
 

 

 

 

 
  

 ششم سال ،49 ماهشهریور و یکم، شصت شماره 

 ی ایرانداستان اتیادب (PDF) کیالکتروننشریه  نیاول 

 

 عکس داستان 

 ادبی خبرهای 

 نامه کوتاه فیلم 

 ترجمه های داستان 

 فارسی های داستان 

 پارسی نثر تحول سیر 

 تکنیک های انیمیشن 

 «مارتا»یادداشتی بر فیلم  

 «کابوس ضحاک» نقاشی داستان 

 2002برنده جایزه نوبل  با مصاحبه 

 «تاالر پذیرایی پایتخت» بر رمان نقد 

 ماه شهریور متولد هنرمندان معرفی 

 «ماهی بزرگ» نقد روانشناختی فیلم 

 جهان کوتاه های داستان بهترین بررسی  

 «آواز گوسفندها» داستانیادداشتی بر مجموعه  

 ترجمه و بازنویسی داستانی نمایشنامه فیلوکتتس 

 نویسی ایران های ادبی داستان تاملی بر کتاب  مکتب  

 «جهان آشوب» داستان بررسی و نقد ی جلسه گزارش  

 «ایمره کرتس» ادبیات نوبل برندگان جایزه با آشنایی 

 «نواخت ویالون با اره» درمجموعه شعر روایی عناصر بررسی  

 های امیر حسن چهلتن بررسی مجموعه داستانتحلیل و  

 

 

 

 ای هوشنگ مرادی کرمانی، سیدمهدی شجاعی، کیومث صابری فومنی، محمدعلی گودینی، اعظم رسولی، جمال گنجه :با همراه شماره این

 زاده، یوکابد جامی موسیالله نورباقری، میثم همدمی، فرشاد نصاری، قهرمان شیری، امیرحسن چهلتن، اسداهلل عمادی،  محمد مرادی

 صابر مقدمیپور، فائزه قنبری، مرجان صادقی، نازنین محمدی، امین اطمینان، مجید رحمانی،  مصطفی بیان، بابک ابراهیم

  نس، لئو تولستوی، کاترین منسفیلدالر ایمره کرتس، تیمودو درایزر، دیوید هربرتسینا عباسی، ناهید گرامیان،

 آلیس مونرو، هانس کریستین اندرسونشان دورکین، تیم برتون، ، سوفوکل ،دارسی پادیال

 برادرز گریم، اوزجان قره بولوت، ری برد بری، قهرمان تازه اوغلو

 
 



 

 

 سخن سردبیر
 شود. داستانی چوک هب شما تقدیم میماهناهم ادبیات  شصت و یکمینبا افتخار 

دهمین سال فعالیت کانون فرهنگی چوک و ششمین سال فعالیت ماهناهم ادبیات  ی هک رد آستاهن خرسندیم
ای داریم. و هدهی داستانی چوک و دومین سال فعالیت فصلناهم شعر چوک، بازهم ربای ااهلی ادبیات هدهی

 امسال ما راه اندازی نخستین بانک مقاالت ادبی، فرهنگی و هنری است.
اه مقاهل دیگر هب این بانک اضاهف خواهد  یت خود را شروع کرده و رهماه دهمقاهل فعال  0531با شیب از  بانک این

اه  اهی ما، پویایی خود را حفظ خواهد کرد. از سرآغاز فعالیت این کانون، تمام ربانهم شد و همچون دیگر فعالیت
گانی بوده و هست. و  فرهنگی و هنری این بانک نیز همه می توانند مقاالت و مطالب ادبی، جهت استفاده هم

اه رد بانک مقاالت هب بخش مربوهط  خود را ردج کنند هک ربای چگونگی ارسال مقاالت و مطالب و ردج آن
 ردسایت مراجعه بفرمادیی. 

ما هن داعیه ربرتی هب فردی یا گروهی را داریم هک داعیه ما خدمتگزاری هب جامعه ادبیات و هنر بوده و هست. 
 ده ساهل را با حمایت اهی همیشگی شما همرااهن زعزی بتوانیم اسمترار ببخشیم.امیدواریم هک این افتخار 

و رد پایان سخن، باری دیگر باید از همت و ازخودگذشتی همه اعضای کانون فرهنگی چوک و اعضای هیئت 
 تحرریهی تشکر و قدردانی کنم. چون شما هستید ات این جمله معنا بگیرد هک

 رپواز چوک را پایانی نیست.

 

 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، صبا توکلی

 تحریریه بخش ترجمه

شادی شریفیان )دبیر بخش ترجمه(، نگین کارگر، 

رکاظم، اسماعیل پوزهرا تدین، بدری سیدجاللی، 

پونه شاهی، حسین کارگر بهبهانی، فاطمه 

 هاهمدانیان، مریم طباطبائی

 تحریریه بخش سینما و تئاتر

امین  )دبیر بخش سینما و تئاتر(، مسعود ریاحی

شیرپور )ویراستار(، حامد مختاری، زینت رحیمی، 

پور، حسین نیما رمضانی، ساحل رحیمی

 خسروجردی، مرتضی غیاثی

www.chouk.ir 
info@chouk.ir 

chookstory@gmail.com 
 09352156692:آگهی

های پیشین ماهنامه ادبیات داستانی چوک تمامی شماره

دسترسی است. نشر ابلدر سایت کانون فرهنگی چوک ق

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

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

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

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

های کانون فرهنگی چوک فعالیت آشنایی با  

 

 

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

همزمان با دهمین سال فعالیت کانون فرهنگی چوک، بانک  49شهریورماه سال . یا چند مطلب جدید بخوانید کتوانید ی گفتگوی این سایت هرروز میو 

 مقاالت ادبی، فرهنگی و هنری هم راه اندازی شده است و در اختیار همه عالقمندان قرار دارد. 

 

؛ 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 هنگی چوک در سال سه دوره آموزشی تخصصی داستانکانون فرفعالیت 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 میدر شهریور ماه هرساله همایشی با نام جشن سال چوک برگزار کند.  میبرگزار 

 های این مراسم را در سایتتوانید عکسکه می برگزار کردکوتاه را در ایران  داستاننیز همایش روز جهانی  49و  41 در سالچوک . برگزار خواهد شد

 مالحظه بفرمایید.

 

 

 است.شدهاندازیهتمعرفیهرچهبهتروبیشترشماهنرمندانعزیزراهج«کچوهنرمندان  کبان»

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



 

 

 

 



 
 
 

 پاییز شروع شد.رتم ثبت انم 
 
 

 

 



 

 

 49 وریشهرتا  49 وریشهرهای کانون فرهنگی چوک  آمار سال فعالیت


 09ادبیات داستانی  (pdf)* انتشار ماهنامه 

 شماره.

 شماره. 9* انتشار فصلنامه چوک 

 50، کداستان 56وتاه، ک داستان 099* انتشار 

داستان زبان اصلی در سایت  61داستان ترجمه، 

 و ماهنامه.

قطعه شعر  45قطعه شعر آزاد،  510* انتشار 

قطعه شعر  95  قطعه شعر ترجمه، 01، کالسیک

 زبان اصلی.

 خبر ادبی فرهنگی هنری. 9111* انتشار بیش از 

پست در بخش مقاله، نقد،  911* انتشار بیش از 

 گفتگو.

هنرمندان سایت  کهنرمند در بان 011* معرفی 

 .کچو

یسنده، شاعر و نو 961* حمایت خبری بیش از 

 اس و...کساز، ع ، مجسمهنقاشمترجم، 

جشنواره و جایزه  06اری با ک* حمایت و هم

 ادبی، فرهنگی.

مقاالت ادبی، اندازی اولین بانک اختصاصی  * راه

 فرهنگی و هنری



 هـا جلسـات و همـایـش
 

 تفریحی. -جلسه ادبی 4* برگزاری 

آکادمی  آموزشیجلسه  90 یبرگزار* 

 .یسینو داستان

 تاب.کجلسه رونمایی  9* برگزاری 

نویسی  دوره آموزشی داستان * برگزاری سه

 «.کانون فرهنگی چوکادمی کآ»تحت عنوان 

 

 انون فرهنگیکآثار منتشرشده از سوی اعضای 

 

آیدا « دارند ها اتو برنمی پروانه»* مجموعه شعر 

 مجیدآبادی

مهدی « آواز گوسفندها»* مجموعه داستان 

 رضایی

 مهدی رضایی« روزگار فراموش شده»رمان  *

بهاره « لیتیوم کربنات»داستان مجموعه * 

 ارشدریاحی

« شوند گیر نمی درناها نمک»مجموعه شعر * 

 غزال مرادی

 ای چهره» عنوان با ویلیس ران اشعارترجمه * 

 فائزه پورپیغمبر« نیست پرسی احوال برای

های  ها با نام * سه ترجمه از مریم طباطبائی

موزه »، «یاشار کمال»اثر « ای با یک بال پرنده»

« درخت انار»و « اورهان پاموک»اثر « معصومیت

 «نازان بکیر اوغلو»اثر 
 



 

 



 

 

 کانون فرهنگی چوکآثار منتشر شده اعضای 

 

 




























 

 

 

 



 

 

 تفریحی کانون فرهنگی چوک -ارگاهی و ادبیکو جلسات  ها شیهماهایی از  سکع



 

 



 

 

 

  

 

 

  



 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 ؛ مرضیه اسدیدارسی پادیال:داستانعکس، 

 ریتا محمدی؛ ا هنری ؛سوی:وتاهک داستانبررسی 

 مائده مرتضویماه شهریور:  معرفی هنرمندان متولد

 ؛ امیر کالگرداستان کابوس ضحاک:داستاننقاشی، 

 ؛ ندا امینبخش اول ؛سیزدهمگفتار  سیر تحول نثر پارسی:

 بهاره ارشدریاحی ؛ایمره کرتس:0220معرفی برنده جایزه نوبل 

 ییرضا نکو تن:های امیرحسن چهلداستاننگاهی به مجموعه 

 غزال مرادی ؛نصاری نواختن ویالون با اره؛ محمد مرادی:داستانشعر، 

 محمود خلیلی تاالر پذیرایی پایتخت؛ محمدعلی گودینی؛نقدی بر رمان:

 گرامیانجهان آشوب؛ اسداهلل عمادی؛ ناهید :بررسی و نقد جلسه گزارش

 روباه و دوشیزه بریل؛ کاترین منسفیلد؛ علی پاینده :یادداشتی بر داستان

 آواز گوسفندها؛ مهدی رضایی؛ مائده مرتضوینگاهی به مجموعه داستان:

 اهلل سیف ؛ روحسه قدیس؛ لئو تولستوی:های کوتاه جهان بررسی بهترین داستان

 اکمل قهرمان شیری، شهناز عرشنویسی  ایران،  های داستان مکتب:کتاب تاملی بر
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 (یازدهم )قسمتیزه نوبل ادبیات ان جاآشنایی با برندگ 
«بهارهارشدریاحی»؛«ایمرهکرتس»

 
به)کرتسایمره نوامبر۹در(Imre Kertészمجاری:

.آمددنیابهبوداپستدر،۹۹۹۹

وگرفتدردومجهانیجنگکهبودنوجوانکرتسایمره

شدشرقبلوکجزومجارستانجنگازبعد توانستایمره.

.کندرشدنویسندگیزمینهدرموجودهایمحدودیترغمعلی

مرگاردوگاهبه۹۹۱۱سالدربودنوجوانکهوقتی

او.شدفرستادهبودآلماناشغالدرکهلهستاندرآشویتس،

یککهشدفرستادهوالدبوخناجباریکار اردوگاهبهآنجااز

اما.شدآزادمتفقیندستبهبعدسال

مجارستانبهکرتسآقایوقتی

کوتاهیدورهبرایفقطبازگشت،

ونگاریروزنامهکاربهکهداشتآزادی

بپردازدنویسندگی که۹۹۹۹در.

هایروزنامهازیکیبهتبدیلاوروزنامه

.شداخراجآنجاازشد،کمونیستحزب

ودانستمیخوبیبهراآلمانیزباناو

وآثاری هوفمانشتال فروید، نیچه، از

اس بگردانده مجاری به را شنیتسلر واولیناما.تآرتور

سرنوشتبی»اثرشترینمهم در۹۹۹۹تا۹۹۹۱سالاز«

درخودشتجارببراساساینرمان.ماندباقیچاپانتظار

فرستادهاجباریکاراردویبهکهبودمردیدربارهآشویتس،

ماندمیزندهسازش،باآنجادروشودمی اینبراساساخیراً.

 .استشدهمنتشراینامهفیلمداستان،

کودکیبرایکَدیشدعای»رمانبا۹۹۹۱درکرتسایمره

کهاستدعاییکدیش،رسید؛شهرتبه«نشدمتولدکه

اوکهاستدعاییرمان،دروخوانند،میمردهبراییهودیان

بیاورددنیاییبهنیستحاضرکهکندمیقرائتفرزندیبرای

.استدادهرامرگهایاردوگاهبرپاییاجازهکه

وانگلیسیبهکرتسآثاریترجمهوشرقبلوکفروپاشیبا

وشدسرشناسسرعتبهدنیا،مطرحهایزبانسایروآلمانی

ادبیاتنوبلجایزهکارهایشمجموعهبرای۹۱۱۹درسرانجام

کرددریافترا عنوانبهرااونوبلجایزهکنندگاناهدا.

درفردیشکنندهیتجربهبر»هایشنوشتهکهاینویسنده

.برگزیدند«گذاردمیصحهتاریخیوحشیانهخودکامگیبرابر

درشوداهدااوبهنوبلجایزهکهآنازپیشکرتسایمره

وترجمهاوهایرمانازیکهیچوبودناشناسکامالًایران

اوبهنوبلجایزهاهدایازبعدسالسهتازهوبودنشدهمنتشر



اواز(رمانتااستبلندداستانبیشترکه)حجمیکمرمان

فارسیبه"رزینبهگلبرگ"توسط"پلیسیرمان"نامبه

.شدترجمه

می روایت مردی را اجازهداستان با که وکیلش،کند ی

مکتوبمی هرخاطراتشرا اینخاطراتبیشاز در او کند.

وکیلمردبرچیزبهماجرایپدروپسرییهودیمی پردازد.

بهچشممردمانندیکرمانپلسیاینعقیدهاستکهجهان

این در ما بلکهاست. نیستیم مواجه پلیسی رمان ژانر با جا

موجآن داستانی جهان فضای در چه

پرهیبیازیکچیدمانپلیسیمی زند،

 .است

جریان در بازی یک رمان این در

پسریک است.یکفانتزیبرایانریکو،

کهمی بامردثروتمند، تضاد خواهددر

زندگین انجاموع تشکیالتی کار اش،

را او تند تب چون پدرش و بدهد

میخاموش یکناشدنی وارد را او یابد،

د.بهاوگردانتوهمعضویتوفعالیتدریکگروهمخالفمی

خواهدکهسپاردوازاومیجاکردنمیهاییرابرایجاببسته

بسته مکاناین به را آنها حال ببرد. معینی اینکهای ه

بهبسته چیزی دستگیرها پسر نیستند. سفید کاغذهای جز

شودودرجریانبازجوییوسرانجاممواجهباپدر،حقیقتمی

درمی بهپدرمیرا او گویدکهقصدداردپسازآزادییابد.

اشخوداوست.البتهاینخواستهکششودواولینگزینهآدم

وپسرراهمانروزاعدامکهپدرشودچراگاهعملینمیهیچ

 .کنندمی

 سال در بود نوجوان که وقتی
 آشویتس، مرگ اردوگاه به 0499

 آلمان اشغال در که لهستان در
 به آنجا از او. شد فرستاده بود

 والد بوخن اجباری کار اردوگاه
 شد. فرستاده



 

 

شخصیت به"رمانپلیسی"هایدیگر یکهم نوعیدرگیر

این یکتوهم با ما گویی هستند، خود روابط در چنینی

سوءتفا از پر یکرویداد یکفضایچینشتئاتریاز همدر

 م:مسمومرویاروهستی

پسرامونشروعکردبهزوزهکشیدن.تمامنفرتشرانثار»

دیدهاییمیکرد.مارامفتریاکرد.انگارآنرااستفراغمیم

آدم دور را تورشان بیکه میهای قصابگناه را ما بافند.

پایینبهدید،آدممی کش،جالد.وچیزهایدیگر.دیازباسرِ

کرد،آرنجشرارویمیزکارشگذاشتهگوشمی هایشحرف

م هم به صورتش روی انگشتانش نوک رسیدند.یبود،

سکوتطوالنی.استراحتمی رامونساکتشد. ناگهان، کرد.

قدم با شد. بلند جا از پیروزمندانه دورسپسدیاز هایآرام

میزشچرخید،یکرانشرارویمیز

مورد ژست نشست. و گذاشت

لحظهعالقه بود. بیاش حرکتیی

یکروبروماند، دفعهبهجلویرامون.

ای محکم خیلی شد. راخم کار ن

جا به ماندنی اثر بود مواظب نکرد،

رسید. رودریگز نوبت سپس نگذارد.

تازه صورتمنِ فقط جلسهکار

 .«نوشتممی

چند باال، پارگراف به نگاهی با

می را قرارمساله بررسی مورد توان

ینشرزمانیکاملخواهدبودکهروندآنبهخوبیداد.پروسه

جاییچندنپاراگرافباال،باجابهوباترتیبطیشود.درهمی

تربهزبانگزینیواژگان،حاصلکارنوشتارینزدیککلمهوبه

اگرچهپاره سرهخواهدبود. نشرها درلزوماًایاز را ویراستار

اند،ولیهنوزدربرابرهمانسطحابتداییآنموردنظرداشته

انداردصنعتنشرراهدشواریبرایرسیدنبهیکتولیداست

 .وجوددارد

داشتسالوهشتچهل:»خوانیممیرماناینازبخشیدر

مناسمکهسادگیهمینبهشد،اوعاشقشدمیهنوزو

استمارتنس چشمانیچه. بردارم،اوازچشمتوانستمنمی!

منازکهاوستکردممیفکرکهقدرآنتله،درمگسمثل

 .«برعکسنهوکندمیجوابوسؤال

 ادبیات نوبل جایزه مجار برجسته نویسنده را۹۱۱۹این

به منحصر کامالًفردبرایآثار نوعاشفردیو ورایهر که

نگارانهاستوبینمستند،داستان،روایتوژانروهمهخاطره

،دریافتکردهاست.اوکهبیشترآثارشراماندمیمقالهشناور

نوشته،شاهدیبرهاازینمرگهایاردوگاهمتمرکزبربقادر

استبدادیکمونیستیدرمجارستانپسازجنگجهانیدوم

نام کهبا «گوالشکمونیسم»نیزهستومجموعهآثارشرا

.،خلقکردهاستشودمیبندیوشناختهطبقه

نویسند که هکرتس آخرای را آشویتس و است تاریخی

خواندمیادبیات پرسش»، ادبی« موضوع به خودشبدلرا

وانسانیتوهنرمیان کردهاستوموضوعاینپرسشرابطه

.هایمختلفوخاصاستموقعیتدراخالقیفلسفه

انتشار از پس سال بیست اکنون

زبان به او شده ترجمه اثر نخستین

دریافت از پس سال ده و آلمانی

نمونه را خود او نوبل، ادبی جایزه

وبانگاهیرادیکالبهنامدمیرشادت

وآشویتسرانقطهکندمیغربنگاه

.نامدمیصفرتمدنغرب

 آثارش در مختلفهایدورهاو

آشویتس،اشزندگی در اسارت از

و کمونیستی مجارستان در زندگی

بعدتبعیددربرلینرامدامدرفضایی

 سوال زیر مستند و وبردمیداستانی تاریخی زاویه از و

 .پردازدمیهاآنسیاسیبه


:اندشدهدوکتابزیرازآثاراوبهفارسیبرگردانده

 "سال"النبهکریمیالهام"ترجمه"بیسرنوشت

"خورشیدشهر"انتشارات۹۸۱۱ دررماناین.

بخوانیدمرگازقبلبایدکهکتاب۹۱۱۹لیست

 .داردقرار

 ترجمهرمان پلیسی، ،"رزینبهگلبرگ"ی

."نگاربازتاب"انتشارات

اکنونکرتس ۱۹هم وساله بیماریاست از شدت به

 ■.بردپارکینسونرنجمی

 

ای تاریخی  کرتس که نویسنده

است و آشویتس را آخر ادبیات 

را به موضوع « پرسش»، خواند می

ادبی خودش بدل کرده است و 

 هنر میان موضوع این پرسش رابطه

 در اخالقی فلسفه و انسانیت و

 .های مختلف و خاص است موقعیت
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 معرفی هنرمندان متولد شهریور ماه 
«مائدهمرتضوی» 


 هوشنگ مرادی کرمانی

ووسیصدمتولدشانزدهمشهریورهزار

بیست معاصرواستسهو نویسنده

دلیل به او شهرت است. ایرانی

وهاییکتاب کودکان برای که است

نوجواناننوشتهاست.

مرادیدررشتههنرهایدراماتیکازدانشگاهفارغالتحصیل

لیسانسگرفت. زبانانگلیسینیز ترجمه رشته در و ازشد

 کرمان۸۹سال محلی رادیو با همکاری و کرمان در

و کرد آغاز را در۱۹درسالنویسندگی داستان چاپ با

گستراشفرهنگیمطبوعاتفعالیت اولینداستانرا شداد.

 نام به "وی ما به"هاخوشبختکوچه خوشه مجله در

سردبیریشاملومنتشرشدکهحالوهواییطنزآلودداشت.

 سال ۱۹در وی کتاب ق"معصومه"اولین چند صهحاوی

به"هستمایهمنغزلترسید"متفاوتوکتابدیگریبهنام

چاپرسیدند.

 سال ۹۸در کرمانی "مجیدهایقصه"مرادی .نویسدمیرا

وکندمیداستانپسرنوجوانیکههمراهمادربزرگشزندگی

 ماجرا آفریندمیهمواره مخصوصقصه. جایزه مجید های

رانصیبویساخت.۹۸۹۱کتاببرگزیدهسال

خانههایبچه" "قالیباف سال شورای۹۹در نقدی جایزه

رانصیب۹۹۱۹کتابکودکوجایزهجهانیاندرسندرسال

روایت را کودکانی اینکتابداستان کرد. بهکندمیاو که

بودنددرسنینکودکیدلیلوضعنابه مجبور سامانخانواده

دربدترینشرایطبهکاربپردازند.

 که آنچه لمس و ویسدنمیدرک نویسندگیهایویژگیاز

اومشهوداست.مرادیهایداستانکرمانیاستکهدرتمامی

 وجود تمام زباننویسدمیبا به مرادی آثار آلمانی،. های

ارمنیوهندی عربی، اسپانیایی،هلندی، فرانسوی، انگلیسی،

بهزبانانگلیسیترجمهاندشدهترجمه او اولیناثریکهاز .

مجیدبودکهبراییونیسفهایقصهاز"سماور"شدداستان

فرستادهشد.

اساستا بر سینمایی و تلویزیونی فیلم هجده کنون

وییشدهاوبهتصویردرآمدهاست.آثارترجمههایداستان

موسساتفرهنگیهنریخارجکشور از دستبهجوایزیرا

می آن از که است آورده جایزه به بین"توانن لیالملدفتر

"نسلجوانهایکتاب
 اشارهکرد.۹۹۹۹درسال۹

از:اندعبارتبرخیازآثاراو

بچهمجیدهایقصه نخلیکداستانبلند،خانهقالیبافهای،

مهمانمامان،تنور،مشتبرپوست،داستانآنخمره،چکمه

و...



 سید مهدی شجاعی

 شهریور تهران۹۸۸۹متولد در

 روزنامهنگار و ایرانیاست.نویسنده

فارغ هنرهایالتحصیلاو رشته

در اما است حرفهدراماتیک نهایت

نویسندگیرابرگزیدوتمرکزخودرا

۹۹و۹۱هایسالدرنویسیقرارداد.بهویژهدرحوزهداستان

اولینآثارویدرمطبوعاتوقالبکتابمنتشرشدند.

 در سال هشت وهایصفحهحدود روزنافرهنگی مههنری

اسالمی" "جمهوری ماهنامهکردمیفعالیت سردبیر و

"صحیفه" هاسالو مجله سردبیر جوان"نیز بود"رشد

حدودسیصدکتاب"برگ"همزماندرسمتمدیرانتشارات

ازنویسندگانومحققانکشوررامنتشرنمود.

 برخی آثار شجاعی در زمینه بزرگساالن: 

کشتیپهلوگرفته چشمامید، برمحملبالمالیک، ضیافت،

،مجموعهداستان()ماریاسانتادوک،به

 های کودک برخی کتاب: 

گندم ایمانو ماندهدر، راه والعادیات، گنج، دو قصه اولین،

قصهپلنگسفیدو...ها،جوجهزمستان

 های ترجمه شده برای کودکان کتاب: 

 نمیرندهاماهیبرایاینکه شکارچی، و پرنده م، قصر لکدر

و...هابازیقهراسباب،خاتون

                                                             
۹ IBBY 
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سیدمهدیشجاعیهماکنونمدیرمسوولانتشاراتکتاب

نیستاناست.

 کیومرث صابری فومنی
فومنمتولدشد.ردوبیستوسیصدهشتمشهریورماههزار

نویسومعلمایرانیگذارموسسهگلآقا،نویسنده،طنزاوپایه

"گلآقا"صابرییاهمانمدیون۹۹بود.طنزپسازانقالب

مس تحمل میزان خود سبکخاصطنز با وی النئواست.

حکومتیایرانراتاحدیباالبرد.

صابریدارایمدرککارشناسیارشدادبیاتازدانشگاهتهران

داشت. اشتغال معلمی به و نزدیک"رجایی"بابود رابطه

مجلهداشتو معکردمیفعالیت"توفیق"همزماندر اونو

بود. مجله وزیریپسسردبیر نخست زمان در انقالب از

وزیر نخست مطبوعاتی و فرهنگی مشاورت مقام به رجایی

مشاورت زمانریاستجمهوریرجاییبه در منصوبشدو

فرهنگیرییسجمهوررسید.وتازمانشهادترجاییدراین

یزنایهخامنسمتباقیبودوهنگامریاستجمهوریآیتا...

درهمانسمتابقاشد.

آوردنپستدستبهدرحالیکهشانس۹۸۹۹ویدرسال

 از ناگهان داشت نیز را دولتیولیتئمسیهمهوزارت های

 روز از و گرفت کناره ۹۸خود سال به۹۸۹۸دی شروع

 مستعارهاییادداشتنوشتن نام با طنز آقا"روزانه و"گل

عنوان حساب"تحت حرف کلمه ازب"دو انتقاد محتوای ا

مهروزنا"صفحهسومرهایدولتیومشکالتجامعهددستگاه

گرطنزنویسیایرانواحیارکرد.کهنقطهعطفید"اطالعات

طنزمطبوعاتیپسازانقالببود.

"شاغالم" "غضنفر"، "ممصادق"، عیالممصادق"و "کمینه

تحولیکم آن محدود جو به توجه با جامعههاسالنظیر در

آنشدکه صابریبر گذشتششسال، پساز کرد. ایجاد

باهدفنامهطنزپسازانقالبرامنتشرسازد.ویاولینهفته

اولیننسخه۹۸۹۹سالاولآبانماهرتیراژصدهزارنسخهد

قیمت به را آقا گل نامه با۹۹هفته که کرد منتشر تومان

بهاینسخهنایابشدن ایناولیهمجبور هتجدیدچاپشد.

کهطیهفته نشریاتیبود سرآمد ۹۱هایدههنامه با۱۱و

زبانطنزوکاریکاتوربهنقدفضایسیاسیواجتماعیکشور

.پرداختمی

د آقا گل موردعرصهرنشریات و دارند واالیی جایگاه طنز

 اهل و نظران صاحب دتحقیقتایید نمایشگاهراند. اولین

گلآقاازمیانتمامینشریاتکشور۹۸۹۹لمطبوعاتدرسا

نامهمفتخروبهدریافتلوحبلورینوتقدیرزمقاماولشدئحا

گردید.

"...گلآقاهابچه"ماهنامهگلآقا،سالنامهگلآقا،هفتهنامه

انتشاراتگلآقابرایانتشارکتبطنزوکاریکاتوروسرانجام

یخانه ایرانجهتپرورشطنز دیگرطنز از جوان نویسان

کیومرثصابریاست.هایفعالیت

سرمایه توانستبا نسلکیومرثصابری گذاریرویجوانان،

ت شک بی او کند. تربیت را کشور طنز گذارترینثیرأآینده

دیدگاهطنز بر کشور طنزنویس است. طنز آقاییهای گل

اهآمیز انصاف،ای شفقت، تجاهل، انتقاد ادبستاز: ایجاز،،

رندیحافظانهوشادیآفرینی.

تحملبیماریسرطانخوندر گلآقایملتایرانپساز

ملکوتاعلیپیوست.به۹۸۱۸یازدهماردیبهشتماهسال



 تیودور درایزر
 ۹۹زاده درگذشته و نویسداستان۹۹۱۹دسامبر۹۱اوت

سبکطبیعت پیرو و سیاه ادبیات پدر را او بود. آمریکایی

پردا تجربهانددانستهزی آدمی درایزر ناتورالیسم. بود. گرا

دور در او هدرخشان ازای سال سه بیستو که کرد ظهور
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 رمانگذشتمیمرگزوال او مهم آثار نخستین از خواهر".

بودکهبعدازچاپبیشازپنجاهنسخهفروشنکرد!"کاری

بهعنوانیکشاهکار دتوجهقرنبیستمیمورایناثربعدها

قرارگرفت.

سال"تراژدیآمریکایی" ۹۹۹۹به درایزر و شد ۹۱منتشر

راوی درایزر رساند. ادبیاتامریکا اوجیدر نقطه به را ساله

رنجبردنیدوره برایدرایزر تصویرویرانیآمریکاست. از و

دساختارهای داشت. اساسی اهمیت نوشتن، ویرنج آثار ر

ادبیاتوجودنداردفرمپیچیدهوخاصیبرایخ وانندهامروز

جهان و روح جزوبلکه هنوز را اثر که اوست متن بینی

 هفتاددهدمیشاهکارهایادبیاتداستانیقرار در درایزر و.

هالیوودازدنیارفت.رچهارسالگید

از:اندعبارتآثاروی

 آمریکایی باستانییترجمهتراژدی سعید سیاهه، جف

پرویزداریوشیترجمه پولپرست، مکانیدر،خواهرکاری،

.بامداد،آفتاب



 دیوید هربرت الرنس
معروفبهدیاچالرنس،نویسنده،شاعر،نقاشومقالهنویس

ادبیاتزبانانگلیسیهایچهرهمعتبرترینبریتانیاییویکیاز

بود.

 در ۹۹هربرت هخانواددر۹۱۱۹سپتامبر بهای چشم فقیر

گ جهان نام به خود داستان نخستین وی طاووس"شود.

"سفید سال در سال۹۹۹۹را طی و آتینگاشت. های

هایداستان نمود. منتشر عشاق"زیادی "پسران رنگین"و

"کمان آن ووی.اندجملهاز حیوانی غرایز نمایاندن در

داشت.شیوهنگارشاوایهمهارتویژچنینعواطفبشریهم

است.دیاچدرزمرهبهترینعامهپسندایشهداستانسادهو

وبرخیدلیلشهرتشآیدمینویسندگانقرنبیستمبهشمار

اثرترینمعروف.دانندمی"غیراخالقی"هایداستانرانگارش

اینداستانبایشدهاست.خالصه"معشوقخانمچترلی"او

ت.انتشاردرایرانترجمهشدهاس"فاسقلیدیچترلی"عنوان

ایاالتهایصحنهداشتناینرمانبهدلیل عیانجنسیدر

متحدهوبریتانیاممنوعبود.

دیاچبههمراهجیمزجویسازپیشوایانبزرگرمانمدرن

 مدرن،شوندمیخوانده رمان منتقدان، از بسیاری گمان به .

مصافیاستبیندوپیشوایبزرگآنجیمزجویسودیاچ

الرنس.

درالر ۹نس سلرد۹۹۸۱مارچ بیماری اثر بر فرانسه

■درگذشتوخاکستراورادرنیومکزیکوبهخاکسپردند.







 منابع:
خبرگزاریهنرایران

همشهریآنالین

پایگاهاطالعرسانیحوزه

سایتنشرناکجا

سایتنشرنیستان

 ویکیپدیا.
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 های کوتاه جهان بررسی بهترین داستان  
«اهللسیفروح»؛«تولستویویچنیکالیهلئو»نویسنده«سهقدیس»داستان



 ولگاای کهن از منطقه  افسانه
تیهودهدعایب» آنگونهینکرارمکخودرا :کنندمیانیهودیهناکد،

 کفهاآنچون کتکنندمیر مداوم باعثاجابتهایشانخواستهرار

 شودمیآن پسمانند ینباشهاآن. چرا پکد: آنیه اوکشاز از ه

«ازتانآگاهاست.یزپروردگارشماازنیدنیبخواه

(۱و۹)بخشیمت

.دررفتمیکانجلبهصومعهسولووشکازآلیشتکبایاسقف

 دیشتکهمان یگریمسافران بودند براکهم دنیدیه

سفرخوبرفتندمیآنمنطقهبهآنجاهایزیارتگاه بادی. بود.

عرشهلمدادهومشغولیموافقوهوامساعدبود.مسافرانرو

د نفر چند خوردنبودند، بیغذا و بودند همنشسته همگر ا

هباالکعرشهآمدوهمانطوری.اسقفروکردندمیصحبت

شکنهیسیازمردهاروی،متوجهشدتعدادرفتمینییوپا

دهندمیگوشیریگیماههایصحبتوبهاندایستادهیشتک

.اسقفایستادکردمیااشارهیهبهسمتدرک

،نگاهکرد.کردمیوبهسمتیکهمرداشاره

 از غیر به خورشیدهاییآباما نور زیر که

درخشیدندمی دیگریتوانستنمی، چیز

 به کمی بهترنزدیکهاآنببیند. تا شد

هایشانحرف مرد اما گیرماهیگوشبدهد،

ازسربرداشتو دید،کالهشرا وقتیاورا

.رابرداشتندوتعظیمکردندهایشانکالهساکتشد.بقیههم

 گفت: به»اسقف اومدم فقط من دوستان. باشید، راحت

«اینمردنیکگوشبدم.هایحرف

بی بقیه از که تاجرها از یکی گفت: بود، گیرماهی»پرواتر

.«گفتمیبهماهاقدیسداشتراجعبه

و نشست یکصندوق روی و رفت کشتی کناره به اسقف

دارمبشنوم.؟بهمنهمبگید.دوستهاقدیسکدوم»پرسید:

«؟کردیدمیبهچیاشاره

نقط به همرد ای راست سمت در جلوتر کمی بود،هاآنکه

 گفت: و کرد اونجا»اشاره که کوچکی جزیره همون اونجا،

برایتهذیبنفسهاقدیسایهکه.اونجاهمونجزیرهبینیمی

«توشزندگیمیکنن.

.«مبیننمیکدومجزیره؟منکهچیزی»اسقفپرسید:

اونجا،یهکمجلوتر.اگرلطفکنیودرامتداددستمننگاه»

اونابرکوچکرو نشیهکمسمتچپیی؟پابینیمیکنی.

«.جزیرههمونه.بینیمییهخطباریک

اماچشمانضعیفاوبهجزآبیکه اسقفبادقتنگاهکرد،

.دیدنمی،چیزدیگریدرخشیدمیدرزیرآفتاب

 اوننمی»بعدگفت: زندگیهاییقدیستونمببینم. کهاونجا

«میکنن،چهکساییهستن؟

ماهی گیر داد: خیلیهاون»جواب هستن، مقدسی مردان ا

،اماخودمهیچشنیدممیوقتبودکهدرموردشونچیزهایی

ببینمشون،تااینکهدوسالپیشموفقکردمنمیوقتفرصت

«هاروببینم.شدماون

 ماهیبعد ماهیگیر مشغول یکشبکه گیریتعریفکرد

،بدونآنکهبداندنشیندمیبوده،قایقشدرآنجزیرهبهگل

آنجاکجاست.

 گذار گشتو به جزیره در یککلبهپردازدمیصبحکه به ،

.دربیندمیوپیرمردیراکهآنجاایستادهبوده،رسدمیگلی

پیدا هم دیگر نفر دو سروکله موقع همان

وشودمی داده غذا او به آنکه از بعد و

کنندمی،کمکشکنندمیوسایلشراخشک

تاقایقشراتعمیرکند.

«چهشکلیهستن؟»اسقفپرسید:

« مرد شون کمرشیکی که کوتاهیه قد

پوشهوخیلیخمیدهاست،جُبهکشیشیمی

باید پیره، هم سنبگم سال صد از بیشتر

داره.اونقدرپیرهکهسفیدیریشهاشتهرنگسبزگرفته،

اماهمیشهلبخندبهلبداره.صورتشمثلیهفرشتهآسمونی

یهباالتنهروس اونمخیلیپیره. دومیبلندقدتره، تایینورانیه.

ریشپهنشرنگزردتیر اونمردایهکهنهمیپوشه. داره،

مثلیهسطل قایقرو کمکشکنم، بدوناینکه نیرومندیه.

روئه.مردسومبلندقامتهوبرگردوند.اونهممهربونوخوش

ریششمثلبرفسفیدهوتازانوشمیرسه.قیافهعبوسیداره

بهغیرازیهپ ارچهکرکیکهبهدوروابروهاشهمآویزونه،

«پوشه.نمیایهبنده،چیزدیگکمرشمی

«باهاتحرفهمزدن؟»اسقفپرسید:

حرف» کم خیلی هم همدیگه با حتی بودن. ساکت بیشتر

زدندمی نگاه یکیشون همینکه منظورشروکردمی. بقیه ،

.ازاونیکهازهمهبلندتربود،سوالکردمخیلیفهمیدنمی

،اوناخمکردوانگارعصبانیباشهکنیمیندگیوقتهاینجاز

چیزیزیرلبزمزمهکرد،امااونیکهازهمهپیرتربود،دست

گیر تعریف کرد یک  بعد ماهی

گیری  شب که مشغول ماهی

بوده، قایقش در آن جزیره به 

نشیند، بدون آنکه  گل می

 بداند آنجا کجاست.
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اونوگرفتولبخندزد،بعدقدبلندهساکتشد.مردیکهاز

«:ماروببخشوبعدلبخندزد.گفتمیهمهپیرتربود،فقط

ترشده،کشتیبهجزیرهنزدیکزدمیحرفگیرماهیوقتی

 کردوگفت: دستاشاره با مردتاجر اگر»بود. عالیجناب،

راحت حاال کنید، نگاه و کنید میلطف روتر اونجا تونید

«ببینید.

نقطهسیاهرنگیراتوانستمیاسقفنگاهکردواینبارواقعاً

ببیند.خودجزیرهبود.چندلحظهبهآننگاهکردوبعدسینه

ترکک را پاشنهکشکشتی به و ازرد و رفت کشکشتی

سکاندارپرسید:

«ایه؟اونچهجزیره»

هاجزیرههیچاسمینداره.توایندریاازاین»مردجوابداد:

«زیاده.

جزیره» اون تو که داره حقیقت

برایتهذیبنفسهاییقدیس هستنکه

«اونجازندگیمیکنن؟

می» جوری امااین جناب. عالی گن،

نمی ماهیدونم نه. یا داره گیرهاواقعیت

خوانیهن،امااحتماالًفقطمیهارودیدهگنخودشوناونمی

«چیزیگفتهباشن.

 اون»اسقفگفت: پیادهشمو روببینم.دوستدارماونجا ها

«امکانشهست؟

تونهزیادبهاونجزیرهنزدیککشتینمی»سکاندارجوابداد:

ایقبریداونجا.بهترهباناخداحرف.اماشمامیتونیدباقبشه

«بزنید.

کسیراپیناخدافرستادندواوآمد.

شهروببینم.میهاقدیسمندوستدارماون»اسقفگفت:

«منوباقایقببریداونجا؟

ناخداسعیکرداوراازاینکارمنصرفکند.

 گفت: می»بعد جسارتاًالبته و میشه خیلیدیرمون اما شه،

خدمتشماعرضکنم،عالیجناب،اینمردانپیرارزشباید

منشنیده بهزحمتبیفتین. ماونندارنکهشما هایآدمها

شهوالمتاکامحرفاحمقیهستنکههیچیسرشوننمی

«زنن.نمی

 زحمتیکهدلممی»اسقفگفت: خاطر به ببینمشون. خواد

بهتونخسامیوزمانیکهازدستکشیدمی دم.رتمیدید،

«لطفاًیهقایقبرایمنحاضرکنید.

فاید دادقایقیآمادهایهاصرار دستور بنابراینناخدا نداشت،

 بربادبانهاملوانکنن. را راها سکان سکاندار افراشتند،

چراخاندوکشتیبهطرفجزیرهبهراهافتاد.رویعرشهیک

به رویآننشستو او جلوصندلیبرایاسقفگذاشتندو

بهجزیره رویعرشهجمعشدندو همهمسافرها خیرهشد.

ز زدند. هاییآنل داشتندتیزبینهایچشمکه تری

رویجزیرهراببینندوبعد،یککلبههایصخرهتوانستندمی

راهاقدیسگلیازدورنمایانشد.باالخرهیکیازمردهاخود

کرد نگاه آن با آنکه از بعد و آورد یکدوربین ناخدا دید.

دوربینرابهاسقفداد.

ایستاده» ساحل تو مرد تا سه درسته. کمکامالً یه اونجا ن.

«طرفراستاونصخرهبزرگه.

تنظیمکردوهرسهمردرا آنرا برداشت، اسقفدوربینرا

کوتاه که یکی قامت، بلند مردی کهدید: دیگری و بود تر

و بودند ایستاده ساحل روی بود، خمیده و کوچک خیلی

دستیکدیگرراگرفتهبودند.

ناخدابهسمتاسقفبرگشت:

کشتین» اینجلوترمیعالیجناب، از تونه

همین ما برید، ساحل به مایلید اگه جابره.

«،شماباقایقبرید.اندازیممیلنگر

لنگر آمد، بیرون سرعت به سیمی طناب

 و بههابادبانبیرونافتاد و کشتیتکانیخورد زدند. باال را

پا را قایقی بعد افتاد. ییلرزه انداختند. آنهاپاروزنن توی

نرفتوتویقایقنشست.ییوبعداسقفازنردبانپاپریدند

مردهامشغولپاروزدنشدندوقایقباسرعتبهطرفجزیره

را کهنسال مرد سه رسیدند، قدمیآن چند به وقتی رفت.

بلند مرد کردند، دورمشاهده کرکی چیز یک که قامتی

تریکهباالپوشروستاییکمرشپیچیدهبود،مردکوتاهقامت

فرطکهولتایههنک از خیلیپیریکه مرد بهتنداشتو

 سه هر بود... کشیشیپوشیده یکجبه و بود هاآنخمیده

دستدردست،ایستادهبودند.

قایقرابهساحلکشیدندووقتیاسقفازآنپایینهاپاروزن

،باچنگکآنرانگهداشتند.آمدمی

دعاکردهاآنپیربهاوتعظیمکردند.اسقفبرایهایقدیس

خمشد.بعدشروعبهصحبتکرد:هاآنوبیشتراز

و» خود روح نجات برای خداشناس، مردان شما م شنیده

منکنیدمینیایشبهدرگاهخداوندمانمسیحاینجازندگی .

شده مأمور لطفخدا به هستم، مسیح ناالیق بنده تاکه م

 رهروانش به و کرده حفظ دلمهاآنرا دهم. آموزش

شمابندگانخداروببینمتااگرقادرباشم،چیزیخواستمی

«همبهشمایادبدهم.

همچنان اما کردند، نگاه یکدیگر به زنان لبخند پیر مردان

نفسخواهیدمیبهمنبگیدچرا»ساکتماندند.اسقفگفت:

تونه از  عالی جناب، کشتی نمی»

این جلوتر بره. اگه مایلید به 

جا لنگر  ساحل برید، ما همین

 «اندازیم، شما با قایق برید. می
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 این در چگونه و کنید حفظ رو خداوندخودتون به جزیره

«؟کنیدمیخدمت

و پیرتر همه از که قدیسی به و کشید آهی دوم قدیس

تربود،نگاهکردواوهملبخندیزدوگفت:سالخورده

مانمی» کنیم.دونیمچطوربایدخداروعبادتایبندهخدا،

«دیم.مافقطخودمونروپرورشمی

«؟کنیدمیپسچطوربهدرگاهخدانیایش»اسقفپرسید:

ماهم۹گیمشماسهنفرهستیدمافقطمی»قدیسپاسخداد:

«سهنفرهستیم،برمارحمداشتهباشید

هرسه گفت، اینرا بهطرفهاآنوقتیمردپیر سرشانرا

شماسهنفرهستید،ماهمسه»آسمانگرفتندوتکرارکردند

«نفرهستیم،برمارحمداشتهباشید

 لبخند اسقف گفت: بعد شما»زد. ظاهراً

،ایدشنیده۸چیزهاییدرمورددعایتثلیث

 بیان درست اونو اکنیدنمیاما مردانی.

د.یختیخداشناس،شمااحساساتمنوبرانگ

دپروردگاریهشمادوستدارکبینممیمن

 خشنود نمینکرو اما بایدونید، دیدچطور

 دعا درگاهش اینکبه عبادت راه نید. ین بهست، اگر اما

منروشایمنگوشبدهایحرف کنید، شما به رو ادیار

مننهتنهاروشخودمروبهشمایم بلیادمیدم. نیهاکدم،

تابمقدس،مردمکهخداونددرکاستایهقیروشهمونطر

 «روبهانجاماونفرمانداده.

هخداوندخودشراچگونهکحدادیتوضهاآنیبعداسقفبرا

درموردپدروپسروهاآنیشناساندهاستوبراهاانسانبه

وبعدگفت:کروحالقدسصحبت نیخداوندپسربهزم»رد.

هکاددادیهاآنقبهینطریآمدتامردمرانجاتدهدوبها

د::ینکرارکدوبعدازمنتینکبهعبادتبپردازند.حاالگوش

«پدرما!یا»

سدومهمیقد«پدرما!یا»رد:کرارکربعدازاوتیسپیقد

«پدرما!یا»همگفت:یسوم«پدرما!یا»گفت:

.«یادآوردهیهبهشتراپدک»اسقفادامهداد:

کستیقد کرار پدک»رد: را بهشت آوردهیه یاد دوم.« یاما

لماتراکسبلندقدهمنتوانستیردوقدکریلماتگکیرو

ردهبودوکدهانشرشدیاوتارویند.موهاکادایبهدرست

سیحرفبزند.قدیبهطورواضحتوانستنمینخاطریبههم

هم کسالخورده دنداننداشت، منینامفهومطوربهه منو

.کردمی

                                                             
 منظورپدر،پسروروحالقدساست.)م(-۹
۸-Holy Trinity(.دعایتثلیثیاسهگانهمقدس:)م

رارکربعدازاوتیردومردانپکرارکلماترادوبارهتکاسقف

ستادندوبهینشست،مردهاجلواوایسنگیردند.اسقفروک

خ یدهانش هر و شدند هلمکره ای کرا تگفتمیه رارک،

راایهلمکارادامهداد،کنی.تمامروزاسقفبههمکردندمی

هنسالکومردانکردمیرارکشترتیبیاحتیباریاسیستیب

ت او از کبعد کردندمیرار هاآن. اسقفکردندمیاشتباه و

اصالحشانگفته ازکردمیرا دوبارهازنوخواستمیهاآنو

نند.کشروع

آنکنکراترهاآناسقف پرستشیهباالخرهتمامدعاکردتا

به یهاآنرا اوهاآناددادو بعداز را توانستنددعا نهتنها

انیآنرابییهخودشانهمقادربودندبهتنهاکنند،بلکرارکت

هدعاراکبودیننفریاولینند.مردوسطک

همهآنییبهتنهاتوانستمیادگرفتوی

ت کرا راکرار دعا خواست او از اسقف ند.

کت دکرار مرد دو باالخره یند، هم ادیگر

گرفتند.

بهتار رفتهرفتهرو ماهرفتمییکیهوا و

هاسقفبلندکدارشدهبودیآبپدیبرباال

،کردمیکهنسالراترکمردانیبرگردد.وقتیشتکشدتابه

پاخواستندمیهاآن اسقفیشبیبه بلندهاآنفتند. رد،کرا

بوسکتکت را یشان به و دعاهاآند همان با هکییگفت

قرفتودوبارهینند.بعدداخلقاکاراعبادت،خداندآموخته

برگشت.یشتکبه

یقایتویوقت طرف به و نشست هنوزیشتکق افتاد، راه

هاقدیسیصداتوانستمی بشنود دعاکرا بلند بلند یه

ترشد،یکنزدیشتکقبهیقای.وقتکردندمیرارکشراتیاین

صداید یگر گوش به زرسیدنمیشان در اما مهتابی، نور ر

دهاآنشدمی یرا صورتکد همان به اسقفترکه شانکه

دروسط،ترینشانکوتاهستادهبودند:یساحلایردهبود،روک

یبلندتر آن راستو متوسطکندر قد سمتیه در داشت،

چپ.

بهمحضاینکهاسقفبهکشتیرسیدوداخلآنرفت،لنگر

رابهحرکتهاآنراشتند.بادرابرافهابادبانراباالکشیدندو

پاشنه اسقفدر افتاد. درآوردوکشتیبهسمتجلوبهراه

شدکهآنراترکایهکشتینشستومشغولتماشایجزیر

برایلحظاتیهمچنانکردندمی هاقدیس. بعددیدمیرا اما ،

 دیده هنوز جزیره البته شدند، ناپدید نظر عاقبتشدمیاز .

جزیرههممحوشدوفقطدریاییکهدرزیرنورمهتابچین

.آمدمی،بهچشمخوردمی

ها توضیح  بعد اسقف برای آن
داد که خداوند خودش را چگونه 

ها شناسانده است و  به انسان
ها در مورد پدر و پسر و  برای آن

 روح القدس صحبت کرد.
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بی همگی و شدند خوابیدن آماده عرشهمسافران روی صدا

 اسقف کشیدند. رویخواستنمیدراز تنهایی به بخوابد،

پاشنهکشتینشستوبهدریاییکهدیگرجزیرهدرآندیده

شدنمی و شد خیره فرو، کردار درست پیرمردهای فکر در

 که آورد یاد به نیایشهاآنرفت. دعای یادگیری از چقدر

خوشحالشدهبودندوازخدابابتاینکهاورافرستادهبودتا

بهآنمردانخداشناسچیزییادبدهدوکمکیکند،تشکر

کرد.

خیرهایهبهنقطکردمیاسقفنشستهبودوهمانطورکهفکر

جلوشد مهتابدر بود. شده ناپدید آن در جزیره که بود ه

هایشچشم طرفزدمیسوسو آن اینطرفو راهاموجو

وجودبهروشنیکهمهتاب.ناگهانرویمسیرکردمیروشن

دریایی یکمرغ آیا درخشانیدید. و سفید چیز بود، آورده

جببود،یااینکهبادبانکوچکوبراقیکقایق؟اسقفباتع

بهآنخیرهشد.

یهقایقهکهدارهدنبالماحرکتاحتماالً»باخودشفکرکرد:

بود. خیلیدور ماست. از سرعتشخیلیبیشتر اما میکنه.

ترنزدیکیکدقیقهقبلخیلیازمادورتربود،اماحاالخیلی

نمیتونهقایقباشهچونمنبادبانی هربینمنمیشده. اما ،

.«برسهآدتابهموننبالمامیچیهستدارهد

آنراتشخیصدهد.نهقایق،نهپرنده،نهماهی!توانستنمی

تربزرگخیلی کسی تازه و بود آدم درتوانستنمیاز آنجا

وسطآبباشد.اسقفازجابلندشدوبهسکاندارگفت:

اسقف«اونجارونگاهکن،اونچیه،دوستمن؟یعنیچیه؟»

،بازهمحرفشرادیدمیباوجوداینکهحاالبهوضوحآنرا

وهمگینورانیدویدندمیتکرارکرد...هرسهقدیسرویآب

.آنقدرباسرعتدرخشیدمیخاکستریشانهایریشبودند،

بود.کهانگارکشتیمتوقفشدندمیبهکشتینزدیک

سکاندارنگاهکردوازترسسکانرارهاکرد.

،انگارکهزیردوندمیدرونآبدنبالماهاقدیسآه،خدایا!»

«پاشونخشکیه!

روی و پریدند جا از بودند، شنیده را صدایاو مسافرانکه

 هاقدیسپاشنهکشتیجمعشدند. کهدستدردیدندمیرا

 جلو نفریآمدندمیدست، دو کشتیو به بودند، جلوتر که

بدونآنکهپاهایشانهاآنکهبایستد.هرسهکردندمیاشاره

 رویآبسر تکاندهند، کشتیخوردندمیرا آنکه از قبل .

رسیدندوسرشانراباالگرفتندویکصداهاآنمتوقفشود،

گفتند:

فراموش» دادی، یاد بهمون که رو دعایی ما خدا، بنده ای

،یادمونبود،اماتایهلحظهکردیممیاوقتیتکرارشکردیم.ت

 از یکی همههاکلمهنگفتیم، و رفت قاطییادمون رو ش

«آد.دوبارهبهمونیادبده.کردیم.هیچیشرویادموننمی

خمشدوهاآنکشیدوبهطرفاشسینهاسقفصلیبیروی

گفت:

می» بهگوشخدا هم دعایخودشما رسه.ایمردانخدا،

دعا گناهکارها ما برای بدم. یاد شما به چیزی نباید من

«کنید.

 کرد. تعظیم سالخورده مرد طرف به اسقف بعد هاقدیسو

ایهبرگشتندوازوسطدریابهسمتعقبرفتند.درآننقط

.درخشیدمیکهازنظرناپدیدشدهبودند،تاسپیدهدمنوری


نوازانمهمانمحمدعلی:مترجم





 تولستوی ویچ نیکالیه لئو زندگینامه
دهکدهدرثروتمند،واشرافیایهخانواددر«تولستویلئو»

Yasnaya Polyana)«پالیانایاسنایا» کیلومتری۹۹۱در(

راپدرشوسالگیدودررامادرشاو.شدمتولدمسکوجنوب

وخانوادهافرادگریدنظرزیروداددستازسالگینهدر

یافتتربیتخارجیمربیان دانشگاهدر۹۱۱۱سالدریو.

Kazan)«قازان» حقوقویشرقهایزبانتحصیلبه(

ادامهازآورد،دستبهمدرکیآنکهبی،۹۱۱۹دروپرداخت

بهخانوادگیامالکتقسیمازپسوزدبازسرتحصیل

هایتجربهبهرااوناآرام،روحیهاماپرداخت؛یخوشگذران

کشاندمتضادوگوناگون شهرازدفاعیبرا۹۱۹۹در.

Sevastopol)«سواستوپول» وستیپقفقازارتشبه( در.

اوبهپیشازکه«سوفیا»نامبهیدخترباتولستوی۹۱۹۹

بارامشترکزندگیدورهاولینوکردازدواجبود،بستهدل

به«کارنیناآنا»کتابدربعدهاکهگذراندکامرانیونیکبختی
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»استشدهمنعکسخوشبختزوجصورت «صلحوجنگ.

جهانادبیآثارترینمهمازوروسادبیاتدررمانترینبزرگ

آیدمیشماربه بسیارایهشیوبهمهماثرایندرتولستوی.

اساسییرخدادهابشردوستانه،احساسبرمبنایوکامل

صلحوجنگومرگ،یریپازدواج،بلوغ،تولد،لیقباززندگی

رمانپسندترینمردم،«کارنیناآنا»رمان.استدادهشرحرا

اماگشت،همراهفراوانموفقیتوستایشباوبودتولستوی

:نوشتونکردخشنودیاحساسامراینازتولستوی

 این توانم نمی دیگر من و نیست بیش دروغی هنر،»

 .«باشم داشته دوست را زیبا دروغ

 
کمالحدبهتولستویمذهبییباورهاتغییر،۹۱۹۹سالدر

کلیساییومذهبیقوانینکهبردپیمسألهاینبهوی.رسید

«اعتراف»کتابدرونداردیهمخوانهایشاندیشهبا

(Ispoved)(۹۱۱۹)،زندگیازراخودپیاپیسرخوردگی

وردکبیانفلسفهوعلموقراردادیمذهبلذت،بهآمیخته

ترکوییپارساوعرفاننوعیدرراخودروحیتغییر

افرادبهعشقدررالذتتنهاوساختنمایاندنیویهایلذت

دانستروستاییزندگیسادگیدروانسانی پس،آنازیو.

وکردتنبرراآنانلباسدرآورد،دهقانانصورتبهراخود

.برگزیدراسادهزندگی

 بست فرو جهان از چشم 0401 نوامبر هفتم در تولستوی

 انجام مذهبی تشریفات گونه هیچ روحش، آرامش برای و

 .نگرفت
http://www.ketabnews.com:ازبرگرفته

 

 نوشته تولستوی« سه قدیس»بررسی داستان 

اروپا،ایننتیجهراداشتهاست:ییهعالبیاعتقادیطبقات»

-بودتریعالبجایآنفعالیتهنرکههدفشانتقالاحساسات

وبشریتبداندستخیزدیماحساساتیکهازشعوردینیبر

اعطاء-یابدیم مقصدش که است آمده پدید فعالیتی

.وبرهمینهاستانسانلذتبهجماعتمعینیازینتربزرگ

 از ویحوزهاساس، شد مجزا قسمت آن تنها هنر، عظیم

نر)ه«بخشدیمعنوانهنریافت،کهبهگروهمخصوصیلذت

(۹۱ص،یتولستوچیست؟،

و«لذت»ازتروپیشپاافتادهترترومبتذلکهنههیچچیز»

ترفزونهیچچیز دینییکاحساساتاز شعور یکهناشیاز

(۹۹ص)همان،«ترنیست.زمانمعلوماست،نوتروشاداب

همیندیدگاهاستکهنویسنده،درداستانیپایهبراساسو

.موضوعداستانگزیندمیموضوعیمذهبیرابر«سهقدیس»

ناشناختهدردلدریاییپرایههستندکهبرجزیرهاییقدیس

رحمهاآنهستندباخداییکهبرهاآنوتنهااندساکنتالطم

امیکردهاستواسقفیکهسواربرکشتی،دردلدریایناآر

کهخودنمادعدماستواریاست.اسقفدرمواجههباآنانپی

دعاییسادهماننددعایتوانندنمیحتیهاقدیسکهبردمی

در خدایاو جاریستبا زبانهمه بر روزه هر که نیایشرا

میانبگذارند.اسقفیکهبرمرکبینشستهاستمتزلزلوبیم

.گیردمیهرلحظهفزونیاشواژگونی

تولستوی پی کهگیردمیاینپرسشدرذهنمخاطبشکل

بیان کند؟ خواهد میجوی چیست؟ چه چیزی را 

شبانمینا داستانموسیو یاد به موالیخودآگاه افتیمکه

بسزیباتربهرشتهتحریردرآوردهایهخاموشآنرابهشیو

 در و هادلاست بااندازدمیچنگ ارتباط که بدانند تا

.خواهدنمیگار،هیچآدابوترتیبیخداوند

 کتاب از دیگر جایی در چیست؟»تولستوی هنر این« بر

آوردنموضوعحقیقیهنری،بهوجودبرای»عقیدهاستکه

مردهنرمندبایدبرسطح ترینیعرفشرایطبسیارالزماست.

بینیعصرخویشجایداشتهباشدواحساسیراتجربهجهان

رغبت و باشد آنکرده انتقال فرصت و اشتیاق داشتهو را

کاری«.باشد،ونیزدریکیازانواعهنر،خداونداستعدادباشد

زعم به دیگرانیکه هممولویو و او هم اینینگارندهکه

بدون انحصاریو دیدگاه به که دارند و داشته وجود سطور
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ندوبراینعقیدهپایداراندمعترضانعطافمذهبیونرادیکال

کهدرخدمتمعشوق:

یبگودلتنگتخواهدیمهرچه،هیچآدابیوترتیبیمجوی

 تولستوی که »گویدیمهمانگونه هنرمند،: اثر امکانتفسیر

تفسیریکاثرهنریبهیاری»و«محالاست.یناپذیروامر

استعدادقبول»کهمفسرکندیمفقطاثباتالفاظوکلمات،

فاقدا«سرایتهنر اینینگارنده«ست.را بر نیز اینسطور

باوراستکهتفسیرآثارهنرینهتنهادربیشتراوقاتگرهی

تحمیلعالیقوسالیقگشایدینمازذهنمخاطبان بلکهبا

موجب را مخاطبان ذهن انفعال مفسر،

داستانشودیم تفسیر از لحاظ همین به .

نمایاندن به تنها کشیده دست مذکور

قابلییهاگوشه نگارنده زعم به که اثر از

.شودیمبسندهتوجهاست



 شروع داستان

ازانجیلمتیدرابتدایداستان،ییهاقسمتنویسندهبابیان

.جمالتیکهتاانتها،برهمهچیزسایهکندیمکارخودراآغاز

واندافکنده کرده تولستویبزرگصرفنظر نام از اگر شاید .

 تمایلیبهیآوازهدرگیرشهرتو نباشیم، داستانیادامهاو

تواندیمدرخودنبینیم.تمایلیکهتنهادلیلششروعداستان

بهداخلبکشدودستاز شروعیکهبایدمخاطبرا باشد.

سرشبرندارد.
 

 شکشمک

 از شخصیتکشمکمنظور اخالقی یا ذهنی درگیری ش،

است مغایرکداستان یا نشده آرزوهایبرآورده امیالیا از ه

داستانناشیمی در اسقفیکهدرحال«سهقدیس»شود. ،

 شنیدن از پس است ماهییهاصحبتمسافرت دچارگیر

شودیمعاطفییشکشمک به منجر کشمککه وشبین او

سهقدیس سپسکشمکشبا ناخدایکشتیو و سکاندار

نداشت،بنابراینناخداایهرارفایداص».کهدرنهایتگرددیم
رابرافراشتند،هابادبانهاملواندستوردادقایقیآمادهکنن.

راه به جزیره طرف به کشتی و چراخاند را سکان سکاندار
«افتاد.

 

 طرح

ی طرح داستانکمبحث در اساسی و پیچیده مباحث از ی

خواهدعلتگیردومیاست.خوانندهحوادثداستانراپیمی

رابداند.هاآنوقوع

 حاضر هافسانداستان آنای در و ولگاست منطقه از کهن

آلیشتککهبایاسقف رودیمکانجلبهصومعهسولووشکاز

افسانه کار بستر در است. داستان اصلی نویسی،شخصیت

خیلیازامورغیرقابلباوررابیانداشت.هرچندکهتوانیم

عقایدی مذهبیمآب، بخصوصعوام و میانعوام در گهگاه

 شودیمپیدا در هاافسانهکه هاآنیلنگههم شودینمرا

بیانخاطرات با نویسنده ماهییافت. صددگیر دیگراندر و

آناستتاطرحاصلیداستانخودرابهمخاطبانشبقبوالند

 البتهیکطرحیهاشاخصهکهیکیاز اصلییکیداستانو

باورپذیر همینقابلقبولو داستانیخوب،

 ت.بودنطرحاس

 

 فضاسازی داستان

کهییهایفضاسازویچتولستویبالئونیکالیه

را خود دستمخاطبان قابلتحسیناست،

 همراه خود با و کندیمگرفته مانند سفر».
عرشهلمیبود.بادموافقوهوامساعدبود.مسافرانرویخوب

چندنفرد خوردنبودند، ومشغولغذا گرهمنشستهیداده
 صحبت هم با و روکردندیمبودند اسقف وی. آمد عرشه

 طور پاکهمان و باال ییه تعدادرفتیمن شد متوجه ازی،
رو کنهیسیمردها اندستادهیایشتکش به یهاصحبتو

.«کردیمااشارهیهبهسمتدرکدهندیمگوشیریگیماه
 یکی»یا جُبهشونمردقدکوتاهیهکهکمرشخمیده است،

بایدکشیشیمی پیره، خیلیهم و پوشه صدبگم از بیشتر
سفیدیریش که پیره قدر اون سنداره. رنگهاشتهسال

صورتشمثلیه لبداره. به لبخند همیشه اما گرفته، سبز
یه اونمخیلیپیره. دومیبلندقدتره، فرشتهآسموانینورانیه.

 کهنه روستایی پهنشباالتنه ریش تیروشه. زرد ایهرنگ
رو قایق کمکشکنم، اینکه بدون نیرومندیه. مرد اون داره،
مرد خوشروئه. و مهربون هم اون برگردوند.. سطل یه مثل
سومبلندقامتهوریششمثلبرفسفیدهوتازانوشمیرسه.
قیافهعبوسیدارهوابروهاشهمآویزونه،بهغیرازیهپارچه

«پوشه.نمیایهبنده،چیزدیگکرکیکهبهدورکمرشمی
ازلحاظزمانیهمداستاندریکروزازصبحتاغروباتفاق

موضوعافتدمی این به جاهایی در داستان طول تمام در و

وماهبررفتمییکیهوارفتهرفتهروبهتار»اشارهشدهاست.
پدیباال یآب بود شده کدار به تا شد بلند اسقف یشتکه

«برگردد.


 دیالوگو  پردازی شخصیت

یی ها قسمتنویسنده با بیان 
از انجیل متی در ابتدای 
داستان، کار خود را آغاز 

. جمالتی که تا انتها، کند یم
 .اند افکندهبر همه چیز سایه 
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 است انسانی ساده، تعریفی در خواستکشخصیت با ه

 به پا مییصحنهنویسنده داستان و موردنشکگذارد های

انجاممی را نویسنده نظر از داستانیصحنهدهدوسرانجام

رود.بیرونمی

شخصیت حاضر داستان مورددر در خصوص به پردازی

وسهقدیسبهخوبیانجامداستان)شخصیتاصلی اسقف(

 است. یوهیشگرفته و مسافران اسقف،هاسیقدبرخورد با

ازاینهنرنویسندهاستییهاجلوهوالفاظ،هاواژهاستفادهاز

بیشترنمایشدهد.شودیمکهباعث میزانقداستاسقفرا

هاورفتارسهقدیس،موجبتقویتطرحگوییهمچنینساده

دهودرخدمتداستاناست.داستانبو

 ازسرگیرماهیمرد»برایمثال: دید،کالهشرا وقتیاورا
 هم بقیه شد. ساکت و وهایشانکالهبرداشت برداشتند را

 اسقفگفت: منفقط»تعظیمکردند. راحتباشید،دوستان.
«نیکگوشبدم.درهایاینمحرفاومدمبه

 دیگر جایی در »یا دست با تاجر گفت:مرد و کرد اشاره
راحتعالی» حاال کنید، نگاه و کنید لطف اگر ترجناب،

«تونیداونجاروببینید.می
بهنمونهزیراشارهکرد:توانیمدرخصوصسهقدیسهم

حرف» کم خیلی هم همدیگه با حتی بودن. ساکت بیشتر
زدندمی نگاه یکیشون همینکه منظورشروکردمی. بقیه ،
.ازاونیکهازهمهبلندتربود،سوالکردمخیلیفهمیدنمی

،اوناخمکردوانگارعصبانیباشهکنیمیوقتهاینجازندگی
چیزیزیرلبزمزمهکرد،امااونیکهازهمهپیرتربود،دست
اونوگرفتولبخندزد،بعدقدبلندهساکتشد.مردیکهاز

«بعدلبخندزد.:ماروببخشوگفتمیهمهپیرتربود،فقط


 زاویه دید

هاازهنویسندهـراویویاشخصیتکزاویهدیدمنظریاست

طورنگرند.اینمنظر،بهطریقآنبهداستانوحوادثآنمی

ف ساحت و ساحتچشم دارد: ساحت دو ساحتکعمده ر.

ر،ایدئولوژیوکآوردوساحتفرابهبارمی چشمنگاهیانظر

داستانیوجهه در را. «سهقدیس»نظر دیدیهیزاوهماز

دانایکلوهماززاویهدیداولشخصاستفادهشدهاست.

برایمثال:

طرفیقایتویوقت»دانای کل: به راهشتکقنشستو ی
هبلندبلندکرابشنودهاقدیسیصداتوانستمیافتاد،هنوز

.«کردندمیرارکشراتیاینیدعا

احتماالً»اول شخص: خودشفکرکرد: یهقایقهکهدارهبا
اماسرعتشخیلیبیشترازماست. دنبالماحرکتمیکنه.
خیلیدوربود.یکدقیقهقبلخیلیازمادورتربود،اماحاال

 نمیترنزدیکخیلی بادبانیشده. من چون باشه قایق تونه
میبینمنمی ما دنبال داره هست چی هر اما بهمون، تا آد
 ■.«برسه
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 «انتخاب سوپی»بررسی داستان کوتاه  

«یتامحمدیر»؛«هنریاُ»نویسنده

 
گرینبورویایالتکارولینایشهردر،پورترویلیامسیدنی

بهشهراوستینسفرکردو۹۱۱۱شمالیمتولدشد.درسال

دارودفترداراولینبانکملیشهراوستینبهعنوانتحویلدر

شروعبهکارکرد.



«ایجمالگنجه»ترجمه؛ «انتخاب سوپی»داستان 

سوپیروییکنیمکتدرمیدانمَدیسوننیویورکنشست

بازویشافتاد. یکبرگخشکروی کرد. نگاه آسمان به و

 راه دیرسیمزمستاناز او کهبایدهرچهزودتردانستیمو

ناراحتیروینیمکتجابنقشه با کند. اجرا شد.هایشرا جا

دوستانخوب و غذا با نرم و زندانگرم ماه سه احتیاجبه

.کردیمگونهسپریرااینشیهازمستانداشت.معموالً

 چون بود، وقتش حاال رویهاشبو

توانستینمنیمکتمیدانباسهروزنامههم

بنابراینتصمیمشرا خالصییابد. ازسرما

ب شروع فوراً و گرفت رفتن زندان هبرای

کرد.اشنقشهبررسیاولین

بود،دریکرستوانسطحایهسادینقشه

 شام خوردیمباال سپسبه وگفتیمهاآن، ندارد پول که

هاآن خبر را کردندیمپلیس راحت و ساده هیچ. بدون

نیمکتشرارهاکرد،آهستهبهراهافتاد.دردسری.بااینفکر

چیزینگذشتکهبهیکرستواندربرادویرسید.آه!خیلی

و ایستاد مغازه ویترین جلوی دید، ششم خیابان بود. عالی

فقط نگاهیبهداخلآنانداخت؛همهچیزتمیزوبراقبود.

پیداستیبایم رستوان در آنوقتیکمیز بنشیند. و کند

تنها مردم نشست می وقتی چون بود. راه روبه چیز همه

،کتوپیراهنشراببینندکهخیلیکهنهنبودند؛توانستندیم

.راجعبهسفارشغذافکرکرد.دیدینمهیچکسشلوارشرا

وقتیکهسوپیوارد اما بایدخوبباشد. اما خیلیگراننه؛

افتضاحیهاکفشوارکثیفوکهنهورستوانشد،گارسونشل

بهاوکمککرداگرفتواوریقهیقویییهادستاورادید.

که بود مجبور حاال ببیند! خیابان در را خودش دوباره که

اوتوانستندیمهمهدیگریبکشد.ازبرادویگذشتوینقشه

برداشتوبهطرفشیشه آراموبادقتسنگیرا ببینند. را

مردمبهآنطرف پرتکرد.شیشهباصدایبلندیشکست.

دویدند.سوپیخوشحالبودچونمقابلشیکپلیسایستاده

حالیکه در درجیبششیهادستبود.سوپیحرکتنکرد.

 لبخند و ایستاد .زدیمبود، اندیشید: خود زو»با دربه دی

پرسید«زندانخواهمبود. کیاین»پلیسبهطرفشآمدو

کرد؟ «کارو گفت: بودم.»سوپی پلیس«من دانستیماما

 کاری چنین که کنندیمکسانی پلیسستندیاینم، با که

 فرار به پا بلکه کنند، درگذارندیمصحبت درست همین.

دیدکهدر بهحالدویدنبودموقعپلیس،مرددیگریرا تا

سوپی پرداخت. او تعقیب پلیسبه بنابراین برسد. اتوبوس

وایهلحظ کشید سپسراهشرا کرد. تماشا را اینصحنه

 عصبانی داشت دیگر بدشانسی. بازهم آنشدیمرفت؛ اما .

کرد: فکر خودش با دید. کوچکی رستوران خیابان طرف

وواردشد.«عالیه!»

شیهافشککسمتوجهشلوارواینبارهیچ

خوشمز شام هنشد. بهای شام از بعد بود

گفت:وگارس لبخند با و کرد نگاهی ن

دانید،منهیچپولیندارمپلیسراخبرمی»

«.امخستهکنید.زودباشیدچونخیلی

 هی،»گارسنجوابداد: پلیس. پلیسبی

«جو!

بهقپیشخدمتدیگریبهکمکاوشتا توباهمسوپیرا

 خیابان زمینداخل نقش سوپی کردند. پرت باسرد شد.

نرمش و گرم زندان با بود عصبانی برخاست، جا از سختی

هنوزخیلیفاصلهداشت؛واقعاًناراحتبود.دوبارهبهراهافتاد.

ایستادهبود.کمیایهیکزنزیبایجوانمقابلویترینمغاز

طرف جوانترآن زن به سوپی داشت. پلیسقرار یک هم

.بالبخنداززندعوتدیپایمکشد؛دیدکهپلیساورانزدی

زنقدریفاصلهگرفتوبادقت همراهیکند. کردکهاورا

بیشتریشروعبهتماشایویترینمغازهکرد.سوپینگاهیبه

زن پلیسانداخت.سپسدوبارهشروعبهصحبتبازنکرد.

سوتوانستیم کند. خبر پلیسرا دقیقه عرضیک پیدر

درهایزندانرامجسمکرد،اماناگهانزنبازویاوراگرفت

 گفت: خوشحالی با گیالس»و یک شرط به خوب بسیار

پلیسمتوجهنشدهراهبیفت. تا سوپیبیچارهباو«مشروب،

افتاد. راه به بود گرفته را بازویش هنوز که جوان زن

افتادهسرپیچبعدیازدستزنپابهفرارگذاشت.بهوحشت

پیشخدمت دیگری به کمک او 
ت و با هم سوپی را به قشتا

داخل خیابان سرد پرت 
 کردند. سوپی نقش زمین شد.
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 اندیشید: خود با نخواهم»بود، زندان به هرگز وضع این با

تئاترهای«افتاد. که خیابانیرسید به و افتاد راه به آهسته

پولداریهاآدمزیادیآنجابودند،یهاآدمزیادیدرآنبود.

 سوپیبگرانیهالباسبا بهزندانستیبایمها. کاریکندتا

 میدانخواستینمبرود. نیمکت روی دیگر یکشب حتی

 یکسرکند.مَدیسون به چشمش ناگهان بود. شده کالفه

وصداپلیسافتاد.شروعکردبهآوازخواندن،فریادزدنوسر

؛اماپلیسپشتشافتادیمکارگراشنقشهکردن.اینبارباید

زیادی»رابهاوکردوبهمردیکهنزدیکشایستادهبودگفت:

خودشباشه.خورد حال به بذار خطرناکنیست؛ اما اما«ه،

دیافتادهمینوقتچشمسوپیداخلمغازهبهمردرستدر

درکناردرگذاشتوبهاییداشت.کهچترگران مردچتررا

سیگاریبیرونآورد.سوپیواردمغازهشد،چتررابرداشتو

چتر»آهستهبیرونآمد.مردبهسرعتدنبالشآمد.وگفت:

خبر»سوپیجوابداد:«مالمنه. راستی؟پسچراپلیسرا

جاست.یکنینم آن پلیس باش زود «؟

اشتباهازمن»صاحبچترباناراحتیگفت:

رستوران یک از را آن صبح امروز است.

اگر خوب معذرتبرداشتم. شماست مال

«.خواهمیم گفت: مال»سوپی که البته

«منه. صاحبچترشدهاآنپلیسمتوجه .

دور سرعت کمکبه به پلیسهم و شد

ازخیابانردشود.حاالدیگرخواستیمدخترجوانیرفتکه

انداختوشروعکردبه دور چتررا عصبانیبود. سوپیواقعاً

بهخواستیم.درستحاالکهاوهاسیپلبیراهگفتنبهوبد

جابفرستند.دیگراورابهآنخواستندیهانمآنزندانبیفتد،

اشخانهبهطرفمیدانمَدیسونودیرسینمعقلشبهجایی

ایستاد. ناگهان پیچ یک سر اما افتاد. راه به نیمکت یعنی

جادروسطشهریککلیسایقدیمیزیباوجودداشت.ازاین

صدایموزیکیپنجرهمیانیک مالیمو نور صورتیرنگ،

 بیرون درآمدیمدلنشینی ماه همه. بود. آسمان جاباالی

ساکتوآرامبود.برایچندلحظهکلیسایدهبهنظرشآمد

اندخت. گذشته خوش روزهای یاد به را سوپی و

در قشنگی چیزهای و دوستان مادر، که روزهایی آن یاد

رو بعدبهیادزندگیامروزشافتاد. زهایپوچ،زندگیداشت.

سپسناگه.رفته..بادرویاهایبر شگفتو انگیزانیکچیز

راتغییردهدواشیزندگاتفاقافتاد.سوپیتصمیمگرفتکه

وکارپیدارومیمفردابهشهر»باشد.باخودگفت:ایهآدمتاز

مهمیکنمیم آدم کرد. خواهم پیدا خوبی زندگی دوباره .

باید..شومیم عوضخواهدشد. چیز همه روی«.، دستیاز

کرد احساس رابازویش اطرافش سرعت به و پرید جا از .

نگریست.پلیسیمقابلشایستادهبود.

«؟یکنیمتواینجاچه»پرسید:

«هیچی.»سوپیپاسخداد:

«پسبامنبیا.»پلیسگفت:

در زمستانرا فردایآنروزسوپیفهمیدکهبایدسهماه

زندانبگذراند.



بررسی داستان

راوی انتقاد از شرایط اجتماعی و نظام حاکم بر  -0 

.جامعه را دارد

خالف هر صرفاً که این دلیل اوخانیببرکاری بودن مان

انسانیتابهحالخالفینکردهباشد،ولینیست،ممکناست

اوهمجاییبرایخوابندارد.

درمثال: خودشرا برادویگذشتو از

مغازه ویترین جلوی دید، ششم خیابان

ایستادونگاهیبهداخلآنانداخت؛همه

اوراتوانستندیمچیزتمیزوبراقبود.همه

برداشتو دقتسنگیرا با آرامو ببینند.

صدای شیشهبا بهطرفشیشهپرتکرد.

بلندیشکست.مردمبهآنطرفدویدند.سوپیخوشحالبود

در چونمقابلشیکپلیسایستادهبود.سوپیحرکتنکرد.

.زدیمدرجیبشبود،ایستادولبخندشیهادستحالیکه

پلیسبه«دیدرزندانخواهمبود.بهزو»باخوداندیشید:

من»سوپیگفت:«کیاینکاروکرد؟»طرفشآمدوپرسید

پلیس«بودم. ،کنندیمکسانیکهچنینکاریدانستیماما

فرارستندیاینم به پا بلکه کنند، صحبت پلیس با که

دیدگذارندیم دیگریرا مرد درستدرهمینموقعپلیس، .

تا بنابراینپلیسبهکهدرحالدویدنبود اتوبوسبرسد. به

سوپیلحظ پرداخت. کرد.ایهتعقیباو تماشا اینصحنهرا

سپسراهشراکشیدورفت؛بازهمبدشانسی.

.داستان طنز گروتسک است -9

ژانر داستانطنز طنز ویژگی است. ویژگی یک نیست،

 "موقعیت" واقع در دهدیمنشانانسانرایچرخهاست.

+ مردم ترکیبموقعیتگروتسک: ندارد. خود هویتیاز که

=موقعیتگروتسکهاآنرفتار

نیست، یک ویژگی  طنز ژانر
است. ویژگی طنز داستان 

است. در واقع  "موقعیت"
 دهد ینشان م انسان را ی چرخه

 که هویتی از خود ندارد.
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مثال:

او کمک به دیگری پیشخدمت

بهداخلفشتا توباهمسوپیرا

سوپی کردند. پرت سرد خیابان

جانقشزمین از سختی با شد.

زندان با بود عصبانی برخاست،

فاصله خیلی هنوز نرمش و گرم

ناراحتبود.دوبارهبهداشت؛ واقعاً

ایستادهایهراهافتاد.یکزنزیبایجوانمقابلویترینمغاز

بود.کمیآنطرفترهمیکپلیسقرارداشت.سوپیبهزن

.بالبخنداززندیپایمجواننزدیکشد؛دیدکهپلیساورا

زن همراهیکند. را او که دعوتکرد

دقتبیشتری با گرفتو قدریفاصله

کرد. مغازه ویترین تماشای به شروع

سپس پلیسانداخت. سوپینگاهیبه

زن دوبارهشروعبهصحبتبازنکرد.

پلیستوانستیم عرضیکدقیقه در

را زندان درهای سوپی کند. خبر را

اما رامجسمکرد، ناگهانزنبازویاو

بسیارخوببهشرطیکگیالس»گرفتوباخوشحالیگفت:

پلیسمتوجهنشدهراهبیفت. تا سوپیبیچارهباو«مشروب،

افتاد. راه به بود گرفته را بازویش هنوز که جوان زن

 

است که تنها تکیه بر  یا روایت به گونه ی وهیش -3

 و اشارات ظریف دارد. ها نکته

۹- بازیر-۸مدرن.یاعدمجامعه-۹تنهاییانسانمدرن.

 گذاشتنقراردادهایاجتماعیمدرندیگر انسانتواندینمپا

خودبرسد.یخواستهمانندگذشتهبه

میدانمَدیسوننیویورکمثال: سوپیروییکنیمکتدر

یکبرگخشکرویبازویش نشستوبهآسماننگاهکرد.

را زمستاناز افتاد. دیرسیمه او بایدهرچهدانستیمو که

هایشرااجراکند.نقشهزودتر

جاشد.احتیاجبهسهماهزندانباناراحتیروینیمکتجاب

شیهازمستانگرمونرمباغذاودوستانخوبداشت.معموالً

.کردیمرااینگونهسپری

چون حاالوقتشبود، سههاشبو روینیمکتمیدانبا

 هم بنابراینتوانستینمروزنامه یابد. خالصی سرما از

شروعبهبررسی برایزندانرفتنگرفتوفوراً تصمیمشرا

کرد.اشنقشهاولین

هسادینقشه شامای باال سطح رستوان یک در بود،

پلیسهاآنکهپولنداردوگفتیمهاآن،سپسبهخوردیم

 خبر اینکردندیمرا با راحتبدونهیچدردسری. و ساده .

نیمکتشرارهاکرد،آهستهبهراهافتاد.فکر



تدای داستان بآمیز از ا راوی با استفاده از لحن طعنه -9

 .پردازد یمبه خلق جهان گروتسک 

برادویرسید.مثال: چیزینگذشتکهبهیکرستواندر

مغازه جلویویترین دید، ششم خیابان بود. عالی خیلی آه!

براق همهچیزتمیزو نگاهیبهداخلآنانداخت؛ ایستادو

فقط کندوبنشیند.ستیبایمبود. یکمیزدررستوانپیدا

چون بود. راه روبه چیز آنوقتهمه

ت مردم نشست می نهاوقتی

،کتوپیراهنشراببینندتوانستندیم

هیچ نبودند؛ کهنه خیلی کسکه

 سفارشدیدینمشلوارشرا به راجع .

باید اما نه؛ خیلیگران کرد. فکر غذا

وارد سوپی که وقتی اما باشد. خوب

و کثیف شلوار گارسون شد، رستوان

دید.یهاکفشکهنهو اویقهیقویییهادستافتضاحاورا

گرفتور خیابانا در خودشرا دوباره که کمککرد او به

ببیند!



دروغین در سایه قراردادهای  یها نقشهاجرای  -6

 اجتماعی.

طریق از ییهانقشهراوی کشدیمکه یهیسادرخواهدیم،

قرادادها،دروغیراراستجلوهدهدتاجاییگرمبرایخواب

پیداکند.

مردچتررادرکناردرگذاشتوسیگاریبیرونآورد.مثال:

آمد. بیرون آهسته برداشتو را چتر شد، مغازه سوپیوارد

 وگفت: سوپی«چترمالمنه.»مردبهسرعتدنبالشآمد.

 داد: »جواب خبر پلیسرا پسچرا زودیکنینمراستی؟ ؟

اشتباهاز»صاحبچترباناراحتیگفت:«جاست.باشپلیسآن

خوب یکرستورانبرداشتم. از آنرا صبح امروز مناست.

«.خواهمیماگرمالشماستمعذرت که»سوپیگفت: البته

شد.صاحبچتربهسرعتدورهاآنپلیسمتوجه«مالمنه.

ازخواستیمشدوپلیسهمبهکمکدخترجوانیرفتکه

خیابانردشود.

 هنر است. فلسفه و ی حوزهداستان در  -5

ای بود، در یک رستوان  ساده ی نقشه
ها  ، سپس به آنخورد یسطح باال شام م

ها پلیس را  که پول ندارد و آن گفت یم
. ساده و راحت بدون هیچ کردند یخبر م

نیمکتش را رها  دردسری. با این فکر
 کرد، آهسته به راه افتاد.
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همخوانیوعدمتناسب)بیندروغوراست(آنچهانتظارنا

.دهدیمداریمباآنچهرخ

مثال: و شلوار هیچکسمتوجه بار نشد.شیهاکفشاین

خوشمز باایهشام و نگاهیکرد گارسن به شام از بعد بود

 گفت: خبرمی»لبخند پلیسرا ندارم پولی هیچ من دانید،

 خیلی چون باشید زود داد:«.امخستهکنید. جواب گارسن

جو!» هی، پیشخدمتدیگریبهکمکاو«پلیسبیپلیس.

پرتکردند. سرد داخلخیابان به همسوپیرا با شتاقتو

شد.باسختیازجابرخاست،عصبانیبودسوپینقشزمین

ناراحتبازندانگرمونر مشهنوزخیلیفاصلهداشت؛واقعاً

یکزنزیبای افتاد. بهراه دوباره بود.

مغاز ویترین مقابل هجوان ایستادهای

طرف آن کمی پلیستربود. یک هم

قرارداشت.سوپیبهزنجواننزدیک

 را او پلیس که دید بادیپایمشد؛ .

را او که کرد دعوت زن از لبخند

ریفاصلهگرفتوهمراهیکند.زنقد

تماشای به شروع بیشتری دقت با

به نگاهی سوپی کرد. مغازه ویترین

زن پلیسانداخت.سپسدوبارهشروعبهصحبتبازنکرد.

سوپیتوانستیم کند. خبر پلیسرا دقیقه عرضیک در

درهایزندانرامجسمکرد،اماناگهانزنبازویاوراگرفت

 گفت: خوشحالی با گیالسبسیار»و یک شرط به خوب

پلیسمتوجهنشدهراهبیفت. تا سوپیبیچارهباو«مشروب،

زنجوانکههنوزبازویشراگرفتهبودبهراهافتاد.



 حس بالتکلیفی در خواننده ایجاد شده است. -7

 مخاطب داستان پایان داندینمتا جای"سوپی"باآلخره از

یانه.شودیمگرمبرخوردار

توباهمسوپیفپیشخدمتدیگریبهکمکاوشتامثال:

شد.باسردپرتکردند.سوپینقشزمینرابهداخلخیابان

نرمش و گرم زندان با بود عصبانی برخاست، جا از سختی

هنوزخیلیفاصلهداشت؛واقعاًناراحتبود.دوبارهبهراهافتاد.

ایستادهبود.کمیایهیکزنزیبایجوانمقابلویترینمغاز

طرف جوانترآن زن به سوپی داشت. پلیسقرار یک هم

.بالبخنداززندعوتدیپایمکشد؛دیدکهپلیساورانزدی

زنقدریفاصلهگرفتوبادقت همراهیکند. کردکهاورا

بیشتریشروعبهتماشایویترینمغازهکرد.سوپینگاهیبه

زن پلیسانداخت.سپسدوبارهشروعبهصحبتبازنکرد.

سوتوانستیم کند. خبر پلیسرا دقیقه عرضیک پیدر

درهایزندانرامجسمکرد،اماناگهانزنبازویاوراگرفت

 گفت: خوشحالی با گیالس»و یک شرط به خوب بسیار

پلیسمتوجهنشدهراهبیفت. تا سوپیبیچارهباو«مشروب،

افتاد. راه به بود گرفته را بازویش هنوز که جوان زن



نویسنده از آیرونی استفاده  -0

 کرده است.

ازگروهفلسفهویحوزهدرآیرونی

بارزترینویژگیآن، پارادوکساست.

 "تضاد واقعیت و رویا است."
دربافتمتن تنها آیرونیتوانیمکه

راتشخیصداد.تکنیکآیرونیبا،بار

طنزاست.

برایچندلحظهکلیسایدهبهنظرشآمدوسوپیرامثال:

بهیادروزهایخوشگذشتهاندخت.

روز آن دریاد قشنگی چیزهای و دوستان مادر، که هایی

روز بعدبهیادزندگیامروزشافتاد. هایپوچ،زندگیداشت.

بر شگفترفته.بادرویاهای یکچیز سپسناگهان انگیزو

راتغییردهدواشیزندگاتفاقافتاد.سوپیتصمیمگرفتکه

وکارپیدارومیمفردابهشهر»باشد.باخودگفت:ایهآدمتاز

مهمیکنمیم آدم کرد. خواهم پیدا خوبی زندگی دوباره .

باید.....شومیم همهچیزعوضخواهدشد. روی«، دستیاز

را اطرافش سرعت به و پرید جا از کرد. احساس بازویش

نگریست.پلیسیمقابلشایستادهبود.

«؟یکنیمتواینجاچه»پرسید:

«هیچی.»سوپیپاسخداد:

«پسبامنبیا.»گفت:پلیس

در زمستانرا فردایآنروزسوپیفهمیدکهبایدسهماه

 ■زندانبگذراند.

به زن جوان نزدیک شد؛ دید که سوپی 
. با لبخند از زن دعوت دیپا یپلیس او را م

کرد که او را همراهی کند. زن قدری 
فاصله گرفت و با دقت بیشتری شروع به 
تماشای ویترین مغازه کرد. سوپی نگاهی 

 به پلیس انداخت.
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 «تختیپا ییرایتاالر پذ» رمان نگاهی به 

 «محمودخلیلی»؛«محمدعلیگودینی»سندهینو

 

 .نندک یخر داغ مید اما آ یباب مک یدر این تاالر، بو
سندهینو/تختیپاییرایپذتاالر:تابکمشخصات محمد:

ناشر/ینیگودیعل شمارگان/مهرسورهانتشارات: :۹۹۱۱

قطع/نسخه صفحاتتعداد/یرقع: :اولچاپ/صفحه۸۹۹:

پنجمچاپ:حاضرچاپ/۹۸۱۱

ا مداوم بیحضور موجود موقعین در )خر( یهاتیآزار

،چنانییروستایهاتبهخصوصدرصحنهیمختلفاینروا

دائمیشگیهم نیزکاستیو آن نقد تیتر در ناخودآگاه ه

ام یافت. یحضور ایسکدوارم یاز نرنجد، موضوع حتین

سنده.ینو

 خالصه کتاب:

براتیعلغالم ی،علفرزند

یازادهروستا خانوادهکاست با اشه

ویعلشاملپدرومادروبرادرشچراغ

میتاجدولت،نیهاسهخواهرشبهنام

زندگ ماه تاج و پسازکیمیتاج ند.

گریهدکانیی،روستا۹۸۱۹بهمن۹دریاعالماصالحاتارض

نندکیدامیستباهماختالفونزاعپیسرآناننیباالکیمال

پاره امیاو و شغل طمع به آنان سمتکاز به بهتر انات

برند.یتختهجوممیپا

هدرکنمهاجراناستیازایکینوجوانمایراویعلغالم

ماجراها ایطولداستانبه در پایرخداده تختنگاهیرانو

تختیند(.اودرپاکیهفقطنگاهمکدینکوشنمندو)فراکیم

یندجزآموختنحرفهوصنعتکیمیارکشودوهریبزرگم

ویهآک داشتهباشد. پاینده انیمیاندورانسربازیپساز

رانوسرگرداناست.یتختحیارفتنازپایماندن

شنودیمیاسهخطیدویاتیتنهاروایخوانندهاززبانراو

فرهنگیهقم،جشنوارهیضی،حادثهف۱۹خرداد۹۹هواقعهک

هنهکاستیعیوقاهانیارازازآنجملههستندویوهنرش

نوکبلیراو گریسندهیه، و جسته یمحترم به هاآنخته

پرداختهاست.



 مایه داستان: نگاهی به درون

انییمهاجرتروستا"یردهاستبهتراژدکوششکینیگود

ازسرتأملداشتهباشد.اوینگاه"آنیمنفوعواملوتبعات

خیزدنبهتارکندباناخنکیدرصفحاترمانخودتالشم



اثرخو یمعاصر، مرتبتو ببخشدامایتباالتریفکیشرا

نکنزبانالیهبااکشدهاستییگودهیجازوبریرایچناناس

تدرستازیرواحتییکخودیهادامازخواستهکچیبهه

دهاست.یمهاجرت،نرسیاماجر

ینو با قطعاتتارکیوالژکسنده از میه جایخ به یسازد

ینسلفعلیغلتدوبرایمییگومبهمیبیبهسراشیروشنگر

متک حافظهأه یخیتاریسفانه شدت به و زیگرتابکندارد

ا هیاست، به اطالعات خرده نقطهین دریچ و کروشن

تاریدرست منتهیاز معاصر یخ رمان شد. ۸۹۱نخواهد

پایتخت»یاصفحه پذیرایی نه«تاالر ،

تار صادق و کامل نهیروایت و است خ

مهاجران.یاملزندگکروایت

تعل نوینبود خلقیق: با سنده

ماستییهاصحنه ازیکی)یبنددر

راوکیهامحل تالشیار شدت به )

داستانچنگیندبهتعلکیم قالزمدر

پا اما تعلیایهاهیبزند گونهین به یاق

بودنکسستاست نبودنآنتاثیه یریا ندارد.کدر لاثر

یبندماست نماد رژیمخفالتکیتشیکظاهراً شاهیضد م

کاست همساحتیه تحولدر استویاز عاجز ازگانخود

یهیسا اترسدیمآنان چگونه حال تشی، کین خواهدیمالت

علی راوی نوجوان ما یکی از این  غالم
مهاجران است که در طول داستان به 
ماجراهای رخ داده در ایران و پایتخت 

کند و )فراوش نکنید که فقط  نگاه می
 کند(. نگاه می
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یسوالوشگفتیروتحولجامعهشود،جاییمنشاءاثردرتغ

دارد.

سو تالشیدیاز خوانندهیهمراهیبرایراویهاگر با

میعق یم چرا طکماند در نویروایه داستان، یسندهیت

ه چیمحترم همراهیایبرایوششکگونه ایجاد حسیو جاد

ند.کیوخوانندهنمینراویبیپندارهمذات

خیخال عناصر از گودیبودن بلند داستان ،ینیال:

همان حستعلکگونه از خیقخالیه عنصر زیالنیاستاز

یاوکنجکجادحسیایبرایچتالشیماندهاستوهبهرهیب

شود.یدهنمیدرخوانندهد

رس پنجم چاپ به حاضر رمان وجودیگرچه اما است ده

بستیاصلیرازهیبزرگدرشیهانقص آنوعدمچفتو

مبیماجراها ایش، استین موضوع هکن

توسطخوانندگانادبینرمانیا اصالً ا

 و نشده علتیدوستخوانده به ضعفا

اند.دهیبهنقدآنندیازیار،نیبس

استفاده امیعدم از اناتکدرست

گو از استفاده محلیموجود: شایش دی،

برا جغرافیاخوانندهیبتواند ییایدر

دامامخاطبعامیجادجاذبهنمایخاصا

برخک عباراتآشناکیهبا اثردورکییلماتو از املندارد،

معنانشدهاست.یلغاتناآشنادرپاورقیههمهکشودچرایم

برخیبرخییغلطامال نادرستاز استفاده عبارات،یلغات،

مختلفازیهاشینگویزبانودستوپازدنبیچندپارگ

نرماناست.یگرنقاطضعفاید

تمر بکعدم و بیتوجهیز متن: درینویدقتیبه سنده

نشانیاپاره موارد تمریدهندهاز و توجه وکعدم دریز

ایتحرهنگام ایهکافتدیاتفاقمینعملدرصورتیراست.

ط یداستاندر طولچندسالیچندمقطعمختلفو در ا

گسیمتوال شود. حاصلهمینوشته متن، شدن نجدایخته

یهاازنوشتهاست.بهنمونهیسندهودورشدنوینوافتادن

د:ینکرتوجهیز

درحالپختنیبیهبکندکیسندهعنوانمینو۹۹درص

تنور خانه در دینان با و یاست ورود هابچهیبارهیکدن

هاهیرونتاامنیبییاینسرمابیایتویمجبوربود»د:یگویم

سندهمحترمبهیالزماستنو«تان؟یفتندازپیبینطورریا

هکیبیپاسخدهد:بشودیمجادیهدرذهنخوانندهاکیسوال

تنور خانه ازیدر چگونه است، بوده نان پختن حال در

 نخبردارد؟یهابامامورزبچهیبوگریرونوتعقیبیایقضا

ص وقت۹۱در مهاجرتمیداشیداستان، از دیگویمال

سندهمحترمینو«مالیدهانداشیزلزدتویبیناگهانب»

رفتیبیب»هدرصفحهقبلگفتهاستکردهاستکفراموش

نگفتهاست!!یزیوهنوزازبرگشتناوچ«نهروبهتاپوخا

 ی غلط از عبارات و اصطالحات: استفاده

انهی:نشستهنشسته:)اگرقراراستازاصطالحاتعام۱ص

محل بایو شود میاستفاده نوشته ید ونکشد یسُرّه ونکا

(زهیخ

برقیزیازشدتتمیعنیزدیوَشم)زد:ی:ورشم۹۱ص

زد(یم

 ۹۹ص ۹۹و ۱۸و پارس دک: یرگاهیردن؛ هکاست

گانگانیاربکنآشینتوهیزبانبهایسندگانمحترمپارسینو

اریناختیگزیجایردهاماواژهکوتکس

صداردهک و یاند عوعو واقیسگرا ا

ردن(کسندونهپارسینویواقم

 ۹۸ص شده: آروت نوشتهیبا): د

عوریم یشد شده یعنیت وکپر نده

لخت(

خا۹۹ص پوزم و سر )درکی: بود:

د مکاصطالح آورده پوز یو هکشود

زیوپوزنکراستدکنجاسروپوزنوشتهشدهاماالزمبهذیا

 مقام میناکدر گفته مقابل طرف به ویه خودشود به نه

شخص!(

یهمعناکدرستاست)ده:یپاچهورمالیها:عمله۹۹۹ص

ورمال یپاچه پاچهکیسانکیعنیده باالیه را خود شلوار

پاچهورمالزده اصطالحیانداما مقامهکاستیجیرایده در

حقهیتوه افراد به نن اهل و میباز گفته نهیرنگ و شود

(یساختمانیارگرانسادهک

سکاندناندولتحراماستوهرمگفتهیازقد»:۹۹۹ص

د شدهیبخورد جدی)ا«وث المثل ضرب ین در جز تابکد

دهوخواندهنشدهاست!یدینامهوفرهنگچلغتیشان،درهیا

سنباشد(.کمبههمهیبلتعمهقاکشاءالهوان

امال رفته۹۱ص:ییغلط گر: عمله تهران )رفتهیاند اند:

آورد۹۹۱ص-(یعملگ بهمنیآورد):ینکبهمنقالبی:

(ینکغالب

برا۹۹۹ص داری: یخودمانآبرو استیاول)م: هکنبار

بهصورت را یدیسیجدانوآبرو بیبدترکدموچقدرزشتو

است(

 ب۹۹۹ص )بیانظباطی: مواردیانضباطی: و ای( نیاز

 دهشدهاست.یاردیتاب،بسکدستدرسراسر

آیا به راستی به کار بردن این لغات و 
ناپذیر  اصطالحات جزء الزم و تفکیک

توان با رفتار  ادبیات است یا می
ناشایست افراد شخصیت ایشان را 
نشان داد و از به کار بردن کلمات 

 زشت پرهیز کرد؟
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اغالط نگارشی:

نم:کیتهبسندهمکرچندنکبهذ

آباد۹۸ص و مردم عاقبتهمه خدا خی: به بیرا ند:کر

میبا) نوشته عاقبتآبادید خدا خیشد به مردمشرا ریو

ند(ک

گردن۹۸۱ص و مستبود درشتبود. بود. اسبقرمز :

نم(کیوتمکدومنسیشمانظربده)شبود.ک

استفاده از کلمات رکیک:

عدماستفادهیربرایزمانندتصاویشددرنوشتهنیاشمک

ازبوقاستفاده اکازفحشوناسزا ینحالمحمدعلیردبا

اینیگود دستانبازعملیدر استبهکنقسمتبا صرده

ینکنگاه۹۹۱ عرویستینیپخچلغوز...»م: زرتزرتش... م...

ومهدرمتنیلماتداخلگکیتمام)«ندقرمساق...کیزمیت

تابموجوداست(.ک

نلغاتواصطالحاتجزءالزمیاربردناکبهیابهراستیآ

ستافرادیتوانبارفتارناشایامیاتاستیرادبیناپذکیکوتف

بهیتایشخص از نشاندادو بردنکشانرا لماتزشتکار

یپره شاکز نویرد؟ نید محترم برخیسنده مانند دوستانیز

ارخودکینینچنیلغاتایریارگکندبابهکینوقلمگمانم

ند؟!کیمیکمحضنزدییستوواقعگرایرابهرئال

ست!:یمنیهتنظکیاستفادهازطنز

داند!یرانمیارکلمهخرابکیلوحمامعناسادهیراو -

ردممتوجهمنظورشکرکهرچهف»د:یگویچونم

شا منظورشنشدم... ید ناشاک... شبیار ستسرباز

بوده شدتشاستقبل از سرباز روک... طاقتیم

ریاوردهن توی... بود (۹۹۹)ص«شلوارخودشیده

نویگو فراموشیا محترم استکسنده کرده یراوه

ند!!کیمیتختزندگیچندسالاستدرپا

بخش - یدر سخنان داستان، مجلسینمایکاز نده

وقهرمان«ردکداصالحینمردمرابایا»آمدهاست:

م پشتیب»د:یگویداستان رفت دستم اراده

م راست سناتور بایگردنم.. یگفت یبرارفتمیمد

«.اصالح

-  ص و متن ۸۱۹در است: تختیپایاهال»آمده

یبدان پارکد پاریوکه پارینک، فقطیوکست،

یراستدرداستانکالزمبهذ«!اتوباناستیکاسم

خالک فیه و طنز هرگونه ویاهکاز حسابشده

ینیریبهشکیمکها،نهتنهاینطنازیاستایجد

تاکبلکندینموحالوتداستان یکهسطحآنرا

آورد.ینمییمزهپایبکلکوشیلودگ

بی دقتی در شخصیت پردازی:

نو شخصیگرچه دارد تالش راویسنده خوبیت به یرا

بررسکیمعرف جهات تمام از و برخینمایرده در اما ید

تمامبخش از نتوانسته درستکامیها به دقتیانات با و

هکنجوانچشموگوشبستهیهاکیاندبهگونهکاستفاده

خرابیمعناحتی کواژه را پاداندینمار لوحکیو ساده یو

پاییروستا تا دارد، پایرا و رقص مراسم دریوبکان زنان

یهخوانندهکدهدیصمیتشخحتیماندویمیمراسمعروس

تقل به گرچه یزن، معروفمیخوانندهیکد امایزن خواند

آوردوبهقولخودشیاورادرمیزنانهینخواندهاداهایح

(۸۹۱دبهصینکرجوع)«!اصلیهمانخوانندهنیع»

درگینو چنان محترم روایسنده نیر و خیتاریمهیتنصف

یم فراموشمکشود راوکیه وداستانسالیند هاستپدر

هاآنییهجداکیدهاستدرحالیخودراندیمادروخانواده

عالوهبرتهکننیرشدهبود.ایارغمبارودورازانتظارتصویبس

یا ضعفنوکن نشانگر معرفیه پرداختو در درستیسنده

سندهباقهرمانداستانشیهنوکدهدیتاست،نشانمیشخص

 ■ندارد.یاملکییزآشناین
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 «بریلروباه و دوشیزه » یادداشتی بر داستان 
 «علیپاینده»؛«کاترینمنسفیلد»نویسنده

 

ینکها ازبریل زهیدوش گرم، چندان نه و بود صاف هوا

وسرحال بود داشت،خوشحال گردن دور را خود خز ییقه

گردن دور را یداشتن دوست کوچک وانیآنح هم باز چون

ظهرکردمی حس ودخ از بعد روز . که همان از را آن بود

آن محکم بود. تکانده نشراینفتال گرد و آورده رونیب عبهج

براق و دهیکش برس را اش،اییشهش زیر چشمان کردن با

را یگرزندگید با!باریز چه بود. دهیبخش آن به دوبارهیاتیح

مستانه دیدمی روباهش زیر چشمان در چشمک او به که

آن یا .زدمی  .کردمی حس چپش گوش کنار را وروجک!

یکشنبه گردشروز یبرا جعبه از آمدن رونیب ذوق ازییگو

کیموز گروه که یپارک در .گردشگنجیدنمی خود پوست رد

اجرا کنسرت مردمیبرا آن در لیتعط یروزها در ،یفرماندار

دوشکردمی بری هر که یمکتین یرو بریل زهی. آن کشنبه

یرو.پرداخت آشنا شهیهمهایصحنه یتماشا به نشست،می

تر،تمام چه هر جانیه و شور با یرنگ،نوازندگان سبز یکوس

.نواختندمی را یشگیهم هایسمفونی

 ،رفتندمی و آمدندمی مردم او اطراف در

هم  یفرصت و کردندمی یاحوالپرس با

برا .یافتندمی گریکدی دنید یدوباره

 مختصر که یکسان با زینبریل زهیدوش

داشت، با اینایآش ایهکلم چند آنان

 مکتین یرو ترهامسن.کرد بدل و رد

عج بودند. نشسته  کی از انگار داشتند. یبیغر و بیظاهر

 باشند. آمده رونیب زدهیکپکانبار

 گوش و کردمی .تماشاگذشتمی خوش بریل زهیدوش به

 ای مضحکو االتیخ ،یاافسانه هایشخصیتیدرباره .دادمی

 ساختمی ذهنش در یزیانگغم  نظر به .پرداختمیو

 از بریل زهیدوش .گذردمی همخوش روباهش به رسیدمی

 دختر ن،یح نیا در.بود خوشحال آورده، باخود راآن نکهیا

.نشستند مکتین یسو آن در ،ایپیشه عاشقو جوان پسر و

،کردندمی همنجوا با ،یامروز و آراسته بودند؛ لباس خوش

 گوش هایشانحرف به وخواست شد کنجکاو بریل زهیدوش

 تو شنهادیپ باهر من که ندارد یلی:دلگفتمی بدهد.دخترک

 آن خاطر به نه؟ چرا :کردمی یپافشار پسرککنم. موافقت

است؟ مکتین یسو آن که یخرفت رزنیپ  با حق نشسته

او فهممنمی من آخر توست! ینا با د؟یایب نجایا دیبا چرا

آن با او که بهتر همان ؟شودمی خوشحالیکس چه کارش

است، گردنش دور که یخیتار ماقبل جانور خانه در بسته

 بماند.

 ما و رودنمی گفت:چرا و زد یپوزخند یدلخور با پسرک

 ؟!گذاردنمی راحت را

بگو ادامه و شد خم دخترک یسو به سپس  نمیبب داد:

من... یکوچولو

 نگذاشت. محل دختر

ناپره به بازگشت راه در معموالً بریل زهیدوش  یزیخانه

 بخرد. یقند نان خود یتابرا زدمی یینانوا به یسر .کردمی

ا هایشیکشنبه  داخل اوقات یگاه.گرفتمی جشن نطوریرا

 و بخت به گرید نیا نه. هم یگاه وشدمی دایپ یبادام ر،یخم

بستگ اقبال  ریداخلخم یبادام بود هم ممکن داشت. یاو

 عصر روز آن اما بود.یمجان کوچک هیهد کی نکند. دایپ

 از رفت.آرام و دیکش را راهش ستدیبایینانوا مقابل آنکهبی

یکیتار اتاقک داخل و رفته باال هاپله

بیک شد  یانبار کی به شباهته

مدتکپک  و نشست یطوالن یزدهنبود.

 تخت یرو آنروزصبح کهایهجعب به

 یمعطلیبعدب ماند. رهیخ بود کرده باز

 ینکهحتآیب و دیکش گردنش از را خز

جعبه داخل را آن ندازد،یب آن به ینگاه

 یبیعج ینالهکرد احساس بستمی که را جعبه در گذاشت

اعظم»مترجم.گریستمی بودکه روباه .رسدمی گوشش به

«رسولی

 خود تا برای زد می نانوایی به سری

را  هایش یکشنبه بخرد. قندی نان
 اوقات گاهی .گرفت می جشن اینطور

 شد و می پیدا بادامی خمیر، داخل

 نه. هم گاهی
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یلد موریمنسف اترینک ۹۱متولد و۹۱۱۱اکتبر

 به یژانو۹درگذشته ۹۹۹۸ه داستان سندهینو،

د یلن منسفیکاتر او تخلص.بود لندیزیون اهل ینوگرا کوتاه
کوتاه.بود ایعمرنسبتاً یاندازهدبهیسندهشایننویداشت.

اهابعضی بزرگانیچنداندر از اما نباشد، شده رانشناخته

کتابیخادبیتار چنانچه تازیرواهاینظریهاتجهاناست.

ویاتداستانیرشتهادبیدرسهایکتابنکهازیواالسمارت

راشودمینمرزوبوممحسوبیدرخارجازایتشناسیروا

باش یخوانده ببینیدمید، آنجا در بهیکه داستان دو از شتر

 استفاده شودمیعنواننمونه سعادتباریزندگیکی. و کوتاه

سرورازیگریودینگویلرهمیسمکامبرازارنستمیفرانس

دینمنسفیکاتر از و شدهیلد شناخته بزرگان اگر در رانیتر

خبر روی.والبتهتعدادتفاسستینیمثلکاروروفاکنراصالً

روهاییبحث کاتریکه از بهشودمیلدینمنسفیسرور هم

اوقاتآدمواقعاًیاست.گاهینگویشترازداستانهمیمراتبب

اکندمیتعجب منتقدانخارجاز ازیکهچطور بوم و نمرز

تأوینهمهتفسیاایهکداستانکوتاهچندصفحی و لویر

شهمعتقدمکهی.هماندآوردهرونینقدب

ادبترینبزرگ داستانیمشکل مایات

ا زمیدر داستانیران ستینیسینون

نقد و داستان شناخترموز هنر بلکه

آر ایاست. در داستانیما خوب ران

بدانشکلمنتقدخوبنویسیممی اما

یادبهایانجمنم.اگربهآنچهدریندار

کهافرادبهبینیدمییبهراحتدیدقتکنشودمیرانانجامیا

تخریجا عینقددستبه تنهازنندمیییجوبیبو نه که

بلکهباعثضربهخوردنکندنمیبهبهترشدنداستانیکمک

نسبتیترشکنندهیروحیهسندهکهمعموالًهمینویروحیه

یازمواردافرادیاری.دربسشودمیجامعهداردیبهافرادعاد

زیندارند.بله،تجوایهچندانمطالعنامندمیکهخودرامنتقد

بلکهباعثبدترشدنکندنمیماررابهتریقرصاشتباهحالب

حتییماریب یا او کسشودمیمرگ هر سطحیو هر با

نقدراندارد.ییتوانایسواد

ازتفسبریلهیزروباهودوش رویهمدرستمثلسرورپر

کهدهدمیتنیبهراحتیادبیهانواعنقدهالاستوبیتأو

ا ادعایالبته نه اینجانب در نه و دارم صفحهینقد چند ن

ایدگیمجالرس تمام بعضرهاینتفسیبه ازیپسفقطبه

ایهسیبرمقایانسعینمیودراشودایمیهاندکاشارهاآن

.شودمیرانوجهانهمیاتایانادبیم

ست.بارتیدرکارنیآشکاریمدرناغلبراوهایمتندر

روا هر در که بود کاریارتباطینمجرایتچندیمعتقد در

م یاست. راوهاشخصیتان روای، نویو شنو. ویت سنده

 او حالتگویدمیخواننده. باشد مبهم سخن منشاً چه هر :

دکهنوشتنانتقالیدتوانمینیشتراست.بنابرایجمعمتنب

لحنخودخواندنویژهبهستبلکهیمؤلفبهخوانندهنامازیپ

.گویدمیاست.درمتنفقطخوانندهاستکهسخن

کهینهمچونشبکهتلفنی:بنابراگویدمیگریدییودرجا

وهمبریابندمیهمزمانواگشتهاخطختهباشدیبههمر

.شوندمیوصلایهنظامتازیپایه

 یاوبایچه زمثلییداستاندرجاهانیبهطورمثالدرا

دیزاووروجک  راویه از شخصید بهیسوم خارج از که

یشخص شخصنگردمیت ذهن درون به زنیناگهان اول ت

نازجملهی.اشودمیانیداوبیهدینجمالتاززاویواپردمی

رانبددرکشدهاست.یایادبهایانجمنکهدراستنکاتی

تغ ینمونهواگردانندمیدرااشتباهوبدیهدیزاورییمعموالً

داستانیا در یرانیکاینکار آنرا شود وکوبندمیانجام

 سراسر در که داستانیمعتقدند ک

دیزاو بایه کالً ید باشدید دست ک

ایحالدر خصوصیکه جمله از اتین

داستانمدرناست.

غرب منتقدان اعتقاد یایمزایبه

شترازاولشخصیتسومشخصبیروا

تومکافاتینخستجناینسخهاست.

وقصرکافکاابتدادرقالباولشخصبودوبعداًیفسکیداستا

ازدیاولشخصوقایافت.راویرییبهسومشخصتغ دیعرا

ناعتباریدبنابرایممکناستدروغبگوحتیوگویدمیخود

زیروا سیت ور رودمیال آغاز در میسده. دوینوزدهم ان

روا اول است. داشته وجود شکاف تلویموضوع کهیحیت

ندویافریبیبدوناعتباریگوناگونولیجهانداستانواندتمی

 ناگزینویسندهمن یداستان داستانیبپذبایستمیر که رد

بودنیواقعیاستودومشکلاولشخصکهادعایساختگ

ایهرابهگونیاتروانشاختییجزتوانستمینرویداشتوازا

تاولیمحدودشدنروانکارفقطبایایرارائهدهدولیباورپذ

زندگ و خاطره به نویشخص یسینامه .گرفتمیصورت

رمان بزرگ ینودستاورد ایسدهسان پوشاندن نینوزدهم

تسومشخصبااعتبارداستانیروایایبمزایشکافبود.ترک

وجود زواهازباناولشخص. چیزینهمانیدمتبایدیایو

کهیتینگونهروایچن.خواندمییینچندآوایکهباختاست

ا از خارج روایدر امروز تا بوم و بینمرز نیشتریتقالبو

های مدرن اغلب راوی آشکاری  در متن
نیست. بارت معتقد بود که در هر در کار 

روایت چندین مجرای ارتباطی در کار 
ها، راوی و روایت  است. میان شخصیت

 شنو. نویسنده و خواننده.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5
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 در را استفاده ایخارجهایداستانمورد در اَنگیدارد ران

نگونهی.اگراشودمیکلخوردهوبهکلمردودمحسوبیدانا

 جاودانادبترینبزرگباشد بایآثار سویاتجهانهم از ید

بهخاطرهمیاهایانجمنمنتقدان اعالمشود. نیرانمردود

لدارندواگریشتربهسمتاولشخصتماینجابیاستکها

ینمونهنیکلکهبهزعمباختیفرارازدانایدبرایدقتکن

چندآوا داستان بییکامل شخصنویاست اول به یسیشتر

سعآورندمییرو شخصهم اول همان در متأسفانه بری.

اولشخصیایکهازجملهمزایرنددرحالشدنداینیدورب

کاغذیصفحهیرانسانرویاتضمیدرونترینماوراییختنیر

وجودآدم نشاندادنعمقذهنو کهتوسطحالتیاست.

نمایدورب به است محال بین ایایشدر تکرارید. باعث ین

ب از کلماتیشدنجمالتو روح رفتن جمالتشودمین ی.

هااینیهمهوکندنمیروحکهخوانندهراجذبیسردوب

ااستایرانیداستانینمونه بومرواجیکهخارجاز و نمرز

کهخودرامنتقداستافرادیکردنیراضینداردوتنهابرا

ندارند.ایهاماچندانمطالعنامندمی

یدقتکن نقددر قواعد منشأ رانیایادبهایانجمندکه

نیاستکهبهعنواناولیریهوشنگگلشیآقایدشخصیعقا

لدادوبعدهایرانتشکیرادرایداستانیکسجلساتهفتگ

نقواعدکهبرنوعینپخششدندوایرانزمیشاگردانشدرا

جاپخشنمودندراهمهکردمیدیازداستانتأکیارخاصیبس

هیماشدآیهمهیبزرگبراینویسندهکییدشخصیوعقا

یگونهنیاهایارزشنکهمنمنکری.البتهنهایآسمانیوحو

گرانواعیدهایارزشتواننمیخاصازداستانباشماماهرگز

انینمرزوبومدرجریارفراوانداستانکهدرخارجازایبس

 به محدود داستانرا و نمود رد بستهایهریکدایهسترا

اساسمدرنس که چرا پسامدرنیکرد چندصدایمو بر ییسم

مختلفدرکنارهموهایگونهویبودنتفکرهایعنیستا

بستهاست.هایسیستمتاساسیومحدودییتکصدا

م ایمالینیقواعد در هم زمیست درستیران به درکین

کمتروکمترشدنتعدادیسمبهمعنایمالینینشدهاست.م

نماند.بهطوریباقیزیکهازداستانچییستتاجایکلماتن

نقواعدرایرانایکهدرخارجازاینکسانیازبهتریکیمثال

خوب یبه یرعاهایشداستاندر بودیرکردمیت کارور موند

ایحالدر در زمیکه یران بهایداستانن را دریکارور شتر

بهحسابیزمره مآورندمیداستانکوتاه بهینیتا اگر مال.

دیکاروردقتکنهایداستان از اید ازیرانزمیدقواعد نپر

ا یادینگونهاستومقدارزینداستانهمهمیاضافاتاست.

ازد کهیحذفنموددرحالتوانمیرانیدقواعدایازآنرا

نهااین بخشیاضافات مکانیستند؛ فضا ساخت و روح دن

نما هستند. واقعیداستان برایشخصیشروح خواننده.یت

مبراساسیواگربخواهکندمیروحیداستانرابهاآنفحذ

ا بسیقواعد سراغ شاهکارهایاریران برویاز ازیجهان م

.ماندنمییدباقیسفیداستانجزتکهکاغذ

ا دوشیدر و ینداستانروباه بریلزه دو هستند.یکیهر

 در کشنبهی گردشروز یبرا جعبه از آمدن رونیب ذوق ازییگو

 همخوش روباهش به رسیدمی نظر به .گنجیدنمی خود پوست

دوشیوقت.گذردمی یبه روباهشگذردمیخوشبریلزه به

پاگذردمیهمخوش در گریانوقتی. ییگوکندمیهیروباه

ازدرونیی.روباهنماکندمیهیاستکهگربریلزهیخوددوش

دوش یخود بریلزه .رسدمی گوشش به یبیعج ینالهاست.
یدوشییگو صدایابریلزه راین خود قلب شدن پاره

.شنودمی

 یبیغر و بیظاهرعج بودند. نشسته مکتین یرو مسنترها
آمدهیب زدهکپکیانبار کی از انگار داشتند. ایآباشند. رون

تنهاکهبههایپیرزننیهمازجملهخودابریلزهیخوددوش

آیدارندنیدلخوشیزیاندکچ ایست؟ زدهکپکیانبارنیا

ازآنببریلزهیستکهدوشینییهمانجا رونیروباهشرا

بریلزهیستکهدوشیاونیازجوانیاروباهنمادی؟آکشدمی

یریگردپخواهدمیقصددرزندهکردنشدارد؟بابرسزدن

رو از بربایرا پایخود در درونانباریدو دوباره یانخودرا

تتلخدفنکند؟یواقع

گونهبهسیمزجویجیوباهنرییبایلدبهزفینمنسیترکا

قلبیشیوه شدن تکه و شکستن بده نشان بلکه نگو

 ■.گذاردمیشیخوانندهبهنمایتشرابرایشخص
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 بخش پنجم «تن امیرحسن چهل»های کوتاه  بررسی مجموعه داستان  
 «رضانکویی»



 ی داستان کوتاه صیغه بخش پنجم: مجموعه

 صیغه -6-0

ایفقیرومستأجریزنمردهداستانصاحبخانهصیغه

 صاحببه زن روز هر است. ممد زال بهنام مستأجر و خانه

بهانه و دعوا یگدیگر با میناسای پیشنهادازگاری به کنند.

خانهوخواهرشعمهفاطی،دختربچهزنرابرایمردصاحب

می صیغه دخترهمسایه مادر تا کنند

از اما مرد شود، محرم مرد به بچه

گذرد.دخترکنمی

دارایروایتخطیاستو داستان

 ارسطو نظر با می»مطابق گویدکه

می آغاز ابتدا از «شود.پیرنگ

(وزمانآننیز۹۹ص،۹۸۱۹تین،)مار

دریکمسیرمستقیمقراردارد.ساختمانطرحازسهبخش

میانهوپایانتشکیلمی وهمآغاز، چنیندارایپیرنگشود.

(interior monologue)یدرونگوییتکروایتاستوبا

آنگفتگوییاستکهدرذهنشخصیتداستانجریان»که

 اینشیوه... در جریاندارد. در غیرمستقیم طور به خواننده

واکنش و داستان شخصیت محیطافکار به نسبت او های

می قرار گیرد.اطرافش ب)میرصادقی،« ،۹۸۱۱ ، (۹۹ص

می بیانشودشروع کودک یک زبان از که نظر این از و

تکگوییدرونیبسیارشبیهحرف»شودقابلتوجهاست.می

(ودرمیانهبسط۹۹صان،)هم«هایکوچکاست.زدنبچه

گسترشمی ازو تمهیداتهنری حاصل اینگسترش، یابد.

است.set-picesآراستهجملهقطعات

طرحصحنه... اساس و پایه بزرگ... داستانهای های
می صحنهمحسوب این به معموالً آراستهشوند. قطعات ها

گرهمی اوجو لحظاتمیانی، مگویند... وقتیگشایینسبییا
دارند.مواردیهستندکهقطعاتآراستهقصدایجادآن را ها

یقطعه مییصحنهآراسته خواننده که است تواندبزرگی
بینیکندوبرایمدتی،باترسیاامید،پیشوقوعشراپیش

-۹۱۱ص،۹۸۱۹ازآنکهرخدهد،منتظرشباشد.)دیبل،
۹۱۹)

هم ازو عامیانه تشبیهاتبدیعو فراواناز چنیناستفاده

واشد.شیشگیهمدرخونهروهلدادموباصدای»جمله:

اینکهیههندونهپنجمنیازجوالخرافتادرویزمینومثِ

)چهل«قاچخورد. ۹۸۱۸تن، ۹۱ص، یهمردسیاسوخته»(،

پشگلبزگرد،گردکنارهمرویشکردهکهموهایوز مثِ

(،۹۹)همان،ص«سرشچیدهشدهبودازاتوبوسپیادهشد.

تشنهاز» زبونسرخیهسگِ زدشپوزهشعلهقرمزالمپامثِ

«بیرون تشبیهدر۹۹ص)همان، فراواناز ایناستفاده اما )

برای است. گردیده داستان نسبی باعثضعف موارد بعضی

چهل ازمثال، فقطبیستوسهبار اینداستانکوتاه تندر

 تشبیه مثِ»ادات که« کرده استفاده

چهل است. باالیی بسیار درآمار تن

ت و دقیق بسیار نیز وانمندتوصیفات

کند.هرچنداینتوصیفاتدرعملمی

بعضیمواردداستاناورابهقصهنزدیک

قصهمی در زیرا کهاتکایآنبه»کند.

توصیفاست. )یونسی،«طورعمدهبر...

(۹۱ص،۹۸۱۱

نمتویمانند: خیلیگرمبود. هوا دویدمطرفنخلستون.
می میهوا بخار و جوشید نارس بوی روهانخلشد. هوا

توینخلستونولوشد. شدو قاطیبویدریا شکافتهبودو
 خوردهییدهقاخورشید کونه از تویدریا بزرگ، سینی یه

هاهایدرازنخلترازبیرونبود.سایهشد.نخلستونتاریکمی
رفتمسنگینیشونروانداختهبودنرویهم.وقتیکهراهمی

ردن.توینخلستونهواداغکنخالیکییکیازجلومفرارمی
(۹۱،ص۹۸۱۸تن،چهل«)بود.پیرهنمخیسبود.

جانبهشخصیت همه توصیفدقیقو باعثمیاما شودها

هادستیابد.کهخوانندهبهشناختیعمیقوقابلتوجهازآن

 فاطی: عمه توصیف میومد»مانند فاطی عمه وقت هر

کردوشبادمیمهمونی،دیگهگوشمنازقضیهکربالرفتن

«سرمبهدورانمیفتاد. »۹۱ص)همان، عمهفاطیدندون(

جابعاریه دهن تو تولوق و تلق نخیر،هاشو گفت: و کرد جا

بوشهر. بردن تشریف امشب » از۱۱ص)همان، نشان که )

توصیف همچنیندر پرگوییومسنبودنعمهفاطیاست.

 ممد: در»زال با اومد قفقاز از وقتی اومد.بیچاره باز «کون

(کهنشانازمهاجروفقیربودناوست.بااین۱۹ص)همان،

توصیفاتدقیقوموبهمونویسندهموفقبهایجادفضاسازی

هم است. داستانشده شخصیتدر یکاز هاچنینلحنهر

هایفردیهریکازافراداست.عشرتباعثشناختخصلت

دویدم طرف نخلستون. هوا خیلی گرم 
جوشید و بخار  بود. نم توی هوا می

هوا رو  ها نخلشد. بوی نارس  می
شکافته بود و قاطی بوی دریا شد و 

 .توی نخلستون ولو شد
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مرغکهنیستپاشوخبزمینخداست،»مادریحیی(:خانم)

«ببندم. پاک»...، بهسخوردهیحییشیر نظر نیس. مثتو .

(کهنشانازمادریطرفدار۱۹ص)همان،«مالکسینداره.

 ممد: زال دارد. بودن خطاکار صورت در حتی من»فرزند،

وگرنهگیستومثِدمکنمیمجلویعمهخانممالحظهتورو

گیرمیمخر گداکَشَمتیم. زنیکهگیسبریده وسطحیات.

(کهنشانازشخصیتعامیوخشن۱۹ص)همان،«گشنه.

تورابهخداصلواتبفرسین.آخهیحیی»اوست.عمهفاطی:

 سبچههم ». )همان، و۱۹ص میانجیگری از نشان که )

 نسبتبهیحییاست. هایتشخصتمامینچنهمدلسوزیاو

ارایاسمهستند:حسنفشفشه،دشناسدیمراهاآنکهراوی

 جز به حسنی. اصغر، بلبل، هایفرنگعلی راهاآنکه

.شناسدینم

 نقشهاییتشخصتمام دارای

ایستا  STATIC) داستان

CHARACTER) در و هستند.

دچار حوادث به توجه با نیز نهایت

نمی تحول و دگرگونی شخصیت»شوند.

که است داستان در شخصیتی ایستا،

پایانتغیی در بهعبارتدیگر، اندکیبپذیرد. تغییر رنکندیا

داستانهمانباشدکهدرآغازبودهاستوحوادثبراوتأثیر

،۹۸۱۱)میرصادقی،«نکندیااگرتأثیربکند،چشمگیرنباشد.

 شخصیت۹۱۱ص از بیشتر و اتفاقات( و حوادث این ها،

کهدراولویتهستند.اندداستان

روایتد عمه)یراواستانشخصیتدر نسبتبه یحیی(

وگاهیکندیمفاطیدارایتناقضاست.گاهیازاوبدگویی

 خود پشتیبان و حامی تنها را او اینداندیمنیز البته که .

درارتباطباشد.بدگویی:تواندیمموضوعباکودکبودنراوی

صدایقرآن» یهدفعهصدایانکراالصواتعمهفاطیکهمثِ

،توحیاطزدیمونایقبرستونتهصداشتلخبودوتوذوقخ

منکهتا»(حامی:۹۹ص،۹۸۱۸،تنچهل«)میخکوبمکرد.

ص)همان،«.اصالًازدلمآویزونه.زنمینماینبچهنخوره،لب

۹۹ شهمه»(، خدا کهعمهفاطیچندروزیکردمیمخدا،

ومیونهداریبشمتامنزیرچادرشقایمبهمونهخونهمون

(۹۹ص)همان،«کنهکهباباممنونزنه.

خود اوج نقطه به داستان پایان در سرانجام داستان

صحنهاستکهاحساسمتراکمشدهمی ایننقطه/ در رسد.

 رها ناگهان شودیمداستان دریهاچرخشو اساسی

هایتشخص رخ رویدادها دهدیمیا سایر برابرهابحران. در

نم کمتریبحران تنش و ارتفاع از اوج نقطه در یافته ونه

بروز طرح تنشاساسی که است نقطه این در برخوردارند.

کندیم خود نهایتهیجان به داستان اعتقادرسدیمو به .

 نویسندگان از انتهایداستان»بسیاری به اوج نقطه چه هر

تأثیرآنبیشترخواهدبود.تریکنزد «باشد، ،۹۸۱۹)مستور،

(۹۸ص

هم بسته پیرنگ دارای داستان نظمباشدیمچنین و

ایننویسندهچربدیمساختگیحوادثبرنظمطبیعیآن و

 که العملعکساست سرنوشت برابرهایتشخصو در را

کردهیانبحوادثداستان اجازه خوانندهسازییهفرضو از را

معلولوکنش علتو است. برابرهایتشخصسلبکرده در

آنراپیرنگبومیتوانیماستکهیاگونهحوادثداستانبه

ازباعثتداوماقامتزالممدبعدچهآنومحلینامید.یعنی

فوتهمسرشدرهمسایگیعشرتخانم

 و علت و اعتقادها ییهامعلولگردیده

خاص منطقه یک فرهنگ در که است

 استداللیباشدیمحاکم در فاطی عمه .

چراییاینموضوع برایعشرتخانمدر

»گویدیم مشدیوقتیاومداینجانشس:

 ننه رحمتکنه خدا عزبنبود. زهراکه

( ببخشیدبههمسرزالممد(رو، رفتوعمرشودادبهخدا.

جواب رو مشدی شما که خوشنمیاد رو خدا حاالم شما.

بداره. آدم داری، میگنهمسایه بودههمینبوده. تا «کنین.

(هرچندهمسرعشرتنیزبرایماندنزال۹۹ص)چهلتن،

 وشاهیکهمیده،»ممددلیلمتفاوتیدارد: اگهواسهصنار

(ودر۱۸ص)همان،«صدبارجوابشکردهبودم.نبود،تاحاال

شودیمنهایتنیزهمینپیرنگبومیومحلیاستکهباعث

 زالممدکنند: صیغه مشدی»...کوکبرا واسه کوکبو شما

 بهشمحرم عشرت تا بکنین ساعته سه دو شهصیغه .«به

 نیز محاکاترا روایتمبتنیبر داستان، در توانیم)همان(

مشاهدهکرد:

محاکات با مرتبط حقیقتاشیوفادارعنصر معطوفبه
واقعنیست،بلکهبهحقیقتمحیطمحسوسوصدقاحساس

 به رو همین از و دارد اهمیتیمشاهدهتوجه حال دقیق
ونهکنکاشدرگذشته...روایتمبتنیبرمحاکاتازدهدیم

است ارسطویی پیرنگ حذف به متمایل که لحاظ دراین
ینقطه جای ارسطویی روایت نهاییگیردیممقابل شکل .

اصطالحاً که است چیزی همان محاکات بر مبتنی روایت
.«شودیمنامیده«برشیاززندگی» -۹۸ص،۹۸۱۹)دپیل،

۹۹)

 یراودر روایت داستان شخصیت 
یحیی( نسبت به عمه فاطی دارای )

تناقض است. گاهی از او بدگویی 
کند و گاهی نیز او را تنها حامی  یم

 داند. یمو پشتیبان خود 
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دراینداستان،صیغهکردندختربچهرابهزالممد،آن

را مرد عذر جای به مادرش، با شدن محرم برای فقط هم

باتفاهمزندگیکردنرا درتضادتوانیمخواستنویااصالً

روایتداستان اینحال با دانست. ارسطو پیرنگمنطقی با

ارائه کهناشیازقدرتدهدیمطرحمنسجموباورمندیرا .

 بهرهتنچهلنویسندگی ارائهدر و داستان عناصر از گیری

)م (Misenseneیزانسن »...باشدیمروایت که. رفتاری

و نام طیهر کلمات، با داستان پایان تا شروع از نویسنده

 انجام میدهدیمتعریفی، تعبیر، روایت میزانسن به توان

(۹۱۹ص،۹۸۱۱)خسروی،«کرد.

طرحداستانحرکتیمواجوشناوردرمسیریاصلیورو

قرار تعادل در داستان شروع است. رشد به

 نقطه که بیانAدارد نقطه است. آن Bگر

کهنویسندهبهدهدیممیانهداستانرانشان

و تعلیق ایجاد به هنری تمهیدات کمک

 نقطه است. پرداخته پایانCانتظار نیز

گره بدون و اوج نقطه در است داستان

 مسیرهای وE, Dگشایی. حوادث نیز

اصلی داستان با ارتباط در که است داستان فرعی اتفاقات

.مسیرهایکندیمهباورمندکردنطرحاصلیکمکاستوب

G, Fداستاناست،هاییتشخصبهگذشتهییهابرگشتنیز

ییهاجوابتوسطخوانندهوهاآنبرایشناختهرچهبهتر

بهعلتوقایع.







 

 

 مصیبت -6-9

کهدریاخانوادهداستانمصیبت روستاییاست، فقیرو

پیبیماریدامیکهبهتازگیفراگیرشدهازتنهاچهاربزی

دارندیکی میردیمکه نزدیکاست. زمستان ترسهاآن. از

خرابشدنطویلهبرسرآنسهتایدیگردرپیتعمیرآن

شدندامامردخانهباتنهابنایروستاکدورتداردوازرفتن

ودرآیدیم.درادامهمسائلدیگریپیشکندیمپیاوتعلّل

وشودیمآنمیانناگهانطویلهبرسرآنسهبزدیگرخراب

.میرندیمآنسهبزنیز

داستاندارایروایتخطیوپیرنگروایتاستکهاززبان

.شودیمدرونیبیانگوییتککودکیبهنامیحییبهصورت

ساختمانطرحازسهبخششروع،میانهوپایانتشکیلشده

است.قسمتشروعخبرازاتفاقمهمیداردکهبهناپایداریو

داستان تعادلدر »انجامدیمعدم دلیلناپایداریج. و وهره

ناپایداری عنصر فاقد طرحیکه هر است. طرح وجودیهر

ناپایداریمحصولشرایطووضعیتیاست باشدطرحنیست.

 به آن از conflict)کشمکشکه تعبیر( نیز ناسازگاری و

اینسنگبنایهرطرحداستانیاست.شودیم )مستور،«و

فتهوتعداد(درادامهاینناپایداریگسترشیا۹۹ص،۹۸۱۹

هاآن افزایش حالتیابدیمنیز که است وضعیت این در .

 وجود به خواننده در انتظار مایلآیدیمتعلیقو خواننده و

.اینوضعیتتواندینماستتاآیندهداستانراحدسبزنداما

ومخاطبراشودیمباعثجذابیتداستان

تاخواندنداستانراتاانتهاکندیمترغیب

بهب تعلیق، و ناپایداری هر ببرد. پیش ه

 پیوند دیگر تاخوردیمتعلیق روند این و

 ادامه اصلی بحران اینیابدیمظهور در .

نقطهاوجخودرسیده لحظهکهداستانبه

.شودیمتمام

باهاییتشخص برخورد در و هستند ایستا داستان

.دربرخورداولشوندینمدچارتغییرهاکشمکشناپایداریو

 احساس مخاطب داستان بازکندیمبا پیرنگ دارای که

ابتدایآنازباشدیم داستاندر ادامه و سرنوشتافراد اما .

کهپسازمردنسهبزبر زباننصرتخانمبیانشدهاست.

 آمد: خواهد چه خانواده آن طاقتیه»سر طویله اینطاق

ز دیگه روز دو نداره. دیگرو بارون میشه، وخوابییممسون

طاقطویلهجفتکفششده.اونوخبینییمصبپامیشی،

سرپیریوکورییه دیوونهمیشیومیفتیسرمنبدبخت.

گشنگی از مام و میشه اضافه دردات به هم دیگه درد

)میریمیم تنچهل.« ،۹۸۱۸ بدینصورتداستان۱۹ص، )

.باشدیمدارایپیرنگبسته

 داستان الگویطرح از

 هم در و اییدهتنمسنجم

 صورتکندیماستفاده بدین .

نقطهشروع کهاگرداستاندر

a نقطه در پایانdو به

رسدیم نقطه در اما ،bبه

پاسخابهاماتمطرحشدهدرشروعداستانبرخیازسؤاالتو

کندیمایجادb،ودوبارهابهاماتجدیدیرادرنقطهدهدیم

وبدینصورتدهدیمپاسخcرادرنقطههاآنکهبرخیاز

.یابدیمتاآخرادامه

ی ا خانوادهمصیبت داستان 
فقیر و روستایی است، که در 
پی بیماری دامی که به تازگی 
فراگیر شده از تنها چهار بزی 

 میرد. یمکه دارند یکی 
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 ساده -6-3

پسرفقیریاستکهدردکانمیوهساده داستانمادرو

.بعدازفوتپدر،پسرتحتنظرکنندیمفروشیزندگیوکار

 دکانکارهایسختو در فرساطاقتمادر ودهدیمانجام ،

مادراجازهبازیواستراحتنیز بهعلتفقرونداری، ندارد.

وقتیمادرلوکندیممبادرتبهپخشموادمخدردرمغازه .

بازداشترودیم احساسرهاییشودیمو روز کودکتیره ،

.کندیم

داستاندارایروایتخطیوپیرنگروایتاست.واززبان

شود.گوییدرونیبیانمیکودکیبهناماصغروبهصورتتک

قسمتساخت در است. شده بخشتشکیل سه از طرح مان

اصغربادادناطالعاتیخوانندهرا شروع،

می قرار داستان فضای بدیندر و دهد

 برقرار اولیه تعادل درگرددیمترتیب .

را پدر اعدام ماجرای راوی میانه بخش

 زندگیکندیمبازگو چگونه که این و

آرامشانبهاینوضعیتمبدلشدهاست.

بهس محدود کل دانای دیدگاه از پس

 مشرحیم آشناییمادرشبا اینکهپردازدیمچگونگی و

رودیم.وقتیمادرلوآوردیمچگونهمادربهپخشموادروی

داستانبهنقطهریزندیمبهدکانبازداشتشومأمورانبرای

احساس کودک وقتی نیز پایان در است. رسیده خود اوج

کندیمرهایی تعادلثانویه »انجامدیمداستانبه ینچنهم.

کهدرزندونقفلخورد،همهچیزتمومشد.مثاینکهقفلو

مث تویخیابون خوببود. بودن...چقدر واکرده پایمن از

 پرواز دلمکردمیمپرنده که جا هر حاالدیگه خواستیم...

(۹۱۱ص،۹۸۱۸،تنچهل«)برم.تونستمیم

شخصیتداستاینچنهم است. بسته پیرنگ دارای ن

کودکومادرشنیزکهدربرخوردبافقراقتصادیوفرهنگی

 دگرگونی اندشدهدچار »باشدیمپویا پویا،. شخصیت

شخصیتیاستکهدرطولداستان،دستخوشتغییروتحول

 و یاجنبهشود و اعتقاد او، شخصیت یاینیبجهاناز او

او خصوصیتشخصیتی کند.خصلتو تغییر )میرصادقی،«

۹۱۹۹ص،۹۸۱۱،ب

 نیز داستان در»طرح و دارد صاف و مستقیم جهتی

(۹۹-۹۱ص،۹۸۱۱)نایت،«مسیرشچندمانعوجوددارد.







 مالحت -6-9

داستاندخترجوانیاستکهبهدالیلنامعلومیمالحت

خلوغشیشدهاست.ومدتیاستبراثریکاتفاقباشعیب

آشناکندیمکهدربیرونازروستاودریکآسیابزندگی ،

وکارهایگزیندیمشدهاست.شعیبهموارهازدیگراندوری

طرفژانداردهدیمنامعلومیانجام از اینکهیکروز تا مری.

ودرحالیکهمالحتراغرقآیندیمریشعیبیبرایدستگ

.برندیم،اوراکنندیمخون

داستاندارایروایتخطیودوشخصیتاصلیاست.یکی

غشی خلو شایدهممادرزاد سالگیو چهار از مالحتکه

 آزار مورد همواره و همیهابچهبوده دیگری است. روستا

مردم از نامعلومی دالیل به که شعیب

،ودریکآسیاب،خارجگزیندیمدوری

دهدیمازروستاکارهایمشکوکیانجام

 روشن نیز داستان آخر تا .شودینمو

و»... داره نگر آسیاب در ماشین یه تا

 شعیب بدهیادبه بسته یه و بیرون

 پول و گبهشون یهیرهبه پشتش و

 یه و بده پوالرو شعیب و دیگه بسهماشین .«یرهبگدیگه

(اقواممالحتبادیدناینرابطهو۹۱۹ص،۹۸۱۸،تنچهل)

هدستآوردنشیربهایاو،شعیبراتحتبیشتربهخاطرب

.زندیمتااورابهزنیبگیردامااوسربازدهندیمفشارقرار

رو»... دیوونه خل این من که: میندازه باال شونه شعیب

یداستاننیز(درمیانه۹۹۹ص)همان،«چیکار!خوامشیم

مرگیهابحث چگونگی و مالحت مورد در دیگری فرعی

،وهمینامرمنجربهگسترشوتعلیقآیدیممادرشپیش

شودو.درپایاننیزوقتیشعیبدستگیرمیگرددیمداستان

داستانازکنندیمغرقبهخونمقاومتشمالحترادربرابر

بدینترتیبگرایدیمنقطهاوجبهتعادلثانویه داستاندو».

وهمدیگررایابندیمشخصیتیادوخططرحداردکهامتداد

 یانقطهدر کنندیمقطع جدا باشوندیمو زمانیکه تا و

 (۹۹-۹۱ص،۹۸۱۱)نایت،.«کنندیمیکدیگرمالقات

ینچنهم خاطر ازهایتشخصبه بیشتر که اهدافشان و

 برجسته داستان پیرنگشوندیمحوادث دارای داستان

»...باشدیمرنیزروشنگ تغییرهایتشخصدرپیرنگروشنگر.

وقایعداستانبرایشناختبیشترکنندینم و بهکارهاآن...

رودیم نسبتبه خواننده آگاهیبیشتریهاآنو شناختو

(داستاندارای۹۹ص،۹۸۱۱)میرصادقی،ب،.«کندیمپیدا

 نیز بسته باشدیمپیرنگ سرنوشت یعنی بههاییتشخص.

.وکنندیمصورتمحتومیبیانشدهاست.شعیبرادستگیر

 شعیبو  مالحت مالحت

داستان دارای روایت خطی و پیرنگ 
روایت است. و از زبان کودکی به نام 

گویی درونی  اصغر و به صورت تک
شود. ساختمان طرح از سه  بیان می

 بخش تشکیل شده است.
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ساکت»...خوردیممالحتنیزبعدازاینکهازمأمورانلگد

یهلبخندقشنگرویلبایکبودش بودو رویزمینافتاده

(۹۹۹ص،۹۸۱۸،تنچهل«)سکتهکردهبود.

 هوو -6-6

وشوندینمردابچهداستانزنومردجوانیاستکههوو

دردیگریهاآنهریکاز تاداندیمعلتاینامررا کهینا.

.رودیمهاآنمادرشوهربهخانهیهاحرفمادرزنبهخاطر

 میان این صورتشانینبدر سنگینی مشاجره و دعوا

گیردیم تا کهینا، دخترشمتوجه و زن کهشوندیممادر

دامادشانیکسالاستزنگرفتهوبچههمدارد.

آغازداستانشودیمداستانبهصورتروایتخطیبیان .

با اختر بدینصورتکهاسماعیلو ناپایداریاست. با همراه

 مشترک زندگی از چهارسال درشوندینمداربچهگذشت .

 موردییهاحرفمیانافرادمحله، شوهردر منسوببهمادر

وباشودیمکهباعثرنجشمادرزنشودیمخترردوبدلا

 خانه رودیمهاآنعصبانیتبه اینبحثگسترشجاآندر

تعلیقیابدیم داستاندچار پایانداستان،شودیمو در اما .

اشکالازاختراستزنوکهینامادرشوهربرایثابتکردن

به اینحرکتدکنیممعرفیهاآنبچهدیگراسماعیلرا با .

.بامشخصشدناشکالرسدیمداستاندرنقطهاوجبهپایان

ازطرفاختروزندومگرفتناسماعیلداستاندارایپیرنگ

 باشدیمبسته هر امکان از قبل اسماعیل زیرا ایبینییشپ.

داستانرابهسویسرنوشتمحتومیپیشبردهاست.

جهتداخلو»طرحداستان مارپیچمسیرشدر طور به

برای ییهاداستاناستو شودیماستفاده

مبهمی عنصر یا رمز داستان مرکز در که

طیکردناینمسیرپیچیده، هستکهبا

)نایت،.«بریمیمکمکمبهماهیتآنپی

(۹۹-۹۱ص،۹۸۱۱



 خانومی -6-5

خانومی رجب رضاچییهتعزداستان زمان در استکه

یککهینا.تاپردازدیمشاهبهصورتپنهانیبهاجرایتعزیه

 مرتضی توسط ناگهانی خانیقلروز، زنشودیمدستیگر .

 مسئولاینکار خانمیزنمرتضیرا اوداندیمرجب، با و

 درکندیمدعوا پرداختحالی. رجببا شدهیارشوهکه آزاد

هرشتهبودراپنبهکردهاست.کهزنشهرچداندینم

اول پهلویِ زمان در و تاریخی بستر یک در داستان

اصلیمی شخصیت چهار با طرح خط دو دارای و گذرد

روایتباشدیم توسطیککودکبینام یکشودیمو در .

طرفدیگرچییهتعزطرفرجب در و قلیخان مرتضی و

 قلی مرتضی ابتدا در دارند. قرار یکزنانشان در خان

.اینکندیمغافلگیری،رجبرادرحالاجرایتعزیهبازداشت

مادرش توسطکودکبه رارسدیمخبر خانمی که مادر و

.ودرآوردیمهجوماشخانهبهطرفداندیممسئولاینکار

بههم زنمحلهرا دو مرد، کمیآنریزندیمغیبتآندو .

،رجبباپرداختباجسبیلبهمرتضیقلیخانآزادترطرف

خندیدوگفت:راضیشکردم..»...شودیموواردخانهشودیم

باالخرهبایددماینجورآدمارودید.پیشازاینکهبهکالنتری

شد. ریشخند )برسیم، تنچهل« ،۹۸۱۸ ، اما۹۹۹ص )

کرد» پنبه مادر بود، رشته چه هر که نمیدونس .«بیچاره

(۹۹۹ص)همان،

داستاندارایپیرنگبازمی پایان، گرهگشاییدر باشدو

نیزازدوخطتشکیلشدهاست.بدینصورتکه،هردوخط

کهنقطهاوجخطbآغازوبالفاصلهبهنقطهaطرحازنقطه

.وناگهانرسدیماستچییهتعزطرحاولودستگیریرجب

کهناپایداریوگسترشِخطcهوبهنقطشودیمدرآنجارها

می است دوم طرح نقطه به دوباره و اوجdرسد نقطه که

.وهنوزسرانجامدعوارسدیمدیگریکهدعوایدوزناست

به که است نشده بیان

کهپایانخطرطرحeنقطه

است داستان و اول

.گرددیبرم



 عاقبت -6-7

عاقبت و ساده دنیای است.آالیشیبداستان کودکان

به کودکانه نگاهی با کرده فوت پدرش که وقتی از کریم

طوبیخواهر ابتدا مادرش، زندگیشاهدحوادثتلخیاست.

وفرستدیمراباچندنفرغریبهبهجاینامعلومیترشبزرگ

.تاعاقبتکودکمتوجهپردازدیمخودنیزبهارتباطنامشروع

.شودیمچارتغییرداشیزندگعمقماجراگردیدهو

درونیازگوییتکداستاندارایروایتخطیوبهصورت

کودکیبهنامکریمبیان داستاندارایپیرنگشودیمنگاه .

و ساده دید از نویسنده که صورت این به است. کودکانه

آالیشیب دنیای و تباههاآنکودکان جهانی از انتقاد به

طوبیپردازدیم وقتیکه مانند جای. به غریبه توسطافراد

بیانشودیمنامعلومیبرده اینفقطکندیموکودکآنرا

برای استو عمقفاجعه متوجه بزرگسالاستکه خواننده

 باالخرهیهروز»کودکعلتومعلولشچیزدیگریاست. تا
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صبحزودیهماشینبنزجلویدرخونهترمزکردوطوبارفت

الپریدودوتاهندونهکهمیونیهتوشودرصندوقعقببا

کرکر به مادر دادنو مادر به آببود، پر سبز شیشه عالمه

افتادوپنج،ششنرهخریکهتوماشینبودنپولخوردی

بهمندادندوماشینقریکردورفت.طوبادیگههیچوقت

 برنگشت... ». وقتی۹۸۱ص)همان، ابتدایداستاننیز در )

غریب مردهای پیشمادرش وآیندیمه تعادل کودک برای

آخر تا کودکانه نگاه این و است. ناپایداری خواننده برای

دوستانش کمک به کودک که آنجا تا دارد. ادامه داستان

 ماجرا عمق ترجیحشودیممتوجه مادر به را سکینه ننه و

دهدیم این با ازبندییانپا. یک هر سرنوشت که این و

هایتشخص بستهشودیممشخص پیرنگ دارای داستان

.باشدیم

فوتهمسرش از کودکبعد مادر شخصیت، نوع نظر از

تبدیل پویا شخصیتی به و شده دگراندیشی و تغییر دچار

یعمق.کودکنیزدرآخرداستانوبعدازمشاهدهگرددیم

 تبدیل پویا شخصیتی به نیزگرددیمفاجعه داستان طرح .

کالسیکوسنتیداستاناست.وفقطقبلیهاحطرشبیهبه

ازرسیدنبهنقطهاوجچندباربهصورتیادآوریخاطراتبه

.گرددیبرمزمانگذشته











 

 

 مسافر -6-0

پدرِهاتابستانداستانکودکیاستکهمسافر بههمراه

تانکرسوختبهنیشابورشوفر کودکباشوروروندیمشبا .

 اینکهروزییکپردازدیمشوقیعظیمبهوصفسفرها تا .

 ماشین سوار زن درشودیممسافر را ماشین پدر ادامه در ،

اماپسرازسرکندیممتوقفکردهوپسررابیرونیاگوشه ،

وبغضگلویشرااندازدیمکنجکاوینگاهیبهداخلماشین

.گیردیم

درونیکودکبهوسیلهییگوتکاساساینداستاننیزبر

مادرهایاغلبباشدیمپیرنگروایت و پدر و کودکانبینوا .

کودکان ازیاچهرهنادرست. خیلیزود پدرها انسانیدارند،

.داستاناندعاطفهیبوجویزهستومادراناغلبروندیمدست

دارایروایتخطیاستوآغازشدرتعادلاستوبهتوصیف

تابستانیروا بطگرمپدرومادرشوداستانسفرهایهفتگیِ

 نیشابور یکزن،پردازدیمبه شدن سوار با که میانه تا و .

.دریابدیمادامهآوردیمداستانبهناپایداریوگسترشروی

وپسرکندیمازجادهمتوقفیاگوشهنهایتپدرتانکررادر

بیرون اجبار با سرکنجکاوینگاهیبهکندیمرا از پسر اما

 ماشین پایاناندازدیمداخل به اوج نقطه در داستان و

نهاییگیرییجهنت.داستاندارایپیرنگبستهاستورسدیم

»شودیمتوسطخودکودکبیان مادر: بیچاره .» ص)همان،

۹۱۱)

داستان تفاوتیعظیمدارد.عاقبتکودکاینداستانبا

حرکتونگاهپدرمتوجههمهچیزینترکوچکاینکودکاز

دگرگونیشودیم و تغییر دچار قبلی برعکسشخصیت اما

باقیشودینم .طرحداستاننیزبدینصورتماندیموایستا

 نقطه رسیدنبهAاستکهداستاندر با تعادلاستو در

 Bنقطه گسترشقرار ناپایداریو درگیردیمدر باالخره و

.رسدیمجبهپایاننقطهاو


 

 

 

 حجامت -6-4

داستانکودکانیاستکههرسالقبلازرسیدنحجامت

عیدنوروزبایدحجامتشوند.بههمینسببدراینایامدل

ودماغدرستوحسابیندارند.حتیکودکیبهنامبلقیساز

ترسبیمارمی رامیردیمشودو مادرشکهحجامتکننده .

کندیمبادعواییاوراازآبادیبیرونداندیممسئولمرگاو

.شودینمودرنهایتآنسالکسیحجامت

 بیشتر مانند هم داستان مجموعهیهاداستاناین این

ازذهنسادهو کودکیآالیشیبدارایروایتخطیاستو

.شودیمگروایتبیاندرونیوپیرنییگوتکبهصورتنامیب

کل به ارتباطی اما است. ناپایداری دارای داستان ابتدا در

فریب را خواننده ذهن و ندارد بهدهدیمداستان اینکه تا .

داستان اصلی گسترش و ناپایداری و شده فراموش زودی

 سیاهشبرایشودیمشروع کیفچرمی با گالبتون آمدن :

زاینمسأله.تااینکهنقطهاوجاهابچهحجامتوترسواندوه

 فرا رسدیمداستان از یکی بیمارهابچهو مدتی ترس از

.ازاینپسمیردیموکندیمودرنهایتسنگکوبشودیم

.داستاندارایشودیمداستانواردمرحلهگرهگشاییوپایان

 مرگبلقیس،باشدیمپیرنگبسته بدینصورتکهپساز .
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ودیگرآنسالکندیمنرابادعواازدهبیرونمادرشگالبتو

.شودینمکسیحجامت

طرح شکل به داستان معمولطرح و کالسیک های

تعادلداستان و پایان تا و شروع مقدمه از که نویسیاست.

(۹۹۹ص،۹۸۹۱ثانویهجریاندارد.)ر.ک:براهنی،


 

 

 

 

 

 امامزاده -6-01
داستاندرواقعیکتکنگاریدرمورداهالییکروستای

ونشانوبخصوصامامزادهآنجاست.نویسندهبهصورتنامیب

خطیازذهنیککودک،درفضاییساکتوآرامبهتوصیف

ظاهرپردازدیمهاآن داستان اولینناپایداریدر اینکه تا .

پدشودیم رکودکمؤذن:بیدارنشدناهالیبراینمازصبح.

بیدار نماز برای کسی او ضعیف صدای با و است امامزاده

شودینم اعتراض به اهالی پردازندیم. راه ارائهییهاحلو

.شودیم.اماهرراهحلتوسطیکیازافرادروستارددهندیم

.شودیمبهامامزادهبازهایفرنگتااینکهدرناپایداریدومپای

وشوندیملتوسکوتاهالیواردامامزادهدرمیانغفهاآن

بارماشینبزرگشانوسایلقیمتیموجوددرانبارامام زادهرا

ودرنهایتحتیازگیسخواهرکودکنیزبرندیمکردهو .

گذرندینم دوباره تعادل وارد داستان نهایت در وشودیم.

.شودیمدرفضاییآرامتمامچنانهم

داستاناعتراضبهاهالیروستاستکهاززبانکودکبیان

وشودیم ناآگاهی از و است آگاه شخصیتی کودکدارای .

مورد در است. آمده یحییو»:هاگرگخواباهالیبهستوه

اسماعیلهمبااینیهخروارسیبلشون...کاریازپیشنبردن

 تو شبا نصفه طور همین گرگا پریهاکوچهو سهآبادی

زدنیم ». )همان، پدر:۹۹۹ص شخصیت به اعتراض در )

هم» کارایدیگه نداشت، رو گفتن صدایاذون تنها نه بابا

ازشساختهنبود...بابااصالًکاربهکارهیچچیزاینمسجدو

ازش هرکیراجعبهاینا نداشت. سرشوپرسیدیمامامزاده ،

)دونمینم»گفتیمروشونهوخوابوندیم .» (۹۹۱صهمان،

کردن بار مورد هایفرنگدر را: خرتو»وسایلامامزاده هر

فرنگیروشانگش زنیکه و بود ]امامزاده[ انبار تو پرتیکه

ماشینشون. پشت گذاشت و کشید دوش به بابا «گذاشت،

بعدقیچی»...(ودرموردموهایخواهرش:۹۹۸ص)همان،

نشس نجمه بلند و مشکی گیسای به مشتمادر یه با و ت

زنیکه مشت تو بعد و ننه مشت تو که براق و گیسسیاه

)همان(«فرنگیجاگرفت.

طرحداستاننیزجهتیمستقیموصافداردودرمسیرش

 موانع این دارد. وجود مانع داستانهاییداریناپاچند

باشند.می





داستانعالوهبرپیرنگروایتدارایپیرنگبستهینچنهم

قبلایننویسندهاستیهاداستانچونهم.زیراباشدیمنیز

کهآخرداستانرابرایخوانندهگفتهاست.

 صیغه مجموعهداستان

 

 نتیجه گیری

یکیشالودهنویسیاستکهپیرنگازعناصرمهمداستان

داستان در است. استوار آن بر امیرحسنداستان کوتاه های

خورد.هرچندتن،وجوداینعنصربهخوبیبهچشممیچهل

داستان چهلاکثر اولیه نفسهای حدیث حد از هایتن

نمی فراتر نمیخصوصی خور در جامعیتی و اماروند یابند،

اتییجزهابهدارایپیرنگیقویومستحکمهستندودرآن

کافیشدهیریگشکلحوادثجهت توجه گسترشطرح و

آن سبباستحکامهرچهبیشتر پیرنگقویداستان، است.

اینمی در حوادث تمامی معلولی و علت روابط و شود
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می سبب همین داستانراستاست. که شکلشود به ها

ایمنطقیارائهشوند.ایسازمانیافتهباالگوونقشهمجموعه

هایبعد،نویسندهازلحاظبهکارگیریمجموعهداستاندر

هاترشدهاست.دراینداستاندستصناعتداستاننوچیره

تمهیدات کردن برجسته طریق از پیرنگ هنرمندانه الگوی

ایجاد هنریازجملهبههمریختگیتوالیزمانیرویدادهاو

آشناییگسست باعث که گرفته شکل قصهها زدایی شدهها

شیوه بهترین از یکی حساست. القای جذابیت، ایجاد های

کمکزمان مخاطببا در انتظار زمانپریشیتعلیقو هاست.

براساس و آن کمک به نویسنده که است روایی ابزاری

کند،پیرنگمطابقتغییراتیکهدرنظمخطیزمانایجادمی

سازد.میلخودرامی

قوانچهل داشتن نظر در با اصتن رعایت مانند لینی

کنش علیت و معناداری ترتیب-ها با مستقیمی رابطه که

داردزمانیآن کنش-ها ترتیبنقلوقایعو هایداستاندر

زندوبهاینصورتپیرنگخاصجهاندستبهگزینشمی

ایجادمی احاطهبرداستانشرا با نویسنده اینبین، در کند.

برایبهترینزمانها،چگونگیگزینشمناسبکنش بندیرا

کند.هاایجادمیپیرنگداستان

بر گذشته زمان حوادث جمله از محیطی، شرایط

ییوهشاند.ها،تأثیربسزاییداشتههایاصلیداستانشخصیت

گاهیدرونیکردناینحوادثکهگاهیسرکوبشده اندو

دارند.درواقعیمنفتأثیرهایتشخص،برزندگیاندیافتهبروز

در اندکی سهم بیرونی شخصیتیریگشکلشرایط هاروان

چگونگیواکنششخصیت و اینداشته شرایط، نسبتبه ها

هم است. رسانده انجام به را توانستهوظیفه نویسنده چنین

مناسباز استفاده با را خود نظر اطالعاتمورد استحجم

درواقع ترتیبزمانروایتازکانوندیدروایاتتعیینکند.

هاآنتراستوراویخوانندهراازترتیبزمانیرخدادهاعقب

کند.آگاهمی

هاسببشدهاستکهحرکتداستانپیرنگقویداستان

اوج،سیریطبیعیومنطقیداشتهباشدوینقطهبهسمت

حادثه نکاتهیچ دیگر از نگیرد. انجام منطق از خارج ای

هاحوادثفرعیاست.اینحوادث،نداستانبررسیشدهدرای

درخدمتداستاناصلیاستوبهپیرنگکمک بهدرستی،

پردازیهاوشخصیتکند.نقشگفتگوها،کشمکشزیادیمی

آید.هابهشمارمیقویازدیگرنقاطقوتاینداستان

ازمجموعچهلوهشتداستانکوتاهبررسیشدهدراین

چهلوچهار تکیهبرتحقیق، داستاندارایروایتخطیبا

باشدوچهارداستاندیگربراساسالگویپیرنگارسطوییمی

هاتنازانواعپیرنگهوراسدارایروایتغیرخطیاست.چهل

هایکوتاهخوداستفادهکردهاستونیزاستفادهازدرداستان

ارهایجدیدپیرنگمانند:پیرنگکودکانهکهدرآثبرخیگونه

شناسیوجودنداردبهآثاراورنگوتحقیقیمربوطبهپیرنگ

همچنینسیوچهارداستاندارای بوییمتفاوتدادهاست.

پیرنگبسته،دهتاداستاندارایپیرنگباز،سهداستاندارای

.باشدیماییشهکلپیرنگروشنگرویکداستاندارایپیرنگ

صورت به داستان سیزده گوتکروایت پنجیی و درونی

براساس همچنیندوباشدیمنمایشیگوییتکداستاننیز .

پیرنگ دارای داستان سه گزارش، پیرنگ دارای داستان

توبهو...،یکداستان ندبه، اعتراف،درددل، وجدانمعذب،

براساسپیرنگخاطراتنوشتهشده،یکداستانبراساستک

یکداستاننیزدارایطرحدا ستانبیرونیوطرحنگاریو

 از یکی آن در که است درونی داستان،یهاطرحداستان

.کندیمدیگریرامنعکسوتقویت

 خطدارد. دو شخصیتیا هاییتشخصششداستاندو

چهارده و زن داستان دوازده کودک، داستان سیزده اصلی

ازاینمیانسیشخصیتایستابودهوباشدیمداستانمرد .

پویا شخصیت دارای و شده تحول دچار شخصیت هجده

باشدیم اوج نقطه در نیز داستان هفده پایان .باشدیم.

همچنینسیونهداستاندارایمحیطشهری،ششداستان

تاریخی دارایمحیطروستاییوسهداستاننیزدارایبستر

 ■.باشدیم
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 منابع
،چاپدوازدهم،ساختار و تأویل متن(،۹۸۱۹)بابک.احمدی، .۹

تهران:نشرمرکز.

احمد. .۹ ۹۸۹۹)اخوت، نشردستور زبان داستان(، اصفهان: ،

فردا.

۹۸۱۹)ارسطو. .۸ مترجمارسطو و فن شعر(، و مؤلف ،

 عبدالحسینزرینکوب،چاپششم،تهران:امیرکبیر.

رابرت. .۱ ۹۸۱۹)اسکولز، ترجمهعناصر داستان(، فرزانهی،

 طاهری،چاپسوم،تهران:نشرمرکز.

،چاپچهاردهم،تهران:نشرنویسی قصه(،۹۸۹۱)براهنی،رضا. .۹

 البرز.

ابوالفضل. .۹ ۹۸۱۹)بیهقی، بهتاریخ بیهقی(، دوازدهم، چاپ ،

 کوشخلیلخطیبرهبر،تهران:انتشاراتمهتاب.

منصوره. .۹ ۹۸۱۱)تدینی، پسامدرنیسم در ادبیات داستانی (،

 ،تهران:علم.انایر

،چیزی به فردا نمانده است(،الف۹۸۱۹)تن،امیرحسن.چهل .۱

 یانتشاراتنگاه.چاپسوم،تهران:مؤسسه

ب۹۸۱۹).___________ .۹ ساعت پنج برای مردن دیر (،

 یانتشاراتنگاه.،چاپدوم،تهران:مؤسسهاست

،تهران:ی فوالد دخیل بر پنجره(،۹۸۱۸).___________ .۹۱

 یانتشاراتنگاه.مؤسسه

۹۹. ___________.(۹۸۱۱ چاپدیگر کسی صدایم نزد(، ،

 یانتشاراتنگاه.چهارم،تهران:مؤسسه

ابوتراب. .۹۹ ۹۸۱۱)خسروی، ،ای بر مبانی داستان حاشیه(،

 تهران:نشرثالث.

اَنسن. .۹۸ ۹۸۱۹)دیبل، ترجمهطرح در داستان(، مهرنوش، ی

 طالیی،اهواز:رَسِش.

الیزاب .۹۱ ۹۸۱۹)ت.دیپل، ترجمهپیرنگ(، جعفری،، مسعود ی

 تهران:نشرمرکز.

عبداهلل. .۹۹ بن مصلح ۹۸۱۹)سعدی، وبوستان سعدی(، شرح ،

 ،چاپدوم،تهران:جامی.بهگلوگزارشازرضاانزابینژاد،سعیدقره

حسین. .۹۹ ۹۸۱۹)سناپور، جادوهای داستان: چهار جُستار (،

 ،تهران:نشرچشمه.داستان نویسی

حمید.عبدا .۹۹ ۹۸۱۹)لهیان، پردازی در  شخصیت و شخصیت(،

 ،تهران:نشرآن.داستان معاصر

یوسف. .۹۱ ۹۸۱۱)علیخانی، ،امروزنویسی  داستاننسل سوم (،

 تهران:نشرمرکز.

حسین. .۹۹ ۹۸۱۹)فتاحی، داستان، گام به گام: آموزش (،

 هایدفاعمقدس.،تهران:بنیادحفظآثارونشرارزشداستان نویسی

مورگان. .۹۱ ادوارد ۹۸۱۱)فورستر، یترجمههای رمان،  جنبه(،

 یانتشاراتنگاه.ابراهیمیونسی،چاپپنجم،تهران:مؤسسه

نانسی. .۹۹ ۹۸۱۹)کرس، ترجمهشروع، میانه، پایان(، ینیلوفر،

 اربابی،اهواز:رَسِش.

واالس. .۹۹ ۹۸۱۹)مارتین، ترجمههای روایت نظریه(، محمد، ی

 تهران:هرمس.شهبا،چاپچهارم،

،چاپچهارم،مبانی داستان کوتاه(،۹۸۱۹)مستور،مصطفی. .۹۸

 تهران:نشرمرکز.

شهریار.مندنی .۹۱ ۹۸۱۹)پور، ها،  کتاب ارواح شهرزاد: سازه(،

 ،چاپسوم،تهران:ققنوس.های داستان نو شگردها و فرم

رابرت. .۹۹ ۹۸۱۹)مککی، داستان، ساختار، سبک و اصول (،

 یمحمدگذرآبادی،تهران:انتشاراتهرمس.رجمه،تنامه نویسی فیلم

سامراست. .۹۹ ۹۸۹۱)موام، ،ی رمان و داستان کوتاه درباره(،

 یکاوهدهگان،تهران:انشتاراتامیرکبیر.ترجمه

جمال. .۹۹ ۹۸۱۹)میرصادقی، بیست و دو داستان از داستان (.

 ،تهران:مجال.آور معاصر ایران های نام نویس

،چاپششم،عناصر داستان(،الف۹۸۱۱).___________ .۹۱

 تهران:سخن.

ی  واژه نامه(،ب۹۸۱۱)میرصادقی،جمالومیمنتمیرصادقی. .۹۹

 ،چاپدوم،تهران:کتابمهناز.هنر داستان نویسی

،نویسی ایرانصد سال داستان(،۹۸۱۹)میرعابدینی،حسن. .۸۱

 دورهکاملچهارجلدی،چاپپنجم،تهران:نشرچشمه.

دیمون. .۸۹ ۹۸۱۱)نایت، ترجمهنویننویسی  داستان(، یمهدی،

 فاتحی،چاپدوم،تهران:نشرچشمه.

ابراهیم. .۸۹ ۹۸۱۱)یونسی، چاپهشتم،هنر داستان نویسی(، ،

 یانتشاراتنگاه.تهران:مؤسسه

علی. .۸۸ زاده، ۹/۹/۹۸۱۹)حسن ما از مواجهه با خودمان »(،

 ،منبع:«ترسیم می

http:// www. etemaad. com. 

ساره.دستاران .۸۱ ،(۹۱/۹/۹۸۱۸ ی امیرحسن  درباره»(،

 ،منبع:«تن چهل

http:// www. irannewspapare. com 

ناصر. .۸۹ ۹۸/۹۹/۹۸۱۹)غیاثی، تن زدن از باید و نبایدهای »(،

،منبع:«محدود بومی
http:// www. Book z20. mihanblog. com 
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 سیزدهم، بخش اول گفتار سیر تحول نثر پارسی، 

 «نداامین»



 ینثر فارس های سبکتنوع و تکامل  گفتارسیزدهم:

 تا اواخر قرن هفتمدوم قرن پنجم ی  همینی  هدر گستر

  

در جریان تحول نامه  مرزبانو  کلیله و دمنهاهمیت 

 نثر فارسی
گفتارهایپیشین، فرهنگیاینمتناجتماعیوبروندر

نیزتحوالتآندرایندورهموردعصروعواملتکاملنثرو

و گرفت.بررسی قرار تکاملبههمچنینتحلیل و تنوع

دومقرنپنجمتایهمینیهدرگسترینثرفارسهایسبک

نمونههایآثارهرسبکتوجهشد.ویاواخرقرنهفتمهجر

ایگفت بر عالوه ششم قرن که حیم از گوناگونینکه یث

محتو و درخشانیموضوع دوران مضمون نظریو از است،

ازیزحائزاهمیتنوعسبکنگارشن یکسونثرفنیتاست.

تقو بهکمالیوازکندمیتیرا کسونثرمرسلوسادهرا

تایزمانیهنگستریمرسلنثردرآغازاهاینمونهاز.بردمی

رتحولواوجیبعد،مسیهمتکلفومصنوعدردورهاینمونه

نیشد،تاقدمبهقدمحدفاصلکتبایریگیپینثرفنیریگ

کهازسبکمرسل قابوسنامهدوره سواستنامهیسو یبه

،مشخصاندشدهدهیکشیونسوینینثرمتکلفومصنوعجو

 گفتار حاضر به دو کلیله و در میان، در این ومعلومگردد.

توجه بیشتری خواهیم کرد.نامه  مرزبان دمنه و

مفصل پرداختن علت که داشت توجه دوباید این به تر

کتابوخصائصسبکیآنتنهادرشاهکارادبیبودنایندو

 ایناثر نظر مورد دوره حیطه در تاریخادبیاتفارسیو در

ن تافصل که کتبی که اینجاست نکته آنانیست. به کنون

 ویژه به شد کلیله ودمنهپرداخته ازنامه  مرزبانو

وهایچهره" فارسینقطهتأثیرگذار نثر در تحول "های

هستند.

اوجکمالنثر اینفصل، زمانیموردنظر گفتیمکهدوره

ارسیودرعینحالپرتغییرترینمرحلهدرتاریخآناست.ف

هایدستگاهگونهکهبهآناشارهشد؛قبلهمانهایدورهدر

ایدئولوژیسازوگردانندگاناصلیمسیرنثرنویسی،منشیان

درباریمستقردردرگاهسالطینبودند.میزانومعیارارزش

 اجتماعی اوضاع تحت کالم سیاق بر وگذاری فرهنگی و

تعیین ونویسندگانشدمیمناسباتداخلیوخارجیدربار،

هدف مورد مخاطبو جامعه فارسی، قلمرو سراسر در دیگر

برهایارزشاین بودندکه سویدربار از اساستبلیغشده

 ارزشدربارها مورد نویسندگان-معیار این حامیان تنها که

گیخودرابرسمتوسویسبکنویسند-شدندمیبمحسو

مترسالنگزیدندمی و منشیان همچنان نیز دوره این در .

وتأثیرگذاریخودراحفظکردهبودند."سبکگزینی"قدرت

تأثیردر کهمعبر تازی، زبان از فارسی زبان تقلید پذیریو

همیشهبافاصلهیکقرنخودراتماموکمالنمایان معموالً

انینثرعربدراوجبالغتو،اینکدراینمقطعزمساختمی

فصاحتقرارداشت.

ازقرنچهارموبهخصوصپنجمدورهالفاظدرتاریخعلم

بالغتونثرونظمعربیشروعشدهبود.وازایندورانتوجه

وتحتتأثیرهمینبرداشت،درشدمیزیادیبهلفظمعطوف

ارزشواعتباریبیشازم عنیعلمبالغتنیزلفظدرکالم،

بدیهیبودکهمانندهمیشهبهفاصلهحدودیکقرن یافت.

 درسبکنویسندگیفارسیهمنفوذهاارزشاینتحوالتو

سویکند از باز خود، نخست گام در ورود و نفوذ این و

 اتفاق درباری منشیان و درنثر.افتادمیمترسالن عربیکه

منشیانومترسالنوبهدنبالآنانتوجهدورهکمالخودبود،

خودجلبمیکرد به پردازیولفظونویسندگانفارسیرا

که را آنان تحسین عربی نثر گوناگون و متنوع صنایع

درجریانطبیعیتکاملنثرهرروزبیشازپیشکوشیدندمی

شگفت و هنرمندانه کنند،انثر خلق انگیخت.برمینگیزی

نویسانعربیمقامهسبهدستمنشیانونویفارسیمترسالن

خودبهفصاحتووآثاریازآنانراکهدردورهکردندمینگاه

شهرهشدهبودند،سرمشق-البتهعربیپسند-بالغتوزیبایی

.دادندمیخودقرار

قرنمورد در نبود، ایندوره اینهمهعللتحولنثر اما

 گذار پایه دیگری مهم عامل ما معیارهایهاشارزنظر و

آنهاآننویسندگی و بود.هایچهرهشد ایندوره برجسته

باهاییچهره تقابل در نویسندگیشان مهارت برجستگی که

وابستگی ایکههمچناناینافرادبادربارهایوقتارتباطو

.آیدمیتربهچشمداشتند،مهم

وقابوسنامه، سیاستنامه، چهار مقاله عروضیصاحبان

کلیله و دمنهترهمهمهماز آنکهبهنامه  مرزبانو بیشاز

 به وابستگی یعنیایدئولوژیهایدستگاهعلت دربار ساز
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منشیانومترسالن،بتواننددرسبکنویسندگیروزگارمؤثر

البته معاصرخودو دوره بهعلتچهرهشدندر واقعشوند،

ونثرویابندمیپسازخود،اهمیتهایدورهبیشترازآندر

معیار"جداازخصیصهشاهکاربودنواجدویژگیهاآنکتاب

.شودمیهم"شدن

قابوسنامه وسیاستنامهو عالی مرسل نثر سبک در

بهکلیله و دمنهدرسبکنثرفنیمرسلوبازکلیله و دمنه

هردوبهعنوانمعیاروالگودرنثرمتکلفنامه  مرزبانهمراه

وچونازاینقرنگیرندمیدتوجهوتقلیدقرارمصنوع،مور

بههمینیابدمیبهبعدنثرمصنوعروزبهروزرواجومقبولیت

 زمانی گستره شدن"سبب وکلیله و دمنه"معیار

.شودمیهمفراترازدوسهاثرنامبردهدیگرنامه  مرزبان

ایندواثراخیرحائزشرایطیهستندکهقابلیتالگوشدن

اتفاقیکهدرنثرایندوترینبزرگ.کندمیرادرآنانتشدید

"زداییآشنایی"؛ویژگیافتدمیکتاببیشازآثارقبلیاتفاق

مفهومیاستگونهکهپیشازاینگفتههمان هاستک شد،

گفت. سخن آن از اشکلوفسکی ویکتور بار نخستین که

توانایی در هنر معنای که بود باور این بر اشکلوفسکی

نشاندادنزداییآشنایی در نووایهبهشیوهاآنازچیزها

نامنتظرنهفتهاست.

درادبیاتدرسهسطحزداییآشناییبهنظراشکلوفسکی

 در:کندمیعمل سطحسطح در و مفهوم سطح در زبان،

 زبان سطح در ادبی. آشناییاشکال دشوارزدایی را زبان

سازدمی بهصورتیکمانعدر عامدانهآنرا درآوردمیو .

پذیرفتههایایدهباقلبمفاهیموزداییآشناییسطحمفهوم،

نمایشدادن با و چشمشده از متفاوت، بههاآناندازی را

 کشدمیچالش ادبی، اشکال سطح در آشنایی. اززدایی

طریقشکستنمعیارهایسلطههنریو قراردادهایادبیاز

 صورت نو معیارهای .گیردمیارائه :۹۹۹۸/۹۸۱۱)مکاریک،

(.اشکلوفسکیدرعینحالادبیاتراازسایروجوهکالمی۹۸

رامشخصهتمایزدهندهزداییآشناییوهمینکندمیتفکیک

(.۹۱۹.)همان:داندمیادبیات

 از هایشیوهیکی آشناییاین ادبیات،زدایی در

برجسته راسازی آن بتوان نثر سطح در شاید که بااست

سازیدرنثرواینبرجستههنجارگریزیزبانییکسانشمرد

اوبا»وقراردادهاست.فنیبرتخطیوگریزنویسندهازقواعد

ک بیان قید از خواننده هلیشرهاندن متوجهای را او

دیگرچشم میاندازهایی نوعییاستعارهکند. که هنری

 است، معنایی نوعترینمهمهنجارگریزی این نمونه

کلیبرجسته بیان به است. برجستهسازی تمامتر، سازی

کهبههاییپدیده؛گیردمیچشمگیرزبانیرادربرهایپدیده

موجب گزارشوندمینحوی محتوای از خواننده هتا پیامای

(رویبگرداندوتوجهشرا"چهچیزیگفتهشده")اینکه

در(معطوفگرداند."چگونهگفتهشده"اینکه)پیامبهخود

)مانندجناس(و"ابهام"آگاهانهازیاستفادهتوانمینتیجه،

مهم آن از -"موازنه"تر در معنایترینعامکه به آن شکل

یواسطهایاستکهبهلگوسازیورایحدمتعارفالگوسازیا

دارد وجود زبان در زبانی، برجسته-قواعد خواندرا «سازی

 ۹۹)همان: این آشنایی(. بهرهزدایی با از هایتکنیکگیری

برجسته ودقیق معنوی و لفظی صنایع اساس بر سازی

هایظرافت در فارسی نسبتکلیله و دمنهزبان به و

.شودمیبهبهترینشکلخودنمودارنامه  رزبانم

واجدچنین یکیازبارزترینشرایطیکهایندوکتابرا

نیرویتخیلشگفتیاستکهبهصورتصورنمایدمیبرتری

تشبیهاتومجازهاوکنایاتبدیعو خیالیاعمازاستعارات،

.هرشاعریخوردمیهنرمندانهدرسرتاسرنثرآندوبهچشم

درایهدرتمامطولتاریخادبیاتشعروپسازآنهرنویسند

برایاولین دورهسبکنثرمصنوعمتمایلبهخصایصشعر،

.داردمیباردرزمانخودمقداریازاینصورخیالراعرضه

کهاومقاصدخودرابابیانیغیرازبیانشودمیتخیلسبب

هازشفیعیکدکنی،برگرفت)عادیوخبریگفتارعرضهکند.

۹۸۱۹:۹۱.)

سعدالدینوراوینی او موفق تقریباً مقلد نصراهللمنشیو

نثر،نهکنممیبیشازهرکس،درحیطهنثرفارسی)وتأکید

قابل عظیمو اندوخته میراثو نظمهردو( نثرو درحیطه

تقلیدیازاینصورخیالرابرایآیندگانخودآفریدهوبهجا

درگذاشتند که تخیلی مورد در یوسفی دکترغالمحسین .

 است ابوالمعالی نثر توصیفات و »گویدمیتشبیهات در:

زیبایمترجماوصافرا تصاویر مواردتشبیهاتو بسیاریاز

وخیالآفرینندهویدردریافتوخلقوجهبخشدمیتجسم

(.۹۸۹۹:۹۹۱«)شبهاعجابانگیزاست

ک زبانی تخیل، قدرت از اینجدا ارائه ظرف خود ه

 کنایات و استعارات و دایرهشودمیتشبیهات بودن دارا با

ازواژگانوترکیبات،نحووجملهبندیاستادانهوایهگسترد

کهدکترشفیعیکدکنیازآنبهبالغتجمله-طبقاصول

ولفظپردازیسازیبرجستههنر-(۹۸۱۹:۹۸)کندمیتعبیر

ت را اثر ایندو تقویتنثر و تناسبآهنگوکندمیحکیم .

 قدرت که است دیگری ویژگی کالم آشناییریتم وزدایی
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نثراینآثاررامتفاوتازمشابهانخوددرتمامسازیبرجسته

.نمایدمیدورهتاریخادبیاتفارسی

و منشی نصراهلل ترتیب این وبه باسعدالدین راوینی

مهارتنویسندگیخوددراستفادهمتبحرانهازقدرتتخیلو

تلفیقوترکیبشگردهاییکهلفظرادرسطحکالمبرجسته

بعدهایدوره،خوانندهمعاصرخودوحتیخوانندگانکنندمی

 طریق به آشناییرا بهرهزدایی اوج زیباییبه لذت از گیری

نثررسانندمیکالم رفیع بنای در محکمی جایگاه چنان و

فراه خود برای فارسی معاصرنمایندمیم دوران در چه که

شیوهوسبکنثرکتابهاقرنخودوچهدرروزگارانبعدتا

ادبیهاآن نثر یک عنوان به شده پذیرفته دستورالعمل به

ادبیات تاریخ نویسان نثر جامعه تقلید مورد فاخر، و جزیل

.گیردمیفارسیقرار

درآثار که ببسیاری چه فارسی ادبیات تصریحتاریخ ه

خود ادبیاتونویسندگان نظران صاحب تشخیص به چه

برگواهخوبیایندوکتابنوشتهشدهاست،بهتقلیدفارسی،

مجتبیمینویدرمقدمهنمونهاستادعنوانبهادعاست.این

فهرستیازعنوانچهلکتابراکلیله و دمنهخودبرکتاب

نمایاناستوهاآنکهتأثیرنصراهللمنشیدر۱دهدمیارائه

 این است ناتمام"معتقد »"فهرست کهدهدمینشان

واندبودهنویسندگانازهرصنفوهرطایفهباکتاباوآشنا

واینغیرازاندکردهوازآنپیرویواقتباساندخواندهآنرا

 ترکیوهاترجمهکتبمنظوم]...[، تحریرهاییبهتازیو و

ر از که است کلیلفارسی هوی منشیی نصراهلل

۹۸۱۹«)اندکرده مقدمه: :۹۱ تأکید همچنان که:کندمی(.

بعدازاوتاقرننهمبهانشایفنّیمصنوعمطنطنکتابیبه»

آنیهفارسیبهخامهادبایعالیقدربهقلمنیامدکهنویسند

نصراهللمنشینبودهیهبهقصدپیرویکردنازسبکوشیو

(.۹۹)همان:«باشد

اگرچهبهتعبیرریپکاصنایعبدیعینصراهللمنشیدراین

 نکردو ارضا نویسندگانبعدیرا هرکدامدرجایهاآناثر،

سبکیواطالهکالمبرتکلفآنافزودندهایپیچیدگیخودبا

(...۹۸۹۱:۹۸۹.)

نکتهقابلتوجهدراینتأثیروتأثراتایناستکهازاواخر

قرنششموهمزمانبااوجشیوعنثرمصنوعفارسی،تجدید

 هایکتابتحریر داستان معمول)قدیمقصصو طور به و

                                                             
، کلیله و دمنهبرایاطالعبیشترر.ک.:مجتبیمینوی،مصحح-۱

تالیفابوالمعالینصراهللمنشی،بهکوششمحمدحسینمجدّموکوروش
 (،مقدمهمصحح۹۸۱۹نسبیتهرانی)تهران:زوار،

آغاز سامانیان( دوره شیفتهمیمربوطبه نویسندگان و شود

بهدنبالیدراینشیوهجدیدیسبکمصنوعکهبرایهنرنما

عرصهمناسبیکهقابلیتپروراندنولفظپردازیوهنرنمایی

باشد داشته را متنوع ادبی صنایع در همانگردندمی، از ،

 صاحبان که کلیله و دمنهمخزن بردهنامه  مرزبانو بهره

دورهسامانیراکههایداستانبودنداستفادهکردهوقصصو

 شده نوشته دوره آن ساده نثر قصصوبه حتی یا و بود

یا اصلی مأخذ از را پهلوی کهن عربیهایترجمهحکایات

تاکسوتیزیبندهازدستبافتقریحهخویش»برگزیدههاآن

«دروپوشاندهوحلیتیفریبندهازصنعتصیاغتخاطرخود

 تصحیح ۹۸۱۹)وراوینی، را۹۹: آن واقع در و بندند برو )

د.تبدیلبهنثرمصنوعمتکلفکنن

جامعه ادبیاتو بین رابطه عزبدفتریدرباره بهروز دکتر

»نویسدمی نیست،: یکسو همواره دو این بین تأثیر جریان

درستاستکهنویسندهمولودومحصولاجتماعاست.امادر

 نیز اجتماع محرک و عامل که بسا حال بهباشدمیعین .

معلولمحیطاجتماعیا شخصیتاساساً ست،عبارتیدیگر،

شود، استوار چون کس هر شخصیت یکبهولی عنوان

محیط در وسیله بدان و شخص درکارکردهای واقعیت

اثر هنرآفرینیشخصیتگذارد.میاجتماعی عامل هنرمند

(.۹۸۱۹:۹۹)«شودمیخواهناخواهدرآثاراومنعکساوستو

اثر و واقعیت میانجی را شخصیتهنرمند آریانپور دکتر

تکوینوبهنظراودرمیانعواملفراوانیکهدرداندمیهنری

بینش و اجتماعی پایگاه عامل دو مؤثرند شخصیتهنرمند

همه از ترترمهمهاآناجتماعیهنرمند مداوم و عمیقتر ،

(.۹۸۹۱:۹۹۹است.)

با در هنرمند ارتباط اجتماعی ما و پایگاه منظور در

بهعنوانمثالبهآنچهاستادمینویدربارهتوانمی نویسنده،

می منشی کرد.گویدنصراهلل معتقد اشاره که استایشان

معاصر پادشاهان سایر)منشینصراهلل و غزنوی بهرامشاه

و او ازعهدهفهمتماممزایایتحریر» پادشاهاناینسلسله(

هنرش «آمدندبرنمی شناساییقدر انگیزه نکتههاهنرنمایی، ،

هاسنجی معانی همهایپردازیو فضالی و ادبا سایر و او

همهازبرایهمدیگر»که:کندمیروزگارشراچنینعنوان

سرکردگان سالطینو آیا آننداشتندکه اعتناییبه و بود،

و محکم بودن، پست و بلند بودن، غلط و درست ترکبه

و«شوندنمییاشوندمیسستبودنشعریانثرایشانمتوجه

منظوربه اجتماعیدرهمین پایگاه و موقعیت شرح

کتابایهنویسند تحتتأثیر را زمان توانستسبکنثر که

:گویدمیخودقراردهد،
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هایخانهدرمنازلبزرگانوهاانجمنشعراوادباوفضال»

و مناظره و آنمحافلمذاکره همدر با یکدیگرداشتندو

کردندمیمباحثه وگرفتندمیوازیکدیگرعلموادبفرا

موردمداقّه را هنر لغتو یکیازساختندمیدقایقعلومو .

بودکه۹نصراهللمنشییهخواجیهاینمحافلومجامعخان

درزمانانشایاینکتابهنوززندهوبرمسندقدرتمتکی

ه:.مقدم۹۸۱۹...«)آمدندمیبودهاستوفضالوعلماآنجا

۹۱-۹۹.)

اینگونهفکرکردکهباتوجهبهاینموقعیتتوانمیپس

برایآننصراهللمنشیترجمهاینکتابرابیشتر»اجتماعی

سخنآرایی نویسندگیو در را قدرتخود که کرده اختیار

(.دکترعزبدفتری)درادامه۹۸۹۹:۹۹۹یوسفی،«)نشاندهد

:گویدمیآنچهدرباالآمد(

ق» ازگاهی بیشتر خیلی نویسندگان ایجاد و ابداع درت

قدرتمحیطدرپدیدآوردنآثارذوقوهنرمؤثربودهاستو

اصیل افکار و عواطف تجلی آثار این در که شده ودیده تر

بارزترباشد،هاآنتراستوهرچهجنبهفردیدرهنرمندانه

بدیعتراصیلآثاراین شاعو بین فرق بود. خواهد وتر ران

همین در مبتکر نویسندگان و شاعران با مقلد نویسندگان

استکهدستهاولفقطاحساساتوعواطفکلیومشترکو

وزنندنمیکهطبعاًچنگیبهدلکنندمی معمولیرامنعکس

کهشخصیوبدیع دستهدوماحساساتوعواطففریدیرا

فرینیچه.کالمکوتاهآنکههیچسخنآکنندمیهستندبیان

حادث شکسپیر چه و هگوته پدیدای و مستقل و ایهمجرد

 منفرد و تواندنمیگسسته کههااینباشد. بودند غوالنی

 مکانخودرا ولیوسایلیکهاندگسیختهزنجیرهایزمانو

،ساختهاندبردهبرایگسیختنزنجیرهایخویشبهکارهاآن

(.۹۹-۹۸۱۹:۹۹)«وپرداختهزمانومکانشانبودهاست

دکتر نظرات چه اگر واقع دکترآریانپوردر و عزبدفتری

غرضاز درمضموناستاما ابتکار و ابداع بیشتردرحیطه

نوآوریدر و ابتکار ایناستکهآنچهگفتهشددر نقلآن،

که، معنی این به دارد. مصداق هم نوشتن شیوه و سبک

 عمومی جریان خالف بر قدرتمند پذیرینویسنده تأثیر

هنرمندازجامعه،اینباراوخودبرجامعهوجریانرایجآن

پذیرفتهشدهنگارشنثراست(تأثیر شیوه )کهدرمنظورما

فردیگذاردمی خالق اندیشه از برآمده خود که قدرتی .

                                                             
ر.ک:"خانةخواجهنصراهللمنشی"برایاطالعبیشتردرمورد-۹

 .۹۹همان،مقدمه:پاورقیص

برتر، بینشاجتماعی بر اضافه خالق اندیشه این و اوست،

صهنرمندهمباشد.حاصلپایگاهاجتماعیخاتواندمی

اینکهاندیشهفردیوابتکاریکنویسندهخالقاگرترمهم

چهعاداتپذیرفتهشدهسبکوشیوهنگارشزمانرادرهم

روندشکندمی طبیعی جریان که وسایلی و ابزار از باز اما

کهعمدهآن)تکاملنثردراینبرههتاریخبهآنرسیدهبود،

هنرمندانه(صرخودبهدستآمدهاستازتقلیدنثرعربیمعا

می بهره خالقانه ادبیجویدو سبک یک آفرینش برای و

ابزار از متفاوت وهایشیوهو استفادهنامأنوس غریبی

ازکندنمی قدرتمندانه و خالق استفاده منشی نصراهلل هنر .

 و مقطعهایآرایهصنایع این در فارسی نثر استکه ادبی

اختیاردارداماازبیننویسندگانهمعصرشزمانیآنرادر

ازهاآنتنهااوستکهچنانتواناییوهنریرادربهکارگیری

 نشان نویندهدمیخود شیوه این آغاز همیشه برای که

لفظیکههمانطورکههایآرایهبهکارگیریصنایعو )شیوه

سلیق طور به نظران صاحب شد هگفته تقریباًای اسامی

اوتیهمچون،نثرفنی،نثرمصنوع،مصنوعمزینوغیره...متف

 کار براینامیدنآنبه تاریخادببرندمیرا در او نام به ،)

■.شودمیپارسیثبت
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 «نویسی در ایران های داستان مکتب»کتاب  بر یملأت 

«شهنازعرشاکمل»؛«دکترقهرمانشیری»سندهینو
 

میایدئولوژیمجموعه،مکتب شمار به افراد کهایاز رود

اندیشه و مشترکتفکر زمینههای در را مختلفخود های

میان در یکدیگر با و... هنری اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی،

نهند.دیرگذارندوسبکوشیوهتفکرخاصیرابنیانمیمی

آنانپردازانوسبکاندیشهزمانیاستکهشیوهتفکرنظریه

هایمختلفپدیدآوردهاست.اینمکاتبمکاتبیرادرحوزه

شناسی،فلسفه،گونیچونجامعهاهایگونتواندرحوزهرامی

ادبیاتو...پیگرفت.

توانمکتبرادرگذشتهازمکاتبشناختهشدهجهانی،می

د.رترینیزجستجوکهایکوچکگروه

ایران نگارگری در مثال برای

عباسی،هایسبک سلجوقی، مانند ی

مکتبرا هراتعنوان یا تبریز شیراز،

در همچنین دارند. خود پیشانی بر

ادبیاتداستانیمکاتبمختلفی حوزه

هاآناندکهشاکلهدرایرانشکلگرفته

رافیاییغهایجبراساسمرزهاومحیط

،یاقتصاداست.ضمناینکهمتاثرازفضایاجتماعی،سیاسی،

عیکنویسندهعالوهقمحیطاجتماعیهستند.درواتاریخیو

هایدیگرینیزبرعواملدرونیوشخصی،تحتتاثیرمحرک

محرک بههست؛ جغرافیاییو عواملاجتماعیو با هاییکه

.اندتعاملطورکلیمحیطدر

زمانیکه ایراننویسیداستاناز بهمعنایواقعیخوددر

آثارشانبهنوعیتحتتاثیر،نویسندگاندرخلقهشکلگرفت

گرفتهمحیط قرار خود درزندگی شیری قهرمان دکتر اند.

 مکتبکتاب داستانهای ایراننویسی ودر نگرش و سبک

بندیهنریخاصهرنویسندهراتحتعنوانمکتبدرصورت

می ونظر اقلیم هر طبیعی محیط به توجه با و گیرد

 به متعلق سبک/مکتبآنویسندگان من، درخهای را تلفی

شمارد.آذربایجان،اصفهان،خراسان،جنوب،شمالایرانبرمی

بندیایشانهاییهستندکهدرتقسیموغربمکاتبوسبک

داندیمواقعدکترشیریمکتبرامفهومیاند.درجایگرفته

 ویژگی»که نگرشبتواند نوع و هنری ساختار زبانی، های

«کنظامبههمپیوستهتبیینکند.نویسندگانرابهعنوانی

کهمرزهاییکسانجغرافیاییبههماناندازهاومعتقداست

منشو نظر از آنانرا همساندارد، تاثیر افراد ظاهر بر که

بهیکدیگرنزدیکمی آرماننیز اینمسکنشو لهدرئکند.

ن و کودکی سنین در که درونویسندگانی جوانی یا جوانی

اینزیستهصمیایخاهمنطق بویبیشتریدارد. رنگو اند

اندازهگونهمی توانگفتکهکهنویسندهساکنپایتختهر

جوانی و کودکی دوران خویشگذراندهکه خطه در را اش

درمقابل آنجاست، محیطجغرافیایی تحتتاثیر بیشتر باشد

هایکمتریرادرزادگاهخویشسپریکردهشخصیکهسال

است.

شاخص جمله معیشتاز فرهنگو مردم، اندهاییمحیط،

گیریسبکسیاریبرشکلکهتاثیرب

دارند.بانویسیداستانومکتبخاص

گفته به مذکور،توجه کتاب های

توانمحیطرابهجغرافیایطبیعیمی

اجتماعی و سیاسی تحوالت و

مردمرابهخانوادهوبندیکردتقسیم

در هم فرهنگرا مردم، عموم نیز و

محافل عادات، و عرف گویش، زبان،

نیزپیشینهقومیفکری/ادبی/هنر تاریخیپیگرفتوویو

باتوجهبهشغلوحرفه،طبقه درنهایتمعیشتواقتصادرا

اجتماعیونیزوضعیتمعیشتیمردمبررسیکرد.

داستان ناممناطقخاصدر از زبانواستفاده با همراه ها

 روحیات نیز و نمونهیقومفرهنگ انعکاساز بارز های

ثارصادقچوبک،آهاستکهدرجغرافیایطبیعیدرداستان

دولتعلی مشاهدهاشرفدرویشیان، و... احمدمحمود آبادی،

جغرافیاییمی یکمنطقه گرفتندر قرار کلی طور به شود.

به دادن شکل در بیابان و دریا کوه، جنگل، با شده احاطه

نواروحی خود و مردم برایت دارد. بسیاری تاثیر یسندگان

قصه داغیزمینسوختهمثالدر هایاحمدمحمودخواننده

روستاهایخشکبهآبادیاوراکند،دولتجنوبراحسمی

هایبیژننجدیزیربارانسرزمینبرد،درنوشتهمیخراسان

هایدرویشیانآدابورسومزندودرقصهسبزشمالقدممی

بیند.بعینهمیغربکشوررا

 قهرمانشیریبر نزدیکیآآنچه اینکه دارد یکنتاکید

مرزتاثیرزیادیبرمنطقهبهمراکزفرهنگییاهمسایگانهم

برایمثالنزدیکیمنطقهشمالغربی نوعنویسندگاندارد.

هایاروپاییونیزمجاورتشمالباروسیهونبهمرزسرزمی

گذشته از مکاتب شناخته شده جهانی، 
های  توان مکتب را در گروه می

د. برای مثال رتری نیز جستجو ک کوچک
هایی مانند  در نگارگری ایران سبک

شیراز، تبریز یا هرات  سلجوقی، عباسی،
 .عنوان مکتب را بر پیشانی خود دارند
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یرزمانیبادوابرقدرتروسیهونیزجنوببادریایآزادکهد

 آانگلستان است، داشته نشر و حشر روزگار راآن منطق ن

برشکلدهدوبیشکتاثیرفرهنگهمسایگانقرارمیتحت

می تاثیر نیز نویسندگی سبک آن،گرفتن مقابل در گذارد.

احاطهشدنمیانکوهستانیابیابانطبیعتافرادرامتفاوت

هایینیزدردیدگاهافرادبهوجودمحدودیتوردوآبهبارمی

میآمی را این فضایداستانورد. در دولتآبادی،توان های

درویشیانیامرادیکرمانیدید.

گفته به توجه با های میقهرمان اینجا در توانشیری،

بادیراآدولتروزگارسپریشدهمردمسالخوردهفضایرمان

 آثارابراهیمگلستانسنجیدومعروفییسمفونیمردگانبا ا

خاستگاه و تفاوت این به نویسندهپی برد. تفاوت این های

هایبندیمکاتبوسبکعالوهبرتقسیم

به مبسوط طور به ایران، در داستانی

سبک نویسندگانیکایک همچنین و ها

پردازد.متعلقبههرسبکمی

با کتاب که است مکتبی آذربایجان

ت وارد آن مکاتبقسیمشرح بندی

کهبیندودریاچهبزرگیمیاقلشود؛می

کوهستانیاستودشت گرفته، هایقرار

خصلت از نویسنده دارد. حاصلخیز

گویدکهدروقایعمشروطهوپهلویسلحشوریقومآذریمی

تواندرقیامستارخانوباقرخانهایبارزآنرامیاولنمونه

ونیزشیخمحمدخیابانیدید؛همچنینفرقهدموکرات.عالوه

نبر فرهنگی نظر از آذربایجان آزادخواهی، نقشیخصیصه ز

ایدرگرایشبهتمدندارد.پیشروانه

برای چاپ صنعت پیدایش چون دالیلی کتاب نویسنده

و تجدد چون مترقی نشریات انتشار تبریز، در بار نخستین

ایهآزادیستانووجودشاعرانیمانندتقیرفعتوجعفرخامن

ب پیشرو نشاناز فرهنگورا حوزه آذربایجاندر ودنمردم

داند.اغلبنویسندگاناینحوزهتمایالتمارکسیستیادبمی

دارند،حسناسیونالسیتینویسندگانیکهدراینمکتبجای

بهمی پرداختن به گرایشباالیی نیز باالستو بسیار گیرند

افسانه بومی افسانهدارندهای این می)نمود را درها توان

ازشتهنو استفاده و بیان صراحت دید(. بهرنگی صمد های

هایبارزاینمکتباست،باتوجهبهاینکهتمثیلازمشخصه

که وقتی درمقابل دارد. فهم همه و ساده ساختاری تمثیل

واقع آثار دربافت زیادی ابهام است، استعاری اما گرایانه

 کلی نمیهاآنساختار الیدیده دریافت یعنی هایهشود.

هابرایمخاطبآنچنانمشکلنیست.رئالیسمدرونینوشته

هایبرجستهجادوییازخصایصاینمکتباست.ازنویسنده

سبکمی )این بهرنگی صمد به داستانتوان مدرن(،نویسی

( ساعدی داستانغالمحسین براهنینویسی رضا و مدرن(

پسامدرن(نامبرد.نویسیداستان)

می معرفیمکتباصفهان پردازدقهرمانشیریسپسبه

گرد نیز و صفوی دوره در اصفهان مرکزیت به توجه با که

رویآمدنهنرمندانصاحب تاثیر بر عالوه اینشهر، در نام

تاثیرگذاشتهاست. نویسندگانبرعموممردمنیز شاعرانو

ارتب و رفاه برخورداریاز خالقیت، هنرپروری، اطبانویسنده

مللواقواممختلفراباعثرسوبورسوخخلقیاتخاصیدر

می اصفهان روانیمردم سبکنویسندگیناخودآگاه در داند.

تواننوعیکسانیمانندبهرامصادقیوهوشنگگلشیریمی

یعنیاین کرد. استقاللهنریمشاهده

و مستحکم شخصی سبک صاحب دو

معتقداستخوان نویسنده هستند. دار

به چندانی تعمد سبک این در است

 اقلیمی به ندارد.بودنتظاهر وجود

وجود با آن نویسندگان برخی هرچند

رقابتبسیاری ساکنبودندرپایتخت،

جدیتزیادیدر مرکزنشیناندارند، با

اشرافباالییکارخودخرجمی کنندو

و سنتی روایت تلفیق کلی طور به دارند. جهان ادبیات بر

شکنی،حساسیتبههویتباختگی،دگراندیشی،روایتمدرن

هاازخصوصیاتعمدههنریواجتماعیوشکدرباورداشت

اینمکتباست.

در استکه خراسان کتاب، در مکتبمعرفیشده دیگر

دارد( مرکز با بسیاری فاصله )که خراسان جغرافیایی حوزه

اتبدارد.گیرد.اینمکتبتفاوتبسیاریباسایرمکشکلمی

دراینمنطقهحساستقاللطلبیموجودنیستونیزادعای

شرایطسختزندگیهم زبان. قومیتو در تمایز تفاوتو

است. بهسختجانیعادتداده هایایننوشتهدرمردمرا

کرد.توانرگهمکتبمی مشاهده هایخویناسیونالیستیرا

تاریخیگذشته و بیگرایی بنگری، جریاناعتنایی ها،سازیه

اجتماعی، رئالیسم طبیعت، به عشق عرفان، و عقل آشتی

گریوماجراگزینیشاعرانگیدرنثر،نقالیدرروایت،مداخله

غریب مولفهو جمله از نظرآشنایی از خراسان مکتب های

دولت کتابموردبحثهستند. ایننویسنده آبادی)سردمدار

عل غزاله یونسی، ابراهیم کیانوشازمکتب(، محمود و یزاده

هایبرجستهاینمکتبهستند.چهره

شیری، قهرمان های  با توجه به گفته
روزگار توان فضای رمان  در اینجا می

 سپری شده مردم سالخورده
 سمفونی مردگانبادی را با آ دولت

معروفی یا آثار ابراهیم گلستان 
سنجید و پی به این تفاوت و 

 های این تفاوت برد. خاستگاه
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تاکد بوشهر آبادانو از مکتبجنوبرا ترشیریگستره

می روانیشیراز چوبک، مندنیداند. و محمود ازپور، پور

اقلیماندمکتبنویسندگاناین هایبرجستهگراییازشاخصه.

هازاندیشهاینمکتباستونویسندگاناینمکتبسرسختان

باورهایبومی فرهنگو احیایزندگیوبازگشتبه درکل

مییمیاقل نظرجانبداری از مساله این اصلی دلیل کنند.

استثمار و استعمار قلمرویگسترده گرفتندر قرار نویسنده

ادبیاتاقلیمی کرمانشاهبخشپایانیکتاباستکهدراست.

مولفهآن ویهااز زدگی ایدئولوژی سوسیالیستی، رئالیسم

مولفه است، شده یاد فنا و فقر مکییهاتقابل تبغربکه

شک را دادهکشور علیمحمدل و درویشیان اشرف علی اند.

چهره از افغانی این براندمکتبهای که نقدی از نویسنده .

استمیتکنیکنویسندگاناینمکتبمی اینکهشده گوید؛

انگیزهسیاسیهاآنولفهترینممهم برایگرایشبهنوشتن،

ابزاریاستبرا آنان منظر یعنیادبیاتاز بایاست. مبارزه

ها.یهاوسرخوردگسرکوب

می که نکاتی دراز نویسنده اینکه گرفت کتاب به توان

و مکتبشمال به کوتاهی بسیار اشاره قسمتپیشدرآمد

صلیکتاببههیچرویبهکندامادربخشامرکز)تهران(می

نمی مکتب دو مکتباین به مربوط صفحه سه در پردازد.

 رادیوینامشمال اکبر اینمکتب، مشهور نویسنده دو از

می یونسی درابراهیم اما سبکبرد به مربوط صفحه چهار

اشاره هیچ اینمکتبنمیبهیاتهران کنویسندگان جز)ند

اشاره علوی( و احمد آل به فاقدای را سبکمرکز نویسنده

داندوجزنویسندگاننسلاول،باقیرافاقدآثارهماهنگیمی

داند.حالآنکهپرداختبهمکتبتهرانحتیکمالیافتهمی

ا نظر از یاگر بهغناییمهمشاننویسنده همنداشتهباشد،

می جریانکتاب در را مخاطب و درافزاید داستان شناسی

بیتهرانیاریمی نامیبخشد. کنار چونانصافیاستکهاز

طوباومعنایایبهآنکهاشارهشهرنوشپارسیپوربگذریمبی
اوکنیم.شب

 مکتبکتاب داستانهای ایراننویسی دکتردر قلم به

قهرمانشیریپژوهشیاستجامعومبسوطکهخوانندهرا

سبک جریان در مختلف داستانهای قرارنویسی ایران در

کهشایدنسلیمیقددهدودرمعرفیبرخینویسندگانمی

■کوشد.ازآنانشنیدهباشدمیجدیدکمترنامی
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 «گوسفندها آواز» داستان مجموعه به نگاهی 
 «مائدهمرتضوی»؛«مهدیرضایی»نوشته



استتهراندر۹۸۹۹متولدرضاییمهدی دارایوی.

استهنریفرهنگیهایتشکلدبیریمدرک ومبتکرو.

دهواستایرانداستانیادبیاتالکترونیکیمجلهاولینطراح

کندمیفعالیتزمینهایندرکهاستسال ادبیاتماهنامه.

راآنسردبیریهاستسالرضاییمهدیکهچوکداستانی

دنیایبهمجازیدنیایازاستایدروازهداردعهدهبر

زیرکهاستشماریبیجواننویسندگانآننتیجهوحقیقی؛

.اندگرفتهجاندارریشهوسالهدهادبیدرختاینسایه

.باشدمینیزادبیجشنوارهچندینبرگزیدهرضاییمهدی

ازکسیچه»رماناست؛شدهمنتشرویازاثرسهکنونتا

روزگار»رمان«؟ترسدنمیهادیوانه

آواز»داستانمجموعهو«شدهفراموش

.«گوسفندها

بهاندازیممینگاهیجستارایندر

«گوسفندهاآواز»داستانمجموعه

داستاننهبرمشتملمجموعهاین

استکوتاه چیزییهانگارهایداستان:

گوسفندها،آوازاسکلتی،مردشرم،کمه،

یهاصنکن،آزادکننیتچرکی،جوششد،چینفهمیدم

.۹شمارهاسبوبودوضعی

راکتاباینهایبهترینازیکیمجموعهاینداستاناولین

زندمیرقم وخوبشروعی«کمهچیزییهانگار»داستان.

کهکتاباولپاراگرافخواندنباخواننده.داردکنندهغافلگیر

اصوالًکهچرا)دهدمیتشکیلراکتابپاراگرافترینمهم

پاراگرافخواندنباکتابخوانندگانوخریدارانازبسیاری

زمینراآنیاشوندمیخریدبهراغبکتابنخست

پرروندواینشودمیترغیبقصهادامهخواندنبه(گذارندمی

.شودمیحفظداستانآخرتاکشش

اینداردوجودداستانایندرکهکهتوجهیجالبنکته

نمایانقصهدرگاهکهتخیلیتوصیفاتوجودباکهاست

توصیفایننمونه.رسدمینظربهپذیرباورچیزهمهگرددمی

:دهدمیرخپیرزنچهرهتوصیفهنگامداستانابتدایدر

رنگبهاشچهرهکهبخرمزنیازراتلویزیونبودمرفته»

بودآبی هایتعلیق«روشنآبیجورهایییکنه،کهآبی.

استداستانایندیگرقوتینقطهمناسب داستاناواسط.

گرددمیبازپیرزننزدپولپرداختبرایراویکههنگامی

:باشدتواندمیخوبیمثال

دارین؟کارکیبا-

.ماریخانمتونهمسایهبا-

گفتپیرمرد اینجاکسیکنینمیاشتباهماری؟خانم:

.خالیهخونهاینکههاستسال.کنهنمیزندگی

اومدماینجادیروزمنچی؟یعنی- مسنیخانمیه.

.خریدمتلویزیونازشونکهبود

کردنگاهمخیرهایلحظهچندوانداختباالشانهپیرمرد

اینجاکسیهاستسالکهگفتم.کنیدمیاشتباهحتماً:گفتو

.کنهنمیزندگی

کردمشکرفتمبیرونساختماناز

نهیاامرفتهدرستراآدرسکه همه.

کوچهسربهنگاهم.بوددرستچیز

دستیچرخپیرزندیدمکهافتاد

.کشاندمیخوددنبالبهراسنگینی

.رفتمسمتشبهوزدملبخندی

خیلیکهگفتروبروییهمسایه...."

".کنهنمیزندگیاینجاکسیوقته

...دارهآلزایمراون:گفتوزدلبخندیپیرزن

.استدیگریقوتنقطهنیزداستانشمولجهانفضاسازی

انتخابنیزماریاسمبهپیرزنشخصیتگذارینامحتی

ودینوفرهنگهربهمتعلقتواندمیماری.استایزیرکانه

بهراداستاناینشدگفتهکهخصوصیاتیتمام.باشدملیتی

دستاوردکهکندمیبدلترجمهبرایخوبکاندیداییک

.استبزرگی

.استمجموعهاینداستانترینمتفاوت"اسکلتیمرد"

انگارشدهزدهرقمپذیرباورنحویبهداستانسورئالفضای

خارجیوجودتواندمیاسکلتیمردشبیهچیزیواقعاًکه

باشدداشته بادسردیدارد؛احساسپرشروعیداستان.

.چشمیکازدنیادیدنوهااستخوانلرزشپاییزی،

روایتراخودشداستاناسکلتیمردداستان،آغازدر

ازراچیزشهمهنوعانشهمبهکمکدلیلبهاینکه.کندمی

استدادهدست یکبااسکلتیمردفروپاشییلحظهتا.

هستیمروبروتخیلیداستان موجودیقالبدرکهتخیلی.

استگرفتهشکلپذیرباورحالعیندروعجیب ازپساما.

 نیز داستان شمول جهان فضاسازی
 حتی. است دیگری قوت نقطه

 اسم به پیرزن شخصیت گذاری نام
. است ای زیرکانه انتخاب نیز ماری
 و فرهنگ هر به متعلق تواند می ماری
 .باشد ملیتی و دین
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اومردنروزفردایبهکههنگامیاسکلتی،مردفروپاشی

قصهایندر.گیردمیخودبهتمثیلیشکلیداستانرسیممی

استنمادنیزمکانوزمانحتیوهاشخصیتتمامی ذهن.

کهاجتماعیازایتازهبینشبهداستاناتمامازپسخواننده

رسدمیزید،میآندر شهرمیدانمردمواسکلتیمردو.

به«اسکلتیمرد.»شوندمیآشناهاییچهرهبهتبدیلبرایش

داستانبهترینداردکهمعناییوساختاریهایویژگیلحاظ

استمجموعهاینکوتاه کلیهبودنداراجهتبهچنینهم.

پایانکشمکش،وبحرانمانندکوتاهداستانیکپارامترهای

تواندمیداردکهفراگیریپردازیصحنهوفضاسازیمسجل،

نوشتهتاکنونکهباشدکوتاهیهایداستانبهترینازیکی

.استشده

گویدمیمابهراویلحن«شدچینفهمیدم»داستاندر

طرفیمسالیوسنکمکاراکترباکه راقصههابکفالش.

بر.کشمکشپرحالدرعیناماکوتاهایقصه.کنندمیروایت

اوسربرچهفهمدنمیکهراویخالف

روشنیبهمخاطبآمدهمعلمشو

.یابدمیدرراداستان

سکانسکوتاه،فیلمیمانندداستان

خاطینوجوانذهنازسکانسبه

شودمیروایت خانوادگی،مشکالت.

حساسروحیهومعلمنادرستبرخورد

بیانکوتاهداستانیقالبدرمختصروموثرنحویبهنوجوان

شودمی استادانهطرزیبهنوجوانکاراکترذهنیدرگیری.

استشدهنگاشته کجازموجیدرویآرزوهایوامیال.

کمبودهااینتمامیوشودمیگمهاسلیقگیبدوهافهمی

رامعلمیعنیصاحبشکهشودمیعاصیکشیخطبهتبدیل

به"تلنگر"یعنیکوتاهداستاناصلیکارکرد.گیردمینشانه

داستاناینبارزهایویژگیازداستانانتهایدرخواننده

است بازیاختصاروایجازایندراساسینقشیدیالوگو.

کندمی هایفضاسازیوگیروقتهایپردازیصحنهجایبه.

ازپاراگرافیتوصیفجایبهمثالطوربهوضروریغیر

استجستهبهرهدیالوگازنویسندهمادر،شخصیت طوربه.

کهشبخودمتابیازودوبگیرنونشوگمبرو»دیالوگمثال

چیزهمهگویایخود.«بیامدرخجالتشازحسابیاومدبابات

است آزادکننیت»داستاندرکهاستچیزیهماناینو.

بدلوردمکالماتباقصهپیشبردیعنیدهدمیرخنیز«کن

کنندهکسلواضافیتوضیحاتبدونکاراکترهامیانشده

.خوانندهبرای

است"۹شمارهاسب"مجموعهاینداستانپنجمین به.

.استداستاننقلبرایجذابیشیوهفراداستانکلیطور

دوشبرادبیسوابقوپیشینهبهوقوفکهزمانیمخصوصاً

استآننگرانیوبیمدرنویسندهوکندمیسنگینینویسنده

.باشدشدهنگاشتهقبالًگویدمیونویسدمیچههرمباداکه

.آیدمینویسندهمددبهفراداستانکهاستمواقعجوراین

وکاراکترتوصیفچنینهموزمانشکستننو،هایایده

.یابندمیتبلوردیگرینحوبهفراداستاندرآکسیون

،«اشتباهیفایل»،«نویسندهذهنیراهروهای»

،«بررسیحالدرهایداستان»و«سرگردانکاراکترهای»

بهخوانندهچشمانپیشتازهوبدیعدنیاییهمهوهمه

خیلیچیزهمه۹شمارهاسبفراداستاندر.کشندمیتصویر

اشخموپیچپرراهروهایوذهنمحیطشده،توصیفرنگی

شدهمبدلخوانندهبرایتصورقابلمکانیبهفانتزیعیندر

اسبجستجویپیردنویسندهباهمدلخوانندهواست

همراهویباداستانانتهایتامسابقه

اشفانتزیذاتوجودباداستان.شودمی

داردحقیقیماهیتی مگوهایبگو.

بدبختدختر»کاراکترونویسنده

رئالیستیاصالتیاز«هایشداستان

.استبرخوردار

جوش»و«شرم»هایداستان

ازبرگرفتهامروزیکوتاههایداستاناغلبمانند«چرکی

سروکارآنباخوانندهکههستنداجتماعیمشکالتومسایل

دارد شدهاشارهبدان«شرم»داستاندرکهایمساله.

بهدستآنباشصتیدههجواناناغلبکهاستموضوعی

جنسی،هایخواستهگاهومسایلبیانازشرماند؛گریبان

مسایلازاطالعیبیترمهمهمهازواطرافیانواکنشازترس

وهاترساینتمامیمنشاکهخودبهمربوطجنسیتی

.هاستشرم

بهتلفنیمکالماتدرخاللکاراکترها«چرکیجوش»در

کردنجذاببرایجالبایشیوه.شوندمیشناساندهخواننده

تکراریایسوژه دیدیزاویهوویژهبیانیکازاستفاده.

وجذابداستانیکمعمولیسوژهیکازتواندمیخاص

درسعیکهمعتقدمشدتبهامراینبهبنده.بسازدخواندنی

ارایهوداریمسروکارهاآنباروزمرهکهموضوعاتیازنوشتن

نقلازترفایدهپربسیارمسایل،گونهاینروایتدرنوسبکی

کهاستماجراهاییونوهایایدهیافتادهپاپیشومعمول

هربه.ندهدرخبشریبنیهیچبرایهمدرمریخاستممکن

 داستان ترین متفاوت "اسکلتی مرد"
 سورئال فضای. است مجموعه این

 شده زده رقم پذیر باور نحوی به داستان
 اسکلتی مرد شبیه چیزی واقعاً که انگار

 .باشد داشته خارجی وجود تواند می
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پنداریذاتهماصلنبایدداستانمایهدروندرانتخابحال

.بردیادازراقصهکاراکترهایباخواننده

ازراخودنامداستانمجموعهکه«گوسفندهاآواز»داستان

قصهافتادهدورده.استسمبلیکداستانیاستگرفتهوامآن

مردمیازتمثیلیدهمردموماندهعقباستاجتماعیسمبل

اندکمونیستیشبهجامعهیکدرزورسلطهتحت دهاهالی.

تعیینپیشازیپیشهوکسبوزندگییکبهمحکوم

روندتغییروگیریتصمیمدراختیاریگونههیچواندشده

ندارندخویشزندگی کهاستپرتگاهیداستانعطفنقطه.

پرتگاه،دیگرسمتواستچیزهمهپایانآنازسقوطظاهراً

بشریبنیهرطاقتفوقکهداردجریانایگونهبهزندگی

است استمشخصوواضحداستانپیام. درهمخرهاحتی.

نمادندداستاناین بهگاههیچکهجامعهازقشرینماد.

اندوسیلهحکمدروآیندنمیحساب تمامدرمعموالًاما.

نشاتقشرهمینازشورشوانقالبزور،سلطهتحتجوامع

فرشبهعرشازهموارهالزاماًپرتگاهاینکهآخرنکته.گیردمی

دردهدمیرخداستانایندرآنچهمانندگاهیوکشدنمی

بریمیانورودمیپایینبهروباراینکهاستنردبانیحکم

.دیکتاتورازعاریوتازهدنیاییبهاست

کتابیبهرا«گوسفندهاآواز»داستانمجموعهکهاینکته

هاستقصهژانریتفاوتکند،میتبدیلنشیندل برخالف.

همگنبایدداستانمجموعهمعتقدندکهمنتقدینازبسیاری

بندهباشد،داشتهوجودهاقصهبینتناسبنوعیوباشد

عملترموفقخوانندهجذبدرهمژانریتفاوتاینمعتقدم

انواعدرنگاشتننویسندهتواناییدهندهنشانهمنمایدمی

استداستان مندعالقهکوتاهداستانبهکهایخوانندههر.

وفراداستانروانشناختی،رمانتیک،هایداستانچهحالاست

 درراخودعالقهموردهایداستانازیکیحداقلتواندمی...

بیابدکتاباین برایکهایجامعهیسلیقهداشتننظردر.

ازبسیاریکهاستمهمیبسیارینکتهنویسیممیهاآن

اندآنمخالفگاهیوتوجهبیبداننویسندگان مناینکه.

دارماعتقادوعالقهآنبهآنچهونویسممیخودمدلبرای

واستاین ایکلیشههایآرمانوجمالتجوراین...

رسیدنو۹۱۱۱باالیتیراژکهاستهمانهماشنتیجه

!رویاشودمیدومچاپبهکتاب

نسبتاًحجموجودبا«گوسفندهاآواز»داستانمجموعه

گرفتنادیدهنبایدراسانسورسهمالبته)داردکهکمی از(

مخاطببههاداستاناکثرکهایتازهبینشومحتواییلحاظ

استموفقیکتابکنندمیالقا هاداستانبودنشمولجهان.

واردترجمهمددبهتواندمیکهکندمیمبدلکتابیبهراآن

■.شودکتابجهانیبازار
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 «ویولن با اره نواختن»عناصر روایی در مجموعه شعر  بررسی 
 «یمرادغزال»؛«مرادینصاریمحمد»سروده



نصاری» مرادی است«محمد جوان اوشاعری از که

منتشرشدهاستکهبهدوزبانفارسیمتعددیهایمجموعه

کهبیشترآثاراوترجمهاستازآنجاییگویدمیشعرکردیو

 اثر مجموعه-این فارسیمیشعرتنها زبان به او که-باشد

 .منتشرشدهاست

رباعی مجموعه واین تخریب که نامش برخالف

تداعیمیساختارشکنی رارا ساختارهایرباعی چندان کند

است نریخته بابرهم واقع روشدر همان به هایوفاداری

.داردمیهایرواییجدیدیرابیانطرحشاعرتنهاپیشین،

سختاستکههرثانیهدرشک»

باشی

بزرگکوچکباشیدردنیایی

بعدازعمریدرختبودنحاال

عده باشیجاکفشی مترسک ای

(«۹۸،صفحه۹رباعیشماره)

داستانمجموعهکاملرخدادهای

استچنان تداومیکروایت در که

منطق،زمانی در نیز و معلولی، علتو پیوستگیمنطقیو

 –فضایی رخ کل.دهدمیمکانی وجود داستان واقع در

شعررابهعنوانیکطرحدرنظربگیریمامااگررخدادهاست

همهبنابراین استشعر چیزهایی آن میی بیان گرددکه

زمانیکنند.میرویکردبرایطرحتعریفهادوگونهفرمالیست

بهیکاینجاطرحیابدکهباروشبیانمیدرنسبتیطرحکه

چند آنچهبیشترمهمیمهمتقلیلمییایدودرونمایهیا

بسیارشیوهبیانگریاست.درشعرنیزشیوهبیانگریشودمی

دارد درویژهبهاهمیت شایدرباعیقالب راکه آن بتوان

خاصیتهمیندلیلبهودرشعرکالسیکدانستترینکوتاه

شاعرگردد.عنصرآنمیترینرنگآنشیوهبیانگریپرایجاز

یابینامتنیتاستفادهرباعیزیرنیزازهمینشگردتلمیحدر

است عنوانکتابسهنموده کوتاهیبه اشاره با او واقع در

ایرابهدریاییپیوندزدهاست.قطرهقطرهخونصادقهدایت

کهدرجنونافتادهامشدهرودی»

ایکهدرجنونافتادهجادوشده

بهرویمنبستهشدهدرهایجهان

صفحه۹۸شعرشماره)امسهقطرهخونافتادهبرزندگی

۹۱»)

رواییترینکوچکتوماشفسکی درونمایهواحد یاطرحرا

ایدرپیکرگزارهکنشیتککهدرحکمبیاننامدموتیفمی

داستانپیشکشیدهدرونمایهگاهاست. آشکار بهنیاز ایبنا

درونمایهشودمی گاه داستاناما از مستقل یکسر مطرحای

رواییبهمی همچونآننیستشودیعنیهیچگونهنیاز اما

شوند.والبتهشگردیآشناییزدا(مطرحمی)شگردی

دررباعیویژهبهداردبیانحاالتدرونیدرشعراهمیت

تکنیک واقعکهاینبیانبا هایمخصوصاینشعراستدر

یزیرنیزتنهابهبیانحالتیپرداختهنمونهمرادینصاریدر

استفادهازعناصریمکانیاست کهبا

توانستهاستمانندقله،غزالوشغال

احساسخودرابهخوبیمنتقلنماید

مادی پیکرشانابزار در که ای

میاحساسات هایتوصیفشودبیان

است شده بیان چنان که تانمادین

 معنایی هنری واثر نمادینکنش

داشتهباشد.

استباالنشدهلبریزغمشکسته»

سینهکهخالیازغزاالنشدهاستاین

قلهمهگرفتهتنهاییچون

زوزه پر شدهگوشم شغاالن ی )رباعی صفحه۸۹است

۱۱»)

درمورداستفادهچندگانهعروضیازسویدیگرظرفیت

دکمتریداشتهباششودکهشاعرمحدودیترباعیباعثمی

رباعیزیرمانندآناهمیتشایانیدارددرونمایهواجرایاما

تابیانیاسکیزوفرنرابامفهومیبزرگدرآمیختهاستکه

رابهکارگیرد.(رباعی)شعربتواندحداکثرتوانروایی

هارافذاقماهیآخرچهقدر»

هاراماازچهکسیسراغماهی

اینرودفراموشیسختیدارد

«(۹۹صفحه۹رباعیشماره)راهاماهیزیادداغانگار

مانند استرباعی مینیمال جملهداستانی چهار در باید

 آنچه وروایتراخواهدمیتمام کند بیان یهمهیا

ادبیرادرهمینزمینهبهکارگیردصرفنظرازهایتکنیک

آنموسیقی زیربیرونی مینیمالرباعی داستانی شکل به

ضمناینکهعناصرروایتشدهاستکلمه۹۹درکهآیددرمی

برخالف نامش که  این مجموعه رباعی

کند  میتخریب و ساختارشکنی را تداعی 

چندان ساختارهای رباعی را برهم نریخته 

وفاداری به همان  در واقع با است

های  طرح شاعر تنها های پیشین، روش

 دارد. می روایی جدیدی را بیان
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رواییو آناستفادهپردازینمادینشخصیتمکانیو نیزدر

شدهاست.

برچشمتمامشهرخوابافتاده»

زندگینقابافتادهازصورت

شنودفریادمرافقطمرگمی

مورچه چون )رباعی افتاده حباب در که صفحه۹۸ای

۸۱»)

قالبرباعییکی واز آنمشهود در طنز کاربردهاییکه

ازپایانیتکاندهندهبهرهاینکههمیشهبهعلتزیادیدارد

چنینمی ابزار از یکی و برد باشدتواندمیپایانی طنز دید

در را حالت این از متعددی موارد هم مجموعه این شاعر

نزآنرادرزمرهشعرهایطمجموعهخودداردکهشایدنتوان

بندیکرداماضربهنهاییرامیزنددسته

عاشقشدموخداخداکردمتا...»

تا...صداکردمتورادرخوابخودم

منمثلهزارپایغمگینیکه

صفحه۹۱شمارهرباعی)پابهپاکردمتا....آنقدرهمیشه

۸۹)»

نمونه یکاحساسزیردر ایجادودرونیشعر را فردی

کندومی منبعصرفاز از استوآننظر دریکپارچهزنده

استتواندمیواقع مفهومافبا از ظرفیتوده از خوداستفاده

)ایجاز رباعی شود.در( ماندگار مخاطب ازبازنماییذهن

رادر"بیانگریهنرهمچون"تبارنظریوکهبنیاناحساس

خوددارد

–تاابدتنهایی–یکدستهکلید»

رودتنهاییخانهمیهیخانهبه

قفل،چهاختراعغمگینیبوداین

می قفلشروع تنهاییاز )«شود صفحه۱۹رباعیشماره

۹۱)

محمدمرادینصاریهمانطورکهگفتهشدشاعریجوان

اومانندتماماینکتاببهعنواناولیناثرمنتشرشدهاستو

نکاتیطوروهمینجوانیسرشارازشورامیدوهایاولکتاب

میاستکه تجربه گذشتزمانو گردد.توانندبا اجرا بهتر

کهگرچه نکته این ذکر نیزاز زیبایی و مفهوم پر اشعار

■غافلبود.یافتنبایددراینمجموعهتوانمی



 پانویس:
اره-۹ با ویولون فارسی،نواختن رباعی  ۹۸۹۹-مجموعه

ترجمه،تیخمیشهههرفهنهێیهزام،میشهههرفهنهێیه-۹

  ۹۱۹۱-کُردیزبانبهمیرافضلیسیدعلیاشعار

واههاشعارترجمه،گیرفانلهێعرێش،ڵدلهێداخ-۸

 ۹۱۹۱-کُردیزبانبهآرمن

-کُردیرباعیمجموعه،نینئازادیلهعرهێشێئ-۱

۹۸۹۸  

د-۹ بهخواهاحمدیمهدیاشعارترجمه،یشانڕڵنیشان

۹۸۹۸-سیفارزبان



 منابع:
نواختن .۹ نصاری، مرادی اره،محمد با ویولون

چاپاول۹۸۹۹انتشاراتنصیراتهران
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 «اسداهلل عمادی» اثر« آشوب جهان»رمان نقد و بررسی  ی جلسهگزارش  
«گرامیانناهید»

 

وظیفه نقد ستایش یا رد هنرمند نیست، بلکه نقد “

  "اثر اوست.

نگرساریجلسهنقدوبررسیرمانهمکارگاهنقدداستان

کردبرگزاررا"عمادیاهللاسد"از"آشوبجهان" ایندر.

داشتند،حضورکارگاهاعضایاززیادیتعدادکهنشست

ایندرو.یافتحضورنیز–عمادیاسداهلل–رماننویسنده

پژوهشگراناستانهلقلموادیبانواازتعدادیحضورمیان

ازجملهآقایان: طیار–جوادیانمحمودبسیارچشمگیربود.

حسین–قریشیمهدی–داداشیاحمد–پناهیزدان

احسان–اشرفیجهانگیر–حیدرزاده

:هاخانمو–تیموریعلی–مهدیان

که پورحسین–یوسفیفریده

کردهبود.پربارتررانقدجلسهحضورشان

سرپرست اعتمادزاده حسین نخست

 از تشکر ضمن یهمهکارگاه،

شرکت عرصهخصوصاًکنندگان اهالی

نیزآقای دوستانپیشادبیاتو گفت: کسوتاسداهللعمادی،

مابهاینباوررسیدندکهاثرشانبایدنقدشود،زیراکهجایگاه

کارداریم،"جهانآشوب".امروزمابارماناندشناختهنقدرا

نه یسندهینوبا هایبعضآن. یعنیکنندیمفکر نقد که

صورتی در هنرمند. وستایش نداریم. کار هنرمند با ما که

ایناصلکهمتاسفانهدرگرددیماینمشکالتبریهمه به

مان،نقدبراینجانیفتادهاست.درکارگاه"نقد"مایجامعه

یبکنند،یمحتوایهابحثتوانندیماساساستکهدوستان

باشد.البتهدرنظرتواندیمچونمحتوابراساسسلیقهفردی

اشتهباشیمکهرمان،بیانیهسیاسینیست.امادربحثهمد

حتماًبایدبادلیلومدرکنداریموییگوکلیاصالًساختاری،

این بهدانشنقدداریم.میشویمجاستکهمتوجهباشد. نیاز

تاندانیمکهنویسندهچهسبکییاچهژانریراانتخابکرده

یاکالسیکویا...،تااست،تاندانیمکهروایتآنمدرناست

 کالسیک ادبیات نشناسیم،رامدرنپساومدرن–جریان

خدمتدرمحتواوساختارمننظربه.بدهیمنظرمیتوانینم

هستندهم آیاجدررماننویسندهامروز. معماحضوردارند.

رمانشدفاعکند؟ چونبهآقایعمادیبایداز نه. نظرمن،

ممکناستدرایرانپنجهزارنفراینرمانرابخوانند.آیا





آقایعمادیبایدبیایدوبهتکتکافرادجوابدهد؟ما

کهمتنبایدجواببدهد.معتقدیم

بهتکتکتواندیمنظرمنایناستکهآقایعمادیهم

رابطهباتواندیمافرادجوابدهدوهم یکجمعبندیدر

کارگاهداشتهباشدورهنمودهایخودشانرابهکارگاهبدهند.

 نقدتوانندیمایشان با چقدر کارگاه اعضای که بدهند نظر

رهنمودها هستند. یآشنا عمادی آقای امروز که توانندیمی

بود. خواهد مفید بسیار برایمان باشند، ایشانحالداشته

 هم هستند. پاسختوانندیمصاحباختیار تکتکاعضا به

 هم و کارگاهتوانندیمدهند با رابطه در

یننکتهراهمدرنظراظهارنظرکنند.اماا

کسوتانداشتهباشیمکهدوستانماازپیش

کهبهماکمککنند.وحاالباخواهندیم

نقطهنظراتدوستانمیشنویماینمقدمه

ایناثربیشترآشنایهایژگیومانراوبا

 .میشویم

 .سپساعضاینشستبهنقدرمانپرداختند

براینوشتنرمان،الزماستکهنویسندهپور:  مهدی فرج

گیریداستانباشد.ساختارآنجارابشناسدوشکلیفضادر

ازساختمانوفضایآنجااطالعاتکافیداشتهباشد.ویژگی

را شعر و باشد شاعر باید بشناسد. را حافظ مثل کسانی

اینرمانتواندینمبشناسد.شرحونزولشعررابداند،وگرنه

ر که بنویسد. اتفاقاتفاقاًا این آشوب جهان رمان مورد در

 را داستان این مضمون من است. یهاینابساماناقتاده

می فرهنگی و امید.اجتماعی و عشق را مایه درون و دانم

 حرکت فضا دو در فضایکندیمداستان در بیشتر ولی .

 حرکت گونکندیمگذشته به بخواهیم ما که این مگر ایه.

زمانبهمربوطکلدانایراوی رابرابرکنیم.زاویهدیدهانآ

استمدرنپیشا وفکرینظامباهمراهمطلقهقدرتو.

جانهستندوازطریقتبیموجوداهمهییگو.استاندیشه

شهماین.مشکلشودیمدادهییمسیحادمراویدانایکل،

وخودشهمهچیزراکندینمکراسیرارعایتواستکهدم

 تحمیل همه وکندیمبه دست واقع در را. نویسنده پای

بنددیم نویسنده ویهاتیشخصتواندینمو پر را داستانی

وگذشته،حالبالبدهد.دردوفضایمختلفدراینداستان،

مشترکدارند.درزمانحال،راویاولشخصیهاینابسامان

برای نوشتن رمان، الزم است که 
گیری  شکل ینویسنده در فضا

داستان باشد. ساختار آن جا را 
از ساختمان و فضای آن بشناسد و 

 جا اطالعات کافی داشته باشد.
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،شودیمگاهیخطابیاستوودرزمانگذشته،سومشخص

استو گذشته مربوطبه داستانیکه در یعنیدومشخص.

.شودیمیدیدهیهابرگشت،رفتوکندیمسومشخصروایت

درخانهجهانملکخاتونکهذهنحافظبه۹۹صهمچون

،رفتوییگو.بهنظرمناگراینجابایکتکرودیمگذشته

 انجام زمانی گرفتیمبرگشت زیبا بسیار تعلیقشدیم، .

 دیده داستان در بهشودیمبزرگی حافظ عشق همان که

 .کشاندیمجهانخاتوناستوخوانندهرابهدنبالخود

ازناهید گرامیان: صفحه چند تنها خواندن با مخاطب

کهنویسندهعشقبیحدوحصریبهحافظبردیمرمانپی

پنهان زوایایتاریکو اینرمانبسیاریاز اشعارشدارد. و

و زیبا بسیار جمالت به کرد. روشن برایم را حافظ زندگی

 صفحات در ۹۹۱کلیدی مبارزالدین)۹۹و امیر را قفس

بلکهجهلمردمساخت. پاکنمیشهکهتاریخو - نساخت،

و...کرد نیترمهمبهمربوطجالببسیارگیرینتیجهنیز(

.بردملذتبسیارکهبرخوردم۹۹صدرحافظشعرمضمون

بسیارهادستگاهوموسیقیازنویسندهاطالعاتکهکنماشاره

موردچندبهرمان،خوبیهایژگیواینازجدااما.ستعالی

صورتکه به که برخوردم داشت سوال جای یا ابهام برایم

می خالصه خیلی و-۹گویم. رفت بهدر حال از برگشت

هاپلک"دیگویممشخصاً...(راوی-۹۸۱-۱گذشته)صفحات

نیست،ذهنیبخشاینچون."رومیمشیرازبهوبندمیمرا

برتواندینمخواننده.شودینمهمراهراویبامخاطبمتاسفانه

یکموجسوارشدهوباذهنراویبهگذشتهبرودویابهحال

وهیچحسیدرآنشودیمروایتگاهیگزارشی-۹برگردد.

هاکتابومنابعذکرباراوی...-۹۸۹–۹۹نیست.درصفحات

رسدیمنظربهکهدهدیمشرحراماوقعمریم،باصحبتدر

.صحنهکشتنابواسحاقدرشودیمگزارشیدلیلاینبهشاید

ستکههیچحسیبهمخاطبایههمبهگون۹۹و۹۹ص

غمگیندهدینمدست ناراحتو بهشودینم. هم باز شاید .

 گذشت-۸علتگزارشیبودنمتنباشد. از بعد مریم چرا

آیا کند؟ برخورد اینگونه مرگحافظباید از قرن چندین

مرگازوقایعشیرازو۹۱۹درصمثالًاغراقآمیزنیستکه

هاپسازقرن؟شیوناواستعبیدشیونکندوبگویددروغ

هیچ افراد، این مرگ از تغییر را مریمدهدینمچیزی آیا .

راویدوخطییدرقسمتها-۱وجدانبیدارجامعهاست؟

.زنحافظکندیمسازیوهمانندموازیراباهمپیشمیبرد

 گفتگو حافظبهآشپزخانهپساز برمیرودیمبا گردیمبهو

.دررودیمزمانحال،مریمپسازگفتگوباراویبهآشپزخانه

همانند گذشتهاین زمان حافظ حال، زمان راوی اگر سازی

 مریم لحاظتواندینمباشد، به زیرا باشد. حافظ زن همان

 همتوانیمفرهنگی خاتون جهان با را برابرمریم و سنگ

 راهالباسدرطولرمانتوصیف-۹دانست،نهبازنحافظ.

اماهیچتوصیفیازمثالًداریم وهاخانهلباسجهانخاتون.

همیندلیلمخاطبکوچه به و نداریم شیراز زمان هایآن

درآنبرودوهاکوچهپسباحافظدرآنکوچهوتواندینم

ییهاراویدربخش-۹فضاوآنجغرافیایمنطقهقرارگیرد.

خ رمان طاز مریم به دیگویماب مرگ بوی ،دیآیمکه

قارقار است، وبا۸۹۱-۸۹۱)صهاکالغخبرهایبددرراه )

کهخبرهایبددرراهاستوسپسدرفصلدیگویمصراحت

شرح را ماجرا دهدیمبعد اینآ. با اینکار که نبود بهتر یا

 انجام برایشدینمصراحت متن ایجادو کشش مخاطب

زاویهدید۹۹دربخش-۹؟کشاندیموبهدنبالخودکردیم

زاویهدوباره۹۹بخشدرو-حافظبهخطاب–شودیمعوض

زاویهتغییرایناگررسدیمنظربه.شودیمقبلطریقبهدید

.افتادینماتفاقیهیچداستانرونددر،شدینمانجامهمدید

 شد؟انجامدیدزاویهتغییراینچرا

رمانجهانآشوبزندگیحافظشیرازیراحسن قربانی:

درکنارشگریزیهمکندیمدرقالبروایتداستانیبازگو .

 مظفریه سلسله و حافظ زندگی زمان و تاریخ .پردازدیمبه

یهاحسنرمان همچون، خوبپردازیشخصیتزیادیدارد

کهزاکانیعبیدمخصوصاًشخصیتبامتناسبیهاالوگید–

عدمییهارگه اینمطالباز وجودهمه ولیبا طنزدارد. از

 رنج خوب قصه یک باعثبردیموجود امر همین فقط .

دستبدهد.شودیم از را توازنخود رمانیکدستیو تا

خیلیوشودیمچندرمانخیلیخوبشروعهر مخاطبرا

 جذب کندیمزود ادامه در یکمینیبیمولی به رمان که

ایستا متناسباست،ییسکونو قصه علتشهماننبود که

 نتوانستشودیمدچار نویسنده دلیل همین به هم باز و .
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داستان خواستبا چندکه هر کند. ایجاد تعلیقمناسبرا

راویو و روایتدوم جهانملکخاتوندر عشقیحافظو

ایجاد را تعلیق این روایتاول در موفقمریم زیاد اما کند،

ایستا علت به انگاریینبود. داستان مناسب، حرکت عدم و

 رودینمپیش با است مجبور نویسنده رمانیهاتیشخص.

به یاگلندامرا بهخانهگلندامبکشاندو حافظرا بازیکند.

خانهحافظ.یاهردوبهخانهجهانبروند.هرچنددرابتدای

دراما،شودیمجیهودلپذیرنشاندادهرماناینامرقابلتو

.ومتنشودیمادامهباعثسکونرمانودلزدگیمخاطب

کهرودیم.طوریپیشردیگیمرمانحالتگزارشیبهخود

روهستیمنهرمان.یکاثرتحقیقیدرموردحافظروبانگاربا

 نبایداز آخر درپردازیشخصیتدر خوباینرمانگذشت.

رما طول داستانهاتیشخصن؛ شرایط با

عکسالعملهایکنندیمشکلعوض و

درخورهمانیهاالوگیدباهاآنمناسب

رمان قسمت بارزترین از یکی شخصیت،

 که چند هر آمیزاغراقیهاواکنشاست.

.مثلواکنشمریمنسبتشودیمهمدیده

-۹۱۹صبهبیماریحافظیامرگحافظ

غیرعادیهاواکنشازاینواقعه،اینهاقرنآیاپسازگذشت

؟کاهدینمازجذابیترمانهاواکنشنیست؟آیاازایندست

کهدرهراثرهنریوجوددارد،ازهایکاستاینیهمهولیبا

اینکهنویسندهبااشرافیکهبهزندگیحافظدارد،موضوعی

کرده،تراانتخاباینچنینیکهمنابعاندکیدردسترساس

 ت.قابلتقدیراس

بابتتحقیقاتبسیارجامعومحمد اسماعیل کالنتری:

گویم.هرجانامیکاملیکهاستادداشتندبهایشانتبریکمی

ازبزرگانادبوحکومتیآنروزگاربردهشد،همگیمستند

داشتندمثلییوتوصیفاتنمادینبسیارزیباهااستعارهبودند.

( قار فاجعههاکالغقار بروز از حمله(قبل از نمادی که

نمادیازبه(بیرونآمدنافعیومار).یاهاستمغولعنقریب

 نا قدرترسیدن نوشتهکارانبه دل است. شده ییهاتعبیر

 )چون انزواستیهاآدمعاقبت (بزرگ، تواندیمهانیاکه

مهرکردندییهانزدهآدمیهاحرف وباشدکهدهانخودرا

امادررابطهباهمینرمانسواالتیبرایمپیشآمد. دوختند.

 عمادیمعنیبعضیاز-۹کهبهاینشرحاست. استاد چرا

لغاتراجلویهمانکلمهودرهمانسطرآوردهاست؟این

هامهمانهمهزحمتکشیدومرابهدورانحافظبرد،جلوی

ابونهدمکردهببهجایچایونسکافه،جوشاندهگلگاوزبانو

آنوقتجلویکلمه دامپزشک.سدینویم"بیطار"گذاشت. ،

خودپنبه،حالج حضور متوجه را ما کار این با چرا زن.

اینبهآنهمهفضاسازیزیباواستادانهخدشهکندیم ؟آیا

 -۹؟کندینموارد نام مستنداتی چه یهادستگاهروی

ک من که تحقیقی طبق شد؟ آورده دورانموسیقی در ردم

شوشترینبودهماهورووونیهماحافظاصطالحاتیهمچون،

السالطین"-۸است. تریا"حب بابه همراه شد تعبیر ک

نقره آن دسته که آشناوافوری که صورتی در بود. ییکوب

 قرناخیر سه دو وافور، تریاکهمدرباشدیمایرانیانبا و

به دورانحافظبهعنواندارویپادزهر رفتیمکار و اصالً.

 حافظدریکیاز-۱شبیهدانهسبزنیست. یهاالوگیدچرا

اسم(مترادفنجیبخانهامروزی)"بیتالطف"اینکتاباز

،ولیدرکلدیواناشعارشهموارهخراباتگفتهاست؟بردیم

کنا اصطالح این زمانییالبته آن در

متداولبوده،ولیبهترنبوداززباندیگران

 -۹؟شدیمعنوان جمله صاین

به)۸۹۹ خود سرزمین در پیامبری هیچ

نشد مبعوث چیست؟(پیامبری از کنایه

چونیقیندارمکهاستادبهترازهرکسی

سرزمینخودداندیم در ما پیامبران که

سایرانرسالتشبهپیامبریمبعوثشدندولی هانیسرزمدر

 ت.نفوذکردهاس

ست.تابهاحسینونداد:ایننوعنوشتنکاربسیارسختی

داستان و بخوانند شعر دیوان تا دو که نداشته سابقه حال

ییهاداستانبنویسند. تاریخی زمینه کهمیاداشتهدر

بنویسند،امابهاینشکلشانیهادانستهنویسندگانبراساس

انشعردرکنارهمقراردادهشوند،تابهحالنبود.کهدودیو

قرنبامافاصلهزمانیدارند.کاربسیار۱یال۹آنهموقتی

ممکناستکه رفت. کار به تخیلخوبیهم و سختیبود

شناختهنامبردهشد،هاآنکهدراینرمانازیافرادیهمه

تریندورانتاریخیفارسوشدههمنباشند.یکیازپرآشوب

دوراندر دورانزندگیحافظ، بهتصویرکشیدهشد. یزدو...

همریختهومغشوشیبود.امروزمغولفردایکخانداندیگر.

یکامیری روز راآمدیمهر تاریخاجتماعیایندوره باید .

مطالعهکنیموتاریخاجتماعیزمانحافظرابدانیم.بدانیمکه

گاهباارزالدینکهبود؟شاهشجاعکهبود؟حافظهیچامیرمب

بهشکلکالمیبودوتاشانرابطهجهانخاتونازدواجنکرد.

 بریهاداستانبهآخربهشکلکالمیباقیماند. عاشقانهیا

مثلودیآیماساسرقابتمردانبهوجود حسادتزنانه. یا

یآقاداست.داستانخسرووشیرینکهرقابتخسرووفرها

ماجراهایعاشقانه خوباز بسیار جاها از بعضی عمادیدر

بابت تحقیقات بسیار جامع و 
کاملی که استاد داشتند به ایشان 

گویم. هر جا نامی از  تبریک می
بزرگان ادب و حکومتی آن روزگار 

 برده شد، همگی مستند بودند.



 

 0514 شهریورماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |شصت و یکم شماره 20

استفاده کلیدی جمالت از خوب بسیار یا کردند. استفاده

مثل چرا)کردند. اما نیفتادیم.( اصلکه از اسبافتادیم، از

شمادراینداستانحافظراباعبیدمقابلهکردید؟بهترنبود

ر کار این کرمانی خواجوی با کهدیکردیما است درست ؟

 شعرحافظوخواجوهمهاسالعبید زندگیکرد. درشیراز

نزدیکاست. هم به عبیدایآبسیار اشعار علتکه این به

 زمینهطنزدارداستفادهکردید؟

براینباورمکهنوشتنیکرمانبرگرفتهازبهشته ونداد:

چونیکتاریخپشت سختیست. بسیار تاریخیکار وقایع

 دست به را قلم نویسنده وقتی ماجراست. کهردیگیماین

 سخت کارش سختشودیمبنویسد، هم را پذیری باور و

یکداستانجدیدونوتواندیم.بههرحالنویسندهکندیم

یاگرقرارباشدکهرمانینوشتهراخلقکندول

کار که باشد حافظ آن اول شخص که شود

 تر سخت بسیار رمانشودیمدیگر یاد به .

کیمیاخاتوناثرسعیدهقدسافتادم.باخواندن

آنرمان،ذهنمننسبتبهموالناخیلیخراب

بتواندپسشد. که باشد باید قهاری نویسنده

این کند.داستانی خلق کهچنینی چرا

سختاست.سنگینوبسیارشیهانوشتهشدربرابرمسئولیت

کهکنمیمفکر۹صدررابطهبازاویهدیدرمانسوالیدارم.

اولووسطوآخررمانمرایوهیش.شودیمناگهانسوررئال

کالسیک.نامرمانبرایمجالبیهاداستانبهسمتکشاندیم

جهانیپرتواندیمایهامداشت.بود.نامرمانمثلاشعارحافظ

جهانخاتونویاافکارتواندیمازبلواوآشوباستباشدویا

حافظباشد.عشقممنوعه،تعلیقیبودکهنویسندهمخاطبرا

تاپایانبرد.درانتهاحسبسیارقشنگیگرفتمازعشقحافظ

درک بسیار را همدیگر خاتونکه جهان نقطهکردندیمو .

 آشناقوت ییداستان، و موسیقی با یهادستگاهنویسنده

وجود به موسیقی و شعر بین هارمونی که بود موسیقی

 د.آوریم

بهنظرمنوقتییکرماناینمحمد نوروزی ولوجایی:

 تکیهکرد.اشیخیتاربهبخشتوانینممیخوانیمچنینیرا

 د.کنیمچونمنطقتاریخیبرمنطقداستانیغلبه

وهستمآمل "فرهنگفصل"مسئولحسین حیدرزاده:

همقبالًوکنمیمدنبالساریدرراداستانییهاتیفعال

خواندمراعمادیآقایمقاالتوکتاب اتاطالعوآگاهیاز.

تاریخیکهآقایعمادیدارند،هیچشکیبهایشانندارم.اما

منمشکالتیوجود نظر از که بگویم رمان این با رابطه در

کل با ارتباطجزء استو معتقدمداستانیکساختار دارد.

دراماتیزه ایشان داستان من نظر از باشد. داشته وجود باید

ست.اکهزبانفارسیزباندراماتیزهوترکیبیحالینیست.در

 نمایشی زبان ما بودن"مثالًست.ازبان راه به "چشم

داستانیکسریوقایعاستکه"منتظربودن"نه،مگوییمی

بعددیآیم.داستاناولبهوجودکنندیمدرستهاتیشخص

درفضایداستانیستکههاتیشخص.روابطیبینهالیتحل

دیآیمبهوجودییهاستوسپسگرهایبینفضاو...هماهنگ

بهتعلیقشودیموبعدخوانندههمراه داستانبایدافتدیم، .

این راهاتیموقعخوانندهرابهدنبالخودبکشاند.اینرمان،

گرته یک معتقدم مازندندارد. زبان از بهبرداری شده، رانی

بهکاررفتهاست."که"خطیازدهبارکلمه۹۹کهدرایهگون

فادرما خوردن"رسی "هول هول"نداریم

شخصیت"شدن رابطهبا در پردازیازداریم.

پیدا عمقی شخصیتحافظچه انتها تا ابتدا

 یکمثالًکرد؟ فقطدر خاتون جهان ندیمه

همان شخصیتداستانیداشت، بهجا که جا

:خانممرااذیتکرد.سپسدردیگویمحافظ

اگرآوردیمنباتداستانفقطآبیجاهمه .

قراراستداستاننوشتهشود،بایدزندگیتغییرکند.زحمت

بسیاریکشیدهشدبراینوشتناینرمان،ولیاتفاقداستانی

 است. یکهاتیشخصنیفتاده باید اول نیستند. دراماتیک

چیدهشودوبعدواقعهتاریخیرابهمیانآورد.آقایایهزمین

نویسیبسیارقویوبسیارتسلطدارد.امامنمادیدرمقالهع

ندیدم.چوننگاهمحققانه اینجا در آنتسلطرا آنزبانو

لحن زبان، برایوآمدونگاهعاشقانهنیست. موسیقیندارد.

 موقعیتی هر در و شخصیتی اصالًهر تکان .خوردینمزبان

ازدرونچون.افتدیمنها،هیچاتفاقیآوردنوگفتنفاکتدر

 گرفته فاصله شودیممایه بحث در شخصیت. بهپردازی

هنکت داستانیای شخصیت تغییرات باید اول که کنم اشاره

 اتفاقی چه که سپسببینیم و شود افتدیمفراهم درمثالً.

کهزنحافظکهقانعبود،یکمینیبیمتضادرفتارزنحافظ،

 د.کنیمدفعهیکشخصیتدیگریازاوبرزو

نویسانماواقعیتایناستکهداستانمحمود جوادیان:

در عمادی آقای دارند. ضعف زبان زمینه در عمده طور به

دانم.درترمیزبانراویراقویمنزمینهزبانچیرگیدارند.

ولیبهتراست"اونگاهکردبه"شدیمفارسیکالسیکگفته

 شود کرد"گفته نگاه را ."مریم "یا "کردیمناله توانیمرا

مرکبرابهجاییهانویسیفعلداستاندر."دینالیم"گفت

یهافعل کار به برندیمساده با راوی زبان زمینه در قایآ.

واقعیت این است که 
نویسان ما به طور  داستان

عمده در زمینه زبان ضعف 
دارند. آقای عمادی در 

 زمینه زبان چیرگی دارند.
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حیدرزادهموافقنیستم.موردیرابایداشارهکنم،خطتیرهرا

کهاگرحذفکنیم،میبریمبهعنوانجملهمعترضهبهکار

داستان،زباناست.اینیهاانیبن.یکیازخوردیاینمهلطم

ست.ولیمناگردرزبانبلنگد،ضعفبزرگیداستاننویسا

 م.کنیمآقایعمادیرادرزمینهزبانستایش

سخنعاشقهیچکهشودیمگفتهظیار یزدان پناه:

نگفتمعشوقبهسخت کلیطوربهعمادیآقایدیدگاه.

دراینرمان،سندهینو.استاندیشهآنپیرووستاجتماعی

 یعنی کرده، زمانه کناریهایژگیودو را زمان دو فرهنگی

آنانکهدرزمانحالمثالً.کندیمیکدیگرقراردادوحرکت

هستندوسائلمدرندارند.امااندیشهحاکم

موبایلدرخاورمیانههنوزفئودالیزماست.بر

.بهاینردیگیماینحرکتبهکندیصورت

سختی به تاکنون حافظ دوره از که معنی

تکانخورد.اوباشانخودسررادردورهحافظ

شهر"مانداریموآالنهمداریم.نویسندهر

 د.زبانخودشرادار"آشوب

یکیکهکنماشارهنکتهیکبهتنهامن مهدی قریشی:

اینمنو.استخواندنذوقایجادکتابی،هریهامشخصهاز

وکنجکاویذوق برای هیجان درو را رمان این خواندن

 م.مخاطبدید

زبانرمانبایدطوریباشدکهرحیم موسوی: نظرم به

 بفهمند. محدودهمه فقطیکعده کتابرا نیستکه قرار

این باید رمان واقع در کهبخوانند. باشد داشته را جذابیت

 د.جذبکن

باخواندناینرمان،بااشعارحافظارتباطرویا اکبریان:

اسمرمان،نزدیک کردم. آشوبکهیکیازجهانتریبرقرار

 آن چگونهتواندیممعانی که این و باشد آشوب پر جهان

ازاینجهانپرآشوبگذرکردودیگرییباخردوداناتوانیم

غوغا و آشوب چه خاتون جهان که حافظییآن دل در

مجموع نویسنده، کرد. بهایهشوریده وقایعقرنهشتمرا از

مریموراویفضایاجتماعیامروزرانیزاما،کشدیمتصویر

رماندردهدیمبازتاب فصلنوشتهشدکهگاهیزاویه۱۹.

.بهنظرمناینرمانبیشترتصویرشودیمدیدهادرآنعوض

درشودیمشاعرانهداردوفضایداستانیدرآنکمتردیده .

 ۹۹۹ص دیده خبری گزارش رمان،شودیمبیشتر .

خوبیداشت.مثلشخصیتجهانخاتونکهپردازیشخصیت

اشیخصوصاهلفضلودانشکهدرزندگیزنخردمندو

 شخصیتآقایبرهانیکه یا اذیتشد. تیپیتواندیمبسیار

وبهخوددانندیمباشدکهدرهرزمانیخودراهمهچیزدان

کهداوریکنند.شخصیتعمویمریمدرجامعهدهدیمحق

نشاندادهیی.حتیبرادرراویکهبهزیباشودیممازیاددیده

بی مرگپدر نسبتبه چگونه فکرشد در فقط تفاوتبودو

ثروت بایدمرگااندوزیتجارتو مننویسنده نظر به ست.

.هرچندکهمرگاوحافظکردیمترجهانخاتونرابرجسته

 د.دایمآنرابیشترنشانراپریشانکرد،ولیبایداثر

گفتکهدرونمایهتوانیمدریکجملهداریوش عبادی:

شرایطباپناهبردنبهنیترتلخدرتوانیمداستانایناست،

راساختوییعشقوباداشتنامیدبهزندگی،لحظاتزیبا

مرگرابههیچگرفت.دروشکستغمو

وصیفیتیهاصحنه-رنگ–اینرمانفضا

سرشارازوعاشقانههمه...و–هاالوگید–

و شوق واشادی غم که جا هر ست.

 عشق،ااندوهی و زندگی به امید ست

.هموارهکندیمآرامشرادرداستانحاکم

سراسر در حافظ عاشقانه و شاعرانه زبان

زبان"زبانیرمانیهاانیبنرمانطنینداردودرواقعیکیاز

زند.حتیاندیشیدرسراسررمانموجمیزندهاست."عشق

یهاغزلقسمتداستان،باکمکنیترسختونیتراهیسدر

.بهودشیمحافظ،خوانندهبهشادیوامیدبهزندگیدعوت

این است. حافظ دیدگاه رمان در مسلط اندیشه طورکلی

مسائلاجتماعی با برخورد در داستان، -۹۱۱صنگرشدر

...و۹۱۹صفلسفیمسائلدرو–دیالوگیکهبامریمدارد

استمشهودکامالً ازییهابخشرسدیمنظربهظاهراً.

دیگریموضوعدنبالبهوشدهخارجموضوعازداستان

خوانندهداستان،پایانییهابخشدریول،شودیمکشانده

پیرویدرونیمنطقیکازهاموضوعهمهشودیممتوجه

اجزاءاستحکامازونموده و برخوردارند داستانتوسطالزم

یهاحلقه نامرئی قرار هم کنار کانونرندیگیمدر شاید و

.وازآنشودیممرکزیخاصینداردولیحافظمحورداستان

است،حافظانسانیروحظریفتصویرکه یکداستانواقعی

عصرباحافظعصردراجتماعیاوضاعحیتشر.شودیمساخته

اینوفعلی دریهاغزلکه اجتماعی کارکرد دارای حافظ

همینعصرونیزدورانآیندهخواهدبود،موضوعیستکه

توانستهباعصر"میآیممنازآیندهدور"یجملهنویسندهبا

 .همداشتهباشدایهحافظارتباطبرقرارکندومقایس

فیروزه اصفهانی: به شد.یوهیشرمان نوشته ادبیات

داستان و لطیف عامیانه، داشتم یعنیدوست باشد. گونه

ایبود.ولیسبکزبانیمیکنیمگونهکهباهمصحبتهمین

 هر یها مشخصه از یکی

 خواندن ذوق ایجاد کتابی،

 وکنجکاوی ذوق این و من. است

و هیجان برای خواندن این 

 م.رمان را در مخاطب دید
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وقتینقلییمننبود.درجاهاموردنظرکهشماارائهدادیدو

کهایننکتهکهفالنیگفت،شدیمقولآوردهشد،بازتاکید

 ت.برایمنجایسوالاس

موضوعابوالحسن سپهری: با که رمان این در

شخصیتاصلی"فارسییهاداستان" است، چاپرسیده به

 که اساساًداستان شکل پیرنگداستان نامردیگیمدر به ،

کردندیوانشفال باز عاماستکهبا حافظمعرفخاصو

آغازایهوباتفسیراشعارشزندگیتازرندیگیم .کنندیمرا

ایهکهبایدجاذبجایی.شودیممدرنآغازیوهیشداستانبه

را»ازابهامبرایتشنگیدرخواندنآنایجادشود،نامحافظ

درشکلیازمدرن"هانآشوبج".دهدیمتحتاشعاعقرار

۹۱۱تاریخیوحدودبیشازیهاتیواقع،باورودشودیمآغاز

.ولیماجرایکندیمشخصیتدرآن،بهشکلرئالیسمجلوه

 پیشیهاصحنهتاریخیدر شده ساختارروندینمآفریده و

 نشانهاصحنهپیوستهاز آنبایدماجراهایمختلفرا کهدر

 دیده دشوینمدهد، ادراکاتهاکشمکشتا و احساسات بر

هعملکند.وقتیصحنهنباشد،نمادنیزتمخاطبخودانگیخ

یابد.تواندینم استکهبهتنوع نماد تنها همینعلتکالغ

تغییرزاویهدیددرقسمت است. تکرارشده کهبه۹۹بارها

ایهدرونیآوردهشدهکهشایدبتواندچهرییصورتتکگو

به ست.مدرن ناکافی بدهد، عینیچراداستان شرایط که

نیزبههاالوگیدبیشازشرایطذهنیبرروندآنحاکماست.

آنییجاتواندیمندرت حداکثر اختصاصدهند. خود به را

است۹۹۸صدربرهانی–دیالوگراوی بهعلتهمینبه.

سمتبهگاهی،روایتبودنخطیواسطه .رودمیرئالیسم

یهمهآیا"۹۹صچونییهاپیاموتفسیرهاآمدنباولی

هادهیآفر هنییآشعرآیا.... ای گزارش"آشوبجهان""...

ستکهانامی"بآشوجهان"صورتهردر.شودیمتحقیقی

.شهامتردیگیمجانآنمعنایافتهویهاقسمتدرآخرین

معرفیواقعیتوجودیآنوجسارتنویسندهدرنقدحافظو

 ت.ساستودنی

آشوب"رمانایرج عرب: کالسیک"جهان طرح دارای

 رمان این در زمینهتوانینمنیست. روشن طرز چینی،به

خیز گسترشرویداد، افکنی، گره شخصیت، معرفی مقدمه،

همتنیدگی در دید.هاگرهحوادث، پایانرا اوجگرفتنو و

د زمانی نظر از رمان باطرح تقویمی زمان است. گانه و

همراهمانندمریموبرهانیکهیهاتیشخصمحوریتراویو

کنش و کهیهاتیشخصگرند راوی برادر و مریم عموی

.زمانگذشتهزمانتاریخزندگیاندکنشبدونیهاتیشخص

محوریت مانندحافظ، شعراینامیآندوره حافظاستکه

کنش مبارکشاه، و عبید و گلندام و خاتون جهان و دارد

یهاتیشخصگراناصلیوسالطینووزراو...بدونکنشیا

انتقال تنیدگیو هم در گانگیزمانیبا ایندو تاثیرند. کم

متن روایتغالبدررمانفردگرایانهاستودر مداماست.

باخواندناینازمواردیکهیکی.ردیگیمییکاملکلیتروا

ذهنمخاطب در ویژهماندیمرمان به عشقاستو کلمه ،

نابعاشقانه،یهالحظهعشقحافظبهجهانخاتونومتقابل.

.شوندیمریزیستکهعاشقومعشوقبداندچاریهالحظه

توضیحیکمیهاتیروانابکماستودرسایهیهالحظهاین

 در روایت نشینی عقب است. ۹۹صدررمان،رنگشده

بهرودیم..."موجبشدهاستکهحالتعاشقانهجلوهکند.

تردراینجاعشقملموس".طرفآینهوچهرهاشرانگاه..

وارینمایشنامهدنیایتضادوتقابلاست.دنیایرمان.شودیم

نیمها دو .شودیمتشکیلهاارزشوضدهاارزشستکهاز

 رمان در نویسنده جهاچراغ نیمه بر آشوب وهاارزشن

نیمهضدهاقهرمان اما هاقهرمانوضدهاارزشتابیدهاست،

ضدانسانییهاکنشدرسایهوحتیدرتاریکیماندهاست.

 روایتتوضیحی فقطبا روایاتبا.میشنویمرا این شنیدن

 برانگیخته احساسی شودینمهیچ نظر از رمان هاتیشخص.

ارد.حافظباعیاننمودنتناقضاتآدمیبهگشادگیبهترید

یافت. دست خود شگفت وسرزنششعر واعظ و محتسب

 این همه صوفی، و زندگیهاتیشخصشیخ منفی جنبه

 دارند.یهاتیشخصشاعرند. حضور او شعر واسطه مثبتبه

.ستهانیاتجلی وساقی،ورمانفروشیمخراباتیورندو

وشاعرانهتفسیرهایشعری،مسائلبیانبارمانگاهیجا

شدهاست.رمانبایددرگیروداردمتزلزلمتعدد،یهابحث

بایدزندهباشند.غربتهاکنشوهانقشزندگیهمقرارگیرد.

شعرخواندننمیتوانت روایتو با بایدنشانداد. حافظرا

حسآمیزیایجاد بهمخاطبداد. .شودینمغربتزدگیرا

آنچهعلیرغم اینمسائل،درساختارسازیمتوازناینرمان،

ذهنیرمان نیمه در مصائباجتماعیست، و فقر ظلمو از

باهمهتکنیکوتاکتیک"جهانآشوب".رمانشودیمدیده

و کم همه با ساختاریو بم و زیر همه با و داستانیخود

آشکارسازیتاریخیکاستی ستکهبسترزندگیاهایخود،

ازیکبخشتاریخاینکشورکهدرییکهنرمنداست.نمای

حافظوراویایههربره تکرارخواهدشد. تکرارشدهاست.

کهاینعشقاندخواستهوانگارانددهینرسرمانبهوصالخود

 عشق راه که بماند رمان ست. ناتمامی آشوب"راه "جهان

ههمهتاریخاستکهآگاهباشندپشتپنجرههمه،بهشداری

 د.تاواردشوکوبدیموخودرابهشیشهخواندیمکالغی
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را نظراتخود اعضاینشست، تعدادیاز اینکه پساز

بندینظراتونیزبیانکردند،حسیناعتمادزادهجهتجمع

اینبازگوکردنزوایایدیگراینرمانگفت:قبلازهرحرفی

گانبدانندخوانندگانباوسواسکتهراتاکیدکنمکهنویسندن

 خوانندیمکتابرا نظر منتقدهمبایدبهدانشدهندیمو .

و جریاننقد باید منتقد باشد. داشته کامل تسلط ادبیات

بداندکهنویسندهازکدامجریاننویسیداستان بشناسدو را

دررابطهبارهبردهدرشیوهنگارششبهنویسیداستان است.

ترنظربدهم،نخستبایداگرمشخص"جهانآشوب"رمان

روایتبراییوهیشداستانازکدامیسندهینوپیببریمکه

دوستان که همانطوری است. برده بهره داستانش ساختار

 دانندیمکارگاه از بعضی روایت دالیلهاداستان، به

خوانندگانشودیمباعث،اشیدگیچیپ از درکدر برخی

از"آشوبجهان"رمان.شوندیممواجهدشواریباآندرست

داستانآن دراییهادسته را خوانندگان از برخی که ست

ابتدا بنابراین است. داده قرار دوراهی سر شناختروایتبر

کدامروایتجریان رفتهجزء روایتبهکار بایدبدانیمشیوه

داستان استمدرنپسامدرنیستی،رئالیستی،–نویسی به.

اساسیییهاتفاوتجریانسهایندرروایتدانیممیخوبی

رمان در دانایکلمحض"جهانآشوب"دارند. از نویسنده

این اولینسوال است. کرده براینگارشداستانشاستفاده

اینروایتدانایکل،کدامدانایکلاست؟ کلیدانااست،

کاربردداردونویسندگانازنویسیداستانسهجریاندرهر

ایه.امااگرنویسندکنندیمروایتدانایکلاستفادهیوهیش

آن از درستی به و نباشد آشنا کل دانای روایت ویژگی با

خوانندهرازندواستفادهنکند،بهساختارداستانشلطمهمی

آناستبردرشناختساختارداستانکهروایترکناصلی

 قرار راهی دو تیروا.دهدیمسر گو"دانایکل در"ییباز

همهماًیمستقچیزدان،راویرئالیستی،راویهمهیهاداستان

 خواننده برای را تادیگویمچیز گرفته گذشته وقایع از .

 درونیتمام افکار بیانراداستانیهاتیشخص احساساتو

دانایمدرنیستی،یهاداستاندرکلدانایروایتاما.کندیم

ذهنبهورودطریقازراوی،هاتیشخصذهنبهمعطوفکل

 و افکار از مستقیم روایت و شیوههاشهیاندشخصیت با را

پسایهاداستاندانایکلدرتیروا.کندیمنشاندادنبازگو

 روایتمحضاز همانطوریکهمدرن، بازگوییاست. طریق

رماندرروایتآورده،"رماننظریه" کتابدر"الجدیوید"

است.روسیالنبهتبدیلذهنسیالنپسامدرن شده ایت

روایتیعنیراویبهدنبالیکروایتمنسجمنیست،النیس

.کلرمانپردازدیمبلکهپیاپیازیکروایتبهروایتیدیگر

اولنامنسجماست. نگاه رئالیستیییانسجامروانیبنابرادر

دررمانرعایتنخواهدشد.درپاسخدوستیبایدعرضکنم

 بهشیوهجریانپسایهاداستانبسیاریاز مدرنامروزیاگر

دیگرآنقص کهدرایهنوشتهشود، رئالیستییهاداستانرا

این در نداریم. داشتیم، خواهدهاداستانگونه یکشروع نه

 داشت پایانو یک نه و وسط یک ونه متعدد آغازهای .

کنندپایان توجه باید دوستان داشت. خواهد متعدد های

،استفادهوسیعازخیالپردازی،اغراقبیشییفقدانگرهگشا

 جمله از حد پسایهاکیتکناز چنانچهداستان است. مدرن

گیریاینمواردوسایرعناصرهمچون،دربهکارایهنویسند

بینامتنیتهمداشتهتواندیماًحتمسیالنروایتموفقباشد

تکه یا کوالژ از اینمنظور به باشد. استفادهتواندیمگذاری

 از اینروشنویسنده در یایهادهیبرکند. اخبار و روزنامه

هقطع قطعای هادبی، بخشای یا نمایشنامه یک ازهااز یی

بیناکتاب طریق از ها هم نویسندهتواندیممتنی ببرد. بهره

حرکت مدرن پسا سمت به آشوبتالشکرده جهان رمان

را داستان مانندی حقیقت و رئالیسم به وفاداری اما کند،

کهفراموشاینکته.دهدیممابینرئالیسموپسامدرنقرار

اشارهشوداینکهاینرمان،رمانتاریخینیست.حتماًنکنمو

بگو سییاگر تاریخی رمان م ظلمی نویسندهات، به ستکه

وچون.میاکرده دارد. رمانتاریخیتکنیکخاصخودشرا

باورمکهرویزبانداستانبایدنیابرتعریفمشخصیدارد.

.درداستانشودیممانثرادبیدیدهیهاداستانکارشود.در

بایداززبانگفتاراستفادهکنیم.بعضیازدوستانمعتقدندکه

گوینددریمرمانبایدتصویریباشدوبرخیبرعکس،روایت

هر به روایتتصویریباشد. سیاالنروایتنیازینیستکه

رابه"جهانآشوب"معدوستاناتفاقنظرداشتندکهحالج

 رمان یک کهرندیپذیمعنوان رسیدند نتیجه این به و

 آن روایت در ولی دارد را رمان یک یهادگاهیدمشخصات

دارد. وجود ومتفاوتی همه که این آخر میریپذیمکالم

 ت.نویسندهبااینرمانبهسمتپسامدرنحرکتکردهاس

این اعتماددر حسین جا رمان نویسنده از جهان"زاده

توضیحاتی"آشوب چنانچه برایاسداهللعمادیدعوتکرد

 د.اعضاینشستدارد،ارائهکن

سخنانش آغاز در عمادی نقداسداهلل کارگاه نقش از

 همداستان نگر در کرد: اشاره و گفت استانیپهنهساری

نویسند برای که خواهندمطمئنم یا و کشیدند قد که گانی

دررابطهسپسدارد.یینقشبهسزانگرهمکشیدکارگاهنقد

رمان گفتآشوبجهان با پیشسال۱۱یعنی۹۱سال:

که"کوهییهاگون"نامبهکردممنتشرراکتابماولین
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بودداستان بودمدانشجوزمانآندر. منبعدیرمان.

شیوهکبود"شیفتگانبرایخاطرات" به تکثیره و نو

سپس پسچاپرا"عاشقببررویاهای"شخصیتنوشتم..

زیررا"آشوبجهان"رمانسالچهلازپس حالوکردم

بردمچاپ یهانشستبیشتردردوریهاسالهماناز.

محضردر.کردمشرکتهاشهرستانوتهراندرنویسیداستان

هیکجمعبندیرسیدمکهبوبودمداستانوادبیاتبزرگان

هاستسالکالنهستیم.یهاتیروامتاسفانهدرداستانتابع

داستان گلشیریرا دولتآبادیو افراد، نویسکهبسیاریاز

همچوننویسیداستانادبیاتدرکهدانندینم .آناندانندینم

.داریمگوناگونصداهایوگوناگونیهامکتبهنرها،سایر

یهاداستانوقتی را میخوانندیمبورخس فکر البد کنند،

 اگر است. فکریهاداستانمقاله بخوانند، را پاموک اورهان

کهروایتتاریخاست.داستانیکهجایزهنوبلگرفتهکنندیم

 آفریقا در ماجرایش میگذردیمو بازهم بخوانند گویندرا

مختلفایمانیهاسبککهبایدبهدانندینممقالهاست.آنان

دوره بهعنوانیکیهاتیروابیاوریم. کالنتمامشدهاست.

 به نویس معهاروشداستان گوناگون نقدهای اینو تقدم.

رابه"رویاهایببرعاشق"تکهشمارمانسایهسلیقکامالً

ست.اینرمانهماناایهبخوانید.بله،سلیقدیتوانیمسختی

تهرانجزءدوره، در بود. شده ایران برتر رمان هشت

بسیاریازارتباطیقوییهاشبکه طبیعیستکه است. تر

 مطرح زودتر و بیشتر شودیمکارها شهرستان،. فاقددر

بارهارا "عاشقببررویاهای"وارتباطاتقویهستیم.هاکانال

کردمپارهرامتنبارهاونوشتم نویسمداستاندوستانبه.

ندونظربدهند.تمامسعیمناینبودکهدربخوانکهدادم

 رمان، دیهاکیتکنآن ببندم. کار به را باجدیدی رابطه ر

 آشوب"رمان هاسال"جهان پژوهش و .امداشتهتحقیق

بسیارقویبراینوشتنزندگیحافظداشتم.حافظیهازهیانگ

زنواقعاً خاتون، جهان کرد. عوض زندگی به را نگاهم

ولییگمشده شخصیتحافظبود. من"جعفرقلی"مثالً را

الیرماننقلقولکردم.تاریخیدرالبیهاکتابساختم.از

دوستی پاسخ پستدر آثار در بگویم اینحرکتباید مدرن

کامالً اطبیعی اجازه ما به ودهدیمستو نقلقول از که

جاودانگیبینا راز همیشه من برای کنیم. استفاده متنیت

حافظکتابهاخانهیهمهحافظسوالبود.چرابرسرطاقچه

باشدحافظشعردربایدرازیکی؟شودیمدیده نکتهیک.

مرکزیکانونشعرشدرحافظکه،اینآنواستعیانکامالً

بردیمبینازرا داریمتیکیهرمنوروایتواقعدر. تالش.

کهخواستکسیهرکهبنویسمهرمنوتیکیرمانکهکردم

دوران دوستانعزیز، نزدیکشود. آن کالنویهاتیروابه

کردمسعی.استشدهتمام سمبولیستییهاداستان درامو

ازرامرکزیکانونوبگیرمندیدهراقطعیوکالنیهاتیروا

راعشقفقطکهاسترمانایندرغریبجانیک.ببرمبین

داندیمرستگاریمایه زببحثدر. تعداد به های"که"ان،

 ساراماگو شد. اشاره شده یهانشانههانیادیگویمآورده

حرفاضافهکمشودیمستکهوقتیزبانروایتیاسطحی ،

کهزبانتهرانیبایدمعیارزبانیمادیگویمکسیچه.شودیم

باشد؟مگراحمدمحموددرآثارشگویشخوزستانیرابهکار

 پس است؟ تواندیمنگرفته استفاده مختلفیهاشیگواز

راشماحرفدوستانبله،خاتونجهانمرگبارابطهدر.کرد

جمله.شدیمتربرجستهخاتونجهانمرگبایدکهدارمقبول

از"نشدمبعوثپیامبریبهخودسرزمیندرپیامبریهیچ"

ازتشکرضمنپایاندر.بردمکاربهرماندرکهاستمسیح

همیهمه داستان نقد کارگاه و شما تاکید کنمیمنگر،

،چونرمانتوکندینمحضورنداردوروایتهماصالًنویسنده

 بهاییتودر تا شود خوانده بار دو حداقل باید و ست

رمانپیبردهوکشفکنید.درضمندررمانیهایدگیچیپ

 "یه.مرگبرتشبیه،صفت،مضافال"امداشتهیکشعار

رمانجهان پایانسخناناسداهللعمادینویسنده پساز

راسناپورحسیناز"دود"آشوب،حسیناعتمادزادهرمان

 ■کرد.معرفی کارگاهبعدیجلسهبرای
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 «کابوس ضحاک» داستان ،نقاشی 
 «امیرکِالگِر»

 

ازجمشیدتافریدون

پردهسوم:کابوساژدهاکا

بـرتخـتنشسـتن»درشمارهپیشینبـهداسـتاننقاشـی

دردنبالهداستانضحاکپرداختهشد.دراینشماره«ضحاک

)اژدهاکا(بـهداسـتانکـابوسایـنگجسـتکاژدهـاخـواهیم

ت.پرداخ

پیشینازآنِهاینگارهنیزهمچون«کابوسضحاک»نگاره

کهبـهسرپرسـتیسـلطانمحمـدباشدمیشاهنامهتهماسبی

نگارگربـهرنـگونگـاردرآمـدهاسـت.شـاهنامهتهماسـبی

ــودیم ــهگــپوگفــتپرداختــهب ــارهآنب همانگونــهکــهدرب

تبریـزدردوره۹نگارگریشـدهدرانجمـنهنـریایهشاهنام

.باشدمیصفویان

واماداستان...

اژدهاکاپسازبهدونیمکردنجمشیدشاه،سـالیاندرازی

رابهجوروستمبرایرانیانفرمانرانیوستمرانیکردهاست.و

،پسازبوسگانبدخیماژدرزایاهریمن،هاسالدردرازایاین

ارجوانانایرانـیبرایخوراکمارانِروییدهبردوشش،بهکشت

                                                             
.زیراشدهاستآورده«مکتب»انجمنهنریبهجایواژهعربی-۹

واژهمکتبشایدچندانواژهدرستیدررسانیدندانه)آنچهکهبهدانستن

یبسیاریاستکههاسده(نباشد.شوربختانهبایدگفتهشودکهدیآیمدر

ینکهبهزبانپارسیراهیافتهاستکهباا«عربی»یاززبانبشمارواژگان

دارایفرهنگستانزبانپارسی کشور کنونی، روزگار همباشدیمدر باز
اندیشهایبرایسرهکردنزبانپارسیکهازخانوادهزبانهایهندواروپایی

هر«رسمی»ونوشتارهایهانامهکهدرمینیبیموماکنندینمباشدیم

رگرفتهشودآنپیچدرپیچودشواربیشتریبهکا«عربی»چهازواژگان

نامهگوییازارزشبیشتریبرخورداراست.ویابهکارگیریواژگانوواژه
،وچهوچه...«ارسالومراسالت»،«قبوض»،«قبض»آمیزیهاییمانند

باشد.ویاتواندیمکهتنهاجایشگفتیونگرانی«دولتی»یهابرگهدر

 از هانیابدتر بردن نام هانیسرزم؛ ایرانیکه سازهای ایرانیهانامو یی

،هانامشدهاین«معربیاعربی»دارنددررخسارآواییوپیکرهواژگانی
 قزوین»مانند » جایکاسپین، اصفهان»به » جایاسپاهان، قم»به به«

بهجایتاپورستان،وچه«طبرستان»بهجایکوپکاس،«قفقاز»جایکم،

نگواژگانپارسیایکهنیمیازآنراواژگانوچه...وبدترازبدترفره

عربی» کمردیگیمدربر« از تنها که زبان، فرهنگستان بیکاری یا کاری
وآگاهی نبایدبرایازمیانبردناینتباهیازدهدیمکشورداده چرا .

هایایرانیهمچونتبری،دیلمی،گیلکی،یواژگانیدیگرزبانهاشیگنجا

کرد تاتی، خویشاوندانتالشی، همریشگانو سیستانیکه لری، لکی، ی،

سازیمندنگردیمتابهبازسازیوسره،بهرهباشندیمنزدیکزبانپارسی
زبانیخودبپردازیم.

بههرروزودرآوردنمغزآنانپرداخته،ودژخـوییوگنـاهو

رسـانیدکـهخشـمدرمـردمایـرانزمـینایهستمرابهانداز

چنانآتشفشانیگشتدرخروش.روزگارسختشـدوزمانـه

تاریکوکینِمردمانسختتر.اژدهاکا،همچنـانشـبوروز

درکالتوکالهخـودکـهبـهاهشبتاکهشبیازگذراندمی

ــدهو آرامــشخفتــهبــود،کابوســیدیــدچنــانگــردنگیرن

وراهبازراتنگ.کشاندمیسهمگینوپتیارهافکنکهدم

اژدهاکادرخوابدیدکهسهمردجنگجویپاکبهسویش

رویآوردندوازمیانشانآنکهپهلوانیبوددالوراماخردتـردر

براوتاختوبـاگـرزگاوسـرش«ثریتون»سالوماه،وبانام

چنانبرسرشکوبیدکهکیهانبراوتاریکگشت.پسآنگـاه

بهبندیچرمیندستوپایشبستودرمیانخیلمردمـان

کشانکشانبهسویدماوندکوهکشیدش.

اژدهاکادرهمینگاهبهخودپیچیدودرخودتاببرداشت

بیرونپریدوچنانفریادیبـرودمنکشیدوناگاهازخواببه

آوردکههمچونپژواکیپیچاکبهتنسارکوهبـهدوردیـوارو

–کالتشپیچیدوبسلرزهافکند.اَرنَـواز)ارنـوک(هایستون

دخترجمشیدشاهکهپسازبهدونیمشدنجمشیدبهدست

اژدهاکابههمراهخواهرششـهنواز)سـنگهَوَک(بـهاسـارتو

کهدراینهنگامدرسرایاژدهاکابه–درآمدندزنیاژدهاکا

خواببود،بیدارگشتودرشگفتیبسـیارسـببآشـفتگیرا

جویاشد.اژدهاکاکابوسرابرزبانرانـدوارنـوازگفـتشکـه

خردمندانرابخوانتـاایـنکـابوستـورابـهنشـانهگشـایی

رابگزارند.پسروزدگر،اژدهاکاخردمنـدانوخـوابگـزاران

راگردآوردوکـابوسخـودبـازگفـت.همـههاآنخواستو
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چیدندودردلشـادانونگـاهدرنگـاهگـرهخردمندانلببر

کردندوبهلبگزهخاموشماندند.تاکهآنکهبیبـاکتـراز

جملگیبودپیشآمدوسیمایراستینودانهپنهـانکـابوس

ارپسینوسـررابازگفتکهاینخوابسروشیاستبهروزگ

بـاگـرزی۹آمدندورانت،وآنکهمردیپهلوانبهنامثریتون

گاوسرکهنشاناوستتـورادربنـدکشـدوخـودبـرتخـت

شاهینشیند.

اژدهاکاچونایـنسـخنشـنیدبسـیارآشـفتهگشـتواز

هوشرفـت.همـهدورشگرفتنـدوآبآوردنـدوبـررخـش

گدررخسـارنداشـتوپاشیدند.اژدهاکاچونبهخودآمدرن

.پسخشـمگینودرخوردندمیمارانبردوششبهخودپیچ

خودفرورفتهاندیشیدکهاینمردگرزینکهدشمناوسترا

هرچهزودتربجویدوبهچنگآورد.

پسازاینکابوس،نهدیگراژدهاکاآرامیداشتونهدیگـر

بهجسـتجوقراری.گماشتگانشتابسیارگاهاندرپیثریدون

وبهتازبـازمیرفتندمیبهتاختهاسرزمینبرآمدند.درهمه

.یافتندنمیگشتندوآگاهیوردیازثریتون

وامااینثِریتونکیست؟

آمـدهاسـتکـه«تَاونَهییثِرَ»ثریتوندراوستابهصورت

.اودراوســتاپهلــوانیباشــدمــیصــورتپارســیآنفریــدون

نشـینیمـهخـداییوپاژنـام)صـفت(بـاهسـتیومباشدمی

اژدهاکش.فریدونپسرآبتینوازخونجمشیداسـت.آبتـین

                                                             
.باشدیمایاستاوستاییبهمعنایسهثریدرثِریتونکهواژه-۹

 فریدون اوستایی نام پسرباشدیمثریتون سه دارای بعدها فریدون .

؛ایرجوتورجوگردندیمکهبنیانگذارسهگونهازمردمانجهانگرددیم
ایرانیانبهعنوانگونهاینژادیازایرجبههمراهتورانیانو سلم)سرم(.

سرمت)یاسلمیان(ازتورجوسرم)یاسلم(.کهاینتوروسَلمازیکمادر

سرمتاندبوده و تورانیان دیگر. مادری از ایرج آریاییانو از ای شاخه

بهنامسکایی)اسکیت(هاکهدرزمانسکنیداشتنایرانیاندرباشندیم
درپیرامونفراباشدیمسرزمینمقدسوخاستگاهایرانیانایرانویچ)که

وجملگییکیاندستهیزیمدریکجاومکانهاآنرودانیاخوارزم(با

تورانبهاندبوده .وسرمتکهبهشودیمرایراناطالقیخاوهانیسرزم.

ییایرانیهاییسکانامگروهیازباشدیمهاسلممعنایسرمهایاهمان
یدریایسیاهوهاکنارهزباناستکهبهآنسویدریایورگانارفتهودر

رودهایولگاودانوبساکنشدند.حتینامدانوبیکنامایرانیاستو

بهمعنایروداست.ونیزدربارهنامدریایسیاه«دانو»درزباناوستایی

)دریای دریایآخشائنا را دریا آن باستان روزگار ایرانیان گفتکه باید
 اوستایدندینامیمتیره( زبان در آخشائنا امروزه. است. تیره معنای به ی

 ها همانسَرم باقیمانده اوسِتیها یا منطقهباشندیمآسیها در که

اوستیایگرجستانوروسیهدرکوپکاس)کوهکاس(یاهمانقفقاززندگی

.اینانباقیماندهآالنهاازخوانندیموسرزمینخودراایریستانکنندیم
.باشندیمسرمتهاازسکاهایایرانی

برایدرپناهماندنازاژدهاکاپیوستهترسانوگریـزانبـودو

.تـاداشـتمـیخودوخانوادهخودراازدستویپنهاننگـه

اینکهسرانجامروزیگماشتگاناژدهاکـاکـهدرپـیخـوراک

بهتصادفبهآبتینبرمیخورنـدوویرابـهندگشتمیماران

.آبتـینکشـتهفرسـتندمـیبندکشیدهوبـهکـالتاژدهاکـا

وزنـشکــهفرانـکنـامداشــتهبـههمـراهکــودکشـودمـی

.ماندمیخردسالش؛فریدون،تنها

هنگامیکهخبرخواباژدهاکاوجسـتجویویبـهدنبـال

هفریـدونرااز،ویبالفاصـلرسـدمیفریدونبهگوشفرانک

ودربـردمـیوباخودبهمرغـزاریکندمیچنگاژدهاکادور

.نگهبـانمرغـزارسـپاردمـیآنجافریدونرابهنگهبانمرغزار

فریدونرابهمدتسهسالوبـاشـیرگـاویبـهنـامبَرمایـه

.فرانـکداردمـیوویراازگزنددژخیماندورنگـهپروردمی

نیزدراینمدتمدامهـوشوحواسـشبـهتمـامیخبرهـاو

پیرامـونشبـودههـایجـوشجنبوترینکوچکرویدادهاو

استتاجانفرزندخودراپاسداریکند.امااژدهاکـاهیچگـاه

وتااینکهسـرانجامگماشـتگانشداردنمیدستازجستجوبر

زنـدگیویآگـاه،ازمحـلاندبودهکهپیوستهدرپیفریدون

.شوندمی

اژدهاکابالفاصلهافرادخودرابرایدسـتگیریفریـدونبـه

وبـهگـرددمـی.فرانکازاینموضـوعآگـاهفرستدمیمرغزار

وبـهداردمـیوفریـدونرابـاخـودبرشـتابدمیسویمرغزار

.گرددمیسویالبرزکوهروانه

رادرفریـدونرسـندمـیگماشتگاناژدهاکاکهبهمرغـزار

وخانـهراویـرانکشـندمـی.پسبرمایهگاورایابندنمیآنجا

درقلمــروایه.پــسازچنــدروزفرانــکبــهبیشــســازندمــی

در۹مـازهایکوه،در۱پدشخوارگردرخاکآماردانوتاپوریان

.رسدمیمازندرانکنونی

                                                             
مردمانمازندران-۸ نژادیاز گروه دو نام آمارد و .باشدیمتاپور

تاپورستانیاهمانتبرستان،نامیاستکهازقومتاپورگرفتهشدهودر

مازندران، گرگان، شامل است بوده سرزمینی تاپورها، سرزمین معنای

عنو شمالکاسپین)به شمالسمنانو شرقتهران، شمالو انگیالن،
با را نژاد تات مردمان مازنی، نامدار شاعر نیما؛ الموت. منطقه مثال:

ودرشعریبهزبانتاپوری،بداندانستهیموتاپوریانازیکنژادهایمازن

ازشرقبههاآنکهگستردهپراکندگیاشارهکردهاست(.پایتختاینقوم

یهانیسرزمرگاناتاغرب؛بابلتاگرگانوازشمالبهجنوب؛ازدریایو
،ساریبودهاست.برخیازمورخاننامآناریاککهباشدیمشمالیسمنان

دریایورگانا کناره ساکنان از گروهی به تاریخی باستانیو طبقمتون

کهغیرآریاییبودهکهدانندیماسترانامهمینقومتاپورشدهیماطالق

پیشز آریاییان آیین و کیش در ابتدا در زرتشتی و ،اندنبودهرتشتی
ینئاندرتالساکنکنارهدریایورگاناهاانسانگروهینیزآناریاکراهمان
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ودودمـانسـپاردمـیفرانکدرآنجافریدونرابهپارسایی

.پـسمـردپارسـافریـدونراسازدمیبرویآشکارفریدونرا

ــزرگورســتاخیز ــرایروزیب ــهوب ــدیگرانمای مچــونفرزن

.۹۱دهدمیمیهنی،دردامانالبرزکوهپرورش

وفریـدوندردامـانالبرزکـوهوبـهآیـینگذردمیهاسال

زندگانیمردممازندرانهمچونپهلـوانیزورمنـدودالوربـار

)فریدونبعدهابهعلتپـرورشخـودشودمیوبزرگآیدمی

دربینمـردممازنـدرانوانسـیکـهبـهایـنسـرزمینپیـدا

،درزمانبـهتخـتنشسـتنپایتخـتخـودرادشـتکندمی

(.فریدوندهدمیتمیشهدرمازندرانومیانساریوآملقرار

داندنمیهیچرسدمیتازمانیکهدرشانزدهسالگیبهجوانی

وسـویآیـدمـیمازپـایینهایکوهدکیست.پسازکهفرزن

وازاوجویایرودمی.بهنزدمادرش؛فرانکنهدمیدشتگام

.شودمینامپدر

فرانککهدرایـنزمـانفریـدونرادیگـرجـوانیدرخـور

کـهاوازگویـدمـیوبـهاوکندمی،رازرابراوآشکاربیندمی

ـ هتهمـورثدیوبنـدودودمانپیشدادیاناسـتکـهپشـتشب

،کهپدرشمـردینیـکسرشـتوبـیرسدمیجمشیدنامور

آزاربودهکهمغـزشخورشـتاژدهاکـایپتیـارهشـدهاسـت.

                                                                                              
.همسایهغربیقومتاپور،قومآماردبودهاستبهپایتختیآملکهدانندیم

 سرزمینی وهاآنگستره همسایگیکادوسیان در و الهیجان تا آمل از

شاخه اینقوم است. بوده مادها سکاها آریاییکهباشندیمایاز نژاد از
ایران،هاسده فالت به آریایی دیگر اقوام ورود واردازپیشاز فرارودان

ایرانشدهودرکنارهدریایورگاناساکنشدند.نامآمودریادرفرارودانو

 آملد آمل)پایتختباستانیاینقوم(، تپهرود)نیز و امروزی( سپیدرود

(ازاینباشدیمیایرانیهاتمدننیتردرخشانمارلیک)کهجزواولینو
کههمانمرداستبهمعناینامیراونابودگرآماردقومگرفتهشدهاست.

اینقومدرکنارقومتاپور یبومیساکنایرانهاقومکهازاولین-است.

بهادغامنژادیبزرگیدستیافته-اندبودهقبلازکوچگستردهآریاییان

تشکیل اکنونمردمانمازندرانرا همچنینبایداشارهدهندیماستو .
نیزشاخهباشندیمیشرقگیالنهاکوهستانساکنشودکهدیلمیانکه

مشابهتهاآنکهبسیاریازآدابورسوموزبانباشندیمایازنژادآمارد

دارد.هایزنماوخانوادگیزیادیبا

ییدرهاکوهایازیمازناممنطقهایکوهستانییازنجیرههاکوه-۱
رشتهکوهالبرزودردرونتاپورستاناستکهازگیالنتاالسموتاالرو

قصرانوتاجاجرمکشیدهشدهاستوناماسپهبدمازندرانیعنیمازیار

وباشدیمهاکوهبرهمینکارنوندیکهازسلسلهکارنوندیانباشهریاری

جنگیدهاست،ازهمینکوهاگرفتهشدهاست؛درهاسالبرعلیهاعرابتا
یماز.ومازندراننیزنامهمینمنطقهکوهستانیهاکوهمعنایفرمانروای

کهمنطقهایبودهاستدردرونباشدیمیکتارهدریایورگاناهادشتتا

تاپورستان.

باشن-۹ نیز دشتامروزه مازندران(، آمل توابع )از الریجان دگان
.نامندیمخرمیرادرپایدماوندکوه،تختفریدون

سپسفرانکبرایفریدونماجرایکابوساژدهاکاوبـیمشاز

.گویدمیاووداستانگریزشانبهدامانالبرزکوهراباز

 ■ ادامهدارد...
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 داستان ،عکس 
«مرضیهاسدی»؛«دارسیپادیال»عکاس


 0443-9109داستان جولی، 
دانستاماتصمیمشراگرفتهبود.اصولعکاسیراخوبمی

 خیابانقرار دستدر به دوربین ونبود بیفتد راه هایشهر

و روزنامه این دنبالبرای به او بزند. شات خبرگزاری آن

روایتدردهایمردمعادیبوددرقالبعکس...

پاشیدگیفقر،درد،بیماری،موادمخدر،دزدی،جنایت،ازهم

ناام وخانواده، مرگ اینیدی، همه پادیال، دارسی را... ها

دید،آنقدرخوبکهروزیفهمیددیگردید،خوبهممیمی

شد،بایدهایشنزدیکمیدیدنکافینیست.اوبایدبهسوژه

فهمیدوبایدشنید،بایداحساسشانرامیهایشانرامیحرف

 ازهمینزندگیمیهاآنبا لحظهبهلحظه... بودکهکرد، جا

یبلندمدتشروعشد.هاعکاسیمستندپادیالدرقالبپروژه

اولینپروژهمربوطبهیکزنداندرکالیفرنیابود.اوبهمدت

گرفت.بعدازآنیکسالاززندانیانایدزیدرآنجاعکسمی

ایفقیرنشیندرهایمحلهبهمدتسهسالدریکیازهتل

سانفرانسیسکوعکاسیکرد.

تعدادیجایزهوبیشم ارقدردانیونتایجایندوپروژهظاهراً

او دنبالچیزدیگریبود. پادیالبه اما تمجیدبود، تعریفو

ازیکچیزمطمئنشد. بعدازدیدنبازخوردایندوپروژه،

ترازقبلبهمسیرخودادامهدهد...تروجدیاینکهبایدمحکم

برایزندهبودنشدلیلروشنیترمهماوحاالبرایکاروازآن

پسپروژ یاهبعدیراجسورانهداشت. ترازقبلانتخابکرد،

جسارتشباعث اشتیاقپادیالو استبگوییم بهتر شاید نه،

راهشقرار سر درستبر زمان در دقیقاً سوم پروژه تا شد

گیرد...

بود.پادیالدرالبیهتلیدرسانفرانسیسکو۹۹۹۸ژانویه۹۱





با منتظرشخصیبودکهچشمشبهزنیافتاد

چهره و برهنه داشت.پاهای آغوش در کودکی که زرد ای

پادیالبهسمتشرفتوازاوسواالتیپرسید.

سالهواینهمپسرمراشِلاست.۹۹منجولیباردهستم،"

اوسهماهاستکهبهدنیاآمدهودرحالحاضرتنهادلیلِمن

البیاین راشلدر پدرِ جک، منو برایادامهزندگیاست.

"کنیم.هتلزندگیمی

سابقه و بود مبتال ایدز به مصرفجولی در طوالنی ای

ساله۹۹ایداشت.اینمالقاتاتفاقی،شروعپروژهموادمخدر

همانمکانیعنی از و همانلحظه از پادیالدقیقاً ۹۱شد.

و۹۹۹۸ژانویه بارد جولی زندگی ثبت هتل، البی در و

حتخانواده کرد. آغاز را اش سال در جولی وقتی ۹۱۹۱ی

درگذشت،اینپروژهپایاننیافتوپادیالهمچنانبهمسیرش

ادامهدادزیرازندگیفرزندانجولیبامرگِمادرپایاننگرفته

اینیکفیلمغم مرگشخصیتاصلی،بود. نبودکهبا انگیز

باربودکهبایدشود.واقعیتیفالکتتیتراژپایانینمایشداده

کرد،تحتهرشرایطی...امهپیدامیاد

موادساله۹۱جولیوقتی وقتیبه کردو خانهفرار از بود

بیشترنداشت.اودرکوچهوخیابانسال۹۹آوردمخدرروی

ایکهکرد.اولینخاطرههایمعتادانزندگیمیودرمخفیگاه

کودکی از جولی به مربوط دارد، یاد به اشسالگی۹اش

کردهشودمی مست مادرش همراه آنکه از بعد و بود

هنگامیکهپادیال،جنسیقرارداد.اشاوراموردآزارناپدری

فرزندشراشل اولین پدرِ جک، با او مالقاتکرد، را جولی

بود.زندگیمی شده آلوده طریقجکبهایدز جولیاز کرد.

جکراترککرد،زیراجکاوراکتک۹۹۹۱جولیدرسال

رساند.بعدازاینجدایی،رابطهپادیالزدوبهاوآسیبمیمی
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جولیعمیق راشلو با تنهایی به مدتیجولی برای شد. تر

،اودریکبردندسرمیبههامعموالًدرهتلهاآنزندگیکرد.

 ۹۹سال سال در داد. مکان تغییر فرزند۹۹۹۹بار جولی

تابهدیگری را او اسم آوردو تامیدنیا پدرِ اما میگذاشت،

کردوهیچمسئولیتیدربرابراینمادروفرزنداحساسنمی

ماهبعدجولیبههمراهراشل۹راترککرد.هاآنخیلیزود

کندایبهنامارتشرستگاریشرکتمیوتامیدربرنامهزنده

می مردیبهنامپائولآشنا با آنجا در پائولو جولیو شود.

راهابچهکننداماازآنجاییکهپائولهمزندگیمیمدتیبا

هاراازدستداد،جولیحضانتبچهموردآزارجسمیقرارمی

برنامه در گرفت تصمیم جولی اتفاق این از بعد هایداد.

دوباره که امید این به کند، شرکت خود احیای و نوتوانی

هایشرابهاوبرگردانند.بچه

توانبخشی،جولیبافردیبهنامجیسونداندرایندوره

بودوبهایدزمبتالبود.ترکوچکآشناشد.اودوسالازجولی

 سن در و داشت سختی کودکی جولی همچون نیز ۹۹او

بدبختی همین شاید بود. کرده ترک را خانه هایسالگی

 توانندبههمکمکفکرکنندمیهاآنمشترکباعثشدتا

 بهاهآنکنند. فرزند سه سال، سه جردن،طی آوردند؛ دنیا

پسر(کههرسه)جونیررایانوجیسون مانندهاآنجیسونِ

.شدندگرفتهنگهداریراشلوتامیازسویدولتبرای

 سال ۹۱۱۹در طریق از درهایپستپادیال شده منتشر

کردن پیدا برای تالش در افرادی که شد متوجه اینترنت

هایپادیالمشخصشدکهپدرِند.بعدازپیگیریجولیهست

جولیمدت میبیولوژیکیِ دنبالاو به وقتیهاستکه گردد.

جولیازموضوعمطلعشدبههمراهجیسونبهآالسکارفتو

عمرِپدررادرکناراوماند.بعدازآنکهپدربر یکسالپایانِ

سکاماندند.همچناندرآالهاآناثرسکتهقلبیدرگذشت،

جولیوجیسونبهدنیاآمدندخترشان۹۱۱۱درسال

می نظر به گرفتند. جشن را بهتراِلیسا دارد اوضاع رسید

هاشدتگرفت.دوبارههمهسختی۹۱۹۱شودامادرسالمی

خانههاآن میدر زندگی برق و آب بدون کردند.ای

فاصلهداشتوهاآنکیلومتراز۹۹ترینشهر،بیشازنزدیک

شد.ایدزوترمیجولینیزشدیداًمریضبود.اوهرروزضعیف

هایوابستهبهآن،سیستمدفاعیبدنشراازکارتمامبیماری

 در اینکه تا بود. ۹۹انداخته ۹۱۹۱سپتامبر سن در ،۸۹

دنیارفت.سالگیجولیبارداز

ماد و پدر شد، منتشر جولی داستان آنکه از خواندهبعد ر

 به حاضرند که کردند اعالم پسهاآنجیسون کمککنند.

 آپارتمانیکه به الیسا و خودشانهاآنجیسون نزدیکی در

جاهاآنبودند،نقلمکانکردند.امامشکلِاصلیترتیبداده

از نگهداری تواناییِ و صالحیت واقعاً جیسون نبود، مکان و

درنتیجهمراقب نداشت. را بهخانوادهالیسا ایدیگرتازاورا

اتهامسواستفادهجنسیازدخترش سپردندوجیسوننیزبا

بهزندانانداختهشد.

می نظر تکراربه جولی زندگی داستان دارد هم باز رسید

شوداماباحضورپادیالایناتفاقنیفتاد.الیسابهزندگیدرمی

کنندتاکمکمیدهدوهمهبهاوخانوادهجدیدشادامهمی

هایگذشتهتاحدزیادیجبرانشود.ازطرفیدرسالآسیب

ایمبنیبرازدواجراشلپادیالایمیلخوشحالکننده۹۱۹۱

بود،انتشارِداستانِزندگیِمادرشکند.راشلگفتهدریافتمی

اوکمک تولدبهایدز)خواهدکردبهدرمانِ بدو از راشلنیز

مبتالبود(.

داستانزندگیدوزناست،اولپادیالو"پروژهجولی"

بعدجولی.پادیالدرتمامیاینلحظاتسختهمراهجولیو

اشبود.خانواده

خانواده" و بارد جولی زندگی ازداستان است داستانی اش،
خانه موادمخدر، ایدز، مرگوفقر، تولد، روابط، متعدد، های

هیکزن...رسوماتآن،باتمرکزبرمبارز
یعمیقبهمسائلاجتماعیباتاکیدمنامیدواربودمکهنگاه

این بر عالوه اما دهم، ارائه بیماریایدز برایخواستممیبر
فرزندانجولی،ازداستانمادرشانرکوردیخلقکنم.

 ■ پرسفوتومنبع:سایترسمیورلد/دارسیپادیال
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 سه داستانک؛ محمود خلیلی

 پور ؛ بابک ابراهیم«بهت»داستانک 

 نعمت مرادی ؛«پیرزن»داستان کوتاه 

 ؛ مرجان صادقی«چشم به راه»داستان کوتاه 

 میثم همدمی ؛«آسمان سیاه»داستان کوتاه 

 ؛ یوکابد جامی«آقای شافی»کوتاه داستان 

 ؛ فائزه قنبری«برچسب المثنی»داستان کوتاه 

 ؛ امین اطمینان«زمین موعود»داستان کوتاه 

 ؛ نازنین محمدی«خطوط ناهماهنگ»داستانک 

 ؛ مصطفی بیان«دوچرخه پریناز»داستان کوتاه 

 زاده فرشاد موسی ؛«آگهی ترحیم»داستان کوتاه 

 ؛ الله نورباقری«اروندرود های ماهی»داستان کوتاه 
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 «پیرزن» داستان کوتاه 
«نعمتمرادی»نویسنده


هیچ نمیشاید فکر وقت برسد روزی درککرد نتواند ه

کسیهمنبود کند. باز اوکمکبگیرد.کیخچالرا هاز

شانه روی بود ریخته میموهایسفیدشرا فکر کردها،

به زیباییمنحصر اینشکل به شنیدهموها فردیدارند.

ب هنگام پیرمرد که درختیازبود هایچنارشطرنجزیر

رویصندلی زنپارک، از بود یکهیهاهایسنگیگفته

کوتاهمیشانیموها بودرا فکرکرده او کنندنفرتدارد.

کند.شایدپیرمرداگرموهایاوراببیندحتماًنوازششمی

کندودریخچالرادوحاالباتمامقدرتعصاراپرتمی

به دندانسمتخودشمیدستی مصنوعیکشد. اشهای

سرامیکمی روی میافتد حس جوانکها، اگر بودند تر

توانستبادوانگشتدررابازکند،اماحاالباتمامشایدمی

حتماًقدرتشنمی بود گفته دکتر بکند. را اینکار تواند

تراسرموقعبخوریتادچارایناتفاقنشوی.کبایدخورا

سرش ساعتباالی انداخت،ینگاهبه

دقیقه چند داشت.ایهنوز فرصت

 کرد. نگاه را پسرش ادشیعکس

قاًدرکجاگرفتهشدهیسدقکآمدعینم

اینسال تمام در مهااست. کردیفکر

می همفکر هنوز است. داخلخانهزنده است. زنده کند

هایهاراداشت.ازخانهویالییزندگیکردناینمصیبت

به خیابان سمت آن بود معتقد داشت. نفرت ه:کشدت

می» مجبور را کبریتمردم قوطی این داخل تا هاکنند

من کنند، هیچزندگی زندگیکه از لذتوقت هاشون

بهدندان«برم.نمی برداشتودستشرا هایمصنوعیرا

ظرف قدمییشوسینک و چاق هیکل با داد. هایتکیه

سمتعصاقدمبرداشت.ازشانسبدخطتلفنسنگینبه

فروشگاه در بود. گفتهبود:یکخرابشده بهاو پیرمرد

می» موبایل کنه.داشتن کمک بهت خیلی «تونه

شانه بود انداخته باال هایشرا بود: گفته چیزها»و این

سریآتوآشغالهستندکهمردمروباهاشسرگرمیک

هایسنگینازدرفروشگاهبیرونآمدهووباقدم«کردن.

وسیله که بود گفته آژانس راننده ماشنبه داخل هارا

به برداشتو را عصا بود. شدیدیگرفته سردرد بگذارد.

رکاریعصایمنبت طرح داد. تکیه مردیشده ویعصا،

تکه پاهایشرا شمشیر با که دوبارهبود بود. کرده تکه

کمی فرصت انداخت. آشپزخانه داخل ساعت به نگاهی

تمام با یکلحظهآرزوکردپیرمردازراهبرسدو داشت.

قدرتشدریخچالرابازکندوبعدشروعکندبهنوازش

راهایزیادیبودکهکسیموهایشکردنموهایش.سال

حتیقهوه بود. درنوازشنکرده بودیا نخورده ایدونفره

احساس حاال بود. نکرده صحبتی هیچ کسی با پارک

کهمی وقت هر دارد. احتیاج پیرمرد بازوهای به کرد

اعتناییازکنارشگذشتهبود.اماپیرمردرادیدهبودبابی

همیشهازحاالحسمی دارد. او احتیاجشدیدیبه کرد

مییهاهبچ پارک داخل که میی فرار دید از هاآنکرد.

نجات را او پیرمرد چندبار بود. کرده نفرتشدیدیپیدا

واوازاین«پیرزنخپلو»گفتندهابهاومیدادهبود.بچه

بارهمشدتنفرتداشت.یکیپیرزنوخپلوبهدوواژه

بهشطرنجبازیکردن دور از و بود پارکنشسته گوشه

م نگاه بچهکیپیرمرد که یکرد ها

ازپشتیسطلآبجو بغلپارکرا

اما بودند. ریخته سرش روی سر

پیرمردمتوجهایناتفاقنشدهبودکه

قدرتدر تمام با دوباره کمکشکند.

به دستانشعرقمییخچالرا ازسمتخودکشید. کرد،

همین بچگی یادوران داشت استرس وقتی بود. طور

دستاشمیغمگینیموضوع مکرد، ردکیهایششروع

همدتزیادیسبزیجاتمصرفکنیردن.باوجوداکبهعرق

ازک استفاده حتی بود. نشده کمکی هیچ اما بود رده

هایشاشتوفیرینداشت.دستدارچینهمزیادبهحال

رویکفسرامیک افتاد و خورد فآشپزخانه.کهایسُر

ننشست.اولیزمیطوررومانایکردوچنددقیقههناله

انگشت و مچ کرد چپفکر دست اماهای شکسته، اش

انگشت که دید میوقتی تکان خوشحالها کمی خورند

اشهمچنانپریدهبود.یکلحظهاحساسشد.رنگچهره

مزهکرددهانشمزهخونمی آبدهانرا مزهکرد.دهد.

بانشبینداد.متوجهشدکهلحظهافتادنزمزهخونمی

باعثپارهدندان و گیقسمتیازهایمصنوعیگیرکرده

م شده. دستیآن شود. بلند که روخواست را یها

ناحیهدستکیسرام احساسدردشدیدیاز هاگذاشت.

تالش وزنزیادوککرد. زمینبکنداما از ردخودشرا

چندبار پیرمرد او را نجات داده 
پیرزن »گفتند  ها به او می بود. بچه

ی پیرزن  واژهو او از این دو « خپلو
 شدت نفرت داشت. و خپلو به
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برا رمقی داشت.یکهولتسن سرگیجه بود. شنگذاشته

را دهانش رویآب کرد تف بود شده خون قاطی که

بهسرامیک یسختها. بلند دوزانوکخودشرا روی و رد

ترافتادهبودطرفنشست.دستبردوعصاراکهکمیآن

با بهکمکعصاودیواراپنآشپزخانهبلندشد. برداشت.

هایسنگینجلورفت.باعصاوازرویعصبانیتچندقدم

دهانشراداخلسینکریخت.ضربهبهیخچالزدوآب

بهپیراهنآستینکوتاهپیرمردفکرکرد.بهاندامالغرش.

هایزدوبهسبیلایکهبهخودشمیبهعطرتندمردانه

اش.بهلحنآرامحرفزدنشوبهتماممهربانیوقاجاری

وقتاسمشرانپرسیدهبود.یکهکردهبود.هیچیهاکمک

ح برایش، نبود تغیتوانستاسمتیمیاسممهم ریاشرا

سلیقهیخواهدصداطورکهخودمیدهدوآن با شبزند.

پیراهن برایش هیچیخود بدون و بخرد کوتاه آستین

آن فکرکردحتماً داخلپارکقدمبزند. او قدرترسیبا

و نباشد کردن درست غذا به احتیاجی که دارد ثروت

اوبنوشندوباهمباایدونفرهباچقدردوستداشتقهوه

رونرابههمیقطاربهمسافرتبروندوباانگشتمناظرب

آمد.تندتندتفزبانشبندنمییزیرنشاندهند.اماخون

میمی تویسینک. آببشوکرد با اگر دردشیترسید د،

کرد.احساسخفگیداشت.دنشدردمیچندبرابرشود.ب

بازکردوآبیبهصورت بهآبنگاهشیرآبرا یاشزد.

 باخودگفت: گنکهبهآبکلرنزنینهمهمی»انداخت،

می مریضی هزارتا خودشباعث اینچون اما کهشه، ها

حرف این به روشگوششون چون نیست. بدهکار ها

بلدنیستنمجبورناینکاروبکنن.ازمردمهمیهاگید

نمی حرفی زنه.کسی با« دوباره بست. را آب شیر

بهفسن زدن ساعتنفس به نگاهی رفت. یخچال سمت

انداخت،االندقیقاًیکدقیقهبیشترنموندهبود.دستگیره

نشد. باز اما کرد. کشیدن به شروع گرفتو را یخچال

مینفس نگاهینفس پذیرایی توی اشیاء تمام به زد.

بهمجسمه یکهازیکعتیقهفروشیخریدهیهاانداخت.

بهدمخشک بهشدهبود. یروباهیکهآویزانکردهبود.

چیزها تمام و پسرش عکس و شوهرش کهیعکس ی

یکلحظه کرد. خوبنگاه بودند کسی چیزییا یادآور

بهپیرمردچشم روبروییخچالنشستو بست، هایشرا

■ رد.دستوپاهایششروعبهلرزیدنکرد.کفکر
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 «اروندرودهای ماهی» داستان کوتاه 
«اللهنورباقری»نویسنده


ودیچیپیمالیموهایخرماییرنگکمپشتشباددرالب

زیرآفتاباشکهزمانیروشنبود،پوست.کردیمموجدارش
و بود بهآنعادتنداشتآفتابسوختهقرمز تندجنوبکه

قهوهچشم اشیاهای داشت. خاصی سوتسو"برق ت

۹۹غواصی
راتنشکردهبودکهتنگبهبدنشچسبیدهبودبه "

 انداخت نگاهی حاضرهاآناطرافیانش داشتند او مثل هم

بهلحظهموعودعملیاتچندساعتینماندهبود.،شدندیم

بغلکرد بازوانشزانوهایشرا رویزمیننشستوبا هوا،

تندیو باد و شد چشمشگردآلود به خاکرا و گرد و زید

دیدکوبید شد، شتار بستشیهاچشمایهلحظ، را اشکاز،

شد چشمانشسرازیر پشتآستینشاشک. راشیهاچشمبا

شبرگشت.خشککردووضوحدید

ذهنوخیالشبهسمتشهروزادگاهشپرزد.البدحاال

همانروالهمیشگی،کندیممادرداردمقدماتشامراحاضر
چندوقت،اشبودودرپختنانواعآنماهرکهتخصص"آش"

خوشمزهمادرراکردهبودوخودشعلتیهاآشبودکههوس

 را کودکانه هوس دانستینماین ، خوب رااشذائقهمادر

شناختیم لعاب، از قبل مرحله یک افتاده جا نیم آش

انداختن همرحل، آشهای محتویات طعمکه تنهایی به مگی

دارند طعمخودش،خودشانرا سفتیو،سبزیبا حبوباتبا

خودشان مزهمزه همه وقتی نشدندها، یکی بوها اسم.و به

ذائقهعجیبش"خاصخور" با بود االنکجا،معروفشده پدر

بهیاداشچهرهوآخرینچیزیکهازاشحجرهدرحتماًبود؟

با همراه ناراضی نگاه غمداشت باشد، رفته شاید خواهرش؟

هایدخترانهپچپچ،خانههمسایهتابادخترشاندرسبخوانند

بهدخترهمسایهو خواستگارانهمادر تحسینو سر از نگاه و

تعریفوتمجیدهایشپیشاو.
شوری،همهمهوآمدورفتهمرزمانشاورابهخودآورد

هیجانایهدرسرشبودودلشور اضطراب؟دردلش؟! یا بود

آیانشانهموفقیتعملیات،دروجودشروشنشدهبودیچراغ

بوداسترسبود؟ فراگرفته را وجودش سراسر هیجان در،و

پس و زمینخیال پرشور آوای ذهنش شد"ه آزاد "خرمشهر

آخکهدرتباینسهکلمهنهتنهاهمرزمانش،طنیناندازشد

 ایران کل عمل،سوختیمکه این اگر موفق اگر،شدیمیات

 آزاد خرمشهر افتخاریبرایایرانو،شدیمهمینچندروزه

.اشیدوستادایدینبهحسوطن

متوقف،تمجیدومصاحبهتلویزیونیرسیدوقتیبهتعریف،

اخالصش،یعنیوسوسهبود؟عهدبااخالصبستهبود.شد

                                                             
وستسوتغواصی:لباسمخصوصغواصی ۹۹


سراغشآمدخدشه به عذابوجدان حسیاز بود؟ شده ،دار

 اینطوریدیترسیمعاشقزندگیبود؟ چرا اینلحظاتآخر ؟

بود خالص،شده را نیتم خدایا کشید: فریاد بلند صدای با

گردان!

نگاهشکردند. و برگشتند انداختسرشهمه پایین ،را

یکیازهمرزمانشبهطرفشآمدوبهبازویشزدوگفت:آمین

دستبهزیپ دوبارههمهمشغولآمادهسازیخودشدند.

عکساشنهیسباالی و درآوردشانیخانوادگبرد ،پدرش،را

خودش و خواهرش هخانواد،مادرش تمامای از که کوچک

مادریهابچه بچگیمرده در و همینجمعشده،سقطشده

آیه،تکتکشانرابوسیدوعکسراگذاشتسرجایاولش.بود

ا امتحانی هر سر که درآورد را آنبردیملکرسی از قبل و

خواندیم سخت. چقدر ولی بود امتحانی هم بار واین تر
رابهتراشیعربطرفیمعنیتر؟!بهاینفکرکردکهآنواقعی

کردفهمندیم تمام خواندشرا وقتی مفهومشرا؟ دلش،یا

بود شده آرام ی.کمی همراهی با کجوانهمرزمانشداشت

ملحقشد...هاآنبه،خوانندیمخوشصدادعایتوسل

 داشتند همه بود شانیهانیفوقتینمانده ،دندیپوشیمرا

طرف به یکییکیپایشکردیهانیفدستبرد ،خودشو

بودند باله کرد.مثل اطرافشنگاه بودنشان،به پوشیده .همه

مثلماهیشدهبودند همرزمانشکهیکیاز،آمادهبرایشنا،

بهشوخطبعیمعروفبودبهرورویزمیندرازکشیدوادای

ازخندهاشکشدرآمده،همهخندیدند،شنایقورباغهرادرآورد

بود.

چقدربااینماسک،رابهچشمزدصیعینکوماسکغوا

 فرق پیرامونش کردیمتصاویر و. بودند واضح چیزها بعضی

خشادایکسیرادرآوردکهبازهمانهمرزمشو،بعضیمحو

زده ناجور نمره ،عینک هوا به را دستش ودیکوبیمکف

بازهمخندیدندوخندید.رفتیمسکندری یکیگفت:جون.

 دوستداری کی نمی،دیگهبسههر همشعینکزدیم شه

 .وپاکشکنیممیاریبدرش

به و امتحانکرد را رگالتور و زد دهان به اسنوکلرشرا

حاضرباًیتقرهمه،اکسیژنبستوبهپشتشانداختکپسول

بودندومنتظرفرمان.

بهردیفپشتسرهمرفتندوبهآبزدندودرپهنهآب

آخرینپرتوهایدر،محوشدند و حالغروببود خورشیددر

.حالغروبشسطحاروندرودراطالییکردهبود

بودوشانیهاساکوهانیپوتچیزیکهدرساحلماندهبود

■.گذاشتیمراداخلوانتهاآنیکنفریکییکی
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 «آسمان سیاه» داستان کوتاه 
«میثمهمدمی»نویسنده


 بود. یاعدهصبح هابچهاز و بودند حیاط یاعدهداخل

کالس سر کسی هنوز کوچه. داخل مدرسه در جلوی

منوداودمثلهرروزصبح،جلویدرِمدرسهنرفتهبود.

صحبت هم با و بودیم ساعاتمیکردیمایستاده بیشتر .

برخالفمقررات،جلویدرهاصبحمدرسهراباهمبودیم.

 رمیستادیایممدرسه مسائل درمورد و گپ ،میزدیموز

باخوردیموبعدازاینکهزنگمیبستیمبرایهمخالی

 داخلحیاط به آقایعباسیخیلیرویمیرفتیماکراه .

جلویدروداخلکوچهحساسبودوهرهابچهایستادن

رابهداخلهاآنبادادوهواردیدیمراآنجاهابچهوقت

 فرا ناظمخواندیمحیاط عباسی آقای .

بود؛مردیبلندقد،تنومندوبامانمدرسه

.بودندرکناراوبرایمویبشدتبهیاکله

منآموزاندانش خود بود؛ آموزنده بسیار

 از پنجدرصد و اومیهافحشهفتاد از را

آموختم.

مدرسهجمعهابچهزمانیکه آقایشدندیمبیروناز

زدیمعباسیپشتمیکروفنفریاد اون:»گفتیمومثالً

 از -گاویآموزادانشعده گفتن گاو»موقع دستش« با

 را نشنوندگرفتیمجلویمیکروفن اهالیمحل که-تا

 چه هر هستند کوچه تو درترعیسربیرون داخل، بیان

«.راتوننمیدمابشهبسته

چنین بههابچهنثارمانشدویاجملهآنروزهم، را

نف دو ما اما داخلدعوتکرد. جماعتنایبر بدوناینکه

بخوریممشغولصحبتباهمبودیم،پیرامونزنگاولکه

 معلم بود قرار داشتیم. نصیری،مانیاضیرریاضی آقای

گرفتهییهابچه پایینی نمرات کالسی امتحانات در که

همانجا حلکنندو مسائلیرا تا بودندپایتختهبیاورد

بسیارشانیینهاینمره آقاینصیریمعلم کند. وارد را

اندامیمتوسط و قد بود، تندخویی و سختگیر منظبت،

جوگندمی موهای و صورت بر بزرگی عینک با داشت

 که دانمینمپرپشتی کوتاه آنقدر همیشه نگهشانچرا

داشتیم تن بر مو نامش شنیدن با راستمانهمه.

شدیم سعی سالیان گذشت از پس که حاال کنمیم.

اشچهره خاطررا نظامیبه یونیفرم با همواره بیاورم

 .شودیمجلویممجسم

 صدر در نفر، دو ما ریاضی نمراتیبندردهنمرات

 این اگر البته داشت، قرار وارونهیبندردهکالس را

میکردیم شاید خوبمانیاضیر. اما نبود خوب

آقایمیدانستیم روحیات در را خود نمرات که زمانی

نصیریضربکنیمباحاصلیترسناکروبروخواهیمشد،

 حاصل به روزمان آن معلومات کردن اضافه دستبا به

.شدیمآمدهمیزاناینترسبیشترهم

زنگخورد.باشنیدنصدایزنگجاخوردیم.بادیدن

داودودانستناینکهتنهانیستمکمییچهرهنگرانیدر

فکرشدمیمآرام منیدهیپررنگدیدنصورتکنمیم،

ایجاد داود در را احساس همین نیز

کردیم آنرجبمَش. با مدرسه بابای ،

 گشادششلوار و ببندد.گل را در تا آمد

حرفی یا کند توجهی ما به اینکه بدون

جیتدربهکالسییهاصفبزنددررابست.

 همچنانگرفتندیمشکل نفر دو ما اما

پشتدرایستادهبودیمنهاینکهخیلیجیگرداشتهباشیم

نبود، اینطور آقایعباسیلجکنیمنهاصالً بخواهیمبا و

کالسریاضیوتحقییریهاکتکتصور آقاینصیریسرِ

بودکهمارادستخوشتعللکردهبود.هایهمکالسمقابل

آقایعباسیپیداشد:یکلههمینکهدربستهشدسرو

شیدبریدتودیگه!!مگهمنباشمانیستم؟گمخراکُره

رامون دیگه شد بسته در گفتین خودتون آقا داود:

.نمیدین

بیپدرمادرا!مشو!بچهپررو،آقایعباسی:گ

بهسمتداودپراندمارابهاینراگفتوبالگدیکه

داخلحیاطهدایتکرد،کهالبتهلگدشبههدفنخورد

.دادیمقطعاًداودلگنشراازدستخوردیمکهاگر

رفتیمداخلحیاط،تهِصف.مدیرمانآقایمُحبیباالی

مردناشناسیهاپله جلویورودیساختمانمدرسه،کنارِ

بش ویخوشو با و بود آقایعباسیکردیمایستاده .

 میکروفن: پشت جنابآموزادانش»رفت فرمایشات به

مدیرگوشبدن .» هابچهباشنیدناینجملهبسیاریاز

بنایغُرغُرگذاشتند:

پرتوپالهایاینودارهیحوصلهبابااَه!کی-

اعتراضگوشاتونوبگیریدینشانهبههابچه-

، بابای مدرسه با رجب مَش
 آن شلوار گل و گشادش

آمد تا در را ببندد. بدون 
توجهی کند یا اینکه به ما 

 حرفی بزند در را بست.
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قندیل اینسرما تو بذارمیبندیمکسیفریادزد: که،

بریمتو

سردمونه هم ما سردتونه شما اگه خفه! آقایعباسی:

اُالغیهابچهروبهبعضیازشعوریبدیگهبیشعورا،البته

«اُالغ»و«بیشعور»،«بیشعورا»،«خفه»موقعگفتن-میگم

جنابمدیربفرمایید...-بادستشجلویمیکروفنراگرفت

 عباسی آقای با شدند. ساکت برایدهیعقهمهمه و

 از هابچهبعضی چراکه بودم برایهاآنمتأسف

،عباراتکردندینمخودترههمخُردتربزرگیهاصحبت

 که کالستوانستندیمارزشمندی سر ما نشستن زمان

درسراکاهشدهند.

 آدم محبی سعیسادهآقای که بود اطالعی کم و

ازسرماشیهالُپدَهرجلوهدهد،یعالمهخودراکردیم

با که خود بلند و ضخیم پالتوی با بودند، شده سرخ

تار چند و بود تضاد در قدکوتاهش

 فکر که رنگشانکنمیممویی حنا با

اوومشزدیم بهپشتمیکروفنآمد.

 از عناصرمیجملهرجب عدود

آقاییداشتندوست بودند. مدرسه

 با هیچوقتیالهجهمحبی که خاص

یکرهنفهیدممتعلقبهکدامقومیتدر

:گفتیمزمیناستسخن

خِدا...سِالم...» عزیزمامروزبهشِماوآموزاندانشبنامَ

مسوالیَمَرِسهبایدتبریکوتهنیتوشاباشگفتیَهمه

کادرمرسهومعلمایکاراوبایَهاالشتِچراکهدرپرتوی

ساعیِآموزانِدانشسواتوبامطالعهوهمینجورکارهای

 «نمونهانتخا...یمرسهعنوانبهمایمرسهما

هنوزآقایمدیردهانشرانبستهبودکهصدایفریادی

آتیش!!بهگوشرسید:آتیش...

.زدیمبودکهازحیاطکناریمدرسهفریادرجبمش

بوددریاطبقهماساختمانمستطیلیشکلدویمدرسه

حیاطمدرسهبهشکل حیاطیمستطیلیشکل. Lکُنجِ

بود عبارت. ورودییبه مقابل یکی داشتیم حیاط دو ما

ودیگریسمتمشیخواندیمساختمانکهحیاطجلویی

آقایعباسی چپساختمانکههمانحیاطکناریبود.

عجل با که حالی در مقابل از وهاصفه چپ سمت به

 کناری رفتیمحیاط به همینجاهاصفرو زد: داد

 تکون رادیخورینموامیستید این حیوون! توام با هو! ،

 از یکی به گفت،یهابچهخطاب صف آخرین جلوی

چرایشرانفهمیدم.

بادستش«حیوون»اینبارآقایعباسیهنگامگفتن

دست در میکروفن چون نگرفت، را میکروفن جلوی

درحالیکهآقایدهیپررنگمدیرمانآقایمحبیبودکه

 گوشش در چیزی جایشکردیمپچپچناشناس سر

بود. شده  میخکوب مدیر مِنمِنآقای گفت: هابچکنان

ضرحلخواهدشد.سکو...گوشکِنید،مسلهدرحالحا

صدای که بود نبسته دهانشرا مدیر آقای هنوز باز

این کهفریادیبلندشد، اینصدایآقایعباسیبود بار

یهاصحبت قطع را مدیر سرکردیمآقای داشت ،

:مگهتوگیجیمشرجب...زدیمدادنوایبرجبمش

 کشیدن!«هوووووو»شروعکردندبههابچهبسیاریاز

حالیکه بایهمهمهلیبهدلآقایمدیردر ایجادشده

سعیکرددیرسیمبلندگوهمصدایشبهسختیبهگوش

کنمیمسروصداهارابخواباند:دانشآموزاامروزخواهش

گوشبفرما...

 همهاصفیهمهناگهان از

پاشیدند،آشوبوبلواییتمامعیاربه

بازهمکالمآقایمدیر راهاُفتادهبود،

 دیگر ماند. ایمدیرآقدانمینمناتمام

،منوکردیمچهحالیبودیاچهکار

پوستخود فرطشوقدر از که داود

میدیگنجینم داشتند.هابچهبقیه را حال همین هم

ازآنجایییهمه جمعیتبهسمتحیاطکناریدویدیم،

جمعوجوروتودلبروییداشتمنزدیکبودیجُثهکه

وشبختانهخدازیردستوپاجانمراازدستبدهمکهخ

رحمکردواینطورنشد.

یپنجرهدرحیاطکناریبادودسیاهوغلیظیکهاز

 یطبقهآخر آسمان به محلرفتیمدوم شدیم، روبرو

رارجبمشحادثهدرستکنارکالسمابود.آقایعباسی

بدونتوجهبههابچهبهتوپوتشربستهبود.هرکداماز

چیزیرجبمش شادمان دود دیدن با عباسی آقای یا

:گفتندیم

دعاهام- بالخره گرفت آتیش مدرسه جون! آخ

مستجابشدخداجون!

یول!کالسایامروزمونپریداِ-

پریدچوناینکالسمونهفتهماحداقلکالساییه-

ماستکهدارهمیسوزه

ماهیچکدومازکالساموننپریدچونکالسموناون-

تَهِ،بخشکیشامس!

شروع کردند به  ها بچهبسیاری از 
کشیدن! آقای مدیر  «هوووووو»

ی  همهمه لیبه دلدر حالی که 
ایجاد شده با بلندگو هم صدایش 

سعی  دیرس یمبه سختی به گوش 
 کرد سرو صداها را بخواباند.
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مدرسهکههیچی،کل- نترساینجوریپیشبرهکُلِ

محلسوخته

خداازدهنتبشنوه-

بغلهمااینیخونههو!حرفمفتنزنید-

- پس نکنید دعوا میادیفشانشیآتبابا چیه، واسه

 برسهخاموشمیکنهنمیذارهآتیشبهخونتون

-...

دود بدوناینکهحرفیبزنمزیرپنجرهایستادهبودمو

 آسمان به که رفتیمپرحجمی نظاره ؛کردمیمرا

یپنجره یکنندهیتداعکالس بود. آسمانکلیمانجارو

دودهبهآرامییهادانهوشدیمباالیسرمانداشتسیاه

زمین دندیباریمبر شادترینو یکیاز نیزتریانگجانیه.

 را عمرم کالسگذراندمیملحظات بهتر؛ این از چی .

مدرسه آنبهتر، از و بود ریاضیپریده

 تراژدیسوختیمداشت یک فقط .

آناوضاع .بودرجبمشوجودداشتو

دادرجبمشسرآقایعباسیهمچنان

اینزدیم مسئول حواستنیست، چرا :

،ازاینجاانداختمترجبمشاتفاقتویی

...یفهمیمبیرون

 هیچ و بود پایین مشرجب گفتینمسر یصحنه.

ازآنبودمترخودخواهبوداماراستشمنیاکنندهناراحت

 اینرجبمشیغصهکه با که بود این مهم بخورم. را

یسوزآتش لغو ما شدیمکالس از من پیامدهایو

آن کهرَستمیمناخوشایند احوالبود همینحالو در .

صدایفریادآقایمدیربهگوشرسید:آقایعباسیبااون

ینشونشیآتبیچارهچَکارداری،وَلشکن،زنگزدِماالن

میرسه.

هیچوقتآقایمدیرراآنطورعصبانیندیدهبودم.آقای

 شد، دمق بدجوری فرصترجبمشعباسی از هم

خیلاس غیبشزد. و کرد آتفاده خوشم کلکسیونی مد.

.شدیماتفاقاتخوشایندداشتتکمیل

کهسعیحالیآقایمدیرمثلمرغسرکندهشدهبوددر

کردیم از مصرانه کند حفظ را خود هابچهخونسردی

بهحیاطروبروییبروندکهالبتهطبقمعمولخواستیم

.آقایعباسیکههمیشههنگامگذاشتینمکسیمحلش

،اینانداختیمازآقایمدیرخودشراوسطهابچهتمرد

ازدستآقایمدیر ظاهراً وسطنینداخت، بارخودشرا

دلخوربود.چندنفرازمعلمانهمکهدرمدرسهبودندبه

بودند، یآقاحیاطآمده در ازشاننیبنصیریرا ندیدم،

شانیهایشوخ هم بربا اتفاقآمدیماینطور این از که

یاگوشهدرهابچهچندانهمناراحتنیستند.هرکداماز

ازحیاطمشغولصحبتیابازیباهمشدهبودنددرست

 یهازنگمثل هابچهتفریح. دیدنم شاددندیخندیمبا ،

رابامنشریکشانیهایشادخواستندیماحتماالًبودندو

 چشمانم با دنبالشوند. میبه گداود خواستمیمشتم،

پیدایشنبود.راباهمشریکشویم،مانیهایشاد

گوش به کوچه از نشانی آتش ماشین آژیر صدای

در کند، باز را حیاط در تا رفت عباسی آقای رسید.

وانت یک و بزرگ ماشین یک و شد باز چهارطاق

ازینشانآتش شتابان مأمور شش شدند. حیاط وارد

پیادهشدند.آقایعباسیبالفاصلهخواستتادرهانیماش

ببندد را امرکه متفاوتو یونیفرم از مأمورانکه یکیاز

اشیونه دیگر اینطورهانشانآتشبه

 تحکمآمدیمبر با باشد بقیه مافوق

آقا زد: فریاد عباسی آقای به خطاب

؟دررونبند!یکنیمچیکارداری

فرار اینا که نبندم عباسی: آقای

میکنن

 کنن،ینشانآتشمأمور فرار خب :

،مدرسهروتخلیهکنیم،شمابفرماییدآقاشایدالزمباشه

توکارمادخالتنکنید!

 بازهماشچهرهآقایعباسیساکتماند. درهمرفت،

تا زماندیدهنشدهبودکسیآنحالشگرفتهشدهبود.

اورااینطورموردخطابقرارآموزاندانشمقابلچشمان

 مأموران آقایمحینشانآتشدهد. شدند. بیدستبکار

 از هانشانآتشیکی راهنمایی کردیمرا همرجبمش.

دیدویمسوسووآنظاهرشدهبودوبامأمورانبهاین

 چه نبود معلوم کندیمدقیقاً احتماالً برایخواستیم،

ایناوبودکهمجازاتاحتمالیخودتخفیفبگیردچراکه

یهاصبح هایبخارزود روشن اینکردیمرا از خواهرو،

 نوشته وی پای به حادثه این درشدیمناخواه هرچند .

 دیده فرار برای میلی بود باز همهشدینممدرسه ،

.شودیمببینندسرانجامحادثهبهکجاختمخواستندیم

دیدمکهدر داشتباآبوتابباچندیاگوشهداودرا

 از خیالمراحتبود.کردیمکالسصحبتیهابچهنفر .

باخو فکر کردمیمدم یه حداقل ریاضی یاهفتهکالس

اُفتدیمعقب تا بزرگبودشایدیهفته، بعدهمکهخدا

ناگهانکسی .کردمیممراتقویتاتبهفرضمحالریاضی

فریادزد:باالرونیگا...!

بدون اینکه حرفی بزنم زیر 
پنجره ایستاده بودم و دود 

 رفت یمپرحجمی که به آسمان 
ی کالس  پنجره؛ کردم یمرا نظاره 

 ی کلیمانجارو بود. کننده  یتداع
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همهبهباالجلبشد.جریاندودیکهازپنجرهتوجه

ودرنهایتترفیضعضعیفوسرعتبهآمدیمبهبیرون

 دیگردمحو صدایمشرجباز همانیطبقه. از دوم،

.کردیمکهخداراشکردیرسگوشبهکالسحادثهدیده

در مأمورانکه دیگر به رو و آمد پنجره لبِ مأموریبه

رفته در بخاری لوله گفت: بودند حیاط

چیزینیست،جازدمش.!بود

بلندشد.همههابچهیهمهآهازفغان

 از بود گرفتهتاآموزاندانشماتشانبرده

معلمانوالبته آقایمحبی،آقایعباسی،

حضوراودریمتوجهمردناشناسکهتازه

 ازهابچهجمع مدیر آقای بودم. شده

هابچه سر به که شانیهاکالسخواست

 خب سرهابچبروند: برید نیست، چیزی الحمداله

کالستون...

همچوندرخو باروتیاجرقهاستآقایمدیر انبار در

توگوییکهبه،بازمدرسهشدیمیدروازهبود؛همهمتوجه

تمامبهسمتکوچههجومبردند.هابچهمالبخندمیزند.

نیرویخودرادرپاهایمجمعکردموبهقصدکوچهدوان

به نگاهم که بودم پیشنرفته متریبه چهار سه، شدم.

نگاهملتمسآقایمحبیگرهخورد.درحالیکهمظلومانه

...کنمیمخواهشهابچه،گفت:ستینگریممرا

کمیبادرداشتم،خشکمزد،دلمبراییفاصلههرچند

هابچهآقایمحبیکبابشد.یجذبهوفقدانیعرضگیب

ازدوطرفمبهسمتکوچهزدندیمکهبهمنتنهدرحالی

ودندیدویم متعجب شد، ظاهر مقابلم داود ناگهان .

بیادیگه»،گفت:دیکشیمکهدستمراحالیهیجانزدهدر

رنگعوضکرد،اشچهرهناگهان«دیوونه،چراراهنمیای

«!ماکهرفتیماوه...»اضافهکرد:زدهوحشت

باخودمفکرکردمبانرفتنمنکهحرکتیبهمانطور

.باردیگرتمامنیرویخودکندینمآقایمحبیعرضهپیدا

بهقصدکوچهدوانشومکه پاهایمجمعکردمتا در را

گوشراستمداغشد،دلیلشآقایعباسیبودکهگوشم

 منچاندیپیمرا فرار در، مقابل عباسی آقای حضور با .

جریان نداشتند، فرار جرأت دیگر هم بقیه بود، منتفی

 بود.هابچهعبور متوقفشده بیرون به مدرسه درب از

دردستداشت آقایعباسیدرهمانحالکهگوشمرا

داخلحیاطفریادزد:همهگمشیدتو!یهابچهخطاببه

درکسچیه نکرد. زیرحالیمقاومتی آدم و عالم که

سمت به همه بودند گرفته قرار نفرین و لعن فحشو

سا داخل شدند، روان همانهانشانآتشختمان به هم

کهسرعتیکهآمدهبودندرفتند.منیکیهمانجا،درحالی

بهپنجرهنگاهدمیچیپیموبهخودشدیمگوشمپیچیده

کردمیم قانعکنمتوانستمینمو را خود

 یک رفتگی در از ناشی دود لولهکه

بخاریپیزوریبتواندبرابربادودمتساعد

کلیمانجارو از باالیشده آسمان باشد.

بود دود از دودینهنشأت؛سرمپوشیده

 و سوختگیمیز از اینهامکتینگرفته ،

منبودندکهدودشدهویهایالیخخوش

بههوارفتهبودند.ازکنارچشمانمساعت

یناتفاقاتفقطپانزدهایهمهآقایعباسیرانگاهکردم،

دقیقهشروعکالسرابهوقفهانداختهبودند،پانزدهدقیقه

.کردینمدردیازمندوا

برو»آقایعباسیازگوشممرابهجلوانداختوگفت:

خالخالی! فسقلیِ «تو فسقلی، منظورشاز ،« وبرودلتو

اماخالخالیدیگرچه«جمعوجور بود؟بایاغهیصبود،

ورا دریافتم پایم تا سر از خالخالی»ندازی چه؟« یعنی

 یرهیتیهالکهیعنی روی روشنیهالباسدوده نسبتاً

زیادیآمدهشیپمن.درتماماینمدت،منکهازاتفاقات

یهادانهذوقزدهشدهبودمبدوناینکهمثلبقیهازبارش

موقعدودهاحترازکنمدرستزیرپنجرهایستادهبودم.آن

زیرخنده.بااینزدیمدیدیمفهمیدمکهچراهرکسمرا

سرمبعدازمعلمریاضیاینمادرمبودکهپوستحساب

 کَندیمرا حالیکهبغضگلویمرا در بهطرففشردیم.

ساختمان که بود این مثل شدم. روان ساختمان داخل

 مرا بلعدیممدرسه روزگارم . مدرسهبه آسمان سیاهی

■بود.



بلند  ها بچهی  همهآه از فغان 
شد. همه ماتشان برده بود 

گرفته تا  آموزان دانشاز 
آقای محبی، آقای عباسی، 
معلمان و البته مرد ناشناس 

ی حضور او متوجهکه تازه 
 شده بودم. ها بچهدر جمع 
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 سه داستانک 
«محمودخلیلی»نویسنده



 من ی جهنم به عالوه

استاگرموتب ازشدتیپیبینهوایدار جنوب. ر

گونهیداغ داردیهاآتش، هنوز نفربر است. سرخ م

سیم رویسوزد. افتاده گرفته گر تن با وید نفربر

تویهاروده عمویریمشمکشیشرا قلمیپاهاییزد.

زشده را یاش نشسته و زده بغل انگشتکر جاده. نار

ربالهزارتومن.کربال!؟کزند:یشستراباالگرفتهودادم

میدماغمتیهاپره شدهکیر چنانگشاد هکاندشدو

برایتمامهواییگو ماست.کمنیهاهیریاطرافهم

نعلفزاریدانمای،هواراانباشتهاست.نمیظسبزیغلیبو

ویهبوکجاستکسرسبز دشتتبدار تا خورده آنسُر

شلمچه؟!کخش

رویآیآبمیهاهکچیصدا چیفلزیقطعهید .ک.

چکچ ک. ببند را آب براک. وینیفردایه بماند امده

تشنگیزمینهیس از نشود قاچ قاچ روزین ناگهانی.

هکازگندمونان،بدونآبشودیمینتهیزمیهادست

اتاست.یعحیما

چچک.کچ قطرهک. رویها. البد کنیسیآب

میمییظرفشو سیافتند. آشپزخانه. طرف کنیروم

مییظرفشو غرق دستحسیدارد نیزمیروینیشود.

ماه مثل و میافتاده بال بال رایتشنه دست زند.

یبرم ناگهانحسکدارم رخمنمینیه به ویایرخ ستد

؟یبریمیمتیه؟غنیپرسد:چیم

زیرکنارخاکهافتادهکرد،مثلسرجمالیگیاممخنده

 مکو چشمیجی میهاخندد. دو دو دنبالیجمال زند

خونیپاشم.بویآببهصورتممی.مشتیسکاییزیچ

دستیم خونیهادهد. ازسوراخنشدهیمسرخو یهااند.

ش.کزند،مثلآبیرونمیآفتابهبیتنم،آبمثللوله

م را کیخودم توکشم جاده. مینار رد امایوتا شود

بلندمیبرم مرا کیگردد. بازمیمیکینندو یسکپرسد:

مویرگلولهبمانیترسمزیم.میگویدانمامانمیهست؟م

من.یتنگاست،مثلحوصلهیوقتحساب

م خواب خدا، روز هر عمویبیحاال، جادهکیینم نار

ند.دستکیلدرددلمنشستهاستوباسرجما





حوضیآبومنتویزندازپیهنوزبالبالمینیحس

نم.کیخونشنام



 مجنون و لیلی
خانم، دفتردارگفت: همینکهمجنونبههتلرسید،

صبحِزودتسویهحسابکردورفت.مجنونهاجوواجبه

لیلیزنگزد.

 کجارفتیلیلی؟ -

 جاییدورازتو. -

 چرا؟ -

 زنی؟!برایمنبهآبوآتیشمیگفتهبودی -

برنامه - همه من وببین کردم کنسل رو هام

 اونهمفقطبهخاطرتو.اومدم،

 باهواپیمااومدی؟ -

یبندرعباستادُبیروفاصلهیخواستیمپس -

 باشنابیام؟!

 مگهعیبیداشت؟ -

 ببینمنمجنونم،اماخرکهنیستم. -

نمی - دیگه ببینمت، منزنگحتیخوام همبه

 نزن.

 فکرکردیاینجالیلیکمه؟بهجهنم، -

شکرشکن طوطیان و آثار ناقالن و اخبار راویان اما و

مجنونهفتهبعداندکه،شیرینگفتارچنینحکایتکرده

بایکلیلیاهلدبیازدواجکرد.

قصهمابهسررسید،اما...لیلیبهمجنوننرسید.



 شلیک

بهآسمانشلیککردوگفت:

رسیم.باالخرهبههممی-

کوپتروقتیبهجوخهسپردهشد،تازهفهمیدکهبههلی

سجمهورشلیککردهاست.ییر

چوبیاعدامتکیهداد.باالرانگاهکردوسرشرابهتیر

گفت:

 ■رسیم.دیدیگفتمبههممی

 



 

 0514 شهریورماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |شصت و یکم شماره 11

 «آگهی ترحیم» داستان کوتاه 
«زادهفرشادموسی»نویسنده
 

هم مثل میدرست صبح هفت عسلیشه لرزد،یمیزِ

هم مثل زده. زنگ کشو توی پیساعت الییچیشه ده

رابااشپاچهگردم،سبرمییوخییرومروشورواندازمی

رمکراهنیهنجسنشود.دوورپکامدستباالگرفتهیک

می تاولمیکرا بازپکنمچروکشم، شود.داشانمییها

چای مچراغ فشار را نمیساز روشن میدهم، رومیشود.

پایف را برق مییوز برین و چایمزنم چراغ زسایگردم.

یسقفیشروعهالروشنشده،پنکهیروشنشده،مهتاب

ندکیکردهبهچرخیدن،لوسترآشپزخانههمآنقدرپِرپِرم

 خاموشش چکتا ینم. نگذشته چاکزی سوتیه ساز

وارییهایدادداشتیریدآبندارد.زیآادممییشد.کمی

می ینوقبلی اطو _ شب»سم می«. بناشتا دریزنم رون،

هقراراستطعمتلخدهانمراکییدنقرصنعناکیحالم

رد.یامرابگآلودگیببردوبویزُخمِخواب

پنجه روی ایمدام جماعتِ الی از سریپا کستگاه

فشارشدهکداشهمیدایششود.پیشمتاخطدهپکمی

می و انجماد جنبشیمیو تو. مخزم تا را،لهیخواهد ای

یچ وقتترمزکایزیرا بعدهمیبچسبیونسیرا فتی.

آیخورکف حالییالموهوم و افسوسگذشته و هکنده

می عرق بوی خمدام مییدهد. پره به رمردیمانم

دهکیچرو کای که میدستشف لحظهکسرفه هر ند.

سرترمزبعدیپسیبخونیپسیخلتمنتظرمتا اوردیا

ایستگاه از هیچکدام و بیفتد وقتش نشود. بلند هکها

زنانتادفتررون.قدمیزمبیخد،فشاروانقباضومییرس

خک مییار همنشره به آدمیشوم نامتجانس ونی ها

زوچُرتوانفعالوهفتشبیها،تابازسالمومنیماش

اد.یزدعزتیهرسک

س سرطان از پدر مرد، پستان سرطان از گار،یمادر

پ هم یخواهرم و شوهر سرطانگرفتنشبا ها،بچهشاز

شازمرگیچُرتوجادهچارلوسورفتتهدره.مادرپ

گاریخاموشیازمخواستمراقبپدرباشم.پدرهمباس

گفتندبَرِلبخواستهوایخواهرمراداشتهباشمولیمی

گفته.انمییخواهرموقتمرگهذ

سب بود، برایخودشمردی داشت.یمادربزرگم لهم

ردهکمروچوپانیمیکبستهبههبودهدستمالمیکجوان

گفتتاگوسفندوآوازوفلوتوپدربزرگ.خودشمی





شدتجسمریوسختمییبابودهولیپیهبودهزکجوان

میک هنگام آن نرد. به یشده گفتکشابوری بودند ه

نِی تهرانی به و پدربزرگکشاپور طهران. گفت آمدند ه

بودندوپسرعمووخواستگارشبوده،دخترعمنیدتریسف

ا منشدم و حرفنزدند بچهیرویحرفپدر سه ین.

مردهاولشان سه بعد و پدر و همبعدیبچهاند شان

موهامرده پدربزرگزالبود، دشدهبودیشهمهسفیاند.

زندبهنزدهمیهبودهسحرکرینبود.جوانیکهعلتشپ

گردد.حاالازترسبودهدبرمییوهوجنوظهرسفکدل

اهیاشرا،روزگارشراسی،زندگینوسحروهرچیانفری

حتیکشید.رده.امااینسیاهیراهیچوقتبهتنشنمیک

 سکمادربزرگ مُرد نپوشیه یاه نگذاشت و سکد اهیسی

ردا معمول طبق سفیبپوشد، پوشیبلند مثلید د،

رفتمالقاتش.تنهاهفتهبعدزهرخوردویکها.شیدرو

ختهبودتوییمرگموشر،رکوپاوجایشدستبودوبی

 زدههمچایو و روااالهللالاهللبود به بودهی. تیناخواسته

ولیبهاحتمالیباعشقدرحوالیفاجعه.

حوالییدرستمثلهم خانه.شبمیهشتشه رسم

نمبرایهفتصبحفردا.گازوبرقراکمیکوکساعترا

زویکنمبهپرونراوصلمییزیاندازم،دوشاختلوراهمی

مییصدا بلند آنقدر را پچکش صدای که نم و راهپچ

مرو،یشنیدهنشود.بعدنیباالییهایدائمیهمسایهرفتن

یروزراورقزدننهووقتخوردنروزنامهیاملتیاخاگ

آگهی بخشحوادثو مییهایترحو خواندن. گردممرا

هاشانچشمشومتویرهمییاخیایآشنا.پیاسموچهره

شهیشفشود.بعدمثلهمککهشباهتی،ارتباطیچیزی

ع میسکآلبوم ورق را ها از و فاتحهکیکزنم نار

ازهیاند.فوتبالوخمهرفتهکشانفرستمبهروحتمامیمی

مثلهم فنجانیچایتلخ، حمامورکششهبییو قند. و

قطعمیکمسوا همقطعمیکوگازرا برقرا نموکنم.

 همه میهاپنجرهودربقفل را یاندازم. شدکازده ه

مدامپهلویپمی ورفکشوموپهلومیبهچمالیروانداز،

■ شه.یخوابیودرستمثلهموبیالیخ
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نشستهایهدرستهمانلحظ کهصدایترکیدنآمد،

که بینگبنگ، واژه معنی به داشتم و اتاقم توی بودم

 یکسمینارِ در قبل هفته شنیدهبیکامالًچندین ربط

.کردمیمبودمفکر

یعنینهفقطمنبلکه،شناختمشیمپیشهاسالاز .

همهساکنینآنشهرککوچکوچندخانوادهدیگرکه

ازشهرکزندگییهامحلهدر راکردندیمدورتر هماو

شناختندیم یادم ودیآیم. بود که دانشگاهم دوران از

واالنکهدارمامیبچگحتیدورانمدرسهویاروزهای

 بودنشدقیق تاریخ شومیمدر دنیانمیبیم، به از قبل

 تمام وجود با بوده. همچنان او هم سنِهانیاآمدنم و

ت،علتفوتشکهولتسننبودوآنبینگباالییکهداش

 رخداد آنروز خاطربنگیهمکه کهایهمسئلبه بود

سرآخرخودتانمتوجهخواهیدشد.

در زیادش، سن با شافی آقای

 ایفاهایلیخخاطره را نقشپررنگی

امحافظهکردهبود.ازآنروزهاییکه

تنهاکندیمیاری و تک یک، در

کم و جور و جمع حسابی آپارتمانِ

تویشهرکزندگی جنسکردیموسیله، از یکعصا و

چهارساعته بیستو که بود چیزی تنها چوبینامرغوب،

کردیماشیهمراه دقیق و درست نگین۱. انگشتر

 چپشداشتو نگینریزهمدر۹درشتدستِ انگشترِ

 چشم به راستش دست موهایش.خوردندیمانگشتهای

برخالفسنوسالش،پرپشتبودندوروبهباالشانهزده.

بهگمانمدودستلباسبیشترنداشتکههروقتاورا

بودندکهچرکوآنقدرکردیمهماندوتاراتندمیدیم

 فکر این به دیدنشان هربار از بیندازمشانافتادمیمبعد

چ و کنم لگدشان قدر آن و پودر پر تشتی نگدرون

نخاصینشدهییهیچتزاشخانهبزنمشانکهتمیزبشوند.

شعلهاستیلبود۱یکاجاقگازاشآشپزخانهبود.درون

پذیرایاشبایکیخچالکوچکودوعددکابینتفلزی.

چوبیویک۹همکهجزنیمسِتمبلچرمبا صندلیِ

توالتش حمام درِ دیگرینداشت. چیز گرامافونشکسته

آنجا،ازدیدنرفتمیمهمهمیشهبازبودومنهروقت





نگاهمکردمیموسعیشدیمچندشمایهچنینصحن

نیفتدآنسمتی.

هاپلههروقتدرراه ،محالبوددمیدیمآقایشافیرا

 نکندکهمگر ازذهنمعبور بهاینآدمشودیماینفکر

ییرابهدوشتنهاتواندیمتاکجاواقعاًشدتتنهاباشدو

 و ریز از مردم، همه وبکشد. عاقل تا گرفته درشتشان

نیترتلخکهدانندیمشاندیوانه چیزممکننیترزنندهو

دردنیا،تنهاییاستومنازاینموضوعکهچطوردراین

باالهاسال دق معروف قول به و نداشته همدمی هیچ ،

تعجب بسیار است، باکردمیمنیاورده حرفاالنم البته .

همانپیرمردیکهدچاربینگفعالًاینکهآقایشافییا

شبانه طی شد، ازبنگعظیم مختلفی قشر پذیرای روز

هاآدم حکم و درد۹ِبود شنیدن برای داشت گوشرا

هادل قضاوتینیترکوچکبدون

منافاتینخواهدداشت.

  کنارشخصاًمن مسئله این با ،

هممیآینم ینکهبخواهمتنهازندگی.

کنموکسیرانداشتهباشمکهبنشیند

یعنینهاینکهفکرپایحرف هایدلم.

نه. بزنم حرف او با بخواهم که باشد یکی فقط کنید

من با باشد، کنارم یکی کل در که است این منظورم

ازمندور ایناحساستنهاییمزخرفرا زندگیکندو

کند.

اقمنبودموکاشدرفکرمعنیواژهکاشآنروزدرات

لحظهوقوعحادثهخارجخواستیمبینگبنگحتی.دلم

 سر به شهرک طوریبردمیماز . غمزدهیهاچهرهکه

اشخانهمردمراهموقتیجمعشدهبودنددورواطراف

اگرآقایشافیراشدیمویااینکهچقدرعالیدمیدینم

 اول همان پایشناختمینماز تا شد، طور آن وقتی تا

.رفتمینممرگپیش

قدری به خانه. آمدم سرکار از آناتفاق، از قبل شبِ

 خوابم و بودم بهآمدیمخسته خوردن، شام جای که

پرتقال آب لیوانی پدر رویاصرار شدم ولو و نوشیدم

خوابی برد. خوابم که بود نکشیده ثانیه به هنوز تخت.

چقدرگذشتهبودکهدیآینمقیادمعمیقودلنشین.دقی

ازخوابپریدموباترسووحشتوتپشقلبیکهروی

. شناختمش یمپیش  ها سالاز 
یعنی نه فقط من بلکه، همه 
ساکنین آن شهرک کوچک و چند 

ی ها محلهخانواده دیگر که در 
 .کردند یمدورتر از شهرک زندگی 
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بینهایتبود،نشستمرویتختوزلزدمبهدیوارروبه

رویم.بهخودمکهآمدمپاهایمرافروکردمداخلدمپایی

تا کردم باز را یخچال در که همین آشپزخانه. رفتم و

بلندیهاهیگرنطرفدیوارصدایلیوانیآببخورم،ازآ

آقایشافیخوردبهگوشم.تعجبکردمودلمزیادیبه

حالشسوخت.آبراخوردهنخوردهگذاشتموسطسینگ

وبرگشتمتویاتاقمبدوناینکهبفهممقضیهازچهقرار

تاچندروزبعدشیهاهیگربوده.صدای ماندتویگوشم،

بهآناضافهشد.کهصدایبینگبنگِلعنتیهم

اینکهآقایشافیزندگیاینرمالنداشتخیلیبرایم

 نبایدصبحراسیکساعتخاص،مثالًعجیببود. چرا

 مربا، کره یا پنیر نان لقمه چند خوردن از رفتیمبعد

کمی از بعد خانه، گشت برمی که بعدازظهر و سرکار

تماشایفیلمو بهمهمانییا استراحت،

حتینوشی خرمایا استکانیچایبا دن

 بیشدیممشغول برعکسوقتو اما ؟

وآشناهابودکهدرهابهیغروقتمیزبان

دراشخانههرشرایطیزنگ بهصدا را

برایشآوردندیم مشکالتشان از و

گفتندیم که بود زیاد آمد قدریرفتو به درصد۹۹.

پوستپوستشدهبودندوپایهدوشیهامبلروکشچرمِ

 از امااشییرایپذکنجیهایصندلتا بودند. همشکسته

وبازهممردمآمدینمبهچشمشهانیاانگارهیچکدام

.رفتیپذیمراباآغوشباز

همیشه بشوم، قضیه آن متوجه اینکه از قبل

بازیادیآنهمیهاآدماطرافمازاینکهچرایترهابزرگ

علتیهاتیصشخ و دارند آمد و رفت او با مختلف

.گفتندیمبرایچیستچیزهاییهاآنمحبوبیتشپیش

بزرگو اینکه تا نفهمیدم را آمد رفتو آنهمه معنیِ

شافی آقای دانستم مختلف موارد در و شدم تر بزرگ

حسابی درستو شرفمعجبآدم به است. خدایی با و

قسمحاضرمشرطببندمسرجانمکههیچکسیراتواین

کهشبیهآقایشافیپرصبرامنکردهدورهزمانههنوزپیدا

.شایدهاآدمودرِدلهاحرفوحوصلهباشدبرایشنیدن

 خیلی ولی نشود شدیمهاوقتباورتان از اشچهرهکه

اهمنداردولیبهقدریحتیحوصلهخودشرخواندمیم

انسانیتداشتکهبهروحخودشقسمنهازرویتظاهرو

در عشق و وظیفه سر از و گشاده رویی با بلکه اجبار

.کردیمراروبههمهبازاشخانه

دستهتوانمیم آن از شافی آقای بگویم صراحت به

ناسیییهاآدم و هیچاحد حالآزارشبه به تا که بود

 همینموضوعهمباعثشدوقتیبعدچندنرسیده بود.

آمدند،نخستینظنشانمبنیبراینکههاسیپلساعتکه

رسونده» قتل به اونو و داشته دشمنی باهاش «یکی

تکذیبشود.

بودکهشافیمردیسادهوبیآقای اینریا هیچچیزِ

یکباریادممثالًارزشینداشت.نیترکوچکدنیابرایش

 بودم، که بچه ۹۱باًیتقراست مدرسه۹۹، از ساله.

طرفآمدمیم آن کوچه چند که خانهخانه از مان،تر

آنخوشمایهچشممخوردبهدوچرخ بهقدریاز زیبا.

که باشم داشته را آن مثل یکی خواست دلم و آمد

چهلحنوتن نفهمیدمکیرسیدمخانهوچطوریوبا

 خانم، مینا به ازامینامادرصدایی

 که گفتم دوچرخه یکحدوداًخریدن

 وقتی بعد، خاطرربع شیهامخالفتبه

داشتم گریه درکردمیمبلند صدای ،

آقایشافیبهگوشمآشناآمد.یهازدن

بازکردمکهدیدم بابیحوصلگیدررا

یاال».گفتخنددیمیکجعبهبزرگدستشاستودارد

بریمیکیعینهموندوچرخ حاضرشوتا ایهپسرجون.

منهمنهگذاشتمونهبرداشتم«کهدوستداریوبخریم

»گفتم سرکار، میره بابامون که ما وقتی شافی، پولآقا

ازیرینمدوچرخهبخره،دیگهشماییکهسرکاربرامنداره

؟میناخانممیگههروقتباباتیاریبکجامیخوایپولشو

جعبه.«میکنیمپولداشتبعدیهفکری آقایشافیدرِ

هدیهیکی»رابازکردوظرفدرونشرانشانمدادوگفت

بازاروازدوستامه.نقرست.دوتاییمیریمنقرهفروشیتو

بابامشیفروشیم خُب عباسی. فروشی دوچرخه بعدم .

 داربشوم،منهمتافهمیدمقراراستدوچرخه«جون؟

نفریرفتیم دو خانهبیرونو پریدماز نشده حاضرشده

بازار.

به یعنی داشتم. دوست خیلی را شافی آقای من،

دلمایهانداز شنیدم، زیادکهوقتیصدایبینگبنگرا

ریختپایینووقتیفهمیدمقضیهازچهقراراستوچه

نیترافسردهبعدتبدیلشدمبههامدتبهسرشآمده،تا

 و زمین روی توانمیمفردِ بگویم چندم بار آقای»برای

همین.«شافیحیفشدکهمُرد.

کوفتی صدایآنانفجار نفریکه شنیدمنِاولین را

.بابیاشخانهبدبختبودم.مثلبادخودمرارساندمدم

آمدند، نخستین  ها سیپل

یکی »شان مبنی بر اینکه  ظن

باهاش دشمنی داشته و اونو به 

 تکذیب شود.« قتل رسونده
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 محکم را در دمیکوبیمصبری، داد بلند آقا»زدمیمو

شافی،آقاشافی،صدایچیبودازخونتاومد؟آقاشافی،

شافی آقا افتاده؟ اتفاقی چه ایندرو. کن باز همین« و

مرد نصف که بود من فریادهای و داد آنصدای م

چیز همه دقیقه عرضده در آنجا. کشاند را ساختمان

هایبعضپریشانشدهبودندوهاچهره.اکثربههمریخت

 لب استرسپوست کندندیماز ناخن درِدندیجویمو .

جنساشخانه آن از عصایش، چوب جنس خالف

هامرغوب .شدینمعددارهبرقیهمبریده۹۱بودکهبا

ولیبهقدریازشدتعصبانیتوناراحتیزورمزیادشده

شکستمو را کلنگدر چندضربهمحکمِ بودکهفقطبا

تادر جمعیتمنتظرعینسیلهجومبردندداخلخانه.

جالباینجاست اتاقشو داخل سرعترفتم به شد، باز

مالکیتنسبتبهآقایشافیداشتمکه،بایقدربه حسِ

پشتپرروییتما منگذاشتمهیچکسبیایدآنجاودررا

مردمیمگویمایکاشسرمقفلکردم.ولیخباالنمی

.شدمینمروایروبهوباچنینصحن

ازصدقهسریِزنبابایِبدجنسم،شبیهامیبچگدورانِ

کتک و گریه با شبم و روز گذشت. زهرمار برج

بهکلشدیمسَرشیهایکار یاهیورنگسامیزندگو

یادماستیکروزصبح دلمردگیبهخودشگرفتهبود.

بهزورواجبارازخواببیدارشدموبدونآنکهتوالتبروم

 مستقیم بزنم، دستصورتم به آبی پایو نشستم رفتم

سریبهدوروبرمانداختمتازنبابایمسفره.یکنگاهسر

 چون نبیند مرا و دانستمیمنباشد قضیه این کهروی

دستوروینشستهمشغولصبحانهخوردنبشویزیادی

حساساست.اولینلقمهبهخیروخوشیازگلویمپایین

گذاشتم را لقمه که همین دومی. نوبت رسید و رفت

توی کوبید چنان پشتسر، از یکی یکباره به دهانم،

چشم که کیسرم نزن حاال رفت. تاریکی سیاهی هایم

یاری نفس تا تویابزن. زور تا و داد فحشم کرد ش

بهبازوهایشبودکتکمزد.منهمکهضعیفوکمبنیهو

ترسزیاد،ازهوشرفتم.بهوشکهآمدمدیدمرویخاطر

نشستمرویامدهیکشمبلچرمیخانهآقایشافیدراز .

تیر سرم مغز تا که بازویم روی کشیدم دست و مبل

حالم هایمخوشنبودوازشدتگریهچشماصالًکشید.

جلویآینهرفتمیمومطمئنبودماگرشدندیمبهزورباز

 به یکنگاه انداختمیمامافهیقو خودم از حالم هم، به

.آقایشافیکهکنارمنشستهبود،لیوانآبقندخوردیم

گفت دستم. داد رویمیزبرداشتو از صدایدادو»را

وگریه اتوشنیدماومدمسراغتدیدمبهاونروزهفریادا

دراومدی.بغلتزدمآوردمتپیشخودمبهتربشی.اینو

می جا حالتو جون. بابا باریکاهللگلبخور آ بخور یاره.

حوصله«پسر. با و کرد منرفتار مهربانیبا قدریبا به

هایمکههرچیتویدلمماندهبودایننشستپایحرف

بهاوگفتموحسابیچندسالهوبه کسینگفتهبودمرا

 از داشتم وقتی که طوری شدم. بیروناشخانهسبک

خیلیسبکوبیوزنکردمیم،احساسرفتمیم یکپَرِ

هستم.

وقتیدرراپشتسرمقفلکردم،نشستمرویزمینو

رویش چیزی که دیوار از قسمت یک به زدم تکیه

 سر بود. چشماطراچرخاندمیمنچسبیده با و هایمف

 شافی آقای سالم و کامل جسم همانگشتمیمدنبال .

اشمردانههیبت وقتی دمیدیمکه ازیهاغمتمام دلم

.آمدیموحالمسرجایشرفتندیمبین

ودیواربدنآقایشافی،چسبیدهبودرویدریهاتکه

بود چسبیده و تکه هزار بود قلبششده اتاقش. کف و

هایزیرقابعکسخانمخدابیامرزش.انگشترویدیوار،

 بودند، افتاده سمت یک اتاقشیهاچشمدستش کف

بیبی و پایشروح از یکتکه بودند، حالتپخششده

کشآمدهبودتالبهطاقچهرفتهبودکنجاتاق،مغزسرش

و...

 روی دستکشیدم شدم. بلند رویزمین یهاتکهاز

دستم.گرفتمکنارگوشموقلبشویکیراگذاشتمکفِ

سعیکردمصدایگرومپگرومپشرابشنومامادیگربی

 دنیا آخر قلبشتا بود. برایزدینمفایده آقایشافی و

همیشهمُردهبود.

هنوزکههنوزاست،جداازهرگونهغموناراحتیودل

برایم شافی آقای مُردن طرز چیزها، اینطور و گرفتگی

 خیلیجالببود. هرچندهزاراشیزندگآقایشافیدر

جورغموغصهداشتولیتاحاالنشدهبودباهیچاحدو

سبککند. دلشرا دردِ و بزند حرفی کام تا ناسیالم

می حرففقط پای سرآخرنشست اینکه تا دیگران های

ریختتویخودشوچیزیبهکسی را آنقدرهمهچیز

ه،ازشدتغموبینگفتوبهجسموروحشفشارآمدک

یهاتکهکسیوتنهاییودردودلنکردن،منفجرشدو

■ باارزشبدنش،چسبیدندبهدرودیواروکفِاتاقش.
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 «پرینازدوچرخه » داستان کوتاه 
«مصطفیبیان»نویسنده



 آذر روزها، راتواندیماین جارو و دربرود کار زیر از

آنقدریواشرویزمینبکشدکههیچگردوخاکیجمع

 حتیمامانهم اگرتواندینمنشود. سرکوفتبزند. او به

عصبانیت با آذر شیهاحرفسرکوفتبزند، وقاپدیمرا

مثل مامانپرتابیهاگلولهدوباره آتشینبهطرفخود

:کندیم

«واسهچیکارکنم!؟شماحقوقپنجماهمنوندادی!»

زند:ومادرهمزیرلبغرمی

خدا» توبگم خاطر به یعنی فریدون! نشی چکار

«وجبیروبدم.نیمجواباینزنانمتوینم

چند که است پریناز پدر فریدون،

ستبامامانازدواجکرده.ماماناسالی

تفریح مشغول دوستانش با همیشه

هیچوقتخانهنیست. استچونپدر

چند اقتصادی مشکالت خاطر به او

ولی نزده، سری خانه به است ماهی

قولدادهکهزودتلفنیبامامانچندبارصحبتکردهو

برگردد.

آذرراخواهدیمکهآمدیمماماناینطوربریافهیقاز

مالمتکندولیدرعوضگفت:

آذرجان!وجودتوبرایمننعمته،دستکمتومراقب»

«پرینازهستی.

آذرزنعجیبیاست.بیشترازنصفپولیراکهمامان

:دیگویم.بردینمبهخانهدهدیمهرماهبهاو

همه» برادرهام و پدر خونه، ببرمش اَزَماگر رو ش

میمی دود و «کننهوا!گیرن توییقههااسکناسو را

.کندیمبلوزشپنهان

:پرسدیمپریناز

« آذر!؟کنندیمدود خاله چی یعنی هوا، آذر«

.خنددیم

یعنیاینکهبهجایلباس» وغذا،سیگارپرینازجونم،

«خرن!می

اینحرفاچیه»زندکه:وسرآذرغُرمیشنودیممامان

«نمیگیچشموگوششبازمیشه!؟یزنیمکهبهپریناز

:دیگویمواندازدیمراباالشیهاشانهآذر





خانم!چندوقتدیگهکهبزرگشد،میشهیکیمثل»

«پسچراجواببچهروندیم!؟منوشما.

:دیگویممامان

نه...» مثلتو، مثلاوالً بعدشمپریناز مثلمن! دوماً،

درس نمیشه، هم میمن خوب رو برایهاش و خونه

«خودشخانمدکتریمیشه!

:دیگویمآذرهمبدونتوجهبهنیشزبانکالممامان

نهمثل» نهمثلمنکلفتمیشه، راستمیگیخانم.

!«ادیبشماشوهرشفراریازکاردر

وسرآذردادمیزند:شنودیممامان

من» یعنی برگرده! فریدون بذار

ببین بدم؟ رو جوابتو نتونم حتی

«خانمچیتحویلممیده!

آذریهاصحبتتوجهبهبیپریناز

بزرگ وقتی ندارد دوست مامان، و

 بشود. چیزی مثلخواهدیمشد

دوست پاهایشبایستد. روی و برود راه دوستشفریده

توی مثلپسرهایهمسایه و باشد داشته دوچرخه دارد

خیابانبادوچرخهبگردد.

:پرسدیمپرینازازآذر

«باپساندازتچکارکنی؟یخواهیم»

:دیگویمآذرکنارشچمباتهزدو

«،بهکسینمیگی؟بهگماگهرازموبهت»

پریناز،زیرچشمیبهمامانکهمشغولآرایشصورتش

بود،نگاهیانداخت.

«نه،خالهآذر!»

تامامانصدایشرانشنود.دیگویمآذرآهسته

«قرارهباهاشیکقصربخرم.»

:پرسدیموخنددیمپرینازنخودی

«...!؟قصر»

:دهدیموپاسخخنددیمآذر

هاقصهآره!بعدیهشاهزادهخوشقدوباالمثلتوی»

من.ادیب قصر ستدیایم« باد را صورتش باکندیم، و

.دهدیمزمختشسبیلیخیالیراتابیهاانگشت

بعدش«اونوقتنگهبانقصرممیارتشپیشمن.» و

.خندندیمدوتایی

آذر نگاهی ناباورانه به پریناز 
انداخت. تمام وجودش تبدیل به 
قلبی تپنده شد و دهانش مثل چوب 
خشک ماند. احساس کرد خیسی 

 .کند یماشک را در چشمانش حس 
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همینیهاداستانیهمه آذر تمام ،شوندیمجوری

ترسناکشآنشاهزادهجواناوراازیهاداستانحتیدر

.دهدیمدستاژدهایهفتسرنجات

.گرداندیممامان،سرشرابر

«،مراقبپرینازباش.رسمیمامشبدیروقت»

:دیگویمآذر

«چشمخانم.»

گرددیمکهماماندیروقتبهخانهبرییهاشبپریناز،

 بردینمخوابش دلش حتی راخواهدینم. اتاقش چراغ

کرده کمین اتاقش پرده پشت لولو مبادا کند خاموش

کنارش در و بیایند آذر یا مامان که زند می داد باشد.

:دیگویمبخوابند.اماماماندرجوابپرینازباتندی

«وایپریناز،تودیگهبزرگشدی!»

تنهایش کنگذاردینمولیآذر . وتاکشدیمارشدراز

زمانیکهپرینازنخوابیده،اتاقاوراترک

.کندینم

را اتاقش پرده پشت لولوی ماجرای

 تعریف آذر بهکندیمبرای جارو آذر، .

 پرده کنار میستدیایمدست فریاد و

زند:

با» که االنه جنس، بد لولوی آهای

وچنانمحکمبهپنجرهودیوار«جاروبیامبهجنگتو.

کوبدیم صدای یهاخندهکه بلند آذرشودیمپریناز .

زند:فریادمی

«لولوبدجنسفرارکرد!»

باالهاپله.ماماندواندوانازخنددیمپرینازازتهدل

.رنگشپریده!دیآیم

«افتاده!؟چهاتفاقی»

:دیگویمزندوآذربهپرینازچشمکیمی

«هیچینشدهخانم،درِکمداتاقرامحکمبستم!»

 دهانشرا دستجلوی دو هر با کهردیگیمپریناز،

 زیراشینخودیهاخندهصدای مامان نیاید. بیرون

:دیگویمواندازدیمچشمینگاهیبهپریناز

داری،» کاری تمیز حوصله که حاال شب!؟ موقع این

«پایینروهمتمیزکنی!یهااتاقچطوره

،آذرشکلکگذاردیمهمینکهپایشراازاتاقبیرون

:دیگویممامانیهاحرفوبدونتوجهبهآوردیمدر

ویم،آرومبخوابکهدیگهاتاقتلولوحاالپرینازکوچول»

«نداره.



ر پریناز آذر، حمام به رابردیما موهایش و بدن .

دیشویم خشک را او تنِ رویکندیمو را پریناز بعد .

ویکلیوانآبپرتقالبهگذاردیمویلچرکنارشومینه

دهدیمدستش آبپرتقالرا پرینازکمیاز ونوشدیم.

:پرسدیمبدونمقدمه

«خالهآذر،توتاحاالسواردوچرخهشدی؟»

:دیگویموکندیمآذرمکث

«دوچرخه!دختراکهسواردوچرخهنمیشن!»

:پرسدیموخوردیمپرینازیکه

«چراخاله!؟مگهدوچرخهچهعیبیداره؟»

عیبیندارهخالهجان!ولیپسراسواردوچرخهمیشن؛»

«مثلاینکهپسراخلبانمیشن.

:دیگویموکندیمپرینازاخم

« دوچرخه سوار پسرا فقط ولیبشنچرا خلبان، یا

«دخترانتونن!؟

:دیگویمآذر

« نگفتم که سوارمن گفتم ونن.

 دخترایهمسایهماسوارنمیشن،اتفاقاً

چشم از دور میشن، دوچرخه

«پدرشون!

کهپرسدیموازپرینازخنددیمآذر

فقط پریناز استو پرسیده او از را اینسوال چرا حاال

:دیگویم

!«بشممنهمدوستدارمسواردوچرخه»

وجودش تمام انداخت. پریناز به ناباورانه نگاهی آذر

شد تپنده قلبی به خشکتبدیل چوب دهانشمثل و

چشمانشحس در را اشک خیسی کرد احساس ماند.

کندیم متوجه پریناز تا برگرداند نگاهشرا شیهااشک.

نگردد.

:دهدیمپرینازبعدازمکثطوالنیادامه

آذر،آبدماغشرا.«بشممنآرزودارمسواردوچرخه»

 کندیمپاک برایردیگیماشخنده. حرفی هیچ ولی ،

فتنندارد.گ

:دیگویمپریناز

همسایه» دخترهای گفتی دوچرخهخاله! سوار تون

«میشن!؟

.اندازدیمواجنگاهشآذرهاجو

«کیگفتم!؟منگفتم...»

« دختر گفتی، آذر!؟ خاله گفتی االن یهابچههمین

«توندورازچشمپدرشونسواردوچرخهمیشن.همسایه

. برد یمآذر، پریناز را به حمام 
و  دیشو یمبدن و موهایش را 
. بعد کند یمتنِ او را خشک 

پریناز را روی ویلچر کنار 
و یک لیوان  گذارد یمشومینه 

 .دهد یمآب پرتقال به دستش 
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:دیگویموپردیمآذرمثلترقهازجا

ستندیایممونهمسایهیهابچهنهعزیزم!گفتمدختر»

می نگاه پدرشون سواری دوچرخه به همو گاهی کنن؛

«کنه.روسواردوچرخهمیهاپدرشوناون

 دمغ بینشودیمپریناز سنگینی مدتیسکوت برای .

.درسرِآذرهمهچیزبههمریختهشودیمحکمفرماهاآن

.دودیماستونگرانیخاصیدروجودش

چونبرایکندیمساعتپنجبعدازظهرپرینازرابیدار

نِق اول پریناز است. وقتگرفته دکتر پاهایشاز معاینه

کهکشدینممیزندوحاضرنیستبیدارشودولیطول

بازیِ صدایترقه و آخرسالسر خیابانچهارشنبه از را

.شنوندیم

.لباسشراتنشکندیمآذرپرینازراازرویتختبلند

کندیم حرکت متوجه پریناز یهالب. کهشودیمآذر

 لبزمزمه زیر کندیمجمالتی چیزیپرسدیم. چه که

:دیگویم؛آذرخواندیمزیرلب

«دارمدعامیخونم.»

«واسهچی!؟»

:دیگویموبوسدیمصورتشرا

دکتر» پیش از خوبی به انشااهلل عزیزم! شما واسه

«برگردی.

:دیگویممامان

«آذر!پرینازراببرسوارماشینمکن،االنمیام.»

ساختمانیهاپلهوازردیگیمآذر،پرینازرادرآغوش

.دیآیمپایین

مبل روی هفتسین سفره کنار پریناز بعد روز پنج

قبلازتحویلسالنورایهابرنامهنشستهاست.تلویزیون

 کندیمپخش مقابلش دوربین با مامان وستدیایم.

.ردیگیمدوربینراجلویچشمانش

«پرینازجون،بخند.»

 ردیگیممامانعکسرا طوریرفتار آندو کنندیم.

اعالم تلویزیونآغازسالنورا کهانگارخوشحالهستند.

وچندقطعهاسکناسنوبوسدیم.مامان،پرینازراکندیم

.دهدیمبهپرینازعیدی

؛پدراستداردیمزند.مامانگوشیرابرتلفنزنگمی

تبریک پریناز و مامان به را نو سال تلفن پشت از که

:پرسدیم.پدرازپرینازدیگویم

«؟ارمیببراشدخترم!چیدوستداره»

:دیگویموکندیمپرینازمکث

«دوچرخه!»

:پرسدیمپدرحسابیگیجشدهاست،

«دوچرخه!؟»

:دیگویمپریناز

وصدایشناگهاندرستمثل«بلهپدرجون،دوچرخه.»

■ .شودیمصدایمامانپُرازبغض
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 «هتب»ُ کداستان 
«پورابراهیمبابک»نویسنده


 دادبهمسیما و نازکشجیغ صدای با بود. زنگزده

بابک...دیکشیم بیا... فقطشنیدم: چیگفت. نفهمیدم .

بابام!

باباشازاون غیرتیِایهقهوهخونیهایلوتآرهباباش.

اونناموس از ازهمونپرستسبیلکلفتبود. کهها. ها

 آبرو ناموسو واسه کلدادیمجونشرو با وایه. کچل

 زیتون بهشروغن روز هر .دیمالیمسبیلیقیطونیکه

 درِگفتیمفرزانه میباباشهمیشه کهگوشاشون خونه

 نون با رو چشامبازوممنشما از بهتون و بزرگکردم

باز نبینمپدرسوخته دارم، اعتماد بیارینبیشتر ا.هیدر

 وایبهحالتوناگه...

ولیاالنوایبهحالشونشدهبود.باتپشقلبشدید

بر قدم تند تند خونشون راه فکرداشتمیمتو این به .

اصنکردمیم بخورم. گهی چه باید اونجا برسم وقتی

باباشمی اه.میمزنهنصفچیکارمیتونمبکنممگه؟! کنه.

بامنرابطهداره؟!کدومپفیوزیآخهچطورفهمیدفرزانه

گفتم لحظه یه بود؟! داده رو .برگردمولشکن،آمارم

بی نامردیو آخر زردیدم خودم با که همینجور شرفیه.

رفتممی بود. باز نیمه در خونشونم. جلوی دیدم زدم

از پر زمینپخشه، باباشرو و فرزانه دیدمجسد داخل.

همیهکار دستسیما . زلزدهخون... دآشپزخونهبود.

.داشتینموچشمبرزدینمبودبهجسدخواهرش.پلک

،سرانگارمنوندید!چندثانیهاجسادروبراندازکردماصالً

باًیتقرفرزانه بود. بدنشجدا ریلکسیهاز خیلیآرومو

پام. کنار انداختم پلکچپمتف اشکمیومد. چشام از

شدیپریم لیز خیسو دستم بود.. خونشون.ده تو رفتم

 عرق خوردیمباباش فرزانه میدونستم. بود.بهم. گفته

 عرق سگ مثل .خوردیمباباش جایفرزانه حتی

ازرهاشبطری یکی و داخل رفتم بود. گفته هم و

بعدیهاآهنگ کردم. پلی صدا آخرین با رو داریوش

واقعاًنشستمبدونمزهچهارپیکعرقسگیزدمبهبدن.

تلوتلوخورانرفتموسطحیاطاونوقت.دادیمسگیمزه

وباتمامقدرتمفریادعمیقیکشیدم.حنجرمداشتپاره

رویزانوهامافتادمونفسمباالنمی.شدیم بهکاردِاومد.

حریصانخونی نگاه بود سیما دست تو هنوز که ایهای

هیچتکونیانداختم.سیماانگارسرجاشخشکشدهبود.

حتیخوردینم نفسهمدیلرزینم. فقطبهدیکشینم، .

■ .اجسادخیرهبود
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 «برچسب المثنی» داستان کوتاه 
«قنبریفائزه»نویسنده

 

البتهآدمینیستمکهزخمسیوپنجسالهروبازکنم

همه از خیلیکمشدم. وقتیشناسناممگمشد، ولیاز

تر.کم

شدم.زریخانمکممترکمهکمگفتیمازهرکسکه

حاج پسر عباس کرد. خودشکمم مث شوهرشم کرد.

کهیهمحلفکرمیکردنندبهمننظردارهپشتحسنهم

زریخانموشوهرشدراومد.

اصالً از وقتییخانوادههمهچیز از عباسشروعشد.

 حاجحسنبرایعلیشوندر یخونهعباسزنگرفت،

ماروزد.

اماتاعاقد تاپایعقدهمرفتیم،

،چشمحاجحسنهاشناسنامهگفت

افتاد.دامادبهمهرالمثنیشناسنامم

آنیازپایسفرهبلندشد.زریخانم

المثنی زن دلش که رسوند خبر

.خواستهینم

زخمسیوپنجسالهروبازکنمگفتم،آدمینیستمکه

مد.ازازمنخوششنمیوهاوقتلیزریخانمازهمونو

عباسبهمننظردارهخوششکردنوقتیهمهفکرمی

شعباسبرهوملیحهدخترمیومدکهنمیومد.بدشهمن

.رهیبگرو

وقتیعباسزنگرفت،چشمزریخانمفتادردعلی.

علیهمکهزدوشدخواستگارمن،زریخانمبیشتراز

منبدشاومد.

انقدرخودشوشوهرشباالوپایینپریدندوزیرگوش

عقد االبرایحاجبههمحاجحسنخوندندتا و خورد.

عروسشاصلباشهیایناسنامهشحسنتوفیرینداشت

نباشه.

گذاشت منو اسم خانم زری بعد به ماجرا اون از

.خودشکهفقطنذاشت،یعنیخودشگذاشت«المثنی»

.کردنهمپشتسرشمنوالمثنیصداولییهمحل

 خانم رحمت–زری شخدا گفتیم–کنه انگار»:

اسم اومده عار واسشعیبو اتلخانرشتیکه دختر

.«بمونهشوهرقبلیشتوشناسنامش

بابام حاج دم بود. مرد زدینمخیلی فقط :گفتیم.

!«ناکسه»

.«تقاصشوپسمیده»:گفتیممادرمهم



دونستنیهروزکهباحاجزریخانموشوهرشچهمی

 جلدم سه عکسواسه بودم رفته باباندازمیببابام حاج ا،

نامموگمکرده.واسهیهودستکردتوجیبشودیدشناس

همینمدرخواستیهالمثنیداد.

البتهمنمدمنزمکههمونموقعکارمندثبتاحوالیه

اتاقنشونموندادازکفتاسقفپرشناسنامهگمشده.

 جدیدپیدا»بعدشهمگفت: شداینچندروزهچندتا

 قاطی پیداریختیم رو شناسنامه حتمنی بگردید شون.

.«دیکنیم

به نگاه یه موقع اون بابام حاج

انداخت،هاشناسنامه اتاق طول و

 گفت: و زد تو»پوزخند بگرد حاال

!«پیغمبراجرجیسوپیداکن

بخوام که نیستم آدمی که گفتم

زخمسیوپنجسالهروبازکنمولی...

 علیحاجحسنکه رویحهیملحیفاز اینا زریخانم

گرفت.

حاجحسنگفته»:گفتیمهمسایهدیواربهدیوارمون

.ازقضاراستو«رطالقگرفتهبهترههرچیباشهازدخت

یخواستهکهگفتهیمیهالهیشکرداشتهیبرمچپقدم

خدابودهماجراقبلازعقدکنونروشده.

مایخونهبعداونماجراهیچکسدیگهتقههمبهدر

قبر سر میام تنها عمره یه که هست همیم واسه نزد.

مادرموحاجبابا.

خدا،شاهدهکهنمیخوامنمکروزخمسیوپنجساله

حاجباقربنایغرزدنیخوردهبریزمیامثکنیزکفگیر

 بابام حاج ولی گفتیمبزارم سر»: پشت جماعت این

■ .«پیغمبرشمحرفدرمیوردن،ماکهجایخودداریم

از اون ماجرا به بعد زری خانم اسم 
. خودش که «المثنی»منو گذاشت 

فقط نذاشت، یعنی خودش گذاشت 
هم پشت سرش منو  ولی یه محل

 . کردنالمثنی صدا 
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 «راهچشم به» داستان کوتاه 
«مرجانصادقی»نویسنده

 

خوبکهزن، را گریه و مویه ضجه صدای تو از

کسیکهتوکوچهدارددادوهوارکردیمفکر،دیشنینم

بزّازذبیحاهللماستکندیم بساطِ سرِ رفته استکه بند

پشتسرشبزّازکهبگویدتوکوچهبساطنکند.رفتهباز،

 کونگفتیمهمیشه مرتیکه کرده قُرق را کوچه انگار

کردبرودبپرسدقطاریکهازآبادانحرکتفکرنشسته.

همچندروزِقبلباهمین بوداودهیشن،رسدیمداردکی

مرخصی. آمده نبود،دلقطار دلش قنداقتوی

لباسنوزادییدوزسوزن وسطاتاقو بود پهنکرده را

راآبپرکردهسماورراخواباندهبودوسطش.یاسرهکی

بود. کبریتزده و شکمچادربود و کمر دورِ بود بسته

جاروزدهبودوساتنهاییقال،اشبرآمده رایدوزگلرا

انداختهبودروهرّهوهربارکاغذیکهیحییفرستادهبود

برده چشمرا نزدیک نو،بود از و هاش

بود.خوانده

نامهلک"میآیمعیدقربان"روجمله

ماندهبودوهربارازدیدنماتیکسرخش

بود.اشیقرمز ترکیده چیزی دلش تو

،دیتپیماشنهیسگرمبگرمبتوقلبش

ازشیشهانگار اولیباشدکهیحییرا بار

شکستهبغلکامیونیکهبارشزیربارانشالقینمکشیده

یهاچشمییحی.دیدیمبود، ازوبود،پاییدهسیاهشرا

 جویا باشوفر،بودشدهشوفرکامیوناصلورسمزنرا

چادرماشینتوگفتهبودشببااومانده،یدارشینخنده

اورکتییحیبرقیدویدهبود.هاشچشمووتاندکردهسر

بودسروگفتهزن،یراانداختهبودرواشرفتهروورنگ

رابپوشاند.اشنهیس

 را خرمشهر بودند گفته رادیو اندگرفتهاز یهاسهیرو

جمعبههوایعیدقربانکشیدهبودند،کهکوچهرا،یتو

باایهوتکهروزنامدیکشیمهوباددر،پشتِ.بودندکرده

 هوا تو را چرخاندیمپرهایکاه لولهیهابرگو را زرد

گوشهدیوار.بُردیمکردیم

بزّازکهروپاهایآفتابسوختهچمبکزدهیهادست

دیوار، بیخ جایدوبود بساطش و بود ول طرفش

نبود،شیشگیهم بستهجاشپهن را قربانی گوسفندِ

درخت، به گوسفندبودند چیزگرداندیمداشتپوزه تا

،کردیمدشتیبودکهدادوقالموساگیریبیابد.دندان

گوشهم،اهل ازبودندستادهیادورَشمحلگوشتا و

 چشمهازنالبالی رو بودند کشیده چادر وکه هایشان

تکانشانه هاشان دودِ،خوردیمتکان باال .آمدیماسفند

موراهنیپ شده پینه بودوصله باز یقه تا دستیدو.سا

جنازهدیکوبیم پسرشکهجلویپاشیروسرشودورِ

بودرفتهیکی،دیچرخیمردخونیبودمزیرملحفهچرک

جلوشرابگیردکهخفتشراچسبیدهبودوفحششداده

همپسپسرفتهبودالیِجمعیت.ارویبود،

زنکهرسیدتودرگاهیصدایِگریهدیگرناواضحنبود،

کشید،لنگه کله سراسیمه گذاشتو باز را زنِدیددر

خونیمالیکهچنگ روافتاده،بودگرفتهموساباصورتِ

موهاش،کندیمونیشجنازه. یکیازکندیمرا وگردیِ

چشماشمعلوماست.اشخوردهازپیرهنجرهاشپستان

راریزکردوماتلنگهپوتینیکهاززیر

 پوتیننوکبیرونماند،بودزدهملحفه

کهداشتنیشخند انگار بودو زدیمباز

بود. وصالتیکوریکجشده بود ظهر

س آفتاب کوچهخوردیمیخ فقط.تو

سایه بودند بسته را گوسفند که جایی

بود. روزنافتاده کشید را یدستش

عقبفکرشکمش، دارد را خودش تو آن بچه کرد

بهبچهکونلختیکهتودستوپایمردمبعد،کشدیم

ومفشآویزانشدهبودرولبپایینشچشمزدیمونگ

ییحی.دوخت آمدیماگر بروند بود عیآسدشفقرارشان

بخواند. کالهاندگفتهبهیحییبوددهیشنزنعقدشانرا

چیداردکهبیخگلوشزنِراباالتربگذارد،اشیقرمساق

گرفته، یحییهمانرا به توبودگفتهوقتبودکه بچه

نگهشاشکمشاز و راییحی.داردیموست چشماش

بودنگهشگفتهدارزن،سیوپلکانداختهبودتوصورت

.رندیگیمبرایبچهسجلکندیمعقدشدارد،

 شدهاشکلهموسا باز تازه سمتدریکه چرخاند را

انگارتهگلوبودوصورتشخفه.صداشزدباز،ضجهبود،

 سبیلش و بودند کرده پر چسب دهنش رااشلبهتو

بود. دادپوشانده که: "زد تماشا بیایید راببممردم

نگاهماتومبهوتشرابُردسمتِزنِموسازن."اندآورده

کهکنارِجنازهنشستهبودوروصورتشکهانگارزردچوبه

بودنددست گشادشتورهنیپ،دیکشیمپاشیده گلو

 قنداق توی دلش نبود، دل
کرده بود ی را پهن دوز سوزن

وسط اتاق و لباس نوزادی 
ی را خوابانده بود ا سره کی

را آب پر  سماور وسطش.
 کرده بود و کبریت زده بود.
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 دیوار،دستش.کردیمتنشگریه گرفتبه جانشتورا

کهبرودطرفجنازهکهبیجانسرِدیلنگلرزافتادهبود،

جمعیتیروچشمشدوپانشست، بچهزردنبوکهالیِ

 تلو بود.مات،خوردیمتلو بودندمردممانده شده جمع

یکیکهلباسنظامیتنشبودهمانجوریدورِ موسیو

دورترایستادهبودبیخدیواروجلوعقبکردیمکهگریه

 اشهیساشدیمکه جدا دیوار سایه دوبارهشدیماز و

.دیچسبیم

دو کنارِموسا دیوار بیخ نشست زانو

 جرسرِ،اشمردهپسرِ زانوش کاسه

خوردهبودوازپاشنهکورهبستهیکیاز

.دیچکیمپاهاشکهکفشنداشتخون

کرد،بزّاز جابجا آمدهریقپاهاشرا ور

کهریختهبودندیاعلوفهجلوپاشپربودازپوستمیوهو

نشیهمانجوربرایگوسفند. بود،که رانشراینرمسته

کنان، گریه و فشرد پنجه جورکالهِتو شترشرا پشم

سرِجایشایستادوزدتکانمعذبیازسرشبرداشتوبی

نوحهخوانی "-پارهماهمفتادهبرخاکباجسمپاره-"زیرِ

کهیجوراوللنگرانداخت،هاهیگریصداهاشتربود.مژه

موسارفتهوا.بعدمنتظرباشدچیزیبشنودپستشد،

هاشوحرفشدیمبازاشلبهیِال،دادیمجنازهراتکان

 اما باالتر جمعیت صدای رااشکلهزنش.آمدینماز

رارساندخودشچرخاندطرفلنگهدرکهبازماندهبود،

 بند تویهارختبه از چنگزد و حیاطشان تو شسته

باالستیکبستهتشتجلو شیرِآبلقلقوکهکمرشرا

درخت، به همردانرهنیپبودند وازای بیرون کشید را

شد، رد جمعیت روخودشالبالی انداخت ورا جنازه

 پسرِ تنِ کشیدرو روشاشمردهپیرهنرا کهملحفهاز

باریکش، گردنِ و بود کهدرستپسرفته روزی مثل

یقهفرنچشلقتوموسیشرقیخواباندهبودزیرگوشش،

جمعیتگمشدویهاهیگرتوهمهمهوصداشلقخورد.

دیگرباالنیامد.

دست، رو گرفتند که را سرجاشزنِجنازه موسا

داد، تکان را دستاشزهیرتنِخودش الیِ از هایرا

 گذاشترو پیرهنرا واشنهیسجمعیتبیرونکشیدو

 که کرد نبریدامبچه"شیون داشت"را که بزّاز صدای .

 اال"باالتررفت،رفتیمعقبجمعیتراه اله ال حقّ به

."اهلل

کشیدروسکویجلودرشانوچشمش زنخودشرا

 دور داشت که جمعیتی رو راپر،شدیمماند چادرش

هاشراتوهمقفلکرد،ازهمدست.اشهچشممالیدرو

مالیدتوهم. گفتهییحیبازشانکرددوبارهوکفشانرا

شاهرودوروندیم،دیآیمبودعیدقربانگفته.دیآیمبود

شفیعاذانآسدشانبچهتوگوشدهندیموکنندیمعقد

راهمپیغامدادهبودبهذبیحاهللکههمسنگرنیابخواند.

همدر بهخطبودندو بود.نامه کهحاالخودشنوشته

کوچه بازقرار،ظهرشدهبودوتودلِ

شودوگوسفندقربانی بودحجلهبرپا

بهاحترامموسازدندیمرادیرترزمین

ح بود،که عذادار دلشآشوباال تو

شد. وواهمهجاگیر یحیی نرسیدن

هبچ نماندهای آمدنش به چیزی که

چوبیکمرشجانشپیچیدهبود.توبود، رادادبهتیرکِ

هایورقلمبیدهگوسفندقربانیکهبرقوزلزدبهچشم

بهکندیازجاکندهشدرفتبعدبهخاک.دیمالیمپوزه

انگار،چرخیدهبچهتو. خودشرارمقیبزانوهایبابود

روچشمشرساندنزدیکرختخوابپیچوروشولوشد،

ازشآویزانایهمیخجارختیکهپیرهنچهارخانهمردان

راجستجوکردوبهخودشدلداریدادذهنشبودماند،

یحییولکخطکهقطارحاالنرسیدهکهیحیینیامده،

 جلوروشرژه نامه، تو دیدیمفکرشتو،رفتندیمقرمز

وخوردیمموهایفرخوردهوخاکیکلّهیحییبابادتکان

وانگارمنتظراستکندیمدوششجابجایساکشرارو

توماشینیکهبرایشدستبلندکردهبیاستدوراهبیفتد.

پوستصورتشاز و بود قطار ایستگاه آفتابفکرشتو

قطارداشتدرنظرشبه.زدیمچغرشدهومختصربرقی

ازجایشنیسنگ.دیرسیمغباریازگرماوخاکازراه

بنیبشری از کوچه تو سرککشید پنجره از شد بلند

هامگسوگرداندیمخبرینبودتنهاگوسفندبودکهپوزه

وصدایشانخوردندیمکهرویپشمگوریدهگوسفندوول

دو زانو نشست بیخ دیوار کنارِ 
کاسه زانوش  سرِ ،اش مردهپسرِ 

جر خورده بود و از پاشنه کوره 
بسته یکی از پاهاش که کفش 

 .دیچک یمنداشت خون 



 

 0514 شهریورماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |شصت و یکم شماره 10

تو پشمالویشرادیچیپیمگوشزن دم وقتیگوسفند

.دادیمتکان

گردنکشید. و کرد باز را لتپنجره و زندستبرد

ایههاشراتوهمقفلکردتوجانشغلغلودستنشست

سماورآتشماسیدهبود.اشیشانیپعرقرولکهبرپابود،

خیالشیحییرادیدتونوسماورپتپتکرد،ییرادادپا

شلوارشباال،کشدیمکهداردبادستراستششلوارشرا

پا بود سریده که قطارتون.ییرا سوت صدای گوشش

شنیدونیمخیزشدچادرشرادورشجمعکردورفت

پا دودوبارهییپایپنجرهازکنجچشمشجلودرشانرا

نشست. سکو رو و شد کوچه رودستروانه را هاش

پچچرخاندیمنوهاشدورانیزا کردیمنذر،کردیمپچو

روشنکندتوسقاخانه،شمعقالیداربزندبرایمسجد،

وکردیمنذر ضریح تو بیندازند بدهد را النگوش

.زدیمهمبههاینمدارشراتندتندچشم

آفتابازرمقافتادهبودوتوآسمانابرجمعشدهبود،

موساپا خانه در چهارچوب تو رفت لکلککنان شد

راروچوبگرهگرهدرگرفتوهُلشداد.دستشدشتی،

یصدا پاشنه رو که در دیچرخیمناله باز گشتیمو

توریش.اشگوشهپیچیدتو آباز بودو نیمهباز آبتا

بودتوحیاطسیمانی. حصیریبادبزنتشتسرریزشده

لب موسا پاره بدریختخانهچرکو سایه و بود ایوان

پاجلوگذاشتورفتتووشیررازنافتادهبودتوحیاط.

راتکانتکانداد،هالباسمحکمکردودستبردتوتشت

توگرمکن بیرونو آبکشید تو از رنگیرا ورزشیدو

هاشچالندوروطنابپهنکردوهمانجوریچشمدست

 گرمکنو رو طنابییاهنیآستگرداند بیدسترو که

 شره ازشان آب و بودند بعدن،ییپاکردیمآویزان

کهدست بازهاشرا هم از بود همقفلکرده وتو کرد

مالیدتوهم. بودگفته.دیآیمگفتهبودییحیکفشانرا

همپیغامدادهبودبهذبیحاهللنیا،دیآیمعیدقربان را

نامهکه بودندوهمدر خودشنوشتهبهخطهمسنگر

■ بود.















 «خطوط ناهماهنگ» کداستان
«نازنینمحمدی»نویسنده



می بیداد شهریور بود.گرمای بریده را امانش و کرد

چشمدوخته بودبهخنکایشیشه، چسبانده صورتشرا

 از چیزی که خطوطی به روبرو. به درهاآنبود سر

آوردینم گودهاخط. و خسته چشمان جلوی که یی

.باال،پایین،باال،پایین.رفتندیمرژهاشافتاده

 حرکت کردندینمخطوط درست انگار گرهدیدینم. .

میاشیسررو کهگلویشرا دقتفشردشل، با ترکردو

حرکتایستاده از خطوط خطایچشمینبود کرد. نگاه

بودند.

،چهارتا،رفتوآمد.دوتادیشنیمصدایپاهارافقط

ترشد.زانوهاتروسستگیجشکردهبود.زانوانشسست

دیگرتحملاینوزنکمراهمنداشتند.دستانشکشیده

شدرویدیوارچهارزانونشستسردیسرامیکرفتتا

دلشلرزید.قلبشدرگلویش .دیتپیممغزواستخوانش.

سقف به بود زبانشچسبیده همیشه. از دهانش.تندتر

.دیچرخینمفایدهبود.زبانشتالششبرایحرفزدنبی

.آمدینمبیروناشحنجرههیچصداییاز

حاالغریبه کرد. نگاه گرفتبلندشکرد. ایدستشرا

دیگرازخطوطخبرینبود.صدایغریبهدرگوششزنگ

یکیزدیم دیگر است همین دنیا بدهد. صبرت خدا .

دایرعدوبرقشهریورماهسکوت.صرودیم،یکیدیآیم

 شکست. بهدندیکوبیمیبیوقفههاتگرگبیمارستانرا

شیشهپنجره.

قدبلندکردیمحاالدخترجوانباچشمانماتبرانداز

 زیر که را ملحفهباالیی خفتهترآرامیسفید همیشه از

■است.
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 «زمین موعود» داستان کوتاه 
«امیناطمینان»نویسنده



رنگایاینقرهشیشهیهایگاریرسیزسیگارییادازبی

نسل که بودم افتاده ازمادرم بعد پیش، سال چند شان

اشنستونکوپنییاینکهپدربزرگمآخرینپُکنخسیگارو

یگاریرازدومُردبرایهمیشهمنقرضشد.پدربزرگمس

ا با باینبود ییگارهایسسکنحالتمام دههیهتوکرا

م۹۱ میبهش انبار کیدادند سکییهاآنرد. یگاریه

مسکبامعموالًنبودند را یشتریمتبیگرفتندوبهقیها

گفتیاومیفروختندولیشانمیگاریهسیبهدروهمسا

یفروخت.انگاریدونمیآیارشمکبه

ند.کینیبشیندهراپیتوانستآیهمک

روزیداشتبرایمنگهشانهکیانگار

مشیزندگیمبادا از تاکپر التش

 سکدودشان تا مثلیگاریند. بشود.

مکنیا دودها آن زندگیه به احواالتیبُردش و خوش

داشته.ییجایکیروزیکهکیخوب

نشست. کنارم کهکسیآمد بودم تویهمینفکرها

اوریقبلشا داشت و بود آمرکستاده ییایکت وکو اله

بودکهییهاآدمآورد.لبخندششبیهیششرادرمکدست

دیروزمطبدکترمعالجشبودهودکتربهشگفتهتومور

نمیبدخیمدا دوام ازیکماه بیشتر اینردو با اما آورد

آدم بدهد. امید هم دیگران به دارد اصرار هکییهاحال

م قبالوضعیمیدارند در خودشانرا اما هاانسانتیرند

رماگرمطمئنبودحاالحاالهازندهینند.گیبیترممسئول

یم نمککمانَد هم همیگزیش همید. بوده.نیشه طور

د،یامیتالش،تویشند.توکیهاراهمماجُورزندههمرده

ایندنی.همدرایمانیپشیگذشت،توی،تویمهربانیتو

آندن شایوهمدر برگشتیهمکنیایدبرایا. یدانندراه

شانه روی دستی ندارند. به خواست و زد شیهاحرفام

بدهم. خوابم»گوش من داری؟! زدن حرف حوصله

بره.ینم فقطحوصلهحرف« حوصلهحرفزدننداشتم.

ول داشتم را یخودم پال»گفتم نخ یه هوای مالدلم

یشکیمالممنپال«حسابیکرده طرفیکدمچوناز

شرابایهانستونینخازویکیپدربزرگمحاضرنبودحت

اشترانوه به طرفکاش از و ازیمیبگذارد خواستم

ردوحرفمکپدربزرگممتفاوتباشم.سرشراباالوپایین

یخوایهمکیزیهدستتبهچیآره.بددرد»راتاییدکرد

 «ه؟یبددردینکیرمکفواقعاً»باتعجبپرسیدم«نرسه!

 خب.»جوابداد پالچرابله نخ یه داشتن نه؟ مالمکه

مییایتو راضینگناوضاع «هتداره!تونهخوشبختو

نمی وقتفکر هیچ پدربزرگم از دمبعد آدمیکردم خور

برا احترامبگذاردو بهسیگار یایشدنیبشومکهاینقدر

ویآبرومند کردم تشکر ازش آورد. شوقم سر بسازد!

جواب«ببینمدردتوچیه؟»معطلیباحرارتپرسیدمبی

 »داد بخوام راست رُکو بگماگه گویی...«. مکثیکرد.

بودکهدرمحضرکسی باورششده

 هماستیزیچیا چندانی وقت و

رسا و کرد صاف را صدایش ندارد،

 و»گفت برگردم بتونم دارم دوست

توسه که رو دخترایی یزندگیتا

 ناراحتیدر خوشحالشونارمیبداشتماز راضیشونکنم. .

هردونی.آخهنمیکنم... نکردم. خیلیباهاشونخوبتا

استحقاقیه اونا رُوندم. یهجوریازخودم کدومشونرو

براشون دلم ببینن. آزار و رنج نباید دارن. بهترو زندگی

شده! تنگ یکییکی« براشیهادوستاسم ردیرا فیم

حرفک رفتارهایشان، هرکدامشان، درباره زدنشان،رد.

لبخندشان موهایشان، نگاهشانتوضیحداد،صورتشان، و

یدانستمچغافلگیرکننده.نمییهایکارزهیراتوییباجز

باعثشدهبوداینموجوداتزیباوظریفراترککند.اما

کنیا فرصت و برگردد نبود مطمئن خوشبختشانکه ند

دم.یفهمیندرامک

ار.خودشکشرفتهبودشیزندگیپدربزرگمدوبارتو

فشانیاروباآبوتابتعرکاشتهبودشارراگذکنیاسما

اولکیم هیرد. بدون داده. راه بوده. مادربزرگم چیش

اتندادنرازده.یراسارت،مرگیردهوتکنیمکیلکمش

چندسال و مثلآبروانیدوستشهمداشته نه حاال ،

ناستکجوشدوممیازشآبمیههکیمثلقناتیول

ینکترشقیعمیبزنیزیچیلنگکدبایآبشودوبامک

زندگ هم مردهکیبا پدربزرگم یاند. چاه»گفت نکمن

بودم میخندیم«. و خشید قنات باالخره تا کگفت.

مادربزرگممیم ایمیشود. همنبوده.دهیدعمرهکنیردبا

ردهتاکیوجورمهاراجمعسرقبرهمپدربزرگمفقطبچه

اشرنگیجگریفقطدستماللُنگیازدستنروندوگاه

توی همین فکرها بودم که کسی آمد 
بود و کنارم نشست. قبلش ایستاده 

داشت اورکت آمریکایی و کاله و 
 آورد. دستکشش را در می
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ج از یرا میتشبکب لبیرون و خشیهاآورده کشرا

کیم اشیکرده. هم ولینرکقطره دومیخته. زن سر

نباریاراک.شیدادناربودهونهتنکدریگرفتننهاسارت

شکمکخودش به شَرزنیم میتبدیر یل کشود ویه ال

مک پهکتیوپال را پدربزرگم زمانده. روکینمین یرده،

نیاسودوربکعیکنشستهوفقطیاشمنهیاسیمکش

کیاسکع با تا داشته حصکم ازیرویریاله سرش

شیارچکش عکو کار ویبگیادگاریس خودش از رد.

پدربزرگمفقطوقتیزدهبیپدربزرگم.بعدازخانهم رون.

شخونرنگیردهبادستمالجگرکیم

پایرو ندوپناهببردککصورتشرا

بسونهها.نهآتشازبچهیکیبهخانه

چ ایبیزیجنگ. نوعین تا. دو ین

 و مسلح. درون از طالقتاًینهاصلحِ

اگرفته نیاند. را تعرکها میه ردکیف

دوبهیشکیاشموگونهیشانیپیهاردزخمیدسترو

مکف فرو میر بعد گرفتیدوم»گفتیرفتو تنمو و«

هاگرکیعنیخندهچرب.یکخندهتلخ.یکد.یخندیم

میم دوباره شیتوانستم به کرفتم دلمکیعنیارش. ه

ولیبرا یدیشتنگشده. اکگر از بود هکنیارشگذشته

رو کشیبتواند سیم بنشیا دومش زن عینه و سکند

صدادهبودیشد.تشخیگاریشسیرد.بهجایبگیادگاری

ک آن از استفاده موقع وکباکانباره شیهانستونیس

فیرس من است. مکده براکیر نصفشرا دستیردم از

پکعشیدادنسر و نصفشرایشکیاولشمیروزیار دو

شکشیبرا در توکست دومش. فیهمیار وکن رها

یگروهانهمیهسیمقا پدربزرگبودم با پرسیدکام ازم ه

اراستیتوهیچوقتدوستیچیزینداشتی؟لبخندشی»

نگاهشیادتهست؟هیچوقتفکرنکردیبرگردیوبا

بهشقولبدیاشیکارکثافتهمه دستشروبگیریو

زندگیدرستکنی؟براش نشان« به را دانمینمیهسرم

چشمان دادم. ابروهاتکان و کردم گشادتر را یکیم را م

صحبت تاثیرگذار و عالی داشت انداختم. باال لحظه

جبرانگذشتهمی یاد به و بود خسته بود.کرد، افتاده ها

 دادم انرژی»جواب و وقت تصورات این راستشنه. نه.

گیره.ولیخببههرحالوقتوانرژیزیادیازآدممی

 استفاده باید جایی یه هم قابلبشهلعنتی اینم البته .

ماالم پال کلکسیون کردن برایدود بهتره من ستایشه.

ب دخترا،کنقشه خوبچیزاییهستن. اینا ...«گارایسشم.

 به که حالتی میشیهالببا تایید را حرفم کرد.داد

اینطوربهگمانمرسید.

برا زیمن احترام ایادیپدربزرگم با بودم هکنیقائل

برایکیحت هم یسیبار یشکگار همدن نستونیوبه

ن جورکتعارف آن از پدربزرگم رد.

افسانه یاموجودات طولکبود در ه

نظیتار یخ را دمکرشان م.یادهیتر

 را آدم صورتیصورتش یهدآلرتکاد

میهاشینما باستان یروم هکانداخت

گر و توامانداشتوخیخنده رویهرا

خدا مثل بطنش و وجودش در اسطورهیشر یاگان

یهافرهنگ به دلپذیکمختلف و ودیاندازه به عهیر

رادارند.حتمیژگینویایمکیهاآدمگذاشتهشدهبود.

همچ با دوباره حاال موجودیدارم. بودم.ین شده روبرو

مکیآدم زندگیه یایتوانست نابود کرا زندگیند یا

قتشیردحقکیببخشدورفتارشوصداقتشمجبورتم

هآتشکیتاموقعکوچابی.وفقطمراقبباشیریرابپذ

آرامیووقتینکیتراخالیزدجایریرونمیازدهانشب

.یوبشیکعاشقانهوباآغوشبازبهشنزدیلیشدخ

هم خستگی و آرامش و عصبانیت در چهرهزمان

میجفتمان چشم به هم من شاید یدوستقبالًخورد.

شایدهمخیلیبهشعالقهداشته اماهیچمندبودهام، ام،

بدبختی یا خوشبختی به ازوقتهم جدایی از اشبعد

وقت داخل اینجا، که چند هر بودم. نکرده فکر خودم

ساعته نگهباناستراحتچهار نگهبانیبین و دومِیاول

مرز دربارهیپاسگاه نبودم راغب خیلی فکرسراوان اش

من بدونذخکینزدیآدممعمولیککنم. رهیبهمرگ،

رویاهایمدربارهسیگاربیشترآراممیسوکبا نستونبودم.

 ■کرد.می

یعنی که دلم برایش تنگ شده. 
ولی دیگر کارش گذشته بود از 

ه اینکه بتواند روی شکم یا سین
زن دومش بنشیند و عکس 

 یادگاری بگیرد.
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 زینت رحیمی:های انیمیشن تکنیک

 مجید رحمانی ؛شال صورتی:نامه کوتاه فیلم

 بزرگ؛ تیم برتون؛ مولود سلیمانیماهی نقد روانشناختی: 

 شان دورکین؛ نیما رمضانی؛ «Martha Marcy May Marlene» :یادداشتی بر فیلم

 غیاثیمرتضی  ؛(بخش چهارم) داستان به نمایشنامه از فیلتوکتتس :بازنویسی و ترجمه
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 «Martha Marcy May Marlene»یادداشتی بر فیلم  
«نیمارمضانی»؛«شاندورکین»کارگردان



نیست)البتهبههیچایهمارتادرظاهرفیلمچندانپیچید

 بعضی نیست(. خطیهم هاوقتوجه کجادیکنیمگم که

بعضی اینحالحتیدیشویمدچارشکهاوقتهستید، با ،

 کنید مشاهده را فیلم هم زیاد دقت با بهاگر فیلم بازهم

هگون ای قطعیت با بتوانید که ازیدربارهنیست بعضی

 توضیحدیادهیدچیزهاییکه از خبری فیلم در بدهید. نظر

اضافهنیست،بههمیندلیلشروعفیلمبدونشکمارایاد

خانوادهیهالمیف یک گرمای و صمیمیت و خانوادگی

سواالتزیادیبهاندازدیم کمیجلوتر ،

وجو جوابدیآیمد به کم کم که

میرسیم یک مانند فیلم ماتریتصو.

روشن آن از بخشی هرازگاهی استکه

گشتهومابخشجدیدیازکلیتتصویر

 زودمینیبیمرا قضاوت برای هنوز اما

کاراکتر نظر نقطه از اینفیلمکه است،

 یعنی "مارتا"اصلی درشودیمروایت ،

"مارتا"پارانویاینیستبلکهتوجیهواقعروایتِسرگذشتاون

ما و شکدارد چیز همه به دیگر حاال کاراکتریکه است.

ازمیخواهیم که است تالش در واقع در او چرا. بدانیم

خودجداشودوحتیاینرادریکیازیگذشته



عینیذکرمکالمات طور خواهرشبه درکندیماشبا اما

گذشتهگیرکردهوگاهیبهمعنایواقعیکلمهحتیفراموش

ازکندیم یکی در است. زمانی چه در یا کجاست که

صندلییهاسکانس روی بر که حالی در مارتا فیلم اوایل

بعدکندیمکنارویالیخواهرشنگاهیاچهیدرنشستهوبه ،

پرسدیمازمدتیفکرکردن،سوال کجاهستیم؟چهقدر":

"ازچی؟":دیگویمخواهرشمتعجبازاینسوال، "دوریم؟

 پاسخ مارتا دیروز":دهدیمو کلیدی"از گفتگوی این در .

درراستایقضاوتدرموردهاجرقهاولین

زدهشدهودرواقعاولینشخصیتمارتا

 همینجاستکه بیننده فهمدیمسرنخ

فرارخواهدیممارتاروزگاربدیگذارندهو

گرفتهاستکه موقعیتیقرار در کنداما

 دیگر هم خودش آیاداندیمنحتی که

.شودیمموفقشدهیا

یواسطهداستاندراکثراوقاتفقطبه

هاالوگید دنبالورودیمجلو حال و بخشگذشته دو در

سوالشودیم گذشتاما ایهاینجاستکهآیا مینیبیمکهما

 کاراکتر زیرا دارد؟ و"مارتا"واقعیت فکری نظر از آنقدر

شخصیتیدچارمشکلاستکهاگرفکرکنیمخودشروایتگر

یهابخش است؛ تحریفتواندیمگذشته را جاها بسیاریاز

کردهباشد.

امااوراوینیست)منظورایناستکهکارگردانبهعنوان

تاواقعیترابهردیگیمدانایکلخودآنبخشرادردست

مینیبیمکهایهگفتبلهگذشتتوانیممانشاندهد.(پس

واقعیتاست،زیراشخصیتپارانویدیمارتاریشهدرمسائلی

وکندیمفکرهاآنچیزهاییکهبهیواسطهداردکهفقطبه

حال در ایندویمشاهدهما است. امکانپذیر آنهستیم،

تلفیقبخشیعنیگذشتهوحال یکدیگر بهصورتکاملبا

هنراندشده این هستند. دیگر یک مکمل بخش بخش و

کارگردانوتدوینگروحتیفیلمبرداراستکهگاهیمارابه

 یااندازندیمشک هستیم حال دیدن مشغول ما آیا که

ییهاصحنهگذشته؟تلفیقایندوحتیباعثبهوجودآمدن

هاستکهضربانقلبشماراعجیب)درعینحالعادی(شد

تریلرفیلمبیشترجلوهیوجههباالبردهودراینجاستکه

شکلکندیم به کارگردان نظر مورد فضای ایجاد در فیلم .

که کجا  دیکن یمگم  ها وقتبعضی 
دچار شک  ها وقتهستید، بعضی 

، با این حال حتی اگر با دیشو یم
دقت زیاد هم فیلم را مشاهده کنید 

ای نیست که  بازهم فیلم به گونه
ی بعضی از  دربارهبتوانید با قطعیت 

 نظر بدهید. دیا دهیدچیزهایی که 
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 است، ماموراییدارند،یهاآهنگعجیبیموفق حالتی فیلم

هستندکهکاملشنیدهیجزیکیدوسکانسطورهاآهنگ

اماحسیعجیبرامنتقلکنندینمولیجلبتوجهشوندیم

کنندیم یخچالییهاآهنگ، یک صدای همچون گاهی که

!شروعفیلمدرعینسادهبودنکمیندینمایمفرسودهجلوه

اینکهجلوترکامل البتهبا کهچهشدهمیفهمیمگنگاست،

میکنیمچگونه.درواقعماجوابراپیدامیفهمینمقاًیدقاما

 راهحلرا باعثخاصترشدنمینیبینماما کهاینبیشتر

.گرددیمفیلمشدهزیرااینگونه،قضاوتبرایماهمسختتر

،فضاییمرموزوغمآلودکهشودیمفیلمباصدایچکشآغاز

عجیب ادامه در هم میزشودیمتر سر بر مردها اول ،

نندینشیم شام ازخورندیمو بعد و

تما اینکه بلند شد، ازشوندیمم یکی .

بوسه دخترها از یکی پیشانی بر مردها

ونندینشیمزندودخترهاسرهسفرهمی

 بزنند.خورندیمشام حرفی اینکه بدون

اماکندیمدرابتداهمچونخانوادهجلوه

انجام قانون اساس بر کارها واقع در

اینیکشوندیم لعنتیاست!"کالت".

وخیلیکشدینماینحسگنگبودنفیلمالبتهزیادطول

 بازتر موضوع جایشودیمزود بر را سواالتی بازهم اما

گذاردیم هیچینکته. که است فیلم متانت و صبر دیگر

هعجل ازای سختی به فیلم این بر عالوه ندارد خود کار در

،وقتیکهداردباشودیمتاجداشخصیتاصلیخودیعنیمار

برکندیمدیگرانصحبت تمامتمرکز هروقتکهاوهست، ،

عادیشیهاتیشخصکندیمرویاوقراردارد،فیلمسعی را

فیلمجزمارتییهاتیشخصجلوهبدهد،یابهتراستبگویم

 دارای حال عین در ندارند، شخصیتاهمیتی خاصپردازی

درکنارمارتیقرارگرفتهوهاتیشخصخودهستند.درواقع

هاآناینمارتیاستکهباتوجهبهتغییراتیکهکردهبایدبا

مارتییعنی خواهر چه مارتیاست. اینداستان بیاید، کنار

خودبراییهازهیانگهرکدام"تد"وچههمسرش"لوسی"

 دیگر مارتی اما دارند را کردن چهداندینمزندگی که

دورافتادهازاجتماعدرکناریخانه.دوسالدریکهدخوایم

سختی به اکنون کرده، زندگی دلسوز ظاهر به گروه یک

تفکرمستقلخودراداشتهباشد.تواندیم

استکهتوسطجامعهییهاانساناینفیلمداستانزندگی

کهازاعتمادییهاانسانشوندیمبهعنوانابزاربهکارگرفته

هاآن از و شده استفاده منفعتهاآنسو و جهتسود در

 اینکه مثل است. شده یکاتیزندگاستفاده و بگیرند را

بدهندکههمهچیزدرجایاتیدلدارعروسکبهتبدهندو

نام به فردی توسط سگ همچون به مارتی است. خود

"پاتریک" کلیدیشودیمتربیت شخصیت که پاتریک .

شخصیتی،یکآدمدرظاهرمهربانکهباشدیمداستاننیز

اینگونهایندهدیمدومبهآدمایزیردستاش یهاآدمو

 کنترل را کندیمجدید پاتریک تربیتییهاانسان. تابع

دهیکندیم جهت راحتی به صحبت کمی با فقط که

.فیلمنقدیاستبرکسانیکهسعیدارندجامعهراشوندیم

اس دردناک قدر چه این و بیاورند خویشدر کنترل ت.به

تاثیرگذارواقعاً"جاوهاوکس"شخصیتپاتریکبابازیعالی

وقانعکنندهازکاردرآمده.مارتادرواقعمشکلاشاززمانی

 شده،شودیمآغاز بندپاتریکرها کهاز

خودِ بین اکنون او اینجاستکه مشکل

فراموششدهوهاستمدتکهاشیواقع

فردیتکبعدیودومششخصیت که

بلهبگواستگیرکردهوبهخواهرشپناه

تالشاوایناستیهمه.درادامهبردیم

 تنهایی به اما بیابد را خود شودینمکه

فرد همان نتیجه و داد انجام را کار این

ادغامشده.اوبدونلباساشیاصلجدیداستکهباشخصیت

 شنا خواهرشرودیمبه زمانیکه و همسرشدر اتاقشانو

 اتاق به به هستند دقیقرودیمهاآنخواب اینکه بدون ،

متوجهشدهباشدکهاینکارخوباستیابد،همچونکودک

کهبرایاولینبارباچیزیبرخوردکردهباشدوایهپنجسال

جهتخوبیا)بهخاطرنفهمیدنمسئلهبرایشاهمیتی در

پرسدیماویکبارازخواهرشندارد.حتی(بدبودنمسئله

ازدواجهم بعداز یکدیگرکهآیا طرفبا جنسییرابطهدو

مطمئن ما دیگر که خیر یا شستشویمیشویمدارند او که

مغزیشدهاست.پاتریکبهخوبیتوانستهچندآدمبرایخود

دسترسیداشتههاآنبهتواندیمدستوپاکندکهبهراحتی

 به او بهدستباشه، را افراد سکانسردیگیمآرامیکنترل .

 از که براییهاسکانستجاوز مارتا آن در است فیلم تلخ

جدیدخودروبهرویخانوادهاولینبارباموقعیتیجدیددر

.اوبایددرواقعبهخودبیایدامامتاسفانهبیشازحدشودیم

اراد دیگر و است شده هوابسته ندارد. خود کهای عمل این

بعد عادی جهتدرشودیمتر پاتریکدر اولینکارهای از ،

 گرفتن کاریهابردهیارادهدست پایان این و است خود

ترنیستبلکهپاتریککمکمافرادرابهانجامکارهاییشنیع

نیز کندیممجبور این ذاتهابردهکه به توجه بدون نیز

.دهندیمانجامششانیانسان

یی ها انساناین فیلم داستان زندگی 
به عنوان ابزار  است که توسط جامعه

یی که ها انسان شوند یمبه کار گرفته 
سو استفاده شده و از  ها آن از اعتماد

در جهت سود و منفعت  ها آن
 استفاده شده است.
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ماهیتفیلم واقعکنکاشیاستدر اینکهیارادهدر انسانی،

به عوضکنیم،یکآدمرا چگونهامکانداردکهیکآدمرا

 بدوناراده مارتا نیستتبدیلکنیم. کهدیگویمچیزیکه

رهبرم" یک من معلمم, یک که"من نیست چیزی این

شده گذاشته دروناو اینچیزیاستکه اما باشد بخواهد

اینکهدرعملسرانجامخالفجهتحرکت با کندیماست.

 این است. وابسته همچنان هایوابستگاما هاکشمکشو

جزیکسریاعمالغیرمتعارفندارندکهحتیخودایهنتیج

 از نیز انجامشاناو این اما است عادییهاانسانناراحت

همچونخواهرشلوسیوهمسرشتدومابینندگانهستند

فهمندینمکهدقیق تاهاآنکهجریانازچهقراراست،زیرا

.زیرااندنداشتهپیشازاینبااینرفتارهایغیرعادیآشنایی

.دیآیمودرکتنهاباتجربهمیانداشتهایهماچنینتجرب

فیلمسکانسی مارتیکهدرحالشنانسبتاًدر طوالنیاز

سکانسیمستقلاز اینسکانسکه دارد، کردناستوجود

فیلمچندالیه تا زیرااتفاقاتفیلماستباعثشده بشود تر

فیلمبیشتربحثرا"بازپایانِ"جایبحثداردوالبتهواقعاً

بازفیلکندیمترپیچیده مبااینکهمخالفانوموافقان.پایانِ

براینباورمکاربسیارخوبیبودهاست،شخصاًزیادیدارداما

،بهمابنددینمفیلمرابهطورکاملیپروندهعالوهبراینکه

 را دیدندهدیماینامید با نکاتبیشترییدوبارهتا فیلم

کشفکردهوشایدبهجوابیقطعیدستپیداکنیم.البتهاین

پایانفیلمباشروعآننیزبیشترهماهنگیدارد.درهرصورت

اینفیلمینیستکهشروعمشخصوپایانمشخصیداشته

باشد.

 اولسن"بازی بی"الیزابت مارتی نقش اودر است، نظیر

یادهاخواهدماندواینفیلمنشانبدونشکباایننقشبه

عالی شکلی به او است، نهفته او در پتانسیلی چه که داد

 ■کاراکترمارتیرابهتصویربکشد.یهابینشتوانستهفرازو
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 «ماهی بزرگ»نقد روانشناختی فیلم  
دانشجوی روان شناسی بالینی«مولودسلیمانی»؛«تیمبرتون»کارگردان


فیلمماهیبزرگاثرتیمبرتون،برگرفتهازرمانیبههمینناماز

داستاندانیلواالس یککارگاه شبیه تنها نه نویسیخوباست،

ینیوبرخوردآندوجهانبداستانخوب،دوجهانبلکهمثلیک
نشان جهانبینیادواردبلوموپسرشویلبلوم.دهدیمبینیرا .

 امگرفتهخیالیندهینماپدررا اینیندهینماوپسررا با واقعیت.

فکرکهشایدبرتونهماینکارراکردهاستتابگوید:حتیواقعیت

 زاده خیال از باورششودیمهم بعد ستیزیکندینمو در یا و

وبازسازدیم،خیالیمخالفباآن.درسیراینانکارکندیمانکارش

 او هم اتفاقگرددیبرمبه زایاییخیال اینبرگشتاستکه در .

افتدیم پسر هم، فیلم سیر در که چنان ازیهاداستان. پدر

سازدیموازپدرتصویردیگریدرذهنکندینمراباوراشیزندگ

واقعیتاستوآخرفیلم،خودسرانجامِزندگیپدرکندیمکهفکر

.کندیمراخلق

کروان میشناسانی هستند درمانی داستان طرفدار ماه گویند:

گوییموییکهدرموردخودمانمیهاقصهزندگیخودرابراساس

درواقع،واقعیتهاقصه.اینمیسازیمگویند،دیگراندرموردمامی

وانجاممیکنیم،احساسمینیبیم،زیراآنچهراکهدهندیمراشکل

تشکیلسازندیممیدهیم واقعیتزندگیدهندیمو بلوم ادوارد .

 تنها فیلم من نظر به است. ساخته طور این را خواهدینمخود

واقعیتلنگبود که هرجا او بلکه است. اغراقکرده او بگویدکه

داشتباداستانپرشکرد.وایهوهرجاکهحفرعصادستشداد

اینطور را خود او نوشتنداستانهمهمیناست. شایدیکراه

ناقصاستکهاوبرایخودشساخته"خودی"باورکردهاست.اما

نگاهکنموسهخودبرای"خود"چراکهاگرشبیهجیمزبهمفهوم

 او باشم. قائل انسان اجتماعیش"هر پسرش"خود خاطر کهبه

شیهاانداست باور وکندینمرا است نشده بسترکامل در حاال

بیماریاستوباتکمیلخودشوبهدستآوردنانسجامیازخود

کند.تواندیم تجربه مخاطبشراهیشبمرگرا داستانیکه سیر
.ردیمیمپیداکردهوپسازآنمولفش

ازتوانیمراتقابلیکهدرذهنادواردبلوموپسرشوجوددارد

شروع اینطور را مجادله که دنبالکرد باستان یونانیان زمان از

عد واقعیتذهنی. برابر واقعیتعینیدر بودندایهکردند: معتقد

همانچیزیاستقاًیدقمیکنیمچیزیکهبهصورتذهنیتجربه

عد استو افتاده دنیایواقعیاتفاق در درگفتندیمایهکه که

مادیبهیتجربهجریانتبدیل

دست از چیزی پدیداری

رودیم کسب اماشودیمیا .

بعدازگریزیازچندفیلسوف

 موضوعیدربارهکه این

ویهینگریهاشهیاندایناندیشهرادریادامهخواهمیمانددهیشیاند

یفسلفهناممشابهادورادبلوماست.اشینیبدنبالکنمکهجهان

مستقیممیتوانیمتنهاچیزیکهدیگویماست."انگارکه"ویهینگر
 اما است. احساسات بین روابط و احساسات کنیم ینکتهتجربه

 ایجاب اجتماعی زندگی اینجاست: بهکندیمکلیدی ما که

احساساتخودمعنیبدهیمواینکارراباابداعکردناصطالحات

کهانگاردرستمیکنیموبعدطوریعملمیدهیمومفاهیمانجام

مابایهاالیخنباشیمکهمطمئمیتوانینمهستند.یعنیماهرگز

 عمل طوری اما دارد مطابقت واقعیتمیکنیمواقعیت که انگار

وهینگراینگرایشبهابداعکردنمعنی،بخشییدهیعقدارند.به

است ماهیتانسان ومثالًاز صفر خیاالتیچون بدون ریاضیات

خی بدوناعداد مذهب بود. خواهد ممکن غیر نهایت بی و الی

پسخیاالتیچونخدا،فناناپذیریوتناسخغیرممکنخواهدبود.

بی همانطورندیبیمخیالغیرممکنانگارکهویهینگرجهانرا .

است. طور این بلوم ادوراد جهان درادورادکه چه چنان بلوم

برایعروسشتعریفایهصحن هم فیلم اتییبرایجزکندیماز

 از هاهماناهمیتزیادیقائلاستو که"هستکه های"انگار

 را زندگیش همینسازدیمبزرگ با پسر مشکل که"و "انگار

هاست.

 در بعدها فلسفه آدلریهینظراین داد. نشان را خودش آدلر

چیزیکه زندگیرا غایتمعتقدبودکهدرمقاطعمختلف، آنرا

هدایتیهاالیخیاخودیکنندههایهدایترمانییاآنگریخیال

 هدایت نامید، جهانهانیا.کندیمکننده را فرد .سازدیمبینی

هدایتکنندهیهاالیخبینیادواردبلومهماینکهدرجهانچنان

 نمیبیمرا این و او بینی جهان اینیهاالیخ. از هدایتکننده

شوندیمجملهشروع ماهیدریکظرفکوچکنگهداشتهاگر":

همماندیمکوچکشود، ماهی کنیم، بزرگتر ظرفشرا اگر اما .

واینشروعزندگیاوبودتادراینمسیرحرکت".شودیمتربزرگ
ایننیستکه تکلیفما استو انسانشدنیکپروژه که: کند

ادوا بیافرینیم. ایناستکهخودمانرا بلکه بهبدانیمکیستیم، رد

سمتآفریدنخودحرکتکرد،شبیهداستانبهجبرزندگیپشت

هاداستانگویندداستاندرمانگرهامیکرد.درنهایتهمانطورکه

؛درماهیبزرگهمرسندینمبارزوجاریهستندوهرگزبهانتها

بیانتهاشدهاستویچرخهکهوارداینمینیبیمپسرویلبلومرا

انتهاییفیلمیصحنهواینکندیمپدربزرگراتعریفیهاداستان

 نشان را بلوم ادوارد پاداش که داستاندهدیماست خلق برای

■زندگیخود.
" از استفاده روانیخچهیتاربا و یهاهینظرشناسیهرگنهان

"رواندرمانیپروچوسکا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3
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 های انیمیشن تکنیک 
«زینترحیمی»



براساسیهاکیتکن انیمیشن ازیوهیشمختلف استفاده

:شوندیمبندیتقسیمابزارها

الف(انیمیشنبدوندوربین

تنهابهصورتآنالوگتولیدشدهوهاشنیمیانایندستهاز

.شودیمتغییراتالزمبررویسطحشفاففیلماعمال

یهاهیالاینروشباتراشیدندررویفیلمخام:(خراش۹

 را نظر مورد تصویر خام فیلم ایجادروی فریم به فریم

.کنندیم

مستقیمبررویفیلمشفاف:دراینروشتصاویری(نقاش۹

نقاشی شفاف فیلم هر روی بر فریم به فریم را نظر مورد

.کنندیم

ب(انیمیشنزیردوربین

 از هاشنیمیاناینگونه اصطالحاً روش سطح"با "اصالح

 تصاویر،نیبد.شوندیمساخته دیگرکاراکترهاصورتکه و

 قرار دوربین مقابل نظر مورد اعمالرندیگیمعناصر با و

صورت سازی متحرک فیلمبرداری از فریم هر در تغییرات

.ردیگیم

کات۹ در( سبکی انیمیشن نوع این انیمیشن: اوت

سادگیآن خاصیتاینسبکدر انیمیشندوبعدیاستو

مقوایاکالژبااستفادهیدهیبراینروشپرسوناژهابادراست.

سیاسیریتصاو،روزنامه،کامواازدیگرمتریالازجملهپارچه،

مفصل و شده ساخته ... و فریمشودیمگذاری به فریم و

.شودیمحرکتدادهوفیلمبرداری

لیلیحوضکوجیهاهللفردمقدم

اولیناپیزودساتپارکمحصولآمریکا

تقسیمیوهیش صورت سه به اوت کات بندیانیمیشن

:شودیم

تمامیاعضایمتحرکبدنکاراکتر اینشیوه در مفصلی:

آبجکت، ویلبنابریا یکدیگر صورتمفصلیبه به اوتکار

.شودیمبدنمتصلشدهومتحرکسازی

اعضایمتحرکبدنبهصورتتکی، تاییدوغیرمفصلی:

مختل زوایای در چندتایی دوربرییا و طراحی حرکتی ف

ودرزیردوربینبدوناستفادهازمفصلدرکنارهمشوندیم

 تشکیلرندیگیمقرار بدنرا هرفریمدهندیمو سپسدر .

فیلمبرداریباجایگزینیهریکازاعضایبدنباحالتجدید

.ردیگیمحرکتیمتحرکسازیصورت

صفسایه پشت از روش این در )سیلوئت(: بهای حه

ضدنوریاهاسوژهوشودیمکاراکترهاوآبجکتهانورتابانده

سیلوئتخواهندبود.

و کاراکترها معمولن اوت کات از اینگونه در برجسته:

آبجکتهابهدلیلداشتنحجموبرجستهبودنمفصلبندی

همانیمه از هرعضوبهصورتجدا و کهاینشودیمنشده

کاراکتربهتریبرجستهگینیاجزایکاربهدلیلحجموسن

اینروشلزومنورپردازیخوبینکتهتنها.ردیپذیمصورت

حذف جهاتمختلفبرای برجستگییهاهیسااز از حاصل

.باشدیمکاراکتریهاکناره

(عروسکیتکفریم:۹

 خمیر عروسکیا با را اینروشکاراکترها وسازندیمدر

ثابتکردن دادنو قرار موردهاآنبعداز درصحنهودکور

.کنندیمنظرفریمبهفریمحرکتدادهوفیلمبرداری

ان ترییمیشنبادنیایسینمابهشکلجدیدراینسبک،

،نورپردازیوباقیعناصریعکسبردار.ردیگیمدرتماسقرار

.کنندیمکارازهماناصولسینماتبعیت

ویاهروانیحاینروشاسکلتکاراکترانسان،درمفصلی:

قعیآناتومیواینمونهپرسوناژموردنظردیگرباالگوگیریاز

.سپسرویاسکلتبهشودیمبندیآنساختهشدهومفصل

ابریاموادشبیهآنپوشاندهشدهودرپایانلباسرایلهیوس

.پوشانندیمبررویآن

غیرمفصلیبهدوروشاسکلتمفتولییوهیشغیرمفصلی:

.گرددیموخمیریباقابلیتخمشدنساختهواجرا

(نقاشیرویشیشه:۸

درایننوعانیمیشنبارنگروغنیاموادرنگیدیگرروی

 تغییر را آن و شده نقاشیکشیده پدیددهندیمشیشه با .

بین فریمجدیدتصویرقبلیاز یا ورودیمآمدنهرتصویر

.ردیگیماصالحسطحصورت

 به پایین از نورپردازی روش این کیفیتیهارنگدر

اولیدرجه.دراینسبکظرافتدردهدیمدرخشندهوزیبا

اهمیتقراردارد.

کارولینلیف"خیابان"فیلم



باماسه:شنیمی(ان۱
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یادیگرموادریزرانمک،ماسهدرایننوعانیمیشنشن،

 هشیشیصفحهروی هاآنبهریخته،ای ودهندیمشکل

.رندیگیمعکس

فریم هر در انیمیشنرویشیشه مثل اینسبکهم در

 انجام سطح اصالح جدیدشودیمجدید تصویر تشکیل با و

 بین از قبلی قیاسباتیخاص.رودیمتصویر سبکدر این

اتفاقدرآننقشبیشتریهاسبکباقی ایناستکهعنصر

ازاینسبکبرایخلقآثارانتزاعیترکمکشودیمودارد

گرفت.

 ماسه مختلف افزایشسطوح روشبا این بهتوانیمدر

اینتکنیکدوربیندردرجاتمتنوعخاکستریدستیافت.

بهصورتعمودیدرباالیمیزانیمیشنقرارگرفتهومتحرک

.شودیمسازیانجام

(The ErlKing)بنزلکویچیساختهکینگاِرل.د

(Sabbath) آنزورگهارنستوگیزلهیساختهشنبه.ج

(Sand Dance)ریچاردکوادیساختهماسهرقص.ب

الف آقایمسخ. لیفیساختهسامسا  The) کارولین

Metamorphosis Of Mr. Samsa)
کارولینلیفیساختهکردازدواجغازباکهجغدی



تجربیومشکلیکامالًهاکیتکنازیکیسنجاق:(تخنه۹

 با سوزن زیادی تعداد کاشت با آن در که یهاتراکماست

زاویایهناحی نورپردازیاز ایهختلفبررویتابلویسفیدو

 ارتفاع در تغییر با روشن سایه ایجاد و هاسوزنمشخص

.ردیگیمومتحرکسازیصوتآورندیمتصاویررابهوجود

کوهسنگی کلریساختهشبیبرفراز الکسینو الکساندر

پارکر

Mindscapeاستدیوییساخته ۹۹۹۹nfbدرسال



پیکسیلیشن:۹ هواژشنیکسلیپ( ای در که یدههست

۹۹۹۱ پیشگامانیلهیوسبه از یکی الرن مک نورمن

انسانییهاسوژهانیمیشنبراینامیدنتکنیکیکهدرآناز

تکنیک با عکسبرداری فریم به فریم موشن کردیماستاپ

شد. اوابداع توصیف اینگونه را پروسه :کردیماین

وانیمیشنعکسبرداریمعمولاصولاعمالپیکسیلیشن"

.ستواقعییهاشهیهنرپازفیلمبرداریدرکارتونیفیلم

مقابلعروسکوکارتوننقاشی،دادنقرارجایبهیعنی

 ."دادیمقرارواقعیانسانانیمیشن،دوربین

تبدیلموشناستاپزندهعروسکبهنوعیبههنرپیشه

شودیم درروشاینباشدهفیلمبرداریزندهیهاسوژه.

گوییدارندباشکوهرئالرسوویژگییکحرکاتشان

نامرئینیروییوسیلهبهکههستندشدهافسونییهاعروسک

حاکمفیزیکیطبیعینیروهایوقوانین.شوندیمدادهحرکت

روشاینباجاذبهووزناینرسی،مانندواقعیحرکاتبر

.شوندیمحذف

جدیدتکنیکیچنینکاربرد:الرنمکنورمنیگفتهبه

یسملیدورهدراولیهفرانسوییهالمیفبهواقعدرونیست

متوقففیلمبرداریوسطدررادوربینکهگرددبازمی

اصولیچنینزمانآنازوکنندایجادییهاحقهتاکردندیم

مورداستفادهقرارگرفت.تجربیفیلمسازانتوسطگاهبهگاه

جاذبه،ازخاصیتاثیراتباطبیعیحرکاتدراینروشاگر

دیگرحرکاتاینشودترکیبمرکزازگریزنیرویواینرسی

رسید.نخواهندنظربهطبیعی

۹ اشیا انیمیشن در اشیا: انیمیشن وهاسوژهتوانیم(

آبجکت اغلببا واقعیوبهصورتیهااندازههایبیجانرا

تکفریممتحرکسازیکرد.

اشیا شمارنیتریمیقدانیمیشن به تکنیکاستاپموشن

.رودیم

استاپموشن:شنیمی(ان۱

ازیکیحرکتی–ایستانیمیشنهمانیاموشناستاپ

ازاستفادهباآندرکهاستانیمیشنساختیهاکیتکن

درحرکتبهرافیزیکیاشیاءفریمبهفریمفیلمبرداری

کردهجابجاکمیرانظرموردشیءکهترتیببدین.آورندیم

کردهجابجاراآندیگرکمیسپسوکنندیمعکسبرداریو

درودهندیمادامهراکاراینوکنندیمعکسبرداریدوبارهو

.ندیآیمدرنمایشبههمسرپشتهاعکساینوقتینهایت

اشیاءدادننشانمتحرکتبرایموشناستاپازکهآنجااز

غیرهوهاماکت،هاعروسک،هایبازاسبابهمچونواقعی

ازنقاشیوطراحیخبرینیستبهآندروشودیماستفاده

.شودیمآنانیمیشناشیانیزگفته

1910: The Beautiful Lukanida و The Battle 

of the Stag Beetles
1911: The Ant and the Grasshopper 

1913: Voyage to the Moon 

1916: On the Warsaw Highway 

1922: Frogland
1926: The Magic Clock 

1934: The Mascot 

1935: In the Land of the Vampires 

1937: Tale of the Fox
ج(انیمیشنقبلازدوربین
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 از دسته این سازی،تمام،هاکیتکندر متحرک مراحل

حرکات،تست بودن درست از اطمینان و آن ازقبلزدن

یمرحله انجام بههرچند.ردیگیمفیلمبرداری امروزه که

تغییراتیکردهوابزارهایسنتیهاکیتکنکمککامپیوتراین

مشابهتعبیهیابزارهاورنگجایخودرابهقلمهمچونسل،

 افزارها نرم در رااما،انددادهشده کار انجام مراحل و متد

 همینسبکنسبتداد.توانیمهمچنان تکنیکرانیابه

بهاینصورتطبقهبندیکرد:توانیم

درایننوعانیمیشن،شنیمی(ان۹ رویریتصاورویکاغذ:

 کشیده براینیا،شودیمکاغذ عنوان

یهاسبک کار به هم ولیرودیمدیگر

دراینجامنظورطراحیرویکاغذاست.

کهمادرکودکیییهاکارتونازیاریبس

 سبکشناختهمیکردیمتماشا این به

تماماندشده با هم حاضر حال در و

ازیهاشرفتیپ بسیاری کماکان کامپیوتری و سینمایی

.شوندیمجهانبههمینسبکساختهیهاشنیمیان

سادهترهانهیزمدراینروشبهدلیلعدماستفادهازطلق،

نقاشیمجددن تمامیاجزایصحنهبرایهر و انتخابشده

 بودنیهایژگیواز.شودیمکشیده مطرح روش این مهم

است. پسزمینه سادگی دیگر و اینیابزارتصاویر در که

 کار به قلم،دیراپمختلف،یمدادهاتواندیمرودیمروش

رنگ،آبرنگ،پاستلفرانسه، هر یا و یتازهیلهیوسروغن

دیگریباشد.

نورالدینزرینکلکیساخته"تداعی"

۹۱۱۹جایزهاسکاریبرنده"الواتاری"

(انیمیشنرویطلق:۹

درایننوعانیمیشنتصاویررویطلقهایشفافکشیدهو

 آمیزی سنتی،شنیمیانانیمیشن،سل.شوندیمرنگ

ودرشودیمکالسیکیاانیمیشندستینیزنامیدهشنیمیان

یهاسبکنیترجیراونیتریمیقدکنارانیمیشنرویکاغذاز

انیمیشناست.

نام دیشفافکهسلییسلولویهاورقناماینتکنیکاز

 عبور خود از را کاملننور و دارند شدهگرفته،دهندیمنام

قراردادنچندطلقبررویهموالیهدراست. اینروشبا

رویهرکدامبهدلخواهطراحییککهیطورهب،هاآنبندی

هایموردنظربهطورریاپسزمینهویااشیاوآبجکتکاراکت

.ردیگیمسازیصورتمتحرکجداگانهانجامگردید،

،دهدیماهش%روشناییراک۹ازآنجاکههرالیهازطلق

الیهقابلاستفادهاست،۱بندیطلقهاتاطورمعمولالیهبه

طلقالبته تاثیرضخامت امر این در نیز استفاده مورد های

طرفدیگرفشارقرارگرفتنطلقهابررویازبسزاییدارد.

ارکمباشدباعثاگراینفشرایزیکدیگرنیزبایدکنترلشود،

واگروایجادسایهدرفیلمبرداریشدههاتاببرداشتنطلق

 باشد زیاد فشار طلقتواندیماین چسبیدن بهموجب ها

یکدیگرشودکهبرایجلوگیریازآنازنوعیپودربیرنگ

.گرددیمطلقاستفادهیهاهیالدربین

(انیمیشنباعکس۸

مختلفعکسبردارییهاحالتدراینسبکازسوژهدر

شودیم وهاعکسسپس شده چاپ

وبررویشودیمسوژهبهدلخواهدوربری

چسبانده طلق همان یا سل صفحات

توانندیمکهاینصفحاتطلقشوندیم

ینهیزمالیهافزایشیافتهوبرروی۱تا

گیرند. قرار شده کهازنقاشی آنجا

کلیدیحرکتگرفتهیهاحالتگرفتهشدهتنهادریهاعکس

راهاآنجلوگیریازپرشتصویریبیندوفریم،یبرا،اندشده

تکنیکازقابلیتترکیبباالییبانیا.کنندیمبههمدیزالو

انیمیشنیهاکیتکنلانیمیشنوهمچنیندیگرسیوهیش

برخورداراست.

(دیاگرامانیمیشن۱

یهاشکلاینروشبیشترکاربردآموزشیداردودرآناز

.شودیماستفادههانقشسادهوخطوطو

وزندهیقی(تلف۹

 دو در شیوه یمرحلهاین اجرا درشودیماصلی که

نخستکاربهصورترئالوزندهفیلمبرداریشدهویمرحله

 یمرحلهدر یکیاز با اینتصاویر انیمیشنیهاکیتکندوم

تکنیکخودبهسهگونهتقسیمنیا.شوندیمتلفیقوترکیب

:شودیم

:ی(روتوسکپالف

شودیمفیلمبرداریبازیگرحرکاتازانیمیشننوعایندر

زندهبازیگرازهمسبکایندر.شودیمطراحیآنرویازو

بابازیگرطبیعیحرکاتازکهتفاوتاینبا،شودیماستفاده

پایانازپسوشودیمگرفتهفیلمفیلمبرداریدوربین

صورتبهراآنوشودیمکارفریمهررویبرفیلمبرداری

.آوردیمدرانیمیشن

یمجموعهدرفالیشرمکستوسطبارنخستینتکنیکاین

موردشدساخته۹۹۹۱سالدرکهدواتازخارجانیمیشنی

یزندهحرکاتانیمیشنایندراو.گرفتقراراستفاده

شخصیتبهدلقکیکلباسدررافالیشر،ویدبرادرش،

در حال حاضر هم با تمام 
ی سینمایی و کامپیوتری ها شرفتیپ

ی جهان ها شنیمیانکماکان بسیاری از 
 .شوند یمبه همین سبک ساخته 
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برایراشیوهاینبعدترشریفال.دادانتقالدلقککوکوی

نشیترمهمکهگرفتکاربهنیزشیهاکارتونازدیگرشماری

دربوپبتییهاکارتونازقسمتسهدرکالویکبرقص

یسفرهادرگالیورشخصیتسازیمتحرکو۸۱یدههاوایل

راروشاینانیماتورهایشودیزنیوالتاوازبعد.بودگالیور

سفیدسازیمتحرکدرخصوصبهکارآمدودقیقبسیار

ازبسیاریدرآنازپسوگرفتندکاربهکوتولههفتوبرفی

تکنیکایناز۹۱یدههدربکشیرالف.بلندشانهاشنیمیان

هاحلقهساالرو(۹۹۹۹جادوگران)یهاشنیمیاندرفراوانیبه

.کرد(استفاده۹۹۹۱)

۹۱۱۱سال(درنگرتاریکاسکنریککارگردانتر)ینکیل

خلقبرایدیجیتالروتوسکوپیازمشابهتکنیکیازاستفادهبا

گرفتبهرهبیداریوخواببینزندگیفیلمالسوررئتصاویر

او.استبردهکاربهنگرتاریکاسکنریکبرایراآناکنونو

برایدیجیتالروتوسکوپیازکهباشدیمکارگردانینخستین

.استنمودهاستفادهبلندفیلمیکخلق

فیلمحرکتآندرانیماتورهاکهاستتکنیکیروتوسکوپی

شیوهایندرواقعدر.کنندیمکپیفریمبهفریمرازنده

بهوشدهبازتابیدهماتیپردهروییکزندهفیلمتصاویر

موردزاتیتجه.شوندیمترسیمدوبارهانیماتورهایلهیوس

دارد.نامروستوسکوپکارایندراستفاده

بایدکهاصلیخطوطباشدشدهکارضعیفروتوسکوپیاگر

رویانحرافکمیباباشند،متفاوتدیگرفریمبهفریمیاز

شودیمگفتهاصطالحبهصورتایندررندیگیمقرارهم

.استشدهکارخشنانیمیشن

"روتوسکوپیاولین"دواتازخارج

۹۹۹۱-دیجیتالروتوسکوپیاولینالسیرسریعقطارآخرین

ستارگانجنگلیزرییرهایشمش

،۱۱یدههسوپرمنیهاکارتونکوتوله،هفتوبرفیسفید

…وایآناستاز،هاحلقهارباب،تانیتزرد،دریاییریز

خیابانروتوموشن

انیمیشندوبعدیوزنده:بی(ترکب

دراختیارانیماتورهاراشدراینتکنیکپسازفیلمبرداری

موردنظررابایکاراکترهاهاووانیماتورآبجکتردیگیمقرار

استفادهازهرتکنیکانیمیشنکهدرنظرگرفتهباشدبهفیلم

 انیمیشنکندیماضافه همراه به فیلم کادر از دوباره و

.شودیمفیلمبرداری

 نیترمعروفاز تهیه روش این به که اندشدهکارهایی

توانیم فیلم پاپوش"به خرگوشه راجر برای کسی چه

اشارهکرد."دوخت

داینامیشن(:زنده)سهبعدیوبی(ترکج

هم دنیایواقعیدر ایننوعانیمیشندنیایخیالیبا در

زندیآمیم کمکهاشهیهنرپ. کهبه دقیقی دکوپاژ و تخیل

کارگردانبرمبنایفیلمنامهدردستداردباموجوداتخیالی

 حرف ندارند خارجی وجود نقشزنندیمکه ایفای به یا و

.پردازندیم

 یهالمیفبهسریتوانیممعروفاینسبکیهانمونهاز

گودزیالاشارهنمود.

 محضپویانمایی(۹

گفتهباالکیفیتباسنتیپویانماییتولیدازروشیبه

که.داردپذیرفتنیحرکاتواتییپرجزیهاطرحکهشودیم

مانندکارتونیسبکودیزنیکارهایمانندواقعیسبکشامل

.باشدیموارنراستدیو

کامپیوتریشنیمی(اند

یهمهازایهساختانیمیشنتقریبنمجموعیوهیشاین

نامهاکیتکن ی بر در را بابا.ردیگیمبرده که تفاوت این

،هاآنیگستردهاستفادهازنرمافزارهایکامپیوتریوامکانات

ازضمن استفاده توانایی وقت در توجه قابل جویی صرفه

 و ابزارها سهولتدریهاسبکحتی به را مختلفانیمیشن

.دهدیماختیارانیماتورقرار

 انیمیشندوبعدیوینمونهدو انیمیشنکامپیوتری مهم

انیمیشنسهبعدیهستند.

ینسخهدوبعدیکامپیوتری:اینسبکدرواقعشنیمی(ان۹

امروز یشدهی است.یهاشنیمیانانواع دستی دردوبعدی

نرمافزارهایدوبعدییلهیوسایننوعانیمیشنکاراکترهابه

.شوندیمحرکتداده

دراینسبکشنیمی(ان۹ یهامدلسهبعدیکامپیوتری:

بعدی سه صورت به پیشرفته اسکنرهای توسط عروسکی

وبعدباکمکنرمافزارهاحرکاتشانطراحیشوندیماسکن

دکور.شودیم این فضای صورتهاشنیمیانو به نیز

.شودیمکامپیوتریساخته

(۹۹۱۹باالنس)برندهجایزهاسکار

انیمیشن فستیوال برتر )فیلم شد غاز همسر که جغدی

 ■Fallen artکانادا(
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 «شال صورتی»نامه کوتاه  فیلم 
«مجیدرحمانی»نویسنده

یی ه راز مرگش اندوه عشق و غم تنهاک ینه تنییرو

احمد شاملو .بود..  

ظهر -روستا فضای –خارجی -0  

ازیگروه.دیآیمدهلوسازیصدا.روستاخاکی یهاکوچه

یوبیکپاوسازورقصمشغولهکشوندیمدهیدروستامردم

یدختر.کندیمپارسونشستهینارکدردهسگ.هستند

حالیمحللباسباجوان شالیکدر سرشیه در صورتی

ازایهوچکدرایهنشستهوبهسمتخانیقاطریروباشدیم

 همراهچند.دیآیمروستا را او دوداسپند.کنندیمینفر

دهجمعهستند.یاهالهمه.شودیم

ظهر-روستا به مشرف یها تپه–یخارج-9

تپه؛یبلندازدهشدهاست.یپوشیبلندیهاکوهاطرافدهاز

د یروستا پهناکشودیمده ویه شده پهن آنجا در آفتاب

شکیمحلیاهال به هستند آواز رقصو مشغول که یکل

یدیسراب بهیضعیصدا.شوندیمده آنجا از دهل و فساز

رویمیچوپان.رسدیمگوش بهیسنگیانسالدر نشستهو

ریدرزاشچهره.کندیمدرداخلروستانگاهیوبیکرقصوپا

او.رسدیمنبهنظری؛آفتابسوختهوغمگاشیریحصالهک

دهاست.یپوشاشرفتهترنگوروکریاززیدیراهنسفیپ

زمگله محوطه در هستند.یگوسفند چرا وبقچهنمشغول

بهبقچهواو.شودیمدهینارچوپاندکآبدرکیوچکوزهک

وزهک شنیصدا.کندیمنگاه گله سگ یپارس .شودیمده

دنهستند.یمشغولچرهاآن.اندازدیمیبهگلهنگاهچوپان

نارتپهنشستهاست.کازگوسفندهاجداوبافاصلهدریکیاما

ضعگوسفند و یالغر نظر لنگاو.رسدیمفبه و بلندشده

روایدسته.رودیملنگانبهسمتگوسفند نیزمیعلفاز

حک سمتدهان به و ینده دهانشرایحاما.بردیموان وان

.کندیمنگاهشیمدت.ندینشیمنارشکچوپان.کشدیمنارک

عکس.آوردیمدریسکعاشرفتهترنگوروکبیازجبعد

همشغولکبهرنگصورتییبالباسوشالمحلیجوانیزن

یزیدورترازآنجا؛چیکم.شودیمدهیازنگاهاودباشدیمدرو

یمحلیاندامآن؛لباسبه.خوردیمبهچشمکهبهمترسیشب

نگاهکبهمترسچوپانبهسرپوشاندهشدهاست.یزنانهوشال



.رودیمبهسمتشلنگدیمهکیرده؛بعدبلندشدهودرحالک

درچوپان.شوندیمموقطعکجیسازودهلبهتدریصداها

باصورتش.کندیمنشستهوبهسمتشنگاهکمترسیکینزد

 حصکآن سوختهریاله ظهر آفتاب در ی نظر به .رسدیمتر

.دیآیمپارسسگوبادیصدا

 (کب فالش) روز– روستا یها نیزم– یخارج-3

)کمرد ترجوانه نظر رورسدیمبه در زنش با نیزمی(

عرقخستهوزن.کندیمبهزنشنگاهاومشغولدروهستند.

کندیمکمکبهسمتهمسرشرفتهوبهاویوردهاست.ک

مرد.شودیمانداختهوبلندیبهمردشنگاهزنهبلندشود.ک

بانرفتهویگرزمیزنبهسمتداما.ندینشیمنینارزمکدر

هککوچایکهوزکاززن.ندینشیمگریدییفاصلهازمردجا

 زکیول.نوشدیمآبباشدیمنارشکدر ادآبنداردویوزه

بادیصدا.گذاردیمینارکرابهههنوزتشنهاستآنکزن

آبشبهکوچکوزهکبامرد.کندیمبهزنشنگاهمرد.دیآیم

 زن سریباالاو.رودیمسمت زناما.ستدیایمهمسرش

.کندینمبهاوییاعتنا

 ادامه() ظهر-مشرف به روستا یها تپه - یخارج-9

زنکههمچنانازپشتسربهمترسکسوختهمردصورت

بعبعگوسفندانوپارسسگبهگوشیصدا.کندیمنگاه

مرد.رسدیم گله سمت به و شده بادیصدا.رودیمبلند

.شودیمیکمتارککمریتصو.دیآیم

 ظهر -روستا فضای –خارجی  -6

ونیشیصدا.اندشدهجمعدهیاهال.روستاخاکی یهاکوچه

پارسونشستهینارکدردهسگ.رسدیمگوشبهیزارو

درمردم.کندیم تابوتکیحالده یه حمل باکنندیمرا

گریصداها و قبرستانیناله و روستا از خارج سمت به ه؛

.روندیم

 ظهر-مشرف به روستا یها تپه–یخارج -5
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بلند یدروستاتپه؛یاز پهناکشودیمده آنجایه آفتابدر

اهال و شده قبرستانکیمحلیپهن سمت به را تابوت ه

شبرندیم یدیسرابیکلکبه فیضعیصداها.شوندیمده

ش و یناله همراه به شنیصداهاون یباد همان.شودیمده

رویچوپانم باالیسنگیانسالدر از دهیبهاهالنشستهو

تکریاززحاالباتابوتهستند.هدرحالعبورککندیمنگاه

درایبقچهدهاست.یراپوشیاهیراهنسیپاشرفتهرنگورو

دک چوپان ینار نگاهبهاو.شودیمده هاآن.اندازدیمیگله

یشدهوبهسمتهمانگوسفندبلنددنهستند.یمشغولچر

دوبارهنشستهاست.ییهتنهابافاصلهازگلهدرجاکرودیم

هاعلف حکرا سمتدهان به و ینده وانیحاما.بردیموان

.خوردینم

 روز-چشمه یکنار ک-یخارج -7

فیگوسفندنحچوپانهاست.کگلهمشغولآبخوردنازبر

.نوشدیمتشنهازآبوانیح.کندیمتیرابهسمتآنجاهدا

.چردیمورودیمرشدهوبهسمتگلهیسیازمدتبعد

 روز-روستا به مشرف یها تپه–یخارج -0

حال در میکچوپان لنگ نزدیه به گله همراه به یکیزند

صورتیوشالدهاست.یچیدرفضاپباد.رسدیمزنکمترس

جااو.خوردیمانکاثروزشآنتزندریلباسمحل ییدر

بهآو.ندینشیمکمترسیروبرو پارسصدا.کندیمننگاه

بلندباد.رسدیمسگوبادبهگوش بههوا .کندیمشالرا

.شالدراثروزشبادرودیمادزنانبهسمتشالیفرچوپان

رو مترسیاز کسر عمقتپه به و بهاو.افتدیمبلندشده

حالیسخت در کیو پالنگدیمه آن دنبال به تپه نییاز

خستهچوپان.رودیمتریینهرباردوبارهشالپایول.رودیم

یکیاززندبهدنبالشاست.یهباالتماسدادمکیودرحال

شیدردصدااز.خوردیمنیزمبه.رودیمشدریپاهاتپهاز

خودشرابهیبیبعدبلندشدهوبههرترتیول.شودیمبلند

بهسمتمترسآن.رساندیمآن و برداشته باالکرا تپه از

هنفسنفسکیدرحالچوپانشدهاست.کیخاشال.رودیم

یروبرودرند.ککآنرابادستپاکخاکندیمیزندسعیم

یمدت.ستدیایمکمترس نگاه او است.خسته.کندیمبه

است.آفتاب پوشانده مسرفهصورتشرا سریرو.کندیای

گککمترس پوشیسیاله است.یزنانه شده چسبانده و ده

بادیموها اثر در کتزن رومرد.خوردیمان را سریشال

یخستهبهپابعدزند.یآنراگرهمیگذاشتهوانتهاکمترس

با.افتدیمکمترس به را خودش .رساندیمینارکزحمت

آبشرابرکوزهاست.کیردهوسوختهوخاکعرقاشچهره

بنوشد.داردیم نگاهکبهتا دهانشراآن.کندیمیوزه به

ردهوکیزنشنگاهکمترسبه.نوشدینماما.کندیمیکنزد

سمتش به او.رودیمدوباره روکآب را مترسیوزه کسر

یهاازدستکوزه.شودیمسیخمترسک.زدیریمهمسرش

شسستشدهویپاهامرد.شکندیموافتدیمنیمردبهزم

بهزمدو پاکدراو.خوردیمنیزانو بهکمترسیچوبینار

یزم هستند.گوسفندها.افتدیمن چرا حال پارسسگدر

کندیم اطراف به یصدا.دودیمو یروآفتاب.دیآیمباد

 او و بستهاست.شیهاچشمصورتمردپهنشده ازبعدرا

وچهرهکوبهمترسکندیمرابازشیهاچشمچوپانیمدت

.اندازدیمیدهشدهاستنگاهیچیهشالدرآنپکزنش

 (کروز )فالش ب-روستا کیاط خایح-یخارج-4

جعبهدردستشاست.ایجعبه.دیآیمرونیچوپانازاتاقب

 باز کرا و داخلآندریفشصورتکجفتیکرده از زنانه

.گذاردیمدراتاقینارورودکردهودرکراجفتآوردهوآن

 (کب فالش) روز-روستا کیخا اطیح– یخارج-01

یهالباسبساختهشدهاست؛یلصلکهبهشکیمردبهچوب

آنیدرادرانتهایسفیتوپ.پوشاندیمآنیزنشرارویمحل

.دهدیمسرقراریبهجا

 11( کادامه فالش ب)همانجا -بعد یمدت -
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رو چهریمرد هتوپ؛ نقاشای است.کیزنانه الهکبعدرده

رویسیگ یرا روشال.گذاردیمتوپ را رنگ یصورتی

رعدیصدادهلبههمراهوسازیصدا.گذاردیمکسرمترس

.رسدیمبهگوشوبرق

 (ادامه)-روز–در تپه  کنار مترسک-09

مردنصحنهادامهدارد.یرعدوبرقوسازودهلدرایصدا

آسمان.کندیمآسماننگاهبه.شودیمخستهوبازحمتبلند

است.مرد.شودیمدیشدبادگرفتهاست. انگارسردششده

.وزدیمباداما.چدیپیمرنگورفتهوبلندشرابهخودکت

کندیمالهشنگاهکبهچوپان.بردیممردرابادیریحصکاله

سشدهاست.یخمرد.باردیمباران.افتدیمنتپهییهدرپاک

بهسمتمرد.رسدیمسازودهلهمچنانبهگوشیصدا

اناست.یگرصورتشست.یالهشنکازیاثریولرودیمتپه

ناگهانگردد.یبرم.چکدیموآبقطرهقطرهکاشاشچهرهاز

الهکهکیستادهودرحالیهدرپشتسرشاکندیبیمزنشرا

یریحص گرفته دست در را بهکخواهدیمشوهرش را اله

بدهد. خچوپانشوهرش و گرفته ازهمککمسشیچهره م

یباهمانلباسمحلزن.کندیمهمسرشنگاهبهشود.یبازم

شدتبارشازهاآنزند.یستادهولبخندمیشایوشالروبرو

خ یباران همداندشدهس به یو لبخند بهمرد.زنندیمگر

کینیزم استنگاکمترسقبالًه بوده آنجا یههمسرشدر

نکیمترساما.اندازدیم آنجا کهتشنگوسفندست.یدر های

بامرد.چردیمنارآندوکرابشدهبودهاستهمدریسقبالً

الهراازهمسرشگرفتهوکلرزانشآهستهآهستهیهادست

یرو وچوپان.دهدیمسرشقرار همسرشرفته طرف به

صورتباشود.یمترکینزد زنشرایرویدستششال سر

یصدا.روندیمدوآهسته؛بهسمتگلههربعد.کندیملمس

بهسمتچوپانوزنشسگدهاست.یچیپارسسگدرفضاپ

هستند.گوسفندها.دیآیم چرا امتداددرهاآنمشغول

سازیصداها.شوندیمترکوچکوکوچکجیوهستانبهتدرک

 ■ودهلهمچنانادامهدارد.
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 (چهارمبخش )داستان وکتتس از نمایشنامه به ترجمه و بازنویسی نمایشنامه فیل 
«مرتضیغیاثی»؛«سوفوکل»نویسنده

  

 :ها گفته تر شیپ
نئوپتالموس۹۹اودیسئوسیهارنگین گرداندنiو باز برای ،

iفیلوکتتس iتروا iبه i i بار نئوپتالموستوفیقندینشیمبه .

ابدییم را فیلوکتتس دستدلگرمیِ کهبه بدینسان آورد،

.اودیسئوسخودرادردهدیمهمراهییوعدهسربستهبهاو

کهدینمایواموسازدیملباسسربازانآخاییبرآندوظاهر

 شناسدینمآنانرا را نشانآندو و بدینساننام .پرسدیم،

 باز را برایشناساندیمنئوپتالموسخود اودیسئوسگویی ،

.گردنیمنخستینباراینرادانستهباشدشگفتزدهویرا

 اکنون گویه ها:

را نئوپتالموس تأیید چون مرد

همراهبابُهتیساختگیدریافتکرد،

 جای»گفت: به باشم، تو جای من

ایستادن اینجا وخویشتندارانه

درآغوشکشیدن،تبو ولگردانرا

نشان خودم از برایفرار وقتیدهمیمتابیبیشتر ویژه به ؛

iفونیکس vوپسرانتسیوسv.دنبالمباشند» 
« پیمنچه در ایندو همکنندیمچه! باز آیا آخاییان ؟

خروجِ پیامِ مگر دارند! تروا به من بازگرداندن به امیدی

«کافیشفافنبودهاست!قدربهغضبناکم

باید» که البته بود، تو گریز در که ترشرویی میزان آن با

 شاید اما باشند؛ دریافتکرده را دنبپیامت کهاندآنالبه

رهاکردیکهبوده را بدانندآنولگردیکهبهخاطرشتروا

«است!

هموطن!نخست،بهتراستباخردمندیبیشتری،پیشاز»

آنکهنامکسانرابدانیازتوهینبهآنانبپرهیزیودوماینکه

.اماشناختمینماوراترشیپوامکردهمناورابهتازگیدیدار

بگذارتوراهرچهزودترازگمراهیدرآورم:آنکهمناکنوناو

.«شودیمخوانده«فیلوکتتس»امگرفتهرادرآغوش

عقبجست؛ به متحیرانه دیگر بار نام این شنیدن با مرد

هلحظ باشد:ای تاخته او بر یکباره که وامینمود را آگاهی از

باشید.ایهچاربهدنبالرتپرشتابوای...وایرفقا!بایدهرچه»

 شایدتمامی–حاالنهفقطفونیکسکهاودیسئوسهم یا و
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 Odysseus 

خوشحالخواهندشد،اگربفهمندشمادونفررابا-آخاییان

«بیابند.viبهراحتیدرلمنوستوانندیمهم

دلیلی» اندک من، بازگرداندن برای آخاییان پافشاری

اودیسئوسبتواندیم عدازآنهمهبالکهبرداشتهباشد،اما

«؟خواهدیمسراینمفلوکآوردهاست،دیگرازجاناوچه

ظاهراًهمانطورکهبیخبرازدرگذشتپدرتبهترواآمده»

 از خبر بی ماجراهاییشگویپبودی، ای! شده خارج آن از

اینگونهاست:اودیسئوسراعادتبراینبودکههرشببرای

ازاردوگاهبیرونرودودرنزدیکیترواییانگشتی جاسوسی،

یانهیم،درهاشببزند.شبیازهمین

viهلنوسراه، i-پریام viپسر i i-را

بهندیبیم خود کشانکشانبا را او ؛

 آوردیماردوگاه آنجا تاداردشیوامو

پیشگویی که نیز او بگوید. سخن

از او زبردستاستبا و راستکردار

 سخن خدایان »دیگویمخواست ریخته: فرو کوشکی تروا،

هرگز! کمانش، و فیلوکتتس از دور اما بود، «خواهد

،درپیشگاهِسردارانکندیمدیسئوسچونپیغامرادریافتاو

کندیمسپاه،سوگندیاد فیلوکتتسرا با-تا بهخشنودییا

«بهتروابیاورد،واگرنه،جانونامخودراببازد.-زور

فیلوکتتسباچشمانیازکاسهبرونجهیده،درآنحالکه

،چشمانِآمدینمجزسکوتیطوالنیوپُرسندهازویکاریبر

 به جویشرا شایدیچهرهچاره تا بود نئوپتالموسدوخته

اوبتواندراهگشایگرفتاریآنانباشد.ازسوی جوانیِ زیرکیِ

شیده،روچرخاندوردابرک-همدردیایهبدونذر-دیگر،مرد

گریزرابهآندوواگذاشت.رفعیهانقشهکارِحلِناسازگاریِ

سنگینش عطشکردوهمچونمسافرخرسندیکهکولهبارِ

دیگریانداختهباشد،سوتزناندورشد.یگردهرابر

ودییسایم،دستبرریششدیچرخیمفیلوکتتسدورخود

 به دستی دور هر انتهای یهنشاندر یبرشانهمددخواهی

.بااوگفت:نواختیمنئوپتالموس

« این از مختارِترگانهیرخدادی خود چرخِ نیست! ممکن

 تامنراگاهوبیگاهاسیرچرخدیمیقیبهطرزمانه،تعمداً

 در کند: شیاد ویانهیماین تنهایی به او کردارِ با جوانی،

فالکتپااندازدیمغربتم تابازهمفشاردیم؛حاالدرانتهایِ

بارباچشمانیبازوباکمکتوچیزیبرآنبیفزاید.امااین

من جای تو باشم، به جای خویشتندارانه »
و ولگردان را در آغوش  اینجا ایستادن

کشیدن، تب و تابی بیشتر برای فرار از 
؛ به ویژه وقتی دهم یمخودم نشان 

 «فونیکس و پسران تسیوس دنبالم باشند.
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گریخت. خواهم او دست از هستی، من قَسَم هم ناجی که

زمانراپیشازآنکهبگریزد،بهفرمانخویشدرخواهمآورد

گرانمایهفایهواجازهنخواهمدادحتیلحظ رصتمرادرنگ،

جزباهمیاریتوهانیایهمهبرایگریز،ازمنبستاند.البته

مُیسَرنخواهدبود.همیاریکههنوزمسلَمبودنآنرااززبان

تونشنودهام؛وافسوسپسرجانکهتنهااندکمجالیبرای

جزیره این از گریز راه در من با آیا باقیست: پاسخگویی

«خواهیبود؟مانیپهم

آنچه» تمام گریز، کارِ در بدان، و گمانی. هیچ بی البته!

کوچیدنمانرابهتأخیرخواهدانداخت،زمانیخواهدبودکه

«برایبرچیدناثاثتصرفخواهیکرد.

ومنتمامآنچهبهعنواناثاثالزمخواهمداشت:ضِمادی»

«ویژه،بههمراهچنددانهتیروالبتهاینکمانخواهدبود!

قلبفیلوکتتس،اط ناپذیردر مینانازکسبجایگاهیلرزه

سر در را تازه پروایی بی غرورِ و شوق

در بدینسان بود. انداخته نئوپتالموس

زدگی، خجلت و سکوت از نمایشی

پهلوکشانخودرابهفیلوکتتسنزدیککرد،

چنانکهدوهمقسمسردرگوشهمکنندو-باصداییرام

ن به را مگو بخوانندرازی هم گوش در گوش-جوا در

فیلوکتتسگفت:

،امدهیشنکهازکمانتهاشیستارفیق!اماآنامیبخشیم»

 هرچهبرخود انداختهاست، دلم شورمیمشگفتشوریدر

،بازاندندادهتاخویشراازکنجکاویدرکاریکهبدانراهم

.گرددیمدارم؛اینشوریدهدلمبازبرسرِخواهشِنخستباز

ولو-رفیقامیگذاریمپسبگذاربیپردهآنراباتوبازگویم:

«دستبرکمانتبسایم؟-تنهابهقدردمزدنی

در تماماً نادرستیکارش، درستییا فیلوکتتسبیباکاز

فروریزند لحظاتِ بردناز بهره بیشتروایهاضطرابِ را کهاو

 نزدیک اودیسئوس به خاطریکردندیمبیشتر آسودگیِ با ،

مهربانانهتقدیمنئوپتالموس کمانرا اینبیسابقه، پیشاز

نئوپتالموس گوییهادستکرد. بود، پرواگرانهپیشآورده را

بیمآنداشتکهکمانهمچونآبیمقدس،ازمیاندستانش

برزمینبچکدوهدربرود.

رادانستمیم» کمان بر لیاقتدستساییدن آنکسکه

دستد به را آن کمابیشاینچنین، احترامی با باشد، اشته

آسوده بااطمینانبهشایستگیت، پسفرزندم، خواهدگرفت.

بهمیاندستانی بهآنبنگروچونازتماشایشسیرشدی،

بازش باشد، تعلقداشته آنان به ابد استتا شده حکم که

«گردان.

گش سرخ دیدن عطشِ از چشمانی با بانئوپتالموس و ته

ناخواهازدغلکاریهایپیاپیدرترسو دستانیکهخواهیا

 احساس که هنگام آن تا بودند، شکیباییکردیملرز

رایاجازهفیلوکتتس آن داد، خواهد را کمان داشتن نگاه

با محترمانه، کمانرا کردوچونبهپایانآنرسید، ورانداز

وکتتسگذاشت.همانِپروامندیِنخستیندردستانِفیل

بازوی بر دست آویخت. شانه بر باز را کمان فیلوکتتس

مغارهخزیدندتا هردودوشادوشبهتاریکیِ نئوپتالموسزد.

خردهریزهایفیلوکتتسرابرایسفرگردآورند.

 را بخاری درونِ خشکِ برگهایِ هواکندیبرمباد در و

رقصاندیم تاب پرکنده، مرغِ خونخوردیم. قطره قطره و

وتلوقهاییهاتلق.ازناپیداییدومرددرتاریکیِغار،چکاندیم

اسبابرانیترهودهیب؛دومردباجدیتیتام،زیرخاستیمبر

شی مبادا تا با-ییوامیکاویدند احتمالِنیترکوچکولو

جابماند.-سودآوری

چیزی،ناگهان افتادنِ صدایناهنجارِ درپسِ

هولناکفیلوکتتسبرخاست.درپیآنینعره

بیرون تاریکی از که بود نئوپتالموس هیئت

و وارسید را درونغار ماند، چندیمنتظر ترسزده جهید،

 یایهانعرهچون تر انسانی حالتی یابنده، فت،ادامه

بازگشت. غار درونِ به دوباره یافته قلب نئوپتالموسقدرتِ

 زیر دستبر مترسکگون،یالشهیکیشانهچندیبعد

چونچوبخشک مترسکبررویپایِ ،اششدهبیرونآمد.

.پایدیگرلَختورخوتزدهبرآمدیموپیشخوردیمتاب

 کشیده همچونشدیمخاک داشت، کبود یکسر صورتی .

ازمیاندندانهایکلیدایهلخت فِشاششدهبزرگازخون. ،

آبدهان کفو بیرون-زردگونوکشدار–فِشیآمیختهبا

ختیریم لغزش از پرهیز برای نئوپتالموس فرطِ–. از

-بیامانمترسکیهالرزش ذرهگرفتیمدستبردیوار و

خارجشد،ذرهخودواورامیخزاندتاسرانجامبهتمامیازغار

برتخته درهوایآزادبرزمینگذاشتوپشتاورا الشهرا

سنگیتکیهداد.

از که را عرق شمار بی شیارهای زده، بهت نئوپتالموس

 فیلوکتتسآغاز شدیمپیشانیِ کمیستینگریم، شیار هر .

ترنییپا گِلینقطهاز چرکو سپسختیآمیمآغازینبا ،

هاچشمیکاسه دور زدیمرا روی بر هاگونه؛ از یکناره،

،دروستیپیم،بهشیارهایدیگرشدیماستخوانِبینیجاری

دهانازمیانکَفوخَلط وسپسدرانتهاگذشتیماطرافِ

 چانه اطراف کشدار–از و -پُرمایه سینه .دیچکیمروی

 یاقهیدقنئوپتالموس جادو نشست، تماشا اینیشدهبه

در پسِ صدای ناهنجارِ 
ی  نعرهافتادنِ چیزی، ناگهان 

 هولناک فیلوکتتس برخاست.
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ونهحتیشناختیمندیدهبود.نهدرمانراهرگزیهالحظه

تنها کشفچیزیشگفتوتازه،توانستیمدردرا. بهشوقِ

خود–بیمارگونفیلوکتتسرایهایدگرگونساکتوکنجکاو،

رونده خود و بیشتر-آمده هرچه عرق بگذراند. دیده از

دییپایم -شدیمترزالل، را درون فساد وشستیمگویی

پر-دادیمبیرون را رنگکردیمشیارهایآنتمامچهره و

 رخینمودیمتریعیطبچهره رنگو دقیقه به دقیقه بیمار .

 افتییمبهتر که هنگام نئوپتالموسآن بهدیدیم. سرخی

درسفیدیچشمپدیدارهامردمکوگرددیبازمهالبکبودی

دلهرشوندیم با ه، ای بیمارشتوانستیمکمتر بهبودی به

امیدبندد.

 از ذره گوییازجهانییخلسهفیلوکتتسذره طوالنیشو

بیآنکهبه-؛باچشمانیثابتوروبهجلوگشتیمدیگرباز

خاصبنگردوحتیشایدبیآنکهایهنقط

-کمانراازشانهبرداشتوبهجلو-ببیند

نئوپتالموسبایدکردیمبهجاییکهگمان

اوهمانجاهمبودآنجا دراز-باشدومنطقاً

 گفت: و اجازه»کرد مبادا بستانو اینرا

سپسازهوشرفتهسربر«برآندستیابد.ایهدهیبیگان

هاصخره بستوعرقهاچشمچسباند، ریزانبهخوابفرورا

رفت.

 پیوند نقاطِ آخرین که همچنان یابندهینئوپتالموس

رویشانهکردیمدنبالفیلوکتتسرایهاپلک بر کمانرا ،

.برایاطمینانازبهخوابرفتگیاووالبتهبهنمودیماستوار

 بر را آخریننگاه دادنبدرود، انداخت؛یچهرهجایسر او

آمادهبودتااولینگامشادانهوپیروزمندانهرابهسوی کامالً

ناگاهد-بهپایینسنگالخ-اودیسئوس یدکهشبحِبردارد،اما

عرقناکِرفتهیهیروآسایشیبیمانندوتجربهناشدهدرزیرِ

 بر بربسته، رخت یچهرهرفته پهن .شودیمفیلوکتتس

 همچون که نماآسایشی آنِیهیبه از اساساً خوشبختیِ

ولحظهآمدیمدیگری،ازراهیدور،ازافقیدوردست،پیش

.شدیموتوجهبرانگیزترتربزرگبهلحظه

خوشبختیِ و ایستاد دقایقی گون، بیهوش نئوپتالموس،

روکردهپسازفالکتراتاآخرینپرتوهایشتماشاکرد.سیل

 بود، ایستاده باز گشودهیهانیچعرق آرام آرام پیشانی

شدیم فیلوکتتسباز رخسار رنگبه پسازگشتیم، او و

.گشودیمراشیهاپلکخوابیمختصراندکاندک

ف که همچنان هاچشمیلوکتتس باز کردیمرا یهارنگ.

 به را گشاده هاچشمیکاسهخنکو رنگسبزدادیمراه .

درهمیهاشعاعکهشدیمنمایانییهاتودهدرختانهمچون

توانستینم.هنوزبهروشنیکردیمنشتهاآننورازیرونده

بهنورندیبیمدریابد،آیاآنچه معمولِ یآغشتههمانسبزیِ

 جهانیتازهبدانراهنوازِکامدنیایپیشیناستویاخنکایِ

رادرهاتنهوهاشاخههیئتتوانستیمیافته.اماکمکمچون

 سبزینگی -میان نامیزانِ شیارهای شکلِ تمیز-یاقهوهبه

 نویدِ -دهد، کاش را-یامدهینای پیشین آشناییت همان

کردیمحساسا یچهره. میان از پوزخندهاشاخهخورشید

ازنوشروعزدیم یشونده.بویبرگِخیسخوردهوزُقزُقِ

ناشیازبازگشت بهسویغمزدگیِ فیلوکتتسرا یدوبارهپا،

.بردیمدرماندگی،راه

 اینغمزدگیرهاییتوانستینمفیلوکتتسهیچگاه دام از

دقیق اگر رویشوقوفیافتهایهیابد؛ پیشِ سیاهیِ بر دیرتر

قد رویش پیش انسانوار کالبدی همچون سیاهی آن بود.

خورشیدبستهیارادهآراستهبودوراهرابر

سعیداشتپرتوهایش خورشیدیکه بود،

 بر وچوندریچهرهرا فیلوکتتسبتاباند،

اینراهشکستراپذیرفتهبود،باایستادگی

گذرا به کامل، دستانشاز نیترکینزدندن

 چون فیلوکتتس بود. خرسند کالبد، با راهامردمکفاصله

 میانبازوانِیچهرهاندکیگرداند، در آشناینئوپتالموسرا

نورتشخیصداد.اینگاهبودکهشادمانهفریادزد:

کهبیشترینزمانرابرایگریزوحالیتوهنوزاینجایی!در»

نیتردهیناپسند داشتهچیز رو پیش انزجار برای ای!را

مناسببرایگریزازموجودیبویناکرایهافرصتکسهیچ

؛هرچهبتواندازبیخبریوخوابزدگیآندهدینمازدست

 بهره فرار برای فرزندم،ردیگیمموجود تو چون آنکه مگر ؛

نیکسرشتیچونآخیلوسداشتهباشدوخودبارهاویاین

،نیکیواستواریبرپیمانراازاوبهارثترمانیپبارهاپرو

 ■«بردهباشد.

                                                             
i Neoptolemos 
ii Philoctetes 
iii Troy 
iv Phoenix 
v Theseus 
vi Lemnos 
vii Helenus 
viii Priam 

 توانست ینمفیلوکتتس هیچگاه 
از دام این غمزدگی رهایی یابد؛ 

ای دیرتر بر سیاهیِ  اگر دقیقه
 پیشِ رویش وقوف یافته بود.
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 فاطمه همدانیانایمره کرتس؛ :ترجمه مصاحبه

 زهرا تدین های آزاد؛ آلیس مونرو؛رادیکال:داستان

 پورکاظم اسماعیل ؛برادرز گریم:نوجوان و کودک داستان

 هایی به سنت جیووانی، اوزجان قره بولوت؛ صابر مقدمینامه داستان:

 هاخواند، ری برد بری؛ مریم طباطبائیمادام مکنزی شعر میداستان:

 سینا عباسی داالهودیگر نمی تواند بدود، قهرمان تازه اوغلو؛ :داستان

 پورکاظم اسماعیل هانس کریسین اندرسون، :نوجوان و کودک داستان
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 «دوازده پرنسس رقصنده»نوجوان داستان ترجمه کودک و  
«اسماعیلپورکاظم»مترجم؛«میبرادرزگر»نویسنده



 پادشاهیشورکدر زیدوردست، دختر دوازده شیبایبا

دخترهاکردندمییزندگ برروی. تختخوابیپادشاه دوازده

 گرانبها و جملگکخوابیدندمیفاخر هاآنیه اتاقیکدر

بزرگقرارداشتند.

رفتندمیهپسازصرفشامبهرختخوابکیدخترهاوقت

 را خواب اتاق درب قفلبستندمیآنگاه داخل سمت از و

درهاآنهایکفشمالتعجبهرصبحگاهکدراماکردندمی

یپیتیوضع رقصکشدندمیدا نشانگر یه سراسرهاآندن در

یزینچیهچگونهچنکدانستنمیسکچیشبقبلبودند.ه

یانپذکام است؟ ایر کنیا هاپرنسسه در را جاکشبگذشته

؟اندگذرانیده

برا اکیپادشاه سراسریشف در تا داد دستور موضوع ن

هدخترانشکندکشفکبتواندیسکههرکنندکشوراعالمک

هاشب در کرا بررقصندمیجا عالوه توانست خواهد آنگاه

شخصیکعنوانبهاندخترانپادشاهیازمیانتخابهمسر

ب مشغول سلطنت درگاه در بهکمهم او از پس و شود ار

ند.یسلطنتبنش

دندیوشکرقصندههایپرنسسشفرازکیبرایادیافرادز

سرانجامپسازهاآناوردند.یندستبهیتیدامموفقکچیهاما

نا شب سه و روز مستقیامکسه دستور یبا پادشاه شتهکم

.شدندمی

پادشاهیبزود جوان یپسر آنجاهایسرزمیناز به دور

مواحترامقرارگرفتوطبقدستوریرکآمد.اوبسیارموردت

او غروبآنییرایپذخوبیبهمستقیمپادشاهاز روزپسرشد.

هدرستمجاورخوابگاهکبردندکیوچکجوانرابهاتاق



 او داشت. قرار تختخوابهدخترانپادشاه بایستمیدوازده

رقصشبانهبهیهدخترانپادشاهبراکدرآنجابماندتابفهمد

.رقصندمیوباچهافرادیروندمیجاک

اندیکوجودشبباآن جوانرا بازکیهدرباتاقپسر

ه نشنییچصدایفتادواوهینیچاتفاقیگذاشتهبودند، د.یرا

اطمیناناوضاعآنچنانآرامبودکهپسرجواندراواخرشببا

ب وله رفت زمانیکخواب کن بی بعد روز صبح شد،یه دار

بهرقصهاپرنسسهکافتیدر فکرادریزاندپرداختهمجدداً

وجودداشت.هاییحفرهدامشانکهرهایکفش

رارشدلذاکزتینهایدوموسومشبناتفاقمجدداًدریا

همانندزیهاورانکپادشاهبرحسبقولوقرارشدستورداد

گردنبزنندوسرشراازتنشجداسازند.یافرادقبل

شفکیبرایگریاردیزتعدادبسیجواننیشاهزادهبعداز

بهیهمگامابهآنجاآمدندهاپرنسسدنشبانهیرقصیماجرا

 نایشاهزادهسرنوشت و گردکجوان دچار زندگیام و یدند

دست دشوار راه در را یابیخودشان ویزهایپرنسسبه با

سلطنتگذاشتند.یاریکه

دهیهنهسربازجنگدکیکافتادویدیهاتفاقجدکنیتاا

 آنچناندر او آمد. بهآنجا ممارستکشیده نبردهایکیو از

گرقادربهادامهیهدکقومهلکیبرداشتهبودیعمهایزخم

یوظا دشمنان با آنکفنبرد لذا خانهشورشنبود به زمان

شازیربازگشتبهمحلزندگیهنهسربازدرمسک.گشتمیبر

ح مذکقلمرو پادشاه کومت بدگذشتمیور ازیطرنیو ق

انبوهیازمسافرتشبهجنگلید.اودربخشیماجراباخبرگرد

یجنگلاسرارآمهایمیانهدودریرس هنهسربازکزچادرزد.

رزنازجهتمهربانوتنهامواجهشدوپییرزنیدرآنجاباپ

روزرزنیکیپتگماشت.هایشهمزخمدلسوزیبهمداوای

جاست؟کهمقصدشکدیازاوپرس

جاکهبهکمیبگوتوانممییسربازپاسخداد:منبهدشوار

روممی آیو استدر بهتر یا چه به شومیارکنده مشغول

ندارمامآیندهچوننقشهخاصیبرای ااما رهستمکنفیدر

هاشباینسرزمینهایپرنسسهکدانستممیاشیکهاک

 کدر شارقصندمیجا ایتا از منصبینطرید و شغل به یق

ندهبهسلطنتنائلگردم.یاناًدرآیااحیبرسمو

بسیپ گفت: مهربان یرزن خوب کار ااما موضوعیشف ن

ن بایچندانمهمودشوار تنها هدرکیدمواظبباشیستو
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چیا اطمکییزهاینمدتاز بودنشان سالم به نداریه ینان

درغروبهرهاپرنسسازیکیرایزیاشامیونینخورچگاهیه

 نزدت به براآیدمیروز خورایو آشامکیت مسمومیدنیو

آوردمی بخورهاآنهکنیامحضبهلذا بالفاصلهبعدازیرا دو

پرنسسزکنیا سریه نزدتانبرود، از خوابسنگیبا به ینیعاً

.مانیدمیخبریبکلیبهوازاتفاقاترویدمیفرو

هکنیامحضبهدادوگفت:شمایبهوییرزنآنگاهردایپ

رویا بر را ردا بین یندازیخودتان ناپدیدکد، نظرها از امالً

جاکرابههرهاپرنسسدتوانستیگونهخواهنیوبدشویدمی

د.ینکبیبروند،تعق

رزنمهربانرایپهایراهنماییحوینصایهنهسربازتمامک

تیرادرنظرداشتهباشدونهاهاآنهکمگرفتیدوتصمیشن

یتوسعادتآتیبهموفقیابیدستیوتالشخودرابرایسع

هنهسربازبهنزدپادشاهرفتواظهارکنیآورد.بنابراعملبه

 مأمورکداشت انجام قصد پیه دشوار یت محلکدا ردن

 راهاپرنسسرقصیدن آن عواقب و شرایط تمام و دارد را

.پذیردمی

 سرباز کارکبالفاصله از پادشاه دستور طبق یهمهشته

بهاینگونهداوطلبانارائهکییایمزا ،برخوردارشدمیهمعموالً

اویفاخریسلطنتیجامههکدوپادشاهفرماندادیگرد بر

ردکنسفارشیهمچننند.کییرایپذخوبیبهبپوشانندوازاو

فرارسک با را او یه اتاق به آفتاب غروب مجاورکوچکدن

ندتابهمراقبتبپردازد.یتنمایهداهاپرنسسخوابگاه

یاستراحتورفعخستگیهنهسربازبراکهکنیامحضبه

یصیبهمحلتخص سیماییترینبزرگافتهرفت، پرنسسبا

یوانیشلیخندانودوستداشتنیبهخوشامدگوییآمدوبرا

یدنینوش آورد حتاما باتجربه هقطریسرباز آنای رااز

یاشامین و کنحویبهد تمامیسکه نگردد، یمتوجه

اتشرامعدومساخت.یمحتو

بالک بر موقتاً سرشرا سرباز اندیهنه در و کنگذاشت

رفیزمان ببخواب ت کطوره صدای یه ردنشکخروپف

زمان کبرخاست. پرنسسصدای دوازده رایه خروپفسرباز

شروعبهخندیشن قلباً دنیدند،

اک تا کنیردند، ترینبزرگه

چن گفت: شخصیخواهر ین

هکآنچنانعاقلباشدتواندنمی

آنگاهیزندگ بدهد. نجات را ش

جاهاپرنسسیهمگ از

 ویآراهایجعبهبرخاستند، ش

لباسشانراگشودندویمدهاک

بههاآندنیدندوپسازپوشیبارابرگزیفاخروزهایلباس

بهیازخوشحالهاآننهپرداختند.یشدرمقابلآیخویبررس

دنیرقصیزپرداختندوخودشانرامشتاقانهبرایجستوخ

شبانهآمادهساختند.

دلترینجوان من یپرنسسگفت: نیکولدانمنمیلشرا

یوقت را اکبینممیشماها هستینچنیه خوشحال د،ین

صورتبه دلشوره یکهکومطمئنمشوممیناخودآگاهدچار

مارُخخواهدداد.یبرایوحادثهناگواریبدشانس

نیهمیوبرایسادهلوحیلیخواهرگفت:توخترینبزرگ

همکاست یه آترسیمیشه فراموشی. کهردکا تاای نونکه

تاًینهاچهتعدادازشاهزادگانبههدررفتهاستوهایتالش

ببی؟وحاالااندشدهشتهک منحتینکهنهسربازرا اگرین.

دارو او همیبه دادمنمیخوابآور صبحیعیطبطوربه، تا

وحرکتینداشت.خوابیدمی

یکزمان کهاپرنسسه جملگیآمادهامالً بهیرفتنشدند،

بباتاقکهنهسر اورا ازخوابیبازرفتندتامجدداً دنشینندو

 خُرناس همچنان سرباز کهنه گردند. وکشیدمیمطمئن

ینجنبشیمترکشیوپاهاهادستهکآنچنانکردمیخروپف

تبرقراراستیهامنکنهمگیمطمئنشدندینداشتندبنابرا

.کندنمیدیرازشانراتهدیچگونهخطریوه

 خواهر روتربزرگآنگاه شنشستویرختخوابخویبر

هناگهانتختخوابازکوفتکمبرهمکرامحهایشدستفک

یزم و آنهویمخفکوچکدربیکنبلندشد زیر دایدر

د.یگرد

ک مشاهده سرباز کهنه تمامکرد هداهاپرنسسیه تیبا

هاپلهردندوپابرکعبوریازدربکوچکمخفتربزرگخواهر

 بالفاصلهگذاشتند. و نداد دست از را مناسب فرصت سرباز

رزنمهربانبهاودادهبود،بریهپکراییرد.اوابتدارداکاقدام

هایمیانهپرداخت.درهاپرنسسبیسرگذاشتسپسبهتعق

ردوضمنراهرفتنکعجلهکیهکهنهسربازاندکبودندهاپله

هدرعقبکخواهرشدترینکوچکیردنپاهاکمنجربهلگد

حرهاآنیهمه خواهرانشکدر سر بر درد از او لذا تبود

د:یشکادیفر

ریناآلنمسیازشماهاهمیکی؟رویدنمیچرادرستراه

مرالگدکوبنمود.یردوپاهاکراهرفتنمراقطع

ترینبزرگ تو گفت: پایکخواهر دستو و ابله موجود

اکچونیهستیچلفت در نیچچیهنجایه هکنیاجزبهستیز

رونزدهویبیچوبهایپلهازیخیمیاتفاقطوربهناستکمم

بهپاهایتخوردهباشد.
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نرفتندودرانتهاخودشانییپاهاپلهازهاپرنسسیهمگ

در یدرختستاندلپذیکرا بههاییبرگهکافتندیرومصفا

آنچنانایهنقررنگ درخششزکداشتند و تأللو هاآنیبایه

همهجارافراگرفتهبود.

محضبههبههمهجاسربزندلذاکهنهسربازآرزوداشتک

کنیا برداشت، جلو به قدم چند روطوربهه یناخودآگاه

نقرارداشت،پاگذاشتویزمیکهبرروایهخشکیدیشاخه

برخاست.ییجتاًصدایستونتکراشآن

منمطمئنترینکوچک یجایکهکهستمپرنسسگفت:

عک آیارمان دارد. صدایب شما کبشیعجیا یشاخهستن

؟شدنمیجادینصداهاقبالًاید؟پسچراایدیدرخترانشن

بزرگ تریناما گفت: پاسخش در فقطهاآنخواهر

ایمشدهیکهچونبهآناننزدکمیزبانماهستندهایپرنس

.اندمشغولیبهشاد

 به ادامه در ددخترها یگریدرختستان هکرسیدند

نیسپسبهسومهاآندرختانشتماماًازطالبودند.هایبرگ

هایشبرگهکدرختستانرفتند درخشانهایالماسراتماماً

.دادندمیلکیتش

ودرشکستمیراایههنهسربازازهرنوعدرختشاخک

 پنهان ردا اکردمیزیر در می. صداین دفعه هر برییان

آنچنانیم کخاست ترینکوچکه ترس از خودبهپرنسس

هآنکخواهرهمچنانمعتقدبودترینبزرگنیکوللرزیدمی

 به مربوط فقط هایپرنسصداها هستند ازکمیزبان ه

.کشندمیادیفریخوشحال

یکهبهکنیهمچنانبهراهشانادامهدادندتااهاپرنسس

دوازدهقایهدقاچیدند.درساحلدریبزرگرسیدریاچه قیقاً

کوچک داخلهر در و بودند گرفته کپهلو از یکهاآندام

نشستهبود.هاپرنسسافهبهانتظاریپرنسخوشق

 یکهر هاپرنسساز یکیسوار هاقایقاز و هنهکشدند

ترینکوچکهکشدیقیواردقایزدورازچشمهمگیسربازن

اچهروانیدریبرروهاآنهک.همچنانبردمیپرنسسراهمراه

پرنس قاکیبودند، در ترینجوانقیه سربازکپرنسسو هنه

هیکباوجودکنممیرکفامادانمنمیبود،گفت:منعلتشرا

 پارو قوا تمام همیکولزنممیبا همچون سرعتین شه

خستهکهمنکآنچنانگیریمنمی قمایقانظرمبه.امشدهامالً

نشدهاست.یشهسنگیشترازهمیامروزب

فترینکوچک من گفت: پاسخ کپرنسسدر بهکنممیر

شترازیراگرمایامشببیشازحدهواباشدزیبیگرماخاطر

.کندمیتمیهرشبدیگریاذ

ایندر مقابل ساحل قصریدر چراغانیزیاچه و قراریبا

داخلشبهگوشیجانبخشیکهموزکداشت ورسیدمیاز

موسیقیرقصهمهجارافراگرفتهبود.یصدا

رسهاقایقیتمام ساحل همگیبه و وهاپرنسیدند

لحظاتهاآنازهاپرنسس یپیادهشدندوواردقصرگردیدند.

 هر یکبعد رقصهاپرنساز به دلخواهش پرنسس دنیبا

 و شدند کمشغول هم سرباز ناپکهنه همچنان دریه بود، دا

.رقصیدمیییجمعآنانبهتنها

 هر زمان یکاین یوانیلهاپرنسیبراهاپرنسساز

هریریدنینوش آنگاه برایشانآوردند. یکختندو هاپرنساز

تمام نوشیاتلیمحتویبالفاصله یوانرا و خالهاآندند یرا

پرنسسهرتریناماجوانافتینروندتاصبحادامهیردند.اک

ولیکردمیاظهارترسووحشتایهسابقیبنحوبهچندگاه

بهسترینبزرگ را آرامشدعوتکپرنسسهردفعهاو وتو

.نمودمی

دندوخوشگذراندندسپسیتاساعتسهصبحرقصهاآن

رایخودشانراازپاخارجساختندزیشدهدهییساهایکفش

دخترانرابهساحلبردندهاپرنسآنجابودند.کمجبوربهتر

 سوار روکهایققاو از پاروزنان و بهیدریردند بزرگ اچه

اولیجا درحالییگاه بازگرداندند ه اککه سرباز درنیهنه بار

پرنسسسوارگشتهبود.ترینبزرگقحاملیقا

هاپرنسیتمام همدهاپرنسسو از مقابل ساحل گریدر

 شدند. درشبآیدبازگشتنهمگینوهاپرنسسجدا ندهیرا

دادندوقولوقرارهایبسیارمنعقدساختند.هاپرنسبه

دند،یقصرپادشاهرسهایپلهبهراههاپرنسسهکیهنگام

پک کیشدستیهنهسرباز قبلاز بهاتاقشهاآنردوخودرا

دوخویشتنرابخوابزد.یرسان

اطویمالاحتکخستهوکوفتهبایدوازدهپرنسسبااحوال

یهصداکیپرنسسدرحالترینبزرگآهستهبهاتاقشانرفتند.
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هاخرناس گوشکیساختگهایخروپفو به سرباز هنه

زهمچنانیههمهچکدی،بهآنانگفت:مطمئنباشرسیدمی

سازاسرارماباخبرنشدهاست.کچیآراماستوه


هایلباسهاآن تنخارجساختندو از را هایلباسخود

پوشیظر را خواب یف سپس پاهاهایشانکفشدند از یرا

خستهدرآوردندوبهبستررفتند.

یچمطلبیدرمورداتفاقاتیروزههنهسربازصبحهمانک

زباننک بر بود، شاهد زیه تصمیاورد چیرا یزهایمداشتتا

هاپرنسسبیبدریابد.اوبهتعقیعجینماجرایازایشتریب

 سوشبدر و دوم نهای ولیم داد ادامه یکز اتفاقاتن همه

یهمانطور کبودند وقوع اوّل شب در یه و هاپرنسسافتند

 ارقصیدندمیآنقدر کنیتا هایشانکفشه شدمیفرسوده

 و خسته حالت برمیسپسبا خانه به گشتندکوفته کهنه.

هاپرنسقصرییطالهایفنجانازیکیمینشبسربازدرسو

ز برداشت گنجه داخل از یرا مجبزودیبهرا بود رازکور ه

خویشوآنانرابرمالسازد.

وسهشاخهازییهنهسربازباهمراهداشتنفنجانطالک

بهنزدپادشاهیوالماسیی،طالینقرهاهایبرگبایدرختان

یهدوازدهپرنسسدرپشتدربسالنسلطنتکیرفتدرحال

هنهسربازبهپادشاهکستادهبودندتاگزارشیازنگبهگوش

بشنوندوبهعاقبتنافرجامویبخندند.را

 از پرسکپادشاه سرباز یهنه من دختران دوازده هاشبد:

؟روندمیجاکدنبهیرقصیبرا

ک دوازدهپرنسسشما هاشبهنهسربازمؤدبانهپاسخداد:

زیکبه پرنسروندمینیرزمیقصردر دوازده با آنجا در و

.اوسپسهرآنچهازرقصندمیصبحیسپیدهخوشاندامتا

ردودرکپادشاهبازگویعسهشبگذشتهشاهدبود،برایوقا

نیپا یان سه طالیشاخهز فنجان و ییدرخت همراهکرا ه

منمود.یداشتبهحضورپادشاهتقد

دویشرابهحضورطلبیبایدوازدهدخترانزیپادشاهتمام

 هرآنچهیهآکدیپرسهاآناز هنهسرکا یماجرایدربارهباز

انه؟یقتدارندی،حقگویدمیرقصیدنشان

وقت پادشاه یدیدختران تمامکدند یه شفکاسرارشان

ه و چاریشده هچ کانیبراای باقکار شبانه اتفاقات یردن

ردند.کاقرارواعترافهاآنیهمهنماندهاست،اجباراًبه

 از پرسکپادشاه یکدامکهکدیهنهسرباز راهاپرنسساز

؟گزیندمیبریهمسریبرا

خک من پادشاها، داد: پاسخ مؤدبانه سرباز جوانیلیهنه

وترینبزرگلمینمایستمبنابراین انتخابنموده دخترتانرا

ازشماخواستگارآن پادشاهنیزباکیرا کهنهیخواستهنم.

سربازموافقتکرد.

طزودیبههاآن و پادشاه دستور ویجشنیبا بزرگ

همد با ازدواجیفراگیر کگر کردندو وارثعنوانبههنهسرباز

 ■ دهشد.یبرگزیپادشاه
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 (The little match-seller) «وچولوکت فروش یبرک»نوجوان داستان ترجمه کودک و  
«اسماعیلپورکاظم»مترجم؛«انآندرسنیستیرکهانس»نویسنده



نزدیک پایان به کهنه بود.شدمیسال سرد شدّت به هوا .

.برفپوشاندمیتاریکیبافرارسیدنغروبسرتاسرمنطقهرا

آسمانشکافتهشدهویسینههانگارکآنچنانباریدمیباشتاب

انآنبرزمینیهرآنچهبرفسردوسفیداندوختهبود،ازم

تخلیه تیره میانتاریکیوسرمایهوا،.گردیدمیسردو در

ن سری با فقیر دریدخترکی لخت پاهای و برهنه مه

.حقیقتاینکهدخترکبازدمیخلوتشهرپرسههایخیابان

 بود کرده ترک را خانه راحتی کفش جفت آنیک هااما

فیبرایپاهاینحهاکفششقابلاستفادهنبودند.یچندانبرا

دراصلبهمادرشتعلقهاآندخترکبسیاربزرگبودندزیرا

اینک دخترکفقیر اختیارهایکفشداشتند. در را راحتی

 هاآننداشتچونکه برایرا عرضخیابان از دویدن هنگام

 با برخورد از زیادهاییکالسکهاجتناب سرعت با که

دخترکتالشگذشتندمی بود. دستداده از و نهاده برجا ،

 تا بیابدهایکفشکرد راحتیمادرشرا اما راهاآنیکیاز

پ نتوانست یبهیچوجه ازکدا پسرکی هم را دوّم لنگه و ند

باسر پسرکفکردستشربودو آنجاگریخت. کردمیعتاز

هابرفبرایسریدنبررویتواندمیکهازلنگهکفشراحتی

فقیرشهرفخربفروشد.هایبچهاستفادهکندوبهسایر

 و کوچک پاهای با بینوا افتادراهبهاشبرهنهدخترک

 آستانههاآندرحالیکه در و بودند شده قرمز کامالً سرما از

قرارداشتند.دخترکدرداخلجیببزرگجلویکبودشدن

اوهمچنینیککردمیدامنشتعدادیبستهکبریتحمل .

درتمامطولیرادردستانکوچکشداشت.وهاآنبستهاز

بود نشده کبریتهم فروشیکجعبه به موفق حتی روز

بنابراینتاآنلحظهحتییکپنیهمپولکسبنکردهبود.

الغروناتونشی.پاهالرزیدمیدخترکازسرماوگرسنگی

سختیبه جلو به خیابان سنگفرش کف بر را .بردندمیاو

اف با بینوا درماندگیککوچولوی و بیچارگی به مشوّش ار

درشتبرفبرگیسوانلطیفوهایدانه.اندیشیدمیخویش

ختهالغرشآویهایشانهکهحلقهحلقهازرویکبلنددختر

 ندخترکهیچیکولنشستندمیبودند،

نور نداشت. موضوع این به توجهی

 هاچراغضعیف هایخانههایپنجرهاز

 خیابان پهنه بر عطرتابیدمیاطراف .

مطبوعغازبریانعیدکریسمسدرفضا

ا و بود ویپیچیده شیرین تفکرات در دخترکرا نموضوع

.بردمیقشنگفرو

 یوارینجدکدخترکدر مجاوریانیاعیخانهکهبیندو

درآمدهبود،چمپاتمهزدودستوایهواقعشدهوشبیهچال

با او حسکند. سرمایکمتریرا تا کرد مچاله پاهایشرا

رادرزیربدنشجمعاشبرهنهنکهپاهایکوچکویوجودا

 نتوانست ولیکن بود دارد.هاآنکرده محفوظ سرما از را

هیچیکازدخترکجرأت نداشتزیرا را خانه به بازگشتن

حتییکهایجعبه بود نتوانسته او بود. نفروخته کبریترا

بنابراینیقیناًاشخانوادهپنیپولبرایمخارج کسبنماید

ب دخترکگردیدمیمارشتنبیهیتوسطپدر آوردکهیادبه.

خیاباننداردزیراهاآنخانه دستکمیاز سرما نظر از نیز

هبتوانکیکسقفهیچچیزدیگرینداشتجزبههاآنخانه

برد.عنوانبه پناه داخلش به خانه زوزه ولیکشیدمیباد

چال ازایهخوشبختانه مملو بود، آننشسته دخترکدر که

یکهنهودوررهایپارچهکاهو وکوچکهایدستختهبود.

ینواآهیبکدخترظریفدخترکازسرماکرختشدهبودند.

هاکبریتیکیازچوبتوانستمید.شایداگراویشکازدلبر

 از پناهاشجعبهرا در روشنکردن پساز و ساخته خارج

الاقلانگشتانشرااندکیگرمتوانستمیدیوارنگهداردآنگاه

 چوب از یکی بنابراین اهاکبریتکند را خارجاشجعبهز

نارشکشیدتاروشنشود.ایکهساختوبررویکاغذسمباد

ناچ یکشمعیزیگرمای کبریتهمانند نور حاصلگشت.

.دخترکدستدیگرشرابرنمودمیکوچکوبسیارکمرنگ

شود. گرم تا گرفت کبریت شعله فراز کبریت بهروشنایی

نگاردرکناررسیدکهانظرشبه.آمدمیبسیارعجیبنظرش

فروزان کبریت چوب است. بزرگنشسته فلزی یکبخاری

گرمایلطیفش نوازشهایدستگشتهو دادمیدخترکرا

زیر از نیز پاهایشرا تا داشت آن بر را دخترک آنچنانکه

 شوند اندکیگرم تا بهبدنشخارجسازد کبریتناگهاناما

اجاقخیالیناپدیدگردیدوتنها چیزیکهدرخاموششد،

نیم کبریت چوب یک باقیماند، دخترک کوچک دستان

خارجاشجعبهدخترکچوبکبریتدیگریازسوختهبود.

شعلهکوچکولرزانشبر بهزحمتروشنکرد. نمودوآنرا

پرد و افتاد مجسّمساختآنچنانکهایهرویدیوار شفافرا

میزتوانستمیدخترک ببیند. مقابلشرا اتاق داخلداخل

پارچ انگارسرویسرنگایبههاتاقبا سفیدپوششیافتهو
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رویرابررویآنچیدهبودند.بخارمطبوعیازیشامباشکوه

می بر هوا به شده بریان باغاز را بریان غاز اطراف خاست.

ننمودهییازسیبزمینیسرخشدهوآلویپختهتزهاییتکه

بودند.

پیوستوآناینکهغازدروقوعبهواقعهعجیبیناگهانبه

ازداخلدیسبیرونکتصوراتدختر ازجایشتکانخورد،

کهیکعددچاقووجَست،سراسرکفاتاقراپیمودودرحالی

یکعددچنگالبربدنشفروشدهبودند،بهنزددخترکآمد.

نت در و خاموششد اثریچوبکبریتمجدداً هیچ ازیجه

دیواریسرد،ضخیمجزبهبرجانماندتصوراتشیریندخترک

دخترکچوب بود. افراشته بر مقابلشقد در مرطوبکه و

یک زیر در که کرد تصوّر او روشننمود. کبریتدیگریرا

درختزیبایکریسمسنشستهاست.درختبسیاربزرگبود

زیباوشکوهمندیآراستهشدهبودآنچنانکهزیبایینحوبهو

زی از بیشتر آن ثروتمندی تاجر خانه درخت نظربهبایی

دیدهبود.اشایخانههکهچندیقبلازپنجرهشیشآمدمی

روی یالیدرختخهایشاخههزارانشمعرنگیکوچکبر

برهایرنگروشنبودندونمایشیاز هایشیشهگوناگونرا

 اتاقاجرا برایبرداشتنکردندمیپنجره دخترکدستشرا .

 از لحظههایشمعیکی همین در ولیکن کرد دراز کوچک

 کریسمسکمهایچراغتدریجبهچوبکبریتخاموششد.

دورتر پیوسته نورشان منبع که انگار شدند نورتر کم و نور

جاگشتندمی هاآنکهدخترکییتا با آسمانهایستارهرا

 شدهگرفتمیاشتباه دوخته آسمان به دخترک چشمان .

 او کردکهستارهانناگبهبودند. درایهمشاهده افتادو فرو

 گذاشت. برجا آتشین و روشن نواری سرش زودیبهپشت

دیگرخاموششدانگارهمزادمادربزرگمرحومشایهستار

دوست بسیار بزرگشرا دخترکمادر ولیکنداشتمیبود.

اوراازدستدادهبود.مادربزرگبرایشتعریفکردتازگیبه

ازآسمانفروافتدویاخاموششودآنگاهایهکههرگاهستار

 خارج وی جسم از همزادش انسان نزدشودمیروح به و

.پیونددمیخداوندمهرباندراوجآسمان

خارجساختواشجعبهدخترکچوبکبریتدیگریاز

برآن نیز روشنشود.ایهسمبادیارهدیورا جعبهکشیدتا

در او روشنساخت. اطرافدخترکرا لرزانی ضعیفو نور

نمود متصوّر کبریت کمرنگ روشنایی

مقابلش در وضوح بزرگشبه مادر که

نگرانبهمهربانویایستادهوباسیمای

مادر است. دوخته چشم بااو بزرگ

دخترکم،یصدای آهای گفت: بلند نسبتاً

من توهستم. با هرجا در منهمیشهو

ا خاموششدن با که دانم چوبیمی ن

 دیدگانتمحو همشوممیکبریتاز زیرا

امشدهزتنهادرتصوّراتتوآشکاریاینکن

 درختکریسمسزودیبهو و بریان غاز گرم، اجاق همانند

.گردممیناپدیدیالیخ

ازدیگریرایکیپسهاکبریتدخترکپیدرپیچوب

 کردمیروشن او خواستمی. شدن خاموش کاز هاآنامل

از بزرگ مادر که شود مانع بدینوسیله و کند جلوگیری

 چوب شود. محو وگداختندمیخوبیبههاکبریتکنارش

روشن روشناییلرزانساختندمیاطرافشرا بزرگدر مادر .

آنچنانکهدخترکآمدمینظربهزیباتروجوانترهاکبریت

هیچگاهاورااینچنینسرحالندیدهبود.مادربزرگباتأنی

جلوترآمد.اودخترکرامحکمدرآغوشگرفتوبهنوازش

سویبهختندوبهآرامییپرداخت.آندوکمکمدرهمآمیو

بخش لذت پروازی به زمین برفراز تا برخاستند آسمان

گر سرما، دیگر دخترک احساسبپردازند. را درد و سنگی

بهنزدخداوندرفتهبود.کردنمی طلوعزیرا بعدبا صبحروز

فرورفتگیکُنج در دخترکفقیر سرد و نحیف پیکر آفتاب،

اودیکساختمانودرکنار ماندهبود. گریدیواربزرگبرجا

شادابازیرنگ و یسَرزندگی نداشتینحهایگونهبر فش

یکول هایشلبن آخریننمودندیممتبسّم در دخترک .

کم خورشید بود. زده یخ شدّتسرما از کهنه لحظاتسال

رمقسالتازهازافقباالآمدهونورزردرنگشراباشرمندگی

 دخترک بیجان جسد پاشیدمیبر همچوناما دخترک

همجسم مرگای اثر در درحالیکه او بود. جایشنشسته بر

هنوزجعبهکبریتیرادراماکامالًخشکیدهوسختشدهبود

رادردستدیگرشایهیکدستوچوبکبریتنیمسوخت

فق دخترک بیروح بدن کنار از که اشخاصی ریداشت.

گذشتندمی همدیگر به وضعیتی چنین دیدن با :گفتندمی،

 گرمکند.خواستهمیدخترکبینوا استاینچنینخودشرا

 هاآنهیچیکاز دخترکآخریندقایقکهکردندنمیتصوّر

 است. گذرانیده چگونه اودانستندنمیهاآنزندگیشرا که

مادر مهر پُر و آغوشگرم در زندگیشرا لحظات واپسین

یبزرگشسپر اولین در و بههایثانیهساخته جدید سال

اتفاقاوبهاوجآسمانپروازکردهاستونهایتاًبهنزدخداوند

اندشتافته ادانستندنمیهاآن. دخترک لبخندیکنیکه با

■ .نگردمیهاآنزیباازفرازآسمانبه
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 «جیووانی سنت به هایی نامه» داستان کوتاه 
«صابرمقدمی»مترجم؛«بولوتقرهاوزجان»نویسنده



یککهشماشهربهنداشتمقصدراستشجیووانی،سنت

استنرگاوهایشهردیگرشناموکوچولوپاریسنامش

بیایم نمایندهعنوانبهخواستمنمیکهبودایندلیلشیک.

خصوصدرشهادتبرایکارالمللیبینکنفدراسیونویژه

کنمسفربرازیلیابهتنهاخیابانیکودکانجمعیدستهاعدام

کهنفریهفتگروهیکباسفرکهبودایندیگرشدلیل

بودآورزجربرایمزدنمیدلمبهچنگیهاآنبینبودن به.

تاجوکردهسفرهندوستانبهداشتمدوستحداقلآنجای

وگیاهیپوششباکهرامحلیبومیانوگنگرودمحل،

ببینمبودند،شدهسازگارآنجاحیوانات دلمآنبرعالوه.

آجرکوچکشانوظریفدستهایباکهکودکانیباخواستمی

ازدوختندمیفوتبالتوپوبافتند،میقالیکردند،میحمل

گردمبازکشورمبهآنازپسوشدهآشنانزدیک دوست.

خیابانی،کودکانقتلهایجوخهخودمچشمانباداشتم

نزدیکازراکودکانکنندهاستثماروبیرحمکارفرمایان

ببینم هایسیاستاینکنیمفکراگراستلوحیساده.

ازیکیبهجهانیانتوجهجلبآنازهدفکهاجتماعی

شدخواهدواقعموثردنیاستمعضالتترینقدیمی هربه.

اندازهبهانسانیگناهانکهکنیممیزندگیدنیاییدرحال،

اشککهدانیممیخوبویافتهجهانیجنبهمطلقفقر

کارگرتواندنمیامروزیمشکالتحلبرایریختنتمساح

.شودواقع

بهبودمگرفتهتصمیمکهبودهامدتجیووانی،سنت

کودکانآندرکهدیگریجایهریانودهلیسائوپائولو،

مراخدایانآخرلحظهدراماکنمسفرهستند،کاربهمحکوم

)بودندبازداشتهسفرایناز مردمکهبودمشنیدهخبرهادر!

شیوعنودهلیدروبابیماریوبودندکردهشورشبرازیلیادر

باوشروعاتفاقاتاینباهایمبدشانسیزنجیرهاگر.(بودیافته

مجبورچونبودم،راضیقسمتمازبازشدمیخاتمههاآن

مراسمدرراعزیزمهمسرباطنیممیلخالفبربودمشده

بگذارمتنهاشنبهمادران میانازداشتمسعیکهوقتی.

محاصرهراگاالتاسرایدبیرستاناطرافکهپلیسنیروهای

میاندرحتیاوبرسم،فرودگاهبهوکردهعبوربودندکرده

داشتحضورداغدارهایانسان رااوغلوبیگمنطقهازدحام.

تمام.کردمحرکتتقسیممیدانسویبهوگذاشتهسرپشت

بودماندهآنجاحواسموهوش ازتعدادیشدنپراکنده.

انتظارصفآتاترک،فرودگاهشاپفریقسمتدرگروهاعضای

فکرجیووانیسنت)فرانسهدوگلشارلفرودگاهدرطوالنی

بهباالآنازشماوشماستپایزیربزرگپاریسکهکن

بهپروازمنتظرپاییندرکهمسافرانیباوکنید،مینگاهشهر

رویخوابیدنمانندمشابهیسرنوشتهستنددنیاچهارگوشه

باالیترسناکوسیاهابرهای،(کنیدمیتجربهراهاصندلی

ندیدهحالبهتاکههاآذرخشبمبارانآلپ،کوههایرشته

دیگرهایرشتهتورینوشهرداخلناپذیرپایانتورهایوبودم

دادندمیتشکیلرابدشانسیزنجیراین مهماندارانچهاگر.

کردهاعتصابکارازاخراجوپاییندستمزدبرابردرفرانسایر

کمچیزیماازپذیراییدروبودندخوبیهایانسانامابودند

شمانرگاوهایشهرواردماجراپرسفریکازبعد.نگذاشتند

اتمامبرایگروهداخلزنانداشتمانتظارکههمانطور.شدیم

بهخیالبیهمگروهمردانوزدندمیلهلهگذرنامهکنترل

بودندنشستهمسافرانتماشای خارجیکشورهایبهورود.

پلیسبعدکمیراواقعیتاین.نیستآسانزیادهاترکبرای

آموختمنبهایتالیا وگذرنامهکنترلطوالنیصفازبعد.

.بودماانتظاردرایغیرمنتظرهاتفاقشمار،بیپرسش

بعد.بودیمشدهکالفهحسابیماوبودشدهگمهایمانچمدان

بوسیمینیها،چمدانمشخصاتدربارهتوضیحهاساعتاز

 corso deسویبهباالخرهبودآمدهمااستقبالبهکه

italiaunitaرادرونماندوهباآمیختهشادییک.افتادراهبه

پاوزهچزارهکناروبودمرسیدهتورینوبهباالخره.بودخراشیده

گفتمیکه راقلمدیگرنیست،کردارنیمگفتهصددو:

.بوداینجاپاوزهچزارهحداقل.شکستخواهم

۹

هاکانبازیتماشایبرایمنکهمیدانیجیووانی،سنت

نرگاوهایشهرتورینوبهترکمشهورفوتبالیستشوکور

آسانسوالکهپودشتیاپورودخانهتماشایبرای.امنیامده

.امنیامدهاینجابهنیزاستمتقاطعکلماتهایجدولاغلب
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حیاتوفوتبالمعماری،سینما،ادبیات،ازراایتالیامن

وتورینو،پیمونته،منطقههمبازاماشناختممیآنسیاسی

مردمانی.بودندمنبرایبزرگیسوالعالمتایتالیاییمردان

هایپیراهنهمگیبودمشدهروبروهاآنباباراولینبرایکه

بودندپوشیدهسفیدوسیاه سالمدسفیدوسیاهپیراهن.

بود۹۹۹۹تابستان متوجهتوانستیمیدقتکمیازپس.

یعنیشهراینفوتبالباشگاهدوازیکیپیراهنرنگشوی

کهکندادعاتوانستنمیکسیوبودهسفیدوسیاهیوونتوس،

هایپرچمبهحواسم.نیستندتیماینطرفدارانازمرداناین

اینبدهیتوضیحتوانیمیآیااینبرعالوه)بودسفیدوسیاه

نشانهعریضبلوارطرفدوهایبالکنرویرنگارنگهایگل

(چیست؟

مراسمهنوزشناختم،نمیراشمامنجیووانی،سنت

بودنشدهشروعبزرگداشت مراسمگرفتنسرعتبا.

الوصفیزایدهیجانباشهرنصف.شناختمراشمابزرگداشت

هایشانسانوتورینوازشناختمراشماوقتی.بودشمامنتظر

آمدخوشم شناختمراپروییکارمنوترکقارَنکهوقتی.

بهداشتنیدوستکمیگروهاعضایحتی)آمدجاکمیحالم

نیزراگروهراهنماییداوطلبانهقارَنمامترجم.(رسیدندنظرم

بازدیدتورینوهایخیابانهایکارگاهازکهوقتی.دادمیانجام

.آوردمیزبانبهرااستانبولکلمهسخنانشازجاییکردیممی

بزرگشاعرپرویی،داشتنیدوستولیبدقیافهکارمناما

معلوماتازچقدردانیدنمی.شناختنمیرانروداپابلوشیلیایی

بهمراکهدادقولمنبهوقتی.شدمحیرتزدهکارمنضعیف

خلوتهتلوcafe Elenaنامبهپاوزهچزارهپاتوقکافه

خاطربهرااوببردhotel romaنامبهاوخودکشیمحل

.بخشیدمنروداپابلونشناختن

خوبخیلیماجغرافیایوتاریخمعلوماتجیووانیسنت

است نیستبدمازندگانیوادبیاطالعات. وشعراءما.

بهیاشدهتبعیدهیازندانیخودکشوردرکهراهنرمندانی

شناسیممیخوباندرسیدهقتل هستمکشوریشهروندمن.

هایانسانوشدهوطنجالیبهمجبورآننویسندگانکه

اطالعات،اینمنواندرفتهزندانبهسالهادهآناندیشمند

برای!باشممیخودحاکمانمدیونهمکمیراهشیاریاین

خیلیمرانرودابهنسبتکارمناطالعیبیکهبودهمین

دربود،دیگریچیزمنمنظورجیووانی،سنت.کردشگفتزده

گشودمزمنمشکالترویبهمراچشمانکارمنواقع هیچ.

خودشاینکهبدونچونبرقصد،تواندنمیکارمنمانندکس

جاریاوهای¬رگدرالتینآمریکایخونشودمتوجهنیز

است pizzeria ristorante la frascaدرکهرقصیبا.

.رسانداثباتبهپیشازبیشراموضوعایندادانجام

زبانپنجبهتسلطباتواندنمیترکقارَناندازهبههیچکس

سرگذشتدرمنکهچونبگردد،رادنیاجایهمهدنیازنده

باریکقارَنودیدم،رااقلیتهایانسانتراژدیاوزندگی

غنایچهدارایآناتولیفالتکهدادنشانمنبهدیگر

.بوداینمنمنظور.استنظیریبیفرهنگی

قرارهایمنامهمخاطباینکهازشایدجیووانی،سنت

راپاوزهچزارهبودمنشناختهراشمااگر.کنیدتعجبایدگرفته

پاوزهچزارهردپایکهاوزلوتزرهمشاید.دادممیقرارخطاب

را،گورسلندیمهمشایدکند،میدنبالبومومرزایندررا

تورینوبولوارهایدرراشماحالهربهداند؟میچهکسی

بینسازمانآموزشمرکزدرهاایتالیاییکهوقتیشناختم،

راخودتصمیمبودندشماورودمنتظرصبرانهبیکارالمللی

نوشتهاگرنه،یاایدنوشتهچیزیحالبهتاآیادانمنمی.گرفتم

سلباوازراانسانقراروآرامنوشتنکهدانیدمیباشید

کندمی انتحارساحلدرگردششبیهسویکازنوشتن.

سویازاست،مخوفپرتگاهیکیآستانهبررقصیدناست،

ودریاهابهعزیمتوکوچکقایقیهایبادبانبرافراشتندیگر

وجودالینحلچیزیکاعماقدر.استخطرناکهایاقیانوس

دراعماق،دراماکشد،میخودسویبهمراکهچیزیدارد،

اعماقانتهای ازپسبنویسیدهماگرننویسید،توانیدنمی.

شودمیشروعنوازگذشتهمانندمدتی .هستمناراحتانگار.

کهسوالاینبهدادنپاسخشوم،میچنینداستانهرازقبل

نیستآسانهستمناراحتکسیچهدستازوچرا شاید.

سواالتاینبهجدیدهایپاسخیافتنبرایهمبرای

وجودبااینکهبرایهمشاید.شمابادلدردبراینویسم،می

.بکاهمایتالیادرامتنهاییازشما

۸

آفتابیبیرون.نگرممیشهربهخوداتاقازجیووانی،سنت

آلپکوههایرشتهباالیزابارانابرهایبعدکمیامااست

رنگبهپورنگوشدهشروعبارانبعدکمی.شوندمیجمع

زندمیالیوگل ایندرخودروزهچندتجربیاتازرااین.

دانممیشهر آراممگرفتندوشزنم،میقدماتاقمدر.

.کنممیعوضراایتالیاتلویزیونیهایکانال.دلخورمکند،نمی

شودخواندهتااستمنتظرمکتابازمملوکیفیک اگر.

اینزندگیتجاربپاوزه،چزارهزندگیهایمشغلهبتوانم

کافیبرایمبخوانمدیگرباریکراشهرایندربزرگنویسنده

برایپاوزهچزاره.خوانممیاولبهآخرازاینبارراکتاب.است

براینویسد،میبمیردبرتوحتیوپینتورلئون،ماننداینکه

بماندیادهادراینکهبرایزمان،مرزهایازفراترگفتنسخن
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قوهازتوانمنمیاینکهبراینویسم؟میچهبرایمن.نویسدمی

هاچهرهخاطربهبیابم،رهاییمعینزمانهایوهامکانجاذبه

نویسممینشدنیفراموشحرفهایو اعضایازبعضیحتی.

نیزبقیه.اندکردهپابرنوشوعیشبساطمجاوراتاقدرگروه

نه.کنندمیشناساییرابارتریننزدیکآدرسبروشوررویاز

کندنمیجذبخودبهمرابارنهونوشوعیشبساط در.

هستمتنهااتاقم زنممیسیگاربهعمیقیهایپک. شراب.

.کنممیمزمزهراامایتالیایی

تحملیغیرقابلآدمکهکنماعترافبایدجیووانی،سنت

ترتحملقابلغیربیشتررفتهرفتهکنممیاحساسهستم،

شوممی بیشترونویسممیبیشترخوانم،میبیشترچههر.

افزودهمننوشتنقدرتبراندازههمانبهکنممیزندگی

دیگرزیستن.شودمیترسختنوشتناندازههمانبهوشده

استشدهمنفردومستقلهنری سوءلطفاًجیووانیسنت.

دردارم،ایپرمشغلهزندگیمنهاخیلینظربهنشودتفاهم

دیگرجایبهجاییازسفرم،دردائمکنم،میزندگیآنکارا

جلسات،درزنم،میپرسهرابطهوقصههادهبینروم،می

کنم،میخیالپردازیخوانم،میداستانهاگردهماییوهاهتل

کاروزندگیادبیات،وزندگیبینکنممیسعینویسم،می

قهوهیوکسل،خیابانمثلجاهاییبه.کنمبرقرارتعادلنوعی

ومحصورمکانهایدولتی،اداراتساختمانانگورو،خانه

تنهاییدردارم،آمدورفتجمعیتپروآزادمناطقمتروکه،

هاییتنهاییوهاعشقخودبرایتنهاییپایتختدروپایتخت

دارم واست،ضرورینوشتنوزندگیبرایکهموضوعاتیو.

ها،عشقاینوداردوجودجاهمهمحیطاینکنممیفکر

.کنندمیتحریکرانوشتنبیقراریهاوهاکشمکشها،تنهایی

دربتوانرامشکلاینپاسخهمشایدچیست؟کمبودپس

کردجستجوفرویدطرفدارانعصبیحیوانمبحث اگر.

قصدکهکنم،خودکشیپاوزهچزارهمانندخواهمنمی

نوشتنباهمراهونوشتهزیستنباهمراهبایدندارم،خودکشی

.بیابمراخودمقدرسرنوشتوکنم،زندگی

هااینبرعالوهبینممیکنممیفکرکهاالنجیووانی،سنت

تورینودراینجاباراولینراایننویسم،مینیزانتقامبرایمن

فهمیدم باعثانتقاموکشمکشاحساسندارم،قراروآرام.

استمدتی.ببرمپناهسرنوشتوزندگیدامانبهمنشودمی

هر)استمشکالتحلبرایفضاییزندگیکنممیحسکه

ومشکالتهمانقدرنویسیمیچههرکنی،میزندگیچه

شودمیبیشترانسانبیقراری روحیتنگناهایرو،ایناز(.

درمانیخودنوعیرانوشتنمناست،مشکالتحلفضای

تنگناهایازراانساننتواندنوشتناگرخوب،بسیار.دانممی

.......دهددستازراخودجادوینوشتناگربرهاند،درونی

.بیندیشمموضوعاینبهپاوزهچزارهشهردرحتیخواهمنمی

راجدیدیداستاننوشتنبایدندارمخودکشیقصداگربله،

کنمشروع کافیاندازهبهرویاهاوانتقامحسمخالفت،.

هستندمنراهگشای اینبدهمانجامبایدکهچیزیتنها.

ندایبهونکردهیکدیگرفدایرازندگیونوشتنکهاست

دهمگوشقلبم چهمعشوقهیکعنوانبهزن،خوببسیار.

گذاشتم،تنهااستانبولدررااودارد؟داستانمدرجایگاهی

.گذاشتمتنهاجمعهمادرانمراسممیاندررااوکهگفتم

میاندرزنمگذشتم،میپلیسمامورانمیانازمنکهوقتی

وپنجاهصداوسربیوساکتکهکودتامفقودینهایخانواده

داشتحضورکردندمیبرگزارراخودگردهماییششمین

عکسدادننشانباهمسرموبرادرانپدران،مادران،)

برایصحنهاینداشتند،میگرامیراآنانیادخودمفقودین

نوعیجهانیانعمومیافکاربرایونشدنیفراموشمن

بودنشدنیفراموشرویارویی ازیکهردرحالهربه.

داردحضورزنشخصیتیکهایمداستان بدونزندگییک.

.نیستتصورقابلهرگززنبدونقصهیکوزن

۱

ازآمدیمشماشهربهکهایهفتهاولیناواخرجیووانی،

گذاشتهپازیرراایتالیاجنوبتاشمالازوشرقتاغرب

تورینوکهچهارaاتوباندرشدیدبارانیکشنبهروز.بودیم

کردغافلگیرراماکردمیمتصلونیزبهرا شهرداخلاز.

گذشتیممیالن وآلودمهتصویریکدرونازکهانگار.

بههاگاردریلامتداددرمابوسمینی.گذشتیممیدوردست

دادادامهخودراه .sebino،scalgilera،limena را......

دارناقوسکلیساهایباگذاشتیم،سرپشتبارانیروزیکدر

.بودقرمزهایسرامیکازهاآنبامپشتکههاییخانهو

.گذشتیمدیگرآلودمهتصویریکدرونازونیز،ازباالخره

وهاپلها،کانالگوندوال،هایقایقباکهاستشهریونیز

کندمیجادودهد،میفریبراانسانهایشآوازخوان اعضای.

وبودندکردهپررامحلیسوغاتفروشندههایفروشگاهگروه

گرفتندمیعکسوقفهبی ساعتیچندسفراینازهدف.

ازفیلمبرداریهایدوربینکردنپرسوغاتی،خریدبیشتر

ونیزشهرازایخاطرهبهکوتاهگردشاینتبدیلآن،مناظر

بود رویاییمانندونیزکهاستایندانستبایدکهاینکته.

استونیزدروندر پلهایرویکهجمعیتیبیندرحضور!

بناهایوکردهپررامارکوسنمیدانکردند،میگردشمعلق

کهونیزدلدرشدنگمکردند،میبررسیراسالهصدچند

زوایایکشفواندازدمیآزادهوایموزهیکیادبهراانسان
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دربیمانندیشوقوشورخودم،وهاانسانشهر،پنهانوپیدا

کنمغلبهآنبرتوانستمنمیهرگزکهکردمیایجادمن من.

دررااسارتوچارگیبیحسیکونیز.بودماوهامغرقاما

کردمیبیدارمن گروهاعضایمحاصرهدرهمونیزدرمن.

جمعاینبهسوسیالیستیکعنوانبه.نداشتمیاچاره.بودم

کردممینفرینولعناجباریگرایی ونیزجیووانیسنت.

آبزیرمدهنگامکهکهمنماینرودنمیآبزیرهرگز

!روممی

جنوابهتورینوراههایتونلازیکشنبهروزجیووانیسنت

راخودمرفتنهنگاماست،آمادهچیزهمهباراین.گذریممی

هادوردستدرمنمحبوبوعشق.زدمتوتونوغمشراب،به

بود پستالیکارتبهجنوامنظرهتورینوبهبازگشتهنگام.

.استشدهتبدیلقرمزبهآبیهایرنگآندرکهماندمی

سرپشترارفتمسیرهایموتورسیکلتوویالهاها،جنگل

گذاشتیم شهریبهجنواوکوهکنفرهادبهمابوسمینی.

داشتشباهتهاکوهمیانپنهان برابرازکهمناظریبا..........

.کردممیخلقزیباییهایپستالکارتشدندمیردچشمانم

ببردمنیادازراتوتواندنمیچیزهیچ....

شومهمفراموشاگرحتی

هستیجاهمهتو

هستیچیزهردرتو

.....بگویمسخنتوازچگونهدانمنمی

زمزمهراایترانه"هیچفرمانده"نامبهبوسمینیراننده

کردمی هستندخوابحالدروخستهبقیه. شعرخالفبر.

کردندفراموشمراهمهباالخرهترانه البتهخوشبختم،االن.

گذاشتخوشبختیآنرانامبشوداگر باراسرمدارماالن.

ماسکتوتون،شراب،.کنممیگرمامخریدهونیزازکهماسکی

کنندمیکاملرایکدیگرها،پستالکارتو هاصورتاگر.

هایصورتها،صورتاما!نبودهمهاصورتکبهنیازینبودند

یکنیازمندمجانیهایحساسیتوابتداییرفتارهایریاکار،

استپهناورقلبیومناسبصورتک وگستاخراخوداینبار.

تنهاوگستاخمنمانندتواندنمیکسهیچ.بینممیپروابی

دانممیکهزیرابیاویزد،زندگیدامانبهچنیناینوشده

.استمنجهنموبهشتتنهایی

۹

تردرستهیچ،فرماندهدربارهخواهممیجیووانی،سنت

چههرزیرا.کنمصحبتشماباهیچفرماندههایدشنامبگویم

کندمیتلطیفراافکارموسرگرممراباشد بقیهدرباره.

برخوردسیاههایسوسکاینباجاهمه)کنمنمیصحبت

بهترکنند،میایجادانساندرآوریچندشاحساسکنیم،می

هیچ،فرماندهدانممیکهجاییتا(.کنندگمراگورشاناست

هماناست،پاسترواایدننامبهاینیکاراگوئهفرماندهلقب

علیهبرنیکاراگوئهانقالبازبعدکهکنتراهاگروهرهبر

بردسالحبهدستساندینیستها راگروهمانمسئولناممن.

امگذاشتههیچفرمانده .آیدمیخوششلقباینازاواتفاقاً.

همشهریاستترکصافکاناشحقیقینامکهگروهفرمانده

درمادیماکهتلسوزیآتشحادثهکهاستافرادیهمان

هفتوسیآندرکهایحادثهزدند،رقمراترکیهسیواس

درآیسانبهجتوآلتیوکمتینمعروفشاعرانجملهازنفر

سوختندآتش درمادیماکهتلسوزیآتشکهموقعهر.

سایهآورممییادبهرا۹۹۹۸جوالیدومدرسیواسشهر

.کندمیسنگینیامچهرهبرشرمندگیوخجلتسنگین

برسدنظربهمتاسفوناراحتکههمچقدرهرامقیافه

.سازدمیجاریتازهزخمیازخونابههمیشه

حزبقدیمیاعضایازیکیهیچفرماندهجیووانی،سنت

استاعتماد فیاضتورحانشدهمنقرضطرفدارانازیکی.

استاوغلو استپرستوطندیگریکسهرازبیش. یک.

در.است...وفحاشخوراک،خوشمیگسار،باختهدلوعقل

زیبازنیبهتورینوهایپارکازیکیدرهایشگردشازیکی

قارَنازتورینوزیبایزناندربارهروییپرباوبودشدهخیره

)بودکردهسوال قهقههبودکردهاحساسراخطرکهقارَن.

زدهخشکشتعجبازکارمنبیچارهوشدهدورآنجااززنان

بود حدسحاالداد،میفحشخوشحالیوعصبانیتموقع(.

خودازواکنشیچهناخوشایندافرادواتفاقاتبرابردربزنید

گذاردمینمایشبه وفحشازراخودنصیبکهکسانی.

:بودندهاایناندگرفتههیچفرماندهناسزاهای

ها،آناندامها،آنپوششوهالباسعادی،رهگذران

پو،رودساحلامتداددرکنندهخستهوطوالنیهایگردش

غذاهایمالزیایی،کریشنانمداومهایتعقیبناگهانی،باران

.زنندمیقدمپارکدرخودسگباکهسالخوردگانیطعم،بد

.گرداندمیفیاتهایکارخانهدرراماکهکارفرمایینماینده

امنیتتامینوکارکنانسالمتیدربارهناکافیتوضیحات

رویکهمعروفهنرمندانتصاویرکارفرمایان،توسطشغل

تیمباختدربارهکهکارگرانیاند،شدهچسباندههاپیشخوان

گویند،میسخناروپاهایملتجامدرایتالیافوتبالملی

ازکنندگانبازدیدبهآشامیدنیآبدادنازکارگرانمضایقه

بهکههاییهندوانهونیز،درستدودادشبانه،بارهایکارخانه،

،لیریهزارپنجسیگارهایشوند،میفروختهقاچیصورت

کنند،میپیرویراهنماییمقرراتوقوانینازکهعابرانی

است،سبزیوگلازپرحیاطشانکههاییخانهرانندگان،
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قهوهگرفت،کارمنچشمهایازتوانمیکههاییدرس

واعرابها،بلغاریها،زنگباریکاپوچینوها،اسپرسو،

.......چیزهادیگروتلویزیونی،هایبرنامههایمجری

شود،میجاریتفازپردهانیازهیچفرماندههایفحش

بهشود،میشلیکهدفسمتبهکهتفازپردهانیک

ازوپاکراهاخالءوتنگناهاوکردهبرخورداشیاءوهاانسان

بردمیبین شنیدنصرفکهلحظاتیواسطهبهمنو.

بینارتباطیپلاوشود،میهیچفرماندههایجوکوهادشنام

پرراخودروحیتنگناهایوهاخالءاست،گروهاعضایومن

)کنممی آموزسمرکزمدیرانکهشامیدرهیچفرمانده.

یکبودنددیدهتدارکماافتخاربهکارالمللیبینسازمان

دنیامردمتمامبرایوآوردهجابهتشکروتقدیرسخنرانی

تشویقواردیوانهرااوماو.کردآرزودوستیوبرادریصلح،

کردیم سپریمنوالبدینروزهاتورینودرجیووانیسنت.(

شودمی بینممیکنممینگاهعقببهوبرگشتهکهوقتی.

وهیچفرماندههایفحششنیدنصرفکههاییزمان

کردهترتحملقابلوآسانرازندگیمانشدههایشخنده

.داردنیاززمانهفاشیستاینبهدنیاتمامو.است

راخودوقتاعظمبخشتدریسازغیربهجیووانی،سنت

)گذرانممیپوساحلکنار درکههاییدرساصلیموضوع.

وآموزشکنیممیتدریسالمللیینسازمانآموزشمرکز

بینسازمانتشکیلدربارهمیانایندرسندیکاهاست،تحقیق

سخنشوراییتصمیماتوالمللیبینهایمیثاقکار،المللی

.کنیممیبازدیدکارگریهایکارگاهازپیوستهوگوییم،می

دیدنازبودشدهحاضرمادرسکالسهایدرکهیوشیداشویا

ازنیابتبهکهترکیهگزارشاقتصادی-اجتماعیشاخصهای

کردتعجببودکردهدریافتگروه حقوقنقضگزارشاگر.

دربارهاگرکرد؟میچکاررسیدمیاودستبهمطبوعات

کودکانتعدادافزایشترکیه،درکارکودکانمشکالت

شودمیافزودهآنشماربرروزهرکهاستانبولدرخیابانی

راموضوعدویلآقایمثلآیاشد؟میچهگفتممیسخن

بودزدهایتالیابهانگلستانکهگلیبهرابحثوکردهعوض

زیرکودکانکردنکارکهدانیدمیآیادویلآقایکشاند؟می

ممنوعکجاوکیباراولینمشاغلازبعضیدرسالسیزده

آورد؟میشماذهنبهراچیزی۹۸۹۹سالوونیزآیاشد؟

شمابهمنگلهماینبفرمانیست؟مشکلی تنهاییبه!(

ساحلامتداددررویپیادهبرایکهکسانیتماشایمشغول

به.پردازممیهستندسواریدوچرخهمشغولیاآمده،بیرون

خودکانوهایقایقدرزدنپارومشغولکههاییآنتماشای

هستند نهیوامردانمنمیکهزبانیبهداردهاآنازیکی.

کندمی شکافدمیسرعتباراآبکانو. خورشیدکهوقتی.

رویدرختانسایهآیدمیبیرونابرهازیرازپیروزمندانه

افتدمیدرختانرویپواشعهوپورودخانه تماشایمشغول.

هستمدرختانباآببازی تماشایغرقراخودکهوقتی.

عبورزمانمرزهایازآیدمینظرمبهیابممیهادورست

مرزهایازکهشودمیفراهمزمانیمنروحیآرامش.کنممی

کنمعبورزمان برماتعقیبازدستزمانآنکهحال.

ازکهدوستییاخونیدشمنیکماننددانم،میدارد،نمی

آرامآرامونشسته،ماکمیندرگویدمیسخنهامصیبت

کند،میپرتابانسانحافظهوجسمسویبهراخودتیرهای

ها،کشمکشآنکاراریزبارانمانندبلکهتورینورگبارمانندنه

دلتنگیسفرها،ها،زنسکنه،ازخالیشهرهایفقید،دوستان

آیاجیووانیسنت)کندمیمانثارراهاتاراجوها،استیصالها،

است؟همیندیرینرسم گفتگوهاییازنیستخودمدست(.

مامردان.آیدنمیخوشمرساندمیلبشبهراانسانجانکه

خودمحدودزندگیباتالقدرخودروزمرههایاضطراببا

بهشودمیبدلوردهاآنبینکههاییحرفوزدهپاودست

.کندمیتبدیلسوزانجهنمیبهمرازندگیکلمهمعنیتمام

کنار،وگوشهدرکهراجانفرساییگفتگوهاینیستمقادرمن

رسمیغیرورسمیهایسازمانها،میخانهها،خانهقهوه

بدهم،ادامهشماشهردراینجا،درداردجریانترکیه

قابلهدایایلیستوکنم،محاسبهراسفرهایهزینه

کنمتهیهخریداری آرامراخودمسمومتیرهایهنوززمان.

ادامهزندگیجیووانیسنتوکند،میپرتابماسویبهآرام

سازمانآموزشمرکزمجهزوراحتدرسکالسهایدر.دارد

زنانووپاکستانالمسلمیناخوانباکارالمللیبین

تواماستراحت.هستیمصحبتمشغولاینیجریهفیمینیست

پیرامونبحثکناردرفاتحنصرتهایترانهبهدادنگوشبا

غرقراماهمهکشورمانآیندهوسوسیالیسمشریعت،

کندمیخوشحالی راپورودخانههایآبکانوهایقایق.

....امحافظه.رودمیجلووشکافدمی

شادیوعجیباندوهیکبینآیم،میعقبوروممیجلو

پیادهبرایهایشانسگباکههایایتالیایی.کنممیآمدورفت

شدنددوربودندآمدهروی دیگرنیزراسواراندوچرخه.

گویم،نمیسخنکارکودکانازاینبارچطور؟هابچه.بینمنمی

شهریراونیزحتیوتورینوکنممیصحبتهابچهازوقتی

)کنممیتصورکودکبی سیهزیبارویانچران،چشممردان.

کارگر،کودکانچرده، آقایبهدیگرگلیکهماین......

دویل چکمهجنوبیقسمتدرشناسممیمنکهایتالیایی!(.

داردقرار .بودایتالیاشمالقسمتدرمنماموریتمتاسفانه.
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ونیزومیالنوتورینو،جنوا، ثروتمندایتالیای. شقهدودنیا.

شوممیشقهدوهممنوشودمی بورسیامبرتوهمحاال.

داردنمیبرمنسرازدست نژاد،اینکشورها،سایرهمانند.

بلکهکندمیتقسیمراایتالیاکهنیستمذهبوزباندین،

بورسیامبرتوشنوی؟میمراصدایجیووانیسنت.استفقر

دورادنیادیگرکشورهایدیگرانکند،میشقهدوراایتالیا

شقهدوپورودخانهساحلکناردرمنوکنندمیشقه

.ماندمیفقیرایتالیایدرجنوب،درقلبموشوممی

.افکندسایهآمریکاخاکبرتاریکیهمبازجیووانی،سنت

.کنممیسپریراایتالیاوتورینودرخودشبآخریندیگر

مزمزهراامآبجوقوطیکهحالیدروکشیدهراسیگارم

بهخارجییک.زنممیقدماقامتمانمحلمحوطهدرکنممی

هستم؟عربآیاپرسدمیودهدمیسالموشدهنزدیکمن

کنممیتعجب اینبههایمسبیلوگندمگونقیافهازاگر.

نپرسیدهجابیهمزیادباشدرسیدهنتیجه .آیممیخودبه.

انتظار.گویممیاوبهراامشناسنامهاطالعاتسبکیخندهبا

اعتمادخیلیآنکهحال.کندمیتعجبونداشتهراپاسخاین

داشتنفسبه وکندمیدرازسویمبهایتالیاییسیگاریک.

ذهنمبهچیزیلحظهیک.آورددستبهرادلمکندمیسعی

وزیباپیرزنیآدانادورافتادهروستاهایازیکیدرآید،می

بزرگکودکچههرشود،میبزرگکودکیمیرد،مینجیب

مادربزرگباروزهدودنیایایندرکهآیدمییادششود،می

سخنیمادری،زبانحداقلمشترک،زبانیکبااشمرده

.شودمیمتاسفبیشترموضوعاینیادآوریباواست،نگفته

شروعبعدکمیکهعربیشبمراسمیکبهمراخارجی

تابیا،فقطبیا،کندنمیفرقی:گویدمی.کندمیدعوتشودمی

داریمآبجوبخواهددلت بماندجوابممنتظراینکهبدون.

رودمیوکشدمیراراهش قضایامتوجهجیووانیسنت.

منجیشماهستید،اینجاعزیزشمادانید،میشماهستید،

هستممنجییکدنبالبههممناکنونهستید،منطقهاین

وقتشدیگربیاییداستقراراگرکجایید،جیووانیسنت)

رسیده بهانسانباشدهمزودگذروکوتاهاگرحتی!(.

برسرزمینشهایانسانواقلیمهایش،ریشهجستجوی

زباندنبالبهنویسداستانیککهاستاینمثل.خیزدمی

گرددمیآنهایواژهومادری درها،دوردستدرهماکنون.

ومادریزبانام،گذشتهجستجویبهکودکیجغرافیای

امبرخاستهاممادربزرگی هویت،سوال،امافهممیرااین.

منبرایراخودمفهومرفتهرفتهفهمیدنحتیوهایمریشه

آنجاازمردکهجهتیازعربیآهنگصدایدهند،میدستاز

شودمیپخشتورینومعتدلشامگاهدلدربودرفته روی.

در.سپارممیهاآهنگایندستبهراخودونشستهنیمکتی

زبانهایتمامدرکهایقهقههزند،میقهقههزنیمقابلطرف

استیکساندنیای برجروشناییسرمباالیدرجایی.

basilicadi supergaازپورودخانهکند،میخودنمایی

پیچیدهگوشمدرکهایقهقههصدایوکندمیعبوربرابرم

.کندمیجداشودمیپخششبدرکهموسیقیجذبهازمرا

صدایکشد،میزبانهآسمانسویبههاشعلهاثناء،همیندر

 monumeno aدر.کندمیهمراهیراهاشعلهسوتوهورا

vittorio emanueleًاینکهمثل.اندزدهآتشراگاوحتما

جیووانیسنتشدیدواردباالخره سنتباشکوهیدخیلی.

جیووانی هنوزبودیممنتظرشکهآنکسوآمدیدباالخره!

پسنادان؟وبدقیافهپروییایبنیتز،کارمنایکجایی.نیامد

cafe Elenaبهرامابودقراربودی؟دادهکهقولیآنکو

.....برسانیراخودتبودقرارببری،

آلودگلچنینهمیشهپورودخانهآیاجیووانی،سنت

همبازتنهاییداشتند؟بوییچنینسنجددرختانشد؟می

.نیامدآمدمیبایدآنکهاماآمدیدشمابود؟بدیچیزچنین

هستمتنهاییهمشهریتورینودرهمباز سنتایآه.

■ !آهجیووانی،
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«زهراتدین»مترجم؛«آلیسمونرو»سندهینو

 

تامطمئنشوندگرفتندیمافرادمرتببانیتاتماس،اوایل

،کمکندینمکهزیادافسردهنیستوخیلیاحساستنهایی

نمی نمیغذا مشروب زیاد یا خورد مشروب)نوشد. آنقدر او

الکلخوردیم مصرف که بودند کرده فراموش بسیاری که

افسردهچندان،کردیمنیتاهمهراآسوده(برایشممنوعشده

نظرنمی طورحواسشرسید،به به حتی و بود جایش سر

 نظر به هم خوشحال میرسیدیمغیرعادی همان. با گفت

هآذوق میای سر فعالً دارد وکند،که کافیست دارویشهم

نامه میبرای که تشکری خانههای در تمبر بنویسد خواهد

 .دارد

اوصمیمیهاآنالبته بودندکهکمیبا متوجهاحتماالًتر

ونهخوردیمشدهبودندکهاینطورنیستواونهزیادغذا

یهانامهجواب اوحتیبهخودشزحمتدهدیمتسلیترا .

بود دورترزندگیمینداده کسانیکه تاکردندخببه دهد ر

حتیبهزنسابقریچاوهایتسلیتکمترشود.تعدادنامه

باهمقطعیباًتقرکردوبرادرریچکهکهدرآریزونازندگیمی

هر بود. نداده خبر بود، سکوتیا توینوا و بودند کرده رابطه

توانستندبفهمندکهمیهایلیخبهترازهاآناحتماالًچندکه

 .راسمعزاداریبرگزارنکندچراتصمیمگرفتهم

رودمغازهابزارفروشی.حدودساعتدهریچگفتهبودمی

هایحیاطرارنگبزند.اماتاخواستنردهصبحبودوریچمی

هایشسمبادهزدنراشروعکردهبودسمبادهکهنهتویدست

تکهتکهشدهبود.هنوزآنقدردیرنکردهبودکهنیتانگران

نر روی ماشیندهشود. که فروشی ابزار مغازه هایجلو

چمن بود. مرده و شده خم بود کرده حراج حتیزنیشرا

فرصتنکردهبودکهواردمغازهشود.هشتادویکسالشبود

فقطگوشراستشنمی دکترهمانوسالمسالمبود، شنید.

نیتاحاال یکهفتهقبلازمرگاورامعاینهکاملکردهبود.

هایناگهانیشنیدهبودکههاییازمرگقدرداستاندیگرآن

چطور بود گرفته نشانهیاد که را آخر کامل معاینه این

می بهنظرمبهترسالمتیکاملریچبودتوضیحبدهد. گفت:

 .دکترنروداصالًاستآدم

تربودوصمیمیهاآنالبتهفقطبهدوتاازدوستانیکهبا

 کرولهمفهمیدندیمحرفشرا ویرجیو بود. گفته اینرا

ش بودند؛ خودش دوستانسن داشتند. سال دو و صت

زنندهمیجوان و ناجور دانستند.ترشاینطورحرفزدنرا

کسبهخودشنیتاحسابیشلوغبود.البتههیچاوایلدوروبر

مراحلبهبود مراسمعزاداریو درباره نیتا با که جراتنداد

ند،امانیتاهرلحظهنگرانبودکهاینسراینروانیصحبتک

ینترسادهوینترارزانبازشود.بهخصوصوقتیکههاصحبت

هیچ بدون را ریچ و داد سفارش تابوت جای به را جعبه

تشریفاتیدرحیاطخانهدفنکرد.حتیمسئولکفنودفن

قانونی ایراد رفکرکردشایداینکار و او یچداشتهباشداما

یکسالقبلدراینموردپرسوجوکردهوتصمیمشانرا

بودند؛ نیتادرگرفته تشخیصسرطان که زمان همان واقع

 .قطعیشدهبود

می مینیتا باید کجا از منگفت: از قبل او که فهمیدم

 .رودمی

عزاداریسنتی مراسم برایریچ نداشتکه انتظار کسی

می فکر همه اما کبگیرند. مراسمکردند یک کم دست ه

امروزیبرایشبرگزارشود.درستایشزندگی.موسیقیمورد

میاشعالقه دسترا میگذارند؛ را دیگر یک وهای گیرند

مدحزندگیریچمیداستان وهاییدر شوخطبعیگویند با

دمدمی از دمدمییادی و او اهمیت اشتباهاتکم و مزاجی

می بودنش کارمزاجی همان بودکنند. گفته ریچ که هایی

زنند.برایهمینهمهچیزخیلیخصوصیحالشرابههممی

برگزارشدوخیلیزودهمدوروبرشخلوتشد.بااینکه

کهنگراننیتاهستنداماویرجیوکردندیمهنوزبرخیادعا

گفتندکهاگرفکر تنها نگفتند. اینکندیمکرولاینرا به

 مجبورهاآنوست.ایکخودخواهاحمقافتدیمزودیازپا

نیتابهطربکهبایکشوندیم بیایندونجاتشدهند. ودکا

 اینطور که شودینمگفت هرچند لحظهدانستیم، هر

بهارسالگذشتهشیمیدرمانیکردهممکنستازپادربیاید.

بود خفته مرحله سرطانشدر حاال و -بود چند یقاًدقهر

فقطمیدانستینم یعنیچه. معنیشاینخفته دانستکه

بههرحالبرایکامالًنیستکهسرطانش ازبینرفتهاست.

تا و کبدشبود اصلیدرگیر عضو بود. خوبنشده همیشه

می رعایت غذاییشرا رژیم که سنگینوقتی غذای و کرد

نمینمی اذیتش کردخورد یادآوری دوستانش به نیتا کرد.

 .تواندبنوشدچهبرسدبهودکانمیحتیشرابهم

صبحزودازاوریچماهژُونمرد.حاالوسطتابستاناست.

می بیدار دمگیردیمدوششود،خواب که لباسی هر و

می بیاید دستش اما میحتماًپوشد. لباسحمام و کند

میمی مسواک و کمیپوشد دوباره که را موهایش و زند
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می شانه موروییده شقیقههایکند. وروی خاکستری اش

لب به است. وهایشرژلبمیموهایپشتسرشسیاه زند

آینهدرکشد.ابروهایشراکهحاالخیلیخالیشدهمدادمی

همیشهدوستداشتکند،بارضایتبههیکلخودشنگاهمی

می احساس باشد. داشته متناسب باسن و باریک کندکمر

است همینطور را این هرچند الغرداندیمهم بیشتر که

 .تاخوشانداماستیمردن

؛اطرافشپرازکتابرودیمدرکاناپهبرزگوراحتشفرو

 استییهامجلهو هنوز قهوههاآنکه جای به نخوانده. را

بزرگشجرعه لیوان از رنگیآهسته کم کوچکچایی های

گیاهیمی زمانیفکر نمیکردیمنوشد. بدونقهوه ندتواکه

کهدرواقعفقطدوستداشتهفهمیدیمزندگیکند.اماحاال

هایشبگیردتاآمادهبرایکارهایلیوانبزرگداغرادردست

 .هرروزششود

رازمانیکهبازناولشبتخانهدرواقعخانهریچبود.آن

هفتهزندگیمی فقطآخر بود قرار بود. خریده بیایندکرد ها

رشراببیندوبروندشهر.دوتااتاقخوابجاوزمستاندآن

داشت بزرگ آشپزخانه یک و مرکز کوچک تا مایل نیم و

خیلیزودریچشروعبهتعمیرخانه اما خریدفاصلهداشت.

کرد،نجارییادگرفتودوتااتاقخوابجدیدیکطرفخانه

ساختوطرفدیگریکحمامویکاتاقکاربرایخودشو

لیخانههمیکسالنبزرگبایکآشپزخانهبازدرفضایقب

واتاقغذاخوریواتاقنشیمنساخت.

نمی که بود بتگفته هابتدا چه برای ریچ مچنینفهمد

کمخرابه اما خریده، عالقمندایرا خانه تعمیر به هم او کم

دوستداشتومشغولش همیشهکارهایعملیرا شدهبود.

اسنجاریمثللباسریچخرید.کرد.حتیبرایخودشلبمی

شکها؛کتابآشپزیداشتبالخرهاوهماحتیاجبهسرگرمی

خرهمنتشرشدهبود.هفتسالنوشتنشطولکشیدهبودباال

همانموقعکهبتداشتبههمهیباًتقرهابچهنداشتند.آن

نجارمی دستیار عنوان به زندگی در نقششرا بالخره گفت

بسیار کردهوکارمشترکاووریچرا بههمنزدیکترپیدا

ثبتنام دفتر در نیتا بود. شده نیتا عاشق ریچ است، کرده

می درس وسطی قرون ادبیات ریچ که کاردانشگاهی داد

نخستینبارمی ارهوبازیکردندمیانخاکیکهعشقکرد.

اتاقخواباصلیخانهتکهچوب بود قرار که هایاتاقیبود

تعطیالتآخرهفتهکهبتدریکشودوسقفبلندیداشت.

اتفاقیآن گذاشتهبود.جاجاشهربود.نیتاعینکآفتابیشرا

توانستکردنمیچیزرافراموشنمیبتکهخودشهرگزهیچ

کندنیتابدونقصدونیتیعینکراجاگذاشتهباشد.باور

 بهراهآیدیمبهوجودهازمانآشوبیکههمیشهاینجور

و دردناکیکهسببشدبتبهکالیفرنیا آشوبتلخو افتاد.

برود؛ آریزونا به آن ریاستدانشگاهپساز پیشنهاد به نیتا

ریچ هنرنشود. ریچرییسدانشکده بدهدو ازاستعفا زودتر

لباس فروخت. بازنشستهکردوخانهشهررا موعدخودشرا

کمکنجاریبتبهنیتانرسیدامانیتاکتابآشپزیبترادر

نظمی بی و شلوغی بحبوبه خواند.همان ساختمان کارهای

می آماده حاضری رویغذاهای پیاده و طوالنیکرد های

جدیدراپیداوجاهایکردیمرفتواطرافخانهگردشمی

بهجایگلدانچیدووگلسوسنوهویجوحشیمیکردیم

قوطی رنگمیدر زندگیشباهای که وقتی بعدها گذاشت.

اینکهنقشزنجوانریچسروسامان از بهگرفتهبود تردو

کشید.نقشدخترخندهروچابکهمزنراداشتخجالتمی

آدمآمد.درواقعمیوچاالکبهظاهرسادهخیلیهمبهاون

جدی نسبتاً و بود همیشهخشنظاهراًای و بود خجالتی و

هایانگلیسراهاوملکهمراقبرفتارشبود.اسامیهمهشاه

هایسیسالهراحتیازآخربهاولوتاریخجنگدانستیم

میگفتیم خجالت غریبهکشیداما هرگزجلو و برقصد ها

 .بامباالبرودنتوانستمانندبتازنرد

صنوبربودوطرفدیگرخاکریزیکطرفخانهردیفیاز

ایهگاهچندهفتگذشتینمریلآهن.زیادقطارازخطآهن

میانریلگذشتیموازآنریلهاطرفیکقطارازآن ها.

وقتیکهداشتزمانیائسهشدننیتا بود. روییده علفهرز

جاسرریچگذاشتهبودکهآنبارآنقدرسربهیکرسیدیمفرا

بازیکردهبودند.البتهنهرویخودریلبلکهرویباهمعشق

کنارریلروییدهبودوبعدبااحساستکهکوچکچمنیکه

 .خرسندیازخاکریزریلپایینآمدهبودند

نشستبادقتوهرروزصبحوقتیکهرویصندلیشمی

 جاهایی به میحوصله فکر نبود آنجا ریچ درکه ریچ کرد.

کوچکتر بیماریحمام داروهای و اصالح وسایل هاینبود،

آمددوربریزدشانهنوزدرحماماهمیتریچکهدلشنمیکم

رفتهمکهفقطگاهیدروانآنمیتربزرگحمامدربود.

در ترقلمروریچآشپزخانههمکهاینسالآخریبیشنبود.

بود معلومشده آننردهانبود. ایوانبا هاینیمهستکهدر

سمبادهخوردههمنبودتایواشکیازپنجرهتورانگاهکند،با

اینکهنیتاروزهایاولممکنبودوانمودکندکهآمادهاست

 .هرلحظهکسیازپنجرهسرکبکشد

اماازمیاناینهمهجاهاییکهریچنبودباورکردنخالی

رفتوتربود.اوایلنیتابایدمیقکارشازهمهسختبودناتا

می باز را میدر و کامپیوترکرد کاغذها، انبوه به و ایستاد
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پوشه هاییکهریختهبودندوکتابجاهاییکههمهخاموش،

کرد.اماحاالهاراپرکردهبودندنگاهمیبازرویمیزهاوقفسه

می ودیگر جایشبنشیند سر مجسمتوانست را اتاق فقط

.کند

یکروز میبالخره اتاق وارد کارباید نظرشاین به شد.

کردکهآخراشبود.هیچگاهفکرنمیحملهبهمغزشوهرمرده

گاهیاستواروکارآمداینطورشود.ریچهمیشهبرایشتکیه

همیشهبی نیرومندکهنیتا قویو موجودیآنقدر دلیلبود،

آخرسالرازخودشعمرخواهدکردودرتکردبیشفکرمی

یکواقعیت بلکه نبود، هردوشانیکفکر نظر به این دیگر

 .بود

انباریکهدرهمهسراغانباریمیپیشاز زیرزمینرفت،

آن خاکی کف روی بودند. وساخته بودند گذاشته تخته

آنپایینهیچایهپرد بود. پوشانده را عنکبوتپنجره تار از

هاینصفهرنگنبودکهنیتاالزمداشتهباشد.پرازقوطیچیز

اندازه در تخته و تیر و ابزارهاییکهریچبود هایمختلفو

دور باید را بیشترشان اما بودند استفاده قابل برخی

درزیرزمینراانداخت.ازوقتیکهریچمردهبودفقطیکبارمی

ودآنهمبرایاینکههایشپایینرفتهببازکردهبودوازپله

که خیالشراحتشود و چراغیروشننمانده مطمئنشود

استیبرچسبداندجعبهفیوزهاکجاستورویهرفیوزمی

دهدمربوطبهکدامقسمتخانهاست.وقتیکهکهنشانمی

باز آشپزخانه به که را زیرزمین در مثلهمیشه آمد بیرون

همی ریچ کرد. قفل آنرا و بست عادتششد این به میشه

کندازدیوارسنگییافکرمیحتماًگفتکهخندیدومیمی

ازآن پریهمبهزور گذرندیمآنپنجرهکوچککهجنو

 .اندازدموجودیخواهدآمدوزندگیشانرابهخطرمی

انبرایشراحت از که بود حداقلبسیارتر کند، باریآغاز

ازراحت رتر هر نیتا کار. مرتبمیاتاق تختشرا ووز کرد

می جور جمعو را خانه پاشجزییآشپز اماریختو کرد،

تمیزکردنهمهآنخانهبزرگازتوانشخارجبود.بهندرت

رارباییروییخچالتوانستیکتکهکاغذیاعکسآهنیم

اندازد؛چهبرسدبهقوطیپرکهرنگورویشرفتهبوددوربی

کهاووریچازپانزدهسالپیشازسفرهایایرلندیازسکه

بهنظرشتماماشیا بودند. خانهجزئایرلندآورده خانهء یاز

 .شدهبودندواهمیتمرموزیداشتند

آنهرروزنزدیکغروبکرولیاویرجیتلفنمی کردند،

کهبهنظرشانتحملتنهاییبرایاوغیرممکنبود.بهزمانی

بیروناشخانهگفتکهحالشخوبستوبهزودیازهامیآن

فقطکمیمی کتابوقتمیآیدو کمیفکرکندو خواهدتا

 .بخواندوبخوردوبخوابد

می جزدرست به دراینگفت که مطالعهاصالًواقع

مینمی صندلیش روی کرد. کتابنشست اطرافشو هایش

نمی باز را کدام هیچ الی حتی اما بودند پال کرد.پخشو

می ریچ و بود خوبی خیلی خواننده خاطرهمیشه به گفت

توانستهمینهمکهشدهنیتاهمسرمناسبیبرایاوست.می

ساعت و بهبنشیند وکاری بخواند کتاب نداشتهها ریچ کار

حتینصف دیگر اما رباشد. همنمیصفحه آخرا توانستتا

.بخواند

آنکتاب یکخواناز تنها هاییهمنبودکهیککتابرا

 "برادرانکارامازوف"باربخواند، "آسیابنهرفالس"، کوه"،

رابارهاوبارهاخواندهبود.کافیبود"هایکبوتربال"و"جادو

کتاب این از آنیکی فصل یک به نگاهی تا بردارد را ها

تاوقتیکهتوانستجلوخودشرابگیردودازد،دیگرنمیبیان

نمی دوباره انتها تا ابتدا از را زمینخواندکتاب را آن

آمد.همیشههایمدرنهمخوششمیگذاشت.ازداستاننمی

میداستانمی اینکه از بعضیخواند. میشنید گویندکهها

اززندگیواقعیستلجشمی داستانفرار حتیگاهیگرفت.

می بحث حرارت واقعیبا زندگی درحقیقت که کرد

کمبیشترازشود.امااهمیتزندگیواقعیکمفرارمحسوبمی

 .آنشدکهبتواندربارهآنبحثکرد

از حاالناگهانبهطرزعجیبیهمهحسخواندنشرا اما

به و نبود ریچ مرگ خاطر به فقط شاید بود. داده دست

خودش خفته میمریضی فکر داشت. ربط اینهم که کرد

وبهزودیجادویخواندندوبارهسراغشاستیموقتتغییر

می داروها اثر که وقتی درمانکامالًآید؛ و برود بین از

.تمامشودطوالنیشسرانجام

 .شداماانگاراینچنیننمی

پاسخپرسگاهیتالشمی در وجویشخصیخیالیکرد

 .چنینشدهاستتوضیحدهدکهچرااین

 .بسیارگرفتارم -

 گویند.گرفتارچهکاری؟اینراکههمهمی -

 .توجهکنمبایدخوب - 

 بهچی؟ - 

 .ستکهبایدفکرکنمامنظورماین - 

 موردچی؟در - 

 .مهمنیست -

همیشگیش صندلی در مدتی که این از پس روز یک

،بایدبلندگرماستنشستهبودبهنظرشرسیدکههوابسیار
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خواستبرقاضافهکرد.یااگرمیشدوپنکهراروشنمیمی

کندتابادتوانستیممصرفنکند باز عقبرا و درهایجلو

درخانهکورانوهواراخنککند.درجلووزیدیمکهمالیمی

خانهراکهبازکردپیشازاینکهباریکهنورصبحازالیدر

 .ایجلونورراگرفتهاستکلتیرهبتابد،متوجهشدکههی

پشتحفاظتوریبستهایستادهبود.مردجوانیبیروندر

نمی گفت: درمرد زنگ دنبال بترسانم. را شما خواستم

یهکوبمی انگارایهگشتمیا اما زدم انگشتبهدر با چیزی.

.نشنیدند

 .نیتاگفت:ببخشید

-  بیندازم. فیوزتان جعبه به نگاهی ممکنستباید اگر

 .راهنماییمکنید

نیتاکناررفتتامردبیایدداخل.یکلحظهطولکشیدتا

 .یادشبیاید

کنمتابتوانیدست.االنچراغراروشنمیادرزیرزمین -

 .ببینید

کفش پشتسرشبستوخمشدتا را هایشرامرددر

 بیاورد.بیرون

 .الزمنیست.هواکهبارانینیست- 

.بههرحالامکردهشایدهمبارانبیاید.مندیگرعادت-

 .ماندگلهمکهنباشدردگردوخاکمی

رفتچونمی آشپزخانه به مردنیتا زمانیکه دانستتا

 .تواندبرودرویصندلیشبنشیندآنجاستنمی

چهکمی بیاید: بیرون مرد تا کرد باز را زیرزمین در بعد

 شد؟دیدید؟

 .بله -

 مینیتا خروجی در طرف به مرد همراه کهداشت رفت

سرشقطعشد.برگشتودیدکهمتوجهشدصدایپایپشت

 .آشپزخانهایستادهاستدرمردهنوز

 دارید؟چیزیبرایخوردن -

چیزیدرصدایششکستهییگوصدایشتغییرکردهبود،

درمی نیتافکرکرددارداداییککمدینناالنرا آورد.بود.

جواند بود کرده خیال اول که هم قدرها آن مرد که ید

کهدررابازکردهبودفقطیکهیکلاستخوانییزماننیست.

دیدکهبازد.اماحاالمیدیدهبودکهدرنورصبحسیاهیمی

ستکهپسراترازآنهیکلششکستهاستیاستخواناینکه

اماخوشمشرببهزیرسرجوانیباشدوالغریشظاهرآدمی

است. داده او به بیرا و کشیده باصورتش بود احساس

آمیزیداشتکهبهنظرچشمانیبرجستهوآبی.نگاهشیطنت

 .کندیمرسیدبههمهاینطورنگاهمی

نمیمیآخرگفت: دارم. حاالدانیدمنمرضقند تا دانم

می را اماکسی نه. یا باشد داشته قند مرض که شناختید

بخورم.فوراًشومبایدتشمنهنگامیکهگرسنهمیراس غذا

.بایدقبلازاینکهبیایماینجاریزدیموگرنهاوضاعمبههم

 نداردبنشینم؟یاشکالنبود.امگرسنهخوردماماخیلیغذامی

آشپزخانه میز پشت بگوید چیزی نیتا که این از پیش

 .نشست

 قهوهدارید؟ -

 هی.دوستداری؟چایدارم.چایگیا-

 .البته.البته-

به یکپیمانهچایدرصافیریختودوشاخهکتریرا

 .برقزدودریخچالرابازکرد

مرغ  تخم چندتا ندارم. خوردن برای زیادی چیز گفت:

گاهینیمرودرست میکنمیمدارم، سسگوجه با خورم.و

می که دارم هم انگلیسی مافین برادوستداری؟ یتانتوانم

 .گرمکنم

 .کندانگلیسی،ایرلندی،اکراینی.فرقینمی-

همماهیتابهشکستوباچنگالکمیدرچندتاتخممرغ

زد.ازکابینتبشقابوکاردوچنگالبیرونآوردوجلومرد

 گذاشت

و برداشت را بشقاب بشقابمرد چه گفت: و کرد نگاه

 .قشنگی

شکستنبشقابهمینکهنیتاطرفاجاقبرگشتصدای

 .بلندشد

گفت: بود کرده تغییر دوباره صدایش که !یوامرد

 .ببخشید

 .:ببینیدچهکارکردمبودتهاجمیشدهصدایشخشنو

 .اشکالیندارد -

 .دانستکهتویدردسرافتادهاستامامی

 .ازدستمسرخورد -

یکبشقابدیگردرآوردوپشتسکوآشپزخانهنشستتا

هاگرمشدند.رویتخممرغسسدهشدومافینتخممرغآما

 .ریخت

شکسته چینی تکه یک زمین روی از و شد خم مرد

تکه نیتابرداشت. وقتی بود. تیز سرش بود برداشته که ای

بشقابراجلویشگذاشتمردنوکتیزچینیشکستهراآرام

کوچکخونابتداجداازیهاقطرهرویبازویخودشکشید.

زخم از بازویشهم روی خون از خطی بعد و زدند بیرون

.انداختند
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اینشیرین -  ست.اکاریمننگراننشوید،طورینشده.

 .اگرجدیبودسسگوجهالزمنداشتیم

تکه نیتاهنوز بودند. زمین روی بشقاب شکسته های

برگشتوفکرکردکهجارودستهبلندشراازکمدنزدیکدر

 .ازویشراگرفتپشتیبردارد.امامردب

 .بنشینید.بنشینیدهمینجاتامنغذایمرابخورملطفاً -

تخم نشانداد. بهاو بلندکردو سپسبازویخونیشرا

بازمرغ دهان با خورد. را همه و الیکیکگذاشتو را ها

 .جوشیدجوید.کتریمیمی

 ایدرفنجاناست؟مردگفت:چایکیسه

 .امگذاشتهبله.برگچایبرایت - 

 .خواهدبرویسراغکتریتکاننخور.نمی - 

.آبجوشراازرویصافیدرفنجانریخت

 دهد.فقطهمینراداری؟مزهکاهمی -

 .بله.ببخشید -

داری - را فقطهمین اگر ببخشید، نیستبگویی الزم

کردیکهمنفکرشهمنمیاصالًفقطهمینراداریدیگر.

 .بیایماینجاوبخواهمفیوزتانرانگاهکنم

 .کردمنیتاگفت:خوبنه.فکرشرانمی

 ای؟ترسیده -

نیتافکرکردکهبهترستپاسخیجدیبهپرسشاوبدهد

 .کندوفکرنکندکهداردتهدیدشمی

بیشنمی - بهنظرم خوردهدانم. باشم.ترجا ترسیده امتا

 .دانممین

اصالً - اصالً، بهتوتجاوزخواهمینمالزمنیستبترسی.

 .کنم

 .همچینچیزیبهفکرمهمنرسیدهبوداصالً -

هیچوقتنبایدالبتهیکجرعهازچایشرانوشیدوگفت:

همهبهخاطراین کهخانممسنیهستیخیالتراحتباشد.

هوگربهوپیرزنبچهابرایشانشود.بعضیپیدامیجورآدمی

بهانهنمی منفقطازوپیرمردفرقیندارد. امامننه. گیرند.

دوستشداشتهبرمیممعمولیشلذت یکزنخوبکه با ،

 .باشمودوستمداشتهباشد.خیالتراحتباشد

 .نیتاگفت:ممنونکهگفتی

 .راباالانداختاششانهمرد

 آنماشینشماستبیرون؟ -

 .رماستشوهماشین -

 شوهرت؟کجاست؟ -

منرانندگینمی - میمرده. بفروشمخواستمآنکنم. را

 اماهنوزفرصتنشده.

 .چقدراحمقبود،چقدراحمقبودکهاینرابهاوگفت

 است؟۹۱۱۱مدل -

 .بله.کنمیمفکر -

می - کردم فکر شوهریکلحظه جریان این با خواهی

منفوریالبتهفریبمبدهی. هاکهزنفهممیمبیهودهاست.

شومکنندیانه.همانلحظهکهواردخانهمیتنهازندگیمی

دانیآخرینبارکیباآنرود؟میفهمم.غریزه.پسراهمیمی

 رانندگیکرده؟

 .جون.همانروزیکهمردامهفده-

 بنزیندارد؟ -

 .داشتهباشدکنمیمفکر -

-  پیشاز خیلیخوبست.اگر باشد کرده پر آنرا مردن

 سوییچشراداری؟

 .دانمکجاستهمراهمنیست.امامی -

 .باشد - 

تکه از یکی به و کشید. عقب را چینیصندلیش های

شکستهخورد.بلندشدوسرشراباحالتیازتعجبتکانداد

 .ودوبارهسرجایشنشست

بنشینم.فکرکردماگررود.بایدیکدقیقهسرمگیجمی - 

 .شوم.الکیگفتممرضقنددارمیکچیزیبخورمبهترمی

 .نیتادرصندلیشجابهجاشدومردازجایشپرید

آنقدرحالمبدنیستکهنتوانم -  ازجایتتکاننخور.

 .امبگیرمت.فقطازشبتاصبحراهرفته

 .چرابیاورمییخواستمبرومسومی -

-  تاصبرکنتا ازکنارخطآهنآمدم. وقتیکهبگویم.

 .رسیدمحتییکقطارهمنیامداینجا

 .گذردیمبهندرتقطارازاینجا -

خوب.بعضیازشهرهاراازداخلکانالآبیاربسبله. -

دورزدم.بعدهواروشنشدومنهنوزحالمخوببود.بهجز

عبورکنمکهبهاینکهمجبورشدمکهیکجاازتقاطعجاده

تندیدویدم.بعدپایینرانگاهکردموخانهوماشینرادیدم

توانستمماشینپدرمراهموباخودمگفتم:خودشاست.می

 .عقلدرسردارمایهبردارماماهنوزذرد

می بپرسدکهچهکارنیتا او دانستکهمنتظرستکهاز

تربداندچهکمدانستکههرکردهاست.اماازطرفیهممی

 .ستابرایشبهتر

بودبهبعدبرایاولین اززمانیکهمردواردخانهشده بار

ماجرا این هیجان طور چه که کرد فکر کرد. سرطانشفکر

 .ذهنشراازفکربیماریآزادکردهاست

؟زنیچرالبخندمی -



 

 0514 شهریورماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |شصت و یکم شماره 001

 زدم؟دانم.لبخندمینمی -

-  داری. دوست داستان نظرم یکمیبه برایت خواهی

 داستانتعریفکنم؟

.دهمبرویترجیحمی -

می - اما رفتنخواهمیمروم. برایتیکداستان قبلاز

 .کنمتعریف

خواهییکعکسدرجیبپشتشکرد:بیامیدستشرا

 ببینی؟

عکسچندنفرکهدریکاتاقنشیمننشستهبودند.پرده

نهچندانپیر-یرمردیپشتسرشانکشیدهشدهبود.پگلدار

یک روی سن همان حدود زنی و شصتسال حدود شاید

زنجواندرشتاندامیرویصندلی بودندو نشسته کاناپه

داری کمیچرخ و کاناپه بود.کنار نشسته دیگران از جلوتر

موهایشخاکستریرنگوچشم هایشپیرمردسنگینوزن،

کمی دهانش و و باریک ابه بود مانده باز بهرسیدیمنظر

بود، کوچکتر بسیار پیرزن جثه باشد. مبتال آسم بیماری

ایکردهورژلبزدهبود.لباسیپوشیدهبودموهایشراقهوه

قدیم میکه لباسکشاورزی آن به وها کمر روی و گفتند

باریک هگردنش وای مصمم لبخندی داشت. قرمز رنگ به

لبکمی روی بود.عصبی دندانییگوهایش هایبخواهد

زنجوان اما مخفیکند. رازشتشرا بیینده نظر که بود تر

حواسشجایدیگریبود،هیکلیبسیارییگوکرد.جلبمی

لباسروشنگلدار موهایتیرهدرشتداشتو بود. پوشیده

درگردنشاشچانهشرویسرشپفکردهبودوافرفری را

یصندلیافتادهبودوبافروکردهومانندیکتودهگوشترو

 .کردخرسندیوزیرکیدوربینرانگاهمی

واینهمپدرم.اینهمخواهرممادلینمادرماستاین -

دار.همینطورمسخرهدنیاآمده.هیچاسترویصندلیچرخ

تواندبرایشکاریبکندنهدکترونههیچکسدیگر.کسنمی

آیدباهممثلیادممیخورد.اززمانیکهکهمانندخوکمی

پنجسالازمنبزرگ بودیم. پنیر فقطکاردو انگار بودو تر

دآمعذاببدهد.هرچیزیبهدستشمیدنیاآمدهبودکهمرا

می پرتاب میبکرد را من من. طرف وه زمین انداخت

بشود.می رد من روی از دارش چرخ صندلی با خواست

 .زنمببخشیداینطوریحرفمی

 .برایتخیلیسختبوده.برایپدرومادرتهمحتماً -

نداشت.یآنبراههه. - فرقی که ویمها کلیسا رفتند

وندستکهخداایگفتکهخواهرمهدیههامینآیشبهکش

بردندکلیساواوراهمراهباخودمیاوبرایشانفرستادهاست.

می زوزه حیاط در حیا بی گربه یک آنکشیدمانند هاو

میمی لعنتیشراگفتند روح خداوند تا بخواند آواز خواهد

دانیدبرایهمینهممندوستبیامرزد.بازهمببخشید.می

باشم. خانه در زیاد زندگیینانداشتم دنبال رفتم که بود

می پیدا همیشهکار هیچوقتبیخودم. وبیکاروکردم، عار

رابخورم.ازپیرمردهمپولدولتینمبهشگرفتممستنمی

رفتمدرگرماینوددرجهپشتباموقتپولنخواستم.میهیچ

می زمینآسفالت نخور در به رستوران یک در یا کردم

تعمیرگاهمی این از یکی در که این یا متقلبشستم، های

می گوشمشاگردی در مفت حرف وقت هیچ اما کردم.

بنمی جایی زیاد هم همین برای نمیرفت، شدم.ند

رسدحرفمفتبارکسانیتازورشانمیمعموالًکارهاصاحب

بارحرفزورمانندمنمی منزیر مندرنمیکننداما روم.

یکخانوادهدرستوحسابیبزرگشدهبودم.پدرمتازمانی

مناینطوریبار رانندهاتوبوسبود. کهبیمارشدکارکرد.

منیامده حرف بار زیر که وام پدر بگذریم. بروم. زور و فت

منمیمادرم به همههمیشه است. تو مال خانه که گفتند

دادهقسطش نواستومالخودتاست.نسبتاًایموهنوزرا

می دانیمکهوقتیجوانبودیاینطوریبهمنگفتهبودند:

نبود سختی همه آن خاطر به اگر و بود سخت زندگیت

بخومی را درست میتوانستی همین برای یکانی. خواهیم

تلفنی پدرم با بعدیککمقبلداشتم جوریجبرانکنیم.

دانی.منزدموبرگشتگفت:البتهشرطشراکهمیحرفمی

چهشرطی؟میمی فقطدرصورتیخانهمالتوگویم: گوید:

مراقبتکنی.می او استاز وقتیخواهرتزنده تا که شود

خانهخواهرتهمهست.ایخدا!اینفقطخانهتوکهنیست

می فکر همیشه بود. قرارستوقتیمردندحرفشتازه کردم

خواهرمرابگذارمآسایشگاهوهمیشهقراربودآنجاخانهمن

کردماینهمینبهپیرمردگفتمکهمنخیالنمیبهراباشد.

گوید:ماهمهچیزرانوشتیموآمادهکردیمطوریبشود.می

اگرنخواهیمی اگرکهتوبرویامضاکنی. نکنی. توانیامضا

و شماست مراقب و اطرافست همین رنی خاله کنی امضا

رنییانه.خالهکنییمکهشرایطقراردادرارعایتبیندیم

من است. تمامعیار خواهرکوچکمادرماستویکپتیاره

گفتمخوبباشد تغییردادمو اگرهمینیکدفعهلحنمرا

همکامالًتوانمبکنموبهنظرمستکههستمنکارینمیا

یکشنبهبیایمآنجا؟برایتوانمیم.باشد.باشد.استیمنطق

می بیایم؟ شام کهحتماًگوید: خوشحالم را. درست تصمیم

عصبانی همیشهبیهوده میشوییمگرفتی. . در سنوگوید:

منطقی کمی باید دیگر تو خودمسال به کنی. رفتار تر

 .گویممسخرهاستکهتواینرابهمنبگوییمی
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خانه.مامانمرغپخته.بویخوبشازهماندمدررومیم

بویهمانکنم؛.بعدبویمادلینراحسمیرسدیمبهمشام

نمی اگرمامانهرروزگندهمیشگیش. اما دانمبویچیست.

می را بو همان هم باز بشوید را او خیلیهم من اما دهد.

.استیمهمگویم:امروزروزخودممیباکنم.طبیعیرفتارمی

به گفتمکهمنایندوربینتازهراهاآنبایدعکسبگیریم.

خریده عکسشفوریظاهر که میمیام و توانندهمینشود

ببیند. را خودشان عکس گفتماالن بعد و کهچطورست؟

مامانمی گفت:همینطوریکهتویعکسدیدیدبنشینند.

گویم:باشدهمیناالنزودباشمنبایدبرگردمآشپزخانه.می

می بعدعکسمیآماده کنید. صبر یکدقیقه گیریموشود.

انمانبدهببینیمعکسچهطوریگوید:زودباشنشمامانمی

می بیششده. یکدقیقه کن. صبر طولگویمیکدقیقه تر

کشد.وهمینطورکهمنتظرندببینندعکسشانچهطورنمی

هفت بیرونشده را بنگآورمیمتیرتفنگکوچکقشنگم و

 تمام را کارشان یکشلیک با بنگ یککنمیمبنگ بعد .

 گیرمیمعکسدیگر یککمیرومیمو و مرغآشپزخانه از

خورمیم به دیگر هاآنو فکرکنمینمنگاه جورایی یک .

کردمخالهرنیهمآنشبباشدامامامانگفتکهگرفتارمی

بههمینآسانیمی خوبحاالبوده. همبکشم. توانستماورا

 .بیااینرانگاهکن.قبلوبعد

حالتصورتشانسرمردبهپهلوخمشدهوسرزنبهجلو،

است. رفته بین از کلی برایبه شده خم جلو خواهرشبه

شود.فقطزانویبزرگشکهبادیدهنمیاصالًهمینصورتش

آرایش آن با موهایشکه و شده باندپیچی دار گل پارچه

 .خوردعجیبازمدافتادهباالیسرشجمعکردهبهچشممی

بنشینمی موکیفکنم.توانستمیکهفتهتمامهمانجا

دیگرخیلیاحساسآرامشمی تاریکشد که هوا اما کردم.

خوردم،همهمعطلنکردم. جمعکردمکهحواسممرغرا را

.آمادهبودمکهخالهرنیهمازافتادمتروتمیزباشموراهکامالً

شدراهبرسدامادیگرحسشرفتهبودواگراوهمپیدایشمی

مکهآنحسرابگیرم.شکممخیلیکردبایددوبارهسعیمی

بزرگبود؛ بسیار بود پخته مادر که مرغی بود. درواقععپر

برایهرچهارنفرمانشایدهمخالهرنیراهمحسابکردهو

اشکنموبرایپنجنفربودومنبهجایاینکهبستهبندی

بردارمش، خودم چونیکجابا کردم، تمام و خوردم را همه

می سگترسیدم آن بوی بیندازد.که راه دنبالم را ها

یکهفتهمی تا مرغ کردم فکر بیایم. پشتی راه از خواستم

چقدر اینجا رسیدم وقتی که دیدی اما کرده. پر را شکمم

 .گرسنهبودم

نوشیدنی گفت: و انداخت آشپزخانه اطراف به نگاهی

 .چایبسیارافتضاحبودآننداری؟یگرید

-  کمی کنم نمیفکر باشم. داشته البته،شراب دانم

 .خورمآخرمندیگرمشروبنمی

 ؟کنییمداریترک - 

 .مزاجمزیادجورنیستدیگربانه، - 

 .لرزید.تعجبیهمنداشتوقتیکهبلندشدپاهایشمی

قطعکردم. قبلازاینکهبیایمداخلتلفنرا مردگفت:

 .گفتمکهبدانی

می مشروب وقتی شاید میخورد پرت وحواسش شد

شد.ترمیشایدهمخشنالبتهکرد،تررفتارمیتروآرامراحت

می باید کجا واز او بود. آشپزخانه شرابدر شیشه فهمید؟

نوشیدند،شنیدهبودندبرایقلبریچهرشبکمیشرابمی

کمی که شایدهمدرستشاینبود موادخوبست. شراباثر

می خنثی را قلب برای کهمضر بود ترسیده قدر آن کند.

خیلیدرستاستآمدکدامدرستیادشنمی بود.. ترسیده

درمان او از دردی حاضر حال سرطانشدر به کردن فکر

نمی که حقیقت این بمیرداحتماالًکرد. دیگر سال یک تا

تاثیریدرترسناکیمرگیکهحاالهرلحظهممکنبودسراغش

 .بیایدنداشت

به درشچوبپنبهاست.بهمردگفت: چهشرابخوبی. ،

 میدانیچطوربازشکنی؟

نیتاطرفکشورفتامامردازجاپریدوباخشونتاورا

 .کنارکشید

می- من نمیآهان. تو چهآورم. بری. کشو سر خواهد

 .چیزهایخوبیدارید

چاقوهاراروینشیمنصندلیشگذاشت،جاییکهبههیچ

بهآن نیتادررسید.نمیعنواندستنیتا کرد. باز بطریرا

آن فهمیدیمقدر مرددانستیمو دست در کن باز در که
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خودشمی که بود معلوم اما باشد. خطرناک چقدر تواند

 .توانستباآنکاریکندنمی

؟برایتلیوانبیاورم - 

 خواهم.پالستیکیداری؟اینمیمردگفت:نهلیوانشیشه

 .نه - 

 بیاور.پسفنجان -

نشستودوتافنجانرویمیزگذاشت:برایمنهمکمی

 .بریز

باشد، منهمبایدرانندگیالبتهمردبالحنجدیگفت:

 .کنم

 .امافنجانخودشراپرکرد

 .خواهمحالمطوریباشدکهپلیسدنبالمبیفتدنمی - 

 .هایآزادنیتاگفت:رادیکال

 چه؟یعنیایندیگر-

خاصیتشرابقرمزست.درستیادمنیست،شایدباعث -

شایدهماندخوبترتولیدبشوندچونبرایبدنشودبیشمی

 .رسانندیمچونکهبهبدنآسیببرندیمراازبینهاآن

هجرع همای به حالش که داشت انتظار نوشید، شراب

شرابشرا ایستاده طور همان مرد نشد. اینطور اما بخورد

گفت:سرک نیتا میشید. وقتی شخواهی بهینیبه حواست

 .چاقوباشد

 .خواهدسربهسرمبگذارینمی - 

 .چاقوراجمعکردودرکشوگذاشتونشست

 ام؟کنیعصبیشدهکنیمناحمقم؟فکرمیفکرمی - 

نه. گفت: نیتابالفاصلهازاینفرصتطالییاستفادهکرد.

 .ایکارینکردهچنینقبالًکنمکهفقطفکرمی

میامعلوم - فکر بودم. نکرده که قاتلم؟ست من کنی

 .راکشتم.اماقاتلنیستمهاآنمندرسته،

 .کندگفت:بلهفرقمی

 .کندستکهفرقمیامعلوم - 

کهاستیاحساسدانمچهدانمچهطوریست.میمنمی -

 .آدمازشرکسیکهبهاوآزاررساندهراحتشود

 ؟واقعاً - 

 .ایامکهتوکردهخودمهمهمینکاریراکرده -

امکان نشد: جایشبلند از اما کشید عقب صندلیشرا

 .ندارد

منهمهمینخواهیباورکنمیمی - اما خواهینکن.

 .امکارراکرده

 ای!چهطوری؟کردهواقعاًانگار - 

 .بازهر - 

یتبهخوردشانمانندآنچایلعنتیزهرگویی!چهمی -

 دادی؟

یکزن. -  بود. هیچدریکنفر چایهم نبود.آن چیز

 .کندعمرتراطوالنیمییحت

اینچای -  از باشد قرار تاعمرماگر هایمزخرفبخورم

صدسالسیاهعمرمطوالنینشود.بهخواهمیمطوالنیشود

 .کنندهرحالپسازمرگاثرزهررادربدنپیدامی

کنمزهرهایگیاهیراپیداکنند.تازههیچکسبهفکرن -

ازآندخترهاییبودکهازرسدینمفکرش کهآزمایشکند.

وقت هیچ بود. زرد و ضعیف همیشه و بیمار کودکی

مرگشهمبراینمی فعالیتچندانیبکند. توانستورزشیا

 .هیچکسغیرمنتظرهنبود

 چهکارکردهبود؟ - 

خواستمنراترککندوشوهرمعاشقششدهبود.می -

منبرایشهمه خودشبهمنگفت. زندگیکند. او با برود

می تعمیر را اینخانه داشتیم هم با بودم. کرده کردیم.کار

 چیز شوهرمبود.امیزندگهمه چون نداشتیم بچه

کهنمی این با و بودم گرفته یاد نجاری من خواست.

تمامنردبامهمباالمیترسیدمازمی بعدامیزندگرفتم. بود.

پامی و دست و بیمار دختر این خاطر به را من خواست

کردترککند.چلفتیکهدرادارهثبتنامدانشگاهشانکارمی

 رسیدبهآندخترعادالنهبود؟همهچیزهاییکهداشتیممی

 ازکجازهرگرفتی؟ -

بگیرم، -  جایی از نبود داشتیم.درالزم خودمان حیاط

ریشهریواسبه در یکبوتهریواسچندسالهدرحیاطبود.

نیستاماآنجویمیمکهاشساقهاندازهکافیزهرهست.در

برگتکه انتهای که قرمزی هستند.های هایشهستسمی

می درستنمیاینرا دانستماما واستیسمدانستمچقدر

همینکاریکهکردمبیشترشبیهیبراگذاردیانه.تاثیرمی

که این اول آوردم. شانسبزرگ چندتا بود. خطا و آزمون

ممکنبوددخترشوهرمرفتهبودبهکنفرانسیدرمینه سوتا.

راهمباخودشببرداماچونتابستانبودوبایددفتررااداره

بودمی ممکن هم بعد بود. شوهرم همراه بود نتوانسته کرد

شدیکنفردیگرهمهمراهشدردفترنهانباشد.میخودشت

داندکهکردمنمیبایدفرضمیباشدکهبهمنمشکوکشود.

مانورابطهمانبددانم.یکدفعهشامآمدهبودخانهمنمی

هاییبودکردمکهازآنآدمنبود.بایدرویشوهرمحسابمی

چگونهاستگفتتاببیندواکنشمکهبهمنهمهچیزرامی

اماهنوزبهطرفمقابلنگفتهکهبهمنگفته.حاالممکنست

بایدازشراصالًاینطوریستچراکردمیمفکرکنیاگرخیال
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شدم،چونممکنبودهنوزبخواهدبامنبماند.اوراحتمی

شناختم،هرطوریبودآندخترراامانه،مناوراخوبمی

نگهمی دیگرآندخترزدیمبااوبههماگرهمحتیداشت.

برایهمینهممنتصمیم بود برایمانزهرکرده زندگیرا

 .گرفتمبهاوزهربخورانم

دوتاکیکپختم.یکیسمداشتودیگرینداشت.رفتم

بهدفترش.بهجزاوکسیدانشگاهودوتاقهوهخریدموبردم

بهاوگفتمکهآمدمشهرکارداش تموازکناردردفترنبود.

می رد که کهدانشکده افتاد قنادیمعروفی به چشمم شدم

اند.پیادهشدموهایشخوشمزهگفتکیکشوهرمهمیشهمی

بعدیادمافتادکهتورفتمچندتاکیکخریدم ودوتاقهوه.

دفتر در مینهاالن رفته شوهرم که هم من وتنهایی. سوتا

کلیتش و خیلیخوشحالشد درتنهایم. گفتکه کرد. کر

اشسررفتهوکافههمبستهاستوبایددفترخیلیحوصله

در تازه و بخرد قهوه خودش برای تا علوم ساختمان برود

اینطوریهاهاریزند.هماسیدهیدرپکلوریکمیشانقهوه .

 .شدکهبرایخودمانمهمانیکوچکیگرفتیم

 .کرداثرنمیمردگفت:منازریواسمتنفرم.اگرمنبودم

امارویاواثرکرد.شانسیکهداشتماینبودکهسمش -

می اثر زود بشود فرصت که این از قبل رااشمعدهکرد،

منشککنند. به که سریع قدر آن نه اما بدهند. شستشو

هیچ امروز همین تا و بود خالی خالی وقتکسیساختمان

نگفتکهدیدهمنرفتمآنتووآمدمبیرون.البتهمنازراه

 .پشتیرفتم

خالص - همینراحتیخودترا به بود. خیلیزیرکانه

 .کردی

 .توهمهمینطور -

 .نبودوزیرکانهمنکردمبهاندازهتوماهرانهکاریکه -

 .برایتواینطوریپیشآمد - 

 .گوییبلهدرستمی -

زندگی - و خالصشدم او شر از طوری این هم من

مشترکمرانجاتدادم.بههرحالشوهرمفهمیدکهآندختر

پیلهبهدردشنمی آندختربدطوریبهاو اما است. خورده

ا بود. برایشوهرمفقطمسئولیتکرده دیگر. ینطوریبود

 .خودشاینرافهمیدبعداًبود.

نکندیکوقتدرتخممرغچیزیریختهباشی؟اگراین -

 .شودکارراکردهباشیبرایتبسیارگرانتماممی

ام.اینازآنکارهایینیستکهآدممعلومستکهنریخته -

 درواقع من دهد. انجام زهراصالًهرروز از چندان

 آورم.شانسیاینیکیجوابداد.سردرنمی

مردیکدفعهازجایشچنانبلندشدکهزانویشخوردبه

نمانده باقی شرابی چندان بطری در که دید نیتا و صندلی

 .است

 .خواهمچماشینرامیییسو -

 ..کردیکلحظهفکرشکارنمی

 چماشین.کجاست؟ییسو -

افتد.اگرکلیدماشینرابهاوبدهداتفاقمیتادانستیم

اصالًشد؟احمقانهبود.گفتکهسرطانداردبهترمیبهاومی

نمی کمکی نمیاحتماالًکرد. آینده زندگیمرگدر توانست

حالشرانجاتدهد.گفت:چیزیراکهبهتوگفتمتابهحال

 .بههیچکسنگفتهبودم

خودشکرده شریکراز را میاو و خواستمطمئنبود

 .شودکهمرداهمیتاینکاراورافهمیدهاست

 .دانستهمردگفت:تااالنهیچکسنمی

فکر باید طوریکه همان شکر. را دلگفتخدا در نیتا

 .کند.متوجهشدهبود.متوجهشدهبود؟خداراشکر.شایدمی

 .استیآبچماشیندرآنقوریییسو -

 .گوییآبیلعنتیرامیکجا؟کدامقوری -

و - خرت همین برای شکسته درش سکو. طرف آن

 .ریزیمهایمرادرآنمیپرت

 .کنمساکتشو.یامنبرایهمیشهساکتتمی -

خواستدستشرابکندتویقوریامادستشجانشد.می

 .فریادزد:عوضی،عوضی،عوضی

قو توی از کوفت. سکو روی آنرا و برگرداند را ریقوری

پول دسته یک و کلید عالمه یک و خانه و ماشین کلید

هایشکستهسفالرویکفکانادابیرونریختوتکهقدیمی

 .آشپزخانهریخت

می حال از داشت که بندشنیتا که آن گفت: رفت

 .قرمزست
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ازاینکهبتواندکلیدراپیداکندبقیهچیزهاراپیشمرد

 .اینطرفوآنطرفریخت

پس میگفت: چه شده چی ماشین پرسیدند گویی؟اگر

 گوییکهفروختمشبهیکغریبه،فهمیدی؟می

وفتی بفهمد. اهمیتحرفشرا یکدقیقهطولکشیدتا

خواستبگویدخیلیممنوناماکهفهمیدتماماتاقلرزید.می

دهانشخشکبودومطمئننبودکهصداییازدهانشبیرون

 .آیدمی

انگارصدایشد نمیاما آمدهبودچونمردگفت: خواهدر

ایکهماشینتراتشکرکنی.منحافظهخوبیدارم.آنغریبه

 نباید نمیاصالًخریده باشد. من بروندشبیه که خواهی

قبرستانوجسدمردهراازگوربکشندبیرون؟اگریککلمه

 .دهمازدهانتبیرونبیایدمنهمتورالومی

 .کردرانگاهمیطورزمیننیتاهمان

نمی تکان هنوز نیتا اما شد. بسته در خورد.رفت.

هماننمی و کند حرکت تکهتوانست به چینیطور های

 .شکستهرویزمینخیرهشدهبود

نمیمی قفلکنداما را در و توانستحرکتخواستبرود

کند.صدایموتورماشینبلندشدوبعددوبارهخاموششد.

ممکنبودهرکاراشتباهیحاالچه؟خیلی هیجانزدهبود.

بکند.بعددوبارهودوبارهاستارتزدراهافتادودورزد.صدای

رفت لرزان طور همان نیتا آمد. سنگفرش الستیکروی

تلفنقطعبود.تلفنکنار،بودسراغتلفن.امامردراستگفته

 از بیشایندرکتاببود.یهاقفسهیکی کتابیکی ایهتر

کتابیمیقد گذاشتهبود. بازنشدهبودند.هاییکهسالرا ها

 .هایریچکتاببرجمغرورآلبرتاسپیر.وکتاب

میوه" با آشناجشنی سبزیجات و "ها گرم". غذاهای

 ..ابداع،طبخوتهیهازبتآندرهیل"مجلسیوهیجانانگیز

نیتا کرد تمام را آشپزخانه ساختن کار ریچ که هنگامی

مانندبتآشپزیکند. بود تالشکرده و کرده البتهاشتباه

اشتباهش متوجه خیلیزود و نکرد را مدتزیادیاینکار

درست دردسر یاد نداشت دوست ریچ که شد معلوم شد.

هم نیتا خود و بیفتد غذاها آن خردکردن حوصله و حال

گرفته چیزهایییاد اما نداشت. سبزیجاترا کردنآنهمه

.مثلهمینکهبعضیازکردیمراهممتعجبکهخودشبود

 .باشندیسمسبزیجاتآشناوبهظاهربیضررممکنست

نوشت:بتعزیزم،ریچمردهومنمیایهبایدبرایبتنام

.رانجاتدادمامیزندگخودمرابهجایتوجازدمو

نجاتپیدا زندگیاو اهمیتیداشتکه برایبتچه اما

بودکه فقطیکنفر است؟ برایشمهمواقعاًکرده اینخبر

 .بود

فهمیدکهازدستدادنریچیعنیچه.ریچ.ریچ.حاالمی

 .انگارناگهانتمامهوایآسمانخالیشدهباشد

پیادهتامرکزخریدبرود.ادارهباخودشگفتکهبهترست

آن نیزپلیس همراهی تلفن خودش برای باید بود. جا

 .خریدمی

توانستپاهایشرااماآنقدرشوکهوخستهبودکهنمی

ایهکرد.باصدایضرباستراحتمیتکانبدهد.بایداولکمی

نهآن پلیسبود. درهنوزبازبود. کهبهدرخوردبیدارشد.

م پرسید ناحیه. پلیس محل، همیشگی کهیپلیس داند

 .ماشینشکجاست

 .بهجاییکهماشینپارکشدهبودنگاهکرد

 .گفت:نیستش.آنجابود

؟آخرینبارکیدیدیداندیدهدزدرادانستیدکهآننمی -

 آنجاست؟

 .کنمدیشبمیفکر - 

 چرویشبود؟ییسو -

 .بلهکنمیمفکر -

بدی - خبر طرفمتاسفانه این شما ماشین دارم.

افتادهدرنهروالیستاینتصادفکردهاست.رانندهچپکردهو

قتلتحتتعقیب اینستکهبهجرمسهتا اصلماجرا آب.

دانیم.قتلدربوده.بههرحالاینآخرینچیزیکهازاومی

 .میتچلستون.خیلیشانسآوردیدکهسرراهشسبزنشدید

 برایشچهاتفاقیافتاده؟ -

 .اکشتهشده.درج -

سپسبامهربانیجریانرابهطورمفصلبراینیتاتعریف

چرارویماشینبگذاردآنهمزنیییکرد.گفتکهنبایدسو

 .داندکند.وآدمهیچوقتنمیکهتنهازندگیمی

■ .داندهیچوقتنمی













 

 0514 شهریورماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |شصت و یکم شماره 050

 «خواند مادام مکنزی شعر می»داستان ترجمه  
«هاییمریمطباطبا»مترجم؛«ریبردبری»سندهینو


 سال اواخر ۹۹۹۹از خانه آن در بزرگرا سالمندانپدر

توانهیچکداممانمنونهمادر،نهمجهزبستریکردهبودیم.

 از باقیمانده اینپیرمرد استقاللراهایجنگنگهداریاز

نداشتیم.خالهکاترینهمهیچوقتخداوقتبرایگذراندنبا

سالییکبارآنهمکردمیکهلطفخیلیپدربزرگنداشت.

ودوساعتیرابااوسپریرفتمیشبعیدپاکبهدیدارش

آنقدرشیطانوهایشبچه.شدمیوبعدبالفاصلهمحوکردمی

کارهایشراروترینکوچکاذیتکنبودندکهاونتواندحتی

حتیاگرمادرهمنیایدماهیکنممیمنسعیامابهراهکند.

چوبیهایماکتیکباررابهدیدنشبرومودرجمعکردنآن

و هلیکوپترکمکشکنم آن خلبانی مورد خاطراتشدر از

 آن در پارتیزانی نبردهای و الجثه انبوههایجنگلعظیم

راهادادناینگوشکردممیاحساسبشنوم. مرد حالپیر

.کندمیخوب

بارکهبهدیدارشرفتممتوجهشدمکهچشمانشمداماین

میشهاتاقیکههدربهدراتاقروبهروییدوختهشدهاست.

بستهاستواززیردرزنازکدرنورینارنجیرنگبهبیرون

.کندمیتراوش

ناراحت مادر دست از شما پرسیدم: بزرگ پدر به رو

هستید؟

.فهممنمیرامنظورتناراحت؟-

منظورمبهدلیلآوردنشمابهاینمکاناست.-

نه.- که خوبیدرکمنالبته به جان.کنممیمادرترا

باتوجهامنخواستهزنزحمتکشیاستومنهرگزمادرت

 گریبانهاگرفتاریبه پدرتان فوت از بعد که مشکالتی و

میدانی؟دلمحتیگیرششدهاستباریبردوششباشم.

خواهدنمی این بار عمارتیهزینهزیر این به که سنگین

کمرشخمشود.دهدمی

یم:ولیپدربزرگمننگاهیبهپدربزرگکیکنمومیگو

هاهزینهدرخیلیازتوانممیاالنبیزینسمنموفقهستمو

باریبزرگازرویدوشمادربردارم.

دانمجانامامادرتهمیشهزنیمغرورومستقلبودهمی

است.

بی بعد و میگویدمیمقدمه : دلم جان رازخواهدمیدانی

بزرگیرابهتوبگویم.

گویم:ومیشوممیرسهاوسوالدهیجانزدهمثلکودکانمد

راز؟

بلهراز.-

منمشتاقمتارازشمارابشنوم.-

؟بینیمیرا۹۱۹اتاقشماره-

رنگبه نارنجی درزشنوری اززیر که اتاق آن به نگاهی

میکنممیبیرونتراوش ومیگویم:هماناتاقروبهرورا

گویید؟

 روشن را همانکندمیپیپش زیرو را دودش که طور

هایشسبیل گویدمیدهدمیبیرون بله میدقیقاً: را همان

گویم.

خب؟-

،جاننامخانممکنزی.بهآناتاقیکساکنجدیددارد.-

.اندازدمیاینزنمرایادمادربزرگت

برایاینپیرمرددلم.کنممیمتعجببهدراتاقبستهنگاه

 از -بزرگسالمادر.سوزدمیاستقاللهایجنگباقیمانده

هاستکهازدنیارفتهاستومنبهخوبیتنهاییپدربزرگرا

دربرای.کنممیدرک آلیسرا طولهفته تمام در منکه

آنقدرفوبیایجداییخیلیسختاست.بینممیدفترکارمان

ازدواجترسریعسختکهتصمیمدارمهرچه پیشنهاد بهاو

بدهم.

عمارتجورجیاکهسالمندانمحترمیدرآنساکنفضای

سالمنداندیگری،یخانههرمثلهستندمثلهمیشهاست.

نهبیشتر. ازنهکمترو نفرشانفراموشی۱نفر۹۱بینهر

پایین و باال را زیبا باغ آن سرگردان ارواح مثل و دارند

بلونی،کنندمی خانم فیسفر، خانم آقایگاردنر،آقای.

تام این هاچهرهسون... این ازهاسالدر عضوی انگار برایم

کندمیوحاالپدربرزگدرموردزنیصحبتاندبودهخانواده

بهنامخانممکنزیکههمیشهتکوتنهادراتاقشنشسته

بهکندمیاستوشعرهایفولکوریکزمزمه بزرگرا پدر و

ازدستهمسری.اندازدمییادهمسرش را استکهاو داده

بدوناینکهبتوانددرلحظاتآخرعمردرکنارشباشد.مثل

همیشهدرجنگبودهاستونقشیکخلبانوارستهرابازی

کردهمی فکر من و کنممیاست این تمام مرد هاسالپیر

است.کردهمیخودشرابهخاطرهمیننبودنسرزنش

همیشهامامنتصویرواضحیازمادربزرگدرذهنندارم.

در مرتبوقدیمیوموهاییآراستهنقشبرهایلباساورا

 آن در پذیرایی هایقابدیوار بایشمادر.بینممیطالیی
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بزرگمادراحترامزیادیقایلاستومنهمبهتبعازمادر،

.بینممیراانسانیوارسته

سالگیپدربزرگدرآنعمارتبزرگو۱۱اماحاالدرپس

وماهمکاریازدستمانپوسدمیسکوتورخوتداردپراز

ید.آبرنمی

ووقتمعمولمابرایخوردنشامخیلی۱هنوزتاساعت

بود. بهصدایمانده را خانه سکوت قدیمی تلفن زنگ

دستانشراباآنپیشبندمادرهیاهوییکوچکتبدیلکرد.

بی تلفن گوشی و کرد پاک صورتی گوش میان را وسیم

مندیامعالقهگردنشگرفتوبهسمتآشپزخانهبرگشت.

بهبازیراگبیاجازهندادحواسمجمعمادرباشدوبفهممکه

 اتاقاما.گویدمیچه وقتیبرایبرگرداندنگوشیتلفتبه

 برگشت نداشت.اصالًنشیمن مناسبی اوضاع و سعیحال

م پرسیدم: معمولی خیلی همین برای باشم آرام ادرکردم

اتفاقیافتادهاست؟

ودرهمانحالبهطرزعجیبیحسکردمکهموضوعباید

باشد. ربطداشته پیرمرد ومادربه کرد باز پیشبندشرا

گفت:ازکردمیهمانطورکهرویاولینکاناپهخودشرارها

پدراوضاعشمشکوکاست.گفتندعمارتجوجیابود.

اوضاعشمش پرسیدم: منگی و گیج توضیحبا است کوک

کافیاینیست.چیزدیگرینگفتند؟

نهیااگرهمگفتندمنمنظورشانرانفهمیدم.-

صبحقبلازرفتنبهدفتروخوردن تصمیمگرفتمکهفردا

یکصبحانهاسپانیاییباآلیسکهقولشراهفتهپیشبهاو

دادهبودمبهسراغپدربزرگبروم.

 رسیدم عمارتجورجیا وقتیبه بود.۱ساعتهنوز نشده

مطمئن راهم که نه.دهندمینبودم باامایا نیلسون آقای

وکمالسخاوتدربزرگآهنیصدفیرنگرابرایمبازکرد.

شدم. داخل پیرمن هنوز بود.کامالًمرد نشده دربیدار

 دنده ان به ایندنده نظرمطلقاًاما.شدمیرختخواباز به

توانستممیکهدیدشادیرامراکهحالشبدباشد.رسیدنمی

خیزشدومندربلندکردنشکمکشنیمدرصورتشببینم.

کردم.

سرشرانزدیکگوشماوردوآرامگفت:جان،خانممکنزی

رادیدی؟

نهپدربزرگطبقمعمولدراتاقش لبخندیزدموگفتم:

اززیرآندربستهاستونورنارنجیرنگچراغخوابشهنوز

زند.بیرونمی

مکنزیبهشدتخجالتیاستدرستخانمدانیجان،می-

همهمیشهآدممنزویوگوشهگیریبوداومثلمادربزرگت.

امادرعینحالدلخواهبودوزیبا.

ببینموبهاوبگویمکهپیرخواستمیدلم خانممکنزیرا

داشتهباشدوصداستبرخمرددوستداردکهبااونشستو

 باشند.توانندمیالبته اماهمنشینهایخوبیبراییکدیگر

همانطورکهپدربزرگگفتهبودخانممکنزیزنیمنزویو

کهازاتاقشخارجشود.آمدمیبهندرتپیشوخجالتیبود.

یااما خودشو با اولینفرصتموضوعرا تصمیمداشتمدر

م.پرستارورنردرمیانبگذار

و متورم گریه شدت از مادر چشمان رسیدم که خانه به

آلبرتبامادردرموردوخامتحالپدردکترسرخشدهبود.

بزرگصحبتکردهاماانگاربرایمنکهصبحاورادیدهبودم

اوراصبحدیدهبودمومنقابلقبولنبوداینوخامتاوضاع.

وزبسیارخوبیرگرچهکهمثلهمیشهخوباست.دانستممی

راباآلیسسپریکردهبودماماخستهبودموبعطرزعجیبی

داشتم. اولینفرصتبهخواستمیدلمحالتتهوع در فردا

بروموازخواندمیکهآوازهایفولکوریکدیدارخانممکنزی

شخصاًاوبراینوشیدنیکفنجانقهوهبههمراهپدربزرگ

دعوتبکنم.

چیزینگرانازرفتمحالتعجیبیداشتم.بهرختخوابکه

شببودکهباهایمیانهدرست.دانستمنمیبودمودلیلشرا

واردخانههابچهصدایگریهمادروخالهکاترینکهبههمراه

حدسزدهبودمپیرمردباتمامدلدرستشدندازجاپریدم.

ودموشوکهبهاساعتتاازایندنیارفتهبود.هایشمشغولی

 هایجنگرفتناینمردبازماندهاز .پذیرفتمنمیاستقاللرا

سپتامبربعدازپایانتماممراسماتباشکوهوتدفیتپدراول

دیدنخانممکنزیبروم. به تا کردم جزم را اوبزرگعزمم

آرامش صدایش شنیدن با مرد پیبر که بود انسانی آرین

.گرفتمیعجیبی

 به مرا آلبرت کرد.دکتر دعوت نهیکاناپهرویاتاقش

طرز به هدادم اجاز و دادم لم اتاقش راحت چندان

مارشملوهایبیسکوییتایبایکفنجانقهوهوسخاوتمندانه

همحاالازمپذیراییکند. نوبتاینبودکهخانممکنزیرا

ودرموردتماماحساساتپدربزرگبااوصحبتدعوتکنیم

آقایروکنیم. استبه ممکن اگر دکتر آلبرتگفتم: دکتر

خواهشیازشمادارم.

خواهش گفت: و کرد شل کمی کراواتشرا آلبرت دکتر

آقایکینگزبفرمایید.کنممی
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گفتم: بدهبداگرسینهصافکردمو اجازه خواهممیشما

دقیق هچند همای او که خانمی همان مکنزی، خانم با

 در صحبتهایجنگهمسرش است شده کشته استقالل

بگذارم.موضوعکنم. میان در او با باید که هست مهمی

اینموضوع باید استاما شده درستاستکهحسابیدیر

یکوقتیمطرحشود.

ترازقبلنگاهمکردوگفت:منظورتاندکترآلبرتکنجکاو

کدامخانماست؟

ساکن۹۱۹خانمیکهدراتاقشمارههمانخانممکنزی.-

هماناست. همسرشدر شدههایجنگکه استقاللکشته

است.

با و منکرد تعجببه و سوال از پر آلبرتنگاهی دکتر

هاستکهآناتاقخالیاستتردیدگفت:اماآقایکینگزسال

ضمندراینعمارتدر.کندنمیاتاقزندگیدرانوهیچکس

ست.هیچوقتخانمیبهناممکنزیوجودنداشتها

قدیمیراهایآهنگبامنومنگفتم:پسآنخانمیکه

کیست؟کندمیزمزمه

قدیمی؟هایآهنگ-

فولکوریک.هایآهنگبله-

هیچ- است.نه آهنگینخوانده ضمندروقتکسیاینجا

مالپدربزرگتاناستایدبگویمکهایشانهاصحبتاگراین

ودند.ایناواخردچاراختاللحواسشدیدشدهب

درستاستکهمنشایدکمترباپیرمردسرکردهبودماما

کهشعرهایییکچیزرامیدانموآنایناستکهبهتمام

ایناواخرشنیدهبودایماندارمومیدانمکههنوزهمصدای

گوش به جورجیا عمارت داخل از گداری گه مکنزی خانم

 ■.رسدمی
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 «بدود تواندنمی دیگر»داستان ترجمه  
«هوالسوعباسیسینا»مترجم؛«اؤغلوتازهقهرمان»سندهینو


.شوماعزامامسربازیخدمتبهکهبودماندهروزدهتنها

سالماه۹.بودممشغولاجالتاامداییافزارنوشتیمغازهدر

بود بودکردهاتراقشهررویگرما. نشستهپیشخوانپشت.

خواندممیکتابوبودم .شدترسیدنمباعثصداییناگهان.

نشدممتوجهاصالً"؟!داریدعطریکنپاکببخشیدآقا،-"

بودشدهمغازهواردکی بهنگاهیوکردمبلندراسرم.

انداختمصورتش رسیدمیساله۹۹-۹۱نظربه. موهاییبا.

خودشانبارادریایکعظمتکهچشمانیواشطالیی

زدتبسمیسپسوکردنگاهمنبهداشتند، همهایناز.

چندبرای.شدمزدهحیرتداشتاشچهرهدرکهمعصومیتی

خانمدختر-".شدمماهازایتکهاینمبهوتوماتلحظه

منهایحرفبرابردرهمباز".باشیمداشتهکنمفکرکوچک،

زدتبسمی کهچیزیدنبالویتریندرتاشدمخم.

بگردمخواستمی چقدرپولشببخشید،آقا-".

.بودداشتهنگاهمحکمراایلیره۹مشتشداخل"شود؟می

لیره۹شمابرای":گفتمهمینبرایشدمآنمتوجه

شدآرامکمی".شودمی دویدههایشلببهکهایخندهبا.

ایهدیهمادرمبرایخواهممیاست،مادرروز":گفتبود

برایهمتو":پرسیدایزدهذوقچشمانباسپس".بخرم

احساسراتلخییکدرونم"!خری؟میایهدیهمادرت

کردم ":گفتدخترک"!!!ندارممادرمن":گفتمهمهاینبا.

کردمتبسمی"!هست؟کهمادرروزاما ادامهبازدخترک.

پدرروزاما:"گفتمبالفاصلهمنو".ندارمپدرهممن":داد

.بخنددهماوکهشدباعثحرفماین".هستکه

کهرسیدمینظربه.نکردمپیداراعطریهایپاکنجای

بودیمکردهتمامشان کردمنگاهروبروییمغازهبه. اوحتماً.

کردمتالشهمینبرای.بستمیرااشمغازهداشتاما.دارد

.برسماوبهببنددرامغازهاینکهازقبل

شدمنآمدنمتوجه آبسطحرویکهسنگیمثل.

باراکاراینتاکردتالشخیلی.رفتسرعتبهباشندانداخته

اشمغازهازعجلهبا.نکنمشکمنتابدهدانجامتمامظرافت

شدخارج ماندممبهوتوماتسرشپشتهمانطور. آن.

کلیبه.شدآوارسرمرویاشمغازهکهکردماحساسلحظه

آمدمیسرمپشتازنیزدخترککهبودرفتهیادم صدای.

خونشداخل.عقببهبرگشتم.آمدگوشمبهترمزوحشتناک

بودغلتیده .رساندمشبیمارستانبهبودکندنیجانهربا.

کردندخبرهمرامادرش کردیمگریهخیلیدوهر. روی.

زدندبخیهششچپشسمتابروی صورتشرویهاآنرد.

اینکهبابودنکارگناهاحساس.بودشکستههمپاهایش.ماند

.کنمزندگیکهنگذاشتهمبعدبهروزآنازامانکشتمرا

بروممالقاتشبهتاکردممیسعیروزهر پاکبرایش.

بردممیعطریهایکن چرخدارصندلیرویرادخترک.

.ماندمیهایشچرخزیرقلبمکاش.گذاشتند

.برومامسربازیخدمتبهکهبودرسیدهزمانشدیگر

امپیشانیرویخطیسرنیزهباامسربازیاولروزهایهمان

کهشودمیدکتر":گفتم.بردنددرمانگاهبهمراسریع.کشیدم

آنازبعد"بماند؟ردشکهطوریهمآنبزنیبخیهتاشش

گذشتندمیسختیبهامسربازیروزهای کههایینامهاگر.

گذشتمیترسختهماینازنبودفرستادندمیبرایم دو.

امسربازیخدمتکهبودسالازماهدومین.بودگذشتهسال

شدتمام بودشدهبزرگخیلیدیدمرادخترک. برایدیگر.

بودشدهجوانیخانمخودش .بودزیباخیلیهمباز.

برودراهخوبیبهتوانستمی لعنتیهایبخیهآنرداما.

زخمهمانشبیهدرست.بودگرفتهصورتشازراخوشبختی

داشتمخودمبانیزمنرا وقضا":گفتمکهبودهمینبرای.

شدهباورشانگارکهکردتأییدراحرفمطوری"!!!هستقدر

رویکههاییبخیهرداینبا":گفتوکردآینهبهنگاهی.بود

".باشدداشتهدوستمدیگرکسیکنمنمیفکرهستصورتم

"!دانستی؟میهستعاشقانروزامروز":گفتماوبه

.گرفتمسمتشبهگلیشاخه

۹۹درستاواکنونو.بودگذاشتهحادثهآنازسالبیست

بودشدههمسرکهشدمی بودیمخوشبختچقدرو. .■
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 2200سال برنده جایزه نوبل ادبیات  «کرتس ایمره »با احبه مص 
«فاطمههمدانیان»مترجم؛«زیلینسکیلوییزا»

 

 ، هنر داستان 916، شماره 9103تابستان ، پاریس ریویو

کرتس ایمره با جداگانه جلسه دو طی پیشرو ۹۸مصاحبه

انجامشد.درابتدایاولینمصاحبه،ایمرهکرتسبهمنگفت:

بهبرلین» بلکهبرای»مهاجرتاو نبود، بخاطرمعماریآنجا

کردن در«زندگی حاکم آزادی و فرهنگی فضای خاطر به ،

ز بود. ندگیکهشایدچندانبرایکرتسوفادارینکند،آنجا

چراکهاودرمراحلنهاییمبارزهباپارکینسوناست.مصاحبه

آلمانیمسلط به او اگرچه زحمتشد. ایجاد سبب او با ما

هایشاست،اماباکمکترجمهیکیازدوستانخوبش،جواب

بهمنمنتقلمی یهایمنازآلمانکردوهمچنین،سوالرا

می منتقل وی به دوستش، ترجمه با مجارستانی شد.به

شدونیازداشت،وقتیاوخستهمیطیمصاحبهمکالماتما،

صندلی روی گرفتن، کمک وقفهبا با شود، جابجا هاییاش

سوال به پاسخ در او اما شد، پراکندگی نهایتدچار در ها،

فکریخودگفت.خطمشیتوانایی،از

 خانواده۹۹۹۹کرتسدر در بوداپست، متولددر یهودی ای

،تبعید۹۹وسپسبهبوخنوالت۹۱بهآشویتس۹۹۱۱شد.اودر

موضوعاتمحوریدر از آن، حوادثبعد هولوکاستو شد.

داستان (،۹۹۱۱)۹۹(،شکست۹۹۹۹)۹۹سرنوشتبی–هایاو

نیامده دنیا به که کودکی برای تصفیه۹۹۹۱)۹۱دعا ،)۹۹

(هستند..Dossier Kدخاطراتاو)همچونمجل-(۹۱۱۸)

ازآنخود۹۱۱۹وقتیکرتسدرسال جایزهنوبلادبیاترا

 پرداختنبه خاطر به وی، آثار از نوبل، کمیته تجربه»کرد،

تاریخمستبدانهبربریت برابر فردیدر تقدیرکرد.«شکننده ،

روایت از برخاسته چیزهایی هولوکاست کرتس، هایبرای

 نیست. میشخصی نشان را تمدنی گسست کهبلکه، دهد،

کاود.اوگفتهکرتسآنرافراترازتجربیاتشخصیخود،می

«.تواندآشویتسباشدهرجاییمی»است:

هردوعلی ویدر بیماریدروجودکرتس، رغمدردناشیاز

طبعیووقارخودراحفظکردوباجلسهمصاحبه،شوخ



                                                             
13 . Imre Kertész 
14

 . Auschwitz 
15 . Buchenwald 
16 . Fatelessness  
17 . Fiasco 
18 . Kaddish for an Unborn Child 
19 . Liquidation 



فافیتوزبانیآشنا،سخنگفت.هایشباش خوانندگانکتاب

و نوشیدنی با ما از او بود. درخور میزبانی مَگدا، همسرش،

خانه در ما حالیکه در شان،ساندویچگوشتپذیراییکرد،

باسقفیکناردستگاهضبطصوت،گوشه یاتاقنشیمنزیبا

می بودیم. نشسته ازبلند، را، قدردانیخود اینجا در خواهم

شان،صاایمرهکرتس،بابتاستقبالازمادرخانهمگداوخصو

باوجودشرایطدشواریکهداشتند،ابرازکنم.

از:زیلینسکی  کسی آیا و ادبیاتچیست؟ از تعریفشما

 خانوادهشمانویسندهبود؟

هیچ:کرتس و نبود. نویسنده من خانواده در کسی

ایهموجودنداشت.فکرمیکنمتاحدودیناشیانهزمینهپیش

پایبهنویسندگیگذاشتم،تقریباششیاهفتسالهبودم.از

حاالمنچه بدوندانستنعلتمیخودمپرسیدم، خواهمو

خواهم.وآنمجلهزیبابود،آن،پاسخدادم،منیکمجلهمی

نمیط که زمانوری که همینطور بشود. کثیف خواستم

آنچیزهاییرا بعدنوشتن، سعیکردمبنویسمو میگذشت،

بهدلمنمی بنابراین،سعیکهرویکاغذآوردهبودم، نشست.

فکر کنم. تصحیح را آوردم کاغذ روی که چیزهایی کردم

شود.درهایشنویسندهمیمیکنم،نویسنده،باویرایشنوشته

نویسنده یک باید که فهمیدم، ناگهانی خیلی من حقیقت،

بشوم.

واینکشفناگهانیچهزمانیاتفاقافتاد؟ زیلینسکی:

به:کرتس راجع من داشتم. سال چهار بیستو که وقتی

امالحظه ایکهآنبارقهبهسرمزد،چیزهایزیادینوشتم،

دقیقادرخیابانبود.

د زیلینسکی: لحظه، آن آیا نگارشداستان زمان پرچم»ر

ظهورکرد؟«۹۱انگلیسی

هماینصادقاست.«شکست»بله،درموردداستان:کرتس

برایمنمعنای آغازبهنویسندگی، درآنزمان، اماحقیقتا،

نمی و نبود خوب من مالی شرایط نداشت. توانستمچندانی

یکخودکار حتی من کنم. تقبل را بودن نویسنده مخارج

م.نداشت

باوجوداینشرایطنامطلوب،چهچیزیشمارا زیلینسکی:

بهسمتزندگی،وسطادبیاتسوقداد؟

                                                             
20 . The Union Jack 
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اینموضوعمی:کرتس به راجع عمرم، تمام اندازه به توانم

کتاب درکنارش و بزنم ماحرف اما بنویسم. بیشماری های

اینداستان میان در گممیخودمانرا ماها واقع، در کنیم.

ها،نبایدبههرکسیازخودمانبگوییم.مابایدحرفهدهنویسن

خودمانرادرخصوصیوبهصورتمخفیجهتدهیم.

ها،احساسخاصیداریم...نوشتنبهایندلیلکهمانویسنده

می تغییر را ما هستیزندگی یکبعد نوشتن شناختیدهد.

نویسنده اینبرایهر هرهنرمایصدقمیداردو ندیکند.

یمسخریبیداریدارد،واینلحظهبرمبنایایدهیکلحظه

افتد،صرفنظرازاینکهشما،کهشمارادربرگرفته،اتفاقمی

زندگیمن، در اینتغییر یکنویسنده. یا یکنقاشباشید

ایازیکبیداریعمیقبود.اینبود،بلکهلحظهحرفه

 سر آشویتسبه در یکسال مدت برای آنجامن از بردم.

چیزینیاوردمبهجزچندلطیفهکهمایهشرمساریمنبود.

نمی آن، اینبعد برای کنم. چه جدید، اینتجربه با دانستم

برایدرون فرصتی نه ادبیو بیداری نه جدید، نگریتجربه

خواهماینداشتم،کهدقیقاچهمیایوهنرینبود.ایدهحرفه

اماحتیبعدازاینومشخصا،اینبرایمن،ی کچالشبود.

تا زمانزیادیطولکشید، مننبود. حرفه نوشتن، چالش،

 اصولاولیهنویسندگیرابیاموزم.

خود زیلینسکی: اول رمان روی سال سیزده شما

سرنوشت(کارکردید.)بی

این:کرتس از روز، هر که معنا این به نه اما بله. درسته،

رکردهباشم...البتهمستمراکاررویسیزدهسال،رارویآنکا

می ادامه را زندگیآن و سختدادم بسیار روزها آن در ام

سرکوبمی فضای سالگذشت. اینگر به کمونیست، های

کهبایدمخفی بنابراینبرایکاریپیشهمیمعنیبود، کردم.

خواهم،نوشتناولینجمالت،زماندانستمچهمیمنکهمی

گرفت.زیادیازمن

می آغاز از من میاما که بنویسم.دانستم رمان یک خواهم

سازباشم.وچیزیکهبیشازخواهمجملهدانستمکهمیمی

کهمندر نظامهایتوتالیتریبودند، همهبرایمجالببود،

شاندرقالبهایی،کهالقایواقعیتکردم؛نظامآنهازندگیمی

واژگانبسیاردشواراست.

 لینسکی:زی سرنوشتبی»شما دهه« در ورا شصت های

بحث زمانیکه نوشتید، هولوکاست،هفتاد حول همچنان ها

خیلیداغبود.کدامقسمتازتاریخهولوکاستبرتولدرمان

شماموثربود؟

و:کرتس خبمنکلرمانراطیدورهکمونیستینوشتم.

نداشتم،هیچتصویریازاینکهبایدراجعبهآنچهبنوی سم،

پساولینچالشمنبرسرخلقیکزبان،فرمونهایتا،یک

موضوعبود.

می خاصیمن هستی نظام-خواستم درون زندگی تجربه

چطور-توتالیتری که نبود روشن من برای کنم. بررسی را

توانمدروناینسبک،قلمبزنم.منبایدزبانیرابرایقلممی

دازهکافیقویودقیقباشد.دراینجاساختم،کهبهانزدنمی

نمی نوشتهمن و آثار از تابعی قلمم، و سبک هایخواستم

منپیش  وبههرحال، ترموجود،حولموضوعرمانمباشد.

زندگیاحساسمی توتالیتاریسم عصر در هرکسیکه کردم،

درمی خود دشوارکرده، شدن، موفق و خوب نویسنده یابد،

است.

تصویر به آنسالها در یکزندگیرا اینکه برای زیلینسکی:

بکشید،چهکارکردید؟

بنویس۹۹دوستیبهمنپیشنهادکردکهسبکاُپِرِت:کرتس

موفق نویسندگان از یکی او منکردم. که بود اینکاری و

است،ومنمطمئناقصدنداشتم،مقلدآثار۹۹تئاترهایبرادوی

ایندوستروزینزدمنآمدودیدکهمندر آثاراوباشم!

خانه می۹۱ای زندگی همسرم با دوستمتری این کنم.

می آیا پرسید، من از و دید مرا گرسنگیزندگی از خواهی

بمیری.خب،منپاسخدادم،البتهکهنه.برایهمیناوبهمن

کر درپیشنهاد نوشتن به راجع من بنویسم. سبکاُپِرِت د،

نمیسبکاُپِرِتچیزینمی همینطور چطوردانستم، دانستم،

باهم کردیم، توافق دوستم این با بنابراین بنویسم. دیالوگ

طرحیبزنیموبعدآن،منتحتنظارتاودیالوگنوشتم،به

امشایندلیلکهمنتصویریواقعی،ازکاریکهدرحالانج

                                                             
۹۹ .operettasهمراهکهشودمیگفتهسبکنمایشازایگونهبه

گاهکمیگفتگویواستفراوانآوازبا نیزموزیکالکمدیبهدارد،

وآوازسبک،کمدیوطنزطرحبانمایشیکه)شودمیگفته«اپرت»
دیالوگ)گفتگو یاوسبکاپرایاپرا،ازتفکیکقابلچندانکهاست(

.نیستآورخندهاپرای
هایتئاتراست..خیابانیمعروفدرنیویوککهمحلسالن ۹۹
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و بودم موفق نگارش سبک انعطاف در من نداشتم. بودم،

بود،بهسادگی،هاییکهآندوستبهمندادهتوانستممشق

پیشرفتمن، نسبتبه اوخودشهم، ازطرفی، انجامدهم.

سختمشتاقبود.

دررمان زیلینسکی: را شماچطورتوانستیدایننوعسبک،

اعمالکنید؟«سرنوشتبی»

کردموراجعمنعصرهارادرخانهدوستمسپریمیکرتس:

کردیم،اماهایمربوطبهآنصحبتمیبهسبکاُپِرِتوشیوه

افتاد. اتفاق ناگهانی خیلی رمانم، شروع به راجع کردن فکر

خواستمراجعبهآنصحبتآمد،کهنمییکجملهبهذهنم

بنشینمکنموفقطمی وانستتکسیهمنمی–خواستمآنجا

منشغلمرابیشترازهویجدوست»راجعبهآنچیزیبگوید.

دیدنها،خبریوغیرقابلایدرهمینمایه،یکجمله«دارم

نمی– دراآلن اما کنم، بازسازی دقیقا را جمله آن توانم

شایدنقطه رمانمباشد. روشِ ایبهذهنمرسید،کهقراربود،

نرمانم،راکهخواستهمنتوجهبههمینجریان،اصلبنیادی

برایساختیکزبانجدیدبود،نشاندهد.خیلیخندهدار

اتاست،کهصرفایکجمله،حرفهنویسندگیراواردزندگی

کند.

درواقع،سهاصلمهمبرایمنوجودداشت:زبان،فرموطرح.

مجبوربهتمرکزمستمررویکارمی مرا آگاهاینروال، کرد.

ینکهدرشرفنوشتنرمانیهستم،کهممکناستبودمبها

دلیلاینکه به نه سمتاحساساتیشدنبرود، آسانیبه به

شخصیتاصلیرمانیکپسراست.بلکهمندقیقاشخصیت

تحت کسی هر بگویم که کردم، خلق دلیل این به را پسر

و جهل از بچگانه وضعیتی در دیکتاتوری، یک حاکمیت

اند.بههمیندلیل،مننهتنهاناگزیربهمدرماندگیباقیمی

خلقسبکوفرمخاصیبودم،بلکهبایدتوجهخاصیهمبه

کردم.مندیداستان،میزمان

 روی من سرنوشتبی»وقتی می« کار رمان سفر»کردم.

سمپرون۹۸«طوالنی خورخه چاپ۹۱اثر به مجارستان، در ،

د شد، واقع تقدیر مورد بسیار کتاب این کهرسید. رحالی

ترینحوادثسمپرونتکنیکاشتباهرابرگزید،وصرفاجذاب

مندیرادرپروسهداستاننادیدهگرفت.راروایتکردوزمان

اینروش،روشیجذاباست،اماصرفاتمرکزکردنرویاین

کودک یک از داستانی شما وقتی است. نادرست روش،

تصورکنیدکهمی بایدزمانمندیرا براییککودکگویید،

                                                             
23 . The Long Voyage 
24 . Semprún 

زندگی در عاملیتی گونه هیچ که کودکی است، اشمناسب

نداردوناگزیربهتحملهمهمصائباست.

هرچندکهکتابسمپرونجوایززیادیراکسبکرد،امابرای

منروشناستکهاگرقراراست،داستانیراکهبایدبگویم،

راتوصیفدرستباشد،ازآغازتاپایانداستان،یکموقعیت

پیدا را خودش داستان قهرمان آن در که  کرد، خواهم

کند،نهآنکهصرفالحظاتجذابراگزینشکنم.مثال،آنمی

در بار کردن خالی برای قطار که معروف دقیقه بیست

،رادرنظربگیرید.امادرداستان،در۹۹کندآشویتستوقفمی

فتد.اهمینبیستدقیقه،حوادثزیادیاتفاقمی

تهوع»شمادرسخنرانیجایزهنوبلخودگفتید: زیلینسکی:

به افسردگیکهمنهرروزصبحبعدبیدارشدنمداشتم، و

آیا«خواستمتوصیفشکنم.یکبارهمراوارددنیاییکردکهمی

نوشتن،بهزانودرآوردناینوضعیتبود؟

بیگان:کرتس برایم همیشه که بودم، دنیاییمعلق همندر

دنیاییکهبایددوبارههرروزبدونهیچتسکینیبهآن بود،

می مجارستانوارد مورد در تنها نه وضعیت این شدم.

استالینیستیدرستبود،بلکهحتیدرموردمجارستانِتحت

می صدق هم ملی، سوسیالیسم اینحکومت و کرد.

سوسیالیسمهمانالهامبعدیدرمنبود،کهشدتبیشتری

د صورتهم در که ناگزیرید، شما سوسیالیسم، در اشت.

نازی، رژیم طرفی، از حفظکنید. را بقایخود صرفا امکان،

بی سرعت چنان با که بود رحمانهمکانیسمی پیش»ای به

،کهمعنایآنبقایعریانبود.نظامنازی،همهچیز«رفتمی

می ایننظاممانندیکماشینآنچنانکار بلعید. کهکرد،را

نمی را این فرصت حتی مردم درکاغلب به که یافتند،

کنند،برسند.حوادثیراکهدرآنزندگیمی

از قبل اول، فاز دارد. وجود فاز سه من ادبی نگاه در

زمان شماهولوکاستاست. اما خیلیسختبودند، هاییکه

توانیدازدلآنخیلیچیزهابیرونبکشید.فازدوم،توسطمی

توصیفشد،کهدرمیانههمه۹۹ندگانیچونپریمولوینویس

افتد،کهشاهداینحوادث،باصداییحیرتوترسیاتفاقمی

می بیان اتفاقدرونی، نویسندگان، این توصیفکند. را هایی

هایشحداقلآنانسانهاییکهبهارز-کنندکههرانسانیمی

پای هستنددیرین دیوانگیمی-بند تا اتفاقاتیکهبردرا و .

کنار آنها کهبخواهندبا ازظرفیتشاهدانبوده، فراتر افتاد،

جاییکه ایناتفاقاتتا برابر در ایشانسعیکردند، بیایند.

توانند،مقاومتکنند،اماایناتفاقات،همچونیکعالمتمی

                                                             
«سرنوشتبی».دررمان ۹۹

26 . Primo Levi 
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شانباقیماند.فازسوم،کارهایادبیراشاملبربقیهزندگی

کهمی وشود، شدند خلق ملی سوسیالیسم از بعد

ارزشمایهدرون دادن دست از بود.شان دیرین های

عامری ژان چون بوروفسکی۹۹نویسندگانی تادئوس ،۹۱و

آنزمان در که کشیدند، تصویر برایمردمیبه آثارشانرا

بهتاریخبودندونسبتبهارزش هایدیرینیکهمعنایآشنا

آگاهیداشتند.اماچیزیکهعرصهخودراازدستدادهبود،

هایجدیدازچنیندردهایبزرگیبود،خطربود،ایجادارزش

بابتتالش هایشانامابسیاریازایننویسندگان،جانشانرا،

ازدستدادند.بااین حال،ماترکایشانبرایما،دراینراه،

سنتیرادیکالیدرادبیاتاست.

 زیلینسکی: آثار شما رادیکالآیا سنت بخشی را خود

دانید؟می

ازاینکهمطمئننیستم،:کرتس بهغیر است، بله،همینطور

ام.خب،حداقلکدامیکقصدکشتنمرادارند،آثارمیابیماری

می آنجاییکه تا که بوده، این بر اینسعیمن درون توانم

تالشبرای بنابراینبدیهیاستکهمندر سنتپیشروم.

آ نمردهکنار تاریخ، با نظرمدن به اینطور حقیقت در و ام

موتمی به رو بورژوازی، بیماری یک از آن جای به رسد،

باشم؛بخاطرپارکینسونبورژوازی،بهمرگنزدیکهستم.

ماندناست؟آیانوشتنیکیازمعانیزنده زیلینسکی:

توانمزندگیخودرابرایپاسخبهسوالشما،منمی:کرتس

نمونه عنوان توانستبه که کسی بیاورم؛ بررسی، برای ای

داغ منباوجود بماند. زنده توتالیتاریسم، ظالمانه های

نمینمی همینطور کنم، خودکشی یکخواستم خواستم

نویسندهبشوم،حداقلاینکه،ماجراازابتدابهاینشکلنبود.

برایمدت اماهایمدیدیدرذهنمپسمیاینایدهرا زدم،

می که دریافتم، ترسیبعدها و حیرت از بنویسم، خواهم

 –بنویسمکهشاهدشبودم بهآنهم شواهدیکهمستمرا

خواهیباماچهکنی؟درشرایطیشوندکهمیشمایادآورمی

می چطور ما همینطوراینچنین، بمانیمو آنراتوانیمزنده ،

درککنیم؟

مننهمی خواهمزندانیبودندرآشویتسونهجایزهببین،

نوبلخودرا،انکارکنم.منبایدباآنهاچهکنم؟واینکهباید

دهم،بااینحقیقت:منزندهماندموبهزندهماندنادامهمی

کنم،چیزیغیرعادیچهکنم.حداقلاینکه،مناحساسمی

نهتنهابهخاطرزندگیمیانآنهمهوحشت،راتجربهکردم،

ایقابلهابهشیوهبلکهبهعلتثبتتوصیفاتیازآنوحشت

                                                             
27 . Jean Améry  
28 . Tadeusz Borowski 

قبولودرعینحالبخشیازاینسنترادیکال.تحمل،قابل

 خودشان و دادند خرج به شجاعت که ما از –کسانی

شاالمو عامری۹۹بوروفسکی، کشاندند،-، ورطه این به را

هانگشت همیشهشمار نوشتن نویسندگان، این برای ستند.

همیشهپیش عامری ژان اسلحه بود. خودکشی به درآمدی

اسلحهحاضراست،همدرمقاالتوهمزندگی دراش، اشرا

کنارشداشت.

هاجانسالمبهدربرده،منکسیهستمکهازهمهاینورطه

ک۸۱کسیکهسرگورگون قدرتدارد، اینقدر هنوز و هدیده

و زبانیمهرورز با و ببرد پایان به کرده شروع که کاریرا

انسانیبهدستمردمبرساند.هدفازادبیاتآنستکهبرای

سرگرم قابلتحصیلو پسنمیمردم، باشد، ازکننده توانیم

 مناظرمخوف،درداستانارتباطبرقرارایشانبخواهیمکهبا

کارخلقکردم،امااینکنند.مناثریاینچنینازهولوکاست

رابدونارائهادبیاتزشتِوحشت،بهانجامرساندم.

می احساس اما باشد، من گستاخی منشاید اثر کنم

یام،چهرهخصوصیتنادریدرخوددارد،چراکهسعیکرده

خواستمکتابیبنویسمانساناینتاریخرابهتصویربکشم،می

بخوانند.کهمردمحقیقتا،بخواهندآنرا

بخشتوانگفتکهخصوصیتیرستگاریآیامی زیلینسکی:

درنوشتنوجوددارد؟

نهبرایهرکس.:کرتس

برایشماچطور؟ زیلینسکی:

:کرتس در وحشتناک۹۹۹۱وقتی جهانی در که دریافتم،

نبایدزندگیمی جهانیکهشما بهشدتمتعجبشدم. کنم،

وهمچنانهمچیزیازآندرآنقادربهادامهحیاتباشید.

وچندداستانجالب باقینماندهاست،بهغیرازچندروایت

همه ذهنماشلطیفهکه به آنزمانکه هاییبیشنیستند.

رسید،بایدباچیزیکهدردستدارم،آغازبهکارکردنکنم،

می تصمیم باید بنابراین بودم. شکسته آیافردی گرفتم،

بمی هعنوانکسیکهآموزشاخالقیخودراخواهمخودرا

اردوگاه و توتالیتاریسم کرده،در تحصیل اجباری کار های

اینقسمت برابر در اگرکههایزندگیبپذیرمیا بایستم؟ ام،

آنلحظهکهدستبهقلمبردمصحبت ثبتمندر هایمرا

                                                             
29 . Shalamov 

۸۱ .the Gorgon Head ایافسانهموجوداتازگورگونهایکی

هیوالهاییهاگورگونیونان،اساطیردر.اندبودهباستانیوناناساطیردر
زنده،مارهایازموهاییناپذیر،نفوذهاییفلسازپوشیدهبدنیبامؤنث،

اند.منظورکرتسازکاربرداینواژهبودهزشتایچهرهوتیزهاییدندان

هایتوتالیتردردورانزندگیخودشاست.اشارهویبهقدرت
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داستاننمی این میکردم، فراموش هم را اضافهها کردم.

کمی ازکنم، بزرگشدم. بورژوا خرده یکخانواده مندر ه

برخیمردمبه دراینراه، بهآشویتستبعیدشدم. بختبد،

جایی به من نکردند. کمکی هم برخی و کمککردند من

این همه و بود مانند پازل قطعاتی از پر که شدم، تبعید

قطعات،مطلوبسطلزبالهبودند.امااینقطعاتزبالهنبودند،

دادم،کهاینامرادرمسیریقرارمینابراینمنبایدزندگیب

هارارویکاغذبیاورم.منقصدنداشتم،کهباورودبهداستان

ایاستکههابگریزم.تجربهمن،هزینهادبیاتازاینداستان

در کمی کردم، سعی من پرداختم. ادبیات به ورود برای

داس بتوانم تا راحقیقتدستکاریکنم، تانیغیرقابلگفتن،

بگویم.

خواندید؟درآنروزهاشمابیشترچهمی زیلینسکی:

منعمالتمامادبیاتجهانرابلعیدم.خب،منباید:کرتس

خواندم،امابدیهیاست،درادبیاتکالسیکرادرمدرسهمی

نگهداشتنآنکتاب دولتآنروزها، بعدا اما بود. ممنوع ها،

سعی بصورتمجارستان آثار آن گسترده چاپ با کرد،

فورینچدسته سه قیمت به و  کسب۸۹جمعی خود برای ،

مشروعیتکند.متاسفانهآنمجموعهآثارشاملادبیاتمدرن

جهان شاکله به توجه با رسید، ذهنم به بنابراین بینینبود،

امرابسازم.منسالهاییراصرفکارکردنخودم،موضعادبی

ایازاولینرمانمکردم،کهشماحتییجداگانههارویفصل

وهیچکسدیگریهمقادربه قادربهگفتنازآننیستید.

گفتنازآننیست.

ایندرستاستکهگفتنازآنبرایتانسخت زیلینسکی:

توانستهبهروشیغیراینبهاینمعنیکهداستاننمی–است

گفتهشود.

بهخاطر:کرتس در«سرنوشتبی»آورموقتیمیخوشحالم.

هایزیادیدریافتکردم،کهدرآن،آلمانبهچاپرسید،نامه

مثالبهخاطربهتصویرکشیدنهولوکاستدرقالبواژگان،از

یکیازخوانندگانبهمنمنتعریف بودند. هایزیادیکرده

پنجره گشودهگفت، بهرویام،وچشمایرا هایمخاطبانرا

شاننتوانستندسکوتیبازکردم،کهپدرانومادرانچیزهای

امتناع گفتن سخن از آنها بشکنند. آنها درباره را خود

نمیمی زیرا مطمئنکنند، و بایستند. تاریخ مقابل خواهند

باشیدکهاینکاردشواریاست.اماکاریاست،کهبایدانجام

شود.

                                                             
فیلر۹۱۱.واحداولیهپولمجارستانبرابربا ۸۹

اتاقیکوچ زیلینسکی: براینوشتندر که کمحصورشما

سبب حداقل یا بود شما شادی مایه چیزی چه بودید،

شد؟پرتیشمامیحواس

آننمی:کرتس از خیلیتوانم زیرا بگویم، برایتان ها

منداستان ندادم. انجام زیادی کار هستند. خصوصی های

اُپِرِتنوشتم.

وآیاباایناوصافدلخوشیالزمراداشتید؟ زیلینسکی:

نه.کرتس:

می زیلینسکی: نوشتن برای که چیزی هر خواستید،آیا

فراهمبود؟

خودِنوشتن.:کرتس

منمی به چیزی چه اینکه پرسیدید، خوبی سوال دانید،

است،واقعیت«خودِنوشتن»داد.واگرپاسخمندلخوشیمی

نیست.ایناستکهمنظورمبهزمانیکهداستانمی نویسم،

کنم،مینشینمتابنویسم،سرنوشتیتراژیکراحسوقتیمی

هاادرفیدبککهبایدآنراتاببیاورم.دلخوشیبرایمن،تنه

است.یکبارمطلبیرادراشتوتگارتخواندموبعدآنبایک

خانمشامخوردم،اوگفت،بابتزندگیمنمتاسفاستوبا

منهمدردیکرد.درآنزماندراشتوتگارت،سیسالبعداز

خوشحال آنروزها در حقیقتا فهمیدم، نوشتناولینرمانم،

ام.بوده

تان؟شتنرمانبابتنو زیلینسکی:

پایانکامالً:کرتس به وحشتناکی شرایط در را رمان من .

من با اشتوتگارت از خانمی تا شد، باعث نهایتا و بردم

حرف کند. وهمدردی بود. موفقیتم نشان من برای او های

ام.آنلحظهمتوجهشدمکهدرخلقمعنایزندگیموفقبوده

ونخودمحسکردم.ایرادرالعادهواقعاخوشحالیفوق

رمان زیلینسکی: شما آیا ،«شکست»،«سرنوشتبی»های

نیامدهدنیابهکهکودکیبرایدعا» تصفیه»و« چهار« را،

دانید؟درامدربابمعنایزندگیمی

چهارگانه:کرتس درام را اثر چنیننگاهیکهاینچهار نه،

 طرح مجارستانی ژورنالیست یک جانب از کند، شد.تلقی

رمان ابتدایی، اثر سه فقط من که هم هایزمانی

دنیابهکهکودکیبرایدعا»،«شکست»،«سرنوشتبی»

گانهاست.راچاپکردم،اوگفت،اینسهاثر،درامسه«نیامده

داند.اوواقعاچیزیازآثارمننمی

اید،جایشمادرتانگفتهشمادرکتابخاطرت زیلینسکی:

بلکهپشتمیزتاناست.تاریخنیست،
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می:کرتس پیش کم اماخیلی بنویسم! میز پشت که آید

بگذاریدراجعبهمسایلشخصیصحبتنکنم.

البتهاینسوالفینفسه،خصوصینیست. زیلینسکی:

بسیارخوب،پسبایدبگویم،میزمنزردرنگاست.:کرتس

اوضاعنوشتنشمااینروزهاچطوراست؟ زیلینسکی:

توانمازکامپیوتراستفادهخیلیسخت،زیرادیگرنمیکرتس:

–کنم،یاآنکهحتیبادستانمبنویسم.اماهمهآنچیزهایی

دادموکهبایدانجاممی-«تصفیه»خاطراتم،گزارشاتورمان

کردم،صورتگرفتهامگردآوریمیراجعبهطولدورهزندگی

 کار جدیدیبراینوشتنندارم. چیز و شدهاست. منتمام

است.

رمان زیلینسکی: آخرین به راجع بگویید.«تصفیه»تان، ،

،ملهمازچهبود؟«تصفیه»بارقهاولیهدرنوشتن

اصلمی:کرتس فکردر اما خواستمیکنمایشنامهبنویسم.

منمیمی شد. یکرمان نوشتم آنچه حاصل خواستمکنم،

کردبهتصویربکشم،تغییر۹۹۹۱ایراکهرژیمدرسالبرهه

امابرهه دارد. خود در ارزشیدراماتیک، حسکردم، ایکه

می اشتباه که رسید، ذهنم به یکبعد من کنم،

ایهمبهصحنهنمایشندارم.نویسنیستموعالقهنمایشنامه

ساختی،بهنظرصحنهنمایشبرایمنمانعیباضعفیدرون

یسداشتم،پارهکردمنوآمد.وبههمینعلت،هرچهدستمی

وفهمیدم،نمایشنامهفرمتیبسیارکوچکیدارد،کهبرایاین

موضوع،درقالبرمانیبزرگ،مناسبنیست.

مندبودم،ببینمچطورمردممختلف،باتغییررژیمکنارعالقه

شانراخواندم،وبهآیند.افرادبسیاریرادیدم،شرححالمی

شاندروغی،اغلبایشانسخنانهایشانگوشسپردمداستان

بیشنبود.جامعه،جامعهخبرچینانبود.اماچیزیکهمرابه

میراثبهجاندهازآشویتسبود.سعیکردم خودجلبکرد،

اردوگاه در که کسی بیابم. کلیدی شخصیت کاریک های

اشزیرسایهآن،شکلگرفتهاجباریزندگینکرده،امازندگی

اینزمانی کهمنشخصیتاست. بیبود، -۸۹هاییودیتو

حرفه که نویسندهویراستاری و است ناکامی کهاش، ای

راخلقکردم.-کندخودکشیپیشهمی

تاریخ» زیلینسکی: ۸۸پایان چیزیشبیه۸۱فوکویاما« شاید ،

می تعجب من اما باشد، کلیشه زمانبه در شما که کنم،

.،آنرادرذهنخودداشتید«تصفیه»نوشتن

ام.برداشتشماازرمانمنهرگزاینگونهنیاندیشیده:کرتس

چهبود؟

با زیلینسکی: شما، رمان پایان که آمد، اینطور نظرم به

برابریمی«پایانتاریخ» فوکویاما، در از«تاریخپایان»کند. ،

نوشتهشدهودرعینحالافول۹۱۱۱ابعادتفوقاوایلدهه

 برهه۹۹۹۱کمونیسمدر کشیده، تصویر به آنرا در ایکه

وهایمختلفبایکدیگرادغامشدهوتالقیمیجریان کنند،

 شاید که یکنقطه، در بیستم، قرن تصفیه»در به« باشد،

رسند.تبلورمی

کامالحق:کرتس دقیقاهمینطوراست.درواقع، باشماست.

متولد«تصفیه»مادررمان داریمکهدرآشویتس، ،مردیرا

آشویتسرا اینمرد طریق از زنیکه یودیت، بعد، و شده

بندیازتاریخخودکندودرتالشاست،تابهجمعتجربهمی

می دنیا آن از او نهایتا، اما ازدواجبرسد. مردی با و گریزد

گیرد،ایازتوتالیتاریسمندارد.اوتصمیممیکهتجربهکند،می

کند.وبچهداشتهباشد،پسخودشرابرایزندگیآمادهمی

بهدنیاآوردنبچه،همانتصویری اینهمانرازرماناست،

کند.درمواجههبرایاست،کهامکانادامهزندگیراخلقمی

ند.گزیگزینشمرگوزندگی،اوزندگیرابرمی

بسیارخوب،کافیاست.اینآخرینمصاحبهمنبود.

برایامروز؟ زیلینسکی:

ایاست،کهازمنبرایهمیشه،اینآخرینمصاحبه:کرتس

 ■ گرفتهشد.













                                                             
32 . Judit and B. 
33 . end of history 
34 . Fukuyama 
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