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 پنجم سال ،49 ماه مرداد ،شصتم شماره 
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 ادبی خبرهای 

 «Ida» معرفی فیلم 

 ترجمه های داستان 

 فارسی های داستان 

 پارسی نثر تحول سیر 

 «قیدار» درنگی بر رمان 

 داریوش خنجی کیست؟ 

 اسطوره در انیمیشن ملی 

 «چهل سالگی» معرفی فیلم 

   «آزمایش»یادداشتی بر فیلم  

 «الک تیره آبی»داستان  تحلیل 

 مرداد ماه متولد هنرمندان معرفی  

 «بازی تقلید»تحلیل و بررسی فیلم   

    3002برنده جایزه نوبل   با مصاحبه 

 انگیز سینما سوررئالیسم، رویای خیال 

 جهان کوتاه های داستان بهترین بررسی 

 «بر تخت نشستن ضحاک» نقاشی داستان  

 رکودر کریستین بیل ؛های سینما دانستنی  

 خوانی چیست؟ سهم نابینایان از کتاب و کتاب  

 «ترسد؟ ها نمی چه کسی از دیوانه» رمانبر   نقد 

 «خواهران» داستان بررسی و نقد ی جلسه گزارش 

 «ها از الی لیوان» درمجموعه شعر روایی عناصر بررسی

 «مادر بزرگ پیام مرده»نگاهی به مجموعه داستان  

 «جان ماکسول کوتسی» ادبیات نوبل برندگان جایزه با آشنایی 

 «ها ها و ماهی خورده خرده ماهی»یادداشتی بر مجموعه داستان 

  

 

 

 

تن، محمود دولت آبادی، منیرو  محمدرضا گودرزی، رضا امیرخانی، حبیب پرتاری، علی پور صفری، امیرحسن چهل :با همراه شماره این

اله رضانژاد، راحله فاضلی  پور، حشمت پور، تیمور آقامحمدی، جواد زارع، ناهید گرامیان، سارا ناصر نصیر، مصطفی بیان، پویا رمضان روانی

الدین فالح هاشمی  اسماعیل کالنتری، مرجان صادقی، مهری حیدرزاده، نجیب الرحمن، میرشمس حمدروح انگیز ثبوتی، مصطفی سلیمی، م

ی، ویلیه دولیزل، آلدروس لیونارد هاکسلی، جورج زداریوش خنجی، علیرضا رئیسیان، حسین کارگربهبهانی،  محسن حامد، جان ماکسول کوت

برناردشاور، آلیس مونرو، جیمز جویس، ویلیام کلین، کریسیتن بیل، پاول پاولیکوسکی، پل شیورینگ، مورتن تیلدام، سارا مک کنا، هانس 

 دیجنز نایهترکریستین اندرسون، آنتون چخوف، رابرت ناتان، 

 
 



 

 

 سخن سردبیر
 شود. ماهناهم ادبیات داستانی چوک هب شما تقدیم می شصتمینبا افتخار 

رت از قبل با دوستان و همرااهن قدیم و جدید اداهم  ازماه بعد یعنی شهریورماه، دهمین سال فعالیت خود را مسنجم
شود و فصلناهم شعر نیز دومین سال  داستان چوک وارد ششمین سال فعالیت خود میخواهیم داد. ماهناهم 

فعالیت خود را سپری خواهد کرد و فعالیت سایت هک رهساهل با بخش اهی متنوع رتی همراه می شود، هب کار خود 
 اداهم خواهد داد.

ی کنیم چیز جدیدی ربای ااهلی رهسال هک می گذرد و سال جدید فعالیت خود را می خواهیم آغاز کنیم، سعی م 
رت انجام دهیم و امسال نیز هب یاری خدا با دست رپ، سال ادبی خود را نو ادبیات داشته باشیم و حرکتی مثبت

ام متوهج این مسئله شدم هک چیه منبع و بانک اه انجام دادهخواهیم کرد. با توهج هب تحقیقاتی هک طی این سال
اه و مطالب رپبار بسیارند اما رهنگ و ادب و هنر موجود نیست. البته سایتاختصاصی ربای مقاالت حوزه ف 

اه نوشته شده دسترسی منظم هب مقاالت میسر نیست. بنارباین رب آن شدیم ات همین مطالبی هک طی این سال
 است را رد بانکی گردآوری کنیم ات راحت رت رد خدمت جامعه هنر قرار بگیرد. 

کاالت آن ربطرف شود. اما بدون کش این حرکت نو،  نیازمند گذر زمان است هک هم کامل رت شود و هم اش
ای هک هست این است هک با توهج هب تدبیری هک ربای اراهئ آن صورت گرفته، بانکی کامال اقبل دسترس مسئله

گان است.رونمایی از این بانک نیز اتشهریورماه صورت خواهد گرفت. هب تعبیری  گان ربای هم و رای
 گر...دی 

 

 دهمین شهریور چوک رد راه است.                               

 

 چوکادبیات داستانی ماهنامه 

ای است شبیه جغد که از نام پرنده «چوک»

 کشد.می درپی فریادشود و پیدرخت آویزان می

 

 سردبیر: مهدی رضایی

 مشاور: حسین برکتی

 ناظر امور فنی: امین شیرپور

 

 هیئت تحریریه

 تحریریه بخش داستان

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، علی پاینده، مرتضوی، امیر کالگر، روح

 سحر قنبری، محمود خلیلی

 ترجمه تحریریه بخش

شادی شریفیان )دبیر بخش ترجمه(، نگین کارگر، 

الله ممنون، زهرا تدین، بدری سیدجاللی، 

اسماعیل  ها،غالمرضا آذرهوشنگ، مریم طباطبائی

 پورکاظم، پونه شاهی، حسین کارگربهبهانی

 تحریریه بخش سینما و تئاتر

امین  )دبیر بخش سینما و تئاتر(، مسعود ریاحی

شیرپور )ویراستار(، حامد مختاری، زینب رحیمی، 

پور، حسین نیما رمضانی، ساحل رحیمی

 خسروجردی، مرتضی غیاثی

www.chouk.ir 
info@chouk.ir 

tory@gmail.comchooks 
 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

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

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

های کانون فرهنگی چوک فعالیت آشنایی با  

 

 

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

 دیگرانه به آثار کتوانید نقدهایی  می. نیدکتوانید مقاالت خود را برای ما ارسال  می. یا چند مطلب جدید بخوانید کتوانید ی و گفتگوی این سایت هرروز می

انون بدون هیچ کدر این . نیدکهای خود را برای ما ارسال  توانید مصاحبه می. نیدکای ما ارسال اند را بر نقدی به آثار شما نوشته دیگراناید و یا  نوشته

 نید.کادبی معرفی  به جامعهتا بتوانید با خیالی آسوده خود را  یما ساختهاین فضا را برای شما هنرمند گرامی . گرددتبعیضی درخواست شما اجرا می

 

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

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

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

 

 011این ماهنامه به بیش از کند.  میادبی ایران تقدیم  به جامعهاف دیصورت پی به یا ماهنامهکانون فرهنگی چوک هر ماه، فعالیت ماهیانه: 

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

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

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

 

آنالین و ) یرحضوریغحضوری و »طریق  دونویسی به فرهنگی چوک در سال سه دوره آموزشی تخصصی داستانکانون فعالیت فصلی: 

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

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

 

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

؛ و در مواردی دیگر اگر اعضا اثری منتشر کنند، مراسم رونمایی نیز شود میر در شهریور ماه هرساله همایشی با نام جشن سال چوک برگزاکند.  میبرگزار 

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

 مالحظه بفرمایید.

 

 

 است.شدهاندازیهرچهبهتروبیشترشماهنرمندانعزیزراههتمعرفیج«کچوهنرمندان  کبان»

جوایز ادبی و همه هنرمندانها،  ها، جشنواره انونکها،  حامی انجمن کانون فرهنگی چوک



 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 ویلیام کلین؛ مرضیه اسدی:عکس، داستان

 مائده مرتضوی: مردادماه  معرفی هنرمندان متولد

 ؛ امیر کالگربر تخت نشستن ضحاک:داستاننقاشی، 

 خلیلی قیدار؛ رضا امیرخانی؛ محمود بر رمان: درنگی

 خوانی: حسین برکتی سهم نابینایان از کتاب و کتاب

 صورت، آلیس مونرو، شهناز عرش اکمل :بر داستان نگاهی

 غزال مرادی ها؛ سارا ناصرنصیر؛ از الی لیوان :داستانشعر، 

 وم؛ ندا امینسگفتار دوازدهم؛ بخش  سیر تحول نثر پارسی:

 رضا نکوئی تن:های امیرحسن چهلداستاننگاهی به مجموعه 

 ریتا محمدی گودرزی؛محمدرضا  ؛الک آبی تیره:وتاهک داستانبررسی 

 بهاره ارشدریاحی ؛زی؛ جان ماکسول کوت:0223معرفی برنده جایزه نوبل 

 ترسد؟؛ مهدی رضایی، محمود خلیلی ها نمی چه کسی از دیوانه نقدی بر رمان:

 ؛ جواد زارعتیمورآقا محمدیمادربزرگ پیام مرده؛ :نقد و بررسی مجموعه داستان

 واهران؛ جیمز جویس؛ ناهید گرامیانداستان کوتاه خ :بررسی و نقد جلسه گزارش

 ها، علی پورصفری، حبیب پرتاری دهورها و ماهی خ ماهی خردهنگاهی به مجموعه داستان: 

 اهلل سیف فداکاری دکتر؛ ویلیه دولیزل؛ روح :های کوتاه جهان بررسی بهترین داستان
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 (دهم )قسمتیزه نوبل ادبیات ان جاآشنایی با برندگ 
؛بهارهارشدریاحیزیکوتماکسولجان

 
 John Maxwell) کااوتزی".ام.جاای"مَکسااولجااان

"J. M." Coetzee) اهاا هلناادیترااارنویسااندهی

سااالادبیااا نوباا جااایزهیبرناادهوجنااوبیآفریقااای

 .استمیالدی۳۰۰۲

ماایالدی۰۹۹۰یفوریااه۹تاااری درکااوتزی.ام.جاای

دانحقاو اوپادر.شادزادهجناوبیآفریقاایتااونکیپدر

گاهدانشاابااه۰۹۹۱سااالدروی.بااودآموزگااارمااادر و

وانگلیسااایزبااانتحصاای باااهوشاادواردتاااونکیااپ

مااادر ۰۹۹۰ساااالدرسااا   .پرداخاااتریاضااایا 

ا ریاضاایا کارشناساای۰۹۹۰دروادبیااا  کارشناساای

 .کرددریافترا

۰۹۹۹تااا۰۹۹۳هااایسااالباای او

ناااوی برناماااهعناااوانباااهلنااادندر

.ام.باای.آیشاارکتباارایکااام یوتر

رویزماااان هااا وکاااردمااایکاااار

 یدربااااارهکااااها نامااااهپایااااان

ماادوک فااوردانگلیساای نااوی رمااان

 .پرداختمیپژوهشبهبودفورد

 Philippa) جااابرفیلی ااابااا۰۹۹۲سااالدرکااوتزی

Jubber) (۰۹۹۰-۰۹۲۹ازدواج)ازدواجحاصاااا .کاااارد

و(۰۹۹۹-۰۹۹۹)ناایکسال هاااینااامبااهفرزنااددوهاااآن

 .بود(۰۹۹۹متولد) (Gisela) گیزال

راخااوددکتاارایآمااوز دورهاای۰۹۹۹سااالدروی

آسااتی درتگاازا دانشااگاهدرشناساایزبااانیرشااتهدر

زبااانهااایرشااتهدررادکتاارایشماادر ۰۹۹۹دروآغاااز 

.کاارددریافااتآلمااانیهااایزبااانوشناساایزبااانانگلیساای 

یاولیااهکارهااایاودکتااراییدورهینامااهپایااانموضااو 

ایرلناادییشااهیرنویسااندهواندیشاامند"بکااتسااامو  "

 .بودگرفتهقرارا نگارشیسرکتاثیرتحتِکهبود

وماایشگار هاایسارزمی کااوتزی داساتانیاثاراولای 

داسااتاندوباارمشااتم کااهشااد منتشاار۰۹۱۹سااالدر

یااااکوبو حکایاااتِ»و«ویتناااامپروژهااای)»جداگاناااه

یااکعنااوانبااهرااووبااودمشااتر مضاامونیبااا(«کااوتزی

مطاار پسااسااتعماریادبیااا ساارکقدرتمناادینویساانده

(قلاا )مرکاازدررمااان ۰۹۱۱سااالدرآن ازپاا .ساااخت

 جنااوبیافریقااایادباایاولیجااایزهوشااد منتشاارکشااور

(CNA Prize) انتظاااردر.آوردارمغااانبااهویباارایرا

آثااار»یمجموعااهدروشاادمنتشاار۰۹۹۰سااالدربربرهااا

رُماان.گرفاتجاایپنگاو  انتشاارا «بیسات قارنبزر 

کاهداردناام" مایکا یزماناهوزنادگی"کاوتزی بعدی

ادبااییجااایزهسااالهماااندرورساایدچااا بااه۰۹۹۲در

منتشاار۰۹۹۹درکااه"فااو".ساااختخااودآنازرابااوکر

سااختهکروزو اهرابینساونداساتانیطار محاورحولشد 

است؛شدهوپرداخته

ساوزانزناایهساتکااهدراقیااانو سارگرداناسااتتااا)

کااهرابینسااونکروزو ااهوغالمااشرساادماایبااهجزیاارهای

.کننااادمااایفرایااادیدرآنزنااادگی

سااوزانازایاا جزیاارهبااههماااراه

وساااعییابااادمااایفرایااادینجاااا 

ایباهناامبهکماکنویساندهکندمی

نجزیااارهآآقاااایفاااوازماجراهاااای

.(بگوید

دارینقادباردهای کتابباهناوعی

انتشااار درآفریقااایجنااوبیبااااعتراضاااتیاسااتوالرتااه

.همراهبود

:ازکتابیقسمت 

اگرقرارباودمشایتالهایهمیشاهمراقا کارهاایماا"

هاایسااقهتااپنراهبنینادومانادمایباشد دیگرچهکسی

انرونا نیشکررادروکند.برایایا کاهکسا وکاارجها

داشااتهباشااد مشاایتالهاایبایاادگاااهیبیاادارباشاادوگااه

".گاهیه بخوابد

پساااندتری عاماااهجاااز کاااه(۰۹۹۰)"آهااا عصااار" 

کتااابعنااوانبااهاکساا ر ساااندیدراوساات هااایکتاااب

ازتراژیااکتصااویریخااوداثاارایاا دراوشااد؛معرفاایسااال

 «ویتنام پروژهی)» جداگانه داستان دو
 با( «کوتزی یاکوبوس حکایتِ» و

 عنوان به را او و بود مشترک مضمونی
 ادبیات سبک قدرتمند ینویسنده یک

 .ساخت مطرح پسااستعماری



 

 

توساا شاادهویاارانکشااوریاجتماااعیِوسیاساایاوضااا 

"پترزبااور ارباااب".کناادماایارا ااهخشااونتونژادپرسااتی

اولشخصاایتامااااساات خیااالیداسااتانیگرچااه(۰۹۹۹)

ناماادارینویسااندهواندیشاامندداستایُفسااکی فیااودورآن

۰۹۹۹ساااالدرژرفوقدرتمناااداثااارایااا .اساااترو 

آنازراتااایمزآیااریشالمللاایباای سااراییداسااتانیجااایزه

 .کردخود

مجموعااهپااا بااهکااه۳۰۰۲نوباا یجااایزهباارعااالوه

یااازدهتاااکنونشااد اعطااا ویبااها ادباایهااایفعالیاات

کاهاساتگرفتاهتعلا اوآثاارباهنیازدیگارادباییجایزه

اولیجااایزه CANیجااایزه:قرارناادایاا ازترینشااانمهاا 

باهباار دو)باوکریجاایزه (باارساه)جناوبیآفریقایادبی

فمینااایجااایزه ( مایکاا زمانااهوزناادگیکتااابخاااطر

زمانااهوزناادگیکتااابخاااطربااه)خااارجیرمااانباارای

اورشااالی  یجاااایزه ( مایکااا 

یجاااایزهالناااان ادباااییجاااایزه

ینشاااریهازرماااانالمللااایبااای 

یجاااااایزهوتاااااایمزآیاااااریش

کشاااااااااورهاینویساااااااااندگان

دریافااتباارایاو.المناااف مشااتر 

۳۰۰۲سااالدرونرفاتلنادنبااهشخصاا باوکریجاایزهدو

باامصااحرهباهحاضارنوبا شادنبرنادهازاعاالمپا ه 

است:نوشتهجاییدراو.نشدخررنگاران

وجااودکااردنسااکو وزدنحاارفمیااانسااومیراه»

سااخ آنباااماا کااهزبااانی.اسااتادبیااا آنودارد 

 «.وشنودگفتنهاست نوشت مناس گوی می

بااهنوباا یجااایزهاعطااایهنگااامنوباا آکااادمیمقامااا 

بساایارویهااایرماااننگارشاایساااختارگفتنااد کااوتزی

لحاا ازهاایشداساتانمات هاایدیاالو واساتاستادانه

درکااوتزیامااادارنااد گفاات باارایزیااادیحاارفتحلیلاای

ازانتقااداتشدرکاهاساتموشاکافشاکا یاکحالعی 

منتقاادیغااربتماادنظاااهریاخااال اصااولوفردگرایاای

 .استرح بیبسیار

ایاا درنوباا آکااادمیدایماایوزیاارانگااداه  هااورا 

ازمااا.بااودآسااانیبساایارکااارکااوتزیانتخاااب:گفااتباااره

ایاا در.داریا اطمینااانادبیاا دنیااایبارایآثاار ارز 

کیفیااتوگوناااگونیبلکااهنیساات مهاا آثااارتعاادادباای 

اینویسااندهاوکاان ماایفکاارماا وداردارز هاااآنباااالی

بحا ماوردنویساندگانساویازآثاار هماوارهکاهاست

اوکنای مایفکارمااوگرفاتخواهادقرارتحلی وتجزیهو

 .گیردتعل مانادبیا میراثبهباید

وکااردمهاااجر اسااترالیابااه۳۰۰۳سااالدرکااوتزی

آدالیااددانشااگاهدرافتخاااریپژوهشااگراسااتاداکنااونهاا 

.است

واساتساواریدوچرخاهعاشا اسات خاوارگیاهکوتزی

 .زندنمیالکلیمشروبا بهل 

آراموگیاارگوشااهمااردیکااوتزی

هااایرسااانهباااناادر بااهواساات

الزماگاروگیاردمایارتراا گروهی

طریاا ازدهاادماایتاارجی بدانااد 

.باشد(ایمی )الکترونیکیپُستِ

شااکا یااکراکااوتزیمکسااولجاااننظاارانصاااح 

وساافا منطاا ازرحمانااهباایکااهنامناادماایدقیاا بساایار

انتقااادتماادنیکااردهبااز وسااطحیاخالقاایاصااول

راجااور وجماا وپاااکیزهساارکمنتقاادان.کناادماای

منتقاادان.دانناادماایاوپارسااایانهزناادگینحااوهنمایااانگر

راآثااار وخوانناادماایکافکااابرحاا وارثراویهمنناای 

قاارناگزیستانسیالیسااتنویسااندهیایاا آثاااربااهشااریه

 .دانندمیچکبیست 

 
 رُمانوآثارداستانفهرست

 (Dusklands)گااار ومااایشهاااایسااارزمی  -

(۰۹۱۹) 

 کشور(قل )مرکزدر -

(In the heart the Country()۰۹۱۱) 

 بربرهاانتظاردر - 

(Waiting For The Barbarians)(۰۹۹۰) 

  زمانهیمایک وزندگی -

(Life & Times of Michael K)(۰۹۹۲) 

 (۰۹۹۹)(Foe)فو()دشم  -

 (Age of Iron()۰۹۹۰آه )عصر -

 یک را کوتزی مکسول جان نظران صاحب
 رحمانهبی که نامند می دقیق بسیار شکاک

 و سطحی اخالقی اصول و سفاک منطق از
 .کند می انتقاد تمدن یکرده بزک



 

 

 پترزبور (خداوند)ارباب -

(The Master Of Peterzburg)(۰۹۹۹) 

 جانورانزندگی - 

(The Lives of Animals()۰۹۹۹) 

 (Disgrace()۰۹۹۹بدنامی) - 

 (Elizabeth Costello()۳۰۰۲کاستلو)الیزابت -

 (۳۰۰۹) (Slow man)کودن()تنر مرد -

 (Diary of a Bad Yearبااد)سااالخاااطرا  -

(۳۰۰۱) 

(The Childhood of Jesusمساای )کااودکی -

(۳۰۰۲) 

 داستانی:ینامهخودسرگذشت

 (۰۹۹۱) (Boyhood)کودکیدوران -

 (Youth()۰۹۹۹)جوانیدوران -

 (Summertime()۳۰۰۹) تابستانفص  -

 Scenes from)شهرسااتانیزناادگیازنماهااایی -

Provincial Life()۳۰۰۰) 

 فارسی:بهشدهترجمهآثار

 (۰۲۹۲)تهران-چشمهنشرجلیلی ونداددشم   

 (۰۲۹۰)تهران-امیرکریرنشرایمانی النازفو آقای 

-افارازنشارپنااه یازدانحمیادباد ساالهاییادداشت 

 (۰۲۹۹)تهران

 نشاارنااژاد کااا محساا وماایش گاار هااایساارزمی  

 (۰۲۹۹)تهران-بیدگ 

تهااران-علاا نشاارپناااه یاازدانحمیاادکاسااتلو الیزاباات 

(۰۲۹۹) 

-مرکااازنشاارمینااوخرد محسااا بربرهااا انتظاااردر 

 (۰۲۹۹)تهران

تهااران-کاااکتو نشااررجریااان جاااللآهاا  عصاار 

(۰۲۹۹) 

 (۰۲۹۹)تهران-قصّهنشرمشیری بهروزننگ  

ونگااارنشارحا  رهناوردنادا  مایکا آقاایروزگاار 

 (۰۲۹۹)تهران-(نگیما)نیما

نشاار (مقاادماساادی)بیلاا فریاادهبربرهااا انتظاااردر 

 (۰۲۹۹)تهران-پلک

فرهنااگمشاایری مینااو  مایکاا زمااانهیوزناادگی 

 (۰۲۹۲)تهران-نونشر

روزگااارنشاارتاادی  آناهیتااا  مایکاا زمانااهوزناادگی 

 (۰۲۹۹)تهران-

تهااران-جیحااوننشاارری یشااروزمهبا رهرببظااارتدران 

(۰۲۹۲) 

الراارزنشارهنجای رضااا یمحمدرضاابربرهاا انتظااردر 

 (۰۲۹۲)تهران-

تهاااران-قصاااهنشااارمیناااوخرد محسااا کاااودکی  

(۰۲۹۲) 

 (۰۲۹۲)تهران-آگرانشربلی  حس رسوایی  

 ها:نگارینامهونقدگری

انتشاااارا )نویسااایناماااهخودسرگذشاااتدرواقعیّااات 

 (۰۹۹۹تاون کیپدانشگاه

درنگااااریناماااهفرهناااگ یدربااااره:نویسااایسااا ید 

 (۰۹۹۹یی  دانشگاهانتشارا )جنوبیآفریقای

هااااروارد دانشاااگاهانتشاااارا )گفتگوهااااوهاااامقالاااه 

۰۹۹۳) 

دانشااگاهانتشااارا )سانسااورگرییدربااارههاااییمقالااه 

 (۰۹۹۹شیکاگو 

۰۹۹۹-۰۹۹۹ادباای هااایمقالااه:بیگانااههااایساااح  

 (۳۰۰۰واربور  وسکرانتشارا )

۳۰۰۹-۳۰۰۰ادباای هااایمقالااه:داخلاایکارکردهااای 

 (۳۰۰۱سکر هاروی انتشارا )

اساتر پا بااهاانگااریناماهمجماوعهی:اکناونواینجا 

 (۳۰۰۲وایکینگ انتشارا )۳۰۰۹-۳۰۰۰

 
 تلویزیونی:وسینماییهایاقترا 

قلااا )دررُماااناسااا  باار)Dust) ۰۹۹۹-غرااار 

مشااتر ِمحصااول)هانساا ماااریون:کااارگردان-(کشااور

 بلژیک(/فرانسه/اس انیا

 The Lives of) ۳۰۰۳-جااااانورانزناااادگی 

Animals((جاااانوران)زنااادگیرُمااااناساااا  بااار-

 انگلستان(محصول)هارویآلک :کارگردان

رُمااااناساااا بااار ( Disgrace) ۳۰۰۹-رساااوایی 

مشااتر محصااول)جیکااوبزاسااتیو:کااارگردان-()رسااوایی

 جنوبی(آفریقای/استرالیا
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 ماه مردادمعرفی هنرمندان متولد  
«ما دهمرتضوی» 


آبادی محمود دولت ماه مرداد ده  ۰۲۰۹متولد

نمایشنامه نویسنده  فیل خورشیدی  و نوی نامهنوی 

رمانبلنددهجلدیکلیدر برجستهوسرشنا ایرانیاست.

اثراوست.تری ارز مشهورتری وبا

خان گذشتوایهکودکیویدر کار با همراه پرجمعیت 

تمایهآندوران.همی کودکیدسهایقصهگو س ردنبه

کارهای همی موج گردیدکها آیندهبسیاریاز و شد.

ایشودتاواقعیتروزگارمردمانه آینهایشداستانوهارمان

سالخوردهوروبهزوالدرادبیا ایرانماندگارشود.

سالدولت دربازیگریتئا۰۲۹۰آبادیاز و آغازکرد را تر

"تهش "ولی داستانشهمانزماننیزآغازبهنوشت نمود.ا

دهمجموعهداستان ۰۲۹۲منتشرشد.تاسال۰۲۹۰درسال

 جمله از که کرد منتشر نمایشنامه و بهتوانمیهاآنرمان

 "گاواربان" "آوسنهباباسرحان" "سفر" "بیابانیهایالیه"

اشارهکرد."عقی عقی  "و

فارهایزبانه ادبیا  در یگانه اثری یعنیشاهکار   سی 

کلیدرازاواخردههچه درذهنشزبانهکشیدوهنگامیکه

پانزدهسالطولکشید اندکیبعدشرو بهنوشت آنکرد 

رمانفارسینقطهپایانبگذارد.بلندتری تابر

ستایشکار"کلیدر" طریعتاست.رمانیدر زندگیو و

کهرمانفارسیاستتری بزر صفحه۳۹۲۹رمانکلیدربا

دهجلدوپنجمجلدقطوربهچا رسیدهاست.داستانکلیدر

است.کلیدریک"گ محمد"پیرامونزندگیشخصیبهنام

هایرعیترمانعظی روستاییاستکهسرنوشتتراژدیک

کهسیاستزورحاک ایهایرانیوقرای چادرنشی رادردور

استآبادیولتد.کلیدرنقطهاوجآثارکشدمیاستبهتصویر

.خوانندمی"حماسهزوال"ومفسری ای اثررا

دولت دآبادی سال ۳۰۰۲ر ادبی جایزه یان"برگزیده

نوامرر۰۹برابربا۰۲۹۲آبان۳۹سویی شد.در"میخالسکی

دولت۳۰۰۹ توس سفیر فرانسه هنر و ادب شوالیه جایزه

درمح رزیدان سفار فرانسهبهمحمودفرانسهدرتهرانو

اهداشد.آبادیدولت

 محمود که است سال پنجاه از بیش آبادیدولتاکنون

واعما ژرفاهاسفریبههایشنوشته.اغل نویسدمیوقفهبی

تجربایهجامع را آن خود و برخاسته آن از که کردهبوده ه

بال در  و تجربه ای  است. کنار در رشکواسطه تسل 

تواناییک  توصیفمردمانوبرانگیز برزبانو نظیر در

بتواند که چناندقی شود او تا باع شده روایترویدادها 

تصویریدقی وبکرازروزگارودودمانشدق بزند.

آثار بیشوپیشازهرچیزرنجآبادیدولتمحمود در

ماریازبههایمردمشراجاودانهکردهاست.درسیمایش

 ایران:هایشخصیتتری ماندنییاد معاصر ادب داستانی

مرگان گ محمد بلقی  خانعمو باباسرحانو...

.اگرچهتل بیندمیاوامادرای رنج رسیدنفرداراه 

ناشودمی اما محمودشودنمیامید که است چنی  ای  و .

هولوز اضطرابوزوالچهرهپیروپرچرو دیرآبادیدولت

 را امروز رنج نویسدمیو پ  در وهاتلخییهمهو

نگههادشواری فروزان را فردا به امید  شعله چنان ه   

.داردمی

ادبمعاصرایرانالیستینمایندهشاخصآثارر آبادیدولت

است.

 برخی از آثار:

 ۰۲۹۹جایخالیسلوچ

 ۰۲۹۹روزگارس ریشدهمردمسالخورده

 ۰۲۹۱کلیدر

  ۰۲۹۹زوالکلن



میالدیبه۰۹۹۰هایابتداییدههدرسال"زوالکلن "

 سال در بار نخستی  اما شد. نوشته فارسی ۳۰۰۹زبان

بهزبانآلمانیمنتشرشد.رمانمیالدیتوس ناشرسوییسی

کلن " وط "زوال افسری ارتشسرگذشت در دوست

 و زندگیاو که مقط ا خانوادهشاهنشاهیایراناست. در

 ۹۱انقالب مرور یکشودمیایران در تنها رمان داستان .

 روز تگذردمیشرانه و مرور گذشته بازگشتبه در ملیأاما
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در تال مردم و ایران اخیر سده تاری  حوادث در عمی 

.کندمیمدرنرامنعک ایهرسیدنبهجامع

هاییزبان آثار دولتکه آبادی ترجهاآنبه اندشدهمه

از:اندعرار 

 چینی یسو د نروژی ایتالیایی فرانسوی انگلیسی

وآلمانی.عرری هلندی عربی کردی





متولدمنیرو روانی پور

بوشهررد۰۲۲۲دوممرداد

 بیشتر هایداستاناست.

ایران جنوب در وی

دگذردمی از"رعنا"استان.

رد"نازلی"مجموعهداستان

 سوم گلشیریدوره جایزه

برگزیدهشدهاست.

از را نوشت  پور روانی

اولی کتابش۰۲۹۰سال و نمود سال"کنیزو"آغاز ۹۱در

کال  در پور روانی شد. بامنتشر نویسیخود هایداستان

ازدو"بابکتختی" و شد آشنا تختی پهلوان جهان اجپسر

است."نشرقصه"کرد.بابکتختیناشر

ثابتهستند.هایشداستاناغل رپوردانیروهایدغدغه

ونقشهاداستانعناصرویژهداستانی طریعتحاک برفضای

ازهمانکتاباولدرهازنبرجسته حضوردارند.هاداستان 

 از هایشخصیتبرخی در نیز مختلفهایداستانداستانی

.شوندمیروانیپوربارهاظاهر

 بلند: های داستان

  ۰۲۹۹اه غر

 ۰۲۹۹دلفوالد

 ۰۲۱۹کولیکنارآتش

 کوتاههایداستان:

 ۰۲۹۱کنیزو

 ۰۲۹۹شیطانهایسنگ

  ۰۲۹۰زنفرودگاهفرانکفور

 ۰۲۹۰نازلی

  ۰۲۱۳سیریاسیریا

 ادبیات کودک:

 گنجشکوآقایریی جمهور

 کودکانهایترانه 

بهآدرا خانوادهبا۳۰۰۱منیروروانیپورازدسامرر مریکا

.بردمیسر

آلدوس لیونارد 

هاکسلی  ۳۹)زاده

 درگذشت۰۹۹۹ژوییه

۳۳ (۰۹۹۲نوامرر

بود. بریتانیایی نویسنده

دلی شهر  به او

ومقاالتشاست.هارمان

دلی  به را ه چنی او

خویش زمان فنون و علوم اغل  بر انگیز  حیر  احاطه

.اندنامیدهبهتری مغزدورانخود

داستان"دنیایقشنگنو"اورمانتری معروف استکه

.عنوانکتابازقسمتیازدهدمیدرلندنرخ۳۹آندرقرن

نمایشنامهتوفانازویلیامشکس یرگرفتهشدهاست.

آرمان رمان ای  تصویر به را آنکشدمیشهری در که

آفرینش ژنتیکبه هاانسانمهندسی پیشهایویژگیبا از

تشکی  با جامعه اخالقی نظام شده  منجر شده تعیی 

نابودیکام  فقرو میانبردنجنگو از حکومتجهانیو

دانش و انداخته پوست کلی به مث  تولید و خانواده

هدف تنها و یافته اعتال انگیزی حیر  طرز به روانشناسی

و سعاد  ایجاد ازانسان بردن ضروریهایرنجمیان غیر

است.

۰۹۹۹نیزدرسال"درهایادرا "معروفاوبانامیمقاله

"مسکالی "منتشرشدکهبهشر تجربیا اوپ ازمصرف

)نوعیدارویتوه  ابتدایکتابجملپردازدمیزا( در ازایه.

 بریتانیایینق لیکبهویلیام شودمیشاعر درهای"که اگر

 انسانظاهرشدمیادرا باز کههستبر هرچیزهمانطور

" الیتناهی.شدمی

 نام با کتاب ای  فارسی و"ترجمه ادرا بهشت درهای

توس نشرمیرکسریچا شدهاست.۰۲۹۳درسال"دوزخ

آهنگانادبیا مدرندرنیمهاولآلدو هاکسلیازپیش

.شودمیقرنبیست محسوب

 کتاب شناسی:

 ترجمهسعیدحمیدیاندنیایقشنگنو

 زردکرومی

  بوزینهوذا

 غیرداستانی:

  درهایادرا
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 بشر مقاال وض  ترریزیمجموعه اکرر ترجمه

.انتشارا مروارید



) شاوجورج برنارد  ۰۹۹۹ژوییه۳۹زاده نوامرر۳متوفا

۰۹۹۰ نمایشنامه( کمیک نوی  مرل منتقدسرک و ادبی

توانمندتری  شاو برنارد بود. ترار ایرلندی سوسیالیست

شاونوی نمایشنامه برنارد است. شکس یر بریتانیاییپ از

 برای ژان"نمایشنامه "سنت سال به۰۹۳۹در میالدی

ه چنی درسال ۰۹۲۹دریافتجایزهادبینوب نای آمد.

برایبهتری فیل نامهاقتراسیدریافتجایزهآکادمیاسکاررا

نمود.

اوه اندگفتهوروش استکهانشایشاوبهحدیروان

.اوبرخالفدیگران هرگزازنوشتمی زدمیچنانکهحرف

 طر  پیش  نمایشنامه بدی ترتی ریختنمیرا نگار او .

 آنوقتکردمیبودکهاولموضوعیتوجهاورابهخودجل 

 موضو  درباره بهاندیشیدیمکمی شرو  س  بالفاصله و

 کردمینوشت  از هنگامهایویژگی. در که بود ای  شاو

 نگار  نمایشنامه معمول قواعد نمایشنامهبه توجهنویسی

 مثال نداشت. مکانرا تمامکردنمیرعایتوحد زمانو و

اویکفص داشت.شاخصهبارزشاوای استکهنمایشنامه

 بودبرایتعلی یکاندیشهایهفق وسیلامهنمایشنبرایاو

فلسفی اجتماعییااخالقی.

ازبرناردشاوجمال قصارزیراییبهیادگارماندهاست:

مفهومموف شدنبهپایان" م ازموفقیتوحشتدارم.

"رساندنکارخوددرعرصهروزگاراست.

دلتان" آننه یکی دارد: وجود تراژدی دو زندگی در

نیاوریدودیگرآنکههرچهدلتانخواستدستبهخواهدمی

"بهدستآورید.

فکر" سال در بار دو یکیا بیشاز مردم از کمی عده

یکیکنندمی با م  برایخودم. هفته در کردن فکر دوبار

"شهرتیدستوپاکردم.



 از: اند عبارتآثار وی 

 ۰۹۳۹سنتژان

 ۰۹۹۲کس وکارخان وارن

  ۰۹۹۹هاانسانوهاسال

 ۰۹۹۱کاندیدا

 ۰۹۰۰سزاروکلیوپاترا

 ۰۹۰۲بشروفو بشر

 ۰۹۰۹ماژورباربارا

 1913 پیگمالیون   ■





مناب :
 bitrin.com سایت

سایتاطال رسانیحوزه

Aftabir.com 
Mimdolatabadi.com 

ویکیپدیا

 ویکیگفتارود
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 های کوتاه جهان بررسی بهترین داستان 
«اهللسیفرو »؛«ویلیهدولیزل»نویسنده«فداکاریدکتر»داستان



شاعرونویسندهسمرولیس فرانسوی( )ویلیهدولیزلآدام

 کشتن در راه درمان کردن!

 شعار رسمی بیمارستان بروسایس

دادگاهلندنبهزودیپروندهفو العادهدکترهالیدانهی 

بهشر  مرات ای پرونده موردرسیدگیقرارخواهدداد. را

زیراست:

دخویهاقرض انروهبیمارانیکهگذشتهیمدربیست ماه

مط ای متخصص انتظار اتا  دو هر دستداشتند  در را

برجستهراپرکردهبودند.

در جلو ت داشت  بلندیبه روپو سیاه که صندوقدار

ح  عنوان به گینی مریضدو هر از و بود ایستاده ورودی

کردیم بعدباچکشتیزیآنراامتحانکردیموروددریافت

«درسته.»:زدیموبیاختیارفریاد

آ ینه اتا  در عرو   و قامت کوتاه دانهی  هالی دکتر

ایهکاریشد که بود یهابوتهنشسته

 با بزرگی ژاپنییهاگلدانگرمسیری

در جلو بود. گرفته فرا را آن دور

آن پوششمخملی روی که چرخانی

 تز ی   طالیییها یمبرای سر

درشتهیکلی خدمتکار بودند  کوبیده

کلمهایستاده گفت  با محضاینکه داشتبه وظیفه و بود

 اشخاصمسلولیراکهتواناییدادندیمبهاوعالمت«بعدی!»

آسانسور با آنجا از تا بررد راهرو طرف به نداشتند  حرکت

منتق شوند.پایی مجللیبه

 آمدندیمبینوروبیحالتبهداخ ییهاچش بیمارانبا

زیربغ شانیهالرا وشدندیمتاکمرلخت بهزدندیمرا .

و سینه روی معاینه گوشی و تست چکش ورود محض

.آمدیمپشتشان

«تیک!تیک!پوف!حاالنف بکش!...پوف...خوبه...»

ثانیهنسخ وبعدشدیمنوشتهایهبعددرعرضیکیدو

«بعدی!»همانصدایهمیشگی:

بهمد سهسالهرروزبی ساعتنهصر تاظهرای 

.کردندیمبیمارانرنجوردرآنجاازدحام

درای روزخاص یعنیبیست می درستسرظهر یک

 با نایهاچش نو اسکلتدراز  وحشیو گودیهاگونهآرام 

داشتکهرویآنایهرفتهواندامیالغرکهشراهتبهمیل

پوستیکشیدهب ازکردیمبهسختیسرفهکهدرحالیاشند   

بهعرار دیگرموجودنزاریکهزندهبه-آسانسوربیرونآمد

کهکتپوستخزیرازیربغ زدههمانطور-دیرسینمنظر

ازافتادنهابوتهبزر یهابر باگرفت کردیمبودوسعی

خود جلوگیریکند بهداخ آمد.

 دانهی  هالی گفت:دکتر و کرد شرو  را تیک!»معاینه

ساخته دستم کاریبرایشما از لعنتی  اوه پوف! تیک!

م کیهست ...یهباستانشنا ؟کمتریکنیمنیست!فکر

ریهسمتچ تروه بایهاتکهازیکهفتهدیگهآخری 

می سوراخسرفه آبکش مث  ه  راستی سمت بیرون... دی

«سوراخشده!بعدی!

مریضرابیرونبرردکهای پزشکخواستیممتپیشخد

باکفدسترویپیشانیخود کوبیدو برجستهیکباره

بالرخندیتصنعیخیلیسری پرسید:

«شماثروتمندهستید؟»

موجودناراحتیکههمی چندلحظه

روی را پاکی آب دانهی  هالی پیش

دنیای از را او و هازندهدستشریخته

گون نجوا صدای به بود  کرده ایهطرد

 میلیونر»گفت: از م میلیونرهست ...

«ه باالتر.

 خیلیخوبپ فورا بروبهایستگاهویکتوریا قطارسری»

کشتیبخاربه بعدبا میرهسوارشو  السیریروکهبهدوور

کاال یزبرو.بعدسوارقطاریشوکهازکاال یزبهمارسیمیره...

کههوا مرطوبیاریبسعیک واگ تختخوابداریگیر

هنی برو.اونجاسعیک ششماهفق ترتیز دبباشه.بع

نه نون  نه ترتیز آبی... از غیر به هیچچیز آبیبخوری...

هیچنو گوشتی نهشراب  هردوروزیکیخورینممیوه  .

وترتیز آبی...یخوریمباره یکقاش آبمقطریدزده

 ترتیز آبی...  آبخود نریکوبیمترتیز آبی... با مو

شان توست...یکنیم ای تنها ه ... موردبگ ای رو در  

ای نو درمانم فق یهچیزهاییشنیدهم همیشهه تو

اعتقادیبهای موضو ندارم.فق  ذهن بوده خودم اصال 

برایدرمونتوبهایهه بهای خاطربهتگفت کهچیزدیگ

 بدیرسینمذهن  هینی از حال هر به چیزی. هر هتره...

«ممکنه...بعدی!

، انبوه بیمارانی گذشته یمدر بیستم ماه 

ی خود را در دست داشتند، ها قبضکه 

هر دو اتاق انتظار مطب این متخصص 

 برجسته را پر کرده بودند.
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مسلولبادقتداخ آسانسورمجل رفتو۰ای کراسو 

اوضا مط بهشک ساب برگشت.

صر   نه ساعت سر درست نوامرر  سوم بعد  ماه شش

راهاشهیشکهصدایشادوترسناکشایهموجودعظی الجث

 در لرزه آوردیمبه تکانیهابوتهیهابر و را گرمسیری

دادیم و درشت بسیار هیک  با گوشتالویش یهاگونه 

درحالی کهکه انگار بود  پوشیده فاخریه  و خز لرا پر

بخواهدبیمارانرنجورداخ مط هالیدانهی رابهحسر 

وادارد بهداخ مط آمدوبدوناینکهقرضبگیرد باشتاب

بهطرفاتا ای دکتردانشمند مشغولخواستیمکهتازه

 برد. هجوم شود  قالبشیهادستکار بدندکتر دور به را

اورایهاگونهکهدرحالیکردو وچرو خورده رنگپریده

اشکخی  کردیمبا را او ه  سر پشت بعد دیبوسیم   

دکترراکهازنف افتادهبود رویمر سرزرنگشقرارداد.

 پیکر غول موجود ای  زد: فریاد بلند  صدای دو»با

م سالمتی رو سهمیلیون. یا اگربخواهی  میلیونفرانک...

مدیونتوهست ...خورشیدوروشناییوشوروهیجانوصف

بهت بخوای م  از چی هر رو. چیزم همه زندگی  ناشدنی

«میدم...هرچیکهباشه.

عاجزان حالت به آمد  نفسشجا اینکه از بعد ایهدکتر 

 اینجا»گفت: از کیه؟ دیوانه ای مرد

«بندازینشبیرون!

که پیشخدمتی به پیکر غول مرد

 جلو او انداخت  بیرون  آمدیمبرای

آرام نگاهیانداختوبرایاینکهاورا

 گفت: ل  زیر رو»کند  کار ای  نه 

حقیقتاینهکهتازهفهمیدمحتی»بعددوبارهگفت:«نکنید!

.م مرددیشناسینمنجیم هستیده منوشما شماکهم

مریض همون امید  نا اسکلت همون هست . آبی تیزتیز 

بیناره.نی  تیزتیز آبی تیزتیز آبی تیزتیز آبی!خ  

ماه شش غذایی رژی  همون هم  بودای ترتیز  بها که

حواستون کنید! حاالبهشاهکارخودتوننگاه رعایتکردم...

«م گو بدید!یهاحرفبهبهمنه...

 ردنجمجمهگاوکخردیهبراکیبزرگیهامشتبعدبا

شرو بهطر زدنا نهیسی رودیرسیمبهنظریافکه 

رد.ک

ا توی تو...خدایچ»د:یشکادیدهبود فریهازجاپرکترکد

«هم ...کیهستیهمونمردمردن

                                                           
 .)م(شودیملقریکهبهافرادخیلیپولداراطال -۰

یرفریکمردغولپ باربله!م همونبله بله هزار»ادزد:

بعدازظهرد دم دستوریهرسکنیروزبهمحضایمردهست .

تو ه  مرگتون از بعد بسازن  برنز از رو شما مجسمه دادم

.«سازمیمشمایبرایادبودییستربناینیوستم

رو بزرگکیبعدخود را فنرهایاناپه اناپهکیانداخت 

یبهپهنایشادولرخندیرفشاراوبهنالهدرآمدند.باصدایز

«ه!یزخوبیچهچیآه!زندگ»صورتشدوبارهادامهداد:

منشکزمزمهیزیرل چیترزکد پیردو شخدمتازیو

رو یشهعرو وبی مث همیدانهیرونرفتند.هالیاتا ب

یکتنهاشدوا افتهیا یدحیگرباتجدیباردیکوسرد 

دودقی بهصور په اوزلزد.یبگویزیهچکآنیقهبیا د 

بعدناگهانگفت:

«ن !کتدوریشونینهاجازهبدهاونمگ روازپکاگهمم»

 بهطرفمردرفتوهفتزدیمهحرفکهمانطوربعد   

یت جکیوچکر سمتچپی بیاز به آسا بر  و آورد رون

رد.کیکقهمردشلیشق

شدهومغز ازه یمتالشا قهیشقهکریکمردغولپ

رویپاش بود  شده براکمویده افتاد. اتا  لحظهیت چند

انخورد.کتیرارادیبهطورغشیهادست

نهیدوسیمردرابریریوزییرویهالرا ینیقترباکد

 لخت را اکاو بهیرد. ماهر جرا   

حریوس طولکله چاقوکیت به یه

سدادیما یجراح رای  مرد نه

افت.کش

پل ساعتبعد  رب  حدود یسیدر

 آمدهیدانهیترهالکبردندیهبراک

درحال اورا یپیبود  زخونآلود یهآرامپشتمکردکدا

 با و بود بیکنشسته یبزرگیهاشش بزر یذره هکرا

آزما بود  اکردیمشیجلو گذاشته دانشسعی. نابغه ی 

آزماکردیم پاس کیمردیهاشششیبا بود  هحاالمرده

 هنندکقان  عملای انگکدرباره اعجاز ترتیرد دایپیآب زیز

ند.ک

جنابسروان م احسا » گفت:شدیمازجابلندیوقت

باک بیردم از رو مرد اون فورا  سرعتید به اونو و بررم  

کیافکالردشک تا یکین  بهکییرازها یترمه از رو بشر ه

 شده  اون زوال موج  و انداخته رامبخطر .شهبروش 

نیبنابرا صرر بذارک  ایردم  ید عنوان طور ک  م کن  ه

«ردم.کفهمیوظیوجدان روفدا

زودبایلیبرجستهخک پزشیهاکستیالزمبهگفت ن

وث آزادیقرار چون شد  آزاد ازیقه مرات سودمندتر به او

مرد غول پیکر به پیشخدمتی که برای 
، نگاهی آمد یمبیرون انداختن او جلو 

انداخت و برای اینکه او را آرام کند، زیر 
 «نه، این کار رو نکنید!»لب گفت: 
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کهگفت ای پروندهعجی بهزودیهمانطوربازداشتاوبود.

دردادگاهجناییموردرسیدگیقرارگرفت.

فرد به جنایتمنحصر ای  که هستی  عقیده ای  بر ما

همه که چرا برد  نخواهد دار چوبه سمت به را قهرمانش

مانندخودماقادربهدر هایسیانگل

عش به تنها ای موضو هستندکه

استکه بشریبوده آینده بشریتو

معاصر  شخص به توجهی هیچ بی

وانگیزهوقو ای حادثهگردیدهاست

بههمی دلی بایدتحتهرشرایطی

بلندنظر دانشمند ای  برا ت بر رای

دادهشود.





 (0880-0880ویلیه دولیزل آدام )

صفحه بر داستان نویسنده معرفی به قل  اینگونه مترج 

:چرخاندیم

وداستان» عاشقانه اگرچه آثار  که فرانسوی نوی 

موجمیزند.هاآندروحشت و معمارمانتیکاست اماغالرا 

«رح کنت بی» مجموعهداستانکوتاه«اکس »نمایشنامه

«ازآثارپراهمیتاست.«آیندهحوا»ورمان

.دراندبرشمردهدولیزلآدامراجزونویسندگانسمرلیست

روم یهاستیسمرلد اندنوشتهفرانسوی نظر»: از سمرلیس 

یواخرسدهاجتماعیریشهدرعصیاننس جوانفرانسویا

سیاسی یهارو نوزده میالدیداشت.ای جوانانازتمام

نیروی بودند. بیزار پیشی  ادبی و فلسفی فکری  اجتماعی 

گرا ایمانبهدهنده نظاماخالقی هنرقانونمند دیدواق نظ 

یپوزیتیویستیوهرچیزموجوددیگردرنظرشانباط فلسفه

بی و بود. تمامهاآناعترار منکر درنتیجه و آنارشیست

سویییهانظ  از سمرولیس  فکری نظر از بودند. موجود

اندیشه در پیروانریشه از بودلر داشت. بودلر ادبی های

مینظریه جنگلی را دنیا او بود. هنر برای هنر ازی پر دید

هاونمادها جنگلیکهدرآنحقیقتازدیدمردمعادینشانه

توانندتنهاشاعرانباقدر بینشیکهدارند میپنهاناستو

رااحسا کنند.هاآنهاونمادها باتفسیروتأوی ای نشانه

ایکهبرحوا بودلرعقیدهداشتکهبی دنیاهایجداگانه

می اثر شاعران کهیهاارترا گذارند  دارد وجود خاصی

 باید هاآنشاعران از و کشف جدیدتریهاآنرا زبان به

الرته استفادهکنندوشعرهایخودرابرمرنایشانبیافرینند.

ولی نکرد  استفاده خیلی نمادگرا زبان ای  از بودلر خود

برجستهنمونه کههای گذاشت یادگار به خود  از ای

درآمدیبرمکت شعریسمرلیکبود.پیش

آلیس بودیایدهازسویدیگرسمرولیس زیرنفوذفلسفه

می الهام متافیزیک از وکه گرفت

ذهنیت در داشت.ریشه گرایی

سمرولیست ذهنیتها ژرفیدر گرایی

پشت از را چیز همه و بودند غر 

سازذه آگی نماومهمنشوردگرگون

میتخی  برایمحورشانتماشا کردند.

ترازفضایای شاعرانچیزیمناس 

مرزهایمه تمام که مرهمی آلود

محیطی و شود  محو آن در زندگی آشکار و مشخص

هاسمرولیستشت.تاریکیومهتابوجودنداترازنیمهخواهدل

ابهام محی  چنی  رؤیاهایشگفتدر میان در و انگیز آمیز

قصرهایقدیمیمترو  شهرهایتسلی مالیخولیامی شدند.

نیمه بر یهاآبویران  را رویشان که زردراکدی های

ک  چراغ کورسوی بودند  ظلمتش پوشانده در که نوری

می برایشانسوسو چیزها جور ای  و دنیاییجلوهزد  های

«رؤیاییواسرارآمیزبود.

باشعاررسمیبیمارستان«فداکاری دکتر»واماداستان

 «.کشتن در راه درمان کردن!»شودیمبروسای شرو 

تنهایی به خود بهتواندیمشعاریکه را جذبخواننده بار

 و خواندنیخوانندهدو کشیده به را کنجکاو حسا و

کند.حسیکهدرتمامداستانسایهافکندهوداستانترغی 

سمبلیسم از نظر اجتماعی ریشه در 
ی  جوان فرانسوی اواخر سدهعصیان نسل 

این جوانان از تمام  نوزدهم میالدی داشت.
ی سیاسی، اجتماعی، فکری، ها روش

 فلسفی و ادبی پیشین بیزار بودند
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گونه به ماجرا نیز انتها ابتداییایپیشمیدر شعار که رود

یابد.عینیتمی

انگلیسی متخصص پزشکان از یکی خصوص در داستان

از یکی بهرود از پ  و متعارف غیر اقدامی در که است

بهطورقط ازعالجاوناامیدشد هاست بیمارانشکهتقریرا 

اقدامبهقت بیمارنمودهوباتشری بدنشفایافتهبیمارقصد

داردقدمیدرراهاعتالیعل بردارد.

هالی اقداما  به نهادن ارج صدد در ظاهر در نویسنده

در و کرده مداوا پزشکیکهبیمارانمسلولرا دانهی است.

فدای را خود وجدام نهایتآزادیو

.کندیمنو بشرعل ونجا یندهیآ

داستاناست.یرندهیفراماای ظاهر

ای سطور نویسندهینگارندهبهنظر

در سعی زیرا طنزی قال  در

فروریخت باورهایغل برجایمانده

نهچندانزیرایگذشتهیهاسنتاز

باکمیدقت تنها دارد. بهلح طنازنویسندهپیتوانیمرا

برد.

مط دکترهالیدانهی پراستازتمهیدا واشخاصی

نحو به امور انجام در سعی ظرافت و دقت نهایت در که

مطلوبوبدوناشکالرادارند:صندوقداریکهباچکشتیزی

«درسته.:»زدیموبیاختیارفریادکردیمراامتحانهاسکه

ماربی«بعدی!»یکلمهویاخدمتکاریکهبهمحضشنیدن

 همراهی و مهیا را کندیمبعدی کمتری  از ه هازمانتا

نسخهنویسیدکترکهیوهیشاستفادهشودو به»معاینهو
و سینه روی معاینه گوشی و تست چکش ورود محض

تیک!تیک!پوف!حاالنف بکش!...پوف....»آمدیمپشتشان
وشدیمنوشتهایهبعددرعرضیکیدوثانیهنسخ«خوبه...

««بعدی!»بعدهمانصدایهمیشگی:
وبیمارانیکهسهسالتمامهرروزدرمط دکترجم 

.شوندیم

دادن خطابقرار جایجایداستانبا در نویسنده اما و

داستان فهوای از که صفاتی القابو با دانهی  هانلی دکتر

آناستنرا  نظامحاک برشودیمچیزیجز که  را جامعه

غل ونابجاستموردتمسخرقراریهاسنتناشیازپرور 

دادهوبهنحویدرپیاستیفایمقامانساناست.انسانیکه

 له خواهان تمامیت ست  ستوران س  زیر در وشودیماز

مکلف را خود شلیکداندیمنویسنده  با بهیگلولهتا طنز

آزایقهیشق قوانی حاک   و درحکام را خود وجدان دیو

راستایبیداریجامعهبهمخاطرهبیاندازد.

یا -۰ وسجراح ماهر  حریبه طولکله بهکیت ه
افت.کنهمردراشی سدادیما یجراحیچاقو

بهمد سهسالهرروزبی ساعتنهصر تاظهر -۳
 .کردندیمای بیمارانرنجوردرآنجاازدحام

بیرونبرردکهخواستیمپیشخدمت -۲ این مریضرا
یکبارهباکفدسترویپیشانیپزشک برجسته

سری  خیلی تصنعی لرخندی با و کوبید خود 
 «شماثروتمندهستید؟»پرسید:

شتاببهطرفاتا  -۹ کهتازهاین دکتر دانشمندبا
هجومخواستیم شود  کار مشغول

 برد.

یسعن نابغه دانشیا -۹
هکیمردیهاشششیباآزماکردیم

 قان  پاس  بود  مرده ایهنندکحاال
یآب زیزترتیرداعجازانگکدربارهعمل

 ند.کدایپ

یلیخبرجسته کن پزشیاهکستینالزمبهگفت  -۹
وث قرار با چونآزادیزود بهمرات یقهآزادشد  او

 سودمندترازبازداشتاوبود.

این جنایت منحصر به مابرای عقیدههستی که -۱

رابهسمتچوبهدارنخواهدبرد چرافرد قهرمانش
بهدر ای هایسیانگلکههمه قادر مانندخودما

آینده و بشریت به عش  تنها که هستند موضو 
شخص به توجهی هیچ بی که است بوده بشری
به و است گردیده حادثه ای  وقو  انگیزه معاصر 

این همی دلی بایدتحتهرشرایطیرایبربرا ت

 دادهشود.دانشمند بلندنظر

 را داستان اوج بایمواجههیلحظهتوانیمنقطه دکتر

 یافتهیشفابیمار او قت  به منجر دانستکه .شودیمخود

 در اما است کوتاه چند هر که اتفاقا یرندهیبرگداستانی

 زیادیاست.

ییهاچالش جای بر ماندیمکه بودنیواسطهبه طنز

داستانودیدانتقادیآنکهقاب تعمی بهسایرجوام نیز

وبهنوعیباع درگیریذه ماندیم درذه باقیباشدیم

 ■.شودیم









تا با  داند یمنویسنده، خود را مکلف 
ی حکام و  قهیشقی طنز به  گلولهشلیک 

قوانین حاکم، آزادی و وجدان خود را در 
 بیداری جامعه به مخاطره بیاندازد.راستای 
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 «الک آبی تیره»بررسی داستان کوتاه  

«یمحمدتایر»؛«محمدرضاگودرزی»نویسنده

 
فکرای طورچهوچرا.بزن ال بودگرفتهویرمبودمدتی

مرضیکعی هوسشطوریهمی  دان ینمسرمبهبودزده

بهحالیوح چهبرین خواست یمانگار.جان بهبودافتاده

دهدیمدستآدم زن هایازال خانهتوتوانست یمالرته.

ساعتیسهدووآبییاارغوانیسفید آلرالویی صورتی بزن  

مچ ازرادست وبده فشارسی راهامانگشتوبزن قدم

ه طوریای اماکن  نگاهشانوکن تابرعک  به

دیچسرینم برین وباش شلوغجاییکتوداشت دوست.

منتقد نویسنده :بودم موقعیتمشک اما.داردتأثیریچه

طورای ودعواوورز اه زمانییکشهر جنوبیبنه

شناختندیممراکههاآن!خیابانبرومبزن ال حاالچیزها 

شده؟اواخواهرهاعی استادنگاهگفتندینم استادیا !

 !کردهچیکارراها ناخ 

نرود مه خیلیشناختندیممراکهکسانییهاحرفحاال

هارهیغر!شدهمدرنپستباریکال:گفتندیمهاشانبعضیشاید

بابود کههرچهیاویرکنجاوی هو  مرض ای اماچه؟

نرفتبی ازهاکردنسنگی سرکای 

اهللعلی:گفت خودمبه.نشدمپشیمانو

قدرآنبگذارنشود عقدهرامبتازن یم

.کنندپارهراخودشانتابزنندحرف

رفته.نرودخانهزن بود خوبیفرصت

ردیفراها ال  .پزشکیدندانبود

.بودخاصونامأنو کهبودتیرهآبیهمهازبهترکردم 

شدمسوارتاکسیکوچهسر نشست جلو. کهگلوبند .

دادمپانصدیرسیدی   سربابودمیانسالیمردکهراننده.

بگیرد راپولخواستوقتیپرپشت هایسیر وتا 

بارسهمقدمهبیوکردهامناخ رومکثیها چش .جاخورد

.کردحرکتپرگازبعدوزدبو رامب

مرد وزنبود هاآدمبهحواس زیرچشمیرفت یمکهراه

دیدنازبعدراواکنششانخواست یمفق  کردینمفر برام

بهه توجهییادیدینممراکسیانگارولیبرین  هامناخ 

سفیدپیراه روکهجوانیدستفرو کنارایستادم.کردینم

:زدیمدادوبودپوشیدهبرا ومشکیایهجلیقکروکثیفش

!ونکهباغیوهیمزالزالکه 

!برین بدهها زالزالکای ازکیلونی آقا:گفت 

کها یبغلدستفرو بهوزیرخندهزد دادمیمکهپول

!روآقا:گفتفروختمیشناسنامهونامهگواهیجلد

شده؟چیمگه!روخود :گفت 

بگیردراا خندهجلوتوانستینم :گفتبغلیدستفرو .

؟یخندیمچیبهآخه

ها ناخ مگهخره:گفتکهشنیدم رفت یمکههمانطور

ندیدی؟رو

اول کردمیمنگاهفروشیلرا یهامغازهبهکهطورهمی 

بدگفت بعدولیبخرم زیرپیراه خودمبرایافتادمفکربه

شلوغهامغازهازیکی.بخرمشالییاشر تیزن براینیست

روزیرراپیشخانرویهالرا داشتندزنچندوبود

.کردجل راتوجه رنگیلیموییشر تیالالبآن.کردندیم

برگشتبودایستادهکنارمکهزنیدارم بر کردمدرازدست

رنگینارنجیرژل وبودکردهمشموها .خوردجایکهوو

بودزده گفتزیرلریوانداختچی رادماغش. خجالت:

!کشندینم

کشیدکنارراخود و کهمسنیزن.

از ا مقنعهروبودکشیدهراچادر 

گفت؟چیزی:پرسید

!بری ناخناشوایکریری!بابانه-

زن دادمیمراشر تیپولداشت وقتی

روزدمحک انگشتشچهارباوکرددست بهنگاهیمس 

گفتوصورتش سادا جدیا: دموشاخمگهزمونآخر!

داره؟

موهایوبودنیزهعی ریششخ کهفروشندهجوانمرد

سی  سی سر  :گفتبروم کردیماشارهکههمانطور

! ادادباحالیخیلی

زدیمموجروپیادهتوجمعیت جلوهدفبیطورهمی .

رفت یم شدیمخلو جاهابعضی. زدمقدمساعتینی . نه.

شان یقاخواست یمنهوبکش رخبهراهامناخ خواست یم

.بودخود ال توک هرسرانگار.بکن 

راپستهانوا قیمتتاایستادمهایفروشآجی ازیکیجلو

برین  دادفشاروگرفترادست کسی. جوانیمردبرگشت .

رورنگیک لرخندوبودبرداشتهرازیرابروها کهبود

بودها ل  زدچشمک. چش یگوشهازامابرگرداندم .

. بزنم الک بود گرفته ویرم بود مدتی
 به بود زده فکر طور این چه و چرا

 هوسش طوری همین ،دانم ینم سرم
 .جانم به بود افتاده مرض یک عین
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یک.کردمنگاهشپشتاز.افتادراهوکردمکثی.دمشیدیم

.کردمگرمهایژاپنتخمهبهراسرم.ایستادوگرداندسردفعه

.بودشدهگ جمعیتتوبرگشت  کهبعدبار

کهدیدمفرو انگشترسهدورسیدم کهشاهمسجدجلو

زدندیمگپوبودندنشستهه کنار توانگشترهاشان.

بودجلوشانکوچکیهانهیآیجعره بانقرهانگشترهای.

یش وفیروزهوعقی یها ینگ رارنگخونیها یعق.

.بودجال برامه هانقرهطر تنو .داشت دوست

:گفتبوددیگردوتایازپیرترکههافرو انگشترازیکی

!هاداری ه یعنیاص عقی داری ؟دوستمدلیچه

ا نقرهرکابوداشتسرخیدرشتنگی کهراانگشتری

چنده؟ای :پرسیدمودادمنشانبودپیچدرپیچ

:گفتوکشیدپیراه آستی بهرانگینشدرآورد راانگشتر

بری انگشتتتوبک شناسی انگشترمعلومهاومد خوش 

!طورهچه

!چندهقیمتشبگواول-

!ندارهروشماقاب برو وردار-

چند؟باآلخرهبعد ؟-

!یمنیهعقیقشتوم  چه -

پولقدرآنم ه  گفتیمگرانه .دادمپ راانگشتر

نداشت جیر تو گفت. رواینجا: آبیعقی رمضونمش!

.بوددیدهراهامناخ تازهانگارنداری؟

 ؟فیروزهمنظور -

!آبیعقی همون!خداخنگنه-

!جیگرنیستیخر بدونست می:گفتبلند.افتادمراه

یدلشورهاصال دیگر.خیابان دراستمد چهدانست ینم

هوایوحالدیرسیمنظرمبه.نداشت راماندهعق کارهای

.هاآدموهامغازهطورهمی .استشدهدیگریطورهاابانیخ

وبزن قدمهاساعتداشت دوست.خانهبرگردمآمدینمدل 

شومخیرهچیزهمهبه به هالرا رنگوشک بافت به.

بهبود پیداروسریزیرازکهموهاشانحالتوهازنآرایش

کسییاچیزیانگارزده مهیهاچش باایهعدکهمردهایی

ییهانگاهباه ایهعدوشدندیمردباشتابودندیدینمرا

بهجورواجور یهاافهیقبه.زدندیمزلهمهبهگستاخوخیره

باهایفروشطالویتری درخششوهاادکل وعطرهابوی

وبندهادستبندها گردنیکنندهخیرهیهامدلآن

یابودندخوابمادرانشانبغ کهنازییهابنهبه.هاگوشواره

.کردندیمنگاهآدمبهبامزهشکلیبهیاکردندیمگریه

خانهیبستهمحی بهوکن رهارانابلذ ای خواست ینم

.برگردم



 :داستان بررسی

 نمایشی شخص اول :راوی

:مثال

فکرای طورچهوچرا.بزن ال بودگرفتهویرمبودمدتی

مرضیکعی هوسشطوریهمی  دان ینمسرمبهبودزده

بهحالیوح چهبرین خواست یمانگار.جان بهبودافتاده

.دهدیمدستآدم

 (بیرونی+  درونی) مدرن گرای واقع :ژانر

خودبافردکشمکش/درونی

:مثال

فکرای طورچهوچرا.بزن ال بودگرفتهویرمبودمدتی

مرضیکعی هوسشطوریهمی  دان ینمسرمبهبودزده

بهحالیوح چهبرین خواست یمانگار.جان بهبودافتاده

دهدیمدستآدم زن هایازال خانهتوتوانست یمالرته.

ساعتیسهدووآبییاارغوانیسفید آلرالویی صورتی بزن  

مچ ازرادست وبده فشارسی راهامانگشتوبزن قدم

ه طوریای اماکن  نگاهشانوکن تابرعک  به

دیچسرینم برین وباش شلوغجاییکتوداشت دوست.

منتقد نویسنده :بودم موقعیتمشک اما.داردتأثیریچه

طورای ودعواوورز اه زمانییکشهر جنوبیبنه

شناختندیممراکههاآن!خیابانبرومبزن ال حاالچیزها 
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شده؟اواخواهرهاعی استادنگاهگفتندینم استادیا !

 !کردهچیکارراها ناخ 

نرود مه خیلیشناختندیممراکهکسانییهاحرفحاال

هارهیغر!شدهمدرنپستباریکال:گفتندیمهاشانبعضیشاید

بابود کههرچهیاویرکنجاوی هو  مرض ای اماچه؟

نشدمپشیمانونرفتبی ازهاکردنسنگی سرکای  به.

قدرآنبگذارنشود عقدهبرامتازن یماهللعلی:گفت خودم

.کنندپارهراخودشانتابزنندحرف

.نرودخانهزن بود خوبیفرصت

راها ال  .پزشکیدندانبودرفته

تیرهآبیهمهازبهترکردم ردیف

.بودخاصونامأنو کهبود

 جامعه با فرد کشمکش/  بیرونی

.شدمسوارتاکسیکوچهسر:مثال

نشست جلو رسیدی  کهگلوبند .

دادمپانصدی وتا سربابودمیانسالیمردکهراننده.

.جاخوردبگیرد راپولخواستوقتیپرپشت هایسیر 

بو برامبارسهمقدمهبیوکردهامناخ رومکثیها چش 

.کردحرکتپرگازبعدوزد

مرد وزنبود هاآدمبهحواس زیرچشمیرفت یمکهراه

دیدنازبعدراواکنششانخواست یمفق  کردینمفر برام

بهه توجهییادیدینممراکسیانگارولیبرین  هامناخ 

.کردینم

کنارایستادم سفیدپیراه روکهجوانیدستفرو 

:زدیمدادوبودپوشیدهبرا ومشکیایهجلیقکروکثیفش

!ونکهباغیوهیمزالزالکه 

!برین بدهها زالزالکازای کیلونی آقا:گفت 

کها یبغلدستفرو بهوزیرخندهزد دادمیمکهپول

!روآقا:گفتفروختمیشناسنامهونامهگواهیجلد

شده؟چیمگه!روخود :گفت 

بگیردراا خندهجلوتوانستینم :گفتبغلیدستفرو .

؟یخندیمچیبهآخه

ها ناخ مگهخره:گفتکهشنیدم رفت یمکههمانطور

ندیدی؟رو

اول کردمیمنگاهفروشیلرا یهامغازهبهکهطورهمی 

بدگفت بعدولیبخرم زیرپیراه خودمبرایافتادمفکربه

شلوغهامغازهازیکی.بخرمشالییاشر تیزن براینیست

روزیرراپیشخانرویهالرا داشتندزنچندوبود

.کردجل راتوجه رنگیلیموییشر تیالالبآن.کردندیم

برگشتبودایستادهکنارمکهزنیدارم بر کردمدرازدست

رنگینارنجیرژل وبودکردهمشموها .خوردجایکهوو

بودزده گفتزیرلریوانداختچی رادماغش. خجالت:

!کشندینم

بودکشیدهراچادر کهمسنیزن.کشیدکنارراخود و

گفت؟چیزی:پرسیداز ا مقنعهرو

!بری ناخناشوایکریری!بابانه-

 دادمیمراتیشر پولداشت وقتی

باوکرددست بهنگاهیمس زن

وصورتشروزدمحک انگشتشچهار

گفت سادا جدیا: مگهزمونآخر!

داره؟دموشاخ

ریششخ کهفروشندهجوانمرد

اشارهکههمانطورسی  سی سر موهایوبودنیزهعی 

!داد باحالیخیلی:گفتبروم کردیم

زدیمموجروپیادهتوجمعیت جلوهدفبیطورهمی .

رفت یم شدیمخلو جاهابعضی. زدمقدمساعتینی . نه.

مشانیقاخواست یمنهوبکش رخبهراهامناخ خواست یم

.بودخود ال توک هرسرانگار.بکن 

راپستهانوا قیمتتاایستادمهایفروشآجی ازیکیجلو

برین  دادفشاروگرفترادست کسی. جوانیمردبرگشت .

رورنگیک لرخندوبودبرداشتهرازیرابروها کهبود

بودها ل  زدچشمک. چش یگوشهازامابرگرداندم .

یک.کردمنگاهشپشتاز.افتادراهوکردمکثی.دمشیدیم

.کردمگرمهایژاپنتخمهبهراسرم.ایستادوگرداندسردفعه

.بودشدهگ جمعیتتوبرگشت  کهبعدبار

کهدیدمفرو انگشترسهدورسیدم کهشاهمسجدجلو

زدندیمگپوبودندنشستهه کنار توانگشترهاشان.

بودجلوشانکوچکیهانهیآیجعره بانقرهانگشترهای.

 به حواسم زیرچشمی رفتم یم که راه
 ،کرد ینم فرقبرام  مردش و زن بود،ها  آدم
 از بعد راواکنششان  خواستم یم فقط

 مرا کسی انگار ولی ببینم، هام ناخن دیدن
 .کرد یبه هم نم توجهی یا دید ینم
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یش وفیروزهوعقی یها ینگ رارنگخونیها یعق.

.بودجال برامه هانقرهطر تنو .داشت دوست

:گفتبوددیگردوتایازپیرترکههافرو انگشترازیکی

!هاداری ه یعنیاص عقی داری ؟دوستمدلیچه

ا نقرهرکابوداشتسرخیدرشتنگی کهراانگشتری

چنده؟ای :پرسیدمودادمنشانبودپیچدرپیچ

:گفتوکشیدپیراه آستی بهرانگینشدرآورد راانگشتر

چهبری انگشتتتوبک شناسی انگشترمعلومهاومد خوش 

!طوره

!چندهقیمتشبگواول-

!ندارهروشماقاب برو وردار-

چند؟باآلخرهبعد ؟-

!یمنیهعقیقشتوم  چه -

پولقدرآنم ه  گفتیمگرانه .دادمپ راانگشتر

نداشت جیر تو گفت. رواینجا: آبیعقی رمضونمش!

.بوددیدهراهامناخ تازهانگارنداری؟

 ؟فیروزهمنظور -

!آبیعقی همون!خداخنگنه-

!جیگرنیستیبخر دونست می:گفتبلند.افتادمراه



 چیست؟ داستان مسئله

باقدرآنکهاستمذکریراویذهنییدغهدغزدنال 

پااماآورد درمیعم بهرافع کهجاییتاکندیمبازیآن

راافرادروانیتأثیرتارودیماجتما درونبهگذاشتهفراتررا

.بریندخودبهنسرت

:مثال

فکرای طورچهوچرا.بزن ال بودگرفتهویرمبودمدتی

مرضیکعی هوسشطوریهمی  دان ینمسرمبهبودزده

بهحالیوح چهبرین خواست یمانگار.جان بهبودافتاده

دهدیمدستآدم زن هایازال خانهتوتوانست یمالرته.

ساعتیسهدووآبییاارغوانیسفید آلرالویی صورتی بزن  

مچ ازرادست وبده فشارسی راهامانگشتوبزن قدم

ه طوریای اماکن  نگاهشانوکن تابرعک  به

دیچسرینم برین وباش شلوغجاییکتوداشت دوست.

منتقد نویسنده :بودم موقعیتمشک اما.داردتأثیریچه

طورای ودعواوورز اه زمانییکشهر جنوبیبنه

شناختندیممراکههاآن!خیابانبرومبزن ال حاالچیزها 

شده؟اواخواهرهاعی استادنگاهگفتندینم استادیا !

 !کردهچیکارراها ناخ 

نرود مه خیلیشناختندیممراکهکسانییهاحرفحاال

هارهیغر!شدهمدرنپستباریکال:گفتندیمهاشانبعضیشاید

بابود کههرچهیاویرکنجاوی هو  مرض ای اماچه؟

نشدمپشیمانونرفتبی ازهاکردنسنگی سرکای  به.

قدرآنبگذارنشود عقدهبرامتازن یماهللعلی:گفت خودم

.کنندپارهراخودشانتابزنندحرف

نرودخانهزن بود خوبیفرصت  .پزشکیدندانبودرفته.

کهبودتیرهآبیهمهازبهترکردم ردیفراها ال 

.بودخاصونامأنو 



 چیست؟ داستان معنایی محور

زیردارد؟عواقریچهکردنرفتارطریعتقانونبرخالف

دارد؟بازتابیچهخوداجتماعیجایگاهبردنسؤال

کرد؟خواهندقضاوتیچهاوایههمجن 

:مثال

دستآدمبهحالیوح چهبرین خواست یمانگار

صورتی بزن  زن هایازال خانهتوتوانست یمالرته.دهدیم

وبزن قدمساعتیسهدووآبییاارغوانیسفید آلرالویی 

تابرعک مچ ازرادست وبده فشارسی راهامانگشت

دوست.دیچسرینمبهه طوریای اماکن  نگاهشانوکن 

داردتأثیریچهبرین وباش شلوغجاییکتوداشت  اما.

بودم موقعیتمشک  شهر جنوبیبنهمنتقد نویسنده :

بزن ال حاالچیزها طورای ودعواوورز اه زمانییک

خیابانبروم استادنگاهگفتندینمشناختندیممراکههاآن!

 !کردهچیکارراها ناخ استادیا !شده؟اواخواهرهاعی 

نرود مه خیلیشناختندیممراکهکسانییهاحرفحاال

هارهیغر!شدهمدرنپستباریکال:گفتندیمهاشانبعضیشاید

بابود کههرچهیاویرکنجاوی هو  مرض ای اماچه؟

نشدمپشیمانونرفتبی ازهاکردنسنگی سرکای  به.

قدرآنبگذارنشود عقدهبرامتازن یماهللعلی:گفت خودم

.کنندپارهراخودشانتابزنندحرف



 ((راوی ایه همجنس دید از اول نگاه))

شدمسوارتاکسیکوچهسر نشست جلو. کهگلوبند .

دادمپانصدیرسیدی   سربابودمیانسالیمردکهراننده.

بگیرد راپولخواستوقتیپرپشت هایسیر وتا 
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بارسهمقدمهبیوکردهامناخ رومکثیها چش .جاخورد

.کردحرکتپرگازبعدوزدبو برام

بود هاآدمبهحواس زیرچشمیرفت یمکهراه :دوم نگاه

راواکنششانخواست یمفق  کردینمفر براممرد وزن

یادیدینممراکسیانگارولیبرین  هامناخ دیدنازبعد

.کردینمبهه توجهی

دستفرو بهوخندهزیرزد دادمیمکهپول:سوم نگاه

آقا:گفتفروختمیشناسنامهونامهگواهیجلدکها یبغل

!رو

شده؟چیمگه!روخود :گفت 

بگیردراا خندهجلوتوانستینم :گفتبغلیدستفرو .

؟یخندیمچیبهآخه

م ه  گفتیمگرانه .دادمپ راانگشتر :چهارم نگاه

نداشت جیر توپولقدرآن گفت. رواینجا: رمضونمش!

.بوددیدهراهامناخ تازهانگارنداری؟آبیعقی 

 ؟فیروزهمنظور -

!آبیعقی همون!خداخنگنه-

افتادمراه گفتبلند. دونست می:

!جیگرنیستیبخر 



 :داستان مندی داللت

زناندنیایدرکمیتاردیگمیفاصلهخودجن ازراوی

.بریندهردوجن دیدازجامعهدرراآنبازتابو.بگیردقرار

:مثال

رویهالرا داشتندزنچندوبودشلوغهامغازهازیکی

کردندیمروزیرراپیشخان رنگیلیموییشر تیالالبآن.

کردجل راتوجه  کهزنیدارم بر کردمدرازدست.

خوردجایکهووبرگشتبودایستادهکنارم مشموها .

بودزدهرنگینارنجیرژل وبودکرده چی رادماغش.

!کشندینمخجالت:گفتزیرلریوانداخت

بودکشیدهراچادر کهمسنیزن.کشیدکنارراخود و

گفت؟چیزی:پرسیداز ا مقنعهرو

!بری ناخناشوایکریری!بابانه-

بهنگاهیمس زن دادمیمراتیشر پولداشت وقتی

یا:گفتوصورتشروزدمحک انگشتشچهارباوکرددست 

داره؟دموشاخمگهزمونآخر!سادا جد

 .است محور پرسش داستان

چرا.کندیمروبروزیادییهاپرسشبارامخاط نویسنده 

هاانسان بهدارندفر ه باجنسیتینظرازکههمانطور

گاهیاگردارند؟فر دیگریکباه رفتاریوپوششیلحا 

عالوهجامعهنگاهچراکنندتجربهرازنانهرفتارمردان 

ه شماتتحتیوکردهنادرستقضاوتیشدند برعوض

.کنندیم

وندارند؟اوزنانهرفتاربهتوجهیدیگرییجامعهدرچرا

.استمشغولخودکاربههرک 

:مثال

پستهانوا قیمتتاایستادمهایفروشآجی ازیکیجلو*

جوانیمردبرگشت .دادفشاروگرفترادست کسی.برین را

رورنگیک لرخندوبودبرداشتهرازیرابروها کهبود

بودها ل  زدچشمک. چش یگوشهازامابرگرداندم .

یک.کردمنگاهشپشتاز.افتادراهوکردمکثی.دمشیدیم

.کردمگرمهایژاپنتخمهبهراسرم.ایستادوگرداندسردفعه

گ جمعیتتوبرگشت  کهبعدبار

.بودشده

ریششخ کهفروشندهجوانمرد*

سی سر موهایوبودنیزهعی 

سی   بروم کردیماشارهکههمانطور

!داد باحالیخیلی:گفت

زدیمموجروپیادهتوجمعیت جلوهدفبیطورهمی .

رفت یم شدیمخلو جاهابعضی. زدمقدمساعتینی . نه.

مشانیقاخواست یمنهوبکش رخبهراهامناخ خواست یم

.بودخود ال توک هرسرانگار.بکن 



 :دیدگاه از تخطی عدم

همانآخرباتاوشرو نمایشیشخصاولراویباداستان

.رسدیماتمامبهراوی

 :داستان شروع 

فکرای طورچهوچرا.بزن ال بودگرفتهویرمبودمدتی

مرضیکعی هوسشطوریهمی  دان ینمسرمبهبودزده

بهحالیوح چهبرین خواست یمانگار.جان بهبودافتاده

دهدیمدستآدم زن هایازال خانهتوتوانست یمالرته.

ساعتیسهدووآبییاارغوانیسفید آلرالویی صورتی بزن  

مچ ازرادست وبده فشارسی راهامانگشتوبزن قدم

ه طوریای اماکن  نگاهشانوکن تابرعک  به

دیچسرینم برین وباش شلوغجاییکتوداشت دوست.

 کمی تا گیرد می فاصله خود از جنس راوی
 را آن بازتاب و. بگیرد قرار زنان در دنیای

 .ببیند هردوجنس از دید جامعه در
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منتقد نویسنده :بودم موقعیتمشک اما.داردتأثیریچه

طورای ودعواوورز اه زمانییکشهر جنوبیبنه

شناختندیممراکههاآن!خیابانبرومبزن ال حاالچیزها 

شده؟اواخواهرهاعی استادنگاهگفتندینم استادیا !

(آخرالی) !کردهچیکارراها ناخ 

 داستان پایان

یدلشورهاصال دیگر.خیابان دراستمد چهدانست ینم

هوایوحالدیرسیمنظرمبه.نداشت راماندهعق کارهای

.هاآدموهامغازهطورهمی .استشدهدیگریطورهاابانیخ

وبزن قدمهاساعتداشت دوست.خانهبرگردمآمدینمدل 

شومخیرهچیزهمهبه به هالرا رنگوشک بافت به.

بهبود پیداروسریزیرازکهموهاشانحالتوهازنآرایش

کسییاچیزیانگارزده مهیهاچش باایهعدکهمردهایی

ییهانگاهباه ایهعدوشدندیمردباشتابودندیدینمرا

بهجورواجور یهاافهیقبه.زدندیمزلهمهبهگستاخوخیره

باهایفروشطالویتری درخششوهاادکل وعطرهابوی

وبندهادستبندها گردنیکنندهخیرهیهامدلآن

یابودندخوابمادرانشانبغ کهنازییهابنهبه.هاگوشواره

.کردندیمنگاهآدمبهبامزهشکلیبهیاکردندیمگریه

خانهیبستهمحی بهوکن رهارانابلذ ای خواست ینم

.برگردم



 (ذهن و عین) ها نشانه از استفاده

کههانشانهطری ازکند مستقی اشارهکهآنبینویسنده 

کلیدحالدرعی وکندیمفضاسازیاست داستانخدمتدر

.دهدیمخوانندهبهراداستاناصلی

 (عین) ها نشانه

.تاکسیراننده-۰

شدمسوارتاکسیکوچهسر نشست جلو. کهگلوبند .

دادمپانصدیرسیدی   سربابودمیانسالیمردکهراننده.

بگیرد راپولخواستوقتیپرپشت هایسیر وتا 

بارسهمقدمهبیوکردهامناخ رومکثیها چش .جاخورد

.کردحرکتپرگازبعدوزدبو برام



.کردینمتوجهییادیدینمرااوکهکسی-۳

مرد وزنبود هاآدمبهحواس زیرچشمیرفت یمکهراه

دیدنازبعدراواکنششانخواست یمفق  کردینمفر برام

بهه توجهییادیدینممراکسیانگارولیبرین  هامناخ 

.کردینم



(زالزالک)جواندستفرو -۲

کنارایستادم سفیدپیراه روکهجوانیدستفرو 

:زدیمدادوبودپوشیدهبرا ومشکیایهجلیقکروکثیفش

!ونکهباغیوهیمزالزالکه 

!برین بدهها زالزالکازای کیلونی آقا:گفت 

کها یبغلدستفرو بهوزیرخندهزد دادمیمکهپول

!روآقا:گفتفروختمیشناسنامهونامهگواهیجلد

شده؟چیمگه!روخود :گفت 

بگیردراا خندهجلوتوانستینم :گفتبغلیدستفرو .

؟یخندیمچیبهآخه

ها ناخ مگهخره:گفتکهشنیدم رفت یمکههمانطور

ندیدی؟رو



.یانیزهریشخ جوانمرد-۹

موهایوبودنیزهعی ریششخ کهفروشندهجوانمرد

سی  سی سر  :گفتبروم کردیماشارهکههمانطور

!داد باحالیخیلی



.گراهمجن مرد-۹

راپستهانوا قیمتتاایستادمهایفروشآجی ازیکیجلو

برین  دادفشاروگرفترادست کسی. جوانیمردبرگشت .

رورنگیک لرخندوبودبرداشتهرازیرابروها کهبود

بودها ل  زدچشمک. چش یگوشهازامابرگرداندم .

یک.کردمنگاهشپشتاز.افتادراهوکردمکثی.دمشیدیم

.کردمگرمهایژاپنتخمهبهراسرم.ایستادوگرداندسردفعه

.بودشدهگ جمعیتتوبرگشت  کهبعدبار



(پیرمرد)فرو انگشتر-۹

کهدیدمفرو انگشترسهدورسیدم کهشاهمسجدجلو

زدندیمگپوبودندنشستهه کنار توانگشترهاشان.

بودجلوشانکوچکیهانهیآیجعره بانقرهانگشترهای.

یش وفیروزهوعقی یها ینگ رارنگخونیها یعق.

.بودجال برامه هانقرهطر تنو .داشت دوست
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:گفتبوددیگردوتایازپیرترکههافرو انگشترازیکی

!هاداری ه یعنیاص عقی داری ؟دوستمدلیچه

ا نقرهرکابوداشتسرخیدرشتنگی کهراانگشتری

چنده؟ای :پرسیدمودادمنشانبودپیچدرپیچ

:گفتوکشیدپیراه آستی بهرانگینشدرآورد راانگشتر

چهبری انگشتتتوبک شناسی انگشترمعلومهاومد خوش 

!طوره

!چندهقیمتشبگواول-

!ندارهروشماقاب برو وردار-

چند؟باآلخرهبعد ؟-

!یمنیهعقیقشتوم  چه -

پولقدرآنم ه  گفتیمگرانه .دادمپ راانگشتر

نداشت جیر تو گفت. رواینجا: آبیعقی رمضونمش!

دیدهراهامناخ تازهانگارنداری؟

.بود

 ؟فیروزهمنظور -

!آبیعقی همون!خداخنگنه-

افتادمراه گفتبلند. دونست می:

!جیگرنیستیبخر 

.مقنعهباچادریزن-۱

بودکشیدهراچادر کهمسنیزن.کشیدکنارراخود و

گفت؟چیزی:پرسیداز ا مقنعهرو

!بری ناخناشوایکریری!بابانه-

بهنگاهیمس زن دادمیمراتیشر پولداشت وقتی

یا:گفتوصورتشروزدمحک انگشتشچهارباوکرددست 

داره؟دموشاخمگهزمونآخر!سادا جد



.کردهآرایشزن-۹

کردجل راتوجه رنگیلیموییشر تیالالبآن دست.

وبرگشتبودایستادهکنارمکهزنیدارم بر کردمدراز

خوردجایکهو رنگینارنجیرژل وبودکردهمشموها .

بودزده گفتزیرلریوانداختچی رادماغش. خجالت:

!کشندینم

.کشیدکنارراخود و

 (ذهن) ها نشانه

.خواهرهااواعی استاد-۰

بودم موقعیتمشک اما جنوبیبنهمنتقد نویسنده :

حاالچیزها طورای ودعواوورز اه زمانییکشهر 

خیابانبرومبزن ال  گفتندینمشناختندیممراکههاآن!

شده؟اواخواهرهاعی استادنگاه راها ناخ استادیا !

!کردهچیکار

.شدهمدرنپستباریکال-۳

نرود مه خیلیشناختندیممراکهکسانییهاحرفحاال

!شدهمدرنپستپستباریکال:گفتندیمهاشانبعضیشاید

چه؟هارهیغر

 :نویسنده دید ی نقطه

وقای بهخاصیدیدینقطهازهمیشهراویکه دانی می

بهراداستانکهابزارهاییازیکیو...کندیمنگاهداستان

بیانگردید ینقطه.است"دیدینقطه"کندیمتردی روایت

یکبهحدازبیششدننزدیک

شریه.استآنازشدندوریامسئله 

کارکلوزآ بااینجا(شاتا وکلوزآ )

 یترکینزدیعنیکلوزآ درداری  

موضو یاوصحنهبهدوربی لنز

راویاگرحال ردیگیمشک روایت

باشد ه مذکرونمایشیشخصاول

درحالی کامال وریزنگاهیاستمؤن اوطرفشخصیتکه

اوبهمعینیشخصیتیوفرهنگینظرازکهطوریبهزنانه

آنیعهدهازنویسندهکهاستاستادانهکاریشود پرداخته

.استبرآمدهخوبیبه

:مثال

اول کردمیمنگاهفروشیلرا یهامغازهبهکهطورهمی 

بدگفت بعدولیبخرم زیرپیراه خودمبرایافتادمفکربه

شلوغهامغازهازیکی.بخرمشالییاشر تیزن براینیست

روزیرراپیشخانرویهالرا داشتندزنچندوبود

.کردجل راتوجه رنگیلیموییشر تیالالبآن.کردندیم

برگشتبودایستادهکنارمکهزنیدارم بر کردمدرازدست

رنگینارنجیرژل وبودکردهمشموها .خوردجایکهوو

بودزده گفتزیرلریوانداختچی رادماغش. خجالت:

!کشندینم

بودکشیدهراچادر کهمسنیزن.کشیدکنارراخود و

گفت؟چیزی:پرسیداز ا مقنعهرو

!بری ناخناشوایکریری!بابانه-

 یک شهر، جنوب ی بچه منتقد، نویسنده،
 چیزها، طور این و دعوا و ورزش اهل زمانی

 مرا کهها  ! آنخیابان بروم بزنم الک حاال
 عین استاد نگاه گفتند ینم شناختند یم

 !شده؟ اواخواهرها
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بهنگاهیمس زن دادمیمراتیشر پولداشت وقتی

یا:گفتوصورتشروزدمحک انگشتشچهارباوکرددست 

داره؟دموشاخمگهزمونآخر!سادا جد

 :روایت اول سطح

زبانیپینیدگیعدمآشکار وواض 

بهراخوددرونییهاخواستهراویداستان اولسط در

مردمفکرطرزبهحالعی درولی.کندیمبیانسادهزبانی

.پردازدیمپنهانیهایالیهدره آنجامعه

:مثال

فکرای طورچهوچرا.بزن ال بودگرفتهویرمبودمدتی

مرضیکعی هوسشطوریهمی  دان ینمسرمبهبودزده

بهحالیوح چهبرین خواست یمانگار.جان بهبودافتاده

دهدیمدستآدم زن هایازال خانهتوتوانست یمالرته.

ساعتیسهدووآبییاارغوانیسفید آلرالویی صورتی بزن  

بده فشارسی راهامانگشتوبزن قدم

وکن تابرعک مچ ازرادست و

ه طوریای اماکن  نگاهشان به

دیچسرینم جاییکتوداشت دوست.

داردتأثیریچهبرین وباش شلوغ اما.

بودم موقعیتمشک  منتقد نویسنده :

طورای ودعواوورز اه زمانییکشهر جنوبیبنه

شناختندیممراکههاآن!خیابانبرومبزن ال حاالچیزها 

شده؟اواخواهرهاعی استادنگاهگفتندینم استادیا !

 !کردهچیکارراها ناخ 

نرود مه خیلیشناختندیممراکهکسانییهاحرفحاال

هارهیغر!شدهمدرنپستباریکال:گفتندیمهاشانبعضیشاید

بابود کههرچهیاویرکنجاوی هو  مرض ای اماچه؟

نشدمپشیمانونرفتبی ازهاکردنسنگی سرکای  به.

قدرآنبگذارنشود عقدهبرامتازن یماهللعلی:گفت خودم

.کنندپارهراخودشانتابزنندحرف



 .است وجهی دو دوم، سطح 

 :اول وجه

مردمشعوروآگاهیسط فرهنگی مطالعا بح -۰

باکامال کهجامعهسط ردتاگرفتهراویاطرافیانازجامعه 

.داردهمخوانیایرانیفرهنگ

یهالرا داشتندزنچندوبودشلوغهامغازهازیکی:مثال

رنگیلیموییشر تیالالبآن.کردندیمروزیرراپیشخانرو

کردجل راتوجه  کهزنیدارم بر کردمدرازدست.

خوردجایکهووبرگشتبودایستادهکنارم مشموها .

بودزدهرنگینارنجیرژل وبودکرده چی رادماغش.

!کشندینمخجالت:گفتزیرلریوانداخت

بودکشیدهراچادر کهمسنیزن.کشیدکنارراخود و

گفت؟چیزی:پرسیداز ا مقنعهرو

!بری ناخناشوایکریری!بابانه-

بهنگاهیمس زن دادمیمراتیشر پولداشت وقتی

یا:گفتوصورتشروزدمحک انگشتشچهارباوکرددست 

داره؟دموشاخمگهزمونآخر!سادا جد



دادمپ راانگشتر* قدرآنم ه  گفتیمگرانه .

آبیعقی رمضونمش!رواینجا:گفت.نداشت جیر توپول

.بوددیدهراهامناخ تازهانگارنداری؟

 ؟فیروزهمنظور -

!آبیعقی همون!خداخنگنه-

افتادمراه گفتبلند. دونست می:

!جیگرنیستیبخر 

  

 معاصر انسان بودن آزاد عدم :دوم وجه

:مثال

بودم موقعیتمشک اما جنوبیبنهمنتقد نویسنده :

حاالچیزها طورای ودعواوورز اه زمانییکشهر 

خیابانبرومبزن ال  گفتندینمشناختندیممراکههاآن!

شده؟اواخواهرهاعی استادنگاه راها ناخ استادیا !

!کردهچیکار

 (پوشش عدم زن/  پوشش با زن) اصلی تقابل

(پوششبازن:)مثال

از ا مقنعهروبودکشیدهراچادر کهمسنیزن

گفت؟چیزی:پرسید

!بری ناخناشوایکریری!بابانه-

بهنگاهیمس زن دادمیمراتیشر پولداشت وقتی

یا:گفتوصورتشروزدمحک انگشتشچهارباوکرددست 

داره؟دموشاخمگهزمونآخر!سادا جد

(پوششعدمزن:)مثال

کردجل راتوجه رنگیلیموییشر تیالآنالب دست.

وبرگشتبودایستادهکنارمکهزنیدارم بر کردمدراز

ه  گفتیمگرانه .دادمپ راانگشتر
نداشت جیر توپولقدرآنم  :گفت.
رواینجا نداری؟آبیعقی رمضونمش!
 .بوددیدهراهامناخ تازهانگار
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جاخوردیکهو رنگینارنجیرژل وبودکردهمشموها .

بودزده گفتزیرلریوانداختچی رادماغش. خجالت:

!کشندینم

 :داستان شکلی عناصر 

استمثل داستانهندسیشک  داستانبهبیرونازاگر.

.داردوجودمثلثیضل سهکنی نگاه

ضل رأ  راوی= دومضل . جامعهمردمبازتاب= ضل .

.خودجن ازگرفت فاصله=سوم

متعارفغیرکاریدادنانجامبرایراوییدغهدغمثل ک 

دروندرودارد اجتماعیویژهجایگاهکهکسیه آن

درآنیابستهاید ولوژِیدیدگاهکهکندیمزندگیاجتماعی

استحاک  خارجوداخ ازراویدیدگاهضل سههردر.

.استآشکاروضو بهداستان

 :داستان پایان

بامخاط ناگهان"ضتناق"لهیوسبهپاراگراف درآخری 

.شودمیروروبراویدیدگاهتغییر

خیابان دراستمد چهدانست ینم:مثال اصال دیگر.

نداشت راماندهعق کارهاییدلشوره دیرسیمنظرمبه.

استشدهدیگریطورهاابانیخهوایوحال طورهمی .

هاآدموهامغازه خانهبرگردمآمدینمدل . داشت دوست.

وشک بافت به.شومخیرهچیزهمهبهوبزن قدمهاساعت

موهاشانحالتوهازنآرایشبه هالرا رنگ زیرازکه

زده مهیهاچش باایهعدکهمردهاییبهبود پیداروسری

وشدندیمردباشتابودندیدینمراکسییاچیزیانگار

به.زدندیمزلهمهبهگستاخوخیرهییهانگاهباه ایهعد

درخششوهاادکل وعطرهابویبهجورواجور یهاافهیق

یکنندهخیرهیهامدلآنباهایفروشطالویتری 

بغ کهنازییهابنهبه.هاگوشوارهوبندهادستبندها گردن

بهبامزهشکلیبهیاکردندیمگریهیابودندخوابمادرانشان

بهوکن رهارانابلذ ای خواست ینم.کردندیمنگاهآدم

.برگردمخانهیبستهمحی 

:دیگویمآشکاراداستانابتدایدرراویکهدرحالی:توضی 

همینطوری دان ینمسرمبهبودزدهفکرای طورچهوچرا»

جان بهبودافتادهمرضیکعی هوسش خواست یمانگار.

تنهاکهراوی«.دهدیمدستآدمبهحالیوح چهبرین 

است جامعهدرخوداعمالبازتابازحاکیشیهانشانه

واقعا انگارکهندیبیمطوریراراویحضورخوانندهناگهان

طوریبه.دهدانجامزنانهرفتاریاست داشتهدوستهمیشه

بهرفت دیگر»وکندیمیادنابلحظا عنوانبهآنازکه

خوشایندبرایشاوستبودندمردنقشهمانکنایهکه«خانه

داستاناولبهکمانیرجعتتناقصهمی باونیست

 ■.زندمی
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 «ترسد؟ یها نم وانهیاز د یسکچه »رماننقد گونه بر محتوای  یادداشتی 

 «خلیلیمودمح»؛«مهدیرضایی»سندهینو

 

باآنیراوایاستکهای جمله«اندهادیوانهیآدمهمه»

می آغاز را پارمان )آرمان داستان راوی معلمککند. یروان(

 دغدغهکاست براکروشنفیکیهاه و دارد را یندهیآیر

خودیمنزویهیباهمساینیتنگراناست.اودرهمنشیبشر

فریشاهی)آقا وبال ینگرانیادهای( در را یویهاا 

میم و ینویخواند آرمان همسر )سد. کنگار( دفتر در یکه

نس جوانیهاهاوبحرانندبادغدغهکیارمکیجوانهینشر

نشر شدن بسته هرا از با اما ویارترا دارد جرأ نشر ه

هکاستیاشنوندهندگانخودرانداردوخوانیهاواکاوینامه

ند.کیدنآهونالهدربرابرحوادثبسندهمیشکتنهابه

 )جاکآرماندر کییال در خود میکه تواندیمعل 

یریتأث باشد( داشته نو نس  در تفیارزشمند در را کا

ازیرانهکروشنف و است غر  خود

م طفره دادن یدر  و بهیرود ا

 مسا  ترادل مورد در بح  و نظر

پردازد.درتقاب بایجوانانمیجنس

 یراویرانهکروشنفیهانشکوا

وبرخوردیروشنگری(بهجایدشرفیسیگر)آقایدیمعلم

خال به زکیمناس   پایردن )پاکهمیر روان(کار 

پردازد.یم

بهنامنسترندلباختهیبهموجودیالیخیانتیدرخیراو

ردهودرکدایپینیناگهاننمودعیالی موجودخیاستاماا

پ تجس  آرمان زن خواهر و همسر میبرابر نسترنند!کیدا

 گونه شکهمان به است آمده وار شهاب ازیناگهانیلکه

خانوادهیزندگ و بآرمان میا  شاهیرون )همیشهیرود.

مرموزیلکمعترضوروشنفکرکهپدرشهیدنیزهست(بهش

م قت  نشانهیبه اما حارسد کیها است آن شخصکاز ه

دهوسرانجاماونامعلوموگنگیاوبهقت رسیبهجایگرید

رسد!یانمیبهپا

دآدمیهمه» هبرسرکاستکی جملهپتیا«اندوانهیها

 میوبکخواننده یده وشود ادامهیتا خواندن به وادار یرا

فخودراباخوانندهیلکسندهازهمانآغازتیند.نوکداستان

هباوروعق شماکدیروبروهستیند شمابامتنکیروش م

بهچالشم رکمعل شرهروشنفیکداستانیراوشد.کیرا

 کاست ده دهان فریبا میگران داردیاد کوشش و زند

دهشودوازیگرانبگذاردتابهترشنیدردهاندشرایهاحرف



)یترد رمان گفتگوی  بایطوالنیا خود به یکخواننده(

ردهباشد.کزیمونولو طوالنیپره

همسایشاه مسیروبرو یراویمنزویهی  دارد.کاو  

بهدرست ند)درظاهربهعلتازکل کتتواندینمیتنهاست.

صداییِاونمادیامادراص  ای بییصوتیدستدادنتارها

است بیان آزادی نرود واز بلندگوی( همان ویزیبا رِگلو

جا به وبال   پاینوشت  فرکآرمان میروان وکیاد ند

شعارهاسدینویم گلویزندگی. از مردییخستهیآرمان

نجکانگسستهودریهارترا خودرابااطرافکزندیرونمیب

خانه وبال بسنده نوشت  مکا به است. یریپذیرده هک 

یهااستآنه درعرصهیعصرحاضر دورانارتراطا جهان

ربرابرسانسورودییادهای فرینترنت اماچنیچونایدیجد

خرریلتریف وینگ قدرتمندان

 همه چهیفرهنگیجانرهتهاج 

امروزیریتاث جهان خواهدیبر

گذاشتجزفرسودهشدندرخود؟

حنجرهیراویادهایفر خستهیاز

 معنایدبهایزندشایرونمیبیمعلولمنزویکیستهکوش

."اداستینرسدفرییآنچهالرتهبهجا"هک

نوکیاپرتره راویه از القایسنده استبهخواننده ساخته

یکیازهمانروشنفیهراوکندکیم یعملیرانبکداستان 

 راستاکاست در زندگیه خ  و میچ  ن  ویفق  زنند

نید از بهره شدردنایگرانرا متمت و سازند.یمندمخود

مآرمان رخ او اطراف در چه آن با تقاب  یدر بهدهد تنها

مییهانشکوا بسنده کیخاص در ندادن در  ال  کند:

بهبح ودر ویبهجایززدنبهمسا  جنسیگر فرار

ایالیخیانتیآغو خ و هنشک وای. روندیریثأچتیها در

ال نخواهدداشت.کبهرودوح مش

اوقا بایهبرخکومنفع استیخنثیتیشخصیزنراو

آغو گرفت همسر م همانکیدر سازد  آرام را او وشد

مادرانبراکیارک یه راه به گو خودیردنطف بازکسر

ندجزکیارمکیهخنثینشریکهدردفترکدهند.اویانجامم

ه خانه در مردم دل درد سندگانینویبرایارکچیخواندن

نمیهانامه وایشانجام خواندنوینشوکدهد. معطوفبه

ناهنجارینگر به دچاریهایست  شد  به و است جامعه

یخودسانسور چرا نشرکاست  عاقرت از تعطیه به و یلیه

این جمله پتکی « اند ها دیوانه ی آدم همه»
شود تا وی  است که بر سر خواننده کوبیده می

 ی داستان کند. را وادار به خواندن ادامه
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یشک با انسان دارد. هرا  آن شدن بتر ده و یو ها

راوکیمیشزندگیآرزوها زن اما ازتواندینمیند دفا  به

برخیهاآرمان آرمان نگیهمسر  به و بسندهیاهزد تل 

ند.کیم

استکهمنونچوبیسندگانیرنوک رمانادامهتفیدایشا

باک بودند معتقد یه صور یثافتزندگکد به برداشتو را

 اعتقادا مذهرد یوبکجامعه در ما یشداریخویاما ه:ک 

بهقوموالیغیاناهللال» بهانفسه یغیروما روما یهیواگو«.

درافرادجامعهخواهدیریگذردچهتاثیآنچهدرجامعهم

شاه تنهایداشت؟ نییدر به سر ایستمیخود و  یشود

چاهتنهاکاستیسانکانتمامیپا زنندویادمیفرییهدرتهِ

بهجا آنانبراینمییراه نوشت چندخ یبرند. به مقابله 

نم مگر و دارند خو  دل یپاس  خونکدانند مرارزه ه

یم شاهطلرد میو خون یریناخواسته میزد خون دهد؟!یا

 نخواهدبود ازیجزایزیمسل  چیاددرتراهیسرنوشتفر

 کخود تراهیاست  دامان به شایا افتادن. برخیفرو ید

ب از یشاهیآقایسرانجامیخوانندگان ولکگله ینند

 ی ایصدااعتقادداشتهباشکتیادهایچهبهعاقرتفرچنان

ست.یمعنانیگربیدیسرانجامیب

 بهصور یبرخوردبادیهنمادهاکامروزییدرجامعه

برهنهدرفرانسه تظاهرا یبازباتنتظاهرا زنانه جن 

ن پرچ یزنان برافراشت  با حجاب اعتراضبه در برهنه مه

االاهللالاله پیکارکیطراح  ویاتور امرران

کشی جزنس یانیاپایندآکی...بروزم

وه  فرهنگی تخری آثار کیشکشی 

مدع توس  دیتاریخی خوردنیان و  

ا بر ... و انسان متصوریجنی   جهان

خواهدبود؟

دیوقت )آقاینماد داستان شرفیسی در باید استو )

غ مذهریبرخورد غیر از کرتی)استفاده گناه خود رهیرکه

 یرویمیاندهیآیسورود بهیرانمکاست(بهجنگروشنف

شودوی موج تولدداعشوطالرانمیازدیجفهمکهک

سوزاندناسیخوردنجن دنیراندرقف وسربری انسان 

دانسان  یست.درهمیگردرآنحراموزشتوزنندهنیها 

تل نوکجهاناست فریهنگاهِ اویادوفحاشیسندههمراهبا

ییسندهدرجایارگشانخواهدبود.نوکزیالعم او(ن کتنهاع)

یاوانهینسرتبهآزاردیوینشاعتراضکهواکندکیاشارهم

یب به عاقرت خطرنایعصریهانشکآزار  آنان و منجر

آ شد  ایخواهد قیا به دعو  امر علی  ناهنجاریام یهایه

ست؟یموجودن

ده کدر دکیجهانکوچکده ویه ماجراها سرن  وانگان

ایترند عاقالنخطرنارادردستدارند یاجتماعیرفتارها

ید امروز زده بحران جهان در کوانگان؟ دیکارکه بهیاتور  

د طالرانییهانمونه) مداریدستافرادظاهرا  چونداعش 

بوی نما(وحرامکا میبه رویآیشدر یکد به مردم  یدامکرد

زازدسترردینیالههحرمام کیم خواهدبودوقتیایجا

وانگانوی دیه ازچنیست؟راستیاعمالزشت درامانن

د.یدترسیبایاخانهوانهی دیچن

" دیسکچه نموانهیاز اول"ترسدیها عنوان رمانیبه  

"ییرضایمهد" استاما بایدیهمهقاب توجه آنچهکه

و اصلینیست. رعایاصول نوکتیرا داستان و رایسیرده

دریوچاپیزانغل نگارشی میمترکداند.یشناسدومیم

 وینگاهدقیدهنده نشانیدهشدوایشاندیسراسرکتابا

ت سر اأاز نویم  نوشتهی  به مسنده یا  پار)باشد ایهاز

 در کوچک مهد( یگذریماغال  آرمانییرضای. چون

دغدغهکپا بشریآیروان  نگران و دارد درتینده اما است

ازبخشیاپاره یبهدام شعارزدگ(یشاهیهادرگفته)ها

دهاست.یغلت

رضایهاتیشخص داستان دلسردییمنفع  را خواننده  

نگاهکیم با گرچه جامعهینند کینونکیبه مردم حتیه

یههمگکدی دینند خواهکی میح اعتراضراازخوددر

افراددوروبرماهستند.ینینمودع

عق برخیبه حضور نگارنده یده

مث خواهرزنیفرعیهاتیشخص

)نازن ضروریآرمان داستان در ی (

یبهنظرنم هبهپیشرردکرسدچرا

 گرچهکینمکمکداستان ند 

مینو تال  مزاحمتکیسنده ند

رب استمث همان)کهبسیاره بی رابهاورب دهدیتلفن

تذ بهزنخکدخالتآرماندر ابتدایابانیر هکداستانیدر

.(الخ!!یاستازامربهمعروف+بیاملغمه

تلفن مزاح  چیحضور تلنگرینماد وجدانیست؟ به

یخفته وایجم  خینشکا به مرتینسرت نشدهکانت ی 

مزاح تلفنیراو مث ساکی؟! زندگیه بر روانکآرمانپایه

وجدانخفتهیزندآیمهمیخ خواهدنسرتیهمکاوستیاا

خ یبه همسر هشدار به دهدانت تلفنی؟ مزاح  یجایا

واخالقید وجدان نشستهی   قواا  عنوان به تا یاست

ند؟کبازدارندهعم 

بیپل ی ماجرا آن پلکشاز نیه یاطالعاتیروی باشد

ا ییجا جابیاستو جایو نینیگزیا یزیسوالبرانگیتهک 

مهدی رضایی چون آرمان پاکروان، 
ی آینده دارد و نگران بشریت است  دغدغه

های  در گفته)ها  ای از بخش اما در پاره
 به دامن شعار زدگی غلتیده است. (شاهی
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سندهساختهیهنوکماندیمییهاگرهیاست.رماندرچنرره

ع در اما ناباوریاست کنیهخواننده ی  بهکیمک 

!؟سندهینوحتیندکینمهاآنییبازگشا

د اوبهک یریستوسایداستاننیوانهیبروتنها آزار هبا

شوخ و دیپردازندنیمیخنده آرمانپایز روانکوانههستند.

ین وجدانکز زمانیارکه در و )ندارد کار هکیارکهمان

م حقو  آن دغدغهیگیبابت به چنگیذهنیهارد( خود

یم و یزند از مکا خود دیار شاهیدزدد  است. هکیوانه

وبال کیم با عوضیسینووشد را دکجهان است.یند  وانه

نموانهیازدیسکرمانچه دریها ترسانندههستاما ترسد 

پیداویهاالمانست.رمانپراستازین اژانرترسنایگونه

دستر  در همه کمیدقتکنی  اگر که استعاره و پنهان

گامرامحک برداشتهاست یترسختهستندونویسنده آن

گام هماناولی گاماست. یترسختومیدانی کههمیشه

دمنتظردیدنوخواندنآثارجدیدیپ ازخواندنای اثر با

 ■  .یاوباشیایوهشاهدحرکتپکباشدمهدیرضاییبود 
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 «قیدار» درنگی بر رمان 
 «محمودخلیلی»؛«رضاامیرخانی»نویسنده

 

 وی الو یآ" ــای "یدار هیما شیستا در یا افسانه"

 "!!جوانمرد دار هیسرما

تابکنام :تابک مشخصات داریقاِ: سندهینو/ رضا:

:صفحا /۰۲۹۰هفتا  :چا /تهااراناف :ناشر/یرخانیام

صفحه۳۹۹

 :متن به ینگاه

وداردیاریبسینوچههکاستیمعروفگاراژدارداریق

درشیهارانندهباهاونیامکو یسنگ یماشدستگاه یچند

هکرایزن یجوانمردرس به.هستندزادخانهاوبزر گاراژ

قراریقرتشاهرخنامبهنامردیکتجاوزمورد یاازشیپ

(.استنامعلومآنییچرا)ندیگزیبرمیهمسربهاستگرفته

ازتنهاهکداریق.شودیمناینابهمسر تصادف سانحهاثربر

یاهینیحسوشدکیمداردیشنوحرفگل ادیسنامبهیفرد

چترریزرامعتادانوسرپناهانیبجاآندروبسازدبزر 

ردیبگخودتیحما شاهرخباحسابهیتسودنرالبهداریق.

دهدیمباجدرباربهودارداتوبو گاراژهکاوامااستیقرت

دهدینمتلهبهدُمند کشرفتیپتا یهامخالفتباالخره.

نهیهامخالفتو( ینویآورف )روزینولوژکتباداریقارکآش

وداریقیانزواسر  یپهلوومتکحبایو کمحچندان

او.شودیخالدشمناننف بههکمعرتاگردداوشدنیمتوار

درالرته)زندیمرخواهانهیخاعمالبهدستهمنناناما

و(یمالتواندامکباستینمعلومه بازالرتهوصدیگمنام

یجاهادراونامبهاستمتصورخوبارکچههرانیپادر

وتیروابهالرتهشود)یمانجاممتفاو یها یتارومختلف

سندهینودکیتا اتصالتابکمجهولومجعولینقطهاما(.

قدماسوادالبدهکاستامررانیپسلسلهبهداریقپهلوان

.ییماورااتصال یابهدهدینم

.بخشندهامابوددارهیماتوانیم:دیخوانیمداریقافسانهدر

السالمهیعلیعلموالیول.جوانمردامابوددارهیسرماتوانیم

دیگویم مگردمیندیثروتتجم جاچیهدر»: دار یقو...«

دستگاهصدحدودواستدارهیماچونمحترم استیفرد

چههرندارد مرزاوگاراژیوارهایدودارد یسنگ یماش

آنبرند وریبگوتسمهوگزمهگزندِیبند کیمخواهدیم

!!یشمسپنجاهیدهوپسریپهلوتکمملدره 

دیگویمداریق زالودارهیسرماندیگویمم بههاچپ»:

صفت امادان ینمراهاچپ«شیدروندیگویمهامسلمان...

 کمسلشیدروآدمِچونانددادهاشتراهآدر مسلمانانبه

یاندوزمالوتابکوحسابووانیدودولتودفترصاح 

ستین ه یرویزیچتابخشدیمواستدارامانتشیدرو.

و یجودستدرهمهمردمیامانتمالمراداهکنشودتلنرار

لطفبهاوهکیپرگهرمرزدر.باشدشدهجم اویارزحساب

آقازاده)شددارپولییهویکشودیمند کیمیزندگپولش

ویقاضاحتراموزدنقارهه شاه یسرسرپاااول باو(شد

زماندرحتییباشدارهیمااگرودیخرراقانونحتیودادگاه

 کچیههکباشدتختالتیخ یونیهماحضر یاعل

پرسدینم ارثالبدچون؟یاآوردهجاکاززادهآقایاوهو:

!بودهاستپدر 

اااداریقِقهرمانگریدا یخصوص

شانتههکییزهایچاز»:دیگویم۰۹صدرداریق-

؟!«!جانشهالمث ...مث ِد یآیم خوشداردجان

ندکیمییشگویپ۰۹۰صدر-  یزمهکیزیچ»:

«استاسفند۳۹دانیمیسنگیمجسمهعاقرت خاوردیم

مرارزا درراقهرمان یانقشندکیمفرامو سندهینواما

نشانشاهانیهامجسمهدنیشک ییپاوشاههیعلمردم

:ندکیمبسنده۳۹۰درص وکمشوموهومیموردبهودهد

آقاتاتهرانیهابارفرو ازیکیپسربهدادهرابوفالوداریق»

زهرابهشتبرردمهرآبادازرا دیگویمامایکانکمشیدرو...

وداریقهکرکشراخداو«اصلشنرودبوفالو...بودزریبلهک

ارکالبدوگرنهنرفتندترشیپوشتریبنجایهمتاا سندهینو

.دیشکیمانقالبیمصادرهبه

آندارد یمعماریمهندسدریدستدار یققهرمان-

تابکازساختمانشیپیبراسنگقلوهیجابههکجا

ندکیماستفاده :هکدهدیمدیجداستفتا ۰۹۱صدراو.

یپور یتوبروددیباتابک...ندارددهیفاقفسهتوتابک»

هکماندیمآنبهبرهان یا«!دیشوآدمهکبلعمار  یا

 ینکلسوفیفهویکفلسفهتابکخوراندنبارایابله  یاو!

ازشودیمناچارزینسندهینوحتیهکاستشورچنانآ 

رازهایچ یاتو»:ب رسدتعج با۰۹۹صدرگل ادیسزبان

!«جاه ؟یریگیمادیجاکاز

دراوازیاشهیرچون)شهیریبدارهیماهماندار یق-

دگل ایسالمکلطفِبهناگهان ( یدیندو ینخواندداستان

شودیمدارشهیر داریق»:  یاومردمیبنهوباردارامانت...
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استهیعلالهصلوا  یاممحمدرسولحضر ارکهمان

داریقو(استغفرااهلل)«جهیخدبانوانیبانویداراروانک.گرید

جانشدیاسرسلسلهعج »:دیگویمیشادمانبا تاِهآدم!

دیآیمحالشششباشدیاسلسلهچهه یک و۹۰ص...

 یابراهازپ راقهرمانشیوقتسنده ینوندکیمیحالعج 

یتندویاحمدیسرچشمهبهندکیموص  یاسماعوینر

درراهمهکاش۹۰صدرگل ادیسالمکدرهیادو یا

آوردیم محمدبهرسدیما سلسلهباشد داریقهکیمرد»:

پ   یخل یابراهو یذب یاسماعبهه بعدو یام

.«استمردجوان

اعتقادبهونداردیتختبهیربطچیهداریققهرمان-

حس بره داریقجنابایوسندهینوخوداگرحتینگارنده 

بازباشندداشتهیتختپهلوانباجمعییاسلفییسکعاتفا 

ستینوارافسانهداستانِ یادریتختیجاه  نمادیتخت.

واستومتکحنواز ونازازازینیبووارسته یواقعیپهلوان

نامبهدارهیمایلوطیکبایکینزدوقرابتچیهتیشخص یا

داشتفتوّ ویبخشندگمرام یلوط یااگرهکنداردداریق

کهچیزیهمانبودبخشااندهفقردرهکیدارهیماعال درنه

.داردتکیهآنبهنیزعلیهاهللصلوا اسالمگرامیپیامرر

داردنا کاسنشروچا ینیرزمیزارگاهکداریق-

ووجوها ریثکتودیتولحالدرخداروزهرچونالبد 

یمادیتنگناهاوجودبایو!استانینوایبانیمدرآن یتقس

وتامیبخشندههنوز(دیآیموجودبهوتاهکمقاط درهک)

نا کاسیهادستهبخشد یممعتادانوانیگدابه)استتمام

ساختماندهد یمباجهاژاندارمبهند کیمپخشمعتادان یب

وسازدیموخردیمعمار و اتمامازیهراسچیهو...(

کوچکالهکدرییغلوگوهمه یا!نداردخودنا کاسمخازن

گنجد؟یمداریق

بابایدکهکندیماستفادهه جمالتیگاهیقیدار-

مث نوشت طالآب دارندوباالاند بردهیدیدوقتهر»:

بهاستردهکزانتیآودستازروزگارهکبداننندکیمباد 

«ندکبراپوستتهکقناره مایهمهگو یزهیآوکهباشد.

.باشد

شودیماثرا داریقیافسانهبا

تابکیابتدادروساختدیجدا یادبتوانیم-

دگاهیدبامنطر تابک یاالخ رس »:هکگذاشتیادداشتی

«استمولف روزیکواستسابقهبهمسرو امرای .

ازرایپارسزبانآندرتانوشترا" پازبان"تابکیسروک

روزو"جیآخش"سدیبنو"ضد"یجاوندکریتطهگانهیبلغا 

کنیاوآمددر"شاملواحمدتیروابهامیخوحافظ"گرید

!!استساختهدیجدالخ رس یرخانیام

لغا ِدِیجدیامالازپرساختیتابکتوانیم-

مث شهیریب دریقاپ  یردکیمفسانفسانت یررکیقوت:

جلوانددهیچشرغ شرغگان پلهمرسوم یهاملعقهن  کینم

...ومند ت  یکهرو  

 یترداختالفدرجهصدبایآخوند۹۰۹یپژو-

.۰۹۹و۰۹۹ص!!۹۰۹یپژوبهشودیم

نامازگرفت شخندیربهرازیچهمهتوانیم-

یبرایدرآوردم یهاشهیرساختتاگرفتهتهرانمحال 

هکیتبانباغ...ش؟یرتهگنده یزراس ؟شده کقلّ»:هاآن

جا یکاستنشستهمالپاچنار شدهاسمشدرخت بهداده

«منارپاشدهاسمش ۰۲۹ص نگاهکهباشی مواظ .

نیزرامادام تاری فردایِدر مانیهاداشتهبهتمسخرآلود

.گرفتخواهد

یایدنبرابردرقدتماموردکس رنهیسسالهشتیرانیا

یرانیامارانیاتاستادیاکموشوبم واستثمارواستعمار

دندانتایایدنهکردندکچنانمایهاسالهزدهیس.بماند

 یفرهنگخونیشرجزافتینیاچارهودرآمدزانوبهمسل  

ومرتذلیدیسویاماهوارهیهاالیسراما باتواندینم...

 یاجوانان.ندکمقابلهمایفرهنگمقاومتومقاومتفرهنگ

ندارندال وشکچاقوویمخملالهکپهلوانبهیازینعصر

دیشهیهاسالهزدهیسهمانجن ازداردیقهرمانانهک اگر.

همان ینکرجو یرتیغوجوانمردیهاال بهاستقرار

. یدارراییایمکیمسعودفرمانِوصریق

:امادارددرازسرقصه  یاچهگر

یواقع یتارازیبخشونراشدافسانهتوانستیمداریق-۰

درونرودیپوشالقهرمانیکداریقاگر باشدنمانیسرزم

!یگمناماصطال بهدرشدنپنهانوفرارشاه  یرژباتقاب 

.ردکینمشهیپرا

اگر یجوانمردشیستادرباشدیرمانتوانستیمداریق-۳

.داشتشهیراسا وب از

تال یجابهاگر باشدبهتریرمانتوانستیمداریق-۲

 یتاربرسرتام ازو یراستینگاهنوشتار وا یادبرییتغدر

سادهینگاهاگر وردکیمسرزشهیهمرانِیایایجغرافو

. یسرزم یاملمو ویواقعجوانمردانِیزندگانبهداشت

وشورحمدالهبههکشودیمنقدیسالدررمان یا-۹

تواندیمز ینسندهینوواستردهکشکفروهیاولجانا یه

داشتهخودتابکبهدوبارهینگاهه یاولتعص امواجِازفارغ

 ■(.بخواهد...اگرباشد)
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 «ها ها و ماهی خورده ماهی خرده»یادداشتی برکتاب  

 «حری پرتاری»؛«علیپورصفری»نویسنده 
 

 اوراقی از خیال و خاطره
ایکنندهاست؛بافتقدیمیخیرهسازیدزفولشهرخاطره

ایخروشندهکهپشتشبهسددزگرماست داردورودخانه

گذردویکیازای چندپ کهرودخانهازمیانپاهایشانمی

قدیمیپ  جزو پ ها ای تری  به باید است. جهان های

هااماعنصریدیگررانیزاضافهکرد؛جنگ.جنگیکهویژگی

ش گو  بی  صرور تا شهروندان استخوان مغز تا و هر

گویندجنگبرایمردمانشهرهاییکهمینزدیکآمد؛وای 

وبیشترازدیگر اندبودهشهرهادرگیرودارآنکهمستقیما 

هاییداردکهگوییهرگزتمامنشدهولرزهچنانترعا وپ 

تند حقیقتآراموخزندهخود رادرت زندگیمردمانمی

ای رواستکهنویسنده ه از بیستودارد. تنها با اینوپا

شده منتشر کتاب نخستی  در س   سال کهچهار ا 

ایازیازدهداستانکوتاهاست مجموعه

زند.جابهجاازتاثیرا جنگحرفمی

رغ س ّک  دستیعلیپورصفریبه

دارد. شعر در فعالیتی و داستان در

برجسته و نخستی  کتابیبارزهتری 

همی  در درست صفری پور داستان

است؛ نهفته او از ما مجم  معرفی

داستان داستان. و شعر آمیختگی کوتاه یمجموعههای

ملتقایدودیدگاهداستانیو«هاخوردههاوماهیماهیخرده»

یشاعرانه برآیند از هستند. دریتجربهپورصفری نویسنده

تاثیرییطهیح واردشعر  جز ی و کلّی کیفیتِ دو در

تمامیداستانداستان کلّیتِ در است؛ نگاهیهایاوشده ها 

ازروایتشاعرانهموجوداستکهداستان وهاییواق هارا گرا

داستان به واق خطی غیر بدلهاییسیال  خطی غیر و گرا

کنندکهفقداننسریکشمکشوتعلی خودراباتقویتمی

خی میالای  جرران خطّی غیر و سیال تخیّ  واری کنند.

برجستهبه شاعری  مه  ملزوما  از یکی عنصرعنوان تری 

تخیلیغری وشاعرانهکهمجموعهداستانپورصفری است.

ایویاهایمجموعهدستک لحظهتقریرا درتمامیداستان

 به نسرت مخاط  کردن غافلگیر برای را یپهنهتصویری

کهوسی داستانی در نمونه  برای هستند. دارا تخی  ای   

نویسنده قوی تخی  است  شده کتاب عنوان عنوانش 

رابرایداستانایهکنندبندیبسیارتاثیرگذاروخیرهپایان



بری کهداستانداستانپیمیرق زدهاست؛دراثنایای 

به یا )و شخص نگاه تعمی از (یاشخاصتری؛یافتهطوری 

می روایت در که غر یرودخانهشود شهر جاریِ همیشه

پایانیداستان مردمانشهرازرانندگانیصحنهاند.درشده

هاوحتیکودکانیکرارهخودراازرویپ وگرفتهتاپلی 

می غر  رودخانه آب در دیگر جای عوضهر در و کنند

اندنهغر شدههایپیشدررودخاکسانیکهدرتمامیسال

پارهشده ازآبهاییکهبراثرِماندندرعم آب تکهبابدن

گیرند.آیندوراهشهردرپیشمیبیرونمی

 ای  از دیگری داستان )در میمجموعه یاقطارها آیند

وسالداستانیصحنهروند؟( می ک س ّ تنریهشدنراویِ

ازپدر  باهنجارشکنیوطرزینودربیانوتصویرپردازیِ

نویسنده به بکر و مخیّ  درخشانشد  از یکی تری به

کتا ببدلشدهتوصیفا داستانیک ّ

است.

 کارکرد شاعرمآبینگرهبیشتری 

 در است.یگسترهنویسنده کالم جز 

تمامییطهیح توصیف و نثر

جوالنگاهداستان استثنا   بدون ها 

و تشریه از که است توصیفاتی

جاندارپنداریجان و استفادهبخشی کرّا  به شاعرانه های

پیشمی و داستانکند تمامی ای برد را جمالتیها گونه

کردرودخانهمث همیشهبرایخود شنامی»عهدهدارند:به

اززیرپاهایپ  بهطرفی بنرخاند  وبدوناینکهسر را

هایدهدجزگ چیزراقور میجاروبرقیهمه» «گذشتمی

زنی»... «ش خواب رامیانپتومنالهکردمنیمه» «قالیرا

مر  از موهایی با «ترسیاهبلندقد  « خندهیقهقههصدای

«...کوچهراغافلگیرکردهبود

داستان کیفیتِشاعرانگی دو هر در مجموعه  ای  های

بدلبهبیان نیزشدهیپاشنهشده اندبهنحویکهآشی اثر

برخیازعناصرداستانیدرای مجموعهبسیارکمرنگوگاه

میحتیبه دیالو صورتیمخدو عرضه برنویسیشوند. ها

هایهاییمنرع ازویژگیهاودارایکیفیتاسا شخصیت

شوندکهعموما بالح یکسانیارا همیشاننیست ب شخصی

دانستواصال خود«لح وزباننویسنده»نآنراتواکهمی

ای مجموعهشخصیت در عناصریاستکه دیگر از پردازی

رغم سنّ کم، دستی  علی پورصفری به
در داستان و فعالیتی در شعر دارد. 

ی کتاب  بارزهترین  نخستین و برجسته
داستان پور صفری درست در همین 

 مجمل ما از او نهفته است.معرفی 
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 عناصر نگویی از بهجرأ یماندهمغفولاگر است  نویسنده

جوییتوانگفتکهنویسندهازای ابزارچندانقصدبهرهمی

داستان تمامی در است. ونداشته ک  دانای از اع  اوّلها 

 داستان در نمونه برای حتی می»شخص  یاقطارهای آیند

روند؟می جمالتی« و توصیفا  با دارد  نوجوانی راویِ که

شوندکههمگیشاعرانگیوهنجارگریزیازسانبیانمییک

نویسیسط بیانمعیاررادارندوای یکسانیکهدردیالو 

وعهباکیفیتیهایمجمپردازیوتوصیفداستانتاشخصیت

می بروز یکتکرارشونده خواندن از پ  ای -یابد از اثر دو

شود.مجموعهموج نوعیکسالتدرمخاط می

حری -ا رایکشاعرداستانیکهویراستاریمجموعهاز

پاکیزگیبه-شوکتی انضرا و گرفتهتوق بیشتریدر عهده

جدانویسینویسیوه رفت.درای مجموعهرویویرایشیمی

اجزایواژگانیچونبلندقد واژگانشکلیغیرحرفه ایدارد.

استخوانناخ  حوا جویدگی  و یکسوز هرکدام که پر 

 و جداجدا هستند شدهصور بهکلمه نوشته کلمه اند.دو

فاصلهدرتمامای مجموعهمتاسفانهرعایتاصولفاصلهونی 

جمله در مثال  یا استو مانده مغفول است: چرا»...ایآمده

آشغال درِ را یخانهها آن«زارندیمما حال فع ؛ که

شک «زارندیم» گذارندیم»یشدهیامحاوره  باید« استو

شد.نوشتهمی«ذارندمی»صور به

نقا ضعفوقوتشنمودیهمهخواندنای کتابراکهبا

نیکهخوزستااریاستازروحیا یکجوانمستعدونمود

دورازنس گذشته کهیخاطرهمفهومجنگبرایشنهیک

همیشهوهنوز استبهخوزستانییهمهجز یاززندگیِ ها

می توصیه شما مییسندهینوکن . را مجموعه توانی ای 

ایدرشعرنیزبدانی وشایدنشرنیلوفرانه باصاح آینده

است: آورده سهوا  او داستان کتاب ابتدای در گمانه همی 

 ■ شاعر:علیپورصفری!
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 چهارمبخش  «تن امیرحسن چهل»های کوتاه  بررسی مجموعه داستان  
 «رضانکو ی»



 ی فوالد دخیل بر پنجره مجموعهداستانبخش چهارم: 

 ی فوالددخیل بر پنجره -4-0

داستاندختریمس استکهی فوالددخیل بر پنجره

قول به یا شده روانی و روحی اختالال  دچار وقتی از

می سال یک دیوانه  نمیخودشان بهرود اما تاگذرد  یابد.

اینکهمادر ازپزشکانناامیدشدهواورابرایشفابهمشهد

برد.می

گوییغریرنا کودکیداستاندارایپیرنگروایتوباتک

استکهباازدسترفتهدیدنعزیزی بخشمهمیازمعنای

استیابد.آغازداستانباناپایداریا رابربادرفتهمیزندگی

شود.وازوقتیکهخالهعصمتدچاربیماریشدهروایتمی

روایت با گذشته  ادامهضم بازگشتبه هایمختلفیازدر

حی نوشت داستانمواجهمی شوی .

تجربه دارد ه  نویسنده داستان

بهمی نیز او برسد. درکی به تا کند

بر ماجرا ک  و نرسیده نظریقطعی

 اومکشوفنشده نویسندهخود است.

رفتارهای از برخی داستان سیر در

می بیان را خانواده افراد واکنش و محمودخاله دایی کند.

می خانه.»گوید: دیوانه برریمش باید باهلل و اهلِل )همان «

۹ص گفتهبود»(  دیوانههر»سیدخلی بهبابا اشکالندارد؛

نکندفع حرامنیست. ۰۰)همان ص«کاریبکندیا مادر:(

شده» بد حالش فق  نرود؛ دیوانه که... عصمت خاله

می«)بود. مقصر را آقا حری  زن مادربزر  داند:همان(

بار» هردو تخ مرغشکست  مادربزر قلیانگردانیکرد 

دکترکهبرایش»( ۰۰)همان «ه اس زنحری آقادرآمد.

خش(درای ب۰۹)همان «آوردی  گفتمخشتکانخورده.

قصهچه  از قسمتی داستان  برایغمگی ساخت رو  ت 

دوتاخواهر»مادرگفت»مادربزر راچندبارتکرارمیکند:

بودند دوتاییرفتندپیشخدا یکیشانسر راگذاشتروی

(۹۹همان ص«)زانویخداوخوابشبرد آنوقتآنیکی...

کند یانمیتخیلیکهکود درابتدابرایبیماریخالهب

می مشهد به برایشفا را وقتیخاله نیز آخر تکراردر برند

میمی باع  و مذهریشود تخی  در داستان پایان -شود

شاعرانه ایمحوشود. یکدست»... تویصدا  تویشلوغی 

خاله طرف آمد بیرون. آمد فوالد پنجره از بزر  و سفید

دست و بلندکرد خالهعصمتسر را بوسید...عصمت. را

نعلی  با دستبو خالهمال که آمدند یکییکی هایسرز

کجاوه دنرال همه... آنوقت قطارعصمت... عصمت خاله ی

(نویسندهباای پایانبندیمره ۰۹-۰۱)همان ص«شدند.

کند.وتخیلیداستانراباپیرنگبازرهامی

داستان بی  در نویسنده

چوبکاشاره صاد  داستان به ای

 عمهجان»دارد. ای یکسالهرا

آقا حری  زن و بود شده لوطی

چنی (ه ۰۲)همان ص«انتر .

شخصیت همه از داستان دارایهای راوی کود ِ جمله

مذهریعمی هستندکهشخصیت باورهایسنتیو هاییبا

می تغییرباع  داستان آخر تا شود

داستان طر  بمانند. ایستا و نکند

رادایره» پایان ما که است  ای

بهاولبرمیمی گردی .بینی ودوباره

اندازی شخصیترادرقسمتیگیرمی

نمی رهایش پایان تا کنی .و )نایت «

(۱۱-۱۹ ص۰۲۹۹

 سجاده  -4-9

ایاست کهپدرومادر ازه داستانپسربنهسجاده

تنهایشگذاشته خاله نزد را او و شده ک جدا ک  پسر اند.

شودکهپدر زندیگریاختیارکردهوپسریه متوجهمی

بهکند.امادارد.اوبااصرارازخاله دیدنمادر راتقاضامی

می بیزاری مادر نیز از دیگر پناهگاهدالیلی تنها و جوید

یابد.ا میخودراخاله

داستان از بسیاری مانند نیز داستان چه ای  باهای ت 

پسربنهگوییدرونیوتل یککود بیانمیتک ایشود.

خالهتنهایشزندگی بخاطرطال وجداییپدرومادر با

خالهمی خود جوانشبخشکند. پسر شدندو کشته با نیز

می رفته باد بر را معنایزندگی از تریا مهمی به رو داند

ودرادامهبا ناپدریاست. آغازداستانهمراهبا آوردهاست.

بخش شدنمخاط با زندگیکود وآشنا هایدیگریاز

سویگستر ناپایداریخاله تعلی حرکتمیا به و -ها

اوجنیزوقتیکود باآنهمهانتظارمادر راکند.درنقطه

بویشمیمی لرا و آرایشو نو  خاطر به اما خواهدبیند

گویی داستان دارای پیرنگ روایت و با تک
بناک کودکی است که با از دست رفته غری

دیدن عزیزی، بخش مهمی از معنای 
 یابد.اش را برباد رفته میزندگی



 

 9394 مردادماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |شصتم شماره 33

ا رابرایزندگیخود راپخشزمی کند.درپایانخاله

شود.کندوداستاندرتعادلثانویهتماممیانتخابمی

بسته پیرنگ با عاطفی و غمنا  فضایی دارای داستان

 درآخرسرنوشتتمامشخصیتاست. وداستانبیانزیرا ها

ومی پدر با برخورد در همننی شخصیتکود که شود.

می اساسی تغییرا  پویامادر دچار شخصیت دارای شود

باشد.طر داستاننیزمسیر درجهتداخ وبهطورمی

سال از بعد مادر دیدن استو ای مارپیچ کردن طی با ها

شود.دهوطوالنیانجاممیمسیرپینی
 

 کرد چشمی که سالم می -4-8

 داستان چشمی که سالم در

مردهمسایهازآشناییخودکردمی

صاح  الل و کر کود  خانهبا

گویدوبعدازسردینگاهگویایمی

مرد ازرواب خودبامادرکود . او 

است شده کود خرد کننده قضاو  نگاه سنگی  زیر که

نشیند.اندوهزدهبهنظارهسقو اخالقیخودمی

دلی  اعتراف یا معذب وجدان بر تکیه با روایت پیرنگ

مناسریاستتاراویبهبیانای داستانب ردازد.درآغازمردِ

صاح  الل و کر کود  با خود آشنایی از خانههمسایه

گستردهمی حج  و چشمانگوید راز بیان به داستان از ای

زمانبازمیود میک ادامهداستانبهمرور در شودپردازد.

نشان نویسیکه داستان صناعت بر نویسنده تسل  دهنده

گشاییدر گره تا شرو  از کوتاه داستان عناصر تمام است.

می نیز پایان شام  و دارد. وجود صحنهداستان آن و شود

چشمانکود راز از دیگر بار نویسنده  وکوتاهیاستکه

می او بستهسنگینینگاه نقطه آن داستاندر دایره و گوید

انجامد.شودتابهتعادلثانویهمیمی

بستهه  پیرنگ با خطی روایت دارای داستان چنی 

بیانمی خواننده برای را داستان آخر نویسنده و کردهباشد

است.هرسهشخصیتداستان)مرد کود ومادر (نیزبه

اند.ودرآخرداستاننسرتبههایپویاتردی شدهشخصیت

اند.طر داستاننیزباتوجهاندتغییرکردهچهدرابتدابودهآن

هایکالسیکوبهدارابودنتمامعناصرداستانشریهبهطر 

معمولاست.
 



 

 

 درد دوم  -4-4

داستانزنومردجوانیاستکهباه زندگیدرد دوم

خانهمی و افتاده پا از نامشخصی دالی  به مرد نشی کنند.

می کار یکبیمارستان در نیز زن استو ازشده مرد کند.

ا بادکترآنجارنجیدهکارکردنزندربیمارستانوآشنایی

اینکهزنازکند.تاتوجهیمیکندزنبهاوبیواحسا می

کند.اوجداشدهوبادکتربیمارستانازدواجمی

باشد.درداستاندارایپیرنگروایتباتکیهبردرددلمی

-ا نشانمیآغازمردخانهکهزودازپاافتادهوپیرترازس 

-دهدباتکگوییدرونیمخاط رابافضایداستانآشنامی

گویدکه دربیمارستانمیسازد.درادامهمرداززنوکار

ا بادکترآنجارنجیدهاستومدامزنرابهازرابطهصمیمی

می مته  او با تعلی رابطه در داستان قسمت ای  در کند.

شودوباگیردوتاآخرکهزنازمردجدامیبیشتریقرارمی

ازدواجمی داستانبهتعادلثانویهمیدکتر رسدادامهکندو

میدارد نیز پیرنگبسته دارای داستان با. نویسنده و باشد

کند.مهار وصراحتتمامداستانراازابتداتاپایانبیانمی

چنی درداستان تنهاحضورمرداستکهملمو استوه 

گوید.باای درغیابزنهرچیزیکهبخواهددرمورد می

شخصیت شخصیتبه دو هر پایان در پسیر تردی های ویا

اند.شدهشدهودچاردگرگونیشدیدی

عناصر تمام قر   داستان مانند نیز داستان ای  طر  در

وازطر کالسیکومعمولکهتا داستانکوتاهوجوددارد.

کند.گشاییادامهدارد پیرویمیپایانوگره

 

 

 

 

 

 

 

 چراغ قرمز  -4-5

استکهدرچراغ قرمز  گوییچندنفره داستانگفتو

کنندودرنهایتموردمسا  روزوعقایدشانترادلنظرمی

رسند.نیزبهنتیجهواحدینمی

داستاندرواق گفتوگوییطوالنیوبدونحادثهاست

و روز مسا   مورد در و یکخانه در نفر چند آن در که

شودومسألهآغازمیکنندوباطر یکعقایدشانبح می

یابدوتاآخرکهبهدرادامهباطر مسا  دیگرگستر می

c 

d 

e 

a 

b 

a 

c 

d 

e 

a 

b 

a 
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می ثانویه دارد.تعادل ادامه انجامد

هایداستاننظرهریکازشخصیت

خاطر به که دارد خاصی عقیده و

آخر تا تعص   و پذیری نقد عدم

پذیرندوخودنیزنظردیگرانرانمی

نمی عقیده پیرنگدهندتغییر .

داستاننیزپیرنگروشنگراستکه

شخصیت آن نظرهایشاندر و ها

بیشازحوادثداستاناهمیتدارند.

دایره مانند داستان آنطر  یکجای از ما استکه ای

گردی .شرو کردهودرنهایتنیزبههمانجابازمی
 

 انگار دیروز بود که...  -4-6

وانگار دیروز بود که... خاطرا دورانکودکینویسنده

از قسمتی بازخوانی به آن در که است. بزرگتر  خواهر

پردازد.روزهایشیری وازدستهرفتهمی

خاطرا  پیرنگ بر تکیه با خطی روایت دارای داستان

باشد.درای نو ازپیرنگکهباتصویرپردازینوشتهشدهمی

 است همراه دقی  توصیف »و وسیله ازبه استفاده امکان

می نویسنده خاطرا   وروزشمار زمان در راحتی به تواند

 (نویسندهبا۰۲۱ ص۰۲۹۹پور )مندنی«مکانپر کند.

 

 

 

 

بهخاطرا شیری دورانکودکی کهبه یادآوریگذشته 

داشته خواهر  میهمراه آناند در که خاطراتی پردازد.

مانند:شک پاها روزبهدنیاآمدن شغ هایکودکی دغدغه

شود.آینده روزپاتختیاقوامو...بیانمی

داستانازآغازتاپایانبدونهیچگونهناپایدارییاحادثه

گذشته گستر روزهای و یادآوری به فق  و است مهمی

حادثهمی بدون و صاف طرحی دارای صور  بدی  پردازد.

 ■باشد.می
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 سوم، بخش همدوازد گفتار سیر تحول نثر پارسی، 

 «نداامی »



ی  هگستر در یفارس نثر های سبک تکامل و تنوع

 یهجر هفتم قرن اواخر تا پنجم قرن دومی  همین
ای فرهنگیواجتماعیمت برونپیشی  گفتارهایدر

همننی ومدار حضورتأثیرواهمیتونقشنیزوعصر

یپارسنثروزباناشاعهوحفظدرانیلیاسماعکهیتیاهم

درآنتحوال نیزونثرتکام عوام نهایتدرواندداشته

وتنو بههمننی .گرفتقرارتحلی وبررسیمورددورهای 

هگستردریفارسنثرهایسرکتکام  همینی قرندومی

سرکهرآثارهاینمونهویهجرهفت قرناواخرتاپنج 

.شدتوجه

یگوناگون یحازنکهیابرعالوهشش قرنکه یگفت

نظرازاست یدرخشاندورانمضمونویمحتووموضو 

کیشش قرن.استتیاهمحا ززیننگار سرکتنو 

هدور استیادبانقالبا ی تیتقورایفننثرسوکیاز.

در.بردمیکمالبهراسادهومرس نثرسوکیازوکندمی

هاینمونهاز شودمیدهیکوشگفتار یانیزوپیشگفتاردو

ومتکلفهاینمونهتایزمانیهگستر یاآغازدرنثرمرس 

وتحولریمسبعد یهدوردرمصنو 

تاشود یریگیپیفننثریریگاوج

دوره یاکت فاص حدقدمبهقدم

وقابوسنامهمرس سرکازکه

ومتکلفنثریسوبهاستنامهیس

دهیکشینسووینیجومصنو 

 .گرددمعلومومشخص اندشده

مختلفهایشیوهوسرکاما

تقسی دستهچهاردرراهاآنماکه)دوره یادرنگار 

موردآثارای دومواولدستهقر  گفتاردروکنی می

(:گرفتقراربررسی

هایدرینهفارسینثرسرک ای در: سوم دسته -0

صنعتیولفظیمختصا نخست:گشایدمیسودوبهراتقلید

فارسینظ شعریمضامی ومعانیدیگروعربینثر از.

وارسالشیوهآرامآرامدورهای درنثرکهدیدی طرفی

گرایدمیاطناببهوکندمیرهارامعنیاطال  اطنابای .

جمال .نمایدمیبیشترآندررالفظیتکلفگونههرمجال

سج بهآمیختهسراسراگر شوندمیتردی متوالیقرا  به

نیستندخالیازدواجوتوازنازنراشنده  اطنابوتطوی .

بگیردجایکالمدربیشتریالفا شدهسر کالم لفظهر.

یاقرینهیکهرنیزهاجمله.باشدداشتهایهقرینتاکوشدمی

دارندقرا نی درسج صور بهکوتاه قرا  بهطوی قرا  .

درلفظیتناس ای استممک گاه».شودمیتقسی سج 

درالفا کهصور ای بهگردد؛مراعا قرا  اجزا تمامی

ومسج ومرص ومتضادیامترادفقرا  نخست یهقرین

یکهروکنندجم ثانیقرینهدرنظیرخودرا یاومتجان 

طری بهیاترکی تناس بهثانی دراول یهقرینارکاناز

«باشندداشتهپیدرنظیریترصی  وسج وتوازن

(.۰۲۹۹:۰۹۳خطیری )

سرکسیا بهکهبودمعنیهنوزپیشهایسرکدر

ای دراما پیوستمییکدیگربهراالفا رشتهمرس  ساده

دراگرکهحدآنتا.استمعانیپیوستگیوسیلهلفظسرک

لفظی نظ تنهانهکنی  بدلآنازمترادفیبهرالفظیکالم 

گسیختخواهدنیزمعانیپیوندبلکه سرکای درمعنی.

در)اشعاربلکهاسجا  وقرا  تنهانهکهاستضعیفیرشته

الفا  و(مضامی اقترا وتضمی ودرجمختلفهایصور 

راحک وامثلهواحادی وآیا نیزو

کندمیمتص یکدیگربه ای نمونه.

وحکایا وقصص»نثردرسرک

غال هاآندرادبیجنرهکهآثاری

اواخرازنیزو(۰۲۹۱:۰۳۲صفا )«بود

الرتهکه-تواری درهجریشش قرن

قاعدتا ادبی نو ای رسالتبهبنا

-باشدپردازیلفظبامتناس نراید

مقاما نثرسرکای نمونهازخطیریدکتر.یافتراه

)بردمینامراوراوینینامهمرزبانوحمیدی .۰۲۹۹ :۰۹۲.)

ایهاشاراما.دادخواهی شر مجزابخشیدررامقاما سرک

.نامهمرزبانمعنویولفظیمختصا به



 نامه مرزبان -0-9

نثرنویسیشیوهدرکهشدانشا زمانیدرکتابای 

بهورسیدتکلفغایتبهفنیولفظیدشواردقای مراعا 

نثرارترا رشتهشدخواهداشارهبعدفص درکهدالیلی

ای در.شدگسیختهبلکهوسستبعدادوارسرکبافارسی

 شیوه در که شد انشاء زمانی در کتاب این
 و لفظی دشوار دقایق مراعات نثرنویسی

 که دالیلی به و رسید تکلف غایت به فنی
 رشته شد خواهد اشاره بعد فصل در

 بعد ادوار سبک با فارسی نثر ارتباط
 .شد گسیخته بلکه و سست
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درترینوی هایشیوهابدا پیدرنویسندگانزمان

استعمالدرافرا بهقرلیشگردهایتماماززداییآشنایی

شدندمیکشیدهمعنویولفظیصنای  حتیراه ای در.

ازعربیزباندشوارترکیرا ومفردا ازکالمبودنخالی

.گردیدمیمحسوبنثرسستیونویسندهنقصدال  

نامهمرزبانسرکیخصا صبارزتری ازیکی-

استکتابای مت دربندیجملهنو دوتشخیص یکی:

نثربهنزدیکایهشیوبهکهمطل نق وخرریهایقسمت

مترادفا ازخالیوپیوستهه بهکوتاه هاییجملهدرمرس 

شودمیارا هترکیریولفظی بیانمقصودخرریجنرهدر.

لفظیآرایشنهاستمعنی کهنثر ای فنیقطعا دوم.

نظرمنظورکهاستلفظیهایپینیدگیوادبیصنای واجد

نامهمرزبانهایبخشگونهای سرک سومدستهای درما

.است

مواردیبهگاهدمنهوکلیلهماننده  کتابای در-

افتدمیزیادایهخررفاصلومرتدابی آندرکهخوری میبر

رشتهطوی معترضهجم یامتوالیهایعطفعلتبهیا

کشدمیدرازابهسخ  تریوسی مجالعرار  کششای .

.کندمیفراه پردازیسخ در

کلما  کهگفتباید»نامهمرزبانانشا سرکدر-

۰۲۹۹خطیری )«آوردمیپیدرراکلما  :۹۰۹ نویسنده(.

انتخابپیشی قرینهباتناسریرعایتجهتازرالفظی

بهتواندمیدیگرقرا نیخودنیزقرینهای اگروکندمی

کالمنکندجم ه پیدرراقرا  آنتمامیتابیاورد؛همراه

بردنمیپایانبهرا سردرنامهمرزبانچهاگرحالای با.

خودسرکه نویساننثرتقلیدموردونثریسرکای حلقه

رویبرآننثرتمرکزچندهروگیردمیقراربعدهایدورهدر

معنیجان گاههیچامااست کالملفظیآرایشونویسیزیرا

وباریکچندهرمعنیپیوستهرشتهوسازدنمیدورنظرازرا

.استمشهودآندرظریف

.استکتابای لفظیصنای پایهتوازنوسج -

درکوتاهقرا  بهاکتفاعربی دشوارکلما ازاستفاده تنو 

کلما  تجان درسعیموارد بیشتر درسج ویژگیاز...

استکتابای  لفظیصنعتدومی جنا  مختلفانوا .

استنثرای درتوجهقاب  بهراکتابعرارا نویسنده .

صنعتای بیشترهرچهبتواندکهاستکردهتلفی کیفیتی

.بنددکاربهرا

ای نثردرنظیرمراعا جنا  وسج ازبعد-

عرارا درگاهکهدارد مکرریومتنو استعمالمواردکتاب

آوردهه پیدرمختلفنظا رپیوست ه بهباومفص 

دراصلیارکانازتمثی وکنایهاستعاره  تشریه.شودمی

اوستکالمبافت بهیارازباندرمتداولوسادهتشریها .

استمتداولعرفدرآننهازغیرشرهیوجهبایابردنمیکار

کندمیاستعمال مختصا بارزتری ازتشریهدراندیشینو.

چش بهاونثردره نوپرداختهکنایا .استکتابای نثر

.خوردمی

نامه مرزباننثرمختصا تری فنیازدیگریکی-

جهتدرنروی احادی وقرآنیآیا استعمالواقترا 

ای درکهاست کالمآرایشوعرارا تزیی ومعانیتلفی 

توجهموردبیشترح صور بهاقترا وتتمی نو صنعت

استبودهنویسنده فرقیالرتهکه-ه اشعارتضمی در.

تری فنیهمی از-نیستقا  عربیوفارسیاشعارمیان

یکیامصر یکبهمعموال وبردمیبهرهتتمی یعنینو  

کندمیبسندهبیت نویسندهتوجهحک  وامثلهمورددر.

ازخودرویهای کهاستعربیحک وامثلهدرجبهبیشتر

ف درهنرابرازهاینشانهبارزتری ازیکیبعدبههفت قرن

.آمدمیشماربهنویسندگی

آنانازتقلیدبهوهفت قرننویساننثر»-

عراقی سرکمتکلفاشعاریهشیوبهبعد ادوارنویسندگان

ونجوموط درخصوصبهرا علمیاصطالحا ومعانی

مضامی قال درراآنوگرفتهکاربهاساطیر ونحووصرف

همان)«اندبردهمیکاربهونهادهشعری :۹۲۱ سعدالدی (.

نهایتدرراصنعتای کهاستنویسندگانیشماردروراوینی

هاییقسمتدرجزالتوانسجامکمالدرومهار واستادی

.استبردهکاربهخودکتاباز

هشت قرناوای وهفت قرناواخراز:چهارم دسته -9

اسلوبورودمیمیانازتقریرا قدی نثرسرکآثارکهاست

تصن وتکلفاوجبهفنینثروکندمیتغییرفارسینثر

 رودمیکاربهنخستنو مختصا تمامآثارای در.رسدمی

ابدا شعرطری بهنیزمضامی ومعانیکهتفاو ای با

گونههروپیونددمییکدیگربهکیفیتهمانبهوشودمی

باقر  نو سرکدر.استنمودارآندرشعریتکلفوتفن 

لفظی مناسرا بیشترچههراستعمالبرایمعنیرشتهآنکه

توالیوتسلس توانمیهنوزاماشودمیظریفوباریک

نثرنو  ای دراماگرفتپیآندرضعیفچندهررامعنی

وصفآیدمیدرمضموندرمستق قطعاتیصور بهمعموال 

واستتصن اعالیحدوتکلفغایتدرآثارای در

هوجه» یههمازکهاستمقصورآنبرنویسندههمتی

غرضبدی نی برایوکنداستفادهشعردرمعمولتوصیفا 

مددبیشترچههرکالممعنویولفظیصنای ازتاکوشدمی
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وموازنهوسج مراعا وشعریقیاسا ازاستفادهباوگیرد

ونثر درفارسیوعربیامثالواشعارمضامی ح ّوترصی 

رنگخویشکالمبهمجازا  واستعارا وکنایا انوا ابدا 

(.۰۹:مقدمه.۰۲۹۹یزدگردی )«دهدشعر

جملهاز)ادبیا عرصهدرتحولروندای معمولطوربه

شدهگفتهدستهچهارای درفنینثرتحول وتدریجبه(

گاهیای وجودبا.استگرفتهصور نامحسو وآرامبسیار

نمودکالنوسری حدیبهادبیا بستردرتغییرا روند

پیشوصافوتاری نو ازهاییشو بهمنجر»کهیابدمی

تاری والمصدورنفثهجملهازآنترمعتدلدرآمدهای

۰۲۹۹شیرانی )«جوینیجهانگشای قسمتدر)(۹۰:

.شودمی(کتابدوای فنینثروتوصیفا 

تقاب دردرستزمان مقط ای درنثرگونهای واق در

آنعالیویافتهتکام نمونهو-سامانیدورهسادهنثربا

است-بیهقیتاری یعنی نمونهکهبیهقیتاری برعک .

دستهای حاالبود خودروزگارگفتارشیری زبانمکتوب

زبانیکاست؛فنینثرتصن وتکلفاوجگویایچهارم

عصرمتعارفمعمولیزبانازحاکیوجههیچبهکهمصنوعی

نیستآننویسندگان دورهنثرکهچههردیگرعرار به.

مردممحاورهزبانبهنزدیکیازراخودسادگیسامانی

بهگفتار زبانازحدازبیشدوریبادورهای نثر گرفتمی

درقزوینیعالمهکهرسدمیشگفتینارساییوپینیدگی

قرنپنجچهارمد در»:گویدمیمکتوبا ای تأثیرنکوهش

یکزبانکهانحطاطیدرجهمنتهیبهرافارسیکتریزبان

باعربیزبانیکودادندتنزلنماید تنزلاستممک ملتی

بودعربینهکهخنثیمصنوعیزبانیکیعنیفارسی رواب 

کلما چهبود فارسینهو-فهمیدنمیراآنعربچه-

 ...[]فهمیدنمیراآننیزایرانیونداشتهیچتقریرا فارسی

(.۰۲۲۳:۰۰۹)«ساختند



 نویسی دیباچه -8

نثرشیوهدرنیزدیگریسرکدسته چهارای ازگذشته

ازبسیاریدرآنسابقهالرتهکهداردوجوددورهای نویسی

آندرکهداشت وجوده غزنویوسامانیهایدورهنثرآثار

هاییقسمتدرتنهافنی تکلفا دورهای درولفظیصنای 

کاربهبود هادیراچهوفصولآغازمعمولطوربهکهمعی 

تکلفیگونههرازعاریوسادهاصلیمت کهدرحالی رودمی

است دورهای اواخرازآثاریبهتوانمیآنهاینمونهاز.

االولیاییهتذکردرفصولازیکهرآغاز:همنونکرد اشاره

درااللرابلرابدرشاعرانازیکهراحوالمقدمهوعطار

نظرکالمآرایشبه»شعرااحوالشر درنویسندهاخیر نمونه

وداشته منشا ومولدحتیونعو والقابتناس به]...[

کردهمرادر مرص مزی هایجملهوهاسج ایرادبهآنان

نگار سرکحی ازبایدراااللرابلرابرویای ازواست

درآوردفارسیمصنو آثارشماردر ازوقتیحالای با.

وعادییهشیوبازبگذری شاعرانازیکهراحوالمقدمه

استالحکایا جوام کتابسیا همانبرکهعوفییهساد

(.۳:۰۰۳۹ج.۰۲۹۹صفا )«شودمیظاهر

وبعدبهچهارمقرنازعربینثردرنویسیدیراچه»واق در

«داشتخاصسرکیخودشش قرنازفارسینثردر

وبودتکلفنهایتدردورهای درو(۰۲۹۹:۰۳۹خطیری )

شدمینوشتهطوالنیبسیارگاه درچهودورهای درچه.

درصورتیبهمواردازایهپاردردیراچهآن ازپیشهایدوره

کتابمت ازکمالوتمامبهسرکحی ازراآنکهآمدمی

مهار وهنربیشترنویسندگانودادمینشانمتمایزومجزا

در.بردندمیکاربهکت هایدیراچهدرنثرنویسیدرراخود

معنویولفظیصنای دیگروسج استعمالفنی نثردوره

وسامانیدورهدرامانداشتحدیوقیدگونههیچدیراچهدر

بهمنحصرومختصروسادهبسیاردیراچهساده مرس نثر

ای سادهنثرمختصا تمامینیزآندرکهبودجملهچند

ای درنویسندگان ازبعضیآنکهجز شدمیمراعا دوره

التزامصور بهنهامابردندمیکاربهنیزسج گاهقسمت 

سادهلغا برسج بنایسادهنثردرالرتهو...قطعا کلیهدر

هاینمونه.رفتنمیکاربهآندرعربیمفردا وبودپارسی

کتابدیراچهدری؛نثراولیهمتوندرهادیراچهگونهای 

ابومنصوریشاهنامهمقدمهوهرویاالدویهحقای ع االبنیه

■.است

مناب 
:تهران.سومچا .یپارسادبدرنثرف (.۰۲۹۹). یحس یریخط-۰

زوارنشر

۰۲۹۱).الهذبی صفا -۳ الملکنظامعهدتاآغازاز یفارسنثر(.

.نایساب یکتابفروش:تهران.یطوس

نشر:تهران.دومجلد.هفده چا .رانیادرا یادب یتار(.۰۲۹۹)-۲

فردو 

درایلخانینثراختصاصا وسرک»(.۰۲۹۹).اشرفاقدم شیرانی-۹

تهرانواحدارشدکارشناسینامهپایان.«المصدورنفثهوجوینیجهانگشایتاری 

اسالمیآزاددانشگاهمرکزی

بیستکام دوره(.۰۲۲۳).عردالوهابب محمدخانمیرزاقزوینی -۹

:جابی.دومچا .پورداودابراهی مقدمهبا.تاریخیوادبیمقاال قزوینی مقاله

.سینااب کتابفروشیانتشارا 

مصح (.۰۲۹۹).امیرحسی یزدگردی -۹ محمدتالیف.المصدورنفثه.

تو نشر:تهران.دومچا .نسویاحمدب 
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 «مادربزرگ پیام مرده»نگاهی به مجموعه داستان  

 «جوادزار »؛«تیمورآقامحمدی»سندهینو

 

 به سوی نو شدن

شام هفتداستان«مادربزر پیاممرده»مجموعهداستان

نوشتهشدهوتعدادی۹۹تا۹۹یهاسالکوتاهاستکهبی 

آن داستاناز عناوی  است. بازنویسیشده بعدها هایای ها

 اندعرار مجموعه بگذارد»از: آمده که بادی «اگر کا » 

شمال بودی  دستسرم» «نرفته میمیان راه  «رودهای 

جمعی» دسته قت  یک در «شرکت خال»  با گرد مردی

خواهدزن می»و«مادربزر پیاممرده» «سیاهیرویگونه

کمیبمیرد قیمت«. ای کتابتوس نشرشهرستانادببا

بهار۹۰۰۰ در تیمور۰۲۹۹تومان است. شده منتشر

کتاب ای نیز دریاهایمرده»هایآقامحمدیپیشاز با مرا

نیست کاری » و ایرانی( هوشنگ شعر و به»)زندگی هرگز

)شعرهایی«جنگسیگارتعارفنک 

برایصل (راتوس نشرثال روانه

بازارکردهاست.

نخستی مجموعه هرچندای اثر 

 به نویسنده میداستان وشمار رود

آندستبهتجربه در هاینویسنده

داستان اما زده اومختلفی های

نشانهاییویژگی که نویسندهدارند متمایز سرک دهنده

پردازی :میهاآنهستندکهدرادامهبه



 های موازی . قصه0

موازا ه  در داستانرا سه یا ای رو دو در نویسنده

می تعریف هاداستانکند نظر  از و همدیگرند فر  و اص 

می اتفا  گذشته و حال زمان دو در یا مانندزمانی افتند

داستانموازیدرحال«کا نرفتهبودی شمال» هردو یا

 «.مردیگردباخالسیاهیرویگونه»دهد:رویمی

داستانیکهای داستان تنها هایموازیمکم همدیگرند 

 فرعی داستان با تقاب  در است: اول داستان دارد اگر»قرار

بگذارد بادیکهآمده بیانتضادزندگیدوزنکهیکیاز«.

تاباستوحتیتحم دوریکوتاهمد شوهریکههابیآن

 رفتهاستازبوفهپمپبنزی چیزیبخردراندارد.

؟هیچوقتمنواینقدمنتظرنذار منتظرنذاربگ چندبار-

 (۰۹صفهمیدی؟)

طرفدیگرزنیصروروجودداردکهسیسالدرانتظاردر

استخوان که حاال و بوده نامزد  برگشتهآمدن هایش

 هادرآورد.خواهدخود رابهعقداستخوانمی

زاهمیتاستای کهبعدازخواندندوداستان اماآننهحا

پیمی تکنیکروایتینویسنده باابتداییبه بری طوریکه

منتظر«مردیگردباخالسیاهیرویگونه»ستانخواندندا

 واردشدنشخصیتفرعیوقصهفرعیهستی .

سه«کمیبمیردخواهدیمزن »داستانآخرای مجموعه

ایکهدنرالجایامنیبرایتخ داستانموازیدارد:حشره

پیرمردیسادهگذاشت می مشحری کهگردد  نام به دل

ا برایهمیشهدرمرزماندهونگهرانبعدازمر خانواده

تانک کالشه مردی است  جنگی ادوا  و زنشمریضها ه

خواهدازمعجزهاستوبرایبهروداومی

داستاندرویش پایان در بگیرد. بهره ها

می استمتوجه حری  مش ای  شوی 

می مردکهمعجزه و کندنهکسیدیگر

ازکنار می گذردوحشرهدربیاعتنا

 گذارد.کالهمشحری تخ می

داستان تشخیصقصهدر موازی  های

فرعی قصهاصلیو بر آسانینیستگاهیمواق تمرکز کار

 گیرد.فرعیاستواوستکهمحوریتداستانرابرعهدهمی

 کتاب مرده»نویسنده پیام مادربزر  ای « از خوبی به

می بهره توصیفتکنیکروایتی در ایجاز اما گاهیگیرد؛ ها

شودمواق مان ازساخت تصویرمناس درذه مخاط می

 هازد.خوانیداستانیددستبهدوبارهوناچاربا



 . پرداختن به موضوعاتی چون جنگ و انقالب9

انقالبداستان موضو  به ما ادبیا  در زیادی های

داستانپرداخته رنجاند روایت و فرم فقر از گاه که هایی

عناصرداستانرا«مادربزر پیاممرده»برند.امانویسندهمی

شناسد.بهطوریکهفرمومحتوابهنحویباه بهخوبیمی

رفرامت شوندکهفه مضمونچهدرمت وچهدتلفی می

بهراحتیصور می آقامحمدینهتنهادریهاینوآورگیرد.

کندبلکهدرانتخابراویچگونگیبیانمضموننمودپیدامی

داستان در زند. می آشنازدایی به دست روایته  نحوه و

جمعی» دسته یکقت  شرکتدر منفی« شخصیت راوی 

های زیادی در ادبیات ما به  داستان
هایی  اند داستان موضوع انقالب پرداخته

برند.  که گاه از فقر فرم و روایت رنج می
« مادربزرگ پیام مرده»اما نویسنده 

 شناسد. میعناصر داستان را به خوبی 
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کسیکهبرایبهدستآوردندخترمورد عالقهقصهاست.

 دارد.خود مردانقالبیداستانراازسرراهبرمی

به داستان سه شده یاد کتاب داستان هفت مجموعه از

شمال»یهانام بودی  نرفته «کا  قت »  یک در شرکت

بهموضو انقالبوسه«مادربزر پیاممرده» «دستهجمعی

 میان»یهانامداستانبه می یهادستسرم «رودراه گرا» 

 بگذارددیآیمبادیکه » »و بمیردخواهدیمزن  کمی به«

مردی»پردازد.ازای مجموعهفق داستانموضو جنگمی

توانموضوعیآزادداردکهمی«گردباخالسیاهیرویگونه

هایآیینیدرزیرموضو زیار همی داستانراجزداستان

 قراردارد.



 ها . تنهایی شخصیت8

 به نویسنده را فاطمی»کتاب دکتر تنهایی کرده« تقدی 

می متوجه ه  اجمالی بررسی یک در و کهاست شوی 

داستانبهنوعیدراجتما خودمنزویوتنهایهاتیشخص

هستند.گاهیای تنهاییسر تعالی

 کمال سر شودیمهاآنو گاهی و

 شود.تر وگاهینیزجنونمی

داستان در حری  زن »مش

بمیردمی کمی خواهد را« نفربری

است. انتخابکرده برایتنهاییخود

می قرآن تنهایی خانوادهبه شدهخواند  کشته وا  اند

می کام  را معنویشاو میاعتقادا  معجزه به و رسد.کند

قرآناوبرایکسانیکهقرولشندارندقاب خوانشنیستو

دارد اوکسیاستکهحتیانسانبرایاومفهومیجزخوبین

 کند.برایدشمنانشه دعامی

ه تنهاست.اوکهدر«مادربزر پیاممرده»معل داستان

مر  و سیاه میمحیطی زندگی مرارزهزا بی  وکند کردن

 تفاو بودنتردیددارد.بی

میآماده» پیادهام؟ و دارم نگه جاده کنار را ماشی  توان 

رندمومر درم نفوذکند؟امسالنه های رابشوم چش 

هاییکهتوان دستبده بهدستآنتوان ؟میسالبعدمی

تان؟اندوبگوی گوربابایهمهازکجاتاکجاصفدرستکرده

افتدازم ساختهاستکهچش درچش گاردشومکهمی

قم می قل و را همه بگوی میبی جمعیتو کش کندو

 (۹۰-۹۰)«هرکهبرادرمکشت؟کش می

هایدیگرداستانبهنوعیتنهاهستندکهپرداخت بهآدم

یای مقالهاست.هافراترازحوصلهیآنهمه

 ها . نشانه4

 نقشهدرداستاناول؛

(۰۲صشی بابانقشهبخری .)داری گ می

ازاتفاقیکهاندمضطربهایای داستانناصروروشخصیت

میزندگی کند تهدید را وشان کردن مرارزه قدر  ترسند.

آرمان راه در آنفداشدن ندارند. را انسانی گ های انگار ها

 اند.شده

 سرمادرداستاندوم؛

(۳۰صزنگفتسرده خیلیسرده.)

هنوزگوشهوکنارآثاریازبرفبود.ک ولیبود.)همان(

کهناشیازخفق سرماییکهسرما اندولتپهلویاستیا

 هایداستانوجوددارد.دررواب آدم

اشاره سوم  داستان در قهوه در گرفتار بهمورچه دارد ای

در که را کسی که ای  تردید در گرفتار گرفتار. شخصیت

 جنگکشتهاستایرانیبودهیاعراقی؟

فراوان«مادربزر پیاممرده»هایموجوددرداستاننشانه

ای  در کتابیکه گندمزارهایسوخته  جاداستانجاباست:

می سرزمی بیحاص »شود تی.ا .«

از بعد که کتابی است. جنگالیو 

جهانینوشتهشدهاستوپوچیحاک 

می نشان را انسانی رواب  دهد.بر

خراباست داستان  باماشی معل  و

جاب داستان در وضعیت جاهمی 

نشانهمی ای  توس شود. داستان پایان در خرابی ی

اندیشه که میتعمیرکاری تعمیر دارد انقالبی وهای شود

نر با ودنعک شاهدرابتدایکتابنویسندهتغییراوضا را

 کند.بینیمیآموزانپیشدانش

 

 . داستان شگفت5

 کتاب با شگفت دنیا»ر الیس  ای  قلمرو آلخو« نوشته

می شرو  کوبایی مقدمهکارپنتیر در او کتاب شود. ی

میویژگی بیان شگفت داستان یک برای عناصرهایی کند.

پدیدارمیشگفت وازتغییریغیرمنتظرهشوندانگیزصریحا 

هاایمانواعتقاددهندودر آندرحقیقت)معجزه(خررمی

برایمردممحکمیمی ای عناصر استکه معتقد او طلرد.

جاکهدراروپاآمریکایالتی عادیوحقیقیهستندوازآن

 آورند.قاب در نیستندبهنظرشگفت

یسیاهیکهبردهزنددرهمی کتابازماکاندالحرفمی

کندوهاادعایپیامرریمیداریفرانسویبرایمرارزهبابرده

فرامی مرارزه به را فرانسویمردم دستگیرخواند. را او ها

میمی تیر  به میکنند. آتش و منتظربندند مردم زنند.

زند  در همین کتاب از ماکاندال حرف می
که برای مبارزه با ی سیاهی  برده
ها ادعای پیامبری  داری فرانسوی برده
 خواند. کند و مردم را به مبارزه فرامی می
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میمعجزه و بهایهستند رویسرها بر ماکاندول که بینند

استانشگفت راویهردونگاهآمریکاییآید.دردپروازدرمی

می عادی را عناصر شگفتبهکه با که اروپایی نگاه و بیند

.درسینمابرایهمی نو دینمایمکندرابیانهانگاهمیآن

 اشارهکرد.«مسیرسرز»توانبهفیل شگفتمی

 داستان خالسیاهیرویگونه»راویدر با  «مردیگرد

آیدوباای جملهبیندکهبهسمتحرممیمیحاجطاهررا

بهاعتقاددر«جاکجا؟چطورامکاندارد؟تهرانکجا؟ای »که

می ناباوری مقدمهحی  داستان طول در نویسنده هایرسد.

می فراه  را اتفاقی بسیارچنی  ادبی اقتراسی با او آورد.

مورچهداخ گندمرا برایزیراییداستانبایزیدبسطامیو

پروراندوداستانمملوازعرفانشرقیخودراحاجطاهرمی

یمدارانههایانسانوقتیازصفتگردکهیادآوربوداواندیشه

 بخشد.کندتکام میاوستاستفادهمی

 مشحری «خواهدکمیبمیردزن می»درداستاندیگر

ویژگی برایهمان او قرآن کتاب دارد. را طاهر حاج های

رؤیت ندارد اعتقاد مشرج  کارهای به که ناپذیرسربازی

رویاستهمانکتابیکهمشحری بهدستمی و گیرد

خواند.مشحری  خودهایشرامینفربرباصدایخو آیه

معجزهاست علمشلدنیاست؛امامردیکهزنشبیماراست

کنار میبی از معجزهاعتنا به دستیافت  امید به .گذرد

 غاف ازای کهمعجزهدرمسیر بود.

ویژگیداستان آقامحمدی چونهای دیگری فراوان های

تمامبهره تنو راویدر سادگیزبان  ادبیا که   گیریاز

جستداستان فرمها  آننهوجوی اما دارد. تازه های

میداستان خواندنی را او روایتهای و فرم در نوآوری کند

هکوشیدهاستسمتوسوهایجدیدیدراست.ای نویسند

داستان مجموعه معماری آورد. دست به روایت شک 

مرده» پیام مادربزر  توصیف« اگر تنها است. زدنی مثال

وفرصتبرایماندگاریتصویردرذه بیشترصحنهزیادتر

گرفت.الرتهشد ارترا مخاط باداستانبهترصور میمی

هاسردیفضاهایداستانییاتنهاییآدمگوییباشایدای ک 

 ■تناس داشتهباشد.
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 «صورت»داستان  بر یملأت 

 «شهنازعر اکم »؛«آلی مونرو»سندهینو

 

 خسوف

هکوتاهاستکسندگانبرجستهداستانی مونروازنویآل

سال در۳۰۰۲در آنیموف به شهر مونرو افتنوب شد.

 هست نکقدر یازیه اا یمعرفبه نراشد.یدر نوشتار  

روانوسرراستاستباسریهاموضو قصه بهکیاوساده 

پ از ابهامیدگینیدور داستانیهاو در وتاهکیهامتعارف

دارد.درواق یخاصیژگیمونروویهااندرداستانکمدرن.م

برخورداراست.مونروایهژیوتیاهماوازیهامح وقو قصه

چ دستیبا بهتوصیره انکفمیتمام بهطورپردازدیمها ی 

یهامزار وباغنهانیمزنانهخوانندهبهناگاهخودراقدمک

.ابدییمقصه

داردونگاهاوبهزنیزدرآثارمونرونمودخاصیخانوادهن

انسال داستانرابایاغل ماربرجستهاست.دغدغهزنانیبس

؛هرچندبردیمشیسادهوآرامپیتیروا

ایز الیر بای  روان و آرام دریه د

هدرواق ضربهکبودیاحادثهیجستجو

گره کییگشاو است. صور »ار از«

ا داستانیجمله روا  یتیهاست؛

هپدرمکمطمئن »هباجملهکسرراست
یکفق  نگاه  کبار و راواقعا رد م 

مانمادر شرو یقصهراازاتا زای.راوشودیمآغاز«دید

پسرکندیم فرزند مادر دنی. آوردهیبه خش ا نگران اما

هرچه»هعاش پسراست.کیهمسر است؛آنه همسر
بودیزیچقاعدتا  یاآوردهبودوایاوبهدنیبرایباشدپسر

شرو مخاط نقطه یقصهدرهم.«خواستیمیههرمردک

درگ بهخودجل یرا نوکندیمرو خی. مخاط را یلیسنده

مسالهگذاردینممنتظر درهمانشرو از  قصهکهکیاو

سخ ردیگیم کبراسا آنش دیگویم  تی». جیکه گریه
ف و... خورده نکقاچ بکرش  تویاری  خونه.یش خواننده«

راو نقص از تا است نقصیمنتظر شود؛ باع کیمطل  ه

اشودیم وجود از نوزاد یپدر مهمان خشمگ  وارد  یتازه

گوید؛ماهگرفتگیبنفشیپ ازآنراویازنقصشمیشود.

کهازسمت دربرگرفتهوکسانیرا کهنیمهچپصورتشرا

می او به میچپ شوکه قاب نگرند توصیفا  نویسنده کند.

توجهیبرایای نقصدارد:

آدمی» کردهشریه خالی انگور آب او روی که لکهام اند.

هاییازآنشرهرسدانگارقطرهکهوقتیبهگردن میبزرگی

«کند.می

گرفتگیدرشخصیتاصلیقصهمردیاستدارایلکهماه

یکسویصورتشکهباوجودغیرهمجن بودنبانویسنده 

.پدرراویکندیمزباناوروایتازمونروبهخوبیداستانرا

د مغرور شخصیتی و است شهر  سرشناسان از اردکه

تواندوجودای فرزندرابرتابد.درواق ای کود توهینینمی

کردبایدباآنروبرورابازمیا خانهکههرباردر»استبهاو
«شد.می

 که مرد قصه  آغاز بیانینامدر به ندارد  قصه در نیز

پردازد.مادرزنیاستارترا سستوسردپدرومادر می

یپوشدودرک زنکند لرا مدروزنمیسادهکهآرایشنمی

مردی پدر درمقاب او اجتماعینیست.

ک متمول میاست ورز  هیچه کند 

راوی گفته به و ندارد قرول را ک 

نیستکهاوییهاآنظاهرهمسر از

هم از توضیب سندد. می  بهی  توان

عن تار سستچون بایروتکرابطه پدر

نهآمدنفرزندهکیابرد؛رابطهیمادرپ

زیآنراسستترنیهاهرشتهکبلکندینممشکتنهامستح

.کندیم

 راوی اشارهصرفا  خود نقص به قصه آغازی  قسمت در

کندوپ ازآنبهشر ماوق زندگیخویش مر پدرومی

پردازد.درواق خ یتحلی رفتارمادردردورهبیماریپدرم

فرصتی که شخصیتاصلیهرجا داستانسرراستنیستو

می پیش به گریزی زندگییهاتیموقعآید  ا مختلف

گوییاستکهتوانگفتکهراویم قصهنوعیمیزند.بهمی

کند.درساختارینامنظ خاطراتشرابیانمی

همراهباراویبهنویسندهبازبانیسادهوبهدورازپینش

کند.مادربرایاینکهپسر موردتمسخرسفرمیا یکودک

گیرد.قرارنگیرد خودوظیفهتدری اورابهعهدهمیهابنه

هرا بسیاریازمواجههفرزند بادیگراندارد.هموارهاواو

ازکودکاندیگردوروآینه نرا را زازدستر پسرخارجیها

تامی قصهکند مادر بریند. را نتواندصور غیرطریعیخود

 حدودیبهیادمادر تا مخاط را نمازخانهکوچک»صور  

نویسنده با زبانی ساده و به دور از 
 اش یکودکهمراه با راوی به  پیچش

کند. مادر برای اینکه پسرش  سفر می
قرار نگیرد، خود  ها بچهمورد تمسخر 

 گیرد. وظیفه تدریس او را به عهده می
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صهنیزمادرپسراندازد.درآنقاثرهوشنگگلشیریمی«م 

ششانگشتینسرتبهنقصفرزند چنی واکنشیداردو

می مشک پسر مطل شود کسیاز اینکه الرتهاز هراسد.

بایدگفتدرقصهمذکورانگشتشش 

هموارهپنهاناستوکسیازوجودآن

بهبیانصرفا اطالعینداردومردقصه

می طولاحساسی در که پردازد

رتبهای عضوزایدداردا نسزندگی

امامردقصهمونرونقصیداردکهقاب 

تال مادر رویتبرایهمگاناستو

برایپنهانکردنای نقصازچش خودفرزنداستوصرفا 

اینکهای  درنظراوسادهجلوهدهد: باع میشه»مشک را
 نظر به داشتنی دوست و شفاف خیلی چشمت بهسفیدی

قاب .«ادی اما چیزهایاحمقانه از ای یکی راوی نظر به و

گفتهبهامیدیاغماضیاستکهمادر درکودکیبهاومی

کهاوخود رادوستداشتهباشد.

ارترا راویبامادر دردورانکودکیبسیارعمی است

توانازدیدگاهفرویدیبهآننگریست.ازدیدگاهفرویدومی

ابتدا» ازکود در دستک  استیا جداییناپذیر مادر از

نگاهکود هیچتفاوتیبی خودودیگری بی کود ومادر

موجودیمی۰«وجودندارد. داندکهدرواق فرویدکود را

هیچآگاهیازهویتخودندارد.راویای قصهنیزدرکودکی

اینهمرحلهآیاصال بیند.گویااوهمهچیزراازچش مادرمی

ایپیشازدیدگاهالکانرادر نکردهاست.مادرحتیآینه

نمی او تشخیصنادرستروی همان ک  دست او تا گذارد

اندیشدکهای بیند.باخود میکود تصویریدرآینهمی)

 درحالیکهای اونیستبلکهتصویردر ازنهیآمن . است.(

مادر برای پسر نقص دغدغه باشد. داشته را الکان دیدگاه

سعی تمام استو مه  میبسیار نیز کودکشا را تا کند

احسا کمرودنکند.زمانیرابرایغذاخوردنبااواختصاص

میزمی سر بر همسر نیز بایدبا دهددرحالیکهجداگانه

بنشیند.پدرهیچعالق ر نداردوباغوردربههمسایهغذا

میالیه راوی که کدهایی نیز و داستان میهای تواندهد

دریافتبازناندیگرارترا نیزدارد.

بهمدرسه مادرپ ازدوسالآموز راویباالخرهاورا

میشرانه عنوانروزی با آن از راوی که اتفاقی فرستد؛

نو مصیرتتعریرمینسخه پینیاز اینجا سوالیپیشکند.

آیدمرنیبراینکهچگونهای زننگرانراضیبهفرستادنمی

برایگرفت پاس بیشکایمیپسربهچنی مدرسه شود.

و مدرسه راوی استکه گفتنی کرد. دنرال را داستان باید

متلک و بهبییهاهجومها را آنجا وحشی جوانان رحمانه

اوهنوزازمرحلهییودهد.گبدخلقیوانزجارپدرترجی می

.الرتهح داندیمشیخارجنشدهوپدررادشم خوی یاد

ا در پسر به ایپدر موقعیجاد تی 

عمد هنقش دارد.ای کله»لق 

انگوری به« مدرسه در انددادهاوکه

آنقدرکهبایدبرایشدردنا نیست.

به ای لق را بوگندو»او آن« از که

همکال  از ایکی ترجی هایش ست

گومی که اینجاست جال  آنییدهد. مشک  بامرد چنانی

کمکبزرگیبه نقصشنداردوحتیدرشتاندامبودنشرا

می قلمداد مدرسه در وجودکوضعیتش با درواق  ند.

درحساسیت قدر آن را راوی نقص ای  مادر  بسیار های

راا راتحتالشعا قراردهد.ای یسیطرهنگرفتهکهزندگ

ا بهکهمردازدورانمدرسهایهازاطالعا شتابزدتوانیم

دریافت.دهدیمما

.کندیمراویاتحادعمیقیبی نقصخودومادر ح 

بهقولراویمادرترتیریدادهبودکهاوازوض خودبهکلی

ه بی فرزند  نفرستادن مدرسه به برای مادر باشد. خرر

دردلی می پسر حفاظتریه حمال میکروبی.تراشد: برابر

تاریکیباع ا چهرهگاهیاستتاخسوفمادربرایاوتکیه

 به راویچندبار بودنخوداشاره«بنهننه»جهانشنشود.

می زباندیگران. از ه  زبانخود و از ه  آنقدر»کند؛
دانداومی.«کردمیمپیشاودرامانبودمکهحرفشراباور

کهوجود شکافیعمی بی والدینشانداختهاست هرچند

باوردارد.خود بهوجودای شکافازقر تولد 

 همانطور وقرال که ندارد سرراست روایت قصه شد ذکر

زند؛ا میاززندگیایهراویدرهرموقعیتیگریزیبهدور

مادر پس از دو سال آموزش راوی باالخره 
فرستد؛  روزی می او را به مدرسه شبانه

اتفاقی که راوی از آن با عنوان 
 کند. پیچی از نوع مصیبت تعبیر می نسخه
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و زندگی شر  به پاره پاره صور  به که شخصی مانند به

می آن ماوق  از ومیا یسالگنهپردازد. بزرگسالی به پرد

داستانجل توجهمیا یبازنشستگس   در آننه گوید.

برههاوعالی راویاست.کندیم زندگیدر ا بازیگرایاز

شودوای پارادوک وتضاددرداستانبسیارجال است.یم

عجی استشخصیباچنی صورتیبازیگرشود.اودرطرعا 

می کار تئاتر صورتشکالج دوستانشدرباره با حتی و کند

شوخیمی بازیکن درحالیچطورمی»کند. توان نقشیرا
کهتماممد نیمرخسالم روبهتماشاچیباشدواگرالزم

می عق عق راه رومباشد ای اوصافروش استکه.« با

 نقصصورتش با حکایتکامال مرد در او است. آمده کنار

حاللهصورتشنمیئایبهمسا هیچاشارهبزرگسالی کند.

کهخوانندهمنتظراتفاقیاستکهبایدرخدهدوقصهراازآن

برهاند.ینواختیکحالت

شود.شعرخوانیونمایشنامهخوانیراویگویندهرادیومی

میمی بسیاری مخاطران و پاراگرافکند انتهای در و یابد

ه  بازنشسته جریان ای  به مربو 

نوعیمی رادیو در کار شاید شود!

 باشد نقصشسرپو  روی مرد که

برنامهرادیوییتصویریمی در گذارد.

 و ندارد کهصرفا وجود صداست

می پ کسیصور اوشنیده شود.

شود؛بیندومتوجهنقصشنمیرانمی

نقصیکهممک استرویمخاطران

بگذارد.تأثیراو

گویدکهدرا بهزنیمیازقصهازعالقهیمرددرقسمت

منشیاستوچندفرزنددارد.ای دوباه استودیویرادیو

اندپ ازرفت فرزندانزنباه زندگیکنند.قرارگذاشته

مانندکهرویقولوالرتهفرزندانآنقدرپیشمادرشانمی

ا باگذارد.مردپ ازبازنشستگیمیتأثیرقرارای دونیز

تما می منزلشدعو میزن به را او و امگیرد زنکند ا

برایهمیشهمی آستانهازدواجاستو بهایرلندگویدکهدر

شوداماسخ دیگریدرخواهدرفت.حالراویدگرگونمی

مردراسرهاسالآورد.آیازنطیای ای موردبهمیاننمی

بهان فرزندان و است هندوانده نرودهای ابیش مان  تا  یاند

ازدواجشوند؟

؛دیگویما درمیانهقصهراویازخرابیاوضا خانهپدری

هخان ای پ از بههاسالکه از پشیمان و بازگشته آن به

زمان بماند. آنجا برایهمیشه فرو گذاشت آنقصددارد

هراویک یشوینجامتوجهمیروایتای بخش حالاستوا

کند.تمیک داستانراهنگامهر کردنباغنهخانهروای

گویدوچندگرددوازمادر میاوباردیگربهگذشتهبازمی

ای  یکیاز است. کودکیمجذوبشانبوده هازنزنیکهدر

از یکی در نانسی دختر  همراه به که دارد نام شارون

اوزنجوانیاستکلره هایمتعل بهپدرراویساک است.

ولوبیپناهدرآنکههمسرپزشکشراازدستدادهوبیپ

شهرماندگارشدهاست.راویدرطول

پدر وهاسالای  رابطه به همواره

هرچند است؛ بوده مشکو  شارون

بودن ه  کنار حتیهیچتصویریاز

پدربهشارونکاروخانههاآن ندارد.

لطفبی نیز مادر استو ینهایتداده

راویهمرازی نسرتبهای زندارد.

شودورابطهبسیارخوبیبانانسیمی

ای قسمتداستانبهبعد از دارد. او

می روایتارترا راویباقصهروییکخ قرار به و گیرد

می مادر  و نانسی بودند »پردازد. تافی رنگ موهایش
ایهقهو بعضییهانو با دنمابرایخندانهاوقتطالیی...

پردار رایهاییدم اانداختتایپاهایشرایکییکیباالم
«بههواپر کند.

پردازی قصه و راوی با هنوزا پیشمیخواننده و رود

قصه فرودمنتظرنقطهاوجقصهاست؛ و فراز اینجا ایکهتا

خاصینداشتهوبهبیانروانوسادهزندگیمردیباصور 

می سرخ دلینیمه نقص همی  درواق  که دوریپردازد  

گزیدنپدر ازاوبودهاست.الرتهمحورداستانحولارترا 

نمی پدر با راوی او و هاشارصرفا چرخد وای مهری بی به

سالگی چند و پنجاه در که مردی دارد؛ پدر فو قساو 

گذارد.کندومادرراتنهامیمی

 با راویپیشمییهایبازداستان نانسیو رود.کودکانه

 میهانهبروزی خانه زیرزمی  به بازی بابرای آنجا و روند

ارتباط راوی با مادرش در دوران کودکی 
توان از دیدگاه  بسیار عمیق است و می

فرویدی به آن نگریست. از دیدگاه فروید 
کودک در ابتدا از مادر جدایی ناپذیر »

هیچ است یا دست کم از نگاه کودک 
تفاوتی بین خود و دیگری، بین کودک و 

 «مادر وجود ندارد.
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رنگکردنرنگمشغولمییهایقوط راویبا هانردهشوند.

 گرم رنگقرمزکندیمسر را با او پشتبه نانسینیز و

میمشغولمی صدا راوینانسیرا صورتشراشود. او زندو

برمی االح»گردانددرحالیکهصورتشغر رنگقرمزاست.
پوستخودنمی«؟شک توشدم اینکهنانسیدر از گنجدو

ناراحت بسیار پسر اما است خوشحال شده پسر  شریه

میمی نانسی سرخ چهره از و ازشود راوی درواق  هراسد.

ریزدوالرتهای برایهرمواجههبانقصیکهداردبهه می

ای علی کودکیطریعیاستاما چیزیرغ می مادراست؛

درمحی خانهحر کندوبه کهباع شدهتافرزند را

مد دوسالخودتدری اورابرعهدهبگیرد.

آن تا راوی آنجاستکه قسمت ای  در توجه قاب  نکته

 تصور صورتشبهکردهیمزمان نیمه

هیچایهرنگقهو به استو مالیمی

 در  را آن سرخی کردهینموجه

نداشتهدسترسیزیادیبچون آینه ه

 راهرویتاریکصرفا و شانخانهآینه

ما بهصور سای ایهرنگیمالی و

بهاومی پسر پشمالو است. نمایانده

پ ازرویتنانسیدرآنوضعیت او

پیداایهدودتاآینریزانمیکنانواشکدهدوضجهراه می

می اشتراه نانسی بگوید او به که را کسی یا ازکنکند او د.

سرخیصورتشوحشتداردومادرنیزبهای تر دام زده

رقاب یمادرکهای کاردختر راغ«م قرمزنیست .»است.

میبخششمی مادر بگومگو و نانسی با ای داند در کند.

شارونوپدروجودایبی تواندریافتکهرابطهقسمتمی

یبرنتدیوونهخونهها!ازای اداهادرمیاریآخر م»دارد.
می ه  به حالشاز  شوهر  که منه تقصیر ومگه خوره

صورتشداغونه؟بنه بی«  نهایت کارشارون به را رحمی

نمیمی مادر کوتاهی و پسر  تحقیر در و اوبندد کند.

کند.راویرابنهننهخطابمی

مقاب نهایتآیدامادرقراروپرخاشگربهخانهمیپدربی

رفت همسر تسلی می به مادر مجرور نانسیو و شود

شودفرزندرابهشوند.پ ازآناستکهمادرمصم میمی

تل  حقیقت با پسر اینکه از گویی بفرستد. مدرسه

بیشتریروییسرخ آمادگی و شده پیشمواجه ا بیشاز

کمیآسوده است  کرده پیدا دیگران برخورد با برایمقابله

خاطرترشدهاست.

 به نانسی قضیه شر  پ از مراس هاسالراوی و بعد

بازمی پدر  جنازه بهتشیی  مراس  از پ  او گردد.

می رستورانی به شام صرف برای مادر  ودرخواست روند

است خاص برایش که رازی از پرده مادر که آنجاست

همی گفتکهضربهوگرهگشاییقصهدرتوانیمدارد.برمی

قسمتاست.

گویدوخوانندهراویازاحسا آنروزهایشبهمادرمی

ابدکهاومانندگذشتهآویختهبهدام مادرنیست.دمیدرمی

نمی مادر بهدم برابر در شانهخالییهادرخواستدهدو او

میکمی اشاره او نقص به مادر که هرگاه و آنند از کند

می »گریزد. نظر به که بود.مینقصی عزیز او برای رسید
ازنطفگیبهاوبستهتوانست ینمزنجیریکه کن ومرا باز

درباره«بود. الکان و فروید نظر یادآور قصه از قسمت ای 

شک  برای که است فرزند و مادر پیوستگی طریعی حالت

شود. گسسته باید فرهنگ گیری

و شود جدا مادر  از باید کود 

به قادر تا بیابد مستق  هویتی

پیوست بهتمدنشود.درواق کود 

یافته فردیت موجودی آن از پ 

استنیزیراو۳است. کودکی چون

واقعیوذهنی قلمرو از نقطه)که از

الکان می(نظر دورهجدا و شود

رسد.نیازهایشبهاتماممی

بسیارتل است.مادرکندیمحقیقتیکهمادربرایاوفا 

نانسی تر دیگویماز دختر پ از اینکهشارونو از و

کنندودربهآپارتمانیمتعل بهپدرقصهنق مکانمیهاآن

اتفا ناگوا نانسیبرایجررانکاریکهریرخمیآنجا دهد.

باراویکردهاست پنداریبرایهمذا صرفا بیهیچغرضو

افتد.مادر چپصورتشمیتراشیبهجاننیمهباتی ریش

هنگامای کاردرحمامخانهغافلگیرمی خررای اورا کند.

شهرمی راویبههیچرویاجازقضیهدر خانواده اما هپیند

زماننمی همان و شود مطل  ای موضو  از پسرشان دهند

می تصمی  که شرانهگیرنداست مدرسه به را روزیاو

بفرستند.

راویباشنیدنای خررآنه پ ازای همهسالابراز

کندکهاگربهای اشارهمیصرفا کندواحساسا زیادینمی

جراحتصور دختر زیادبودهباشد جراحیپالستیکبه

ممک استتواندیمراحتی اینجا برطرفکند. را او مشک 

راویتحت تأثیرای سوالبرایخوانندهپیشبیایدکهچرا

.آیااوآنقدرازنانسیرنجیدهکهردیگینمشنیدنای خرر

سز توجهبهاینکهای اتفا را ه اشارهقرال اواراوبداند؟با

نقص مادر راج به مای نیستبا که ا یمادرزادکرده

راوی از احساس آن روزهایش به مادر 
یابد که او مانند  گوید و خواننده درمی می

گذشته آویخته به دامن مادر نیست. دم به 
 یها درخواستدهد و در برابر  دم مادر نمی

کند و هرگاه که مادر به  او شانه خالی می
 گریزد. کند از آن می نقص او اشاره می
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درواق ه شنیجانیچهیسخ بگوید. هنگام او دنخرریدر

شود.یدهنمید

نمی پایان نانسی ماجرای با را قصه بلکهنویسنده دهد.

زمانحالبازمی و باغنهخانه به پایانگردددوباره در مرد .

در بودن یکش بستری به راج  را داستانی خرده قصه 

کندودرنهایتبیمارستانوشعرخوانیخان پرستارروایتمی

بازمی برایشبهخانه پرستار که شعرهاییرا یکیاز و گردد

یابد.شعریبادستخطیکهخوانده میانیککتابکهنهمی

نمی است ممک  خواننده شایدشناسد. پرستار کند ح 

نانسیبودهباشد.باتوجهبهاینکهچشمانمردبهخاطرنیش

در بریند. زنرورباندپینیبودهاستونتوانستهصور زنرا

برایه؛بهدختریکهاکنوننشانشدیاندیمپایاناوبهنانسی

نیمهچپصورتشداردوشایدروزیاورادرمتروبریند.در

قسمتمیا ای  به نتیتوان رسی  یجه ماجراکد ینانسیه

اهمیبرا احساسا درش رستورانیاو تداردوعدمابراز

ست.یموضو نیتیاهمی بربیدل

توانگفتقصهصور موضو دریکجم بندیکلیمی

به باید که چنان آن نویسنده هرچند دارد؛ توجهی جال 

نمی ورود درونیا مرد بکروحیا و و باند درگیریمرد ه

ایپردازد؛درستبرعک گلشیریدرقصهنقصصورتشنمی

 شر آنرفت. که همانطور فال قرال که راویبا شد ذکر

سری وگذراخوانندهرادرجریانوضعیتخودقراریهابک

دورانمختلفمی شکلیشتابزده به و درا یزندگدهد را

زندگی و پاره پاره و نامنظ  مییانامهخطی شر  دهد.وار

 همه ومقدمهها یاگویی قصه پایانی قطعه برای است ای

بهآغازداستانونقصصور  را جریاننانسیکهدرواق ما

مسئلهدهد.راویدرآغازوپایانقصهرویای راویپیوندمی

فوکو می است  اصلی درونمایه قصهکه میانه در اما کند

ماهمسئلهپردازدوآنچنانبامیا یگزندبیشتربهشر 

درگیرنیست.ا یگرفتگ

توانگفتپ مادرنیزدرداستاننمودبسیاریداردومی

ازراوی شخصیتبرجستهداستاناست.اوبرخوردخاصیبا

مشک فرزند داردوبااینکهازای نقصناراحتاست به

داند؛دوپسر میقولخودراویآنرانوعیزنجیربی خو

می فرزند و او اتحاد باع  که همسرچیزی خال و شود

می پر را عالقهنامهربان که همسری وکند؛ ندارد او به ای

می یکنقصجز یطرد خاطر به نکتهفرزند را اما کند.

عمل قصه لطیفکاصلی احساسا  و است نانسی رد

دوسکودکانه که است راوی شیفته قدر آن او داردا . ت

رنگمیه  صورتشرا ناراحتیشک اوشود. کندووقتیبا

شود برایجررانصورتشرازخمیپسرومادر مواجهمی

رسدمحوراصلیشریهراویشود.بهنظرمیکامال کندتامی

داستان نانسیباشدوکاریکهکردهونامیه کهبهقصه

صور راویبه بر عالوه است  شده نیزداده صور نانسی

گردد.برمی

 از خصیصهیهاداستانصور  که مونروست توجه قاب 

ایسادهوروانباکششخاصاورادارد؛قصهیهاقصهاغل 

زند.مونروبهرودمیا رادرجاییکهانتظارآننمیکهضربه

شد.کیرمیسرخرابهتصومهینباصور یدغدغهمردیخوب

دبتوانگفتنگاهیند.شاکیزمکزنقصهتمری رویهمنن

بینو متمریشتررویسنده راوکمادر ترسیزباشدتا با او  ی.

یانیدهدوبابی مکا شبهقصهی/مادر/نانسیمثل راو

راومتفاو  به نقصشمیتر نقصماهیو به او نگاه پردازد.

نالهیراویگرفتگ آهو با  یایهاموجوددرقصهیهاهمراه

بای قصهاست؛قصهمردیتهمثرتاک نیستواینینیچن

ن یصور  سرخ خانهکمه از داشت خاطرا تل  وجود با ه

یانهیدآیندوشاکایگرددتاآنرااحیا بهآنجابازمیپدر

 ■زد.یاوی قسمتخانهبیتره درروش 



 نوشت یپ 
جاللسخنورهادبی ترجمهیمریگلیگز درسنامهنظر -۰

.۰۰۹ ص۹۹ودیگران اختران 

 .۰۰۹همان ص -۳
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 خوانی چیست؟ تاب و کتابکسهم نابینایان از  
 «حسی برکتی»



 وکدر مسا   تمام عرصهنار روی پیش اگرهای و اما

م صنعت و کادبیا  ه کتوب شده فرامو  گروهی شور 

ودستشانازای نعمتاندبستهتابکهدلدرگروکهستند

بهراستیسه نابینایانازک تابوکتابخوانیکوتاهاست.

 چیست؟وبهای قشرازجامعهچقدرپرداختهشدهاست؟

رابری میالدیخ ۰۹۳۰درسالبری هلو یکزمانی

دانستچهخدمتبزرگیبهجامعهرد شایدخودنمیکابدا 

ند.امروزهبسیاریازنابینایانبایادگیریکنابینایانجهانمی

توانسته خ  ای  از استفاده علمیو جامعه با همگام تا اند

الرتهتاببهرهکشوربهپیشبیایندوازموهرتک مندشوند.

هکشیشآلمانیکریستوفرکتوس پاستورارنستبری خ 

درترریز)بهسال ۰۳۹۹اولی مدرسهمخصوصنابینایانرا

مر خیریه مؤسسه عنوان با آموزشیکشمسی تربیتی ز

هآشناییکرد واردایرانشدوازآنجاییکنابینایان(تأسی 

زبانیهایازمندیندتابتواندتمامافینروکاوبازبانفارسی

محمدعلیخاموشیرابهوسیلهآنبرطرفنمایدفردیبهنام

رد.ککمکمی خ فارسیبهاوکدرت

التیه برسرراهنابینایانوجودداردوکدرای مسیرمش

گیرد.بهطورتابخوانیبرایای افرادبهسادگیصور نمیک

انددرجنگوحوادثدیگرنابیناشدهمثال برخیازنابینایان

بهدرستینمی اثرجراحا وارده  بر توانندازح المسهو

همننی برخیدیگردرسنی باال انگشتانخودبهرهبررند.

می یادگیریخ نابینا ازبری شوندو است. برایشاندشوار

شورمانکنیزدربری تاببهخ کسویدیگر صنعتچا 

م نسرتدچار به طولسالکییهاکتابعایریاستو در ه

شوند.تردی میبری میبهخ کشود تعدادمنتشرمی

بری ت ویژهباخ کجمالی:ناشرانازتردی آثارشانبه

.نندکاستقرالنمی

انجم کاعلی مدیرعام  و ر ی هیئتمدیره جمالی  رر

ال موجوددرصنعتچا ونشرکنابینایانایران دربارهمش

براینابینایانگفت:متاسفانهناشرانازتردی بری یهاکتاب

 به کآثارشان خ  با ویژه ت  نمیبری  وکاستقرال نند

آثارمی صاحران از انتشار اجازه و التالیف ح  باید گویند

براست.ارنیزدشواروزمانکگرفتهشودوای 

هاگرآگاهیدرنویسندگانوشاعرانکویبااشارهبهای 

آثارشانرابااطمینانبرایتوانندیمهکشوربهوجودبیایدک



دهند بری تردی بهخ  قرار موسسا مربوطه اختیار در

 گفت:مولفانرودیمال درای زمینهازبی کبسیاریازمش

دی اثربههترکتهرابیاورندکدرآثارشانای نتوانندیمآثار

تابگویا)صوتی(بالمان استوازای طری کویابری خ 

نند.کشورمانراآسانکتاببرایای قشرکتولید

چا  مدیرعام انجم نابینایانایرانهمننی ادامهداد:

ال خاصخودکبسیارهزینهبراستومشبری تاببهخ ک

نابینایاننمی از ای هزینهرا الرتهما داردو گیری وتنهارا

 میکقیمت لحا  آثارمان فرو  در انتشاراغذ الرته شود.

حرتابک نیز ناشران سوی از صوتی وکهای است تخوبی

برخیازمولفانمی اما توانددرای راستامفیدوموثرباشد.

 دارندوکانبهصور صوتینیزمشمتاسفانهباانتشاراثرش

دهند.اررانمیکاجازهای 

هدرک مدیررواب عمومیانتشارا سورهمهرنیایمحیدر

المللی بی  نمایشگاه دوره نشرکچهار عنوان به تابتهران

اشارهبهای  هدرکبرتربرگزیدهشدهاست درای زمینهبا

یهاکتابتولیدکترونیکلایهاکتابای نشردرادامهمرح 

دردستور را عنوانارداشتهکگویا جامعهمخاطرانکاند  رد:

میتابک گویا های در و باشد وسی  بسیار دیگرکتواند نار

اقشار قشرنابینایانراه تحتپوششقراردهد.

 نمایشگاه در داد: ادامه تازهکوی از امسال تری تاب

هایگویاینشرسورهمهررونمایینیزرونماییشد.ای تابک

ای ردهکاندوتال اثررسیده۲۰حالبهبیشازبهتاهاکتاب

حرفه صداپیشگان و گویندگان برایاز آثار مناس  و ای

نی .کهااستفادهبرگردانآن

آثار یترتازهمدیررواب عمومیانتشارا سورهمهردرباره

در«شنام»و«دا»همنونییهاکتابای نشرگفت:صوتی
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ازایههایگویاهستند.همننی مجموعتابکحالتردی به

هایگویاهستند.تابکدرمسیرتردی به ودکهایداستان

 خاطرنشان راکایمنی ما مخاطران جامعه از بخشی رد:

تش کنابینایان مهردهندیمی  سوره همنون بزرگی نشر و

ثریوتوجهبهتماممخاطرانشراسرلوحهکبایدجامعهحدا

ارخودقراردهد.ک

ن ای  به باید کالرته داشت توجه ه  اهالیکته خود ه

ویاصوتیموثربری ادبیا نیزدرانتشارآثارشانبهصور 

راهگشاتواندیمگیریصاحرانآثاردرای زمینههستندوپی

وموثرباشد.

ارسری:نابینایانبهعنوانقشرفرهیختهجامعه اهمیتکش

زیادیدرادبیا دارند

ش توجهکحمیدرضا درباره ادبی  منتقد و شاعر ارسری 

قشرهایمختلف ادبیبه آثار مولفان و نویسندگان شاعران 

اظهار متاسفانهچنی مالحظهکجامعههمنوننابینایان  رد:

ریدربی اغل اهالیادبیا وجودنداردوشاعرانوکوتف

نیستند هآثارشانبرایقشرکنویسندگاندرای حالوهوا

دالنقاب استفادهقراربگیرد.روش 

ویادامهداد:الرتهاهالیادبیا مقصرای مسئلهنیستند

 اساسا و قدر به موضوعاتی چنی  روی درستکبر و افی

صور وترلیغاتی شاعران از بسیاری و است نگرفته  

 پیدا را آگاهی ای  موسساتیوجودکاندنکردهنویسندگان ه

.کنندیممنتشربری هآثاررابهخ کدارند

هنابینایانبهعنوانقشرمهمیازکارسریبابیانای کش

 کجامعه تحصیلعمدتا ه درکافراد هستند  فرهیخته و رده

 کادبیا  عنوان دارند  بسزایی اهمیت بسیارکشور م  رد:

کشومیمخوشحال بهخ تابکه برگردانشود.بری های 

هکمجموعهاشعارراه درنظرگرفتیهاتیظرفالرتهباید

تاچهاندازهمناس ای قشرازجامعههستند.

دالنجامعهازای شاعرومنتقدادبیگفت:برخیازروش 

بودهابتدایزن صوریدگینابینا مشخصا ظاهریو با اندو

طولزندگیاندگانهیبجهان در ای افراد  از برخیدیگر اما

.کنندیم ورنگ حج و...رادراندشدهدچارای عارضه

کنندینمهتصویرهایعینیراروایتکاشعاریدیآیمبهنظر

بهسمتتصویرهایذهنیرفته  نابینایاناندبیشترمناسو

هخداوندکاوتیکاست.الرتهدرمجمو باتوجهبههو وذ

برایشانقاب تواندیمردهاست تماماشعارکبهای افرادعطا

باشد. فه ودر

 انتشار زمینه در مرتابکهمننی  نابینایان  ویژه زکهای

)رودکنابینایان موسسهکشور تنها صور کایاستی( به ه

همتگماشتهبری تاببهخ کتخصصیبهچا وانتشار

مر ای  کاست. مه  یتربزر ز و تولید پایگاه نندهکتری 

ت گویاوکبینایان)اع از کمناب مطالعاتیویژهنابینایانو

.رودیمشوربهشمارک(در یرب



 غرفه یکرود»خوانی : » معرفی ویژهیهاتیفعالبه

پردازدیمتابکنابینایاندرنمایشگاه

مرکد مدیر خوانی   محمد کتر زمینه«یکرود»ز در نیز  

گفت:بری زدرتولیدآثارادبیبهخ کنحوهفعالیتای مر

کای مر دریافتفای حروفچی شده پ از ازهاکتابز

ودرکندیممنتشربری هارابهخ ا آنناشرانوصاحران

.دهدیماختیارنابینایانقرار

 هزاران سال در کرد: اضافه کوی در منتشرکتاب شور

شودیم تعداد تنها درکو نابینایان برای آثار ای  از می

دستر است.

مر رودکمدیر کز مریهاتیفعالی تجاریکای  غیر را ز

 کعنوان را اطمینان ای  ناشران به گفت: و هک یدهیمرد

 از و باشی  آثارشان دار  یخواهیمهاآنامانت یها یفاتا

توبخودرادراختیارماقراردهندکحروفچی آثارادبیوم

نند.ککمکشورکدربری یهاکتابوبهنشر

خوانی ضم استقرالازورودناشرانیهمنونسورهمهر

گویا(ازصوتی)یهاکتابگویاگفت:تولیدیهاکتاببهتولید

ماستودرحالحاضرآرشیوغنیازای یهاتیفعالدیگر

تابگویاکدستآثارداری .وروددیگرناشرانبهحوزهتولید

هاتیفعالیستوماازای گونهکزرودکدرراستایاهدافمر

  یکنیماستقرال مطالعاتیکچرا مناب  افزایش باع  ه

.شودیمشورکنابینایان

ازعالقهک بینایانکوینابینایانو را مندتری گروهشور

 مرح  کدر عنوان و دانست ازکتابخوانی نفر هزاران رد:

 حالکنابینایانو مقاط مختلفدانشگاهیدر  بینایاندر

 و هستند واندتوانستهتحصی  علمی خوب درجا  به

تشنه ای قشرازجامعه  بایداندمطالعهاجتماعیبرسندو و

 ■نی .کرادرای زمینهیاریهاآن
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 «ها از الی لیوان»عناصر روایی در مجموعه شعر  بررسی 
 «یمرادغزال»؛«ساراناصرنصیر»سروده



نصیرشام ساراناصرسروده"هاوانیلازالی"مجموعهشعر

استشعر۹۰ است۹۹در رسیده چا  به بیشترصفحه

ژهیوبهکنندپیرویمیازمنطقیرواییشعرهایای مجموعه

هاکهدرآناندشدههانامیدهآخرکهباعنواننامهچهارشعر

داردتاشاعر.شاعربیشترنقشیراوی

شنرهشرو شد ازچهارعش»

م شرو شدیپنجرهعش ازنگاه

عش آمدازتمامخیابانعرورکرد

(۹۳صفحه۹ی)نامه«هارامرورکردآمدتمامحادثه

اس راوی انوا  از نصیر ناصر میسارا درنمایدتفاده اما

راویاولشخص از که شعرهاییکه

کندجذابیتبیشتریدارنداستفادهمی

مخاط ارترا بیشتریو نوعیبا به

ازنماید.برقرارمی نو ای استفاده

برراوی اینکهتکنیکیاستکهعالوه

تحت بیشتر مخاط را احساسی بعد

موج روانیوبلکهدهدقرارمیتأثیر

میسادگیشعر که«همودایجتیک»انتخابراویگردد.نیز

تجاربشخصیوذهنیخودرابهعنوانشخصیتیازداستان

 تیفرد و تیذهنشعر درواق  یاساس کندومحورتشری می

است نشان خود یهست عناصر با وندیپ در هکشاعر  را

دهد.یم

درگذاشتمرادربهشهرمراگرفتو»

خررگذاشتچایمرابیهایازباغ

آنکوچهرابهنامخود زدکهگ شوم

ناممرابرایابدرهگذرگذاشت

ولیآمددرختباشده پایم 

گذاشتدر ترر پشت  چوبی )«استخوان شماره ۲۰غزل

(۹۹صفحه

بهشیوه بههای روایت در ارترا  برقراری برای کاررفته

ناگریمییکعملکردراروایتعنوان درشعرنیزهمی مند.

شناسیوتئوریداردازمنظریمتداولدرنشانهارترا وجود

ادبی روایتیکداستانیابخشیازیکداستاناست.ممک 

عناصر از استفاده شود تصور یا نوشته آورده زبان به است

زمانی و رق مکانی روایترا که وقای  سلسله توصیفو و

ژهیوبهتواندبخشیازیکشعرباشدروایتنیزمیالرتهزندمی

شعر چیدماندر که گونواژگانزیر هبه کامال ای که است

توصیفمکانیوجوددارد.حرکتو

دستبهکاربزرگیبزن امگرفتهتصمی »

ذارمل حوضگسرمرابامگرفتهتصمی 

گو تاگو بررمو

بگوی هایمردنبعدبرایتازتجربه

ازمردن

بیتومردن

(۹۹صفحه۳ی)نامه«ازبیتوخودمراکشت 

ای روایتسرک در ر الیس گری بیشتر شعر مجموعه

بیشترخطیاستهاتیروااستوفرم

هایبره زدنروایتوشاعرازتکنیک

هایمدرناستفادهنکردهاستیاشیوه

اوتوانستهباتوجهبهموزونبودناشعار

استفادهاست سرک ای  از راحتی به

واق  در شعرنماید ای  هنری وجه

نحویحاص بره  قواعد نیستشکنی

بلکه از ویهاتیظرفاستفاده وزبانی عناصر از استفاده

شعریآثار راحفظکند.هایادبیتوانستهاستوجهآرایه

کیفسفیدزمانهرابستونشستو»

بلندشدبروددرتهجهانبوزد

دوبارهبشویوینیبهشبلندشدکهتو

تاز هبهار بوزدای ارغوان سمت شماره«از ۳۹ی)غزل

(۹۹صفحه

بهشک رواییاستوشاعرنیزبیشترازروایتسازیفضا

شعراونمادهانیردرهاواستفادهازاستعارهالیتهبردیمبهره

بسیارمشهوداست.

آیاتشبگیردزنه بسوزدشعره »

کف باشیای جاتوخواه یمبیدارشو

ای شعررادرتوب ین بادگیجمست

۰۹)غزلشماره«وبایدتویشعرمگورک باشیامش ت

(۲۹صفحه

کهدرسطرهایهمانطورناصرنصیرسازیدرشعرهایفضا

کندحتیدرآغازی ه گفتهشدازمنطقیرواییترعیتمی

دارد وجود واکنشنیز کنشو دیالو   شعرهای از برخی

بیاندیگرهمرستگیابژکتیوباترفندیکشاعردرواق  به یا

سارا ناصر نصیر از انواع راوی استفاده 
شعرهایی که که از راوی  اما در نماید می

کند جذابیت  استفاده می اول شخص
بیشتری دارند و به نوعی با مخاطب 

 نماید. ارتباط بیشتری برقرارمی
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رشت هیافت  ای موضو از زنجیرها یا یکوضعیت هیا ازای

یاحساسا کهبتواندقاعدهداندیمکندرخدادهاراایجادمی

زنجیر یا یکوضعیت هدر باشد.ای رخدادها بهاز منجر تا

.یخاصیشوندتجربه

دلشنشسترویهمانصندلیدوباره»

سهتارمنیست؟سهتارخواستکجاییچرا

قدر؟چهچهسازخوبواصیلی.

مالخود 

ولیسهتارتویاد...

«نهیادگارمنیست

 بریهینظرارسطو را محاکا »یپایهادبیخود )تقلید«

وهماهنگیرا لفظ کندوسهعنصروزنایقا  واقعیت(بنامی

می محاکا  ابزارهای و شعر ارکان و  اسا یاربشمارد.

 سه در را شعر اصلی انوا  حماسه  گروهارسطو

 راژدی ت بندیکمدی  اگرکندمیطرقه ازو نوعی را شعر

بدانی  شعرهایمیروایت راتوان مجموعه هایتراژدیای 

دانست.کوتاهیدرقال غزل

ا کن رفتهبودم آمدم بروآمدمکهراهی»

توستزخ م دراستخوانبویخونگرفتهبستر 

بویزه غ گرفتهاست؛خانهدستک گرفتهاست

توستکهه چنانایهیم ای  تازخاطرا کهنه

ولییکینرود؛آنیکیکهبودب نرودآمدم

غزل)«توستقصهراگرفت؛خونزبانبیزبانخونتمام

(۰۹صفحه۹شماره

تکیه وای مجموعه احسا دارد اشاربر از بهایهفارغ

آنفکریاستوشایدبتوانهایمنظاهایاجتماعیوپدیده

یهادغدغهنگاهزنانهوفارغازای اثردانستیهایژگیورااز

ای بزر  ویژگی دیگر عاطفهنیز بیان است. مجموعه

به واحساسا  شعر مجموعه ای  در هرچیزی از آنبیش

اندیشهجایخالیمسا  اجتماعییاپرداختهشدهاستالرته

■درآنجستجوکرد.توانیمنیزرا



 منابع:
یاردیرهشت رسانهوهنرناشرنصیر؛ ناصرساراها؛ازالیلیوان

اولچا ۰۲۹۰تهران



 

 9394 مردادماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |شصتم شماره 11

 «جویسجیمز » اثر «خواهران»نقد و بررسی داستان کوتاه  ی جلسهگزارش  
«گرامیانناهید»



کارگاهنگرساریباحضوراعضایای کارگاهنقدداستانه 

 کوتاه داستان بررسی "خواهران"به جوی "از "جیمز

سرپرستکارگاه پیرامون پرداخت.نخستحسی اعتمادزاده

ب رسندکههایلیخای داستانتوضیحاتیدادوگفت:شاید

واقعیتای استکهگاه انتخابکردید؟ ای داستانرا چرا

کردنموضو برایشودیمدیده کهنویسندگاندغدغهپیدا

وی موضوعیجکهجیمز ینیبیموزخل داستان دارند.امر

یداشتکهیمایهقراردادهوآنقدرتوانابهظاهرسادهرادست

از استفاده با و کند. پرداخت خوبی به را آن توانست

داستانیداستانیهاکیتکن واژگان  چیدمان حتی و نویسی

 ای  به زیرایی به وجاهاییخل کند. چی شده نقطه که

واقعیهمانجاست.یهاحرفجملهکام نشده توجهکنید.

جنرهروانیهاتیشخصشناسیمسئلهروان بسیارمه است.

 پسر برقرار کشیشو بی  که ارتراطی  کندیمپسر و

بهنگاهپسرومردمنسرتبهکشیش چقدرجایبح دارد.

و روانی حرکت باشی . داشته توجه

پینیدگیکهدرای داستاناست در

واق حرکتیبرایماست.باهرنگاهی

 یتوانستیمکهای داستانرابخوانی 

از نقد پنجاه بیشاز شاید نقدکنی .

 است. شده داستان ها یایهمهای 

 شاهکاراست.اثرهاکهای گونهشودیمدریکجملهخالصه

نویسندهحرفخود راامامخالفنثرادبینیستی . همان 

دررابطهبادهدیمیکهبعدهایاولزد سکتهسوم.ونشانی

ست.چراکهزبانگفتاراستوعادیاچراغو...بسیارعادی

 هرکندیمصحرت از دور به پینید. گونهگونه هیچ گی.

همهچیز .آنقدرخوبشودینمتوصیفیاجز ینگریدیده

همه و را همه گویا که معرفیکرده در یشناسیمک را .

.کندیمداستانتوضیحا وتوصیفا زیادمخاط راخسته

گذاراوبنیانضمنا  وجیمزجوی همهرارعایتکردهاست.

ای داستاناوسیالذه لرتهسیالذه است.ایهاداستان

 نیست.

 از اعضاییهاصحرتپ  اعتمادزاده  حسی  مقدماتی

 د.نشستبهاظهارنظرپرداختن

تمرکزکردم متوجههاتیشخصوقتیرویبهشته ونداد: 

ندارد. اضافی جمله هیچ شد. نوشته عالی بسیار که شدم

تاکید که آمد نظرم به است. چالشبرانگیز بسیار داستانی

معنی به بلکه واقعی بودن فلج نه کشیش  بودن فلج روی

بدکاریاگناهکاربودناست.دررابطهبانامخواهرانبرایای 

نام ارتراطیمیان چه خواهران؟ چرا که دارم سوال داستان

 داستانودرونمایهداستاناست؟

نشانهیا اکبریان:رو به توجه بههایبا نویسنده که ی

مخاط داد پیبردمکهجواندچارچالششدهاست.الرته

وبحران نشانآشفتگیشکندیموقتیجامدردستکشیش

روحیپدرفلی است.آنمغازهبهظاهرپارچهفروشیکهدر

اص چکمهفروشیست آنه بحرانکشیشاست کهنماد

یهاقسمتیکجامعهایرلندیستکهدره ریختهاست.

نقطهچی وجایخالی مراوادارکردکهچندی بارداستان

بخوان .درمجمو  د.راویپ سختگیریبویسندهینورا

روایت به مر کشیشاستکه دروپردازدیماز را همه

 د.کنیمذه خودمرور

فیروزه اصفهانی: یهاقسمتبه

جال توجه کردم. چی توجه نقطه

 لواصال استکهنویسنده موضو را

یازداستانکهراویازنداد.درجای

 دردیگویمآفتاب رفت  راه از و

مر از گویا کشیشآفتاب   

ولیباای ای کهچیزهایزیادیازاویادگرفتهباست.راضی

 اوصافگویاازرفتنشخوشحالبود.

جوانکآموز حسین کاوه: به پیرمرد درستاستکه

پسر دادیم انگار اما حاالکها یآزاد  و دستداد از را

 نظر به است. شده رها که انگار مرد  کهرسدیمکشیش

 پسر و با روابطی و داشته اخالقی هابنهکشیشانحراف

توجهکنی بهیکنشانهکهدرمغازهبهظاهرپارچه داشته 

 میبنیهاچکمهفروشی  ای گانه یرداشتفروخته. طور

ذهنشودیم پسر در کشیشکه اینکهدیگویمشبه با

چیزهایزیادیازتویادگرفت وشاگردتوبودم اماتومعل 

عمر  روزهای آخری  در ه  کشیش گویا نرودی. خوبی

بههمی دلی شودیممتوجه رهاهمهچخواهدیمو را یز

 کندوبهجایدیگربرود.

جایسوالاستکهبخاریخالی یبراداریوش عبادی:

نشانهچیست؟بهبخاوندشیمچسیت؟همهخیره ریخالی.

موضوع  اصالًجالب توجه است که نویسنده 
را لو نداد. در جایی از داستان که راوی از 

و از راه رفتن در آفتاب،  دیگو یمآفتاب 
 ست. گویا از مرگ کشیش راضی
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شودیمیازداستانازکشیش بانامجیمزیادهایدرقسمت

پدرفلی .کهبازه جایشودیمدیگرگفتهیهاقسمتودر

 کشیشمتوجه یکجایشودیمسوالاست. کار که یاز

اعترافکردنشه مشخصلنگدیم وحتیبا پ شودیم.

یکجا یازکار نقصداشتهاست.باتوجهبهای کهحتما 

جیمزجوی اولی نفریبودهکهسیالذه کارکرد انتظار

داستان باشد. شناور داستان که داشت 

درذه راویست اماشودیمکهشرو 

 دیگردرروندیموقتیبهمنزلکشیش

 ذه ا نیست.

یابتداراویازهمانناهید گرامیان:

و تل  فضای وارد را مخاط  داستان 

 کندیمناامیدی جلوتر مت  چه هر ورودیم. تل  فضای  

مر کشیشبرداستانبیشترسایه درافکندیمسنگی با .

قرارنیستشودیمهرآنچهکهدیده یشویمادامهمتوجه

ظاهر تفاو فاحشدارد. زیری با الیه بلکه همانباشد 

فروشی بنه تابلو کفش فروشگاه رااما ما تناقض ای  گانه.

یمیکتدکهکشیشه آنکشیشمقد وعاریراهنمای

 باشد. جامعه استراهنمایافراد قرار نیستکه گناه به)از

.(کندیمازانفیهه بهعنوانیکمخدراستفادهرسدیمنظر

دکهازاوچیزهایخوبآموخته اماتاکیکندیمراویتاکید

 که هابنهآقایکاتر  ه س و با بازیکنند سالشانباید

 کشیش  خواهران دارد. دیگری برادر نگاهشانحکایت به

 ای که با است. قدی وار دردانندیمهمنناننگاه ه  او

کهنهبهکشیشواتاقکاعترافنشستهبود امانگاهقدیمیو

بهدنیایهاآن.پدرمقد کهبایدهمیشهمقد باشد دارند

 پا اندنگذاشتهتجدد سوار تابستان که بود قرار یهادرشکه.

پوسیدهدرحالفروریخت استجدیدشوند.بقایایکهنهو

تیروا.زنندیموای خواهرانهمنناندرآندنیادستوپا

گونهوهیچاولشخصبهخوبیبهپیشرردداستانکمککرد

پر روایتیدیدهنشد.داستانازتعلی خوبیبرخورداربودو

خوانندهراتاپایانتشنهنگهداشتکهبریندباالخرهماجرای

بیان ماجرا واض   خیلی ه  باز الرته که بود؟ کشیشچه

 د.مانیمودرهمانالیهزیری باقیشودینم

ای داستانجایبح دارد.یهرجملهابوالحس س هری:

اندام داستانپیوستهو ندساختار م اعتقاد است. ارمکهوار

ی دکشیشمنحرفو اعتیاد ا نظر به باشد. اورسدیماشته

و استبامتزلزلشده همسو مر او ندارد. باور خود را

داری.م مر کلیساورشدجوانهمسواستبارشدسرمایه

بی  درحالاز قدر کلیساها ای زاویهدیدم. از داستانرا

.چتر رساندیمرفت استومر کشیشه همی نکتهرا

چتر اماشودینمنماددنیایمدرناست.پارچهفروشیدیده

رانماددنیایمدرنقراردادهاست.بههرحالداستاناسرار

 آنراخواندموبسیاره خوش آمد.ست.بارهااآمیزی

رمانایرج عرب: ده اندازه به کوتاه  بسیار داستان ای 

 اقتدار دارد. بح  نامدیهاداستانجای رازهای به رن

استوبهستکهدرآننهفتهامکشوفی

مدرنیتهاییپاس  داد. آن به باید که

داستانیوداستانمدرنبرایخودوه 

در برایمخاط جایبح میگذاردو

رازهای از که رازیرسید به باید نهایت

 گونه ای  در است.  هاداستانحیا 

دتوانینم کرد. محدود را ر اندیشه

در  در ادبیوساختاریهااسطورهتاریخی  درتواندیم 

ستاتحلی داستانکمککند.سمرولیس  دستاویزممتازی

در باشد. نظر بایدمد مر مولفه  برایحرکتداستان.

 هااسطورهمورد تحقی کرد. باید مسا  دینی ابزارها یاو

 معناهاتیشخصمدرنشناختداستانمدرناست.حتینام

ارترا هامد .راویشودیمگذارتأثیر.زبانداستانبخشدیم

به مردن از کشیشقر  است. کشیشداشته با تنگاتنگی

 پیدا نمازخانه در دیوانگی شودیمحالت یهاتیشخص.

نسرتبهشخصیتکشیشنظر باباکاتر و داستانمث عمو

متف طر  دارای داستان ساختار ندارند. ومساعدی کرانه

رفتهیحادثه ناتورالیستی سمت به استکه تند ر الیستی

 هاالو یداست. اطالعا  حام  و دراندمناس موثر که

ابندییمداستانجریان مناس برایشناختهاصحنه. ابزار

بی ستیز نه مناس   تقاب  است. باع داستان که دلی 

یهانشانهها یا.دابنییمحقای معنایابند.اشیامعناشودیم

ی داستان، ابتداراوی از همان 
مخاطب را وارد فضای تلخ و ناامیدی 

، رود یم. هر چه متن جلوتر کند یم
فضای تلخ و سنگین با مرگ کشیش 

 .افکند یمبر داستان بیشتر سایه 
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شخصیتاداستانمدرنسمرولیستی تعلی قویدارد. ست.

 سازدیمکشیشفلی محوریتداستانرا مداومیها یتعل.

؟چراجامداندیم؟باباکاترچهداندیمبرایاوست.راویچه

کهتنهادراتا اعترافبوددیلنگیمراشکست؟کجایکار 

 پا انتظار پایه داستانبر کار بهجنونکشید؟ .ردیگیمو

در جام شکست  است. جامعه آگاهی مسئول کشیشفلی 

خوبینیست.شکست جامآنه بهینشانهآ ی مسیحیت

همان فلی  کشیش اوست. کار لنگی فلی  کشیش دست

مقاممعهحاک است.اید ولوژینظاممعرفتیستکهدرجا

کاتر بابا کارانهبهجامعهتحمی شدهاست. فلی ونظامریا

 دیده را طلریاو مناف  تقطیر(.)سودجو یو هماندستگاه

تجربهکاترای استکهنرایدهمراهای گونهافرادریاکارشد

.دنیایکاتربادنیایراویکندیموخش خودرادرآتشتف

است. ست.امثالمتفاو  واقعی یکدنیای به معتقد کاتر

غذای یتحصورز  ) تنو  حتی و...  بره ران مث  کاتر(ی

کشیشاست. با راوی بودن خور ذه چرامخالفدم باید

جوانانراباای ریاکاریپرکرد؟جامعهدرمقاب تغییرعلی 

 .کندیمریاکاریمقاومت

حاضران حسی اعتمادزادهبهچندیهابح پ ازپایان

 به گفت: و کرد اشاره توجهیهاقسمتنکته چی  نقطه

دیگویمویکبرداشتبیشتریداشتهباشی .بارهابایدخواند

رد کشیشانحرافداشتهولیبرداشتدیگریای مسئلهرا

چگونهکندیم نویسنده را صحنه چیدمان که کنید نگاه .

تکتکا معناینتخابکرد. جوی جمال بار اصال یدارد.

ولی است. بگویدای داستاننماد همههااشارهنخواستهکه

بیابیدکهمفهومنداشتهدیتوانینمراایهمفهومدارد.هیچواژ

مفهومیداشت.دقتحتما باشد.اگرخورا رانبرهراآورده

او مر  و کشیش دنرال دارد. باز پایان داستان که کنید

یهاشهیاندنیستی .دنرالحادثهه نیستی .امادنرالافکارو

هستی .بایددیدمر وزندگیکشیشچهتاثیریهاآدمای 

.امروزرسدیمبرزندگیجوانگذاشت.حاالجوانبهشناخت

متفاوتیازای داستانیهابرداشتچه دیدمهابح درطی

 که بود قرار اگر داشتهیهمهشد. واحد برداشت یک ما

 بود. ضعیف داستان پ  دستمثال باشی   از جام افتادن

یکمفهوم به و یکبرداشتکرده مخاطری هر کشیشرا

 پایانواقعا رسید. در دارد. چندی معنا است. همینطور ه 

مخاط مدرنیهاداستاندرکن یمتاکید جاهایخالیرا

 ■بایدپرکند.
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 «بر تخت نشستن ضحاک» داستان ،نقاشی 
 «امیرکِالگِر»

 

 دُژخیم میهن های شانهبوسگان بدخیم اهریمن بر 
 نقاشی داستان به پیشی  شماره کردن»در نی  دو به

پرداختهشد.داستانسرانجامیشومبرایآنک که«جمشید

از خود و پ ست پیشهکرد برونرفتو او ایزدیاز فره

تلخی به مر را چشای جورسرشت  اَژیدها و ستمگری

دریافت.

گونهکهدرنوشتارهمان«بهدونی کردنجمشید»اشینق

 از یکی شد؛ گفته تهماسرییهانگارهپیشی  شاهنامه

در«بهتختنشست ضحا ».درای شمارهنقاشیباشدمی

.شودمیپیوستارداستانِنگارهپیشی بهروایتکشیده

دیگرشاهنامهتهماسریباهاینگارهای نگارهنیزهمنون

هنرمندانایرانیوباسرپرستیتری زبردستتال گروهیاز

بنیا بر ترریزیو تختنشست سلطانمحمد نچگونگیبه

ضحا کشیدهشدهاست.

درشاهنامهآمدهاست:

چوضحا شدبرجهانشهریار

بروسالیانانجم شدهزار

نهانگشتکردارفرزانگان

پراگندهشدکامدیوانگان

هنرخوارشدجادوییارجمند

نهانراستیآشکاراگزند

شدهبربدیدستدیواندراز

زبهراز...بهنیکینرفتیسخ ج

بزر  ایران اساطیری پادشاهان از را .دانندمی۳ضحا 

همان دَها یا اَژی ایرانی واژه شده عربی ضحا اما واژه

اژدهااست.دراوستا)نسکاِس َنتهایرانیان(ضحا بهصور 

آمدهاستکهاژدهاییاستباسهسرکهثَریتون اَژیدَها َ

.وای استعارهاوستاجنگدمی)ثَریدونیاهمانفریدون(بااو

س اژدهایی عنوان به ضحا   از از یکی سر  وزیراتری ه

اساطیریاست.هایاستعارهنغزتری 

بزر و معنایمار به اَژی)اژدر( واژه دو اژیدها از

بهمعنایگزیدنونیشزدن)ودرای واژه؛دَهَه کَهَ-دَها َ

معنای به استو تشکی شده نابودکننده( و گزنده با برابر

                                                           
۳
ایرانبه-  وسرزمی پهناور ایرانبزر همانگستره از منظور

زبانیایرانیدرعی گوناگونییهالحا تاریخیاستبافرهنگوشاخه

.شودیقومیکهایرانامروزیبخشمرکزیآنمحسوبم

بزر نابودگر» مار اهریم« سوی از نابودینس که برای  

کیوزادگان)آدمیزادها(گماشتهشدهاست.

اَژی«اَژیدَها َ»گاهیدراوستا اَژیدَهَک  )اَژیدَهَکا 

دَهَه اَژیدَها اَژدَها( باپاژنام)لق (ثریزَفَ بهمعنایسه

باسهسروسهپوزهو۲(.مردی۰۹-۲۱پوزهآمدهاست)یشت

ونهنیرنگوترفندکهازمردمباب ششچش ودارایهزارگ

است.

درشاهنامه ضحا پسرمردا استومردا برخالف

فرمانروایدشتنیزه استو بوده دادگر مردینیکو پسر 

اساطیریایرانبزر هایسرزمی از«دشتنیزهوران»وران.

پژوهشگران برخیاز است. بوده قرار آن )غرب( باختر در و

رانراسرزمی آشوریاندرباالدستمیانروداندشتنیزهو

دانندمی سرزمی  را دشت ای  برخی و پایی هایسامی 

با است همزمان مردا  فرمانروایی رودان. میان دست

و ست  به رو جمشید که هنگام آن و جمشید  پادشاهی

 درنهدمیتاریکی ننگی لکه با خود مردا  سرنوشت اما .

سانیبهنامپدرکشیهمراهاست.اساطیروتاری ان

وبانیرنگوفری  پدربنددمی دلبرسریرپدر۹اژدهاکا

 چش بهنامادریجوانکشدمیرا چنانکههمنونسریر  ؛

همهازفریفتاراهریم گجستههاای خودنیزداشتهاست.و

                                                           
۲
وازریشهمردناستو«مار»و«مرداد»ریشهباه «مرد»واژه- 

مردمیهارهیبهمعنایمردکهنامیکیازت«آمارد»بهمعناینابودگر.قوم

درموردقومآمارددرشماره است. یهامازندراناستنیزبههمی معنا

بعدیودرداستانفریدونبهتفصی توضی دادهخواهدشد.
۹
راباهمانصور ایرانیدرستشودرشک ازای پ ضحا - 

«اَژیدَهَه َ».دراوستاضحا بهصور  یبریکلیاوستاییشبهکارم

وباشدیم«ا»دارایواجگاهمشتر باصامت«َ-»آمدهاستکهمصو 

اژیدَهَکایااژیدهاکاخواندونوشت.ای توانیدرنتیجهاژیدهَکَرام

درآخرکلماتینظیراژیدَهَکَ درزبانپهلوی)پارسی«کایا َ»پسوند

ساک « »هابهصور آنآخردر«ا»صامتیاَ–میانه(باحذفمصو 

« »مانندنامَکبهمعناینامه وامادرپارسیامروزیای ماندیباقیم

نمونهای پسوندشودینیزحذفم امروزه کا». بههمی صور دست«

هایزبانیهادربرخیازشاخهتوانیهارامباستانیدرآخرنامنخوردهو

ایرانینظیرزبانتررییامازنی)مازندرانی(مشاهدهکرد بهعنوانمثال:

وَرِکا)بهمعنایبره( ویشکا)بهمعنایبیشه( وواژگانیدیگرنظیر:هوکا

ش زیرا(  پسر یا پسر معنای به رایکا )یا رِیکا سیکا)جغد(  )آهو(  وکا

)مرغابی ارد (و...
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بودهاست.)دراینجاداستانضجا یااژدهاکاکمیماناییبه

.(یابدمیاسدی و دراساطیریونانیداستان

اهریم ازپیشزمینهرابرایفرمانفرماییتاریکیبرزمی 

.جمشیدکهرفتهرفتهروچیندمیوبرچیدننژادکیوزادگان

ک ک گذاردمیبهتراهی تاریکایدروناژدهاکا آنسو از  

گدازدمی کاسته جمشید از ایزدی فره برونگرددمی. و

هایشک تری نکهجوروست رابهجوروواجور چنادرومی

وایرانیانازآنهمهست بهستوهداردمیممک برمردمروا

پروراندهآیندمی را اهریم کهازآنطرفبهخوبیاژدهاکا .

آهسته آهسته سیاه بوسه سررسید برای را زمان حال بود 

.بیندمیآماده

واماکدامی بوسهسیاه؟

ژدهاکا بعدازکشت پدروبهدستآوردنسریر همنونا

 اقدام ایرانیان تاز بر به تازی کهکندمیاژدری جمشید .

پای توانایستادگینداردوفرهایزدیازاوبرونرفتهاست 

 گریز شاهنشاهیگذاردمیبه بهو ایران بزر  )ام راتوری(

 ای هوکای)جغد(شوماساطیرایران.افتدمیدستاژدهاکا ؛

پینا جنگلیدرژرفایشریهایشاخههوکایینشستهبر

ایهتیرهوسیاهکهباهرهوهویخود ت هربامدادوس ید

.انداختمیرابهلرزه

وایرانوایرانیان.خردمندانبهپستوماندمیحالاژدهاکا

وروندمی میانمردم  در کامشانپراگنده و دیوانگانکار و

ای  همه شادمانه نظاره به تل  و تَ  نیشخندی با اهریم 

رویدادهااست.

نزد به را ارنواز و شهرناز دخترانجمشید؛ ای میان  در

 اسار ویدربرندمیاژدهاکا شهربانویایرانیبه ای دو و

.آیندمی

ریفت اژدهاکابرایکشت مردا اهریم بدخواه پ ازف

جوانی پیکر در دوم بار برای اینرار خداتر   و نیکمرد

 وی نزد به زبردست  آش زی و راآیدمیخردمند خود و

 ساخت  در هاخور هنرمندی شاهانههایخورا و

.کندمی.پ اژدهاکاویراسرآش زدربارخودشناساندمی

 رنگینیبا ازایهخور اهریم سفره خو وخوشگوار

وچشدمی.اژدهاکاکندمیپرندگانوماکیانوچارپایانآماده

خوردمی آشامدمیو خو  ای آیدمیو و چشایش. به

تاروزچهارمکهگرددمیکامگیریوکامرسانیهرروزدوره

جوان به رو خوشان و شاد چنان و پروریده و سیر اژدهاکا

کندمی اهریم کههرگویدمیو و م ! از داریبخواه آرزو

 آن شودمیخواستار بر رس هایشانهکه به بزر   پادشاه

سیاهاهریمنیهایبوسهوپذیردمیبندگیبوسهزند.اژدهاکا

.آیندمیماچماچفرودهایششانهازلرانشومجوانبر

 بر گشتو ناپدید جوان آن ازهایشانهپ از اژدهاکا 

امانهچنانکه-راناهریم  دومارسیاهرو یدجایکرودل

پینا  و ه پینیده ساقهدر مشیانکهمنوندو مشیو

.-مهرگیاه

.مارهاراازب افتدمیوتر براوشودمیاژدهاکاپریشان

وسربررویندمیدومارسیاهتردیگرهاآنوبازجایبرندمی

سرخوآتشدان.اژدهاکابیشتربهتر هاییچش  باآورندمی

افتدمی پزشک آورندمی. سودی ه  باز اما پ کندنمی. .

اینراراهریم برایبارسومدرپیکرپزشکیماهربراژدهاکا

 سفار گرددمیپدیدار بریدنکندمیو بر بنا چه هر که

 بر دوباره مارانسیاه دارویای رویندمیکنند و درمان و  

ان تنهامغزکیوزادگانجواناست.برایآنکهمارهاگزندیمار

 ننرخانند  سر گزیدن به و دوبایستمینرسانند روزانه که

جوانراکشتوازمغزآنانبرایمارانخور ساخت.

ای  اهریم برایبراندازییشدهزمینهچینییچارهو

تخ وتی کیوزادگانبود.

 حمید امروزی  ادبیا  شعردر درآمد پیش در مصد 

 نام به کاویانی»معروفش «درفش سروده در ۹«ایرانشهر» 

:سرایدمی

نف درتنگنای زمانیدور/درایرانشهر/همهدربی /

محرو /همهخامو /وهرفریاددرزنجیر/وپایهاسینه

پربودول خامو  آرزودربند/.../فضایسینهازفریادها

هک بیدار/نهک راقدر گفتار/همهدرخواب/ن/.../

بر / اژدها دیوخو نشسته /.../ اندر کاخ به خامو / همه

                                                           
۹
ایرانشهرنامیبودکهبراینخستی بارازسویاردشیربابکان؛- 

بنیانگذارشاهنشاهیساسانیان بهطوررسمیبرپهنهوکشورایرانبزر 

به«ایران»کهتحتشاهنشاهیشبودهاستاطال شدوپیشازآنواژه

 ِجَهدراوستاآمدهاست.اَ یریَ نامیاستکهقومصور اَ یریَ واَ یریَ وَ

اَ یریَ »آریاییپ ازورودبهفال ایرانبهای سرزمی اطال کردند.و

ایرانویچ یا توانیخاستگاهقومایرانیاستکهم یتریمینامقد«وَ جَه

درآنراسرزمی اصلیایرانمعناکرد.پژوهشگرانبسیاریای سرزمی را

م باستان خوارزم در برخی و ایران دانندیخاور ایران ویچ چون .

ودرشد ینخستین اقامتگاه ایرانیان بود از اماکن مقدسه شمرده م

همی ایرانویچاستکهجمشیدشهرورجمکردراساختهاست.ایرانیان

سالپیشاززادروزعیسیمسی ازایرانویچمهاجر ۰۹۰۰آریاییدر

بهسویسغدومرووآریاناوهلمندوپار وهگمتانهوبرخیازنمودند

ها)یعنیسکاها(نیزراهشمالدریایورکانیراپیشگرفتندوتاشمالآن

صفا  اله ذبی  دکتر ایران  در سرایی )حماسه پیشرفتند سیاه دریای

(.۳۲صفحه
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لرانش / بیدار ک شود مرادا / رویتختخویشت هشیار

زچش وگو او / نماندهدور تری پنهانتشنهخونبود/

هاش جنرش/.../درآندوراندرایرانشهر/همهروز چو

همه / خوردصر وظهروشامِهاش تار /.../ غ سرشار ز

پیر/مدامازمغزسرهایجوانانای  اژدها ِ دوکتفِ مارانِ

/ بهسرشوریستتوفانزا جوانانرا / جوانمردانایرانبود

ای اژدهکپیر و / بندبندگیبیزار ز دل/ امیدزندگیدر

بی وهراسشازجوانانبود...روبیشتر/ازای دانستمی

 ■ادامهدارد...
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 داستان ،عکس 
«مرضیهاسدی»؛«ویلیامکلی »عکا 

 

گالری"فرنان لژه به ویلیام کالین: بهاز بیرون! برو ها
"هافکرک !معماریفکرک .بهخیابان

است.شمارابهخندهواداشتهای عک درنگاهاول احتماال 

ایکودکانهباخشونتیح دارید...کناره قرارگرفت چهره

ایآرامبانگاهیمعصوم فضاییتمسخرآمیزمصنوعیوچهره

حاال   ای  تمامی بدانید است جال  و است کرده ایجاد

.استشدههماهنگساختگیوازپیش

ف عکا و نقا   کلی   معروفامریکاییویلیام یلمساز

خیابان از یکی در عک را ای  نیویور  .استگرفتههای

هاخواستتاباتفنگشاناورانشانهبگیرند وقتیویلیامازبنه

هردویشانزدندزیرخندهوبعدباکمالمی پیشنهاداورا

پسربنه است مشخص عک  در که همانطور پذیرفتند...

دراکردهتاخشونتوعصرانیتراسمتچپتمامتال خو

درحالتچهرهوبدنشنشاندهدوپسربنهسمتراستبا

اینکهقصدداشتنگاهخشمناکیداشتهباشدامانتوانستهوما

می معصومیت فق  او ودر خجالت کمی حتی و بینی 

کمرویی...

مطمئنا اماهدفویلیامکلی ازگرفت ای عک چهبوده؟

کندانندهرعکا دیگری باهرتصویریکهثرتمیاوه م

شاید نوعینگر است... یا مفهومو پیانتقالاحسا   در

رادرگوگ سرچکنیدو"ویلیامکلی "بهترباشدهمی حاال

متوجهاحتماال هایدیگراوراه برینید.بعدازای کارعک 

هاییاستعکا شدکهویلیامازآندستهخواهیدای نکته

چارچوب تمامی ترکی که کادربندی  از اع  وها بندی

گذارد نهبرایاینکههایرایجومعمولرازیرپامینورپردازی

بلکهبرایانتقالیکمفهومو بهاصولعکاسیتسل ندارد 

طرزفکر...

ترلیغاتیه روی مدو بهعکاسیِ امااگرچهاوبعدها آورد 

بح  دراینجا اوست. خیابانیِ عکاسیِ سر تمامیبر

عادیدرکوچهوخیابانگرفتهعک  هاییکهویلیامازمردمِ

نوعینابه دره است  افرا سامانی  ایگونهریختگیوشلوغیِ

شود.اوسعیداردباایجادچنی فضایی اضطرابودیدهمی

بهنمایشبگذارد.خش پنهانیکه درتلخیزندگیمدرنرا

بی بیگانهکودکانوجوددارد  تفاوتیمردمنسرتبهیکدیگر 

و مسا  سطحی با حد بیشاز شدنِ درگیر خود  با شدن

هایویلیاممشاهدهکرد.تواندرعک روزمرهرامی



هایخیابانیشرابادوربی الیکایساده لنزوایداوعک 

 زیرااومعقداستکردهوبافاصلهبسیارنزدیکازسوژهتهیه

اواستابزارووسای پینیدهعکاسیباع می شودمردماز

سوژه و بگیرند وفاصله مصنوعی حالت عکاسی هنگام ها

 ■غیرواقعیداشتهباشند.
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 صادقی ؛ مرجان«برج»داستان کوتاه 

 ؛ مهری حیدرزاده«آنا»داستان کوتاه 

 اله رضانژاد ؛ حشمت«تبعیض»داستانک 

 ؛ علی پاینده«نیش زنبور»داستان کوتاه 

 ؛ محمود خلیلی«بوی خاک»داستان کوتاه 

 ؛ نجیب الرحمن«خون فروش»داستان کوتاه 

 راحله فاضلی ؛«هت تریک مامان»داستان کوتاه 

 محمد اسماعیل کالنتری؛ «پلنگ خفته»داستان کوتاه 

 پور ؛ پویا رمضان«ی یک غریبه آخرین خنده»داستان کوتاه 

 ؛ مصطفی بیان«ی تنها درخت چهارراه سایه»داستان کوتاه 

 الدین فالح هاشمی ؛ میرشمس«فصل ارکیده»داستان کوتاه 

 انگیز ثبوتی روح ؛«حیف که نام این نادر پزشک»داستان کوتاه 

؛ مصطفی سلیمی«گرمای جهنم از مایکروفر است»داستان کوتاه 
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 «ی تنها درخت چهارراه سایه» داستان کوتاه 
«مصطفیبیان»نویسنده
 

همهچیزبادرگیریبی دورانندهتاکسیشرو شد.دو

دوسالدرآرامش کناریکدیگر ابتدایرانندهتاکسیکه

چهارراهبهکارمشغولبودند.

پژمانتازهتعطی شدهبود.تابستانآمدهبودویمدرسه

پژمانگاهوبیگاهبرایخریدبه اوکلیوقتآزادداشت.

نو کاالخریداریشدهرفتیمداروخانهابتدایچهارراه .

لویچشمشبودآنبهاوبستگینداشت هرکدامکهج

.کاریه بهای نداشتبعد تویخانهچهخریدیمرا

.افتدیماتفاقیبرایش

چرا که انداخت راه پراید تاکسی راننده را اول آتش

راننده گرفته. را درخت زیر سایه سمند تاکسی راننده

تاکسیسمندمحضاینکهک نیاوردجوابتندوآتشی 

راباضدحملهپاس داد.

کاربی پیداکرد.تاجاییکهآنچهارراهخلو تردی 

روز هر چرا که بود ای  بح سرِ جنگ! میدان به شد

.کندیمتاکسیسمندزیرسایهتنهادرختچهارراهپار 

به بود آنوس ایستاده که پژمانه 

تماشایدعوا ناگهانخان فطر رادید

کهپشتشیشهداروخانهایستادهاست.

کشیدق و بلند هدِ صورتیای با داشت

بلند. مژگان و عسلی چشمانی گرد 

 ا ییخرماموی روی ا یشانیپرا

ریختهبود.

روزِ هر مث  کرد   می نگاه خیره

بلکه ازسرچش چرانینرود. نگاهشبیادبانهو خرید.

غر درزیراییآفرینشیبودکهدرخان فطر بهچش 

.آمدیم

نهرفتوگفت:داخ داروخا

«سالمخان فطر .»

خان فطر پاس داد:

«سالمپژمانجان.»

از رویسرانگشتانپایشایستادتادورانندهتاکسیرا

داخ حلقهجمعیتبریند.

«چراای دورانندهتاکسیبهجونه افتادن!؟»

دستخود  بود. زده فطر زل خان  به همی طور

سینمااست.انگارهریهاستارهنرود فکرکردکهاومث 

بلند  برایپژمانیهامژهحرکتوهرپلکزدنباآن

.شدیمباحرکتآهستهاجرا

پژمانبدونمقدمهگفت:

«چِشایقشنگیداری !»

بهخانمیبگوید آنهاحرفپژمانعاد نداشتازای 

ه بهخانمیکهنامحرمبود.

 برگشت. متحیر و فطر ما  انتظارخان  ه  او انگار

نداشتتویای شرای قاراشمیش ای جملهراازپژمان

نوجوانبشنود.

لرخندیزدوگفت:

کوتاهجلویشایستادییهاقدمبا«ممنون پژمانجان!»

وادامهداد:

«!؟خواستییمچیزی»

پژمانبعدازگفت ای حرفدچاراضطرابشد.دهانش

یگفت:مث چوبخشکماند.بهسخت

«نهخان فطر !»

اولی  ای  پرید. بیرون داروخانه از

عاشقان برایایهجمله پژمان که بود

زیاد احسا  آورد. زبان به زن یک

کهبردیمخوبیه نداشتاماگمان

احسا  فطر متوجه ا یقلرخان 

نسرتبهاوشدهاست.

وحشت و تر  احسا  تقریرا 

.پژمانبهدوستشمیالدگفتکردیم

آن از میالد است. بهخان فطر زده کهحرفدلشرا

ر خوانبود.پژماناحسا کردک حرفودیهابنه

درای شرای بااودردودلکند.تواندیم

پژمانمنتظربودکهمیالدبهاوچیزیبگوید.ولیانگار

شنیدن با پژمانیهاحرفدهانمیالد بود. مانده باز او

نگاهیبهچهرهمتحیرمیالدانداختوپرسید:

«میگیچکارکن !؟»

 امتحانایآخرسالتوخوبندادی توبهخاطراونخان »

«بهترهای ماجراروهمی جاتمومکنی.

پژماندرجواباوپوزخندیزد.میالدادامهداد:

«فکرکن داریعاش میشی!»

 پرید. جا از بهیشهااخ مث ترقه خون رفت. ه  در

صورتشدوید.

آتش اول را راننده تاکسی پراید 

راه انداخت که چرا راننده تاکسی 

سمند سایه زیر درخت را گرفته. 

راننده تاکسی سمند محض اینکه 

کم نیاورد جواب تند و آتشین را 

 با ضد حمله پاسخ داد.
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«؟کنییمچیسره فهمییمعاش شدن...!»

گفت:میالدباتعج 

«پ بهای حالتچیمیگ !؟»

کهصدایآنرامانندپتکدرت یدیمقل پژمانچنان

شمار شنیدیمگوشش نفسشبه و شد داغ سر  .

خورد  یکه عر سردیرویستونفقراتشدوید. افتاد.

شدهاست!؟«عاش »واقعا 

 روی را ا ینهسدستانش پ  عش »گذاشت. ای «

است.زیرل ازخود «عاش شدن»است.ای احسا 

پرسید:

«ای احسا  خوبهیادبد!؟»

پژمانامیدواربوددوبارهه خان فطر رابریند.

ش بودکهخان فطر ازداوخانهخارجوسوارتاکسی

حرف او با دنرالشو برود کرد سعی پژمان شد. سمند

و اما بزند. شد متوجه ایستاد  پایش جلوی یهمهقتی

ازذهنشپا شدهاست.هاحرف

«چیزیشدهپژمانجان!؟»

زیرایخان  چشمان به چش  پژمان

فطر دوخت آبدهانشراقور داد

وگفت:

حرف » انگار فطر   خان  شرمنده

«یادمرفته!

خان فطر ه متوجهبردیمگمان

شدکهچراپژمانای موق ساعتسراغشآمدهاست.

رانندهتاکسیسمندفریادزد:

«خان فطر ...بری ؟»

خان فطر ازپژمانخداحافظیکردوراهافتادورفت.

پژمان آنش برایاینکهدیروقتبهخانهبرگشتهبود 

اختپایی کتکمفصلیازپدرخورد.س  سر رااند

وبهرختخوابشرفت.

پژمانباگوشیهمراهشبهمیالدپیامکداد:

حادثکن یماحسا » هیه ای نازل سرم شهقراره  به

«چیزیکهانتظار روندارم.

میالدپاس داد:

منتظر» غیر حادثه هر منتظر باید هتو آقایای باشی 

«عاش پیشه!

بعد پژمانایستادزیرسایهتنه ادرختچهارراهوش ِ

پیداشود.ا کلهمنتظرماند بلکهخان فطر سرو

خان فطر کنار ایستاد.

«سالمپژمانجان.»

خان  داد. را سالم پاس  و برگشت خورد. یکه پژمان

فطر پرسید:

«ظاهرا منتظرم بودی!؟»

در خاصی نگرانی ریخت. ه  به چیز همه سر  در

.دویدیموجود 

«منتظرشما...؟م !»

ترمززد.هاآنمردجوانیبااتومریلیآلرالوییجلویپای

«سالم...!سوپرایزشدی؟»

خان فطر بالرخندسریتکاندادوروبهپژمانگفت:

« همسرم!کن یممعرفی»

سوار خندان و کرد خداحافظی پژمان از فطر  خان 

اتومری شدورفت.

رانندهتاکسیسمندکنار ایستادبادستانسنگینش

بهپهلویپژمانزدوگفت:

«؟پلکییمآهایپسر!چیههرروزاینجا»

پژمانپاسخیبهرانندهفضولتاکسی

و انداخت پایی  سر را نداد. سمند

همنونکشتیغر شدهازآنجارفت.

باز را در مادر بود. زنگخانه صدای

قد همسر همراه به فطر  خان  کرد.

مادرما  بلند بهداخ خانهآمدند.

ومتحیربرایخان فطر وآنمردقد

دمآورد.بلندچایتازه

دوست خیلی بود. خورده سر گذشته ش ِ از پژمان 

کردیمداشتزمی زیرپایشدهانباز .بلعیدیمواورا

یحادثهفضایخانهبرایپژمانانگارمجل عزابود.آن

تل  زودترازآننهانتظارداشتبرسر نازلشد.

 میان فطر  پژمانیشهاصحرتخان  خوب رفتار از

سخ گف اجازه اگر که داد پیشنهاد مادر به  دهدیمت.

 مادر کمکدستشباشد. تعطیال تابستان «نه»پژمان

نگفتواستقراله کرد.

زیرایخان فطر یهاچش یکبارپژمانمستقی توی

به فطر ه  خان  انداخت. هوانگاه بی و کرد نگاه او

■لرخندزد.







 شب بود که خانم فطرت از
داوخانه خارج و سوار تاکسی 
سمند شد. پژمان سعی کرد برود 
دنبالش و با او حرف بزند. اما 
وقتی جلوی پایش ایستاد، متوجه 

ها از ذهنش پاک  حرف ی شد همه
 شده است.
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 «ی یک غریبه آخرین خنده» داستان کوتاه 
«پورپویارمضان»نویسنده



.همراهتلف بهنگاه یکواستخیابانبهنگاه یک

همسرمپیامکِجوابِودعوتی مهمانیامروز"...خداای"

.بیای خانهبهزودترکردهدرخواستم ازکهده یمرا

آی ینموقتسرِهینگاهم کهداندیم قدیمیعادتی.

نظمیبیآدمنیست  آمدنسروقتاه ِچندانکهاست

ده ینمه اهمیتیچندانامانیست  راهمراهتلف .

گذارمیمداشروردروی امااستشلوغنسرتا خیابان.

نیستترافیکازخرریصر امروزخوشرختانه الرته.

هایدنکشانتظارای میاندرگاهینیست ه بدترافیک

پولی کن ینمراکارای پولبرای.کن یمسوارمسافری

مندمعالقه.دارمصحرته بهنیازتنها.گیرمینمهاآناز

ازبدان  هاآنزندگیازکن  صحرتمختلفیهاآدمبا

بهتجربهنوعیم برایانسانهربشنوم روزاتفاقا 

.داردهمراه

کن یمنگاهساعتبه حرکتزودتردقیقهپنجامروز.

امکرده حرکتدهساعتهمیشه.

.افتادمراهزودترکمیامروزاماکن یم

برکارهاپ ازبتواندهمکارمامیدوارم

استمشغولبسیارفکرمبیاید  هنوز.

خانهصاح باکهامنگفتههمسرمبه

زودیبهراخانهبایدوامگرفتهدعوا

بدهی تحوی  بابح دنرالبههرگز.

هستند درگیریوبح دنرالهاآناماامنرودهدیگران

راسکو توانِگاهیه امینشدنتمامآرامشآنبام 

ندارم وکن تحم رافردآنتوان یمم نهدیگرواقعا .

مرااونه .رومینمپیشامیدوارانهچندانه روزهاای .

دستازراآناگر ده ینمدستازهرگزراامیدماما

داشتنخواه چیزیدیگربده  قرمزچراغِپشتِ.

ایست یم ردجلوی ازلرخندزنانشلواروکتبامردی.

شودیم انداختامپدربزر یادمرا. فکرخودپیش.

هاآدمای ازخیلیمث توان ینمدیگرچراکهکن یم

کن زندگیخوشحال وباش پو شیکهاآنمث .

.کن یمتفکرتنها کن ینمحساد .بزن قدماستوار

ای کردیمخوشحالرام کهچیزیتنهابنگیاز

باش داشتههمدمیکهبود اوبهکهکن پیداراکسی.

خوشرختیوخوشحالیتعریف.م بهه اووبورزمعش 



بودای م برای کههفتهآخربودم بنهکهموق آن.

داخ .پدربزر یخانهبروی کهبودای مارس  شدیم

چیزیچهبهآیدینمیادم زدمینمحرفگاههیچماشی 

.برسی مقصدبهفق کهبودممنتظراماکردمیمفکر

بعد  شدمیمپیادهماشی ازآرام رسیدی یموقتی

کردمیماحوال رسیاطرافیانیهمهبایعا سر یخانه.

وتریهاگ آنبود جال برای خیلیپدربزر قدیمی

ومرغتاسهدوآنبودند شدهصفبهه کنارکهایهتاز

آن رفتندیمطرفآنوطرفای حیا درکهخروسی

خواندندیمخوشحالیباکهییهاپرنده خانهچوبیدَرِ.

بودبازهمیشه سری وآوردمیمدررای هاکفش.

داخ دویدمیم آش زخونهازهمیشهمث بزر مادر.

کردیمبغ مراوآمدیمبیرون طرفبهرفت یمبعد.

ازوبودنشستهمحروبشمر رویاتا داخ پدربزر  

چیزیچیبهنفهمیدمهرگز.کردیمنگاهرابیرونپنجره

.کندیمنگاهپنجرهسویآندر

بهکهدودیعینک.ا طرفرفت یم

اذیتشخورشیدنورتابودزدهچش 

م باوداشتیمبرصور ازرانکند

دادیمدست چیزهیچدیگربعد .

کنندهخستهچیزهمهنرود جال 

شدیم .کن بازیاوباکهنرودکسی.

سرییکفق وبودشدهتمومیشهاکارتونتلویزیون

صحرتوبودندنشستهه دورهکهدادیمنشونآدم

وهمیشهاماگفتندیمچهکهکردمینمدر .کردندیم

کهرسیدینمنظربهوبودندصحرتمشغولهفتههر

چرخوحیا رفت یمکمی.باشدداشتهتمامیحرفایشان

زدمیم بسیه باوعموی پیشرفت یمکمی.

خندیدی یم ناهاروقتِوخانهگشت یمبازدوبارهبعد.

شدیم توانست ینمرامادربزر غذاهای هاهفتهبعضی.

ازیاکردندیمدرستبهتریچیزِبرای حتما بایدبخورم 

خریدندیمشهر فالنچراکهکردندینماذیت هرگز.

دیگریچیزکهکردندیمقرولراحت خوریینمراغذاها

اماندارمرامحلیغذاهایتحم دانستندیم.بیاورندبرای 

بهتواندیمآدمچگونهکهکردندیمدر کن ینمفکر

بزندرددستسالمیغذاهایچنی  ای م برای.

. بود باز همیشه خانه چوبی دَرِ
 و آوردم یم در را یمها کفش
 مادر. داخل دویدم یم سریع
 آشپزخونه از همیشه مثل بزرگ
 .کرد یم بغل مرا و آمد یم بیرون
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نداشتپادشاهیازکمیدستهادرخواست چونشاید.

.بزر پدرنورچش همیشهوبودمخانوادهینوهتنها

آغازهایکنندگخستهدوباره شدیمتمومکهناهار

شدیم زنگکهای تاگذراندمیمسختیبهراهاوقت.

استراحتمشغولهمهمعموال میامد درصدابهخانه

بازودویدمیمدرطرفبهسرحالوبیدارم ولیبودند 

دستبهبازیاسرابکهدیدمیمراهمسرم.کردمیما 

بزندسرمابهآمدیما مادربا احوالوحالمادر .

حیا تویراما.رفتیمخانهطرفبهوپرسیدیمرام 

گذاشتیمتنها ا بعدولی کشیدی یمخجالتاولش.

کردی یمبازیبسیاروشدی یمخودی رویازلرخند.

رفتینمکناریمانهال  قرمزرُزسَرگس ِیکهمیشهاو.

پوشیدیمشادیهالرا وبودزدهموهایشبه روزِآن.

داشتخود بانیزبادکنکیکخاص بادکنکیک.

بودمعمولینارنجی کردیمفکرچونم  بهدادراآن.

.ندارمچیزیم وداردبادکنکاوکههست ناراحتم 

فکربعدولیداشت ا نگهدستان درلحظاتیبرایم 

نداردچیزیاوودارمبادکنکم کهکردم اوبهپ .

ای کنی  نصفشرابادکنکبیاکهگفتاو.دادما پ 

هر.ترکاندروبادکنکپ .رسدیممادوتایهربهگونه

خندیدی نفردو قدرهرچهم کهفهمیدمموق همان.

ترمخوشحالاوباباش  خوشحاله  شایدهاهفتهآخر.

دیدنمنتظرِهمیشهذهن  درولیکردمیمکارهاخیلی

بودماو کردمیمسیرخودمرویاییعال دروبودمبنه.

حاالاما.نیستممک اوبدونم ییندهآدانست یماما

هر.نیستحالوشورواحسا همهآنازخرریدیگر

همدیگرازنهامای اشدهخستهماتایدو بدونازدواج.

گرفتی قل باکهبودبزرگیاشتراهپول حالای با.

.بودم اشتراهبهتری 

باناگهانکههست خودمحالوح در

شودیمروبروامیزندگیصحنهی تروحشتنا  رویاز.

وجودمتمامتر .کردسقو خیابانسویبهفردیپُ 

با.ندارمراییهاصحنهچنی دیدنبهعاد .گرفتهفرارا

چشمان جلوی.نیستم جن ازدارم مشک خشونت

راخونی یصحنهای .بین یمرااوشدنلهوشدنخسرد

دیدمینمه خوابدرحتی ترمزفراوانشتاببا.

گیرمیم استفرمانرویدست دو. ایهثانیچند.

ایست یمحرکتبی اندشدهسی بدن موهای. تکحتی.

سرممویتارهایتک ت دیممانندپتکقلر . بارچند.

باش کردهاشتراهشایدکهزن یمپلک جاییکشاید.

 دیدمینمچش بهاگرراهایوانگیدای .باشدشوخیکار

کن ح توانست ینمهرگز اندیستادهاهای ماشیهمه.

.شومیمپیادهه م سختی به.شوندیمپیادههاآدمو

.ترس یم.شومینمنزدیکزیاد رومیمترجلوقدمچند

همشمئزکنندیصحنه استای مردجسدبهنگاهی.

اندازمیم بودشلواریوکتمَردهمان. کهکسیهمان.

کهکسی.کردمیمفکراوخوشحالیبهپیشییقهدقده

شهرخوشحالِیهاآدممعدودازکردمفکرلرخند آنبا

است استگرفتهفراراخیابانا یرهتخونِ. احتماال .

اندشدهخسردیشهااستخوانتمام خودمجلویتوان ینم.

بگیرمرا نیستخو حال . آورمیمباالدارم. رومیم.

امخوردهصرحانههرچهرو؛پیادهبهنزدیکماشین پشت

ریزدیمبیرون استشکم رویامدست. یکهمانجا.

رویوده یمتکیهماشی بهوکن یمگردعق متر

.شومیمبیهو دارمانگاراست بدحال .نشین یمزمی 

رازدههیجانوزدهشو مَردمِصداهایوسرتنها

شنومیم خندهاتفا انگار آیدیمخندهصداهایحتی.

.استعادیبرایشانکهاتفاقییااستدادهرخداری

بهدورازیشانهاهمراهتلف هایی دوربشا صدای

رسدیمگوش  کهدارندجالریداستانامش وامروز.

کنندتعریفدوستانشانبرای بهآنازحتیتوانندیم.

کنندیادشانیزندگافتخارا ازیکیعنوان در.

بهواقعهشاهدیکعنوانباراآنه اجتماعییهاشرکه

تاسفمردموجامعهحالبهه کمیوبگذارنداشترا 

ازوبگذارندپیغامفیل وهاعک زیره دیگرانبخورند 

 هستندچیزهاهمی دنرالمردم.بگویندمَردبودناحم 

بدایهمزدهان .داشتخواهندکافییآذوقهامروزبرای

دهدیمتسر و اندازمیمتسفزمی روی. انجامبهزیاد.

اکنون.کن فکرچهبهدان ینم.ندارمعاد کاریچنی 

گرفتهجدیدتریشک م برایناامیدی پریدهرنگ .

کمینگاه است دورخیلیشهرمآرمانورویاهای .است

پایانم برایجاهمی لحظه ای گویی.استتاروسیاه

باشدزندگی مُردمغریرهآنباه م گویی. همیشه.

بهراراهخواست یمکردم امیدومفهومومعناازصحرت

بده نشانهاآدمیهمه طیخودشانبایدکهراهی.

.امیدچاشنیکمیباتنهاکردندیم

.آورمیمپایی راسرمگشته آسمانبهخیرهنگاه 

پاهای میانزمی رویچشمان ازیکیازاشکیقطره

بهباش چیزیدنرالبهآنکهبی.هست زدهبُهت.افتدیم

کن یمنگاهاطراف  بودمسافرمفردآناگرشاید.
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کن جلوگیریکرد کهکاریانجامازتوانست یم شاید.

شایدبگیرد راجلویشکهخواستیمراکسیفردآن

راامید فق کا ای.نرودراهپایانای او برایواقعا 

هرخیابانآسفالتبابرخورد یصحنه.دادینمدستاز

رودیموآیدیمچشمان جلویلحظهچند دان ینم.

.آیدیمناخواستهخود یابرین راای خواه یمخودم

حاال.خیریاهست خودمکنترلدرکام دان ینمدقی 

ایحداق بده انجاممردآنبرایکارینتوانست که

.رفت یمدیگریمسیرازیاکردمیمحرکتدیرترکا 

روبهرودلخراشییصحنهچنی باهینگاهفق آن

پشتکههستندییهاآدمای تردلخرا آناز.شدمینم

گیرندیمیادگاریعک اوجسدبادارندسرم نف .

کش یمعمیقی شومیمبلند. .کن یمنگاهاطرافبه 

هستندحرکتدرهای ماش نداردوجودجمعیتی. حتی.

زمی رویه خونی.استشدهناپدیده مردآنجسد

نیست .شدمهو بیشایدافتاد اتفاقیچهدان ینم.

راهوشومیمماشی سوار اندازمیمباالشانهام سردرگ 

افت می درفکرمونیست خودمحالدرچندان.

دادهرخکهاتفاقاتیبااستکشمکش قرمزچراغپشت.

ایست یم .زن یمدورراشهردارمگوییآشناست اینجا.

ماشی داخ مردیوشودیمبازراستسمتدَرِناگهان

نشیندیم استمَردهمان. وکتیمردهمَردِهمان 

بایدیابترس بایددان ینم."بگوخ ":گویدیم.شلواری

سختیبه امماندهحرکتبیده  نشانالعملیعک چه

.کن یمبازرادهن 

"؟بگ روچی بخشیدبابا"

"ک امیراض"

"راضی؟را"

"ک امیراض آره"

شودیمسرزچراغ حرکتکهکندیماشارهم به.

کن  کن یمحرکتبهشرو آرامیبهه م . دان ینم.

دوریشهردرکهدارمرافرصتای امابروم بایدکجا

شدهدادهم بهکهشانسیبابتدارمل بهلرخند.بزن 

است چیه مشک خ "زدنحرفبهکنی یمشرو .

چندانشایدعذابیکلمهالرته.میدهعذابروشماچی

.کنهمیاذیتروشماکهچیهبگ بهترهنراشه درست

زندهاالناگهالرتهداریدخودکشیبهتصمی کهاینقدر

"هستید

کنهمیاذیتمنوچیدون نمیواقعا دون نمی" ولی.

"مخسته

"زندگی؟ازچی؟ازخسته"

"مردماز"

اوال  کن یمبرداشتتادوشماحرفای ازم خ "

شمااینکهدوما وترنمه شمایواسهدیگرانشایداینکه

کنیدیمحسابمردموجامعهازجداروخودتون وم .

روخود هرکسیاگه سازی یمرومردمهمی شما

".ندارهوجودمردمیدیگهپ بده قراردایرهبیرون

توزندگیِتویدیگرانکهاینهموضو " دارن تأثیر

تویبایده تودیگران خاطربهمیشیمتوجهک ک 

دایرهبیرونم ه واقعا شاید.کنیایجادتغییرزندگیت

"هست اونجام مث هایلیخهست  

طرزباافرادسرییهکیه شماهاازمنظورشما؟مث "

"سرخورده؟آدمایسرییهیاخاص؟فکری

"عادیآدمایهینکدوم "

جدامردمازکهآدماییشمانشدم متوجهدقی "

"هستید؟عادیآدمایهمونافتادید 

آدمایمامیرن جلودارندروغوتظاهرباهمهوقتی"

رسی یمنظربهدارمشک افرادیعادی اوناکهانگار.

.مشک کلیباناقصییهاآدمماوهستندکاملیآدمای

ماستمشک بودنعادی اونقدرروزهراوناجا به.

رودروغوراستتون نمیک ک دیگهکهمیگ دروغ

کنییمفکرخود کهمیگیدروغیبدن تشخیص

فکرداری باورمیگیکهچیزیبهخود وقتیراسته 

هستکردنشباوروشنیدندروغعاش کهایهجامعک 

".میدهنشونالعملیعک چه

"چیهیقا دقشمامشک االنصحی  "

"گفت رومشکل کن فکر"

دلتونانگارخوردنه حسر ظاهرا شمامشک ولی"

"بشیداونامث ه شماخوادمی

خوادنمیکینه کهچرا" همیشهخدابیامرزمعموی!

گفتیمبهه  زندگیازبیشتربدونی کمترقدرهرچه:

برا زندگیبدونی بیشترقدرهرچهوبرییملذ 

"میشهزجرآورتر

دیگهآدمایخیلیاززندگیازدرکتونشمایعنی"

"بیشتره؟

نمیدن اهمیتهایلیخ.متفاوتهنگاهنو نه در ؟"

درحالیمیدنهایبعض بدننرایدکه یواسهدلسوزی.

"چی؟یواسهکی؟

دادی روخودتونجوابخودتونکهخوبه" شاید.

آدماییاوناشمانظرازاگهندید اهمیتیکهباشهبهتر
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گفتنه دروغکارشونوشدنغر تظاهرتویکههست 

شدقا  براشونزیادیارز نرایدپ  ارز حداق .

"ندارهخودکشی

ازدمکهاوناهست  اوناجان ازاحترامطال بیشتر"

مث آدمیبهبایدزن میزندگیباالیسط وباالدر 

اوناکهاینهجالرهبرامکهچیزیولیبذارناحتراممن 

باوقتاخیلی.بدبختهخیلیم مث آدمییهکن میفکر

زن یمقدمخلو هایخیابونتویمسادهلراسایهمی 

نگاه کن یمکهکاریبیشتری ولیبخورمهواییتا

چهوباش طوریچهقرارهامروزاینکهمردمه بهکردن

 بین یمچشماشونتویکهچیزیتنها.کن رفتارطوری

خو خیلیماامروزکهمضاعفخوشحالییهغروره 

هینیدیگهوخوبهروزیهپ هستی  موف ولرا 

"نیستمه 

خوشحالیخوادنمیدلتشماخوشحال  اوناولی"

باشه جامعهودنیامشکال نگرانبخوادآدماگهباشی؟

رسهبخوشحالیبههینوقتنکن فکر فکربهبایدآدم.

".باشهخود 

همهای آره؟خود خاطربهاینجاییتواالنپ "

خاطربهیابودپولخاطربهرفتیکارسرهخوندی در 

"دیگران؟

میدمجوابتونوباش صاد خواممیچون" اصوال .

برسی  موفقیتبهروزیکهخونی میدر مااکثریت

عالوههباینه؟ازغیرجامعه تویخوبجایگاهیهبیشتر

"دارمخودمومشکال من 

بهنرایداگهداره تناقصشماقرلیحرفایباای "

ای تویکهمهمهچراپ داد اهمیتجامعهومردم

جزوم کهخوشحال وبرسی ؟خوبیجایگاهبهجامعه

خوندمدر عالقهرویازهمیشهم نرودم اکثریتاون

:داشتدلی یهفق کردم دنرالروهدفیهروقتو

داشت دوست اهمیتکهنیست م ای ؟بینییمحاال.

یکیه شمامیدی اهمیتکههستیشماای میدم 

".دیگریشک بهولیهستی اونامث 

 جامعهازتونهنمیآدم.دایرهبیرونهنوزه شماو"

کنهفرار بهم مشخصهخ نیست منطقیحرفتون.

توییگاه جاکنه میزندگیاینجادارهکهفردیعنوان

برمکهنداریدانتظار.بودخواهدجامعههمی ازایهگوش

"؟کن زندگیغارتوی

".گفت فکریتوخ م نک  اشتراهنه نه"

انسانهذا تویچیزایییه" کهپولمثال یاقدر .

ایناآدم یهعنوانبهم آرهقدرته همونواق درخود 

 مهمهبرام ای وکردزندگیدنیاای تویمیشهمگه.

زندگیهیالزمهنراشه مه آدمبرایچیزا آدماسرییه.

برسید پولبهه شماولیباش متفاو شایدشمامث 

تردی ه شما.بشیدعوضممکنهپوله مسئلهواقعا اگه

"آدماهمونازیکیبهبشید

بعالوهوهست عادیآدمیهم نه نه متفاو ؟"

م تونهمیپولکردیفکر.ثروتمندهخیلیم یخانواده

"کنه؟عوضرو

."بتونهشاید"

یتشظرفبرینیبایدخود شماولیآرهکاغذروی"

بهروآدمکهدارنقدرتیجوریهچیزاای نه یاداریرو

".شهبمرارزهباهاشونبایدمیارن درخودشونکنترل

شماستازمشک ظاهرا اینجاولی" پولشمااگه.

وب وشیدچشمگیروآنننانییهالرا تونیمیداری 

پوشیدنباعوضدرولیبگیریدقرارآدماهمی کناردر

گیریدیمقرارهااونمقاب ینقطهساده یهالرا  در.

طوریاوننیستبده خیلیتونلرا کهحالعی 

"کنیدیمفکرخودتونکه

وگرنهپوشیدمخوبلرا کهبودمُردنروزامروز"

هست خودمچونپوش  سادهم  کهدارهدلیلیچه.

م کهبدون وندارهسازگاریم باکهب وش ییهالرا 

".نیست ای 

همی ازیکیبهتردی ه شماکهترسیدیمیعنی"

".زدیدظرفیتازحرفکهچونبشید؟آدما

راج وینهربروم خودم مث نفریهخوامنمیفق "

".کنهبدقضاو م به

قضاو شمابهراج دیگرانه  االنهمی ولی"

شمااینکهبدوناوناساده یهالرا اونباکن  میبد

".کن میقضاو روشمابشناس  رو

اهمیتقضاوتشونکهنیست جایگاهیدراوناخ "

کساییفق م باشه داشته واقعا کههست مه برام

".کشیدمچیم بدون 

ناراحتدیگرانقضاو همی ازشماحالای با"

بیشترکهچیزیمگه.ش نمیمتوجهیقا دقم هستید 

قضاو همی کنه میاذیتروشماچیزهمهاز

حاالنیست؟متظاهرآدمایجهتبیوخودبییهاکردن

".ندارناهمیتیکهمیگیددارید
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ک ک ناخودآگاه صور بهولیدمینماهمیتییقا دق"

دارید ضعفکهکنیدیماحسا میذاره تأثیرشماروی

آدمکهاینجاستشماست ازمشک کهکنیدیماحسا 

نظرخوایمیباشی ترکام خوایمیمیده عذابرو

یهتوکهکنیثابتخوایمی کنییمجل رودیگران

".نیستیسادهآدم

".هستیسادهآدمیهشماولی"

خوادمیه حالعی درکهم مث کسییواسه"

جامعهای تویبتونهه وباشهسادهوساب آدمهمون

سادهآدمکنه تجربهرومشکلیبدونوراحتزندگی

".کن مینگاهبهتاحم چش به.جرمهبودن

کهچیزیگیری  میسختخیلیشمام نظربه"

غیرممکنهخیلیخوایی میشما عوضوقتهیچآدما.

".نمیش 

میشه بیشترهاشونتجربهمیره باالترسنشونولی"

".گناهکاری همه.نیستگناهبیکههینک .میگ کلی

کنارتونیدنمیوکنیدینمروتونزندگیچراپ "

اهمیتدیگرانبهخیلیکهاینهشمامشک بیایید 

ه خودتون.دیدینمه اهمیتیحالعی درودیدیم

دونیدمیخوب م خوای  میچییقا دقبرینیدباید.

".کنیددنرالروخودتوناهدافشمامیگ 

کردندنرالواقعیدنیایتویولیآسونهگفتنش"

".سختهخیلیاهداف

نیستآسونچیزهیچمشخصا خ " دونید می.

نراشه راضیزندگیشازانسانیهمیشهباع کهچیزی

باشههاحسر شاید خواستی میهمیشهکهکارهایی.

نحویبهحاالوندادیدانجامشولیبدی انجامش

دیدیمقرارمقصررودیگران زندگیدارنجامعهآدمای.

اونپشتهاشونخیلیشایدآرهکن  میروخودشون

مشکال ه اوناولیباش شدهپنهانهاشونماسک

".دارنروخودشون

کن  گ روخودشون هاماسکهمی پشتاگهولی"

خود دیگهبرینیوبیایخود بهکهروزی.میشهچی

".نیستی

نیست شماه دیگراننیستی دیگرانشما" سعی.

ندیدکشت بهروخودتونونکنیگ روخود شماک 

"دیگرانازناامیدیخاطربه

کردمگ روخودموقتهخیلیم " کهوقتی.

کهکسیکهوقتی.کردمگ روخودمکردفو پدربزرگ 

راهکهوقتی.کردمگ روخودمکرد ترک بودمعاشقش

".کردمگ روخودمرفت  اشتراهروامیزندگ

.گذشتههاگذشته:بگ ایهکلیشیجملهیهمجرورم"

حسر بخورید؟روگذشتهحسر خواییدمیجدی

بخورید؟روخودتونبهنگاهشوننو ودیگرانرفتارهای

 خورهبروشماحسر گذشته کهرسیدهوقتششاید

شمامث چراکهبکش بلندآهیهمتظاهرآدمایهمون

نیست واقعی افکارمقاب کهسنگیهمث شماافکار.

".نشوتسلی نشو تسلی .میگیرهقراراوناایهشیش

روزهیهحسر  خورمیمروفرداحسر م ولی"

خاصیکاریهیچم وبگذرهتامیاددارهکهدیگه

".بکن تون نمی

".ناجینهوقهرمانینهشماخاصی کارچه"

زندگیتوی زن ینمحرفدارمدیگرانبهراج "

".بکن خاصیکارهتون نمیخودم

خواییدنمیبگیدتونید نمینگید" روتونارادهخیلی.

بااولازشمامشک دونست میم .گیریدیمک دست

".بودهخودتون

شاید" یهدنرالهست  چیزییهدنرالهایلیخ.

همهخیالبیبعدوگردنمیمدتییه.معنادنرالهدف 

اثریهیچولیگشت وگشت هاسالم ولیمیش چیز

نرودمعناییهیچنرود  تونست نمیکهبودای مشک .

چیدنرالبدون اصال کن  بیرونسرمازروچیزاای 

".گشت یم

اصال نرایدشایدنیست کردنپیدابرایچیزیشاید"

".بگردید

".کنهپیداروخود راهبایدهرکسیولی"

داریداالنتاوکردیدپیدارواشتراهیراهشماشاید"

".برگردیدبایدشاید دیدیم ادامه

دیگهشایدتاهزاروشایدشایدشاید" م برایاینا.

".نمیشهنونوآب

روهاتونگرفتارییهمهوها سوالجوابکهنگید"

".نیستم دستکهچون.خواییدمیم از

"بدینجا مر ازروم کهقراره"

"نیستم دستولیکن یمتال دارم"

"کیه؟دست"

پیشهمهسواالتتجوابخود  ؟بینیینمچرا"

".خودته

■ .کن ا یادهپپ باالیکهگویدیمم به
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 «تبعیض» کداستان 
«الهرضانژادحشمت»نویسنده


بنگیح م  همون از بودم. بدشانسی آدم همیشه

وای ترعیضتابهحالادامهداره.شدیمخورده

سالگیمادرمیه اولیشای بودکهتویس دو مثال 

امادادیمشیربهه بنهدیگهدنیاآورد تایهچندروزی

کهدوسال تمومشدم وازشیربریدوباکلماتیهمی 

 دقیقا  گفتیمشدمینممتوجهکه دیگه دیگهسهب: تو  

نیکهشرو کنهبهشیرنیازنیستشیربخوری نوبتنی

 که بود موق  همون و خواهریکلهخواست یمخوردن

حتییهروز شیریشهیشخواست یمکوچیکترموبکن .

امام ازهمونبنگیه آدم روتویحلقشفروکن  

باوجدانیبودموای کاررونکردم.داستانوح خوری

تازهشرو شدهبود.ازاونموق بهبعدتوجهپدرومادرم

آره بود. م شده از بیشتر خواهرم به

هابهمهدکود وبهخوریداستانح 

 هر شد. کشیده ه  وقتمحی اونجا

میومد وقت آخر حمید دوست  مامان

دنرالشنمیدون ای حمیدچیداشت!

 رو مث دیبوسیمحمید نه. و م  اما

 بد  م  از اینکه یدستتنهاادیبه

عزیزم.گفتیمبهه وازرویترح دیکشیمرویسرم

رو  به اما فر میذاره. بی ما داره میدونست  م که

تادیگهدادمیمدروغکیتحویلشویهلرخندآوردمینم

ازای کارممنصرفنشه.

بان میدونی چرا؟همیشهمیذاشتن دروازهتویکوچه

تو همیشهزیرپایخودشونباشه.اوناخواست یمچون

گ بزن وم گ بخورمتامسخرمکن .درستهکهبازی 

زیادخوبنروداماهیچوقتنمیذاشت جلوبازیکن و

 راهمیشه به بیارن در دل  از آرهگفت یماینکه

 یترمه یباندروازه دل  تو من  و  گفت یمپسته

خودتونی !

نشوندنکهازمتویمدرسهم وهمیشهکناریکیمی

زرنگتربود درستهم تنر کال بودماماهمیشهم 

یکی کنار معل ترزرنگو .بهخندهبهه مینداخت تا

ازترتنر فق یهبارکال دومراهنماییم جفتیکی

 کهنشست خودم بود زبانمون معل  خاطر به اون  که

 همیشه م  بود. خوبی آدم خوبیهانمرهخیلی زبان 

 اوقا باالیده اکثر چهاردهگرفت یمبود  بار یه حتی

ثل هر دستی  بغ  اون تجدیدگرفت . تا ده حداق   

اونآوردیم م از اما اونترزرنگ  کنار در تنها بودمو

احسا حقار  که سالکردمینمبود اون  حیفکه و

مارفت.یمدرسهبعداز

هاییکهدروح خوریهاینامرد

جاخت نشدن.ح م شدهبههمی 

توی دبیرستان یمسابقهکال دوم

پر م دومترودهسانتپریدماما

سانت. بیست و متر دو همکالسی 

معل ورز نامرداونوقهرمانمدرسه

اعالمکرد آخهاونپسرهر ی مدرسهبود.

توراهمدرسهبهمحس دوست نگاه  کردنیمدخترا

وبیشتربهشدنیمه ترعیضقا  هارهیغریعنیحتی

قر رخیهفتهری ح خوری.آخکردنیممحس نگاه

داد دختریکهم دوسشداشت یههفتهپیشبهیکی

 گفت. بله سخته.دیدونینمدیگه چقدر شکستعشقی

چی از ح بگ براتوندیگه م ترعیضو عمر سراسر  

 رو داستان ای  که ه  حتیحاال بود. س ینویمخوری

■ممکنهشماازداستانم خوشتوننیاد.



ن و همیشه کنار توی مدرسه م
نشوندن که ازم زرنگ تر  یکی می

بود، درسته من تنبل کالس بودم 
 تر زرنگاما همیشه من و کنار یکی 

 .به خنده به هممینداختن تا معلم 
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 «تریک مامان هت»داستان  
«راحلهفاضلی»نویسنده

 

:گفتندیمآنبهوآوردنددرمیکالهتویازخرگوشی

استمامانتریکهتنوبتبارای .کالهحقهتریک؛هت

دربیروزه آن علی. سهتادرکریمیاگر دربیامروز

.رسدینمگ بزندبهپایهتتریکمامان

*** 

.ترصافآسمانواستخلو تهرانجمعهیهاصر 

شلوغسر دیگرروزهایمث وماندهتنهاآزادیبرج

نیست کردنکارحوصلهروزموق ای ه هاعکا .

ندارند کن یمنگاهبرجدیواربه. سفیدمالفهشریه.

بیندازیوایتک تویه هرچقدرکهشدهایهچرکمرد

رومیماتوبو باهاجمعه.شودینمسفیداولشروزمث 

آزادیمیداناز.شودیمپیدانشست برایجاچونسرکار

ونکمیدانسمتافت میراه صندلیروین ینشیم.

راآراموخلو یهاابانیختاپنجرهکناراولردیف

برین ترراحت باریکایههفتفق کهاستفیلمیای .

برین توان یم زودتراتوبو ونیستخرریترافیکاز.

ونکمیدانرسدیم ساکتمیداناطرافیهاابانیخ.

است  گذاردینمقرار۹ساعتکسی.

کفشوکیفدنرالخریدمرکزتوی

گرددینممعروفبرندهای هاپولکیف.

ساعتیچنداعترارییهاکار و

بهه کارگرهاحتی.کنندیماستراحت

بخوابندبیشترکمیتادهندیممرخصیخودشان هنوز.

ولیعصر.صدایخیابانسمترومیمزنانقدم.دارموقت

:دیآیمگویندهاخرارورزشیازیکسوپرمارکت

یکصدورزشگاهدرپایتختشهرآوردمی ا۱۹امروز»

...«شودیمبرگزارتهرانآزادینفریهزار

اتاق تویآمدبیداروخوابمامانشدمیمحاضروقتی

نکن فرامو راامروزقرارکردیادآوریو برگردمزودتر.

 .بکشدروی سروبهدستینازنی تا

خواستگارهاپایشودقرولدانشگاهاینکهازقر نازنی 

دارددوستاماکندینمحسابشانآدم.کردبازخانهبهرا

کنندتعریفشیهایخوبازدیگران وا ییرایزاز.

هنرهاآنازه اندجذابوکشیدهه کهشیهاانگشت

زدیریم خواستگارهاازیواشکیریخت چایازقر .

دفتریکتویچسراندیمبعدوردیگیمعک  کنار.

 .افتخاراتشدفتر.سدینویمراهاآنمشخصا ه عک 

کهدفتر.استجانک والغرخیلیم افتخارا دفتر

بی جاییکهاستکوچکییادداشتدفترازور یکنه

شده.گ ذهن یهاحفره

.اندنیامدهمانخانهبهخواستگارهاای ازهینکدام

امنرردهچایبرایشان هاکتابپوسترها  هاعک رویاز.

 .اندنکردهتحلی راشخصیت امیقیموسیهاآلرومو

«ذاری؟میسرکارشونچرا»:پرسیدمنازنی ازباریک

 «؟گ بنهتون میبارچندزندگیتویهازنمگه»:گفت

بودکردههماهنگم بامامانکا  قرارکا .

گذاشتینم خودت نگران»:گفت. زندههمیشهکهم .

نیست  رهمیفرداامروزنازنین . ومونیمیتو. حوض...

 «.آخهنداریه 

دست نازنی  همیشه انداختمث  دون میکهم »:

دیرکهحیفولی.بشیمالدینیزنخوادمیدلتچقدر

 «.اومدیدنیابه

دوسترامالدینی داشت همیشه داشت دوستاما.

وبوددورکهبودای خاطربهفق فوترالستارهیک

بنشین خواستیمدل .نیافتنیدست

وسنسیروپیآیویجایگاهتوی

بگیرمگزار  باه مسابقهآخر.

عک وکن مصاحرهمالدینیکاپیتان

بگیرمیادگاری اماخواستیمدل .

 .نرودآرزوی 

ساعیپار سمترومیم واردول باراتازههوای.

صدایی.شومیمردهاپرندهقف کناراز.کن یم یهاهیر

آیددرنمیازشان کردهجادوه راهاآنجمعهصر .

وبنشین هامکتینهمی ازیکیرویشدیمکا !البد

کن دورهرا یهاخاطره .دارندایهقصهرکدامشانانگار.

س رندمیراخودشانعاش یاخستهکهییهاآدمقصه

زردیها یمستطای به بایدوندارموقتکهحیفاما.

 نوبتمستطی سرزاست.فعال بروم.

اماشودیمآغازشنرهازهفتهایرانمردمبیشتربرای

جمعهازم برای یاحلی خوردنازبعددیگرانوقتی.

برایم  زنندیمچر تلویزیونپایسنگک باپاچهکله

.کن یمروزیروراورزشییهاتیساخرر کردنپیدا

شرو جهانمه یهاروزنامهیکتیتربام جمعه

 .شودیم

. داشتم همیشه دوست را مالدینی
 ستاره یک داشتن دوست اما

 که بود این خاطر به فقط فوتبال
 .نیافتنی دست و بود دور
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چایی رسدیمراهازدستبهبهنام ر الما .

 .کام یوترسراغرودیمومیزرویگذاردیمرامادرید 

 .گرفت روخررا-

 .نکنهدرددستتآره؟:طرف گرددبرمی

 .زن یملرخند

 ؟یبندیمشر کیروتو-

 .میشهمساویبازممعلومه-

 داره.فر دیگهبارای نه-

 .ندارهفرقیهیچ-

 برازیشرطویترسیم.کاریمحافظهخیلی-

نیست کارمحافظه- بین واق . تاحاالم مگهاصال .

 کردم؟بندیشر 

:دیگویمخندهباوندینشیممقابل ا یصندلروی

 .یکنینمه بندیشر .دیگههمی 

معنیهبیفوترالتوبندیشر نظرمبه- بازندگی.

 .رهینمجلوبینیپیشوشان 

جذابروزندگیبینیپیشوشان همی ولی-

 .کنهمی

ندارمرابح ای حوصله گوی می. بلندمطل یه»:

 «.مالدینیهدرباره.گرفت خودمبرای

شدهشلوغتحریریه خوانندیمکریدارندهمه. م .

تیمیهر.بایرنیمننستری میالنی .امبودهقرمزهمیشه

بردوایترویراشانیهاینیبپیشهابنه.ب وشدقرمزکه

اندنوشته بندیشر تویامامساویگفت فق م .

برایبرردپرس ولی اگردادهقولمهتاب.نکردمشرکت

بخردشاتوتیساالربستنیهمه دقیقهچنده آرمی .

تکانرااستقاللپرچ وشودیمردبقیهجلویازباریک

.دهدیم

وتاری رادورهاندازندیمرادستهایلنگهاتاییشش

کنندیم سعی هیجان و شور همه ای  بی  کن یم.

 اما فرامو کن  را امروز علیشودینممهمانی مامان  .

 .کریمی سینیچای مالدینی مهریه...

:زن یمتیتروکن یمترجمهرامالدینیمطل 

تایپفنییهابنهده یم.شودینمتمامکهبازیکنی

کنند موبایل کهبروموکن جم راوسایل گردمبرمی.

خوردیمزنگ کیوهست کجابدان خواهدیممامان.

خانهرس یم سروقتکهکن یمراحتراخیالش.

صدبارماماناما.بمان تحریریهتویشدیمکا .رس یم

روزنامهمیزنگ کندیمامکالفهوزند دفترازگیج.

بیرونزن یم برومکجادان ینم. هامهمان۹ساعت.

رسندیم شودیمشرو بازیه ۹ساعت. بهنام.

 برینی؟روبازیخواینمیمگهرفتی؟کجا:دادها اما 

 .خونهبرمباید.دارمکار.نه:ده یمجواب

ا اما دوبارهدان می.کن یمخامو راگوشیبعد

بگوی .خانهبرومبایدچرابداندکهزندمیزنگیادهدیم

برایشچطوردربی؟روزه آنبرای  دیآیمخواستگار

ندارندهاحرفای بهکاریمادر ومادرمبده توضی 

بیزارندفوترالازو خواستگارای دان ینمحتیم .

مامانکهعکسیرویاز!نهیادارددوستفوترالمحترم

دان ینم.دیآیمخوششچیازفهمیدشدینمدادنشان 

پیداکجاراا سروکلهیکدفعهمامانقدیمیدوستای 

مهندسی.آیدی .استتربزر م ازسالدوپسر !شد

کارواردا وصادرا شرکتیکتویوخواندهبر 

کندیم کوچکآپارتمانیکباداردماشی . وهنربه.

مامانراها یا.خواندیمزیاده کتاب.داردعالقهادبیا 

ای بههمیشه.گفتهچیم ماماندان ینم.گفتهآیدی 

راامیزندگاماکندیمافتخارامخواندهانگلیسیادبیا که

صر زندگی.عصرزندگیوصر زندگی.کردهقسمتدو

آنازهینوقتوندارددوستراورزشیروزنامهتوی

زندینمحرفی وعصرزندگیازبخواهددلتتااما.

تعریفس ینویمادبیا وهنرسروی تویکهییهامقاله

 است.قسمتیچندآیدی زندگیدان ینم.کندیم

.فروشیعینکیکبهرس یمورومیمراههدفبی

زدهچش بهعینکیفتوژنیکچهرهآنبامالدینی اگر.

چکراهاتیسایادادمیمگو رادیوبودروش موبایل 

کردمیم شومیممغازهوارد. فوترالطرفآوردمشان .

استدوست نشانرامسابقهکهتلویزیونیخاطربهنه.

کهیادداشتیومیزرویورزشیروزنامهخاطربه.دهدیم

تک رفتهروینوری.نوشت کالنویهایدربدربارهدیروز

نتیجهپایبیک قط کرده. صفرصفرزادهوداوربازیرا

:اوهاوهدیگویماستقالل.فروشندهیککاشتهبرای.است

می بیناره بخوری  گ  االن زل هردو به یازدهشی .

بیک خود میتلویزیون. را ضربه بیرونزاده توپش زند.

نف راحتیرودیم کش یم. فروشنده نزدیکدیگویم. :

می ها. فروشندهبود آوردی . شان  تکانگوی : سر

تخفیفحسابیدهدیم یه پرس ولیسیهستید حاالکه :

بهبهتونمی چهکاردان ینموکن یمنگاههانکیعدم.

کن .

- فق  راستش چندخواست یمممنون بازی برین 

چنده.
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بیرون.زن یم.ازمغازهکندیمرحمتیبازیراشرو 

پار تویبرومدوبارهاستبهتر هامکتینبیشتر.

موبایل .فوترالیاگرماستخاطربهدان ینم.استخالی

ندارمساعتواستخامو  باشدنی وچهارباید. البد.

روزنامهزدهزنگدفعهصدمامانتاحاال امیدکمیهنوز.

دارد قولخو ا خانوادهوآیدی معلومکجاازاصال .

باشند .دیآیمپورفردوسیصدایپار نگهرانیدکهاز.

یعنیاندازدیمباالابروه او.پرس یمرانتیجهاشارهبا

 .نیستخرریهیچکه

رومیمپار ازدیگریگوشهبه نیمکتیکروی.

.آورمدرمیکیف تویازراکاموبیگانهکتابون ینشیم

امسردرنیاوردههنوزوخوانمشیمکهاستبارچندمی 

کسی.بکشدآدمسادهموضو یکخاطربهبایدآدمچرا

وکردینمولرابانیدروازهکامواگرشایدداندیمچه

باریک؟شدیمبزرگیبازیک نوشت  سراغرفتینم

راکدامفوترالوتئاتربی پرسیدهاوازدوستانشازیکی

دادهجواباووکندیمانتخاب بدون:

فوترالتردید بهراها یاشدیمکا .

بگوی مامان درراها یاشدیمکا .

.گفتخواستگاریجلسه

نکونامیمیکردروازه کامو مامان   ...

واقعیتبهکنار.کا ای بارپرس ولی 

کا بازیگ داشتهباشد. برندهشود.

مانچهخرراست.خانهدانست یمکا 

 خو بژدام وکتمامانالبد

تویتندتندکرده آرایشه کمیپوشیده رادوختش

کندیمنفری رافوترالورودیمراهاتا  خیلینازنی .

همیشهچونخانهنرومامروزاگرکندینمتعج ه 

شودینمکهمامانجلوی.ن یبیمتحریریهتویراهایدرب

بهکوبیدمشتعصرانیتازیاهواپریدخوشحالیاز

نازنی ؟یامامانبخوان ؟کریکدامشانبرای.زمی 

توان ینم کن . تمرکز کلما  یکجاتوان ینمروی

رد کنارم از پسرجوانی و دختر بروم. راه باید بنشین .

.پسرباموبایلشحرفمیزند: ه!نیمهاولتمومشوندیم

شد؟گ نزدن؟نهخونهنیست .

.شلوغنیست.دخترسههابنهمتزمی بازیسرومیم

باالیسرسرهایستادهوپسریراکهجلویشایهچهارسال

بایددهدیمنشستهه  آمدهباشند.ای هامهمانپایی .

 هاوقتجور کار از مامان تخی  آنقدرافتدیمقدر  .

 لو چیز همه که دارد خوبرودیمدلشوره نازنی  اما .

راداندیم خود  نفر یک است ممک  کند. کار چه

کرده اتوبو تصادف یا مترو قطار جلوی باشد انداخته

یک از گزار گرفت  برای باش  رفته ه  شاید باشد.

حاتمی فیل  آخری  خصوصی اکران یا نقاشی نمایشگاه

برایم خل ایهشخصیتتازتواندیمکیا.خیلیراحت

کند.درکمالخونسردی.

***

فروشیروزنامهدکهجلوورومیمبیرونپار از

ست یایم پرس یمرانتیجه. عصرانیتبافروشنده.

 .یکهونوددقیقه.باباصفرنصفر:دیگویم

کریمیعلی.قرمزهابرایشان آخری .فرصتآخری 

هایآبدروازهبها ییجادویهار یدرباوقاپدیمراتو 

جادوگرروزامروزنه...آخرلحظهدرستاماکندیمحمله

نیست رویکوبدیممحک فروشنده.

پایش زندمیسو داور. فروشنده.

دیگویم کردنمسخرهملتو: شورشو.

درآوردن مساویهیمساویهی. تا.

 آخه...کی

وغرغرهابقیهکن ینمصرر

بشنومراشیها یتحل کناراز.

حرففوترالازهمهکهرهگذرانی

کشندیمراسیاستپایوزنندیم

اتوبو .رومیماتوبو ایستگاهسمتبهوگذرمیموس 

هستنشست جایهنوزاماشدهشلوغ کهراموبایل .

:رسدیما نازنی اما کن یمروش 

راحتخیالت شدهبدآیدی حال. افتادخواستگاری.
کنه؟میچیکارتیمتامروزبرین .دیگهجمعه
 .فرستادهه خندانشکلکیک

تماشارامسابقهیهاعک وزن یمچرخهاتیساتوی

کن یم تماشاگرهاازیکیزدههیجانوخندانصور .

آشناستبرای  کن یمزومعک روی. .استخود .

 ■آیدی .مهند 

 

 

 خوانمش یم که است بار چندمین
 آدم چرا ام سردرنیاورده هنوز و

 ساده موضوع یک خاطر به باید
 داند یم چه کسی. بکشد آدم

 ول را بانی دروازه کامو اگر شاید
 سراغ رفت ینم و کرد ینم

 ؟شد یم بزرگی بازیکن نوشتن،
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 «که نام این نادر پزشک، یادم نیستحیف » داستان کوتاه 
«انگیزثروتیرو »نویسنده
 

ایهمجریرادیوسالمتازپزشکجرا  خواستخاطر

سرا باع  که کاری شدن برایاشکشزیر را شده 

کهافتخاردادندوای شرکهرابرایشنیدنییهاشنونده

قر  از پزشک آمد نظر به کند. تعریف کردند  انتخاب

راگلنی کند ترینشیکدراماترامرورکردهتاخاطراتش

چونبدونای کهم م کند گفت:

بهبیمارستان الغرورنجوررا دستفرو ِ وقتیپیرمردِ

داش که خونریزی خاطر به تقریررساندند جانا ت نیمه

هنگامگذرازخیابانماشینیبا بود.

 برخورد ازکندیماو ماشی  چرخ و

ای شودیمردراستشرویپای با .

 که هرثانیه ضررگذشتیمکه به

کمسیون توانست  ولی بود بیمار

پزشکیراراضیبهپیوندکن وهمه

جدا مح  از قسمتی گرچه ب ذیرم. را مسولیتجراحی

عص یدهش چندر و اما بود  آسی جدیدیده پا 

ازپدرجداایهسال ه داشت.دختر حاضرنرودلحظ

ترسنا  و ناآشنا دختر  برای بیمارستان محی  شود.

موردعالقهکودکانهاییخوراکبود.بهنواز پرستارهاو

.کنارتختپدرایستادهبودبایکدادینمواکنشینشان

اورادرمشتکوچکشگرفتهبودوبادستدستآستی 

فشردکهدیگرجعرهآدام راجوریمحک بهسینهمی

دادیمراقور بغضشانگارکسیمیخوادآنرابدزدد.

زدهدختر کهوحشتیهاچش .کردیمصداگریهیبو

تاراهیبرایفرارچرخیدیمعی پرندهدردامافتاده دور

.شدینمچشم محوپیداکند پیش

جدا پدر از را دختر  توانستند سختی به پرستارها

از بعد کنند. برایپیوندآماده را پیرمرد بتوانند کنندتا

پیوندکهتانیمهش ادامهداشتبهخانهرفت .ازپرستار

تغییرحالبیمارراگزار کند.روزی ترکوچکخواست 

انبعدپیشازرفت بهمط سریبهبیمارستانزدم.نگر

بیرونهوشییبنتیجهپیوندبودم.فردایآنروزپیرمرداز

 و بود کوتاهتوانست یمآمده جواب و سوال چند با

وارد صر زود دریافتکن . را پیوند نتیجه هوشیاریو

برای صندلی دو با پرستاری ایستگاه در شدم. بخش

بودند.دستشرا دختر جاییبرایخوابدرستکرده

آد جعره درروی انگار بود  گذاشته سر  باالی ام 

با است. مانده یکردیفآدام باقی نگران خوابه 

صدایحرفزدنماازخواببیدارشد.درمیانخو و

طرف  به پرسیدم. را احوالش ه  م  پرستارها  بش

را م  برگرداند. روی و کرد اخ  زدم. لرخند چرخید 

پدر همراهدانستیممسر جداییاز پرستارها. یکیاز

بیماررفت .پیرمردخوابوبیداربود.دست راآرامسراغ

 ا شانهروی ویشهاچش گذاشت . کرد باز سنگی  را

بود هوشیار که ای  از زد. صدا را دختر  ل  زیر

خوشحالشدم.پرسیدم:

چهطوریپدرجان دردداری؟-

راصدازدا گوشهبانگرانیجگر

وپرسید:

دخترمکو م چرااینجام؟-

دارد.دانست یم شدیدی درد

نزدیک زدم. کنار را پتو آرام و شدم یپایهاانگشتتر

پیوندشدهورمزیادیداشت.گفت :

مسک - بهت میگ  پرستار به جاست. همی  دختر 

تونیدختر روبغ کنی کمترمیشهومیدرد بزنه 

خوبه؟

تبرایشمه نرود.سر کهداشیدردحالوروزو

رم منتظرآمدنبییهاچش رابهطرفدرچرخاندوبا

 دختر شد.باآرامشوشمردهگفت :

پا- میپدرجان  کردم. جراحی رو آروم  خیلی تونی

  رویکیدوبارحرکتبدی؟پایهاانگشت

گوش نداد. ایهجوابی توی را پتو ومشتشاز گرفت

 تا کشید نف عمیقی جم توانایییهمهفشرد. شرا

کند.برایشرای جسمیپیرمردعم سنگینیبود.چش 

برنمی شده پیوند پای .داشت از آب رادهانشپیرمرد

 و داد ازیشپایهاانگشتقور  داد. حرکت لرزان را

 عی  زدم هابنهخوشحالی فریاد و بخش توی دویدم

 .ح داره.تکونخورد..

 ییهاآنهمه بودند بخش توی که هانهمراهحتی

بیماراندورمجم شدندوهاجوواجبهم وه دیگر

.ازخوشحالیدورچرخیدموبهطرفاتا کردندیمنگاه

نگاهکردمهاآنتکتکیهاچش پیرمرداشارهکردم.به

وباهیجانگفت :

وقتی پیرمردِ دستفروشِ الغر و 
رنجور را به بیمارستان رساندند به 

 اًخاطر خونریزی که داشت تقریب
نیمه جان بود. هنگام گذر از خیابان 

 کند و... یماشینی با او برخورد م
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می- آمیزِ... موف  پیوند حرکتانگشتتونه رو ها 

بده.

 دویدم. بهطرفاتا پیرمرد کهدورمییهاآندوباره

سوزن جای اتا  آمدند. دنرال  ه  بودند زده حلقه

تویبخش تا صفمشتاقاندیدنپیرمرد انداخت نرود.

ذو  با مردمه ادامهداشت. نشاندادم. پایپیرمردرا

برای هستند مکانی چه در بودند کرده فرامو  انگار

کنندهبیمارستانبهمجل شادیمحی کس ییهالحظه

او به و جم شدند تختپیرمرد دور واقعیتردی شد.

ازسر ترریکگفتند.اوتازهمتوجهشدکهچهخطریرا

 داشت درد که ای  با آنا رهچهگذرانده. کرد. تغییر

پیرنرود رنجآمدیمنظرجورکهبه

کردهبود.یر پروزگار 

روزخوبیبود.بعدازمعاینهبیمار 

رفت یمبهطرفآسانسورکهدرحالی

تعج ازرفتاریکهداشت ازخودم

راانجامدادهبودم!امیفهوظ کردمیم

 ت مان شومالرتهبیشترخوشحالی ازای بودکهتوانس

غمگی  دختر  و پدر زندگی هست که که چیزی از تر

کند. پیدا کهادامه چرخیدم رویپا شدم. آسانسور وارد

جعرهکد بود. سرم پشت دختر  بزن . را پارکینگ مه

کرد.آدام را هاچش بهطرف دراز بر وا چهرهو

شادابیکودکانهداشت.گفت:

آدام وردار.-

ازرویجعرهآدام بهنگاهشبرداشت .یکبسته را

 راجلوترآوردومصم گفت:دستشباالکشید.ی هاچش 

 هرچیدوستداریوردار.-

رانگههاآدام  سانسورکهبستهشد بغض ترکید.آدرِ

دیدن با ولی گذشته ماجرا آن از سال چند و داشت 

 .شودیمهمانح برای تداعیهاآدام 

***

جال وشادبراینوشت داستان خواندنیهاییدهشن

دل آرامو ه  است کهنشی  خررهایی خالف بر بخش.

فرامو کردن گو هاآنسمجهستندو سخت. بسیار

 راهی موسیقی به ادادن سعی که دربارهکن یمست

موقعیت در را خودم مرادا نکن   فکر ناگوار خررهای

تخت از دلهره و تر  از و برین  دیده شخصآسی 

خواببیفت وخواهرمرابدخوابکن .نصفشریحوصله

یلهوسبهجروبح وتحم دردناشیازپیناندنگو  

اوراندارم کهچراخوابدیدم.

به که خواب موق  تا پزشک خاطره شنیدن با

هدفخوابرخت داشت . خوبی ح  رویورفت   را ن

المآرامش کگوشت گذاشت تاباشنیدنموسیقیآرامِبی

کام  را و کن  خواهرمیهاخوابتر برین . پشتخوب

ای سایتبهآنسایتتندتندتاپشلپ از نشستهبودو

 کردیمکلیک را حوادث اخرار ازخواندیمو سر  و

 برمیرفتیمراستبهچپ  صدایموسیقیراو گشت.

 کلیککلیکو تا کردم بایهافحشبلندتر نشنوم. را ...

کهبهدیدمیمزیراولیتنهاییقوملودیآهنگ خودمرا

 بیندازد آزادورهابهطآبرابهتالکهآننرمیوبدون

 سوی صدایچرخدیمهر با که بود نگذشته زمانی .

میز  روی محک  مشت کوبیدن

ریختعی ه بهآرامشورویاهای 

آب. زیر قو پاهای شلو  شلپ

هرمخوا را بلندخواندیمخرری و

 نیهافحشبلند ثناجور .کردیمار

پشتتاپشلپ از خامو کردو را

الرتهروی پا صندلیراه دادزیرمیز. با میزبلندشد.

بهطرفتخت نگاهیخوابشعاد کجکی! راه سر آمد.

من .کردمیمبهم انداختکهداشت ارکستررارهرری

راهدفونزدومحک تویدستشگرفت.راتویهواقا 

ازرویگوش کنارزدموپرسی :

بلندِ؟هدفونصدای-

قرمزویهاچش نشست.باخواب تختانگارنشنید.لره

و داد تکان هوا حرصدر با را دست  برافروخته چهره

 گفت:

مر- ل پدرِثیکهبررررری  خیرسر متفکر روبک  

 به دستخواهر پسربرررری خلفشمیبررررری . گه 

 تکون نتونه که بگیرِ محک  اسیدخورهبرو خود  و

میمی چرا که صور دختر   و رویسر ازریزه خواد

!؟شهبشوهرمعتاد جدا

■ایوای.امش بسا داری !

رد دویدم. دوباره به طرف اتاق پیرم
که دورم حلقه زده بودند هم  ییها آن

دنبالم آمدند. اتاق جای سوزن انداختن 
نبود. صف مشتاقان دیدن پیرمرد تا 

 توی بخش ادامه داشت.
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 «است مایکروفر از جهنم گرمای» داستان کوتاه 
«مصطفیسلیمی»نویسنده



همه بشود. که ده ساعت  تاریک خیابانشودیمجا .

کسینیستکهشودیمخلو  آنوقتهاپنجره. ب اید. را

رومیم نگاه را خیابان و آش زخانه .کن یمپشتپنجره

هرچهندیآیمسفیدکهازدوریها یماش زردهستند.

.بهم وپنجرهشوندیمترسفیدندیآیمبهسمتپنجره

زردشوندیم.ازپنجرهکهردشوندیمسفیدرسندیمکه

.شوندیمترزردشوندیمترک .بازهرچهدور.ک شوندیم

 دیگر یهاکتاباز قفسه انتشارا  مفیدیهاکتابای 

دارمحترم.آش زیآسان.آش زیبرایخانهیها خانبرای

شاغ .چه شگردبرایپخت غذاهایآسانویهاخان 

از زودی به و مربا. نو  هفتاد ترشی. نو  هفتاد سری .

 چطور هاکیک یتوانیمهمی انتشارا   راهاینیریشو

 ب زی . یکهاکتابحجی  صر  را

 رفت  از بعد آورد. بهتربزر دختر

 ویزیتور م  یهاکتابمدرسه.

کهازتربزر دارهست .خانهیهاخان 

 پوشک برگردد  راترکوچکمدرسه

 آنطورکن یمعوض غذا بوی هنوز .

راپشتا مدرسهکیفتربزر نیستکهپختهباشد.باز

می گذاشته. در؟در پشت گذاشتی رو کیفت بازم گوی 

ارمشتو.بارآخر باشه.تون بیخستهشدمنمیدیگویم

 نیستکیفمدرسته. ه مث شیهاکفشآشغالکه را

هرروزهرکدامشانرایکطرفراهپلهانداخته.هرروز

می که تیهاکفشگوی  نک  پر  خوبدیگویمرا اه

پر  میکن ینمدیگه می. همی را روز هر گویی.گوی 

در دیگویم . ش  تا باید امروز. زیاده وخون بهامون

رویگذارمیمراشیهاکفش.شهببنویس .بازماگهتموم

 بگوی  ه  امروز اگر کفشی. پر نک تیهاکفشجا را

 را روزی هر جواب اونور شایددهدیماینور جواب؟

کهمی هرروز کرده. هاتومرت گوی کفشجدیدیپیدا

مرت ناآرمبعددرآوردندرمی مرت دیگویماریبهدر

جواب آوردنمرترشونک باز اگربگوی بعددر میش .

بهرامرت درتیهاکفش یگوینم؟دهدیمهرروزیرا

اری که را کام یوتر.آورمیمکیفش سراغ رفته داخ 

بایدمی ش  تا نگفتی مگه داشتی. در  که تو گوی 

 گوی بتلفیلدجدیده.میفیلدبهت ای دیگویمبنویسی؟

 

 

همهبازیدیگویمچیه؟ خیلیخوبهبازیش. یهبازیه.

کنندیم نگاه را ساعت انگشتان کن یم. با ده تا و .

ماندهتاده.یکپشهه آمدههنوزدهساعتشمارمیم

چسریدبهشیهابالرویماستنشسته.صر ه خود 

 رنگ مربا. روی بود آمده شاپر  یک شیهابالمربا.

عصر مربا. به  چسرید نگاه تلویزیون .کندیمبزرگتره

توی آرایش میز آینه از تلویزیون پخشتصویر اتا 

بزرگترهشودیم ایناترس یممامانم دیگویم. بترس .

 اینجوریه؟ دهناشون ترس یمچرا عدنکه بترس .به

یاهافر دربی پرزهایا تقریردیگویمصدایتلویزیون

یهالرا  ای  انوا  از میلیون چند شما هاککپشمی

شودیمیافت دیدن قاب  چش  با باشندینمکه هاکک.

وازپرزهاباالکنندیمدهانشانراباز

بزرگترهروندیم اموم میخدیگویم.

می کوچه. میخبرم بریگوی  وای

کنی؟ کار چی برموخمیکوچه ام

پیشدوستام.توکهتوکوچهدوستی

مدرسه میرم کوچه از خوب نداری.

صر باید فردا تا برگشتی. مدرسه از تازه پیشدوستام.

تاصررک تاساعتدهبایدصررکن . عوضها یماشنی.

سفید نزدیک از است زرد دور از که ماشینی شوند.

شودیم دیر ساعت یک رسدیم. دیرپرس ینم. چرا

اهرمدستگاهشکستویکساعتکاررادیگویمآمدی.

را اهرم تا ه . روی بود شده جم  خ  انداخت. عق 

ییرهایپنتعمیرکنندشدیککوهپنیر.پنیرجدید.ازای 

یعنیازهمی  ولیظرفشرهایپنکههردفعهمیارمنه.

خوشگ  خیلی همنی  کردن. عوض شده.رو تر

نمیگوشه تو  پنیر و نیست تیز بزرگترهها  مونه.

تو نمیدیگویم پنیر لی بزن .اگه م چیرو مونه

که کنترلوردیگویمخوردیمشامرا با و یهچایبده

یکییکیهاشرکهزند.و.دکمهراپشتسره میرودیم

میشوندیمعوض . کار یکنیمگوی چه دارمدیگویم؟

.وقتیکهفکر باحسابوکتابکن یمتلویزیوننگاه

 ش رودیمیاد شودیمگرم هر دهد. فشار را دکمه

همی طوراست.شرکهماندهرویدودخترجوان.دوپسر

جوان.یکپیرمردومجریبرنامهآش زیکهحاالمجری

 از یکی شده. برنامه آرایش یپسرهاای  میز آینه توی

هاش تیز نیست و پنیر توش  گوشه
اگه پنیر  دیگو یممونه. بزرگتره  نمی

مونه من چی رو لیس  توش نمی
 دیگو یم خورد یمبزنم. شام را که 

 .رود یمیه چای بده و با کنترل ور 
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رار جهن ازچهچیزی حپرسدیمتویآینهمیزآرایش

 شودیمتامی  پیرمرد الهی.دیگویم؟ انرزی منر  از

مث مایکروفرداغاستو گرمایینیستدرظاهرقضیه.

.یکیازدخترهاتویآینهمیزسوزدینمچیزیظاهرا شما

 پ چرامصدا آیهشریفهبهزنیگفتهپرسدیمآرایش

هیزم شده جهن ؟  کش شده ده پشترومیمساعت

کهازییها یماشبهخیابان.کن یمپنجرهآش زخانهنگاه

کوچک سمتبلوارنندیپیمبلوار به و ما خیابان توی

 روندیمبزر  که دور از کهندیآیم. پنجره به زردند

 شوندیمنزدیک کهشوندیمسفید پنجره از دوباره و

 زردرندیگیمفاصله و زرد بلوارشوندیمتر به برسند تا .

 ها یماشزردوس خیابانروییهاچراغبزر .انعکا 

.امش بایدنگاهکن شودیمبهپنجرهماکهبرسدکمتر

.شودیموسیاهچهرنگیایهنقریها یماشنورزردروی

 رنگی چه المپ کوچکها یماشکندیمزردی ترهرا؟

تویگذارمیمشیر راخورده.یکآینهه قدخود 

ای  تابهخو درآینهنگاهکندوساکتباشد. تختش.

آینه توی خود  دنرال نیندازد. راه گریه شری وقت

گرددیم خواهدیم. با خودشیهادستبرودتویآینهو

ا نهیآتوی دهانشرا میزند. بهآینهتاچسراندیمرا

تو خود راا نهیآی خواب اتا  پرده بگیرد. گاز را

کش یم دیگویم. پردهرو یکشیمچرا تو.ادیببذارهوا

روازبالک روبمیگوی ای یا میکنه. دیگویمرویینیگا

 کنه. چپ یهاچش خوبنیگا یکهشدارکن یمرا تا

بده .خود رابهندیدنمیزند.اگرزودترسر رابه

قهرکن .شومیمگوش ننسراندونف نکشد بازمجرور

بر پنجره سمت به گرداندیمنفسشرا گوردیگویمو  

 شری هر زن امش ه  خواندیمپدر . مدلدیگویم.

موها میینیبیمرا صر وخ؟ تا ه  امش  بدان  اه 

کپ همینطور زنیماندیم موهایای خواننده خواننده ؟

کهمجروراستامش ه درصفحهمانیتورچهاردهاینچ

 درباره آواز  کا  بخواند. صر  نگهیهاراهتا بلوند

نقطهاوجآواز وقتیبودکه و صر بود. تا داشت مو

دندیکشیمپشتسر همهازنواخت دستیهانوازنده

نوازآرامآرشهراتکانویول  شایدپیرمردشانیکیفق و

دادیم فریاد شش  گام در و بلند ه  خواننده وزدیم.

.نکتهکلیدیبلوندنگهداشت موگفتیمنکتهکلیدیرا

آرایشو قدیمیز جلویآینه نروم صر  تا صر . تا را

■دورشانه.انددهینیپنشودکهمارپیچییموهاشانهپراز
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 «پلنگ خفته» داستان کوتاه 
«محمداسماعی کالنتری»نویسنده



دانهآرامشدرکههاگنجشک.رسیدندراهازجوانسه

وپرکشیدههاشاخهسوییکرارهبه؛دندیچیم

یهاهیسادرراهاکلتیموتورس.شدندساکتهار یرجیج

زدندجکرویخامو ؛کامیونیوصنوبربی  بایک.

ازراهاخا دیگردستباوراگرفتهکاسکتکالهدست

تکاندندچسرانشانیهالرا  دوکهسیمانیهایپلهاز.

واردورفتهباالبود؛شدهتزیی گ هایگلدانباطرفش

شدندخانهقهوه وچیقهوهبهنگاهیبلندقدجوان.

ازپراستکانوالم یرادیوسیاه؛تلف یگوشچرتکه؛

.دراندراچشمانشوانداختمیزیرودندان؛خالل

داری؟چیناهار-

لرخندیوکشیدسفید سری بهدستیچیقهوه

.زد

.داری دیزیفق اینجا-

!است؟تازه-

!نرهبرّهگوشتگذاشتی ؛بارصر !پسرمآره-

تکانپایی بهباالازراسرشان.کردنگاهدوستانشبه

چوبیتخترویرادودییهانکیعوهاکاله.دادند

گرداندندراهاچش وانداخته تابلویانگشتباچیقهوه.

.دادنشانرابهداشتیسروی 

!پسرماونجاست-

برگشتندبعدلحظهچند تکیهترکمنییهایپشتبه.

راچایسینیایهبنپسر.کردنددرازراپایشانوداده

جوان.رفتهایزیدمنق سویبهوگذاشتهاآنجلوی

تختبهایهاشارابروبا؛دینوشیمچایکهدرحالیچا 

.کردبغلی

!لومرونه؟میدارهجورچیبری !روپیریاون!هابنه-

قندحرّهبود؛تراشیدهتهازراسر کهجوانی

.زدلرخندیوچشیدراچایدرخیسانده

مکافا هزارواستپیری- ها؛دندونکسریاونبا!

!گرمهکاسهاونباسر حاالهاحاال

وگذاشتشستناخ رویقندایهحرقد؛بلندجوان

کردپر سمتشبهاشارهانگشتکمکبه لرهبهقند.

.چسریدکوبیدهگوشتمیانوکردییصدا.خوردکاسه

انداختدوستانشبهینگاه تویشانیهاخندهصدای.

.پینیدخانهقهوه



هاآنتخترویرامخلفا وهایزیدسینیبنهپسر

بابلندقدجوان.گشتبازخالییهااستکانباوگذاشته

وکردهخالیکاسهدررادیزیآبگوشتدست؛انررکمک

پوزخندی؛کردیمتریدرانانکهدرحالیوبوییدآنرابخار

.زد

داره؟!مشک گوشاش انگاری-

کردپا دستپشتباراشیهااشکچا جوان با.

یهاسوراخدرراتسشانگشتانشده؛غننهییهال 

تکانتکاناوسویبهراانگشتانبقیهوفروکردهگو 

داد بهراسر گذاشتدهاندررالقمهآخری پیرمرد.

ردهاآنکنارازکهیهنگام.برخاستودادهتکانطرفی 

وزدبیرونتختازبلندقدجوانپایدفعهیک؛شدیم

تهعینککورمالکورمال.شدپالوپخشپیرمرد

لرهگرفت با.گذاشتچش بهوکردپیدارااستکانیش

قهوهسویبهلرا ؛کردنمرت ضم وشدبلندتخت

:گرفتاوسویرادستشتا جوان.رفتچی

پیریهی- دهینمجوابدیگهعینکای ! کهشهر...

!ک قویتر رسیدی

.گرفتدندانخاللیوکردحسابرادیزیپول

پوزخندیوگرداندکاسهرادرکوبگوشتچا جوان

.زد

!گرفته خاللداشت؛دندونخیلی-

ودادتکانهاآنبرایدستیلرخند؛بابرگشتمردپیر

درکامیونموتورشدنوروش استار صدای.رفتبیرون

پینیدخانهقهوه زوزهس  وصداوسرپرگازچند.

شتر وجیرینگجیرینگباهمراهگیربک ؛عق دنده

مستقی یهادندهپیاپییهاضیتعوصدایآنگاهوشتر 

.میشدترضعیفهرلحظهکهموتوریخوردنگازصدایو

ابروهایباوکشیددستگوشتکوبیدنازچا جوان

.کردنگاهراچیقهوهباالرفته

!بود؟چیصدای!عموهای-

نگاهکهراپایی .رفتدرکناربهوشدبلندچیقهوه

.شددرشتشیهاچش کرد؛

وای- چلفتپاودستاونبهراج چیهر!

بوددرستگفتی ؛می بدترهمهاز! کهبودرانندگیش...

■ رفت.وکردلها هچرخزیرروموتورتاسه
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 «بُرج» داستان کوتاه 
«مرجانصادقی»نویسنده



لرا گ وگشادحاجیفیروزکهشریهپیجامهبودو

 زانو  کاسه تا داشت بوقیدیرسیمچی  کاله و

شکلشکهمادر گوشوارهگس مَنگسلیزریراکهنهدوکی

تهرانبفروشد  بودتو کهتوبازارِ پیچوسنجا کرده

بود.رو سحرا یزنگرهیداسر پ رفته کلّه از را

وس جمعیتگردن از هربار شالشو پرِ تو بود چ انده

توید یپارامیدندیلولیمه یومردمیکهتودیکشیم

حالآخرهایاسفندآفتاببی.زدیمنگاهشنگرانیدودو

گاه  زمینیکه رو بود گسلهپه  خالی گسله ازشدیمبه

رنگیِکاموادره گرهخوردهیهاگلولهتیکهمث جمعی

تعج با شدندیمکهگاهیازجلو ردییهابنهبودند.

نگاهگاهیبالرخندِکجکی.ترهاگبزرو کردندیمنگاهش

بود  پایی  اما یهایکتانیروسنگفر .یروخود 

بودویقدس.ا خوردهوصله پا بسا کرده کهپیشِ

ملحفهجلویبندهاراچیدهبودروسینه

داریگفت:صدایخشباپا  

؟یخندینماربابِخودمچرا-

بعدبهحرفخود هرهرخندیدو

کردیمهمانجوریکهبساطشرامرت 

سر .یازنوصدا راگرفترو

رادستشحاجیفیروزای پاوآنپاکردوجلوترآمد 

سایرانچشمشکردوداالنمسقفبازاروتیمنهپیش

وارسیکرد.بهشرا یرو مردمامیدرسیدنابولدوباره

کهبهنظرشانچیزِایهانوحجردستهجلویهردکدسته

هافرو دستیصدابهدردبخوریداشتایستادهبودند 

هایپسربنهسیاسوختهباقاشقکچندتوه قاطیبود 

تو یپالستیکی ول رنگی حراب الیکردندیمهوا و

فیروزدوبارهبرگشتبی یحاج.رفتندیمجمعیتقیقاج

بغلشوینیقلیانیراگرفتتویپاهادیواروچمرکزد 

."نکنهنیاد"زانوها یراولکردروا چانه

 در از پا را که شکمشگذاشتیمصر  به بیرون

 بالخره بود زده میالد رودیمصابون برج رودیمباالی

ایهزندتابتواندچرخخیاطیژانومقدردایرهتنرکمیآن

برای بود داده و بود خریده قوله قرضو مادر با که

کند. روش  دلشرا عیدی ش  و خانه بررد را تعمیر

رازرییهاگوشوارهگفتهبودبرایِپولتعمیر مادر 



هگریهکردهبودگفتهبودیکیبایدبفروشندوبهزریک

ابولگفتهبوداگرباها اام.خردیمرا بتر راقشنگ

نانشانتوروغ است.اندگرفتهغرفهکهییجابیایدبرج 

گفته اولی مینیا مدرسهبودقیدِ بزندوبا راهبو را

بیفتدتاپیشازظهربرسدوآدر بازاررادادهبود.

کشیدایهدوختقدسیکهنهدره  کهتوپا بودرا

نگاهشرادوختبهحاجیفیروز:بیرونتکاندو

.کاشتَتِتاینجام اینکه-

رو پهنشرا پایهزیریچهارپوزخندزدوکف پتو

پا تکانداد:

م - شیکمشهی شناس یمای ابولس را تو روده

پول پاشو.نی .. شاهی سه صنار دنرال کهحاالبرو

.همهراهاومدیاینجاای 

سیاهروصورتشواک ِحاجیفیروزهیچتکانینخورد 

بود. بودابولکمرنگشده داده قول

یعقوبگفته دیآیم موتورِ بود

 را سوارترکش ردیگیمخرکنی

ه شوندیم ها توحرف.روندیمبا

چرخید: می"سر  سر  از کساله

بازیگرِیهرچبلندِ.یلیخ...افته

دورکهبزنیجیرا پرِهیخرپول همهریزناونتو می

می هزاری پول همه خیلی"ریهزاپنجشه از را ابول .

 پیش کارخانهیتوشانیمادرها شناختیموقت یک

 کار کهکردندیمنساجی ابول دنرال مدرسه بعد او و

محسوبال گنده شدیممح  هایهبنتا افتادیمراه

بودندآنبعدهامح دوروبر ن لکند. قدریگرمگرفته

یخنالنداشتندشانخانهتعریفکردهبودکهتورا بکه

واوباپولپادویییکیدرحدِنوخریده.

خوردرویشدیمکهتونورزردوسرزهاحرابیکیاز

خود باآمدنشناامیدشدهبود ازدماغپَخَشوترکید.

گفت:

- حاالکاشتَتَ  صر تا خر صرفهنمیالبداینجا کره

م ای همهراهرا ب باموتورتازهتابرج ادیبواسهکارِ

.عاریه

گفتهمادر قولشرادادهبود بهپوفِبلندیسرداد.

قدریزیرآن گرددیمباالیبرجودستپربررودیمبود

حاجی فیروز این پا و آن پا کرد و 
را سایبان  دستش جلوتر آمد،

چشمش کرد و داالن مسقف بازار 
امید  به و تیمچه پیش رویش را،

 رسیدن ابول دوباره وارسی کرد.
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تهران. بیاید روزی چند بگذارد که بود گوششخوانده

.ردیگیمبودعک ِفوریه گفته

ازابولپرسیدهبود:

آنباالمث میدونآزادیعکا فوریه داره؟-

 آمدیمفنجانسروتهیبهنظر کهشرشعک برج 

د وزیرل درِکمرویقینیکردهبودچسراندهبودرا

.گرددیمگفتهبوددستِپربر

ابولدادهبودوشیهاینشانکهصدایچایفرو   را

 بود داده آشنایی و بود رسیده که چایرا بصرحی

دیآیمریختهبودوگفتهبودهمانجابمانَدظهرنشدهابول

ظهریخشکبودسرِشدولمررخورد.کینزددنرالش 

بودندتیجمعصدا . داالنصفکشیده تو از انگار که

سردبزرگیکهرودوشش شکستهشدوچایفرو با

 تکان ورونیب خوردیمتکان آمد

نزدیکشایستاد:

کاس بودیامروز؟-

 فیروز انداختا کلهحاجی نرم را

دستهیقدسباال. و شد صورتشجم 

وروپوششراازا قهیپولیراچ اندتو

.کردنودکمه

.ازص نشستهاینجامنتظرابول-

.راتودستشجابجاکردا یکترچایفرو  

برجمیالد - کهمیره شه خیلیشلوغمیسر صرا

نیاد.دیشایاد رفته.دیشا

حاجیفیروزتهماندهصدا رادادبیرون:

داده.قولگفته.خود چطورنمیاد؟-

بازاروسری سیاهشچایفرو نگاهیانداختبهته

ازه بازشد:

نمی- دستشون مردم سال آخرِ بدنهفته پول لرزه

بزن  گشتی یه ابولکریمه.خداپاشو  ا یپادیبکه

.گهبهشمییقدس

بی با فیروز خورد حاجی تکانی دلشخالیتهمیلی

ریزِقیچشمانِراازپرِشالشبیرونکشید.ا رهیداشد.

وقتیداشتبرجرفتینمگرفتهابولازجلونظر کنار

گفتهبودآنجاحاجیفیروزندارد گفته.کردیمراتوصیف

غرفهخودشانبتواندیمبود ستدوفق دایرهویانزدیکِ

آخرتنرکبزند  ه  باال.توانندیمسر آن ازابولبروند

کهازآنباالهاابانیخکشیِزردوسفیدوالمپیهاچراغ

بود. حرفزده بود پایشان قرارگفتهزیرِ ستش ابود

آتش بیندازند.عید کند خود بازیراه جا از زوربهرا

سر صافکرد.ا رهیدا رو کالهشرا و تکانیداد را

بود.رِیز کمر ش  شال و بود افتاده باپیرهنشباد

کهراستیراستیدیترسیمهنوز رفتیمخود کلنجار

یاد رفتهباشدواوعاط وباط بمانَد.

روا زنگولهکهصدایایهنی نگاهیانداختبهدرشک

بلندپستسنگفر   توجمعیت.شدیمو افتاد راه و

کهآمدیمزبانشرو کردیممکثیهاحجرهبعضییِجلو

بز"بگوید: خودم قندیارباب چرابز خودم ارباب

امّارابرردنزدیکودشتبگیرد ا رهیداو"یخندینم

 دنرالش تنبا.آمدینمپا  ههر پر ای طرفی به که

ذهنشدوریتودرکمد یچرو ِبرجِروریتصو شدیم

گودرفتهزریجا راشدیم سیاهِ .گرفتیموچشمانِ

خود راازرویایپرزر وبر بلندیکهآمدینمدلش

ابولترسیمشکردهبودکناربکشدو

 رو دکّانهاآدمچشمش وو ها

راسر مسقفبازشود.یهابازارچه

همینج و پایی  بود ازانداخته وری

.دیکشیمالیجمعیتخود راجلو

فرو انگارشلوغ باقال صدای و بود

توگوششودلشخوردیمهمهرساترباشدبیشترکهاز

رمقیکشیدهبودروبیآفتاب.رفتیمازگرسنگیمالش

هسحرتاآنموق   کلصرازشدهبود سرد سنگفر .

آببارِ هی و مسجد جلوی بود رفته که بود چندمی

خود دلداریبه دیآیمبودابولحاالگفتهخوردهبود 

دادهبودکهاگربنابودنیایدپیغامیپسغامیفرستادهبود.

بود.اام صدا ازاذانخررینشده و بودند داده که را

شدهبودکها یحالراپرکردهبودبازارشرستانِمسجد 

ابولخیالآمدنندارد.

سر راکهگرفتباالایستادهبودجلویباریکهمترو.

بهوبهچش شدیمسرازیرهاهپلواززدیمفوجتیجمع

توزندانیبودکهپشتانگار.شدیمخالیوزدنیپره 

یهاهمها دره هوی هیچکردندیمو او راو کدام

کفا رهیدا.شدینمحالیش کوبید محک  بار چند را

بلندشدوبعدصدایخود کههارهیزنجیصدادستش 

 هزارتوی ا یدلواپساز کی"آمدیمبیرون هر الهی

 کن  شهبخسی ِ داشت صدا ."شهبقوزی توغ 

پچا کله کسی چرا":کردیمپچ خودم ارباب

واوالیشدیمرفتهرفتهداشتسردترهوا."یخندینم

راا رهیداوخوردیمیکالپیره چرکمردپیچوتاب

 عق  و صر .بردیمجلو داشتند راشانییناشتاکه

سرش را که گرفت باال ایستاده 
 تیجمع بود جلوی باریکه مترو.

سرازیر  ها پلهو از  زد یمفوج 
زدنی پر  هم  بهو به چشم  شد یم

 .شد یمو خالی 
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سفره شیپ خوردندیم گو زریقس خوردهریزپایِ

 ه  برمیهاگوشوارهبود خیاطیرا چرخ ه  و گرداند

زریدویدهبودرادیدهبود.یهاچش کهتوایروشنی

هربار.آبدماغشراهافتادهبود دیکشیمآستینشرا

دیرقصیمدماغشوازنویرو ته.خواندیموشعر را

بود  خالی ابولکهیجوردلش آمدن به امیدی انگار

که همانجوری کرد نفرینش دلش تو و باشد نداشته

 نفری  گاهی وتو.کردیممادر  بود برگشت  فکر

یهااسکنا  را پولخردها توجیرشوختیریمریزو

 ابولقاطیکهصدایزنگدارِزدیمالیجمعیتدایره

پینیدتوگوشش. انداختبهتهِنگاهشصدایموتور را

یسنگفر کهخوردهبودبهخیاباناصلیوتو ولوله

کهتاآنجاانگارراازدورشناخت ابولآدموماشی بود.

ب بودوگو یکبندگازیده ها ودصورتشقرمزشده

راگذاشتهبودروجکوموتور.دیرسیمبهنظرتربلیب 

خالصی بود.دادیمگاز نیششباز جایحاجو از فیروز

ا بادافتادوازخوشحالیچندبارتنهنی ریزکندهشد 

ورد.آواروزدوصدایعجی وغری ازخود درپشتک

وموتورا یشانیپهدبنددرشتبافتشراکشیدروابول

راازروجکانداختوگفت:

.رباالب -

توکالهشرابایکدستچسریدوپریدروتر بند 

کهازتوبقنهدیدیمرامادر  کردندیمدلشقندآب

سی  پایِهفتودوزانونشستهپیره بنفششرادرآورده

وخود ه یکوریل  افتادهکهتوچشما بردیدیم

داده هاگوشوارهبه دوالابول.کندیمتوگو زرینگاه

موتور  رو بود الییکجوری رفتیمپرگازشده از

آمدکهنف حاجیفیروزدرنمیرفتیمقیقاجها یماش

بهچرخخیاطیژانومهفکردامم.زینموالمتاکامحرف

خوشحالیهاییکهردبهضخی دوزیووبهزری کردیم

 شده.مادر تو بودکهپسر نانپیداک

بودند  شده دور شهر شلوغیِ و میدان نظر دراز

راکجا کلهابول.هاکوهسمتخوردیمرآفتابداشتس

گفت:آمدیمکردوباصداییکهانگارازتهچاهدر

.برجِاون؟ینیبیم-

بوقیکالهنشستوگردنکشید.ترحاجیفیروزراست

را زری مَنگسلی گس  گوشواره مادر  که شکلش دوکی

سر پ رفتوسُرخوردوروسنجا کردهبودتو  

چشمشبهفنجانسروته اوامّا معل شدواسفتاد. توهوا

که بود نزدیکاستواری نزدیکو داشت توشدیمتر و

بود  افتاده خوشحالی بر  ده یبرقنگاهش اندازه به

هثانی ای و را کساله بررد یاد  از گس یهاگوشوارهکه

■منگسلیرا.
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 «آنا» داستان کوتاه 
«مهریحیدرزاده»نویسنده

 

خواهشاواست ردنک !گفتندآخری 

انتخاب را یکی باید متضاد وادی دو میان لرزیدم.

پایان رابشنوم؟یانروم.بروموپاس سواال بیکردمیم

ای سیسالرابهفراموشیبس ارم. وهمهسواال 

لرزاناست اماهاآدموفاییبندبندتن ازبیکهدرحالی

بایدبروم.

 دیگرچیزیهافاصلهای یهمه باهاسالدرطولای 

بهناماحسا دلتنگییااشتیا برایدیدناووشنیدن

امیزندگکجایدرناایهباقینماندهاست.اونقطصدایش

 سالخواست یمبود. مث یکآن را اند کودکی های

حذفکن .سیسالامیزندگتسری دانهازرشتهگردان

خاطر هخیال ازخامو  ای هیاهویی

در زیرسکو  آتشی کرد. پا به درون 

خاکستر.

خری خواهشاودیدنم است!آ

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

 اول کال  واز"ب"شاگردان سر

 باال ازروندیمکوله  کال . پشتبه سکو م که

کنار خیره باغنه به امشدهپنجره باکنندیماستفاده و

.خندندیمه درگوشیپچوپچکردهوریزریز

موهای را"آنا"اولبودم.وقتیاورفتم ه  کال 

بافتیم سفید روبان با میبستیمو را مامان  گوی ..

نام"آنا"وقتی برایکال اول دیگرمرا او نویسیکرد 

گوی .رفتهبود.پدرمرامی

:پرسدیمیکیازشاگردان 

 دیکتهبگی اگهحوصلهنداری ؟ل عخانومم -

موهایشبلندومشکیوفرفریاست.سرزهوبانمک.

شاگرداولکالس .لیوانآبیراکهبرای آوردهکناردست 

.گذاردیم

ری مسافر ؟عل شماچ روزمیخانومم -

 پیش آرامی به ه  دیگر آیندیمشاگردان امدوره.

.کنندیم

.وقتینیست تونمایندهکالسی.گردمیمزودبر -

وصدانکنی .خانومبایدمواظ باشی زیادسر

سرمیزنهودر جدیدمیده.پرتویبهشماها

عر کردهسایهانداخته یهاگونهمژگانبلند روی

:گویدیمبلند

 

گی .چشخانوم.ماخودمونبراشوندیکتهمی -

 خودتون.ی ع.پرسی یمدر 

 نگاه ساعت  راکن یمبه چمدان کن . عجله باید .

دو.امنرسته پروازمساعتسهوپنجاهدقیقهصر است.

خواببییعنیفرودگاهباش .بایدساعتقر ازآنه 

 دودلگفتیم"آنا"خواب. داشته. دوست باقلوا خیلی

برومتواض وجعرهسرهست . راراه برایشبررم؟باقلوا

ای سیسالبهچرا؟چرابهاواهمیتبده ؟مگراودر

.بدونلرزدیمم اهمیتداد؟دل آشوباست.الکیتن 

 بیرونزدم. خانه از ظهرصرحانه از حاالساعتیکبعد

.امگرسنهاست.

 "آنا"اگر نانوحتما بود لقمه دو

:گفتیمداخ کیف وچ اندیمپنیر

.پشترلایناگیرییمایدلضعفه

 تابرسیبهکال ...رومزهمزهک 

نیست!اماباباحشمتبا"آنا"حاال

نانتازهبربریکنجدیوپنیرترریزی

 درساعتدهصر .کندیمزنگتفری راکام 

کنندیمحیا مدرسهغوغاشاگرداندر برندیمومرا

خیابان"و"بازارچهمعییر"یمحلهتادهسالگیخودمو

"سیرو  نصرالدی "و سید "امامزاده آنا.ینذرهاو

یهالقمه خوردن. سرزی و پنیر سنگکو راهاآننان

روپو چ اندمیم امیخاکستردرجی  با یهاکفشو

ورنی را خاکشان حوض شیر زیر آنا.شست یممشکی

چقدرکفشورنیرادوستداشت.

.آناکن یمنثارروحشایهوزیرل فاتحکش یمآهی

صرورودوسالاستکهازپیش رفته.ساکت آرام تودار 

خالی جای چقدر االن همی  حرف. ح اک  را  

کن یم او از بود اگر نظر راج بهآخری پرسیدمیم.

خواهشاوچیست؟

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

است.هاییابانخ خلو  ش  ساعت ای  در تهران

 سکو رانندگی در ای سکو کندیمراننده م در و

بهگذشته.رومیم

ازرویدیوارباغآویزانشدهوم لیبنفشهاییا 

بلندی شاخکن یملیکنانپا ایهو پایی .کش یمرا

بر میپیرمرد نگاه  تل  و کندیمگردد .ترس یم.

کنم. باید عجله  یمبه ساعتم نگاه 
. پروازم ام نبستهکنم. چمدان را 

ساعت سه و پنجاه دقیقه صبح 
است. دو ساعت قبل از آن هم 

 باید فرودگاه باشم.
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بهخانهگریزمیم .درجیرجیرکنانبالگدم رس یم.

 پر شودیمباز را کیف  هاپلهرویکن یم. بهدومیم.

باالی که همانطوری آنا تو . درختان وس  تاب سوی

ایستادهولرخندمیزندهاپله

:گویدیم

روپو مدرسهرو...اولشست دستا ...سودا -

 آد.آویزونک .االنبابا می

ماشی دوجسیاهرنگسرساعتیکبعدازظهرمقاب 

 راننده.ایستدیمخانه باز برایش را کیفکندیمدر و

تا را او چرمی ساختمان ازآوردیممقاب  آنا داخ .

.گیردیمبیرونوکتوکیفاورادودیمساختمان

بندفرخوردهوگردنیشهاشانهموهایبلوطیآناروی

ساعتیکبعدازظهربر زیرنورخورشیددرا ییطال

می آنا گویدیمزند. ووزار رودیمهاصر او خانه

هایییگون.ازبردیمرانندهاورابهجلسا کاریهاغروب

ردبکه بره پسته مشتی شده  چیده ترا  کنار یف

آجی نخورگویدیم.رومیموبهآش زخانهنزدآنادارمیم

شی.سیرمی

.اماهمیشهسرمیزشامباآیدیمدیربهخانههاش او

چارخان راحتی هلرا  وای سفید

ورنیییدم ا.نشیندیما یاقهوه

جیرا یمشک برایمانکندیمجیر آنا .

سو کل .هاوقت.بیشترریزدیمسو 

م دوستندارم.

نگی دانهاناریاوبادست شکهیکانگشترطالییبا

:گویدیمزندوداردآرامبهپشت می

می - قوی خوبه. برا  بری سو  آنا شی.

 دیگه کشیده. قد چقد پشتدخترمون راحت

 شینه.میزمی

یکنگاهبهکهحالیدروده یمپاهای رازیرمیزتکان

او به نگاهی و نزدیکآنا لران  به را سو  کاسه دارم

.کن یم

هور  کش ینماما نگاه را او چش  گوشه از کن یم.

 عصرانی ازشودیمبرین  خوشی عطر بوی نه. یا

موهایشراآیدیمیشهالرا  آنا دستپشتسر . با

 تککندیمجم  شده سرخ مرغ از هو بشقاب ای در

انگشتسرابهبا.گذاردیم رانمرغ داغزن یمبه مرادا

 درحالیباشد. هتککه دهانای به خورده بر  نان

:گویدیمگذاردیم

 یاد رفتسودا...بازباچنگال... -

.کن یموم بازدرسکو بهاووآنانگاه

می بو  ماشی  جا از م  ل پرمیمزند. زیر راننده .

درآینهبهم کهدرحالیفحشینثاررانندهمقاب کردهو

:گویدیمکندیمنگاه

هرکیگواهیگرفتهنشسته - رانندهنیست که.

پشترل.حاالراه بنداومده.پروازتونساعت

 چنده؟

 وقتداری .نگراننراشی . -

های ماش کنندیمحرکت رسی یم. پیاده .شومیم.

چمدانقرقرهدار .گذرمیمایهازدربشیش کش یمرا

تابلو روی از چک را کن یمپروازم تهران را–. مسکو

دارم.بین یم وقت هنوز . پرواز کارمند .ایست یممقاب 

اشاره میزندو بلند کندیمبهچمدانمهر .کن یم.

 است. فلزیتری ی سنگسرک عک  قاب فق  وسیله

کجادرعک نیست !استباآخری عک اوکنارآنا.م 

؟آناگفت:هست 

 تومدرسهبودی... -

 رویری  را گذارمیمچمدان ای دان ینم. برایچه

قابراآوردم؟شایدکهبتوان بشناسمش!

کهاو.همانطوریرومیمباالهاپلهاز

 میان رفتو حاالابرهاباال تا گمشد.

 سال سی قطرگذردیمکه مث  ایه.

میان اتفاقی؟آب چه چهخا .

م توانستیمایهحادث و آنا از را او

آنا سال. سی قد به دور اینقدر کند؟ تحم دور چطور

کرد؟

پرسید:مهماندار

 چاییاقهوه؟ -

 قهوه... -

دم قهوه برای  همیشه آنا دبیرستان امتحانا  موق 

کردیم سکو گذاشتیم. در دست . دم میز روی

نشسترویتخت .می

 به م   هاجزوهبه کتابو نگاهها فلزی قاب ای  و

م میانخطو کردیم فرامو شدمیمغر هاجزوه. .

قاببیکهکردیم به نگاه با شودیمزماناو بهرودیم.

 حتیصداینفسشآیدیمکودکیم و زمانحال. به

.آمدینمه 

.کن یما مزه.گذاردیممهماندارقهوهراکناردست 

 را غیرحالیدربندمیمچشمان  دیدار یک رخو  که

تن  در وقتیمترقره است. دوجاری فق  آنا رفت او

یش ها شانهموهای بلوطی آنا روی 
اش  ییطالبند  فر خورده و گردن

زیر نور خورشید در ساعت یک 
 زند. بعد از ظهر برق می
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 سو گذاشتیمبشقابرویمیز بهجایسو کل   و

انگشتسی م حاالبدونواهمهاماجو. راهاینیزمبا

 کن یملم  دهان  به لرخندیگذارمیمو فق  آنا .

نرودبگویددارکنجلرانشمینشستودیگرکسیمعنی

چنگال" است."...با آنا حاالنه دوری! آننهچهخاطره

...بازارچهمعییرونهسو کل وجوحیا در

حاالم درآپارتمان درتنهاییظرفسرزیجا پخته

نانجوروبروی  همانطوریگذارمیمرابا چنگالو کهبا

امتحانیهاورقه گذارمیموهویجرابهدهان لوبیایسرز

.زن یمشاگردان راعالمت

ایه.ازدرشیشآیدیمفرودهواپیمارویباندبهآرامی

مجسمهگذرمیم مانند بلند قد با همگی زن کارمندان .

.اندیستادها

ای.دارودام سرمهپیراه آبیآرم

پاس ور  صفحه روی محک  را مهر

.کوبدیم راننده به را .ده یمآدر 

نشان را صر  هشت حدود ساعت

برای جا"کاسمو "هت .دردهدیم

 هوارزرو است. است.شده خنک

 شودیممورمورم را کت  از.پوش یم.

را آینه کیف  سرکش یمبیرون به نگاهی وضع . و

پریدهکن یم رنگ  بی. اثر در چشمان  تیرهزیر خوابی

است. رژشده لران  به بهکش یمصورتیرا همزمان و

.کن یممردمدرخیاباننگاه

را خیابان مقاب "آربا ".کن یمهجینام اتوموبی  .

.شومیم.پیادهایستدیمایهساختمانبلندونی دایر

حاالمقاب اطالعا ایستادهودرمورداتاقیکهبرای 

.واردآسانسوردهندیم.کار اتاق راپرس یمرزروشده

.شومیم

دکمهطرقههیجده شومینمازخستگیرویپابند .

 فشار روبده یمرا نامایست یم۰۹۰۹رویاتا . راایه.

کهمتصدی نگاه مهرکن یماطالعا هت بهم داده .

رویآن احسا آشناییوبین یمجمهوریاسالمیرا .

جاری وجودم در ساعتشودیمامنیت امروز مالقا  .

کمیاستراحتکن .توان یمچهاربعدازظهراست.

...".اندیش یمکهدرحالیگذارمیمچشمان رارویه 

دارد؟بیماراست؟شایده مردهاست؟ایهحاالچهقیاف

زمانکمینیست؟البداینجابرایخود زاروسیسال

بن و زن ه ایهزندگیو شاید است! کرده پا دستو

 "برادرییاخواهری؟!

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

کارمندسفار مردیحدودپنجاهسالهاست.موهایش

 کنار نشسته.بهسفیدیمیهایقهشقدر راننده کنار زند.

آراماست.

بازکردهودستا یچرمکیف زیروروایهرا کاغذرا

کندیم عق  صندلی در م  م امنشسته. به خطاب .

:گویدیم

درمقاب نا- بامالیما بایدخونسردباشید. بهتری کار

آرامشتصمی گرفت است.شایدقضاو کردندرمورد

آنانشناختنداری کارسادییهاآدم باشداماایهکهاز

آینده واقعیتنزدیکاسترا با ای قضاو چقدر اینکه

.دهدیمنشان

ادامه خود صحرت به همننان او

ب رس دهدیم کردم سعی بار چند .

اد او ن رسیدم. اما نه؟ استیا امهزنده

داد:

بندی- بسته برای بزرگی کم انی

مختلف  شعرا  با خشکرار

مسکونیمتعل یهاساختمان اداریو

 بهایشاناست.

 ایشان مالی هستند.معموال مشاور تما  در ما با

ایشانقرارشدچندیپیشبهعلتکهولتس وبیماری

سفرشمابهای کشورفراه گردد.مقدما 

است.برایخود مردمهمیشدهوم ساکت .خوب

مامانم آنطرفدنیادر کاروکاسریبهه زدهاست.

مالیوبدونهیچیارویاوریبایکدختربدتری شرای 

که...واقعا بنه

موا به است. شده شهرخارج از زا اتوموبی 

ایرودخانه نامش نظرم به حرکت"مسکوا"که است

تابلویکندیم جلوتر کمی ی. همانخوان یمرا شاید

کهازهت شودیمساعتیباشد.حدودیک"پترزبور "

 ی اشدهخارج عینک تاپوششامیآفتاب. است خوبی

حرکا رانندهوکارمندسفار رازیرنظربگیرم.

 فرعیپینید. جاده رویش یشهاچرخاتوموبی به

غژهایزهر آهنیکندیمغژ دری است. سرز جا همه با.

شدن نزدیک باز آرامی به دوربینیشودیماتوموبی  .

در باالی را جاده به بامیمشرف عمارتی روبروی بین .

.ایستدیمبلندسفیدیهاستون

شانهبهشانه شالکیف را مرت و مردیکن یم را .

.شودیممس بالرا مشکیدرآستانهدرظاهر

من ساکتم. خوب است. برای 
خودش مرد مهمی شده و کار و 
کاسبی به هم زده است. مامان 
من آنطرف دنیا در بدترین شرایط 
مالی و بدون هیچ یار و یاوری با 

 که... واقعاًیک دختر بچه 
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.ضربانکندیمکارمندسفار بهزبانروسیمامعرفی

زبانخی شودیمقلر تند با کهخشکشده لران را .

.کن یم

 عمیقی کتابخانکش یمنف  به ه. امییراهنماای

چیدهیهاکتاب.دیوارهایاتا بلنداستوپرازکنندیم

شده.

قهو مخملی صندلی هروی چش میای زیر از افت .

رویقابیفلزیمیخکوبچشمان .کن یمرافرانگاهاط

.شودیم

آناازمیانقابفلزیبهم زلزدهاست.چش ازقاب

 هت دارمینمبر میز روی حاال که است همان عی  .

.امگذاشته

.بهکندیمنگاهدلسوزانهکارمندسفار بانگاه تالقی

تالرز دستان رامخفیکن .زن یمدستهمر چنگ

چا باعینکذرهبینیوچندپوشهواردنسرتا مردی

رویشودیم را قهوه سینی که دنرالشخدمتکاری به .

زیرگذاردیم و مرا مر پایدیمچشمی نگاهشبوی .

دهدیم ه  به حال  خوردیم. باز را پوشه مرد .کندیم.

.شودیمدهانشبازوبسته

 ر صدای.امشدهکر دیواره بر داغ راخون های 

انتقاممیانح .کندیم.کارمندسفار ترجمهشنومیم

اتا دورسرمشودیمذوبهای خوندرر  .چرخدیم.

.بابادردهان شودینماماصداییخارجکن یمدهانباز

■.ماسدیم
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 «خون فروش» داستان کوتاه 
«"بهروز"نجی الرحم »نویسنده

 

باآوازخش بلندبلندایهزنچا  زشتوکریهمنظر

 زدیمداد :« ...تا گدا...کودن پیسهاحم   رافردا ام

وقر وپر ا درغیرآنصور همیاثاثیه...خواه یم

میندازم بیرون ...فهمیدی؟...را ماه راامهیکراچار

...«بایدمنتظرباش ؟کرایهراحتمین رداختی!!!...چقدر

تابتابخوردهوارتعاشیسر یهاگاممردنحیفبا

بهمهر کهنه دیوارهایایهخانتا یدتکاندادوازدررا

 ولی شد... بیرون فرسوده و رفته در یدرستبهرنگ

...دیآینمبهدستبهآسانیکهچارهزارکردیم

****

مهخودجایسوزنرا...ویشنو...معتاداستبهاووم...››

بدنشدیدم میکنه...در رگشپینکاری در ...موروفی 

بیشترتواندوباردرماهک استفادهمیکنه فق یکیاک 

...درجشنوارههولیبقیهروزهاخماراستخریدراندارد...

لیک اودرگوشه همهمشغولخوشیورنگرازیبودند 

‹‹افتادهودرخودفرورفتهبود...

‹‹ مرد... او باور نه سگر کن ینمنه حتی خو ...او !

‹‹آنه پینکاری......چطوریکمرتره...دیکشینم

‹‹ باور شما که گفت ؟ خودتانیدیکنیممه به نه  ا

‹‹مربو است...؟!

اوو...›› استاو خود  بیر  ک ...بیر  چطورنگاه

لرموروفی زر مث اینکهیکبی...تلوتلوخورانرواناست

‹‹کردهباشد...؟!!

‹‹دانی؟؟...راستیکجامیره؟؟...می››

چی...نه›› و میری کجا رام پرسیدم مرتره چند

باچشماناسرارآمیز وفق بهطرف دیدو؟...کن یم

نهبلکهدنیای...تحقیرمکرد راا گمشدهویاشایدمرا

‹‹...کردیمتحقیر

‹‹سرپاایستادهشدنبرایشمشک است...اخاخ...اهاه››

‹‹...خورد یبهزم!!...اوو...یگفتیمراست››

‹‹بیاکمکشکنی ...››

است......نی›› بمیرد...معتاد ک بگذار کثافت یک

‹‹...میشه

****

ابرهایرفتیمآفتابلرزانلرزان آسمانبا بمیرد  تا

کردیمتررادره ودره شیهااخ متفر واندوهناکش

.رامبادیدندادیموغ وحشیوهولناکیرادرسینهجا

 یکرارگیفروآفتابو احسا آسماندلشبه ریختو

ازیدلهرگ وسرخوردگیکردوتواندوبارهبلندشدنرا

را او نیرومند مقناطی  مانند خا  انگار داد. دست

درفضاینامعدودشناوراستوکردیمچسریدهبود.فکر

و دور اشیای گردهمی عق  حال خودبر در با ند.

مغزمغزاستخوان تیر...ل نیستاینکهمرترهاو››:گفتیم

.سرمگنگ وگیجاست همهچیزرادوتادوتاکشدیم

نیست...ن یبیم ک  لعنتیول لرزه ای ...ای  چرا فضا

بههزارانجانکندناززمی ‹‹همهوه آلودشده؟؟؟...

بلندشد بهزمی وزمانناسزاگفتوخودرابهبادلع 

سفیدشدهبودوبهکامال د.رنگپوستشونفری قراردا

 بود.دگانشیددور گردیده نفر ایجاد گودال کرودیو

 نرمی و آهستگی به مژگانش مپایی  باال ویو شد.

شیها رسیاه دیده وضو  اجسادشدیمبه شریه .

ازشدیم را برخواستازگوربودوهمیاعضامتحر

 فکر همه پوستششمارید. معتادکردندیمروی او که

 داشتیماستوماهدویاسهبارحالتعجی ومعسری

 شدیمچشمانشفرورفتهباحلقهسیاهودرخشخفیف

منگ و کرده بودیمسر باده را آوازها ابهامصور به.

مغشو  و شکدیشنیمآمیز و تردید از افکار پر ...

 بود  دیکامال شده و بود خدایانشبریده اوم از رام  گر

مفهومشدهبرایشبی...رشنا آشوکا سیتا ویشنووکالیک

ازسرستیزه جنگوپرخا بودهاآنباگفتار بودند.

ووسوالهایگوناگونوپرازابهامدربارهرام کرشناو..

علی توانانی میخله در هایشان خطور  کردیما 

ومضحک مسخره ...دانستیمعدالتشانرا بهاینکهچرا

...کردیمآمده؟وچراموجودیبنامراماستاعتراضایدن

.دانستیمخالیازواقعیت پوچ هودیبهرامایانراکتاب

 معتقد یکه ایام به هاآنوقتی فکر راکردیمبود خود  

 بیناره و شمردیماحم  خود با گفتیمو چرا››:

بییهاپارچه را سنگی نذردمیپرستیمارز  و

چرارامایانراباوجودتناقصا عظیمشکه...؟؟کردمیم

در جور عق  آنمیبه قرول وجودی؟...کردمیممد کهبا

غوفری استبازه خودراگولورهمشددانست یم

شردم...انسانرامقد میوآن...دادمیموفری زدمیم

بیماریروانیغاست عرادتشیکنو ورهمیزندگیشد

استتو ناپیدا درونی وابستگی با همیش...أم انسان هاما
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زندگی خدعه و دورغ از اقیانوسی و بحر در دارد عالقه

کندوهیچوقتدرجستجویآننهواقعیتاستوعق 

ای خدایانواقعا یاآ...پذیردنیستوگریزاناستآنرامی

قادربهخیرساختهشدهتوس تخی ودستانناتوانبشر

سرکیسهکردنبهخاطروشررساندنهستندویاصرف

‹‹...اندشدهمردمفقیروبیسوادساختهوپرداخته

شدیمهمیشهزمانیکهمتوجهبدبختیودربدریخود

واینکهبایددانستیمشخصخود راگناهکارومقصر

انجامدهدبهانتخابخودارجا  کارشاقهوپرمشقترا

معنیوعر انتخابشبی کهکردیمخوبدر ...کردیم

 هینگاه و دستبوده و...خود نرودهبه اجتما  ای 

معماگونه آینده و برایشگذشته که بوده آن بیدادگری

نه ... او نه کرده نوایانتخاب بی و فقیر انسان هیچ

...دیگری

**** 

‹‹بخریدخونآمدید...؟››

‹‹بلی...››

‹‹...؟مثرت...منفی...و گرکدام››

ازصر اخ...گرو صفرمنفی›› حاالسرگرداندر... تا

هستی  میای ...جستجو اینجا روز پیدا...سه خون

‹‹... یکنینم

یکیدونفرگرو جم خونفروشان...؟!درمیانای ››

هستی ... استمنفی قیمت و کمیاب ارزان...خیلی

‹‹! یفروشینم

‹‹قیمتشمرا ...بهفکر››

‹‹؟دیخواهیمچقدر››

‹‹...؟هرچقدرباشد...دوهزارسیسی››

داده›› سی سی یکهزار تنها مه نیست؟ زیاد خیلی

‹‹ب ...توان یم

«دوستدیگر کجااست؟؟خوباستبیا...››

«شایدمردهباشد!!؟...دان ینم»

‹‹پولچقدربایدب ردازم؟!...»...

‹‹...خواه ینمچارهزارکلدار...ک وزیاد››

‹‹افافبرادرخیلیزیادنیست؟...››

‹‹بروی!...یتوانیمدلتاگرنیست...خونارز بسیار››

‹‹و...ده یما راپول...مجرورهست ...بیابیا››

ن استپیشازای قانو...خواه یمنهنههمی حاال››

‹‹...خوندادن...پول؟!

‹‹...راستینامتچیست؟››

نام چی›› ...؟...ارز دارد!...نام خونفرو یکنیمبا

‹‹...زنندیمای دوروبرمرارامصدایهابنهاما

 گفت: خون منفی››خریدار صفر ای مرد خون داکتر

‹‹...است

‹‹معتادکهنیستی؟...››داکتر:

شماکهمه...خونفرو هست ...نهمعتادنیست ››رام:

‹‹!!دیشناسیمراخوب

››داکتر: خون مرتره دو یکیا ماه مرد ...دهدیمای 

‹‹یانه؟...تواندیمتحم کردهدان ینم

‹‹...بهتوچی!!...توپولترابیگیر››خریدارخونگفت:

راگو هاآنمیزگفتگویرامباتمسخروحالتاستهزاآ

بینارگیخونبهخاطرکسی››:گفتیم.وباخودکردیم

 خاطرمفروشد!...یکی به خون ای ...خردیمبرادر  و

«داکتر؟؟؟

چپ››داکتر: است...دست خوب اه جای...اه چقدر

‹‹...چندروزپیشخوندادیسوزناست؟!...

دیروز››مره وتلخیگفت:ایهرامخونفرو باخند

‹‹...هست امفهیوظاینکه...ویاشایدچندروزپیش

 بدنشخارج از که خونی چکه هر داخ شدیمبا و

 خون ختیریمکیسه سستش و ش  آهستهکردیم  .

آهستهیکنو کرختیوسوز ناشناختهسراسرتنشرا

بیمیفرا برایش که بیگرفت و رنگپیشینه بود. گانه

سفید و سفید ع پوستش و سردیآورترتر بود. شده

ویزانآ.چراغدیکشیماورابهآغو عجی وهیوالگونه

 بزر و بیشدیمتربزر سقفاتا  چشمان رمقشو

انگشتان شیمه بی نداشت  سقفرا به کردن نگاه توان

تاخونباسرعتبیشترکردیمدستچ شرابازوبسته

 را داکتر صدای کند. پیدا شک جریان شنید:به نجوا

‹‹...برخیزتمامشد››

 نحیفشرا زحمتجثه هزاران به بستر از کرد پایی 

سختی به برویزمی  سیمایدیکشیمپاهایشرا با و

کهبهدهلیزرسید آندرروانشد زمانیطرفبهتکیده

یافت مجهول و ناشناخته کسرآوررا و آشنا بوی تنها ...

که بود  شده کوفته و مانده آنقدر ح کرد. را خون

هار  یهاسلولو یسختبهبدنش درخوردیمتکان  

 برویزمی نشستو دیوار بایسوبهکنار انتهایراهرو

راهروخیلیخیلیدورشده کرد  خشو وخضو تماشا

 نگاه دوربی  جلوی قسمت از اینکه مث  .کردیمبود 

کهبیشترازهروقتدیگریناامیدونگرانشدهبود.زمانی

 دیدیما گذشتهبه در  برایکردینم  نگرانیش
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چیست؟چیزیبرایازدستدادننداشت؟چیزجال و

کهچش گشود وآنگاهقاب ذکریبرایشوجودنداشت.

یکمعردی داخ  شناختو رام بنام موجودی را خود

 از کسیه  و مادر خررینرود و پدر از هاآنیافت 

مع کاه  یک صرف نداشتند. عالمتی و رانشانی او رد

منحی پسرخودبزر کردهبوداوهمهچیزمعردرابا

چشمانبازدیدهبود.فری مردمبنامخدایانموهومیو

ازگزندکاهنانیموردتجاوزقراردادناطفالیت او اما . 

مانندبنه آنزاهدکهاورا معرددرامانماندهبودزیرا

عردقدیمیودرضم کاه اعظ آنمدانستیمخود

بود.

دورنمایروش ...نکرتوبدبختیبودا یزندگهمی

ازکاهدیدینمبرایزندگیخود  وواض نی ومعابد.

انفر وشد به برایکاه ایهعالقهرذنزجارداشتو

درو فراگیری و گمراشدن هندویزم اذهانه  گننده

کردیمه ارزیابیراباا ندهیآوقتیگذشتهو...نداشت

 همهداروندار افتینمچیزقاب در وپرارز واقعا 

آن بود. بیبها و بیمفهوم نح را کثیفو روز ادیبه

 داشتیم آوردکهکاه مفلوکیاورامانندپدریدوست

بهدنرالشچشمانشهو آلودشانراهاکاه تمام...مرد

چرخاندندیم کنندخواستندیمو جما  او ش اولبا ...

ابرآلودوبارانیبود بادشریهکود کامال فو کاه  هوا

 شوموقریایهوازیکحادثکردیمنوزادینالهوفریاد

...رامبسیاربهتر وهرا خوابیدهبود امادادیمخرر

بود...یکلبهخواب کرده نگاهایشفرار ش یهانصفاز

ازاوانتقامگرفتهخواستیمتوبیشرمیحکاهنیباوقا

به را خود نو پا با آهسته آهسته دلبرسد  کام به و

رویده کوچکش نزدیکشرسانیدودستزمختشرا

وبهجنگ نزدیکبرد  اززمی بلند کرده گذاشتو

سری وغافلگیرانهرام...بهاوتجاوزکندخواستیمتازه

هدشیطانصفتوعفریتمحکمیبهمیانپاهایزاضربه

نواخت فرصت...شهو  از و پینید خود به درد از مرد

استفادهنمودهفرارکردوبعدازآنش  بیستسالتمام

کوچهبهکوچهدرجستجویههمیش سرگردانودربدر 

 میان ولگرد سگان مث  نانی دهلییهازبالهلقمه

اگشتیم را کار همه سلمانی . شاگرد بود کرده متحان

چندی مرتره...رهغیپایدوقنادی پایدوپراتهپزیو

برموردلتهوکوبجانانهقرارگرفتهبود.بنامدزدوکیسه

را یتقرودیخوابیمومعابدمتروکههاپار دراکثرا هاش 

لرا بدونوصلهران وشیدهبودونگاهیه.بودیمگرسنه

طلس هاوصله و عجی  رنگاه  تارهای با رنگدرگونه

بسترنرموگرمهرگز.شدیمدیدها فرسودهیهالرا 

 آزمایشنکرده را با توام و آلود تخیلشوه  یکبود.

احسا هشیهمرا واضطرابناشناختهوغری بود ه

اعتمادبهنف خود رادردورانکودکیکردیمگناه .

دستداد عز نفسشاز و وکامال ه بود  متالشیشده

...یپوچوبیمایهبوددچاریکنو انحطا وبحرانروح

مفش  زیراوویالیزندگییهاخانهراکهدرییهاانسان

کهدانستیم اشخاصماورایطریعیومجهولکردندیم

.کردینمدر واحسا یدرستبهراشانیایدن

 قهردادزد: خشونتو ...مرد احم »مردکارگریبا

اینجا از قرر...برو خود برای دیگر گورستان کدام د

...«جستجوک برخیز

بیهدف تهیوبدونحضورذهنییهانگاه أرامبای

ابتنگهداشت نگاهفروتنانهووعاطفیشرابهسویمردث

کردیمحکایتزدگیشکهازبینارگیومر ایانهعیمط

تمام داشتو وا رعشه به را قهار مرد کارگرت  مرد ...

آسیکهچشمانگجسته رام بیفروغ دیدگان از ا را

بهحالتزنندهومشمئزکنندهداشت برگرفتوسر را

گرفتهسو او بازو توس دستانشاز و داد  دور دیگری

شدهنوزچندقدمنرفتبودکه(روانلفتباالبر)طرفبه

 افتاددیدگانمحی و ...کرگ مانند بهجی پررام

وهمی کرده داخ جی او کهبایهاپولدستشرا را

وخندهمهو و...آوردهبودربودبهدستفرو خونش

لرانشنقشبستق آلودیدر ...ر  آن بدبختراو آنام

گذاشت باالبر سمیان احسا  رام روحی... بی و رکی

وانگاربهاعما زمی رواناست وبندبندتنشکردیم

 هرتکانناگهانیباالبرریشهریشهازه جدا .شدیمبا

کندی و آرامی به قلرش بود. سنگی  و گران سر 

دیت یم لحظه هر عضال خواستیمو و شود متوقف

شدنوجنرشنداشت...پایی توانباالوا نهیسقف 

ویخوببه محروم زندگی دقای  آخری  در که دریافت

قراردارد...ا یزدگسراسردل

****

منتظرآنایهعد...زمی رسیدسط باالبربهطرقهه 

بهآهستگیبازشدودرکفآنمردا دروازهو...بودند

سفید جلد باز  نیمه ده  ما   چشمان با اندامی الغر

■...وصلهدارال وپا افتادهبودیهالرا زردگونهو
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 «فصل ارکیده» داستان کوتاه 
«هاشمیالدی فال میرشم »نویسنده


."ن کخودمراخالصخواه یم"

سهید رید.نخندیگفت خندی گفت .وقتیرک رابهیا

رو انداخت خود را و گرفت دلشرا یصندلیرفت.

کهکیچرخدار فهمدینم یرکنار بود... بکال . یآدم

دنیالیخ خوابیاست. آببررداورا را ولبردیما چهی.

ق بود.یاوتنهارفهاسال ین .درطولاک

د یدارم وقتشومیموانه ی. راخواه یمگفت  خودم

تابتوان ینمگری ح راداشت .دین ه همکخالص

اداریب ساعت از هنوز یاورم. بود بکمانده زدم رون.یه

 هنوز قر را ولامنگرفتهحقو ماه ینقدریای. هکدارم

فق  بخرم. برنج قرص تا دو بشود

جوراممانده پیچه راینسخه چ

ن .نایب 

هواردداروخانهشومسرکنیقر ازا

 مرت  را وضع  اس رکن یمو ی.

وبهسرآورمیمف درکیاس ورت رااز

 کو سعپاش یمله بهکن یمی.

ن .کرکفامنداشتهیههرگزدرزندگکیخوبیزهایچ

زودتربروم.یستی.باشودیمرمیدارددکن یماحسا 

داروهایجلو یغیباجه هنسخر ست یایمای راامنهیس.

لرخندکن یمصاف آه... فرامو . لرخندرا بودم.ک... رده

به...روزتوندآقای...برخشاِ":کن یمش رابهترس بازین

"د...؟یقرصبرنجدار...ریخ

ک یصدایادیزکن یماحسا  یمکلفتشدهاست.

ست.یا.امامه نیگوامدهیرسه خش بهنظر

ش کنیعیزندازباالیشبر میهموهاکیمردجوان

داردکن یمآناحسا یک.کندیمبهم یوتاهنگاهک

م  ه حالشاز روخوردیمبه به .آوردینمخود ی.

مکیمک که یخیتوپرمیمکندیم  گذارمینمالش.

بهسر بزند.ایهالآشفتیخ

روزگارمادرآوردن...دماراز یستیبرنجخورنیلیماخ-

ه...کیاهیسیهاحشره یا

؟!یخوایچندتام-

.خشکدیملر یوترس رو یآیمبهخودم

شتریهبکین .دوتاگونکرکهفیافک...دوتالطفا دوتا-

ه...یافکنه؟دوتاست...ین



ازداروخانهکن یمضعفیدارمازگرسنگ زن یمهک.

هشدهبرومک باره یآخری برایگویرونباخودممیب

ازعزایداناستدلیهدورمکابانیسرخینی ساندویا

گورپدراصال ...اعصابخوردنه ندارم.اورم.امانهیدرب

چیساندو باالخره باک... یستیه هرچهگرفت یمانتقام .

...زودتربهتر

وسرآخرباچرخان یمسوراخیتویدراچندباریلک

یشهروی.نرگ خان مث همشودیمتفدربازکضربه

.ردیگیم خوردهراپوستیخیای نشستهولوبکبال

نه.کدستدردنی...بومه...تی...خستهنراشسالمآقا-

ویشیا بدکیاریایگیلنگه او یدانه

وانخدا...یبمردنحییبرارجان...تشنا

هفتای یایه آها ... نخوردن او ...رابسه

۰.یخداتابدار

  مث خویبگویزیهچکنیبدونا

ودارمیمشلنگرابریرخوردهتندیت

دکیهادهیارکیرو ینار .رمیگیموار

نرگ خان صاحرخانهم است.شوهر پارسالعمر 

سال دو شما. به داد یرا نشکبود خانه ادراریه بود.  

یاختیب خدا. بنده بود یارکثافتکار که  بهکردیمه

دادیمعال وآدمفحش معصومهشیهاهیکل. داغانبود.

ومدامتروکردیماهرندهیشتربسیتنهادختر برا

.کردیمشکخش

متر۲۰هکی نموریرزمیطرقهاستبازیکشانخانه

نیب جایشتر زندگکییست. آنجا م  اکن یمیه  ی.

یههرازگاهکداردیکباریلی سهتاپنجرهمستطیرزمیز

ناخو احوال آنبهزحمتینور از کشاندیمخود را

.کش یمکستتاسوسیدهبیاست.روزیفیثکیتو.جا

باهاشانندارم.فق مواظر یارکوشومیمآخر خسته

غذایتو ایظرف نروند. مهتابک  اوقا  راکیثر در نار

 نگه دارمیمروش  ه  نور خاطر به ازکتا شده ه

ند.یایروننیسوراخشانب

                                                           
ای شلنگرو1 اومدی...دستتدردنکنه. سالمآقا...خستهنراشی...

 ای  حیوانهادهیارکبردار مردن تشنگی برادرجان... بده آب رو

خدا...یکهفتهستآبنخوردن...آرهبرادر...خدانگهتداره.

 )ارکیدهنمادعش وعق است(

بیرون  زنم یماز داروخانه که 

گویم برای آخرین بار  با خودم می

این ساندویچی  هم که شده بروم

سر خیابان که دور میدان است 

 نه...دلی از عزا در بیاورم. اما 
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اامکالفهیلیخ ه هاسوسکازدستی اواخرحتی.

امشدهیحرص دم ا. با سرشانیرویکیپالستییچنان

دنوپخشوپالشدنزردابشانکیتریهصداککوب یم

...دهدیمه بیریآرامشعجییردم ایز

.چا استوشوخطر .گفت یمداشت ازنرگ خان 

ب خدا شوهر عصریهرچه و بود الغر زنیا یامرز   

لرانش از روزرودینمخنده نی. کستیه  ا قابلمهه

برایجلو و نراشد یش یناهار شام یشمالیغذایکا

کدرستنیمشت لوبیکند. پوستک یخیایروز رده

یباقالیبراکندیم امروزیکخورشت  مث  ه  روز

است.یکنیکپیبادمجانشرو

:دیگویمشودیمهتمامکارآبدادن ک

هیداداش- ناهار نینی... اینکدُروسا ک... رابک 

۰...دُرُسادرم

راب...ک ک.داندیمنقطهضعف را

سرزی..سیبادمجانمحل گردو... یر...

...!ی...تر انار...وایمحل

و حرفیلکیخدا پختش دست

 ااصال دان ینمندارد. با ه   یشما

کهحاضرمصدتاسوسکم یانهولیدیکنیمغذاحال

ال جلو ولیرویآ و باشند ای  یاز ک  رابشک 

نگذرم.

نرگ ییپاهاپلهازرومیمشودیمهتمامکحرفش . 

"دهجان...کیاریعشقهعش ...ه":دیگویمخان بلند

کی پر  را صر کیرختخوابیروکن یمف  ه

ودارمیبرموانآبیلیکردهبودمگوشهاتا .کا مناله

امهیتک دده یمرا باالیبه دگمه بازیپیوار. را راهن 

ضعکن یم نور به بیو و شکیماریف از باریه یکشه

رنوری.گردوغرارمسزن یمزندتوزلیسقفمیکنزد

 رندیگیمرا ه  دور چرخندیمو وچرخندیم...

...چرخندیم

ا" ای... بگردان  اَتو ای نه ی نه بگردان... گردانهبتو

"بگردان...
۳

مشت  بستهاستبهک چادرشرشرامحیفرنگی...

ک و چرخدیممر  ویباالشیهادست. است سر 

                                                           
1
 کرابدرستدادا جونی...ناهارهینیدرستنکنیها...دارمک 

.کن یم
2
کمر راکمیاونجوریبنرخان.کمیاینجوریبنرخان...بنرخان 

وبنرخان
 

بش مکمردانه کمحزند.ی  پا کوبدیم  پا .کوبدیمو

 .یرپاهایزلرزندیم یوانمشرحیایهاتختههکیطور

.نگاهکندیمستادهاستونگاهیچارچوبدرایافسانهتو

کندیم پخنددیمو چی. بلند دام  با قرمز   یراه 

یچ گاهکندیماموانهیدا یمشک  چیرفی. یزیقش

یتو محدیگویمگوشش ه  بعد مکو روی  یزند

فرنگخندندیموآنوقتباه ا شانه  مث موتوری.

ردهباشدمدامدورخود کریهترمز گکیارکجاریب

ه یوهمدکشندیم کهازن.چرخدیم دهندیمگررا

یبهپاهادوزدیمندوس برقصند.افسانهنگاهشرایایتاب

مشت یفرنگیالغر ک . سرز جل توجهیرنگاغذ را  

مشتکندیم همیفرنگی. دارد عاد  ی  هزاریکشه

یجورابشقایتویتومان ک  افسانهردیگیمامخندهند. .

یبهرومانیهاخندهوخنددیمه 

شودیمه قف  یتومانیهانگاهو

...درخشدیممانیهاچش 

یصدا کدر آمد راهاقرصه

رومیمر ویجیتوگذارمیمدوباره

بر تا در ایپشت بین  خرو  ی 

زند.یهدرمکستکیمح 

  سالمآقابهرام.-

.مجم راازمعصومهدیآیمشی پیجلوییمجم غذا

رمیگیم نرگ خان هنوزگذارمیمو دختر وس اتا .

نارکیهادهیارکستادهاستوداردبهی چارچوبدرایب

اتا ویتوآوردیمدههجومکیاری.بوکندیموارنگاهید

ن .کیتنددیآینمدل 

ه...ک ینهخانوم.بازمزحمتدادکدستتوندردن-

کن یمهکشده.تعارفهادهیارکیمعصومهمحوتماشا

.چرخدیمونگاهشبهطرف شودیمرنگبهرنگ

مارجانکخواهش- بهرام. ...ک کن آقا بو رابچآوده

۲بآوته...

برحرفش دیهدکردم.حالوروزمراکرکدموتشیرا

ن صداکدرنگ اما بست  را در رفت. و رایپاهایرد ش

بازازم دانست یم.رفتیموتنددیکوبیمهپاکدمیشن

بهدررنجدیم م  . م مردمیمهداشت ک! هنگفتهک.

برا بیبودم ناهار لحظی  بودم؟! گفته وس اتا ایهاورد.

سوسستادمیا به شدکو هنفله دکای زیه دیش  واریر

ردهبودندوکا دورههامورچهشتهبودمچش دوخت .ک

                                                           
بود...کن یمخواهش3 درستکرده کراب ک  مادرجان بهرام. آقا

گفت...

پیراهن قرمزش با دامن بلند چین 
. کند یم ام وانهید اش یمشکچین 

گاهی رفیقش چیزی توی گوشش 
زند روی  و بعد هم محکم می دیگو یم

 .خندند یمو آن وقت با هم  اش شانه
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از  توانشان اندازه کندندیمبه تمام از فق ا الشه.

شیهابال اتا   وس  نشست . همانجا بود. نارکمانده

...گی...تهدتهکر...دوغ...یراب...بر سک کمجم ...

 یچوش ایهبارمیهبار فق یبهخدامارجان!اگه-

۰ه...کهدکقاسم

 گکمادر محیف را دکر ته گوشهچرخاندیمگی  و

...کندیمسرسفتیراروا یروسر

۳هپسر...کخس خودتترهتههندنهیسیآخهگمج...ع-

رفت وآمدم.ازیردموهکرچخودمرابادکمث مرغ

وان.یوانتاآنسرای ورایا

جارسر؟یدانهآخهمار؟!خوپولهسرنازنه؟!بیقاسمهچ-

۲ا...ی

شوبهزحمتبلندشد.یرازدبهزانوشیهادستمادر

الهیفپیثکوانوآبیرفتسمتنردها

ریمس تویرا یحیخت هامرغا ...

برنج.یهادانههجومآوردندبهسمت

چ- دختریآوووو... دختر... فراوانه

چیبومایقحط پول یمگه؟! دانه؟

۹مهمگه؟ک...یجارهمهچیب

تو را رایهادستیصورت  مشت  آخر سر و گرفت   

دمبهنرده.یوبک

۹...ه...موافسانهخوان ینیمونودون ...ماحال-

رفت وتفنگسرپرآقاجانرابرداشت وهاوانهیدمث 

مرک .مادردستبهییدمپایردمودوکیکیرادوتاهاپله

.دمیدویموم همنناندیکشیمادیفر

۹...ایتوآخه...مانیوشورکله...کخرن ی بیبابهرامه-

                                                           
1
بهخداقس مادرجان!اگریکبار فق یکبارچشم بهای پسره 

قاس بیافته...
 

2
گمجظرفسفالیمخصوصشمالاستبرایدرستاحم )آخه 

عیسیخاندخترشو مرادتهیبودناست(... کردنخورشتمحلی.

پسر...دهینمکهبهتو
 

پولشمینازه؟3 به مادر؟ آخه چیداره )زمی قاس  بیجار ؟ به

کشاورزیش؟(یا...
4
اس صو بهعالمتتعج (چهفراوانهدختر...مگرقحطیآوووو) 

دختراومده؟!چهداره؟پول بیجارهمهچیز...ک استمگر؟
 

5
...خواه یم...م حالی نیست...م افسانهرادان ینمم  

 
بهرام...وایستابرین ...کلهخر...کجامیریتوآخه...م وبری ... 6

 

رلهکجاریدمتاسربیردم.فق دوکپشتسرمرانگاهن

وقترزایم یرسی... باال نفس  آمدینمدم مرزیروهازن.

شتضربگرفتهطی رویفرنگینشستهبودندومشت

هیونو بن کشله...یله...اکونو کهشوبوشومی"بود:

ا یوروره... ایتهمیکشله... دهنهیشله...میده دگدم...

"شله...یته...اکآبد
۱

ودیکوبیم.پادیرقصیمگ بودویقاس تامچپاتو

دیرقصیم جمعهازن. دستخواندندیمیدسته و

زدندیم ه  افسانه افسانه... .دیخندیم. وزدیمدست

دیخندیم ه  قاس  مادر دیرقصیم... با مشتیک.

شلتو شلتو افسانه ...  دکرا یه شد شیهاشانهد از

 مشتدیلرزیمخنده گرفت یفرنگی... ضرب دوباره  

د...یوبکتشتیضربگرفتورو

یوبکیصدا در جاکدن از آمد ه

یپر عر  راکدم. در تر خورده و رده

بردنمجم یردم.معصومهبود.براکباز

خال مجم را بود. بهشکیآمده و ردم

 یکدادم. احسا  مث کلحظه ردم

یم امشدهت ج  مث  معصومه هازده.

.زدینمک.پلکردیمنگاه 

۹سهآقابهرام؟یحالخوبایت-

هخوب ...گفت خوب وکردمکشیحالایهخفیباصدا

صدا اما باال. رفت دختریپاهایمعصومه بود. آرام ش

 ...ییپاآوردیمه.هرچهدارندوندارندیخوب

همان تو... به لعنت افسانه... تو لعنتبه افسانه... آه

اردادندبهقاس م آمدمشهر.یهافسانهرابهاختکیسال

استخدامی ادارهبر لعنتیهمیهگرفت .توک ل راید

ر کهک ی زمیروستاماند.باچندجریشدم.افسانهتو

یم پسر . تنها به بود داده یحقشهمرزا بود. اصال  

یاقتشهمیل بود توک  یه ش یها یزمهمان و گ 

رشود.ینگی وزمیس علیروستاازدردرمات

مث همانروزکندیمدردیسرمبدجور هقاس کی.

دل دیرقصیم آنروز سریچندساچمهتوخواستیم.

خال فهمکیقاس  اما نفهمین . و بودم خر مشیدم دم.

شهزارتومانازیافسانهبود.قر عروسیعموپسر یرح

                                                           
یکش رفت تویباغازگی ...انشااهلل...ازگی کندمبهاندازهیک7

انشااهلل... تویدهن گذاشت ... یکدانه انشااهلل... زنری بزر ...

دهن آبافتاد...انشااهلل...
 

حالتخوبهآقابهرام؟8
 

قاسم تا مچ پا توی گل بود و 
و  دیکوب یم. پا دیرقص یم
دسته جمعی  ها زن. دیرقص یم
. زدند یمو دست  خواندند یم

 .دیخند یمافسانه... افسانه هم 
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 بود پکم گرفته بیه برساند. افسانه به را شرفیغام 

هکدینکدتعج یغام رانرساندهبود.شاینرساندهبود...پ

بعددهیآخرخ رسبههدوبارهکاالنچهشده دم؟چرا

 کسال ماجرا آن از خواه یمگذردیمه امیزندگبه

دق ه  خودم ده ... امروزیوقتیولدان ینم یخاتمه

یر  هوار و داد و آمد اداره ک  سرم روزهکرد دو ه

یرآبادبرقشانقطعهووص نشدهم ه قاطیامیروستا

ک پاصال ردم. قصد دوکنیریگیاز بگذار گفت  بودم. رده

تویر مکروزه  ند.کنورفانو وگردسوزحالیرزا

یشدوقتک.راستشدل خندیآینم یهبهزمکآسمان

دمقاس یه شنیهروستابر ندارد.وقتکدمدوروزهید

بهگاویکیتاریتو موتورزده با خرترازخود یجاده

ب ولیباز شدم. خوشحال ه یشنیوقتیشتر افسانه دم

 وازدهجایموتور بودهوسر خوردهبهپرچ تر

ازآمدمیمورفت یمفق هازده ج یهخوردهعیبخ .

یا هرچهیدخندی تاشنیرک سراتا تاآنسراتا . د.

...دیخندیمشتریبکردمیمیتابیشتربیب

گهین ...دکخوامخودموخالصیگهطاقتندارم.مید-

ش ...یوانهمیدارمد

درازینارمک ک...کش یمرزا راب.ک کنارکنارقاس ...

گ یسرم رودیمج قاس  ناگهان گلودیآیم... رایو  

خفهخفه.زن یم.دستوپاشومیم...دارمخفهفشاردیم

 مکن یمصدا معصومه... معصومه... محی... تف راک کرزا

کت رودهدیمان کی... فشار فآوردیمتف  ک. کردمینمر

معصومهرای قدرزور گرفتهباشد...صدایرزاایر مک

بشنومیم ی. تقال کن یمشتر بسته یهاچش . و باز را

.کن یم

۰ن ...ی بیری ...ویری...وبهرا...بهرا-

آقابهرام...آقابهرام...-

 یهاچش  باز آبکن یمرا صورت  به نرگ خان  .

...پاشدیم

آخه یارکارهچیی...؟آخهتنهابهراتهبوتهیفوقو ب-

۳ها...؟!

.شومیمآرامن یبیمهک.معصومهراشومیمانگارالل

دکهامورچه ینار صف به صداروندیموار انگار رای. شان

کبالسوسهامورچه.الالهاالاهلل...الالهاالاهلل...شنومیم

 تابو  مث  بغضبرندیمرا معصومه م یولکندیم...

خندمیم به خندمیمهامورچه. ه  معصومه .خنددیم.

تدیگویمنرگ خان الالهاالاهلل .دهدیمانک.سر را

 کنگاهش به افتدیمهامورچهه ه  بوخنددیماو ی.

■اتا ...یتوندینشیمدهدوبارهکیار

                                                           
برادر...برادر...بلندشو...بلندشوبرین ...1

 
2
داریچکار  یآخه کنیمآلگرفتهبودتورا...؟آخرتنهاییاینجا

ها...؟!
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 «بوی خاک» داستان کوتاه 
«محمودخلیلی»نویسنده



شودیدامیپیسکروزیکباالخره:نوشتیاغذکیرو

رسدومه یازودمیری آنروزدسدیبنومرایهقصهک

هبودمکسدم یبنویسکدی.شانراش ایستم باش ین

 خواهد و م آمد سر بر چه و بود چه اعتقادات  .آمدو

...زوده نخواهدبودیلیست اماخیرنیدان آنروزدیم

.است گذاشتهیرازمینیبارسنگییگو نشستیوقت

حتی.ساکتویخالیوانخانهیایخود راولوکردتو

زدندینمیکه جیپرجن وجو ِبهاریهاکگنجش

س غر  جا همه کو دستبودو  کف به  چرویها.

خستهازیهخستهبودندوبکرهشدیا خخورده رم .

ن ینان و نکاورده دماغشوولکارِ توی خا  بوی رده.

زد.می

خالیایرو خشیوانِ درازکو

بیشک آسمان به و ید زُل .زدابر

چینم به کفیزیخواست کر ایند

ذهنشوولبخورد.یتویزیچحتی

سیا گرک  داشت دوست را چهو 

آنخواستداداما میمیییتنهایبو

تو ای سیهار یرا و  کشسرازیرکندومستشود.

ال تل بود.یمث ل

هکیتلخیهمسر راهنوزدوستداشت.مث قهوه

میمزه خاطر در یآن لیماند  تویاد .بودا ذه یال

حتیند ک کالیلیتوانستازتلخیزنمیچچیهینیریش

 و فرزانه چرادانستینم.دیفرتولد تل اما  طع  هنوز  

.بودردهکهمسر رادوستداشتوفرامو نیهابوسه

بود یدلنش.صداچناننرموآمدیمینواخت ِنیصدا

آرامآرامییوجود رابهلرزهانداخت.صداگویکهتارها

م تویسُر دلشلرزشکینزدیهاوچهکیخورد ته رای.

یهلکیروز یرد مث اولکاحسا  .دستبُرددیدالرا

یگارراگوشهی.سآوردرونیگاربی ویکن سیجیتو

.زدکند پُکهروش کلرشگذاشتوبدونآن

شیلیخ گاریگرسیدییایمیوقتبودبهخاطرعوارضِ

حوصلهدیکشینم سیاپیپیهاسُرفهی. رایوخرا ِ نه

چ همه اما حاال ینداشت  فر  دکردیمز ای. در  یگر

بیخانه لیبزر و از نه پدری  زدنیرو  شیهاالوغسر

ده البدیدنفرزانه.فریشکنهازابرودره وبودیخرر



یبزر و.ای خانهاستشدهیخود مردیحاالبرا

اا یحی.تونداشتچیانگارههاآندرندشتبدونوجود

بو گ   از پُر میهمهچیبزر و بهمشام دجزیرسیز

.یزندگ

یررک روش  را دکت احمدکرد. آقایتر بود گفته

س میمسعود  س  مث  برا  میگار تا از یتونیمونه

دک یدور حاال اما فرقی  شعلهکردینمیگر در ی.

یهالرزانخاطرهیهیتسایررکینارنج دیدشرا رختک.

.شودآلودمحومهیشدوگذاشتتاآرامدرفضا

***

یصدا قرآن لرا یافراد.آمدیمقرا ت روییسبا اه

 طرفوآنیهایزردپاییزیابر 

 چهرهرفتندیمطرف دنرال ی.

 همهشتابرایهرازاکبودییآشنا

لبداند توی. ویایال رفت   

صداکپرشتابیهاآمدن بود؟ یجا

مک را قلرش یشنیوبش هرکد ه

ب یلحظه  صداشدیمشتر الیلی.

آمد:

گالبشهیلونق  دوسهتاشکیدهتابستهخرما دو-

اد نره.یبارمصرفه یکوانیدلیآقافریخوب راست

لرا سکیجوان چیه بهت داشتگفت: هکییزایاه

ره.یادمنمیدنوشت مادرجان یفرمود

درختیل پشت از چهیبیال داد: جواب و آمد رون

آردیدجانراستی فارینکدفرامو یدونا گفت شایم

اد باشه.یهه یانه؟اعالمییحلوانوشتیره براکوش

پسر یپو فر جوانمشکییپ ا هحاالکدبود 

ا رادتهریشتازهجیکزدهید!فریبزر شدهبودورش

ه درضم  یهنهواطالعیخاراندوگفت:مادرجاناعالم

همهرودادمخدمتفرزانهخان .

تلخیل تویاللرخند گفت: و وی هیایزد یرو الزمر

ی اس همهکدقتاما یریازم بگییستغل امالین

فته.یازقل بیسک باشهمرادایفام

فرزانهخان !اوناعالمیفر خدمتاریبهاروهیددادزد:

ن .کیریگحاجخان تاغل 

، لیال و بودنداش  خانواده ها نیاپس 
فرزانه و فرید. چقدر دلش تنگ شده 

. جلو رفت و ها آنبود برای دیدن 
اما حاال  فرزانهدست بردتوی موهای 

بود، باز انگار  ها آنکه نزدیک  با این
 !دندید ینم، چون او را نبود
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شدیتره موا ی:گفتدکوبیدویالپشتشانهفریل

.پسرآقایصدابزن

 به توشدیکنزدهاآنفرزانه ی. واهیسلرا  الغر  

کیت شده چش بودده تَهِ عیها. بود سرخ نویش   

بابسرخلفتشدهبودوکهکدماغش رایاغذکیحالی.

.دادالیبهل

لبودندا خانوادهها یاپ  الوی 

دلشتنگشده چقدر فرید. و فرزانه

دست.جلورفتوهاآندنیدیبودبرا

هک یاماحاالباافرزانهیموهایبردتو

 چوناونرودبود بازانگارهاآنیکنزد

 دندیدینمرا آنکاد آمدی! هبهخاطرازدواجفرزانهبا

هنوزکجوان دلکی  به تداردنه از اول همانروز از پی.

غریعج یخوششن  پسری و حرفبودامده اویها.

انس نوی.گونرودجزتمسخراعتقادا مسعودیزیه چ

.بررد استازگذشتهکهممکیقیقصدداشتبههرطر

ل وساطتنمیاگر کیال روحتیرد ه  را ینعشفرزانه

.گذاشتینم دو پسر

یالاطالعیل و خواند را دگفته حرصیخودیبیدی:

ست.ی زنتنی اصال اس فامخونبخورم ینم

لرخندیفر با گفت:ید و موهایشکشید توی دستی

ماههیک  فق یزنوشوهرنشدیراستیهراستکحاال

 .یردککهعقد

تیلیچهره حرص  از ایال شد. تار و رایره حالت  

دندانشرو بهغریالازالیخوببهخاطرداشت حاالل

م هکیزدن و چیند فرویچ را او خش  آتش ه  ز

لکینینشنشاندجزعق ینم یالازالیام طرفمقاب .

غر بایدندان باشید: داشته تعهد فرقید اوناکینمی  نه 

زوهمهی بابا همهچی ماهست  عیازفامیحاالجز 

فدا رو ایشون یشخصیهاخواستهیک  قول به یا

.نک اعتقادا خود 

گفت:مادرشماردوکبهمادر نگاهیفرزانهباناراحت

 یگهوقتایاآلندینکیرنمکنرشقررکردید فهبازک

 آمادهستینحرفا برایمجل خت  رو خودمون داری   

کنی  درسته؟می

:اآلنخودمگفتدویاغذراازدستمادر قاپکدیفر

دست رو راضکن یم ینوهمه خودمون یشدی  ما ؟

ی  اگهقرارهاسمیردهبودکهباباروولکچندسالبود

.گرونیدماستنهیلیفتهفامیازقل ب

حرفیل خواست و شد بُرا  یال هر اما ازکبزند دام

.نرودرر ی درتکچیگریختهبودندوهیهابهسمتبنه

ولگفتالزیرل یل وکوچکبهظاهریزهای چیهمی:

ش ی میبهعقدهتردیزندگیتویروزیکت یاهمیب

ن .کیویکروزیه سربازم

نامهیفر هدردستشبودکیادبا

:زدبرگشتوداد

توی نامهبرایاایفرزانه!بفرزانه!

جاست!؟کاومدهاما ننوشتهاز

یفرزانهباعجلهدو قا دونامهرا

پا پشت درجاکزد. رنده یگیت

شد.همهباتعج بهه یدهمیآدر خانهونامفرزانهد

بازکنگاه فرزانهنامهرا قهبعدانگاریردوچنددقکردند.

یهار  شیشکشرا به شرو  باشند وزاریده رد.کیون

تندیل به را نامه رفتو طرفاو خواند.گرفتویالبه

نامهنوشتهبود:یتو

 میپیسکروزیکباالخره یدا قصهکشود مرایه

هم کستیرسدومه نیازودمیریسد آنروزدیبنو

 ■..انراش .یباش 

فرید با لبخندی دستی توی 
موهایش کشید و گفت: حاال که 
راستی راستی زن و شوهر نشدیم، 

 فقط یک ماهه که عقد کردیم.
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 «نیش زنبور» داستان کوتاه 
«علیپاینده»نویسنده


بهمحمدهادیپورابراهی وصدالرتهادایدینیبهسامو  بکت

می نگاه تلوزیون داشت  درچندش پیشکه کردم 

برنامهایگفتکهنیشزنرورهایزرددردنا تروزهری

ترازنیشزنرورهایگاویقرمزاست.الرتهدرستِدرست

بودکه هاییکهیادمنیست آخرمیدانید ازآنوضعیت

فهمید آنموق هاییکهآدمدرازخس حتما خودتانمی

تلوزیونمی بیدار نیمهخوابنیمه و افتاده بیند.بهدراز

مایه همی  تو یکچیزی نظرم به ش ولی آن بود. ها

خیلیتوفکر نرودم ش ه راحتخوابیدم اماازفردا

کند. نمیصرحشکهبیدارشدمای فکروسوا گونهوِلَ

اشتراهشنیدهآخرمگرمی زنرورقرمزچندشود حتما  ام!

امبرابرزنرورزرداست.حتابهنظرمجاییدیدهیاشنیده

خورد.چگونهممک کهزنرورزردرامی

اولش باشد! نیششکمتر اثرِ که است

برین اما سعیکردمتکرارآنبرنامهرا

نمی یادم درست حتا کهنشد. ازآید

هایخودمانبود یایکیازای بهکانال

زبان فارسی آب.اصطال  ورِ آن های

هایرادیورفت وازتویاینترنتشماره

چندتایی یه از کردم. پیدا شانجوابدرستیتلوزیونرا

خ به ه خندید.یکنگرفت  حتایکباردخترآنورِ

از نرود  خ  ورِ آن آدمی اصال  ه  باری بهچند ای 

اصطال کام یوترهایهوشمندبودکهاز جوابدرستی

دستگیرمنشد.قاعدتا بعدازچندروزبایدفراموششبکن 

نمی نمیاما امتحانبکن دان چرا خودم بایدحتما  شود.

برین کهچگونهاست.برایای کاربایدتعدادیزنروردر

ش نو . دو هر از زنرورهایی داشت. زنرورهایاختیار اید

دوست مختلفاما انوا  از زنرورهایی باشند. دیگریه 

حاالکه اینیکههستبکن . از سختتر ندارمکارمرا

میدارمای  را بهآنها زنرور نویس وس زمستاناست.

نمی الرتهشایده بشودامابرایدرستشک پیدا شود.

کن . صرر بهار تا است بهتر کار دادن تعدادانجام بهار

استفاده تور از برایگرفتنشانباید است. بیشتر زنرورها

الرتهشایدبشودبادسته آن توریاکرد. گرفت. را ها

دست بی ای دودلهست .بادستسختاستولیبه

مدرسهکهمی رفت دیدمکهه کالسیاینظرمبشود.

انگشتمگسیراگرفتهبود.درستازقسمتبالش.بادو

ازدوسودوبالشراگرفتهبود.همینجورالکیسرِکال 

ا سررفتهبودوبجایگو دادنِدر بامگ حوصله

می زنروروَر گرفتپ احتماال  بشودمگ را اگر رفت.

درستوقتیکهنشستهرویگلیوداردازه می شود.

قتیشودباالیگ منتظرایستادوونوشد.میشهدآنمی

را سر  که موق  همان است  نوشیدن مشغول زنرور

کردهتویقسمتزردیگ ازدوبالشآنراگرفت.الرته

تواندبدنشزنروربامگ یکفر اساسیدارد.زنرورمی

موق  همان شاید کند. نیششاستفاده از و بنرخاند را

فکر راکهبشودفهمیدکهنیشکدامتیزتراستاما...

نمیکنمی احتماال  می  یادم که آنجا تا فق شود. آید

گ  شهد از که زردند میزنرورهای استفاده کنند.ها

ای حالت در حاال تا را زنرورهایسرخ

میندیده فکر آنام. شکارکن  بیشتر ها

باقیماندهمی روی یا و یاکنند غذا ی

میزباله دیدهها ازنشینند. که ام

انگمیوه مث  استفادههایی ه  ور

اینکهمی احتمال حال هر در کنند.

همزماندوزنرورزردوسرخدریکمح ورویدوگ ِ

نزدیکبهه باشندوبتوانهردوراهمزمانگرفتوهر

دوه همزماننیشبزنندبسیارک است.شایداحتمالِ

نزدیکبهصفر.اگریکینیشبزندویکیبگریزدزحمت

اگریکیالکیکشیده نثار گشتهو دردیبیخود ایو

چون کنیباز پیدا دیگریرا بگردیو بعد و نیشبزند

نمی شده ک  اولی نیشدرد اثر که بفهمی دقی  توانی

یرس کهگزینهکدامقویتراست.پ بهای نتیجهمی

می دسترد با استفادهگرفت  تور همان از باید و شود

ها بیشتر شکار  کنم آن فکر می
ی  کنند و یا روی باقیمانده می

نشینند.  میها  غذا یا زباله
هایی مثل  ام که از میوه دیده

 کنند. انگور هم استفاده می
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مدلچنی توریر درتلوزیونزیاددیدهکرد. بیشترا ام.

پروانه از تر سری  بسیار زنرور الرته پروانه. برایگرفت 

ه گرفت. کمیتمری بتوانآنرا با بهنظرم استاما

تورمورد مشک دیگریکهوجودداردای استکهمدلِ

دان امامادربیروننه.نمینظرمرادرتلوزیونزیاددیده

رانودرشهرم چنی توریوجودداردیانه.اصال درای

را مدلش ای مغازه درِ حاال تا خودم که م  راستش

شودام.بایدتاابتدایبهاربگردموبرین ازکجامیندیده

تهیهکرد.می شودازاینترنته جستجوچنی توریرا

دیگر در است ممک  نشود پیدا م  شهر در اگر کرد.

مثالشب میشهرها فکر گیراشد. پایتختحتما  در کن 

بیاید.آنوقتم بایدبارسفربرندموازشهردیگریتور

وقتیبهپایتختو موردنظرمراتهیهکن .امیدوارممثال 

روموپ ازکلیجستجودرشهرغری شهردیگریمی

می را نظرم بهمکانمورد آنتوریاب  از که نگویند ه 

دوهفتهاتمامکرده یدیگرندوبرومثال 

آن از مغازه آن اصال  آن از بدتر یا بیا

مح رفتهویابهک تعطی شدهباشد.

دان شایده بشودازطری اینترنتنمی

خرید. را بهصور خریداینترنتیتور و

احتماال غیرازتوروسای دیگریه الزم

بهارتهیهکرد.بایدهاراه تاابتدایشودکهبایدآنمی

حتما  و سنجید درست را کار جوان  تمام زمان آن تا

بایدمکانی لیستیه ازوسای موردنیازتهیهکرد.قطعا 

درست نشود اول آزمایش در است ممک  داشت. ه 

تشخیصدادکهدردِنیشکدامزنروربیشتراستویابه

 حتا خرابشود. کار و بیفتد اتفاقی استدلیلی ممک 

تعدادیاززنرورهاتازمانشرو کاریاموق گرفت تلف

شوندپ بایدحتما تعدادزیادتریزنرورازهردونو در

وسای  و مکان به احتیاج کار ای  برای داشتو اختیار

شیشه مثال  است. زنرور.مناس  نگهداری برای هایی

شیشهمی مثال  وشود خرید را ترشی یا مربا پ ازی

خالیکردنمحتویاتشآنراتمیزشستوبراینگهداری

نمی داد. قرار استفاده مورد مث زنرور ه  زنرورها دان 

نف میانسان میها حتما  خس   نه. یا هرکشند کشند 

موجودزندهایاحتیاجبهاکسیژندارداماچگونگینف 

وراخه هابایدسدان .پ حتما شیشهکشیدنشانرانمی

سوراخ الرته باشند. زنرورهاداشته که ریز بسیار های

هاخارجشوند.بایدتحقی کن برین چگونهنتوانندازآن

هایشستهشدهرابدوناینکهتر بردارندشودشیشهمی

یاشکستهشوندسوراخکردکههواجریانداشتهباشد.در

می نظر به ای ساده کار اول بنگاه اما کنیدرسد اور

تر  احتمال آن هر زیرا چیزهاست ای  از دشوارتر

شیشهمی شایدبشودازقسمتبرداشت وشکست ِ رود.

در چندسوراخِکوچکایجادکرد؟درهرحالبایدراه

یانتقالِزنرورازتورایجادسوراخراپیداکن .خودِطریقه

استسختکهبایدرویآنفکربهشیشهخود کاری

کرد.بایدمواظ بودکهیکوقتصدمهنرینند.اگرقرار

باشدتازمانآزمایشزنرورهارانگهداریکردواحتماال ...

نمیاِ... شودتعدادزیادیزنرورراه دریکروزاحتماال 

شده قر گرفته از زنرورهای گرفتپ براینگهداری

وه توانشانهاغذاه دادتاه زندهبمانندبایدبهآن

اینترنت در باید نشود. یکوقتک  نیشکارآمد برای

ازچهچیزیتغذیه تحقی کن برین هرکدامشاندقیقا 

می از ه  را زنرورها برای الزم غذای و تهیهکنند قر 

نمی اینترنتهمهچیزکن . در دان چرا

می م درپیدا نظر مورد موردِ جز شود

ازای همه مورددردنیشزنرورکهمرا

رهای  که وسواسی فکر ای  و زحمت

قر نمی از که نکنید فکر برهاند. کند

کلیسایتتحقی نکرده هایمختلفام 

گشته بهاصطال وِبگردیکردهرا همهچیزامو اما ام

امجزآنکهدردِنیشزنرورسرخِگاویبیشتراستیایافته

بهاصطال عس .شایداگرعمریباقیباشدو زنرورزردِ

ه اینکاررامی کن بعدهاخودمآزمایشکردمکهحتما 

 یآزمایشرارویاینترنتقراردادموازایخودمنتیجه

بهبعددیگرکسینخواهدانقدرزحمتبکشد.شایدحتااز

ای راهمشهوره شدمومالومنالیه بهجی زدم.

یتحقیق رادیدشاید...شایدحتادخترخوشگلینتیجه

شایدحتا... عاشق شد. ای راه از برایانجامو بگذری  

کن آزمایشبایدحتما مکانِمناسریه داشت.فکرنمی

درآپارتمانخودمبتوان ای کاررابکن .میدانید آمدن

ورفت وای وسیلهوآنوسیلهراآوردنوبعدگرفت و

می توجه جل  خیلی زنرور همه آن وآوردن کند

خواه بیشترازای چیزیکهتاحاالبودهدرمجتم نمی

را مت  ای  که شمایی شاید باش . بی  ذره تی  زیر

ازمی تر فضول ایران مردم ولی ندانید درست خوانید

کهم  الاق اینجا چیزیهستندکهدرذهنتانبگنجد.

می میزندگی همه است. اینگونه که بدانندکن  خواهند

میهمسایه چکار نمیشان چکار و خصوصا کند کند.

ی مربا یا  شود مثالً شیشه می
ترشی را خرید و پس از خالی 
کردن محتویاتش آن را تمیز 

نبور شست و برای نگهداری ز
 مورد استفاده قرار داد.
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طال  همسرشان از قرال  که م  مث  تنهایی مردهای

همسایهل توجهمیاندبیشترجگرفته کنندوکارآگاهانِ

یکارآگاهلفظروند.منظورمازکلمهبیشترتونخشانمی

گونه واسوا  دقت منظورم نیست  شغ  آن یواقعی

تویرفتار مردم بعضیاز شرلو هولمزیایاستکه

می هاشان مراهمسایه اصلی هدف است ممک  کنند.

وپیشخودشاننفهمندوبهچیزهایدیگریفکرکنند

نتیجهبگیرندکهم دارماینجاکارِمشکو ِدیگریانجام

اگرم ه برین می ه بخواهید  راستشرا خس   ده .

همسایه یواشکیمیکه مدام ای ام و برمیگردد و رود

رودآوردوبعده هِیمیوسیلهوآنوسیلهراهمراهمی

زنرورهمراهشمی کن کهشکمیآوردوبرمیگرددو

خرر کسی است ممک  است. عملی چه انجامِ حال در

کالنتریمح . حتا آن از بدتر یا هیأ مدیره به بدهد

ک  بخواهند و بیایند کالنتری مأموران است ممک 

وزندگی اسراب کنند. بررسی را ام

را جا همه و بریزند ه  به را اساس 

ای  آخر که ب رسند کنند. دستمالی

ز بدمهمه چقدر چیست؟! برای نرور

آدممی که وسایل آید به دیگر های

دستبزنندوحتابدترازآنیکوقت

سربازهاینافه باپوتی بیایندتویآپارتمان وهمهجارا

مجرور م  مث  ای وسواسی آدمِ وقت آن کنند. گِلی

شودهمهجارادستمالبکشدوهرچیزِقاب شستشومی

چندباره جاروبکشد.بارهابرای اتفا افتادهرابشویدو

کهپ ازدستزدنِکسیبهوسایل آنقدرآنوسیلهرا

امکهبهک خرابشدهاست.درهرحالباتوجهشسته

مسا  فراواندیگر... هرحالبهمسا  فو الذکرو در

بهنظرمیآپارتمان لغومیگزینه پ هماناجاره شود.

یمکانیمناس در گزینهاست.بهتری کاراجارهبهتری

محلیدوراستکهبعدازانجامکاره بهک ازآنمح 

رفتکهاگراتفاقیکسیهنگامانجامآزمایشبرینَدَ و

دهان به دهان و گزار دهد همه به و بیفتد راه بعد

بجای که است بهتر نیاید. پیش مشکلی برای  ب یند

همانمشکال آپارتمانخودمیآپااجاره رتمانکهحتما 

تواندداشتهباشدمکانبازتریرااجارهکردمثال راه می

خانهایویال ییاحتابهترازآنباغیکوچککهسو یت

کن یاساختمانِکوچکیه داشتهباشد.فکر راکهمی

یچنی باغیدان اجارههمانباغبهتری مح است.نمی

گراناستاماهرچقدرکهرمیچقد احتماال  تواندباشد 

بشودحتااگرمجرورشومچیزیرابفروش بایدپولشرا

تهیهکن .ایکا دوستیداشت وآندوسته باغی

غرضکردامامتأسفانه۰شدآنباغرااز داشتومی

فکر باز داشت  ه  اگر و ندارم دوستی زندگی در م 

ای دورهزمانهبیشترازیکیدوروزباغشراکن درنمی

یمقدما ودادکهای زمانبرایتهیهبهم غرضمی

می استپ باز ک  خیلی م  آزمایشِ بهانجام رسی 

کلمههمانگزینه یا متأسفانهیاجاره یمشابهشکرایه.

دان حتابی انتخابای دوکلمهه دودلهست ونمی

نشیند.هبهترمیکدامشدرجمل

تهیه طری  هر به حاال را باغ فرضکنی   خس حاال

بایددرکرده است. وسای ه آماده دیگر و زنرورها و ام

مشک  جایشاستو سر حواس کامال  مناسریکه روز

یک به یک نکرده مشغول را ذهن  دیگری وسواسی

بدن  از مناسری رویمکان و دستبگیرم با را زنرورها

بکنند. زدن نیش به اقدام تا بگذارم

یکی سرخ. زنرور یک زرد  زنرور یک

نظرم به اینجا که ای نکته یکی.

درستاسترسدای استکهحاالمی

شنیده م  زنرورکه نیشِ حتا که ام

فوایدیه داردوباع قویترشدن

می آدم آدمبدنِ حتا و باشود که هستند دنیا در هایی

هایپیدرکنندوبدنشاندراثرنیشزنرورهازندگیمی

پیخیلیه قویشدهاستاماای درصورتیاستکه

باشد. نداشته حساسیت نیش به همانآدم در وگرنه

هماناولیممک استتعادلبدننیش حتا هایاولیا

حتا و بخورد ه  وبه دستبدهد آدم به حالتتشنج

باع خرابشدنآزمایشبشود.پ بایدحتما تابهاربه

م چنی  بدن آیا که برین  و کن  مراجعه پزشکه 

کارهایبسیارضروری ای یکیاز نه. یا حساسیتیدارد

محله در مشکالتیدارد. همی کار متأسفانه یاستاما

نمی روی  وجه هیچ به که فکرِخودم که بار یک شود.

یدیگریذهن رامشغولکردهبودوبرایوسوا گونه

آنه احتیاجبودکهقرلشبدن راآزمایشکن پزشکی

حادثهکهبهشمراجعهکردمکلیبه ه خندیدوازبدِ

ازآبدرآمدوپزشکفرزندیکیازهمسایهبعدهاآن ها

آن مادر گفتو و پدر به را دیگرانموضو  به ه  ها

گفتندوآنقدرآنحرفدهانبهدهانپینیدودرمحله

آبروی رابردکهبهک مجرورشدمازآنجابروم.یکبار

ه پیشنهاددادکهبجایانجامآزمایشدیگرپزشکبه

ممکن است کسی خبر بدهد به 
هیأت مدیره یا بدتر از آن حتا 
کالنتری محل. ممکن است 
مأموران کالنتری بیایند و بخواهند 

 ام را بررسی کنند. کل زندگی
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روان زشک دفعهبه و کن  کهمراجعه دکتری دیگری ی

دستش دارم که کرد فکر بودم کرده مراجعه بهش

اندازموباعصرانیتمراازمطرشبیرونانداخت.الرتهمی

مواردیه بودهکهازشان خوبپزشکخوبینصیر 

بهدرستی آزمایشنوشتهوجوابسؤالمرا وحتا شده

شهر م  حاال متأسفانه اما تغییرداده را سکونت  مح 

هایهاندارم.بایددرمحلهامودسترسیبهآنپزشکداده

می برین  و بگردم خودم از پیدادور مناسری دکتر شود

قرلی شهر به اینصور باید غیر در نه. یا سفریکرد ام

باشد قرار اگر حتا تا بمان  روزی یکچند حتا و بکن 

آزمایشصور بگیردوآزمایشیرویبدن انجامشودآن

ییسؤاالت کامال مشخصشود.امیدوارمکهنتیجهنتیجه

هینگونه نکرده خدای و باشد م  نظر مورد آزمایشا 

اینصور  غیر در باش . نداشته نیشزنرور حساسیتیبه

کامال مطمئن کهحاالحاالهاازخوابوخورا وزندگی

اثرِخواه افتادوهمینجوریتوفکرخوا ه بودکهواقعا 

نکته یدیگریکهبایدنیشکداممدلزنروربدتراست.

درنظرگرفتای استکهنیشزنروررویچهنقطهای

ضعیف ازبدندردنا تراستورویچهمنطقهایاثرِ

روی را بایدمواظ بودکههردومدلزنرور تریدارد.

نتیجه تا داد قرار شیکنواختباشد.یآزماینقا مشابه

زنرورزردیراروینقطهایازدستراستوزنرور مثال 

یمشابهیازدستچپامتحانکرد.قرمزیراروینقطه

میزانح نمی اصال  ه ب رس کهآیا بایدای را دان  

راستوچپبدنیکساناستیانه.با درددردوسمتِ

زنرورتهیهکن توجهبهاینکهقراراستم تعدادزیادی

سمتمی روی را زرد زنرور اول آزمایش در مثال  شود

راستوزنرورسرخرارویسمتچپامتحانکردودر

زنرور. ای همه بکنید؛ فکر را عک . به آزمایشدوم

اندتاشماراکنندوهمهآمادهتعدادزیادیکهوِزوِزمی

.عجی  جال  یدیدنیایستنیشبزنند.واقعا کهمنظره

قرص وقتخوردن خس   انگیز. رع  دیگرو است. های 

ای نمی ازبیشاز کن  فکر داد. ادامه ای مت را شود

آزمایشولی سازیانجام آماده کن . شرو  را کارم فردا

گذاشت نقطه ای مت استو کردن تمام وقتِ یحاال

کردپایانی.همی کهکمیافکارمرانوشت خود کمک

■ تاازمیزانفکرودردمکاستهشود.
نویسند و راوی  غرض را معموالً با ق و به شکل قرض می -0

 این کلمه را اشتباه نوشته است.
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 داریوش خنجی کیست؟ سینمایی؛  های دانستی 
«امی شیرپور»




سینماهایباهمزمانایرانبی فیل یِجامعهروزهاای 

طری ازومناس کیفیتباهافیل اکثرورودمیپیشدنیا

هاییفیل .شوندمیپخشایرانیهایبی فیل بی دراینترنت

بازیگراننامداربهرهکهازمزیتکارگردان یا مندباشده و

مسئله اما دارند؛ اولویتقرار گرفتهمیدر نادیده شودایکه

و در دارند. قرار پشتدوربی  که عوام افرادیهستند اق 

به باشد موف  فیل  که ه  هرچقدر فیلمی هر دوم ردیف

نمیاندازه دیده کارگردان و بازیگران چیدمانی در شوند.

گاهیاتفاقا جالریرخمی دهدهمی عوام پشتصحنه

متوجههامیکهامروزبهیکنمونهازآن پردازی کهاحتماال 

اید.آننشده

)Darius Khondjiخسنجیداریو  اکترر۳۰متولد

تهراندر۰۹۹۹ ترارایرانیبردارفیل وبرداریفیل مدیر(

است در.شدزادهفرانسویمادریوایرانیپدریازخنجی.

ومکاننق فرانسهبهاویخانوادهپایی  سنی  کردند

در Super-8هایفیل ساختبهنوجوانیزمانداریو 

شدمندعالقه دانشگاهدرتاکردسفرآمریکابهبعدها.

در  مرکزونیویور دانشگاهدربعدهاوبخواندکالیفرنیا

ای طولدر.شدتحصی بهمشغولبرداریعک المللیبی 

یکبهشدنتردی برایاوتصمی براستاددومد 

بهمیکا جونا بودند تأثیرگذارفیلمرردار )ملق 

معل )مانوگیانهایگوآوانگاردآمریکا(یسینمایپدرخوانده

اسکورسیزیمارتی فیلمسازی آنزمانمتوجهخنجی(. در

کردنبرداریفیل داشتآنانجامبهمی کهکاریتمامشد

.بوددانشجویاندیگرفیل 



درآمریکادرکهمدتیازخنجیبعد به۰۹۹۰سالبود

برونونظیرفیلمرردارانیدستیارعنوانبهوبازگشتفرانسه

شدکاربهمشغولمارتیپاسکالوشافرمارتی نویت   او.

هایپیاموویدیوهاموزیکبرداریفیل بهشرو همننی 

.کردبازرگانی

 Le tresor des Ilesفیل وی۰۹۹۰سالدر

Chiennesسفیدوسیاهصور بهوک ایبودجهبارا

موردخودایحرفهکاردومی عنوانبهکردکهبرداریفیل 

ای دراوبرداریفیل .گرفتقرارسینماگرانومنتقدی توجه

 Cahiers duیمجلهکهبودچشمگیرحدیبهفیل 

cinémaبرداررابابایکفیل هایشمصاحرهمعدودازیکی

داد ترتی  ویبعدیفیل .وی سال نامبا۰۹۹۰در

Delicatessenجشنوارهدرنامزدییکوجهانیشهرتی

ادامهراخودکارخنجی.زدرق ویبرایفرانسهسزارفیل 

 The City of)گمشدهکودکانشهر۰۹۹۹سالدروداد

Lost Children کردبرداریفیل را( بازاوفیل ای برای.

فرانسهسزارجشنوارهازبرداریفیل بهتری جایزهنامزده 

یکبازرگانیهایپیامیزمینهدرخنجیسالهماندر.شد

کهدادانجامنایکیشرکتسفار بهفیننردیویدباهمکاری

فیل درا برداریفیل نو وبازرگانیپیامهمی 

Delicatessenبهتری ازیکیگرفت شک بهمنجر

دSeven)هفتفیل درا کارنامههایبرداریفیل  یوید(

سینمایی.شدفیننر عوام  و منتقدان بی  در که فیلمی

به شهرتیروزافزونبرایخنجیوکار بهارمغانآورداما

بی  در کسی کمتر شد ابتدایمطل اشاره در که دالیلی

برای او شد. موضو  ای  متوجه نامزدفیل ای مخاطران

فیلمرردارانانجم ازبرداریفیل بهتری جایزهدریافت

.ه شدآمریکا

وبرداریفیل راEvitaفیل ۰۹۹۹سالدرخنجی کرد

جملهازمعترریهایجایزهدریافتنامزدفیل ای برای



 

 9394 مردادماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |شصتم شماره 91

بهتری اسکارنامزدمهمترهمهازوستالیتوبفتایجایزه

شدبرداریفیل  هایکارگردانتاشدباع هاموفقیتای .

وی۰۹۹۹سال.شوندخنجیباهمکاریخواستاردنیابزر 

روم کارگردانیبه(The Ninth Gate)نه یدروازهفیل 

The Beach)ساح فیل ۳۰۰۰سالوپوالنسکی به(

کردبرداریفیل رابوی دنیکارگردانی خودکاربهخنجی.

پاری درش نیمهفیل ۳۰۰۰سالدرودادادامه

(Midnight in Paris درراآل وودیکارگردانیبه(

عش فیل ۳۰۰۳سالدرآنازبعد.کردبرداریفیل پاری 

(Amour عش برداریفیل هانکهمیشایی برایرا( کرد.

فیل بهتری اسکارک  جشنوارهطالینخ کس بهموف 

وشدفیل بهتری اسکاردریافتنامزدوزبانغیرانگلیسی

جشنوارهازبرداریفیل بهتری نامزدفیل ای خنجیبرای

شد.اروپافیل 

(To Rome with love)عش بارمبهتقدی اودرفیل 

جادو Magic in the Moonlight)مهتابدرو با( نیز

.همکاریکردآل وودی

کری باویدیوموزیکزمینهدرهمننی خنجیداریو 

(برجستهویدیوهایموزیکمشهورکارگردان)کانینگهام

چندومدونابرایویدیوهاییموزیکوداشتههمکاری

.استکردهبرداریفیل نیزدیگریخواننده

















چونمشهوریکارگردانانباهمکاریوییکارنامهدر

برناردوپارکر آل آل  وودیفیننر دیویدپوالنسکی روم 

میشایی بوی  دنیپوال  سیدنیوای کاروونگبرتولوچی 

موزیک۰۹۹۹سالدرهمننی او.استشدهثرت...وهانکه

برایویدیوییموزیک۳۰۰۰سالدرمدونا برایویدیویی

و کارگردانیبهکوتاهیفیل ۳۰۰۲سالدروگاگالیدی

.استکردهبرداریفیل رااندرس 

سالگیبهاوجپختگیدرکارخودرسیده۹۰خنجیکهدر

میانعوام سینماییمطر دنیااستامااستنامیآشنادر

المللی هایبی باوجودای همهموفقیتوشهر درعرصه

هنوزدرکشوریکهدرآنمتولدشدهبهخوبیشناختهشده

 ■نیست.
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 رکورد کریستین بِیل سینمایی؛  های دانستی 
«امی شیرپور»




فیلمسازییمدرسهازکهزمانیدرستکوساراسکا 

نوشتراماشینیستیفیلمنامهشدالتحصی فارغ برایبعد.

همهداد ارا ههالیوودیاستودیوهایتمامبهراآنسالچند

بهامااست خوبحدودیتافیلمنامهکهداشتندنظراتفا 

آنساختبرایایبودجهنرودندحاضرفیل بودنسیاهخاطر

بگیرندنظردر برعهدهرافیل کارگردانیکهاندرسونبرد.

واستودیوهاتمامتقریرا اماآمد کوسارکمکبهبودگرفته

زیاد"راآنکهچیزیخاطربهآمریکاییهایکنندهتهیه

هاآنیسینهبهرددستدانستندمیفیلمنامه"بودنعجی 

شدندحاضردیگراس انیاییدووفرناندزخولیواینکهتا.زدند

کنندتهیهاس انیادررافیل  پنجیبودجهباماشینیست.

چوناماشدساختهاس انیابارسلونایدردالریمیلیون

شمای وشک فیل لوکشی خواستندمیکنندگانتهیه

بودندمجرورصحنهطراحانباشدداشتهراآنجل لو 

آمریکاییظاهرکههاییآیت باراخارجیوداخلینماهای

کنندطراحیداشتند ها مشروبسیگارها شام کارای .

هاپال شمارهها ماشی عمومی هایتلف رانندگی تابلوهای

اسکا کهایمحلهدره آنشد؛میدیگرچیزهایخیلیو

.دانستمیبارسلوناهایمحلهبدتری ازیکیراآنکوسار



بیشترومختلفهایجشنوارهدرتوانستماشینیستنهایتا 

تایدهوشودجایزهبیستدریافتنامزداس انیایی-اروپایی

فیل ای کهدارنداذعانهمهتقریرا اما.بیاوردبدستراهاآن

شدمیتهیههالیوودیاستودیوییکوآمریکادراگر

.کندپیدادستبیشتریخیلیهایموفقیتبهتوانستمی

هایسالهایفیل وگردندبرمیکهدوستانیسینمابیشتر

بابی کریستی بازیخاطربهفق وفق بینندمیراگذشته

امادارندفیل ای دیدنبهمی عجیرشوزنکمرودآن

.استفیل ک درنهفتهقدر خررندبیآنازکهچیزی

دارآیندهبازیگریکعنوانبهبیشترزمانآنبی کریستی 

اندرسونبردوقتی۳۰۰۹سالسوپراستار یکتابودمطر 

بی کهبودسالیکبهنزدیکفرستاد بی برایرافیلمنامه

بودنکردهبازیفیلمیهیچدر پایی یبودجهبهتوجهبا.

خیلیفیل ای برایبی دستمزدکهزدحد شودمیفیل 

بودها آیندههایفیل ازکمتر شدقراروکردقرولبی .

تاکندک راخود وزنازمقداریرِزنیکتِرِوِرنقشبرای

فیلمررداریزمانتاماهچهاراو.برسدنظربهخواببیوالغر

رژی یکگرفت بهمجرورراخودمد ای دروداشتوقت

شام خوردمیروزدراوکهخوراکیتمام.کردسختخیلی

!شدمیماهیت یکیاسی یکوتل قهوهفنجانیک

مدامشدمجرورکهبودزیادقدریبهاوگرسنگیاستر 

.بکاهداسترسشازوکندک رااشتهایشتابکشدسیگار

۹۳کهاوفیل  دیویدیاصلینسخهتوضیحا براسا 

کردک وزنکیلوگرم۳۹ماهچهارعرضدرداشت وزنکیلو

کار خواستمیحتیبی !رساندکیلو۹۹بهراخودوزنو

کهاندرسونامابرسد کیلو۹۹بهوزنشتابدهدادامهرا

در.نداداوبهایاجازهچنی بودشدهاوسالمتیوض نگران

وزنمقدارای کهبودنخواستهبی ازهینوقتاندرسونواق 

دیدفیلمررداریبرایرابی ماهچهارازبعدوقتیوکندک 

شدشوکه ازچنی کهکرداعترافبعدهااندرسون.

بودهندیدهموق آنتاراایخودگذشتگی ک شودمیگفته.
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بازیگرانبی رکوردیککیلو۳۹-۳۹مقداربهوزنکردن

.دنیاست

فیل برایرکورد ای مورددربی کهاستجال 

دربلکهنداشتهآنبامشکلیهیچکهگفتهماشینیست

داشته رامشک کمتری اوبارسلوناهوایگرمایمواجهه

.کندعر بخواهدکهنداشتهخاصیچربیهیچبدنشچون

مثالرادویدنه ک وزنِای هایسختیمورددراوالرته

ازیکیدویدنپا عضال نرودنعلتبهگفتهوزده

دهدانجامتوانستهمیکهبودهکارهاییتری سخت ینکته.

فیل اصلینقشتوانستبی فیل ای ازبعداینکهترجال 

بیاوردبدسترا"کندمیآغازبتم " اوبهنوالنکریستوفر.

حالتبهراوزنشتنهانهتادادوقتماههششمد یک

نیازموردقدرتمندوایماهینهحالتبلکهبرگرداندعادی

توانستبی شخصی مربییککمکبا.کندپیدانیزرابتم 

بهراوزنشوکنداضافهوزنکیلو۹۹ماهششمد ظرف

کندنزدیککیلوصد نظرموردوزنازوزنشفهمیدبعدها!

تاکهروزیچندطیدرشدمجروروشدهبیشتره نوالن

بهتاکندک کیلوییچنده بازبودماندهفیلمررداریزمان

برسداستانداردوزن بارهاراوزنکردنزیادوک ای بی .

دربتم فیل هرازقر سالدویایکتقریرا ودادانجام

ک وزنکیلوبیستبایدحدودا کهکردمیبازیهاییفیل 

کردمی هایفیل در۳۰۰۲و۳۰۰۳سالبی کریستی .

EquilibriumوReign of Fire۹۲و۹۰ترتی به

فیل دربازیبرای۳۰۰۹سالاماداشتوزنکیلوگرم

برایبعدسالورساندکیلو۹۹بهراخودوزنماشینیست

کیلو۹۹بهدوبارهراخودوزنBatman Beginsفیل 

رساند وزنه بازRescue Dawnفیل در۳۰۰۹سال.

راآنبعدسالدوورساندکیلو۹۰بهوکردک راخود

سال.داشتوزنکیلو۹۹بتم دومقسمتدرودادافزایش

کراکیمعتادیکنقشوThe Fighterفیل برای۳۰۰۰

وکردتکراروزنکیلو۳۰کردنک باراکاهشیرونددوباره

رسیدکیلوگرم۹۹به رامکم نقشاسکارجایزهنقشای .

آوردارمغانبهویبرای ادامهغریرشوعجی یرویهبهاو.

بازه راخودوزنبتم سومقسمتبرای۳۰۰۰سالوداد

رساندکیلوگرم۹۰بهودادافزایش کارپایانه ای الرته.

فیل دررااووقتی۳۰۰۹سالاو بازیمندانعالقهنیست 

American Hostleشدند زدهبهتاووض وسرازدیدند

شدهچا بسیاروکن شخصیتیکبهتردی اوکهچرا

بود ۰۰۲بهراخودکیلوگرمی۹۲وزننقشای برایبی .

برآمدگیباع زیادوزنهمی وبوددادهافزایشکیلوگرم

بودشدهفیل درویشک حدازبیش هاخیلیکهشکمی.

بی طریعیبدنحقیقتدرولیاستگری کردندمیفکر

بود ادامهراروندای ه آیندههایسالدربی دیدباید.

خستهوزنکردنزیادوک ازکافییاندازهبهیادادخواهد

 ■.استشده
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 انگیزِ سینما رویای خیال ؛مسئالیرسور 
«نیمارمضانی»



 روزها توانینمای  تأثیر منکرسورر الیس  را سینما در

کهاندکردهعجیریپیدایعالقهشد.کارگردانانونویسندگان

برخیاز بهه نزدیککنند. هاآنمرزبی رویاوواقعیترا

 در نوالن  کریستوفر و لینچ دیوید اخیریهاسالهمنون

ازای ه فراترگذاشتندوبهمعنای را سورر الیس حتیپا

بخشیدند.بهطوریکهای مه تردی بهعضویایهجانتاز

نشدنیازکالردسینماوهنرشده سورر الیس اما است.جدا

 آمده؟ کجا پستمعموال از بح  وقتی ؛شودیممدرنیس 

هایبعض پانزدهکنندیمفکر شاید و دارد کوتاه عمری که

ای  از استکه یواژهبیستسال ای درشودیماستفاده  

پست داردحالیاستکه چه ساله و عمریصد مدرنیس 

سورر الیس دیگرازآنه سخ خواهی گفت(.ایه)درمقال

 در بار اولی  مدرنیستی یکمتد عنوان قرنیدههبه دومِ

واردسینمانشدهکامال بیست مطر شد.درآندورانالرته

 نقاشیو بیشتردر هانوشتهبودو کردیمنقشایفا یشهیر.

ایم رِشِنیستزدیخیمازفرانسهبرسورر الیس  فرانسویهای.

یواژه) در باشد( آشناتر شاید بیستیدههام رسیونیست

برایخودشانجنرشیآغازکردهبودندوتصمی داشتندکه

سینمارادستخو تغییرکنند.سینمایفرانسهتجاریشده

تولیدیخودِکشورفرانسهتواناییرقابتیهال یفبودودیگر

در را آمریکایی آثار نداشتبا میانگیشه ای  در ند.

باایم رِشِنیست کنند. عم  ساختارشکنانه داشتند قصد ها

 اینکه سرعتهمهسورر الیس  به فرانسه ای در اما شد گیر

 با چندان نداشت.یقهیسلتغییرا  همخوانی عادی مردم

سوتصاویررویاگونه پینیدهودیوانه کارگردانانِ ر الیست روارِ

دانستندینمهاآنودرتماممد کردیممخاطرانراگمراه

 باتوجهبهمحدودبودنکنندیمکهدارندچهچیزیتماشا .

اکثریتمخاطری راهینداشتندکهبتوانند وسعتاطالعا  

دراز سر پرده روی اتفاقا  و تفسیر مسا   یا و بیاورند

ازنقاشی سورر الیس  اشارهکردمترشیپکههمانطور کنند.

؛اتفاقا یرد.تصاویرعجی ورمزآلودگوادبیا ریشهمیهنر

نمایشدر به چیز همه و.. آندرهآمدیمناممک  که چیزی .

 و )شاعر یسندهینوبرتون را آن فرانسوی( آزادی"مشهور

یکنیمرابازذهنت.واقعیته همی است خواندیم"افکار

استرابهوهرتصورناممک  هرچیزیکهدرذه توجاری

طلرانهایدجاهشکهدرآنزمان.کارییکنیمدیگرانمنتق 



بهسینما سورر الیس .شایدعلتاصلیورودشدیممحسوب

که باشد سازنده برای مدیوم ای  بودنِ باز و کام  آزادی

صور تواندیم به نوشته  یا یکعک  از فراتر را چیزی

ورودژوآلیو با بهسینما سورر الیس وتصویریعرضهکند.

 نرودند  فراواقعگرایی و رویا چیزها از بسیاری هاآندیگر

تردی بهواقعیتشدهبودند.

بهیکیازبزرگانجنرش یعنیسورر الیس جادارداینجا

اس انیایینیزاشارهکنی که سزاییدربهتأثیرلو ی بونو  ِ

افتادنو همهجا اکنونبعدازسورر الیس گیرشدنِ داشت.

؛همننانازاوبهعنوانیکیازمشهورتری فیلمسازانهاسال

کهنزدیکبهپنجاهسالازعمرِخودشودیم الیستیادرسور

او؛سالوادوردالی نقا  ای کارکرد.درکنارِ ینابغهراوقفِ

اس انیاییه جایخودرادارد.

نقاشیِسور الِسالوادوردالیبزر  یمشهورتر؛"افظهتداومح"



سینمایسور الهمیشهدرحالجنگباهمهچیزاست.

 یعنیروایترواضدمشخصا ای نو سینما عمال شییاست.

 پا زیر مسا  قراردادیروایترا درونمایه گذاردیمتمامِ  

 الیستیرنگورنو نگاهوداستانهمهچیزدرسینمایسور

هیچقانونیترعیت از اینکهآیاکندینمبویدیگریداردو .

برای منطقی توجیه یا دارند ه  دلیلی پرده روی اتفاقا 

جوابیهمراهتوانیمهاآنهمگی شایدبا خیر  یا کرد پیدا

 مشاهده چیزهاییکه از بسیاری برای یکنیمنراشد. تنها  

واقعیرالم کنی جی وغیرتاثیرگذاریهستند.چیزیع

بتواند که حتیتال کنی برایاینکهمنطقیطر شود و

پاسخگویسواال ماباشد.
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سکان مشهورِسگآندلسیاثربونو  



 مشاهده که سفیدی و سیاه آشنای  دیکنیمتصویرِ

.فیل باشدیمکهاشارهشدازاثرکوتاهلو ی بونو  همانطور

ثیرگذاربودکهبعدأر الوترآندلسی اثریبهشد سوسگ

 هاسالاز همننان توانیم  عنوان به برترینمونهرویآن

سور سکان رسینمایی ای  در کرد. باز حساب  الیستی 

 یکتی چش کاراکترزنرا مردبا وزنشکافدیمکاراکترِ

عک  هیچ ه  نشان دهدینمالعملی جوااحتماال . بهدر ب

داشتهباشد همهبهای تواندیماینکهای عم چهمعنایی

چیزی کاراکترهاستو از رویاییکی ای  که برسی  نتیجه

بیشترازیککابو ِوحشتنا نیست.امامتاسفانهای نظریه

سورر الیس اشتراهاستوبایدگفتباتوجهبهآزادیکهدر

 دارد  خودینندهیآفروجود به اثر کهدهدیم ای اجازه

و خشونت هرگونه و کند رد را قرمزی خ  هرگونه

بهیهاسکان  را پذیرشی غیرقاب  طنزهای و منزجرکننده

اینگونهاستنرا کردکههدفتوانیمتصویربکشد.درواق 

تکانهاستی الرسوراصلی چیزهای یتردهندهای استکه

تحت مخاط را و بیاورند صحنه به ممک را تفکرتأثیر و

 الرته بدهند. قرار بهیهاشک خود همیشه و مختلفیدارد

شناسیوازنگاهزیراییشودینمخش ومسا  جنسیخت 

)آثارفو توانیمه  یهاسالدرخصوصا العادهدلنشینیرا

بی سینمایی لذ  که کرد مشاهده برایآخر( را نظیری

به آثارِ آن در حتی حال ای  با آوردند. ارمغان به مخاط 

آرام زاصطال  و حکمتر منطقی گونه هیچ بازه  فرمایراتر 

غیر در نیست  اصلی قانون صور  ای  نقصسورر الیس 

عقایدویدربردارندهس یر ال.شودیم آرا  عناصرمختلفیاز

آمیزهارو  یا ه  گاهیای استکه مکت  رو یا چند از

الرته).شوندیمبدونسنخیتمحتوایییاارزشیبهماعرضه

 درمقاب همانطور گاهی. بسیارآثارتوانیمکهاشارهکردم 

کرد پیدا نیز را معناگرایی عالقهمعموال (. بهکسانیکه مند

یفلسفه از اطالعا بیشتری و هستند هنر درسورر الیس 

راب نقاشیدارند  هنریو آثار با ای توانندیمقطعا طه بهتر

هستندهاینقاشپیداکنند.بههرحالای هال یفعناصررادر

اسا آثارسو تشکی رکهپایهو دهندیمر الرا توانیمو

درگوشهو میزانس ونماهایفیل یهاکنارهای اشارا را

کرد.  پیدا نسه به نزدیک از ک بعد غروبِسال  ک 

وایم رِشِنیست کارگردانان ای  و نزدیکشد فرانسوی های

آفرینندگانمتحدازه گسیختهشدند.درای میانحاشیه

به نسرت را چیز همه سازندگان ای  و نرود ک  ه 

 دندیسنجیمسورر الیس  را یتقر. شرو  دیگریدههاز سی 

جنرشازیادهارفت.اماهانرودوای خرریازایم رِشِنیست

بهصور انفرادیبهبقاادامهدادندوآثارقاب هاستی الرسور

 طول سههاسالتوجهیدر دو در شد. مخاطری عرضه به

ر الجل رسازندگاندوبارهبهسویسویعالقهاخیر یدهه

نحوی به سرک صاح  کارگردانان تمامی گویی و شده

 در رویاگونه سکان  دو یا یک جایشانیهال یفسرانجام

 !دهندیم

آشنا  نام آثار و کارگردانان توان یم از تری باامیلیگاز

باگدارلو -ژان "پاراناسو دکترتصورا "و"برزی "فیل 

 هفته"فیل  "آخر فیل  با تارکوفسکی آندری  "سوالری " 

 فیل  پی"دارنآرونفسکیبا فیل "عدد نوالنبا کریستوفر  

ل"اینس ش " دیوید یو فیل  با پا "نچ "ک کله مخم " 

پرطرفداریدریهال یف.نامبررمکه.."جادهمالهالند"و"آبی

ای  فارغاز ردپایهامثالنو خودهستند. درسورر الیس  

آثارِ از بسیاری یافت مختلف اشکال در وشودیمسینما

 ■ تاثیرا ِشگرفآندرسینمارانادیدهگرفت.توانینم
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 اسطوره در انیمیشن ملی 
«زین رحیمی»



 اسطوره یک عنصر اساسی تمدن انسانی است.
بررسی نخستبه  هااسطورهشناختیهادهیفاای مقاله

باباساطیریکملتوشناختومطالعهدریهایسودمند

.پردازدیمهاآنشناختهنروتاثیرگذاریاسطورهبر

 عنوان به انیمیش  به  یترمه س    یترمناس و

قابلیتدربرگرفت مضامی اساطیریبایرسانه کودکانبا

.گرددیمرویکرداصال زیربنایفرهنگیجوام پرداخت

 مقدمه

تاثیرا ویژ کودکان بر اریرویذگهیسرمادارد.ایههنر

 است ذگسرمایه یتریاساسکودکان کودکانچرااری که

ترورقدرکودکانبهلحا شخصیتیاصی هواندتمدنحافظ

 .گرددیمترشونددرحقیقتتمدنانسانیپربارترتکام یافته

بشری عظی  ساختمان بنای سنگ عنوان به کود 

پیامیراشودیممحسوب موضو یا بهضرور هر بنا ما و

قا یتوانیم هاآن انیمیش برایلدر

دهی . بهونمایش ظرفی یعنی ای 

بشری اهمیتآنکه گنجایشتمدن

کهبازیراییوشودیمزمانیدوچندان

مگردد.أشناسیتورعایتاصولزیرایی

معجزهدر پدیده ای  قدر  که است صور  وای  آسا

 .شودیمانگیزاعجاب

سازیافسانهاسطورهیکعنصراساسیتمدنانسانیاست.

برعک واقعیتیزندهاستبلکهردازیبیهودهنیست پوقصه

 .کهبایدازآنیاریجست

وباع اسطورهواستیمسلکویمراماسطورهرسالت

 .استیقومیکانگیووحد یبان

 خواه اساطیر داشت عقیده افالطون که یجنرهچنان

تمثیلیداشتهباشندوخواهنداشتهباشندیککود قادربه

ییهادهیعقتشخیصمفهومتمثیلیازمفهوملفظینیستو

ثابتوپا نشدنیدرکندیمکهشخصدرکودکیدریافت

بهاسطورهوکارکردآندر.ماندیمذهنشباقی ای نوشتار

 .درانیمیش درجهتخل هنرملیخواه پرداخت

 اسطوره

  در اسطوره تعابیریهادگاهیدهرچند تعاریفو گوناگون

آنراچنی تعریفکرد:توانیمدریککالمامامتعدددارد 

جلواسطوره یا روایت از است هعرار  ای یدربارهنمادی 

طریعیوبهطورکلیجهان فوموجودا  فرشتگانایزدان 

ازهستیبهکار تفسیرخود شناختیکهیکقومبهمنظور

دراسطوره.بنددیم که است مقد  و راست سرگذشتی

ووه انگیزیلیتخنمادی  ایهزمانیازلیرخداده وبهگون

ازمیانایدارد یهستکهچگونهچیزیپدیدآمده دیگویم

تمثیلیکاوشگرایهبهشیواسطورهت خواهدرفت ودرنهای

 .هستیاست

شوندیمازیکدیگرنیزدگرگونههاتمدنباتما هااسطوره

ازاسطورهراایهجداگانیهاتیرواگونهکهگذشتنوبههما

هاآنوازسویدیگرباگذشتزمانودیرینگیآورندیمپدید

تاری   طول بهدر در تمثی  ندیآیمصور  بینش»و

 انسانمعاصراززوایاییشهیانداساطیریدرانطرا خودبا

الی در و یافته انتقال او خودآگاه به ناخودآگاه ایهتاریک

یپندارها.دهدیمیحیا پویاوباشعورخودراادامهاجتماع

از دگرگونه ساختی در که  اساطیری

 نیازها  هاآرمانفرایند برآرزوهاو سر

آرندوبهصورتیسمرولیکدرنماد می

 .ابندییمتمثیلیخودبازتیذهن

بیشتربایددرهااسطورهدگرگونی را

هااسطورهکه یادانست.هااسطورهپیوندباکارکردوکارایی

 در و زمان گذشت جداگانهیگسترهبا کارکردی تاری 

پذیریساز یجهینت دهندیموت بهدگردیسیرندیپذیم

هااسطوره پسی استوای یهادورهوباورهایهافرهنگبا

ساز دردگرگونی  گستردهپذاثر نیز اکنون زمان تا یری

 ت.اس

 اسطورامروزه هنمودهای ای دریها ییآو را باستانی

دید.توانیم بهروشنی یداریمومراسمیکهبرپاهاجش 

بهدستفراموشیس ردههاآندیگراص وعلتانجاماگرچه

است. توانیمپ شده در اسطوره که یهافرهنگگفت

است بهامروز  نشده فرامو  فراگیر ژرفایبلکهطور در

الگوهاهاالیخدرانسان  که  از پوششی در رویاهایش و

می انسان که هنرهایی در و ندیآفریمزید  ابدییمبازتاب

شاعران آنگونه شعر ب وهارمان هاینقاشکه یهاهیما...

ایهای نمودهابهگونالرته.داردیمرابرماآشکارایهاسطور

نیازبهشناختیهاآننمادی ورازآلودهستندکهگاهدریافت

 .یکملتوجامعهداردیگذشتهژرفازاسطوره

اسطوره یک عنصر اساسی تمدن انسانی 
پردازی بیهوده  سازی و قصه است. افسانه

نیست، بلکه برعکس واقعیتی زنده است 
 .که باید از آن یاری جست
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ژرف توانیمنگریبا کهلب اندنمردههااسطورهدریافتکه

 پایی  شدن دنیوی حد ورنگرو ای از.اندآمدهتا باخته

تقد ومینویبودنخودراازدستدادهوالگوهایرفتاری

هجداگان ایزدان قهرمانان.اندگشتهای بهیجاو را خود

 .انددادهالگوهایتهیازتقد 

بهرونداسطورهوبرداشت  یاازآن هاملتنگاهیکوتاه

بادرقرننوزده بههرآننهکه».سازدیممایهراروش ب 

ک پافشاریبرک .شدیماطال اسطورهواقعیتتضادداشت 

بازگو اسطوره که واقعیت وهاناممک یکنندهای 

کهرنگ هاستنامحتم  شد اکتفا گفته ای  به و باخت

 واق  در یوهیشاسطوره با متفاو  اندیشهیوهیشتفکری

ورزیماستودرعی حالتصدی شدکهنرایدازپیشآن

 ازمرور بهپنداشت."کجراهه"را نیز وترشیپای  رفت

 به اسطوره کردن قلمداد با تا  یترمه یمثابهکوشششد

 جمعی"شک  در"تفکر آن برای جایی

آنجا از و کنند  باز عمومیاندیشه تاری 

ودرهرایهجمعیدرهیچجامعرکهتفک

همرحل کام ای طور به هرگز تکام  از

 شدبه شودینممنسوخ درستیمشاهده

درجهانایهرفتاراسطورایهکههنوزگون

است. مانده باقی  یسهنمونه یبرانو

حیا یادامهیمثابهبودنک جامعهدربرخیازنمادهابه

دادنکارکردپرچ ملیباتمامینشانتفکرجمعیتلقیشد.

"مشارکت"یاعاطفیهمراهباآنکهبههیچروییهاتجربه

دشوارباستانیتفاو ندارد یهاجامعهدرهرنمادمتعل به

 .نرود

 ب رسی  خود از باید یدهیفااکنون هااسطورهشناخت

شناختومطالعهدرباباساطیریکیهایسودمندچیست؟

چیست؟ اسآنگاهملت ادغام بر تاکید هنرعلت و طوره

  .انیمیش راجستجوکنی

استازعرار انالیاده بگمکارکرداسطوره: یتر(مه ۰

وها ییآیهمهنمونهواریهاسرمش کشفوآفتابیکردن"

تغذیهوزناشوییگرفتهتاکارازمعنیدارآدمی یهاتیفعال

 "وفرزانگیهنروتربیت 

تمدن:(۳ تاری  یکیشناخت شناختیهایسودمنداز

 با ما آناستکه یکملت یمطالعهاساطیر  یتاراساطیر

. یشناسیموسیرپیشرفتآنملتراشهیاند فرهنگتمدن 

باورها یهاسنتو را توانیمباستانی درون هااسطورهاز

ازییهاگوشهرابامااساطیر یمطالعهبیرونکشید.چهبسا

الگوهایکه   کارکردکهآدابو استو زنده ما در هنوز

گیریبابهرهپ نوروزی.یهااسطورهمانندسازد.آشنادارد 

هاملتوروانییفرهنگرفتارهایاجتماعی توانیمازاساطیر

 .راتجزیهوتحلی کرد

بهره۲ ادبیا :( و هنر در اسطوره یدهیفاگیری دیگر

هنراست.بهره ادبیا و ادبییاریبسگیریازآندر آثار از

ریش هکالسیک دارند.طاساای یفردوسیشاهنامهازیری

 و ایلیاد تا گی منط هومر یسهیادگرفته و عطار الطیر

 نخستی  که است یحماسهگمش ایهمایب همهجهان

درهنروادبیا معاصرکاربردیحتاسطورهدارند.ایهاسطور

معاصر یاریبسدارد. هنری و ادبی آثار آثارچوناز

زینروانکاوانه یهارمان یستیونیاکس رسر الیستی رسو

فرانوگرایی و جادویی ر الیس  مکات  در آثاری

یکیازبهتحلی اساطیریدارندوکال ازینمدرنیس ( )پست

در.دهدیمتشکی ایهنقدادبیراتحلی اسطوریهادگاهید

-ارس هریثآدررزمی خودمان س اادبی

نیلوفر  به که آنجا جمله نور تقد از

 زمان آب به سفر و «آرمانشهر»مکان

دارد. یافت.توانیمایهاسطوریبناشاره

نمادی بوف اشعار برخی و هدایت کور

ای مای از نیز منداساطیریبهرهایهنیما

 .است

منحصربهتنهااساطیریبرخوردارند یهاهیماآثاریکهاز

درهنرهایدیگر بهویژهبلکه.دآثارشعریوداستانینیستن

یهاینقاشدارند.ایهازآثارتجلیاسطوریاریبسدرنقاشی 

غارالسکوکهمربو بههفده و آلتامیرا سالپیشهزارغار

عواطفهاشهیاندانسانبرایبیانکهدهدیمنشاناست  و

است. گرفته کمک اسطوره از تنهاپ خویش اسطوره

ندارد یجنره ویقیموسگری  یتندنقاشی بلکهروایی

سیاه وستانیهارقصیحت و آمریکا سرخ وستان آیینی

نوعیجنره به همه نقا جهاننیز دیگر و اساطیریآفریقا

وینسکیکاندجملهدرآثارپیکاسو از...درهنرمعاصر دارند

 .کنندیماساطیرینقشمهمیایفایهاهیماب دالی سالوادور

ازاعمالاسوهمانندوجهیدیتقلواعتالیانسان:عروج(۹

برآن آیی انسانرا کهحدودخویشراداردیممثرتدارد:

بخشد  اساطیرواعتال قهرمانان و خدایان همطراز را خود

انجام بتواندکارهایشانرا سازدودرعرضآنانقرارگیردتا

غیرمستقی  اسطورهدهد. یا و"موج مستقی  عروج

 .شودیمیانسان"اعتال

درمیانکارکردبخشیدن:(وحد ۹ اسطورهدرجامعهو

هاانسان دانست.توانیمرا نمایشنامه کارکرد گاه»همانند

 ی دهیباید از خود بپرسیم فا
ها چیست؟  شناخت اسطوره

شناخت و مطالعه  یها یسودمند
در باب اساطیر یک ملت چیست؟ 
آنگاه علت تاکید بر ادغام اسطوره 

 م.و هنر انیمیشن را جستجو کنی
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وس اردیمایهاساطیرخودرابهنقاالنحرفینهیگنججامعه

هانقشگاهاسطورهبهقطعاتیتقسی شدهاستکههمنون

بررویوه ارترا وتناس دارند باتئاتر یشنامهینمادر

وبههمی علتاسطورهدرکلیتواندسامانه داراینظ و

خود  هاانسانیهمرستگجامعیت استحکام  بخشدیمرا

نمایشنامه همانگونه مت  پیوحد که را نمایش کار

امییارسالتاسطورهمرکارکردنخستی مورد در.افکندیم

چونومسلکیاستواسطورهباع وبانیوحد قوماست.

«هاافتیدر»وماباکندیمآنرابرمرناینظامارزشیبنیاد

ورسالتاسطوره کارکرددرحالتدوم اماسروکارداری .

باجامعه اجتماعیاستواسطورهوحد قومرا شناختییا

یارا ه کلیه نمایشو و دراجتماعییهاتیفعالنمایشنامه

یلحظه هاآنتحق  مقوال افکندیمپی قلمرو در ما و

 «. یکنیمسیر»زیستهوتجربهشده

بهتواندیمانسانایهفکری:ازراهگفتارهایاسطور(رشد۹

:دیگویمژنه یاممعنویتوبهرشدونموفکریدستیابد.

« در که مجردا هازمانیهمهاساطیر

عمی یریتاث اندساختهالیزالرامتمث 

گیر  نضج نموصور در و رشد بندیو

یشهیاند برخالفهاآن.اندداشتهما

مان  گمان عر سادهحد و و دالنه

یاریگذشتگانماننیستند. کهانددادهرا

کمک ما به و بشناسند را کنندیمخود

 ..کهخویشرادریابی 

وسازتمثیال اساطیرکهدریافتنیوزندهاست ازطر 

ایهقوانی هرفلسفردیگیمکارامیالوشهوا انسانیجان

 .شودیمومعنایزندگانیعال روش ابدییمنظامونس 

عل ۱ هرچیز:( خاستگاه به با انسان"اسطوره"دانست 

راهاآنتواندیموبهای ترتی داندیمخاستگاههرچیزیرا

گیرد. کار به یا کرده کنترل دلخواه دانشدانش  یابه

"بیرونی" بهادبلکهنیست "تجریدی"یا نشیاستکهفرد

یگونه تجربه را آن بازگوییچه کندیمآیینی طری  از

 .کندیمآیینیکهآنراتوجیهیگونهآیینیاسطورهوچهبه

مییتجربهوست ی(ز۹ انساناسطورهرا بهزید.اسطوره:

یکهثنیرویبری ومینویحوادیلهیوسای معناکهفرد به

 .شودیمتصرف رندیگیمیاانجامشوندیمدوبارهبیان

دارد"مذهری"ایهبرتجربداللتیکاسطوره "زیست "

 با یژگیواست.گرگونهیدعادیزندگیروزمره یتجربهکه

واقعیتاستکهفردای یهیپابرمذهریبودنای تجربه 

ودیگربارهدهدیمپرمعنارادوبارهانجامواالوحوادثتخیلی 

 فراطریعی موجودا  سرشتی  کردار ای به شودیمشاهد

 باز دنیایروزمره زندگیکردندر از وستدیایمترتی که

 آغازی  و شده دگرگون جهانی ازشودیموارد سرشار که

 .هستیموجودا فراطریعیوبری است

ایه یادبودرخدادهایاسطورتنهاآننهکهموردنظراست 

اسطورههستیقهرمانان.هاستآنیدوبارهانجامبلکهنیست 

 در.کنندیمپیدا با فرد هاآنواق  دوره ییگو.شودیمه 

گریدفرد  زندگی تقویمی زمان زمانبلکه کندینمدر در

بهزید.یمکهحادثهنخستباررخدادهاست یزمانآغازی  

 دلی  ای یتوانیمای  عنوان به را واژه پرقدر "  "زمان

انگیزمقد ومینوییعنیشگفتزماناسطورهبهکاربرری .

 .کندیموپرمعناظهوررویپرنزمانیکهچیزینو 

 آن کردن "زمان"تجربه انجام امکان  یاآن یدوبارهو

موجودا باگونهاستکهدوبارهشاهدکارهایالهیباشی  

 .رافرگیری هاآنشوی ودر خلقتروبروفراطریعی

رآیینیاای خودگرایشیاستکههمانندیکالگودرتکر

 .اساطیروجودداردیهمه

که  ای  سخ  یهااسطورهکوتاه

کهانسانوکنندیمآنجهانآشکار

وتاریخیفراطریعیسرچشمهزندگی 

کهاندداشته است تاری  همی  و

 .ارز ونمونهاستباپرمعنا 

تحل۹ رفتارهایفرهنگقومی: ی(

بهرهیهیبد با که اساطیر است از رفتارهایتوانیمگیری

وروانیاقوامگوناگونراتحلی یاقتصاد یاجتماعفرهنگی 

 .کرد

 اصلی عنصرهای از یکی فرهنگقومییسازندهاسطوره

تشکی  را اقوام هویت راستی به و بوده نخستی  جوام 

یکنندهمشخصاسطورهاست.دادهیم یا حساختار

 .اجتماعییکقوموملتاست

 در مفهومیسدهاسطوره به ا یحکا "افسانه"پیش

یسدهاماازآغازشدیمتخیلیتلقییهاداستانوایهافسان

بهمفهومگریدکنونی  وارزشمندرگذشتیواقعی س"آنرا

 .اندبرشمرده"واروپرمعنینمونه یقدسگرانقدر 



الطریعیروزگارباستانهمیشهانتزاعیوماورا یهاهیماب 

است با نشده بیان فلسفی و فاخر بلگهزبانی یگونهبه

نمادها هااسطوره است ها ییآو نظامی»یگونهبهدرآمده

 اولیبهشماریفلسفهنوعییپردازندهکهشایدبتوانآنرا

آورد. » مفهوم باید صور  ای  ویهاهیالدر اساطیر زیری 

از طرق تمثیالت اساطیر که دریافتنی 

و زنده است، ساز و کار امیال و شهوات 

قوانین هر  ردیگ یانسانی جان م

و معنای  ابدی یای نظام و نسق م فلسفه

 .شود یزندگانی عالم روشن م
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«ژرفساخت»دیبانمادهارادریافتوبهقولزبانشناسان 

اساطیرونمادهارابازسازیکردونیکبهتجزیهوتحلی آن

آنپرداخت. زبانیهاواژهیهمهتوانیمگاه به را نمادی 

 .عادیوقاب فه برگرداند

اسطورهوعلتتمای بهادغامهنرویکارکردهاباعل به

اسطورهالزماستباپیوستگیاسطورهوهنرازجملهروایا 

نمایشی یهنرهادیداری یهنرهاشفاهیوادبیا نوشتاری 

رقص و ب ردازی  موسیقی ذکرتاریخینهیشیپو را آن ی

 .کنی 

ادبیا نوشتاری:  یهاتمدنیهااسطورهروایا شفاهیو

 به بیشتر یواسطهباستانی نوشتاری .اندبازماندهسنت

وهزیودهومرماخذازآندوشاعربزر یونانی  یتریباستان

 در تقریر  که درآمدههشت یسدهاست نوشتار به  .م.

 .است

تاآنجاکهروایتگرسرگذشتی-حماسهمانندادبی یهاگونه

بهاندبودهموث  اساطیر ابزاریبرایانتقال همنون همیشه

 نموندو.اندرفتهیمشمار هومر حماسی هاثر کشفای از

اندبودهپهلوانییهاارز  نیزهامنظومهو

یونانیشالوده در پرور  و آموز 

 قلمداد یهاحماسه.انددهیگردباستان

بزر هندهمنونمهابهاراتهورامایانهبه

 تلقییهادانشنامهعنوان باستان عصر

 .اندزهشدهوالگوهاییبرایک هستیانسانرق 

شد. آغاز ازجیمزفریزر هنر اوتحلی اساطیریادبیا و

بیستانتشاردادودریسدهزری رادرآغازیشاخهکتاب

آثارادبیتحلی یمثابهه رابهکیها ییآوهااسطورهآن 

یتکرد. .ا . زیر سخت الیو  گرفت.تأثیر قرار آن

مان وتوما  کافکا  یجوچونهرمانملوی  یسندگانینو

پذیرفتندوآثاریتأثیردرایرانهدایتوس هریازاسطوره

.اند یتحلشناسیقاب تجزیهوآفریدندکهازنظرگاهاسطوره

ازشناسیقرارگرفت.اسطورهتأثیرنقدادبیمعاصرزیرحتی

اسطوره دیدگاه از را هنری و ادبی آثار که منتقدانی جمله

فرایونورترو رابر گریوز توانیمشناسیبررسیکردند 

کرد. ذکر را یشاعرانهشناختباشالر یدهیعقبهباشالر

است. شناختعقالییآن یر انساندیگویماوجهانمقدم

یافت. دست معرفت به تصویرگرایی و تحلی  از نخست

علمیازجهاندرمراح بعدنصی علمیوتفسیرشناخت

شد. وهنر اسطورهانسان شعر علمیمقدممانند آگاهی بر

پردازاننخستی گفتکهاسطورهتوانیمبیاندیگربهاست.

 .اندبودهدرواق آغازگرادبیا وهنر

ادبیا ایهرابطنو یدیداری:هنرها و اسطوره میان که

دارد  دروجود چش  به نیز دیگر در.خوردیمهنرهای

شناسیمویدبرتریباستانیهاکشفگری معماریوتندی 

است. اساطیری نظام انسانسهیایاشتجلی ساخته بعدی

مقرره شام پیشتاریخی  و تابیازخودسنگیادبود باز

ایهنقشخورشیدوماهبهگونزیناساطیریاست یهانگاره

جملهدرازبرخیجوام باستانیبازماندهاست.دراساطیری 

مصر  اهرام و باستان مصر گورستاندرگورهای ساختار

 غیره.چوویدورهفرمانروایانچینیاز

 ب  نیز باستان ایرانیان نقاشیان اساطیرییهاهیماآثار

ازیالمیعمادی یهانگارهدارند. شار سر هخامنشی و

مله ازیهاهیما نگارگرینوی غربنیز انتزاعیاست. هنر

آسیاییاست.ییقایافردرونمایههایشرقی  تحتکاسویپو

 گرفت.تأثیر قرار افریقا نیزینسکیکاند شاگال  یماتهنر

ویژهماتی کهمتاثرازهنربه اندبودهمشر زمی تأثیرزیر

 .ایرانیبود

یهانگر  اساطیری آثاحتی چش ردر به معماری

نقشآن یجلوهکی.خورندیم

است. ستون ازدراساطیری بسیاری

عامیانه  یاآسمانروایا  یک در

 است شده نهاده حتیچندستون

یهاستون جمشید نمادتواندیمتخت

درختباشدوخودتختجمشیدشایدنمودگارباغیمقد 

 .واساطیریاست

جد ه  از مدنی و آ ینی معماری دراندشدها آنکه حال

 دیدههاتمدنبرخی معماری گونه دو میان پیوندی هنوز

ازجملهدرمعماریاصفهانوبناهایتاریخیمذهریشودیم

 .دیگریها یسرزمهندو

اصلینمایشرایهاشهیریکیازاسطورههنرهاینمایشی:

کالسیکباختریهاشینمارابهویژهدر یا.دهدیمتشکی 

و تراژدیزمی  باستان یونان تراژدیدردید.توانیمهای

ارا هینهیشیپیونان  و کشف گروهی توس  قهرمانی

دیگردیم در خود ای  باقهرماناننرودند.یزمرهکه وجود

کهگرفتیماساطیرموروثیموردارزیابیگروهیقرارمفهوم

گسترده گروه دربرابر خود ای در.کردندیمتریعرضاندام

اساطیریهاشینما روایا  خوانش به همنوازان گروه

پرداختندیم ب  با را مردم خویشآشنایهاهیماو باستان

 .کردندیم

برخیبرای باورندکهپیوندمتقاب اسطورهوآ ی موج 

 گرددرام)شینماپایداری جوام  دراست.دهی( ازبرخی

تا -ادبی، مانند حماسه یها گونه
آنجا که روایتگر سرگذشتی موثق 

اند همیشه همچون ابزاری برای  بوده
 .اند رفته یانتقال اساطیر به شمار م
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 ایراننمودگارهاینمایشیریشهدراساطیرجملهدر ژاپ و

 .دارند

هایاساطیرینیزیکیازابزارتشری درونمایهرقصرقص:

 است.یهمهسراسرجهاندر بوده بهاعصار یهارقصویژه

رویش  و باروری به مربو  شکار یروزیپآ ینی درماندر

 .ریاستبیمارانیاحصولحاال عرفانیشمنیدرخوریادآو

 از یهاجنرهیکی ها ییآزوال یجامعهدر غربمعاصر

تنگاتنگو پیوند عاریاز رقصاستکه گرایشغریرانبه

یواسطهبی زندگی رقص امروز.باشدیمبا ازشتریبدیگر

 ازیجنرههنر یهاجلوهدیگر را خود آ ینی و اساطیری

 ..دستدادهاست

اسطورهموسیقی: از بسیاری در موسیقی بههافرهنگو

یهاوهیش گره ه  حکایا یبرا.اندخوردهمختلفبه نمونه

بازمانده یکشخصیتبسیاری به را موسیقی خاستگاه که

اسطور یوناندرگونه  یبد.انددادهنسرتایهایزدیاعصار

به و هرم اخترا کرده باستانگمانداشتندکهچنگرا

یهاافتیضدرآپول آنپ  ازبرادر آپول س ردهاست.

کهدرحالینواختیمچنگایزدی 

( موسیقیموزها بهایزدان او( همراهی

 .خواندندیمآواز

یهاانسانازدیدتفسیرگراناساطیر 

برای سال هزاران طی که گمنامی

کوشیدند  خوددرآفرینشاساطیر آثار

کلیدهایسیمی وزری والما گونی

همی ب استکهای کلیدهاتنهانشاندندوامروزبرایما 

ای نهاند)شدهدرهاییکهبهنهقف بستههاآنرابیابی تابا

 رمزفنالندی یافسانهقف در برابر طریعتیشدهسه سه

وذهنیاوبهیعاطفجسمانی یگانهآدمییعنیطرای سه

. یی(بگشاروندیمشمار
 

 انیمیشن و نقش آموزشی آن

جان معنای به نشا تحر بخشی انیمیش  و شور و

باشدیم تاکنون متحر  ییهاواژهکه نقاشی همنون

کارجانسازی متحر  به آن معادل پویانماییرا بخشیو

 .اندبرده

عروسک  هرگونه درآوردن حرکت به  ینقاشانیمیش 

انیصور گرفتهوزمیوقفهانساناستکهباحتیویطراح

ازیدخالتونقشمستقی داشتهباشد س سازندهدرمتحر

فیل   روی بر حرکت آن ثرت دیجیتالد ویوو دیسک و

 .صور پذیرد

 عنوان به یرسانهانیمیش  برای یترمه جمعی ابزار

باهویتهاآنتربیتکودکانورشدونمویفکریوآشنایی

است خویشت  معنوی و فیلسوفچنان ملی افالطون که

 در توان۹۰۰یونانی و ظرفیت مسی  میالد از قر  سال

ثیرگذاریبرکودکانتشخیصدادهأداررادرتقابیهاتجربه

ازیوبود. بعضی به پرداخت  با خود جمهوریت کتاب در

آسی  و خاص نیازهای کودکان شما»:دیگویمپذیری

بهویژهدرمی دانیدکهشرو کار کیموردیککود ویا

ظریف یش است. یترمه   ای زمانیاسترایزبخشکار

بناردیگیمکهشخصیتشک  باو برای تاثیرگذاریدلخواه

 .«شودیمسرعتبیشتریحاص 

 تمام که بود درقابیهاتجربهویمعتقد با باید نظردار

اعتقاداوداشت خیروسعاد کودکانساختهواجراشوند.

قضاو کندتواندینمتوجهبهای کهیککود داشتکهبا

صوریاست  ای س واردهرچهکهچهچیزتمثیلییا در

 .کندیمقابیماندگاروغیرقاب تغییرپیداسازدیمذه 

کهویدرای ییهاداستانبنابرای بسیاراهمیتداردکه

 ازییهانمونه شنودیمسنی 

 .پرهیزکارانهباشدیهاشهیاند

قصه گذشته در واگر نقالیگویی

نسرتتوانستیم و محدود ا مخاط 

باشد  کنونیدراندکیداشته روزگار

قال یارا ه در داستان و قصه

یهابرنامه تواندیمتلویزیونی

قراردهد.تأثیرمخاط راتحتهاونیلیم

خیال تصویرسازیو شماریهاکیتکنانگیزیاز مهمیبه

رودیم آن از استفاده با موقعیتیتوانیمکه و شرای  به

محسو  مفاهی انتزاعیرا خاصعینیتبخشیدومعانیو

مناس ازتصاویرهنریموج گیراییبیشتریاستفادهنمود.

موردنظررایهاصحنهحضورمخاط دراحسا اثرگردیده 

ثیرگذاریبرمخاط نقششأوازای رودرتبخشدیمقو 

 .بارزدارد

 هشت  هنر را انیمیش  کهاز.نامندیمبرخی رو ای 

یدربردارنده بیانییهفتگانههنرهای قابلیت و است دیگر

وداستانراباقواعدهنرهاینمایشیا یادب یقیموسنقاشی 

 ه  در سینما تحق ای یکی.زدیآمیمو در مه  مناب  از

یهاتیقابل توانندیمهااسطورههستند.هااسطورهانیمیش 

سازیزبانتصویریوغنایمعنویانیمیش رابهقابلیتغنی

بگیرن باعهده کودکانرا بازتابدهندو دومضامی ملیرا

.هویتملیوبرخیآ ی وشعایرگذشتگانخودآشناکنند

نقالی  گویی و اگر در گذشته قصه
 اًمخاطب محدود و نسبت توانست یم

اندکی داشته باشد، در روزگار کنونی 
 یها قصه و داستان در قالب برنامه ی ارائه

مخاطب را  ها ونیلیم تواند یتلویزیونی م
 تحت تأثیر قرار دهد.
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 هوای و حال آن مضمون که انیمیشنی یهاقصهاولی 

)سالهیاحمداسفندیاریساختهگندمیخوشهایرانیرادارد 

است۰۲۹۰ فیل ملکنصر .( (۰۲۹۹)دیجمشکریمیدر

یکیازشاهزادگاناساطیریایرانباستانرابهتصویریماجرا

کشفآتشرایافسانه( ۰۲۹۹آتش)ودرپیدایشکشدیم

 نشان ایرانیان یعل.دهدیمتوس  در صادقی گلراراناکرر

ایهایرانیراباقصپردازیکامال وشخصیتی(فضاساز۰۲۹۲)

 ه  در کلک زدیآمیمایرانی زری  نورالدی  یرحمزهیامو

 سال در را دلگیر گور و از۰۲۹۹دلدار یکی براسا 

ایرانیدرکانونپرور فکریکودکانونوجوانانیهاافسانه

 .کندیمتولید

 در انیمیش  فیلمسازان عرداهلل۹۰یدههاکثر )همنون

ریاحیو...(باساختآثارسهینففردمقدم داهللیوحعلیمراد 

واساطیرایرانیراجهتهاافسانه یمضامارزشمندانیمیش  

طوریکهبیشترای به اندگرفتهساختاثرخودبهخدمت

 .اندداشتهجهانینیزایهآثارتوفیقا جشنوار

 ری:نتیجه گی

 را شک تفکرجمعی یترمه یمثابهبهتوانیماسطوره

کرد.  قلمداد نمونهیهاسرمش اساطیر وها ییآیهمهوار

 .دهندیمرویانسانقراردارآدمیراپیشمعنییهاتیفعال

فرهنگواندیشهوپیشرفتملت باع شناختتاری تمدن 

درهنروادبیا بهرهجستچراتوانیمهاآنوازشوندیم

باع اوجواعتالیانسانووحد قومی کهشناختاساطیر

.شودیم

 نیز طرفی برای یترمناس از تثریتس  و آموز 

و است کودکی سنی  انسان ذه  در انیمیش  اطالعا 

میزانیرسانه یترمناس  با کود  مخاط  برای جمعی

تاثیرگذاریبسیارزیاداست.

بااستفادهازمضامی اساطیریدرانیمیش وتولیدا ملی

توانیم یندهیآبه متمدنتریامیدواریجامعهفرهنگیو

■بود.



 منابع:
صصستاری جالل:مترج اندازهایاسطوره چش میرچاالیاده 

۰۱ ۰۹۹-۰۹۹

۰۰۹صستاری جالل:مترج اساطیر دانشروژباستید 

م  زبان لوفردالشو وار یهاقصهرمزی جالل:مترج پری

 ۹۱صستاری 

magicTscience and religionTnew 

yorkT1955Tpp.101-108 

mythsTritesTsymbelsTpp.6-7 

شناسییکردهایرومهو واحددوست  چا علمیبهاسطوره

۹۳ ص۰۲۹۰

ویمقاله آموز کودکان و فرهنگسازی در نقشانیمیش 

۰۲۹۹دانشکدهصداوسیما انتشارا محمدی مژگاننوجوانان 

ادبیا یمطالعه محمدصاد سربخش  در انیمیش  کارکرد

۰۲۹۰تهرانمطالعا رسانهوارتراطا   کرهاداعامه 

نخستی ش یمیان بهروزغری پور  اعتال هاگاماز دانشگاهتا

۰۲۱۱تهرانهنر 

تربیتی یروانشناس یعلدارابی زا راصغر یعلاحمدی 

۰۲۹۱ایران انتشارا 

ایران افسانهقصه  انیمیش  در اسطوره پور محمودو لطان

۰۲۹۹دانشکدهصداوسیما انتشارا 
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رستگاریمصطفی:نویسنده/ر یسیانعلیرضا:کارگردان

رماناسا بر طراطراییناهید: فیلمرردایمدیر/ محمود:

کالری لرا وصحنهطرا / فررامی ایرج: طرا /

پردازیچهره اسکندریعرداهلل: آهنگساز/ /رضاییکریستف:

تدوینگر یاریصفیهایده: عکا / فیروزیانرامتی : مدیر/

قریشیهایده:تولید

ستآزادازکتابچه سالگیافیل چه سالگیاقتراسی

ناهیدطراطراییوبرداشتیازداستانپادشاهوکنیز مثنوی

در که ست زنی داستان اصلی شخصیت است. معنوی

ودرکنارهمسرودختر قرارداردچه سالگییآستانه

و آرام زندگی تجربه را در.کندیمیکنواختی توانیمواق 

و وتغییر زمان گذر ای  به مربو  فیل  اعظ  بخش گفت

باع  گاهی استکه نگاهیشودیمتحوال آن گذشته به

پیشروباشی .سرگردانکنی وگاهیدرحالوحتیآینده.

تصاصبهیکمثل عشقیداردوبخشدیگریازفیل ه اخ

 قرار بح  مورد ادامه در ازردیگیمکه فیل  اصلی مسیر .

 شرو  بازگشتشودیمآنجایی متوجه نگار ناگهان که

 عش  )که کورو  استیهاسالشخصیت نگار (جوانی

قرارمیدهدتاجاییکهتأثیروک داستانراتحتشودیم

 پیش مختلف زمان دو در زمانرودیمفیل  و حال زمان

است نقشاول نگار شخصیت داستان مت  در نگار. جوانی

کهشخصیتاصلیمتعل شودیمدرفیل احسا کهدرحالی

 نیست شخصخاصی سهجزبهبه که سالگی چه  همان

 در نقشیآستانهشخص فرهاد دارند. قرار آن به ورود

عاش  و مهربان همسری بازی کندیمرا از بعد هاالسکه

بهایهوبااینکهاشارندیبیمدردوراهیانتخابهمسر را

در ینیبینمشکوبیاعتمادیازسویفرهادنسرتبهنگار

سم  استرا  و شنود از استفاده بهفیل  ضعف نقطه یک

جوانییهاسال.بابرگشتکورو نگاربهیاددیآیمحساب

 یآرزوهاو دست یرفتهاز اینکهافتدیمخود حسر  و

استعداد درنواخت ویلوناستفادهکندویهمهنتوانستهاز

یهاکا وایهاحسر کاررارهاکردهاستبهنوعیشاهد

.درمت داستانیکدانایک روایتشودیمزندگیخود 

راباآگاهیکام هاتیشخصیهمهرابرعهدهداردکهافکار

 واقکندیمبیان در . کورو یهاتیشخص  و نگار و فرهاد

خواستهیهاتیشخص که درحالی و هستند فیل  درونگرای

 فرهادیهاتیشخصشده خان استاد و نگار( )دختر بهار و

باشنداماییهاتی(شخصدوستهمکارنگار)شیرازی برونگرا

حرف یکسره کنش و حرکت جای به نفر سه ای  بازه 

دختریاستمت داستاندر.زنندیم درساله۳۰بهار اما

میزندکهباس اوه ییهاحرفکهساله۰۰فیل دختری

ندارد. جمالتیاستادخوانی بیان برای فق  که ه  فرهاد

خاصدرفیل آمدهاستامادرشخصیتخان شیرازییک

جدی را آن کسی کمتر استکه پنهان آنردیگیمراز و

دنرال خود زندگی ضعف نقا  کردن رنگ ک  برای اینکه

ینقطه نگار زندگی ناراحتشگرددیمضعفیدر که ای  با

اماچونخان شیرازیهمسروفرزندینداردو...نگارکندیم

 جز  داندیمهاانسان یترخوشرخترا نظر. ای رسدیمبه

 ه  اثر ک  بر حاک  کلی دید هرکسیکباشدیمیک ه

زندگیشخصدیگری در همانندنگارندیبیمخوشرختیرا

کهبهدنرالنداشتههایخوددردخترسالپایینیکهاکنون

قراردارد.هانوازندهدرگروه

ستکهماهمیشهبهدنرالنداشتههایاای یکدیدکلی

زندگیآرامیداردبه فرزندو کههمسرو خودهستی نگار

جوانیوحسر خوردنازاینکهیهاسالدنرالفکربهعش 

پایان انتها در است. ننواخته صور ویلون به فیل  در بندی

نتیجه به نسرت که درامده معل  کتاب کلی توانیمگیری

■بهتریست.گفتپایان
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 3002برنده بهترین فیلم خارجی زبان اسکار  Ida معرفی فیلم 
«مقدمراضیهخالصی»



  :Pawel Pawlikowski کارگردان

 Pawel Pawlikowski Rebecca :نویسنده

Lenkiewicz 

 Agata Kulesza Agata :بازیگران

Trzebuchowska Dawid Ogrodnik: 

یکا مت  در قدیمی زیرای عک  آلروم یک تماشای یدا 

لهستانی فیلمی است. غمگی  پاول-سمفونی از دانمارکی

پاولیکوفسکیکهزندگیتکاندهندهدخترجوانی)آیدا(رادر

 تصویر به شدن راهره کشدیمآستانه آگاتاا. بازی )با یدا

ترزبوکوسکا(کهازکودکیدرفضایکلیسابزر شدهوحاال

از یکراره به شدناست  برایراهره ادایسوگند آستانه در

 یعنی دارد  خونی رابطه او با که کسی تنها ا خالهطری 

دربارهخودییهاقتیحقوندا(بابازیدرخشانآگاتاکولزا با)

 شودیممواجه ویهانهیدرکه در  و زندگی از دیگری

 آشکار او برای را کندیمهستی بهییهاقتیحق؛ را او که

 تاری  درباره ا خانوادهواکاوی اشغال دوران واهاینازدر

جریانداردیم به فیل  دهنده  تکان رویارویی ای  پ از .

 لهستان مذهری تفکر نماینده شاید که آیدا ۰۹۹۰زندگی

باشدوونداکهیکبازماندهیهودیازجنگجهانیدوموبه

معطوف است  افولشده دچار درشودیمنوعییکستاره .

اتفاقا یدااچگونهکه ینیبیمایهدقیق۹۰ ادامهای فیل 

خودمقد یمرزهاازو کندیمکشفخوددرونراایهتاز

گذاردیمفراترراپا سفید شگفتیهاقاب. و سیاه و انگیز

گون به فیل  ریت  یکایهموسیقیو در را بیننده که ست 

غ  خلصه فرو یکپایانبردیمانگیز با بهو بندیمناس و

بیدار ذه بیننده در را جریاناندیشه خوبیپرداختشده 

خارجیکندیم فیل  بهتری  اسکار برنده فیل  ای  و. زبان

برداریبرداری بهخاطرفیل نامزددریافتاسکاربهتری فیل 

شد.همننی ۳۰۰۹منحصربهفردآندرمراس اسکارسال

استجا توانسته فیل  نهمی ای  بیستو فیل  بهتری  یزه

لندن  فیل  هفتمی جشنواره و پنجاه ورشو  فیل  جشنواره

فیل تورنتوو ازجشنواره منتقدی بی المللیسینما جایزه

اگر نهایت  در ازآنخودکند. را جایزهلوک پارلماناروپا

هنریاروپاییهستید تماشاییهال یفعالقهمندبهتماشای

.یل یکپیشنهادمناس استای ف


 

 افتخارات فیلم:

 جایزهبهتری فیل جشنوارهلندنیبرنده

بهتری بازیگر هتری کارگردانی بجایزهبهتری فیل یبرنده

زن جشنواره  از لرا  طراحی بهتری  و فیلمنامه بهتری 

 خیخون

بهتری بازیگر بهتری کارگردانی جایزهبهتری فیل یبرنده

فیلمنامه بهتری  نامزد و بهتری  زن و فیلمررداری بهتری 

لهستانییهال یفتدوی ازجوایز

جایزهبهتری فیل ازجشنوارهورشویبرنده

نامزدجایزهبهتری فیل اروپاییازجوایزدیویددیدوناتلو

یبرنده جشنواره از فیلمررداری بهتری  یهال یفجایزه

  لهستانی

جایزهفی رشی)انجم منتقدانبی المللی(جشنواره یبرنده

 ■تورنتو
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 «آزمایش»یادداشتی بر فیلم فیلم  
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 Das باناماورژینالآلمانی The Experiment سینماییفیل 

Experiment  سال ب۳۰۰۰محصول آلمان کارگردانیکشور ه

.الیورهیر بیگ است

کارگردانیپ شیورینگ به سرکمهیج در آزمایشیکفیل 

سال سلولل یفمنتشرشد.۳۰۰۰استکهدر جنگبی دو از

ازجنگحیوانا عرورشودیمشرو  وبههاشور وبهکندیم 

یهانزا  رسدیمانسانی بی  تفاوتی هیچ انگار که هاآنجوری

 واق  در داروینیس توانیمنیست. تفکر به گرایش نوعی گفت

ابتدایییهاصحنهاسا وپایهای فیل راتشکی دادهوازهمان

عنوانبهیرودبانتخابآدری اثرا ای تفکراست.دنرالبهفیل 

ای  اسا  و پایه اصلی چهره شخصیت شخصیت است. اثرا 

زندگیآراموبدوندرگیریدارد اخراجشازشغلیباشرای بسیار

وحتیمراس اخراجوبرخوردردیگیمصور ایهدغدغآراموبی

صل  بسیار مسئله ای  با نگراو است.  جویانه و یهاارز ها

جویانهاستچراکهشخصیتدرتظاهرا ضدجتماعیاونیزصل ا

کندیمجنگشرکت بردنرالبهو آزمایشکه اما آرامشاست.

سال در همکارانش زیمراردو توس  واقعی آزمایش یک اسا 

درواق شودیمانجامگرفتهبود نمایشداده۰۹۱۰ ای توانیم.

بررسیکرد:سازیشدهراازدولحا زندانشریه

وتوانیم-۰ آن پ از جهان و هستی ای  در وضعیتانسان

 کههمنونچش پروردگارنظارگرهستند.ییها یدورب

نمادونمایشیدرموردتغییروتحوال سیاسیدراجتما -۳

انسانی.

 از کدام هر که هاتیشخصچرا از طرقا هابخشنمادی و

ای  از مختلفاجتماعیهستند. یهتواندیمجهتای آزمایشرا

وآزمایشروانشناسیاجتماعیدانست.نکتهقاب توجهگفتوگو

 شرکتکنندگان با پژوهیزمینهصور بهمصاحره زندگی و یابی

عش  یسواالتاست. بیعدالتی  عدالتو مورد بنیادی در بعضا 

وانتخاب مصاحرهبهشکلیاستکهیهاصحنهمذه وغیره....

ازسواال منحصربهانگارصور سواال جامعیتندارندوهرگروه

یکفردهستند.وازطری ای مصاحرهنگهرانوزندانیمشخص

بهنوعیشوندیموقتیافرادواردزندانشریهسازیشده.شودیم

پاگذاشت درجهانهستییایکمرحلهجدیداجتماعیاستو

ییهانقشکدامهر بهتربگوعهدهبهرا  بهآناندادهییگرفتهیا

 است. درییهانقششده ولی دارند. دوام کوتاهی فق مد  که

افراد کهای شوندیمخودغر یهانقشدرشد بهادامهماجرا

شخصیتیآناندانستکهباپذیرفت یهایناکامدرتوانیمعلترا

کنندیماهرابرایبروزواثرا خودپیدانقشتوس فردبهنوعیر

 مرور به یهاتیشخصو نمایان افراد کهشوندیمواقعی جوری .

فق به نیستو مه  افراد آزمایشبرای پول دیگر مسئله دیگر

بهخوبیدرتوانیم.ای موردراپردازندیمارضایشخصیتخود

ویتاکر )فارست نگهرانان دسته سر رامشاهده( حقار  که کرد

.دهدیمشکنجهیهایزندانسرلوحهخودقراردادهوبهای شک 

شخصیتیاواست.یهایناکامگفتعام اصلیتوانیمحقارتیکه

نسرتبهآژیرقرمز اغل شیاعتقادهانگاهای شخصیتبهمذه  

بهیکرهررمذهریمردل و برده نقشیکنگهرانفراتر از را او

است.وهمی امرمحتوایداستانفیل رابهسمتبرداشتساخته

هستی یعنی میاول خدا با برخورد  و انسان اند.سرنگری

حتیییها یدورب جاها همه در ییهامکانکه تصور شودینمکه

دوربینیوجودداردنمادیازخداستوقا یدقگرباشدهچشمینظار

بهاندکردههاورازندانیکایهگفتوگویشخصیتاصلیدرلول

.همانطورکهکندیمنوعیاستکهبهوضو بهشخصخدااشاره

شد خویوحشیگفته اصلیفیل خشونتو مایه گریانسانکه

خصوصیا  واسطه به افراد از هرکدام در مرحله به مرحله است

جوریکهشخصیتاصلیداستانرسدیمشخصیتیآنانبهظهور

وحشی سمت به را منطقی روند طی سراسرکندیمگیری فیل 

بهاوگوشزددا ما انگشتیاستکهبهسمتبریندهگرفتهشدهو

یهاصحنهچنی هستید(بهنحویکهدرشماه ای )کهکندیم

پایانیکهشخصیتاصلیمشغولمشتزدنبهزندانرانخوداست

همز ح  ایجاد بیننده در عمیقی پنداری ح شودیماد و

تادقایقیدروجود زندهخشونتووحشی .ودرکندیمگریرا

 باز درها که آخر آزمایشدرشوندیمنهایتصحنه مورد افراد و

سکو جداگانههریکازافرادعال برزخیشوندیممحوطهپخش

شمنیبایکدیگرندارندکهدیگرافرادتوجهیبهدکندیمراتداعی

فکر دستدادند از که پولی به و مرور را خود گذشته اعمال و

■.کنندیم
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 «بازی تقلید»تحلیل و بررسی فیلم  
«پورساح رحیمی»؛«مورت تیلدام»کارگردان


The Imitation Game 

کارگردان تیلداممورت : نویسنده/ مورگراهام: :بازیگران/

کامرربچبندیکت نایتلیکیرا/ گودمتیو/ /استرانگمار /

:سازندهکشور/دقیقه۰۰۹:زمانمد /لیچآل /دن چارلز

بیوگرافی:ژانر/انگلیسی:زبان/آمریکا



 :فیلم تحلیل

بهراج وواقعیداستانیکاسا بر"تقلیدبازی"فیل 

آل "بریتانیاییمشهوردانریاضیشخصیِوکاریزندگی

استشدهساخته"تورینگ ورودزمانبرفیل  داستان.

دروشدهمتمرکزمتفقی بااوهمکاریوارتشبهتورینگ

وگذشتهوی تحصی ونوجوانیدورانبههایی بازگشت

پردازدمیا جنسیهایگرایشهمننی  سکان اولی اما.

اتا درتورینگپروفسورکهشودمیشرو جاییازفیل  

هرچند.استخویشبازجویآمدنمنتظرونشستهبازجویی

صور شخصیتیدربارهایمعرفیهیچسکان  ای در

ازوکندمیداستانشگفت بهشرو شخص خودوگیردنمی

وبس اردگو اوماجرایبهآخرتاخواهدمیمخاطرش

.بنشیندقضاو مقامدرس  

شهرو۰۹۹۰سالبهتورینگبازجوییِزمانوفیل آغاز

گرددبرمیمننستر شماربهنابغهدانریاضییککهاو.

پایاینجادروشدهواق سرقتموردا خانهرود می

حضوربهایعالقهاوولیشودمیبازوییخانهبههاپلی 

اما.کندمیخارجا خانهازراهاپلی نوعیبهونداردهاآن

کندمیح است پروندهای مسئولکهپلیسیافسر

راماجرایدنرالهپ کندمیمخفیراموضوعیتورینگ

...کهرسدمیجاییبهوگیردمی

ایرادیوسازیکارخانهبهماتورینگ هایروایتطولدر

:نامبهاستلندنکدشناسیمرکزواق درکهروی می

"پار بِلنلی" مشخصبینندهبرایزمانیتورینگنروغ.

کوتاهایمصاحرهطیراخود کارییرزومهاوکهشودمی

بهسالگیچهاروبیستس درکهوی.دهدمیارا هارتشبه

ح استاداست رسیدهکمرریجکینگزکالجاستادیاریمقام

باشدمیه جدول نامبهدستگاهیباارتش یپروژهدراو.

هایپیامارسالبرایآنازهانازیکهشودمیروبرو"انیگما"

برندمیسودشانرمزی هاانگلیسیکهاینجاستمشک حاال.

ساعتهجدههرای  برعالوهوندارندرارمزگشاییتوان

پروفسورکهآنجاییاز.کندمیتغییرانیگماتنظیما بار یک

یهمهبتواندکهاستماشینیساخت آرزویدرتورینگ

ماشی تولی برایراخویشینظریهبگشاید رارمزها

باآن ساخت بابتواندتاکندمیمنتق چرچی بهکدشک 

برودماشی جنگبهماشی  ه نامیمخلوقشبرایاو!

.کریستوفر:گزیندبرمی

واستبودهمدسهدوراندرتورینگکالسیِه کریستوفر

وموثرنقشیداری  آل یگذشتهبهکههاییبکفال در

چونرنگکمروای از.کندمیبازیراکمرنگحال درعی 

بهزیراموثرروآنازونداردحضورزیادیهایصحنهدر

عل بهرااوودهدمیشک آل تنهایومنزویشخصیت

کندمیمندعالقهرمزگشایی یکازفراترایعالقههرچند.

ایجادآل درکریستوفربهنسرتمعمول وسادهدوستی

تورینگکهاسمیانتخابدرراآنعم توانمیوشودمی

.کردمشاهده دهیبرگزا اختراعیماشی برای

هاییآدمبهنیازا پروژهیادامهبرایتورینگرو هربه

بازیبا"کالر جُوان"اینجادرودارداستعدادباوباهو 

بهصمیمانهوباه دوآنوشودمیبازیواردنایتلیکیرا

کاربهراتورینگکالر  کهجاییتا.دهندمیادامهراهشان

وبودنخودرایازوترغی ودعو جمعیدسته

.کندمیدورخودپسندی

ب ردازدجهانیدومجنگبهآنکهازبیشتقلیدبازیفیل 

پرداختههایشموفقیتکس ودانریاضیتورینگزندگیِبه

سالچندبهپر نیزواوتحصی دورانبهبازگشتو.است

یابیِریشهودادننشانبرایهاییراهجنگ اتمامازبعد

کهاستا گراییهمجن ورمزگشاییبهتورینگیعالقه

نمودوشوندمیکشفدزدی یحادثهاثربرو۰۹۹۰سالدر

.شودمیتراژیکپایانیدرگیرسرانجامتورینگ.کنندمیپیدا

بینندهاختیاردرزیرنوی صور بهویزندگیپایانالرته

بهدانشمندای امیدیناوسرشکستگیاماگیردمیدادهقرار

شودمیدادهنمایشروشنی جرمبهکهتورینگ.

شیمیاییاختگیشده)حکمشقرولبهمجرورهمجنسگرایی

کردناختهبهشیمیایی اختگیپذیر باگویی (زندانیا

.استزدهدسته نروغشوشخصیت
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بهنسرتزیادیحدودتاکارگردان مقامدرتیلداممورت 

بافیل واستکردهعم وافادارانهدانشمندای زندگیِ

وکریستوفرماشی ساخت برایویتال هایصحنه

.کندمیخویشجذبرابینندهانیگما ماشی رمزگشایی

نیستندزیادچندانحال وگذشتهزمانبههابرگشتورفت

ماجراین دادندستازوسردرگمیدچاررامخاط و

کنندنمیاصلی . ای شد گفتهای ازپیشکههمانطور

داستانطر پیشرردبرایودارندکارکردینقشیهابخش

اندبودهالزم وکمرربچبندیکتبازیکرداضافهبایدآخردر.

اندتوانستهدوآنوکردهکمکاثرزیراییبهنایتلیکیرا

نمایشخوبیبهرا مردیوزنرواب ازفارغداشت دوست

 ■.دهند
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 بخش سوم()داستان ترجمه و بازنویسی نمایشنامه فیلتوکتتس از نمایشنامه به  
«مرتضیغیاثی»

 

 :ها گفته تر پیش

نئوپتالمو ۰اودیسئو  خسردنشانه۳و به بسته دل هایی 

تاصررخودشوندمی برآناندیافته۲کهازحیا فیلوکتت 

رادرانتظاربازآییاو بیازمایند.امااودیسئو ازآنجهتکه

بیمیدهشتنا دردلدارد ازشناساندنخودبرفیلوکتت 

نقش با رو  ای  از میزند. هدل ازای حقیقت بازداشتِ برای

 فیلوکتت  استقرال به را نئوپتالمو  .فرستدمیرُخنمایی 

 نمایان دشومیفیلوکتت  نئوپتالمو   هایدر و

موبهموبکار نیایَشراگیردمیاودیسئو را نامخودو او .

درستیبه گویدمیباز وانمود اما راکندمی؛ فیلوکتت 

بر را خود دارد سعی مشتاقانه فیلوکتت  است. نشناخته

.اندبازشنا نئوپتالمو 

 اکنون گویه ها:

 بر چنان را خود کنجکاو مردمک یچهرهنئوپتالمو 

 بازی دنرالکهدادمیفیلوکتت  به کورمال کورمال انگار

مخفیایهنشان بهظاهر مگرگشتمیهرچندکوچکو تا

رهنمودیبرآشناییِپیشی درآنچهرهبیابد.اماحاص ای 

ودخوانمینئوپتالمو یچهرهتال آنطورکهفیلوکتت در

آنطورکهنئوپتالمو اهتمامداشتکهباشد تنهاغریرگیو

 بههاینشانهبرهو ِ اطمینانیکه فیلوکتت با آشناییبود.

شهر خودداشت آنهنگامکهخودراپیشازمعرفی آشنا

 مسافران نظر یافتمیدر شادانی و غرور از لرریز  شدمی 

افتاد پ  برای که هچیزی تای او زندگانیچون امید نها

توانستمی که هرگاه اما نشناختهدیدمیباشد. را او کسی

آزردهرغ بهاست  نیازخودکردمی سعیشدمیآنکهعمیقا 

شناخته به کالمیکنایهرا پشتِ در پنهاندارد.شدگی  آمیز

ل پنهان دوبارهیگوشهتفاو وحتیباریشخندیبرلذابی

ه مشغولشد.بهکارگشودنمر

کهنهتنها» بایدازای بابتشکرگزارخدایانباش ؛چرا

 حتی بلکه را  مدفونهای پهلوانیجسم  خا  ای  در را

.پسرجان!م فیلوکتت هست .بله نام ای است اندکرده

 شنیدهباشی!ترپیشاگرعش خدایانوادادهباشدکهآنرا

بودموتنهاکسیکهدرهنگام۹م وفادارتری مهترهراکل 

مر بااوبود؛تنهاکسیکهدلِآنداشتتاواپسی خواست

اجابتکندوآتشبربستراحتضار بیاندازد. آنقهرمانرا

امکهم بهپا ای خو خدمتیکمانیرابهارثبرده



برایهراکل ساختهبود آنهنگامکهاورابهجنگ۹آپولو

آرگونا با دستانم فرستادمیتها در اکنونآنرا .بینیمی.

ترواییان  اینجاست کمانیکهبهجایآتشانداخت برجانِ

.«اندازدمیگنجشککانیسرمازدهاکنونسوزبرت ِ

واگشوده کامال  که پایشرا بر پینیده فیلوکتت مره 

هراازغارپر کرد.تیرفروشدهدربدنِپرندایهبود بهگوش

رادرت گرما کاردگونهبیرونکشید.انگشتانِاستخوانیو

داد اجازه و کرد پاره شکمشرا برد. فرو پرنده خونآلود و

امعا واحشایآنبیرونبریزد.

۹آتردیانهاتربزر همهچیززیرسراودیسئو وبرادر»

 متحدانههاآنبود  ما رهای کردند. آوردندو بهاینجا بهمرا

 تروا رفتی میسوی خوشرینانه م  به۱خری یالههو را

خشنودازستایش جز باای امیدکهخدایانِ پرستشرفت .

.اماناگاهماری برآمدهازدارندنمینیکیبربندگانخویشروا

فساد همنون نیشیزهرآگی که با گزید؛ را پای  ناکجا 

.پایدمییشتر بگیردمیمستیِشرابهرچهکهنگی

رغ » به افتادی   ساح ای جزیره به زده چونطوفان

گوشه در یکلَمیده هر یارانکه ت تمامی خستگیاز ای 

م زدودندمی سرانجاممدهوشانههاساعت  بهخودپینیدم؛

بهخوابیمرگسانفرورفت .وقتیبرخاست  ازتماملشکریان 

 ژنده همی  و نان تکه چند تنها ناوگان تمام کههاپارهاز

ناوگانرا۹ برجایماندهبود.اودیسئو وآگاممنونبینیمی

بدونم بهتروابردهبودند.امام کهپ ازتحم آنهمه

 بایستمیوخواست میخررانهبررنج ازخوابیشیری وبی

بنش   آسودگیرا بیمثالِ خنکایِ دستک برایدقایقی 

انتهاشدمکهبادیدنواماندگیوغربتخوددچاروحشتیبی

می خنجرظا ِفشردولحگلوی را پیشرورا وارتنهاماندگیِ

.«بردمیدرقلر فرو

 باز خویشرا داستان که  گفتمیفیلوکتت همننان

آنیدانهمندودانهوپوستهنوزت شکندمیپرهایمرغرا

رنگ استخوان همنون گوشتِ از را جدا .کردمیپریده

مشقت پر داستان نشسته  صخره بر مسحور  نئوپتالمو  

کهکردمیواوراخموشانهتصوردادمیکتت راگو فیلو

 یکراربههنگامرفت رفتمیایهچگونههرگاهبهشکارپرند

ویکراربههنگامبرگشت  خ ممتدیدرپ خودبرجای

برفوهازمستانکهگذاشتمی هایبربر هاتابستانبرت ِ
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 یخوردهباران نقش خودرو همشدمیگیاهانِ ینطور.

دستانشدمیزدهشگفت کنونیِ خِرفتیولرزانندگیِ ازتضادِ

اودرگاهپَرکندنومره پیناندن باچابکیواستواریکه

درهنگامتیردرچلهنهادنداشتهباشند.بایستمی

فیلوکتت تیزیچوبیرادرگوشتِسا ِپرندهفروبردو

کرد پشتتختهسنگیمهار آنرا دیگر گردنِسر خوناز .

سرنگونتاب بهزمی خوردمیمرغِ فیلوکتت ریختمیو .

آلود رابرپیراه مالید.خونیکهازدستانهایخوندست

 چر شدمیواکنده پیراه ِ بر نشانی هیچ بی گون 

کار پاکِشانخودراینتیجهنشست.فیلوکتت ناراضیازمی

آبرساند.آبیکهسینهکشسط ِصافِصخرهرایباریکهبه

بارهامیلیونوازشی انتهایآنهمنونآبشارِنوردیدمیدر

بهپایی فروکوچکشده دستلغزیدمیای  به. هایخودرا

 به الجرم که آبیکههاصخرهدرونآبفروبرد شد. مالیده

برکنده گوشتِ ذره ذره با را خود شک ِ ای  ت ِپیشاز از

بیانراشتمیهاصخره بردستانفیلوکتت را مالیده خونِ  

 در اجرار  سر از و اشغالتری کوچکاشتها هنوز خفایای

فیلوکتت دقیقدادمیخودجاینشده صرورانهلیسیدهایه.

شدنخونازدستانشراتماشاکرد س  سرفروبردوآبِ

انوشید.سربلندکردوگِ اندودِجم شدهدرکفدستانشر

روبهنئوپتالمو گفت:

جانهایقصه» و طوالنی برایم  هرچند خراشند

آسایشهاییگو  در که مغزهایی برای م   آنِ از غیر

ورزندمیوخیالبالندمی باشند.سرگرمتوانندمی  نیز کننده

هتورابهای جزیرایهچهحادثایهتو!هنوزنگفتیدربارهاما

حادث است. هانداخته شایدای بنگریمش اگر خوشرینانه که

«اندکیازمر خوشایندترباشد.

فیلوکتت  ازیادبردهبودکههایقصهنئوپتالمو بهیاد

حقیقتمانندباشدوبایدهاییقصهصاح تواندمیخودنیز

راهوشمندانهتارسیدنبهمقصود بسازدوب ردازد.هاآن

قیا» در سرنوشتم  تو پروردیقصه با ناز کودکی

.باجویدمیهمیشهدرتعارضشپیکارهایخوشیاست کهبا

در تو آگاممنونبا اودیسئو و مخالفتبا سر بر ای همه

فونیک  درگیراگیرجنگ  واودیسئو بهدنرال۹اشتراک .

برترواباخودبررند؛شاننهاییم آمدندتامرابرایپیروزیِ

نههمنونسربازیتنهابرایجاندادن بلکهبرطر آننهاز

فروهاپیشگویی را آن که قهرمانی عنوان به بودند  شنیده

خواهدریزاند.وقتیبهتروارسیدم پدرمرامردهیافت .آیی 

آتر و  پسران سراغ به آنگاه و بردم پایان به ۰۰سوگشرا

میراثِ و برای رفت  آننه میان ای  در درخواست . را پدرم

تربود ابزارپیکار بود.اماآنانپوزخندزنان ازردخواستنی

 هاسال کردن را آنان که چرا بهترپیشپرهیختند 

شانخندهاودیسئو دادهبودند.هرچهبرآنانتوفیدم آتش

ندچراکهراتیزترکردم.جدال بااودیسئو نیزبیفایدهما

ت ِ که ک  آن مزد داشت: عقیده خودستایی با نیز او

اززیر۰۰آخیلو  ترواییانبدرآورده چیزیکمترهایتی را

 برادرانهایسال از مراالتی بی از زده دل م  نیست. او

تر  را تروا و انداخت  زمی  را افتخار موعودِ تاج آتر و  

پ ن ای  از بست  عهد خود با وکردم. سودجویان امردان 

چرب هرمایه با را آگاممنون و اودیسئو  چون دغلکارانی

زبانیکهبهخرجدهند بهخودراهنده وجزبانیکانوپا 

«طرعاندوستینکن .

هایقصهفیلوکتت همننانکه شنودمینئوپتالمو را

بر  خاشا و گردآوری با را سرگرمخود زودگیرنده  هایِ

هایپارسنگتاآنانرابرایافروخت آتشدرمیانساختمی

فشلخته اما نئوپتالمو   سازد. آماده شده چیده ازوار ارغ

رگه دو صدایی با آن-دلواپسی  در کودکی میراثِ -هنوز

راستبی و ابهام اقرار اودیسئو  از تنفر به .کردمینمایانه

هایسنگفیلوکتت  ه  به را آنانکوفتمیچخما  راو

 معرض در هابر مصّرانه اقرارهایدادمیقرار اما  

گرداندمیرا بهسویدلفیلوکتت بازهاجرقهنئوپتالمو  

 شعله را خواهشی آتشِ او در وزدمیو ساله خواهشیده .

فیلوکتت اختیارازکفداده  فرارازلِمنو ! هنوزبرنیامده:

بهگوشهایسنگ وپاکِشانخودراانداختایهدردسترا

بهنئوپتالمو رساند.دستاوراگرفتوگفت:

بزرگواریِ» برِ میراث که تو آخیلو ! بزرگوار پسر ای

!بیاایبرگرفتهاویی توکهلطفودرایتراهمراهباخونازاو

دربندافتاده نیکیرابه ای مفلو ِ وبهنامپدر  درح ِ

 برای  کاری و رسان پایان بده بی-انجام زحمت  کاریک 

نامحسو  تو توان قیا با در و همراه -مخاطره خود با

او تا به م را ۰۳ساز! آنجا-بهسرزمی پدری -برر شایددر

 حتی که را پدرم دربایستمیدان نمیبتوان  را خود 

«را دوبارهبرین .هایشبازماندهآغو بگیرمیا

 گ  دستان نئوپتالمو به فیلوکتت نگاه .کردمیآلود

 ه  به او انگشتانِ الیِ خون  و آب وآمیختندمیخا  

وقرمزایهخمیریچرکی بارنگینامتعیّ  چیزیمیانقهو

تیرگی– با آمیخته عمیقا  دو هر -و جای .گذاشتندمیبر

ازهالرا توانستمینئوپتالمو تا دورهاآنوبدنخودرا

کهخودرانیزازدستاناوداشتمیدوستوحتیداشتمی

مهرورزرابرایدستیازیدنبهایهبرهاند.امابرساخت چهر
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؛ازای روبااِکراهخوددیدمیالزمکشیدمیآننهانتظار را

تامگردستخودراازمیاندستانفیلوکتت داشتمیراباز

:شنودمیااورهایخواهشیادامهبیروننکشد.بدینسان

 م سراسرگیریمیوهرتصمی کهکنیمیهرکارکه»

تسلی آنخواه بود.اماتورابازبهنامِشریفِپدر سوگند

بهاخذآنانیده می میانتمامتصمیماتیکهمختار از و- 

جزگردننهادنبهآناناختیارینیست فق وفق -م را

قایقتیگوشهکناربگذار.دررهاکردن رادرای مات کده

ایهکهحتیذرکن میبیآزارکزخواه کردوسوگندیاد

اگرمنحرفکردنمسیرتوانیمیتوراازکار بازندارم.حتی

در پدری   سرزمی  به نرسیده را م  دارد  زحمتی برایت

یاحتیدروط خود رهاکنی؛چهبا !ازآنجا۰۲کالکدون

او به را پیشانیتخود در بگوی  راست رساند. خواه   تا

تمای تمامیآنسنگپیداست  و میانتو دالنیکهزیآشکار

واندشنیدهم راهایخواهش اندآمدهپیشازتوبهلمنو 

خویشتری کوچکبدون راه به اینکتواندرفتهتأثریباز .

برامزندگیتنهامنجیوتنهانیکمردیهستیکهدرسراسر

«جایماندهاست.

فیلوکتت  خسوینا ِ دستانِ در که نئوپتالمو منشرا

 درجایخودچرخاند بدینسانشدمیتوانفشردهیهمهبا

 بر را دیگر دست گرفت  را او فیلوکتت هایشانهساعد

باور هیچ فیلوکتت که کرد. بلند زمی  از را او گذاشتو

پایشباهر مایهسخنوریکهبکاربرد نداشت زخ بوینا ِ

 رفتار چون بجنراند  کسی دل در یدلسوزانهمهری

.ریختمی دراوجتأثُر اشکِچش فرودیدمینئوپتالمو را

 شد  دریافتمیاشکیکه بیشتر نئوپتالمو را تصویر و

 فرو وبردمیخود قامت از ایستاد  پا سر بر کامال  چون .

دره وبخارگرفتهپدیدارهاییسایهنئوپتالمو تنهایچهره

رادرآغو کشید.هاسایهبود.فیلوکتت بازوگشاده

با آخاییان  رزمِ لرا ِ در پوشیده مردی حال ای  در

صُل همنون اندود  باالهاسنگوارهصورتیگِ  سنگالخ از  

آبخودرابرزمی انداختودهانرایباریکهآمد.بادیدن

ی ِسنگچسراند.ودرنوشیدنآبآنننانتعل بربسترِخ

کردتانئوپتالمو بتواندمعمایِکیستیِتازهواردراح کند.

ازرویبلندایقامت عضال ورزیدهوریشیکههنوزاززیر

یخشکیدههایالیه سفیدی به نئوپتالمو زدمیگِ   

حقه هیچ بازشناخت. را وارد تازه جزشخص دیگری باز

آندالوریوآنمایهنیرنگبازیتوانستنمیودیسئو ا با

خودرابردشم خونیشبنمایاند!

مردپ ازنوشیدنآببرخاست.انگارتازهمتوجهحضور

«چه!آدمیزاد!اینجادرلمنو !»آندوشدهباشد گفت:

چه!سربازیآخایی!مگرراه»نئوپتالمو درپاس گفت:

«ترواگ شدهاست!

میگویی » راست بزنی. حرف بلند رفی   مرادا هی !

کهنگیای جنگ آخاییانرادرتروابیشترکردهاستتادر

ذرههایشانخانه باید ! اول بازگردانی ! را توازن هااولیذره

کساندیگر. م باز از بعد نوبتم استو حاال گریختند 

ستتابالییسخ بگو چهازهرسوراخعنقری اترآرامفق 

چه اینجا شماها برین   اما ازحرفیکنیدمیبرخیزد. مرادا ؟

«کهزدمپشیمان کنید!

مگوهایساختگیهرچهبربگودانستمینئوپتالمو که

بااوبیفزاید امکانشناختهشدنرابیشترکردهاست ترجی 

پیامیراکهاودیسئو حام آناست ترسری هرچهدادمی

ای  از دریافتدارد. را بهتری راه دادنخرجبهبهجای-رو

پرسیدمیپیرویمسل ازآننهاودیسئو -نوآوری .دیدمی 

 گفت: بیمقدمه پاس سری و هنوز«م نئوپتالما...»در و

نارسیدهبههجاهایآخر مردباچشمانیفراخ انگشتینشانه

 زد: فریاد شده  بر آسمان به تا صدایی و پسر»رونده

 ■«آخیلو !

                                                           
1 Odysseus 
2 Neoptolemos 
3 Philoctetes 
4 Heracles 
5 Apollo 
6 Atreides 
7 Chryse 
8 Agamemnon 
9 Phoenix 

10 Atreus 
11 Achilles 
12 Oeta 
13 Chalcodon 
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 حامد؛ راحله فاضلیزنی؛محسن  گردنداستان:

 زهرا تدین مرگ در ورزشگاه؛ رابرت ناتان؛ :داستان

 شادی شریفیان ؛جان ماکسول کوتزی:ترجمه مصاحبه

 حسین کارگربهبهانی بندی؛ آنتون چخوف؛ شرط :داستان

 پورکاظم اسماعیل مک کنا؛ ها؛ سارا پرنسس:نوجوان و کودک داستان

 پورکاظم اسماعیل های قرمز؛کریسیتن؛ کفش:نوجوان و کودک داستان
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 «زنی گردن» داستان 
«راحلهفاضلی»مترج ؛«محس حامد»نویسنده

 
زندگیالهوردرکهپاکستانینویسنده–حامدمحس 

م جایزهنهایینامزدهایفهرستبه۳۰۰۱سالوکندیم

منتشرگرانتانشریهدر۳۰۰۹سالداستانای .یافتراهبوکر

.استشده

***

شنومیمراپنجرهشکست صدای کهنیستروش کولر.

س ای درکا .شومیمبلندرختخواباز.کندخفهراصدا

نرودم بودممادرموپدرپیریبهکا . .پسرمکوچکیبهیا.

بگویدهمسرمبهاستمجرورکهنرودمم ای کا 

کن یمباورخودمنه اونهکهصداییبابماند سرجایش

پایی سروصدایماهردوی.شدخواهدراهروبچیزهمهبگوید

 یشنویمراهاپله لرا اگر.ک تنتچیزی:گوی میاوبه.

.استبهترب وشی

تلفن ازهمی برایاسترفتهبر 

استفادهراه کردنروش برای

کن یم دوانکهدیآیممردانیصدای.

ندیآیمباالچوبییهاپلهازدوان در.

پشتراآنوبندمیمراخواباتا 

کن یمقف سرم هاقوهچراغنور.

رادست هردو.دهدیمکشوکندیمپایی وباالراهاهیسا

.اینجامم :گوی میهاآنبه.برمیمباال

بگوی بلندراای خواه یم بنهیکزمزمهمث صدای .

.راههروبهچیزهمه.لطفا :است

زمین روی استزدهرام نفریک. یادستبادان ینم.

چما  استمای ازپردهان . بگوی چیزیتوان ینم. باید.

بکش نف بتوان تابماندآویزانفک بگذارم پشت  .

بهالکتریکیباندیکمث .استشدهبستهه به یهادست

کریکتبرایهستیبنهوقتیکهباندهاییآناز.رسدیمنظر

امدهیکشدرازصورت روی.یبندیمتنی تو دورخیابانی 

بیهو آنکهازقر همی برایداردایهآزاردهنددردای و

.آورمدرمیخودمازصداییشوم

اتا ازواندگرفتهبغ زیررام هاآن.هست مرددوبی 

کشندیمبیرون جلویی .استگذشتهزمانچقدردان ینم.

استش هنوز .استروش دریهاچراغواستآمدهبر .

استمردهدربان خود دروکشیدهدرازاست پیریمرد.

استشدهجم  استباریکخیلیصورتش. اوبهماانگار.

 یادادهگرسنگی اندکشتهرااوچطورکن یمتعج . اوبه.

وقتکافیاندازهبهاماگردمیمخوندنرال کن یمنگاه

.ندارم

.دارندرنگمسی۹۰کوروالییک.نفرندچهارکن یمفکر

.داشتی ها یماشای ازیکیه مابودمرشدس دروقتی

استبدفرمیکیای  رام وکنندیمبازراعق صندو .

صورت ازقسمتی.برین چیزیتوان ینم.اندازندیمآنداخ 

زاپا الستیکرویدیگر قسمت.استزبرقالییکروی

است چسردیمم بهالستیکش. آنبهم شایدیا.

بهراماشی اندازهادستهمهودارندموجهاتکان.چسر یم

دهندیمتکانشد   کن یمفکردندان زشکیدربودنبه.

صررفق وشدخواهدبیشتردرددانیمیوداریدردوقتی

دردتابیندیشیذهنییهاحقهبهیکنیمتال ویکنیم

.شودکمتر

وباالت یکدارم ت کن یمح 

بهوبلرزمشودیمباع کهماالریایی

.شومبیدارخوابازوبرومخواب

مادرموپدروهمسرموپسرمامیدوارم

باشندنکشتهرا همسرمبهامیدوارم.

باکاریهرامیدوارم.باشندنکردهتجاوز

نکننداستفادهاسیدازکنندیمم  بهامابمیرمخواه ینم.

ده ینماهمیتیمردن .شومشکنجهخواه ینمفق .

.بگذارد یهاچش رویراسیگار کسیخواه ینم

شودتمامهرگزسواریماشی ای خواه ینم آنبهحاال.

.امکردهعاد 

آورندیمبیرونرام خورشیدنورزیر بزرگیمردهای.

کاغذکهبرندیمایهخانداخ رام .م ازتربزر .هستند

پنجزهکهاندازندیمحمامیداخ وشدهکندهشیهایوارید

امکردهکثیفراخودم.استروش آسماننوربافق وندارد

خاردیمپاهای شدهخشکادرارخاطربهو صدایی.

آورمدرنمی .شومیمآمادههمکاریبرایون ینشیمآنجا.

بخوان نمازچطورآمدیمیادمکا  گفتخواه هاآنبه.

بخوان نمازبدهنداجازه ه مث بده نشانهاآنبهتا.

هستی  کن ریسکتوان ینماما. اگروکردخواه اشتراه.

بتوان فق شاید.شدخواهدبدتربرای اوضا شوندآنمتوجه

.هست مذهریکنندفکرهاآنوبزن حرفخودمبازیرل 

گردندبرمیشدهتاریکهواوقتی زنندیمحرفزبانیبه.

فهم ینمم که چیست؟.باشدپشتویاعربیکن ینمفکر.

 کوروالی یک. نفرند چهار کنم یم فکر
 سن در وقتی. دارند رنگ مسی 80

 ها نیماش این از یکی هم ما بودم رشد
 .است بدفرم یکی این. داشتیم
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یهاآدمای چیست؟لعنتیزبانای است؟لعنتیچننی

.استخوبای .دیآیم یهاچش ازاشکهستند؟کهلعنتی

استبهتربرس نظربهترباررقتهرچه  یترملتمسانهبه.

گوی میاردوزبانبهتوان یمکهشکلی کارچهم آقایان :

برخشیدرام ؟امکرده برایکندینمکاردرستدهان .

آنحتی.بزن حرفآراممجرورمهمی 

انگارکهزن یمحرفجوریه موق 

زبان نصفنفریکانگاریا.هست مست

.استبریدهرا

.کنندینمتوجهیم بههاآن

پایهسهرویرادوربینیشانیکی

اندازهبها پییویکدیگری.گذاردیم

زندمیبر بهراماشی باتری دان میراای . راای .

خواه ینم باش قربانیگوسفندخواه ینم. برایکههمان.

خریدی قربانعید غذاآنبهمدرسهازبعدداشت عاد .

بده  داشتی نگههفتهیکراآنما. بیرونیهاشاخه.

را یهادستکهسرزییهاشاخه شکست یمراپرچی 

خوبیگوسفند.دادمیمگوسفندبهراهاآنوکردندیمکثیف

.نداشت دوستراشیهاچش .بودمردنیشیهاچش امابود

داشت دوستراجویدنشمدل .بودخانگیحیوانیکمث .

.بودخانگیحیوانشریهامانکردمنواز رااوهینوقت

رویهابر بهرسیدنبرایتوانستیم.داشتکوچکیپاهای

کن تماشارامردیدادنداجازهمادرموپدر.بایستدآجریک

.کردا یقربانخداوندبرایوخوانددعازد زمی بهرااوکه

فه قاب کهطوریوجویدهجویدهانگلیسیزبانبهحاال

گوی مینیست نکنیدراکارای کنید نگاه: خردهکلما .

.بگیرمراهاآنجلویتوان ینم.شوندیمخارجدهان ازخرده

هرگز.امکردهسانسورراخودمهمیشهم :هستنداشکمث 

اگر.باش محترمامکردهسعیهمیشه.امننوشتهمذه درباره

.بگوییدم بهاستکافیامکردهاشتراه

بنویس چهبگویید نخواه هرگزدیگر.

نوشت دیگربخواهیدم ازشمااگر.

نوشتنخواه هرگز .ده ینماهمیتی.

نیستمه برای  .هستی ه مث ما.

.خورمیمقس .ماهمه

بهرام وبندندیمرادهان هاآن

دارندیمنگهسفتشک روی وپشت رودیمهاآنازیکی.

همسرمدان ینم.داردیمنگهباالراسرموردیگیمراموهای 

دیگریمردبام ازبعدخواهدیمآیاواستزندههنوز

امیدوارمشد؟خواهدهمرستردیگرمردچندبا!شودهمرستر

نشود باشدزندههنوزامیدوارم. دستشدررابلندچاقوی.

ن یبیم زندمیحرفدوربی با. .کن تماشاخواه ینم.

بندمیمرا یهاچش  جاازقلر کهکن کاریخواه یم.

.بمان خواه ینم.برومحاالهمی بتوان تاشودکنده

شنومیمراآنبعد فورانکهشنومیمراخون صدای.

رویجوهرمث راآنتاکن یمبازرا یهاچش وکندیم

 ■ .شومخالیآنکهازقر کن یمتماشا.برین زمی 

. کنند ینم توجهی من بهها  آن
 پایه سه روی را دوربینی شان یکی
 به اس پی یو یک دیگری. گذارد یم

. زند می برق به را ماشین باتری اندازه
 .خواهم ینم را این. دانم می را این
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 «(Princesses) ها پرنسس»نوجوان داستان ترجمه کودک و  
«اسماعی پورکاظ »مترج ؛«(Sara McKenna)سارامَککِنا»نویسنده



 قدیبسهایدوراندر ناحیار در و هی  سهای دورافتاده 

زندگیپرنس ز اسامککردندمییرا ازترتی بههاآنیه

ترکوچک تربزر به از: "یمکی"عرار  ساله  "یتک"پنج

درهاآنیبودند.تمامدوازدهساله" یستیرک"هشتسالهو

اربابیک بزر  یقصر عزکدر مادر و پدر بهینار زشان

.نمودندمییزندگیآسودگ

زیداراهاپرنس  کنویادیتعداد تعدادکر  و آش ز لفت 

ردستانیاززیکچیباههاآناربودند.کخدمتعنوانبهیگرید

آنانهرفتارشانبکبلکردندنمیرفتارهابردهشهمانندیخو ا

بود.یهموارهتوأمبااحترامومهربان

 یارمتیبسیزنهکنامداشت"ستالیرک"هاپرنس مادر

او هچگونهکبهدخترانشآموختهبودخوبیبهومهربانبود.

ز یبا رفتار محرت و مالطفت با کردستان "ستالیرک"نند.

اهرنگداشت.یصاف بلندوسیسوانیگ

اددادهینامداشت.اوبهدخترانش" یوک"هاپرنس پدر

ییموها" یوک"داشتهباشند.ایهشهرفتارخانمانیههمکبود

بود.یارخوبیموقرومردانهداشت.اومردبسایهافیبلوندباق

داشتندین" ک"بنامیمعل خصوصیکهاپرنس  هکز

ارخو یبسیمردیروش داشت.وایهقهورنگبهییموها

افهوخو سخ بود.یق

 یقاصدناگهانبهیصر آفتابیکدر یلیخررخیکبا

اکنگران خرر شد. وارد قصر به یننده بود بزر ک  مادر ه

مرهاپرنس  شد  مادرشانیبه و پدر لذا است شده ض

راباهاپرنس ردندوک تریاد ازویعیعا قصررابرایسر

گذاردند.یشاندرقصرباقیعمو

بسهابنهیعمو مردم عموم به گینسرت سخت ویار ر

ه و بود وکنیعرو  خش  از اربابی  قصر جزبهیدر

.ماندنمیدرامانهاپرنس 

عمویک هاپرنس یروز داد دستور قصر آش ز هکبه

مقداریبرا یش سرخ اس اگتکگوشت و آنروزیرده ب زد.

 بالفاصله تغا ذا قهعموجان امّییرا داد ر یا هکاد رفت

قهوذا قهیرسلییهازتغکماجرارابهآش زاطال بدهد.آش ز

همنناندستورغذاهاپرنس یعمو یقرلییاطال نداشت 

زمان گذاشت. بهاجرا  موضو مطل یجانازاهعمویکاورا

 یوجهازاچیهرد.آش زبهکاهوب ایشد بهشد برآشفتوه

عمو یراضهابنهیرفتار امّا دلدار" یستیرک"نرود را یاو

دست ختو از و تمجیتعریداد و یف طرزکد از آش ز رد.

 تازیروح" یستیرک"برخورد شد.یایهه حالشبهتر افتو

یهمنن ازکیافرادیهمه  داشتند  حضور قصر در ه

بسروزآش زخوردندوآندست ختآن ذیارخوشمزهولذیرا

افتند.ی

راهاپرنس یشخدمتقصررختخوابعمویه پروزیک

هم هنگامیهمنون امّا مرت نمود ضم کیشه عموجان ه

رسیدگیرس بهآنجا یبهامور از اوضا خوششیمشاهدهد 

یهوکنارههجومبردیشخدمتبیپسویبهامدلذاآنننانین

وحشتک گردامال  هراسان و گوشیزده به و هد برد.ای پناه

مواجهشد بالفاصلهایه صحنیهباچنکیوقت" یستیرک"

شخدمترابهیرد پک شآنمح راتریهعموکنیپ ازا

زحماتشتقدینزدخو از تشیشفراخواندو و اکر نمود.  یر

ازیشخدمتاحسا بهتریهپکزباع شدیدهنیعم پسند

هاآنبهخانوادهیشتری ورغرتبیار داشتهباشدوبامک

د.یخدمتنما

هاپرنس یعمو ناهنجار با بسینکبهرفتار یاریزانو

ید از حتیخدمهگر و عادیقصر ادامههمننانیمردم

ا یرفتار برروحتأثیرزانیبرمیگونهتوجهچیوهدادمی

گراننداشت.ید

یک مشاهده" یستیرک"روز مورد در شام صرف از بعد

یچن یناهنجارهایصحنه  خواهر دو بهتر کوچکبا

 موافقت دخترها پرداخت. کمشور  همدکردند با گریه

اندرختانباغداشتهباشندتامتحدا درموردیدرمایهجلس

ررفتار باخدمهییتغمنظوربهشانیبرخوردباعمویچگونگ

 فق قصدداشتندیطر یبدهاآننند.کیری گیقصرتصم
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شبدهند.یخویس بهعمومنایدر اخالقیکهک

هاپرنس  یشکبه یکدن و خوب اقدامکنقشه ارساز

یشبتواننددرسیدواربودندتابااجرایهامکیطورهردندبک

برا روییتغیارزشمند یر بدهند. عموجان به رفتار و هاآنه

بلندشدندویزغذاخوریابتداپ ازخوردنصرحانهازسرم

بهآش زخانهرفتندوبهآش زگفتند:

 ی .ماازایرکارمتشیبسیذی صرحانهلذیچن ازتدار

 .یارلذ بردیبسییغذایوعده

مؤدبانیچنهاپرنس یهعموکنیامحضبه راایه رفتار

 مالحظه قصر آش ز به نسرت دخترها خود کاز با رد 

یشیاند تاکد چرا ویتایاهمنونمتوجهکه نروده  موضو 

ریشقصرتقدکازآش ززحمتیلماتک ینگاهباگفت چنیه

ردهاست؟کن

یعادیارهاکیهدربرخکردندکشنهادیروزبعددخترهاپ

 پیروزمرهو به عموینماکمکشخدمتیقصر دخترهایند.

ک رفتار هاآنه زکرا دیامال  با داشت  نظر چنیر  یدن

انیهتاپاکخواستهایشبرادرزادهشدوازیعصرانییرفتارها

آن در اوهایشاناتا روز نشوند. خارج آنجا از و بمانند

هفق درکییارهاکبههاپرنس هکخواستنمیوجهچیههب

 ب ردازند.دانستمیقصرهایپیشخدمتشأن

قصرپناهبردتایکتابخانهبهی وعصرانیخشمگیعمو

زانینک آش زها هاپیشخدمترفتار باینحوهو بهکدرس

نگرانیهاوراشدکا خانوادهیوچولوکسهعضوویژهبهو دا 

ب بودند  بهتریندیساخته و تصمیشد راهی  و راکما  ارها

د.یاتخاذنما

 اطرافکهمننان مورد در عموجان تفیه به رکانش

ودبهمشور وزدرمورداوضا موجی دختراننپرداختمی

اخالق در  تا پرداختند نقشه عمویگریدیطر  شانیبه

بدهند.

ا از عموکنیبعد فهاپرنس یه کبه داد کر خاتمه ردن

یندتاصحرتیگو هدخترهااتا خودشانراترکاجازهداد

 هاآنبا به مهربانانه او باشد. هکگفتهایشبرادرزادهداشته

ط مرتیاخهایهفتهیبدبختانه احمقانکر شدهایه اعمال

کچنانآن آش زها  سر بر ینکه دفعا هاپیشخدمتزانو به

اوگفتیشکادیفر وجهشأنواحترامچیههم بهکدهاست.

نگهیخانهاربابیخدمه هم بارهاکوادامهدادامنداشتهرا

 افرادقصربهمهربانکامبودهمراق شما وادبیهچگونهبا

زرسومیهبهم نکدینمودیسعی.شماهاحتکنیدمیرفتار

دیصح با رفتار بی  را صمیاموزیگران لذا شماهاید از مانه

کیخوبیاخالقهایدر یواسطهبه م  به  ایددادهه

بس و یس اسگزارم متأسف  وکار خوب رفتار شماها با ه

.امنداشتهایهستیشا

ازتوجهولطف هکنیردندوازاکرکشانتشیعمودخترها

 محرت گذاشت   در احترام او به بودند وکتوانسته ردن

ورز دیعش  یبه را بسکیادآوریگران خوشحالینند  ار

 هاآنبودند. بودند ساکمعتقد حقو  اگر محترمیریه را  

.اندداشته یشرارفیقتشأنومنزلتخویبدانند درحق

همادروپدرکبهقصرآمدوگزار دادیگرروزقاصدید

آهاپرنس  روز چند خواهندیضم  باز بزر  قصر به نده

احوالمادربزرگشانازبسیگشتز افتهیلحا بهرودیاریرا

است.

بازگشتپدرومادرکییعموجاندرروزها هاپرنس هتا

صررداررابادخترهاوخدمهقک رفتارویماندهبود بهتریباق

 راآزردهنساخت.کنیگرهیآوردودعم به

نگاهازرفتارنادرستعموجانبایه ههابنهمادروپدر

 ی وقایای تمامیفهیرادخترهایدندزی مطل نگردیریسا

هاآنرازدرنزدخودشانمحفو نگهداشتند.یکعنوانبهرا

یتنهابرایازاسرارمه خانوادگیکیعنوانبه موضو رایا

یفرزندانخو براینهاآنشو هاینس یز بازگو ردندکبعد

یکعنوانبهرادهاستوم آنیبهنس مارسکنیهاکچنان

برا یراز درستکودکشما نوجوانان و بازگوکان عاق  و ار

■.امکرده
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 «(The red shoes)قرمز  یها کفش»نوجوان داستان ترجمه کودک و  
«اسماعی پورکاظ »مترج ؛«انآندرس یستیرکهان »نویسنده



 ای دخترکیزهایدوراندر ظریفزندگییپیشاز و را

مجروربودکهباپاهایبرهنهبههمههاتابستان.اودرکردمی

فقیرومسکی بود.دختر دریخانوادهجابرودزیراازیک

ینهازمستان هایکفشز کهچنانآنکردمیبزر چوبیب ا

.شدندمیپُشتپاهایشکامال قرمز

.اوکردمیدروس دهکدهیکپیرزنکفشفرو زندگی

د ایاز دریدن به دلش احواال  اوقا   از مدتی و آمد د

یکهایتکهبیکاریخودراصرفدوخت یکجفتکفشاز

ای قطعا خیلیبدترکی و رنگنمود. قرمز لرا کهنه

پیرزنکفا  اما مهار بههمدیگرهاآنزمُختبودند با را

هماندختر دوختمی به ای کفشرا داشتتا قصد او .

د.بود برخش"کاری "فقیرکهنامش

رادراولی فرصتهاآنردوکرادریافتهاکفش"کاری "

ب مادر بود  دف  و کف  مراس  با مصادف که نمود.ه پا

امّاهاکفش نرودند مناس  سوگواری مراس  برای یقینا 

 پاهایناچاربه"کاری "دختر هیچکفشدیگرینداشت.

درونا برهنه در متواضهایکفشرا دادو عانهبهقرمزجا

بهراهافتاد.ا کشیدهدنرالتابو مادررنج

بزر وقدیمیبهکنار آمدیکالسکهدرای موق یک

داخلشبانویسالخورد نگاهیبهایهکهدر بانو نشستهبود.

ح بهکشیشگفت:دختر مفلو انداختوازرویتر

بهپ اگرشماآندختر رایجهنماشنهادم تویلطفا  ید.

ازاومراقرتنمای .توان میخوبیبهبهم بس ارید م 

ای ماجراراشنیدوخوشحالشد.اوباورداشت"کاری "

قرمزرُخدادهاستهایکفشپوشیدنواسطهبهکهای واقعه

 آن داشتکه بانویمس عقیده زشتوهاکفشاما بسیار

بدشگونهستندوبایدفورا سوزاندهشوند.

هامد  و بانوی"کاری "گذشت نزد در

.اودرآنجاخواندن نوشت  خیاطیکردمیسالخوردهزندگی

دخترکیشکی وخو  را غال مردماو وآش زیآموخت.

ااوازآینهاتاقشچیزهایدیگریاستنرا امدانستندمیاندام

:کردمی

زیرا"کاری " واقعا  بلکه شکی  دختر یک از بیشتر تو  

د.یهست

ملکهیک مملکتافتاد. آنقسمتاز گذر به ملکه روز

داشتکهپرنس کشور"کاری "یکدخترکوچکهمس 

 تمامیشدمیمحسوب بود. همراهشآمده به زمان ای  و

قصدداشتندتابرایدیدنشبه"کاری "مردمروستاازجمله

 جملگی لذا بروند حکومتی هرودخانصور بهقصر مواجای

لرا  یک در کوچک پرنس  آنجا در شدند. قصر روانه

تعج به با بودو ابریشمیسفیدجلویپنجرهقصرایستاده

 اولرا نگریستمیمردمیکهبرایدیدار شتافتهبودند  .

قراردنراله سر  بر طال از تاجی و بود ن وشیده را دار 

مث همیشه ب اقرمززیراومراکشیرهایکفشنداشتامّا ا

بودندکهپیرزنهاییکفشترازکردهبود.ای کفشبسیارنرم

"کاری "کفا روستاییبرای بود. دوخته راستیبهکوچولو

 دنیا در کفشدیگری یهیچ باشدنمیافت بتوان را آن تا

قرمزبینظیریمقایسهنمود.هایکفشچنی 

هاسال شدهاینکبهاندازهکافیبزر "کاری "گذشتند.

طرفبانویسالخورده از او مکلفبدانند. بال و را او تا بود

چندی لرا جدیدوکفشنودریافتداشتتاخودراآماده

د.یسانمایلکددریمراس غس تعمیبرگزار

اندازهیفا پک اقدامبه در دخترکوچکیپاهایریگر

بزر مملوایهشیشهایقفسهینمود.آناتا دارایاتا و

 یکشهایکفشاز تمامیسفهایدم اییو بود. هاکفشید

داشتنیبس دوست چشمگیار امیو بودند پر یا فا کرزن

هاآنینتوانستتمام نماخوبیبهرا کی اندیدبنابرایتماشا

یناراض یکبود. مکجفت در یفشقرمز وجودهاکفشان

رابهیپرنس زهکبودندهاییآنهمانندهاکفش یداشت.ا

یپاها داشت. زیبسهاآنش یار مسحور و وکرا بودند ننده

نتکیکدختریرادراص براهاآنهکدانستمیریفا پک

ام بودند پاهاهاکفشامعروفدوخته یبا نستاندازهکدختر

.اندفروختهراهاآننرودندلذا
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اازرهاکفش یهاککن مید:گمانیفا سالخوردهپرسک

دارند؟یخاصیهدرخشندگکچرمبرا دوختهباشندچون

" یارک" درسته  بله داد: برا هاآنپاس  چرم از را

اانددوخته پاهاهاکفش ی. یبه لذا بودند اندازه ازهاآن  را

.امکردهیداریمعروفخریحراجیک

کنیه از یدهایکفشدام رنگنرودند." یارک"گر قرمز

بانو هیضمنا  یسالخورده به پوش" یارک"نگاه دنیاجازه

هایکفش را ایزدادنمیقرمز درشأندختریرا ی عم را

.دانستنمیباوقارچوناو

ربانیآ  عشا  ییکشنرهی  در یلکبعد پا بر .شدمیسا

" یارک" به س  ا مشکیهایکفشابتدا انداخت نظر

رکبهفیاولحظاترهماندند.یقرمزخهایکفشچشمانشبه

قرمزهایکفشمشراگرفتوی سرانجامتصمیکفرورفتول

رد.کرنگمحروبشراب ا

" یارک".درخشیدمییشگیوهوجاللهمکدباشیخورش

بانو جادیو از زنان قدم همس  مکای از ذر یه مزار  ان

وغرارآلودبود بهراهافتادند.کیامال خاکوگذشتمی

ستادهیساایلکرومفلوجدرمقاب درببزر یپسربازیک

 به تیزهایچوبو بغلش رکیر او بود. داده ویه بلند ش

یریعج سفکداشت و قرمز یه سربازآمدمینظربهد .

بهطرفزمکیدرحال  یردهوحالتتعظک خ یهسر را

بانو از پرسیداشت  آیمس  ید: اجازه تادهیدمیا

ن ؟کزیراتمهایتانکفش

خودراازهایکفشریسربازپیدنتقاضایباشن" یارک"

هنهسربازداد.ک یشدرآوردوتحویپاها

دخترعزیسربازپ عج یربامالطفتگفت: هایکفشزم 

د!یدارییرایرقصز

راهاکفش نشست.اوابتدایزمیعا رویرسریآنگاهسربازپ

 کبرانداز پشتآنکفدستمحکردس  با دتایوبک بر

راهنهوفرسودهآنکپارچهایهکزندآنگاهباتیبرهایشخا 

بر انداخت.

رانجامدادهبود یهسربازپکیارکیسالخوردهدرازایبانو

ساواردیلکبه" یارک"پولبهاودادس  همراهبایمقدار

شدند.

کیمردمیهمه در پاهایلکه به بودند  حاضر یسا

تمامنگریستندمی" یارک" در مردم دربکیریمسی. از ه

بهجایلک شرو و سُرایسا خت یمذهریندگانسرودهایگاه

گردیدمی به همدیک  به یراره دوختند. چش  نظربهگر

حتکرسیدمی مقدسیتصاویه رویر بایلکیوارهایدی  سا

رداهایسهاییقه و شده مشی  نکیبلند بهیرنگ ز

.اندماندهرهیخ" یارک"قرمزرنگهایکفش

چیفق بخشهاای  کبودندییزهایاز متوجه" یارک"ه

شیشکختهشد.یگسناگهانبهار کافیرشتههکنیشدتاا

تیگذاشتودرمورداهم" یارک"سریسادستشرارویلک

افرادصحرتیمانبست باخداوندونامگذارید پیغس تعم

گفتک او کرد. متعهدیحیمسیککنیا" یارک"ه بال و

د.یتنمایرارعایحی مسیدشئونا مؤمنیاستلذابا

یلکاسر بزر  متناوبا  بهفا معمولیوتشرنواختمیسا

هموقراننحو صداای داشتند. یدلنشیادامه آوازکودک  ان

" یارک"اختهبودامیرآناندره آمیرهررپیخوانباصدا

.کردمیرکشفیرایارزیقرمزرنگبسهایکفشتنهابه

کیسانکیتمام در برایلکه دعو یبرگزاریسا مراس 

خواندندعای توجهخودرابجایشتریشدهبودند همننانب

سرودها به گو دادن قرمزهایکفشمعطوفیمذهریو

" یارک"رنگ  بردخترهانگاههمهیلکطوربهداشتندو

بود.رهماندهیخ

عنوانبهسازانوزدتایلکمحرابیجلو" یارک"هکیزمان

تیبخش مراس  هکاز وای بگذارد دهان بر را مقد  نان

رکفیبنوشد هنوزه تمامییازجامطالایه جرعیهمنن

هایکفشر بهکوذ آننناندر" یارک"قرمزرنگشبود.

شکاف یریار بود شده غر  ک  درحیرسنظر بهه هکیالد

ردناست.اوکقرمزرنگشراب ادارد درحالشناهایکفش

رایهخواندنسرودمذهرکار شدهبودکآنننانمجذوباف
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کازخاطر رفتیردوحتکفرامو  واسطهبههخداوندرا

د.یس ا گوهایشنعمت

یبانو با  گو یحاضریهاپچبهپچیاوکنجکسالخورده

حضوریبرا" یارک"هچراکشنیدمیهاآن.اوازاغل دادمی

 مراس  یلکدر پوشهایکفشسا بانویقرمز را است؟ یده

اربُهتی بسیحاضریتبراک حریهاکدانستمیدهیادیدن

ز است عملیآور غیبسیرا و نامناس  عادیار محسوبیر

چندشدمی بانو ی. به دفعه " یارک"  کگوشزد بود هکرده

استفادهکیمشهایکفشساازیلکحضوردریدبرایبایهمگ

سانیک موضو درموردافرادجوانوسالخوردهبهینندواک

.نمایدمیصد 

مردمدرحالکنید.ایانرسیگذشتومراس بهپایمدت

بودندوبانویلکخروجاز ازمراس یناشیرباخستگیپیسا

یکهنزدکالسکبه" یارک"نشستهبود.ا کالسکهدرداخ 

هشود کالسکردتاواردکشرابلندیهپاهاکی زمانیکشدول

ب اییرایرقصزهایکفشزم  چهیربهاوگفت:عزیسربازپ

!یردهاک

 ویعجیزیهشود.چکالسکگرنتوانستواردید" یارک"

بهرقص" یارک"ینامر  وادار حتکردمیدنیرا هکیزمانی.

شی پاهایکندولکنترلکخود راکیاندتوانست" یارک"

دختردادندمیدنادامهیهمننانبهرقص هکجهشدمتو .

اندبخشیدهنترلکرقاب یشقدر غیقرمزبهپاهاهایکفش

ب دکیطوره یه به قادر ایکگر یجا و اتشکنترلحرکستادن

.باشدنمی

رقص" یارک" به یهمننان ادامه دادمیدن او بهناچاربه.

شینترلخوکدبتواندبهیسارفتتاشایلکا یحهایگوشه

ردندتابهدنرالشبدوندکی سعیازحاضریموف گردد.برخ

بهدورهاآنارموف نشدند.کنیبهایواورامتوقفسازندول

گرفتندوبهداخ " یارک" عاقرتاورا هکالسکحلقهزدند 

ام پاهاانداختند رقص" یارک"یا به ادامهیهمننان دن

ادادندمی یمکناخودآگاهلگدمح" یارک"هک بودیچن ی.

بانو یبه از و زد کالسکمس  ه بهیپرپایی  همننان او د.

یرقص ادامه دختردادمیدن یب . عملششرمندهکنوا از ه

ازپاهاهایکفشهکرافتادکشدهبود بهف شخارجیقرمزرا

شا رقیسازدتا ایصداز پاهایدنباز کیشبتواننداندیستدو

آوردتاسرانجامموف شدوعم بهیادیند.اوتال زیاسایب

رونآورد.یرابهاکفش

دند.اوبالفاصلهیمس بهخانهرسیهمراهبابانو" یارک"

درقفسهمخصوصگذاشتوتاهایکفش هایمد قرمزرا

ندازد.یبهاآنبهیهمجددا نظرکردکدفرامو یمد

اهامد  تا کنیگذشت بانویکه احسا یروز مس 

بطوریماریب حتیکنمود برخیه بستر  از زد.ینتوانست

برا" یارک" را مد نقشپرستار تمام کردمییشبازیدر

گشایکول منتظر همواره زیشی  بود اوضا  وظیدر فهیرا

.دیدمیشیشازتوانخویرابیپرستار

روز ایبدیچند گذشتتا مجل کنی منوال شهر در ه

رابدانمراس دعو " یارک"برپاشدویاربزرگیرقصبس

ک براخواستمی" یارک"ردند. را سازدیخود آماده مراس 

نگاه و شد اتاقش وارد یلذا قفسه انداخت.هاکفشبه

" یارک" هامد پ از نگاهشبه قرمزهایکفشمجددا 

رد:کوباخودزمزمهمحروبشافتاد

گناهیه یچ استفاده کدر از وجودهایکفشردن قرمز

ا یندارد. قو قل بک حرفباع شد او ویبیشتریه ابد

ب اهایکفش کقرمز را  یهاککردمیرصوت" یارک"ند.

آسیعملشه و صدمه یرینگونه او متوجه اوسازدنمیرا .

کیدرحال زهایکفشه مجل شرایرایقرمز به داشت ب ا

دننمود.ی شرو بهرقصیریرقصرفتوبهاتفا سا

رقصیلحظات" یارک" امیبه داد ادامه زماندن قصدیکا ه

ب  راست سمت به یداشت چپهاکفشند  طرف به را او

ولک زمانیکشاندند کی  قسمتباالخواستمیه سال یدر

 هاکفشبرقصب ردازد  قسمت به را او بردند.سپایی  ال 

هکنیادامهدادندتاا" یارک"ازینیهمننانبهسرپهاکفش

از ابانوس  ازیاهبهخگوآنپایی سال بههایپلهاورا

شهربهخارجازشهربردند.یدروازهانیم
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" یارک" رقصرقصیدمیدا ما  به وادار مرترا  شتریدنبیو

اشدمی طکنیتا با یزیمسافتیه د.یرسیکبهجنگ تاراد

دروندرختانجنگ شرو بهدرخشیا یناگهاناش دنیدر

 یکراباماهاشتراهگرفتولهاآن" یارک"هکچنانردندآنک

چهرکمذیشئ یبایهور دقتیبیوقت" یارک"شنرود. شتر

ریهمانسربازپجزبهیسکیچهرههآنکرد مشاهدهنمودک

ر یبا سربازپیدنیسفشانروهقرمزو نشستهیست. ردرآنجا

د با او چند دندختریبود. تیسر را وک دفعه داد ان

!ایدکردهب ایرقصخوشگلهایکفشزم  عج یگفت:عز

اوقصدداشتکوحشت" یارک" قرمزهایکفشردهبود.

پاها از یرا و آورد در دوربهش امّا بهیشدهاآناندازد دا 

چسریپاها یش جدا و بودند شدندنمیده ناچاربه" یارک".

اهایشجوراب از پارهنمودتا  بهمنظور برسدی طریرا

ام هایکفشا به همننان پاهاکقرمز متص  دختریف

بودند.

یاختیهمننانب" یارک" همانحالترقصیدمیار در و

 چمنزارها و مزار  داخ  رفتمیبه او روزهاهاش . یو

رادبارانینمود درخششآفتابوبار شدیراس ریمتوال

گذران سر یاز بسکهاییش د  یه  هولنانظر بهار

.آمدندمی

حکرقص" یارک" به رسیلکا بزر ینان امیسا درد ا

ن نتوانستسایآنجا کز ادامه رقصاو و بماند مردمی  افت.

 یارهاکمشغول بودند. بر" یارک"خودشان تا داشت قصد

هایسرخ  درآنجایکندولیبنشیینوایقررشخصبیرو

زیآنجاراتمیسکقر هامد راازیدهبودندزیزرو یتندوت

ولکن بود نیکرده آنجا برای در صل ویز نه آرامشو شنه

رد.کساعروریلکنانازدربک رقصیفراه بودبنابراییصفا

درایهفرشتناگهانبه" یارک" ییهرداکدیمقابلشدرا

قرارهایششانهبرهاییبالددربرداشتویبلندبهرنگسف

آرام به فرشته زمیداشتند. ویبر صورتشآرام آمد   فرود

شمش و بود قراریریموقر دستفرشته درخشاندر په و

داشت.

تح با کفرشته گفت: برقصکخواه می  بایه باید. د

برقهایکفش ایصقرمز آنقدر تا رنگپرکنید و سرد دهیه

چرویشو بدنت پوست اس د  مث  و گردکشود د.یلت

پُرهایبنههکجاکد ازدربتادرب هریهبرقصکخواه می

برانندچونکنندمییشروشورزندگ بالگدتورا هاآنهکتا

د.م یدوازتوخواهندترسیراخواهندشنهایتکفشیصدا

د پ برقص.یبرقصهکخواه می

د.ینکرح م بهادزد:لطفا یفر" یارک"

ز" یارک" بشنود را فرشته پاس  ینتوانست هایکفشرا

انمزار یساعروردادندوبهمیلکاندروازهیقرمز اوراازم

عرورهاگذرگاهنارکوازهابزرگراهیدرراستا" یارک"بردند.

امد.ینوجودبهدررقصاویردامّاتوقفک

راهآنکردکدربعروریکنانازکرقص" یارک"روزیک

گروهشناختمیخوبیبه آنجا در خواندنی. حال در

درحالحم شدنبهطرفیبودندوتابوتیمذهریسرودها

بوددرحالیب یهروکیرونآنجا با پوشاندههاییگ تابو را

شرهاشدهوبهیبهحالخوکنیهاکدانست" یارک"بودند.

دهیدهاستلذاتابخشیلعنتفرشتهدرگاهخداونددچارگرد

شمقدورنخواهدبود.یتبرای وضعیازاینشود خالص

اودرهمرقصیدمیهمننان" یارک" بهی.  حالتمجددا 

قرمزدراثربرخوردهایکفشتشد.یهدایکطرفجنگ تار

 پارهک کهکنیدندتاای دیدرختانآسهایکندهباخارهاو

پاها از خون و د.یگردیجار" یارک"کوچکیشدند

خانهیکنانازبوتهزارپُرازخارگذشتوبهکرقص" یارک"

رسکوچک افتاده جدا یو یا" یارک"د. را اوشناختمینجا .

کدانستمی یکه زندگیعنیجالد آنجا در اعدام یمأمور

ادزد:یدوفریوبکخانهیپنجرهبرباانگشت" یارک".کندمی

شو خارج یلطفا  م  زتوان نمید. شوم داخ  خانه رایبه

مجرورممدامبرقص .

پاس و در م گمانیجالد مراککن نمیگفت: هشما

م سرهایبشناس ید. قط  را شرور و آشوبگر .کن میافراد

زباشد.یق بده تاتیامال صکهتررمراکم هموارهمواظر 
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راآنگاهنخواه یدزیستسرمرابرریگفت:الزمن" یارک"

بیکن ولکتوانستازگناه توبه ازیدوپاهاییای لطفا  مرا

 قط  ینکمچ شر از تا خالصهایکفشد اب .ییقرمزم

تمام" یارک" برایس   را تعریماجرا یش جالدکف رد.

هاکفشنمودامّاقرمز قط هایکفشاورابههمراهیپاها

پاها اتفا  یبه شده دورکرقصحالتبهقط  آنجا از نان

شدند ازمزار گذشتندوبهداخ جنگ رفتند.

بهاوپناهداد.ا خانهرابستودر" یارک"یجالدپاها

بهرودیمدت تا پاهایگذشت و" یارک"یدر شد حاص 

جفتیکافتند.جالدباتال فراوانتوانستی یترمهازخ 

اوس  خواندنیربغ برایزیوعصایچوبیپا شبتراشد.

هکییآموخت.همانسرودها" یارک"رابهیمذهریسرودها

تابخشودهگردند.شوندمیارانخواندهکهموارهتوس گناه

تش" یارک" جالد کاز کر و هایشدسترد خاطربهرا

دنینطورتراشیرقصانشوهمیترردرقط پاهاکارگیریبه

زارگذشتوازانبوتهیدس  ازمیبوسیچوبیپاهاوعصا

آنجادورشد.

اند" یارک" خود تایشیبا م  کد: دنیپوشواسطهبهنون

هایکفش اندازه به مرار یافکقرمز امشدهمتحم رنجو

ایبنابرا توان میکنی  یلکبه تا بروم اسا در مرا  یمردم

بریوضع بگیت عرر  و ینند توانش" یارک"رند. تمام با

یلکسویبه وقتراهبهسا او رسیافتاد. آنجا دربیبه از د 

امیلک شد داخ  سا با کا مشاهده تعج  کمال هکرد

لذااندآمدهازاوبهآنجاترپیشنانکقرمز رقصهایکفش

بهوحشتافتادوبهعق برگشت.

تمام" یارک" غمگیدر هفته ویطول بود ناراحت و  

وقتریختمیکاراشیاختیب یامّا رسیکمجددا  د یشنرهفرا

ردهورنجکیسعیافکنونبهاندازهکباخود گفت:م تا

هبهکیرافرادیهمانندساتوان میهکگرباوردارمیودامبرده

 یگردمبنابرا پادهشوموازگناهانی بخشروندمیسایلک

اعتماد واردشدنبهمحضبه یکبهآنجارفتولنف بهبا

جلو یلکیمحوطه مشاهده کسا کرد قرمز هایکفشه

کهمننانرقص دارند. حضور آنجا وحشت" یارک"ناندر

گناه از قلرا  او بازگشت. عق  به پوشکیزده با دنیه

هایکفش مراس  در مرتیلکقرمز بوکسا شده اظهار  د 

ردوتوبهنمود.کیمانیپش

شرفتوازاوخواهشنمودتادریشکبهخانه" یارک"

ام کصور  دهد اجازه کان به یلکه خدمت شاکسا تا دیند

یعادیومنزهشودوبهزندگ پای ازنظرروحی طریبد

دراییگفت:م حاضرمهرآننهشمابفرما" یارک"بازگردد.

انجامبده .درحدتوان  دریهمردمانخوبکدانستمیاو

.دانندمیراهاانسانهقدرکجامعههستند

افسو خوردواوراازسر" یارک"حالبهشیشکهمسر

وشابود.ک ویارفهیبسیرازنیرفتزیپذا خانهدریدلسوز

امال گو فراکنشستویتمکدرآنجااغل سا" یارک"

دادمی یشکتا صداکشهرچندگاه با بلندیتابمقد را

تمامیبرا بخواند. دختریشکهایبنهیش بس ش اریرا

 زمانامداشتندمیدوست کیا درهاآنه صحرت یبارهبه

هالرا  زکباشهایکفشو و یوه پرداختندمیرا " یارک" 

.دادمیانکوفق سر راتماندمیتکسا

دیک رسیگریشنره همگیفرا و بههاآنید رفت  آماده

هاوکردکانخواهشیگرهایچش با" یارک"ساشدند.یلک

 همراهشانبهیه اجازه امیلکابدتا برود سا شاجازهیشکا

نداد.

ست.یربغلشنگریزیمحزونبهعصاهایباحالت" یارک"

افتی اجازهنیکداشتتاسخنانخداوندرابشنودولیاوسع

تنها به ییلذا داخ اتا  اتاقشآنقدرکوچکبه برد. شپناه

کوچک جاکبود فق  یکیه و رایصندلیکتختخواب

 رو" یارک"داشت. یصندلیبر یتابسرودهاکنشستو

آنیروحان برداشتو حالترا گشودس  با بهیروحانیرا

خواندنشپرداخت.

 هاینتباد داخ  از را یلکاسر  " یارک"سویبهسا

قطرا اشآوردمی غ ک. قشنگو چشمان از " یارک"زده

خیسراز یرشدندوصورتشرا قلر" یارک" ساختند. یبا

د.ینک کمکم  لطفا یدوارگفت:آهخدایامیمحزونول
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روشنیخورش به درخشیدمیید درگاه" یارک". فرشته

ستادهیدایسفیهبارداکدیدمیشیخداوندرادرمقاب خو

هقرال اورادرمقاب کبودایهههمانفرشتیود.اودرستشرب

زبههمراهنداشتیرتیگرشمشیااوددهبودامیسادیلکدرب

اکبل زایهشاخکنیه و یسرز از مملو دستهاشکوفهرا در

باالبردو گ رایشاخهراستفرشتهبود.فرشتهدستشرا

سمتآسمانرفتورد.شاخهگ بهکبهسمتآسمانپرتاب

ی شد.فرشتهباتأنیرنگودرخشانتردییطالایهبهستار

وارگشودهشد.یدناگهانبههکواراتا گرفتیدستشرابهد

سادرحالنواخت بود.یلکارُ داخ 

" یارک" کمشاهده تصاوکرد قدیه افراد یر برک  ه

یلکیوارهاید او به نص بودند  برانگرندمیسا شدستیو

ترریوهمگدهندمیانکت یگویمیکبهاو بر" یارک"ند.

یکییرو ردیتمهایصندلیاز جلویز یف سایلکسال 

تابمقد کازیمذهرینشستوشرو بهخواندنسرودها

نمود.

بودند محوحالتروحانیلکهدرکیمردمان " یارک"یسا

سابهیلکسال مداوما درحالرفتوآمدازهاآنشدهبودند.

بودندتاازآننهدرآنجارُخ" یارک"یکسمتاتا تنگوتار

دادهبود آگاهشوند.









سا" یارک" اعضایبا یر رویشکخانواده بر یش

یلکهاینیمکت بودند. نشسته خواندنیکزمانهاآنسا ه

یسرشانرابهعالمتدعابراید جملگیانرسیسرودهابهپا

هاآناندادند.کت" یارک"  امروزخداوندتو" یارک"گفتند:

دهاست.یرفتهوگناهترابخشیرابهحضورپذ

درجوابشانگفت:خداوندمهربانوبخشندهاست" یارک"

نظرلطفدارد.هاانسانوبهتمام

 آوانواختمیاسر همننان جمعیو دلنشیدسته  یو

تمامفضاراپُرازعش ومحرتنمودهبود.هابنه

سال کوچکهایپنجرهیدازورایعهجانرخشخورشیطل

نشسته" یارک"هکرایقا محلیودقتابیدمیسابهدرونیلک

 کبود  روش  ساختمیامال  قل  گرما" یارک". از یمملو

 پرتوآفتاببهپروازیعش ومحرتشدهبود.رو اوازطر

.رفتمیآمدهوبهآسماندر

ه پ  آن کنیاز از " یارک"  هایکفشیبارهدر

ازراستیبه" یارک"ردواوراشماتتننمود.کقرمز سؤالن

زاورامشمولیمانگشتهوخداوندنیردهبود پشکهکیارک

ابدیدهبودتاروحشآرامشیشقراردادهوبخشیرحما خو

 ■.ندکازمندخدمتیوبتواندبهمردمانن
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 «بندی شرط»داستان ترجمه  
«حسی کارگربهرهانی»مترج ؛«آنتونچخوف»سندهینو
 

ا مطالعهاتا داشتپیربانکداربود.دلگیریپاییزیش 

خاطربهراایمهمانیچگونگیوکردمیپایی وباالرا

کردهبرگزارپاییزیعصریدرپیشسالپانزدهکهآوردمی

وداشتندحضورمهمانیدربسیاریباهو افرادبود.

خاللدربود.گرفتهدرمیانشانجالریگفتگوهای

اکثرکردند.صحرته مجازا اشدیدربارهگفتگوهایشان

ه بسیاریفرهیختگانونگارانروزنامهمیانشانکههامهمان

رامجازا نو ای هاآنکردند.محکومرااعدامداشتندحضور

 دانستند.میمسیحیهایولتدبامغایرواخالقیغیرمنسوخ 

جاهمهدربایستمیابدحر  آنانازایهعدمنظراز

کهبانکدارشد.میاعدامجانشی 

شمابام "گفت:بودنیزآنانمیزبان

تجربهرااعدامنهنیست .رأیه 

کسیاگر اماراابدحر نهوامکرده

–دهدقراراولویتهاآنبی بخواهد

واخالقیرااعدام–شخصهبه

اعدامبین .میابدر حازترانسانی

ابدحر منتهاکشدمیجادررافرد

درآنکهکند:میعم ترانسانیجالدکدامآهسته.آهسته

هایسالطیآنکهیاکشدمیراشمادقیقهدویکیعرض

"گیرد؟میراجانتانمتمادی

غیرنسرتیکبههاای دویهر"گفت:هامهمانازیکی

جان.گرفت دارند؛یکسانیهدفدوهرچونهستنداخالقی

رانآوقتیکهبگیردراچیزینداردح ونیستخدا دولت

"نیست!آندربازگشتیبخواهی

داشت.حضورایهسال۳۹جوانوکی  مهمانانبی در

بهابدحر واعداممجازا "گفت:پرسیدند رانظر وقتی

بی بودمناچاراگر اماهستند.اخالقیغیرنسرتیک

ابدحر قطعا کن انتخابرایکیابدحر واعداممجازا 

."استمر ازبهترنحویهربهکردنزندگیگزیدم.برمیرا

روزهاآنوبودترجوانکهبانکدارگرفت.درداغیبح 

باوداددستازراعنانشناگهان رسیدمینظربهترنگران

درست"کشید:فریادجوانمردسروکوبیدمیزبرمشت

درسالپنجکهبندممیشر میلیوندوسرم نیست 

"مانید!نمیانفرادیحر 

قرولراشر م گوییدمیجدیاگر"گفت:جوانمرد

"مان !میسالپانزدهبلکهنهسالپنجمنتهاکن می

م آقایانباشد.سال؟پانزده"گفت:بلندصدایباربانکدا

."بندممیشر میلیوندوسر

شر پولتانسرشمااست.قرول"گفت:جوانمرد

"آزادی !سرم وبندیدمی

شد.بستهمسخرهوریسکیشر ای ترتی بدی و

حساببهکهداشتپولآنقدرزمانآندرکهبانکدار

هنگام شر ای ازمحظو  آمدنمی

وکردمسخرهراجوانمردشامصرف

عق سراستباقیفرصتتا" گفت:

م برایمیلیوندوجوان.مردبیایید

ازسالچهارسهشماامانیستپولی

دستازراعمرتانهایسالبهتری 

سالچهارسهگوی میداد.خواهید

آورد.نخواهیددوامای ازبیشچون

داوطلرانهحر تحم کهنکنیدفرامو شوربخت!مردای

ای لحظههراینکهفکراست.اجراریحر ازدشوارتربسیار

بودنتان بزنیدقدمآزادیبازندانازبیرونکهداریدرااختیار

"متاسف .برایتانکند.میزهررازنداندر

ای یهمهوکردمیپایی وباالرااتا بانکدارحاالو

ای ازهدف"پرسید:خود ازوآوردمیخاطربهراجریانا 

وزندگیشازسالپانزدهمردآنکهاینکهنف بود؟چهشر 

بندیشر ای آیاچیست؟دربده هدررامیلیوندوم 

ابدحر ازیدتریابهتراعداممجازا کهکنداثرا تواندمی

م بهکهآنجاتااست.معنیبیومزخرفکال نه.نه است؟

بهکهآنجاتاوبودسیرشک مردییکرشمهشدیممربو 

"پول...برایاوآزوحرصشدمیمربو او

نظرازدادرخمهمانیآنازبعدکهرااتفاقاتیبانکدار

خودحر هایسالجوانمردکهشدگرفتهتصمی گذراند:

بانکدارباغهایاتا ازیکیدرنظار شدیدتری تحترا

 تر جوان که بانکدار گرفت. در داغی بحث
 نظر به تر نگران روزها آن و بود
 داد دست از را عنانش ناگهان ،رسید می

 جوان مرد سر و کوبید میز بر مشت با و
 دو سر من نیست، درست" کشید: فریاد

 در سال پنج که بندم می شرط میلیون
 "مانید! نمی انفرادی حبس
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ازجوانمرد سالپانزدهای طیکهشدقررمکند.س ری

 مردمدیدن بگذاردبیروناتا یآستانهازقدمکهح ای 

است.محرومروزنامهونامهدریافتومردمصدایشنیدن

هاییکتابوموسیقیاییآلتیکهداشتاجازهجوانمرد

طر بکشد.سیگاروبنوشدشراببنویسد نامهباشد داشته

بیروندنیایباتوانستمیزندانیکهراهیتنها تواف شرو 

همی بهکهبودکوچکییپنجرهطری ازباشدداشتهارترا 

 کتاب–مایحتاجشتمامتوانستمیاوشد.ساختهمنظور

باخواستمیکهمیزانیهربهرا–...وشراب موسیقی

پنجرهطری ازفق منتهاباشد.داشتهدرخواستشنوشت 

داشت.رادریافتشانامکان

در با تواف  ک ای  موارد و جزییا  تمامی گرفت  نظر

شدپانزدهسالاهمیتکهبهموج آنمردجوانمکلفمی

 ساعتدوازده از ۰۹کام که وشرو می۰۹۱۰نوامرر شد

 دوازده ۰۹ساعت می۰۹۹۹نوامرر پایان رسیدبه انفرادی 

کوچک و شود ازترزندانی تالشی ی 

جهتنقضای شرای  –جان ویدر

پایانمد  به مانده دقیقه دو حتیاگر

 باشد بند–حر  و قید از را بانکدار

کرد.پرداختدومیلیونرهامی

حر  سال اولی  که-در آنجایی تا

یادداشتشدمی هایکوتاهشقضاو از

بیب-کرد افسردگیرنجمیهشد از ش همدمیو وبرد.

رسید.سیگاروروزپیوستهصدایپیانوازمکانشبهگو می

یشهو شرابراپ زدهبود.نوشتهبود:شراببرانگیزاننده

استوشهو ه بدتری دشم زندانی.بهعالوههیچچیزاز

ترنیستکهتنهاییشراببنوشیوکسیراهکنندهدای افسر

آ سیگاره هوایاتا را کتابلودهمیه نرینی. هاییکند.

بودند معمولی عمدتا  کرد درخواست اول سال در  که

داستانرمان و پینیده عشقی داستان طر  با هایهایی

احساسیوجذابو...

رسیدوزندانیدرسالدومدیگرصدایپیانوبهگو نمی

د بود. شده کالسیک آثار خواستار آوایرتنها پنج  سال

موسیقیبازبهگو رسیدوزندانیخواستارشرابشد.آنان

دیدندگفتندبهجزخوردنوآشامیدنوکهازپنجرهاورامی

و کشیدن خمیازه پیوسته و رختخواب در کشیدن دراز

سخ خود با نمی خشمگینانه انجام کاری هیچ داد.گفت 

بعضیش کتابنمی نوشتمنتهاومیهامینشستخواند.

می که نوشتهصر  میشد پاره را صدایهایش بارها کرد.

ا شنیدهشد.گریه

بهشرو مشتاقانهزندانی شش سالدومینیمهدر

یمطالعهبهول باچنانکرد.تاری وفسلفه هازبانیمطالعه

یافتمیفرصتسختیبهبانکدارکهپرداختمیهاای 

حدودسالچهارطولدرکند.تهیهراا سفارشیهایکتاب

همی طیشد.تهیهویدرخواستبهکتابجلدششصد

کرد:دریافتزندانیازرازیرنامهبانکدارکهبودزمان

شمابرایزبانششبهراسطورای عزیزم.زندانران"

راهاآنبگذاریدودهیدنشانشناسانزبانراهاآننویس .می

درخواستشمااز نیافتنده غل یکچناننهبخوانند.

نشانم بهگلولهشلیککنید.شلیکباغدرایهگلولکن می

واعصارتمامنواب اند.نرودهثمربیهای تال کهدادخواهد

گوناگونهایزبانبههاسرزمی تمام

هاآنهمگیدلدراماکنند.میصحرت

اگرآهاست.مشتع یکسانییشعله

هست هاآندر بهقادرکهحالبدانید

"کن .میاحسا ایآسمانیشادیچه

دستوربانکدارشد.نجامازندانیخواسته

کنند.شلیکباغدرگلولهدوداد

 بخوردتکانازتکانکهآنبدونزندانی ده سالازبعد

عجی بانکداربرایخواند.میانجی فق ومینشتمیزپای

جلدششصدبرسالچهارطیکهمردیکهرسیدمینظربه

کتابخواندنصرفراسالیکبهقری یافتهتسل کتاب

والهیا بهنوبتآنازپ بکند.الفهمیآسانحج ک 

.رسیددی تاری 

واجورجورهایکتابزندانیحر  آخرسالدودر

بعدبود طریعیعلومیمطالعهگرممدتیخواند.بسیاری

همزمانکرد.درخواستراشکس یروبایرونلردهایکتاب

شیمی یدربارههاییکتابوفرستادمیهایییادداشت

الهیا وفلسفهدربارههاییرسالهرمان پزشکی راهنمای

میاندرمردییادبهراآدماومطالعا کرد.میدرخواست

تال درکهانداختمیا نشستهگ بهکشتیهایتکه

تا آنجایی که -در اولین سال حبس 
های کوتاهش  شد از یادداشت می

همدمی  به شدت از بی -قضاوت کرد
برد. شب و روز  و افسردگی رنج می

پیوسته صدای پیانو از مکانش به 
 رسید. گوش می
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یپارهتختهبهایهپارتختهازمصرانها زندگینجا برای

زد.میچنگدیگر

فردا"گفت:دلبهوآوردخاطربهراهاای امتمبانکدار

طر وآوردمیدستبهراا آزادیدوبارهاودوازدهساعت

همی م داراییک ب ردازم.اوبهمیلیوندوبایدقراردادمان

خواه نابودکامال ب ردازماوبهراآناگرکهاستمیلیوندو

."شد

حاالمنتهاآمدنمیحساببهاوثرو پیشسالپانزده

یااستبیشترهایشقرضکهب رسدخودازترسیدمی

خطرنا هایبازیسفتهسهام بور درزیادقمارا .دارایی

از–بعدهایسالدرحتینتوانستکههاییپرواییبیو

ثرو ازتدریجبهکندخالصشرشانازراخود-بندیشر 

نف بهاعتمادباوپروابیور مغرمیلیونرآنوبودکاستهوی

بهبازارخیزوافتهرباکهبودشدهدوییدرجهبانکدارحاال

.لرزیدمیخود

ل زیروکشیدموهایشبهدستیامیدیناباپیرمرد

فق حاالاونمرد؟مردای چرابندی!شر بهلعنت"گفت:

واجازدگیرد میم ازراقرانآخری تاوداردسالچه 

ریسکسهامبور دروبردمیلذ زندگیشازکند می

وکن نگاهاوبهرشکباگدامانندبایدم کهدرحالیکندمی

سعاد م "شنید:خواه اوازراجملههمی روزهر

ای نه .بکن کمکیبدهیداجازهمدیون .اشمبهراامزندگی

مر  خفتوورشکستگیازنجا راهتنهااست.ناگوارخیلی

 "ت.اسمردای 

بانکدارگو بهساعتدیرینگدیرینگصدایسهساعت

خشخشصدایتنهاوبودندخوابخانهافرادهمهرسید.

سرکردمیسعیکهبانکدارشد.میشنیدهسرسرادردرختان

نشدهبازسالپانزدهکهرادریکلید نیندازدراهبهصداییو

خانهازوپوشیدراا بارانی برداشتا م اجایازبود

رفت.بیرون

مرطوببادبارید.میبارانداشتبود.تاریکوسردباغ

رادرختانبادهویهووزید میسرعتبهباغدرسوزناکی

حالای باکردتنگراچشمانشبانکدارداد.میتکانپیاپی

نهوزندانیرایسنهسفید هایمجسمهنهدیدمیرازمی نه

باردوورفتبودزندانیسرایکهایهنقطبهرا.درختان

بابتازنگهرانمسلما نشنید.پاسخیمنتهازدداصرانگهران

دریاآش زخانهدریاجاییدراکنونوجستهپناهگاهیهوا

است.رفتهفروخواببهگلخانه

راقصدمباش داشتهشهامتاگر"کرد:فکرخودبامرد

."بردخواهندظ نگهرانبههمهازپیشکن عملی

شد.کلرهورودیواردوافتاددربوهاپلهدنرالتاریکیدر

روش کرریتیوشدکوچکیداالنواردکورمالکورمالبعد

وبودآنجارختخواببدونتختخوابینرود.آنجاهینک کرد.

کهدریموموهرمداشت.قرارچدنیگازیاجا ایهگوشدر

د.بوماندهباقینخوردهدستشدمیباززندانیاتا به

بهانجهیازکهپیرمردگرفتاوجکرریتیشعلهوقتی

انداخت.داخ بهنگاهیکوچکیپنجرهازلرزیدمیخود

نشستهمیزپشتاوسوخت.میزندانیاتا درتنکشمعی

دیدهدیگریچیزهایشدستوسرموهایپشت جزبود.

قالیوراحتیصندلیدومیز رویبازهایکتابشد.نمی

.بودندشدهگذاشتهمیزنزدیک

نخورد.تکانازتکاناصال زندانیوگذشتدقیقهپنج

بابانکداربنشیند.یکجاکهبودآموختهاوبهحر سالپانزده

العملیعک هیچعوضدرزندانیوزدپنجرهبهانگشتش

کلیدوکندرادرمومومهراحتیا بابانکداربعدداد.ننشان

رسید گو بهقف سایشصدایکرد.قف سوراخداخ را

صدایبالفاصلهداشتانتظاربانکدارکرد.غژغژیه در

دقیقهسهامابشنود.رازندانیحیر سرازفریادوهاقدم

فتگرتصمی وبودقر خاموشیهمانبهاتا وگذشت

بیاید.داخ 

مردمازنشانیکهبودنشستهحرکتبیمردی میزپشت

زنیموهایبلندیبهمجعدیموهایبااسکلتینداشت.عادی

چسریدهاستخوانشبرسختپوستیکهبودپرپشتریشیبا

.خا رنگازایهمایتهبابودزردصورتشپوستبود.

کهدستیباریک.وبودبلندشپشتوبودافتادهگودا گونه

بودالغرونحیفقدرآنبوددادهتکیهآنبهراا ژولیدهسر

تویایهنقرهایرگهکنی.نگاهآنبهکردیمیوحشتکه

ظاهربهورفتهگوشتچهرهدیدنبابودند.دویدهموها 

داشتهسالچه فق کردنمیباورک هیچا سالخورده

ورقیا خمیدهسرمقاب  میزرویبود.خواباوباشد.

بود.نوشتهچیزهاییرویشخو خطیباکهبودکاغذی
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بهواستخوابیدهبیناره.موجود"کرد:فکرخودبابانکدار

بایدفق م وبیندمیرامیلیوندوخوابداردزیاداحتمال

باوبیندازمتخترویرااوبگیرم.راجاننیمهمردای جان

مأمورانبهتری اینطوروکن ا خفهبالشادندفشاراندکی

بایداول امایافتنخواهندقت ازایهنشانهیچه آگاهی

"است...نوشتهچهاینجابرین 

خواند:رازیرمطل وبرداشتمیزرویازراکاغذبانکدار

آوردخواه دستبهدیگربارراامآزادیفردادوازدهساعت

 اماکن .معاشر مردمیبقیهباتاداشت خواهراح ای و

چندمیدان الزمآفتابدیدنواتا ای تر ازپیش

خداوندیپیشگاهدربگوی .شمابهایهکلم

شمابهکام هوشیاریبااستم ناظرکه

وتندرستیوزندگیآزادی ازکهگوی می

وهرتمشماهایکتابدرکهچیزهاییتمام

م.بیزارشوندمیدهنامیدنیوی

کردم.مطالعهرادنیویزندگیخودمی بهسالپانزده

نهودیدمرادنیانه-زمانای طولدر–کهاستدرست

نوشیدم نابهاییشرابشماهایکتابخواندنبا امارامردم

کردم شکاروحشیگرازوگوزنهاجنگ درخواندم آواز

سحرهایآفریدهابرها؛لطافتبهزیراشدم؛زنانعاش 

وآمدندمیسراغ بههاش کهزنانیشما.هاینابغهوشاعران

کهکردندمیزمزمهانگیزیدلهایقصههای گو در

شدم.میمدهو 

النبهمونوالررزهایقلهتاشماهایکتابخواندنبا

کهراغروبودیدمراخورشیدطلو آنجاازوکردمصعود

آتشی وطالییهایرنگباراهاقلهواقیانو وآسمان

کهدیدمرانوریبر آنجاازکردم.تماشاکند میآغشته

ها رودخانهمزار  سرز هایجنگ شکافد.میراسیاهابرهای

نینوایوافسونگرزنانآوازدیدم.راشهرهاوهادریاچه

کنانپروازکهجذابشیاطی هایبالبه.شنیدمراهاچوپان

دستبگویندسخ م باخداازتاآمدندمیم سویبه

مغاکیمیانبهراخودم شماهایکتابخواندنباکشیدم.

آتشبهشهرهاها قت کردم هامعجزهکردم پرتابپایانبی

راکشورهاتمامیودادماشاعهراجدیدهایدی ام کشیده

آننهتمام.کردندخردمندرام شماهایکتاب.کردمتسخیر

کوچکمحفظهدرآوردهپدیدبشرخال فکرعصرهاطولدر

شماتمامیازکهدان می.استشدهمتراک م جمجمه

.خردمندترم

ای هایموهرتازوخردازوبیزارمشماهایکتابازم 

اند؛فریرندهوواهیفانی ارز  بیهاای یهمهه .جهان

باشید خوبوخردمندمغرور استممک شماسراب.مث 

کهکندمیمحوزمی صفحهازراشماچنانمر منتها

نروغوتاری اعقاب اید.نرودهکورمو ازبیشچیزیگویی

یاسوختخواهیدیاخاکیکرهای باهمگیناپذیرتانفنا

.شدخواهدمنجمد

کذباید.افتادهبیراههبهوایددادهدستازراعقلتانشما

جایبهرازشتیوحقیقتجایبهرا

درختاناگرکههمانطوراید.پذیرفتهزیرایی

 میوهجایبهناگهانبهپرتقالوسی 

رزهایگ یابدهندبارمارمولکوقورباغه

حیر شمابدهند کردهعر اس بوی

دنیابارابهشتشمااینکهازمتعجر نیزم کرد خواهید

کن .در راشماخواه نمیاید.کردهعوض

شماآننههرازکهکردخواه ثابتشمابهعم درم 

کهونیمیلیدوازاکنونبیزارم. کنیدمیزندگیآنبرای

بیزارمآنازاکنونوماندمیبهشتبهرویاهای درزمانی

پول آنازخویشکردنمحرومجهتوکن مینظرصرف

وشدخواه خارججاای ازمقررزمانازپیشساعتپنج

شود...مینقضقراردادترتی بدی 

سرگذاشت میزرویراکاغذخواندرانوشتهبانکداروقتی

حتیگاه هیچشد.خارجکلرهازگریانوبوسیدرارهغریمرد

چنی بودخوردهشکستشد بهسهامبور درکهزمانی

دربرگشتخانهبهوقتیبود.نکردهخواریاحسا 

نگذاشتندهاساعتاشکوهیجاناماکشیددرازرختخوابش

بهپریدهرنگوسراسیمهنگهرانبعدروزصر .بخوابدکه

بهاتا پنجرهازکهانددیدهرازندانیگفتورفتدمرسراغ

بانکداراست.شدهناپدیدورفتهدرسمتبهوپریدهباغ

مطمئ زندانیفرارازورفتکلرهبهخدمتکارانشبابالفاصله

رایادداشتیپراکنیشایعهگونههرازجلوگیریبرایاوشد.

 بودکردهنظرصرفمیلیوندوازآنموج بهزندانیکه

نسوزجاییدرراآنبازگشتخانهبهکهزمانیوبرداشت

■گذاشت.

 ثابت شما به عمل در من

 شما آنچه هر از که کرد خواهم

 بیزارم. ،کنید می زندگی آن برای
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 «مرگ در ورزشگاه»داستان ترجمه  
«زهراتدی »مترج ؛«رابر ناتان»سندهینو
 

ناتان :نویسندههدربار  آمریکایی رابر  سالنوولیست به

درشهرنیویور آمریکادیدهبهجهانگشود.تحصیال ۰۹۹۹

خودرادرمدار خصوصیوس  دردانشگاههارواردبهاتمام

سال در و عنوان۰۹۰۹رساند با را خود رمان نخستی 

ایازیادبیناتانآمیزهمنتشرکرد.شاخصه"خویشاوندانپیتر"

طنزگزندهودرعی حالشیری وسرکیهجویاستفانتزی 

آثاریچوناربابعروسکی اسقف۰۹۳۲)کهدر زنِ )(۰۹۳۹)

 با است. گرفته دیگر"بکار است۰۹۲۲)"بهاری نوولی که )

نوول۲۰سردگیبهشهر دستیافت.ناتانبیشازیافدرباره

رشته آنبه اکثر که درآورد تحریر داستانی لطیفها های

قصه یا جملهعاشقانه از بودند ساختگی و خیالی ای های ی

(درخصوصیهودیان۰۹۲۹)"یاعصارجاده"توانبههامیرمان

 اروپا  تاپیوال"مهاجر به داستانی۰۹۲۹)"سفر که با( است

(اشارهکردکههمی ۰۹۹۰)"پرترهجنی"کاراکترهایحیوانیو

 توانبهتری رماناومحسوبکرد.داستانآخریرامی

بی دانندامادررو میگرچهبعضیازمنتقدی آثارناتانرا

خصوصتکنیکواستی عالیویاتفا نظردارند.چندی جلد

مجموعه در او اشعار عناز تحت ای سرز"وان (۰۹۹۰)"بر 

هایمنتشرشدهکهحاویبهتری اشعاراوهستند.آخری رمان

عرار  او از: بی"اند ۰۹۹۰)"گناهحوای بازگشت"(

(.۰۹۹۰)"رنگغروب"(و۰۹۹۹)"عش 

 مرگ در ورزشگاه

«حالتچطوراست؟»

هابهم نزدیکشدوای کلماتیبودکهدوست باگفت آن

خوبشدکهدیدمت.»شرابده اضافهکرد:قر ازآنکهپاسخ

کنی . تماشا ورزشگاه در پرنس و را ه مر ِ با و بروی  بیا

«ست.اتری هنرپیشهجهانپرنس و بزر دانیکه می

بههمی دلی ه دربارهای موضو چیزهاییشنیدهبودم.

باه بهورزشگاهرفتی .راستشرابخواهیدبهنظرمقرولکردم

می هجوم ورزشگاه طرف به داشتند شهر ازدحامهمه بردند.

دوست بندانوشلوغیعجیریایجادکردهبوددرراهجمعیتراه

اطالعا بیشتریدربارهپرنسی و کهخررمرگششورعجیری

بود  کرده ایجاد کشور سراسر میدر اختیارم گذاشت:در

مانانرابازیپرنسی و سرآمدعاشقانبودوهمیشهنقشقهر»

ا تصمی گرفتهخاطرتأمی آیندهخانوادهکرد.حااله بهمی

«مندانشبهخوابابدیفرورود.درجم عالقه

ک  میهوا تاریکتر تاریکو ک ک  ستاره چند درشد سو

محوطه بزر در هنریشه شد. پدیدار منظورآسمان به که ای

ختیدرانتظارمر درازنمایشمر اواجارهشدهبودبررویت

ای مح درشرای عادیمکانبرگزاریمسابقا  کشیدهبود.

صندلیبیسرالوبوک  هایزیادیکهدورتادورای مح بود.

نص شدهبودندمملوازجمعیتمشتا ومنتظربود.جمعیت

مشتا اع اززنومردکهپشتدرهایورزشگاهجاماندهبودند

رادیداشتمندکهخررهایداخ ورزشگاهراباچش بهدهاناف

کردند.آبوتابنق می

ازدحامجمعیتباع شدتاباتأخیربلی بخری وازآنجاکه

هاپرشدهبودنددوزیراندازکوچکه خریدی تاهمهصندلی

کنارهابنشینی .مردیانگلیسیکهآشنایدوست بود رویآن

نشستهبودو ما احوالپ از سالمو چهحادثه"پرسیگفت:

"عجیری!

نورافک   ورزشگاه مرکز رادر مر  تختخواب پرنوری های

پزشکان  جم  و بودد کرده روش  روز وهمنون پرستارها

دیرعکاسانروزنامه بود. وخررنگاراندورتادورآنحلقهزده ها

مارسیدهبودی امابهمحضرسیدنماآقایشهردارکهقر از

به باهمکاریپزشکاناولی آم ولاسترکین را آمدهبودآنجا

بدنپرنسی و تزری کردودرمیانهلهلهوتشوی حضاردر

سازمان از هیئتی آن از پ  نشست. خود مخصوص جایگاه

سناتورهایکمیتهنشانی آتش از ت  سه خیر  هنرمندان از ای

ها نمایندگیاز آقایکوه به درایالتیو مرد بهحضور لیوود

حالمو شرفیابشدند.گرچهازر ی جمهوریایاال متحده

فرستادنکیک ایشانفق به اما بود ه دعو بهعم آمده

کوچکیاکتفاکردهبودند.جمعیتدرورزشگاهباهیجانوعالقه

فراوانبهپرنسی و خیرهشدهبودند.

دوره  اسفروشندگان حوالی در که لیموناد گردی تادیوم

فروختند بادام سوسی می و بهزمینی بلند صدای با گاهی

هایباحاشیهپرداختند.پالکاردهاییه ترلی کاالهایخودمی

تری خوردندکهاسامیمه سیاهبهنشانهعزاداریبهچش می

آننمایشنامه پرنسی و در که کردههایی ایفا را نقشاول ها

آنبود  حضارهاروی و بازدیدکنندگان بود. شده چا 

می را خود عالقه مورد مردپالکاردهای سوی به و خریدند

زدند:آه...آه!دادندوفریادمیمحتضرتکانمی

«پرنسی و » 

...«شند!اجازهندهکهتورابک» 

آمدنثاروصداوجی ودادهرچهازدهنشاندرمیوباسر  

هانمردیازردیفجلوبلندشدوباخش کردند.ناگپزشکانمی

 گفت: و زد زل بهم  عصرانیت دوست»و م  بری ! هی!
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توداریبهپرنسی و هست .عضوکلوبسیراکو ه هست .

«ک !هیچ»باقاطعیتپاس دادم:«کنی؟کسیتوهی میچه

نشستسرجایش.مردانگلیسینگاهیکمیدرنگکردودوباره

ستکهاصال امشک آمریکاای »انداختوگفت:غ آلودبهم 

بکرندارد.ای کارشمامرابهیادجشنوارهموضو دستاولو

دیکلش می زمانحکومتام راطور در شماباستانیرم اندازد.

کارهایتان همه اقترا می همیشه آن و ای  از چرارا کنید.

«کنیدکمیابتکاربهخرجبدهید؟تال نمی

حرف  درهنوز زنی که بود نشده تمام انگلیسی مرد های

ایازورزشگاهبلندشدوجی کشیدوباصور بهزمی گوشه

بالفاصلهعده بلند کردند افتاد. ایبهطرفاورفتندوازجا

تعدادیپزشکبهمعاینهاوپرداختندوعکاسانعک گرفتند 

ثرتکردند باچهرهوس  اوناموآدر اورا ایکهدرانرا

زدازمحوطهرضایتوشادمنانیموجمی

همه حادثه ای  دنرال به بردند. بیرون

شدند زن بلند ورزشگاه در حاضر های

هایمختلفخودجی کشیدندوباحالت

اماچونتعدادشان بهزمی انداختند. را

هاتوجهنکردونآزیادبوددیگرکسیبه

اینکآن پ از همانحالها مدتیبه ه

می میماندند باقی بلند خودخودشان قرلی سرجای و شدند

دادند.هایخودراتکانمینشستندوپرچ می

هاه مث بقیهییوایکهشماآمریکا»مردانگلیسیگفت: 

می سر را آدم حوصله نشستهمردم که بگو مرا ای برید. و ام

هاپیشازای درانگلستانقرنکن .مادرمزخرفا راتماشامی

«ای .ای کارهاراخیلیبهترازای اجراکرده"درویدها"دوران

زد: فریاد و شد خ  طرفجلو به خستگی نگاهش»س  با

باالخرهمی نه؟کنید! نگاهی«خواهیبمیرییا هنرمندبیماربا

پریشانوخستهبهمردمخیرهشدهبود.زیرنوردرخشانباالی

رسیدوم درای فکربودمکهدرپیدهرنگبهنظرمیسر  

ای زماننسرتبهمر چهحسیدارد؟پزشکانباهیجاندر

کردندامازدندوباپرستارهاصحرتمیاطرافتختخوابقدممی

به ه  اهمیت است. اختالف میانشان که بود واض  کامال 

رسمیوضعیتبدوندادندکهباهراعالمسروصدایمردمنمی

انداختند.دادوبیدادراهمیتوجهبهمحتوایآن 

شماره  که بود نشده س ری ساعتی فو هنوز العادههای

میروزنامه عرضه کنار و گوشه در بنهها پسر هایشد.

میروزنامه فرو فریاد مراس مر پرنسی و »زدند: زناندر

هاهمهروزنامه«خری خررهادربارهمر بزر «»غشکردند

کنندهراچا کردهبودند.زنمشهوریبودعک اولی زنغش

ما»گفت:هاراخریدوبنامپینکی.مردانگلیسییکیازروزنامه

هاه کارشانغشکردنهادرانگلستانداری .آنه ازای زن

«است.

عصرانیتبرگشتو  با بود نشسته ردیفجلو در مردیکه

 باشکوهای»گفت: افتاده  اتفا  تاکنون که است مرگی «تری 

 کرد: تأیید را پیروزی»دوستم حرفاو واق  ای مر در

«است.

نگاه  همه رفت. فرو سکو  در ورزشگاه بهناگهان سویها

تختخوابهنرمنددرحالمر پزشکانچرخیدند.پزشکانکنار

بودکهوضعیتبحرانیپیشآمی معلوم است.چرخیدندو مده

فروشندگانه ساکتحضارنف درسینهحر کردهبودند.

بود پزشکان گروه سرپرست که پزشکی سرانجام بودند. شده

دستشرابلندکردوبانگاهیحاکیازقدمیبهجلوبرداشت 

«اونخواهدمرد!»غروراعالمکرد:

و  خوشحالی از حاکی فریاد چند

با بالفاصله اما برخاست هوا به شادی

صدایهی بقیهخامو شد.مردانو

پر حالیکه در راچ زنانبلندشدند. ها

دادندهرچهدمدستشانبود تکانمی

بطریوغیرهراسوسی  بادامزمینی 

بهطرفپزشکانوهنرمندروبهمر 

را مر هنرمند تا بودند داده پول جمعیتیکه پرتابکردند.

«خواهی مر اوراتماشاکنی می»زدند:تماشاکنندفریادمی

عک آن قرال  زنیکه بدو را دررداشتهبودند ها مردم پیشرو

را پزشکان وحشیانه دادهای و جی  با و بودند اعتراض ای 

پزشکاناند عرضههابیای »کردند.لیاقتواحم خطابمیبی

«جدیدیبیاورید

نی   پریشانی با محتضر آسمانمرد دیدگانشدر شد. خیز

نگاهش بود. امید جستجویکورسوییاز تعج ب ش در ربا

اطرافشمیخکوبشد.عالقهای همههایبرافروختهرویچهره

او  مر  برای نیروییانسان با و فراگرفت را وجود  تمام

غر  خود در را او سهمگی  موجی همنون مقاومت غیرقاب 

آهیکشید  ناگهاننورکرد. مُرد! و بربالی نهاد بهآرامیسر

معیتیعزاداروگریانبههافضاراپرکردوجخیرهکنندهفال 

رهرریهماندوزنبهراهافتاد.قسمتیازتختخوابرابهعنوان

غصه و شد غ  از مردان از ت  چند چوبترر شکستند.

پیرزنیناگهانزمی کاله آسمانپرتابکردند. به را هایخود

خوردوزیردستوپایمردملهشد.

میری ... درانگلی میماه»مردانگلیسیباناراحتیگفت: 

«همیشهسعیکنیدخودتانباشید.

خریدنتکهپ  سرآمداز کتانلحافپرنسی و که ایاز

■ عاشقانجهانبودبهخانهبازگشتی .

های مرد انگلیسی تمام نشده  هنوز حرف 
ای از ورزشگاه بلند  بود که زنی در گوشه

شد و جیغ کشید و با صورت به زمین افتاد. 
 ...ای  بالفاصله عده
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 2300سال برنده جایزه نوبل ادبیات  «جان ماکسول کوتزی»با احبه مص 
«شادیشریفیان»مترج ؛«دیجنزنایهتر»گرمصاحره



بهندر راضیبهمصاحرهیابرگزاریزیجانمکسولکوت

.ولیبرایدیویدآتولاستثناقا  شودیمکنفران مطروعاتی

ایجال بی شدهاست.مصاحرهگرما دیجنزنایهترمصاحره

ای دومنتشرکردهاست.
 

دیوید آتول: نخست تبریک گرم و صمیمانه من را 

 نوبل بپذیرید. ٔزهیجابرای بردن 

ممنون.کوتسی:
 

 ٔحوزهدی. آ: اهمیت دریافت این جایزه، چه در 

شخصی و چه عمومی تر برای شما 

 تا چه حد است؟

 کوتسی: ام. ذاتا ٔزهیجاجی. ادبی

مربو بهروزهاییستکهنویسندهرا

 به بنا خردمندا حرفههنوز  

هیچدانندیم بدون که کسی  

ای کلمه بتواند که رسمی وابستگی

در که همانطور بدهد  ارا ه مقتدرانه

.کندیمزندگیاخالقیمانای کاررا

قراردادهاست ریتأثهمیشهم رامانندچیزیغری تحت)

آلفردنوب بنیانگذارضمنا  فلسفهنرود یابهای دلی ٔزهیجا 

ٔزهیجا نه و بنیاننهاد چیزیدرٔزهیجافیزیکرا تا ریاضی 

 ٔزهیجامورد نگوید چیزی –موسیقی هر از بعد موسیقی

جهانیستتاادبی وبهزبانخاصیمتعل است.(

امروزهرا یتقرعنوانخردمندهدرنظرگرفت نویسندهبٔدهیا

احسا  نقش ای  در م  مسلما  است. شده نابود و محو

.کن یمناراحتیونارضایتی



چه چیزی به  9118نوبل  ٔبرندهدی آ: آینده برای 

 ارمغان خواهد آورد؟

ستکهبهنقا دوردستییهادعو همی حااله پراز

کن و ای هایسخنرانسفر بده . دراز یکیازیپرطولو

تواناییخودراهاجنره یعجی شهر ادبیبرایم است:

اثرا  داستان خال  و یکنویسنده بعددیکنیمبعنوان و  

 سر به غوغا بانگو شما برای سخنرانیآورندیممردم که

 بگوییدنظرتاندرمورددنیاچیست.هاآنکنیدوبه



سوالی در مورد زندگی ادبی از شما  خواهم یمدی آ: 

و شما هم  اند نوشتهشما  ٔنامهیزندگبپرسم. در مورد 

. در یکی از دیا کردهنویسی  خودتان کار زندگینامه

که حدود  " تجلیل "ی کمتر شناخته شده، بنام ها قطعه

ده سال قبل در تری پنی ریویو منتشر شد، شما در 

کنر، فورد مادوکس ریلکه، موسیل، پوند، فا ریتأثمورد 

ای عجیب از اسامی،  فورد و بکت نوشته بودید. مجموعه

ای عمومی شناخته شده نبود، بلکه  عنوان مجموعه هکه ب

 ریتأثبیشتر شبیه مجموعه ای شخصی بود. آنچه بیشتر 

گذار است رابطه ای درونی ست که 

. دیکن یمشما با این تاثیرات برقرار 

درسی  نیتر یعمق "شما،  ٔدهیعقبه 

بطور کلی  دیآموز یمکه از دیگران 

و کمی  "امور مربوط به ریتم است.

نیستند  " ها دهیا "، دیا گفتهجلوتر 

، دیریگ یم ها سندهینوکه از دیگر 

بلکه ساده بگویم سبک است: 

سبک، نگرشی ست که به دنیا  "

، شود یمدارید، که به تدریج بخشی از شخصیت شما 

از خود شما جدایی ناپذیر  تاًینهابخشی از خود شما، که 

آیا این حکم، اگر درست  ".شود یمو غیرقابل تشخیص 

فهمیده باشم، چیزی بیش از یک منبع دم دست 

 یا اینکه نوعی سبک زندگی است؟ -اطالعات است

خیلیعجوالنهمقاله بهآنهستیدرا ایکهدرحالاشاره

روزها یکسخنرانیعمومیکه متنیاز بودم  ییکهنوشته

 کارها ای  از کردمیمهنوز فکر بودم. داده کن ینمانجام

چیز  یک داد. قرار دقی  بررسی مورد آنرا بشود چندان

"تاثیراتی" فهرستبندی بندیکن یمکه دسته ای  جزو

 بیشتری  که نویسندگانی دارندریتأثنیست. کسی روی را

ییهستندکهزمانخواندنآثارشانتاثیرگذاریبیشتریهاآن

بیشترآثارجوانیای معموال دارند و کهبجاهاستسندهینو 

ماندیم مثال  بعنوان موسی   مورد در بدون"مسلما . مرد
ریتأثنرودکهم رابعنوانخوانندهایجوانتحت"مشخصه

راگذاشت.درریتأثای ا ییابتدایهاداستانقراردادبلکه

.۰۹۹۳بودتابعداز۰۹۹۳موردبکت آثارقر از

ی عجیب شهرت ها جنبهاین یکی از 
ادبی برای من است: توانایی خود را 
بعنوان یک نویسنده و خالق داستان 

، و بعد مردم برای شما دیکن یماثبات 
که  آورند یمبانگ و غوغا به سر 

بگویید نظرتان  ها آنسخنرانی کنید و به 
  در مورد دنیا چیست.



 

 9394 مردادماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |شصتم شماره 933

بوجودآمدوم زمانیکهمشغولآمادهبعدا  ای پینیدگی

 فکر بودم قطعه آثارکردمینمکردن بشوم. مواجه آن با

بطورادبی ولی دارند باالیی تاثیرگذاری که هست ای

فرهنگ ک  میان در چون اینکهغیرمستقی   تا شده واق 

م هیچنشانهما یمستق موردک یبرداریواق شود. ایاز 

 کارم در وردزورث کردن فکر یا نوشت  بان یبینمسرک  

 مورد در وقتی وردزورث هاآدماینکه دنیاارتراطشانو با

حضوریدا میدرکنارمدارد.س ینویم

چیزهاییٔهیقبدرذه  وهایآگاهبخاطرداشت ای پیش

شما بایدسؤالخستهکنندهاست وباعطفبهگفتنشانکه

بگوی کهبعضیدرای قوانی سرکپاسخگوییبهتجاربرا

 –کنندیمپیدا )یا کنی ( نگاه قضیه به تر ٔنحوهبدبینانه

.رندیگیمچگونگیپاسخگوییبهمسا  رایاد

دی آ: اگر چیزی شخصی یا شاید یک حکم مشخص 

تاریخی  ٔلحظهً کسی آنرا به  مسلماًوجود داشته باشد، 

مشخصی خواهد کشید. این 

مشکل از نوع و مقیاس دیگری 

 مینیب یمست. در همان مقاله شما 

 ها زمانو  ها مکانبعضی  "که: 

که  آورند یمیی بوجود ها سندهینو

مناسب هستند، و  اند آوردهبوجود  ها آنبرای چالشی که 

ای از یکی از  برای مثال نویسنده "بعضی دیگر نه. 

ی سابق، در شرایطی مشابه با آفریقای ها مستعمره

. تصور کنید، دیا کردهجنوبی، به پاتریک وایت اشاره 

را برای این  ها آن شان یادبیی که سازماندهی ها آن

ن کار چالش به خوبی آماده کرده، یا اگر موفق به ای

نشود، نویسنده باید خودش را مطابقت دهد. آیا شما 

خودتان به رابطه بین قانونی که بر اساس آن زندگی 

؟ با نگاهی به دیکن یم، و آفریقای جنوبی فکر دیا کرده

نوشتن شما  ٔنحوهگذشته، این رابطه چه نقشی در 

 داشته است؟

اگرازخارجازبعدتاریخیقضیهبخواهی بهآننگاهکنی  

 قرنٔندهینمام  از که هست  اروپا مردم از جنرشبزرگی

شانزده تااواس قرنبیست صور گرفت جنرشیکهک و

تواف درامریکاواسترالیادستیافت بیشبههدفغلرهو

کن یمم ادعاولیبهکلیدرآسیاوآفریقاشکستخورد.

ذهنیم  تفکر چون ای جنرشهست  نماینده  کامال که

اروپاییست نهآفریقایی.

که هست  جنوبی آفریقای در نسلی نماینده همینطور و

برای توس و بودهاآنآپارتئید قرار که نسلی آمد  بوجود

بیشتری منفعتراازآنبررد.

ازیکطرف رابطهبی نمایندهیکجنرششکستخورده

سرکوبدرپشتسر وبخشیازٔسابقهیادرحالشکست با

آن مردم و است خورده شکست بودن سرپا برای که دنیا

موردپرسششماست کهٔمسئلهبخشازدنیاازطرفدیگر 

 استفاده اینجا م  طوریکه آن اصطال  ترجمهکن یمبه

پاس م ای استکهدرشدهاست.

است  مانده باقی م  برای که زمانی

 کن  سعی ای باید به جواب در

پرسشکارآمدیبیشتریداشتهباش 

تااینکهمره ونامفهومجواببده .

رادرسؤالوقتیمیگوی م ای 

منظورمای استکهامکردهازنزدیکتجربهامیزندگطول

وهمینطوردرامداشتههرروزدرزندگیروزمرهباآنسروکار

.امکردهآنرارعایتامیسینوداستان

 که دینیبیمهمانطور فکر داستان خل  به م   کن ینم 

ریزی بعدآنراکن ینمیعنیبرایداستاننویسیبرنامه که

انتزاعیمیٔشهیانداصال کن وگستر ده  بلکهآنرایک

عق یاخردراانکارکن  ولیٔاستفادهمواردخواه ینمدان .

 که دارد را بصیر  ای  نفر یک اوقا  بهٔقوهگاهی در 

.رساندینمخودیِخودآدمرابههیچجا

دی. آ: اینطور که از تعاریف شما برمی آید، زیبایی 

 رسد یمشناسی اوایل قرن تا اواسط قرن بیستم بنظر 

بسیار تاثیرگذار بوده است. و کسانی که دستاورد این 

مدرنیسم  "، "مدرنیسم " – اند کرده یمقضیه را دنبال 

یی هستند ها برچسب "مدرنیسم اروپایی "، " مؤخر

بصورت کلمات  ها آنغیرقانع کننده، ولی من از 

ای  شما به ویژگی حرفه – کنم یماختصاری استفاده 

بصورت ناقص و جزئی به  ، شایددیا دهیرسخاص خود 

نویسندگی خود را  ٔدورهجایی که بخش زیادی از  خاطر

ای هست که تاثیرگذاری باالیی  آثار ادبی 
دارند ولی بطور غیرمستقیم، چون در 
میان کل فرهنگ واقع شده تا اینکه 

 ً مورد کپی برداری واقع شود. ماًیمستق
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بعنوان مثال، آفریقای جنوبی،  .دیا گذراندهدر آن 

درجاتی از رنج را برایتان به ارمغان آورده که در آثار 

خوبی مشهود است. مثال دیگر برداشت خاص  هشما ب

از )شماست از اینکه متفاوت زندگی کردن یعنی چه 

از این نظر، نوشتار شما . لحاظ اخالقی و زیبایی شناسی(

خیلی بیشتر از رسوم قراردادی چالش برانگیز است. 

ی دیگری هم ها تیموفق مسلماً

نظر من آکادمی سوئیس  هبوده، که ب

 بوده است. ها آنخوبی نظاره گر  هب

روی که نیست  جایگاهی در م 

گفتارآکادمیسو ی نظربده .ولی 

آنجا ی از به ه  خودتان ریتأثکه

اشاره م  کار روی بکت سامو  

بکت مورد در چیزی بگذارید کردید 

بگوی .بکتبهقط مدرنیستیبزر یاحتیپسامدرناست.

وابستگیافریقایی هیچ اروپاییایستکه بکتایرلندیو

بهتواندیمییکدراماتورژ بکتهادستندارد.حتیدرمیان

یتردی بهبومیافریقایجنوبیبشودطوریکهمشخصخوب

میان باروری داستان هنر  تاری  که چه؟ یعنی ای  نراشد.

.هاستآدمفرهنگیبی مرزهاو

در کتاب آخر شما، الیزابت کوستلو، ردی از  دی. آ:

، که در یادداشت الحاقی آخر شود یمبه خود دیده  شک

الیزابت، خانم چاندوس، به  ٔنامه "، رسد یمکتاب به اوج 

متن بر اساس هوگو ون هوفمانستال  "فرانسس بیکن.

. کند یماست، که در آن او زیبایی گرایی شعر خود را رد 

 ٔدهندههوفمانستال نشان  ٔنامهعمیق تر نگاه کنیم، 

نگرانی در مورد از دست دادن ایمان در زبان است و 

 ز اشیا معنادار.توانایی آن در متحد کردن ما در دنیایی ا

 – دهد یمالیزابت او را در یک جهت از بحران قرار  ٔنامه

رسمی او  ٔنامهحتی فاجعه، چون تاریخی که برای 

(! او متن را، 0618است )سپتامبر  00 دیا کردهانتخاب 

. آیا منظور او کند یمبعبارت دیگر، در حالت انکار رها 

رهایی و یا آرامش خیال  تواند ینماین است که زندگی 

 فراهم کند؟ "روح  "برای 

 سعی همیشه برایکن یمم  دیگران دعو  مقاب  در

 واض  یهاداستانتفسیر و بهتر راه اگر کن . تریمقاومت

 بتوانگفتداستانچه داشتکه  دیگویمبرایای وجود

لید کنارنگذاری ؟الیزابت  داستانرا یسی مدعیپ چرا

نخواهد توهی آمیز او بنظر آیا زباناست. حدود نوشت در

بودکهم مصرانهاورادنرالکن  وتوضی بده منظور 

چیست؟

تاریخیاستکهنرایدبههمی راحتیآن۰۰ راس تامرر 

فق مختص یاهاییکایامررویتقوی  می مث اول بدانی .

۰۹ یا ۳۹جوالی عده۰۰دسامرر  برای ازس تامرر پر ای

معناست درحالیکهیکعدهفق آنرا

.دانندیمیکعدد

 به رو سؤالبرگردی  چه اینکه

بهتری "رو متعالی"ایبرایزندگی

می م  شمااست  که آننه گوی 

ادبی" دینامیم"زندگی هر یا ٔوهیش 

وسیله که زندگی از استدیگری ای

جهتبازپرسیدرموردوجودوهویت

سمر – نویسنده  فانتزی مورد در

زندگی–نظرم یکزندگیخوبهب–گرابی داستانسرایی

■استکهازلحا اخالقیمسئولیتپذیرباشد.
 

http://www.dn.se/kultur-noje/an-exclusive-interview-with-j-m-
coetzee/ 

 

 

 

 

 

 

 

بکت به قطع مدرنیستی بزرگ یا حتی  
پسامدرن است. بکت ایرلندی و اروپایی 
ای ست که هیچ وابستگی افریقایی 

ی یک ها دستندارد. حتی در میان 
به خوبی تبدیل  تواند یمدراماتورژ، بکت 

به بومی افریقای جنوبی بشود طوری که 
 مشخص نباشد.

http://www.dn.se/kultur-noje/an-exclusive-interview-with-j-m-coetzee/
http://www.dn.se/kultur-noje/an-exclusive-interview-with-j-m-coetzee/
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 هنرمندان، دوستان و همراهان عزیز

 ها و همچنین ر، مطالب، مقاالت، یادداشتمنتظرآثا
 نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم.

 تریبون همه هنرمندان است.« چوک»
 

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

