچاندیمعباراتوکنایاتو

 مکتی  نظر از )ماندیمگاه »۰۹۱۱ . ۲ج این۱۱۱: و به»(.

آزایانیهمنزل مانعایرای نییسندگیو امر یهنقضیرضیر

ناگزیر نییسنده اینشییه اینیر بر عاوه است]...[ معانی

دکترخطیبیاینگونهنثرراتحتعنوان
وهمانگونهخواندیم"نثرفنیمرسل"

آنراهنوزکهازایننامگذاریبرمیآید،
 .داندیمدردستهنثرمرسل
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زب یامان به را خیی بیفاست عربی پارسیکان زبان زیرا ند

بهکاربرینسجعو تحملایرایهنایعگیناگینومخصیهاً

لفظیرابیشیهاهنعتجنا وترهیعومماثلهواینگینه

انداز اینبابیهاز یر اینرویمبالغه از و محدویینداری

هوسیل ی از فراوانی مقدار یاین راه برای یهالغتقا عی

کهیزیچ(.۰۹۹۱:۰۲۰)«ربیبهزبانپارسیشدییر ز ع

!افتدیمبعدیاتفا یهاسبکیرنرر

راگلستانسعدیهفاواستایبهارکهاستایناگفتهنماند

؛۹:۰۰۹۳ج.۰۹۱۱هفا،).یانندیمه "مقامات"یهازیست

 ۰۹۱۱بهار، . ۹ج یر۰۲۱: که آنجا یر نیز خطیبی یکتر .)

ه نا گلستانسعدیازیهدیمشرحمیریمقامهنییسی

(.۰۹۱۱:۱۱۱).برییم

خیاهی گفتکهگلستانبعد،یرمختصاتیهابخشیر

آمیخت واقع سعدییر انصاریوایهنرر مسجع نرر از نیکی

 است.مقاماتحمیدیسبک



کلیلهودمنه-0-0

گفتهشدکهیرنررفنیمرسلکهنمینه

هدیاستمعنیکلیلهودمنهآن هنیز

این تأیید یر خیی ابیالمعالی است. اهلی

 »گییدیممیضیع پیرایه: از که معنی هر

سیاستکلیوحلیتحکمتاهلیعا ل

بیارایدبه لبا عاریتیآنرا به اگرکسیخیاهدکه باشد،

و حکی  ناقدان بر که گاه هر و نگیری، جمال تکلق هیچ

تفاتننمایندوهرآیینهیرمتّبرزاناستایانگذریبهزییراوال

ییباچه:۰۹۱۱)تصحیح«معرضفضیحتافتد بهحر۲۱. .)

آراستگی به تیجه عین یر باشند تیانسته نییسندگانی اگر

این ندارند، یور نظر از نیز تیالیمعنیرا پییستگیو لفظ،

فننییسندگیاستو کمالمهارتآنانیر بیشکنشانه

رابایدیرعدایاینیستهازنررهکلیلهودمنمترج فارسی

سبکیاینکتاباینتنییسانبهشمارآوری.اشارهبهمختصا

:نمایدیمنکتهرابهخیبیروشن

ازلغاتوترکیباتفارسیکهیرکتبقدی کمتر -

تازهعربیوپارسینیزهاییبترکآمدهبیی،استفایهکریهو

اینکتاببیشترازآوریهاست.تیجهشییکهلغاتعربییر

با قبل کتبیوره است)یر پنج شده و کتبقرنچهار 

حساباستایبهارهدییهالیپانزیهبییوحا یرایننرر

یواست. برخاییوره۲:۲۱۹ج.۰۹۱۱)هدیبیستو .)

اما قبلکهحضیراینکلماتازرویاحتیاجوضرورتبیی،

شده واری عین به ترجمه از رویاینجا از زمانه رس  به یا

فضلفروشیآمدهاست.تفننو

-  اینکتاببهینترمه از یر تکلفاتکه و هنایع

بناییاقرینهسازیاست.میازنه؛شیییمکارگیریآنشروع

یر تنها سجع و است ازیواج و تیازن بر بیشتر نیز قراظن

 استعمال بهشیییممیاریی نیاز بدون و سایگی به که

نشلغاتیشیاروییگرتکلفاتلفظیبتیانآنرابهکارگزی

عینحالاینقراظنلفظیکیتاهاستوازیویاسهیربری.

 تجاوز بیشترکندینمکلمه معمی ً قرینه یو از قراظنه  و

تیجهیکهنییسندگانایواربعدبهرعایتتناسبونیستو

یر،اندیاشتهکدیگریربرابریهاآنتجانسالفاظوقراریاین

 ییده نییسنده این همانشییینمسبک یایره. که گینه

مترایفاتلغیییرنرراینکتابوسیعنیست،جملمترایی

ویراینمیاریه بهایجازوشیییمنیزیرآنکمترییده

وبیشتریرقسمتیکهمفهی فنیوانشاظیپریازییماختصار

خبری و نقلی جنبه بر تیجهنرر آن به یاری، یلبه کا 

تیهیفاتکندیم یر اینکه نهایت یر .

کلیله،سجعوتیازنبهسایگیوبه یر

افرا ییر التزا  بیهیچگینه  بیعیو

)خطیبی، است. رفته کار بعضیقراظنبه

۰۹۱۱:۹۱۹.) 

میجب -  بع به سجع و میازنه

کهچهاینیوازمختصاتنظ استشیییممیزونیعبارت

به"تناسبآهن "کلیلهنررآنرابهکاربریهاست.یرنرر

هگین ای مشاهده ه  یرشیییمییگر که معنی این به ،

معانیشعری تیهیفاتو به میضیع ،پییندییممیارییکه

سلیسوروانانتخابالفاظ ویرمیاضععتابوکندیمرا

یهگزینش.یرنحبرییمخطابکلماتمحک ومتینبهکار

لغاتوکیفیتترکیبعبارات،یرمیارییکهمعنیمقتضی

تاآهن کا رانیزبامعنیمقصییکیشدیماستنییسنده

بهاینترتیب،همیارهتناسبآهن بهوضیح منطبرسازی.

 معانیکتابییده میانالفاظو اینشیییمیر کهشایداز

است.نظرتنهانرربیهقیباآنقابلمقایسه

کلیله - آورین حک هاییلتمریر و آیاب و زیبا

از تمریل یا المرل ارسال واقع یر است. برجسته بسیار

هنایعایننرراستکههنرمترج کتاببیشتریرینترمه 

کیفیتتلفیرونحیهاتصالآنبهرشتهنرراست.برجستگی

ربهحدیاستکهمحققانیرتلفیکلیلهودمنهتمریلیر

 یسته یر را آن ایبی انیاع تمریلی"سبکو تقسی "فنی

 (.۰۹۱۱:۱۱بخشی،).نمایندیمبندی

لغاتوترکیباتفارسیکهدر از
بود، آمده کمتر قدیم کتب

 و کرده تازههاییبترکاستفاده
 عربیوپارسینیزآوردهاست.
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تشبیهاتمستعملیرزبانبهتشبیهنیزبایدگفت؛نظراز

یاآنراباوجهشبهیجزآنچهیرعریاهلزبانپریازیینم

 کار به است، ).برییممعمیل ۰۹۱۱بهار، . ۲ج ؛۲۱۱:

 (.۰۹۱۱:۹۱۹خطیبی،

استد لواستشهایبهشعر،آیاتواحاییثنبییو -

 جمله از بزرگان کتابهایییتازگکلمات این یر استکه

.یرواقعاندکریهوییگرانپسازآنازاوتقلیدشیییمییده

ازایننظریرحدفاهلبینسبکسایهکلیلهودمنهنرر

یرنرریورهپیشاینیورهقبلونررفنییورهبعدقراریاری.

کار به میاریی یر تنها تکلفی گینه هر از خالی هنعت

.یرقرنهفت بهبعده نررکرییمکهمعنیاقتضارفتیم

 ترکیب و تلفیر  ریقی به را معانی کهکریندیمنییسان

امرلهوآیاتو بهاشعارو بتیانندهرچهبیشترآثارخییرا

 یر بیارایند. ابیالمعالی)یسندهنیهودمنهکلیلاخبار منظیر

کهازنیاینکتابرابهشییهمزیننیشتهاست(حداعتدالی

عینآنکهبهتضمیناشعاروامرالیرراهمیارهیرنظریاری:

واینگینهارکانراکندیمواستشهایبهآیاتواخبارتیجه

کار به خیی نرر یر تأیید و تأکید برای

استعمالتیفیک،برییم و انتخاب این

ازچناننیستکهاگر اینگینهارکانرا

و معانی نظ  به کنی  عبارتجدا رشته

و آید واری خللی آن تمامی و پییستگی

ایوارایهاینشیی سبکنرر یر استکه

 بر بدان کمتر کتابخیری یمبعد این یر این، وجیی با ،

اینقبیلایههفح به نباشد.آهاینتزنیستکه یرراسته

ایبیات»حالعین از نیز ]ابیالمعالینصراهللمنشی[ او خیی

(.۲:۲۱۱ج.۰۹۱۱)بهار،«قرنچهار عربتقلیدکریهاست

هاییلتحل و یاری بسیار تیانیمشعری این یر فنگفت

پیشیای) نرر( ینباله یر مصراع یرج و شعر تحلیل یعنی

آیندگانمانندنسییوجیینیاست.

ایجاز - از استکه کتبی اولین یسته از کتاب این

قدی بها نابجدیدگرویدهاستواگرچهبهجهتتأکیدو

و بینمبتدا آن، شیاهد و برشمریننظایر تیضیحمعانییا

خبرفاهلهزیاییایجایکریه،امابااینحالهنیزبها ناب

 مملیچارنشدهاست.

وتقسی نیزیرهنایعایبیجمعوتفریروجمع -

واستایبهاریرمیریحضیراینهنایعشیییمایننررییده

 کتاب این »گییدیمیر هنایع: این ]...[ پهلیی ایبیات یر

و سرایتکریه تازی به پهلیی از بعینه و است بییه رس 

به مترجمان وسیله به ییگر بار تازی از و گرییده متداول

اینکتاباینبضاعتویهبیسیلپارسیبازگشتهاست]...[و

 (.۲۱۹)همان:«مریهری قدی بهوارثانرسیدهاست.

 ز ازکنایهواستعارهه بینصیبنیست.کلیله -

کنایهواستعارهازایبیاتقرنچهار از»استاشارهشییکه

راه نرر به شعراء شعر از یا فارسیسرایتکری نرر تازییر

«یافت (.۲۱۱)همان: نرر یر شیاهداگرکلیلهکنایات چه

سایه و مستعمل کنایات به محدوی بیشتر اما یاری فراوان

نررنییسانیورهبعد،بهحدمبالغهوایرا یهاستوبهشیی

 .رسدینم،انجامدیمکهبهابها معنی

متعا فهازقرنپنج بهیهاجملهیرهافعلحذی -

ینقاعدهرواجیتما یافت.بعدشایعگرییدویرقرنشش ا

یهایورهنیزییگرتکرارروابدوافعالمانندسبککلیلهیر

وباایرایشیییمقبلرایجنیستومشترکاتبهقرینهحذی

مترایفاتبهسبکنررهایفنیبهتکرارلغاتوافعالوروابد

حذیییهافعلگاه.پریازیینم نیز قرینه اماشیییمبدون

عالیاینگینهحذیراچنانیرمحلمناسبخییبهکارابیالم

.ضمایروحرویریزیینمکهنظا کا وجملهبهه برییم

شرطوایواتتشبیهوگاهبایدوشایدرا

.یرایبیاتقبلکندیمنیزبهقرینهحذی

همین بهخصیصو اسا  ایبیاتاز  یر

روی عبارات تکرار حدی به یری قدی 

آنرایریستههنایعتیانیمکهییایم

معنییآنیورهمحسیبنمیی،اماازقرن

نیز ابیالمعالی و گریید متروک تدریج به بعد به پنج 

چنانکهیرباب)حتییککلمهراه تکرارنکند.کیشدیم

.(شیییمیرمشاورهملکبیمانباوزیرانییده"بی وزاغ"

 (.۲۲۹-۰۹۱۱:۲۰۱)مینیی،

اس بهار گییدیمتای شییه»که این ترک یر ابیالمعالی

شکازایبیاتعربمتأثرشدهاست،زیراازاخا تازیانبی

تکرار و فرامیشیازگذشتهاست، و عد تکرار یکیتنیّعو

سخننزییکآنانیالّبرضعقتألیقوکندیوعد قدرت

 (.۲:۲۳۹ج.۰۹۱۱«)گییندهیانییسندهاست

نکتهاینکهباوجییترجمهمستقی اینمتنآخرین -

جمله تأثیر فارسی، به عربی اسلیباز یر عربی زبان بندی

 نظر به کمتر »رسدیمنگارشآن پهلیی. زبان یر چه اگر

اماشیییمییدهشدهاستکهبهییرفعلخت ییهاجمله ،

استکهبهفعلخت گرییواینیکیازییهاجملهیلبهبا

استقیاعد فارسی سازی جمله یستیری » (.۲۳۱)همان:

ابیالمعالیبااستقرارهریکازاجزایاهلیوفرعیجملهیر

متن این مستقیم ترجمه وجود با
جمله تأثیر فارسی، به عربی از
بندیزبانعربیدراسلوبنگارش

 .رسدیمآنکمتربهنظر
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این از که مشیشی نامشخصو روش از خاصخیی محل

هایقبلبهخصیصیرمتینترجمهیورهحیثیرسبکنرر

 ییدی یمشده و شده خارج  بریهاجمله، بر را خیی

ز قیاعد و ضیابد تلفیر و ترکیب فارسی یرنمایدیمبان .

آیاز قرنپنج بههاجملهعربیایلبفعلیر از یاری. قرار

رابههاجملهبعدگاهیییدهشدهاستکهنییسندگانبعضی

کهاینوییگییرنرربیهقیقابلمشاهدهکنندیمفعلابتدا

آناست.یرنررقرنشش ،براثرتطیروتکاملکمتراثریاز

بهفعلهاجملهبهندرتابتداکرینکلیله.یرماندیمباقی

 که است افتایه کلمترمعرویاتفا  همه هاز "اندآوریه"ی

کنندیمعربیذکر"حُکَی"استکهبرسرحکایاتبهتقلید

نمایند. فعلتصریح از قبل فاعلرا اینکه یروبدون ییگر

مفایفعلمذکیرخیاهدیماستکهگییندهییهاجملهمیری

 لغتینترمه را که نماند ناگفته یهد. قرار جمله عنصر

یر"اندآوریه" و است نهایه انتشار به روی شش  قرن یر

 .شیییمکلیله،چهارمقالهومقاماتحمیدیبسیارییده

مستحک کلیلهمیرینرریرنهایتیکترحسینخطیبییر

 :گییدیمویمنه

قبلیهباپییستگیکاملبهآثارنررییورکلیلهودمنه»

تف با یوو  یبیشاز  بیعییر به یر اوتمشخصیکه

تطی قرن شده انشا بیی؛ یافته راه فارسی یرنرر ]ر ...[است

نمینکلیلهودمنهنررتیانی یم شاخصازسبکنررایهرا

شمارفنّیخراسانی]...[یربرابرسبکنررفنّیعراقی]...[به

ه  یر آرایشلفظی با معنی بیان آن یر که نرری آوری .

آمیختهونییسندهباکمالمهارتتیانستهاستاینیورا،با

یکدیگرتلفیریهدچنانکهنهلفظبرمعنیحاک ویالب

بگیری اختیار یر کمال و تما  به لفظرا معنی نه و «باشد

(۰۹۱۱:۹۹۹.)

 یسته ه تحتعنیانیکترحسینخطیبییو با فی را

آثاریکههنیزپییندخییرابااسلیبیورهقبلنگسستهاست

،شیییمکهپسازاینشرحیایهییهاسبک،اماشمارییمبر

کمالاز و بهتما  را ایشاننررهاییاستکهخیی بهتعبیر

سبکقدی برقییی نی روشی و ساخته رها کانیناندیدهگز  .

سبکپ اهلییو نییسان نرر آثار یر یهاقسمتیشبیشتر

بعدیرمیاننررنییسانمغربیهاسبکشرقیایرانبییاما

.ایننررنییسانبراثرنزییکیبایابدیموجنیبایرانشییع

کانینزبانعربیوتأثیرونفیذاینزبانبیشترازمری نیاحی

 قرار تقلید میری اینهمایایندیمشرقیآنرا فنیو ننرر

نررفنیخراسانییستهپیشبه تقابلبا عراقیاستکهیر

همچنینگفتی کهیکترحسینخطیبیاین آناشارهشد.

(.۰۹۱۱:۰۹۰).کندیمیواهطاحرایرکتابخییاستفایه

است.یکتر معتقد همیننظریه به نیز نییسد:یماوشمیسا

عتدلبیشترازشر کهنییسندگاننررفنیمرسدیمبهنظر»

ایرانیعنیخاستگاهزبانیریونییسندگاننررفنیتندرویا

باشندکهنزییکبهمرکزخافت مصنیعازیربایرانبییه

(.یکترخطیبییرحیطهآثاریکهبه یر۰۹۱۱:۱۰«)بیی

 بازیوسبکمتمایزرااندشدهکاملازقیییسبکقدی رها

یریهدیمتشخیص ما وتحتآتی،گفتارکه سی  میاری

 ■.یهی یمچهار آنراتیضیح



منابع
محمدتق -۰ نثریختار،یشناسسبک(.۰۹۱۱).یبهار تطور

زوار.نشر.تهران:ج۹.چاپیو .یفارس

علیرضا. -۲ »۰۹۱۱)بخشی، تکیین(. مشکانیر نقشبینصر

بیهقی سبکتاریخ ارشد.یانپا.«ساختار کارشناسی یانشکدهنامه

 یبیاتوعلی انسانییانشگاهرازیکرمانشاه.ا

.چاپسی .یفننثردرادبپارس(.۰۹۱۱)ن.ی،حسیبیخط -۹

 تهران:نشرزوار

سیشم -۹ ۰۹۱۱)رو .یسا، شناس(. چاپنثریسبک .

ترا.ی:نشرمتهرانیوازیه .

۰۹۹۱)اله.یحذبهفا، -۹ فارس(. نظاماز،ینثر عهد آغازتا

 نا.یابنسیش:کتابفروتهران.یالملکطوس

۱- .(۰۹۱۱ یو .جلدهفده .چاپ.رانیاتدرایخادبیتار(.

 فریو .نشر:تهران

مجتبی. -۱  هرانی، ۰۹۱۱)مینیی مصحح. دمنه(. و .کلیله

کیششیقتال به نصراهللمنشی. وابیالمعالی مجدّ  حسین محمد

:نشرزوار.تهرانیو .چاپکیروشنسبیتهرانی.
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 «گانه نیویورک هس»نقد رمان  

 «مصطفیبیان»؛«پلاستر»سندهینی


استر» پُل » ساله۱۱نییسنده رمان یر گانهسه»آمریکایی

نییییرک شیشه« برخای)شهر که بسته(، یر اتا  ارواح، ای،

وشهرتبلیغاترسانه امریکا تصییریاز نییییرکای، شهریبا،

اییلآسیهاخراشآسمان اراظهآزایییمجسمهبا بیننده به

ازامنیتوآرامشیرآنیهدیم هیچجالوشکیهینداری. ،

عاجبهه ریختهوبابیماریروانیخبرینیستومریمانش

.کنندیمیستهوپنجهنر ناپذیر

برخای پلیسیرماناستر قهرمانیهارمانژانر پلیسیکه

عده با میایاثر یرگیر تتبهکار راشیی و رارمز جنایتی از از

بگشاید ، این قهرمانکتابیر ، خیابانهای یر پریهایاستان

نییییرک خیییرگیرهستندازیحا  با زندگیآی . هاییکهیر

مشاهده بارها میروزمره یییانگیکنی شان و سرگریانی این .

ذهنپلیر«مشاهده».اینشیییمبرایخیانندهبهوفیرییده

فضایشهریکهییربارهشییتاباعثمیکهدجرقهمیزناستر

وبهترازهرجایکندیمیرآنزندگی

،بنییسد.شناسدیمییگر

،«ایشهرشیشه»شخصیتاهلیرمان

فری«یانیلکیظین» سیوپنجنا یاری.

اماکهای،ساله کریه، ازیواج بار یک

همسروپسرشمریهبییند.هرسالیک

«ویلیا ویلسین»کهبااس مستعارایهسندنیی.نیشتیمرمان

نیشتیمکارآگاهییهایاستان همینمسئلهمیجبشدهبیی،.

قهرمان نکند. پیدا آگاهی )کیظین( واقعیش هییت از کسی

کیظین،نا یاشت.«ورکماکس»نیشتیمکهکیظینییهارمان

 .یایندیمیتویراتشکیلهیازبخشیهرکدا ویلسینوورک

آنجاییکهنیشتنرمان بیشتروقتکیظینراپنجششاز ماه

گرفتینم هرکاریکه تا بیی، آزای اوقاتسال بقیه خیاهدیم،

 نتیجه یر یهد. یهاکتابانجا  خیاندیمزیایی یهاینقاش،

تماشایهال یفودیییمبسیاری .هرروزبهکرییممتنیعیرا

نییییرکپیایه شهر رفتیمروییر پیایه. رویبرایکیظینیر

گ شدهکرییم،همیشهاحسا روییممه نبییکهچقدرراه

بیی..است شده گ  ه  خیی یر بلکه شهر یر فقد  نه

 این شهریابتداییر مه  میلفه که رمان همچنیناهمیتو

 از برین لذت و شهری زندگی یر فرایت و«گمنامی»اوقات

ستبهامختصبهزندگیشهرینیزکه«پرسهزنییرشهر»

است شده یای شروعخیبی اشتباه تلفن یکشماره از قضیه .

شیییم شب یک . به مییخانهفریی تلفن کهکیظین زند

.کندهحبتاسترایبهنا خصیهیباکارآگاهخیاهدیم

بهجایاستررییگیمکیظینتصمی  را خیی

زند. نداشجای ه  ایرایی نظرش به میضیع یر»ت. چه آن

ییهایاستان نیشتیمکه بیی ینیاارتبا شانبرایشجالب با

ییگریاشتند.حتیپیشازیهایاستاننبیی،ارتبا یبییکهبا

قرص پا و پر خیاننده ویلسینشیی، ویلیا  یهایاستانآنکه

کتاب(۰۹)هفحه«جناییبیی.

تلفن پشت شخص استیلمن( را»:دیگییم)پیتر من

بکشندخیاهندیم » از )و استر ویخیاهدیمکیظین( از تا

سالگیپنجازرااوپدرشکهبییفرییاستیلمن محافظتکند.

برایهزمانکهپیترواژهانگهیاشتهوهرنبهیورازسایرانسا

تا تیسدپدرشتنبیهشده، آن زبانآوریه، تا میزانزبانیکه

حقیقیاشیاءیهاواژهکندوبتیاندآمیختهبییرافرامیشزمان

حدوی را پدرشاو زبانآوری. بر یکاتا تاریکنُهرا سالیر

بیی. استیلمن»نگهداریکریه کها چارهیبمنپیتر آنپسره ،

هیچچیزیایشنیست.اووه.الکی.خل

 ببخشید. چل. «گییند.میهاآنو

کتاب(۲۹)هفحه

ب اعثحایثهآتشسیزیمنزلآنان،

پسازشد نجاتپیترازیستپدرش .

قرار آمیزش تحت پیتر جریان این

. بیعیرفتارکندیهاانسانگرفت،تابتیاندمانند

پیتر وفارغپدر الهیات است. آکسفیری یانشگاه التحصیل

.ایناست«باغوبرج»نییسندهکتابیباعنیانفلسفهخیاندهو

بهشتوبخشاسطیره.کتابشاملیوبخشبیی:بخشنخست

آمریکا .بابلاسطیرهیو . کشققاره بهشتمربیطبه اسطیره

بیی.علتانتخابایننا بهاینخا ربییکهکاشفانآمریکافکر

کریندیم را بهشت بررسیاندافتهیکه به کتاب یو  قسمت .

 بابل برج یاستان و انسان هبیط اینپریاختیمیاستان یر .

دهبییکهوظیفهآی یربهشتاختراعزبانونا یاستاننقلش

یر که بیی شده نیشته اینگینه است. بییه مخلیقات بر نهاین

 ا ا  شده ییده که چیزی به کلمات بلکهشدهینمبهشت ،

بیان .همچنینتاکیدشدهاندکریهیمکلماتاهلوحقیقترا

کلم و یافته هییتیجداگانه نا  هبیطانسان پساز اتبهکه

شده جدا خدا زباناز مجمیعهعاماتاختیاریتقلیلیافتهو

است زبان سقیط روایت انسان، سقیط یاستان و  .است

اینرمان تقدیربهینبالیاستانییهاتیشخصیرحقیقتیر

شروع اشتباه تلفن شماره یک از قضیه
یکشبشودیم . کوئینیخانهفردیبه

 که زند می کارآگاهخواهدیمتلفن با
 .کندصحبتاستر خصوصیایبهنام
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واعتقایبرآنهستند«رویا»و«زبان»خیییرچش اندازهای

 که ییهاساختاست زبان و شییهاندانهشناساجتماعی که

.کندیمنگریستنراتعیین

 پیتر همسر یاستان ایامه )لمنیاستیر از استرویرجینیا(

( تاخیاهدیمکیظین( پیتریربرابرپدرشمحافظتکند، کهاز

واریکند.زیراپدرپیتراززندانآزایایهپدرنتیاندبهپیترهدم

پسرشبرگ نزی یاشتبه آنرا قصد و بیی ویرجینیا.رییشده

تاویبهایستگاهقطاربرویوپدریهدیمعکسیازپدربهاستر

تا تعقیبکند، را نتیاندهدمپیتر استیلمن پیترایهاینکه به

کن  د.واری خیی با عکسوی ییدن با فقد»:دیگییمکیظین

تصییریکمریبیی،همین.آنراکمیبیشترنگاهکریوبهاین

که رسید باشد.تیاندیمنتیجه آیمی عکسهر » ۹۱)هفحه

اتفا کتاب( سریع آنگینه شهری زندگی و مدرنیته تغییرات

افتدیم پیشتیاندینمکهفری قطعیتبینیکندچیزیرا از و

سخنبگیید.

ینبال به پدرکیظین ایستگاه به آنجاروییماستیلمن یر و

ییمر ندیبیمرا لن لنگانراه رفتیمکه شکوک. یظینبا

ینبال را قطعیتاینفری کندیمعد  . هتلیپدر استیلمنیر

.ازآنپسکیظینهرروزهبحروینیمکتییرشیییممستقر

 هتل ندینشیممقابل نظر زیر را استیلمن رییگیمو یرو

»گریییمنییییرکیهاابانیخ شهر. زینیر باعثشدهپرسه

یر ظاهریو پییستگیامیر ازبیی کیظینکه یرککند. ونیرا

 روشمعکی استفایه عنیان به یلیل یرکرییمحرکاتبی ،

نتیجهتیانستیمبهترینحا ت بهیرونبیاوریویر بیرونرا

گریاند. مغلیب را یرون «اقتدار پرسهکتاب(۳۰)هفحه زیرا

نیعیرهاشدنازاندیشهبیی.پدراستیلمنزینیرشهربرای

تعق حساباما به زین پرسه )استر( کیظین برای استیلمن یب

.آمدینم

نییسندهاستیلمنپدریانستیم)استر(ازآنجاییکهکیظین

فیلسیی استو :گفتیمخیی خیابانحتماًکه از استیلمن

کیظینتصمی یهایگری رییگیمخییمنظیرییاری. با پدرتا

بتکند.یرنتیجهیراستیلمنماقاتکندوبااوازنزییکهح

ماقاتوی به روییمپارکرییرساید کیظینمعرفیو را خیی

.کندیم

زبانیکن یممنیار زبانیاختراع»:دیگییماستیلمنپدر .

چینکلماتزبانکهبا خرهآنچهراکهبایدبگییی بیانکند.

ندوازه جداشدهانیاک ما،ییگرباینیامطابقتندارند.ک 

هرجومرجیرینیاایجایشد.زیراکلماتفعلیباواقعیتجدید

ندارند. تطبیر » کتاب(۰۰۹)هفحه دیگییمهمچنین به»:

 اینا آمدهنییییرک چین نکبتنیترپستجا مکانو بارترین

ناهماهنگیوتشتتیرآنمیجمی )هفحه«زند.میجییاست،

از رفیکتاب(۰۰۹ تیانیمنمعتقداستکهاستیلمپدراما

 یریکهبافرستاینانسانآمریکارابهبهشتتبدیلکریهمان

سال یر ماه افتای ۰۳۱۳به .اتفا  یعنی۰۲۲)هفحه کتاب(

«.تجربهمدرنیته»

گشتگی،پرسهزنی،هرجومرج،گ بهیراینرمانپلاستر

.زیپریایمشهریمدرنزندگییبیرونیرونیوپریشانیفضای

.نییسندهبازبانیا خیاندهایناولینکتابیاستکهازپلاستر

 یر زندگی خیاننده به ازیهدیمنی را امروز جامعه مری  و

.کندیمسرگریانیوپیچبهمسیرهحیحراهنمایی

باترجمهشهرزایلی چیوخجسته«نییییرکگانهسه»رمان

■منتشرشدهاست.هفحه۹۹۹کیهانتیسدانتشاراتافریر
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 «شما که غریبه نیستید!»نقد رمان  

 «مصطفیبیان»؛«هیشن مراییکرمانی»سندهینی



 راوی کرمانی(اس  مرایی تی)هیشن  از قاس  عمی را

یعنی بیی کریه پیدا تیزهیش»شاهنامه باهیش، لهجه«. با که

 هیشی»محلی » کریندیمهدایش کیچیلی»یعنی «.هیشن 

گیی تنها او بیی. گذاشته رحی  مایرشاسمشرا «هیشن »ا

 خانیایه بیی. اشیمایرآبایی «هیشی»اشیپدربرخای

.کریندیمهدایش«هیشن »اوراگفتندینم

ندیدشوقتمایرهیچهیشن  ماههبییکهسه.یو،هبییرا

شمایر اولینکریفیت برای پنج،. یر پدرششبار شسالگی

ریختهه بییوبهسیستانوبلیچستانید.اوژاندار رای«کاظ »

میریتأازمشناپذیرچندسالبعدازتیلدوبابیماریروانیعاج

)آغبابا(هایکییکییرخانهپدربزرگبرگشتهبیی.یرهمهسال

وقتیبزرگشدنهبابا(ش)نومایربزرگ همه،شیییمتربزرگ.

ن و بابا آغ رحتی او بابا، نه اس  به کاظ »ا پسر هدایش«

کاظ »":کنندیم پسر » کاظ »و یک« از معنایییگریییر

کتاب(.۱۱)ص"بیینسختاست.«پسرکاظ »یاری.«اس »

و آرا  ظاهری برخای هیشن 

و جیش و جنب پُر یرونی مظلیمانه،

فراوانییهاخسارتگانهوبچهیهاطنتیش

به،باآورین:ازبریدنی گرآورییمبهبار

و تییسیرچ خانه آتشزین خفاش، سر

مرگلیا....

فقر، با، اگر بیی. ا رافیان سرزنش میری هیشن  همیشه

 خطابقرار میری هیشن را مرگبیی ویایندیمبیچارگیو

»گفتندیم »پیشینیتسیاهه: !» آینه رو یمجلی راا یشانیپ.

 بهکن یمنگاه . »کش یمشیست پ: فرقیبا ییگرون یشینی

ندارنمی منخبر پشتشمشکلیهستکه  بد  .کنه. )ص«

خیرییمنهبابا ازیستمنحرصهمیشهوقتین»کتاب(۰۲۹

فرزندی/گر ی  اکندینم:فرزندکسانخیاندیماینشعررا

کتاب(۰۹۳)ص«یبندیمبهگرینش

 کهمیسالهیشن ، یوستانهمانندتیانستهایکییکیرا

سالش و سن کنه  لذتدبازی و

یایببر تشییشگذراندماًظ، گاوی.با

 که میعصرهایاشت را چراند.او

می که گاومدرسه باشرفت، را

سنگیمیشخیی به را او و بری

شد،زیربستوکا کهتما میمی

خیابیدباابرهاییآسمانبلندکییرمی

می ری پرندهکه و کهشدند هایی

میمی خیال خییپریدند، برای میشبافت. چینگفتقصه ؛

.برایخییشبافتیمعاشرقصهگفتنوقصهنیشتنبیی.خیال

 گفتیمقصه کتابشرا شعرهای ».خیاندیم. نیشت یموقتی

 شد یمسبک کهیهفحه. بیی کسی بهترین کایذ سفید

 یهاحری گیش کرییمرا گیش کرییم، گیش .کندیمو

گیی تی.چیزهاییکهمیکندینما مسخرهسفیدکایذیهفحه

 یارییمیلشنگه رُخ  به چیزیرا کشدینم. آزار  .یهدینم.

.پدر،مایر،خیاهروبرایروزندینم.نیشکندینمیلسیزیبیجا

است.همه کس  ۲۹۹)ص« تصاویرشازندگیکتاب( این با

می که هیشن گذشت از فرار خییهانیابرای ذهن یر ش،

قصهگیییهیشن مراییکرمانییر .ساختتصییرهایتازهمی

همانروزهاریشهیاری.

 خیبی انشاهای یاری. خیبی خیلی قل  .سدینییمهیشن ،

ازگذشتهخییش.ازییهایاستانانشاهایشبیشتریاستاناست.

ییگرانبرایشتعریقدیییمآنچهکه .ریندکیموییدهبیییا

گفتهمرل او به آقایمحزونیمدیرمدرسه

 ویسینییمجمالزایه بیی هیشن رفته و .

بیی.یهاکتابیهمه خیانده را جمالزایه

خیبیهاکتاب» نییسندگان از خیب

خیاند یم خیبیهال یفو و هنری

زورد یییم بررسی و نقد و بحث میقع .

اب(روزنامهیییاریکت۹۱۹)ص.«شد یم.سرخوزریزی یم

وهامقالهتییآن«.بهشتسخن»یرمدرسهراهانداختبهنا 

یهایاستان اجتماع و مدرسه وضع از یرنیشتیمپرشیری .

رظیس از شد. برگزیده استان سطح یییارییر روزنامه مسابقه

 کتاب و تقدیر لیح زمان آن وقت پیامبر»فرهن  قل « به

افتکری.هیشن ازفریایآنروزتصیرالعابدینرهنمایریزین

خیلینییسندهکن یمخیال«.»خیلینییسندهشدهاست»کری:

ا شده هنرمند . خیلی رو یم. کیک هامعل تی یهاآی و

شانیهاحری،تیحرکاتوکن یمنگاهشانمعرویشهر،خیب

کتاب(۹۰۲)ص«شی یمیقیر

عاشرخیاندنکتابومجلها بههیشن ، خرماهابچهست.

فروشدیم از شهدای، از خرماهایی پیلشیهانخل. با مایرش.

اریهخرییمکتابومجله البتهگاهیه حلیا .گاهیخرییم.

 کرایه بازار سر کتابفروشی از کتاب یماغکندیمه  میی .

 هافروشروزنامه نیجیانی یر او کتابفروشهست. یهاکتابو

 خیبی دخیانیمخیلی ی »یهاکتاب. بر سا  ینیشته«

ساگان» «فرانسیا بینیایان»، ویکتیر« تبعید»هیگی، یر «شاعر

ندیدشوقتمادرهیچهوشنگ هرا
بود دو، مادرسه. که بود شماهه

 اولینکردفوت برای پنج،. در بار
 رادید.«کاظم»شسالگیپدرشش
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 هیگی، مروارید»ویکتیر » بَک، اشتاین وحشییهازن»جان

منیچهرمطیعیراخیاندهاست.«آمازون

 کتابفروشی عمیهایش میل کتابفروشکندیمبرخای .

رمایرآمدینداره.اماالتما :کتابفروشینیننداره.کادیگییم

کندیم شیی. کتابفروش شاگری روی»تا نیست. بد خط 

»س ینییمیرشتایهپارچ کیلییی: مجله «تیمان۰۱کتابو

کتاب(.۲۳۳)ص

قاس  عمی اما بخیاند. ایبیات رشته یاری یوست هیشن 

 عمی است. »دیگییممخالق : بری.یرشتهباید یریخیری به

ایبیاتروییمتنبلوورزشکاروزیرکاریررواستهرچهآی 

عاقبتنداری.خیاندیم و آخر که با خره۹۰۹)ص« و کتاب(

برویهنرستانرشتهبر .شیییمهیشن مجبیر

یلشخیاهدیمهیشن یلش کسیخیاهدیمعاشرشیی.

یوستیاری یوستیاریگییندهرایییشیی. ه عاشراوبشیی.

رایییبنییسد.یوستیارینییسندهرایییبشیی.یوستنمایشنامه

یاریکتابچاپکندوقصهبنییسد.

نگاه» را سر  پشت رفت. اتیبی  یوید . اتیبی  ینبال

وکری یم.پشتسر رانگاهد یترسیم.ازهمهکسکری یم

بهخیر!چهقدر«آغبابا»نصرا...خانیهاقیتعر.یاید ییویم

خیی حریبزن ،پشتسر  با بترس ؟چهقدر کن و نگاه را

 خیانندهیهاشنیندهبرای و سینما تماشاگران حریراییی، ها 

بزن .تاکیقصهبگیی ؟شماکهیریبهنیستید.خستهشد .نه،

کتاب(۹۹۹)ص.«آور یمرایرهاخستهخستهنشد .ایای

 خیینیشت نیستید»زندگینامه یریبه که شما ی« ۹۹۹ر

 ■هفحهتیسدانتشاراتمعینمنتشرشدهاست.







 

 0314 تیر ماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و نهم شماره 11

 «سرنگهوای بی»عناصر روایی در مجموعه شعر  بررسی 
 «یمراییزال»؛«آرشسیفی»شاعر



یزلاستکهیر۹۹شاملمجمیعهشعرهیایبیسرن 

شعرهایاینمجمیعهازشتریبهفحهمنتشرشدهاست.۱۹

کنندمنطقیرواییپیرویمی

که جهانایتخیلیاستکهیریاستانفراوریههمانطیر

می نمایانده واقعی یرشییخیی شییشعراگر واری روایت

روایتتیاندیم ه یاشتهباشد. بهتیاندیمعناهریاستانرا

هتلقیشدیایهتیضیحهایسکانسبهارجاعییکلمهعنیان

گریی ارجاعاتتیاندیمیرواقع پانییسبه ونیعی یاستانی

گیناگیناستیهاتیروامملیازیپارسشعراسا یریباشد.

واقعیر.بلندوچهبهاشکالییگریهامنظیمهچهیرقالب

 بییهاست.أباه تیروایتوشعرهمیاره

قصهجانفشانیآرشیجنینبییوا قصهقصه»

بهیاستانبرسد)شعرشیریپاکندهرجا،یییانهمیعشر

(«۲۱هفحهیه یاز

معمیلفر ازانحرایوینکساختارش

دیبا،یگریقالبیهراییزلیمنطقو

ویایبیهجامعتیظرفونهیزمبامطابر

ازآنجاییکهوباشدیمآنجامعهمری 

هستندمری شر مریمییاستانیوست

روایترابهاشکالگیناگینخییبهکارو

روایتیرارتباطبرقراریبرایفتهرکاربههایشییه.برندیم

نامند.میگریروایتراعملکرییکعنیانبه

 کسشکنکرییلتنگیتیرانشنید،هیچینالهکسهیچ»

 !تکراری،پشتسرتیغِیوستانتبیییهازخ روروب

 !ینیشیمکنارتنهاییت،باخییتچاییاغینینشیم

 !هجانتبییعر کریه،تییآییشنیمایهعشراسطیر

ش...ایکایکنیمشاید...،بازه فکریکنیمبازه فکر

)شعر!آخرینیلخیشیتاینبییه:مرگپایانیاستانتبیی

 (۱۹هفحهچهار سیو

 تقلید)«محاکات»یهیبرپاراخییایبییهینظرارسطی

وهماهنگیرا لفظ ،وزنایقاععنصرسهوکندمیبنا(واقعیت

می محاکات ابزارهای و شعر شماری.ارکان اسا نیاربو

شعر اهلی انیاع سهراارسطی یر

اگروکندمیبندی بقه،کمدی ،تراژیی ،حماسه گروه

باارجاعشعرهایرواقعیریاستانرابازتابیازواقعیتبدانی 

یاست اسا یانبه استفایههای تقلیدی وییگی این از ری

ازیکدیگربهسببتفاوتهاآنتمایزکند.می

ابزارهایتقلید)عناهرسه یر مضمینتقلیدو ییهیشگانه(،

یهایتراژیمابیشتربهخلرگرچهشاعرانجیاناستتقلید

بهیاستانآرشایهاشارپریازندکیتاهیرقالبیزلمی گذرا

یاستانرابیانکریهاستیربیناینشعرویرواقعارتباط

مخا ب که است این شعر این بهتر یرک نیاز پیش واقع

بداندیاستان نیعیبازتابهنروواگرتلمیحاسا یریرا را

هنریبدانی اندیشه اثر اینهایییگریر از آرایهبااستفایه

اییگیبرزیباییشعربیفزایدویتیاندیمزیاییاندکآشنایی

.گریییمکهیرشعرفارسیبسیارازاناستفایه

کرانبرسدییشتتاکهمرزتبهبیآتیرتییکش می»

تابهگیشجهانیانبرسدآرشکمانگیرتشی یم

ا هستیهمیشهگاهگ قبلهتییاینروزهایسریر

عشرشایدتاکهکن یمقدرسجدهآن

 (۲۱)شعریازیه هفحه«بهیایمانبرسد

وییگیا شعرز اهلی وهای مدرن

ساختارشکنی، بهتیانیممدرنپست

متفاوت، نگاه یا  چندهدایی معناگریزی،

و وفینیپلی اسکیزوفرن، تصییر

بی همچنین نظ کاژ، )فقدان قاعدگی

نامتمرکز، ساختار خطی، رشدییر محیر(، تیازن، مرکز عد 

ذهن اندیشی(، )شک قطعیت )تجعد  گرایی(،گرایی رید

جریان انتزاع ایها ، و پهلییی یو تسلسل، و تکرار آبستره،

میلفه جمله از ذهن، میسیال پسهایی شعر یر که تباشد

 است.رایجمدرنمدرنو

نداریجس سرییکهیفرقمنچیست ؟»

بیینهراسان منکیست ؟مرییکهاز

تلفیقیازانسان ویکییلجایویی

فی یک از فنجان ترکیبی بچه و پیر پانزیه )«ل شعر

(۹۲هفحه

ازشعر مه  بخش بهروایتیشییهیک اشاره است

شخصیتاجراهایییگریازنظیر رحویاستانیهاالمان

واسطهبهچیزیکهشیییمکهیراینشعرییدهروایتاست

مدرن ازایبیات ییگری نمیی شعر است. شده ایبیات واری

است یرهایفیگوروایت زیباییتیاندیمواژگانی هنریبر

شکلروایتتاثیربگذاری.

 که فراوردههمانطور ایداستان
خود جهان در که است تخیلی

رشعراگردشودواقعینمایاندهمی
 شود وارد عناصرتواندیمروایت

 داستانراهمداشتهباشد.

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%81%D8%B8&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%81%D8%B8&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%98%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%98%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%AF%DB%8C
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 !برایعشریوتابیسهازیهانکافیست»

!لبتبرایسرآیازیاستانکافیست

گن یمهینیوشخصیت،وکمی رحنصفه

 !ستایوشخصیت:تیومن،وکمیزمانکافی

 اندتیمعنایخیبِیلخیشییهابیسهکه

شعرشماره)«ستاتییکذرهازجهانکافیکهباوجیی

 (۰۱هفحه۲

نگاه وییگییهادهیپدبه ییگر از نیز ایناجتماعی های

گرچه است شعر بهمجمیعه کمتر مجمیعه این آنیر

پریاختشدهاست.

 خیابیده"هفت"یل گرفتهوساعتبه»

ایکهرسیدونرفتخیابیده!"گذشته"

یابیدهاگرچهکشیرمنروینفتخ

)شعریوازیه هفحه«را!هاپکنتر ویویبکنمابقی

۲۱)

شد گفته که وهمانطیر اندیشی ییگرینتلخ از هیلیس 

جدالباسنت،بهشاعرانجیاناستشعرامروزویهاییگیو

چالشکشیدنیینوافکارکهنوبهکاربرینالفاظعامهو

 رکیکاشارهیهاکا تکیه یا و اینیرکهکریچندزبانی

بهعنیاننمینهشعرک نیستندهاکیتکناجرایاینمجمیعه

زیر:

جنینزیهاسترا«نیچه»بازتییسر و»

هاییر خینزیهاستتیغتگهبهرگو

.....تجس تیزیارهبرچیباست

یو روی استنمریه مصلیب گنده هیچ یه )شعر«تا

(۲۹هفحه

روایتعهبهشکلاولشخصبیشترشعرهایاینمجمی

ازشیندیم راویایناستفایه کهنیع است بعدتکنیکی

بیشترتحتتاثیرقرار ومیجبیهدیماحساسیمخا برا

«همییایجتیک»یراوانتخاب.گریییمسایگیشعرروانیو

از شخصیتی عنیان به را خیی ذهنی و تجاربشخصی که

تویذهنشعر،یرواقعیکندومحیراساسیاستانتشریحمی

خییرانشانییندباعناهرهستیهیرپکتشاعراستیفری

یهدیم

گفت باید پایان ساختارآیر شاعری ورشسیفی شکن

ربرتصییرسازییاریویاستکهبیشترتکیهجسیرجیانو

شاعریخیشآتیهیانست.تیانیماوراایامهاینروندهیرت
■ 



منابع:
سیفی .۰ سرن ،یهیا،آرش پنج ،انتشارابی فصل ت

 .۰۹۳۹چاپاولزمستان
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 «سنگ و سایه» رمانیادداشتی بر  
 «علیپاینده»؛«محمدرضاهفدری»سندهینی



اریت زبانبسینیشتهشیند،ریگفتگیهابهشکلکتابیوقت

ازیباتراست.مرلبعضییاتروزی.نررشدیآیمبهترازآبیر

یلشیریلشگیکارها آی  بلندخیاهدیم. بلند و بروی راه

کلماتبلکهینجانهبامعنایشنامهبخیاند.ایرامرلنماهاآن

.کندیمت زبانکارخیانندهحالیبار

اربهتریگفتگیهابهشکلشکستهنیشتهشیند،بسیاماوقت

شیییم ایانهیعامزبان یرآوری. را بازار و کیچه نجایمری 

بیتکدسی از یاثر روییمن زبان یستاشییبایزو از را

یهدیم اضافهیگریییبایزیهاتیخاهاما یاستان به

جبرظشیییم پر آواز یاستان مجمیعه میری یر ابیترابی. ل

تیتخودشخصیزبانشخصکها کریهه اشارهیخسرو

ااست محلزندگی.  بقه، تیجهبهحرفه، ،ینکههرکسبا

گرزبانخاصخییرایاری.یارمیاریییوبسیجتماعتایمیقع

یاستانیشخص مرلیت ه  خیب

دزبانخاصخییرایبایواقعیهاانسان

یاستان باشد. محققانییاشته که

اییکایآمر ییر مرال میری زنندیمن

نرمانیاست.یرانیفیرمانهکلبر

سف فقیزبان سیدپیستان اهییستان،یر،

کاهبریا احرندان، مذهبیران، ،یاگران

یر و رسمیهاآی اکاران و یخشک یهر وهاشیگراک

خییرایاری.یهاارزش

ا وقتینکته نیشتهینجاستکه بهشکلشکسته گفتگیها

زبانمری کیچهوبازاررایرآوریتاشیییماربهتریشیندبس

اچندتایولیعزادارانبی.مرلشاهکارساعدیحالتکتاب

کا آقایهمیگذشتهیرهااز بسیهفدرین خیبیکه ار

.یهدیممری شهرخییش،خیرمیجرایرآننشانیلهجه

نیشتنیروبهکتابیهمحمدرضاهفدریامایرسن وسا

نوجیییآوریهاست.باایآوریهوگفتگیهارابههیرتکتاب

حهیرهفکُرزَنگِرومرلیباونابیارزیبسیهاواژهبازه به

پانییخیریبرم۲۲ یر معنای . به کرزنگرو که آمده یس

یگریستامامنخیی بهشخصهبریاشتییافسانهایجانیر

ازآنیار .

همهجایبهباشگاهورزش۱هبححدوییروز رفتهبیی .

ر ه  کریبه و ایخته از پرسیقبیی. که آن گفتندینو د 

نجیریست؟ایگرچید کرزنگروییکرزنگروآمده.متعجبپرس



یگربهینیعستیبایمگفتندیمنوآنیکها

تراربزرگیاورامابسییرذهنتببراگرگفتندیمباشد.یوحش

وحش چیو شبیشایزیتر. شید کیچک.یکیهیرهایه

ب آن سرما فصل آن یر ه  خیاحتما ً مرل ازیلیچاره

ی یمیجییات خا رگر یشتسرازبه و کیه از یسرما شدهر

نشیسمتمحاتآیم آیمیزایه که مجروحشهازایهین

یایهبییند.اشیفرارکریهو

شعرهایرانیایرفکرماهنرقالب کهیاییاشتهباشیبه

قد از یاستاننییاستکه بعدها و رواجیاشته مدرنیسی 

نشده.اگریرانزمیسندگاننسلاولازیربواریایتیسدنی

کن اکررییقت نید همگییاستان ما اول نسل ازیسان

شانیکهیرسفرهااندبییهیبهقیلمعرویاشرافیهاخاندان

.اندشدهآشنایننیعایبیبهخارجباا

ا یاستان یر حاضریرانیاما حال

یب عنصر بر فرمشتر و دیتأکزبان

حالشیییم یر کارهای. یخارجیکه

یب بر تعلشتر و قصه استیارقیپالت،

شعراست.یست.زبانوفر عنصراهلا

یریاستانیرشاعرانگینهمانتأثیاایآ

سیینیرانیا به ما آثار رفتن یست؟

چیسینوسخت عرفانیستانگونگیو چو ازیزی. که

حکشده.هایرانیامای یرناخییآگاهجمعیقد

یریگلش فرمییهندهرواجنیتربزرگکه یرعنصر

 ما ابتداهایرانیایاستان یر اشارهیتاریمهینیبیی ماه ک

بهکندیم یوبعدرورفتهیمشعریایبیهاانجمنکهابتدا

 یر ه  بعدها است. آوریه یاستان یایبیهاانجمنبه

رفتوآمدبساشییاستان اگربهعقااندیاشتهاریشعرا دشی.

شازحدبرعنصرفرموشکلیدبیتأکدکهآنییقتکن

( بهابحتی بیه ییاز رفتن ین یاستان( عناهر باشدیمگر

بهیدکهایدییخیاه ازآنجا نقیاعدیرشعرکاربرییارندو

اندشدهخیریهوارییرانیکهبرچسباایهیاستانآنه گین

ب ایو از خاکبسیرون بسین نمینیار ک  هار ای آن افتیاز

.شیییم

ینبا از رید که بری معمی ًیای زبان مت  از ترجمه انیبا

زبانبروییم ترجمه از بعد زبانی. زبانمترج استتا شتر

یموفقجهانیهاداستانناستکهیهمبهخا رسنده.ینی

قالبدر هنر که باشیم داشته یاد به
شعراستکهازقدیمهایرانیافکرما

داستان بعدها و داشته نویسیِرواج
مدرنتوسطنویسندگاننسلاولاز

 غربواردایرانزمینشده.
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 ییهاداستانمعموالً که خاطرهستند وبه قصه

فرموبهخاطرنهاندشدهیموفقشانجهانیهیدرونما

استزبان. هنیز که هنیز مرال  یر شاهکاریسیلویبه ز

فارسسیمزجویج گییبه نشده. کاریترجمه فر  زبانو ا

آنیترجمهجرأتیچمترجمیدهاستکههنیزهیچیانقدرپ

بفهم کهتیان یمرانیرابهخییندایه.حالچگینهمنیرا

واقعاًیکی!منا نخیاندهزشاهکاراست؟!منکهآنرایسییلی

کاثروبااستنایبهیبدونخیاندنست کهینییهاآی ازآن

دخییشیبکن .آی بایاتکذیدییراتأیزیگرانچیحریی

تیعدمموفقببری.علتیآنپیرابخیاندوبهبزرگیزیچ

ینسخه شاهکاریشدهترجمه احتجاب شازده

ایریگلش از خارج همییر نیرانه 

زبان و فر  ترجمه از بعد است.

میریشگلیالعایهخار  ویاز رفته ان

گ و قدرت ازییراییاستان را خییش

 یستیایهاست.

ا هفدرییر یاستان برعکسین ه 

هماشگذشتهیکارها رفته.یبه راه ن

راه ییزهایرابهیاستاناوافزویهوچییهاییبایزنکاریا

ازاثراوگرفتهاست.

ایهنهگییکهسن وساشیییمیاستاناشارهیمقدمهیر

ونمیییمباتریزیایبییکهازهربازیشازبازیپیارکشی

ستایهیهرگزآیازنشیی.همچنانایکهبازخیاستیمکییک

 به چش  مهتاب، پشتبه زمهاهیساباشند بر افتایهیکه ن

بییند.

د کهزبانونررییکری یممقدمهیقتیهفحهبهیوقت

ازینیوجانشینییومحیرهمنشیرهاواژهوفر قرارگرفتن

ا عالیس بسیریگلشیهاستیالدظینظر امایار آبیرآمده از

هدا و مقدمه لحن و زبان وراییمتأسفانه از کلماتیکه

.استیکیهاتیشخصکلوییانایبازبانولحنراودیآیم

یا کارهااستیراییان اکرر یر اینییکه یرانیسندگان

سندهیرآنیاستانیآنروزنییهجاهدا.همشیییمدهیی

هدا به وضیح به هایراویبخصیص نفیذهاتیشخصو

شاکندیم هدای. پیید سال یه یاستان یر همانیکه ش

یهایاستانمتفاوتباشدامایریسندهوجیییاشته،اندکینی

برا سالش هاتیشخصیهمهیآن هایراوو یکیمعمی ً

!است

همان یر وقتیهفحهالبته ه  جماتیاولمقدمه یبه

یمیاُ م»«استاره؟ییاِشمیاماه؟کییاِشمیک»مرل،

ماه.ی استاییکههفدر ینیبیم یخیریبرم«ا بخیاهد اگر

انگارهدایلحنساز بیقالبایبیستاما یر ایاتما نیشتر

یکارهفدریمشخصهوییاستانییاستانقالببروجهاهل

.شده

ینکته یایامهجالبِ انیاع یمحلیهایبازمقدمه

ریرابهتصیهاآنکیکبهیییبایبهزیکههفدرهاستبچه

پاکشدیم یر ی. اشاره مقدمه آشیییمان روندیکه و ند

سایهاتیشخص و جاهایسن  یر روزگارییه که یاست

بییه.هاآنینبازیزم

منبهشخصهشروع.شیییمقشروعیخیییاستانباتیه

یوستندار .شروعیاستانباینینچنیا زوییرا دمخا برا

روبهینبالخییییاستانوازهمانجاحستعلیاندازیتییب

 مرل شیی. آیاز اولیجملهکشاندن

مادرمرد.گانهاثرآلبرکامی.ییاستانب

 یاین حستعلیبا چنان یقیکخبر

 یشیییمآیاز خیاننده گریکه

کها دهیییاستانراولکند.تیاندینم

وقتیلیخ خیاننده بهیجاها

ابتدایهاقیتیه یر کننده یخسته

برم روییاستان از پرییمهاآنیخیری راهاقیتیهو

چندانبدانیقتیخیاندینم شاکندینما نداندی. اگر دآی 

دنیست،همانابتداباییمرلهفدریکهیاستانمالبزرگ

یچن خیبلندیهاقیتیهن از کل یاستانیبه خیاندن ر

ا شایبگذری. نیینجا بلند نا  یایهید نجات را یاستان سنده

باشد.

هاخانهییروازهکهمری شیییمیاستاناشارهیمقدمهیر

ازهبحبازم یگذاشتندتاشبکهآنه ازتر جانیریرا

یزیچ شدیمبسته یر ۰۱یهفحه. ازیکیشیلی،

سیراخمانیتی یادهیخیاب:مادیگییمیاستانیهاتیشخص

خداکندیمزییوستمانشبگر ییانینم بهچهیریی. ما یا...

راشانخانهنامشبیریبستهبیی.همشانیروازه... یخیریم

راست بییند. ازپشتکلینکریه را یروازه چهازیبرایزی .

ست؟یچینشانه؟اندکریهپشتکلین

یگییم یر بلکهنشانبده. بهیهفدر۲۹یهفحهندنگی

بهتصییمیجییییبایز وخیرییمکهنجاستکشدیمریرا

ترسدیم که حتی یرآورند. چنگش از را هانیانجاست

گریی.ییاستانبرمیهاتیشخصکهبهاستیارجاعات

 اکرر نیییهایاستانمتأسفانه تیسد ایکه یرانیسندگان

نی شیییمشته تعلاز قیعدم گیبرندیمرنج کششِیی.

تعلییاستان کلچیو به قامی ما بدیریر وباشدیمیز

 کارهایاستیرادیااین اکثر در که
ن دیده ایرانی همهشودیمویسندگان .

آن در نویسنده روز آن صدای جا
صدای به وضوح به بخصوص داستان

 .کندیمنفوذهاتیشخصوهایراو
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ن یریکهاییاستانعامهپسنداستیرحالیمشخصهفقد

ایبیستوتازهخیینیعایبین اتجهانیعامهپسنده یر

افته.ییبدینجاستکهمعنایواشییینممحسیبیزبدیچ

آنکهبعدچهیتعل اشیییمرو پیو شیجایکششعنصر

چهعا ایههریاستانوعاملینبالکرینهرخیانندیبرنده

یارضرورینجزءبسیتنداینبهای.اهمباشدیموچهخاص

ماخیاندهنشیند،چهیریهایاستانکهشیییمیاستانباعث

ا وچهتیسدران.چهتیسدعیا النیرانوچهیرخارجایا

نکهیریوامانیهاکتابراژینبیینتییپایخیاص.علتاهل

ایبیاخیهاسال اقتبا  کمتر ما سیر یر آثارمان نمایاز

ناست.یهم ینیبیم

تعل خیی ذهن یر منافیما را یر ویعرفانیهاهیمابن

باه ندارند.یچمنافاتینیوهیکهای یرحالییانیفلسفهم

 کسیماترل یعنیاننمینهفمنبه یکهه اثرآور یمرا

رواکشناست.یرنظریاشتهیتعلیارپرمعناوه یارایبس

ه بهیایرواکشنحریفلسفیدکهاگروسدتعلیباش را

بزن یستیخیاننده یو آنرا رییگیمیخیاننده چنانچهاما

انیانداشتهباشدخوانندهاصالًتاپیداستانکششِیاثر

نییاشتهباشد.اییحالهرچقدرآناثربارمعنارودینماثر

.برییماتماواقعاًازآنرنجیکهایباستییری

اهلگفتیمییوست ایایمشکل یر ما که رانینجاست

اتزرییاتعامهپسندوایبیراننهجهان(ایبیاکن یم)تکرار

اتیمتعلربهایبزکهعامهپسندبییی .هرچییانیمیکیرا

اتزریاست!یریاشتمتعلربهایبیزکهتعلیزریاست!هرچ

.حالسدینییمکهمراًمارکزه عامهپسندگفتیمیوست 

اتزریاست؟!یگفتکهمارکزه متعلربهایبشیییمایآ

ه همیا تعلیناثر عد  از استو ربهشدترنجینگینه

ابرییم ی. جز صفدریهاجملهوهاواژهنجا نابِ یواقعاً

وهاواژهکهخیانندهرابهینبالخییبکشد.استیزیچکمتر

کنان،بناز بهتی،ی،تاتیپیرتی،هارتهاییرهچینییهاجمله

قچهیر گرفتهبیی،چلمری،پیو

فسیهدیمییبی فس کُمیه، ،

ره.یرهوییویکندیمنکن،پِاریه

هانیا از لغاتریدانشان اریبسه

ازیهفدریگستریه که یاری

بس ینکات مربت نییار سندهیک

.شیییممحسیب

اینکته ایمربت کتاب نین

 عکساکرر به مشکلیهاکتاباستکه چندان اول چاپ

نداری.یشیرایو

:اسبمن...ه تفن استه اسب.دیآیم۹۱یرهفحه

بخیاه سیارش گاه گتاز یمشی یمهر هر ه بخیاه . اه

.چکان یمریت

 جلیتر یاستان چه لحنیهفدرروییمهر یسازبه

اهمیبهاتیشخص یشتر ایهدیمت وجیی با کمترنی. که

لحنیتفاوت جا ینیبیممتفاوتیهاتیشخصیر یارییو

کارها یر که شیی لحنیهفدریقبلیاشاره یسازقدرت

ایب با بییه نییشتر کمتر ه  باز وجیی هسندین اای رانییر

دهاست.ینحدرسینبهایزم

ا یهایاستانارینکهیاستانازنظرتعدایکلماتیرمعیبا

امابهمانندرییگیمبلندتررایربریوحجمگنجدینمکیتاه

یهایاستان یهاتیشخصکیتاه و وهاصحنهکم

بیکمیهاشنیلوک روییاری. بر یاستان بار ویشترِ شیلی

شیندیمه کهوارییگریییهاتیشخصواستواندکزوز

شناختبیب راه یر همیشتر یوستیشترِ .استیمیقدنیو

اهیابعدازسیناستکهآیاشیییمجایینجاایکهیرایسؤال

یکرینا نیاتیندرشخصیادیبنیرییتغنهمههفحه،

ا ییو آشیییمجای ی؟ یاییهاتیشخصهانیاا ستا ایهستند

کنشمندییهاتیشخص یر بهی؟ تیجه با کیتاه کیاستان

فرهت نهایینهاتیشخصرییتغیبرایحج کارمعمی ً ست.

پایشخص یر ابتدایت یر که است همان معمی ً یاستان ان

بهیرونشخص تنهاما تینشخصیاماا یبریمیتپیبییه.

خیبیریهارمانبلندویهایاستان.امایرکندینمیرییتغ

نهاییرونیهدیمیتروینیرشخصیاییبنیرییانتغیپا ی.

آنچیتییشخص شاهدینیزیگر ما بییه. ابتدا یر ستکه

تغ شخصییروندِ   یابییهتیر کدا  به زوزو و شیلی قی.

دیبایباشدکههفدریسؤالنیتربزرگنیدایتعلریارند؟شا

ییبهینبالریپاهادیکمنتقدخیببایدیازخییبیرسد.شا

امافقدشاهدکشقییرونهفحاتبگرییتاکشقکندکهآ

؟کنندیمره یینیویوستتغیاای ویتهستییرونشخص

یرونیآ نهای فقدبه ما یاستانپیا روند یر زوزو و یشیلی

 ؟یرهستیینکهشاهدتغیاایو یبریم

ی یینکتهک ایجالب یاستان یر مایگر که است یرن

سربازییجاها هستییبا روبرو منمیکپا که آنجا تا ی !

شازیپییورهوچهیریاسامیجهمیرییورهیان چهیر

چن افراییانقاب ین معای ناقصشیندیممعمی ً افرای و

د،یرزمانخدمتمسئیلییانییرارتشندارند.میگاهیجا
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مسئیل بیی . خانه تیاسلحه

برا بسسریاسلحه بسیباز اریار

 یریسنگ گ یناستبه با که

فکریکپیشدن کن یمچسرباز

زندان وشیییمیحدویششماه

 شدن هیرتگ  سرقتییر به ا

 فکر سرباز اسلحه خیی سالکن یمرفتن هفده حدوی به

تفقدبرگرینخییسربازیومسئیلشیییمزندانمحکی 

بهخا ررییگیماوراه ستبلکهیامنافسرانمافی یه ن

سربازهایهم معمی ً گروهان فرماندهان بهیضعین را قتر

ایهندیمیخدماتیکارهاهاآنوبهگمارندینمپست نیو

شاملسربازها کمیامر سال ِ قیضعیکاماً چهشیییمتر

کپاکهپسته بدهد؟!!!یکسربازیبرسدبه

نینچنیاست.اگرااهیسطنزنیکهاگفتیمیالبتهیوست

اینجاستکههفدریه باشدسؤالا چهحدیر نکاریتا

میفربییه؟

 چندیانهیمیر باز ییاستان با جا ایتوصن ویفات ستا

دیرحرکتوهمراهیقبای .تیهیروبروهستخستهکننده

خستهنشیی.هاآنرباشدتاخیانندهازیباتعل

یکیتمیرکببلندورجمالتمجاهاییربعضیهفدر

ست.ینیکارهرکسهاآنکهساختنسازییم

ست.ایهنامیزندگ-یخینقدتاریازانیاعنقدسنتیکی

یزمانهویاویرزندگیزمانهسندهوینییبازتابزندگیعنی

میهاتیشخص مرال  یر به چهاریاثرش. و چهل یر لتین

ای.یوتاازسانترابه یرکاملازیستیاشیینایبیسالگ

یربابهمسرازیستیگریاوستوییینایاویربابنابیها

ااشرفته سرویه ستایکه یومشکاتریستیر نیشهمسر

یلتینپسازکیرشدنبااوازیواجکری.وقتیوویکاککهم

محیهاتیشخصدیمح رااشسندهینییداجتماعیرمانو

بی بسییرککن کانینمیهیچینآخریآثاریشترمعنایار

یانهیاثرسروالتراسکات،یاستانیمیرکیپر،آیمزفنیهااثرج

نبکیخش اثرجاناشتایهاخیشهکنز،ییوشهراثرچالزی

انی.به یرمرالجن فرانسی یابییمگررایریارآثارییوبس

نیرمن-کانهاوانگلستانآنگلیینمیهیوسرخییستانیرآخر

وزمانهرادرآثارمحمدیشخصیرزندگیتأثهی.یانییرآ

د.یدتوانیمهمبهوضوحیرضاصفدر

انیاعنقدسنتیییکی از ست.یفلسف-ینقداخالقیگر

کرییماریدبسیاثرتأکیبیینوسییمندیافا ینبراخاق

 از آمیزش. بر هیرا  شیایهانمینهنیمشهیرترو یهین

نئیکتیانیم عصر ایبیسیاسمفسران انگلستانیس  ات

و۰۱۱۱-۰۱۱۱) به بری.ی( نا  را جانسین سامیظل یکتر یه

اساس ایایمیضع منتقدان ین استکه اتیادبیفهیوظن

ورز فلسفیاخالق مباحث در کندوکاو آنانایو ست.

فلسفیایب تفکر متن یر را ییات یوره تفسیک گروه ریا

کنکنندیم یقت اگر نیی. آثار اکرر اید روز رانیسندگان

رینتفسیاکنندیمیاگرچهسعیهفدرینآقایمنجملههم

پسلیا یر مخفیرا خیی همییاستان به باز راهیکنند ن

روندیم هاآن. مسائلیبراسندینویمداستان حل

یفلسف روز معضالت حلیایجامعهجهان، ران،

ستیننکتهضروریذکراره.یرهوغیاستوغیمشکالتس

ولذتبردنییبایزیکهیرهنرمدرن،ارزشهنرفقدبرا

.هنریهنربرااست.یرواقع

پا نییر مرسی  واقعاً چه اگر یان یل  خیاهدیمست

میرییحاتیتیض اواکنشمقدمبرنقدیر ناثربده .ییر

بزرگجهانواریکا یهایانشگاهازیکیاستایزبانیروز

معشوقعشوهسازنجلسهشعریشدواعا کریکهیرا

مارول بررسآندرو عقایخیاهیرا میری یر بعد کری. دی 

مارولهحبتکری.پسازیشخصیوزندگی،مذهبیاسیس

تمارولپریاختوگفتکهیوستویقشخصیآنبهتیه

ازیواجکرینوییربارهوبعدگذاشتندیمیشمنبهاواحترا 

نمیقعزن بههدایرآمدییراانکریناوبهبحثپریاخت.ی

استای سربلندشیهاپیشهوساعتکا تما شد. بست، را

ا با زنان لبخند و کری:یکری اعا  را کا  خت  جمله ن

.یبود.عجبشعرایهشعرمعرکهابچه

 نقد بر برایعنیواکنشمقد  یهنر خواندنیعنیهنر.

اثریرجذبکییجذبهیعنی.کاثربهقصدلذتبردنی

آ یخیاننده. ا نوشتن از معضالتیهدف حل کداستان

 است... بردن؟یجهان لذت ویخیانندها سن  یاستان

رلذتینوبدونتعلیناثرسنگیهتاچهحدازخیاندنایسا

چبرییم چه پای؟ تا را خیاننده خیییز ینبال به یاستان ان

؟کشدیم

یا هفدراستیسؤالن محمدرضا ازیاریبسویکه

 ■دازخییبیرسند.یرانبایگرایسندگانیینی
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 «به دو نیم کردن جمشید» داستان ،نقاشی 
 «امیرکِاگِر»



ازجمشیدتافریدون

پردهاول:جمشید

 شروع جمشید از چیز کاوهشییمیهمه ضحاکو به و

یاستانیهمچیگرییمیوسرانجا بهفریدونخت رسدمی .

زنده سررویی رونر و شکیفایی کیهِ سر از پیچاپیچ، و

تاریخگیریمی از جایی ناگهانیر شتاب، کیه کمرگاه یر و

وشاخهشاخهبهراهیناگرییمیروانخییازعمقشکاسته

 مسیرشگ  از راه وشییمیبه جانکاه کییر از سیسسر ،

ایهبیگان کینخیاهیآوریمییر روی از ست  و جیر با که

،اماپسازهزارسالتشنهلبیویرماندگیزیرست وکندمی

 بیشهرستاخیز به کییر ورسدمیبیدای ژرفا یرفشیاز با و ،

زندگیبهیریایآزایی و یرازا پایانپییندیمیروندگیو تا

هرشبسیه،هبحسییدیباشد.

 نگاره از را جمشید»یاستان کرین نی  یو به آیاز«

نگارکنی می ه. ای ۲۹۱از )کتاب( نَسک شاهنامه»نگاره

قبل،بهاثریازایننسکبههایشمارهیریکیاز«.تهماسبی

 تهمیرث»نا  یست به یییان شکست و« است شده اشاره

یاستان به شماره این یر شد. کشیده روایت به یاستانش

بعدیبهیاستانضحاکوهایشمارهجمشیدویرایامهویر

شیرشکاوهورستاخیزفریدونپریاختهخیاهدپسازآنبه

شد.

کیتاه پریاختی نخست اهلی، یاستان به وروی از پیش

نسک اثر، این یاشت. خیاهی  تهماسبی شاهنامه یرباره

هایینگارهخیشنییسیشدهشاهنامهفریوسیاست،همراهبا

واسا یرآنبهیستگروهیازنگارگرانایرانیهایاستاناز

س  یعنی-ه۳۲۱یرسالرپرستیسلطانمحمدتبریزیبا

یوسالقبلازمرگکَدشاهاسماعیلهفیی،فراه آوریاین

وشییمینییسآیازنسکبهیستهنرمنداننگارگروخیش

 سال یر کدشاه-ه۳۹۹سرانجا  پایشاهی یوران یر و  

.رسدمیتهماسبهفیییرهزارویویسترویهبهپایان

وزی شگفتاین و یاری ماجرا پر یاستانی خیی نسک، ن

ازسرگذراندهاستکه بهامروز تا بهتیاندمیسرگذشتیرا

جااشارهتنهاییمیضیعنیشتاریمستقلباشد.اماتابههمین

سال۹۱کنی کهنسکشاهنامهتهماسبیپسازپایانآنتا

هفیی یربار سالماندمییر آنیر پساز  به-ه۳۱۹و

خجستگیبرتختنشستنسلطانسلی یرعرمانیوجهت

عرمانی یربار به امیراتیری، یو روابد تحکی 

ازسیاست بنیانتاریخیخیی عرمانییر پیشکشیایهشد.

سلسلهسلجیقیانایرانجهتیفاعازمرزهایایرانواسا 

 کیچاندن با و رومی و کفر بای برابر شر هایترکیر

یرانبهشمالیربامیراتیری،وآناتیلیوآسیایامیراتیریا

هغیربهوجییآمدهبییوازرقیباناهلیحکیمتهفییانیر

 شمار به سلسلهآمدهمیمنطقه بنیان اوایل یر حتی و

اشغال و ایران خاک به تجاوز منظیر به بارها هفییان،

وهایسرزمین بیی. یستبهحملهوجن زیه مختلقآن،

هایییرشاستکههمینشاهتهماسبیرسهیورهازگفتنی

عرمانییرزمانسلطانسلیمان،باکمترینجن رویررو،با

تما ، هیشمندی با و نیرو، و تجهیزات و امکانات کمترین

سلطانسلیمانخیشخیالراشکستیایهوبهزانییرآوری

وخیالشکستوتضعیقایرانراازسرشپراند.

یاستانجمشید...واما

ماجمشیدنگینبخت«بهیونی کرینجمشید»یرنگاره

 یربینی میرا خینخیار، اژییهاک)ضحاک( یستیر به که

حالشقهشدناست،آنه به رزییهشتناکوعمییی!

یو این یاستان و کیست ضحاک و بییه که جمشید اما

چیست؟

دهاستکهجمشیدیرشاهنامهفرزندتهمیرثخیاندهش

 وروی او یر ایزیی فره زمین، ایران شاهیکندمییر به و

رسدمی یرور خییبینیو نهایتیچار یر اما فرهشییمی. و

ازیست اینکهبهیستگجستهضحاکیهدمیایزییرا تا

.شییمیکشته

یراوستاازجمشیدبهعنیانپسروییَنگَهانذکرشدهاست

.باشندمییوبرایرازنیایگانهیشن وبرایرتهمیرث،واین

آمدهاستوی یاج به«یِمَه»جمشیدیراوستابههیرت

معنایهمزایاستوشیدبهمعنایخیرشید.یورانپایشاهی

یرخشانوپرشکیفایآریاییانهاییورهاوبهعنیانیکیاز

 یانسته ایرانی و گرمایشییمیهند و سرما بدون یورانی .

یربسیا آریاییان بیماری. و آفریده ییی مرگ بدون و ر،

هاییسرزمین یخبندانهایزمستانبا و سری بسیار

راپسازیخبندانیهاآن،جمشیدبرایاولینباراندزیستهمی

وآوریمیبزرگیرزمستانیسیاه،ازسرزمینسریشانبیرون

سیی آریاویچ»به هند« آریاییان ویعنینخستینخاستگاه
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رویهای پیرامین و خیارز  یر کیچ نخستین پساز ایرانی

.کندمیسیریریاوآمییریارهنمین

و مری  از محافظت برای یخبندان زمان یر جمشید

جانیرانوگیاهانیربرابرسرمایزمستانیمهیبکهیرپایان

وَرج »بهنا سازیمی،پناهگاهیآیدمیهزارهاوشیدَرپیش

عنایپناهگاهیکهجمشیدساختهاست.تاآنکهک بهم«کِری

جانیران مریمانو شمار به کری»ک  ج  ور افزویه« چنان

نبییه زنده شمارگان همه این برای جایی ییگر که گشت

 وَر کیه فراز بر جمشید پس نا رویمیاست. به و

اسیندارمَذ» زمین« بر را چیبدستیش )نیبت( پستا سه یر

.گرییمیکهزمینیرسهپستافراخشییمینوچناکیبدمی

،ورزیمیپسازآنجمشیدبهساختنابزارجن مبایرت

اززینوساحبسیارتجهیز براییفاعازکندمیمریمانرا

و سامان جامعه به ها. آریایی( )ییر آناریاک برابر یر خیی

یانچهارگانهیینمرهاییستهومریمانرایریهدمیسازمان

کارگران برزگرانو جنگاورانو برایمریمانازگماریمیو .

 جامه پش  و ابریش  و وبافدمیکتان بافتن ایشان به و

وجمشیدیستیرگیریمی.سرزمینشانرونرآمیزیمییوختن

.بهزندگییهدمیوکاخواییانهاخانهوهاگرمابهبهساخت

،وباگابوعییوعنبرومری باگیهروبیجایهوزروسی 

 زینت و رونر کافیر و همهیهدمیمشک این از پس .

وجییهاخریمندی از هنرورزیهایکشیرگریانیکههمه و

فرهایزیییرویبییهاست،جمشیدبهتدریجیچاریرورو

.تابدانجاکهفرمانبهساختتختیگرانوگرییمیخییبینی

بهنا ارگ)تخت(جمشید.یهدمیآراستهباگیهرهاییگران

.جمشیدرسدمییرروزنخستفروریینساختآنبهپایان

برنشیندمیبراورن  اورن را آناریاکها( ویییان)کافرانو

 شدهگذارندمییوش کشیده یوش بر تخت یر جمشید .

به مریمان و نمیی رخ آسمان یر تابان خیرشیدی همچین

 بر و آمدند رایورشگری روز آن و شکیهشآفرینگفتند

نیروزخیاندند.

ازییدوحافظهاسا یریآریاییانهندی)کهیرآریاویچبا

آریاییانایرانییکیویکمریمانبییندوبعدهایرزمانیبه

وباتسلدشیندمیعلتازیحا جمعیتبهسییهندسرازیر

(،شیندمیبرآنسرزمینمیجبرونروشکیفاییفرهنگیآن

جمشیدپدروشاهمریمانخیییرجهانییگراستوسرور

یرگذشتگان.

پسازخییکامهشدنجمشیدورختبربستنفرهایزیی

،خییکامگییربینشییمیازاو،کشیربهنابسامانیکشیده

یست پایین روسای شییع نیز یریابدمیتر ست  و فسای ،

هایستگاه یینهاییستهو مریان نفیذ جنگاوران ،کندمیو

خیاهیوفسایاینانبهرهبریهوفرهتورانازاینسلطهپیشه

 ینیمت میشمارندمیرا خیی ساز که هر اوضاع. و زند

ورزندمی.مری بهتن رسیدهاماشکیباییگرییمیترآشفته

همینزمانسامیان یر امیدیگرگینیاوضاع. به همچنانو

ع منطقه یر ایرانبابلی معنای به عرا  اراک، )ایراک، را 

 ینیمت را فرهت ضحاک ریاست به وشمارندمیکیچک(

 ییرش ایران بر تسلد یرآورندمیبرای یر  که جمشید .

و آشفتگی به را کشیر زما  و بییه سستی و خییکامگی

خییبی جان حفظ برای زمان این یر بیی، سیریه سامانی

گریزیمی که آنجا تا یورتیاندمیو ضحاکیان از را خیی

کندمی وگذریمیهاسال. است یستضحاکیان یر کشیر .

فشاربرمری زیای.کسیهمچنانازجمشیدخبرینداری.اما

گماشتگانضحاکیستبریارنیستندوهمچنانیرپیریی

 یر را او اینکه تا او. حدویهایسرزمیناز یر ایران، شرقی

وضحاکنیزبیبرندمیوبهنزیضحاکندیابمییریایچین

:یهدمییرن فرمانبهیونی کرینش

چیضحاکشآوریناگهبهچن 

یکایکندایشزمانییرن 

بهارشسراسربهیونی کری

جهانراازاوپاکبیبی کری...

■ایامهیاری...
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 «جنگ خلیج فارس» داستان ،عکس 
«مرضیهاسدی»؛«ییییدکارلتیرنلی»عکا 


چیخیلییارها نیونییرحالگریه(:می)گروهبان

کنه؟اذیت می

سرباز:اینکهاونبهترینیوستتبیی.

انگیزتراینهکهخییمینبهگروهبان:نهنه...ازاونی 

مفت...مفت...مفت...فنایاییمش...

ی  و مفلیک مری این که یاری اهمیتی زیه،چه

ام فرماندهگروهبان یا ویتنامی سرباز یا باشد ریکایی

این اهمیتیاری اینلحظه یر چیزیکه تنها روسی...

هدی میری اشتباهاً که یوستشرا بهترین او استکه

خیییقرارگرفتهازیستیایهاست...

چهنمی به یریناک لحظه این یر او یان 

شایدیست...اندیشد؟شایدبهنامزیِسربازیکهییگرنمی

خا ر آخرین هبه یاشتهای ه  با شایداهاًاند...که

می مقصر او مرگ یر را خییش شایدگروهبان یاند...

چه که بیی گفته او به لحظات آخرین یر ازسرباز قدر

خیاهدمیقدریلشپایانجن خیشحالاست،اینکهچه

شاید بهیکزندگیمعمیلی... اززویتربهخانهبرگریی،

رزحیاطه گفتهباشد...شایدهایبیتهشبرایایلتنگی

بیشتر را زندگیش قدر حا  که باشد گفته کن به او

برنامهمی و همیشهیاند یاری... آینده برای زیایی های

استوقتیمی شدههمینطیر یانیروزهایسختتما 

بینیکهتما آرزوهایترایکجااینتیانرایرخییمی

ه عمل خییش بدبختی برای گروهبان شاید کنی... ی

.اینکهچرااستافتایهکند،اینکهچرااینجاگیرگریهمی

اوبایدآخرینکسیباشدکهبااوحریزیه...



آیازگر۰۳۳۱یرسال عرا باتجاوزبهخاککییت،

علت جنگیشدکهبهجن خلیجفار معرویاست.

ی ریعرا بیی.میلیاری۹۱حملهعرا بهکییت،بدهی

نفعکشیرهایعرب به ایران، جن با بیی عرا معتقد

ه بایدازبدهیهاآنحیزهخلیجفار بییه،یرنتیجه

ی ریعرا بگذرند...اماکییتزیربارنرفتمیلیاری۹۱

 فیریه یر شد. آیاز جن  یک۰۳۳۰و ،

ب وایار را عرا  امریکا رهبری به نظامی هکمیین

نشینیکری.عقب

لحظهعکسیکهمی ازاایبینی تنها ستثبتشده

قطعاًیکماهیرگیریمیاننیروهایعراقیوامریکاییو

 چنینهایجن همچین نیز یرگیری این یر ییگر

اماچیزیکههاییلخراشیبهوفیررخیایهاست،هحنه

امریکاییب اینسرباز ایناستکه کریه متمایز هآنرا

یستنیروهایخیییآنه یرآخرینروزجن کشته

شدهاست.گروهبانکننیزخیییرهمینماجرازخمی

شد...

ییییدکارلتیرنلیبرایریوقلییعکا معرویپیتر

پیلیتزر جایزه برنده تصییر این ثبت واسطه به تیرنلی

■شد.۰۳۳۱
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 «سهیل میرزائی»چهار داستانک 

 اهلل سیف ؛ روح«مه»داستان کوتاه 

 نازنین محمدی؛ «مه»داستان کوتاه 

 ؛ زینب گشتیل«تجیر»داستان کوتاه 

 احمد دریانورد« راه پله»داستان کوتاه 

 ؛ مرجان صادقی«ترشیده»داستان کوتاه 

 ؛ مجید پوالدخانی«سرب داغ»داستان کوتاه 

 ؛ محمود خلیلی«کسی بی پُشتِ»داستان کوتاه 

 فرید لیدا نیک ؛«ی عزرائیل نوچه»کوتاه  داستان

 دوست علیرضا لطف؛ «سنگ و شیشه»داستان کوتاه 

 ؛ مائده مرتضوی«یک بلبشوی ذهنی»داستان کوتاه 

 ؛ مهری حیدرزاده«دور هشتاد و چهارم»داستان کوتاه 

 محمدرضا عزیزی ؛«بارد اینجا دیگر برف نمی»داستان کوتاه 

 ؛ حسین خسروجردی )خسرو(«تپرنده مردنی اس»داستان کوتاه 

 فروغ صابری مقدم ؛«رضا عطیه و غالم»؛«انشاء زنگ»داستانک 

 پور ؛ مرادحسین عباس«سنگ مفت، گنجشک مفت»داستان کوتاه 

 پور ارمکی ؛ ساغر قلی«روزی که خرد نداشتیم»داستان کوتاه نوجوان 







 
    

    
اس

د
ـتـ

ن
ا

 



 

 0314 تیر ماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و نهم شماره 11

 «و چهارم دور هشتاد» داستان کوتاه 
«مهریحیدرزایه»یسندهنی
 

هحبترابااوبازکن ؟سا یاببخشیدکجارِچطیرس

تیان یم این یا بنیش ؟ چای فنجان چقدرهابچهیک

!یاچقدرچهرهشمابرای آشنااستهرکنندیمهداسرو

 فکر کیان ینمکن یمچه را شما نهیاا یدهیجا ...

آرامشتیاندینمهایالسنداری.هیچکدا ازاینایهفاید

تبدیلبهجنبوجیشوپاسخبه اینسیالاورا  کند.

هنشانهآریبیهدیمیاسریتکانبین یمآیمیکهمن

نهینشانهویاسریبهکنندیمدایعنیآریخیلیسروه

یکفنجانچاینیشید.شایدشیییمکجایان ینمیعنی

.شناس ینمنینهشماراه خیرهخیرهنگاه کندکهیع

 یور پارکرا بار هد روز زن یمهر . هشتایا ن ویور

.چطیراستمستقی برو شی یمیکشنزیچهار است.

سرِاهلماجرا:

- ساختمانِسا . این چیز چه آقا مخروبهببخشید

برایتانجالباست؟ استکهاینجاا ناینقدر چندروز

آی یم آنکبینمتانیمو محی ه

؟یداشده

است عمری برای  که کیتاه لحظاتی

 کندیمنگاه  کنارهایینچو ریزی

لبخندیلبانشنشیندیمچشمانش و

احسا ِا زیه.ازاینکهآرامششرابهه گشایدیمرا

.کن یمپشیمانی

و کت یاری. متیسطی ِقد چشمان با خاکستری شلیار

می نافذشهماهن است. و یرمیشی پدر  هایشمرل

:گییدیمبهسفیدیمیزند.هایقهشقکنار

کهاینساختمانمخروبهکنیدیمعجب!چطیرتصیر-

استخان محتر ؟شایدعدسیچشمانِمنباشمافر 

است؟کندیم مخروبه بنشیند زمان یبار چه هر بر آیا .

نشستهبهنظرشماییگرا چهرهمنکهگَریزمانبرمراً

؟خیر ینمبهیریی

حریقطعنشییمیگیی :یینبالهبرایاینکه

منظیر نبیی.مدتکیتاهیاستفرماییدیماینطیرکه-

ی اکریهجانقلمکانکهبهاین یکهفتهاستکها ن،

وهرروزشمامقابلاینساختمانآی یمبرایهیاخیری

ت.خاک.کسییرآننیسشییدیمنشستهوبهآنخیره

یرویییارآنراپیشاندهوبهیروروییآنقفلوزنجیر

!اندزیه

 به مگرا یشانیپعر  بگیید اگر نشسته.

گییدینمفضیلهستید.چهکاربهکارییگرانیارید؟اما

:گییدیم

شیییمببینید؟آنیقتمعلی آنرایوستیاریدیاخل-

کهمخروبهاستیانه!

پیس شایییر از گنج ینمت  جایشبلند از .شیییم.

یکیریبهحری با یار . آنبدترقرارزن یمیلهره از و

مامانچهاستبا بروی . ه بهییدنساختمانمخروبه

این بهسایگیاز اینبار یییانه! اییختر خیاهدگفت؟

 ماجراگذریینمهای یبازخل عاشر آخر هست .. جییی

 ییهایاستانبیشتر ماجرانییس یمکه همین حاهل

ست.هاییجی

.بهیکزنی یم.ساختمانرایوررو یمحا کنارشراه

.عجیباستاینجاقفلوبندییرکاررسی یمیرفلزی

 را یستگیره بازچرخاندیمنیست. کنان جیرجیر یر .

.شیییم

ساختماننیمه.یاخلِکش یمسرک

 واری اول او است. شیییمروشن یرِ.

.شیییمسنگینوآهنیخییشبسته

را سنگین سکیت پایمان هدای

ازپشتنگاهدششکندیم با هاپلهبهآرامیازکن یم.

انگارروییم .ترییدکریهیمکهاینجازندگیهاستمدت.

خیی به خیی یریکه اینسکیت! است. افتایه جان  به

یان ینمخییشکهیاریمرابهینبالایهبستهشده!یریب

!برییمبهکجا

عجبابلهیهست من!ضربانقلب آنقدرشدیدشدهکه

.بین یما ینهسلرزشبلیزورزشیراروی

یرِ چهچطیر کیست؟ او نه؟ اینیر و اهلیقفلیاری

چه تا... است بهتر بکشد مرا اگر کریه شکار مرا خیب

.برگری ؟ا دهینشنآبروییزنانویخترانکهماجراهاازبی

برمی عقب به گامی مامان وگییدیمیار . فضیلی این

مرلشییینم.یهدیمکنجکاویتیسرانجا کاریستما

یخترهایییگرسرتبهکارخییتباشد.

 .کن یمکهچهبیندینماوحا واریسالنیشدهومرا

:گییدیمناگهان

.ساختمانرومیحاالکنارشراهم
م دور فلزیزنیمیرا یکدر به .

.عجیباستاینجاقفلرسیمیم
 وبندیدرکارنیست.
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.بیاییدیداکریهر کهخط.حایداآمدهنترسید.تااینجا-

 که آورید یست به را چیزی ینبالشهامدتشاید به

؟یدابییه

وگامیمحک کش یم.برو ؟بمان ؟نفسیا شدهمریی

کتاباست.یهاقفسه.سالنپرازرو یم وبایار یمبر

بایدجلیتربرو .اوهاکتابیرنیرک برایییدنعناوین

.دایستیممقابلیکقفسه

:پرسدیمهمانطیریکهپشتبهمناست

چندسالیارید؟-

کلمکن یممکث ینبال ه. بدان گری یممناسبای تا

:پرسدیمچرا

چطیر؟سیو...-

:گییدیم.ور میزندویارییمکتابیرابر

راستینتصایفینیست.اینجافقدمیهمانانِهیچچیز-

قسمتییرهیایانیدمی.قسمتاستییرهیا.اینآیندیم

 چیست؟

 نگاهش راکن یمخیره جمله این .

 یا خیانده ا یدهشنجایی یکلمه.

زن  گیش  یر راستین ِ میهمانان

چدرازند.می ایامهآیدینمیای  او ؟

:یهدیم

گفتیدکهرویچهمطلبییاریدکار-

؟کنیدیم

 حالخیر یمجا یر آنچه و نیشتن میری یر که من .

حقیررویآنهست بهاوچیزینگفت .ت

منظیرتانچیست؟کدا مطلب؟-

می قفسلبخند سراغ هزند. ای نظر روییمیورتر از و

ازپیچدیمیرسالنیشهاگا اماهدایشیییمناپدید .

:گییدیمهمانجا

مشغیلکریه را همانمطلبکهمدتیاستذهنشما

همانکه بهخیاهیدیماست. خیالآنرا چاپبرسانید.

کهاینماقاتتصایفیاست؟چندکتاببهشماکنیدیم

برایپیشبریِکارتانمفیداست.نیشتنفقدکایذیه یم

سیاهکریننیست.نیشتنیعنیحرفیبرایگفتنیاشتن.

نزییک او شی یمبه سکیت یر پای  .پیچدیمهدای

:پرس یم

مگر؟نییسیدیمشماه -

آرا وبیهدا.خندییمباز

اینطیرفرضکنید.-

؟نییسیدیمچه-

وبهسییمیزوسدسدالنیارییمچندکتابازقفسهبر

روییم خیبی به چشم  تشخیصهانیشته. .یهدینمرا

واقعاًحا  جاییکن یمتصیر را او نزییکا یدهیکه رت.

.شی یم

 نگاه  و نشسته راحتی کندیمروی مریی . این.

ایامهیابد؟نهتنهاهنیزچیزیخیاهدیمتکلیفیتاکیبا

ه اضافهشدها یکنجکاویستگیر نشدهبلکهبرتر و

کهبنشین .کندیماست.بایستاشاره

یباریحکایتنشین یم رویهندلی. از زمان گذر گر

رسدیم.بیییمانندسیختنعییبهمشا شیییمپراکنده

ازکدجاستبهگیشیان ینمززنبیریکهوهدایوزو

:پرس یم.آیدیم

؟شنییدیمشماه -

چهچیزرا؟-

وزوزرا؟-

همانطیریکهچشمانتانساختمان-

 مخروبه ه بیندیمرا را هدا این ،

!شنیییموزوز

شما- نیستپسبهنظر وز وز اگر

هدایچیست؟مرل...

 یقت بیشتر بهترکن یمکمی تا

بشنی .

یانیدمرلوقتیاستکهیریریاسرتانرازیرآبمی-

.شنی یم.همانهدارابریدیمفددرو

 که عده یک نجیای یا کسیخیاهندینمهمهمه

هایشانرابشنیی.حری

:یهدیمسرتکان

وه گیشتانقایراستخیلیبیشترازچشمتانه -

بشنیی و ببیند استرا ا رافتان یر متاسفانهآنچه ولی

کهحتیاگریدایایهراعایتهاآنآنقدربهامیراتروزمره

بلکه ندارید باور تنها نه بشنیی یا ببیند را چیزی ه 

یچاراشکالشدهشدهوبهچش ا یناییبگیییدانگارمی

.آقاییکتریکسریاشباحیبهکنیدیمپزشکمراجعه

شدهاستوچشم ضعیقکن یمخیالرسدیمچشم 

بیحتماً یاری.  ز  حسابی شستشیی یک ه  گیش 

تیجهبهآنچهکهیرپسپریهجاریاست.اینهدایوز

!یدانکریهوزهمیشههستولیشماتابهحالیقت

ا ماندهمات سعی کن یم. عملییهاحریبه زیه که

جیییاری؟وواقعاًبین یمکن .آیاچیزیبهجزآنچهیار 

:گییدیمخیاندیمر رافک

ذهنهمانمطلبکهمدتیاست
شمارامشغولکردهاست.همان

م چاپخواهیدیکه به را آن
م خیال اینکنیدیبرسانید. که

 مالقاتتصادفیاست؟
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- وواقعاًخیاهیدیماگر بشیید ا رایخییتان متیجه

یاری.شرطمیاریجدیدیراحسکنیدوببینید،

بی همانطیر ا ماندهحرکت نگاهش چهکن یم. یعنی

:گییدیمشر ی؟

بهجاییکهمهمانراستینکسیاستکهبرایوروی-

ابهجاآوری.تابهاونمهمانیرمهمانشدهآیابخاصآ

یه نظر میریِ مهمانی به وروی برای بدهند. وروی اجازه

شرطوجیییاری.

اولسکیتوسرور

یو تنفسوتفکر

سی خالیا

چهار حالیا

پنج فصل

شش وهل

هشتایوچهار یچرخههفت 

هشت مهرزین

نه فقدباش

یه بیهیچکارمخصیهی

هبیشترشدهوهداییمرلبییعییگیج کریه،همهم

است. شده آناضافه به یاییشهاحریزن ه  به مرا

راهازمزمه.آریایننجیاواندازییمرقصسماعیرقینیه

آنجایرسکیتوتاریکیمیانرقصندگانکهبایویستِ

کاهی سریبا پایینو به یکیرو با و به یکیرو باز

بهسیی ویشانهبلندوکجشده .ا یدهشنراستییده

 پشتو آنشبیر که لرزشیرا حسی هاشانههمان

جاریشده.ا ینهسوقفسههاشانهکریهبیی ،حا میانِ

آریبیشتر...زن یاسیتیاتاهدایکن یمیقتیشترب

مرل نجیاها و یور ِ راه از ای نی یا فلیت هدای به

.ماندیم"...هددیددیی...هُدددی...هِددی...هِددد"

کهمحییاندیم.کن یمکهیار بهیقتگیشیاندیم

:گییدیمزند..لبخندمیا شدهاینکشقوشهییجدید

گاهخیلیزیایبهچیزیتیجهکنییکچیزییگر.هر-

تیجهبهیکهدایخاص، مستقی نگاهکرینیا ومراً

حتیمستیا لمسکرین، بیییدنقیمستقی چیزیرا  

بلکهکندینمپنهانیرا رایمایِکمکیبهیریافتنمعان

آنزمانقایربهاستفایهازحیا فراترازپنجگانهخیاهی

ویاشنیییمیابینییمبییکهمیانآنچهبه یرروزمره

 آنکنییملمس ببینی،، نیست عایت که ،یبشنیرا

ببیییولمسکنی.

 خیاهدیمیل  اوبیهمانطیر آنچه بزند. حری وقفه

گییدیم ییگر کسی از حال به سکیت.ا یدهنشنتا

.حا منانگارازبلندیبهزمینپَرتشدهباش .کندیم

کهکجای .فهم یمتازهوانگارکش یمنفسیبلند

میزگذاشتهببین .عنیانکتابیراکهرویتیان یمحا 

انگارهمینیکساعتآشناست.چقدراس "سفرِشر "

گیی :پیشخیاندهیاجاییییدهباش .می

راجعبهچیستاینسفرشر ؟-

؟اگربهیاینداریدپسیوبارهیدانخیاندهمگربهتازگی-

بهپیشتیاندیمسفرشر ییوبارهیمطالعهبخیانیدش.

آنیقتشخصیتبریِ زندهیتانهارمانکارتانکمککند،

.شیندیم

ضربانِ- است. افتایه بهشماره نفس  یهان خشکو

 به خین و شده تند های یقهشققلب 

 یستآورییمفشار آش. کاراهای 

لرزندیم زیرمیزبهه فشارهاآن. را

کهاومتیجهنشیی.سر گیجیه یم

.روییم

:یهدیماوایامه

ید.ننییسیدویاحسواقعیرابرکایذنقشکناهاًًیا-

؟یداشدهآیاتابهحالعاشر

نگاهش ترسان و پشتِکن یمخیره از کامشبهتا

خیاهدیمیل نیاتیرونیاوپیببر .فضاسنگینشده،

جای میخکیب یر اما کن . جیابا شدهفرار منتظر او .

مناست.بریدهبریدهمیگیی :

انشاستکهخداوندبهتما بندگایهعشرهدی...بله-

و...کندیمعطا

وسدحرف :پرییم

فقدبهنهبههرکسی!...- یافتنیتشنهکههاآننه.

ه یک یرستی به بدان هستند. بگییید حا  است. دیه

کمری،یککییک،یککاخ،چهویاکهشدید؟یعاشرِ

عاشرِ نایاب. عاشرجیاهراتِ ه  شاید کتاب. یک

؟تاکیبرایتانجاذبهپایدیمخییتان!!!واینعشرتاکی

؟شیییمیاری؟تاکیاهمیتیاری؟چهوقتبرایتانعایی

 حالتِگیر یمتصمی  این فراتراز او مقابل یر عاجز

گیی :ومیکن یموسینههایایست یمبرو .های

.شیییمانجا هرچیزییکروزیعاییسر-

 روزی استکه این رسدیممنظیرتان ییگر عاشرکه

؟افتدیمنیستید؟ووقتیعاشرنباشیدآنیقتچهاتفاقی

م بیخواهدیدلم وقفههمانطور
آنچهاوم تابهگویدیحرفبزند.

نشن دیگر کسی از .امیدهحال
 .کندیسکوتم
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؟وبرایچهآنیقتآورییمشمارابهحرکتایهچهجاذب

؟شیییم؟وقتیهمهچیزعاییکنیدیمزندگی

گیی :.میکندیم.نفس تنگیکشدیمسر تیر

- انسان چش  به ییگر چیزیعاییشیی .آیدینماگر

...روییمتازهآی ینبالچیزهای

وسدحرف :پرییممرلکسیکهمنتظربییه

تریباشدچه؟ینبالمریتازهتانیزندگآهان.اگرمری-

؟رویدیم

 است. سنگین ببری.خیاه ینمزبان  پی حالت  به او

گیی :می

- میری یر هاآی آخه فر  کندیممسئله بایدهاآن.

تازهبمانند...سعیکنندبرایهمدیگرهمیشهترو

وسدحرف :پرییم

تازه- و تر و جیان همیشه یعنی

ششسال حا سیو که شما بمانند.

سهگذریینمیاریدییری کهشصتو

 ینبالشییدیمساله شما چه؟ آنیقت

رویدیمهاتازه ینبال به یلخیاهتان مری یا هاتازهو

؟روییم

متعجب کهاوسن.منسن رابهاونگفت وا کریهاخ 

یقیرمراازکجاحد زیهاست؟

آبِ قیرت را یه یمیهان  نفسی سعیکش یم. و

کههدای نلرزی.کن یم

...یان ینم-

 یانیدینمبله رمانتانهاییتشخصآنیقت.یانیدینم.

 بهشیندیممعلررها تیقعیاریدوقتیروانشما چطیر .

ربهسرانجامیمتفاوتازعشیمقیلهعنیاننییسندهیر

یپریاختهآنچهروزمرهاستنرسیده،شخصیتساختهو

شمابههسامانبرسد.ووقتیشخصیترمانِذهنِشماب

؟نییسیدیمچیزیخیانندگانتانساماننرسدچگینهبرای

ببرید؟خیاهیدیماورابهکجا

ورمانرابرکن یمزندگیرابرایشان رحواقعییاتِ-

.بر یممبنایواقعیاتپیش

:شیییمنی خیزشدهوبٌرا ومهاج به رف خ 

و- گیشت با خییش که را واقعییات بشیی؟ چه که

پنجهنر کندیمپیستشلمس آنیستو با وهرروز

کندیم و یوستیاری او بداندشخصیتشماخیاهدیم.

یرسی وایییهدیمچه کدا  به را او یکدکشانیمو .

اشتجربهکنندهکهخییشانواییروزمرهوعاییوکسل

کهکامیجدیدبهاونشانایهویاعرهکنندیمکریهو

یهد؟

 شیییمساکت میهاکتاب. ور  رخشرا نی  زند.

پیستبر کشیدهاشیاستخیانیهاگینهاستخیانیاست.

یرحالیکهکن یمشده.وقتیمستقی بهچشمانشنگاه

زند می حری حرارت چشمانشبا از فروزان نیری

جهدیم یر شخصیتیهاله. انرژیِ پر شذوبجاذبو

مجسمشی یم به سکیت یر حا  ه. ای .ماندیمسنگی

د.یگیی :چراساکتید؟ایامهبدهیعاجزانهم

:یرخشدیمچشمانش

- واقعاًرمانتانیهاآی بگذارید کنند. یدارذگبزندگی

ش عاشر ِ عاشر هاهیرتیند. باهایرتسو بگذارید .

سیرتِعشر به مریان و زنان ورزی

رِیکدیگ بههارمانیر یر جدیدی

روحو بدهید. راهاآی روانخیاننده

کایذ روی را نتیجه و کنید، کاوش

بدانیدکهجاذبهفقدو نقاشیکنید.

رن  یر یرونیِفقد خصیهیات هایتانیتشخصآمیزی

ییگرینهفته از را کدامشان هر آنخصایصیکه است.

 رن بیرونی،کندیممجزا و آب که ،می،هیرتوگرنه

.شیییمکهعاییوروزمرهپایدینموابروکهییریچش 

وتاکشاندیمآنچهچینآهنربایونفررابهسیییکدیگر

رابط حالشکیفاییایهانتهایعمر یر و بالنده و پایدار

آناناستکهنهتنهاروزمرهگذارییمرجایمدا ب روحِ

،نهتنهاپیریوفرسییگیبرآناثرینداریبلکهشییینم

.شیییمبهلهیبِآتشمیانآنیویامنزیه

مختلقِزندگیمزهمزهیهاچهرهبگذارآنانعشررایر

بگذار کنند. پرندگان تخ  همچین یو راهر پیسته

ای یر و بهمدنشکفتنِبشکافند کنند پرواز عاشقانه ا ،

۰."آبراکسآ "سیی

و ورز، تامل ابرها یر کنو آتشمداقه عاظ بر چین

ییبیآشکارشییواهیاتیرجانتبههدایرآیدخییت

بسیار.آریحالکهاهیاتیرجانتبههدایرهاآنرابه

هیچگاههانا مگذار.چراکهاینهاآنآمدههیچنامیبر

نیست.فقدباش.فقدباشهایدهشنوهایدهیبرازندهآن

مهمانی اگر باش. آمدن مهیای مخصیهی. کار هیچ بی

                                                           
۰
است.گاهبهمعنیآبراکسآ نا خدایمکتبگنیسی- 

انسانکاملمیرینظراست.

برآتشمداقهکنودرابرهاتامل
و عالئورز، آشکارچون غیبی م

شودواصواتدرجانتبهصدادر
 هابسپار.آیدخودترابهآن
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و هشتای یور تا باشی. ندیده را میزبان تی و شیی تما 

چهار بعدیمنتظرباش.

 حرکت میخا ماندهبی چشمانش به آهنربا یو مرل .

خییرابهیییارقفسبکیبدکهایه.قلب چینپرندا شده

خلستیدیمبدددهتندی ملتهباست. هیرت یاغو ایه.

شده. چیره تن  سراسر بر بهآیدینمحرف خیش تی .

 که یانستی چگینه کیستی؟ همانطیرنییس یمراستی ؟

بی فضایی یر که معلر ا ماندهزمان بر او .خیزییم،

هاپلهبهآرامیازتعداییکتابرویمیزروبروی گذاشته.

.خیز یمهدا.منه بهسختیازجابر.بیروییمپایین

 بیحساست. تن سستو هاکتابتما  به ا ینهسرا

.میانتیرگیوروشناییرو یمپایینهاپلهاز.چسبان یم

شبح راهرو را خارجبین یماش یر همان میان از که

شیییم تند گا  اوکن یم. به یرتا به باعجله برس .

رس یم را یستگیره چرخان یم. باز وشییینم. یوباره .

وحشت و پریشان است. بیهییه جیوباره. همه رازیه ا

کاو یم را نفس  هدای شده.شنی یم. تلخ یهان  و

 کنار یهمهمههدایهجی و یر وشنی یمکسانیرا

هکسانیکعبیرومرورکسییایواسطههیایا راف به

وبههرسیییجه یم.ازجاشیییمجاجاببینمشانینم

یو یم یییار به تاریکی یر رویزمینخیر یم. پرتو

سیاهیشی یم چشمان  تن و نفس  عمرروییم. به .

.زنندیمحری.با یچاهکسانیباه رو یمچاهیفرو

.روندیموآیندیممرلاشباح

.سر رویا نشستهروینیمکتپارک.کن یمچش باز

روی ایستایهو خ شدهوچندکییکخریسالروببازوی

 اشاره من به انگشت برمیکنندیمبا سراسیمه خیز ..

.چندجلدکتابکنار روینیمکتکن یما رایرانگاه

حرصبرمی با است. نگاهشان نفس کن یمیار . هنیز .

اراست.سفرشر .نارسیسوچشمان تکندیمسنگینی

...گرترویوزرینیهان.یمیان.بز برمگارتن.سیذارتا.

س چش خیر یمدٌر روشنایی و آزای هیای رایر های 

سعیمی بیاب .کن یمزند. آنا راینیست.یکساورا

.اینسرمابرایظهرارییبهشتماهعجیبشیییمری س

است.

بهجزشایدآن ریسرو یمتندتر اختمانببینمش.

زنجیر و قفل با که رایری ییگری ِ یر شده بسته

چش بین ینم . را نگاهمال یمهای  بیشتری یقت با و

.زن یم.یکیورییگرساختمانرایورکن یم

.یعنیچه؟نشیندیمبراندام ایهلرز

 اگر کجاست؟ آهنی یر آن شکهاکتابپس نبیی

کری یم زانیان باهاًکه باش . رفته یاخلساختمان ه

سستشده.مریکجاست؟

 یست  از افتدیمکتاب تن  تما  تما لرزییم. پشت .

هاکتاب چاپشده. هسه راشانهمهقباًعکسهرمان

عکسهسهراباآنعینکیستهوبارهاوبارهاا خیانده

هیرتِ و مشکی شاخیِ نگاه وا کریهاستخیانی گیج .

من  میگیظلچرخان یمبههر ریسر برجماتیاز .

هسهخیرهسفرشر یروهقِسرانییرپشتجلدکتاب

.مان یم

اوسا عبه..." یارایِشدیمهنگا سخننیروییاز و

ییاببهسرمانیرحالتِفعطیفتبیی.همهچیزیرا را

مرییکیمیاگربرییم حالتشبمانند ورایزمانبییی . .

بیی.

ییده.کرییمیستانشهنگا سخنگفتنیرهیاپرواز

چربیرویمچِ بهمنخیرییمیستشبهچش کیچکِ

گفت راستین میهمانان فقد آیندیماینجا این ییرهیا.

■"قسمتاست...
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 «باردجا دیگر برف نمیینا» داستان کوتاه 
«محمدرضاعزیزی»نییسنده



پشتپنجرهولَ روییم،شیرین یخیریمشا راکه

یستیهدیم اما من کاناپه. وروی است کَق تیی ها 

رویآبکهازگلییظرفشیییپایینیهایچربنگاه به

روندیم که را آب شیر قیریحالبند یم. تیی چای ،

 گذارمشیمآمده. هافنجانکنار یاخلسینیو رو یم،

ن ینشیم به شیرینرو پشتشیشه.یهاانهیکنار بریِ

سیارشهافنجانوهمانطیرکهرویکندیمقیریرابلند

:دیگییمکریه،

می- کهکِی گیریایه بیی. مامان اینجا  ییخیاامروز

یاربشی !بچه

 را راگذارییمقیری حرفش ینبال و جاش سر

:رییگیم

.اتفاقاًتاسرشب میند.نییمدی،بابا اومدینبالش-

تیچیگفتیبهش؟-

گفت کاریاره،امشبییرمیایخینه.-

 بر میز روی از را گریان رایار یمکانال تلییزیین ،

گیی :یمکنارقیری.گذارمشیموکن یمروشن

!گ یمبچهرو-

 که تلییزیین بلندمیانچدیپیمهدای مکث با مان،

شیییم روییمو بهدچسبانیمرااشاشارهانگشت

وکشدیمپنجره.چندخدمبه یگرفتهبخاریشهیش

زندگمان بهتکوتیکنیرهایمیانریزشبریزلمی

پا شهر. بارانست یایمرو یموشی یمآنسَرِ کنارش.

.یکآی برفیزیرِنیرِتیرِندینشیمهابرین روییارین 

لب زیه. زل بهمان خیابان،  ری آن بر ِ خندیچراغ

بهیماغِشی یمیهانشکِشآمده.خیرهیگیشهکَجَکی

گیی :یمواشینارنج

شحرینزیی ؟یربارهقباًمگهما-

:دیگییمآرا 

آره!خب...-

- نمیگیکه بهشین بچهنمیفعاًپسچرا یارتینی 

؟ یش

ندینشیمروییم برفی آی  جاش. ا خستهسر

ویرامتدایریِانگشتشیرینر یگیم.نگاهازاوکندیم







 چش  شیشه، بخارِ بهیوان یمروی

هابریورویسررییگیمگیشهوکنارشهر.بارانشدت

 یست.زندیمخیمه را وکن یمها  جیبشلیار  تیی

،زانیهاسمتشیرین.آرنجهاشراگذاشتهرویچرخ یم

.جیییمراشاینییپاولبهایستسرشراگرفتهمیان

 پخش اخبار یاری کندیمتلییزیین ازیندهیگی. خبر،

یهایرییرگ خاورمیانه یر رادیگییمنظامی خدا پای .

وسدوچنانباآبوتابازمایریکهشک اولکشدیم

بهخیی شکایهزندکهلحظیمراپنجقلیزاظیدهحری

کن یم رو یم. سر زن یمجلییشیرینزانی خو  را

گیی :یمزیرهیرتش.کن یم

...کن یمببینشیرین،مناگهمخالفت-

تییحرف :دیآیم

.آخهیهروزیوروزکهنیسخسرو.من آیم -

یست با و هیرتش جلیی تا ه  میازی را هاش

:یهدیموایامهآورییم

بار...- یه بهخدا. وقتییگهخستهشد  هر بار! یو

یاینجا،بسکهپیغی پسغی ازاینواونمیارهمامان میا

.ش یمکافه

 قیریبر کنار از تلییزیینرایار یمکانالگریانرا .

: یگیومیکن یمخامیش

آخهقربینتبر ،تیکهخییتازشرایطمینباخبری.-

میگیچکارکن من؟!

کندیمبغض بر رو اَز  گریاندیم، رایلبهو کاناپه

 یلیفشارییم کشدینم. شیییمکهپا یاخلروییمو

ازیه یم.ترجیحکندینماتا خیاب. مپراه روشن

برایفراه کرین باش  چاره فکر به و نخیر  جای جُ 

 یویمان هر نداشتی باًیتقرآرامشیکه ازیواج ابتدای از

اَش.

انگشت خیاب، پیشمیقع شب پتی،چند زیر را ها 

 نقطا نهیسروی به و ه  تیی بیی  کریه ایهچِفت

 نگاه سقق از پرسید:کری یمنامعلی  از  شیرین .

یاری؟» یوست  قبل مرل هنیز  تی خسرو... سکیت«

ولیمنهنیز یوسِت»کری .واوپسازچندثانیهگفت:

چقدرخیبهکه»گرم شد،پتیراکنارزی وگفت :«یار .

«نشکنداری !منوتیبهاحساسمی
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 ه .کن یمنگاه بری آمده، بند باران پنجره. به

تییه وسر راکن یمها راپشتگرین قابیست

یوستندار گذار یمآرا  اما خیاب گرفته، رویکاناپه.

هیچ تییبخیاب . است. نیامده خیش  خیاب از وقت

نزییک واقعیت به بیداری ن یبیمتر . فکشنی یم، ر،

حریکن یم کا  سه یو فرهتشپیشبیاید ه  اگر ،

.زن یم

تای ِیراتا رو یموآهستهشی یمبعد،پاایهیقیق

هاشخیاب.شیرینبهپهلییرازکشیدهرویتختوچش 

 است. رو یمبسته آرا  را کش یمپتی زیر .اشچانهتا

.ازاتا ماندیمویوبارهبههمانحالشیییمجاکمیجاب

 خارج یار  شی یمکه بر ،گری یم،

هلحظ ای هیرتشی یمخیره به

 بَرَش از خیب و .کن یمزیبایش

همینیان ینم یار  یوست چرا

را مجیز با خره بگیی  بهش امشب

می که عمیقیگرفت ... نفس گیی !

برمیکشدیم پهلییو روی گریی

 باز نیمه را یر  مپِگذار یمییگرش. ه ، را هال

 کن یمخامیش رو یم. را پنجره برکش یمپریه و

ها .چش کش یمرویکاناپهیرازگری یم وبند یمرا

ک همهچیزیرآرامشیک رویشان.گریان یمیست رابر

.رییگیمورخیتییلچسبیَربَر شیییمعجیبحَل

بیدا خیاب از خانه یرِ شدن بسته هدای با رهبح،

هاشراکندهباشندتلیتلیکهسبیلایه.مرلگربشی یم

ازتییچشمیکهنگاهخیر یم برس بهیَر. ،کن یمتا

 را شیرین یورشبلعدیمآسانسیر ازَ   بقه شش و

کندیم زوی رو یم. نگاه پنجره بهکن یماز بهخیابان.

یفاهله روی بری یانه چند پنجره،یشهیشنشستن

،روییمنازیرمجتمعبیرونمیزند.کمیکهراهشیری

نگاهستدیایم بعدیستهاشراکندیموبا را برییم.

.شیییمشویورتییجیبپالتییشکاتیرنگ

"آنمرییا یاری"تییاتاق یار  کهخیان یمرا

مختصرومفید ناشرکتاب زن میزند. دیگییماقبالی،

زیرچاپو رحرویجلدروییمزییگرکهکتابیهرو

می آینده هفته تا زندرا تلفنرو یم. خیاب. اتا  تیی

شدتکافگی، از استرویتخت. افتایه شیرین همراه

بهافتدیموچشم کن یمیلیلیرِکمدلباسیرابازبی

تیلدشپیراهنهیرتی روز پارسال، خرید .راشبایکه

نگه خیب راشیاشآنقدر آن ییروز همین انگار که ته

بیا دهیخر . یست  لمسروییماختیار و شسمتش

تییآشیزخانه.رو یموزن یم،لبخندکن یم

 بییی  رفته شیرین پسرایهیپبا خیابان، کنار روی.

هاشانمعلیلیمیانپدرومایرش،نگرانایستایهویست

د.شیرینپُفیرامحک چسبیدهبییتاازخیابانریبشین

می چیزایی یه آی  گفت: و خیلیزی از که بینه

شه!هاشمنصریمیتصمی 

با یپالتی رابست تاسرماکمتربخزیتییییکمه

ا نهیس گفت : .« رو چیزا نمیهایلیخاین یا اهاًبینن،

«ببیننعزیز !خیانینم

 چند بعد کری، نگاه آسمان به هیثانشیرین خیرهای

ماندبهپسرمعلیلوبالبخندروکری

.راهمانراایامهیایی ...بهه 

 ته پنجره، چاییماندهپشت

کهسر پریهکش یمتییفنجانرا ،

 کنار است.زن یمرا آمده بریبند .

قدویپسربچهچندروبروتییپارک

 بازی بری قد یخترکنندیمنی  و

بزرگیرابهزحمتبلندبرفیِیگلیلهتر،آن ریایهبچ

.سیسکمیاشیبرفآی یتنهورویگذارییموکندیم

روییمعقب خیره یستشیییمو بهش. برییمهاشرا

.کمیبههمانحالشیییمزیربغلوتییخییشجمع

وکش یم.پریهراهاپسربچهسمتیوییموبعدماندیم

رن ینشیم گریان کانال کاناپه. برروی میز روی از ا

یار یم روشن را تلییزیین اما راکن ینم. گریان کانال .

 کن یمپرت پا میز. شی یمزیر اتا رو یمو سمت

 بر یوباره گری یمخیاب. هداییرو یمو پشتپنجره.

کسییاریهاپلهتییچدیپیم انگار رادیآیم. پریه با .

 زن یمکنار شیشه بخار روی »س یینیمو «.شیرین:

 تیی آهن  نزییکهاپلهضرب و نزییک وشیییمتر

حلق رارییگیمجاراسکیتیربربارههمهیک .بخارتهِ

انگارمحیکن یمها با یآیم.وتاشیییمرویشیرین.

■.زنندیمکن ،زن خانهرااشیخطانگشتخد



 

 

 

 

 

 

 

دقیقه پا بعد، آهستهشومیمای و
تادمِدراتاقخواب.شیرینرومیم

و تخت روی کشیده دراز پهلو به
چشم است. پتورومیمهاشبسته

 .اشچانهتازیرکشمیمراآرام
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 «ترشیده» کداستان 
«انهایقیمرج»نییسنده


ستکهیربا ترینفرکانساایاولینکلمهنیا."ترشیده"

باباجیعنرسربرمییهمانجیر،شنی یمهیتی گریان سمتِ

ازبیخیماغپَخَشیور آنکهچینشراوبیکندیمکهشیررا

برفکیخچالکن یمیسع."ترشیده":دیگییمهایکندباز

کن یمفکرایهنصفهنیمینامهایانبهپراباکاریکبتراش و

قرار کن .اکه مخصیصِیباباجستیفاع تشریفاتآهسته با

زندبهمنکهسینکوزلمییتیکندیمپیریشیرراخالی

قیاف و یریر هبا کن .ای تمیز را یخچالش یار  ذهنیره 

هیچ آنباباجی یستشوقت بفهمد که نبییه تیز قدری

برایهمه برفکجیره یخچال سر مسئله و است رو زیهمن

پچپسرنیست، و است فضاظلی خالهپچهآقای زنکیهای

بیی کهپایتلفنبهدهیشنترشیدگیتنهانیهیخترباباجی.

بیی: گفته "مامان را قضیه قال امشب و."کن یمهمین

راکهازسرپیریکجوکیلهشدهبییگریکریهشیهاانگشت

تی تیییبیی بیی فضاظلیمنعکسشده ضای گیشیو یهانه

یهانه.

تهماندهخیراکگیشتراکهتهفریزرقاچاقیجاسازکریه

خالی کهکن یمسطلونگاهشیتیکن یمبرایروزمبایا

 گرین آهن کشدیمیاری و ایپریکجایی"بیرون را"تی

تی"زبعدا"ای"کهوقتیرسیدبهمان یمومنتظرخیاندیم

"ایپریکجایی زیرخیاندیمخارجنتبخیاندو اناریرا و

محاسباتباباجیبایدآقایفضپسر.رییگیمآبشیر اظلیبا

یست پیش ساعت یک پرتیانشدیرسیمک  یستان با و

دیرسیم از باباجیناتیانکه یخچالعاهییهابرفکبهیای

یخچالبییتی.ه کهآنجاهست وگیرپدرناراضیمنشده،

نیکیمای کن یموکفمالشکهیهدیمخنکیوگندیدگی

یریچهیخچالویتیبر یمراا شدهتایزانی،رییگیمخارش

باباجیخیاه یم شی که اناردیآیمآنتیجا پیاله کنار و

که:دیآیمیست ویریهدیمگلیرزیهرا

یخچالتاجیخان روه همی- خدانپسره یرستکری،

.بهشعمربده

 انار روییمیانه ذو  ذو  که سیراخ  یندان ،کندیمتی

گیی :یم

بهتاجیجینیابهیخچال؟-

نیشِ اشآمدهکش ه  سرش پس از .ببین تیان یمرا

شیهاگیش جانشخیرندیمتکان به جین تاجی یعنی که

آخرینازن.بیروکشدیمبازلبپنجرهوگرینروییمنشسته.

 جنسذکیری که ه بباری یایه و"چطیریجیجی"مسیج

اینبییهکهحال راجییاشییوبهمذا منخیشاشیمعن

بیااینجاباه "نیامدهبییوبعدشکهگفتهبیی

پیشیگاسیا کنی  یرست انگشت"تی بیی مانده یل  رو که

وقاظلهلیستکلبرفتهبییتیعیضشووسط رانشانشبده 

بیی، زمانخیابیده زمختخیی .گذرییمیرازی یهاتی را

وحاضر شرطببند که ری؛میافق الکنینشانیایهبیی ؟

یانهبهخییشزحمتندایهکهینبالچرایشباشد.ایهنانیثانی

 یندان  زیر انار شکندیمتری سعی تی،کن یمو آن یتیاز

گره تیخا رات گیریده  اقله یگره یا بکشمش بیرون

بیاشافهیق که بیاید یای  را یاشت یوست.ماندیمنتیجه

کهنیازینباشدقلمبهوسلمبهحریمیضیعراجیریشدیم

نظا  هن پیایه باباجیو مغز ویهالیفامزیچیاندتی یور

.نندیبیمنزییککهجیانیمنرابهمرابهبرییرآفتابتمیز

هُهاقفسه را یه یمل و یخچال باباجیخیاه یمتی از

،"جیجی"خدابیامرزبگییدبیرس هیچشدهبییبهمامانگیهر

آتشزیه؟بههمینتاجیجینای باباجیکهانگارتنبانشرا

یبهبهفاهلهوبیرون،یوییمباشندتندوناشیانهازآشیزخانه

یجینوهدایگپوگفتتاج،یخچالیشاخهزینیوپریز

برایباباجیاناردیگییمیتاج.چدیپیمهیراهپلتیازباباجی

باباجی و گذاشته کنار کرینفیشپریاختیمسما برایپیدا

یستیروافتدیموهدایشکندیمگازتاجیگنجهرازیرورو

با ی،بهعکسباباجیافتدیموچشم خیابان یمگیشانداز.

کیهنیریکندیمایعایباباجینیست.کهیوروبرشچیزایهتی

 یر قمیز یاری یقین و قطع به و است امکندیمقهاری ا،

بدهدخیاهدیمیلشآی .میزمارانهنیستاشیهیش عرههرا

بتازاند، او تنبانشنهیستشو مفروضکه مرلجنسذکیر

 تی که است آونگی کرین خاک فکر و است اشکلهآویزان

.کندینمپیداایهییوازقضاروزنگروبرمیروییم

وکندیمخداحافظی"فعاً"وتاجیشیییمیخچالروشن

برمی وباباجی گریی را یهدیمآتشسماور و ندینشیمبا 

که بدازیوییمنمناکشچیزشایییهاچش تیپشتمیز.

یباباج.شی یمبلندو"تمی شد"گیی :یمآمدنتاجیاست.

زاویهآنبی تعاریاشکلهکه سرسری و شل بدهد تغییر را

کهبگیی نگران نباشد،دیآیمیهان تیکهشا بمان .کندیم

تیا دهینترش یبگی بچیان  جیری را میضیع به.مغزشیو

یار وفکرومانتیا راازیستههندلیبرمیبر یمجاشیست

بیاکن یم هدای  زوریبه نیستهیچ بزن  ز  جار و ؛ور 

کهباازمعدویجنسذکیرباقیماندهشیییمجاییپیدایکس

"آن"وتما قدیبزند،یارِرِشحریبُایههدایرساومریان

■.شنی یمباشدکهیربا ترینفرکانسهیتیایهاولینکلم
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 «مه» کداستان 
«نازنینمحمدی»نییسنده

 

نلرزانپاککری.خیرهشدهشیشهبخارگرفتهرابایستا

 که تصییری نمیدیییمبه و از.شناختش، آنییگر

شبر رن  به کمند نافذشومیهای و سیاه چشمان

خبرینبیی.

 محک  را راشیرییمتنش لعنتی بیی آن هنیز اما .

.یهدیم

 گذشته به را او گذشتهبرییمآینه خماریپدر.. ییور.

پرتایای هحنه، آخرین شدنآوری سرازیر و نعلبکی ب

خیاستگاریآنمریزن همانشبخینازهیرتش. یار.

بایدکاریهمانبیی. تاکرییمشبتصمیمشراگرفت.

لعنتیخاصشیی.یهاهحنهازییدناین

آنپاو.اینپادیکشیمآیینهگذشتهرابیشتربهرخش

 چهار سر یایهاراهکرین بخار. همخیابی. اولین آوری

 بری پاککری. را آیینه کری. محی را بهآمدیمتصییر .

شا سرما حتییکلحظه. تیققنداشت. قصد شدت.

هانیماش.خبریازبی دیکیبیمشیهاگینهرحمانهبربی

نبیی.

معطلیازیورسیسییچراییرایید.ماشینترمزکری.بی

نگا روبرو به فقد که بیی جیانی مری راننده شد. هسیار

.زیینموحرفیکرییم

 پاکآمدیمبری بری . پاک را گذشته بازکرییمکن و

.آمدیمگذشته

یرختان شد. باز آهنی بزرگ یر کری. تیقق ماشین

 بری. از کشیده.یهاکاجپیشیده فلک به سر

یهافرشسن  کناریهاس رنگی. شده کیب  ا

یمهیاشیمینه،میزشا کهانگاربرایضیافتباشکیه







و بیی پذیراییخدمتشده مدا  که کاری

.انگارشبیهرویابیی.کرییم

آیینهرابخارگرفتهبخارییلیظ.اینباریستانزنتیان

پاککرینآنرانداری.

گیشش یر یرچدیپیمهدایخدمتکار خان . بفرمایید .

.کندیماتا راباز

ت تاجش که تختخیابی با شده تزیین ه اتا  سقق ا

ولبا خیابحریریهاخیاب.چراغرسدیم قرمزرن .

.شیییمهیرتی.کارشراخیببلداست.آمایه

 باز اتا  شیییمیر واری لبخند با جیان وشیییممری

:دیگییموباهدایبلنداندازییمنگاهیخریدارانهبهزن

اتا ".جیمی" واری سیاهش میهای با بزرگ س 

وباکندیمزند.مرینیازششوکنارمریزانیمی.شیییم

یاری.هایولخرجگاهیه ازایندیگییمایههدایخف

بدیآیمس بهکنارتخت انگار رایهمینکارتربیتو

شدهاست...

یر گذشته گرفته. بخار را رفتهآیینه فرو یلیظی .مه

نووحشتآنشبیوبارهبهجانشافتایه.انگارمیانزمی

 یراشیکییکهیاست. رارا جایی است. کریه گ  مه

.شنیییم.هدایگنگیراندیبینم

بیماراتا سیزیهدیگییمپرستارتازهواریباهدایبلند

پرستارییگریازآن ریسالن بهدیگییمییبشزیه.

حما اتاقشسرزیی؟

نگاه.همهجارابخارگرفته.کندیمپرستاریرحما راباز

...اندازییمبهکقحما 

■.شیییمهدایجیغپرستاریربخشروانیگ 
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 «راه پله» داستان کوتاه 
«احمدیریانیری»نییسنده
 

آرا آرا با رفت.تازهیراینآپارتمانهاپلهاشکاناز

وقتیخانهرهنکریهبیی.خانهیر بقهاولقراریاشت.

ینه،یهسالهراییدکهچهارزانرسید،یکپسریرخانه

که بیی بار اولین این است. نشسته مقابل خانه تیییر

 را همسایه خانه ساکنان از دیییمیکی گفت سا ».

پسر«کیچیلی بارولی فقدچند ندای. اشکان به جیابی

پلکزیوسراپایاوراوارسیکری.اشکانلبخندیزیو

 یر قفلانداخت. یر هدایکلیدرا حینگریاندنکلید؛

پسربهمحضشنیدنهدا،هاپلهقدمیازتییراه آمد.

 از یاخلرفت. بستو را با یزنجیانهاپلهفیرییر

اشکانکههمیشهجلییآمدیم هازن. شدیمیستیاچه

روبرورابازسامیکریویاخلخانهشد.زنه یرخانه

اشکانتنهاماندفکروقتییربستهشدوکریوتیرفت.

یعنیچهرابط پسرافتای. با هاآنبینایهزنورابطهاو

یرفکررابطهزنوپسربییکهتلفنخانهزن خیری.بیی.

به تنها را خانه چینشماره مایرشباشد. که حد زی

گیشیرابریاشت.هدایپیرمایرشازمایرشیایهبیی.

 آمد. پسر »گیشی »اشکان خیبه؟سا « حالت «ننه

بد» که تنهایی بیرس . حالت زی  زن  ننه. ممنین

گرمه»«ه؟گذرنمی کارا  با سر  ننه. »نه بر« کی ننه

ننهمیکههنیزنرسید کی»اشکانخندید«؟یگرییم

خبننهچهکن ی »مایرشه خندید«؟گری یمبر

یل تن میشه نی. که اولین«خی  یر اشکانقیلیای

یکفر کری. خداحافظی و زی خیاهد سر خانه به هت

بییکهیربیشهرساکنشدهبیی.بعدازاستخدا ایههفت

یریکشرکتخدماتکامیییتریازگناوهبهبیشهرآمده

جایوستانییاشتولیوقتزیاییبرایرفتبیی.یراین

 با آمد همکارهاآنو چند با ه  کار محید یر نبیی.

بی خانهیوستشده یر روز حالاینچند هر ولییر ی

 سر به وبرییمتنها کتاب و روزنامه با را وقتخیی و

هاآنتاریکبیی.رفتوچراغهااتا .کرییمتلییزیینپر

روزنامه این یریاحسا بهترییاشت. روشنکری. را

روزقبلهنیزکقسالنافتایهبیی.آنرابریاشتوور 

نبیی.همانخاهیصاییرامرورکری.چیزیزی.اخباراقت

روزنامهخبرهایهمیشگی.تصییباین یحهوآن یحه.

راکنارگذاشتوکنترلتلییزیینرابریاشت.کنترلراکه

همزمان شد.ییهدابریاشت بلند آپارتمان راهروی از

همهمه قطعکری. اشکانهدایتلییزیینرا

یییرگرفتهبیی.بلندشدوبه.گییایعیاآمدیمازبیرون

شنیده بیشتر هداها و سر یر نزییک رفت. یر  ری

شدیم را فضا زنی جیغ هدای کری.شکافتیم. فکر

هدایهمانزنجیاناست.یرراکهبازکریهیچکس

 راه وهاپلهیر خانه از هدا نبیی. راهرو .آمدیمروبرو

گیش.هبییکریجاراپرهدایجیغپسروفریایزنهمه

چندبارگفت لباساتیکریق»دیکشیمتیزکریزنفریای

گفت ؟ بار چند جیغگیش«نکن. هدایشلپشلیپو

 بیرون زین فریای قا ی پسر ختیریمخراش یهاناله.

انداخت. بهلرزه بزندپسریلاشکانرا خیاستبروییر

یر.چندیقیقهپشتدییینمولیاینتیانرایرخییش

 زنفریای ییگر حا فقددیکشینمگیشایستای. گریه.

پشتیر.اشکانییگرآمدیمترح برانگیزپسربهگیش

ماند.یررابستویاخلرفت.کنترلتلییزیینهنیزیرن

یستشبیی.یر یلیقایقیکهآنسروهداهاراگیش

هنیزیاییم تلییزیین هدای بیی. بریه یای از را کنترل

را تلییزیین کند وهل هدایشرا اینکه بدون بیی قطع

آرمشاوراازبینبریهبیی.اندکیخامیشکری.ایناتفا 

.فکرهایشبیسریاویلشرابهه زیهانالهفکرپسرو

خیابپهنکریوخیابید.فریاظهررختوسامانشدهبیی.

اورایرفکرپسرنبیی.تاکسیاهاًگشتزکهازشرکتبا

تاکسیراحسابکریوبه ریخانهپیلتاخانهرساند.

راهافتای.همینکهیرحیاطرابازکریپسرراییدکهاز

یریستاویکیوهزارتیمانیبیی.دیآیمپایینهاپله .

یرچهره پسراشکانکناررفتتاپسرازیربیرونبروی.

لبخندیزیوبه آپارتمانخییاثریازی یاتر نبیی.

آپارتمانپسرراییدکهواریمغازهروبهیپنجرهرفت.از

به و یخچالیکلییانآبخیری از رویساختمانشد.

رختخیابشهمانطیرکههبحگذاشتهنیزهال رفت.

رمانیراکهاینچندروزمشغیلخیاندنشبییپهنبیی.

از شکمش کشید. یراز خیاب رخت روی و بریاشت

.یککرییمیریچیکهیرراهخانهخیریهبیییرندوسا

کتابراکهخیاندازجابرخاستوبهیستشییییهفحه

رفت.وقتیبیرونآمدیوبارهبه رییخچالرفت.کمی

آبخیریوازپنجرهبهبیروننگاهکری.پسرراییدکهیر

 چیزی ینبال یر به یر مغازهگریییمخیابان هاحب .
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هاوگفتواوبه ریساختمانآمد.تاآنجاکهازچیزیب

همه به چش  پسر بیی. پیدا پنجره قاب تادییوانیمجا

 رییر به و شد یور پشتپنجره از کند. چیزیپیدا

.تر وکرییمپسرهنیزچش چش هاپلهرفت.یرراه

اشکانگفتدیباریمهرا ازتما هیرتش ینبالچه».

هزارتیمان»سرباگلییبغضگرفتهگفتپ«؟یگرییم

 بابا  زن کری . پسر«!!کشت یمگ  یست یک یر

 کری سیال اشکان بیی. زمینی سیب از مگه»پاستیکی

مغازههمینجاتا»پسربایستاشارهکری«کجارفتی؟

پسر«اومد با یید پیل نیستهاپلهوقتیاز.روییروب

اشکانگفت«کشت یمزنبابا حا »بهگریهافتایرییگ

بهیاخلخانهیوید.فیریاز«میا ا نوایساهمینجا»

جیبش هزارتیمانییاخل یک راه به و آوری هاپلهیر

.ختیریمبرگشتپسرآرا آرا اشک

بیااین هزار»اشکانپیلرابهاویای

با«تیمنی ازپسر را پیل یلی یو

تعجباواشکانگرفتوباچشمانیم

اشکانگفت کری. ورانداز خجالت»را

وشایپسر«نکشبروبدهبهزنبابات

خانهسرحال  ری رفت.به شان

خانه واری ه  زناشکان گیشیای. یر پشت از و شد

بازکری.جیغکشید کجابیییهبحتا»همینکهیررا

یرپسر«حا ؟ بعد نبیی. مفهی  که کری منگی من 

شدتبهه کیبیدهشد.ییگرهداییشنیدهباشانخانه

گییاپسر،.اشکانیررابازکریوگیشسیری.نهشدینم

رخت به بستو را یر بیی. بریه یر به سال  خیابجان

حیهلهبیبرگشت.خیاستکتابرایوبارهور بزند.ولی

پتیرارویسرکشیدوبهخیابرفت.حیالیعصرکهینیا

 تاریکی به گذاشتیمرو شد. بیدار خیاب یرهااتا از

چن  بیشتر زمستان سرمای بییند. رفته فرو تاریکی

بلندشدانداختیم روشنکریوازپنجرهبههاچراغ. را

 نگاه انداختبیرون خیابانهانیماش. از روشن چراغ با

 رن کریندیمعبیر فقد بیی. کریه یروب خیرشید .

یوریستمغربتأل سرخییر احسا یلتنگیزییملی .

خانه از و لبا پیشید کری. تسخیر عجیبیوجییشرا

بیرونرفت.پسرکناریرخانهاشانچهارزانینشستهبیی.

گفت و لبخندیزی او به نی؟»اشکان باباتخینه «زن

اشکانیوبارهگفت نفهمید»پسرباسرجیابمربتیای.

جیابیای.اشکانپسربازباحرکتسر«پیلتیگ کریی؟

نگاهیهاپلهپسربهراه«مگهباباتکجاست؟»سیالکری

اشکان«حرینزنهابهییرزنبابا گفتهبا»کریوگفت

اشکانبازاز«یون نمی»پسرگفت«برایچی؟»خندید

 راه ترسانبه هماننگاه با پسر سیالکری. او هاپلهپدر

»جیابیای اتیبیسه. یر«همشمیرهسرکاربابا راننده

 راه یر قدمی هدای میقع بدونهاپلهاین پسر پیچید.

اشکانآرا پایینرفت. ناپدیدشد. بستو معطلییررا

 یستاز هاپلهزنپاستیکییر خیبآمدیمبا  پسر .

تشخیصیایهبیی.اشکانازگیشهچش بهزننظرکری.

بدیکهرفتارآمدینماینقیافهبرازاهاًخیلیزیبابیی.

آشفتهکندایهیاشتهباشد.زنبدوناینکهبهاشکانتیج

چندلحظهبعدهدایبازوبستهشدنبا رفتهاپلهاز .

شنیدهشد.اشکانیرراهپلهتیققکیتاهیکریوخانهیر

 اوتا وقتیکهپایینرفت. نیمهشبیربازارهاپرسهزی.

آپارتمان به شد برگشت.خیبخسته

راهپلهخامیشبیی.آپارتمانیهاچراغ

 پا و یست عمیقی تاریکی .زییمیر

 از افتان چراغهاپلهافتان رفت. با 

به هدایی و بیی خامیش مقابل خانه

 وآمدینمبیرون باز آرامی به را یر .

رخت به باز خسته و کری خیاببسته

وقت آمد. خانه به روز هر از ییرتر فریا مقابلرفت. ی

آپارتمانرسیداتیبیسیکنارآنایستایهبیی.یلیلتیقق

نگاهیبهآنانداختوواریساختماناتیبی راندانست.

کهبا رفت.یکهییایحریییروزپسرافتای.هاپلهشد.از

پسایناتیبی مالبابایآنپسر«بابا رانندهاتیبیسه»

بهسروهداهاییکهاندکیایستای.وبیی.پشتیرخانه

 همسایه خانه همهمهآمدیماز بیشتر سیری. گیش

.کلیدرایرقفلانداختتایردیرسیمتلییزیینبهگیش

رابازکند.ناگهانیرخانههمسایهتلپتلیپیکریکریو

گشییهشد.نگاهاشکانخییبهخییبه رییربرگشت.

بیرون چاقی سبیلیی مری یست یر یست تاپسر آمد.

مری«بابا،بابا،اینهمسایهجدیدمینه»اشکانراییدگفت

یراز اشکان  ری به سنگینشرا یستکلفتو سبیلی

اشکانه «سا آقابهآپارتمانمینخیشاومدین.»کری

و فشری آرامی به را مری گیست به«ممنین»فت پسر

 از پدرش سرهاپلههمراه و شایاب چهره رفت. پایین

باپدرشخیلیراحتبییدیرسیمیاشت.بهنظرایهزند

کلیدراانداختویاخلخانهشد.وهیچمشکلینداشت.

اولبهآشیزخانهرفتتالییانیآببنیشد.چشمشکهبه

وحا یکپیوبییخیابانافتایاتیبی حرکتکریهرفته

ظهر از بعد چهار حوالی ساعت
لباسب وشیهاود. کرد عوض را

بیرونزدتانیمهشببهآپارتمان
بازنگشت.درطولدقایقیکهدر

تمامفکرشحولگشتیشهرم .
 .بودپسروپدروزنبابایاو
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بهجایآنپارکشدهبیی.یریخچالراکهبست.متیجه

هداییازبیرونشد.رفتویررابازکری.فریایهاازسرو

که پسر ضجه و زن جیغ همان باز بیی. مقابل خانه

 بخشش ک»کرییمیرخیاست لباساتی کریی؟ریچرا ق

فریایهاهییک«چرا؟ و کشید گیشخراشی جیغ پسر

شاید افتای. یلیان به رگاشکان یر خین خامیششد.

باعجلهرفتویرخانهراپسرباییبهسرشآمدهبیی .

 زی هدا بار چند نیست؟سک»کیبید. مرییاز«یخینه

 بقهبا نگاهیمتعجببهاشکانانداختورفت.اشکان

ناامیدبهخانه اماهیچکسیجیابندای. بازیرراکیبید.

برگشت.یلشآرا وقرارنداشت.چندبارسراسرهالرا

یچهدایینبیی.خیاستیرراقد زی.بازپشتیررفت.ه

پریاخت. هال یر زین قد  به یوباره ولی کند. چهباز

سراسیمهبه رییرهالرفت.؟پسرآمدهبییباییسر

چشمش محضاینکه به گشیی عجله و هیل با را یر

یاشتند خنده با ییدکه را پدر و پسر واریبیرونافتای،

یرپشتسرشدندیمخانهخییشان محک بهه هاآن.

خیری.اشکانخیلیسریعرفتویرزی.اماکسییرراباز

یرآوریولیبازسکیتنکری.چندبارییگریررابههدا

حیایثاخیر.برگشتگییاوبیی.بهخانهخییخانهپاسخ

رفتبهایهلحظشفکراوراگیجومن کریهبیی.کاماً

یر ییگریه  پسر شاید باشد.اینسمتکه خانه آن

باش یاشته پسر یو سبیلی مری اندکیدشاید اینتیجیه .

خا راشکانراآرا کری.ولیچراهرچهیرزیکسییر

رابازنکری.وقتیه پسرباپدرشواریخانهشدنداشکان

یرزیولییرگشییهنشد.کمیگیجازیخچاللییانآبی

ب یک را حیایث نشست. هال گیشه و یرخیری یک ه

نقاطابها برذه کری. بهچالشنشمرور انگیزذهنشرا

چندیقیقهبعددیکشیم یرازکشید. بالشتیبریاشتو .

یرخیابسروهدایعجیبی پرکری. خیابچشمشرا

.جیغپسروفریایهایزنیره وبره ذهنشدیشنیم

راپرکریهبیی.وحشتزیهبیدارشد.احسا کریهدای

بیرونپسرا پسردیآیمز بازکری. را عجلهرفتویر با .

 یر یاشت.شانخانهکنار بغل یر عروسکی و نشسته

پسرسرگر عروسکشبییو نگاهکری. اشکانخیباورا

اهاً نشد اشکان برایر »دیپرسمتیجه تی خیب پسر

نگاهیبهاشکان«یاری؟ فقدبرخاست. پسرحرفینزی.

شد.یرکهبستهشدچندلحظهبعدانداختویاخلخانه

به هراسان اشکان کری. پر را آپارتمان پسر هدایجیغ

آپارتمانخییبرگشت.ساعتحیالیچهاربعدازظهربیی.

بهشیهالبا  شب نیمه تا زی بیرون و کری عیض را

.گشتیمآپارتمانبازنگشت.یر یلیقایقیکهیرشهر

هر یربیینبابایاوتما فکرشحیلپسروپدروز .

فکرشبهخیاستیم حلکند برایخیی را اینمسئله

 خانهدیرسینمجایی چراغ برگشت آپارتمان به وقتی .

تاریکیعمیقیهاآن سکیتو آپارتمانیر خامیشبیی.

شد. آپارتمانش واری و رفت با  آرا  بیی. رفته فرو

رخت یپخیابشرا بسیر از خیابید. و شهرهنکری ل

خیاب از هبحییر خیابرفت. به خیلیزوی بیی گشته

بهسرکار عجلهآبیبهسروهیرتشزیو با بلندشد.

ازکناریرخانههمسایه گذشتیکبارهحیایثکهرفت.

خامیشوهاآنییروزبرایشزندهشدولیحا آپارتمان

یرآنوجیینداشت.ایهبیهدابیی.گییاهیچانسانزند

افکارشراجمعوجیرکریوبهشرکترفت.ظهرساعت

ازیوگذشتهبییکهبهخانهرسید.آپارتمانمرلهمیشه

 از خانههاپلهساکتبیی. واری رفتو آپارتمانبا  شد.

همان مرل وهمسایه خالی خیلی بیی ییده که هبح

ازحیایثشساکتبهنظرآمد.کارامروزشرکتذهن را

 چند احسا این یک بیی. کریه تهی اندکی اخیر روز

خیشییاشت.اولبهیخچالسرزی.چیزییرآننبیی.از

 مغازه به چشمش پنجره وروبرو بروی کری فکر افتای.

چیزیبخری.کیقپیلیرابریاشتوپایینرفت.یرمغازه

مقداریمییهخریدوبایاینپیلازآن ریبهاین ری

کهگذشتتاواریساختمانشییهدایآمد.ازجییآبی

چشمشبه خیی به خیی کری. پر گیششرا پسر جیغ

 سمتپنجره لبههاآنخانه روی که یید را پسر رفت.

 و نشسته پرتابکند.خیاهدیمپنجره پایین به را خیی

پسر».فریایکشیدشدیمفاهلهپنجرهتازمینسهمتری

نداشتویهاشکانتیجولیپسربه«برویاخل،برویاخل

گریخته و جسته هدایزن بیی. خانه یاخل نگاهشبه

دیرسیم پایینکشمتیم». بیا پایین، زی«بیا یای پسر

نمیا » نمیا ، جیغ«نه با پسر یکهی یار و گیر این یر

اندا  بر می جیغیکه پایینانداخت. را وحشتناکیخیی

ینچندروزهازاشکانبلندکری.جیغمرلجیغیبییکها

سرزمینخیریوخینبههاآنخانه پسربا بیی. شنیده

مریمیکهازخیابانعبیر کریندیمیوروا رایپاشید.

لحظاتیایهمیییورجسدجمعشدند.اشکانباپاستیک

بهبیروننگاه زنازپنجره بهجسدخیرهشد. بهتزیه

نشانکرییم .خیلیزویایندییمومری باانگشتاورا

ییگر که  یری شد؛ شلیغ جسد رایور پسر جسد



 

 0314 تیر ماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و نهم شماره 11

.پاستیکمییههمچنانیریستشبیی.چندمریدییینم

رهاکریوینبالمریها پاستیکرا واریآپارتمانشدند.

کهبا رفتهیچکسجلییهاپلهواریساختمانشد.از

 خانه هاآنیر خانه واری مریها کری فکر .اندهشدنبیی.

بسته همچنان یر معطلشد. لحظه چند زی. یر محک 

هیچهداییازخانه احسا کریالکیبا آمدینمبیی. .

 چه است. یوبارهکند؟بخیاستیمآمده پایینهاپلهاز

رفت.حا بهسرپسرچهآمدهبیی؟یرخیابانکهرسید

و جسد خبریاز انداخت، چش  جا هر هیچکسنبیی.

ایهیکهیورآنجمعشدهبیینبیی.پاستیکمییجمعیت

مری  بیی. گذاشته همچنان بیی کریه رها که جا همان

از عایی خیلی عبیر حیرتکریندیمخیابان و بهت .

مغازه سیی به یوان یوان گرفت. فرا را اشکان سراپای

گفت نفسنفسزین با آنجا چه»رفت. پسر جسد آقا

برینشبیمارستان؟ تعجبگفت«شد؟ با مغازه هاحب

بهحیران«چی؟جسد؟جسدکی؟» ازمغازهبیرونآمد.

رویآنپریهسیاهوپنجرهخانهنظرانداخت.پنجرهبسته

پسر قبل لحظه چند همین انگار نه انگار بیی. کشیده

خییشراازآنبیرونانداختهبیی.اشکاناندیشید.شاید

هآنجیغوحشتناکخیا تیشدهباشد.مرلروزقبلک

آپارتمان به و بریاشت را پاستیکمییه بیی. شنیده را

 خیابید. گذاشتو بالشترا وشیهاشهیاندرفت. یره 

بره بیی.فکرپرتابشدنپسرازبا بهپایینیکآناز

هلیاییاپسرعمداً.یعنیزناوراشدینمذهنشمحی

هحنهیهشتناکبهایناهاًخییشرابهبیرونانداخت.

فقدیرخیالاوبیی؟وقیعپی یرمیانسیلیستهبیییا

خیابهاشهیاند به بیی. ساخته متشنج را وجییش که

وقتیبیدارشدهمه خیابید. قدر ندانستچه رارفت. جا

هندبتاریکیچس ای خیی کیرمالکشیدهیر کیرمال بیی

نزییکیکشببیی. کری. مشاهده ایسروهدساعترا

.برخاستونزییکیررفت.هداهاآمدیمازبیرونزیایی

تربهگیشرسید.یاروییرمرییوجیغزنیباه واضح

یرخانههمسایهراختیریمبهاتاقش کهگشیی، یررا .

 خانه نیرییر  ا است. فقدهاآنییدکهچهار نبیی.

ییک.اشکانبهیرنزشدیمفریایهابییکهبیرونریخته

پنجر زنکنار سایهمریو پرتایهشد. کهپسرخییرا

پسرمیتیکشتی.»زییم.مرینعرهشدیمکریهبییییده

نه،خییش»کرییمزنباجیغونالهالتما «کشمتیم

مرییرکلنجاربییکهزنرااز«افتای.رح کن.رح کن

گالازچنکرییمپنجرهبیرونپرتکند.زنهرچهتاش

اززمینبلندتیانستینممریفرارکند .با خرهمریاورا

یویستیرهیرتمری زنبا ولیمریهیچزییمکری.

بهیستوپازیناونداشت.عاقبتمریباهرچهیهتیج

ازپنجرهبهپایینانداخت یکآن.یرتیانیاشتزنرا

یربه.اشکانکهبهتزیهکنارکریپرراجاجیغزنهمه

ولیمریبه«نه».فریایزیستینگریمآوراینهحنهرعب

به پنجره از پرتابزن از بعد محلینگذاشتو او فریای

چند کری. ورانداز را زن خینین جسد و شد خ  بیرون

حد زیاشکانلحظهبعدخییشه ازپنجرهبا رفت.

ه.فریاییزیوبیندازیبخییشراخیاهدیمه کهمری

 ریاویویدتابهپنجرهبرسد.مریه بانعرههیلناکی

ازپنجرهاجسایزنومریراییدکهخینبهپایینافتای.

یویدوخییراهاپلهروانبیی.باعجلهبه ریراههاآناز

بهخیابانرساند.آنجاولیهرچهچش چش کریخبری

عیعیییکریازاجساینبیی.فقدس ولگرییباییدناو

 چندبارمالیدولیچیزینبیی.شیهاچش وگریخت. را

امایوانیوانبا رفتهاپله.یوبارهازدیییمشایدخیاب

یربسته فقدهمسایه بقهبا ییرروبروهاآنبا اشد.

 خانه یر کنار که گفتهاآنیید همسایه است. ایستایه

اشکان«یایشنید چیشده؟یزیاومده؟هداییایوفر»

«ایناخییشینروکشتن»بااشارهبهخانهمریوزنگفت

نگاهکریولبخندزیهاآنمریهمسایهباحیرتبهخانه

ایناتفا افتای.ظهرپسرهخییشروسالپیشهیبله.»

ه باباشاومده خییشازپنجرهپایینپرتکری.شب

.ی.خیلیترسناکبروه زنشروازپنجرهپایینانداخت

هایشبجیغزنتما آپارتمانروبریاشت.همینمیقع

بیمارستان رو اجسایشین ییگه همسایه چند و من بی.

ازیکسالپیشبهبعدییگهکسیتیاینخینه بریی .

ترسن.میگنروحمریوزنوپسرههنیزنییمده.مری می

زندگیمی خینه «کنن.تی ولیبگیخیاستیماشکان ید

ولی افتایند پنجره از زن و مری قبل لحظه همینچند

زبانشبندآمدوباسریافتایهبهآپارتمانخییشرفت.

 از تمسخرآمیزیبهاوکریو با هاپلهمریهمسایهنگاه

اوتما گرفت مایراشکانبا عصرکهیوباره فریا رفت.

میا ننهازشرکتاستعفایای همینامشب»اشکانگفت

بداند«خینه را کار این یلیل خیاست مایرش چه هر

 گفت فقد ندای. جیابی تیضیح»اشکان خینه میا  ننه

 ■.«مید البتهاگهبتین 
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 «است یمردنپرنده » داستان کوتاه 
«خسرو()یخسروجریحسین»نییسنده



هجیگندمیشدهروینیمکتپارککامیاربامیهایتاز

میمل وول فرخیخیرَت فروغ از شعری لب زیر را. زای

است...بهگرفتهاست...دلمگرفتهدلمکند:زمزمهمی

شبیکشیدهپوسترا،برانگشتانموروممیایوان

رابطههای،چراغاندکیتاررابطههایکشم،چراغمی

معرفیبهمرا،کسیاندکیتار کرد،نخواهدآفتاب،

برد،پروازخواهدنهاگنجشکمیهمانیبهمراکسی

 .استیمردنبسپار،پرندهخاطربهرا

زنندوکییکانیروقتیزنانهمراهشیهرشانقد می

تیانمقابلچش پدرومایرشانمشغیلبازیهستند،می

حسرت خیبیی آمیز،نگاه به را کامیار حال بی و زیه

مشاهدهکری.آمالوآرزوهایاوبرایزندگیخییچندان

زندگیسایهبلند شغلو آنبتیاندپروازانهنبیی. ایکهبا

همه کند. سرازیواج یر کامیار که بیی چیزهایی آن ی

فارغالتحصیلیبرایبهیستآورینمی بعداز پروراند.او

فایدهبیی.اتاششبیزیهبییامکاربههمهجاسر

برایایهیرِینیابهرویشبستهشدهبیی.وهیچحیهل

یراو زیایی جاهای گذشته سال چند  ی بیی. نمانده

 فروی یکبار سالی یرزیانه باران که کهآمدیمشهری

،کرییمآنراهدایتهابانکخیابانرافقدچربکندو

تما به تقریباً بیی، یایه مصاحبه و کریه پر میفر 

ام بیی زیه سر کاریابی نتیجهمیسسات هیچ یرا ای

همینبیبرنداشت فکرخییکشیحت. که ایازیلحظهی

نمی راهذهنشیور هدی این به رسیدن برای هایشد.

روینیمکتبلندسایه از یمتعدییوجیییاشت.کامیار

ترینپلآنجاشد،پارکراترککری.خییشرابهنزییک

رساندچشمانشرابست.نفسعمیقیکشیدوخییشرا

پایینانداخت.

وخییرایاخلکامیینابازکریاندکیبعدچشمانشر

زبال خفحمل سرنیشت ترتیب این به و یید. باره ت

ایییگررق خیری.التحصیلسیوپنجسالهبهگینهفارغ

ارنبیی.آمدمسیراوبرایخییکشیچندانهمیبهنظرمی

خییشرابهخدآهنشد.لمیبایدبهراهییگریمتیس





شدنقطارراشنیدبررویرساند.وقتیهداینزییک

ریلیرازکشید.بارییگرنفسعمیقیکشیدوچشمانش

هایرابست.اندکیبعدمتیجهشدکهقطارازرویرویل

ترجهتریلبانکمیآن ریکناریاوعبیرکری.سیزن

بارییگرکامیارمغمی وافسریه عیضکریهبیی. قطاررا

برخ آرا  آرا  پذیرفتو بدنشمانندشکسترا یاستو

ک بازشد.نجاریک کشیخد

به خییکشی فکر ییگر بار اینکه رفتتا جلیتر کمی

مأیی  فکر این از کری. خطیر هرگزسرش که کننده

نخیاهدمُریبرخییلرزید.یروسدیکبزرگراهایستای.یو

آیدوبهشدماشینیبهسییاومینیرمیازیکهتصیرمی

مانشرابستویستانشرابازکریوچشاونزییکشد،

امآمایه شد مرگ اینی  ریا از میتیرسیکلت یو بار

ایزی،راستوچپاوعبیرکریندواویرهمانحالنعره

یانگفت.ذجیغکشیدوه

کامیاریمگینوافسریهبهیایوهیارشخاتمهیای.یر

نهیزییستنیافتنیبدلشدهبیی.ساذهنشمرینبهچ

ییوبارهبختواقبالازاوگریخت.ینهبهراهافتای.گیسا

روی ی نیبهخیابانیرسیدکهتاریکبیی.پسازپیایه

یازآن ریخیابانیهدایاذانازمسجدقدیمیوزیبا

شد کامیار.شنیده یل به چنان اذان یلنشین هدای

نشستکهمقابلمسجدماتومبهیتباقیماند.ماهیر

روزهاییانداختکهیرآسمانمی یای به را او یرخشید.

بی پاکو افکار گلسرخ، مایر، آ یشآنچیزهاییمانند

ایبهاینیگرگینیپاسخیای.یرمعنایاشت.قلبشلحظه

همینلحظهبهسمتمسجدروانهشد.

هنیزبهآنسییخیاباننرسیدهبییکهکامیینحمل

 با سرعتزیای با میزباله برخیری کشتهاو یرجا و کند

 ■ شیی.می
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 «سنگ و شیشه» داستان کوتاه 
«یوستعلیرضالطق»نییسنده



فضای تیی تازه سنگک نان و املت و پیاز بیی

یداخیریپیچیدهبیی،علیآقااملتیبشقابروییاملترا

رویمیزگذاشتوپرسید:

کِیآزایشدی؟-

گفت:مریسربا آوریو

ییشی.-

خانهرفتی؟-

نِه.-

نانپارهایهعلیآقااملتیبرگشتپشتیخل،مریتک

لقم و گریاند املت بشقاب تیی و هکری بهای و گرفت

یهانبری.

علیآقااملتیازپشتیخلگفت:

تیُتَرکی؟-

پیدا- یوا نخیی  کمپیه تی لبنزی ، مانِه سه ها،

.شدینم

بهیهانبریوبایهانپرپرسید:ییگرایهمریلقم

ازظِیعلیسیبیلخبریاری؟-

؟یپرسیمها،میاومیره،سیچِه-

هَشتهتاایجا.کاًنامریهِها،سرمُی-

علی نشانیای، املتیزیرگلیشرا مریروبهعلیآقا

ایهآقااملتیپیزخندیزیوچش ازمریگرفت،مریلقم

گفت:ییگرگرفتوزیرلب

بیرون.کش یماَحلقیمش-

مریباآخرینتکهکیچکنان،کقبشقابروییراپاک

اسکنا  جیب از یخل، جلیی رفت و شد بلند کری،

رابیرونآوریوگذاشتروییخلوگفت:ایهمچال

.کن یمسرپاتی جانبازانخِفتش-

علیآقااملتیاسکنا رابریاشتوگفت:

بیلیرنییی،ناکارتمیکنهها.باظِیعلیسی-

مُیحقمیمیخیا ،ظیقَدهپاچَ کریه.-

 رااشهیستمری اندازه و کری باز ه  از فاهله با را

 آقا علی یای، گفت:نشان شاگریشو به کری رو املتی

."تمیدونی.بچهمیزویسمالبکشخی"

مریازقهیهخانهبیرونرفت.آسمانیرنبید.

یرتمرینشست،ساکبرزنتیراخنکایهبحرویه

رویشانهانداختوبهسمتانتهایخیابانرفت،خیابان



خلیتبیی،بهخدراهآهنرسید،سیزنبان

 پایین را خد حفاظ فلزی بلند قطاریدیکشیممیله ،

مریشدیمنزییک بهتقا عنرسیدهسیتیکشید، قطار ،

طریخد،آنگذشتیمپشتمیلهایستای.قطارازتقا ع

.کریندیمراهآهنچندکییکبهقطارسن پرتاب

 فریای جیغو بعدشکستیمهابچهگاهیخماریشبا

:دیکشیمویایزییمزور

تخ سگاخفهشین.-

:گفتیملیا

بُیا،ظِیممدبیشریسنگُ زی.-

:گفتیمودیکشیممحمدعربده

خیبِکشظُی ریجندهسن بِتنخیره.-

لیاو ینبال مُریه چرک و لبا گلی با محمد بعد

تادییویمبیرونخانه،کرییمولیاپابرهنهفرارکرییم

 نفس از و آهن راه خد کهافتاییمکنار محمد و

وفحشکرییمولیاگریهدیکشیم،میهاشرادیرسیم

یاییم فحش ه  محمد ه یاییم، به آنقدر فحشو

هدیایندیم تا همانگرفتیماشان و تانشستندیمجا

هاشسن بزنند.قطاریبرسدوبهشیشه

یهابچهسیزنبانمیلهحفاظخدرابا کشیدوروبه

آن ریخدراهآهنفریایزی:

گ شین.خطاهامایربه-

برایسیزنبانشکلکیرآوریند،مریازرویخدهابچه

لی.راهآهنگذشتوپیچیدبهخیاباناه

زیرباران، مریقد تندکری، تندوشاقیشروعشد،

مغاز آمدایهآفتابگیر رفتو چش یوختبه خزیدو

ومری ،بارانقطعشد،راهافتای،انتهایخیابانهالیاتیمب

چشمشافتایبهتابلیمسیرها،سمتراستاُمتآبایبیی

نارن سیاهیانفجار رویتابلی، جکوسمتچپجانبازان.

یستیشتکزیهبیی،زیرلبگفت:

هِییی،جانبازان!!!-

یککامیین آشنا یوستو قرضاز بدبختیو هزار با

جانبازانیکخانه محله یر و بیی بلیکسیمانیخریده

تریو اتا ساختهبیی.خانهیکمربعباچهاریییارویک

یرمیانآنبیی.گیشهچهاریییارییکچاهکتریو یر

شکست تیالت کاسه و بیی کنده متری هسه رویای را
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بیی شده چیبی، ستین چهار بیی. گذاشته کار چاهک

  ریآنشدهیهایگینمکعبیکه چهار آویزاناز پاره

شدهبییسرویسبیییییارواینا اقکرویکاسهتیالت

بهداشتیخانهکهسقفشآسمانبیی.

تربزرگوتریچککمحلهجانبازانکمییهاخانههمه

بییند. نشسته ه  کنار قاعده بدون او خانه از

یهاخانمانبی یصب را زمین شبانه وکریندیمشهر،

خانه.شدیموبریندیمهمانشبانهچهاریییاررابا 

سییابهکهرفتهبییکمپبرای

مری به بیی:ماقات، گفته

شهریاریبابلدوزرمحلهراهای"

حا  و اُمتاندرفتههاآنکریه

 کرایه ا اقی ا اقیاندکریهآبای .

و بر  نه و یاری آب نه که

ههاحبخان ای افتایه عقب اجاره برای که یاری بهاتا 

".آورییمسییابهفشار

سییا بمری ه ازرا تا باشد هبیر که بیی یایه یلداری

کمپخاصشیی.برایبعدازآزایینقشهیاشت،یاخل

خیاستیموفنآشیزخانهرایایگرفتهبییوکمپفیت

ازعلیسبیلایهآشیزخان عل کندامااولبایدحقشرا

تاپیلیتهجیبشباشدبرایخریدوسایل.گرفتیم

یک ریخیابانتا پیچیدبهخیاباناهلیجانبازان،

شدهبییبیابان،انگارنهانگارکهسهماهکرییمچش کار

تیی وقتی وپیش کریند بازیاشتش خیابان همین

قی ی مرل بلیکسیمانی خانه فرستاینشکمپهدها

کبریتکناره چیدهشدهبیی.

مریبا یسریستفروشکنارپیایهرورفت.

یهنخبهمنیولیبدهمیحاجی.-

پیرمریسربا کریوگفت:

یولیندار ،آبیمُیخیای؟-

بده.-

شت.سییابه یراندا بییوسییابهبهمنآبییوستیا

نداشت یکیندانجلی رو، با.سبزه که بیی ساله سیزیه

سقد بارشرا یو شد، حامله ششبار ازیواجکری، مری

نخ لچکآبی کمپماقات، بیی رفته که یو  بار کری.

یهاناخننماییبهسرویکیامنبلندپارهبهتنیاشت،

 زبییهاانگشتسیاه بهمرییررمقشاز بیی. یامنپیدا

وآورییمخانهبرایکرایهعقبافتایهفشارهاحب"گفت:

کرایهبدهییکجیرییکحالییتیانینماگردیگییم

شی یمهبیرباش،آزای"ومرییلداریشیایهبیی:"بده.

". یزنیموآشیزخانهر یگیمحق راازعلیسبیلو

یو و زی سیگار به عمیقی پک یاخلمری آنقدر را ی

یاشتکه بیروناشهچش سینهنگاه را یوی سرخشد،

یایوزیرلبگفت:

حتمیتاحا سییابهروکشیدهزیرخییش.-

 خانهنرفت، دیترسیمشبپیشکهازکمپآزایشد،

 تیی سییابه یا برسد وقتی یاهاحباتا  باشد خانه

هاحب تیی خانه رفتاتا  سییابه.

گ و انتظارترمینال سالن یشه

مسافرینتاهبحچرتزیوخیابید

وبیدارشدویوبارهخیابید.

تُفیبهپاییرختخشکیدهکنار

انداخت، خانهخیابان قهیه تابلی

جانبازانرایید،پاتی علیسبیل.

علیسبیلراییدکهرفتیاخلقهیهیهانیچهیکیاز

خانه.زیرلبگفت:

یث.پهحتمیاینجانِهیی-

هیچکسبیشترازاینپایاین"علیسبیلگفتهبیی

یهابچه پیل هزار".یهدینمریقی پانصد شکیفه برای

تیمانیایهبییوبرایشهبازچهارهدهزارتیمان.

بییوبریههابچهعلیسبیل ازبغلسییابهکشیده را

قیله.بیی و قرض نبیی، رضا و بیی رضا یلش سییابه

نداشتندانباشته،ام بریدهبییونانچهاربچهرا انشانرا

 تعدای و بدهند یهاشبکه شا  افزونیهابچهبی

ییگرگرفتیم آنروز از بعد شهبازخبری. شکیفهو از

نداشتند.

قهیه واری قلمری و یوی از بیی پر فضا شد. قلخانه

قلیان.

چش گریاند،علیسبیلانتهایقهیهخانهنشستهبیی

ق و دیکشیملیان میان از انتهایزهایم. سمت رفتبه

قهیهخانه،علیسبیلییدشوگفت:

،کیآزایشدی.ریبهخهامشتیاُقر-

اورسیدوگفت:مریکنارمیز

ییشی-   

.نیشبهابفرما،-

با خانه قهیه شاگری به رو سبیل علی نشست، مری

هدایبلندگفت:

مابزار.هابچهیهییشلمهسیمشتیِ-

مردسودابهرادلداریدادهبودکهصبور
باشدتاازکمپخالصشود.برایبعداز
داخلکمپفوتو آزادینقشهداشت،

آش وفن بود گرفته یاد را پزخانه
 ایعلمکند.آشپزخانهخواستیم
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وکرییمسرمریپایینبییوانگاریبهجایییورفکر

انجانبیی،علیسبیلگفت:

هامشتیتیچهفکری؟سیچهیمداری؟-

هایعلیسبیلخیرهشدومریسربلندکریوبهچش 

گفت:

یاشعلیمیخیا آشیزخینهشیشهبزن .-

هایستتیُر مشتی،راشِمیدونیمگه؟-

لد ،تیکمپیای یاین.هاب-

بزن،همهجنسش بدهخیی .-

یَسَ خالیهعلیآقا.-

خیقرضِتمید .-

خیا .قرضنمی-

هاپَهچی؟-

- بیی ، که کمپ ورا بوا  چیه بچه قیمت گفتن

چنده،حسابکری یید قیمتبچههانِهک یایهبییی،

کهبا اینگفتنرا بظُیمیقعقیمتیس نبییعلیآقا،

خیریی.هابچهحرفارو

هامشتیزِپِلشک،اَولندشهرکیگفتهگهعلیآقارِ-

پیلشِ بییه پیش ما شیش مامِله ظُی یومندش خیریه

خیرینوریدنوتمی شده.

هاشیورمیزوگفت:علیسبیلروکریبهنیچه

یبابا.رونیگاکنینچیچیمیگه،اِهِکهامشتی-

ه به یوخین شد، سرخ هیرتش و یوید مری یرت

یستشرارویمیززیونی خیزشدوبلندفریایزی:

بچه- پیل ِ  میگینیسعلیآقا، که ه  ظِی یریا

هانَمیمیخیا ،کاهچِیاندیسر تاایجا.

علیسبیلیستروی یای، نشان گلییشرا زیر مری

شانهمریگذاشتوگفت:

- آ،یکنیمخیرسن کیبمشتی،جیشننیشبها

 حرفت آشیزخینهزن یمیِه کن، نیگا بگیر، گیش به

پاتَ ، بزنی ورجنسان میخیای قرض،یار یمخیی 

روزَشی یه همین بساز، بچه باز برو نَه، مید . میخیای،

خریدار ،ظِییفهواسَتبیشترمید .

ازروی کنارزی،بلنداششانهمرییستعلیسبیلرا

بالگدزیزیرمیزوعربدهکشید:شد،

کریی- پاچ  نامسلمین، میخیا  هانَمی بچه پیل مُی

ظیقد.

رابافاهلهازه گشیی،علیسبیلبهاشهیستمری

نیچه کری، رایهانیچههاشاشاره مری یور سبیل علی

قهیه کشاندنشبیرون تَشر و هُل با و مریگرفتند خانه.

.هانیچهرابپراندیمگدومشتولزییمفریای

قهیه بیرون خیابان، کنار تیانستندهانیچهخانه تا

کتکشزیندوبعدبلندشکریندویاخلباربندیکوانت

یکی و نشست باربند یاخل نیچه یک کریند، مهارش

خانهیورشد.پشتفرمان،وانتازقهیه

از انگاریقطار کری، باز چش  مری سیتکشید، قطار

روی پلآبشدیمبدنشری زیر آهنبیی،رویخدراه،

بیی، استخیانشرسیده مغز تا یری و بیی بدنشکیفته

و تلر نتیانست، و کشید بدنشتیر شیی، بلند خیاست

پلتاریکبیی،هدایزوزهتلی قطارتما شد.بیرونزیر

.دیرسیمونالهچندس ازهماننزییکیبهگیش

بهجانکشیدوبلندمریآهبلندکشیدو همهیریرا

رفت پلبیرونآمد، زیر از بلندشدو یوباره افتای، شد،

 لنگانلنگانرویخدراه آهن، ،رفتیمبا یخدراه

،باخییروییمکدا  ریبهسمتاُمتآباییانستینم

 استحتماً"اندیشید  ری یای،"همین ایامه راهشرا

.زیرلبگفت:سیرسیرکهابلندبییهدای

قرض- پیل می نامرییعلی، نامریی. ر یگینمعلی

 شیشهزن یمزیربارِتبمین ،میآشیزخینهرِ شهرِ ،همِهِ

پَسِتاگر مید ، ماههِ یه پیلقرضبگیر همینُهماه

 بچنِ بزای همیسییابه بارِتنمین ، زیر فروش یممید 

آشیزخانَنِ می علیآقا اما مید ، جنسانیزن یمقرضمی ،

زیایفروش یم زورمِه مید ، قرضانی میشه، وا یَسَ  ،

"بیرونکش یم،پیلظُییوتابَچَنِازحلقیمتکن یم

مریازرویخدراهآهنکنار هدایسیتقطارآمد،

 مقابلمری از قطار رویگذشتیمرفت، سنگیاز مری ،

■قطارپرتابکری.زمینبریاشتوبهشیشه
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 «سنگ مفت، گنجشک مفت» داستان کوتاه 
«پیرمرایحسینعبا »نییسنده



 هاآنگفت  ه»سه » سه ما قصد!«ش»یارند من

من سن از نداشت . ه  تخریب قصد نداشت . مقایسه

با  را پایینآورینیکنفرخیی  بخیاه با گذشتهکه

راگیییِبدوناندیشهبکش .ازهرچیزیه کهکارپاسخ

یحیهلهکهییهاآی .دیآیمراحتکندبد هاآی برای

اندیشیدنندارند.یکیشهمینبیتمعرویکهاززیایی

اهلخری بزرگشنخیانند است: ضربالمرلشده تکرار

کهنا بزرگانبهزشتیبری.

فقدنیست .هاآی نه،مناهلبزرگوکیچککرین

ییهاوقت ییهیشبه اهسالهمان قصارآور یمرو به

ازقصارایههیچآیمینیستکهشمکن یمگیییوفکر

 گفت : باشد. نداشته سههاآنگییی

تازهنگفت این«.ش»یارندماسه«ه»

کجاوآنکجا.

خییش، زع  به که نفر یک

یان تربییبهمنگفت:منمینزییک

 انگار«ش»یکیاز چهکسیاست. ها

نامی راز به بیی.هاآی رایی بریه پی

فانی گفت:-یعنیمن–گفت: اینآی مشکلیاری. با

فانی رفدارمیسیقیپاپاستوفانکسک.اینجابیی

بهسمتهاتراشهتربگیی خیلویقیرهاهینظرکهخیل

منپرتابشد.

هدای بهگیش بیی . .دیرسینمهاآنمنکمییور

خیب »فت گ.دیرسینمیعنی این یکهرفاًیوستان

قصاراستوگرنهمراچهبهاینکهپابگذار جایجمله

بزرگ پای من تازه جیراهاًترها. این و میسیقی اهل

نیست . چیزها بهتر« بقیه از مرا که کسی همان

تربیی،بهمنازخییمنه نزییکظاهراًوشناختیم

روکریبهبقیهوگفت:

.دیگییمراباچهلحنی«جیرچیزهااین»ببینید-

ییگریگفت:اینییگهبدتر،اگرتیاهلمیسیقیوبه

؟ییهیمنیستیچرانظر«اینجیرچیزها»قیلخییت

منفقدگفت ...ا نگفتهگفت :منکهچیزی

 بغل خطاببه منه اشییستیکنفر  یریکه ،

باشد.بشنی ،گفت:وایبهحالشاگرمنظیرشاستای





استای اما یوستیمانبهجا ییگریگفت:

برایمنخدقرمزاست.

گفت :مگراستایاس ندارند؟تازهشماکهاینهمهایعا

وچراهرجایییگردیزنیمیاریدچراازخدقرمزحری

؟روییمیایتانبا دیآیمکهپایاینکلمهبهمیان

زگلیمتبیرونگفتند:بههرحالحیاستباشدپاراا

نگذاری.

اهاح را زینت حری است بهتر حال هر به گفتند:

کنی.

هجی ایهگفت :یوستان!منگلیم کجابییوچراگل

ایندیآوریم میری یر ما بزنی . یتیانیمزهایچ؟ حری

می چه میملتفتهستید گیی گیی .

ییربارهنهفقدیرمیریاینمقیلهکه

 )مجبیرشیییمهرچیزی زی. حری

میانآنهمهزمزمهو بیی یایبزن ،

منمی کاریشیاریبیی( گیی هیاهی،

خاهی فری نه و میسیقی نیع این از

 دیآینمخیش  یکی آن از مراًو

کجایاینجملهایراییاریکهمندیآیمبیشترخیش  .

ا یجیانیوراننیجیانیویهمهاهاحشکن ؟تازهمن

.ا کریهیشیاینبهاینمیسیقیواینآی سیریرایرگ

پشیمانیهاسال که این نه نیست . ه  پشیمان سال.

شایداگریکیه کن یمحسهاوقتباش .فقدبعضی

 را وقت هرچه،گذاشت یمآن کتاب خد چهار روی

 که را د یفهمیمفریوسی یا را مرنیی امیریقصهیا

.تازهشدیمی.چیزبیشتریعاید ارسانرومیرا،بهتربی

مننگفت اینمیسیقیکرخکنندهاستوآی راازخیی

 خیی کندیمبی آی  از را تحرک فقدرییگیمو .

ییهاوقت یای  ه افتدیمکه روی پیل زحمتی چه با

کهبهاتفا یوستانمانبروی بیرونازشهر یگذاشتیم

 کنی ، تازه یان ینمهیایی کنار یکرییمحسچرا یر

مرغونیشابهوچهوچه ز استیکضبدهیتچهار

گیش«اییلاییل»منیرابغلکنی ویریل بیعت

سال پانزیه چهاریه ما از کدا  هر که حالی یر بدهی .

بیشترنداشتی واینیعنیبهه ریختن،یعنیتکهتکه

جابشد یعنی هییت، شدن تکه تکه چن، شدن یزها،جا

همانکسیکهمراازبقیهبهتر

بهمنازخودظاهراًوشناختیم

نزدیک هم بهمن روکرد بود، تر

 ببینید گفت: و جور»بقیه این

 .دیگویمراباچهلحنی«چیزها
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می چه ... یعنی تما  کاستکه تازه پخششدیمیان .

ویرجیبوبغلهرکدا ازمایکنیشدیمزندهشروع

«عندلیبی»و«میسیی»ییهیشبه یکرییمبییوشروع

 شروع نیبت به نفر یو یا یک و بهکریندیمزین

 آن بگیی  نیست بد البته یکلمههاوقتآوازخیاندن.

آواز» » از بیشتر و نبیی چه»یکلمهرایج چه استفایه«

کاریکه یکرییم  یخیاستیمو بدکریندیمهابلبل.

یرآنفصلسالکهنبییندخالیشانراپرکنی .هرکدا 

ازمابرایخییمانیکپااستایبییی وهمهه همدیگر

هابییکه«چهچه»هاو«بهبه»و یکرییمراتحسین

. یختیریمیه بهپا

باگیشیاینبهشیییم یکرییمچراحسیان ینم

 از عامه، از یکجیری میسیقی نیع ییگریهاآی این

 گرفت. اهاًفاهله یاری ضرورتی جداهاآی چه ه  از

بهجای سالگیآی  شانزیه یر چهضرورتییاری بشیند.

و اندوه مسیر جایتحرک، به شایی،

پیشبگیریومیلبهکرخشدنرایر

و شکست کرین مهیا و شدن یور

وزمینکناره یهاخیرینگیریوانزوا

 عاشر و ویهاشدنتعمدانه احمقانه

آهونالهسریاینوگرینکجکرینو

و کیه به برین پناه و گفتن شعر

.هانیهم بیعتوچشمهوآتشو...

براهانیا البتهحا بهخیی میگیی . یآنجماعترا

بیرون یهنشان از استای یه گفتن، استای بار هر با که

افتاییم اینهانیاشدینمکه یوستان گفت : گفت. را

هرفاً ریت یجملهیک و زیبایی شما چرا است قصار

هاکلمه رها ازاهایدیاکریهرا ینبالمابه به ها«ش»و

؟دیگرییم

نبییه منظیرتاستای پساگر کسیگفتند: پسچه

بییه؟

مگرتییاینملکفقدیکاستایهستکهاو ًگفت :

 فکر نامش، ذکر به نیاز بدون بایددیکنیمشما همه

بفهمندچهکسیویرثانیمگراستایاس نداری؟تازهمن

بیست یا سال یه کن فکر تی  ی نی، یکزمان خیی 

استایاستایگییقهاری ویهمهمرلا بییهسال، شما

آسمانیهنبازکریهواینآی کههنیزه کری یمفکر

 از و سن هایلیخیوستشیار  بهاشی رفدارکه را

 زنندیمسینه خا رشرا بیشتر زمینخیاه یم، روی ،

 سه هنیز که اینمالزمانیبیی اما است. ه»افتایه را«

و«مرلیپینتی»و«ونگیگ»و«نیچه»نخیاندهبیی واس 

وحتیشاملیونیما«مارسل»و«اسیر ی»و«اونامینی»

زحمت، پستکلیقاینهمه بیی. نخیریه گیش  به ه 

؟شیییماینهمهخینیلکهنیماخیریچه

  مگرکسی دیشنیماما ماباًیتقر. گفتند: یکهدا

از باید را استای حساب نداری . چیزها این به کاری

بهکاربریندکهایهجداکری.کلم«اچهه»اینیان ینم

گفت شییینم نبییند. که نفر یه و نفر یو یکیا گفت.

ندار . ه  کرین مقایسه قصد ندار . کاری قصدمن نه

مقایسهیار ونهبزرگوکیچککرینکسیامامناگر

ازشد یمبیی راستشناراحت–استای–جایاینآی 

ازهر ؛شیییمگروهی،آخرمگرقشرواینهمه رفدار.

ازتحصیلکریهویانشجیبگیرتاکارگروکشاورزوجیش

نیی هشتای مری پیر تا بگیر ساله یوازیه نیجیان از کار،

آتشه یو  رفدار اینهمه آی  که یلیلییاری چه ساله.

 باشد؟ کهاحتما ًیاشته یکجایکار

 ه  بلنگدیان ینمخیی  باید چیست

یاشتهباشدوکهآ ی اینهمه رفدار

یریغازیکمنتقد.حتینهیکمنتقد

هرچه باش  اگر من حسابی. و یرست

می باشد شده ییر که فکره  به افت 

اهاحوتجدیدنظر.کجایکارمنایرای

سینهیکنندهیاریکهاینهمهتحسین

چاکیار ؟قاعدهمگرایننیستکهآی همیشهیکعده

نصقنصق،یاریاشتهباشد،یکعدهمخالق؟حا  رفدا

نهبهیک.بههرحالبایدکسیباشدمراًیوبهیکیا...

کهمخالقتیباشد.کهتیبیفتیبهفکربهروزشدنونی

آنهمهمخالق ه اگر نیما خیی ... اینچیزها شدنو

 با که افسانه»نداشت » گرفتیمته به که هاافسانه.

یستیپیم و ققنی  به کارش چهیان ینمو و چه

دیکشینم خیشخیان، مرغ ققنی ، آوارهیآوازه: جهان/

مهیا بی استکه هنری چه این تازه ... وزشِ از مانده

آی  رفدار هماناول، از بی یکرین، .شیییمشدن،

مگرنهاینکهبرای رفداریازکسییاچیزیبایدبهآن

آ کنه به چیزیرسید؟ به ایناستکه مگرنه نرسید؟

رسیدنوقتیلذتبخشاستکهمستلز مرارتکشیدن

با باید آی  که است این مگرنه باشد؟ ریختن عر  و

قابلیتیرکچیزیرا هرچه، عر ریختنیا خیاندنیا

چیزی براییرکهر باید استکه این مگرنه و بیابد؟

آمیزشنیترک آمیزشیید؟اینچههنریاستکهبی

 تمام که کاست شدیمتازه
 شروع درشدیمپخشزنده و

یکجی ما از کدام بغلهر بو
 شروع و بود بهمیکردیمنی

«عندلیبی»و«موسوی»یوهیش
نوبت به نفر دو یا یک و زدن

 بهآوازخواندن.کردندیمشروع
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یریافت؟اینچهچیزیاستکهاشهمهشیییمه  را

برآناحا هیافت؟بهگمانشیییماینهمهراحتوزوی

 من–من نظر به نگفت  بخیری،-حتی بر کسی به که

گفت :بهگمانمنهنریکهیرآنامکانابداعونیآوری

ونهنباشدیاک باشدبههمانمیزانقابلاحترا است.

بیشتر.

یکنفرگفت:بهتراستکسیکهچیزیرانفهمیدهو

هاحیتشرانداریاظهارنظرنکند.

اظهارنظره  .کن ینمگفت :چش منایعاییندار .

-شایدکمیعصبیشدهبیی –گیی بهنظرمنفقدمی

خییشقابلیخانیایهکسیکهرماننخیاندهفقدبرای

اینجا بییکهیوبارهیایشانیرآمدوبرایاحترا است.

 یست و سر پسشکستندیمپاسخگییی را همدیگر و

چنانهیجانیشدکهنزییکهاآن.حتییکیاززیندیم

رایربیاوری.اشییستبییباانگشتچش بغل

 مگر میهانیهمگفت: چه بریی اس  یان که

؟یلیلیاندیهبیحا هرچه،آوازخیاندنبلد...«اومانیمانا»

راباه یاشتهباشد.هنرهایهمهنداریکهآی 

مع قیا  این من یوست کتابغالفارگفت : است.

آی بر بهشعیر اندیشهاستو آوازگریییممرتبدبا و

ذوقیاست.مناگرهدای بدباشدهرچهه یمقیلهیک

 خیب کن  تاش یکشییینمکه کتاب خیاندن اما

ست.بعدهمانکسیکهنزییکبییچشمشیرانتخابا

یرحالی–بیاید کهاشیسنتلبا یگیشهکهیاشتبا

 میسیقی، نت یو»یان ینمعکسیک » فا»یا رویش«

بیی شده حک را چشمش گفت:-گرفتیمآب یرآمد

ییهاآی چکار؟کتابمالخیاهدیماستایکتابخیاندن

 حس که یارندکنندیماست ک  چیزی خیاهندیمو

جبرانکنند.

خینتازهخیرهشدهبیی ،یهاقطرهکهبهحالیمنیر

گفت :اینشد،یاحریحسابپاسخنداری،یاسن مفت

یای به لحظه همان و چیزی همچی یا مفت، گنجشک

هنمایشنام یستای و افتای  یینسکی اوژن بهاز را های 

■تسلی با بری .ینشانه



یدگراهیسرل،ههگل،-۰

،یکعدهازجملهیکزنومدهایهندلنمایشنامه-۲

کهنسالمنتظرندکهاستایبیایدوبرایشانسخنرانیکند.

کهفهمندیمدیآیمووقتیه کهدیآیمامااستایییر

جمع میان از یکی و یاری کاه یک فقد و نداری سر

 افیاست.چهکار؟کاهکخیاهدیم:استایسردیگییم
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 «ی عزرائیلنوچه» داستان کوتاه 
«فریدلیدانیک»نییسنده

 

بذرافشان یکتر که بیی شده مسجل همه برای ییگر

 بخشنحسی حضیرشتیی استو هرآورییمبدقد  .

ویااوبرایاحیایشدیممریضیتییکشیکاوبدحال

 با یسرشحاضر شدیمقلبی استرناییمرییم، هیچ .

ک ه  نداشت. کهوجیی رسید جایی به کار ک 

یبرنامهکریندیمتربییند،سعیسابقهکهباییپرستارها

بذرافشانشانیکار یکتر کشیک که بگیرند  یری را

 ییهاآننباشد. که یایسابقهه  یاشتند کمتری

شانسنبه نبیی، پرزور سرپرستار شانیهافتیشپیش

هاآنیکتربذرافشانکشیکبیی.کهییهازمانبهافتاییم

وبههرشکلممکنسعیافتاییمشانییوزارک ه ک 

خییراعیضکنندیاییبتکنند.یهافتیشیاکریندیم

همین کسیوضعیت از که این بدون یاشت ایامه  یر

هدایییربیایدواینمیضیعفقداسبابشیخیوخنده

والهرماهخان تیسلیشدهبیی.تااینکهیکروز برر

پرستارهاراتییاتا کارشجمعیهمهسرپرستاربخش

 تا شیی.ییربارهکری هحبت بخش روزمره مسایل

تامشکاتحلشیی.شدیمکههرماهبرگزارایهجلس

 روی ه  کیپ تا کیپ بییند.هایهندلهمه نشسته

ییهاآن خمیازه گهگاه بییند کار شب .دندیکشیمکه

ه کهقراربییتازهشیفتشانشروعشییهیبهییهانآ

 نگاه بخشکهکریندیمساعت سرپرستار تیسلی خان  .

 جلد سررسید بیی، نشسته میزش رااشیچرمپشت

 از یکی به نگاهی و کری باز آنیهاهفحهجلییش

بعدیرحالیکهازپشتعینکقاب اشیمشکانداخت.

عزیز برروالهرماهجمعهمکاران"،گفتکرییمنگاه

 تا ازییربارهشدی  قبل مشکاتبخشهحبتکنی .

می شما از کن  شروع رو هحبت  که اگهاین خیا 

همسئل کهای هست بخش میری یر چیزی میریی

سراغدیخیاهیم بر  من بعد تا بفرمایید کنید مطرح

."نکاتیکه ز یید باشمامطرحکن 

کر  برروالاینهمهبهه نگاه کسیهاجلسهیند.

چیزیبرایگفتننداشت.اماثابتیپرستاریکهتازهیک

تربیی،یرجیانهمهماهبییکارشراشروعکریهبییواز

،خیلیبیمقدمهگفتدیجییمحالیکهتندتندآیامس

" به من تیسلی یار .یهافتیشخان  اعتراض خیی 

بذرافشان.بااینیکترافتهمنمییهافتیشیهمه



این خا ر به که یونید می ه  خییتین

"رید.اآقاچهوضعیتیبخشیرستشدهامابهروتیننمی

 انگار تیسلیکه ثابتیرااهاًخان  حریزین انتظار

روی هایاشیهندلنداشت، گلییشرا و تکانیخیری

کاریمرل"کریوگفت تازه خان ثابتیاینکهپرستار

قابل من برای باشه بخش وضعیت نگران اینقدر شما

منظیرشماازحرفتینواقعاًش تقدیرهامامنمتیجهنمی

 که وجیییمسئلهاینه من بخش تی مدیریتی ضعق

"؟یاره

حالیکههمچنانآیامس حالتیدیجییمثابتییر با

نقطبی به که حالی یر و هتفاوت نگاهای پنجره روی

کرییم من"گفت نیس مه  بخش وضعیت من برای

 این هست . وضعیتخیی  سنگینکهیهافتیشنگران

تییهمشینه بایدمریهبییچ بهخا ربدشگینیاین

کنه.حا اگهضعقمدیریتیتیاقاییکترمنینگرانمی

"شهببخشهسخیببایدحل

و بیی کشیک قبلش شب که پرستاری هبایی

یهاچش  بارااشکریهپق بیی، یاشته نگه باز زور به

ضرب هیست گیشیای با یاشت که کاشانی به آهسته

"اینییگهکیه"زیوزیرلبگفترفتیمهمراهشور

ثابتیبزارعرقت"کاشانیه سرشرابلندکریوگفت

 یکریینمخشکشه.وا ماه سابقهشمابییی جرات

."حریبزنی جلییمافیقمین

آن ری تکیهاز برانکار به بخشکه کرامتبهیار اقا

 تسبیح یاشت و بیی چرخاندیمیایه ه "گفت بدبیراه

گهوا .بایدفکریبهحالاینیکتربذرافشانکنی .نمی

چهگناهیکرین.بهنظر یهنامهبنییسی برایهاضیمر

."روبخیانحراستتاعذرایناقاییکتر

سیگلیسرپر که رویهندلیقاسمیرای و بیی ستار

،نیشتیمکنارمیزاونشستهبییویاشتهیرتجلسه

من"یستازنیشتنبریاشتوروبهخان تیسلیگفت

 بهتین خیاست  بار بغرنجگ بچند یاره مسئله این که

فرهتمی اما کریه ایجای بخشمشکل تیینظ  و شه

."نشد

فتزیهخان تیسلیکههمان یرمتفکرانهوکمیشگ

 گیشیهاحریبه یاییمهمه ه شیهاانگشت، به را
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وا منخیی متیجهاینمسئلهبیی ."گرهکریوگفت

وظایقمنباشه.یطهیحاماخباینچیزینبییکهتی

همه اینجا اومده بذرافشان یکتر که سالی یک این تی

هاضیمر بیین. راضی نسخههاصیتشخازش هاشو

تییشیفتشمریضمشکلینداره. که اینه فقدمسئله

ما بهچهعذریبایدبرایحراستمراًا نبدحالنشه.

ازنظرپزشکیه ایشین.مشکلاخاقیکهنداره. یاری

"شیننداشتن.هیچقصیریتییانجا وظیفه

اتا یکتکهیگیشهفهیمهخان کمکبهیاربخشکه

یجعبه زمیشدهباز روی را ومقیایی کریه پهن ین

نشستهبیی،همان یرکهازتییمشماییکهکنارشبیی

وتییظریفلزیجلییکرییمپنبهبرمییاشتوگلیله

یهنفر لس "،گفت:ختیریمیستش این لس شده.

 اشرببدشگینی هی من وا ... قبیلگ بگذاشته. شما

هیچ نره بین از  لسمش تا و شده  لس  این نکنید.

ریشنمیکا بندهخدا کهتیشیفتییهاضیمرشهکری.

"شن.اونبدحالمی

یر تیسلیچش  بعدایهخان  رفتو خان  فهیمه به

 گفت و کری بقیه به را هحبتش همشهانیا"روی

.تییقرنبیستو یاکریهخرافاته.چرندیاته.ماتحصیل

  یکنیمیکزندگی خانی . تییبخشمنلطفاًفهیمه

اینخزعهحب بدشگینیچیه.تاز  لس و ی تنباشه.

"بیسیایوک فهمه.یهاآی همشمالهانیا

وسرشپایینبیینیشتیمقاسمیرایهمان یرکه

ورهایفالگایناهمشینیهریزپاشینتیخینه"زمزمهکری

."هاسترمال

نهکهتی"میانحریقاسمیرایپریدوگفتکاشانی

؟هفتهپیشکیشمارهتلفناونزنهیرینماهاًخییت

هابچه.کیبییگفتخیاستیمگیرهروکهفالقهیهمی

."رهیگباینجابرامینفالاییبهیهشببگید

من"قاسمیرایکههیرتشبرافروختهشدهبییگفت

برایمنجدیاهاًکن یمفقدبهچش فانبهشنگاه

تحصیلیخانیایهزها.مانیست.اعتقاییندار بهاینچی

هکری ای اهاًیاری  چیزها کهنأشیراین نیست ما

."ک تفریحکن یهخیاست یمینبالشباشی .فقد

گفت بیی آیامسبریاشته جییدن از یست که ثابتی

یار " اعتقای من گفت"ولی تیسلی خان  به رو بعد .

حرییبچه" هرزیینمبرایر  بیی. شیشسالششده .

یه پیش برییمش اخرش نکری. فایده بریی  یکتری

نیشت،گذاشتی تیبالششراشبیعانییس.اون یهوریی

.شدینمبعدازیکهفتهبهحریافتای.خییمین باورمین

."ولیمنخیی بهچش خیی یید 

وا بهخدامن "هبایییرحالخمیازهکشیدنگفت

.من اعتقایدیکنیمحملهه بگفت همهتینگ باومد 

و اینیر ماشینالنییمینیایتینهیزییدن. کری . پیدا

اونیرزیی هیچیبههیچی.اخرشرفتی پیشیهآینه

بیناونآیر یقیقشیبهمینیای.گفتتییشیرازهتیی

وسایلشروه بازکرین.یهمهفانخیابینگذاشتنش

 ماشینتین گفت پلیس هفته یه بعد یهخاهه تیی

یزیهروه برامینیافهیقشهرستانپیداشده.یاروحتی

"شرحیای.گفتسبیلیاره...

گفت و قطعکری تیسلیحریهباییرا سهب"خان 

 ه هابچهییگه سر چیه خزعی ت این خیبه؟ حالتین .

اینیهمه.ایناچهربطیبهیکتربذرافشانیاره.دیکنیم

."ازتینکن یممنتعجباتفاقاتتصاییبییه.وا 

گفت بیی، یورمچشپیچانده کرامتکهتسبیحرا آقا

اعجاز" ییگه ولی نیستی معتقد شما تیسلی خان  وا 

نمییهاهیآ کری.قرانرو انکار ایتالکرسیروشماشه

 انکاریکنیمانکار هان؟...یکنیم؟یعایسماترو اما؟

نایرستهایبعضخب هانیامرل لس وازشینیرراه

می استفایه فکر گفتهباشن.پربیراهابچهکن ینمکنن. ه

می راست خان  فهیمه ایمشی باید  لسمی یاریبگه

."بشکنه

 سررسید تیسلی رویاشیچرمخان  از و بست را

 نظر به کافه شد. بلند اتا دیرسیمهندلی یر ی  تا .

من"شتوگفترفتویررابازکری،بعدبهسمتمابرگ

یرستهابچهبهخا رایتشاشیکهتییبخشوشیفت

 هحبتی یه بذرافشان یکتر با چیکن یمشده ببین  .

می خییشچیه. نظر میقطعاًگه. این که یهیقضیونید

 لس وجایوویعاووریخینیبایدتییهمیناتا بین

 نشدی مینهبخییمین مضحکه بیرون"تا اتا  از بعد .

ت.رف

***

یکتربذرافشانوسدهماناتا جلیی فریایآنروز

میزخان تیسلیایستایهبییویاشتبهمقدمهچینیاو

ترکنارپنجرهسرشبه.قاسمیرایآن ریکرییمگیش

فهیمهخان ه همانجایایهنیشتنپروند و بیی گر 

شیهاپنبهییروزییاشت گلیله تیسلیکرییمرا خان  .

بعد گفت کرین پا اون و پا این کمی یکتر"از آقای

بیایید خیاست  ازتین شد  کارتین مزاح  من ببخشید
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پرستارهامطرحیجلسهییروزتیایهاینجاچینیهمسئل

یرمیین خییشما بییوگفت با شدکهمربیطبهشما

چار حلی راه بلکه هبزار  بیای مسئله این کنی . پیدا

مطمئن شماقطعاًهوجییآوریه.خیب...نظمییربخشب

با مرتبد که چیزی هر یار  ازتین که شناختی با ه 

"بهبییوضعیتبخشباشه...

کتاب چند راستش یست تیی که بذرافشان یکتر

قهی کیق یک و هسنگین یستای با و بیی گرفته را

بی سر ییگرش را خان خاراندیممییش حری وسد

 گفت و یوید یاحتماً"تیسلی هست . شی  من گفتن

"میره.آره؟بدقدم .با سرهرمریضبدحالیمیر می

ایهخان تیسلیعینکشراازچش بریاشتوتکسرف

ا ...نهآقاییکتراینچهحرفیهماجسارت"کریوگفت

 هابچهنکریی . اینگفتنیمفقد که عجیبه کمی این

.خیب.منبهشینگفت افتهاتفاقاتیارهپشتسره می

ماهستند.منیهاپزشکاقاییکتربذرافشانازبهترین

 گفت  کری  بخشمااهاًیعیاشین تی نباید حرفا این

".شهبمطرح

 بذرافشان باهاکتابیکتر و کری یست به یست را

 رویاشیخالیست را کلفتش شیشه و بزرگ عینک

گفتنیمه ببلیتیبیمارستانق"با زیوگفتاشینیب

منبهینیچه البته بیی. پشتسر  حریزیای عزراییل.

وقتیکار یرستشدخا راینحرفابیروننییمد .ولی

جاخیشحالشد .گفت شایدتیمحلکارمنتقلشد این

خ اتفاقات این از وقتیجدید  یون ... نمی نباشه. بری

خهمگهجاه این یرشدییگهخییم شککری .آاین

...نمییون وا .تصایفیه.اماحا گفت یمهااولشه.می

"خیی ه شککری .

جابقا هندلی روی را خییش رای یرسمی و کری جا

کهازمقنعهازمیهایبلیندشدهایهحالیکهیست اشرا

میزی هیرتشکنار از بیی زیه یکترآ"گفتبیرون قای

هییگههرمریضیروببخشیدولییهک ازتصاییگذشت

اخهیکک عجیبه....یریمکهشمابرایاحیابا سرش

یاری .ایهتحصیلکرییخانیایهوا ازشماچهپنهینما

خیا یامایمینه جراحه.همسرخیی فی لیسانسه.می

اینایهمهامروزیهستی .ولیخیببایخانیایهماگ ب

زتصاییبایدیاشتهباشه.یهیلیلیییراکن یممنفکر

 سال چند تا من خیی اشهمهخیاهر یخانیایهبا

...شت.نهاینکهچیزخاهیباشهولیهمسرشمشکلیا

راشبییگهیههمسایهیراومدبهماگفتاینروسرعقد

"یعانیشتنکهمحبتشازیلشیهرشیربیای.ییگه...

این"فتحریقاسمیرایراقطعکریوگخان تیسلی

"...اقاییکترفکرمیکنها نحرفاچیهقاسمیرای

رویمیزخان تیسلیگذاشتوهاکتابیکتربذرافشان

.خییمن گیجشد .کن ینمنهخان هیچفکری"گفت

.ذهن رهینممیند تیحکمتش.ییگهیستوبال بهکار

باخیی   لسمیچیزییرکارواقعاًنکنهگ یمیرگیره.

."باشه

تیییستشراپرتکریتییظرییپنبهفهیمهخان 

هی"فلزیوهمان یرکهسرشپایینبییزمزمهکری

. لس شدیهیچراهییهینممنمیگ هیچکسگیش

."ه ندارهبایدبشکنه

 تیسلی یهاکتابخان  به را بذرافشان یگیشهیکتر

نمطرحیکترحا کهشماخییتی"میزشهلیایوگفت

حقیقتشدیکنیم هابچه، ویمسئلهاین یعا و  لس 

رومطرحکرینولیمنجلیشینایستای .اماخیبهانیا

مرلشماه شککریین...چیایهوقتیای تحصیلکری

."وا گ ب

برایوضیبا زیهبییوشیهانیآستاقاکرامتکه را

نکریکههمانواریاتا شدهبیی،نگاهیبهیکتربذرافشا

ریش به متفکرانه و بیی ایستایه اتا  وسد  یر

.بعدبااشارهازخان تیسلیدیکشیمیستاشیپروفسیر

قاییکترخییتینیناراحتنکنین.آ"اجازهخیاستوگفت

 نداشتید. قصیری هیچ هلل الحمد  یرشما این حکمت

نمی که ما رو ییگهمسایل اهلش. به سیری باید یونی .

."بهخدادیسیرب

بیرون که خیاست کرامت ازاقا یست با تیسلی خان 

بذرافشان یکتر کنار و رفت آهسته خییش بعد بروی.

ز و ایستای گفت وار می"مزمه چی اینها؟ یکتر؟ گی

امتحانشکه حا  یاره. سراغ آیمشرو ما خان  فهیمه

."ببینی .ها؟بگی ؟اییبضررینداره.بگی 

ننگاهیبها رایکریوخییرابهسمتیکتربذرافشا

نشست،نیترکینزی آن روی وقتی و سراند هندلی

نفسشراباهدایبلندبیرونیای.

***

اختر العبینوسایلشرارویمیزخان تیسلیچیده

کریه، یکسن نمککهتییآنفنریفلزیفرو بیی.

یککتابیشهیشیک فلزی، یکلییان فانیسی، چراغ

کهنهباجلدبرزنتینخنماشده،یکشاخکیچکبزکهاز
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سبزرن یپارچهآنیککشآویزاناستوچندتکه

یرشتزیهبیی.خییشیگرهراچندتاهاآنکهیکیاز

چین یامنبلند اشینیچکه ،شدیمرویزمینکشیده

اتا  دیچرخیمیور کنار هاکنجو باردیرسیمکه چند

راست لبشدیمخ و چیزهاییزیر یکترخیاندیمو .

کجبذرافشانوسداتا رویهندلینشستهوگرینشرا

روبهبا بیی،هاآنرا یریکهکقشیهایستکریهبیی.

رویزانیهایشگذاشتهبیی.معلی نبییبهخیاستخییش

یابهیستیراختر العبیناین یرینشستهبیی.هرچی

 یلاشافهیقبیی را ه سیزاندیمآی  خان  فهیمه .

لبیگیشه زیر چیزی چه نبیی معلی  و ایستایه اتا 

ذرافشانچرخیدویوریکترببیناختر العبعد.خیاندیم

میکلتی"پشتسره گفت یعاهاییکهخیند  با اگر

حاضرشدباتیهمراهیکنهبایدپیلخیبیبهمنبدهی

"قبیل؟

 با بذرافشان یریهاچش یکتر و نگاهشکری متحیر

."قبیلقبیل"نهایتباعجزگفت

 تیی از و برگشت میز کنار بین  الع یجعبهاختر

 یک آوریه خییش با که یاری یر فلزییکاسهچیبی

تییشیش از بعد گذاشت. رویمیز و ایهبیرونکشیدی

کدروکریقکمیآبتییآنریخت.کتابکهنهراروی

گذاشت. تیسلیکاسه خان  میز پشت و رفت خییش

رابهه چسباند،بهحالتیکهشیهایستایستایوکق

بعدشیهاچش .خیاندیمانگاریارییعا زچندارابست.

 گفتشیهاچش یقیقه و کری باز سیاهی"را جایوی

با لشکن خاصمیش بتین  اگر شیولیسخته.دی.

یوکریهبهاینچراغخیلیسخته.اگرمیکلیکهتیراجا

هشیش ای پیدا نجات بزنه بایدیکنیمضربه ه  بعد .

."روقربانیکنهایهمیجییزند

سن نمکیکهفنررایاخلآنفروکریهیاخللییان

فلزیکهازقبلپرآبکریه،انداخت.بعدبهیعاخیاندن

ایامهیای.یکتربذرافشانهمان یرباگرینکجحرکات

ن زنرا فهیمهخان ه کرییمگاه بستهشیهاچش . را

 شایدیهیقیقخیاندیمبییوهمچنانیاشتیعا بهایه.

اختر العبین بازشیهاچش همینمنیالگذشتتا را

آن حالیکه یر و بهکری آوریه بیرونیر حدقه از را ها

ناگهانفنرازتییلییانبیرون جهیدوبهلییانزلزی.

خیریوآنراشکست.یکتربذرافشانانگارچراغیشهیش

تکان باشد، خیریه جا ا رافشکه به نگاهی خیری.

انداختوبعدیوبارهچش یوختبهاختر العبینکه

 شیهاانگشتحا  روی که کتابی یور فلزییکاسهرا

.خیریندیمتندتندتکانشیهالب.چرخاندیمگذاشتهو

اختر العپبییبدیتییاتا  ازروییچد. بینکتابرا

تییآنیک از و یستکری بریاشتو یقیربایهکاسه

گره بلند میییرشتو تار گرینشچند یور که مریه

زریوکریفشرایهایندانکهایه،یآوری.باخنداندزنده

 گفت کری با ل"نمایان رو جایوت کری. قربانی میکل

."بدی بههکری.بایدانعا خیبی

یهحنهیکتربذرافشانکهباحالتیکهانگارازییدن

."یعنیتمی شدییگه؟"روبهرومشمئزشدهاستگفت

لب زیر و جایشبلندشد از ا ."یریدبعد مسخره

."مسخره.مزخرفه

رابازکریوباحیرتا رافششیهاچش فهیمهخان 

بذرافشان یکتر به نگاهی بعد کری. نگاه گفترا و کری

اتا سریشده" منحسشکری حضیرشیحسکری .

"بیییکتر.خیلیسری.
یکتربذرافشانکتشراکهبهپشتیهندلیآویزانکریه

"تین بر ؟تمی شد؟با لشد؟می"بییبریاشتوگفت

اختر العبینکهیاشتمیهاییورگرینقیربایهراباز

بدجیربراتبستهبیی.هربلهولیانعا من؟"گفتکرییم

روشکارینیشبخیایکیبییهبدیشمنییاشتهباهات.می

."کن ببین کیبییه

که حالتی با و رفت یر سمت به بذرافشان یکتر

نهنیازینیست.همینکه"گفتیاییمرانشاناشیکافگ

.".بهفهیمهخان پیلیای انعامتیبدهسهبرهینمکسیییگه

بعدازیربیرونرفت."استغفراله"بگفتزیرلبعد

قاسمی و ثابتی بخش یکترتیی بییند. شیفت رای

خندزیند.بذرافشانراکهییدندبانگاهیمعنییاربهه لب

یکترثابتیبهبقیهوقاسمی رایبهخان تیسلیپیامکزی.

،اندنشستهبذرافشانبدوننگاهبهپشتمیزیکهپرستارها

بخشخ چندارجاز بدهد. را یاروها که رفت ثابتی شد.

بیرونیویدوبههااتا نگذشتهبییکهازیکیازایهیقیق

قاسمی هحبت همراهش گیشی با یاشت که ،کرییمرای

تنگی۲۱مریضتخت"گفت زن بزنیکتر. خان علیی. .

."نفسشدیدیاره.فشارشه افتایهپایین.زن بزنیکتر

سرابههماناتا هلهترالییاروهایاورژانبعدباعجل

قاسمی بریاشتتابهیکتربذرافشانیای. رایگیشیتلفنرا

بهکسیکهپشتگرفتیمخبریهد.همان یرکهشماره

گیشی گفتخد مریضبرمی"همراهشبیی گریه؟یعنی

 ■"چیمیشهحا ؟
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 «تجیر» داستان کوتاه 
«زینبگشتیل»نییسنده

 

پایینپ بیی نخیییرن افتایه زنچن یچانه و بیفه

.پتیییکرییم،زیرورویشانهارختخیاببهحج زییم

حاش یبا زیر از شده نما نخ کشید:هارختخیابه بیرون

بر یم" کمر  وانداز یبزیر کت بیمارستان زمین رو ،

"کیل خشکمیشهتاهبح!!

رن یتهلپیرمریخیرهبییبهکمدبلندیو کناربیفه.

کمدایهقهی لته وسدیو بیی پریده گیشه چند یر آن

سهینهیآ آینه پایین و یرها عرض ه  بیی قدی نی 

کشییبزرگ،چندعکسرویلتههابییازمجات.نمای

ییگری و ینج جایی یر ویایی آپارتمان، مجلل سنگی

 چندسیاهچایربییکناره تییلبیابانو...

یرمریبهکلمنرویچهارپایهنزییکشد.لییاناستیلپ

تیکتاکساعت با کلمن شیر زیر

گرفتیمآببهگلیایهیییاریقطر

آب پرکری را لییان شد، خ  سررا

کشید.

را زنپیچانه زن. کنار چندکزی

بستیم جا بیفه.یاییمو روی

کهگیشهپنجره،گلدانلبهپهنوکمرباریکبلیریبیی

 ی یهاشاخهاز سفیدپیدایشکیفهچنداشبستهتار

بییومگسیرویشکیفهسفیدیخشکیده.

 پنجره. سمت رفت کشدارهاشهیشزن آبی پریه را

هایپریهقسمتبا وپایینیولتهمیخپیچگرفته،کش

سی هیایپشتتلییزیینهمراهسی تلفناز بیی. شده

شدهبیی.یرزجاکیلریبیرونرانده

هایریزسفیدابریشمیبییباگلیبافتهرویتلییزیین

مرلریبافتهیهاگیشهمروارید ایی.وسطشانویرشت؛

وپشتنمایایهبییبهتلییزیین.زنهاکنارهرویهفحه،

بیرونزیهبییکهایهلبهپریهراکنارزی.تییلنخلتیی

آنراپاهایخییزنبیرهایوحشییرتا  سازورقص

.کریندیمپنهان

بهیر مخزنآببییوکنارشقفسبزرگی. پاینخل،

ب پر قفس کق خیریه، تاب قفسسیمی پرهایباز یی

گند وجابهجافضلهکهتایهایانهایپرهارنگیو ب

.دیکشیمبیرونقفس

وسهگیسفندچرخاندیمجیانراییدکهباهییورسر

سمتمریداری.جیان،انگارکهفهمیدهیاییمهپرواررایل

انداخت را یستش تیی سیگار کینه کری. یرن  باشد

کنار زناز گریاندسمتپنجره. رو پاسارشکری. زمین،

پنجرهپسرفتوکلماتیزیرلبزمزمهکری.

نمیررویهیرتشانداختهیهیچفرمرینگاهکری.یبهپ

هتهییهبا یقابپنجرهبازبیی.بهاتا ییگررفت.یریچ

ایهبیی.نرمهخاکیرویاجا سهشعلهنشستهبیی.قابلم

خالییمرشدهبییرویاجا .

نفس سقفی پنکه ظهر از یخچالیاییمهفتبعد به

.افتاییمگیشهاتا .میتیریخچالگاهباخرخریازنفس

یخچال کیقکیچکتی از کری. باز را یربیخچال زن

مدایکیتاهوبلندوجعبهپییرسفیدکنندهزیهبییچند

بیرون.وسایلیاخلکیقآرایشرامرتبکریوزییشرا

ازبینقرصایهبست.سرمهیانینقر

 یخچالیهاشهیشو یرب تی یاروی

بیرونکشید.

قابعکسروییییارخیرهشد.به

سهنفرپشتبهیییارمشبک ایی

تریش بییند. پارچههایستایه هایسبز

 مرییییگیشهچند بیی. خیریه گره مشبک تیییار

یککع سفید یکخال پیراهن و کهربایی شلیار سبا

، ریهانهیستادیکشیماشلهیشهکی ریوزنجیان

مانتییبلندانشانایستایهبییبایگر.یخترینیجیانمیی

زرشکی.

نیییبییوپانهکهرباییروبرویآینهایستایقابچیبیآ

ویتراییآ رن قرمز با خ نه و بیی:پرپیچ شده نیشته

"عاشربیانتظارمایر"

ن به آرا قل سریسرمهشیهاچش پلکزی. نشست.

سیاه مایع کشید. ییگر چش  به بعد و یکچش  به را

برگشتبه"جین !ننه!":شیهاپلکیلیظنشتکریتازیر

زی هدا بییبهاتا مجاورمریرا کههمچنانتکیهیایه

مخدهکناربیفه.کنارشزانیزی.مریچفیهراپایینکشید

رابازکریبهرویزنواوقطرهراتکانیهاپلکازهیرت.

هایمری.یایوچکاندگیشهچش 

آویز قفل تیریپشتیر حصیریو کاه یزن زیه،

هفلزییار.چندحلقیییرویهاخیمسفیدآویختهبییبه

 سفید ییهالبهوهلبیی خاکستریو چندپر و تیر

روبرویآینهایستادقابچوبیآینه
رنگ با آینه پایین و بود کهربایی
قرمزویترایپرپیچوخمنوشتهشده

 "درعاشقبیانتظارما"بود:
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یهاچشمه ییده آن پنکهشدیمپیسیده بای که

.بهمیخییگریآتشگریانیآویختهبیی.لرزاندشانیم

تنیر ورقروی را یییار ا راییکنج پیشانده، آهنی

نانسیختهویهاتکهتنیرگلی،یویهگرفتهبیی.ییارهیی

بهنی سیخت ریختهبییپایتنیر.هایارهییهچسبیده یا

پروکاه.قلیانیشکستهمحی هسیمانیجابهجاپربیی

گیش گلی، یور تابخیریه پیچ نی با بیی.ایهکه افتایه

یک رییستهایهکنارشماهیتاب تهنی سیخته، با یار

فرورفتهوچندپرکاهچسبیدهبییبهآن.اشیارهیی

هرا وزن آب کری پر مخزن از را تنیر کنار حی

گیراندوروبروینخلایستایآنراگریانراپرزیال،آتش

هایشانجیجهوهاخرو وگریاندش.جیانرایید،مرغو

می مریداری از ورا نر  میهای قفس. سمت راند

جلییسرک پشتشدهواشییخرما

 تا سر پشت .دیرسیمهاشانهبلندی

کمیسیختهبیی.شیاهگینه

سا زنعمی! -

 ؟یدیکشینمسا زحمت -

 چطیرهنجمه؟! -

 "شکر!"زننفسعمیقیکشید:

میانویکیرهاجیجهمرغوخرو ، یجیکجیک

سمتقفس.بریندیمبیمیلازپسباهییجیانهجی 

"چش بهراهتبیی!":گریاندیمزنهمچنان

برسیناگهبیکاربیی سامشخیلیگرفتاربیی ازهبح، -

 ...هبح

رابکن یمحرفشراخیری:تشگریانبده!خیی چا 

 عمی!

 نهکارینداره!خداگرفتارتنکنه"زنرویشبرگریاند:

 "بیشتر!خیی میر پرستارییختر !

یستگریاندوزیرلبچیزیزمزمهکری.

 آمد و رفت میان نیر سالنهاآی ذرات تی بیی معلر

راهرو.بیمارس تی سالنکجکری از سانه سانه مری تان.

روینیمکت،کنارزننشست.بابالچفیهعر ازپیشانی

گفت ریشهندارنتیظیخاک!"گرفتوکشیدزیرگرین:

ظی ملککه ارباب جلی کری  خ  سر یختر محضظی

پاپییمبیسرپناهن،هایکیل شیننشی گنپیآبروظن،

"شنب جاگیرباقانین،بذاری

اربابازقیلهاحب"بهچفیهراپسزیازرویشانه:ل

 که شنیده اندیشاکهارانندهجایگاه مالشان ،انددهییزی؛

"یستهآچار.بییهیاقیک

یختر که اتاقی به رفت نیمکت. روی از شد بلند زن

یست تی نایلینی و فاسک با تخت. روی بیی خیابیده

تکانوگذاشتروینیمکتوبرگشت.چایریختتیاس

اربابمیدونه،"نانکماچیایبهمری:ایهازتیینایلینتک

بیخبرایی؛ وهرچهرآهنیتقبلازاومدناوناه ازخدا

 بزرگیکریندیمبلند،دیرسیمیستشان مریداری. از

بیی افتایه کار از سال همه ظی ملک؛ هاحب کریه

نگهبا ما به ش سیریه چش مریداریش، به نشباشی .

یلدیییم به یزیها، یله پس از نمیای بر ناتیونی،

"نخیاستهسرگریونبشی !

ک  و زی سر گرفت، یندان به کماچ رامری چای ک 

سرکشید: آن چند"پشت بعد میفتهشکر! راه سال

"مریداری!

تییاتا ،باهرقطرهسر کهبهیل

کیچک انگشتدیچکیممخزن های،

ض نجمه تشک.گرفتیمرب روی

ازیهاضربه ربابهه که تمرینساز

 دیشنیمچایر نیک شیهاانگشت،

دیییمرویسینیاستیلودیلغزیم

.کرییمپدرروترش

؛چطیرمرلیخترهاییهدیمجیانگفتهبییکهیایش

 به اسنیچ ساز رقص،شیهاانگشتکیلی میقع ببندی.

نزییککنشیهاانگشت ه  به را بهکیچکیهاسنجد

پدرشه  که بیی یایه جیابش بنیازی. ساز خیریه،

هدایسازبشنییتیخانه.خیاهدینم

 یای حصیربافی گرفتیموقتی بستههازناز اسنیچ ،

بیی.کناروچندباریکشسازبریدهشیهایستبهبییند

عربیرقصیدهزنو بسته، کمر یخترهایکیلیشالبه

انگشت کریه،هایبیی. بسته و باز را لرزانده،هانهیسشان

یامنیورخیرییموتابچیپ،چرخاندندیمگرینوکمر

،هدایخیاندهیمشان.روزیکهجیانه هایبرهنهسا 

آهن وآ ازچایرهایییگر، هایکیلوازورقصپیچیده،

سرازیرشدهبییندتیچایر.

یارییهایبا ریبارایدیییمبعضیزنومریهایشانرا

پرشالیورکمر.هرروزتیبستندیمکیچکیکههمیشه

گیش و ه  یور زیه حلقه بیکاری وقت چایرها،

حالتسیریندیم و لهجه جیان آواز راییی. میسیقی به

خاهییاشت.یریبامایلنشین.همینلرزاندهبیییلش

زبانشانیربتیاست.گفتیممایرشرا.

کنجدیوارراورقیآهنیرویتنور
د اطراف تنوریوارهیپوشانده،

نانیهاگلی،دودهگرفتهبود.تکه
به چسبیده نیمسوخته و سوخته

 یاریختهبودپایتنور.هاوارهید
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ک بیی گفته وجیان هست خییش نداری، چیزی ه

 که میسازییمسازهایش عمییشو را گیسفندها زند.

شرانشانیایهبیی.گفتهسیریهبییبهاو.نجمهجهیزیه

نگاهراضیاشیزندگبییکهتما  برایاوستوجیانبا

لبگذاشته، به بهپدرتسیگار بیی بتیانددیآینمگفته

همهجمعکندبراییخترش.این

نگاهانداخته،اشهیزیجهیختربهیخچالوکیلروبقیه

باوا  هنیزقسدقسطیواندگرفتهگفتهبییکههمهرا

واویوستیاشتهحصیربافییهندیموا ومغازهیارهارا

یایبگیریتابهپدرشکمککند.

رنگارن بیی.پدرشهایکیلبهرس اشیعروسپیراهن

یخترنبایدبارختیجزسفیدازخانهناراضیگفتهبییکه

پدربروی.

لباسشپرچینوپرالما ونگینبییوبیشتربهقرمز

زییم رس  به که بیی مانده خال چند هنیز مایرهاآن.

رویچانهعرو ،مایرشمانعکرییمیامایبایدخالکیبی

آن باسازوآوازشدهبیی. شبزنومریهایشانبهتما ،

کناریامایرقصی وقترفتن، دهبییند.

بیی پیشیده آبی پیچازی پیراهن که

سرچایربرایرضایتپدرش، سفید

آن بیی. شیهرشکریه مایر شب

بیریا، بییبافتزیرانداز خییشیایه

کایویعروسی.

ضرب جیان بییند که چایر تیی

گرفتیم خیاندیمو او دیرقصیم. مریش تیانستیم.

بینهمزمانهدایب که کاسیره هدایزیر با   بلرا

کیککریهوزیروب ،بنیازیونجمهگذاشتیمپاهایش

تیحلقهاشانکهدیبالیممتحیربهاو ازرفتیم. گاهی،

سازوآوازنگهبییندکههایکیلکهدیشنیمزنومریشان

بساط شیهرشبه همراه بار چند خاک. این تی یاشتند

بیهایکیل رفته کاه و بیریا زنیبل، شهر. تی دندیچیمی

دندیخریمکههایبعضرویه وسازهاییستیه بیی،

.شانیهایمهمانبرایرقصوآوازتیکریندیمیعیتشان

 بین ه  فالگیری اوهاآنزن از جیان بارها که بیی

خیاستهبییباه بروندپیشآنزنتافالشانبگیریواو

شنیدهبییییبهفالگیرهانداری.ازمایرشگفتهبییاعتقا

وراستتیکارشاننیست.کنندیمفالگیرهاجایو

معنی بیی. کریه باز حافظ کریه، نیت خییش روزی

رانفهمیدهبییتیشعریکهبازشدهبییبهنامش،"لیلی"

ازترجمهخطیبرهبر،پایینهفحهخیاندهبیی؛بهمعنی

ررارویآینهنیشته،بعدهازیهکیلیاست.همانبیتشع

بییبهیییاراتاقش.

چایرکریهبییازاتا بهحیاطیکشبکهمریهیای

رفته،رویتخت،پشهبندزیهبییندجایچایر.پایتخت

نگا نجمه بهآسمان. بییندرو بهایستایه گریانده هشرا

"ستارهتیکدومه؟"تییهنیرانی:

گارشویویرایایهبییهسیجیانپکعمیقیزیهبییب

"ستاره روتیزمینپیداکری !"بیرون:

او: بازوی یور بیی انداخته یست راضی نگاه با نجمه

بازوواومی"ترویاریهمیشه؟هیایستاره" انهریو

"یورش!چرخ یممرلسیاره"کشیدهبییشتن :

شبجیانبرایشقصهزنچنگیگفتهبییواوچندآن

ییدهبییکهازپشتیییارکیتاهمریداریبهایهرسایبا

سایهزنیکیلی.کندیمنگاههاآن

ماه اینکه وتا کریه بنا برایخییشانچایر هایآخر

مدتیسمتچایرهارفتهبییند.چایرشانرایوستهاآن

یاشتامارخیتکهبهجانشافتایهبیییلازچایرکنده

تشکهریونمناکبیی.حا بالشتو

روی یستی بییش. گرفته لرز بیی.

مایرشکه فریای و پیشانیحسکری

هدامیزی: را بهیامنتیست پرستار

خانی !تنشگرگرفتهیختر !!

کشیدتا را زنپتی کهرفت، پرستار

 زیر زریی نجمه. سینه هاچش روی

"اینقدرفکرنکنننه!":شیهاگینهکشیدهبییتاروی

گفتمایر چطی - همینه، یری  گفتیوای نکن ، فکر ر

...ننه!یریینیایه،کهتلخیقندمیارهپایین!

 ؟یکنیمچهیگفتینمبهمن -

پسزی  - لبنزیه، یای. کری، حل چایی تی که بار اول

تین !اماازاواهرارینماستکان.گفت زهره،مرلحنظل،

ک عیضش یواش؟ بیی ظی یریته، یوای همین بد که

 ،زرییبکشهبهتن !شهبخراب

 نگاهنجمهیوختهشدبهیراتا :بابا اینجابیی!؟

با سرت،پرستارکهاومد،یسیختیمهاننه!تیتبکه -

 نگات همینطیر ایستای. اتا  یرگه تی ،کرییماومد،

نفهمید کیرفت،گفتهبییبارمری روزمینه.برهخانه

مری .یوقرانییستشبرااکبکشهارابهوقا ربریاره،خ

!قسطامینعقبنیفته!رهیبهگ

 ییدیشننه! -

 ها!احیالتیپرسید،گفتکهکاریاشته،نییمده. -

بودکهزنفالگیریهمبینآن ها
بارهاجوانازاوخواستهبودباهم
فالشان تا زن آن پیش بروند

بهبگیر اعتقادی بود گفته او و د
 فالگیرهاندارد.
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شهربارفتیمزیایشد.شکارازوقتیرفتی چایر،انگار -

یستیایندیمهاشینویخترایفامیل،اونیقتبچههازن

بیا تی یا بگیر  زینشان و  جلیی می، پاین یشببین

 ریدنشان!

که - ساز بیریا؛ زنیبلو یرمیارنننه! ظیراه خرجشیناز

ه میزننه میفروشن!سرجایهه کهخییتییدی

 !دندیرقصیموزیندیمجلبمری سازبراچندبار

ننه!د یفهمینمحرفهاشینی یرفتیمتیچایرهاشینکه -

 اها یریبشد!یریبهبیی بینشین،اوه ک ک انگارب

 سینه. روی چسباند گرفت، را زن شیهاپلکیست

 نمناکرویه رفت.

جایه از ماشین هق جایگاه. روبروی شد پیایه مری

رفتیم یل رویهامخزنبه سیخت.

گریاندسمتمریداری.ازلبجایهیید

گل چند تنها نیست. چایرهایشان که

سیاهوکیهخاروخاشاکسیختهبییو

جاپشکلوتغیطخشکیده،آشغالجابه

ویستهیینچهخشکپیچاندهبه ناب

نقوکوکایکامیاویونبییوچندپرسعقخشک

یکییومیلهزن زیهکهیمرشدهبییپایچندحفره.

هخیش ای میانهالینینااز سفید و سیاه بای، پر یل با

.خیریندیمخشکتکانایهشاخ

خارسراشیبیجایهکهپایینیهابیتهمریازشنریزهو

خزیدریچرخهایگاریوس حییانراگرفت.جابهجا

خدنرمهخاکیه پیدابییآنجا.نگاهکریبهیییاربلیکی

 محدویه اشخانهکیتاه سمت پیراهنهااتا . چرخید.

آویختهاز ناببییوشلیاروایهبا تنهیاروشیلیزنانه

انهپیچازیآبیمندر وروسریکهبایگر پیراهنمری

بهبازیگرفتهبییشان.

هییهییتراکتیربرخاستهبییازیور. به یآنگاه

وعرعرقا روپار س هاخرو آواززیروب مرغو

نخلیهاشاخه.خیرشیدپنجهیرپنجهدیرسیمبهگیش

دیکشیم  ری. هر آشغالچنیهاکیهاز و دتایینخاله

هداییازپشتسر ماندهبییکقحیاطمریداریهنیز.

راریزشیهاچش .روگریاندبهپشت.شدیمبهاونزییک

"احیالمشدی!"کری،یکیازکارگرهابیی:

خداقیت! -

 زندهباشی! -

تاریکی - هیا گمین  به نبیین، اومدی ، خروسخین هبح

"کیچیدن!

ییروزحرفیازشاننشنیدی؟ -

بهزبینخییشینه کهگفتنینمکهچیزیبهعربی - ،

ندید د یفهمینمگفتنیم رفتنمان قبل امایروب !

 ر بدنسمتمریداری!شانگله

گرینشخشککری: و هیرت و کری باز سر از چفیه

 "حالیخترتچطیره!"

؟یکتراجیابحسابیکهنمیینبهآی !بهگ چی -

 "انده،ها؟ظینامریه نم"سرچرخاندبها رای:

جیاننگاهشرایزییدازپیرمری:بهگمین !هاظینامری...

پیرمریخیرهشدبهاو:ظینامریچه؟

کیلیویهازنظیروزازیایجیکتیجیکبییبایکیاز -

!گشتیمی پرش

کدو  - کجا؟ کرین رو فهمیده کسی

 بیابینخدا؟

 نه!پرسید ،کسینمییونه؟ -

بازکری.چندپیرمرییکمهزیرگرین

خدسفیدشیرهپیدابییزیریقه.اشاره

آشغالیهاکیهکریبهتراکتیرهاوبعد

 "بارمری ببر میا کمکتین!"وخاکروبهوکاه:

ارابهتیک بارمیبره،حریقظی - نیس!هاکیهنهمشدی،

یهبرابرشمیبره!تراکتیر

پایتاایشالهیختر سرپامیشه،ظیمریداریراهبیفته، -

 جینخدمتاربابکن ،حریارهگرین !

 خینهشییدی؟ -

 چطیر؟ -

کسیکارگرراهدازی.نگاهشچرخیدسمتتراکتیرها.

برگشتبهپیرمری،چفیهرایلهیایتیهیاوتازیوپیچاند

 سر: یخترت"یور ایشاله نخیر! یصه مشدی! بر  باید

 ه  مال خینه! میای باکسامت یسته، کق چرک زه

 "ورمیگریه!

جلیییر همانجا سمتاتا نجمه. یلتخیری پیرمری

پیچاندهتکیهیایبازاتا ،تکیهیایبهباهییکناریر.بیر

ل یایهبییتیجاکیلریبا ایهیایهبییگیشهیییار.گرب

آین روی هسرش. رن ای با یییار روی بیی جامانده که

ویتراینیشتهبیی:

کهیراینقحدوفابنده العخییش 

عشرآنلیلیسرمستخریدارمنست

نیکایهجیج زییموسداتا  روییهایانهبه برنج

مریباهیی نر پریدتیاتا . گربهخیزبریاشتو زمین.

میذیانه نگاه به خیره شد. خیز نی  بریاشت. را یر کنار

خاریهامردازشنریزهوبوته
سراشیبیجادهکهپایینخزید
ردچرخهایگاریوسمحیوان
نرمه خط جا به جا گرفت. را

 خاکیهمپیدابودآنجا.
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گربهبهجیجهیافل،هدایزن تلفنبلندشد.مریباهی

پر ن گیشهرا کینهشیهاچش تکریسمتگربه، با را

یستگرفت.برگشتسمتاتا خییشان.ازهدایخش

حری نبییخش، واضح خد پشت زن عملهای ...

امضا...شیهرش...یخترتین...

هدایزنقطعشد.زوزهبایهجی آوریبهیرنیمهباز

آویخته تا شدبافتهسفیدپسرفتو تا به یر اتا .

گیشههفحهتلییزیینسیاهش دبهآنتنپشتتلییزیین.

یکمهپایینهفحهکندهشدهبیی.بایچندبییونی سیز.

روی نابپیچیدندبهه .مرغیهالبا سیتکشیدو

 قفس.هاخرو و گیشه بییند کریه جززنبیرهاکز به

.گربههاحفرهچندتاییسرگریان،بقیهفرورفتهبییندتی

یاهایستوناراضیباریکشدکنجتنیر.کارگرهاخمیی

رو گرفته یچفیه هیرت، و سمتدندییویمسر

بییوشیهه هدایشانبریده تراکتیرها خاکومریداری.

گریبایازیلزمینیاییمبایوکاهجی ن یکیجیجه.

 ■تییلش.چاندیپیموکندیمپارا



سبدل:یزنب

ازکیراندازیزا:یبور همیاهیگه یبا ساخته ،شیییمننا 

ریحص

سچابیر)اسنوچ ایناسنیچ: استفایه سازهایمیری از نیز )

 از عبارت استکه هاسنجگروه مضاعقکیچکیهازن یا

 کشبه با و است بستهیهاانگشتفلزی رقصندگان یست

خیزستانشیییم زبان عرب کیلی زنان بیشتر را سچابیر

.کنندیماستفایه

 هفحسنج: آنیو آ تمیسیقیو فلزییهیکیاز مدور

شیییماستکهبایستبهه کیفته

ضرباسورهک ساز ی: کییچکیهنه هداکاست گریییه

یراسیرهراکیهدیمراتحتشعاعخییقرارایهیبکیسازها

.نیازندیمکمانندتمبییهخاهیوبهشرندیگیمبغل

سازاستیکنا ربابه:

ت جیر: است، حصیر مانندیاز نازکچیب،یهاقطعهیییار

میقتبخشیازیکجداکرینبرایآلیمینیی یاپاستیککه

.فضاست
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 «مِه» داستان کوتاه 
«اهللسیقروح»نییسنده


 آمدهای و یستگاهییرپیپرفت هدای و سر هاو

همسایه بیی. کریه کافه را شانهمسایهنیترکینزیها

ع با متری یویست که بیی ازهاآنبداله یاشت. فاهله

ایکهرویآنمستقربییندتما روستارازیربلندیتیه

زمین یاشتند. ونظر گند  از روزگاریپیشیده که هایی

هایا رایشدازرونرافتایهبیی.یهاتجیبیی،مدتیمی

ه ریخته احیالبه و اوضاع از گریبانگیرشانه  ایکه

شدهبیی،عاهیبییند.کمبییآبشربیاشتکاریست

اهالیمی با یروستایچشمهامیداهالیبهیهمهیای.

بییکهآنه یرحالخشکشدنبیی.حسنخیببه

سال که یاشت بهخا ر چشمه آب شدت پیش؛ های

شدیکاستخرماهیراحدیبییکهمی

باآنپرآبکری.همینه باعثشدتا

استخرم فکر به برایرهایش و حمیی

و مصالح و هزینه کلی و بیفتند ماهی

آخرشه هیچ.

باشه» ک  مری  خیرین آب وقتی

اینرا«خیره؟ماهیبهچهیریشینمی

 ییگر و گفتهترهابزرگسیدعلی بارها ،

چند از بعد حا  نبیی. بدهکار گیشمحمیی ولی بییند

وستابااستفایهماندهرپایینسال؛یکاستخرپرازلجن

بیی.

هایرحسناستخره خیبپیدابییکهبچهیخانهاز

می وول خالی،آن استخر این ییدن با حسن خیریند.

کریبهخییخیری.آمدوشروعمیخینشبهجیشمی

-  ییگه یستسهبمری اسفندیار بریار! یست !

علیبچه شهر. بریشین گرفت کههاشی ه  اینا اکبر

 لرفتن.نمیدون تیمیندیتیاینروستاکهچی؟پارسا

اولشباهاتاتما حجتکری .گفت منمیر  -

زحمت یرختا این پی چقدر میدونی بمین . که روستا

 کشید ؟

حا  - تا میکنن. فرار روستا از همه خدا به بابا

مگهچیزیگفت ؟ییگهبهاینجا رسیده!نهآبحمیمی

ای پز! شهبنچشمهه کهخشکنهآبیواسهپختو

 ییگهبهچهامیدیمیخیایاینجابمینی؟

 

 

 

چند - یه میشه! یرست چیز همه

  !وقتییگهیندونروجیگربذار!آی بهامیدزنده

کن .باباهمینیویییگهیار بهعقلتشکمی -

 وی شهربهترمینبییتازندگیتیاینروستا!

بخی - خدا اگه ه ! تی ییگه اینبزرگشنکن ای

 کن !یفعهییگهیرستشمی

خجسته - یل این به یارید!ماشاله شما که ای

 یای باشهبراتیناسیندیویکن .

حری که بیی نشده تما  زری ابزارشرایجعبههای

می زی. بیرون خانه از و کاربریاشت بیشتر باید یانست

تیه یلیظی مه کریهکند. احا ه را روستا و بیی.ها

هایرخت ساقهییهیمی با هایباغ،

 و شامگاهیکشانیبارخشک مه یر

باقیمانده باغ اسکلتیاز نمایانبییند.

شانه مه، ییدن با با بیی. را هایش

لب روی لبخندی و هایشانداخت

نشست.

امشبییگهبایدتمیمشکن ! -

 همهچیزعالیه!

هاییلظتمهبهحدیبا بییکهامیدوارشد.بهشبکه

کریکهقراربییزحمتجذبقطراتآبیبریفکرمیف

اگریستگاه بکشندو بهیرستیکارمیازمهرا کریندها

شد.چندقد بیشترازورویشبهباغهمهچیزخیبمی

نگذشتهبییکهپایشازرویقلیهسنگییررفتوبازانی

ابزارشرویزمینافتای.بابلندشدنیجعبهزمینخیری.

ابزاربازمینهدایاولینخمیارهیجعبهایبرخیریهد

پشتسرشقابکریورویزمین بلندشد.یستشرا

ه  باز اینکه تر  نبیی. همراهش ماسک کشید. یراز

ایازذهنشعبیرکری.سرششیمیاییشیی،برایلحظه

ترکخیریه لبهایخشکو با آوری. زبانشرا با اشرا

عجیب  ع  کری. خیس روی را بهشیهالبی چشید.

ه  انداخت. نگاهی میا رای را مانندرزمانش که یید

هاییباقیاسکلتهاآنسیزندوازیرختانباغیرآتشمی

پربییازیباریلیظسفیدرنگیکهتنفسرامی ماند.هیا

بهتانکرآبمیسختمی بایدخییشرا اگرکری. رساند.

مکنبیینجاتپیداکند.کریماشراخیسمیچفیه

 حسن!چتشد؟هدایچیبیی؟ -

 همخانهاز استخر حسن ی
هادرآنخوبپیدابودکهبچه

می باوول حسن خوردند.
ایناستخرخالی،خونشدیدن

می جوش شروعبه و آمد
 کردبهخودخوری.می
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اینتصاویروهداهارابارهاوبارهاییدهوشنیدهبیی.

می زمزمه گیشش یر روز هر که وهداهایی کریند

.زیندیمرزمانیکهاوراهداه 

تا - بزن رو ماسک این بیا شی. بلند مهند 

ینرید؟بدونماسکجایبهگ شیمیایینشدی!چندبار

راستیازآبتانکره نخیرتامطمئنبشی تمیزه.فکر

 کن اونه آلییهشده.

بلندشد.لیازمشراجمعکری.زانییشآسیبییدهبیی.

ازجیبکتشماسکیکهزریبرایشگرفته یستکری

شب، سری هیاینمناکو رویهیرتشگذاشت. را بیی

می میاذیتش پایش آرا کری. لنگید.

افتای.آر راه به باغ با ی سمت به ا 

می آزارش کمیرسیر میتیر یای.هدای

زری با کلی وسایل این خریدن برای

زری ه  بار چند بیی. رفته کلنجار

ولیزریجاییبهجز حسننداشت.یخانهترکشکری.

یخانهرفتتاحسنه بهییرزریکسیرانداشت.می

می بر حسن با بعد روز و پایاشبرایرش نصق گشت.

بیی. شده کارگاه وسایل خرید هری حسن بازنشستگی

هیچ مشغیلکرینحسن، و بهجزسروهدا وسایلیکه

نتیجهوعایدییرزندگیزرینداشت.

اولسراغتانکرآبرفت؛خالیِخالیبیی.یریغازحتی

ایآب!شایدحربازریبیی.زندگییراینروستا،قطره

شده سخت ک  بهک  روستا اهالی امید تما  بیی.

خشکیچشمه یاشت ه  آن که بیی یه با ی آب

شد.می

شبکه یوباره چککری. را با  پشت روی یهمههای

باوسیا تما یکبهیکیهاست یسهاولیله برقیرا

هایرابدوفیبریگرفتهتالیلهیهاشبکهکنترلکری.از

یچومهرهراباآچاریکههایسریکننده.چندپیستگاه

و بیی یرست چیز همه کری. محک  بیی یستش یر

نقص.ولیمشکلازکجابیی؟یوبارهازنریبانبا رفت.بی

یستگاه به را مر یب هیای باید که اهلی هایتیربین

کریازکارافتایهبیی.یایشآمدکهسریکنندههدایتمی

بازحمتزی بهکابلبرقشخیریگییاشت. ایخییشرا

اتصالبرقرارشدوتیربینراهافتای.یهانشاز آنرساند.

لب و مانده بیی.تشنگیباز شده خشکیسفید هایشاز

میاین را لبها به را زبانش کند. حس هایشتیانست

 ع تلخوزننده بایسرییهیرتشراکشید. اییاشت.

زی.نفسسیلیمی یریییرهایشبهشمارشافتایهبیی.

شاخه  بای یر بای پیچیدن یرختان،سرشمانند های

هداییزوزه لرزاند. را بدنش تما  و کشید سریی

شد.بیشتروبیشترمیهایستگاه

هارفتهیایشآمدآنشبحسینبایوسهنفرازبچه

خیلینگران بییندشناساییمحلکهبمبارانشروعشد.

ا ر بیی رفته قرارشانحالحسینبیی. بیی. گشته ایرا

 ولیآثاریاز شیند. نکریههاآننبییکهخیلییور پیدا

نزییکی هیابیی. بییند. هایخاکریزبییکهشیمیاییزیه

بهقدرییلیظشدکهنفسکشیدنبرایشسختشده

بیی.یکنفرماسکیبهاویایهبیی.کسیکهاورامهند 

ش.هدازیهبیی.ازشدتیرینشناخت

زخمی زانیی روی از را اشیستش

گیش یر سیت هدای هایشبریاشت.

می کند.تیانستینمپیچید. تحملش

و گرفته محک  یستانش بین را سرش

یای آنشببه از آخرینچیزیکه زی. رویزمینزانی

بعد و کرختکری کههیرتشرا یاریسرییزمینبیی

 همهچیزیرسیاهییلیظشبفرورفت.

***

می یااحسا  است. برخیاسته عمیر خیابی از کری

سینه روی از را سنگینی چیز باشند.شاید اشبریاشته

شنید.همانجاکناراورویزمینهایشرامیهداینفس

 هدای او. کنار یرست بیی. شدهشیهانفسافتایه بلند

نفسکشیدننبیی. شبیه اهاً عایی. حد از بلندتر بیی.

ک بلند را سنگرسرش از و نزیه ماسک آمد یایش ری.

حسین و او جز به کری. نگاه ا رایرا بیی. آمده بیرون

بیی. پاهایشنمانده یستانو قدرتییر نبیی. کسیآنجا

ماسکویرهیایمهیشهیشتصاویرماتا رایازپشت

نامفهی  بریاریولیآلیی، تقاکریماسکرا ترشدهبیی.

اینکهماسک هداییقبلاز کندتنها ازهیرتشجدا را

رسید،خامیششد.اشکازکهتاآنلحظهبهگیششمی

لبخندهمیشگیحسینرایگیشه چشمانشجاریشد.

یید.همیشهلبخندبهلبیاشتجزوقتیشیهالبروی

می روستا یای به میکه بلندی آه و یوستافتای کشید.

هایمییهیاشتهرختیاشتبهآنجابرگرییوباییپرازی

باشد.

***

ترشدهاست.احسا کرینفسکشیدنبرایشسخت

هیامی نداشت. تیانشرا ولی برخیزی زمین از خیاست

مهسنگینا رایه یرک  ک یرحالروششدنبیی.

می خوابیاحساس از کرد
یا است. برخواسته عمیق
روی از شایدچیزسنگینیرا

 اشبرداشتهباشند.سینه
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رزمانشخبریبیینهازیرختانحالیورشدن.نهازه 

نشرابست.هاه ک شدهبیی.چشماباغ.هداییستگاه

ازرویهیرتش بهآرامیبا آوریوماسکرا یستشرا

مضطربویچهرهبریاشت.چشمانشرابهآرامیگشیی.

آلییونگرانبهاوزریکهباچشمانیاشکیدهیپررن 

ایاورابهیایحسینانداخت.خیرهشدهبیی،برایلحظه

یا شت.بعدازسیسالهنیزه بر چشمانحسینرا

اوخیاستگاریکریهیرستشبیهلحظه از ایکهزریرا

نگاهی با بهچشمانحسنخیرهماندهبیی. بییواوتنها

چروک شبیگیشهحیرتزیه. از چشمانزریبیشتر

خیلیشکسته بیی. لحظهقبل از تنهاتر را او که بیی ای

احسا می بیی. یرگذاشته را اتا  هیای سنگینی کری

چارهچیاندهاشسینه او و ایناند برابر یر تسلی  ایجز

جنبیدییدکهمیهایزریرامیاماننداری.لبهجی بی

می زمزمه را چیزی آرامی به اینو ییدن با زری کری.

لرزانشرابا آوریوخداراشکرکری.هحنه،یستان

 چهخبره؟اینجاکجاست؟ -

باره اقتحسن؛خداتیرویوبارهبهمنیای.یو -

تمی  که تی و میند  من حسین شهایت از بعد ندار .

ینیا شدی.تیاینهشتماهیکهاینجاافتایی،هزاربار

 مُری وزندهشد .

هاییکتانکلهتما تنشرازیرچرخکرییماحسا 

بهکریه من تنها گیجو زرییدهیپررن یچهرهاند.

کری.نگاهمی

 یبازه بریی.حسناینیببین!ت -

شدهیروزنامه پیشتا کیفشبیرونکشیدو از ایرا

روزنامه گرفت. حسن تاچشمان تما  وسیا  با که ای

سریع بعد بیی. خیریه را بهآن کری شروع و برگریاند

خیاندن:

ایرانی» منا ربهراآشامیدنیآبتیانندمیمحققان

ببرندیوریست مپیشهاآن. از یکی تیسد هندسینتر

نیزیرشته تحمیلی جن  جانبازان از که مکانیک

اندکریهآزمایشروستاییلفانیرراسامانهاینباشد،می

تاثیرتیاندمیمزبیرفناوریحاهله،نتایجاسا برکه

جیامعبرتیجهیقابل .باشدیاشتهیورافتایهزندگی

آوریآبازمههنیزیرمراحلابتداییخییفناوریجمع

آزمایشبهسرمی اما نشانیایهبری اندایجایتغییراتیها

شدنفیبرهایآنخیستیقابلیرفضابندیتیرواندازهو

تیاندبرحج آبیکهمیهایمکنده،واستفایهازتیربین

تغییریاینروزنهمیروزانهجمع با اثرگذارباشد. هاوشیی،

راتایرهدبسیارفیبرها،یانشمندانتیانستنداینسیست 

 ■«.با ییارتقایهند
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 «یسک یپُشتِ ب» کداستان 
«خلیلیمحمیی»نییسنده



ب هداوخامیش،یریپشتبهپشته نشستهبییند.

یتآنیوراجداساختهکازسیبعدازظهرتابستان.خط

حریناگفتهیاشت. گن چقدر ناییدنیو اینمرز بیی.

دیاهوسفیان.سکییکیهاسکعبییازیارپُری ریییک

رنگ رنگیو سفی. گرینپیستو و خندان پیست. ان.ید

،برگشتودیچرخهاعکسانیده.نگاهزنمیلُختوپیش

یدتاماندروییاشت.نگاهشآنقدرچرخیاگمشدهانگار

یتصی بچهکیییکر پسر میهایاهمسرش. ویفرفریبا

لبخندیس حتیتهبهلبیاشکیاه.

شیسیهاچش یتی و بارشطنتیاه

شد.یدهمیی

یا یور مری نگاه  ری، یروزین

بییند،کییوستانیهاسکع نیمی ه

بعض نبییند. ماندند،ینیمی جا ها

پریبعض لبا یها چفیهادند. وکیخایهاهییبارآلیی،

بزرگ،یوستانشوکیچکیهاقابیگر .تییلبخندها

ام به حسکییدفریاینشستهبییند، بیی. نارکنیهامروز

ا جمشینفربر خییش. پاهای روی و سال  بیی، دیستایه

حسکتانینشستهبییرویوریک اشبهیستکنی.

بییبهیورب یزلزیه عبا یهاچش نبا بینا. خندانو

یفرایتپیتی مییرسیهاکتابشآمده، ور  زییرا

 جمالپر بهیشکمرلامروز. بیی آبده اویز لِ آسمان.

 مرل بیی مانده شیبیترکتنها گرهکبال نگاهش سته.

د.یچرخیهیرآسمانمکیبیترکیهاخیریبهبال

بیتروآنقدرآرا آهکسماننگاهمریراگرفتتایزنر

نبییویست.زبانشسنگکیتنشکبلیرسحتیدکهیشک

 با بری یستشرا سالیسیمیهایلَخت. چند یاهش.

 تارهاکاست ماهیسییه مرل بلندییستهیتیید

شراچن زی.یخیرند.میهایشوولمیمیها

رونپریدونگاهمریسُرخیرییبیترازقابنگاهمریبک

سیگیرو تارهایسیان زن. بیسییاه روز به روز شترید

همسرشینمیهایریشیی.خیاستخ شییوعطرییم









اهنیزهمانعطرید.آشکشفرویهاهیرابهر

د؟آرا یرسیزنشبهمشا میازمیهایمیا قدیخیشِ

د.یشکآه

و با آرا  چرخیمری، نرمیلچر زنبه بهسمتزن. ید

یهندل چرخاندبه ریمری. یره شانیهایستاشرا

چ افتای. آییشمری یر زن نگاه خیری. ی بایزیگره

چرخیهالب گیشیمری زن ریهاد. تش یا ری.کز

شاشیهانفس نگهیاشتتا یبیرا نگاه اما مرید... ارآلیی

روک یتصییه ماسکییکر بیییان ده

.یقالیهاگلیلیزخیریوافتایرو

 و سست برخاست.کزن رخت

یستیلرزیمشیهالب مرل شیهاد

مک ییشکیه لرزش پنهانهاآند را

یزیچ»رگیشمریگفت:یآرا زند.ک

«؟یخیاینم

زنباکتوآرا نگاهشکشهسایمریهمچینهم ری.

،حا چهیخیایمیزید چیپرسیریکاشمکرکخییف

یمریچرخیمیهاین .یستشتیکارک پسر»دوگفت:

«ز ؟یبگی،باشهعزیخیایمیخیبهرچ

د.هنیزیشکزنرابییشرابستومیهایهامریچش 

عبیر پسِ بییسالاز همان جانشرایمیقدیان، مشا 

 چش  کنیاخت. باز تیکه عمیسبزیری چندان رِینه

انگشتاشارهکراحسکنمیزنشیریهاچش  اشری.

لغزیگیشه زننشستو یچش  تا او.کخشیهالبد

کاشیاقطره تا خیری لبکسُر قطرهیهانار مری زن.

روکاش بریاشتو سرانگشتخیی با خیییهالبیرا

زنیتشنهیمریگینهیهاترشد.لبیکزننزیگذاشت.

ری.کرابیراس

ریمریپُرشدهبییازتصییهاهعقبرفتچش کزن

اهیسیکیری.کیهمیگریگریدوییخندیمیکیان.کییک

د.یسفیگریبییوی

د.یشکزنلبخندزیومریشرایرگرمایآییشخیی

س بعد، یهانهیلختی چشمان بارش از مری،یابرزن

 ■سشد.یخ





هایمردپُرزنکهعقبرفتچشم
یکی کودکان. تصویر از بود شده

میمی دیگریگریه و کرد.خندید
 دودیگریسفید.یکیسیاهبو



 

 0314 تیر ماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و نهم شماره 010

 «یک بلبشوی ذهنی» داستان کوتاه 
«ماظدهمرتضیی»نییسنده


همانجاییکه یککشتیتفریحیکیچکاست. اینجا

از پر کشتی عرشه بیفتد. اتفا  ما یاستان است قرار

واندشدهرنگارنگیاستکهپشته رییقیهایهندل

وتیکاشغالشدهتکهایهندل.اندمسافرانبهراهچش 

که بیعیاستچینهنیزنی ساعتیبهحرکتکشتی

هایرانیایهمهماندهواکررمسافرانبنابهعایتییرینه

.اندینیییقیقه

 بقیه"سارا"امیدوار  از زویتر و نباشد نییی یقیقه

پیدایششییتابایقتبیشتریبتیان اورازیرنظربگیر .

گروهمیزیکبسا شراتاایشانشد.میزیکه پیدگروه

کن .یرکافیبهتراستبرو لبیترندیچیمرویعرشه

ایهخیشمزیهایدنینیششاپاینکشتی .شیییمسرو

جالبییارند،یهارن مختلقکهیهایهیآبممخلی یاز

تمشکی.سبزآبی، قرمز منیکافو

کشتیه بهانتخابخییتانایحرفه

ب اسکیپ میییک هستنی یاخلشای

خیشمزهاندازییم و شیک خیلی و

یستتان.یهدیم

 شرجی هیای این واقعاًیر

پیداست.از.چسبدیم کشتی عرشه شاپ، کافی پنجره

هایهندلشتریب خبریاندشدهاشغال سارا از ولیهنیز

 یور یورا را سارا قهرمانچیه.شناس یمنیست. وقت

شخصی یهایاستان نبییه، نبییه، ه  مکمل اهاًت

یان ینم  یر وجییچه یاستانآمده.به یر بار اولین

بیی.یعروسییدمش."عروسیرعنا" یریا شبآنکنار

بایتندیکه کمیسریبییو یهاتیشخصدیوزیمهیا

بیی. حسابیکافهکریه سفیدرعناتیریاستانرا وکاه

لبا عرو زیشدیممرتبازسرشکنده بایشپراز،

پرازشن.شیهاکفشگریوخاکبییو

 کریی و بزرگیکنارساحلبرپا چایر یهمهبهناچار

سینیبهیستبههایهندل سارا چیدی یاخلچایر. را

هامهمان تعاری سیاهکرییمچای بقیه برخای .

و یاشتند مبه  هیرتی و شکل که یاستان لشگرهای

هسای ساراای یرستبیشنبییند، یاشت کاملی شمایل

اهلی.یهاتیشخصمانند

بهمشکلبرخیری که یهایفضاسازآنشبآنقدریر

بازه اورایید هرباره امافرامیشکری .کاماًسارارا

یاستان یر یکبار منتظره. ییر شکلی به

کییکی" "رویای اتیبی نشستهیهابچهبا کیچکیر

هدکییکیکهیاستانآنجاشکلبییی وعاز رفتنبهم

مهدکییک.گرفتیم یر بیی. اسکله راهیانهیمنزییک

نگاهچپچپمرا اتیبی ناگهانایستایوساراسیارشد.

یید، جمعوکه معذرتخیاست.خییشرا و کری جیر

بهکشتیبعدیبرسد.حتماًییرششدهوبایدگفت

کلهسارایراماماجرابهاینجاخت نشدوک ک سرو

پیداشد.نهاینکهیرروندقصهخللی یهایاستانیهمه

اما ازا یفکرتمرکزاشمترقبهحضیرییرایجایکند، را

 برییمبین نتیجهکرییما یعصبو این به ک  ک  .

رسید کهازسیاهلشگربیینخستهشدهوبااینکارها

ه بد خیی . یهایاستانبهیرپیراهیستبرایوروی

بنییس ،آمدینم یاستانی میریش یر

.شناختمشینمامامشکلاینجابییکه

 خلقش کی نبیی چها کریهیای  با ،

هیچکدا  ذهنی، و فکری خصیهیات

 اینآمدینمیای  به یاشت  ک  ک  و

 د یرسیمنتیجه سارا زایهاهاًکه

اآخرمتعلربهذهنییگریاست.امتخیاتمننیستو

کهبههمدیگرراهندارند.مدتیبییکهساراذهن هاذهن

ازاینوآنییهازمزمهکریهبییتااینکهراحسابییرگیر

بههمینخا راینجاهست .یراینکشتیا نشنید و

تفریحیکیچکتاازرازساراپریهبریار .

شد. پیدایش با خره رامراایناهاش سرش یید ه 

یهایهندلبهنشانهسا تکانیایوروییکیازازیور

نشست. آخر رییق رن  به فلکآبی که نداری خبر

وقهرمانیاستانامروز،خییشاست.آرزویشرسیده

ودیگییمخیانندهگروهمیزیکبهمهمانانخیرمقد 

 نیاختن "پرپرواز"با آریان آیازشانبرنامهگروه را

جیاییخترها.کنندیم ارگاندرفتهن نیازنده نخ تیی

 بارییر چند اسمشسیامکه. آهن  یهایاستانگروه.

سارا از شد پرت حیاس  آخ بیی. ه  رعنا عروسی زیه.

رفتهکافیشاپدیشاخالیاست.اشیهندلیافلشد .

کند. تازه ه اهاًگلییی پایین،  بقه برو  است بهتر

.ن زیمتراسته باناخداگییخنک

 نودی"سارا"امیدوارم دقیقه
پیدایش بقیه از زودتر و نباشد
شودتابادقتبیشتریبتوانماو

بگیرم. نظر زیر موزیکگروهرا
 همپیدایشانشد.
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محی لبش روی از لبخند است. بشاشی مری ناخدا

اینشییینم را سکان آن. و  ری ازچرخاندیم ری و

بهقاس کندیمرومانیهاحری.وسددیگییمخا راتش

:دیگییمجاشیو

از پیش هفته بنداز پایین  بقه به نگاهی یه قاس 

اینایزییشده.کشتیهابر

 جا باپر یماز مقدمه خداحافظیبی مرای ناخدا

جاهمه بقهپایین.شی یمسرازیریهاپلهوازکن یم

مسافرانکشتیاستکهباخیالیهاقیکپرازساکو

 رها اینجا را مشغیلاندکریهراحتوسایلشان با  آن و

میزیکآهن خیشگذرانیاند گروه یلمی". را"تیعزیز

همهنیازییم و هدا ه  خیاننده استاندشدهبا محال

تما  با پس بشنیی. را هدایمان کسی

:کش یمقیای سرشیای

؟یکنیمتیاینجایاریچهیلطی

 کندینمنگاه  را چرخاندیمسرش

:دیگییمسمتپنجرهوباپررویی

.کن یمامرارمعاش

بیفتد، گریه به کند، حاشا یاشت  ازیوست

ی شیهایبدبخت فضای یک و یاستان انگبگیید یر یز

اینیاستانمننبیی کهاعمال یر اینجا اما ایجایکند.

تعیینهاتیشخص قهرمانهمهکارهکری یمرا اینبار ،

بیی.

 از یکی کیقیهایهندلروی از یکی نشست. سالن

کهمعلی نبییازکدا کیقوچمدانکشرفتهییهاپیل

بندشبازی با و با سرش.کرییمتیییستشبیی را

آوریوزلزیتییچشمهای :

ه  رو شکم  تیمن هزار پینصد ماهی حقیقی با

نمی چه کن  سیر خیشگذرونی.رسهبتین  و تفریح به

ییدی؟یم شامشرو میز یونیبلیداینکشتیچنده؟

مغازیم تیی هیونی ای فروشندهکه ا  ییهامعاملهچه

روزییشه؟می خرید عطر یه اومد زنه هزاریه ششصد

خرنپنجاههزارتیمن.کر شبوروزوتیمن.رژلبمی

ندار . منپیلخریدنیکیشین  که کیفتییگه هزار

خنده...بدهگیش هدای کریییشنییمهاشینی فکر ؟

ابرو به خ  شه کیفشینک  تیمناز شصتهزار پنجاه

میارن؟باورکنعینخیالشین نیست.بعضیهاشین که

شایدهیچیقتنفهمناهاًابپی شینیندارنوحسابکت

ه ییگهبروپیکارت.ازاینبهتیکهازشینیزییشده.

بعده منیهرجاییدیبهرویخییتنیارباشه؟

یاستان تیی خییت برای چی؟ وییگه بچرخی ها 

می عروسیشییزییکنی.  اهای که رعنا همین یونی

 یزییدی ازش حالیا ن چه روتی  اها بیی قرار ه؟

بهمنبهتیچیآخهبفروشنوپیلپیشخینشینیبدن.

گ  جیبی تی پیل نگذشتی.یهابچهاز ه  مهدکییک

یزییکشتیناخداهابره کهمشخصهکارخییتبییه.

نمی یاستانییگه تی ببینمت.خیا  یهییزیها  ببر هاتی

جایییگه.شیرفه شد؟!

بهه کیبی با ییررا چشم هاپلهد وآمد بیرون.

 قاس  فهمید  پلیس. مامیرهای به رامانیهاحریافتای

میقعپایینهاسیپل.یکیازاندکریهشنیدهوپلیسخبر

رفت.سارارایستگیرکریندوبهه رفتنچش یرهبدی

به بیی یزییده که را چیزهایی تما 

ش پیایه میقع برگریاندند. دنهاحبانشان

 که افسری همان کشتی ه از چش به

یرهرفتهبییسرشرانزییکگیش آوری

وگفت:

تینیپلیسخبرنکنیوقضیهفکرکرییاینباره می

روخییترفعورجیعکنیخانی نییسنده؟

 اهاًراستش خیش  بازی پلیس یردیآینماز .

هیچ از  یهایاستانکدا  اینکن ینمپلیسخبر ه بار.

حال به همانطیر را سارا بیی خیی  یست اختیار اگر

بدونبگیروببنده روزیبا خره.کری یمخییشرها

 شدیمپشیمان کارش از یست گیشه.دیکشیمو

رانشنیدهگرفت .بهسارااشارهکری وپرسید اشهیکنا

؟دشیبریمکجا

شبدماهیحبسبرایچندایارهمبارزهباجرای ذهنی.

.آوریشیمنیستسرعقل

زنیکنارشسارا افسر ماشینپلیسکریندو سیار را

ه نشستجلی.قبلازایهنشست.جنابسروانچش یر

بستنیرسرشراکمیبیرونآوریوگفت:

بعدبرای اینبه از بد! یهخبر نییسنده راستیخانی 

یاستان یر ازیهامکانپریازی باید ک"عمیمی لایاره

فکری چه"تراوشات بعد به این از ییگه بگیری. مجیز

یر را پلیس حضیر باید نیاید چه بیاید خیشت

تحملکنی.تیهایاستان

کاهشراکهتاآنلحظهبهخا رگرمایهیاازسرش

به را یستش گذاشت. سرش روی یوباره بیی بریاشته

نشانهخداحافظیتکانیایویایزی:



به کند، دوستداشتمحاشا
شیهایبدبختازگریهبیفتد،

یکفضایغم انگیزبگویدو
 درداستانمایجادکند.
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یسنده.شبخیشخانی نی

*******************

 آنروز از راگذرییمچندماهیاستکه سارا ییگر .

آزایشخبرندید . که نه؟اندکریهندار  ه یرا نیا

ابتداییاستانویایساحلییکیازیوستان هست ،یر

ماسه" انتخاب"ایخانه را ملکخصیهی یک بار این .

نخیاهد. مجیز تا وساعتکری  است.هشت شب نی 

ییرکریه.همینییرکرینشروند"یاسمن"چرایان ینم

 کند را اششماره.کندیمیاستان جیابر یگیمرا

زن یهدینم حتماًزنندیم. چهدییانینمخییشاست.

.دیشییمیاستانراکهبخیانیدعاشقش.یخترماهیاست

 باز را یر یاسمن منکندیممایر خدای چی ا. ین...

اینجاچیکارمیکنه؟!

فهمیدی؟ا نبروبیرون.همین-

"سارا" خینسریی بهندینشیمبا رو و هندلی روی

:دیگییممایریاسمن

خبمامانخیشگل شا چییاری ؟-

 یر نکندباییسریاسمنآورییمییگریاریکفر را .

یکسیلیجانانهیه یمراازیستکنترل آوریهباشد؟

:کش یمهیاروزن یمهیرتشبه

نگییاسمنا نهمیناگهخیبگیشاتیبازکنسارا.

تیییاستانیبرمتیمکجا وچهباییسرشآوریی

کهتاآخرشیکنفره زندهنمینه!

 اولین یستبرای چشمانشیید . یر تر را یاچهبار

شدوباتر ولرزگفت:

بهجاشخیاست یمبهخداکاریباهاشنداشت فقد

بیا تیییاستانت.ولیقبیلنکریمن مجبیرشد تیی

 ه  امشب همین زندانیشکن . ولشخیاست یماتاق 

.خیر یمکن قس 

 راا یروسرمانتی یست  و رویجالباسیقاپید  از را

مایریاسمنکهازشدتگریهبههریشانهگذاشت روی

هرافتایهبییوگفت :

ننباشبایاسمنبرمیگریی .نگرا-

. یرسیمسارازیاییورنیستتایهیقیقهییگریخانه

امیدوار اینیاستانخت بهخیرشییوگرنهاگرپلیس

و رفع خیی  ه  را ربایی آی  که بفهمد ذهنی جرای 

وممکناستکندیمکار حسابیبیخپیداا کریهرجیع

بگیرن نظر یر فکری حبس برای  تافعاًد. خداحافظ

 ■یاستانبعدی.
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 «زنگ انشاء» داستان کوتاه 
«فروغهابرمقد »نییسنده


 چش  "گلی"به ، زیبا"هاله"اشیکاسه  ه  ،

ه  و شیهالبا .آراستهبیی و، کشیده اتی همیشه

مرتببییند،انگاریکهتازهازفروشگاهخریدهباشند.

هاله،اورابهیایشاهزایهسفیدبندیاربرا یهاکفش

گلدوزیانداختیمهاقصهیهاخان  سفید یخه .

رویلبا اششده بر که بری، گیییمخملیاز تی

بهنشستهبیی.گلیاشیآسمانمدرسهخیشرن آبی

و کهنه گشای، کری. نگاه خییش مدرسه لبا 

بی یاشت یوست هاساعتقیاره.

یاندهالههمانجابایستایوانشابخ

هیرتش، به کند. نگاه او به بهتا

 سر،شیهالبخد حرکات به ،

.شیهاچش یستوبر 

 انشایشرا خیاندهاله، اونشستو تحسین. نگاه

 آمیزگاربرانگیز ه  خییهایشاگریو ینبال به را

نگاهیبهاش.چقدرمانتیدهبییکشی گلی، تمیزبیی.

ازحالهابیجمانتییمدرسهخییشانداخت،گیشه

لبهپاییننامرتبولیلهشدهبیی.آنیهالبهرفتهو

لبا مدرسهخییشنبیی.لبا تاخیریهبیی.لبا 

 بیی.شانهیهمسایختر شانهیهمسایختر اواز

بزرگ و بیی رایخترشمدرسهلبا شانهیهمساتر

اوهبحبهمایرشگفتهبییبییشدیایهبییتااوبه .

قهرکریهپیشدینمتیراکهاینمان گریهکریهبیی. .

بیی.هبحانهنخیریهبییامامایرشاهرارکریهبییو

یکسقلمهبهاوزیهبییومجبیرشکریهبییکهآن

بییشدوگفتهبییکهاینمانتیازمانتییخییش را

فقدخیلی نداری، ایرایی عیبو هیچ استو بهتر

.بزرگاستکمی

آ هدای یرناگهان گلیشگیشمیزگار پیچید،

رجبی.باشنیدناسمش،پیستهیرتشکشآمدو

باآنمانتیدیکشیمبا گرفت.خجالتقلبشضربان

رفت رو رن و و گشای تییتنشزارایهگلو که

برویزییم تخته، پای جلیی ویستدباهابچهو

.بخیاندشرایانشا

تخته پای بیا رجبی آمیزگار:

.خینبتیانشاء

یایش که گفت و ایستای گلی

که است انشایرفته رایفتر ش

حری،بیاوری. این شنیدن با

بهنشانهتاًسقتکانییایهوگفت: آمیزگارسرشرا

بزرگشنیشب یفتر یر قرمزش خییکار با سیس .

عامتیگذاشت.

نشستوبه برایگلیخیلیگرانتما شدهبیی.

عتوقتهریآنکریهانشاییکهشبگذشتهیوسا

خیشخد و تمیز خیب، تا کری.بنییسدبیی نگاه

رااشیشانیپ.کرییمبهاویهانکجیشیستخط

همانلبهگذاشت نیمکتو که بی یر هدایزیانهو

ختیریماشک کهشبقبلبارهاشیانشابرگ، را

تمرین بییخیاندنشرا کریوکریه ازیفترشجدا ،

مشتشفشر یر شد.سفت مچاله کایذ تعطیاتی.

تعطیاتعید از گلیییگر چگینهگذراندید. را عید

 ■.نداشتاییبهچیزی



ا هاله، را وخواندنشایش
اونشست نگاهتحسینبرانگیز.
شاگردآموزگار هم بههایو را

 .دهبوددنبالخودکشی
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 «رضاعطیه و غالم» داستان کوتاه 
«فروغهابرمقد »نییسنده


پا روزهای آخرین یبای چناریهایرختیزی،

پیایهیحاشیه میدان به"بهارستان"رو سخت را

انبیهجمعیتیروجیتکاپیوجنب شوایاشتهبیی.

 میج زییممیدان راننده رییقهااتیبی و یربه

کرینجایگاه پیایه و سیار سرگر  خیی مخصیص

مسافرانبییند.

 سریی،"عطیه"وقتی بای شد، پیایه اتیبی  از

بهیهایانه را خییش هیرتش، به پاشید را بری

 ابانمتصلبهخییهاکیچهسرعتبهیاخلیکیاز

ا سا " "ظهیر و گذاشت"رضایا "انداخت را

 یکیاز پسرکرایهایستزمین.

کیق و گرفت یست یر محک 

کیچکشرایریستییگرشجابجا

بهارستان میدان از مدرسهکری. تا

پیایهحدوییه"خزاظلی"نابینایان ،

بیی.یقیقهراه

 رسید. مدرسه به که بیی خیریه بههابچهزن 

کا اولبیی.عطیهواریرضارفتهبییند.یا کا 

معل  اما گفت سا  کا  معل  به و شد کا 

یکیازشاگریانبییوپاسخسرگر هحب شراتبا

یا  کریه بغض او ازندای. یکی روی را رضا

براییهایهندل جایی خییشه  و کا نشاند

 شروع از ماه سه کری. پیدا هاکا نشستن

رضاهنیزعایتنکریهبییتابدونامایا ذشتگیم

به سفارشمعل  به بنا عطیه کا بماند. یر مایر

تاپسرکرفتیمبهکا اشسالههمراهپسرچهار

بامحیدمدرسهانسبگیری.جیتدربه

راکهازییروزخریدهبییوفرهت"زنروز"مجله

کیف یاخل از بیی نکریه پیدا شبیرونخیاندنشرا

رضارابا یآوریوهنیزور نزیهبییکهمعل یا 

بار این گفت؛ سا  یوباره و شد بلند یید، سرش

این گرفتاما پاسخسامشرا چین شد خیشحال

خیشییوامینداشت؛معل بهاوگفتبهتراستکه

بهیا  را روز یو فقد هفته یر رضا

زی.عطیهبدونمدرسهبیایدتانظ کا بهه نری

که افتای یایش شد. بلند و پذیرفت چرا و چین

کلیکار و بیزی استآشنذری قرار مایرشامروز

 خیب، چه کری فکر وروییمیاری. مایرش کمک

.هنگامیکهبلندشدتاشکندیمبغضشراهمانجا

کا  ماندناز یر اهراری هیچ معل  بروی بیرون

یا  روز کا همان یر یسترضا عطیه نکری.

معلمیا  به و گرفت را رضا به که گفت هاآنش

رضاراا اعخیاهدیایکهچهروزهایییرهفتهیا 

بهمدرسهخیاهدآوری.سیستشکر

کریوازکا بیرونآمد.

یکچیزیماندهبییتییگلییش

 با  نه یکرفتیمکه پایین. نه و

 بای یاشت که تییشدیمچیزی

بهانهگرفتوازمایرمدرسه،پسرکش.یرحیاطتن

اورابغلکند.مایراورایرآییشگرفتوخیاستتا

بیحدقهپسرکشرابیسید.یهاچش حفرهخالی

بیرونآمدخنکیهیاحالشراازحیاطمدرسهکه

انداخت. آسمان به نگاهی لحظه همان آوری. جا

کریه جمع که را بغضی بیی. آبی یرآسمان تا بیی

یر یکیفعه مایرشبترکاند وخانه گلییشترکید

یرخششی با هبحگاهی آفتاب شد. سرازیر اشکش

راوهیاعطروبییزمستاندییرخشیموهقناپذیر

 ■بههمراهیاشت.

















توی بود مانده چیزی یک
ونهرفتیمگلویشکهنهباال

پایین.یکچیزیکهداشتباد
 تویتنش.شدیم
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 چهار داستانک 
«سهیلمیرزاظی»نییسنده

 

محبت

چسباندخییروشیشهبهرابستنییخترک

زیلیسآنبهبارچندپسرک

خندیدندیوهر

■شدسبزچراغ
 

 

 

 



حوالیهمینساکن

بیینشستهپارکهندلیرو

فروشکبریتیخترککتابتصاویربهیقتباو

کرییمنگاه

■فروشآیامسپسرک



































برش

شدخانهواری

چانهکسیباعشرتسرکهشنیدرامریهدای

زییم

رفتبچهاتا بهسراسیمه

!رویا؟:کریبازرایر

یایتکیهیییاربه

■.بییرفتهخیاببهتختزیریخترک





ناکام

بریگیربهخییبارااو

نازنین

بییکریهخالکیبیراآنکهاسمی

چیشیستبازویرو

 ■نایر
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 «روزی که خرد نداشتم» داستان کوتاه
«پیرارمکیسایرقلی»نییسنده
 

اماخریتاکسیشی ،سیاست خیایم نداشت 

نداشتنیاشت .یخا ره خری یلیخریمسبداز

 تاتی تاتی تازه یختر  اما نبیی .کرییم ی نی

نه؟یای حریپدر افتای یویلبیی کهبرو یا

 همیشه بهگفتیمکه تا ریسککند باید آی  :

با اینمیریکیچکجاییبرسد. خیی گفت یر

حا شی یمسیارآناستفایهکن .ازان تییمه 

هرچهبایابای.

گرفت ویرتاکسیرابازکری یستیختر را

.آمدیمبهنظر خشنرانندهونشست .

 

 





 هزار یه رانندها یتیمانوسدمسیر جلیی را

بیی .منتظرگرفت . تند برخیری خیی بایک

تاکسیتیکهخرینداریچرگهبگفت ا نهکه ا

پرسید:رانندهاماهدایینیامد.سیارمیشی؟

ددخرییارید؟

ددنهمتاسف .

پیایهشی یید کهرانندهیهخیاست یموقتی

کشیدوهزار لیشرا و بهیختر یای تیمانیرا

 ■گفت: لبما!
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 «سرب داغ» داستان کوتاه 
«مجیدپی یخانی»نییسنده

 

بگ» رو جرثقیل اون عقب ینده نین...اییبی «حیق

میبییی ؟کجاشرمنده، یاشت  همشتقصیرآره گفت ،

اونسال کلن نکبتشدجینتی،هرننهقمریرویید

آخهاینمی آسمینجلزپرتی،یپسرهفرستهسمتما،

کش ازچشبهسربجمعکرین؟بهابالفضلهرچیمی

می جینیرا این یست ... بیا...بیا...ا...بیآها...»کش 

«...اوووپ

***

سازیگرفتهبیی وگاریچارچرخروازباتریهاسرب

،عر پیشینی هیمییمدپایینوچشممییای یمروهل

می وایسای ، ا یییمیاسیزوند. یررا بکه رو بیی گشای

آوری وانداخت تیگاریوشروعکری 

بایدزویتر بهیویدنرویآسفالتیاغ.

بچه بقیه میاز گاراژ به رسید .ها

سازروزیفقدپنجاگفتناییبقالبمی

هرکیییرکیلیسربمی و رسهبخره

می یستشبای رو میسربا و مینهکنه

واسهفریا.بهحیاطخاکیوبزرگگاراژ

تازهشانسآووریهبیی کهرسید پاها زُ زُ می کری.

ر من از زویتر گاری یه فقد اییبکه و بیی سیده

همینمحلیهایافغانکری،ازبچههاشرووزنمیسرب

یسته یور و یاشت تمیزی و تر گاری نامری شروبیی.

کاملنیارپیچکریهبیی.منیکهییدتما هیکلباریکشی

«ای؟تازَهآمَده»تکیهیایبهگاریوپرسید

چیزی اینکه گ قبلاز پینصدیبه چهارتا اییبکه

بهپسرِ بیی، پیرهوکریقروبرایبارچند شمریه پاره

 اخمییی نگاه ه بیای، کدو »انداخت از ییگه تی

«قبرستینیپیداتشده؟!

سال گفته«فرستایهمنیآقاسال »خییمیهایگرفت 

اییبهیامییاره.اییبکلیدیروار یبهبیی،اگهاسمشی

کشیدبهشلیارش:کهتییگیششمیچرخیندیرآوریو

سال ،» آقا شده کی از میفنگی کلن ِ سال  این ههه

...«سُرباتیبریزروباسکیلنفله

خیاستباباسکیلخییمیوزنکن ولیهمیشهیل می

اییب نبیی . وهاوزنهبلد هفتکیلی کری، با  و زیر رو

سیصدگر سرببییکهباحسابوکتابخیی بایدیو

تیمن هزار وایسایهسه افغانیهنیز پسره مییمد. یگیر 

می ور گاریش چرخای با و ولیبیی رفت

بیستوباًیتقربیشترحیاسشبهمنبیی.شاگریاییبکه

گیشه یاشت، سالی سه هندو یو یه روی گاراژ ی

پاستیکینشستهبیی.تکهآجراییکه رحماهیتیشین

می ه  به یوتا یوتا رو بیین آوریه سی چسیر بیند،

می یورش میمفتیلی محک  انبریست با وپیچید، کری

چید.هدایاییبروکهشنید خییمیجمعرویه می

 یستاش روی چرخید نگاه  کری . جیر پیلتی»و مگه

...«..تیلهس .نگرفتی؟گ شیبرو

پسرهگاریشیکشیدوبدوازگاراژزیبیرون.نگاه به

ازیستایاییببییکهسه رو ماهیسربیرن شده تا

کری یراز  رف  به و آوری جیبشیر

بیگیر،» اینبیا ییگهپیلمیلندار ،

روببرتیبازاربفروشیهچیها عمه

«بیشترگیرتمیای

رنگیسرخوسبزهنیزتییایماه

زینکهماشینلندروریستشبر می

هایماهآبیرنگیازیرگاراژاومدتی.

گذا یست رو کق »شت بچه... بیگیر میایا ن بابا این

.«وانسا...شیمیبرهها...بدوهمه

***

پسر،یِبدواونتسمهروبهقابجرثقیلسفتشکن»

تیروخدامَری شاگرییارنماه ینیبیم...«حیقنین

بایوسه شلغ تربیتکریی خیرسرمین،بگذری ...پسرِ

رضایت سربی  عمه مهند تا اون تی، جین بیی یایه

 کاسه بیخبر خدا از ه ،یکیزهنامری ریختبه رو ما

ازقبلنقشهیاشتواسهما،منتظرآتیبیی مروت،اهاً

همهچیزوتقصیرخییمه،رویای بهاینسال کلن بی

 اینمهند حا  یووید...حا هاگرنه می محک »باید

 ...«روببنداونس مصبِکیفتی

***

ازیانست یم کشیدن بیگاری میری یر که گزارشاتی

تیسداییبشمقدریمعرویبهاییبقالب سازکییکان،

،هحتیاری.اماخیی هنیزندیدهبیی .ولیرسدیمبهما

یهالبا وقتیواریگاراژشد ،پسرییهیوازیهساله،با

 از چیزی یید مرا تا که کریقیید  و گشای اییبگل

زیرسایه رفت. تییجیبشقای کریو بانگیشهگرفت،

 گرفتم صاف آقا»خودمو منو
فرستادهسالم بود،« گفته سالم

 اسمشو هواموارمیبهاگه ایوب
توی که رو کلیدی ایوب داره.
و آورد در چرخوند گوششمی

 کشیدبهشلوارش.
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یای  وقتی از که اسقا ی رن  زری فیات کنار کارگاه

آمدآنجاافتایهبییتیققکری .هنیزپیایهنشدهبیی می

کهبهیوسریعخییشرارساندوکناریرماشینایستای.

اینیراسا علیکجنابمند ، -

اینلگنییاریش؟!سا اییبخان،هنیز -

کنار - ه  با با خره مَند ، ورشیار بیا شما

 .میای 

 آن نفره،یهانیماشاز یو باز رو بیی، خاصقدیمی

یبییگیشههاسال...نهبغلآلیمینییمی،یندهاستیلوآیی

خیریواینجماعتقدرشراسازیخاکمیکارگاهقالب

مینمی سلیقهیانستند، و خرج کمی با ماشینیشد به

لگدبه ستیکخالیازبایش یوتا آنتیکتبدیلشکری.

زی ،عینکراازچش بریاشت ویرحالیکهخ شدهو

 کری ،گفت :یاشبیریشراوراندازمی

 شاکییاریآقااییب! -

بازییگهکیزیرآبماروتی -

تا ابالفضلکلهسحر به زیه؟ کار ایاره

ب مشعل و کیره زیر سرببی س ، ا

یوزن،هیواسهماپاپیشمی یزنیموکلهیاغیاری سر

 .... الها اهللیهاهیهمسااین

رایاشت ،بدوناینکهچیزیهایبازانتظارهمینشلیغ

تربیی ریبگیی بهسمتکیرهکهتقریبنبیستمترآن

آوریوتندوتندحرکتکری .اییبهییلیلوتیجیهمی

منر میبا لجنیاه سبز یکسره لبا کار اشآنقدرآمد.

برایشتن شدهبییکهیرهمینمسیرکیتاهمجبیرشد

یوبارقسمتپشتلبا رااز یپایشبیرونبکشد.به

شاگری بیی، کننده کر مشعل هدای رسیدی ، که کیره

بیی، ایستایه کیره پای شلیارجین و رکابی با جیانش

کهسرخشدهوسربمذابیرآنییستهبلندیماقه

راازکیرهبیرونکشیدوخیلیسریعوبایقتدیجیشیم

آجریخالیکری،بهبدنورزیدهیهاقالبراتییهاسرب

ییاربا یشد.روییا میحسیییاشبرجستهوبازوهای

هایهندیچسباندهبییکهازپیشهکیرهچندتاپیسترهنر

.عینکراتییشناخت یمرا"باچاآمیتی"فقدهاآنبین

 یریکههدای ازهدایمشعلجیبپیرهن گذاشت و

بلند اییبگفت  به رو باشد لبا کار»تر پسره این باز

 «نییشیدهکه

 ریشجی خارانداشیگندمته واهلل»را مند ، گرمه

بیبین...از،راشبپیشن،عیضشکفشایمنیگرفت نمی

«ا...اونگرونمروناست

یرجهمشعلیک کنحیقنین،جلدیبیر»بعدیایزی

.«تییفتراریبیوتاپیسیبیگر

مات بدون و نامنظ  را بلیک تعدایی گاراژ، گیشه

ایرانیت سقق با اتاقی خییش برای و چیده ه  روی

اشکهیرستکریهبیی.اییبرفتپشتمیزچیبیکهنه

نشست کشیهایشخالیبیی تعاریکریجاییکیاز و

اینانبربریکه یرویهندلیلرفلزیبنشین ،تکه

 یای هل  رف  به را بیی میز روی مند »روزنامه بزن

« ،نمکندارهتازه

باانگشتسرروزنامهراچرخاند وسعیکری رویش

بقیهتیترتاخیریه...«...انتخاباتیو خریای-»رابخیان 

خیرهشد کهلرزششکلیییارهاراوپیدانبیی.بهکیلر

خیسیکوجبزیربغلشیاندازهلرزاند.اییبکهبهمی

شدهورن لباسشراعیضکریهبیی،

بازکری شبهقیافه»یفتررویمیزرا

زار جنرالهیییه اُ نکنمند ، نیگاه

به شیما، جین جاپن اهل قدیمیِ،

می مدیدا جدید این از «ارزههدتا

خب،ازلبا کاروبیمهه »رارویه انداخت :پاهای 

«خیایچیکارکنی؟!کهبگذری ،باشکایتمری می

باتهخییکارگیششراتمیزکری:

منکاریبهاینبچه - عارض خدمتینمند ،

مچههاندار که،سربارویاافغانیامیارنیاباتریسازا

-  اون یپسرهپس یاشت که رفتیمبدبخت

ونعمهمنبیی!؟بیر

و کری باز میزشرا کشیی یای قیرت یهانشرا آب

ور می کهیستهچِکشرا لبانشکمیبازهمینطیر زی

اونکهگدا»هایزریوبدترکیبشپیداشد:شدویندان

به رینانیرازکری«بییبهخدا بههمین»یستشرا

هههحا اگهاجازه بدینبرکتکهمنکاریشینندار ...

 مند !! یکنیمیهجیریباه حلش

نبیند، را لبخند  برایاینکه اینحرفشبیی ، منتظر

یرِبلندشد واز یحفاظزن زیهوشیشه یکریقِ

زی که...زریزیرسایهبانراییدمییفترفیات

***

...«شلغ یرستببندیرشیُرنشه...هیویییاش»....

 یاشت  ، گفتیمآره مهند ِ یارو اینترزرن این از

حرفا تیبمیری،وقتیفهمیداونپسرهجیَلرواسهمن

ببین، و بیا که کری بازی یَکفیلمی میکنه ج  سرب

،پدَبهخدااستیبمککییین!بایدبرهجلیشلن بندازه

 شلوغ همین راهایبازانتظار
بدوناینکهچیزیبگویم داشتم،
تقریبنبیست که بهسمتکوره

 تربودحرکتکردم.طرفمترآن
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 راه رفتیمس  بیرا و بد نمیگفتیمو چه. یونی

آ بیی. انداخته مایبدبختبلبشیییراه اینانصافه؟!! خه

این اونیقت بکنی  جین کیره تی باید قرون چُس واسه

ومفتومسل یارورسهبیسیسیلعینکیازراهمرتیکه

با  بکشه کنیایتنره»ندارمینی وا بغلشی پدر...«آیینه

شدکهاینسال سیتیمنراضیمیسیبس یاشتبا

ینجلمرلخرو بیکلن نکبتبااونتیلهس آسم

مرتیکه کرین، خراب چیی همه و رسیدن را از محل

مفنگیوریاشتهپسرهروآوریهیرگاراژ،هیارراهانداخته

هاایایهالنا اییبقالبسازشمقدریسریهبچه»که

هیویگهبآخهیکینیبهش«یتی روکاهگذاشته... ...

ر کار ایاره این ندییر بییی؟ کیر ندیدیاوما غ، دیو

الدن ؟! جفتکمیندازی ما کلن واسه سال  اون حا 

اونیرتر»...کرافتروکهگذاشت واسشکنار آها ... آآها
ببباریکا....حا بدهبا  اینمند مریهگیشکن،«....

وقتیآتییستشاومدییگهولکننبیی کریار.خیره 

سرخ، هیرتش بیی، کریه یاغ سیگارنیعحسابی لبی،

عینهیمفتششیشپشتسیگارآتیشمی کریجینتی.

می رو پسره هی انگشتی ازشسیال گیشه ،کرییمبری

شاگری این از بعدش  چیزو. همه بی کلن  سال  هی

خرفتوعشرفیل هندیماچندتاسیالپرسید.بهمن

 تکینکرییمنیگاه کلهشی آرهیاییمو ینیچی؟!! که

 خیبه»...یار برات بین خیبه... کفی رو بذارش ...»...

بدمخمصه جیازتیخاهه ه گفتبرو آخر سر ایبیی.

همهاریب گفت مند با منیمیگی!!!!!... گزارشبنییس .

یها نبعلهباماه بعله؟؟!!گزارشچیه؟!جیازکدومه؟!!

 مغزت از گزارش یستت مید  ...یرهبچی من یایاشِ

اینجیریکهنه،همچییهنمهیوستانهبشگفت ههههه

بیاپسر،اینآیر مهندسیبدهرانندهبگیکرایهه »...
 ■«...مفتخیرشهباخیی
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 دوقلوهای جنگ، مجید رحمانینامه:  فیلم

 شیرپورامین رج اصالنی؛ توی برنزی برای  ی قورباغه جایزه :نکات جالب سینمایی

 ؟؛ حسین برکتیاست یخال سینما در «نفر وسه ستیب آن» جای چراپیشنهاد اقتباسی: 

 غیاثیمرتضی  ؛)بخش دوم(داستان به نمایشنامه از فیلتوکتتس نمایشنامه :بازنویسی و ترجمه

 و(؛ دن گیلروی، حسین خسروجردی)خسر«NIGHTCRAWLERشبگرد » :نقد و تحلیل و بررسی فیلم
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 «تورج اصالنی»ِ برنزی برای  ی قورباغه نکات جالب سینمایی؛ جایزه  
«امینشیرپیر»


CAMERIMAGE)کمرایمیججشنیاره لهستان(

فیلمبریارانبهراینیایرفیلمبریاریجایزهمعتبرترین

اینبهکهزیاییهایفیل بینیرسالهر.کندمیاهدا

لحاظازبرترفیل سهکنندمیپیداراهجشنیاره

شیند،میانتخابترتیببهفیلمبریاری

قراراولیرتبهیرفیلمشکهفیلمبریاری

یریافترا ایییقیربایهجایزهبگیری

بهاینقرهیقیربایهیجایزهکند،می

بهبرنزییقیربایهوفیلمبریاریومین

.شیندمیتقدی فیلمبریارسیمین

فیل برایکاریمحمییباراولینبرای۲۱۰۰سال

اینقرهیقیرباعهیجایزهتیانستسیمینازنایرجدایی

.آوریبدستراجشنیارهاین

بییندعبارت۲۱۰۲سالیرجایزهایننامزیهایجملهاز

از وحشحیاتجانیرانفیل برایریچاریسینبن:

 BEASTS OF THE SOUTHERN)جنیب

WILD)،آرگیفیل برایپریئتیرویریگی(ARGO)،

 WAR)جن یساحرهفیل برایبیلداکنیکی  

WITCH)،مرشدفیل برایما یمرمیحای(THE 

MASTER)،میتیرهایفیل برایچَمیِتیِرکارولین





HOLY MOTORS)مقد  تیرجو(

."هاکرگدنفصلو"بغض"هایفیل برایاهانی

جن یساحرهفیل برایبیلداکنیکی  پایانیر

کارولینکند،کسبرا ایییقیربایهجایزهِتیانست

ازاهانیتیرجومقد میتیرهایفیل برایچَمیِتیِر

بهمنکارگریانیبه"هاکرگدنفصل"فیل برایایران

کمرایمیججشنیارهازرابرنزییقیربایهتیانستقبایی

.کندیریافتلهستان

ریاستبهجشنیارهاهلیمسابقهبخشیاورانهیئت

وآمریکاییکارگریانشیماخرجیظل

،«سقیط»چینهاییفیل سازنده

،«تلفنباجه»و«بتمنهمیشه»،«میکل»

بهرابخشاینبرنزییقیربایهجایزه

فصل»فیل فیلمبریاراهانیتیرج

تیلیدقباییبهمنساخته«کرگدن

پیشاهانی.کریاعطاترکیهوعرا کریستانمشترک

جشنیارهیورهشصتمینیر«کرگدنفصل»برایایناز

بهترینجایزهیبرندهسباستینسنفیل المللیبین

اسکرینسا نهجیایزیورهششمینیروشدفیلمبریاری

رافیلمبریارییستاوریبهترینجایزهنیزپاسیفیکآسیا

 ■.کرییریافت





کمرایمیججشنواره
(CAMERIMAGE)

جایزهمعتبرترینلهستان
بهرادنیادرمبرداریفیل

 .کندمیاهدافیلمبرداران
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 ؟است یخال سینما در «نفر هوس ستیب آن» جای چرا 
«حسینبرکتی»



نروندنفرهاییسهوبیستآنسمتبههنرمنداناگرامروز

ای بهاآنای ؛نیشتهوای ریهکلمسشان، یادهییهک

ونیجیانذهنوخیریخیاهندکخاهاکتابخانهیهاقفسه

نفرهاییسهوبیستآنتصییرازشدپرخیاهدماامروزجیان

.ببینی خیاهندمیییگرانهک

یراشنمینههکاستاتفاقینفروسهستیبآنماجرای»

«استندایهرخجنگیهیچ تابکمقدمهازجملهاین.

هکاستآننمایانگر«زایهییسقاحمد»نیشتخییخا رات

یرتحمیلیجن سالهشتازبدیعروایتیباتابکاینیر

.میاجهی خا رهقالب

او.استاسارتشیوراناززایهییسقاحمدروایتابتکاین

اعزا یاو لبسالگی،شانزیهسنیرهک

یورهگذراندنازپسشییمیجبههبه

تیپورمانکسیاه ریازنظامیآمیزش

قاس حاجفرماندهیبهاستاناینثاراهلل

بیتالیعملیاتجریانیرسلیمانی

هرخرمشآزایسازیبهمنجرهکالمقد 

.آیدمییراسارتبهشیی،می

واسارتابتداییماههشتشرح«نفرسهوبیستآن»

شاننفرهسهوبیستگروهوزایهییسقبرایهکستااتفاقاتی

.استیایهرخ

»دیگییمتابکاینیربارهیرخییزایهییسق کیآورین:

بیانبهآنانوایاشتنوهدا اخکبهساله۰۹نیجیانعده

رزمندگاناعزا بییناجباریبرمبنییرویینترافاتیاع

عمیمیارکافتیانستمیهکجن هایجبههبهنیجیان

یهد،تغییرعرا بعثرژی هایخیاستهجهتیرراجهانیان

.«ندکمینظیربیراتابکاینهکاستمیضیعی



ایبیاتیاواسارتایبیاتقالبیرهکتابکاین

رانیجیاننفرسهوبیستزندگی؛رییگیمیجابازیاشتگاهی

یرتما شجاعتبامشانکسنعینیرهککندیمروایت

.نشدندتسلی یشمن،روانیوجسمییهاشکنجهبرابر

منتشرایرانیراسارتتابکعنیان۹۱۱ازبیشامروزتا

استشده وانقابهنرسالچهرهسرهنگیمرتضی.

اسارتایبیاتریکارکخصیصیریپایدارایبیاتسیتکپیش

زندگیروشیراریوگاهیایبیاتازتیانمیهکاستمعتقد



ریکاستفایههاخانیایه بهاریوگاهیایبیات.

یهدمیآمیزشمابهرازندگینیعکیراحتی ازبسیاری.

مایریبهامروزهستخا راتاینیرهکهایییر 

مشاورهبرایمنبعیتیاندیمخیبیبههاتابکاینخیری،می

باشدهاخانیایه تیاندمیهکهستخا راتاینیرییدهایکل.

بازرایاریوجییماامروزیهایخانیایهیرهکایبستهیرهای

.ندک

پررن قدریبهایبیاتازنیعاینیرخییبازنماییپدیده

ایبیاتازنیعاینخیاندنباکشیرهاییگرمری هکاست

شرایدیروخییشانمانندهکسانیکبدانندخیاهندمی

واندریهکزندگیشرایدآنباچگینهاند،یاشتهقرارخییشان

اندشدهپیروز هاییشاخصهباایبیاتاین.

نیتریانسانمحبت،وامیدایمان،چین

بهوشیییممحسیبجن ایبیاتگینه

ترجمهزویخیلیهکاستخا رهمین

.شیییم

یرهکایهپدیدعنیانبهنگاری،ا رهخ

مدیینکشبیراخییجلیبهروونشاطپرجریاناخیریهه

وبلیغمراحلامروزاست،هنریحیزهیعنیخییاهلیپایگاه

ژانریبهمروربهایبیاتازنیعاین.گذراندیمراخییباروری

بینراخییجایهکاستشدهتبدیلفریبهمنحصر

ایبیاتعنیانبهامروزوریهکپیداخاصوعا نمخا بی

.شیییمشناختهتاثیرگذار

ازیکیقالباینیره «نفرسهوبیستآن»نیشتخیی

استخا رهتبکنیتریرخشان نفر۲۹اینبرایهکاتفاقی.

اتفاقاتترینمه ازیکییای،رخایرانرزمندگانازنیجیان

استجن  بزرگیتصمی میقعیتینایرمارزمندگان.

موقعیتایندرمارزمندگان
نههاآنگرفتند؛بزرگیتصمیم
هاییحرفهادوربینمقابلدرتنها
بلکهنزدند،ایرانباضدیتدر

 نشوند.آزادگرفتندتصمیم
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ضدیتیرهاییحریهایوربینمقابلیرتنهانههاآنگرفتند؛

سال۳مدتونشیندآزایگرفتندتصمی هکبلنزیند،ایرانبا

فروخییهایارزشازامابمانندبعریرژی هایسلیلیررا

نیجیانرزمندگاناینهکبییحالییرهمهاینونگذارند

.بییند

امیداسارت،یرخصیهاًوجن یرنیجیانانازراتیخا 

یههیوازبیشگذشتازبعدهکبیینییسندگانیبرایایهتاز

همههککریندیماحسا جن ،میضیعیرتحقیرونیشتن

بهیورانآنازایهتازروایتوشدهگفتهجن یربارهچیز

.دیآینمیست

یرخا راتاینبیانهکاینازفارغ

زمینهیرچقدرییهاکتابچنینقالب

وهارشایتجن ،مختلقابعایشناخت

شانیهاخانیایهورزمندگانیهایرارگریا

ایناست؛تاثیرگذروارگشاکضروری،

وچاپهکشیییمایجایذهنیرسیال

یاری؟جامعهیررییکارکچههاکتابیستاینانتشار

یهایهیشبهمخا ببرگذاریتاثیروا اعاتبیانسرعت

استشدناملکوتغییرحالیرروزبهروزنیین، اینیر.

قالبیرمرجعنیترمطمئنعنیانبهه هنیزتابکمیان

.استریهکحفظمختلقجیامعراخییجایگاهرسانهوهنر

یرستلکشه ایرانیرنگاریخا رهجریانیرهکاتفاقی

برایراویونییسندهتیسدخا راتوریهکپیداراخیی

شیندیممنتشرتابکتیسدثبت، یریرستیبههکالزامی.

بهتیجهباواستشدهیایهتشخیصرونداین

یاینیستازوافرایفیتفرامیشی،چینییهاتیمحدوی

یایهرخواقعیتازفاهلهواقعه،کیازایشاناخباروا اعات

وروزتفاسیرباآنخیرینگرهو وگفتگیهاآوریجمع...

واقعیتثبتوماندمحفیظبرایتابکقالبیرخا رات

.است ز امری

استشدهباعثخا رهیهاکتابیرواقعیتثبتبهتیجه

هر.شییرعایتوییدهمترکآثاراینیرهنریوایبیوجیه

ایبیاتییارندسعیخا راتنگارشیرنییسندگانچند

اینبهخا ره،یهاکتابیالبخیاندنباامادیهناراظهیرخیر

بهمعطییهکاینازبیشنییسندههک یرسیمنتیجه

.استریهکزکتمرنیشتن«چه»برباشدنیشتن«چگینه»

یهاکتابعنیانبهخا رهیهاکتابشیییمباعثهکاتفاقی

معرفیآیندهیرپیوهشگرانوخیانندگانمیانیرهای 

شیند رن  کهاکتاباینیرهنریوجیههکاین هاما.

هاکتابیستاینازرامخا بریبتوتاثیرگذاری،شیییم

.کندیم ک

خا میایعنیانبهتبکیستاینهکاینمه بسیارتهکن

انیمیشن،سینما،نمایش،چینهنرهایییراقتبا برای

ورمان فایهاستهیرتیروباشندمفیدرایسبتیانندیم...

مختلقژانرهاییرماندگارآثاریخلربهآنازیرست

.بینجامد

اتفاقاتازیکیبهبدیعنگاهبا«نفرسهوبیستآن»تابک

مناسبیبسیاربستر...ومناسبفضایتعلیر،شش،کجن ،

استفیل تیلیدبرای تیلیدبامقطعی یریبههکاتفاقی.

یرآنپخشوتابکاینازمستندکی

یایرخسیماکیهکشب تاثیرگذاریو.

اینبسیاریهاتیظرفبیانگرمستندهمان

.سینماستزبانبهتابک

هنمین«نفرسهوبیستآن» ازای

نگاهیباهکهیرتییرهکاستخا راتی

آثاراراظهبرایمناسبیبسیارمنبعشییتیجهآنبههنرمندانه

.بییخیاهدنمایشوفیل مانندهنری

استاینریکتیجهآنبهبایدمقطعاینیرهکمهمیتهکن

هنرییهاقالبیریرستیبهنییسیخا رهیگینهایناگر

هاکتابیستاینهکاینبهتیجهبا؛او ًنشیند؛عرضه

جذابیتیهیچهستند،ناشنا وگمنا چهرهایازخا راتی

یاوانراویگاهاستنکممیو ؛.یاشتنخیاهدمخا ببرای

مخا بایجایوتابشانکشدنجذاببراینییسانخا ره

همانهکخییرسالتازوبزنندواقعیتتغییربهیستبیشتر

یورشینداستواقعیتحفظوبیان یاینیستازسی ؛.

بهششکپروپییایهارسانهامروزههکمخا بانییهاتیظرف

.استیسترشانیرراحتی

نروندنفرهاییسهوبیستآنسمتبههنرمنداناگرامروز

ای بهاآنای ؛نیشتهوای ریهکلمسشان، یادهییهک

ونیجیانذهنوخیریخیاهندکخاهاکتابخانهیهاقفسه

نفرهاییسهوبیستآنتصییرازشدخیاهدپرماامروزجیان

 ■.ببینی خیاهندمیییگرانهک















با«نفرسهوبیستآن»کتاب
اتفاقاتازیکیبهبدیعنگاه

فضایتعلیق،کشش،جنگ،
ومناسب مناسبیبسیاربستر...
 .استفیلمتولیدبرای
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 «NIGHTCRAWLERشبگرد »سی فیلم نقد و تحلیل و برر  
«خسرو()یخسروجریحسین»؛«ینگیلروی»نییسوکارگریانفیلمنامه


مالت:أت
قیانینهستی - شاهدشکستنبعضیاز اینفیل ما یر

یر تدریجی تغییر و قی  و یگرگینی ما که این مانند

شخصیتنداری .

یک که شکلی به شخصیت قی  باید فیلمی هر یر

تتغییرکندواینتغییرمربتاست،باشد.شخصی

 نباشد، شخصیت قی  وقتی هاا یپاما فیل یهادهیاو

وکندیم.شخصیتبهزحمتمرزهاراریشیییمتربرجسته

.بنابراینمرزهاوچیزهاییکهاویهدیمبهحرکتخییایامه

 هاآناز کندیمعبیر آشکار خیلی یرشیییم، گذر این و .

پا باعث اینشیییمیان و کند پیدا یست میفقیت به او

میفقیتراجشنبگیری.

افزایندهییهاآی - شکلی به مرللی

 انجا  که کارهایی خا ر ،یهندیمبه

 شمارندیگیمپایاش امروز ینیای یر .

ستیزجامعهیهاشیگراباییهاآی ایلب

 سطحجمعیمیفردیکنیمپیدا کهیر

ماایین.شیندیم افزونیرباره روز  یر استوبه حصلکار

خیلییربارهاحترا انسانییاارزشانسانینیست.

 لحاظ، این ییهاآی از به اهمیتیهاآی که ییگر

،یرمیقعیتینیستندکهحرانتخابیاشتهباشندویهندیم

انجا بدهندکهییگر ییهاآی کارهاییرا رقابتهاآنکهبا

بهشکلافزایندیهندیمانجا ،کنندیم ینیا حدیکایه. تا

معاملهکاهشپیداکریهوروحانسانیتاآنحدکنارگذاشته

یرینیاتنهاماحصلکاراهمیتشیییمکهلیمتیجهشیییم

نداریوباهیچچیزیرارتباطنیست.ایهخانیایلییاری..

 فیل  آیازین هحنه یر که یک ینیبیمهمانطیر از لی

وبعدبهیکمامیرحملهیزیییممنطقههنعتیتیریسیمی

.کندیم

 لبیرلسآنجلسمعاهرستیزوجاهاویکجیانجامعه

اریبس.کندینمکهبههیچچیزجزخییشفکریکساست.

ذرخین بدون و هسری اینای و ییگران، با احسا همدلی

هاستییگیو اجتماعی تعامات تما  الشعاعکه تحت را او

 بینیبنابرا.یهدیمقرار لی که جایتعجبینداری باشد،، کار

تنهاوتنهازندگیکندوحتییکیوسته نداشتهباشد.

یکهدییاری،اینکهبهمرحلهبعدبروی.



کهاورشدکندومفهی شیییماینباعث

ی.ایننگاهآزایراتما وکمالبیذیرکاماًکاپیتالیستیوبازار

به یرروزافزونیرینیایامروزمایالبشدهاست.

انجا ییهاآی - کار چه نیست مه  معتقدند لی مرل

باوریاریکهتجربیاتمااو،فقدبایدپیشرفتکنی.ییهیم

ایراک و قدرت یارای میجییات عنیان به سیاره این یر

با تیاندیم حد پتا کاهش نریبان از برایرفتن کند، یدا

کرینبهعنیانشغلی.برایهمینلیخیلیزویازیستپیدا

.رسدیممقا یککارمندبهجایگاهیککارفرما

گین- به لی هشخصیت استای ممکن اواستکه به ما

را کاری کنید، ری را ینیا بتیانید که این کنی . حسییی

پیامدهایدیخیاهیم نگران و یهید انجا 

ید.آننباش

 به شما وقتی اهمیتیهاآی اما ییگر

.لیدیکنیمندهید،یرجهن محضزندگی

 با ارتبا ی وهاآی هیچ همسر و نداری

هیچباریلینداریکهنگرانباشد.ایهبچ

اوهرروزکهازخیاببیدار ازشیییمروییوششنیست. ،

اوجزخییش«برایخیی چهکارکن ؟»:پرسدیمخییش

هیچن گران از یک هیچ او ازیهاینگرانکسنیست. خیلی

نداری.یهاآی  را ییگرانهمهییگر هری ما که را وقتی

.کندیم،اوهریخییش یکنیم

انگشتشماریاستکههیچنقطهییهاتیشخصبلی از-

خدشهواریشیی.واشحرفهضعفینداریکهاز ریرآنیر

 بیفتدو آناعتقاینیترمه میقعیتشبهخطر به اهلیکه

به یستیابی مانع که چیزی هر که است این یاری،

بایدازمیانبریاشتهشیهاخیاسته مرلریک(وشیی)باشد،

 از یکی آیمی چنین جهانینیترترسناکمیفقیت اتفاقات

. یکنیماستکهیرآنزندگی

.دیهیمرابهشدتمیریانتقایقرارهارسانهفیل ،-

:دیگییمنینایبیربخشخبر

میای.»... خیشمان جر  از نهما سرقتهی.هاجر همه

نیست. مه  خبر یه خیی خییی به کامیتن یر ماماشین

بیننده که شدی  متیجه به بیشتر شهرییهاجر هامین

قربانیمنظیرشه.عاقهیارندکهبهحیمهشهرهاکشیدهمی

گونه به لو کهشخصیت است ای
مابهاوحسودیکنیم.ممکناست

کنید، رد را دنیا بتوانید که این
 را ودیخواهیمکاری دهید انجام

 نگرانپیامدهایآننباشید.
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 یاپیحاًیترجیهایقربانیا فقرا یست به که سفیده یا لدار

«شن.مجروحمیهاتیاقل

وهمچنیننینایراوایلفیل یرتیهیقکارشبکهبهلی

راهبرایفهمیدنروحچیزینیترواضحبهترینو»:دیگییم

رویآنتن ما یر یفرستیمکه رو ما پخشاخبار اینهکه، ،

زنانیرخیابانقالبیکزنتصیرکنکهگلیشبریدهوفریای

«یوظه.می

 که باعثشده جنایت و جر  به عاقه یهاشبکههمین

 شدن بیشتر برای بهیهانندهیبرقیب بیشتری پیل خیی

تربرایشانبیاورند.هیلناکیهال یفشبگریهابدهندتا

،بلکهخییمری هارسانهصراهلیرانهقمتیانیمیراهل

محهمانطیریانست. نقد یر گفتی که ی ری میلیین بیب

 هاانسانهمه ماواندخشینتتشنه همه

کنش و بیین خین به تشنه این برای

مقصرهستی .ایهرذیانهرسان

سه- که همانطیر گفت باید ایامه یر

ذاتی مشروبابعای زنو میسیقیو چیز:

.باتیضیحاتیکهکنندیمراآشکارهاانسان

 من شد هارسانهیایه حسرا ه  یر

فهرستکن یم این به جدید ینیای یر

بایداضافهکری.

هییداهارسانه کسی هر زندگی یر را ذاتی خشینت

لی.کنندیم انسانیخینهمانطیر ابتدا شدیر اشاره سری،که

 لباست.رسانهتمامیابعایمیحشستیزوجاهیزیوجامعه

همچینخین را سبعیتاینمیجیی سرینخینآشامابیینو

.کندیمترشبانهافزون

کهازحیایثخیابانیشیییملییراتفاقیبامرییآشنا-

همانندتصاییوحیایثجناییه چینقتلویزییفیل 

نیا.فروشدیمخبریتلییزیینییهاشبکهوآنرابهرییگیم

ینبهنیعیبهاو لبجالباست.شغلبرایجیانیزیوجاه

.باشدیمگراییبرایاونییسندهتقدیرازسیی

یر اما راهچندانیبرایتغییراینتقدیرنداری. ابتدا لییر

 خیی ینیبیمایامه نفع به را رویدایها کنشمناسب با لی

 منحسیهدیمتغییر سبعیتکن یم. و گناه تیحشو با

.کندیمازمرزتقدیرعبیرکریچنانچهلیعبیرتیانیم


وگدوستداشتنی:دیال

 ریک به محله»:دیگییملی ریک. بیرونشکن، سرت از

.«هیدب



سکانسطالیی:
مکزیکی. رستیران یر نینا و لی قرار قرارکیسکانس

زیرینفیل است.یهاهی جهنمی!سکانسیکهنتیجه

است. پیچیده بازیشطرنج بریاریل یفاینسکانسمرل

ساعت یلکشید.۰۲اینهحنه

بهایهالعایبازیجیکجیلنهالانرژیوخاقیتخار  را

هرکارگریانیبایدخیلیخیشیهدیمنقشلی شانسباشد.

عیار تما  یکاستعدای او کند. کسیچینجیککار با که

است.

دنگیلرویفیلمنامهنویسوکارگردانشبگرد:
اراولینتجربهکارگریانییکفیل سازبسیدیآیمک پیش

میفرازکاریربیاید.

 و نییسنده او ساله۹۹کارگریان

 ییهال یفکالیفرنیایی، ،the fallچین

real steelکارنامهو یر را بیرن میراث

یاری.

به سیپرمن رهاشده فیل  نییسنده

کارگریانیتی برتیناست.

هستند. حرفه این یر ه  او خانیایه

کایتنبرایرش مایک کارگریان وتینی

گرجن جی،حاشیهاقیانی آرا .برایرییگرشجانتدوین

رنیروسیهمسرینگیلرویاست...شبگری.


خالصهفیلم:

شیییمکهمتیجهکندیملی(نقشمرییرابازی)کیج

تلییزیینیمستقلرایهاشبکهآمایگیرقابتیرینیایکاماً

 یای کار ابتدای همان از لی گزارشیررییگیمیاری. یک

اول شانساینکهخبر باشد، تلییزیینیهرچهخینبیشتر

 بیشتراست. یبیربخشخبریکیازهمین)یرنشیی، نینا(،

یهاشبکه بازی را کندیمتلییزیینی، ازیهال یفکه لی

نکاریرایکندیموبهاوکمکخرییمحیایثرایهاهحنه

پیشرفتکند.



ردان:فیلمنامهنویسوکارگ

ینگیلروی

مدیرفیلمبرداری:

رابرتالسییت

تدوین:

جانگیلروی

آشنا مردی با اتفاقی در لو
خشودیم حوادث از یابانیکه

حوادثجنایی همانندتصادفو
فیلم دزدی و قتل چون هم

ردیگیم به را آن یهاشبکهو
 .فروشدیمخبریتلویزیونی
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موسیقی:

جیمزنییتنهیاری

تهیهکنندگان:

یییید جیلنهال، جیک گیلروی، تینی فاکس، جنیفر

لنکستر،میشللیتیاک

بازیگران:

اوییسلیبلی ()جیکجیلنهال

رنیروسی)نیناروسی(

ریزاحمد)ریککری(

)جیلییر(بیلپکستن

(|آنکییساک)لیندا

کیینرا )فرانککروز(

)کارآگاهفرانتیری(تیهاکلیما

یقیقه۰۰۱امریکا،۲۱۰۹محصیل

جوایزونامزدی:



اول بلند فیل  بهترین و فیلمنامه بهترین جیایز برنده

.یاستانیازجیایزاسییریت

 از ۰۱یکی سال برگزیده انتخابمیسسه۲۱۰۹فیل  به

.کاوهیئتملینقدامری

تهیه انجمن انتخاب به سال فیل  بهترین جایزه نامزی

.کنندگانامریکا

بهترینفیلمنامهییراقتباسیازجیایزاسکار، نامزیجایزه

فیل  منتقدان انجمن و امریکا نییسندگان انجمن بفتا،

 ■ای.رسانه
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 تس از نمایشنامه به داستانترجمه و بازنویسی نمایشنامه فیلتوکت 
«مرتضیییاثی»



مقدمه

۰فیلیکتتس» شهره« آثار کنار یر چین اوییپ»تری

۲شهریار » نمایشنامه«۹آنتیگین»و قل ، به است ای

تراژیی۹سیفیکلس یینانی.،  نییس تقدی  ،گرییمیآنچه

اقتبا  ایاستازایناثربههیرتیاستانکهگینهبازنییسیِ

هایشماره ی نیبیین،بههیرتبخشبهبخشیربهیلیل

.گرییمییاستانیچیکتقدیمتانیماهنامهمتیالیِ

صهایاشخااهلی،نا یقصهتاششدهاستمتنپیشرو

یر تصری و یخل بدون را اماکن تیهیفات،و اما برگیری.

منش ایننمایشهاشخصیتمکالماتو از اقتضایآنچه به

 عمدهشدهمییرک تغییرات یستخیش است، .اندشدهای

همچنینتاششدهاستتامخا ببرایفه ِوقایعیاستان،

نیازیبهمراجعهبهمتناهلیویامنابعییگرنداشتهباشد.

امامسل استاگراینبازنییسی،بهفرضمُحال،لطفییاشته

 یر جز آن یریافت یمطالعهیسایهباشد،

آشنا یینانممکنمتناهلیو اسا یر ییبا

نخیاهدبیی.

اراظه نه شده اعمال تغییرات از منظیر

 ترکاملتفسیری تصحیحِ نه یترجمهو

فارسیبییهاست)یوکاریکهخییراحتی

(.خیاندنوروایتا نکریهیکلحظهه شایستهآناحسا 

که بازخیانی است. بییه کار هدیاهلی متن، مجدی کرین

تاشکری هاپیچیدگیهاست، آنهایاستحالهو  یرمتنرا

استهایخیانندهکهیرذهنیکیاز رخیایه فارسیزبان،

روشنگریاند.

 از اثر، این بازنییسی شدههایترجمهیر کمکگرفته زیر

است:

 آژاکس(،)الکترا تراخیس، زنان فیلیکتتس،

محمدسعیدی.یترجمهسیفیکل،

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

 Philoctetes, Sophocles, Translated by 
Thomas Francklin. 

 Philoktetes, Sophocles, Translated by 
G.Theodoridis.

هرچندناقصوک مایه،امیدوار این تاش،

ک یرجذباشتیا ویرکاهمیتِبازخیانیِمتینکهن،یست

وچهییرملی،ثمرییاشتهباشد.چهملی



 فیلوکتتس

یو بخش

:هاگفتهترپیش

نئیپتالمی ۹اوییسئی  جییخستهمریییرجستو۱و

بر۱فیلیکتتس واکاویدنآیندمیفروی۱لمنی یجزیرهنا ، .

 وروی یقایر نخستین از چهرهآیازندمیرا از اوییسئی  .

 یاری، بی  فیلیکتتس بر ساختن راآشکار او خیی، که چرا

پیشیرجریانعزیمتیینانیانبهتروا،یرلمنی رهاهاسال

مبنیبرهاینشانهکریهوگریختهاست.نئیپتالمی نخستین

،شایانهوبافریای،اینرابها اعیابدمیحیاتفیلیکتتسرا

رساندمیاوییسئی  او اما تایاریشوامی،

سکیتکند...

:ها اکنونگویه

جاکهایستایهبییبافریاییهدایازهمان

پا  وایاشتبا را او بریدو نئیپتالمی را

نئیپتالمی  بیاید. او نزی سکیت یاشتنِ

 رفتار چرایی از سنگاخیبازیارندهحیران از اوییسئی ،

پایینآمد.برایاواینهمهتر ازمرییعاجزتیجیهناپذیر

 او آنچه یپنداشتمیبیی. برین، قفانهایه کَتبستنو افتن،

 ممکن که جهت آن از و زخمیآمدنمیبیی. با مریی

جزیر یر یاور بی سال یه قریب هچِرکناک، آوَرَی،ای یوا 

 زیستنفیلیکتتسیرترینمهلکنئیپتالمی ، امکان را گا 

کهاورامریهبینداریویایانستمیترمحتملوییدمیآنجا

آنچهیریرخیشبینانه ازسییییگربا ترینحالتکیچیده.

اوتیانستنمیتمامینبریهاازاوییسئی ییدهیاشنیدهبیی،

 احتمال لذا کند. محکی  یاین فرمان بییلیل به یایمیرا

معلیماترا بخشیاز باشد. جاییاشتباهیکییکانهرخیایه

بهاینیلیلکهکیی کیک ناییدهگرفتهباشدویاهیچگاه،

 پنداشته ازشدهمیسال باشد. نکریه یریافت را آن است،

یشایستهسیییخییراتقصیرکاروازسییییگربیتقصیرو

 بیشتر عینپنداشتمییریافتا اعاتی یر و شرمسار لذا .

 لبکار خطاکار-حال فرزندانِ تمامی روی-همچین پیشِ

همان بااز بود ایستاده که جا
را نئوپتالموس صدای فریادی
پاس با واداشت را او و برید

 داشتنِسکوتنزداوبیاید.
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 ماندهرایریافتمغفیلترپیشاوییسئی ایستایتاا اعاتِ

یاری.

مختصبه» آگاهیازحضیرمانتنها بده اجازه آرا باشو

 هیشیاریِ برانگیختنِ بماند. باقی یوسیاسگینهخییمان

اوهاحب کمانیفیلیکتتسجزیریسرچیزیبرایمانداری:

بهارث۳مرگآفرینوبَریازخطاکهآنراازهراکلساست

ی با که کمانی است. آپیلیبریه هنرور به۰۱ستان و ساخته

زه یُمن به است. شده کمانهراکلسهدیه همین نیروی

 تیومنشییمیاستکهگفته یره خیاهدشکست. تروا

 یینانیانگانی شدهخیانده اریوی به ییگربار را آن تا

 ییدار از که کقیایی  زمانیاز را آن ما یالههبازگریانی .

۰۰خریس تاآمدی میباز ایستایی  وا لمنی ، یر اینجا و

از خیی آنچهفیلیکتتسبا آنزمان، یر یابی . نیرویییوباره

بیی،یجزیره آوریه یایگار به خریس

فریایهایگیشآزاریبییکهاز و ناسزاها

 سر پایش زخ ِ ناسیریِ .یایمیشدت

حتییربینظیرهاییفغان کهآرامشرا

لشکری نیایشاز آنانانمییقایرِ و ستاند

یرحرخدایان شنیینسخنانیناروا با را

 یاشتمیمشیش از خسته هایزنجمیره.

برآنشدندتااورابههر۰۹ومنا ۰۲فیلیکتتس،آگاممنین

و البتهکهکسییچاره ریرازسیاهیانیوربدارند؛ آنرا

.منیرآنهنگا کهاوپسازساعتییرییانستنمیجزمن

را لنگرها بیی، رفته فرو عمیر خیابی به بیهیش کشیدن،

برکشید ولشکریانراوایاشت زویازویجزیرهراترکگییند.

تنهاکنارپسرکی حا خیالکناومرا،اوییسئی را،تنهایِ

باییرسریوبارهیریکقدمیخییببیند؛یرآنهنگا ترح 

 تنها نیکپیکانیبجییبایستمیرا یر از پشت یتیره که

!«گذریمی

رن وحشت اینکلمات، حیرانینئیپتالمی یرآمیزشبا

 خیی گرفتمیبه بیشتر هرچه برشنییمی. یستیابی امید ،

.گیییفیلیکتتسسیارییدمیفیلیکتتسرابیشتربربایرفته

.اکنینشدمیبرقایقی،بهسییافر،هرلحظهیورترویورتر

هایانستهکهبایرآمیختنِشدمیشهریاینایرتما هیشیا

 چه هر را او امکاناتش، نقطترسریعو هبه یرای چه هر

بازگریاند.تریستر 

بیی.منترفندییرسریار کهاگرتیبایستنمیاماناامید»

مرییارزشمندبه کمانو با را ما اجرایآنباشی، به قایر

بهشی پیروزی،هاسالریاند.مناریویآخاییانبازخیاهیگ

یهمه را کها یریافتهوازخالتجربیات ا آزمییهترفندها

راحتیزبان به هیچگاه بازو، هاگرهزور اکنینگشایدنمیرا !

 راهِ باید ترپیشنیز پیگیری . را زیرکانهینقشهآزمییه ما

«رفتارکرینوپرهیزازشناختهشدناست.

نئیپتالم پاسخگفت: سای»ی یر چینایهوقتینتیانکار

پنهانکاریوتیانمییستبستنوبرینراانجا یای،چطیر

منوباآنچهازپدر یذاظقهیروغراپیشبُری.یوکاریکهبا

ا آمیخته یر مناندمنافات، گیر می. ولیوانمییبند میو ،

تیان نمی اتکاء به چنان من  بع ازکری. برآمده نیرویِ بر

کلماتِ اولین گفتنِ با بیدرن  که است گرفته خی راستی،

«خدعهآمیز،خییراخیاهدباخت.

،خییرابهشکستناندبزرگهایپیروزیاماآنانکهیرپی»

پایینیمتیبههایعایت که آنگاه یاشت. واخیاهند بزرگ،

 آیدمیمیان هایبلندی، شده تسخیر نظربهناپیمیینی

.«آیندمی

ازیکپابی» ازاینمری!عاجزِ ینیمت!

یاشتهباشد،تیاندمیبهرهای،چهسییی

«خیاهبیایدیانه.

،گمانهاپیشگیییمگربهراستبییی»

 ای! همیارهاندگفتهبریه تی بدون تروا :

آن نیز و ایستای، خیاهد کهبرجای گاه

ی بر چش  اگر نباشد. کنارت تروافیلیکتتس رخشان نای ِ

یاری،اگرمشتا آنیکهنامتباکیاستویلیریهمراهشیی،

«بایدییدهبراینمبتایِفاکتنیزبگریانی.

یر انتهایافرچش یوختهبیی، مسحیرانهبه نئیپتالمی ،

.کریمیومغرورانهاحسا ییدمیآنجاخییشتنرامهگینه

یهاناوییسئی ب از آنچه کههنیزیر یر بیی، یرونآمده

خیا ت از ایستایییکدست، یر یاشت، سر یر  نینآنرا

،باییدمی.اوییسئی کهاورایراینحالبریمیخییلذت

 سکیتِ یاشتاینقشهاشرضایتمندانهیرکِ سر یر که را

:گفتمیبرایاوباز

بهیاییاشتهباش،نیازینیستفیلیکتتسازنا ونشانتی»

هرچند۰۹چیزیبیشترازآنکهفرزندآخیلی  هستیبداند.

 پدرترا و تی که اندازه آن به یستک  یایبههمینه ،

که بگی آن، از بعد اما هست. کافی بیاوری، فیلیکتتس

بگیگلهمندازخیاهیمی بازگریی. بهسرزمینمایریخیی

با پیچاندنآخاییانآنانراترککریهای.آخاییانیکهتیرا

 که چرا کشاندند؛ تروا نیرن به هزار یانستندمیحقایریر

اما ریخت؛ خیاهد فرو تی یستان به تنها گنجهایآن چِفتِ

پدرِ میراثِ استریایِ از حتی ناشناسانه، حر آخر، یست

بهاتیرگذشته را پدرت افزار جن  که بگی زیند. تن ،

آمیزشبا حیرانینئوپتالموسدر
خوداینکل رنگوحشتبه مات،

میمی بیشتر هرچه شنود،گرفت.
را فیلوکتتس بر دستیابی امید

 دید.بیشتربربادرفتهمی
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هفت.بعدهرچه.میجیییمکاروشیطاناندیایهاوییسئی 

خیالتراه به آنچه از حتیبیشتر کن، منگله خیاستیاز

تیاندیافت.

« من بهرو میحا  تی کن . پنهان یرجایی را خیی  تا

یایبهفیلیکتتسبرو.باشتابیاید.وچینآمد،اینرایمغاره

 باش: بایترینکیچکیاشته بر را آرزوهایت بنیان یفلت

 «خیاهدیای.

نئ از اوییسئی ، رفتنِ با رفت.هاهخرهیپتالمی پساز

یرکنارورویییاررویتختهسنگینشست.همچنانکهبر

 فیلیکتتس نامتجانسِ و آلیی چرک یرنگریستمیاسباب ،

 نقش را فیلیکتتس زندگانیِ تصییرِ یهزیمیذهن، قریب :

 هرجا، و لحظه هر یریِهایگفتباخییشسال،  ی نی،

پایان،بدوناسترناءبیپاسخ؛حتییکتأیید،یکبیهایلی

هیچ.برایکسیکهنهازآیازاین گینهانکار،یکبیسه،هیچِ

بییهاست،چهجانسیزخیاهدبیی.آیاهیچازآنهنگا که

وفایارتریننزییک هراکلسبیی، سرباز

 یای آخرینلحظه، هنیزکندمیتا آیا ؟

ریارینا آشنابیییرآنروزهاراکهس

سر یر را تروا شی ِ و آخاییان میان

یاشت،تجس تیاندکری؟اوحا چگینه

 خیی ریشیدهنگریمیبر گریی هرزه ؟

پا!

از یکی پشت از حال همین یر

هاهخره با همگا  برخاست، خِشی خِش هدای هایناله،

 یریکشنده. و هانالهضعیق گربهایجیغهمچین ایهبچه

،آمدمیترنزییکوچینشدمیخ خیریه،بلندتروبلندترز

تافته،کههایینفس؛آمیختمییره هایینفسبااُیواویِ

.شیندمیجانسیزسریایههاینفرینازمنتهایِ

یرپارچهپیچیدایهلحظ اسکلتِ ظاهرشد؛کیوایهییگر،

مره بستهکهکیژ،بههرسیرقصان،برخییلرزانوباپایی

 کشیده پس شدمییر پیش وآمدمیو یوش بر کمانی .

خینچکانباتیریبرپهلی،یریستگرفتهبییوباایهپرند

وبهجلیکشاندمیپیشهاهخرهیستییگرخییرابهاتکای

میراند.

خییرایرچندپا ِپارهپیچاندهبیی.ریشیبلندونامرتب،

هایییندانهوآفتابسیختایهچهر هاآنچرکآلیییاشت.

بهسختیبهیکدیگرمی آنگاهکهرا اولینخیاستمیفشری؛

برایآیازجنبشبکارگیری.سیسیرانتهایحرکت نیرورا

.ازمره پیچیدهبریاشتشانتابیاسایندبرایلحظاتیبازمی

 خین پایش، بیرون ریختمیچسبناک با وهابرگکه

خُریشاخه با هرهایسنگریزههاییرختان، با ریختهبرراهو

 که ییگری بهتیانستمیچیز هنیز مفلیکِ این راه سر بر

 .یافتمییشیاریزندهجاروبشیی،زینت

کهییدمیفیلیکتتسیربرابرخییجیانیهنیزریشنارُسته

 را او وحشتزیه و نگریستمیتر خیریه نهرضا یایمی.

 یریساختمیگذاشتهبُگریزیونهیلراهایتر راوَقع

برای انسانینا ربینداری. کهبتیاندآنمیجییهیی وَشرا

آنکهتکلیقسرگشتگیاینکییکراروشنسازی،خییناچار

بهسخنگفتنشد:

وحتیسیگندشی نمیفرارکنیمنمانعتخیاهیمیاگر»

بهخیر می رَوِشَ  اینپاهایییز اگربا اما ینبالتنیزنیای !

خیاهیمی خیاهش ملتمسانه کن میبمانی ازیقیافهآن

را زبان  اگر یستک  و بران خیی از را شده وحشتکبیی

بهگییبفهمیمی ناخیاسته، خیاستهیا کههستیوچطیر،

«ای.مفلیکانفروافتایهیجزیرهاینشاهانه

ک  نخستین کرختی و ازتر  ک 

یچهره محی اوشدمینئیپتالمی  .

سربازی، عنیان به را خیی میقعیت

باز یشمن، بر آمده فروی وار جاسی 

.بیشازپیشایننکتهرایرشناختمی

زیرکیرابرچا کیبایستمیمیافتکه

 اگر اینکِر ِخیاهدمیرجحانیهد؛ بر

از کند. یلبه خطرناک مرگ سرحدِ تا

 یر فیلیکتتس ییگر بذلهسیی نفس به اعتمای آن پشت

براینجزیرهپنهانیاشت، افکنده ترسیازمسافرانِ گییانه،

اوییسئی برای که بیی زیسته بی  این با همیشه که چرا

پایانیاینبهکارخییوکشتناوبهلمنی خیاهدآمدویا

رهگذرانیریبهاورابجایهیی ییمتعفنویُمَلیخطرناکبا

سن ایهسرنیزه آرامشِ که حا  اما یراند. خیاهند خیی

یشده آرا یچهرهنیئیپتالمی ، لحظه هر و معصی 

ویایمی،بیشترازقبلآنتر راپسییدمیاورایشینده

پیش امیدبهاینکهشایداینمسافرهمانکشیدمیامیدرا .

یی،آنرابهخیییایهبیوعدهناجیِهمیشهنزییکیباشدکه

ازاینحصرگاهخیاهدرهانید. یچهرهکهخیاهدآمدواورا

قانعساختهبییکهفیلیکتتستما قدریبهاینجیان را او

 بکار جلبکندوگرفتمیقیایذهنیخییرا تیجهاورا تا

 نخستین نئیپتالمی  که بخیراند؛ او به را ینشانهحرفش

 ارتباطیافتگیرابروزیای:

ک» البته را زبانت فهم میه خیی  که چرا یزایه.

۰۹اسکریی » فرزند« است، نئیپتالمی  نام  و هست 

جیغناله همچون گربهها بچه ایهای
شدوزخمخورده،بلندتروبلندترمی

نزدیک میچون اوفِتر و اُف با آمد،
مینفس هم در آمیخت؛هایی
نفس از که تافته، منتهایِهایی
 شوند.هایجانسوزسردادهمینفرین
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 تروا از اسکریی برآی میآخیلی . مایری  سرزمین به و

.«گری می

فیلیکتتسآرا آرا وباکمکیستانشخییرابررویتکه

سنگینشاندوشروعبهمالیدنپاییریآلییشکری.

« تبِ برایعجب را پدرت وقتی تروا! این یاری عالمگیری

قِرقی خیاندند، آنجا به فتیجن  از یر۰۱وار و گریخت

سیری.چراکهازیخالتیر۰۱اسکریی خییرابهلیکیمد 

هلن و منا  حتی۰۱کار زمان آن یر یاشت. اِبا سخت

کهپدرتبرایگریزیه ازتیمیجیینبییتازمانیایهنطف

تنیایوخییرایرلبا ِایهزیرکانینقشهتر،بههرچهمؤثر

زنانپیشاندوبایخترانِلیکیمد بهعروسکبازیپریاخت.

سیس و بییی تی نخست بازی، عروسک این حاهل اما

پسازآنامتناعبیحاهل گییا پییستنپدرتبهآخاییان!

ییبهاولیه،نهتنهاپدرتخییبهتروارفتبلکهتیراه باخ

«آنجاکشاندهاست!

منییگرتحتاوامرخیاهدمیپدر هرچهیذاظقه» باشد،

.«ا آوریهاونیست ،چراکهخیی آیینسیگشرابهجای

به زیه زل و بریاشت پاها مالیدن از یست فیلیکتتس

چشمانِنئیپتالمی گفت:

« را آخیلی  یعنی وای! رویاندکشتهای بر کسی مگر ؟

«تکهبتیاندیستشرابهاوبرساند!زمینهس

؟اهاًمگراوراشناختیمییانی؟مگرپدر راتیازکجامی»

«ای؟ییده

چیزی» چنین از تی چطیر و باش ! ندیده را او چطیر

او،بی من، بییی ؛ تروا عاز  واحد ناوگانی یر ما خبری!

.«۰۳پلیدآترو رایارانباوییسئی و

 نشستهرییگمینئیپتالمی بر قباً سنگیکه رویتخته

 گلآلییوچرکینشیندمیبیی، چشمانشیستانلرزان، با .

نگاه برکندمیفیلیکتتسرا کهسخنگییان،مره پیچیده

 خاییدنگشایدمیپایشرا با پیشاپیشبههایندان. ه ، بر

.رویمیاستقبالِیریِناشیازآزرینزخ 

«ای!پسچطیرازاینجاسریرآوریهای!بییههاآنتیبا»

یرشگفت کهچگینه» بیخبرازهرکجا!  فلکبینیا، آه!

حتی است، ایستایه رویت پیش که را کس آن تی،

«ای!نشناخته

 ■.پایانبخشیو 
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 «دوقلوهای جنگ» نامه کوتاهفیلم 
«مجیدرحمانی»

 

 شب-اتاق-یداخل-0

رقرمزیآژیصدا

 جیان باریارزن عکیحالیر؛یو قاب یستانش یر یسکه

نیرشمعروشنشدهاستکییراتاقوباشدمی زکهتنهابا

است.ک ماهیتن آبیرریه یسییو  اقچهککیچکاه نار

یباز.باشندمی خانه مسلسلهداهایرون رگبار و بمباران

هرهداخانه.آیدمی بهزن.لرزیمیآیدمیهکیبمبارانیبا

دنیباشناو.کندمیرشیهرشاستنگاهیهتصیکسکابعق

سمتیآژیهدا به و شده بلند زحمت به قرمز ور پنجره

 هایپریه از و بیاتاقشرفته یپریه نگاه را .کندمیرون

نگاهشزن.شییمیشتریرونبیارگبارازبیبمبارانوهدای

ازپنجره یگریبمبیهدای.نشیندمیهمانجاو.گیریمیرا

مشکشیدهاستیستشرارویهنگرانوترسکوزنآیدمی

م سرشرا و یستانشپنهانیگذاشته ان

زمزن.کندمی به یری شدت میاز ین

بهشدتخانه.شییمییچارتهیعاویلطد.

کت از.خیریمیان هاماهیهداهاشدت

ن ریوآن رییمهیرتن بهایسراس

 شنا هداکک ..کنندمیتن  ریآژی 

.شییمیدپخشیسف

چندسالبعد.

روز–مارستانیداخلب-9

ی اتا  واری باریار جیان زن روکهمان و شده تختیتر

یگرافسینی شخصبه.کشدمییراز او اتا یهمراه واری ه 

یشییفقدپاهااما.شییمی پیتکشیندمیده وینیه پا به

چهرهریهاست.کشکاخلرنگشراه یکیشلیارخایانتها

ینشخصییا رواو.شیینمیده اتا یهندلیبه گیشه یر

یسکنگرانبهزن.گذاریمیه یشرارویوپاهانشیندمی

خان یکندمیهیراتا نشستهنگاهک ذرهکنیترباآنعک.

سرشقرارگرفتهومشغیلسینیگرفتناززنیبا اشبینی

.شییمیباریار

تر:کبهیلرزیمیشیههدایکیرحالریار؛زنبا

تر؛حالبچهها خیبه؟کدییببخش-

فر یری شدت از خفیبعد رویشکیفیای یستشرا و یده

.یهدمیمشقرارکش





ارشمشغیلاست.کوبهیهدنمییترجیابکی

ی ناراحتبه و کزنافسریه نگاه نگاهشبهبعد.کندمیتر

.اندگرفتهه قراریهروکافتدمینهمانشخصیپاهاوپیت

.شییمییتبرقرارکسمدتی

ریهاست:کعر یهازشدتنگرانکییرحالزنباریار

رن؟یمیها یارنمبچهباز افتایه؟یتراتفاقکخان ی

مشکی تصاوکیکتر؛ ازیبه سینی یرشتشنگاهکنیعریزر

.یهدنمیترجیابکیاماتراست.کمنتظرجیابیزن.کندمی

باودهاست.یراییبیزعجیچانگار شترفشاریمی سینیرا

هداهایجن وبمبارانوهداهای کک .چرخاندمییایهو

یهیوبارهنگاهکییرحالباریارزن.رسدمیرقرمزبهگیشیآژ

پاها و مری یبه هایشچش اندازیمیش وبندیمیرا

مریبههمانپاهای.یگذارمیهایشگیشیراروهایشیست

رو قبل افتایهیهیرت ته  و انکاند

.خیرندنمی

ب-3 فالش)روز-مارستانیداخل

فوروارد(

.شییمیدهیجن وبمبارانشنهداهای

بهنظرهاآن.یهندمینیوقلیرانشانیسینی؛یوجنتصاویر

تکرسندمی حال یر حرکه و خیرین خان تهستند.کان

کی نگران ختر است.یو ماتشبریه یتریکنزیازره از دیو

.شیندمیدهیهابهوضیحییستگاهسینی؛یوقل

فضا-4 کشیداخل فالش)مادرم ادامه باردار( زن

یفورواردذهن

نهتقریباًنیهیرآنیوجنک زنباریارکشییاخلیفضا

زینفضانیجن وبمبارانیراهداهای.شیندمیدهیماههی

 کشییاخلیفضاانگاربمباران؛یهرهدابا.شییمیهدیشن

 هاجنین.لرزیمی هییر ای پا یست خین یشا .زنندمیاز

سرشاناست.یزخمبدنشاناند.هرافتایی گکیرآوارشانگار

ا به یرا  ری آن و  ری نیجنیقلیهایو.چرخانندمین

رونبهیاخلیهازبکشیندمیترکناگهانمتیجهنگاهخان ی

هایجنین.کندمینگاههاآنبهیرشتشکنی وباآنعکش

اما.کنندمیترراکتبهسمتیکبرحریسعییوقلیوزخم

کشانبهییهاچش با.تیانندنمی نگاه انگارکتر و وریه یاز

.گیریمیهاآنترنگاهشراازکونجاترایارند.یکمک لب

فضاایامهیاری...بمبارانیرآنهداهای

کهدردرحالیزنجوانوبارداری؛
می عکسی ودستانشقاب باشد

شمع نور با تنها که اتاقی در
 روشنشدهاستکزکردهاست.
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(ادامهیفالشفورواردذهن)روز-مارستانیداخلب-۹

ازتصاوکی راهایشیستزن.گیریمیرسینییترنگاهشرا

:کندمییاشتهویوبارهازاوسیالازگیششبر

شده؟چیتر؛کخان ی-

خشکی را عرقش عکتر روکنیو را جابیش جایمایش

:کندمی

ست.یایخیبنیزاتقلیهحالیوراستشنخان .یبب-

تر:کزنبهی

تر؟کخان یچرارن؟یمیم-

گریبارییکوکندمیتیرسینیرابهسمتخییشیترمینکی

حال کییر یخریبهتصاوکندمیهسینی هاجنین.شییمیره

.زنندمیویستپایچنانزخمهم

تر:کی

تینوضعیابااگردسقدشیند.یوبااندشدهیزخمهاآن-

.هابچهوه میریمینده تییایابیبهین

.گذاریمیمشکشییستشرارووزند.یایمیزنفر

تر:کی

.یری بگیتصمباید .ینداریاییوقتز-

.کندمیبهسمتمرینگاهاوریهاست.کهعر کهیرتزن

پاها هایپیتینو روکمری آرا  یه قرار رااندگرفتهه 

یآژهدای.بیندمی یوباره بمباران و شنزن.آیدمیر دنیاز

یآژیهدا یوباره جن  و روهایشیستر گیششیرا

یتکسامامنتظرجیاباست.کندمیگذاشتهوبهمرینگاه

.کندمیدایایامهپ

روز –مارستانیداخلب-6

اندازیمیشیبهمریوپاهایهیوبارهنگاهکییرحالزنباریار

هایشچش  یمریبههمانهیرتقبلروپاهای.بندیمیرا

.کندمیرابازهایشچش زن.خیرندنمیانکاندوتهه افتای

برهایشیست گیشش از یسکیت.یاریمیرا و ترکاست

ریهوروبهزنکارشراتما کبعدریناست.کمشغیلسینی

.کندمیباریار

تربهزنباریار:کی

ایدبهینیهاتبازویتریوقلیهرچه.یبشیدزویتربستریبا-

براتخطریاره.شهبرییاگهان.یب

هایشچش زنیوباره هکمریهایپیتینوپاها.بندیمیرا

.شییمییتکسمدتی.گیرندمیه قراریآهستهویوبارهرو

روز-مارستانیداخلراهروب-8

 یار بار زن بریکتخت عمل اتا  سمت به سرعت به هه

دهیییکتختاستازنزییهروکزنباریارچهره.شییمی

شنیآژهدای.شییمی قرمز یر یپاهای.شییمیده دهیمری

.رویمیهآهستهبهینبالشکشیندمی

بعد:یمدت

اتاقعمل.دربکنارمارستان.یداخلب-0

ازاتا برانکاریی.گذریمیمدتی.شییمییرباتا عملباز

یکبرانهایچرخ.یدآمیرونیب یاری بهسمتکشیندمیده ه

یب اتا  از برانآیندمیرون تخت وروی با عمل؛ک. اتا  از اری

یپاها روکمری یه اندافتایهه  و شده .ایستدمیبلند

برانهایچرخ جکتخت جیاری یر سمتکر به آهسته و نان

مریهایپیتینوپاها.کندمیتکمارستانحریعمرسالنب

ویررویمیشیعمرسالنپارییرک بهینبالتختبرانه

تدرنهیزمپس یبه محی هداشیندمیج نیزایانیگری. بهیه

 ■.شییمیدهیشنهاآنریتصییدرویرسفیهمراهآژ
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 «تو در تو های عروسک» داستان 
«هابرمقدمی»مترج ؛«مصطفیبالعل»نییسنده

 
۰تییرتی یهاکعروس

برا ماه هر چهار  خان  هالحه و افندی گرفتنیهالح

بان کحقیقشانبه یرکریندیممراجعه ایناستد لکه با ،

یا خلیت بانک روز هفتهشدیمن آخر با ماه چهار  اگر .

 شدیممصایی را میکیلآن بعد هفته یوشنبه روز به

.کریندیم

ههبحزویرفتهوجلیبانکزیربریوبارانبهجایاینک

،کریندیمرامزمزهشانیهاقهیهخیسشیندیرخانهماندهو

شانیهاروزنامه خیاندندیمرا شانیهاهحبت، وکریندیمرا

راهیبانک ظهر از یورشدندیمبعد حالبانکزیای بههر .

 خانه از اتیبی فاهاآننبیی. بانکیکایستگاه بیی.تا هله

پاشدیممسیریکه اگرهیایپیبا اینرو از رفت. ایهآنجا

پیایه پای با اکرراً بیی آفتابی و خیب

.رفتندیم

 یهاقد با حرکت ،کریندیمسنگین

هانیتریو تماشا کریندیمرا یهامتیق،

سهییکماهقبلمقایهامتیقاجنا رابا

حسابکریندیم تا مکریندیمو ویهیکه

یسبز با مقایسه یر خریدییهاآنرا فروشی مییه از که

ییستهجعفریکدنحتییخریهالحهخان برا-کنندیم

وسبزیجاتمیرینیازشراازهایهیموهمهزییمچانهیلیخ

 بازار ارزان-دیخریمجمعه چقدر ساعتخرندیمتر شدیم،

.بدونکتبانساعنیترخلیتباشدیم.واینمصاییچهار..

وگرفتندیمیرهقمنتظربمانندحقیقشانراهاساعتهکنیا

.شدیمالشانراحتیخ

ریهبیی.کدبهاینوضععایتیارمندجدکیرواقع،یختر

اهالحهیآ-دیییمنزنوشیهره قدوه عرضرایایوقت

بافاهلهبهعقب-ازهالحافندینبیی؟ترچا ذرهیکخان 

رونآوریهویرابهاآنارتحسابکوچش بستهگشتیمبر

ات.یبهانجا عملکرییمفیراًشروع

یهاعروسکرابههاآنهکنسبتبهاینیخترجیانهاآن

تشب تی یر یتی نداشتند-کرییمه خبر اینتشبیه از -البته

مانندفرزندانخیی را او و نزییکیکریه احسا همیمتو

                                                           
تی ماتریوشکا۰ عروسک مجمیعهروسی تیییریا ای،

قرارکیچک هایعروسک از ییگری یاخل ترتیب به که است شینده

 .گیریمی

نیبییتاهکاحیالیرسیوهحبتیوستیاشتند.

 کتچنینحی.بههرحالایبوانسانشدیمریوبدلهاآن

.کرییم

لیکیبیی؟یخترزشتوک اماخدایاآنیخترکارمندقب

سیالکریهوپاسخیایههاآنبارازهایه.علیری اینکهعقل!..

شیهررانزنویبییندزنوشیهرند،باوجییاین،هربارکها

هه بییندیناًشبیشانعیهقدشانمانندنا ونا خانیایگک

دیییم استکه بار اولین که انگار هاآن، تعجبندیبیمرا

سیالکریهیم یآیاخیاهروبرایرهستند.حتکرییموفیراً

!کرییمشراگ یهنگا نیشتنیستوپا

روزبازه چهار ماهبیی.روزجمعه.آن

هالحهخان هنگا خیرینهبحانهازیک رینانکره

خیساشیا چای استکان تیی را

کهاششدهتافشاریبهیندانپرکرییم

ییگر  ری از و نشیی، واری بیی افتایه

هخاه ای یایارهاکاز سه شده انجا 

سیس کریه مرور را گذشته روز چهار

مرور شیهرش با را روزش آن برنامه

:کرییم

،قبرستانوپریاختاقساط...سیسسریی،گلفروشکبان

 خر یزنیمبهجمعهبازار انجا ی، بعد ییهیمدهایمانرا و

... یگرییمبر

یاش...ییاشی.عجلهنداشتند،گشتندیمایهبریپ

یارهاکهالحهخان بعدازآنشروعکریهبییبهشمرین

شروعبرنامهانجا قبلازستیبایمههالحافندیکیضرور

.یاییم

راتما کند،هالبا شستنستیبایمخییشنیزتاظهر

آشیزخانهویرهایشستیبایمهالحافندیه یراینمدت

بعدازآنکریتعمکریندیمهکهچکتیالترا رونیدبیباند.

خارفتیم حال یر مسکینی بنای از روبروییبریارکو

خاکییکشانخانه شدهیکوکسه یربال ماسه مشت

نریختهشدهکبیترکهگیشهبالکبافضی تآنراوآورییم

حسابیمخلیط آنخاکبیی از بعد و گلیهاگلدانکریه

.کرییمگیشیارهومارانتاراعیض

اولماهمار با اییر استفایهییلیذیربهارینهیایداز

خاکرییم عیضنشدهچارهسالقبله یبیهانگلیاک.

هایبیچارهسالقبلخاکاینگل
همعوضنشدهبود.بنابراینرشد

 نمو روزکردندینمو به روز و
 .شدندیمترضعیفتروپژمرده

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9
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 نمی بنابراینرشدو پیمریهکریندینمبیی. روز به روز وو تر

.شدندیمترقیضع

بایدهاگلدانیرضمنقبلازپرکرینیوبارهخاک حتماً

هاآن خیب حتشستیمرا ی. یاخل بیی باهاگلدانبهتر

 تا بکشد. هابین شیند.کشهیریمیذیهاکر یستمال ن

 یرهایلعنت آی هککنندیمیگذاریلبهگلدانتخ تیی!

 متیجه خاشییینماهاً چه هر آن از بعد عیضک. را ش

یکنیم روز یو ینیبیمظری پر جا همه ااندشدهباز نی.

!گذارندینمچارهراراحتیبیهانگلیایلعنتیهاکر 

.کشدیمیرقبرعذابا نروحآنجیانناکا یاندیمخدا

برومند زپسر گلیو این از چقدر ایهگیشیاریهابایشان!

راازکدا گلفروشیخریدههاآن.معلی نبییآمدیمخیشش

یست با هاآنهایخییشبیی. بیی...کرا مرلچشماناشته

...دیرسیمهاآنخییبه

 با افندی هالح یید خان  نگاهشرهیخیهانگاههالحه

.کندیم

گر خان  یهالحه .کریینمه ازبیهااشکآن اختیار

جار گریچشمانش بیی. یشده خاکریینمه و گری تیک.

ندکهنیقیلیایهبییگرچشمشرفتهبیی.علتشهمینبیی.

یمکقبییواگریند.اعصابشضعکراحفظاشیخینسریو

یب فشار ممآورییمشتر ازکباز سر نبیی

 بیمارستانروانییرآوری.

یبییآنروزها!هروزهایوحشتناکچ

یشدنهالحهخان چهربطیامابستر

ی مگر پسرشیاشت! اعدا  نگفتهکبه تر

بییکهعلتبستریشدنشضعقاعصاب

ن!یاست،هم

کرییمهالحافندیمیقعیکهبهبرنامهکاریزنشگیش

هالحهیهاینههازامروکننبییی.علتشاکریینمنگاهش

بلکه تماشاایهرکنانخان خستهشدهبیی. خیرینزنشرا

ییرهرویاستکانچاک.باییدنقطراتبرا وشناورکرییم

بهیبیفروشدهبییحسعجایهنانکریهاتکههیاخلآنک

.یاییماویست

ا به هنیز افندی جدیهالح عایت ین خان  هالحه هکد

بستر یحاهل بکشدن مدتشیر بییییتاه روانی مارستان

نکریهبیی.عایت

هبحانهشروع که برمعمیلبا نی ای-شیییمیکروز

-؟شیییم بربرنامهازپیشتعریقشدههالحهخان شروع

  روییمشیریهوپکیوقتیروالعاییو بیعیخییرا

ابعایتیاندیمرمنتظرهیربرنامههالحهخان یریییتغیکبا

بهخییبگیری.یدیجد

افندی!- نگاهیعزهالح قی یز  یبه یاندازیمپیل

 ؟یچقدرپیلیارینیبب

بیی.اگریرایستانشهابینیندزکنگاهتیانستینمخییش

یستانشهابینیبییعلتشاینبییکههنیزنتیانستهشستن

ندیکتما نشدهبییعلتشهالبا راتما کند.اگرهالبا 

ینلباسشیییلعنتیشیستانهالحهخان نبیی.تقصیراینما

ا امایاست! بیندازی راه هدا و استسر فقدبلد نابیقراضه

کنیبت که برسدیمار یتنبلو است! وهالبا عار بارها را

 وهراندماندهیهنیزباقهاچرکینیبیمامایشیریمبارها

یحاشیکنیمکاری هالبا ه چرکتمیز پییرشییینماز .

سییلباسشی و وقتر انمضر است. هابینبهکیآور پییر ه

لباسشییازیهستنینقشنگیا خانههالحهییبهپییر یر

خان نیست.ه اینکهاینپییرلباسشییی مصبپدرلبا 

.لبا رایکییوبارخیرییم!تاروپییلبا راآورییمرایر

بهیرییآنلبا زینیبیمیشیریمکه ییگر .خیریینمبا

ه کهیستکمیازپییرلباسشییینداری!یینلباسشییاشم

یریکیاولش نخ چند بعد و لبا  تی کیچک سیراخ یو

یمارازروزگارلبا یرآوری!همانینیبیمرفتگیویکدفعه

آمد. پسرش فانل پیراهن سر که بایی

یاشت قصد را وآن کریه تمیز و شسته

برا این..یایگارییگیشههندو بگذاری. .

بدیُمنسیراخسیراخشکری...نیماش

 افندیهانیاهمه هالح اما یرست

به  نیتقصیچندان خان یر هالحه ست.

ا از قبل که بیی گفته او به کنیبارها یرپیشیزیکه یکا

اورییرونبیازتنشبآنرارافتگ شییکوکشیرتیرچر

راشیهالبا اماکیگیششنیا.انسانیکروزیرمیانباید

کعیض اهاً اچهاری است،سهروزکروزیرمیانیکند.

 عیض بعد کروز این به افندی هالح گیش اما هاحرین.

وقت تا نیست. کیر چرشیهالبا هکیبدهکار رافتکو

ازتنشیرنهاآناهالحهخان بهزورینشیی اوریهرگزیرا

 خییششییینمحاضر را بیاوریآن وقتیر برایهمین، ی.

.شیییمیانهیچارهییرزنبیپشیییمهحبتازلبا 

شیجاهالحافندییرمیانیرولندهایزنشآرا آرا از

ششلشدهشلیارشرامحک کشیدهوبهسییکبلندشده،

اما بیی گشای و شلیارشگل چند هر افتای، راه پیل جعبه

نپیدابیی.یسلشیرناحیهکشالهرایکبرآمدگیوار

 گریه خانم آنکردینمصالحه .
چشمانشبیهااشک از اختیار

.گردکردینمجاریشدهبود.گریه
 وخاکتوچشمشرفتهبود.
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 پیل!امای یییجعبهپیلبهتراستبگیییراهلبهجا

بهکلمهجعبهعایتکریهبییند.چینکهاینجعبهیکهاآن

یی بیی. یییک  میتیقکیچک  رویش وکه  له های

میخکنقرهکاریشدهبیی.

زنش به را مبلغش جعبه یاخل پیل شمارش از بعد

.دیگییم

هدا خیاز هالحه شنیدهکان  آنجا از گاهی از هر ه

شیییمشیییم و حساب انجا  مشغیل که تابکفهمید

هشیهرشبشنیی.کننیستیاست.یرواقعقصدشاکییچک

یا کن مالیفش...اشیشگیهمار عایت خان بیی... هالحه

!یرستمانندفروبریننانکرییمرکهمیشهباهدایبلندف

هرک استای چاکیر .ییان مانند .ارش..یاختیبیهاهیگر..

آناشیناگهانیهاقهقهه کیچه هفت تا شنیده ریکه تر

شدیم لی، عایت یسیا انگشت کیچکدن هکش را ازآن

مارستانآوریهبیی.یب

هواریکییزهایچهچیانلعنتکآنم

بییکنهاآنیزندگ همهریه از اول ...

 انسان اندا  بر لرزه ...انداختیمنامش

وقت روانی! یبیمارستان شنیندیممری 

مدت بستریکه بایآنجا است بییه

نگاهش سعکنندیمتعجب کنندیمی،

رفتارشرانیترکیچکنند،وکاستنباطیزیازهررفتاراوچ

شپاافتایهیوپیمیضیععاییکربدیهند.اشییانگییبه

باشد.یانگییبرایاوآثارونشانهیتیاندیمگرانیییبرا

یدتما شدهباشد،زیتابباکحسابو یبارهداهاینکرا

ازحما یینلباسشییماشیانسروهدایهالحهخان یرم

:رسدیمبهگیش

هکار کست.یبهپختنناهارنیازیناستامروزنیاگرچن

و یرویمرونیوب یپیشیمرازمانیتمیهالبا تما شد،

کباببای.قدر یخیریمچلییونریفروشمغازهیونریکیر

شا .یبراماندیمهآنه ک یتینیاریروینز

خیب؟...یک فروشی خیبیالدیمحییونرفروشیونر ن

یونرهاین ساندوینیشپرسیست. قرمسا یست. هاچیاست،

یبرا  لب را پدرشان خین یونر لقمه ازکنندیمیو بعد .

مح ییالدیمرگ پسرانش گرین خمفروشندینمیونر ری!

خیوبهسکنندیمیاخلنانراباگیشتچرخکریهمخلیط

یونر...شیییمالخییشانی،وبهخزنندیم

جا خرابشده آن این، بر یرازیبراییعاوه و نشستن

اک نداری! پاها یرین زن هندلیروتیاندینمن ویآن بلند

بی بهینیتگاهمسیایکند.یکیونرفروشینزییلرزانبنش

.معلی هاستقاپقکیچشمشخیریهبییاماآنجاه پاتی 

ین چه گیشت استییانیحست خدا مرغیاندیم. گیشت

نیست...اگیشتگربه؟معلی یاستییاییر

 از بیی؟ کجا یونرفروشی کآن باید یجا بماند! یکایش

رونیذایبکندیمبازنشستهباشندریازحقی چگینهجرات

بخیریکهیایشبماند؟

یکینه یزنشنبیی.االبتهمخا بسخنانهالحافندی

 یاخیهاعایتاز خییشسخن با اوست. تفاوتگفتیمر .

هاآنهالحهخان یرایناستکهیهاعایتاوبایهاعایت

هزنداناست.باخییکستبلیمختلقنیهامارستانیبرهآوری

دیییمیرین...وقتکیتکنسگرایسخنگفتنویرحضیری

افکارییگرانکاف ارکهازافککرییموانمییخیاندینمارشبا

خیششآمده...هاآن

ا نباینمییر فرامیشیان ظنرا سیء آرینکد سیءی . ،

 ه  یکیظن زندانیهاعایتاز یوران

زمان بیی. افندی با نشیهالح و ظاهر

مابعدبیی،مقبیلخاصوعا بیی،ایکی

آناتفا لعنت همهچیاز مشیبه کیکز

زی،چرا فانیاینحریرا چرا شدهبیی.

آن از مقصییش زی؟ را حری آن فانی

چهانگاه بیی؟ یزه نکر ینبال  یاسه

...گشتیمایهاسک

بهذهنشخطیرکارازکنهمهافیآها ازکرییمجا ؟چرا

ریابینداشت.اگرززندهبیرونآمدهبیی؟جییزیرتیغجراح

اکچیهمرییمیغجراحیت از .آمدینمناتفاقاتسرشیدا 

شاآمدینمکآنباه سرآن فل نبییولیدحا ای. ینجا

است؟اگرزندهبیییریمکزیستنمگرچی اقلزندهبیی.ز

یا کن یشیر آن مکا آیزیشیر است؟یست، مه  خباما...ا

 هانیاهمه از کرا تیانستیمجا چه عقل به یسکبداند؟

 یستگکرییمخطیر را پدرش یاگر پاینکر با یپسرش

..ند.ک یدوخییشراتسلیایخییشب

مارشسال ازیشهبیقوهمیهقلبضعکنیهالحافندیازا

یبیغجراحیرتیز انگاردیبخشینمرونآمدهبییخییشرا .

سرشانداختهبییهبایستانخییش نابیاررابرگرینپک

وقت هر اکو به فیه کنمیضیع زمکرییمر رینزیناگهان

.کرییمنسقیطیواوبهاعما زمشدیمیشخالیپا

یروزهایهبهسیکایقطاررویهاپلهیرحالبا رفتناز

هکیی.هدادیشنیمبییکهآنهداراکرییمتکابی حرک

اماًمتضایکیوعنصرندتیایمچگینهزنشفهمدینمگفتیم

جایرخییبیروراند.یکورا بیینرایمانندقدرت لب

به نیازی امروز است چنین اگر
تمام که کارم نیست. ناهار پختن

میپوشیمرایتمیزمانهالباسشد،
 بیرون مغازهمیرویمو یک در و

 .میخوریمفروشیچلودونردونر
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د!ییز مصببازه پرینفیببین!ا-

لهزینکبهسرویازیگرنیاماچینلبا تما شدهبییی

وقت نبیی. آن با خان  یهالحه افندی راکهالح بر  لمه

دیشنیم ه  روزهاختیریماعصابشبه یر  ع ی. زندان

خیا ایایچشیزیلینبر را از بیی. نیده کیچکیارهاکرو

.یاییمرازنشانجا یبرق

حال یر خان  یستانخکیهالحه پیه با شبندیسشرا

خش آشیزخانه فروشکرییمکسجافدار یونر میریینا 

اشکهگرانهعشیهیهاقد وگاهگاهباکرییمزمزمهنظرشرا

روینیکانگشتانبیشتربهرقص راهرفتن، شباهتیاریتا

برا و خیریه رفت.یپایشسر خیاب اتا  به شدن حاضر

وشیهارانچوتابیش،پیاتپاهاکحر

نگاهنافذش...

وقت افندی یهالح تمنا زیآمسیت

تیانستینمگریهالحهخان راشنیدی

هبرنامهبهکمقاومتکند.یرستاست

 چنداخیرییمه  یاما قابلجبراننینه  با خرهیر ست.

اوه ..مری اوه احسا یاشت، عاوهبرابیی، روزنآنی.

یبا چندساعتزویکرییمدحما  چندساعتیی. چهر...یا

ماًبهاتا خیابرفت.ی!مستقکندیمیفرق

یک میهاکساعتبعد افتایند راه به خیه یو سویهر

ی.رن بییهیرتشانیهاگینه

زن خان  خشیهالحه بدون اما بیی برنامه با و کمنظ 

میهاک بیرین خانه از ایشبافاهله از بیی. آمده رونیرون

ییرنگشخییآلبالیروسری نبیی. مه  اما یسبیی زوییر ا

.شدیمکخش

هککشدینمشتر یلیقهبی،یویقینیبیمنگرمارایا-

شیی.کخش

ایعل یری  حما  میضیع یویچسبیلیخن هر بیی. ده

بهشانیخستگ یو هر بییند. جیانشده انگار بیی. رفته یر

هریگذاشتیمشدتگرسنهبییند.اگریوپر یونرجلیشان

.خیریندیمیورا

م پیلشان اما یونر به را آن همه اگر بیی. یفروشحدوی

باقیبرایزیچیایندیم بنابراماندینمیشان ابتدای. ن،

اشانیهاپیل از بعد و شمریه کنیرا تما شانیهابشقابه را

هالحافندیسفارشیایند.یگربرای پر ییریندفقدنک

کیچکایهییمیبستنیکینفریپسازخروجازیونرفروش

یقیریکماندهیدهوخیریندوباپیلباقیابانخریازگیشهخ

خانهروبازسفارشیایند.ییونفرهیرچایچا

بیدندیخندیمشانیا خیرینچاهنگ شهییرختانهمی،

 بهیرونشدیمخانهپخشیچایهاانفنسیهازمکبهاررا

 خیی شیشکسینه از و  بیفتگیده به سخنیخیی عت

کیچکهمنتظرفرهتبییندتاچندشاخهکنیاای.گفتندیم

هپشتکیزگریینارمکیلهفلزیدهبهیورمیچیتالپیازپاپ

قهالحهخان بیندازند.یرکیدهویرونیستهبییندچآننش

،ازشدیمدایپدیرسیمهبهعقلانسانکیزیقهرچکینیا

میهایانه برایا-کخیگل اواخر بیین ترشیپیشاندن

گرفتهتایانهعناب.-کرییمازآناستفایهاشمعده

هبییند.چینیرمغزهرکدا کسیرویکفقدهانیااما

.دیچرخیمیارمتفاوتکافهاآناز

پکف افندی هالح ذهن و آنیر ش

خجالت خیلی بیی. عجالتی اقدا 

دیکشیم باعثیانستینم. عاملی چه

انسانبعدیکشدهبییتنبهآنبدهد.

 چگینه اتفاقات همه آن تیاندیماز

یتسل بایهاخیاهش  را برومندت و جیان پسر تنششیی.

یلیستانخییتتس یار روک چیبه سیسبه خییتینو

اروبه......فکرکن.ین

ا آه! وپسرمرییماشچندروزقبلازآنحایثهکیآه!

بیی!اشچارهیب نیانداخته یریسر به رارا مایرش اگر خب

نباره ی؟اشدیمعیضیزی؟چکرییمارکچهگرفتندیم

 مایرشاستفایه پکریندیماز بهخا ر اگر شد. درشحاضر

خییششدینمندبهخا رمایرشحاضرک یخییشراتسل

ند؟ک یراتسل

ی نارکیگریمیضیع را او بیی.کرییمحتاه قبر میضیع

آ یراستی، قبر یاستان آن یاکا یرستیبیی هرار نایرستی؟

ومعصی بییامابا خرهیروغبیی.اقرارکیچکچندیکیروغ

.شدیمیشیارتربهآننیزروزبهروز

نبارکههالحافندیقبررانشانشیایفیراًیچارهاولیزنب

بیی. کریه باور را آن بار هر و پسرشیانسته آنجاکقبر ه

هتییکشهکیچکیی،باتکندیمهرزشرایهاعلقرفتیم

خاکی بیی کفشگذاشته را کقبر را گلی هر و بهکنده ه

دیرسیمذهنش کاشتیمآنجا باسطلازچشمهجنبیر،

 رویقبر و گلختیریمقبرستانآبآوریه ماه سر و یها،

.گذاشتیمرویقبرشکخیمیبایز

؟هالحهآمدینمنازیستشبریرازایارییکخبییگه

ریایهبییمزاریمارستانمرخصشدهبییوگیخان تازهازب

نشان کرییمجاست؟اهرارکپسرش د.یبده اقلمزارشرا

براتیانستینم را میضیع البتهیاین کند. پنهان او از ابد

کردیمموضوعدیگریکهاوراناراحت
موضوعقبربود.راستی،آیاآنداستان

 نادرستی؟قبرکاردرستیبودیا
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چارهیدپسرشانمزارنداری.زنبیبگیتیانستینمهالحافندی

حساب و یرست یاعصاب با یکنداشت. کیچکاتفا 

بتیانستیم از سر یییوباره آوری، یر روانی ترهاکمارستان

را کشییحسابشباضیگرمریبارییکهشداریایهبیینداگر

ناست!یاتبکال

ا انینمیالبتههالحهخان ه یر

یکب ماندینمار چایلک. بابت ییپیل

 و بییند تیانستینمیایه را مهینآن

یخال هالحهکرها نداشت! امکان ند.

 آن از تایهازنخان  نبیی. اسرافکار

خالیقیر بریارکریینمیرا یست

بعدیکی.کرییمراپشتسره پرهااستکاننبیی.بنابراین،

ازییگری...

ا مییر ین به یمیهابچهان بغلی بچهکینارکز یو با ه

ت ،کریندیمیبازیغیجیجه بکرییمیرولند البته بهی. شتر

یستنمیجییاتچندشیهاکهاآنمایرزشت را هاآنآور

خییش  و آلمانیکهفحاتییایه مد شدهیمجله گ 

.هابچهتاخییکرییملندویر

ایهعجبیورهوزمان- ییینیجاکشدهاست! دهشدهیا

هیوبچهکیزیمیخیالیرواستکهانسانآرنجخییرابابی

خرییهاتیسکییبآنجستوخیزکریهویرویغیجیجهت

تکیهبدهد!نه!منکاریباکنندیمشرازهرماریشدهجلی

است!یزنیننیترییهاتنزنیظر احریمری ندار بهن

بهترینهالحهخان یبهسیهایغیتازجیجهیکیآمدن

استفراغاوبیی.یبهانهبرا

ا- پسرجانبگیر را!ینحیتیروخدا اگریانچندشآور

،کن یمش ولهیرپایزاندازمشیمیستبهمنبزنهبهخدا

اینچهوضعشه!فقدراباه ...د!هریوییانیگرخییتانمیی

 کمانده ببرینکیلشان و روزگاری  عجب گریش. یمشان

!یآلماناندشدهآلمانواندرفتهسهیاپنجماهنشدهکهشده...

برایخییتانانتخابکنید، را پسرجانرفتارهایخیبآنجا

الگییزهایه چیمک را آنجا بخیر بهیری خیییمربتو

مشانک!شهاییهات.ست..یایعجیبنیزهانیاد.حا یقراریه

شده.یغیریندحا نیبتپرورشجیجهتکریراس

یهآنزنبشنیی، یرکنیوجملهآخررابلندنگفتیا

هفقدشیهرشبشنیی.کگفت

زنشکرییمرککههالحافندیبهزندانفهاوقتبعضی

فین روانی بیمارستان به کز وقتککرییمر حیه  کمنتظر

نایبییاعصابشخرابشدوبریهبیینشآنجا.یایگاهاستی

هپسرکنبییند.میقعییخا راتمرتبومنظمهانیااما

یلودا پدرباکزشباخطراعدا روبروبییینیرچشمیوعز

بهاتفاقاتمحیدا رافشیقتکند؟آنچهتیانستیمجرات

 بیی.هشدهوناتماکهتکخا راتتآمدیمایشیهبهک

با نش و ظاهر نبیی. هالحهخان مانندشیهرشیرونگرا

یااینکهآورییمارشرابدونماحظهبهزبانکاف.بیی..یکی .

کافشدیم مراً حد زی. ا نارشرا

آلمان زن یستآن هاحبجیجهیاز

آنهایغیت خا ر به اما بیی ناراحت

گناه را خییش عجالتی ارکنزییکی

 حتکریینمحس کریینمیسعی.

بهگرینشیهرشبیتقص اویررا ندازی.

نعملیبهزشتبیینایاعتقاییحت

ع بر خیشحالکنداشت... یس ذاتاًیهیاشچهرهاز بیی. دا

بلینجیریا بهگذشته نه بیی تصمی گرفته آکبیی. به ندهیه

شایندیب شایشد. اینخا ر، به تاثید خا ر به ه  ریکهید

ی شدن فکربستری بیی گذاشته رویش روانی بیمارستان ر

شپرپرشدهبییاورایهیربهارزندگکیراچککرینبهپسرش

.کریینمچندانناراحتوافسریه

سرچشمهیازعایتمشهیرفرامیشتیانستیمنتصمی یا

عایتیکههالحهخان   رتیانستهبیییاخیهاماهیبگیری،

شاآن خییپرورشیهد. یر سامانیرا ده بهخا رسرو

 به ...اشپراکندهیایبییهاییاین از میضیع بایکاین نظر

یرستمرلمیقعیکهوشعیرانسانیرارتباطاست...کیر

حقی ۰مری یربارهشغلشکهماهانهچهلوچهارهزارلیره

 عایدش کرییمبازنشستگی برابرکریندیمسیال یر او و

حیرت پاسخمتفاوتییدگانمتعجبو بار شیهرشهر یزیه

.یاییم

 از یکی شایشخصیهاجنبهاما واقعاً خان  هالحه انیت

استعدایبیتقد بعدازکارحسابوکرشیرینظیربیی. تاب!

                                                           
داستانمتعلقبهدورانکودتاینظامیکنعاناورناستدرآندورانهنوز0

 ششصفرازجلویواحدپولیترکیهبرداشتهنشدهبود.مترجم

بستری که تاثیری خاطر به هم شاید
رویش روانی بیمارستان در شدن
گذاشتهبودفکرکردنبهپسرشکیراچ

راکهدربهارزندگیشپرپرشدهبوداو
 .کردینمچندانناراحتوافسرده
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 اقساط شانانهیماهاینکه پریاخت خیبکریندیمرا

ییا کند،چهکماندهراخرجیکهچقدرازپیلباقیانستیم

یربساطیبهمیشهپیلینترتیبخری.بدترارزانوجاکرااز

اگرف یرحرهالحهخان یربدکیاشت. بهسرتانزیواقعاً

!اینپیلرابهفرزندانشازشیهرسابقشدیاکریهیانصافیب

ریدیبخشینم پاشیا و کریینمخت میقعی  ز ک. پیل ه

 ریشدیم هر از یستشان که میقعی ک، مشدیمیتاه رل،

جاکیپیل از آنیپیه باشد شده بدا خرجیرا و رونآوریه

مرلتعمکرییم مرلپیلورسقق..ی. همسرشهنگا لکی.

زندانیشدن...

یکدمرلی،باآورییمدآنرابهزبانی!نه،نبای..آبعدش.

آن مخفراز مدتکرییمیرا از حالبعد بههر زیهمهچی.

.شدیمارکآش

*

یلدازآبیرهاآنار ماهبییولیمحاسباتهرچندچه

کواریهقمقابلبانیآمدهبیی.بانکبازه شلیغبیی.وقت

نیع یوکسیشدند هر چهره آرامشیر و ییین .شدیمده

مالیهبکیزیچ پریاختیاتبرگشتیشازگرفتنحقی ، و

بهقبرستانبیی.کاشکیرفتنشانکرییمراشایهاآناقساط

کقعیمی -کخییستهگلمیکهبا بار هحقیقشانراکهر

مگرفتندیم گل قبر پسرشان-بریندیمکخیسر قبر سر

ههالحهخان بایستانخییآنکایهتختیبهجارفتندیم

مریشصتیخاکقبرگذاشتهبییبازباتابلییرانیشتهورو

 روبرو ساله چند اشدندینمو خان  هالحه که چین بارنی.

یگریروییبرای.هالحافندییشدیممشکیکیلکگربهیی

ند.کگفتننداشتتابازه برایمدتیزنشرامشغیل

العملاحتمالیشعکسیامافکروذهنهالحهخان ه پ

دنمزارآمایهشدهپسرشازیهالحافندیبیی،تعجبیکهبای

خیینشانخیاهدیای.

هاماههزنشباکسن قبریراامانههالحافندیتیانست

حجاری به مخفیانه اقساط و نقد هیرت به جییی هرفه

بب بیی یکیستهگلیسفارشیایه نهزنشتیانستبا ندو

کهایهمیخکآنتختهپارهرویقبرراببیند،همانتختهپار

رویآننیشته۰نا آنمریشصتوچندسالهاهلکاستامین

بعد چینکه بیی. ناگهانهمههامدتشده هق، یر انتظار

بانکواعا نفراتزباپیداشدنیکیازکارمندانی یریچ

پایانیافتهبیی.

                                                           
 یکیازشهرهایترکیه۰

کیاسام- ه منتظرخیان یما ن بیهییه بقیه بمانند،

پایانوقتایاریفقدفرهت تا هاآنحقی  یکنیمنمانند.

راپریاختکنی .

بیناسامیمامیربانکنبیی.نا هالحافندیوهالحهخان 

...آمدندیمیعنیبینگروهیبییکهبایدروزیوشنبه

از وقتیه کهمتیجهشدند متیجهمیضیعنشدند. ابتدا

تعجبخشکشانزیهبیی.بدوناینکهکامیبهزبانبیاورند،

نگاهیبهه بیندازندسرخییرا و بدوناینکهجراتکریه

خانهراکشیدندورفتند.پایینانداختهوراه

 ■خیلیناراحتشدهبییند،خیلیتحقیرشدهبییند.
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 «(Rapunzel)سو بلند یراپونزل؛ دختر گ»نوجوان داستان ترجمه کودک و  
«اسماعیلپیرکاظ »مترج ؛«(Brothers Grimm) یبرایرزگر»نییسنده



هککریندمییزندگی ،زنومرییارقدیبسهایزمانیر

همد یعاشقانه آنچنان خداوند یوستیاشتند. را راهاآنگر

 و آفریهمدیشایستهیرخیر یگر بیی کده وکرشیمایهه

ی ولیحسد بییند آنیکگران زندگن یوران تما  یر ییو

آرزویخیکمشتر یر شبیش و روز فرزند یاشتن

.گذراندندمی

نیرپشتخانهمحقرشاکیچکیپنجرهیکییاراهاآن

همملیکییدندمیهرایهمسایرباغمصفایبییندوازآن ر

گ یاز و مختلق زیبسهایگلاهان تیسدیار آنجا بیی. با

تیانیسجرأتوحتکچیبلنداحا هشدهبییوهییارهایی

ا به مذیوروی باغ نداشت. را کنباغ متعلربه رزنیپیکیر

شتیاشتند.ا رایبهشدتازاووحیهاهالکجایوگربیی

یک یر خانیایه زن پنجرهکروز نار

بهیرونباغیا بییو .نگریستمیستایه

 ازکییچکهیرقطعهکریکاومشاهده

 به کباغ اقدا هایبیتهاشت آ له

ااندنمییه چنانسبزنبخشازباغآنی.

انگ یل یو بیی شکز را زن ویه فته

خی خییمجذوب حسرت شدت به او بیی. ساخته رینش

براهاآ له خییشرا یاشتفلذا هاآنیریاشتنیناتیانیرا

.یانستمیبدبختیاربدشانسوحتیبس

 زن تغکشیهر از ناراحتییه همسرشبه رفتار پیر یاو

پرس او از بیی، عزیبریه همسر آزریگید: علت ویز ،

ست؟یچاتپریشانی

هاگرککن میز .مناحسا یزنجیابیای:آه،شیهرعز

ناًخیاه یقیهرابخیر ،یباغهمساهایآ لهازینتیان مقدار

مُری.

 کمری راستیبهه یوست را خییشیاشتمیزنش به ،

یمتیدبههرقیمری،تیبایبزی:اینه

شیری،برایهزنتبمکنیشدهوقبلازا

نمایمقدار فراه  بنابراییآ له اوی. ن

یارباغبا ییایازیدهیَ بازحمتزیسی

رزنجایوگرشدوبایرفتوواریباغپ

مقدار و انداخت چن  ازیشتاب

همسرشآوری.یرابریاشتوبراهاآ له

اند کیزنبا هشیهرشآوریهکهاییآ لهاز

برا ریوکیرستیخییشسا ییبیی، لیصانهمیحرآنرا

زانیزبهمههرروکریکنمیی.سا یآنچنانیریهانزنمزه

ازیزیگرچیهیکییتاجاشدمیاششیفتهازقبلیشتریب

شیهریباقهاآ لهآن یکبایستمینماندلذا برایهبار یگر

رزنجایوگربروییبهیاخلباغپهاآنازیشتریآورینمقدارب

فرایبنابرا قصدورویبهباغیرگیدنتیرسنبا یروبمجدیاً

یهمسا مری نمیی. را یکیزمانه از پایه یریییار پا نرفتو

 گذاشت، باغ زیترسکیوحشتنانحیبهیاخل پید رزنیرا

د.یستایهییشایجایوگررایرمقابلخی

حالتیپ با جایوگر چشمانیعصبانیرزن گفت:یخیو ره

راهای آ لهدوییایهبهیاخلباغمنبکایدکریهچطیرجرأت

بربا یزیها شماییهمانند برایباد؟ ید

کنیا اجازه دینحا بایبنابراگرفتیدمیار

د.یمجازاتشی

انصاییاشته لطفاً آه، یای: پاسخ مری

یباش رح  من به و زینکد ازید فقد را

بهایجهتاحت اضطرار ارزشتکنیاجو

 حقا کریهاقدا   رکناستیقتای. از همسر  رپنجرهیه

ا خانه نگاه باغشما شکبه و مفتینیدریه شماهایآ لهداً

ب است شده کی یره احسا  ککندمیه از اگر هاآنه

خیاهدمُری.زوییبهنخیری،

هکرزنجایوگرخشمشرافرونشاندوبهاوگفت:حالیپ

تاهرچقدریه میناست،منه بهشمااجازهیمیضیعچن

بهادامیوببردید،ازباغمنباخییتانبریاریازیارینهاآ لهاز

آمد،ینیابهههرزمانبچههمسرتانکشر ی منبهآنرا

یبده تا نمایتربخیبیبهد برایت و مایری  همچین یش

مهربانباش .

ه آنچناناز شهرتپیمری وحشتیبتو به رزنجایوگر

 بیی اکافتایه با بافاهله بایه و نمیی میافقت او شرط ن

بهخانهبرگشت.باغهایآ لهازیمقدار

ایمدت تا زاکنیگذشت زمان رسیه فرا زن لذایمان د

ناگهانبهآوری،ینیابهایهریوبچکمانیهزنزاکنیامحضبه

"راپینزل"هنا نیزایراکنیرزنجایوگرظاهرشدوپسازایپ

گذاشت،اورابریاشتوباخییشبری.

شوهرزنکهازتغییررفتارهمسرش
او از بود، برده پی او ناراحتی به
پرسید:همسرعزیزم،علتآزردگی

 اتچیست؟وپریشانی
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تیزایهریوبهیختربچکرشد"راپینزل" لگشت.یبدبا

رزنجایوگراویگاهپیوازیهسالهشدآن"راپینزل"هکیزمان

ری.کیهیروسدجنگلساختهبیی،زندانکیرایربرجبلند

پلیآنبرجه فقدایهچیربو کییچکیپنجرهنداشتو

نزییبرا تعبکنییکیشیر زمانیبرج لذا بیی شده هکیه

ناربرجبلندکبروی،بهبهیاخلبرجخیاستمیرزنجایوگریپ

:زیمیاییوفررفتمی

"راپینزل" گ"راپینزل"، برای، را بلندت یسیان به پایین 

بفرست.

بیبسیسیانیگ"راپینزل" و بلند ینظیار یاشت هکر

اوهنگامآمدندمینظربهاز ایافیهمچینال یههداکی.

یپ گی،سرشنیدمیرزنجایوگررا رااشتهبافه بهسیانیعاً

 وکریمیباز با کیبهقابآنرا بر برجنصبیپنجرهیه

بهیمتر۲۱ازارتفاع"راپینزل"سیانی.گآویختمیشدهبیی،

نیوبدآویختمیهاآنرزنجایوگربهیوپرسیدندمینیزم

.رفتمیبرجیربهبا ی ر

بدیب سال یو از ایش تا گذشت منیال کنین روزیکه

انجنگلانبیهگذشتوگذرشیسیاربراسبازمایهشاهزای

پایینبه او بلندافتای. بسکدیشنیآوازناگهانبهبرج اریه

اکافسین همانجا یر لذا بیی گیشنیاز و آوازیننده به و ستای

نگیشفرایای.ییلنش

به ییرفعتنهایهایلببراکتعلریاشت"راپینزل"آواز

 خیاندن انعیکولپریاختمیبه زشیریانگیلیا هداکن

.رسیدمیوبهگیشرهگذرانپیچیدمیا رایبرج

یهازبرجبا برویلذابهجستجیک گرفتیشاهزایهتصم

وروی امییرب پریاخت منفذیهابرج آنجایچ یرون به

ین شاهزایه ناچاربهافت. برگشت خانه به اسب بر اماسیار

هاوراهرکچنانشنشستهبییآنبرقلب"راپینزل"نآوازی ن

تابهآوازرفتمیبرجبلندپایین.اوبهکشاندمیروزبهجنگل

گیشفرایهد."راپینزل"زیسحرآم

هیرپشتکیروزشاهزایهیرحالیکهکنیگذشتتااهامدت

ییرخت مشاهده بیی، نشسته انتظار کبه کری رزنیپیکه

ری:کایزینیرجایوگربهآنجاآمدوشروعبهف

"راپینزل" گ"راپینزل"، برای، بلندترا یسیان به پایین 

بفرست.

سیانبلندشرایگ"راپینزل"آنگاه

عبهیتسرکحریکباآنراگشییو

 پپایین و بهیفرستای جایوگر رزن

برجبلندرفت.یبهبا هاآنکمک

یینماجرایشاهزایهبامشاهدهچن

اگرا راهبا رفتنازبرجاست،پسنیباخییشگفت: تنها

 .اویروبروزیازمایربین ریبهتراستشانسخیی راازا

ناربرجرفتوکهیاآیازشدهبیی،بهیکیهتارکیبعدهنگام

ایبرآوری:یفر

"راپینزل" گ"راپینزل"، برای، را بلندت یسیان به پایین 

بفرست.

 کبا تعجب یگفیریتبهمال بلند فرو"راپینزل"سیان

برجرفت.یبهبا هاآنریافتایندوشاهزایهاز ر

داًبهوحشتافتاییدنشاهزایهشدییرابتدابای"راپینزل"

امادیایهبهآنجابکدهبیییراندیچمرییزمانهرااوتاآنیز

آرام به بسیشاهزایه گشیی.یو سخن به لب یوستانه ار

بهوهقلبکشاهزایهاظهاریاشت ی یرهبورزیمیعشریاً

نینآرا وقرارنداشتهکزشتایدنآوازیلانگیهازمیقعشنک

دارششدهاست.یمجبیربهیکنیهاکی یرهب

تدریجبه از زمانیز"راپینزل"تر  لذا شد زاظل هکیبا

وکری،ازشیرابیذیویشاهزایهازاوتقاضانمییتاهمسر

گرییبدگمان یخارج بس"راپینزل"د. را ویشاهزایه جیان ار

شتریاربیمرابستیاندمیاود:یشیدوباخییاندیماییخیشس

 بهیپ"گیتلیبیب"از بافاهله لذا باشد یاشته یوست ر

زیتقاضا یستان و یای مربت پاسخ شاهزایه ویازیواج با

اوگذاشت.یمریانهفشرایریستانیظر

لوریبتحاضر بایت:منبامبهشاهزایهگف"راپینزل"

دازبرجبلندبهیهچگینهباکیان نمیاما یایجابکتیبههر

دباییآینجامیهبهاک ؟بنطر بهتراستهریفعهیبروپایین

نخابریافکخییتان یاوریبیشمیاز با نریبانیکهاآندتا

زمانی ناب منبهکیبباف و شد، آمایه بکمکه رجآناز

 .ینجایورشییتاازاشی میوسیاراسبتآی میپایین

هشاهزایههرشامگاهتافراه شدنکریندکمیافقتهاآن

ییشرا به مرتباً مطلیب ید زیایب"راپینزل"دار پید رزنیرا

.گشتمیجایوگرهبحگاهانباروشنشدنهیابهبرجباز

ماجرانداشتنیازایچا اعیههامدترزنجایوگرتایپ

ا "راپینزل"باریکهکنیتا منبه"گیتلیبیب"بهاوگفت:
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وقت چرا یبگی با  را بسیبراکش میتی سنگی  ازنیار تر

؟ای شدهباه آشنایرگاهیهیکدیهستیجیانیشاهزایه

یختر!یهستایهایزی:آه،عجبآتشیاریرزنجایوگرفریپ

هتیککری می ؟منگمانیبگیتیبهدیبایزیآخرمنچهچ

بتیرایهفرکبین میکنیایولا ساختهراازتما عال جدا

.ا خیریه

گیپ یضببه و خش  اوج یر جایوگر ویرزن بلند سیان

و"راپینزل"یبایز چن انداخت را گریاگریآن بر بار یو

یستراستشیشپییستچپخی با یچیقیکچاندآنگاه

بدونمعطلبلندبریاشت حالتیو دنمیهایخشنبهبریبا

برزمیچیپریاختسیسمیها پیدهشدهرا رزنینانداخت.

وییستیبریتایرتهیابانیرابهبکیختریرحمیآنگاهباب

د.ینمایزندگیچارگیب

همان یر ریرست پکوز یه  ری به جایوگر رینکرزن

بلندیگشتومیهاری،بافاهلهبهبرجبازکاقدا "راپینزل"

همدیگربهختهبیی،ینریزمیدهوبررویهبرکرا"راپینزل"

پنجرهبستومنتظریبا کبهچنگآنراریسیسکمتصل

ماند.

برجآمدپاییندوشاهزایهبسانهرروزبهییروبفرارس

ایزی:یوفر

"راپینزل" گ"راپینزل"، برای، را بلندت یسیان به پایین 

بفرست.

بیفریوهلهشدهرابرایرزنجایوگرهمانمیهایآنگاهپ

فرستای.پایینشاهزایهبه

یشاهزایه با یسیانآویگکمکجیانبه به شده یخته

رزنجایوگریزشباپیعز"راپینزل"یجاهنبیکبرجرفتول

رهینهتیزانهبهاوخکیوکخشمنایهبانگاهکدیمیاجهگری

ایزی:آها،یزفریاستهزاءآمیگربالحنرزنجایویماندهبیی.پ

ا معشیقتبه ماقاتبا بهانه به آمدیتی ایهنجا یپرندهاما

ییروبایز یت یر برایناشآشیانهگر تا بخیاندیست آواز ت

قاپکچین ییهگربهناقااورا بهیدوباخییشبریتا گرقایر

بایدارشنباشیی شما ید. یسیز"راپینزل"د از را رفتهبا ت

دشد.یدارشمیفرنخیاهیگرهرگزبهییراییدزیبیندار

ریلذاکرایریرونشاحسا یبیشاهزایهیریورنجعج

ند.کافپایینأ ازاوجبرجبلندبهیویدیخییرایراوجناام

مالکنیریکششستهبییولیخییاویستازجانوزندگ

دهیینا رایبرجرویهبرزمکییخارهاامازندهماندیناباور

بییند،برچشمانشفرورفتند.





ی رنیبد کرشاهزایه که پکاماً یر بیی، شده رامینییر

ه از او ماند. سرگریان انبیه چیجنگل یچ هایریشهجزبهز

وبهکرینمیهیتغذیجنگلکتمشهایمییهویاهانوحشیگ

ازواسطهبه.شاهزایهیرتما مدتشدنمیمشغیلیارکچیه

عز یاین زندگیزترییست شخص افسی ین و آه به ش

.کریمییشسیگیاریوبراپریاختمی

بهپرسهیچارگیوبینسالبابدبختیچندیشاهزایهبرا

ایزینیرآنحیال افتاییابانیرشبهبیهمسکنیپریاختتا

ک یوقلیها"راپینزل"ه با آنجا زاکیییر شاملییه و یکده

.کریمییزندگیچارگیوبیپسربییند،بابدبختیکیخترو

هدا یور از انگیآوازیشاهزایه شنییل یز هدا بهد.

ایهگین براکبیی یه براآمدمیشآشنا افتنشجلیترییلذا

زمان و رسکیرفت آنجا به یه را"راپینزل"ناگهانبهد او

 خی"راپینزل"شناخت. بیاز یرحالیشتن و شده هکیتاب

گردیشد بهگرینکریمیهیاً محبیبشیشاهزایه،خییشرا

رویآو و سر و یخت بیسه یر  را اکش یر میری. انین

وریختندمیچشمانشاهزایهیهبرروک"راپینزل"هایاشک

ابندویشفاهاآنهک،باعثشدندساختندمیرامر یبهاآن

ب ایمجدیاً گریند. هیشاهزایهکنینا بیی قایر مچینجیان

ند.یزراببیسوهمهچکگذشتههمه

بهسمتقصر شاهزایهجیانعاقبتهمسروفرزندانشرا

بهآنجایوشایمانیریوباسامتکییپدرشراهنمایسلطنت

هاسالاآوریندوتایزبهینینیگریبری.آندوفرزندانسال ی

■ریند.کیزندگیتمندیورضایگرباخیشنیییدیکنارکیر
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 «در سرزمین»داستان ترجمه  
«نگینکارگر»مترج ؛«جیمزرا »سندهینی


همینبیی؟اشهمه

کارگر یرک، و یای  تکان تایید نشانه به را سر 

کشیبهسمتونرفت،یستیبرایرانندهتکانیایواسباب

تختهسطحشیب وبهسمتپشتونرفتتا بریاری را یار

وومحتییاتزندگیقبلیمنرامهریربپشتونراببندی

می کند.

کفایتوتمیزکشیاسبابانتظارنداریدکهکارگرواقعاً با

بیی یهنش باشد، عبی  و زمخت که یارید انتظار باشد،

و باشد شده گنده خیرینآبجی شکمشاز و مشروببدهد

کاهشلهشدهوچربباشد.انتظاریاریدبایستدوکمرشرا

کهکهیر انگار نفسعمیقیبکشد یستبمالدو با گرفته ی

.اینیاندینمهیچچیزیازباکا بیین

نقله  قراریایحملو حتییر چیزها

نیست.

انتظار چیزهاییشما چنین با یارید

 شیید: شده،یهافنجانمیاجه پر لب

 شده، خری شده،یهاجعبهمبلمان له

زویترگ شده،تاخیر،ترافیک،یهاجعبه

 یر شده جمع وسایل مقصد، به رسیدن ییرتر یهااتا یا

 راهرو،یهاجعبهنایرست، یر شده ریخته سنگین خیلی

وسایلیکهیرخانهقبلیجاماندهتابعدآوریهشیییانشییو

خجالت چهره هفته سه خییتان یهاتما واسطهبهزیه

آسیبوکفایتی،هاحبجدیدخانهقبلیشما.شماانتظاربی

ازیستیاینوسایلتانرایارید.

 یلتان بییید، من جای حقیقتاگر کارگرخیاستیمیر

اسباب اماککمیکشی مشاور یا و بیاید که فرامیشکند

آبوبر یهاشرکتپیشازجابجاییقراریایراگ کندویا

یلتان و ایجایکنند. فرامیشکنندکهتغیرات ز را گاز و

.کریینمکههمسرتانترکتانستخیایم

برایمنتکان سرشرا بست، ونرا یرکقفلپشتیر

یایوبهسمتجلیونبرگشتتابغلیسترانندهسیارشیی.

ازیویآبیازمیتیرییزلی،ونروشنشدورانندهایهباتیی

هیچزمانیراتلقنکریوماشینرایریندهگذاشتوازمیان

 ترافیکبعد بی  شلیییو و لندن گذشت.هانیماشازظهر

برخیازچیزهاییکهپشتونبارزیهشدهبییبامابهخانه

 آمدیمجدید بیی قرار چیزها بیشتر محلبعداًولی یر

یاشت  آنلحظه حسیکهیر برگذاریحراجیتخلیهشیی.

 که بیی محلشدیماین یر یکجا را بار همه

یفنزبالهخالیکری.

 کلیدهای راهایربوقتی یرش و گذاشت  پاکت یر را

و چسباند  را خیی آن به زی ، پینز یاخلیربوروییبا

 من که نبیی چیزی این کرینخیاست یمگفت : تا از بعد .

کییقراریای بایرکوگذاشتنآنیرجیب آخریننگاهرا

یربا یرباتا جلییی، نگاه از انداخت ، تا بهحالخانه

هرروزهبحهاسالناهارخیریوآشیزخانهگذشت،جاییکه

،اولبهعنیانزنوشیهر، یخیرییمباه یرآنجاهبحانه

هاباعنیانپدرومایروپسر.بابعدزنوشیهروبچهوتازگی

یرب و حال کنار یر برگشت ؛ یاخل به قد  یک انگیزه

ریاخلآشیرخانهراهرفت وبرایآخرینبا

یر را خییمان کری ، نگاه را آشیزخانه

 یوباره و کری  پیشتصیر بههفتسال

یکزوجه  تازه و ریختگیزندگیشای

رایید ؛یرحالیکهشانپسربچهجیانبا

وبرایرفتنبهسرکارخیرندیمهبحانه

ویکزنندیم،باه حریشیندیمآمایه

ذهن یید واضطرابچیزیخانیایههستند.اینتصییررایر

 یهای کهییگرنخیاه یاشتوجیی رافراگرفتوسیسبا

احترا یرب مایمتو با آنتصییرمحیشد. میاجهشد و

نفسعمیقیکشید .بیرونازخانهویرعمداًخانهرابست و

جلییربوروییاهلیقدمیبهعقببریاشت وچرخید و

بست .ا گذشتهگییربرابررویزند

پایینآمد وازهاپله.ازکری یمجیراحسا سبکییک

خیابانگذشت تابهماشینبرس .ینییاخلماشیننشسته

کری وسیار باز را راننده یر بیی. کتابیر شده یر بییو

وآینهعقبرابست یمراا یمنیاشد .یرحالیکهکمربند

مطمکری یمتنظی  بزرگراهکه رانندگییر هنگا  ئنشی 

کیظین ما به پشت از تندرو ماشین ینیزندینمیک از

واستارتزی ."ای؟برایماجراجیییآمایه"پرسید :

بهنشانهتاییدهمانطیرکهسرشتییکتاببییسرشرا

گفت و آهستهپشتیست "البته"تکانیای نزییکآمدو .

زی.

ی؟پرسید :اینبرایچیبی

 أسرشرابلندکری،منرانگاهکریوگفت:من رفدارتی

بابا.همین.

میک سبکی احساس .کردمیجور
پله خیاباناز از و آمدم پایین ها

دنی برسم. ماشین به تا گذشتم
 نشسته ماشین درداخل و بود

 کتابغرقشدهبود.
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تیهمشهشتسالته.هنیزنمییونی رفدارکسیبیین

یعنیچی.

تکیهیای.اشیهندللبخندیآگاهانهزیوبه

سال هفت فیات ماشین زین، استارت بار سه از بعد

ی ،راهنمازی کارکریهماروشنشد.یوبارهآینهراتنظی کر

زندگی آن یر سال نه که خیابانی از ترافیکشد . واری و

بیرونآمدی ،بدوناینکهنگاهیبهپشتسرکنی . یکرییم

آینهعقببییکهبیشتربهسمتپایینوبهخا رالبتهشاید

هیایهاکناره یریچه از واضحی یید من به و بیی تنظی 

.یاییمیاشبیریوهندلیبقلیسترا

 گفت: ینی یقیقه یه حدوی از را"بعد ماجراجییی من

".یوستیار 

"همهمایوستیاری ."یست رابرسرشکشید وگفت :

"نزن.تازهژلزی .بهه میها را"گفت:

ببخشید-

باشه-

؟یزنیمازکیتاحا ژل-

بابااااااا-

ترا حرکتکریی . روی امتدای یر و سمتجنیب فیکبه

هنیزتعطیلهستند.ینیبههامدرسهترازهمیشهبیی.سبک

"؟ ییکجا"مننگاهکریوپرسید:

یرسرزمینماجراجییی-

چهخیب-

"رویتابلینیشتهپکها ":چندیقیقهبعدگفت

یاخلیکبن بعد یقیقه یاخلآنپانزیه که بسترفتی 

ییبییکهازبزرگونیمهویرانویکتیریایهاخانهیکرییق

۰۳۱۱یهه۹نئیبروتالیستیهامجتمعیهابلیکسه ریبا

ویکتیریاییویرانیهاخانهاحا هشدهبییندوبههماناندازه

ه کشیاسباببییند.آپارتمانمایرزیرزمینخانهبییوون

ماشین و زباله مخزن بین بیی. ایستایه آن یرب ی 

یسکشیاسباب ترمز کشید پارککری ، ماشینراتیرا و

"بیا"خامیشکری وگفت :

برای ینیازماشینبیرونآمدوتازمانیکهمنیربرا

یرکوهمکارانشبازکن ،رفتتاچرخیبزندویوروبررا

ببیند.بعدنشست وبهیییارتکیهیای وینیراتماشاکری 

.دییویمکه

پشتیویهایربنگاهکن وبا راتیانست یمازاینزاویه

ببین .یهاشهیش را روبرویی مجتمع واحدهای شکسته

                                                           
اجرایآنفق-۹ که معماریبنا بدونسبکیاز و بتنزبره دبا

.شیییمروکشوهرنیعزینتانجا 

تیانست یم پیایهیهاشییتعدای و بشمار  را وروهاماهیاره

کاروا یبییهاهاآی یروبراببین کهبدونشکهاپلهراه

 پرسه آنجا فروشزنندیمیر و خرید مخدر میای ،کنندیم،

میبایلیختر را باریار ساله چاقییزیندیمهایپانزیه کشیو

.کنندیم

تخلیهاشیانرژینییاشت یهاسنبهوسیراخکرییمرا

 کشق را بست کارگرانکرییمبن یای  اجازه من و

بروی.هابرجکارشانراانجا یهندوپسر پشتکشیاسباب

"زیاییورنشی"یایزی :

"چی؟"بهسمتمنیوید:

.ت زیاییورنروگف-

.باشه-

خیاست برسرشیستبکش کهیای آمدگفتهبییژل

ب همین برای زیه، پرسید ه اینکار جای فکر": چی خب،

"؟یکنیم

یوروبررانگاهیکریکهآنیروبی انگیزسایهبهسایه

 پیش رفتیمیاشت تصایفییهاچراغو  یر به خیابان

 خامیش و شدندیمروشن ک و محله کنار و ک گیشه

گفت:شدیمترسناک آهسته و کری مننگاه به برگشتو .

یزیها" "سرزمین پیداشیهاچش . برای یوباره و یرخشید

 ■ کرینچیزهایبیشترشروعبهیویدنکری.
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 5022سال برنده جایزه نوبل ادبیات  «ترنیپهارولد »با احبه مص 
«شاییشریفیان»مترج 



ترنیپهارولد نامهنمایش، شاعر و یبرندهنویس

المللیکتابادینبورگبینیجشنوارهنوبل،دریزهیجا

یهاشنامهینما ترنیپهارولد نخستین از جشن"هاآن،

"تیلد "دمتپیشخ"یا مرل او، کارهای آخرین تا وقت"،

"ضیافت خاکستر"و به ینیای"خاکستر چنانیر ، یرتئاتر

تاث جهان سرتاسر که بییه، یر"پینترسک"یکلمهیرگذار

وجییبهکاریاویصهیخصفرهن لغاتبهمنظیرتیهیق

بیی گفته خیی گزارش یر سیظد نیبل آکایمی آمد.

نیبلیزهیجازمانیکهپایتلفنخبریریافتنییسنمایشنامه

منشی بیی. مانده برجای ساکت شنید را

بیی -"هیچهحبتینکری"آکایمیگفته

 البته سیینظربهکه از اینحرکت من

خارجازانتظارنبیی.ترنیپ

هحبتکریی ترنیپآخرینباریکهبا

گیرهازعملجراحیسر انیکهگریبانتاز

سالبعدبازه حالاورواوشدهبییبهبیییافتهبیی.یکییو

استکهل  به مسافرت به قایر که آنقدر گذاشت، وخامت به

نیبلنبیی.وزمانیکهاورایرایینبیرگیزهیجایلبرایقب

ییدی ضعیقوشکنندهشدهبییوبرایراهرفتننیازبهعصا

 گرفت، قرار سخنرانی جایگاه یر وقتی ولی ترنیپیاشت،

یشنامهینماازاولینایهتصمیمییورازذهنگرفتوهحن

 مخا بینجشنتیلدبلندش، کری، اجرا کتوآرا ساکاماً،

چش بهاویوختهبییند.

کووال: جشنرامونا به ما یعیت که ممنین خیلی

المللیکتابایینبیرگراقبیلکریید.بین

 معرفی یبرندهیر به بگیی ، باید رظیسیگفتهجایزه

استکههنرمندیترنیپآکایمیسیظدهارولدیرهیمدهیئت

یهاییپرگیهفتهیرتندنیهایبیسراششیهاشنامهینمایر"

عیان را چارچیبکندیمهرروزه بهنفیذیر مجبیر را ما و

یبسته بیدای و جیر و ".کندیمست  است یهیبقبهتر

نمایشنامههاهحبت از بازیگر،را کارگریان، شاعر، نییس،

فیلمنامه و نییس نرر هافسانینابغهنییس، هارولدای تئاتر،

،بشنیی .ترنیپ

هارو ههحنخیاه یم:ترنیپلد ازای یکی از

بخیان کهیر یهاشنامهینما را ،ا نیشته۰۳۹۱،جشنتیلد،

.سهکاراکتریراینشیییمسالپیش۹۱بهکهمربیط



و کان، مک گلدبرگ، هستند. حاضر هحنه

هحبت به شروع اول استنلی چکیده، این یر وبر. استنلی

یشیدنیروبروبیرون!اونن"کندیمازاینجاشروع...}کندیم

بیرون! ..."ببر تا هیچینیستینداریایههیچآبمیی"... تی .

 تشییر(){جزیهمرغوحشی.

کووال: رامونا از جدای کهییهاشنامهینمایهمهخب،

ازدیانیشته ،اینهحنهدیانیشتهچیزهاییکهیهمه،وجدا

 راانتخابکرییدکهبخیانید.چرا؟

 نمایشنامه:ترنیپهارولد یک این میدتساخب نی.ا،

ههحن نشانای وییهندهکه زجر عمر

 متعالی و وا مقا  یکمری ست.اتخریب

 کاراکترنظربهتخریبذهن. استنلی من

است. نامربیط واقعاً این نیست. جذابی

مسئلهایناستکههرچقدره پاکباشد

 باشدیهاگناه–یا یاشته –خاهی

ومنمعتقد گلدبرگومکهرحالبه اویکنامیافراست،

جبرهایییرجامعههستندکهسرکیبشدهویندهینماکان

 خفه و سرکیب را ناپیروی و نامیافقی وکنندیمهرگینه .

 من یانید، می که همانطیر ازیان ینمبا خره، نفر چند

 را نمایشنامه این اینجا ولیشناسندیمحاضرین نهایت، یر

دینیبیم محدوی خییشرا او کندیمکه ، تاواقعاً محدوی،

هدایشرایرهحبتکند.تیاندینم،وشیییمیکهفلجیجا

یست از کلمه یهدیمهر و هاآن. آرامشیکهیلهیوسهر

.وکنندیمیراختیارشبگذاریرابرایاومهیاتیاندیمجامعه

همینراحتی.اینپایانماجرایاوست،به

برگریی بهپرسششما–کری یمآنراخیاند چینفکر

وتخریب،یشکنجهکه– مری ، افرایبلکهکشیرها، نهتنها

امری کری کاماًامروزه برایهمینفکر و است. رایجشده

 خیاندناینقطعهمناسباست.

کووال: تیلد"یشنامهینمارامونا اولین"جشن

ندشمابییوبعدازیکهفتهاجراکنسلشد.بلیشنامهینما

خیبییرمیریایننمایشنامهاراظهنشد.یکیهایبررسنقدو

هستمانیهایزندگکافیبدبختییریاندازهنفرگفتهبییبه

یکنفر،جزبهکهبرایییدنبیشترازآنپیلپریاختنکنی .

کری.وحا هارولدهابسین،کهشهرتشرافدایاستعدایشما

 از یکی جزو را نمایشنامه بیست یهانیبرتراین قرن

است،میدانی.اینیکنمایشنامه
نشانصحنه یعمقدهندهایکه

زجروتخریبیکمردواالمقامو
 متعالیاست.تخریبذهن.
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مربیطبهشناسندیم کریید کهخییتانه اشاره همانطیر .

سالپیشیابیشترازآناستکهاولینباربهرویهحنه۹۱

رفت.

چهلونهسال.:نتریپهارولد

کووال: آنرامونا و بگییی . بخیاهی  یقیر نه. و چهل

،زمانکریندیممیریآننامهربانیتهازمنتقدینیکهیریس

 که آنچه تا گذراندند را عنیانبهسختی

نمایشنامه یر یلیل و منطر وجیی عد 

 کنند. یرک بییند کیهانیاخیانده

هانیایهمههستندوچرااینجاهستندو

ولی مسلمیعنیچی؟ شمااً که همانطیر

سیالهانیاگفتید، زندگیهای بزرگ

هستند،مگرنه؟

چیزیکهآنمنتقدینکن یمخب،فکر:ترنیپهارولد

۰۳۹۱راخیربدهد،وقتیسالشانهمهفرامیشکریند،خدا

باراولرویاجرارفت،اینبییکهکلتاریخرافرامیشکریه

خفقان سرکیبو قبل، سال هدها به برگشتن رس  بییند،

همانطیر کهگفت ،خفقانوسرکیبوازبیننارضایتیبیی؛

یاننیست .اماهمسر چرا.شایداو.منتاریخهانامیافربرین

بتیاندبهتراینقضیهراتشریحکند.ولییانشابتداییمناز

بهخیبیفصیحوشییاست...منظیر دیگییمعقایدمذهبی ،

.کرییمایناستکهسخنیرییراینقضیهنقشمهمیایفا

م را سختی یوران اینمنتقدینگذراندندیمری  همینطیر، .

مری رایخانهگشتاپی۰۳۹۲فرامیشکریهبییندکهازسال

کرییمبیهیچعنیانیبازرسی اینقضیهرادیآیمنظربه؛

.اندکریهفرامیش

زندگی برقراری، نظ ، بیی؟ چه نمایانگر گشتاپی و

ییر و مسئیلیت، اجبار، خانیایگی، ییره. وهرکسیکهازهو

خییشرابهیریسرخیلیخیلیبزرگیکرییمآنسرپیچی

آی یرآنیورههاینیلیمیانی ،انداختهبیی.وهمانطیرکهمی

وهنیزه  ومنبهی یلیمشابهبهرندیمیمکشتهشدند. .

 استفایه ولیزبانیکهما نظربه یکنیماینقضیهمعتقد .

،کنندیمستکهسیاستمداراناستفایهانشییاییمن،بههما

 بیتقریعنی، ییرقابلاً و نخیر بدری مطالب از زیایی حج 

تحمل.

خییتانماهمار امسالیریگفته برراموناکووال:

 وقتی یزهیجاتیرین، تصمی تئاتر کریید، قبیل را اروپا

مقاومتک قدرتامریکا برایباقیعمرتانعلیه نید.یاشتید

 وییه، خاصو خیلی یککار مسلمکه شکستاً به محکی 

است.

 فکر:رتنیپهارولد متحده. ایا ت برابر یر من بله،

کن ینم خب، باش . یاشته اینمیری مننظربهشانسییر

خییتان آگاهی و فراست مسئیل شما گفت ، که همانطیر

همینکهک وبیشازمدافتایهاست.وبهایههستید،کلم

،رساندینمازحرکتبایستید.شمارابهاوجدیتیانینممنیال

قضاوتکن .تیانست ینم.رساندیمولیبا خرهبهیکجایی

 که یان  یاینتیان ینمولیمی نشان از

واکنشبهآنچهکهبهاس مااتفا افتایه

آزاییو اس  به که آنچه و یستبریار .

نفرتیهندیمنجا یمیکراسیبهاس ماا

انگیزاست.

کووال: پیشرامونا چهارسال وقتی

یکدیگرراییدی شمایرحالمقابلهبابیماریسر انبییید

ودیاکریهافتخارزیاییکسبیهانشانوازآنزمانجیایزو

جهتهر یر فرهت این از است افتایه اتفا  این که بار

استفاییهاهیانیب سیاسی مضمین با دیاکریهیه بی؛ تا

۱۱رازیرسیالببرید.شماماهاکتبردینیبیمکهییهایعدالت

...دیشییمساله

بلههمیشهیرپیاینکارهست .:ترنیپهارولد

کووال: فکررامونا هیچیقت نداشتید. خیبی حال و

رادیکرییم ینیا و ساکتباشید، و آرا  ببینیدکه زمانیرا

ستیراینبرههاززندگیقبیلکنید؟همانطیریکهه

می.خب..:نتریپهارولد گیی منازیواجخیلیهایقانه

،واین یابییهسالبایکدیگر۹۰خیبییاشت .منوهمسر 

 شروعبهبازیگریخیاه یمآرامشوتسلیواقعیمناست.

.کندیمکن ،همینمنراوایاربهایامه

بازیگریراشروعکنید؟دیاهخییمکجاراموناکووال:

 خیاه یم:نتریپهارولد یر یرا یزندگبرایاولینبار

بازیکن .Krapp’s Last Tapeسامیظلبکت،یشنامهینما

 یو شد. خیاهد اجرا رویال سالن یر ییگریهفتهنمایش

سر شلیغخیاهدشد.اًمسلم.وشیییمشروعهانیتمر

گویممنازدواجخیلیصادقانهمی
 همسرم و من داشتم. 30خوبی

 یکدیگر با اینمیابودهسال و ،
 آرامشوتسلیواقعیمناست.



 

 0314 تیر ماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |پنجاه و نهم شماره 031

شنامه،تصیر ایناستکهماندنوایننمایراموناکووال:

رویهحنهتکوتنهابهایننحیخیلیسختاست.

.امافرساستبله،سختخیاهدبیی. اقت:نتریپهارولد

امتحانشکن ببین چهخیاه یمستومناچالشبزرگی

اتفاقیخیاهدافتای.

؟دیسینییمشعرچی..راموناکووال:

 حا:نتریپهارولد حال یر ضرنه،

 .س ینیینمچیزی

کووال: نیشتنرامونا برای یلتان

؟شییینمتن 

نه.:نتریپهارولد

 کیوال: ست.خا ربهرامینا بازیگری براییوقتتمرین

.ماندینمنیشتنباقی

نهمسئلهایننیست.منهرجاییویرهر:نتریپهارولد

 باش  حالتیان یمحالتی یر استکه این مسئله بنییس .

کافیخیی رایاندازهبهکن یمحاضرنیشتنبرایمن...فکر

 .ا کریهبیان

منفکرراموناکووال: ییگروقتیعیتازکن یمخب،

است.ترنیپمخا بینبرایسیالازهارولد

کارگریانلهستانیهست و۰مخا ب و منیکبازیگر :

خیاه یم سانسیهاشنامهینمابگیی  لهستان یر یرشما

شدیم خصیه، یشنامهینمااً که شما، سیاسییهیانیباول

ولییوستیار ازشمابیرس بیی.۱۱ییههتندییرباب

وقتیعنیانبه تانیهاشنامهینمایککارگریان، دیخیاهیمرا

یابرایتاناهمیتیدییهیمتغییریهاآنبهاجراببرید،آیایر

کارگریانییگری کههر اروپایشرقیخ–یاری از –صیهاً

اقدامیبکنند؟هاآنبرایتغییر

،اهاً،یه ینمهاآنخب،اول:تغییرییر:نتریپهارولد

 اهمیت یه یمیو : اروپا یر تجربه یو یکی کها یاشته.

بلغاراندنبییهچندانرضایتبخش چندسالپیشبه ستان.

،همراهبایکرفتهبیی "بازگشتبهخانه"بهییدننمایش 

مترج همزمانبیی .وبعدازیهیقیقهبهخیی گفت ،اشتباه

اندگرفته این خانه". به  "بازگشت نیست. اشتباهیتئاتر را

،یوکاراکتراینکنندیمک فهمید چهکار.وبعدک ا آمده

 ندیدهبیی ،یرواقعیرمتنمریهبییند،ولیاهاًنمایشرا

باخیی فکرکری ،رویهحنهبیی و یوعدیروحبییند. ند.

ایشنامهتاروحنم.منیرمیرییوشییینمنه،نه،نه.اینطیری

نمایشنامه بیی ، یننیشته میری یر بیی.یهاآی من زنده

وفکر با راحهحنهوکارگریانیرمیانگذاشت ، قضیهرا

...بیبییخییمعاملهکن یمیرستشکریند.ولیفکرکن یم

یهانمینه از زیایی تئاتر بهاًخصیهاروپایی تبدیل حال ،

هاکارگریانیهابریاشت  راحانهحنه اندشدهو نیهمبه.

براینیشتنخا راگرمیگییید یاحتیسهماه، ششماه،

وبعدمتیجه کاماًدیشییمیکنمایشنامهزمان ز یارید،

خیلیعکن یمتغییرکریه،فکر هبر"اییباشدکهبگییید:

تاوقتیکهمنزنده قبیلنیست. کن!

منمی و نیست. قبیل قابل یان باش 

من ایبی یستیار که نیز، همسر  که

.کندینمقبیلآنرااست،

کووال: رامونا فکر کن یمخب

حا روشنشد.

 :9مخاطب مغرورخیاه ینممن و گستاخ یا باز زبان

بهننیشتنشمارایرحالحاضربیرس ،ولیباش ویایلیل

رسدیمنظر به جهت۹۱نسبت گذشته یهایریگسال

چشمگیری تغییر خفقان و سرکیب با مقابله یر سیاسی

خییاندنداشته ولی شیی. به هزبان ای ما که میریا ن یر

سال۹۱عیضشدهبهنحییکهما یکنیمتروریس هحبت

 یر هیرت این پیشبه بحث قضیه این . یاکریهینممیری

آنخیاه یم ارتبا ییر شما معنایدینیبیمبدان آیا یر ،

قدرتزبانکهتاثیریبرحالتکنینیقضایانداشتهباشد...

 :نتریپهارولد عقیدهکن ینمفکر ه  یکدیگر خیلیبا

منقدرتزبانتاثیریقابلماحظهبرپیشروینظربهباشی .

یا ینیا که خا ر این به بیشتر یریاستفایهینحیهری. آن

وسریرگ وبدون یفاعبیجهتپروپاگانداکاربرییاری.مری 

،بنابرایناگرحرفیازجانبماویرواقعرهبرانمااندقدرت

.وبرایمنوقتیبهیوقدرتکنندیمباورآنراشیییمزیه

بهما،خیلکن یمیمیکراسیبرترجهاننگاه یسختاست،

براییک بارها و بارها انگلیسمری  و آمریکا میگییندیر

یهندیمچیزیکسانرای ه هاییایاسترالمنبراینظربه،

قضیهبههمینمنیالاست.

تاوقتیکهمن قبولنیست. صبرکن!
من و نیست. قبول قابل باشم زنده

دستیارمی که نیز، همسرم که دانم
 .کندینمقبولآنراادبیمناست،
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مامیاناظتایحاضرینهستی .راموناکووال:

:نتریپهارولد فهم یمیرسته، فکر یرکن یم. استرالیا

م بین این بزرگی تما ِعهدهبهسئیلیت مسئیلیت یاری.

و استفایه و پروپاگاندا، و یاین انجا  مهارت با ساختار

–خا رمطمئننیست نیهمبهقدرتیرینیا.یسیاستفایه

 فکر زبانییگر، روشاستفایکن یمبه با ا نکهایهزبان،

 احتما ًیاری، حتی سیاسی، ساختار و شراید یر دتیانیم،

مضرترازقبلباشد.وانگارهمانطیرکهگفت مری ِسرگریان،

قبیل منظیر مقاومتاستکنندیمآنرا بایدبگیی که،. ...

خیلیخیلییهالیمیاوهانامهنیبلراگرفت یزهیجاوقتی

یایند؛ من به زیایی این از زیایی خیلی تعدای ازهانامهو

 یمتحدهایا ت بیی، امریکا قضیهگفتندیمکه این یر ما

 مقاومت متحده ایا ت بنابراین هستی . شما .کندیمپشت

یکنیرویسیاسیمتحدنیست.واینقضیهاًمسلمولیخب

همینطیرایامهخیاهدیاشت.

گفتیمایواریباندبییکهکن یمفکر:4مخاطبشماره

مابهیهمهاگرمایرمیریهیروشیماچیزیننییسی عاقبت

 فقد من و شد. خیاهد خت  بدان خیاست یمهیروشیما

 مسئیلیت برابر یر را شما میضع تغییرتئاتر به وایار برای

یا بهعنیانامکانانجا اجتماعی، اینقضیهاینکهآیا آنبا

میافرهستیدیاخیربدان .

 :نتریپهارولد نظربهخب من یوتئاتر هر شعر و

هسیهاتیفعال جدی و جدییهاتیمسئیلتند را خیی

شاید–ونقشفعالییرجداکرینجامعهازنیعیرندیگیم

ییدگاهضرورییارند.–چندانیرستینباشدیکلمهتحلیل

و فکر وکن یممن است اجتناب ییرقابل امر رااین آن

 خییِکن یمتشییر . شعر و نمایشنامه چند ،ا نیشتهمن،

خصیه سااً  یچند یر و میشکافیهاآنلاخیر، ینیایاز

مناینکارواقعاً ز یدهیعق.وبها کریهخیییاریا راف 

فکر اززبانوجیییاریکهکن یماست. راهیبرایاستفایه

و خیلیخیلیخا  شاید گاه و جذابنباشد، همیشه شاید

بهتیاندیمنظر بهناپختهباشد.ولیاگرمستقی گفتهشیی،

کافیگییایهمهچیزباشدوتاثیرگذاربماند.یاندازه

قبلازآنکهسیال رامطرحکن نظر:۹مخاطبشماره

 را منخیاست یمکیتاهی یر را خا راتی شما کن . عنیان

من۰۳۹۱همسنهستی .سالاًبیتقرزندهکریید.منوشما

لفتین چارلز که یید  نییکسل یر را تیلد ونمایشجشن

 بازی آن یر جیان فینی ییگرکریندیمآلبرت اینکه از و .

دیسینیینم واقعاً مایلتن سبکپینترسکییهمهمتاسف .

شماخیاهی شد.

ای،ولیامیدوار سیالمنایناست،یکسیالییرمجایله

برایدییاییم،ترجیحدینیشتیمکهجالبباشد.وقتیهنیز

 بنییسید، فیلمنامه یکسینما برای یا تلییزیین، برای یا

بهیکاندازههاآنیهمهیااز–رویهحنهیزندهنمایش

 ؟دیبرییملذت

 :ترنیپهارولد هاآنیهمهاز مسیربری یملذت .

منپرحاهلولذتبخشبییه،چینمنازنیشتنایحرفه

سالشغل یهاسال،وبری یمفی لذتیهافر یهمهبرای

بیی.حتیبرایرایییکهشمافرامیشکرییدذکرکنید.همین

 .بری یملذتهاآنیهمهبنابراینجیاب مربتاست،از

 :۱مخاطبشماره ازترنیپآقای بخشزیایی با من ،

 میافق ، گفتید خصیهآنچه بهاً را ما که رهبرانی میری یر

هستوکنندیمسمتجنایتهدایت امید جای هنیز اما .

ریاخ ژوزیلیبرمناً کانتیکاتو مناز همچیناتفاقیافتای.

ریاست معاونت برای کاندیدا یک و سناتیر، یک آمد ،

 یر پیش سال چهار شکستیبرنامهجمهیری یمیکراسی

رقیبهاآناهلییبرنامهخیریندچین و برضدعرا بیی.

یهندگانوضیحبههاآن رای و بیی، میقعیت این مخالق

استکانتی امید بنابراین کریند. حمایت مسئله این از کات

ازرندیگیممری تغییرکنندورهبرانیکهچنینتصمیماتی

 میقعیتخییکناربکشند.

 شما:نتریپهارولد با من باشی . امیدوار بیایید خب

 دینیبیممیافق . فکر من -کن ینمکه -خیی یدهیعقبه

یانید؟ولیاگردبینیهست ،میگییندآی ببهمنمیمعمی ً

 هیچواقعاً بیی  بدبین ییرتیانست ینمچیز یر بنییس .

میافق . بنابراینباشما اینصیرتهیچامتیازیبرایننیست.

 ■. ییهیمانسانبهامیدزندهاست.ومااینطیریایامه
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 هنرمندان، دوستان و همراهان عزیز
 ها و همچنین مقاالت، یادداشت منتظرآثار، مطالب،

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