
 

 

 

 

 
  

  

 ششم سال ،49 ماهمهر ،دومو  شصت شماره 

 ی ایرانداستان اتیادب (PDF) کیالکتروننشریه  نیاول 

 

 داستان عکس  

 ادبی خبرهای  

 تهدید تئاتر و پینتر  

 ترجمه های داستان  

 پارسی نثر تحول سیر  

 زاگرب انیمیشن مکتب  

 پوچی علیه پوچی مقاله  

 «شیندلر فهرست» فیلم به نگاهی  

 «تکنیک پلی» فیلم بر یادداشتی  

 مهر ماه متولد هنرمندان معرفی  

 «Interstellar» فیلم بر یادداشتی  

 «یخبندان عصر» فیلم بر یادداشتی  

 1002 نوبل جایزه برنده با مصاحبه  

 «فریدون تا جمشید از»نقاشی داستان  

 جهان کوتاه های داستان بهترین بررسی  

 «شده فراموش روزگار» رمان بر یادداشتی  

 «آمریکایی تیرانداز تک» فیلم بر یادداشتی  

 «2499» و «کلفت» رمان دو تطبیقی بررسی  

 فیلوکتتس نمایشنامه داستانی بازنویسی و ترجمه  

 «نایپل. اس. وی» ادبیات نوبل جایزه برندگان با آشنایی  

 «اشک بوی» و «دود» رمان بررسی و نقد ی جلسه گزارش  

 «اندیمشک آهن راه های پله روی عقرب» و «ناخمن» کتاب معرفی  

  «نیمروز از پس هرزه های حلزون» شعر مجموعه در روایی عناصر بررسی  

 :با همراه شماره این

 بابائیوند،  بهمن مصطفی زمانی، مجید رحمانی، مصطفی کیائی، امین موسی

 زبان، سولماز نعمتی، امیر خوش سرور، حسین مرتضائیان آبکنار، علی خدایی، حسین سناپورلطف اهلل شیرین

 پور، فاطمه رمضانی، پرنیان شفیعی، بیتا عامری، یوکابد جامی، امین کمساری، محسن فاضلینیا، بابک ابراهیمطیبه تیموری 

 آبادی، حمیدرضا مهرابی، سونیا سمیعی، هوریس اندل، وی. اس. نایپل، جورج اورول شپور، مریم بالعاطفه بذرافشان، اردوان فرج

انت، ویل کاپل سانجا چیال، هانس کریستین اندرسون، سوفوکل، کلینت ایستوود، هارولد پینتر، استیون اسپیلبرگ، کریستوفر نوالن، دنیس ویلنوو، جان ال.گ

 ، آمبروس بی یرساآلبر کامو، لئونارد مایکلز، ماریا تسوتایر

 



 

 

 سخن رسدبیر
 شود. ماهناهم ادبیات داستانی چوک هب شما تقدیم می دومینشصت و با افتخار 

دیگر هنرمندان ربزگار اعضا و دوستان و  وربا حض امسال نیز افتخار آن را داشتیم هک جشن سال چوک را 
اه و زگارش آن، دوستان بسیاری طی کنیم. رهسال پس از ربزگاری این رماسم و انتشار عکس

 رسانی نشدن و  دعوت نشدن ربای رماسم اعالم می کنند . اهیی اعتراض خود را نسبت هب اطالعتماس
اهی اهی ما رد سالناما مسئله این جاست هک یک چوک است و زهاران دوست و رطفدار و رماسم

کانی است هک باعث میکوچک ربزگار می جهت  ،ای محدودشود از عدهشود و هب رهحال محدودیت م
جشن دعوت شود. ارگ هن هک نیازمند حداقل یک سالن زهار نفری هستیم و از آنجا هک رسمان هب کار 

نوهچ رپوری بکنیم، پس شویم و بلد هم نیستیم خودمان است و دست هب سینه سازمان و نهادی نمی
اهیی هب ما جهت ربزگاری چنین رماسم اهیی فعال زجو خیاالت  محسوب اختصاص دادن چنین سالن

 شود. می
پس چیزی زج این نیست و امیدواریم هک دوستان نسبت هب این مسئله ردک بهتری داشته باشند و 

ادب و زناکت دارند یاد بگیرند هک وقتی  امیدواریم هک  ااهلی جامعه ادبی ما هک ماشااهلل رهکدام داعیه
هب ره رو بودیم و هستم و انشااهلل خواهیم بود ربایشان دعوتناهم ارسال می شود، جوابگوی دعوتناهم باشند. 

 رت از قبل اداهم می دهیم. و دهمین سال فعالیت خود را فعال
 

 

 

 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 نقد، مقاله، گفتگو( رضا ) بهاره ارشدریاحی

نکوئی، ریتا محمدی، غزال مرادی، شهناز 

اکمل، ندا امین، مرضیه اسدی، مائده عرش

پاینده،  اهلل سیف، علیمرتضوی، امیر کالگر، روح

سحر قنبری، محمود خلیلی، صبا توکلی، مهدی 

 میرابی، سعید بردستانی

 تحریریه بخش ترجمه

شادی شریفیان )دبیر بخش ترجمه(، نگین کارگر، 

اسماعیل پورکاظم، زهرا تدین، بدری سیدجاللی، 

پونه شاهی، حسین کارگر بهبهانی، فاطمه 

 همدانیان، مریم طباطبائیها

 و تئاترتحریریه بخش سینما 

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 چوك تمامی شماره

دسترسی است. نشر در سایت کانون فرهنگی چوك قابل

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

شما نسبت به این  نیتکاغذی 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 چوك»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 و گفتگوی این سایت هرروز می

 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 

 امروز بیش از صد جلسه کارگاهی برگزار کرده است. 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 . های قبلی را از سایت دانلود بفرمایید 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  ریق سایت اطالعو از ط کند میتفریحی برگزار  صورت بهجلساتی 

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

 

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

 «نامه شعر چوك فصل». در ضمن نیدکتوانید به سایت مراجعه  می« آکادمی کانون فرهنگی چوك»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 سایت توانید 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





 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 
 



 

 



 

 

 



 

 

 مرضیه اسدی جان ال.گانت؛ :عکس، داستان

 مائده مرتضوی: مهرمعرفی هنرمندان متولد ماه 

 گفتار چهاردهم؛ ندا امین سیر تحول نثر پارسی:

 ریتا محمدی، ویل کاپل،کلئوپاترا:بررسی داستان

 ؛ امیر کالگرز جمشید تا فریدونا :نقاشی، داستان             

 از دیدگاه کامو؛ صبا توکلیمقاله پوچی علیه پوچی: 

 ناخمن؛ لئونارد مایکلز؛ شهناز عرش اکملمعرفی کتاب: 

 بهاره ارشدریاحیوی. اس. نایپل؛ ؛ :0221معرفی برنده جایزه نوبل 

 محمود خلیلی ؛مهدی رضایی ؛روزگار فراموش شدهنقدی بر رمان:

 روز درگذشت، بهمن بابائی، افروخته علوی :یادداشتی بر داستان

 مهدی میرابی از میان شیشه از میان مه، علی خدایی،بررسی داستان: 

 گرامیانرمان دود؛حسین سناپور؛ ناهید بررسی:  و نقد جلسه گزارش

 اهلل شیرین زبان؛ سولماز نعمتی مرگ عشق؛ لطفیادداشتی بر داستان:

 سرور ؛ امیر خوشمرد اسکلتی؛مهدی رضایینگاهی به داستان کوتاه: 

 وند، بهاره ارشد ریاحی بوی اشک، امین موسی بررسی: و نقد جلسه گزارش

 غزال مرادی های هرزه پس از نیمروز؛ ماریا تسوتایرا؛حلزون: شعر، داستان

 نیا طیبه تموریحسین مرتضائیان آبکنار؛  عقرب روی پله های...،کتاب:  معرفی

 اهلل سیف ؛ روح؛ آمبروس بی یرسای در پل اوئل کریک حادثه :های کوتاه جهان بررسی بهترین داستان
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 های جشن دهمین سال فعالیت کانون فرهنگی چوك گزارش و عکس 




شهریور سوم باجشندهمینسالکانونفرهنگیچوک، ماه

و شاعر مدعوین حضور با فرهنگیچوکو کانون اعضای حضور

نویسندهومترجمبرگزارشد.

مهدیرضاییدرشروعبرنامهبهحضارخیرمقدمگفتودرباره

مقاالتفعالیت بانک نخستین اندازی راه همچنین و کانون های

هنری،توضیحاتیارائهداد.ادبی،فرهنگیو

پور،زیباخوانیصباتوکلی،مرادحسینعباسوبرنامهباداستان

سیمین و همحاجیان و حسینیان دخت شعرخوانی نعمتچنین

زاده،حسینآهنی،جوادنعمتامیدفرجالهی،امیدبیگدلی،مرادی

 ادامهداشت.

داستان و شعرخوانی پساز دبیر رضایی مهدی کانونخوانی،

 :فرهنگیچوک،سخنرانیخودراچنینایرادکرد

 بهنامخداوندجانوخرد»

شهریور سال مکان5831ماه این چندصدمتری فاصله به

)کانونادبیاتایران(،چندجوانعالقمندبهادبیاتداستانیبودیم

کهبرایراهاندازییکانجمنداستانیدرپارکهنرمندانگردهم

ریزیکردیم.قراربراینشدکهچمننشستیموبرنامهآمدیم.روی

راه هفتهوبالگی و شود وبالگاندازی روی به داستان، یک ای

موردنقدوبررسیقراردهیم.درمدتکوتاهیبهیکیازگذاشتهو

یکپربازدیدترینوبالگ اما هایادبیاتداستانیایرانتبدیلشد.

ارادرخودجایدهد.شوروشوقمتوانستیوبالگنم

شهریور سال ادبیات33ماه ماهنامه اولین اعضا، کمک به

اندازیکردیم.افایرانراراهدیداستانیالکترونیکپی

که شد حدی در ماهنامه این خوانش گستره مدتی از پس

کهییهاگروه کردند الکترونیکی ماهنامه نوع این انتشار به اقدام

شما چند جز عالقمنداکثرشان همه این هجوم نپایید. دیری ره،

کاریکردندیکهفکرماینگونهبوداندازیماهنامهادبیاتیبرایراه

ایندنیایمجازیمتوجه شدنبه وارد با سهلاستاما و ساده

کهانتشارماهنامهالکترونیکی،همچونماهنامهچاپیروندشدندیم

سخت برایهاییو کاغذ روی که آن جای به فقط دارد را خود

فروشمنتشرشود،درفضایمجازیرایگاندراختیارهمگانقرار

دراینراهبایدفقطشودی.چیزیعایدکسینشدهونمگیردیم .

آن ادبیاتداشتو آنییهاعشقبه هستندو کهییهاکهدارند،

نداشتند،رفتند.

 ف5831سال کانون راهسایت چوک ورهنگی شد. اندازی

شروعبهکارکرد.فصلنامهشعرچوک38سالماهشهریور

کهچهچیزیازاینهمهفعالیتپرسندیمرابسیاریاینسوال

به فصلنامهو ماهنامهو انتشار و رسانیسایتعایدتانمستمر روز

کههیچ.چندلحظهقبلهمگفتمگفتمی؟درجوابشانمشودیم

کهدیگربایدکنمی،امافکرمشودیزیعایدکسینشدهونمکهچی

عا است. چیزهایزیادیعایدشده بگویم. ازامهایدیحقیقترا

فعال هستندهاییتاین سهیم آن در اعضا همه که گروهی

.هاستینا

کههرروزازسویتبریکوتشویقوتحسینهاییامدریافتپ

کنیم.یممخاطباندریافت

تاهاییمیاپ گرفته همسایه کشورهای از جهان سراسر از

کشورها زبانیدورترین با که زبانانی غیرفارسی تا زبان فارسی

م را ما جهانی دهکده این در دارند، آشنایی بینند،یفارسی

.کنندیوحمایتمعنویمخوانندیم

استودرتوفیقخدمتگزاریبهجامعهادبیاتوهنرماعایدی

بهسپاسگزارینویسندگان،شاعران،منتقدانومحققانیپیآن را

دارد همراه مقاالتوداستانارسالکهبا اشعارو و متوجهشانها

بهراحتیخودرابهجامعهتوانندیکهمهستندادعاوجودمامنیبی

ادبیمعرفیکنند.

استکهدراینکانونحضورییهاعایدیدیگرهمراهیباانسان

ومطالبدستاولخودرانویسندیهیچچشمداشتیمدارندوبی

توانندیوایندرحالیاستکهمدهندیدراختیاراینکانونقرارم

همینمطالبرابهدیگرنشریاتبفرستنداماحمایتازیکحرکت

.دهندیمردمیراترجیحم

 و جشنامسالمفتخریمکه چوکدر بخش،دهمینشهریور

و مصاحبه مقاله، بانک نخستین عنوان با را ادبی مقاالت بانک



 

 

کردهوبهجامعهادبیاتوگزارشادبی،فرهنگیوهنریراهاندازی

تقدیم ایران تکیماکردههنر که بانکی دوستداران. و اعضا تک

ازگزاریخودراادبیاتدرتشکیلآنسهیمهستندواینجاسپاس

کنموبادارانومشوقانآناعالممیکانونودوستیتمامیاعضا

بایدبگویمدراینبرهوتفرهنگیبرایرسیدنهمهاینتالش ها

هایمانهنوزراهیبسدورودرازدرپیشروداریم.پسبهایدهآل

ایجوانهزند،نهالیشودواگردانه،همتکنیمکهباهمتخودمان

ر.درختیپربا

باآرزویموفقیتبرایهمهاهالیفرهنگوادبیاتوهنروبا

جناب و ادبیاتایران کانون محترم کیاسریمدیر دکتر از تشکر

مهیا ما برای را همایش این برگزاری امکانات که آجرلو آقای

«ساختند.

 آمار سخنرانی، ایراد از بعد رضایی سالیتفعالمهدی های

کردکهبهشرحذیلاست.گذشتهچوکراقرائت

 شماره.51ادبیاتداستانی(pdf)*انتشارماهنامه

شماره.4*انتشارفصلنامهشعرچوک

 داستان544*انتشار 51کوتاه، داستانترجمه،55داستانک،

داستانزباناصلیدرسایتوماهنامه.11

 انتشار *515 آزاد، شعر 35قطعه کالسیک، شعر 31قطعه

قطعهشعرزباناصلی.45شعرترجمه،قطعه

خبرادبیفرهنگیهنری.1111*انتشاربیشاز

پستدربخشمقاله،نقد،گفتگو.411*انتشاربیشاز

هنرمنددربانکهنرمندانسایتچوک.511*معرفی

نویسنده،شاعرومترجم،نقاش،111*حمایتخبریبیشاز

ساز،عکاسو...مجسمه

جشنوارهوجایزهادبی،فرهنگی.51وهمکاریبا*حمایت

راه و* فرهنگی ادبی، مقاالت اختصاصی بانک اولین اندازی

هنری

 :اه ایشات و همجلس

تفریحی.-جلسهادبی3*برگزاری

نویسی.جلسهآموزشیآکادمیداستان15*برگزاری

جلسهرونماییکتاب.1*برگزاری

سه برگزاری آموزشی* عنوانداستاندوره تحت نویسی

«.آکادمیکانونفرهنگیچوک»

آثارمنتشرشدهازسویاعضایکانونفرهنگی

آیدامجیدآبادی«دارندهااتوبرنمیپروانه»*مجموعهشعر

مهدیرضایی«آوازگوسفندها»*مجموعهداستان

مهدیرضایی«روزگارفراموششده»*رمان

بهارهارشدریاحی«اتلیتیومکربن»*مجموعهداستان

غزالمرادی«شوندگیرنمیدرناهانمک»*مجموعهشعر

پرسیایبرایاحوالچهره»*ترجمهاشعاررانویلیسباعنوان

فائزهپورپیغمبر«نیست

طباطبائی مریم از ترجمه سه نام* با ها یکپرنده»های با ای

«یاشارکمال»اثر«بال و«پاموکاورهان»اثر«موزهمعصومیت»،

«یراوغلوبکنازان»اثر«درختانار»

لوح، اهدا اعضایفعالکانونفرهنگیچوکبا پایاننیزاز در

مهدیرضایی شد. تقدیملوحتقدیر گفت:قبلاز اینهایتقدیر

وهدایاجزیادبودچیزدیگرینیست.چونزحماتاعضایهالوح

توانجوابگوبودوباریدیگرازهمگیینمکانونرابههیچصورتی

وامیدواریماندبودهکنمکهیکسالکاملرادرکنارمایمتشکر

 یپیشرواعضایبیشتریموردتقدیرقراربگیرند.هاسالدر

ازدوستانواعضایمحترمهیئتمیکنیمبهاینطریقتقدیر

خانم عرشاکملتحریریهکانونفرهنگیچوک: نداخانم،شهناز

،امین اسدیخانم ،مرضیه بهارآرنگخانم ،یاسمن مریمخانم

،هائیطباطبا غیاثیآقای ،مرتضی الفتخانم ومژده مائدهخانم

.مرتضوی

 ■باآرزویموفقیتبرایهمهعزیزان.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 (دوازدهم )قسمتیزه نوبل ادبیات ان جابرندگآشنایی با  
«بهارهارشدریاحی»؛«ویاسنایپل»

 
 Sir Vidiadhar)"نایپررلسوراجپراسررادویرردیادارسِررر "

Surajprasad Naipaul)در5381اوت5۱در

نررامبررابیشررترکررههنرردمتولرردشررد."توبرراگووترینیررداد"

ونرررویسرمرررانشرررودمررریشرررناخته"نایپرررل.اس.وی"

از.اسررتبریتانیرراییتبررارترینیرردادیهنرردونررویسمقالرره

بورسرریهرااودانشررگاهالتحصرریلشرردوفررار آکسررفورد

شرهرحومرهدرکرهاسرتسرال13حردوداگرچه.بودکرده

سررالگی31هنرروزدرسررنامرراکنررد،مرریزنرردگیویلتشررایر

اواسررت.نرردادهدسررتازرابیگررانگیوغریبرریاحسرراسهررم

بیگانررهزمرریندروطررندنبررالبررهوقررتهرریچ:»گویرردمرری

بیشرتریراحتریوآرامرشحرسکرهجراییتنهرا.«امنبوده

کترراب1۱اودرمجمرروع.هسررتندهررایشکتررابکنرردمرری

 ترررکوسررفرراهرراآناغلرربمایررهدرونتقریبرراًکررهنوشررت

.دهندمیتشکیلوطن

وهنررردیزمینرررهپرررسبرررانایپرررل

شررده؛بررزرگلنرردندراشترینیرردادی

معجررونهمررین:»نویسرردمرریخررودش

سررفرهایدلیررلتررریناصررلیپیچیررده

میرررانازسرررراینکررههسرررتند،مررن

هراکمونیسرتومرائوبیرنممریوآورمدرمریچرینایغورهای

ذهنررریتصرررویرنرفترررهفرررروجررراآنشرررانمررری اصرررالً

مرراحررالهررربرره.آوردمرریچشررممپرریشایتکرارنشرردنی

کنرریم،انکررارایررم،گرفتررهیررادکررهراچیزهرراییترروانیمنمرری

درمرن.کنریمانکراررامرانزنردگیسربکتروانیمنمریحتی

شرردمسررفرراهرریکررهبعرردوآمرردمدنیررابررهکرروچکیشررهر

اصرلیهسرتهپرردازیقصره.گذاشرتمواقعریجهرانبرهقدم

همررانهررایمداسررتاندرسررفرواسررتمررنهررایداسررتان

برهکوچرکدنیراییرکازحرکرتیعنریاست،بودنجاری

نوشرتنصررفزیرادیهرایمردتمرن.ترربرزرگجهانیک

.امکررردهدیرردنصرررفراوقررتمآنازبیشررترامرراام،کرررده

برودم؛کشر وجرویجسرتدروببیرنمرادنیراخواسرتممی

شررهودیوکشرر بررهرامررنبعرردهاکررهبودنرردسررفرهاایررن

«شدند.هایمداستاناصلیِشالودهورساندنددرونی

پشررتبسرریارینظیررربرریهررایتجربررهزنرردگینایپررلدر

شرانجملرهازانرد،شردهآثرارشبسریاریمایهکهسرگذاشته

فکرررنوشررتنوسررفربررههنرروزسررالگی۱3درنایپررلسررفر؛

ازمانرده،همرراهشجروانیازعشرقایرنگویردمری.کندمی

ولنرردنازسررروگرفررتایبورسرریهکررهروزگرراریهمرران

خبرنگررارزنرردگیگررذرانبرررایهررمبعرردودرآوردآکسررفورد

رسرریدنظرررشبررهبعرردها.شرردسرریبرریبرریوقررتنیمرره

راهررریونرررداردبررررایشچیرررزیترینیرررداد،زادگررراهش،

فریقررا،آگرراهینوشررت،هرراسررفرنامهوشرردبسرریارسررفرهای

ایررانعرزمِهرمبراردوهراسرالایرنهمرهدروآسیا،گاهی

سررفرهاایرنازیرکهرررحاصرل.کررد

وهرررررایادداشرررررتازایسلسرررررله

کرررهبعررردها.بودنررردهررراگرررزارش

ازردیشرددسرتیچیررهنرویسرمان

ازمشررررراهداتوسرررررفرهاایرررررن

.درآوردنرردسرررهررمهررایشداسررتان

درداسرتانشکرهجراییهرربرهبایردنویسرندهاسرتمعتقد

وخروخلرقبراچیرزهررازبریشتراکنردسفرگذردمیجاآن

نایپررل.شررودآشررناسرررزمینآنمردمررانهررایعررادتو

پریشازکرهاسرتسروادبریگزارشرگریرکفقط»نویسدمی

«کشد.میراانتظارشچیزیچهداندمی

وقترری1115سررالاسررت،جنجررالیاینویسررندهنایپررل 

شایسررته«عمرررنیمرره»رمررانبرررایرااونوبررلآکررادمی

نویسرندهایرنبرهجرایزهوکررداعرالمادبیراتنوبرلدریافت

فروتنرریاوامرراکردنررد،اعترررا بسرریاریرسررید،ترینیرردادی

عصررانشهرمازبسریاریازراخرودشبلکرههریچ،نکرردکه

وسررفرنامهترراییبیسررتورمررانترراییپررانزده.دانسررتجلروتر

مشررهورترینوترررینپرفررروشامررانوشررتهمقرراالتمجموعرره

کرهاسرت«بیسرواسآقرایبررایایخانره»همچنانرمانش

آنکررهازبرریشحررالایررنبررا.شرردهمنتشرررهررمفارسرریبرره

اظهارنظرهرایشمعمروالًباشرند،برانگیرزجنجرالهرایشرمان

صرردربررهرااواجتمرراعیمسررائلوسیاسررتهررایحیطررهدر

واژهبررهتنررداظهررارنظریدرپرریشچنرردی.بررردهخبرهررا

کشررورهایهررایایرردئولوگ:»گفررتوتاخررت«سررومجهرران»

1115سالاست،جنجالیاینویسندهنایپل
نیمه»رمانبرایرااونوبلآکادمیوقتی
کرداعالمادبیاتنوبلدریافتشایسته«عمر
 .رسیدترینیدادینویسندهاینبهجایزهو



 

 

راحرتراخودشرانخیرالکلمرهیرکهمرینبراسومجهان

وفقررهمرهکرهبفهمنردمردمشرانگذارنردنمریوانردکرده

نایپررلالبترره.«هاسررتایرردئولوژیهمررینمررالشررانبرردبختی

اسرالمیبنیادگرایراندوآتشره،هرایفمنیسرتبراقردرهمین

خاورمیانررهدرهررایشسیاسررتوآمریکررادولررتیهررودی،و

.داردمسئلههم

گفررتکرررددریافررترا1115ادبررینوبررلکررهویهنگررامی

رمرراننویسررد،ولرریپررسازآننمرریرمرراندیگرررکرره

گویرردبررهایررننوشررت.خرروداومرریرا«جررادوییبررذرهای»

کررارایررنبررهاوراخرراطرایررنرمررانرانوشررتکررهناشرررها

نویسررد،نمرریرمرراندیگررراوکررهگفتنرردهرراآن.واداشررتند

رمرراننوشررتنانگیررزههررادرواقررآآن.توانرردنمرریچررون

بررذرهای»ویرمررانآخرررین.شرردند«جرراوییبررذرهای»

ویلرریرمرران،اصررلیشخصرریت.اسررتتلرر طنررز«جررادویی

ونگرانرریبرررایحلرریراهکررردنپیرردابررراینیررزچانرردارن،

راخروددادهدسرتویبرهوطرنتررکازبعردکهتشویشی

ماننردنیرزچانردارن.کنردمریمشرغولآنمسائلوجنگبا

وکررردهسررفرجنرروبیآفریقررایولنرردنبررههنرردازنایپررل

مائوهرراانقالبرریگررروهبررهوگرررددبرمرریهنرردبررهسررپس

شرودمریسررگردانکنرد،مریزنردگیجنگرلدرپیوندد،می

رااوتوانردمریزمرینآیراکرهاسرتایرنکشر نبرالدبهو

عمررنیمرهکترابمنحصرراًراایرنکترابنایپل.کندمتعالی

عقیردهایرن:»گویردمریاو.پنرداردنمی

.شرودنمریاطرالقمطلرباینبههرگز

کررهدیرردمرامردمرریوهنررد،رفررتم

چسربیدههراگرروهایرنبرههدفبدون

کررهمتوسررططبقررهازمردمررانیبودنررد،

اطررالق.نامیدنرردمرریپررارتیزانراخررود

خیلریبرایشرانانقالبریوانقرالبلفظ

آنازبعردوکرردمبیررونذهرنمازراهراآنهمره.برودزیاد

 .«گرفتمتأثیرداستانمبرای

ویژگینثررنایپرلنثررروانوتوصریفاتروشرنوتاثیرگرذار

کنررد.اوسررت.اوازهرگونررهاطنررابدرنوشررتنپرهیررزمرری

کررردهواسررتوارومحکررمروشررنتصررویرهایبرراراهرراصرحنه

هررایاوکنررد.درداسررتانجلرروگیریمرریهرراآنشررلوغیاز

برهشرویم،نمریوروبررطروالنیوزیرادتوصریفاتباوقتهیچ

انتخررابدقیررقبسرریارهررمهرراآنکررهتصررویر؛چنرردجررز

.رسندمینظربهطبیعیبسیارهمیشهواندشده

نشررینیوانتخررابیررکشررهرطررورکررهازگوشررهاوهمرران

اشدرایررنروزهررامشررخ سرراکتوکوچررکبرررایزنرردگی

است،برهسرکوتاعتقراددارد.ویمعتقرداسرتهررسروالی

راحترریوبررهطررورخالصررهپاسرر داد.درترروانبررهرانمرری

رمادبررییجشررنوارهچررارچوبدرکررهمطبوعرراتیهمررایش

یجامعررهیربررارهدهرراییپرسررششررد،برگررزارنایپررلبرررای

او.شرردمطرررحنیررزآنهررایپیشرررفتواسررالمهنررد،امررروز

سرروالایررن:»گویرردمرریسرروالایررنازتعجرربابرررازضررمن

دوحتراشرایدمروردایرندرشرودمریواسرتبزرگریبسیار

تروانمنمری:»گویردمریادامرهدرنایپرل«نوشت.کتابسهیا

.کررنمخالصررهکوترراهیکلمررهچنررددرراسرروالایررنجررواب

.بودنرددادهانجرامراآنحرالبرهترابرودشردنیاگرکاراین

خیلریاالتوسرجرورایرنبرهکرههستندکسانیحالاینبا

کننردمریفکررکرهکسرانیدهنرد؛مریپاس مختصروکوتاه

ایرن.رود/مریپریشخروبخیلریترتیربایرنبهچیزهمه

کرهکننردمریفکررهراآن.شروندمریپیرداهرمهنددرافراد

ارزشبریباشرد،داشرتهبرومیومحلرییریشرهکهآنچههر

بخشریمرنیعقیردهبرهخودشرانهرااینحقیقتدر.است

«هستند.هندیجامعهمشکلاز

ردآثرررارشدرراآنغنررریفرهنرررگوهنررردترررأثیرنایپرررل

یبررردهوقررتهرریچمررن:»اسررتمعتقرردولرریکنررد،نمرری

عمیقررراًآنبرررههمرروارهگرچرررهنبررودم؛هنررردیفرهنررگ

وهررافرهنررگمیررانمرررزدرشررمااگررر.بررودمعالقمنررد

مررورددربایرردآنگرراهکنیررد،زنرردگیمختلرر هررایتمرردن

وهنرررربرررهمرررن.بیاموزیررردهررراآن

بسرریارهنرردمعمرراریوسررازیمجسررمه

دردلیررلایررنبررهوهسررتمعالقمنررد

در.امکررردهمطالعررهبسرریارآنمررورد

هسرت؛حرکتریومروجیرکامروزهند

کشررورآنازهرراآدمازبسرریاریکرهاآلن

.شرروندمرریدورآنازوهسررتندگریررزان

کررردهتحصرریلیرراثروتمنرردترهرراآنکررهمیررزانهررربرره

همرههراآن.هسرتندگرردانرویآنجراازترربریششروند،می

آمریکررادرکررردنزنرردگیبرررایکررارتگرررینیررکدنبررال

بگذارنررداجراقدربیسررکویتتواننردمریکررهجراییهسرتند؛

«کنند.پاروبرفو

ایررنکررهایررنوشررودمررینوبررلیجررایزهازصررحبتوقترری

آورد،مرریدنبررالبررهنویسررندهبرررایراولیتیئمسررجررایزه

واسررتنظرررایررنمخررال کررامالًکررهکنرردمرریاعررالمنایپررل

درسررتدردسررریمررنبررراینوبررلیجررایزه:»گویرردمرری

احسرراسآنبرابررردرهررمولیتیئمسررولرریاسررت،نکرررده

یبرنرردهکررهکسرریکررنممرریدرککررلدرامررا.کررنمنمرری

نایپل نثر توصیفاتویژگی و روان نثر
هرگونه از او اوست. تاثیرگذار و روشن

هاکند.صحنهاطنابدرنوشتنپرهیزمی
استوارومحکمروشنتصویرهایبارا

 کند.جلوگیریمیهاآنشلوغیازکردهو



 

 

هراییولیتئمسریرکاسرتممکرنشرودمرینوبرلیجایزه

امررا.داردقررراردوشررشبررربعرردبررهایررنازکررهکنرردحررس

دسررتبررهدیرررخیلرریراجررایزهایررنمررنخوشرربختانه

«آوردم.

"فررررنچپاتریرررک"نرررامبرررهاینویسرررنده1113سرررالدر

همریندنیرا"عنروانبرارانایپرلمعتبررنامهزندگینخستین

آقرایبررایایخانره"هرایرمران.نوشرت"هسرتکرهاست

باشرندمریویآثرارتررینمهرم"رودخانرهخرم"و"بیسواس

نیرزاوخرودوانردشردهترجمرهفارسریزبرانبرهدوهررکه

.استداشتهایرانبهسفری

وبررود5813تابسررتاندریکرریایرررانبررهنایپررلسررفردو

متفرراوتتصررویریبررارهرررو،58۱5اردیبهشررتدریکرری

شررانمقایسررهازکررهتصرراویریگرفترره،قررراررویررشپرریش

.دریافررتوضرروحبررهراتغییررراتوزمررانگررذرردترروانمرری

سیاسرتِروایرتآنکرهازبریشسرفردوایرنازهایشگزارش

.اندمردمانوجامعهپرجزئیاتتصویرباشند،دوران

 آثار:

 (531۱)عارفمالچیمشت

 (5313)الویراانتخابات

 (5313)میگلخیابان

 ترجمرره(5355)بیسررواسآقررایبرررایایخانرره

غبرائیمهدی

 (5351)میانهگذرگاه

 (5354)تاریکیمنطقه

 (535۱)جزیرهفرازبرپرچمی

 (535۱)مقلدمردان

 (5353غیرداستانی،)دورادوالشدنناپدید

 (53۱5)آزادکشوریدر

 (53۱1)هاچریک

 (53۱۱)مجروحتمدنهند

 قراچررهمهرردیترجمرره(53۱3)رودخانررهخررم

داغی

 (5331)پروناوابازگشت

 (5335)مومنانمیاندر

 (533۱)رسیدنراز

 (5331)شورشیمیلیونیکاکنونهند

 (5334)جهاندرراهی

 (5333)ایمانفراسوی

 احسررراسونگررررششررریوهنویسرررنده؛جماعرررت

■ (111۱غیرداستانی،)
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 ماه مهرمتولد  مشاهیر 
«مرتضویمائده» 


ازآنجملهنویسندگانیگلی ترقی 

کهدوستداریهرشبیکیدواست

نویسنده بخوانی. او از کهداستان ای

 توصی  زیبا و دقیق وکندمیبسیار

درتهراناست.5853مهرماه5۱.گلیترقیمتولدنویسدمی

 و بود نویسندگی عاشق نوجوانی از خواستمیترقی

داستان اولین شود. ادبی"میعاد"اشقصهنویس مجله در

.کردمیمنتشرشدکهاودرآنتحصیلدانشگاهی

در"منهمچگواراهستم"اولینمجموعهداستانشبهنام

شدتوسط5843 منتشر مروارید انقالب،انتشارات از پس

 داستان و گشت فرانسه من"راهی روح بانوی به"بزرگ

 سال در شد. ترجمه عنوان5331فرانسه به داستان این

هانتخابگردید.بهترینقصهسالدرفرانس

زمینهنگارش ایراندر نویسندگانبرتر گلیترقییکیاز

به"خوابزمستانی"ثارویبهجزکتابداستانکوتاهاست.آ

بزرگبانوی"کوتاههایداستانصورتداستانکوتاههستند.

آثارقابل"ایدرآسمانخانه"و"اتوبوسشمیران"،"روحمن

هستند. هرگونه،ترقینثرتاملاو از بهدور سلیسو روان،

رمزموفقیتویدرجذبمخاطبوپیچیدگیوتکل است.

خود به نیز رنگطنز گهگاه که است خودمانی نثر همین

گیردمی کتاب دوباره". زمینه"فرصت این در خوب مثالی

است.

هایخاطره،خوابزمستانی،منهمچهگواراهستمآثاراو:

غریبهایعادت،فرصتدوباره،دودنیا،دیگرجایی،پراکنده

درایرانمنتشرنشدهاست()ال آقای



کارگردان،ابراهیم گلستان 

روزنامهداستان مترجم، ونویس، نگار

در5815مهر15عکاسایرانیمتولد

مکتوبویازسبکیآثارشیرازاست.

سبک بسیاری است. خاصبرخوردار

تاثیرپذیرفتهاز ارنست"کوتاههایداستاننویسندگیویرا

نویسندگاندانندمی"همینگوی نخستین زمره از گلستان .

ستانیواستفادهکهبرایزبانداشودمیمعاصرایرانیمعرفی

لشدوئقایهایداستانینوین،اهمیتقالبرازنثرآهنگیند

اینجهتنقشاودرسیرپیشرفتداستانازبهآنپرداخت.

 دیگر از است. توجه قابل فارسی هایویژگیمعاصر

داستان نویسی خلق مرتبطهایمجموعهگلستان، داستانی

ایطوالنیدارد.شایدبتوانگفتایناستکهدرغربسابقه

دمنطقالطیرسبکنوعیجدیدازادبیاتکالسیکایرانمانن

در مرتبطاینارتباطازطریقدرونمایه،هایداستاناست.

هایشخصیت شکل مشابه ساختارهای یا .گیردمیداستانی

 سال در 5841گلستان فیلم آتش"برای به"یک موفق

ویاولینکارگردان ونیزشد. جشنواره از دریافتمدالبرنز

 که است بینیبرندهایرانی جایزه فیلمییک برای المللی

مستندشدهاست.

وی آثار جویاز:اندعبارتبرخیاز و دیوار 51)تشنهو

داستان( جنی، دره گنج اسرار (داستان8)مدومه، خروس،

4)سایهشکار،(داستان۱)پاییزآذرماهآخر،داستانبلند()

(داستان



53رضا شفیعی کدکنی محمد

درکدکنکهآنزمان5853مهرماه

بخشیازشهرستاننیشابوربودمتولد

علمیه حوزه عالمان از پدرش شد.

مشهدبودومادرشزنیفاضلواهل

 و نوجوانی از سال پانزده شفیعی دراشجوانیشعر. را

خودشدرهایحوزه و بود فراگیری سرگرم خراسان علمیه

،اینکهمدرسهنرفتمبسیارخوشحالممناز":گویدمیاینباره

می شیوهیعنی به اگر من بود... الهی عنایت نوع یک فهم

اینمایهکهبهفرهنگاسالمیمسلماًرفتممیمعمولمدرسه

".مربوطاستهرگزنداشتم

علم کنار دانشگاهاشآموزیشفیعیدر از علمیه، حوزه در

فا ادبیات و لیسانسزبان فوق مشهد دریافتفردوسی رسی

تهرانمدرک دانشگاه آناز بعداز اخذاشدکتریکردو را

نمود.

شفیعیسرودنشعرراازجوانیبهشیوهقدماییآغازکرد

در"کتابباوپسازچندیبهسبکنیمایوشیجرویآورد.

 جمله"نیشابورهایبا کوچه از کدکنی رسید. شهرت به

اشعا در او است. اجتماعی جامعهشاعران از تصویری خود ر

.کندمیهئارا11و41هایدههایرانیدر
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اسرار چون ارزشی پر آثار مصیبتکدکنی نامه،التوحید،

منطقالهی رانامه، و... اندکالطیر از او است. تصحیحنموده

به که است پارسی ادب و تاری  کرامیهمحققین تاری 

است.اینبابفراهمکردهرپرداختهوکتابید

ادوارهایکتاب خیال، صور شعر، موسیقی مانند او دیگر

 و فارسی امروزهایزمینهشعر فارسی شعر زااجتماعی

کتاب محسوب ادبی نقد کالسیک تخل شوندمیهای .

دکترشفیعیکدکنیازسالشفیعیدرشعر،م.سرشکاست.

دانشگاهتا5843 استاد تهران، دانشگاه درخواست به کنون

.باشندمیتهران

 :کتاب شناسی

هازمزمهمجموعه اشعار: شبخوانی، برگ، زبان از بوی،

هزارهدومآهویکوهیو...،جویمولیان

تصحیح،صورخیالدرشعرفارسیآثار نظری و ترجمه:

نیشابوری حاکم نوشته نیشابور تاری  و، تصحیح مقدمه

ترجمهآوازهایسندبادسرودهعبدالوهاب،تعلیقاتمختارنامه

البیاتی نوشته، خدا و انسان رابطه و اسالمی تصوف ترجمه

رینولدنیکلسون.



ازویلیام فاکنر  یکی

ترینبزرگ پر ترینآوازهو

آمریکا نویسندگانیاستکه

است. دیده خود به

قلمنویسنده با که ای

حماسهبی همواره نظیرش

ولیهایانسان معمولی

روایتشگفت را امریکا انگیز

.اوهمزمانصاحبحماسههومر،شیواییتولستویوکندمی

حماسه با هیاهو"ایچونقدرتهوگواستتا که"خشمو

گمانیکبینوشتنمیودیگرهیچنوشتمیراهرکسآن

باهمانقدرتپدیدآوردهنویسندهبرتربود.امااوآثاربسیاری

است.

 کاتبرتفاکنر سال11درویلیام میالدی533۱سپتامبر

باکاربهدنیاآمد.پیسیسیدرنیوآلبانی،می نویسندگیرا

فیلم و تانمایشنامهنامه میالدی بیست دهه از نمود. آغاز

رمانوتعدادزیادیداستانکوتاه58شروعجنگجهانیدوم

در و رساند شهرت به را او آثار این مجموعه کرد. منتشر

گردید.5343نهایتمنجربهدریافتجایزهنوبلدرسال

 در داستانهایسبکفاکنر رمان، شامل کوتاه،گوناگونی

بهعمدتاًویشهرتومقالهصاحباثراست.،شعرنمایشنامه

 هارمانخاطر هایداستانو است. و"حکایت"کوتاهش

در"گرانچپاول"آخرینرماناو پولیتزرشدند. جایزه برنده

 را5333سال هیاهو و خشم رمان نوین، کتابخانه موسسه

ششمینکتابدرفهرستصدرمانبرترانگلیسیقرنبیستم

همدر"ماهاوتروشناییدر"و"بهگورگور"رمانقرارداد.

دارند. قرار فهرست توسطهایکتاببیشتراین فاکنر

مترجما چون حسینی"نی "صالح دریا"و به"بندرینج 

.اندشدهفارسیبرگردانده

ترینمهم هیاهو"ویژگیرمان و همینعبارتدر"خشم

یادگرفتتوانمیاینکهبااینرمان"کوتاهفاکنرنهفتهاست

ایازتازهکارکردهایهیاهو،خشمو"کهچطورکتابخواند

رمان و رمان معرفی خواننده به یمخوانی کهآموزدمیکند.

 و دیالوگ روایت، وتوانندمیهاشخصیترمان، کارکردها

فرایتعاری معمولخودداشتهباشند.هایویژگی

آ توجه جلب نویسنده این آثار در نخست،کندمینچه ،

نقاشی تشریحو او خصوصیاتدیگر از بدبینیشدیداوست.

.فاکنرخوانندهراهاستاینمناظر،کشتنوقطآاعضاونظایر

مس و موضوع پراکنده اجزای مقابل لهئدر کهگذاردمیای

 حلآنفقطپساز و مکالماتیکهقطهاصحبتتعبیر آو

.گرددمیمیسرشودمیشدهودوبارهشروع

 فاکنر 5درویلیام از5351ژوییه آنکه پساز هفته سه ،

می درآکسفورد قلبی سکته اثر بر افتاد درسیسیاسب پی

گذشت.

 از: اند عبارت هایش کتاببرخی از 

هاپشه سارتوریس، حریم، ناپذیر، شکست دهکده، برخیز،

وحشی.هاینخل،مزاحمدرخاک،ایموسی



،نویسندهاسکار وایلد 

نویسونمایشنامه،شاعر

 هایداستاننویسنده

کوتاهایرلندیبود.ویدر

اکتبر55 5314سال

دوبلین شهر در میالدی

پدرش شد. متولد ایرلند

پزشکمخصوصملکهبودومادرشجینوایلدشاعریچشم

نبود.سرشناسومترجماثارالکساندردوماوالمارتی

 بیشتر روی زیادی تاثیرات وایلد ونمایشنامهاسکار

نویسانپسازخودگذاشتهاست.اوراویشگفتانگیزیرمان

کنایه و هوشمندانه سخنان دلیل به و شهرتاست دارش

امابرندمیولذتخوانندمیراهایشکتابداشت.امروزههمه
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این حیاتش زمان در سال در وی نبود. طی5331گونه

هم به اینجنسدادگاهیمتهم زندانشد. سال دو گراییو

چنینسویجامعهوهمدربدنامیوطردشدنویازمسئله

بود. دخیل وی رس زود کتابمردممرگ هشتاد، دهه

"تصویردوریانگری" پراز .دانستندمیشیطانیهایایدهرا

 بود نوشته جایی وایلد هاکتاب"اسکار بدمحتوای یا خوب

."یابداندشدهیاخوبنوشتههاآنندارند

است.مضمون"شاهزادهخوشبخت"بمعروفدیگرویکتا

 طریقهایداستاناکثر از انسان استکه این اینمجموعه

انسانبودنشراثابتکندوتواندمیعشقورزیدنبهدیگران

 داستان وایلد، اسکار برسد. درونی زیبایی و"به گلبلبل

"سرخ و ایرانی اساطیر از تاثیر به حافظمخصوصاًرا اشعار

نوشت.

درعینگمنامیدرشهرپاریس5311اسکاروایلددرسال

چشمازجهانفروبست.

خوشبخت،:آثار  شاهزاده گری، دوریان تصویر

روحکانترویل،خانهانار

 نمایشنامه  خانم: بادبزن سالومه، دوشسپادوا،

اهمیت،زنبیاهمیتویندرمیر، شوهرمطلوب،

ارنستبودن،

.راونا،ابوالهول،چکامهزندانردینگ:اشعار 



رمانهنری گراهام گرین  منتقدنمایشنامهنویس، نویس،

 پرکار نویسنده و سینمایی انگلیسیهایداستانادبی کوتاه

و5314اکتبر1متولد) 8درگذشته است.5335آوریل )

آکسفورداست.اولینمجموعهشعرویبهکردهتحصیلگرین

 "آوریلسرایی"نام ویمدتیدر5311در چاپرسید. به

"ناتینگهام"هایروزنامه لندنفعالیت"تایمز"و .کردمیدر

انتقادشدیدواتیکانواقآبیهایجادهکتاب قانونویمورد

منتشرشد."مردوسط"اولینرمانوی5313شد.درسال

 استانبولت"کتاب هفتاد"رن نتیجه رساند. شهرت به را او

 او زدن قلم 54سال جمله از است 13کتاب 4رمان،

زندگی مجموعهداستانکوتاه،4،سفرنامه8نامهخودنوشت،

.فیلمنامه1ونمایشنامه3کتابکودک،4

درمنزلش5335سالگیدرسال3۱گراهامگریندرسن

بدرودگفتودر گورستانشهرکرسوسوییسبهزندگیرا

خاکسپردهشد.





 :ها برخی از رمان

ایبرایفروش،وزارتترس،پایانسفربیبازگشت،اسلحه

■مرددهم،مامورمعتمدو...رابطه،



منابع:

بیتوتهسایت

سایتجدیدآنالین

سایتکتابخانهملی

 1pezeshk.comسایت

ویکیپدیا.
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 پوچی علیه پوچی  
«صباتوکلی»



گرایی از دیدگاه کامو، با تکیه  برداشتی آزاد از پوچ

 هابر افسانه سیزیف و یادداشت
 ژانویه روزهای از یکی 5351در شهراتومبیلی در

بهدرختیبرخوردکردویکیازدوسرنشینآندر بلویلویل

درجیبلباسشبلیطقطاراستفادهنشده یادمجانباخت.

 بود نوشته آن روی که شد کامو"یافت "آلبر این هایتنا.

 مرد هسال45سرنوشت کوتاهشای عمر طول در که بود

روزنامههب نمایشنامهعنوان سردبیر، ویراستار، نویس،نگار،

داستانرمان نویسنده و پابهنویس و کرد فعالیت پایکوتاه

اگزیستانسیالیستهمفیلسوفا همن خود بهعصر سارتر چون

سال1واختپژوهشدربابمسائلمهمجامعهانسانیپرد

بهواسطهنگارشمقال بنامایهپیشازمرگشجایزهنوبلرا

ازآنخودکرد."گیوتینیبارهدرهاییاندیشه"

رغمنوشتنمقاالتفلسفیمتعددخودراایننویسندهعلی

 دردانستمیهنرمند هنوز نظر اختالف این و فیلسوف نه

اینخصوص در باقیاست. او توانمیمورد سخناستادبه

گاشتهاست:نامهویچنیننراهنمایشاشارهکردکهدرپایان

"اوبیشازآنکهیکفیلسوفباشدیکنویسندهاست."

جایدادههااگزیستانسیالیست خوداونیزبااینکهدررده

هیچ بهشده توجهی و نپذیرفت عنوان این به را خود گاه

 و دجهانهایپرسشمتافیزیک و کهشناسانه مسائلی یگر

 فکری درهااگزیستانسیالیستدغدغه و نداد نشان بود

گونهبهاینسوالپاس داد:اینهایشیادداشت

چونبرحسبکلمات" فیلسوف؟ نه و منهنرمندم چرا

ص–جلددوم-هایادداشت)."هادهیاندیشمنهبرحسبامی

513)

اغلب شرایطمتفاوتو زندگیخود در متضادیراکامو

ازجملهزیستندرمحالتفقیر وتجربهکرد، نشینالجزیره

نشیندربینثروتمندانمنطقهونیززندگیمرفههایقسمت

مدیتراندر هقسمت درکای و اروپایی کشورهای و الجزایر

متغایرزندگیدرطبیعتآراموزیبایسرزمینمادریازیک

جنگویران مواجهبا دوسوو مجهانیازسویدیگر.کننده

پایلمساینشرایطمتفاوتدرشخصیتوآثاراومشهودرد

کامو کریشانک، جان که چنان دراست انگلیسی شناس

کهبریکیازآثاراو)افسانهسیزی (نوشتهاستازایهمقدم

ایههایالجزیرکامودرسال"راند:دوکاموسخنمی



.خوداو"اشزندگیاروپاییهایکامودرسال"و"اشزندگی

ثنویتیسخن از مرگشنوشته یادداشتیکهپیشاز نیزدر

گویدمی سایهاشزندگیکه آثارش بر و گرفته بر در را

انداختهاست.ثنویتیکهموجبشداوازیکطرفدستبه

هاآنبزندکهدر"پشتورو"و"عیش"نگارشآثاریچون

موردلذت خوددر زندگیدیدگاه گراییوستایشطبیعتو

از و غنیمتدانسته را بهدم توجه و مطرحکرده غریزیرا

 مول مقاالتو محوریتهاییداستانطرفدیگر با فلسفی

"پوچی" "خودکشی"، چون آثاری سیزی "و ،"افسانه

"کالیگوال" طاغی"، "انسان اولآد"و داستاهایی"م و

باشد."بیگانه"نظیر

:گویدمی"عیش"اودر

" شجاعانه و هستم زندگی این عاشق آنیدربارهمن

ایه.البتهعدکنممی:منبهاینشرایطافتخارکنممیصحبت

معتقدندهیچچیزیوجودنداردکهبتوانبهآنافتخارکرد

امابایدگفتکهچرا،وجوددارد،همینخورشید،همیندریا،

شوربدنمواینیمزه،تپدمیاینقلبمنکهازسرجوانی

کرانکهنورطالییخورشیدوآبیآسمانزیبایبییمنظره

 و شده ادغام یکدیگر با شکوه با بسیار آن، .درخشندمیدر

دارم. قدرتاحتیاج و نیرویخود به من شدن، برایپیروز

اینجاهمهچیزمرابهطورکاملرهاکردهومنهیچچیزی

 خود فقطامندادهبه یادو دشواری به البته و صبوری با

ستتابتوانماکهچهمیزاناززندگیبرایمنکافیامگرفته

 .راببینمهایشرنگارنگیتمام

باتوانیممیکهگویدمیزمانحالبادرخششخودبهما

تماموجوداززندگیاالنخودلذتببریموزندگیراستایش

ازپذیرفتنمرگ،سربازکنیمبهشرطیکهدیگرسعینکنیم

 ".بزنیم

کریشانکمعتقداستکاموهنگامنوشتناینآثاردرحال

زندگیخودایهبیاناحساساتنشاتگرفتهازسبکمدیتران

ستبیستوچندسالهوبهابودهاست.اودراینزمانجوانی

پرستاستکهپوشوجمالشدتاحساساتی،لذتجو،شیک

تند کامویتل و با فرانسهقابلمقایسه در بعدها خوییکه

مستقرشدوپرداختنبهپوچیوخودکشیرامحورکارخود

آن توضیح و بررسی بسیاریصرف انرژی وقتو و قرارداد

.باشدنمینمود،
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علی ایناما وجود رغم

تناقضاتبابررسیدقیقآثار

معنایی و فلسفی ارتباط او

د بین درخاص یدگاهش

 به و"پرداختن لذت

ابیم.پوچیدرفلسفهیمی"پوچیوخودکشی"و"احساسات

ازدست را منفیمعناییخود بار بهدهدمیکامو نگرشاو .

دارایمفهومیمثبتشودمیرغمآنچهکهتصوراینواژهعلی

است.اوکلیدلذتبردناززندگیرادررسیدنبهپوچیآن

.داندمی

آن واز استفاده مرهون کامو شهرت اعظم قسمت که جا

تاکیدویبرمفهومپوچیاستدرایننوشتاربرآنیمبااستناد

 درهایشکتاببه او واقعی دیدگاه سیزی ، افسانه ویژه به

راازمیانشبهاتیکهبرفلسفه"پوچیوخودکشی"خصوص

کهبهنظر چرا بیرونبکشیم. درکرسدمیاوسایهانداخته،

یا هنرمند یا نویسنده هر واقعی منظور

بر تالشبرایزدودنغباریکه فیلسوفو

 برداشتهاقضاوتاثر برو ناصحیح های

واشاندیشه احترام راه بهترین نشسته،

 هر بر البته و اوست یخوانندهبزرگداشت

وفاداری،واجب.

میهنگامی سخن کامو از باکه گوییم

 ابزورد واژه"افسانهسیزی "درهستیمکهروروبایهنویسند

وکتابرابردرابهکارمیکهازواژگاننوظهورآنزمانبوده

:کندمیاینگونهآغاز

جدیوجودداردوآنهمواقعاًتنهایکمسئلهفلسفی"

به یا دارد ارزش زندگی اینکه تشخی  است. خودکشی

استبهارزدنمیزحمتزیستنش صحیحی پاس  واقآ در ،

را دوم دست و بعدی مسائل چیزها باقی فلسفی. مسائل

".دهدمیتشکیل

موردسرنوشتبشر، در خود فلسفیدیدگاه ایناثر با او

ترسیم محوراصلیکندمیجهانوهستیرا وخودکشیرا

قرار اخالق منشمیفلسفه کاموأدهد. برای پیدایشپوچی

ای پذیرششاید با او که باشد یایدهن اینیدربارهارسطو

 "عبارتکه آغاز چرایی با استدالل"شودمیفلسفه اینگونه

یدربارهکهنوعبشربهطورطبیعیدرحالپرسشکندمی

دلیل به بشر دیگر طرف از است. وجود و هستی معنای

اتواندنمیهایشمحدودیت برای خور در چراییپاسخی ین

هربیاب است معتقد او علمی،د. حیطه در پاس  گونه

طورکلیهرپاسخیکهبشربههتکنولوژیکیومتافیزیکیوب

ایندوینتیجه،پاسخینادرستاست.دردهدمیاینسوال

مقدمهکهبشردرخصوصمعنایزندگیذاتیپرسشگردارد

بهاوهایشمحدودیتواینکه ،دهندنمیتوانیافتنپاس را

 ایجاد قابلحل غیر تحملششودمیخالٌیی باید انسان که

کامو پوچی فلسفه است. پوچی شروع نقطه اینجا کند.

برخاستهازتناقضدرونیاینمسئلهاست.

برای مکتبی ارائه پوچی به پرداختن از کامو مقصود اما

افسردگیوسرخوردگیازحیاتنیست،اشاعهبی مفهومیو

هو صورت به هشمندانبلکه استفادهای پوچی علیه پوچی از

بهمفهومواضحکندمی کهدرمقدمهاینافسانهتر،همانطور.

 کرده تا"سیزی اظهار کارپوچیکه صورتپایان به کنون

موردمالحظهقرارگرفتهدراینمقالههمچوننقطهعزیمتی

."بررسیشدهاست

العملاخالقیدرکاموپسازرسیدنبهنقطهپوچ،عکس

،چراکهپذیرشوداندمیمواجهباآنراادامهدادنبهزندگی

آدمی عصیان به جهان پوچی درک

وشورزندگیوانساندوستیمادانجاممی

نهبهسویتسلیموخواندمیرابهاعترا 

مرگ.

معناییاصراراوبرایناستکهانسانبی

آن دنبال به اما بپذیرد زندگیرا و جهان

تا بدهد انسان دست به بهانه که نیست

تا تالشدارد بلکه کند معدوم را مفلوکخود و سرخورده

بیاعتناستومعناییژرفهاانساناهدافبفهماندجهانبه

واقعیت این پذیرفتن با تا ندارد، وجود واقعه هر پس در

ببخشندوشانزندگیآستینهمتباالبزنندوخود معنا را

برایخوشبختبودنوکامجوییمنتظررخدادونیروییغیر

 خود اطراف در آنچه اختیاربینندمیاز در که امکاناتی و

او پوچی خصوص در دیدگاهش موازات به نباشند. دارند،

معتقداستامیدافیونیاستبرایخوشبختیبشر.انسانیکه

خارقدائماً اتفاقی حدوث وبه غیبی امدادهای و العاده

دربندواسارتاینامیددائماًمعلومدلبستهاست،ناایهآیند

ایهگاهفرصتنخواهدکردازلحظوهیچواهیخواهدزیست

کهدرحالزیستنآناستلذتببرد.اومعتقداستانسانتا

 نباشد آزاد کالم، واقعی مفهوم به که تواندنمیزمانی

است امیدوار انسانیکه درککندو تواندنمیخوشبختیرا

دنیاییآزادباشد.واقعیتایناستکهامیدباآموختننگاهفرا

 هاانسانبه به باکندمیخیانتهاآن، تنها تسلیمشدندر.

استوباییبرابراینحقیقتکهبودنخالیازمعناییماورا

بهتوانیممیپذیرشآگاهانهمرگونیستی دریچهزندگیرا

انسان که است این بر او اصرار
ییجهانوزندگیرابپذیردمعنابی

امابهدنبالآننیستکهبهانهبه
و سرخورده تا بدهد انسان دست

 .مفلوکخودرامعدومکند

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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بهدور بالو فرا  خیالراحتو با بگشاییمو ازرویخود

بی همین از زندگی، از لذتآفتامیدواری، مطلق، مفهومی

ببریم.وقتیمطمئنشویموبپذیریمکهتنهاامکاناتمابرای

همین همینخورشید، خوشبختزیستنهمینچیزهاست،

وبینیممیکههاییانسان آسماناست، رودو و همینکوه ،

هااین اندزندگیتقطعیتنها شروع باکنیممی، زیستن به

آناستتابهمخاطبشبگویدهمینامکاناتواقعی.اودرپی

کهبدونتصلیزندگیکندومشخصهایننوعزندگیروشی

 اعترا به و شدید آگاهی شفاف، .هاستمحدودیتروشن،

جدانشدنیاست.هامحدودیتلذتزندگیازآگاهینسبتبه

ازنظراوجهانزیباستوخارجازآنمعناییندارد.

کام دیدگاه این شدن ملموس افسانهبرای هوشمندانه و

 بکار بهگیردمیسیزی را که را آنچه تصویر دیگران به تا

 نشاندهد.دهندمیعنوانزندگیانجام

یوناناساطیردرقهرمانییونانیبهسیسیفوسیاسیزی 

از.استمروپههمسرهمچنینوانارتهوآئلوسفرزنداو.است

هاینقشهچونبرندمینامهاانسانگرترینحیلهعنوانبهاو

کردفاشراخدایان .شدمیمجازاتبایددلیلهمینبه.

بایستمیاوکهبودگونهاینهادسدرسیزی مجازات

بغلتاندایقلهباالیتاناهموارشیبیرویبررابزرگایصخره

برسد،مسیرانتهایبهکهآنازپیشایلحظههمیشهو

شروعابتداازراکارشبایداووشدمیخارجدستشازسنگ

.کردمی

ازکوششبسیاردرعذاببودسنگ" دیدم، وسیزی را

بانیرویبسیاربلندمی هاوپاهایشکردوبادستسختیرا

می جلو به را میآن قله تا دامنه از را آن وراند غلتاند

سنگپنداشتمی وزن ناگهان ولی است رسیده قله به که

شدکردوباسروصداییبسیارازقدرتاوخارجمیغلبهمی

می پایینباز به - هومر ادیسه ("گشت.و 55سرود -133ام.

138)

درکراخودبودنمعنایتوانندنمیسیزی مانندهاانسان

وکنندمیسوالزندگیمفهومدربارهمداماماکنند

محضبهداستان،سنگمانندگیرندمیکههاییجواب

.کندمیناامیدراهاآندوبارهوغلتیدهفروقله،بهنزدیکی

فلسفیبرداشتتادهدمیقرارآویزدستراافسانهاینکامو

.کندبیانراهستیوپیرامونجهانانسان،زندگیازخود

وبیهودهکارهایتکراروانجامنمادسیزی ،یونانییاسطوره

رنجبیهودگیازکامو.شودمیتحمیلانسانبرکهاستعبثی

او.استآورماللاوبرایتکرارییکارهادادنانجاموبردمی

کندمیانتخابراسنگرنج،ایندادننشانبرای درکامو.

نویسدمیسیزی مورد معنیبییکارهادرگیرنیزما":

اینازییمجموعهصرفاًکلیطوربهمانزندگیوتیمهس

مطلقاًکائنات،وجودوماوجود.استتهیمیانیهاروزمرگی

ندارندمعینیمعنایچهی جویوجستازتوانیمنمیاما.

شکستحتماًمعناجستجویاین.زنیمبازسرمعناییچنین

طوربه.بریممیپیوجودپوچیبهکهاستآنگاهوخوردمی

راانسانیچهرهسیزی اسطورهدرکاموگفتتوانمیکلی

انجامبهراپوچایوظیفهاستناگریزکهدهدمینشان

ازشاقایوظیفهچنینانجامباهمزمانکهانسانیبرساند،

نیستغافلخوشبختیبهرسیدن راپوچیکاموانسان.

آنبادارداختیاردرکههاییسالحهمهیاریبهاماپذیردمی

.خیزدبرمینبردبه

انکار بهجایاینکهمورد زندگیاستو پوچیبخشیاز

این وجود با دیگر طرف از شود. پذیرفته باید شود واقآ

مختل هایراهواقعیت،ذهنانسانهموارهبهدنبالامتحان

انسان یعنی است. حیات چیستی جواب به رسیدن برای

 وبهامیدگذاشتنآنرویقلهرنجیابدمیهموارهسنگیرا

باالبردنوامتحانراهیدیگربراییافتنمعنیزندگیرابه

 باخردمیجان را روزیاینکار استکه امیدوار چون اما .

موفقیتبهانجامبرساندوناامیدشدنامید،ناگوارودردناک

قلهوفروغلتیدنسنگاست،هربارپسازنزدیکشدنبه

ناب رنج ه گرفتار حالیشودمیامیدی در آگاهی. با اگر که

بهقلهبرساند اینسنگرا نسبتبهاینکهناگزیراستبارها

 بگذارد، قله روی نیستسنگرا قرار امیدی-اما واقآ به

کهزندگیهمیناستوپذیردمی-وجودنداردکهناامیدشود

امهمینکارپوچبهلذتبردنازانجکندمیدرنتیجهشروع

سپسباز سنگو افتادن کردن نظاره سنگو بردن باال و

گشتنبهسمتدامنهکوهبرایبردندوبارهسنگ.تاپیشاز

 تمام انسان آگاهی گذاشتنسنگاشهستیاین گرو در را

 قله روی دستبیندمیروی از همان سنگیا افتادن با و

 معنی نیافتن )و خود تالش نتیجه طرقرفتن از زندگی

ازدست جدیدیکهبکارگرفته(درواقآکلهستیخودرا

ممکناستدستبهخودبیندمیرفته کشیبزندوچهبسا

بهعبارتدیگرشایدبتواناینگونهگفتکهامیدواریممکن

ازمیانبردارد استبیشترازپوچیباعثشودانسانخودرا

خوبیبرایزندگیست،هرچیزکهدلیل"چراکهبهقولکامو

."دلیلخوبیبرایمردننیزخواهدبود

 درک انسان آگاهی، به رسیدن از پس کهکندمیاما

رساندنسنگبهقلهمقصودتمامزندگینیستبلکهبخشیاز

بهدنبالمعنایزندگیبگردیو اینکههرروز زندگیاست.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%85%D8%B1
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پرت استو بودن واقعیتزنده ببریبخشیاز ابسنگباال

بخشی درستنیز یا قطعی پاس  نیافتن و پایین سنگبه

 این کنار در حال واقعیت. این از دهاواقعیتدیگری گریو

 باال از که کوهی همین مثل زندگی قطعی ،رویمیحقایق

قلهروییده، مسیردامنهتا گیاهانیکهدر طبیعت، جسمت،

عطوفزندگیکنولذتببر.اگرلذتوخوشبختیراتنهام

دیگر از بردن لذت فرصت کنی قله به سنگ رساندن به

جاستکهچیزهاییکهوجودداردراازدستخواهیداد.این

نقطهعزیمت پوچیرا خواندمیکامو کامو سیزی گویدمی.

درآنلحظاتیکهدرحالپایینآمدنوطیمسیربرگشت

فرصت باشد، دوشش بر سنگ سنگینی آنکه بدون است،

بایدان سیزی را بنابراین دارد را آگاهی به رسیدن و دیشه

خوشبختدرنظرگرفت.

درصددتدوینآیینبردمیکهآدمپیبهپوچیهنگامی"

 مولودآیدمیخوشبختیبر بگوییمسعادتلزوماً اگر البته و

 اشتباه است پوچی احساسایمکردهکش  گاهی چراکه ،

انسان است. خوشبختی زاییده درپوچی تنها دنیایپوچی،

پسازپذیرشاین پذیرشسرنوشتپوچخودمجبوراست،

حساسیکه لحظه آن در است. مختار موارد بقیه در اجبار

 نگاه زندگیخود به بهکندمیآدمی سیزی که چون هم ،

اعمالبیرودمیسویسنگخویش بههمه نگردمیربطی،

زودیم به سرنوشتیکه سرنوشتاوست، اوکه مرگبر هر

 همینیهمه.گذاردمیصحه در سیزی  ساکت خشنودی

بهدست خودسرنوشتخویشرا او تختهگیردمیجاست. .

تماشای به که هنگامی نیز پوچ انسان اوست. آن از سنگ

هایرنج نشیندمیخود هاوابستگیتمامی بهگسلدمیرا و

دنیایخاموشخودهزارانآوایکوتاهشگفتیمیانهناگاهاز

)افسانهسیزی (".شنودمیانگیززمینیرا

عالوهبرمطالبیکهدرموردامیدوپوچیگفتهشد،توجه

بهدوقسمتدیگرازافسانهسیزی نیزجالبتوجهاست:

من" به همینسببگویدمیپوچ و ندارد فرداییوجود

اینپسیکسرشودمی بهاختیارتکیهکنمکهاز )افسانه"ه .

رهاییپوچ(-سیزی 

بهشوممیبرهانکریلفییعنیاگرخدانباشد،منخدا" .

هیچ ما اوستو آن از چیز همه باشد خدا کریل اگر باور

بکنیمواگرنباشدهمهچیزبهتوانیمنمیکاریخالفارادهاو

کریل (-.)افسانهسیزی "خودمانبستگیدارد

خودبینیممی اختیار و اراده نقش کامو جا این در که

،پسازازعبورازمرحلهاشزندگیانسانرادربهپیشبرد

 پررنگ بسیار پوچ، نظربیندمیپذیرش مورد انسان گویی .

هم در پساز تنها بشکند. پوچیرا رنجآور کاموبایدشکوه

گرفتوبرآنرابهسخرهتوانمیریختنابهتپوچاستکه

بامداقهدرایننوعجمالتخالق در"بیگانه"آنچیرهشد.

بهیمی پرداختن هنگام نگاهش افق اندازه چه که ابیم

معناییوپوچیگستردهبودهاست.کامودستمخاطبشرابی

نزدیکگیردمی پوچی و خودکشی هولناک تونل به را او ،

کندمی عبور آن از شک و هراس با دردهدمیو اما ،

کهترینتاریک کرده اثبات مخاطب به که آنجا راه، نقطه

ازاشزندگی را او نیست، خاصی معنای هیچ دربرگیرنده

نجات ارائهدهدمیفروریختن برایزندگی جدیدی شیوه و

پایانمسیردهدمی به را خواننده تنها برخالفبسیاریکه .

پناهومغبوناورابیئهدهند،اآنکهراهحلیاررسانندوبیمی

،کاموزندگیکردنهمراهباآگاهیکاملنسبتکنندمیرها

بهتلخیآنوهوشیارانهمواجهشدنباسرنوشتراپیشپای

 رویسخندهدمیانسانقرار داشتکه نظر بایددر البته .

 او قول استبه کسانی با توافقاندآمادهکامو به خود با تا

:گویدمیهاانسانندستهازبرسند.اوبهای

بایدموانآپیشروراکنارزدومستقیمبهسویمشکل"

."حقیقیگامبرداشت

 نظر دیدگاهشبرایرسدمیبه و نویسنده این جمالت

گریزیبهمعنایزندگی،شانروزههرهایاندیشهکهدرهاآن

 خوشبختزیستن التیامزنندمیمرگو حداقل یا راهگشا ،

کهدرذهنخودیاگوشهکتابیادفترچههاآنبخشباشد،

:اندنوشتهیادداشتیجمالتیاینچنینی

شستن،" چیز همه از دست و شدن گور و گم سودای

شبیههیچچیزنشدنوازبنویرانکردنهرآنچیزیکه

طتنهاییماراآنکردهکههستیم،وبرنامهحالحاضررافق

برنام یگانه به بازگشت و دادن قرار بودن هیچ هو کهای

وسوستواندمی این بسازد. نو از ناگهان را ما ایهسرنوشت

همیشگیاست.بایددربرابرشمقاومتکردیاخودرابهآن

زندگییکنواختوتکراریرازیستودائماًتوانمیواداد؟آیا

 تسخیر بایدزندگیاثریبودیاندیشهدر یا بایدآفرید؟ که

"خودراباایناثرهماهنگکردوبرقصاعقهرادنبالکرد؟

 ■(.535صفحه-جلداول-هایادداشت)
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 «کلئوپاترا»بررسی داستان کوتاه   

«یتامحمدیر»؛«ویلکاپی»نویسنده

 
شهر متولد کاپی درویل دورانابورن اندیاناست. ایالت

کاریجوان صرف کاپی مادربزرگششد.یمزرعهدرکردن

فار  از پس دانشگاه از شدن بااشیهمکارالتحصیل را

در کرد. آغاز مطبوعات کتابش5351سال نخستین

زندگی"مارونیهاقصه" تجربیات از برگرفته که را

کاپییعنیظهورکارنیترمهمبودمنتشرکرد.اشییدانشجو

ایرانباآندرازییهاقسمتکه-وسقوطهرکسوناکسی

کاپیدر"بزرگانچنینکنند"نام عمرشاواخرمنتشرشد.

دچار فراموشیشدو افسردگیو سپتامبردرگذشت.53در



 کلئوپاترا

 بود:یملکهکلئوپاترایهفتم، بطلمیوسهشتم دختر مصر،

این اما بوده، چه نیست معلوم مادرش اسم

چونزنیکهزن موضوعهیچاهمیتیندارد؛

زنی جور چه است معلوم بشود بطلمیوس

است.

معروف زن نِی بطلمیوس به بطلمیوس این

غروبمینشستنی تا صبح که چون بود،

زدیم انداختندهایمصر. مملکت از را او

داشتبی ارتجاعی خاصیت چون او اما رون،

برگشتسرجایاولش.با ق.م.15سالدرهانیایهمهفوراً

برای گذاشت را مصر مملکت و گفت بدرود را زندگانی

او،بطلمیوسچهاردهم.یسالهچهاردهبرادرکلئوپاتراوپسر

به پریدند بطلمیوسهشتم از یکهو که شد طور چه حاال

دهم،مطلبیکهراستشمنخودمهمدرستبطلمیوسچهار

سردرنمی اینطوریبودند.عالوهبرهاوسیبطلمآورم.ظاهراً

یکیدرجهخونیونانیخال اوایلکاردرهاوسیبطلماین،

شانیهارگتوی و کلئوپاترا به کار ولیتا اشبرادرزادهبود،

ناچارخونخالیهموارد حاالازشانخونرسید، بود، شده

ازشانخونآنموقآ،بهطوریکهدردانمینمچهراهیمن

پایینیدرجه چیزی هم تردو بود. ورفته کلئوپاترا باری،

چنانرفتینمتوییکجوبشانآببطلمیوسچهاردهم ،

 هم نباید دستشرفتیمکه حسابکار کلئوپاترا ظاهراً و ،

بودایهخواجروایواقعیمصرآنموقآفرمانبود.چونکهدر

یانتوانستدلاورابهدستبهاسمپونتیوس،وکلئوپاتراگو

؟(توانستیم)گرچهحاالخودمانیم،چهطوریآورد

شدوچیزینماندهبودکهاینبودکهاوضاعشقدریناجور

هماننصفهتختونیمتاجشراولکندوازترسجانشبه

اینموقآکلئوپاترابیستویکسالدرسوریهپناهندهشود.

چونکهاحساسداشتو درکردیمخیلیهمناراحتبود،

جانخواهدرسید.زندگیبههیچ

همینایامبودکهیولیوسقیصریاژولامادستبرقضادر

رومیتاری بود،نیتربزرگگویندخودمانکهمیسزار مرد

جا،چنانکهآنهدرتصمیمگرفتسریبهمصربزند،چونک

خواهیمدید،کارهایخیلیواجبیداشت.اماهمینکهقیصر

از هم کلئوپاترا شد، مسائلوارد به راجآ تا آمد طرف آن

جاریباقیصرواردمذاکرهشود.

نرمی و گرم لحاف الی را او که داد ترتیبی کلئوپاترا

حضور به و کهپیچیدند وقتی بردند، قیصر

از کلئوپاترا کرد باز آنتوقیصرالیلحافرا

 یهیبقدرآمدو مسائلجارییدربارهشبرا

فیما پرداختند. مذاکره به کشور دو البتهبین

هایبعض آن که دارند کهعقیده گاهی دو

مسائلجاریفیمابیندوکشورازشانحوصله

قدریهمبهمسائلغیرجاریفیرفتیمسر

 دراینخصوصپرداختندیممابینخودشان ما ولیکنخود ،

هعقید ای میکنینمابراز حال، هر به اینیجهینت. مذاکرات

شدکهقیصرکلئوپاترارادوبارهبرتختنشاند،منتهااینباردر

بطلمیوسپا چونکهنزدهمکهیکبرادرکنار دیگرشبود،

معلومنیستبهچهعلتبطلمیوسچهاردهمدوروزقبلازبه

نهایتتأس  با بطلیموسپانزدهم و تختنشستنکلئوپاترا

تویآبافتادهبودوغرقهمشدهبود.یعنیالبتهفقطسرش

کشیدهبود.حو درازتویآبافتادهبودوباقیبدنشکنار

چونکهنیترابلهانهاین شکلغرقشدنتویحو است،

اگرقرارباشدآدمتویحو غرقبشوداقالًبایدتمامقدبپرد

تویآبکهآبتنیمضبوطیهمکردهباشد.

بطلمیوسپانزدهمهمچنداندرازنبود.یعنیاماازقضاعمر

مختصرزهریراستشنگذاشتنددرازبشود؛چونکهکلئوپاترا

بهاوخوراندکهمنجربهفوتاوشد.)البتهشماکلئوپاترارابه

 یدرخانوادهاینمناسبتموردانتقادقرارندهید؛چوناصوالً

ازدیگرستیبایمبطالسهرسمبودکههرفردی هرچندتا

عو کلئوپاتراافرادخانوادهراکهبتواندچیزخورکند.(امادر

حاالچهطورشدکهیکهواز
به پریدند هشتم بطلمیوس
مطلبی چهاردهم، بطلمیوس
هم خودم من راستش که

 آورم.سردرنمیدرست
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نداد،بلکهیکشخ دیگرراوادارینوئهرازهرخواهرشآرس

بدهد.کردبهاوزهر

بیستویکسال.قیصرپنجاهوچهار کلئوپاترا سالداشت،

برخالفآنوایهبود:الغروترکاماقیصرهنوزخیلیکاربر

اندام.قیصرازاوایلپاییزآنسالتااوایلچهشهرتدارد،ریزه

مسائلفیمابینیدربارهومرتباندممصرسالبعددرپاییز

بودواسمشراسزاریونمذاکراتپسریجهینتمذاکرهکرد.

است.بدینترتیبحاالدیگر"قیصرک"گذاشتکهبهمعنی

بداند. قیصر نامزد رسماً را خودش داشت حق کلئوپاترا

اینکهاورابگیرد،ولیاشکالکارشدرآمدینمبدشقیصر

که دیگردربود خودشیکزن کهشهر جا آن از داشت.

هیچ همیشهکارها دربیاید جور نباید وقت

کار جای یک عجیبشودیمخراب ،

غالبمواردطرفزندارد.جاستکهدراین

کبیر  مثلاسکندر هم که-یولیوسقیصر

عقیدهداشتکه-خیلیموردستایشاوبود

البتهبدانی دکهوجودشجنبهخداییدارد.

 و بودند کافر آقایان خدایشانیخدااین

بنابر نبود، مهمی درخیلی وجودشان اگرهم موقآاین آن

یجنبه که بعداً داشته کارشانانیخداخدایی از قالبی

 ناچاریجنبهدرآمدند هم وجودشان شد.خدایی خراب

این نیست خوب انسان که است این مقصود قدردرهرحال

طاسبودواشکلهاماپوشیدهنماندکهقیصرپسندباشد.خود

همسفیدشدهبود.وامابازپوشیدهنماندشیهاقهیشقموهای

غشیهمبود.کهقیصر

قتلعاممردمیدربارهیکیکتابیبودکهاواقداماتدیگراز

و اسکندریهبود.یکتابخانهآتشزدندیگرگولنوشتهبود،

قیصر باخواستکتانمیالبته چون بلکه آتشبزند، را بخانه

یهایکشتجنگدریاییمصرراشکستدادهبود،دستورداد

در را ازجنگیمصر و پریدآنساحلآتشبزنند، جرقه جا

خود از تقصیر گرفت. آتش هم کتابخانه و کتابخانه توی

ایمنی شرایط رعایت بدون که بود اسکندریه دانشمندان

 آتشزدن نزدیکمحل را بودند.هایکشتکتابخانه ساخته

 سال باز44در به کلئوپاترا که رودمیالدی بودمید رفته

زدندو کشتند.قیرفقاینزدیکقیصرتوطئهکردندو صررا

این دید که هم رفت.طورکلئوپاترا و گذاشت شد

مارک همان )یا آنتونیوس مارکوس کلئوپاترا بعد سال سه

و چاق مردیبود که دیدم را خآنتونیخودمان( ،بریشو.

بشود؟چاقیکهعیبنیست.مگرطاسیچهطوردیخواهیم

 دیگر هم بالفاصله آنتونیوس و کلئوپاترا بود؟ پیداعیب را

کردندوتصمیمگرفتندکهبهکمکهمآسیاراتسخیرکنند،

ازستیبایمیاشایدهمآسیابرا؛چونکهبرایتسخیرآسیا

خوابگاهبیرونبیایندوچندینفرس راهبروند.

جور همین آسیا عالوه به و که بود نایستاده هاآنمنتظر

ازکلئوپاترااست،بیایندتسخیرشکنند.معلومبودکهتقصیر

قصیر با بازچونکهوقتیکلئوپاترا نفریهمیندوهمبود

 عجبزنیبود، داشتند. خیالمردهگذاشتینمخیالرا با ا

راحتکارشانرابکنند.

آنتونیوسدریرابطه و حقیقتیکقراردادپایاپایکلئوپاترا

بود،بهاینمعنیکهکلئوپاترابرایحفظتاجوتختشاحتیاج

گردن یکحامی آنتونیوسبه و داشت کلفت

 به مبرمی احتیاج امایسکههم داشت. طال

و گرفتند نادیده را واقعیات این بدزبان مردم

سر وآنپشت بدگویی به کردند شروع ها

همکههنوزاستبدگفتندوهنوزطورهمین

بهامروزدرستدودارندبدمی تا هزارگویند.

سالاست.حتیوقتیکلئوپاترابرایآنتونیوس

ردمدستبرنداشتند.همزاییدبازهممدوقلویکپسرودختر

من کلئوپاتراسلنگذاشتند. اسکندرهلیوسو را اسمدوقلوها

راذکرکردمکهیکوقتخیالنکنیددارمهابچهحتیاسم

آورم.البتهکلئوپاتراوآنتونیوسمخفیانهباهمازخودمدرمی

فقطچهار وقتدوقلوها این در و بودند، کرده سالازدواج

 بنابراین داشتند. را دیگر هم که .خواستندیمپیداست

قیصر مانند خدایینداشت،آنتونیوسگرچه خوباماجنبه

رفت.میبرایکلئوپاترامونسبسیارخوبیبهشمارهرچهبود

یکلحظهپیشانستتوینمکسهیچ اینآدم بینیکندکه

چونکار البتهاینتعجبیندارد، بعدچهکاریخواهدکرد.

 هاآدمدیگر هم وشودینمرا کرد هرکسهمپیشبینی

موردآنتونیوسقضیه.امادردیگویمبیخودکنمیمبگویدمن

 خودشهم که بود شکل این عبارتتوانستینمبه به یا ؛

اشینیببهاحتمالقویپیشکردیمبینیاگرهمپیشدیگر

درمی وغلط آنتونیوس چون هرحال، به کلئوپاتراآمد.

.کردندیمهمدیگرراخوبدرکبودباهمجورشانذوق

بعضی هاشبمثالً لباسگداییرفتیمسرشانحوصلهکه

آنزماناونیفورمگداییدرکنمیمچونگمان)دندیپوشیم

هاخانه.درشدندیمولوهاکوچهمخصوصیداشتهاست(وتو

 درمیددنیکوبیمرا و و سنگهاپنجرهرفتند قلوه با را

بودازهمدندیخندیموغشغششکستندیم .خالصهپیدا

سالداشت،قیصرپنجاهوچهار
اما یکسال. بیستو کلئوپاترا

کاربر خیلی هنوز بود:قیصر
برخالفآنچهایوهالغروترک

 اندام.شهرتدارد،ریزه
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 همدیگردیآیمشانخوشدیگر از که اشخاصی چون ؛

خوششانهاآندیگرانهمازکنندیمخیالدیآیمخوششان

.شوندیممزهوخیلیلوسوبیدیآیم

به واجبی کار برای ناچار آنتونیوس دوقولوها از بعد کمی

مسافرتبرود.اینکارواجبعبارتبودازشکستمختصری

 ستیبایمکه برگردد. و جنگبخورد سالاینسفردر سه

درستدر و کشید، زنطول ویا، فول که بود همینموقآ

کهآنتونیوس،جهانرابدرودگفت.ولیآنتونیوسبهجایآن

از غنیمتبشمرد، مادردوقلوها برایازدواجبا اینفرصترا

پیش که جایی غلطاشینیبآن همیشه

گرفتکهخواهردرمی را آمدرفتاوکتاویا

شریکآنتونیوسناتنیاوکتاویونیکیازدو

آندر بود. برگشتحکومترم وقتدوباره

پیشکلئوپاترا.دراینموقآجیبشبهکلی

بودواحتیاجبهدلداریکلئوپاتراخالیشده

قبالً که آن با جهت همین به داشت.

که این کرد. ازدواج هم کلئوپاترا با بود گرفته را اوکتاویا

همزنبگیرددرستنیست؛بازتواندینمدارگویندآدمزنمی

؟تواندینمیعنیچه

ازدواجکردوباقی عمریماندهخالصهآنتونیوسباکلئوپاترا

ولو گدایی، لباس پوشیدن به کلئوپاترا با تویرا شدن

وانواعواقسامهاپنجرهشکستنها،درخانهدنیکوب،هاکوچه

یکیهایمزگبی ضمناً همترتیبدیگریبچهدیگرگذراند.

صحبت آنتونیوس نداشتند دیگری کار که هم گاهی داد.

بر فرمانروایی و آسیا تسخیر پیش را .دیکشیمدنیا

آرنج مثالً البتهآنتونیوسبرایاینمقصوداقداماتیهمکرد.

 را گذاشتیمراستش و راستش زانوی رااشچانهروی

.رفتیمفکرفرورویشستشومدتدرازیدرگذاشتیم

بهدستنیامد.ایهولیبدبختانهازایناقداماتکمتریننتیج

از روزآنتونیوسسنشکه گذشت پنجاه روز وترچاقبه

جاکهکلئوپاتراپیشخودششد،تاآنترخوارهمیتروپخمه

فکر عشق که سوءهاآنکرد است.یک بوده محض تفاهم

دلخورهایروم خیلی اسکندریه جریانات از وهم بودند

اوکتاویونسرشانحوصله که نکشید طولی بود. رفته

آنتونیوسیپسرخوانده خود برادرزن و قیصر از یولیوس

آکتیومچنانشکستعصبانیشدوشوهرخواهرخودشرادر

 بعضی شد. متحیر و مات آنتونیوس خود که یهاآدمداد

مییاوه بهاوکتاویونسرا خودشآنتونیوسرا گویندکلئوپاترا

جنگولکردوویرولودادوخودشهمدرستوسطهیر

یکپیغام برایآنتونیوسفرستادبا که کهدرو  سببشد

آنتونیوسخودکشیکند.

کلئوپاترا استکه حقیقتاین بود، هرچه ماوقآ جریان اما

کهبرخالفجریانسیالبشنانکردهباشد.کردیمفقطسعی

بودبااینقضیهکلئوپاتراحاضرفر کردکهبعدازتوانیم

کنار نحساوکتاویون آدم اوکتاویون بدبختانه ولی بیاید.

 که بود داشتویهاچشمبدعنقی حالتریزی بی و سرد

،زدیمعفتعصمتومدامدمازدیپوشیمشلوارپشمیدراز

از بدتر ببردو رم به را کلئوپاترا بود گرفته تصمیم همه

بگذارد. نمایش به و کند قفس توی و

عاقبت و آخر کار این که فهمید کلئوپاترا

خوبیندارد،واینبودکهباآنکههنوزسی

س نه کهو گرفت تصمیم نداشت بیشتر ال

شخصاًاقدامبهفوتکند.

افعیویهیقضهمبگویمکهراجآبهاینرا

ولی منتحقیقاتمفصلیکردم انجیر، سبد

یملکهکلئوپاتراآخرینچیزیدستمرانگرفت.بایدببخشید.

انگیزاوکتاویونقلمروماللینهیضممصربود،وبعدازاومصر

کههمانامپراتوریرومباشد.-شد

داستانترانه و نمایشنامهسازان و کلئوپاتراسرایان به نویسان

 فراوان اندکردهحسادت دنبالشحرف خیلی ولیاندزدهو .

راستشرابخواهیدهیچدلیلیدردستنیستکهایندختر

یولیوسقیصرومارکوسآنتونیوسبامرددیگریکارازغیر

هممیلداریدزندگیاورابهشمابازاشد.حاالاگربدکردهب

د یکعیاشی کنید،صورت مجسم پیشخودتان دراز و ور

البتهاختیارباشماست.

یدربارهعقایدوآرامختل است.حتیرویاووبریدرباره

 ارتفاع و پوست مناشینیبرنگ از اگر هست. اختالف

میدیپرسیم زن کلئوپاترا ابروگویم و بسیارچشم مشکی

 و مسلماشینیبخوشگلیبود. قدر هیچعیبینداشته. هم

قیصربردهیمرویخودشوایناستکهوقتیدستیبهسر

 ترک زهره دیدنش تاری .شدهینماز ثبت برای اما و

آنتونیوسیوهیبپسرکلئوپاتراوآنتونیوسرااوکتاویا)کههمان

 بزرگکرد. پسرکلئوپاترباشد( دوقلویآن خواهر که اسلن،

اسکندرهلیوسرابتزنجویا،پادشاهنومیدیه،شد.،عاقدباش

از چیز هیچ کردند هرکاری درنیامد. بطلیموسآب پی

سزاریون،پسرقیصر،راالدلفیوسرامندرتاری گمکردم.فی

به را او اگر صورتیکه در کرد؛ اوکتاویونبدعنقاعدام هم

عمرراباکلئوپاترابهیماندهباقی
ولو لباسگدایی، شدنپوشیدن

 ها،درخانهدنیکوب،هاکوچهتوی
اقسامهاپنجرهشکستن انواعو و

 دیگرگذراند.یهایمزگبی
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شتهبودندحاالجزوعتیقهجاتبسیارعالیبودحالخودگذا

کلیقیمتداشت.و

نام به بعدها اوکتاویونهم خود دارید اطالع البد چنانکه

اشخاصبزرگ یکیاز اوگوستوسبرتختنشستو امپراتور

تاری شد،وباآنکهچندرقمبیماریعجیبوغریبداشت

بودمدتچهل حیرانکرده را سالبرکهپزشکانآندوره

امپراتوریرومحکومتکرد.

 فصلاویهایماریبیجملهاز هرسالدر که یکیاینبود

.دیگراینکهکرمحلقویشدیمبهارحجابحاجزشبزرگ

ازترس چوندرآبآبدیترسیمهاکرمداشتو تنیکند،

هاکرم جانش به گذاشتندیمسر ناراحتش .کردندیمو

گلوی که خوبشد گفتچه بنابراینباید

چونکه نکرد؛ گیر اینآدمپیشکلئوپاترا

بهآ هم حلقوی کرم بدون معصوم طفل ن

،داندیمقدرکافیگرفتاریداشت.کسیچه

حلقوی کرم ترس از کلئوپاترا هم شاید

■اوکتاویونبودکهبهافعیپناهبرد.

_______________________

 بررسی داستان

 است.  "طنز موقعیت"ویژگی داستان  -0

یهیرودرواقآ،هویتخاصیازخودنداردهاانسانیچرخه

 است: گرایی »نماد هفتم، مصر،یملکهکلئوپاترای

رفتهاست.سوالزیرهاتیشخصاسم«...دختربطلیموسهشتم

آشنا تاجداستان و تخت صاحب دیگری از پس یکی ست،

خودویادیگرانبرایرسیدنبهیلهیبوسسپسیاشودیم

.شوندیمقدرتهالک

مثال:

 بود:یملکهکلئوپاترایهفتم، بطلمیوسهشتم دختر مصر،

هیچ موضوع این اما بوده، چه نیست معلوم مادرش اسم

اهمیتیندارد؛چونزنیکهزنبطلمیوسبشودمعلوماست

چهجورزنیاست.

که چون بود، معروف زن بطلمیوسنِی بطلمیوسبه این

اوراازمملکتهایمصر.زدیمصبحتاغروبمینشستنی

فوراً داشت ارتجاعی خاصیت چون او اما بیرون، انداختند

 با اولش. سرجای درهانیایهمهبرگشت ق.م.15سال

برای گذاشت را مصر مملکت و گفت بدرود را زندگانی

وپسر او،بطلمیوسچهاردهم.یسالهچهاردهبرادرکلئوپاترا

 بطلمیوس از یکهو که شد طور چه بهحاال پریدند هشتم

بطلمیوسچهاردهم،مطلبیکهراستشمنخودمهمدرست

سردرنمی اینطوریبودند.عالوهبرهاوسیبطلمآورم.ظاهراً

یکیدرجهخونیونانیخال اوایلکاردرهاوسیبطلماین،

شانیهارگتوی و کلئوپاترا به کار ولیتا اشبرادرزادهبود،

ناچارخونخالیه حاالازشانخونمواردرسید، بود، شده

ازشانخونآنموقآ،بهطوریکهدردانمینمچهراهیمن

رفتهبود.تردوهمچیزیپایینیدرجه

 آیرونی + گروتسک -9

فلسفه حوزه کهتنهاآیرونیدر پارادوکساست. گروه از و

درواقآتکنیکآیرونیباآنراتشخی داد.توانیمدربافت

طنز،کهنسبیبودنبیانآیرونیبینکنایهوطعنهاست.بار

بیآیرونیمبتنیبر قصدآنایجادناهمانندیو ربطیاست،

از استفاده با است. انداختن دست و لذت

 ساختهیصحنهآیرونی هم داستان اروتیک

.شودیم

که نسبی  طنز * تکنیک آیرونی با بار

بودن بیان آیرونی بین کنایه و طعنه 

است.

مثال:

توییکجوبشانآبباری،کلئوپاتراوبطلمیوسچهاردهم

رفتینم هم نباید که چنان کلئوپاترارفتیم، ظاهراً و ،

فرمانروایواقعیآنموقآحسابکاردستشبود.چونکهدر

یانتوانستبودبهاسمپونتیوس،وکلئوپاتراگوایهخواجمصر

 آورد دست به را او طوریدل چه خودمانیم، حاال )گرچه

؟(توانستیم

شدوچیزینماندهبودکهاینبودکهاوضاعشقدریناجور

هماننصفهتختونیمتاجشراولکندوازترسجانشبه

اینموقآکلئوپاترابیستویکسالود.درسوریهپناهندهش

چونکهاحساسداشتو درکردیمخیلیهمناراحتبود،

جانخواهدرسید.زندگیبههیچ

ربطی است، قصد  ناهمانندی و بی * آیرونی مبتنی بر

آن ایجاد لذت و دست انداختن است.

مثالاول:

یاژولهمینایامبودکهیولیوسقیصرامادستبرقضادر

رومیتاری بود،نیتربزرگگویندخودمانکهمیسزار مرد

جا،چنانکهآنتصمیمگرفتسریبهمصربزند،چونکهدر

خواهیمدید،کارهایخیلیواجبیداشت.اماهمینکهقیصر

از هم کلئوپاترا شد، مسائلوارد به راجآ تا آمد طرف آن

جاریباقیصرواردمذاکرهشود.

 یکییهایماریبیجملهاز او
اینبودکههرسالدرفصلبهار

 .شدیمحجابحاجزشبزرگ
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د )یاوم:مثال آنتونیوس مارکوس کلئوپاترا بعد سال سه

چاقو مردیبود که دیدم را همانمارکآنتونیخودمان(

بشود؟چاقیکهعیبنیست.چهطوردیخواهیم،بریشو.خ

مگرطاسیعیببود؟کلئوپاتراوآنتونیوسبالفاصلههمدیگر

را آسیا هم کمک به که گرفتند تصمیم و کردند پیدا را

برایتسخیرتسخ که چون آسیابرا؛ هم شاید یا کنند، یر

 راهستیبایمآسیا چندینفرس  و بیایند بیرون خوابگاه از

بروند.

جور همین آسیا عالوه به و که بود نایستاده هاآنمنتظر

بیایندتسخیرشکنند.معلومبودکهتقصیرازکلئوپاترااست،

قصیر با بازهمچونکهوقتیکلئوپاترا نفریهمیندوبود

 عجبزنیبود، داشتند. خیالمردهگذاشتینمخیالرا با ا

راحتکارشانرابکنند.

مذاکراتاینشدکهقیصریجهینتبههرحال،مثالسوم:

در بار این منتها نشاند، برتخت دوباره را کنارکلئوپاترا

دیگرشبود،چونکهمعلومنزدهمکهیکبرادربطلمیوسپا

نیستبهچهعلتبطلمیوسچهاردهمدوروزقبلازبهتخت

نشستنکلئوپاتراوبطلیموسپانزدهمبانهایتتأس تویآب

افتادهبودوغرقهمشدهبود.یعنیالبتهفقطسرشتویآب

بدنشکنار باقی و بود اینافتاده بود. کشیده حو دراز

اگرشکلنیترابلهانه چونکه غرقشدنتویحو است،

قدبپرد بایدتمام اقالً تویحو غرقبشود باشدآدم قرار

تویآبکهآبتنیمضبوطیهمکردهباشد.

اروتیک داستان هم  ی صحنهآیرونی  * با استفاده از

.شود یمساخته 

مثالاول:

کلئوپاتراترتیبیدادکهاوراالیلحافگرمونرمیپیچیدند

قیصربردند،وقتیکهقیصرالیلحافرابازکردبهحضورو

از کلئوپاترا و درآمد تو یهیبقآن را مسائلیدربارهشب

جاریفیما پرداختند. مذاکره به کشور بیندو هایبعضالبته

مسائلجاریازشانحوصلهعقیدهدارندکهآندوگاهیکه

قدریهمبهمسائلغیرجاریرفتیمسرفیمابیندوکشور

 خودشان مابین درپرداختندیمفی ما خود ولیکن این،

.میکنینمابرازایهخصوصعقید

سالبعدقیصرازاوایلپاییزآنسالتااوایلپاییزمثالدوم:

مسائلفیمابینمذاکرهکرد.یدربارهومرتبماندمصردر

بودواسمشراسزاریونگذاشتکهبهمذاکراتپسریجهینت

حق"قیصرک"معنی بدینترتیبحاالدیگرکلئوپاترا است.

داشتخودشرارسماًنامزدقیصربداند.

اینکهاورابگیرد،ولیاشکالکارشدرآمدینمبدشقیصر

در که دیگربود خودشیکزن کهشهر جا آن از داشت.

خرابدهمیشهیکجایکاروقتنبایدجوردربیایکارهاهیچ

غالبمواردطرفزندارد.جاستکهدر،عجیباینشودیم

 ترکیب موقعیت گروتسک -8

حاکم + عدم توجه به نیازهای  یها قدرتانتقاد از نظام  

 مردم = ایجاد گروتسک

حاکمیهاقدرت*انتقادازنظام

کلئوپاترا -5

مثال:

کلئوپاترامختصرزهریبهاوخوراندکهمنجربهفوتاوشد.

)البتهشماکلئوپاترارابهاینمناسبتموردانتقادقرارندهید؛

 اصوالً فردییدرخانوادهچون هر که بود رسم بطالسه

کهبتواندچیزستیبایم را افرادخانواده دیگر از هرچندتا

در اما خخورکند.( زهرعو کلئوپاترا را واهرشآرسینوئه

بدهد.نداد،بلکهیکشخ دیگرراوادارکردبهاوزهر

قیصر -9

مثالاول:

کبیر اسکندر مثل هم قیصر مورد-یولیوس خیلی که

عقیدهداشتکهوجودشجنبهخداییدارد.-ستایشاوبود

خدایخیلیشانیخداالبتهبدانیدکهاینآقایانکافربودندو

نبود، دربنابرمهمی وجودشان اگرهم این موقآ یجنبهآن

 که بعداً داشته درآمدندشانانیخداخدایی کار از قالبی

ناچاریجنبه هم وجودشان درهرحالخدایی شد. خراب

این نیست خوب انسان که است این پسندخودقدرمقصود

باشد.

مثالدوم:

قتلعاممردمیدربارهیکیکتابیبودکهاواقداماتدیگراز

و اسکندریهبود.یکتابخانهآتشزدندیگرگولنوشتهبود،

قیصر بانمیالبته چون بلکه آتشبزند، را خواستکتابخانه

یهایکشتجنگدریاییمصرراشکستدادهبود،دستورداد

در را ازجنگیمصر و پریدآنساحلآتشبزنند، جرقه جا

آ هم کتابخانه و کتابخانه خودتوی از تقصیر گرفت. تش

ایمنی شرایط رعایت بدون که بود اسکندریه دانشمندان

 آتشزدن نزدیکمحل را بودند.هایکشتکتابخانه ساخته

دوقولوها -8

مثال:

آنتونیوسدریرابطه و حقیقتیکقراردادپایاپایکلئوپاترا
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بود،بهاینمعنیکهکلئوپاترابرایحفظتاجوتختشاحتیاج

گردن حامی یک احتیاجبه هم آنتونیوس و داشت کلفت

امامردمبدزباناینواقعیاترایسکهمبرمیبه طالداشت.

پشتسر و گرفتند وآننادیده بدگویی به کردند شروع ها

هنوزطورهمین و گفتند بدبد دارند است هنوز که هم

بهامروزدرستدومی تا حتیوقتیهزارگویند. سالاست.

دختر و پسر آنتونیوسیک برای زاییددوقلوکلئوپاترا هم

بازهممردمدستبرنداشتند.



 رانی روابط نامشروع، شهوت -9

مثال:

برایازدواجبا ولیآنتونیوسبهجایآنکهاینفرصترا

پیش که جایی آن از بشمرد، غنیمت دوقلوها اشینیبمادر

گرفتکهخواهرناتنیآمدرفتاوکتاویاراهمیشهغلطدرمی

دو از یکی بود.شریکآنتونیوسدراوکتاویون حکومترم

وقتدوبارهبرگشتپیشکلئوپاترا.دراینموقآجیبشبهآن

به داشت. احتیاجبهدلداریکلئوپاترا بودو کلیخالیشده

کلئوپاترا با گرفتهبود را اوکتاویا قبالً آنکه همینجهتبا

همبازتواندینمدارگویندآدمزنینکهمیهمازدواجکرد.ا

؟تواندینمزنبگیرددرستنیست؛یعنیچه

یعمرماندهخالصهآنتونیوسباکلئوپاتراازدواجکردوباقی

توی شدن ولو گدایی، لباس پوشیدن به کلئوپاترا با را

وانواعواقسامهاپنجرهشکستنها،درخانهدنیکوب،هاکوچه

یکهایمزگبی ضمناً یدیگرهمترتیببچهیدیگرگذراند.

صحبت آنتونیوس نداشتند دیگری کار که هم گاهی داد.

.دیکشیمتسخیرآسیاوفرمانرواییبردنیاراپیش

م*عدمتوجهبهنیازهایمرد

 جریان اسکندر -ها یروم -5

مثال:

دلخورهایروم خیلی اسکندریه جریانات از وهم بودند

اوکتاویونسرشانحوصله که نکشید طولی بود. رفته

آنتونیوسیپسرخوانده خود برادرزن و قیصر از یولیوس

آکتیومچنانشکستعصبانیشدوشوهرخواهرخودشرادر

 بعضی شد. متحیر و مات آنتونیوس خود که یهاآدمداد

مییاوه بهاوکتاویونسرا خودشآنتونیوسرا گویندکلئوپاترا

جنگولکردوویرودادوخودشهمدرستوسطهیرلو

برایآنتونیوسفرستاد که درو  یکپیغام کهبا سببشد

آنتونیوسخودکشیکند.

حجاب حاجزش، کرم حلقوی -1

مثال:

 فصلیهایماریبیجملهاز هرسالدر که یکیاینبود او

.دیگراینکهکرمحلقویشدیمبهارحجابحاجزشبزرگ

ازترس چوندرآبآبدیترسیمهاکرمداشتو تنیکند،

.کردندیموناراحتشگذاشتندیمسربهجانشهاکرم



قلمرو اوکتاوین -8

مثال:

نام به بعدها اوکتاویونهم خود دارید اطالع البد چنانکه

اشخاصبزرگ یکیاز اوگوستوسبرتختنشستو امپراتور

تاری شد،وباآنکهچندرقمبیماریعجیبوغریبداشت

بودمدتچهلسالبر حیرانکرده را کهپزشکانآندوره

امپراتوریرومحکومتکرد.



سرایان....... به کلئوپاترا حسادت ترانه -9

داستانترانهمثال: و نمایشنامهسازان و بهسرایان نویسان

 فراوان حسادت حرفاندکردهکلئوپاترا دنبالش خیلی و

.ولیراستشرابخواهیدهیچدلیلیدردستنیستکهاندزده

مردازغیرایندختر مارکوسآنتونیوسبا یولیوسقیصرو

اگردیگریکار حاال باشد. کرده بازبد داریدشما میل هم

بهصورتیکعیاشید را پیشخودتانزندگیاو دراز و ور

اختیارباشماست.مجسمکنید،البته

یدربارهعقایدوآرامختل است.حتیرویاووبریدرباره

 ارتفاع و پوست مناشینیبرنگ از اگر هست. اختالف

ابرومیدیپرسیم و چشم زن کلئوپاترا بسیارگویم مشکی

 و مسلماشینیبخوشگلیبود. قدر هیچعیبینداشته. هم

قیصربردهیمویخودشروایناستکهوقتیدستیبهسر

.شدهینمازدیدنشزهرهترک



چیز از آب درنیامدن اسکندر هلیوس هیچ -5

مثال:

هلیوسرا ازاسکندر هیچچیز آبدرنیامد.هرکاریکردند

کردم. گم تاری  در من را فیالدلفیوس بطلیموس پی

در کرد؛ هماوکتاویونبدعنقاعدام را قیصر، پسر سزاریون،

 که جزوصورتی حاال بودند گذاشته خود حال به را او اگر

 ■کلیقیمتداشت.عالیبودوجاتبسیارعتیقه
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 «ای در پل اوئل کریک حادثه»های کوتاه جهان بهترین داستان  

«اهللسی روح»؛«آمبروسبییرس»نویسنده


مردیرویپلآالبامایشمالیایستاده،بهآبیکهبیستپا

هایاوراازنگریست.دستتربهتندیجریانداشت،میپایین

پشتباریسمانیبستهبودندوحلقهسستطنابیگردناورا

چوبیبزرگیدرباالیسرشدرمیانگرفتهبود،کهازصلیب

آویزانبودودنبالهآنتازانوانمردامتدادداشت.چندتخته

آهنگذاشتهبودندجاهاکهرویراههایزیرریللقازتخته

اندازکنندگانشکهعبارتپاییشدهبودبرایمحکومواعدام

دوسربازویژهارتشفدرالوفرماندهیکهامکانداشتسابقاً

هابررویهمانعاونکالنتربودهباشد.بهفاصلهکمیازآنم

در داشت، سروانی درجه که مسلح، افسری موقتی، سکوی

.شدلباسنظامیشدیدهمی

به تفنگش با نگهبانی پل انتهای هر در

 آن به که باش»حالتی آماده گویند،می«

مقابل تفنگعمودیدر یعنی بود، ایستاده

آ چخماق چپ، برشانه ساعد و ساعد بر ن

که غیرطبیعی و رسمی حالت سینه، روی

بهحالتافراشتهنگاهمی دارد.ظاهراًبدنرا

کهبداننددروسط مردنبود وظیفهایندو

آنپلچهمی با انتهایتختهپارهگذرد. دو صرفاً کهها ایرا

.تبدیلبهجاپاشدهبود،مسدودکردهبودند

آنسویساحلکسی نمیدر راهدیده آهنصدیاردشدو

رفت،بعدکجشده،ازنظرناپدیدمستقیمدرجنگلپیشمی

آهن،پاسگاهیقرارشککمیدورتربرمسیرراهگشت.بیمی

داشت.ساحلدیگررودمحوطهبازیبودوبرفرازشیبمالیم

آن،بهوسیلهچندتنهدرختمانعیایجادکردهبودندکهدر

هاییبرایلولهتفنگتعبیهشدهولولهتوپیکهراخهاسوآن

بینپلو ازتنهامزغلآنبیرونزدهبود. برپلمسلطبود،

.اینمانآ،تماشاگرانایستادهبودند

راحتعده حالت به ص  در پیاده سرباز نوکای باش

هایشانمتمایلبهعقبدرمقابلشانههابرزمین،لولهتفنگ

ستوانیدرطرفراستصلیبهاراستودست برقنداق. وار

ص ایستادهبود،نوکشمشیرشبرزمینودستچپاوبر

نفریوسطپل، چهار استثنایگروه به رویدستراستش،

حرکت،کردند.دسته،بیترینحرکتینمیهیچکدامکوچک





روبه سنگ چشمچون اعدام صحنه به ایستاده، پل روی

هایینانروبهدوساحلرودمانندمجسمهنگهبا بودند.دوخته

شده داده برایزینتپلقرار که ستواندستبهبودند اند.

می نگاه دستانشرا زیر کار ساکتایستاده، ولیسینه، کرد،

داد.مرگرویدادیشکوهمنداستکهوقتیکاریانجامنمی

اطالعقبلیبرایانسانرخمی ادایاحتراماتبا دهدبایدبا

هاییکهباآنخیلیرسمیاستقبالشود،حتیبهوسیلهآن

بی و سکوت نظامی آداب در هستند. بودنآشنا حرکت

 احترامهستن.هاینشانه

می کشیده دار به سیمردیکه حدود در ظاهراً وپنجشد،

بودشخ ازظاهرش اگرقرار سالداشت.

رسیدشغلاوراتشخی دهد،بهنظرشمی

یککشاورز ولیاو است، اهالیشهر از که

خوش سیمای بینیبود. داشت، ترکیبی

محکم،پیشانیپهنوموهایمستقیم،آرواره

بهطرفعقبشانیه کهصاف، سیاه بلندو

گوش پشت از و بود یقهشده روی هایش

افتاد.سبیلوریشفراکخوشدوختشمی

هایشمویینبود.چشمانشدرشتوبزیداشت،ولیبرگونه

.سیاهمایلبهخاکستریبودند

راازکسیآمیز،کهانسانهیچچنینحالتیباحالتیمحبت

کهسرشباالیداراستانتظارندارد.آشکاربودکهآدمکشی

قانونحکومتنظامیاشخاصمختل بسیاری عادینیست.

می محکوم مرگ به محترمرا مردمان میان آن از و کند

.استثناءنیستند

عملیاتکهپایانیافت،دوسربازویژهکناررفتندوهریک

کشید گروهبانبهطرفتختهزیرپایخودرا دورکردند. ه،

سروانبرگشت،سالمنظامیدادوبهسرعتپشتافسرقرار

این با گرفت،کهاوهمبهنوبهخودچندقدمازاودورشد.

پاره سویهمانتخته دو گروهباندر و محکوم مرد کارها،

هایباقیماندندکهمانندپلیبررویسهتختهازتختهپاره

دا قرار بود،پل ایستاده آن روی محکوم که انتهایی شت.

پارهرارسید.اینتختهتقریباًولینهکامالً،بهتختهچهارممی

داشت،اکنونکهسروانجایاوراگرفتهوزنسرواننگاهمی

شدومردرفتوتختهکجمیبودبااشارهاولی،دومیکنارمی

رود ساحل دو به رو نگهبانان
هاییبودندکهبرایمانندمجسمه

شده داده قرار پل اند.زینت
ساکت سینه، به دست ستوان

کارزیردست نگاهایستاده، انشرا
 داد.کرد،ولیکاریانجامنمیمی
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ایندستگازمیانگرهبهپایینمی اهبهنظراوسادهوافتاد.

.آمد.صورتوچشماناورانبستهبودندمؤثرمی

ایبهجاپاینااستوارخودنگاهکردبعدنگاهشرابهلحظه

وارجریانداشت،برگرداند.آبغرانرودکهزیرپایشدیوانه

رقصید،توجهاوراجلبکردوایچوبکهبررویآبمیتکه

شدنشدنبالکرد.حرکتآنچهکندچشمانشآنراتاناپدید

رسید،آبچهکندجریانداشت.چشمانشرابستبهنظرمی

متوجهزنوفرزندانشسازد. اینلحظهآخرفکرشرا در تا

آبکهزیرنورخورشیدصبحگاهیرنگیطالییداشت،توده

مهبرخاستهازسرازیریرود،قلعهسربازان،تکهچوبشناور،

.ایاورافراگرفتشفتوحالاضطرابتازهآهمهاورامی

ازفکرعزیزانشمنصرفساخت.صداییکهنه صداییاورا

نادیدهمی نه و بفهمد را آن صداییتوانست بینگارد، اش

چکشآهنگردلهره طنینضربه مانند انگیز،

برسندان.متحیرماندکهاینصداازکجاست

ب دو هر ر دور با است نزدیک آیا نظرو ه

همانمی به و بود منظم آن تکرار رسید.

بی با ناقوسمرگ. کندی و وتداوم صبری

می را دیگر ضربه هر انتظار کشید،نگرانی

نمیعلتاینبی بهصبریرا لحظه ضربه دو فاصله دانست،

می بیشتر میلحظه دیوانه را او سکوت این باشد، کرد.

شدترمیترودلخراشهاصدایآنقویترشدنفاصلهطوالنی

دادماننددردیکهازبرخوردچاقوبهتنوگوشاوراآزارمی

.ترسیدفریادبزندشود،میاحساسمی

می که صدایی تیکتنها صدای بود.شنید ساعتش تاک

دید، بازکردودوبارهجریانآبزیرپاهایشرا چشمانشرا

 کرد می»فکر توانستمدستاگر را ازهایم را خود کنم، آزاد

جهیدم،باغوطهخوردندررهاندم.بهدرونآبمیطنابمی

هابگریزموباشنایسخت،بهساحلتوانستمازگلولهآبمی

برسم.واردجنگلشوموخودرابهخانهبرسانم.خداراشکر،

هاخیلیدوراستودستشانبهزنامهنوزازصفوفآنخانه

«رسد.میوکوچولوهایمن

اینافکار،کهبایددراینجابهکلماتتبدیلشوند،مثلبرق

اندیشید.هامیگذشتندنهاینکهاوراجآبهآنازخاطراومی

ناشارهکرد.گروهباندرهمینموقآ،سروانباسربهگروهبا

 رفت. خانوادهکنار از مرفهی کشاورز فارکهار هایپیتون

داربامایشمالیبود.اوکهخودبردهقدیمیوبسیارمحترمآال

برده مثلسایر آدمیمنزویو طبیعتاً بود، دارانسیاستمدار

.بودوبهجنوبعالقهفراوانیداشت

هاافکارغرورآمیزشخصیمتکبر،کهاینجالزومیبهذکرآن

ارتشفداکاریکهجنگ بودکهاودر مانآشده هاینیست،

«کورنیت»خرینآنازدستدادنباریکردهبودوآمصیبت

دادودرآوراورارنجمینامکندواینخودداریشرمبود،ثبت

آن کمک به قدرتش تمام با بتواند که بود روزی آرزوی

به فرصتی و کند اختیار را سربازی دلیرانه زندگی بشتابد،

دستآوردکهنزدهمگنانسربلندگردد.مطمئنبودکهاین

جنگبرایفرصتپیش زمان در که همانطور آمد، خواهد

اینضمنهرچهازدستشبرمیهمهپیشمی در آمد،آید.

.دادانجاممی

 دون را کاری هیچ جنوب به خدمت راه خوددر شأن

بهشرطشمردوهیچماجراییبرایشمخاطرهنمی آمیزنبود،

اینکهبارفتاریکفردغیرنظامیکهدرتهدلیکسربازبود،

و راس  ایمان با او باشد. نداشته مبانیت

واقعاً اینگفته با چرایزیاد بدونچونو

همهچیز»حاکیازبدطینتیموافقبودکه

«جنگوعشقزیباست.

زنش و یکروزعصرهنگامیکهفارکهار

روستایی ساده نیمکت نشستهروی شان

خاکستری سواری وبودند، پیشراند دروازه طرف به پوش

خیلی فارکهار خانم تقاضایمقداریآببراینوشیدنکرد.

هایسفیدشبرایاوخوشحالبودکهاینخدمترابادست

بیا آبرا وقتیکهرفتتا وردشوهرشبهسوارانجامدهد،

گردآلودنزدیکشدومشتاقانهازخبرهایجبههپرسید.سوار

تعمیرمیهادارندخطگفت:شمالی کنندوبرایهایآهنرا

می آماده دیگری درستپیشروی را کریک اول پل شوند.

آورده وجود به آن شمالی ضلآ در مانعی فرماندهکرده، اند.

هنگامدستکاریخطوطآهن،دستوریصادرکردهکههرکس

ها،یاقطارهادستگیرشود،بدونچونوچرااعدامها،تونلپل

را منمتنآن و شده ابال  همه به اینفرمان شد، خواهد

 پرسید: فارکهار پلاولکریکچقدر»دیدم. تا اینجا فاصله

 ؟«است

میل» سی »درحدود ندارد«. وجود سو این در ؟«نیرویی

پاسگاهیهستو» فقطنیممیلدورتردرمسیرخطآهن،

پل انتهای این در نگهبانی یک گفت:«. تبسم با فارکهار

ر» جانگذشته از شخ غیرنظامیو فر کنشخصیر

ببینندازپاسگاهردشودونگهبانرا بتواندبدوناینکهاورا

؟سربازفکریکردو«تواندبکندقالبگذارد،آنوقتچهمیهم

منیکماهپیشآنجابودمودیدمکهسیلزمستان»گفت:

پاینااستوارخودلحظه ایبهجا
آب به را نگاهش بعد کرد نگاه
پایشدیوانه زیر که وارغرانرود

 جریانداشت،برگرداند.
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انباشته پل سوی این چوبی پایه مقابل چوب زیادی مقدار

شده خشک حال خواهنداست، کتان الیاف مثل و اند

«سوخت.

بسی و نوشید را آن سرباز و بود آورده را آب زن ارحال

مؤدبانهتشکرکرد،بهشوهرشتعظیمیکردوسوارشدهدور

کنار از دوباره هوا، تاریکشدن پساز بعد، ساعتی گشت.

مزرعهفارکهارگذشتودرجهتیکهآمدهبودبهطرفشمال

.رفت.اوپیشتازارتشفدرالبود

از هوشیاریخودرا وقتیپیتونفارکهارازپلپایینافتاد،

 داد نظرشدست به است. مرده قبالً که بود کسی مثل و

هاطولکشیدتاازاینحالتنجاتیافت،فشاررسیدکهسال

بهخودآوردوبهدنبالآناحساس شدیدیبرگلویشاورا

خفگیکرد.مثلاینبودکهایندردهولناکازگلویشبهتار

بههرعضوبدنشتیرمی بهوپودش، کشد.

طریقشعبنظرشرسیدکه از ایندردها،

می جریان معینی سرعتفرعی با و یابند

.شوندزیادیتکرارمی

وریبودندوهامثلسیلآتششعلهجریان

کردکردند.حسمیاوراتاحدمرگگرممی

قرص چون و گرفته فرا خون سرشرا که

قسمت نبود. ادراکات این مرکز او مغز است. شده توپری

فقطقدرتهوشمندبدناو زمانیپیشازکارافتادهبود، را

ابرینورانیکه محاطدر بود. آنحسدرد حسداشتو

حالاوعبارتازقلبیآتشینبدونجسممادی،درآنمیان

هایغیرقابلتصوردربود،مانندآونگیعریضدرمیانقوس

نوسانبود.سپسناگهانباسرعتیعجیبنورگرداگرداوبا

ش درلپصدای ترسناکی غرش رفت، باال بلندی شلپ

هایشپیچید،بعدسرماوتاریکیبود.قدرتفکریبهاوگوش

برگشت،فهمیدکهطنابپارهشدهواودرجریانآبافتاده

کرد،گرهگردناورافشردهواست.دیگراحساسخفگینمی

.هایششدهبودمانآنفوذآببهریه

لهبهدارکشیدهشدن،اینفکرمرگدرعمقآبربهوسی

بازکردوبهنظرشمضحکمی درتاریکیچشمانشرا آمد.

باالیسرشروشناییضعیفیدید.ولیچهدوروچهغیرقابل

می فرو آب در هنوز بود. رفتهدسترس نور زیرا رفتهرفت،

سپسپرترمیضعی  بهکورسوییمبدلگشت. تنها تا شد،

روشن و نورتر شد باالتر آب سطح طرف به که دانست و

میلیدرککرد،چونحاالخیلیراحترودراینرابابیمی

اعدامشدنوغرقگشتن،زیادبدنیست،من»بود.فکرکرد.

ایننمی شد، نخواهم کشته تیر با نه، شوم. تیرباران خواهم

«انصافنیست.

تشاوازتقالیخودآگاهنبود،ولیدردشدیدیدرمچدس

هایشرابرهاند،مثلکنددستاورامتوجهکردکهتالشمی

کند،بدوناینکهبهبازرانگاهمیبندیشعبدهبیکاریکهچشم

 .ایداشتهباشدنتیجهآنعالقه

انگیزی،چهنیرویقویبشریوعظیمی،چهتالشتحسین

آه،تالشعالیبود.آخرین،ریسمانپارهشد،بازوانشازهم

هایشرادرنوریکههرلحظهشدندواوباالرفت.دستجدا

شد،یکیوبعددیگریبهگروهطنابچنگزدندوترمیقوی

آنراگسستندوبهتندیبهسوییپرتابکردندواوباعالقه

نگریست.تموجطنابدرآببهشنایمارهارامیایآنتازه

.آبیشبیهبود

سر» را آن برگردان، جایش سر را آن

برگردان جایش حرف« این کرد رافکر ها

هایشگفت.زیراباخودشبافریادبهدست

گردنش در سختی درد گره شدن جدا

هدرعمرشبهچناندردیاحساسکردک

گردنشبه بود. نشده غریبیدرددچار طور

سوخت،قلبشکهتاکنونکرد،سرشمیمی

بهشدتتپید،مثلاینکهمیبهآهستگیمی خواهدخودزد،

ناپذیریرارهانیدهوبهدهانشبیندازد.دلهرهونگرانیتحمل

دست ولی بود، داده دست او توجهبه او نافرمان بههای ی

زدندهاباسرعتوشدتبهآبضربهمیدستوراونکردند.آن

راندند.احساسکردسرشازآبخارجواورابهطرفباالمی

اشبهشدتپایینشد،نورآفتابچشمانشراکورکرد،سینه

رارفت،بادردفوقوباالمی العادهوسختیمقدارزیادیهوا

بیدرنگبافریادیآنرابیرونهایشکشید،ولیبهداخلریه

.داد

یافته باز کامالً را حواسخود و خودمسلطشده کنونبر

هوشیار طرزیغیرعادیحساسو به درواقآحواساو بود.

شدهبودند.چیزیدرحیناختاللوحشتناکدستگاهبدنیاو

شدهاراتیزوتلطی کردهبود،حالملتفتچیزهاییمیآن

پی قبالً آنکه امواجبه و آب شکن و چین بود. نبرده ها

برصورتخوداحساسمی کردوصداهایمختل کوچکرا

هاتکدرختشنید.بهجنگلساحلینگاهکرد،تکهارامیآن

ها،حتیحشراترویشانراهایآنهاورگبرگرادید،برگ

هاییکهبدندرخشانداشتند،ها،مگسهممشاهدهکرد.مل 

شاخهنکبوتع از تارشانرا که ایبههایخاکستریرنگرا

آتشجریان سیل مثل ها
حدشعله تا را او و بودند وری

کردکردند.حسمیمرگگرممی
و گرفته فرا خون را سرش که

 چونقرصتوپریشدهاست.
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متوجهرنگینشاخهدیگرمی تمامقطراتکمانتنیدند. در ها

پشهشبنمرویمیلیون وزوز شد. تیغهگیاه کهبررویها ها

میگرداب رود کوچک زدنهای هم به صدای چرخیدند،

پاهایعنکبوتهایسنجاقکبال صدایبرخورد آبی،هایها،

کرده بلند را قایق که پاروهایی ترکیبمثل همه ر اند،

میخوش جلوآهنگی به او چشمان زیر یکماهی ساختند.

.سریدوصدایپرتابشدنآنرابهخارجازآبشنید

اودرنزدیکیسرازیریرودبهسطحآبآمدهبود،یکلحظه

محورچرخدواوبهنظرشرسیدکههمهچیزدورسراومی

آنست،پلقلعه،سربازانرویپل،سروان،گروهبان،دوسرباز

هارادرزمینهآسمانویژه،مأموراناعدامشرادید.طرحآن

زدندودرضمنصحبتبههافریادمیکرد.آنآبیمالحظهمی

می اشاره طپانچهاو سروان بود،کردند، کشیده بیرون اشرا

هاغریبوبودند،حرکاتآنولیشلیکنکرد،سایرینمسلحن

.آمدتربهنظرشمیاندازهبزرگهابیترسناکبود،اشکالآن

اینچی چند چیزیدرستدر و ناگهانغرششلیکیشنید

صدای مقداریآببهصورتشپاشید. بهآبخوردو او سر

شلیکدیگریبهگوششرسیدومتوجهیکیازنگهبانانشد،

رنگآبیروشن به دودی تفنگشکه لوله از

ازبرمی که دید را رویپل مرد خاستچشم

می نگاه او به تفنگ چشمنشانه رنگ کرد.

جایی آورد یاد به او و بود خاکستری نگهبان

تیزبین خاکستری چشم استکه ترینخوانده

خاکستریچشم چشم مشهور تیراندازان تمام و هاست

جریانمخالفی.بوداند.بااینوجود،اینیکیخطاکردهداشته

بهاوبرخوردواورانیمچرخیداد،اکنوندوبارهبهجنگلکه

کرد.درپشتسراوصفیریواضح،رویقلعهبودنگاهمیروبه

بلند،باآهنگییکنواختطنینانداختوبقیهصداهایدیگر،

الشعاعقرارداد.گرچهسربازنبود،حتیغلغلهامواجهراتحت

 اثر بر میولی سربازخانه به شد و مفهومآمد که دانست

هراسناکآنصدایتعمدیوممتدچیست.ستوانقسمتیاز

رحمانهمردانشراکرد،چهسردوچهبیکارصبحرااجرامی

ایآنکلماتکرد.باچهفواصلسنجیدهبهآرامشدعوتمی

 کرد: ادا را آماده...»ظالمانه فنگ،... دوش حاضر... نفرات،

«نشانه...آتش.

آنجاییکه تا درآبغوطهخوردو فارکهارشیرجهرفتو

درمی نیاگارا آبشار مثل آب، رفت. فرو آب در توانست

ولیگرفتههایشمیگوش غرشتندروار این، وجود با غرید،

باالمیشلیک هنگامیکهدوباره شنیدو را تکهها هایرفت،

دیدکهیک را آدرخشانفلز ورامیپایینمییکبه افتادند

بعضیبهدستوصورتاواصابتهاییایجادمیموج کردند.

هابینیقهوگردنافتادند.یکیازگلولهکردندبعدفرومیمی

بهسرعتازخوددوراوجاگرفت،بی اندازهگرمبودوآنرا

کرد.وقتیبرایتنفسبهسطحآبآمد،متوجهشدکهمدت

رآببودهودرعمقزیادیقرارداشتهاستردرزیادیدرزی

هایشانراتربود.سربازهاتقریباًدوبارهتفنگعمقبیشتر،ایمن

سنبه بودند، کرده برقپر خورشید نور در شده خارج های

میمی تیردان در زده، چرخی بعد نگهبانزدند، دو افتادند.

.اثربهسویاوانداختندایبیهرکدامگلوله

این تمام رویشانهاو از را تندیبااشمیها به حاال دید،

اشمثلبازوانوپاهایکرد.نیرویاندیشهجریانآبشنامی

می سرعتبرقفکر به و بود افتاده کار به فعاالنه بااو کرد.

 گفت: از»خود فرار کرد، نخواهد اشتباه دوم بار برای افسر

قبالًچندگلولهبههمانآسانیفرارا زیکگلولهاست.حتماً

کند، کمکم خدا است. داده را آزاد تیراندازی فرمان سروان

«هاکارآسانینیستجمعیآنگریختنازشلیکدسته

شدنهابهآبوپرتاببهدنبالصدایمهیببرخوردگلوله

دردویاردیاو،صدایبلند قطراتآبتقریباً

ایشنیدکهبهتدریجازشدتآنوشتابزده

کاستهشدوبهنظرشرسیددربرخوردباقلعه

انعکاسیافتودرانفجاریکهرودخانهوبستر

آنرالرزاندخاموشگشت.سطحیازآببلند

اوگرفت از بیناییرا قوه دچارشدهرویاوبرگشت، اورا و

از وقتیاوسرخودرا شدهبود. توپواردماجرا خفگیکرد.

ایپیچوخمآبآشفتهخالصکردزوزهگلولهمنحرفشده

هایدرختاناینگذشتکهبهشاخهبهگوششرسیدولحظه

آن جنگلخوردو خودگفت: با درهمشکست. را دوباره»ها

ایاستفادهازگلولهساچمهاینکاررانخواهندکرد،ایندفعه

خواهندکرد.بایدمواظبتوپباشم.ازدودشخواهمفهمیدر

تراست.رسدوازخودگلولهعقبصدایشلیکخیلیدیرمی

«توپخوبیاست.

چرخدرمثلفرفرهرناگهاناحساسکردکهبهدورخودمی

اوها،پلیکهحالدرفاصلهمعتنابهیازدوساحلرود،جنگل

ایقرارداشت،قلعه،مردان،همهدرهمآمیخته،چونلکهتیره

رسید،رسیدند.اشیاءبهوسیلهرنگشانبهچشممیبهنظرمی

رنگ نمیتکه چیزی دیگر افقی، و گرد گرفتارهای دیدید.

می خود دور به سرعت با و شد پیشگردابی و چرخید

استفرا بهاورفت.اینوضآاورادچارگیجیکردوحالتمی

فارکهارشیرجهرفتودرآب
که آنجایی تا و خورد غوطه

 توانستدرآبفرورفت.می
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هایساحلجنوبیروددستداد.چندینگذشتکهرویشن

پرتابشدوپشتیکبرآمدگیقرارگرفتکهاوراازچشم

داشت.قطآناگهانیحرکتوخراشیدگیدشمنانشپنهانمی

دست بهیکیاز را او ماسه بهشنو هایشبهعلتبرخورد

دست گریست. خوشحالی از و آورد میانهایشخود در را

باشن بررویخودانداختو فروبردوچندمشتآنرا ها

.صدایرساییخداراشکرکرد

هاهامثلالماس،یاقوتوزمردبودند.زشتیدرنظراوشن

می همزیبا درخترا درختدید. از هایبا هایساحلرود

بزرگ بسیار آنولی از نحوهتر در مخصوصی نظم بودند، ها

شکوفهتنآنکاش عطر دیدو استنشاقکرد.هایآنها را ها

تابید،بادهامیهایآنآوروگلیرنگیازمیانتنهنورشگفت

آوردکهپیچیدوصداییرابهوجودمیهامیهایآندرشاخه

چنگبرمی راضیبوداز کاملنداشت. فرار تمایلیبه خیزد.

.دهبماندکننکهتادستگیریدرآننقطهافسون

هایگلولهتوپاوراازرؤیایشبیدارفشافشووزوزساچمه

کرد.توپچیبرایتودیآازاوچندتیرشلیککرد.بهشنیدن

ساحل شیب از شتابان و پایشجست دو بر گلوله صفیر

رفتو راه تمامآنروز بهجنگلانداخت. گذشتوخودرا

می تعیین خورشید گردش با را خود جنگلکمسیر رد.

رسید،هیچفضایبازیاحتیراهعبورناپذیربهنظرمیپایان

نمی نکرد. مشاهده آن در را جاییجنگلبانان در دانستکه

اینمکاشفهچنینوحشیزندگیمی چیزیغریبدر کند.

خودش و مجروح او پاهای شب، رسیدن با داشت. وجود

فکرزنوبچه بهادامههایشاوخستهوگرسنهشدهبود، را

می سرانجامجادهراهوا درجهتیداشت. یافتکهاورا ایرا

مثلخیابانمی است. درستی داشتمسیر اطمینان که برد

ولیبهنظرمی رسیدمحلآمدوشهرپهنوسرراستبود،

خانه یا مزرعه آن کنار در نیست، ولیعوعویشد نبود، ای

.حلسکونتوجوددارددادکهدرآننزدیکیمسگنشانمی

درختتنه رنگ سیاه دیوارهای جاده طرف دو در ها

نقطه به افق در که بود آورده وجود به ختممستقیمی ای

ازمی باالیسد، درسهندسهفضایی. شدمثلنموداریدر

هایطالییبزرگکهبهنظراوشکافدرختاندوطرف،ستاره

می منظومهناآشنا در و عجآمدند داشتند،های قرار یبی

رامی شومی و رازآلود معنای که بود مطمئن درخشیدند.

صداهایعجیبیازهرطرفجنگلمیمی کهرسانند. شنید،

رسانند.صداهایعجیبیهارازآلودوشومیرامیدرمیانآن

می طرفجنگل هر آناز میان در که بارشنید، چند او ها

کردوگردنشبهشدتدردمیپچبهزبانیبیگانهراشنید.پچ

آوریورمکردهچوندستبهآنبرد،فهمیدکهبهطرزرعب

می شدهاست. سیاه گردنش کبودشدگی محل که دانست

کردچشمانشراخونفراگرفته،دیگرقادراحساسمی.است

هاراببندد،زبانشازتشنگیآماسکردهبودوحرارتنبودآن

 بیرون با را آن تسکینشدید هوایسرد، زبانشدر آوردن

زیرمی در را جاده دیگر بود، نرم خاکاینخیابانچه داد.

.کردپاهایشاحساسنمی

تردید،باوجوددرد،درحالراهرفتنبهخوابرفتهبود،بی

حالمنظرهدیگریدرذهناونقشمی بسترشایداززیرا

 دروازه نزدیک بود. یافته نجات ایستادهخانهسرسامی اش

است.ازموقآرفتناوهیچچیزتغییرنیافتهاست،همهچیز

درخشد.انگیزمیدرزیرنورخورشیدسحرگاهیبهطرزیدل

بایدتمامشبرادرراهبودهباشد.دروازهرافشاریداده،آن

بازمی گذرگاهعریضوسفیدمیرا از دستهکندو ایگذرد،

خورند،زنشکهیندکهباوزشبادتکانمیبلباسزنانهرامی

طراوتوخنکوشیرینبهنظرمی ایوانپایینبا از رسید،

ناشدنیوحالتیآیدتابهمالقاتاوبیاید.بالبخندیوص می

شود.آه،اوایستدومنتظرمیهامیموقروزیبادرانتهایپله

 .شتابدچهزیباست،باآغوشبازبهسویهمسرخودمی

ضربه بگیرد، آغوش در را او است نزدیک که ایهنگامی

میگیج احساس گردنش پشت سفیدکننده نور کند،
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ای،باصدایشبیهصدایتصادمگلولهتوپاورادروکورکننده

.گیردربعدسیاهیاستوسکوتاستبرمی

پیتونفارکهارمردهبود،بدناوباگردنیشکسته،بهآرامی

 تابچوبزیر دیگر سوی به سویی از کریک اول های

.خوردمی

 

 آشنایی با نویسنده

( یرس بی گوینت  Ambrose Gwinnettآمبروز

Bierce)

 14)زاده -5341ژوئن روزنامه535۱درگذشته نگار،(

بیشتر بود. آمریکایی نویس داستان و ویراستار نویسنده،

شیطا فرهنگ کتاب نگارش دلیل به او یانامداری ن

حادثه داستان و اوئلکریکدائرةالمعارفشیطان پل ایدر

آمیزبهاست.اوپیرومکتبرئالیسمادبیبودوبادیدیطعنه

اوقلمتندیداشتازاینروبدولقبنگریست.رخدادهامی

دادهبودند. شدودرایندیانااودراوهایوزادهبییرستل را

پدرشمارکوساورلیو فرزندبالید. آمبروز و سبییرسبود

دهمویازسیزدهفرزندشبود.

آمریکا متحده ایاالت ارتش در آمریکا داخلی جنگ در

یادمان چهارسالنبردزخمیشد. پساز و هایخدمتکرد

هایاوگردید.تل اینجنگخمیرمایهنوشته

 مقدمه

مولودخاطراتایامپرمحنتجنگداستان» عموماً هایاو

هایآناغلب.سرگذشتقهرمانانآن،دردناکوصحنهاست

رعبآوروهراسانگیزاست.گاهینویسندهمناظرموردنظر

خیز دهشت ماجراهای و هولناک عوامل با چنان را خود

میمی راست خواننده تن بر موی که ازآمیزد بعضی شود.

خوانندگانآمریکاییآثاراورابهدلیلهمینتلخیووحشت

پسندند،ولیمنتقدانادبیمعتقدندکهبییرسانگیزینمی

ازنویسندگانتوانایآمریکا،وآثاراوازذخائرفناناپذیرادبیات

آنساماناست.

قربانیانداستان بهتر، تعبیر به یا ازقهرمانان، اکثراً هایاو

انتخابمیمیانشخصیت محنتزده، و وهایمنفرد شوند

 اثر در دچاراینان تصور، غیرقابل و عجیب حوادثی

5«روند.شوندوبهفناوتباهیمیهایشومیمیسرنوشت

                                                           
های کوتاه از نویسندگان امریکا، ترجمه  داستان - 1

 .1731حسن شهباز، امیرکبیر، تهران،

 شروع داستان

 پلاولکریکحادثه»داستانکوتاه ایدر می« بهرا توان

داستان جمله از جذابش و زیبا شروع موفقلحاظ های

تا و کرده تسخیر را خواننده بالفاصله که شروعی برشمرد.

نیزدستازسرشبرنمی بلکهبعدها دارد.انتهایداستانو

عهده از نمیٔ  کاریکه نویسندگانبرنیامدو آید.کثیریاز

بودنمجالداستانسراییو کم خاطر به داستانکوتاه در

لزومجذبخوانندهبرایخوانشیهاثردریکنشست،شروع

می جذاب و گیرا نویسنده به زیادی کمک تاتواند کند

مخاطبانشراتاپایانداستانهمراهخودداشتهباشد.مهمی

آنبرآمدهاست.ٔ  کهآمروزبهخوبیازعهده

مردیرویپلآالبامایشمالیایستاده،بهآبیکهبیست»

هایاورانگریست.دستتربهتندیجریانداشت،میپاپایین

بیگردناوازپشتباریسمانیبستهبودندوحلقهسستطنا

باالی بزرگیدر صلیبچوبی از که بود، گرفته میان در را

سرشآویزانبودودنبالهآنتازانوانمردامتدادداشت.چند

تخته از لق ریلتخته زیر راههای روی که گذاشتهها آهن

....«کنندگانشبودندجاپاییشدهبودبرایمحکومواعدام

 کشمکش

« کشمکش، از شخصیتمنظور اخالقی یا ذهنی درگیری

مغایر یا نشده آرزوهایبرآورده امیالیا از داستاناستکه

می عاطفیناشی کشمکش آیا دید باید داستان در شود.

هایدیگروجودشخصیتاصلیونیزکشمکشبینشخصیت

هادارد؟ونویسندهتاچهحدتوانستهکشمکشبینشخصیت

 «.نرانشاندهدوکشمکششخصیقهرمانداستا

لحاظ به هم داستان، اصلی شخصیت حاضر، داستان در

مهم بهشخصیکه هم استو کشمکشداستان ترینوجه

واکنشلحاظکنش و دیگرشخصیتها بههاییکهبیناو ها

پیوندد،رنگورویخاصیبهداستانبخشیدهاست.وقوعمی

قوس ازخکشو انتهایداستانپرده یالیبودنهاییکهدر

برداشتهمی کهدچارکشوقوسانها هایشودومخاطبرا

غافلگیرمی است، یکآنفراوانیشده بهنحویکهدر کند.

بدوندرنظرگرفتنعلتودلیلاتفاقاترخداده،بیاختیار

پردازد.ایندرجهباحسیهمزادپندارانه،بهابرازهمدردیمی

طنویسندگانیچونبییرستسلٔ  ازواکنشتنهابهواسطه

آیدکهبادردستگرفتننبضداستانوآمیختنبوجودمی

اتفاقاتباتصاویریزیباوبینهایتتاثیرگذارازطبیعت،ذهن

وروحخوانندهرادردستگرفتهوبههرگونهایکهبخواهند

چرخانند.بردایرهمی
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 طرح

ونزمانوبایستبهمسائلیچدرخصوصطرحداستانمی

مساله وضوحطرح، پذیریآن، باور اصلیؤ  مکانداستان،

استو.. آن پیحل در داستان قهرمان که اساسیداستان

 پرداخت.

درداستانحاضر،نویسندهباقدرتتخیلوقلمتوانایخود،

مسائلرایکیپسازدیگریحلکردهاست.

کهارکشاورزپیتونفار»اتفاقرویپلآالبامایشمالیبرای

هایقدیمیوبسیارمحترمآالبامایشمالیمرفهیازخانواده

دهد.درزمانیکهجبههشمالوجنوبدراوجرخمی«بود.

هایریزودقیقخودوبادرگیریهستند.نویسندهباتوصی 

و وقایآ و اشخاص ظاهر جزئیات بیان

هرچه در سعی اماکن، و مناظر همچنین

دنداستانخودداردکهالبتهباورپذیرترکر

دراینکارنیزموفقبودهاست.

شد،ظاهراًدرمردیکهبهدارکشیدهمی»

سی بودحدود قرار اگر داشت. سال وپنج

نظرش به دهد، تشخی  را او شغل ظاهرش از شخ 

بود.می کشاورز یک او ولی است، شهر اهالی از که رسید

خوش مسسیمای بینی داشت، محکم،ترکیبی آرواره تقیم،

طرفعقب به صاف، که سیاه موهایبلندو پیشانیپهنو

پشتگوش از بودو هایشروییقهفراکخوششانیهشده

می بردوختش ولی داشت، بزی ریش و سبیل افتاد.

بهگونه مایل سیاه و درشت چشمانش نبود. مویی هایش

«.خاکستریبودند

ا داستان اصلی شخصیت که جملهفارکهار از ٔ  ست،

واسطه به استکه نوعیقربانیانآمبروز به یا و ٔ  قهرمانان

جنگامتناع شرکتدر از آمیزشخصیمتکبرانه غرور افکار

مخالفانمی گیر در محاسباتی، اشتباه یک اثر بر و کند

کشد،تخریبشرامیٔ  شودوبررویپلیکهناشیانهنقشهمی

شود.اعداممی

 طنزی با آنداستان غنای بر استکه همراه گیرا و زیبا

اشبهافزاید.طنزیکهدرآثارنویسندگانآمریکایینمونهمی

هایشودوشایدناشیازتعددحکامودولتوفورمشاهدهمی

بیرحمیباشدکههرکدامدربرههایاززمانزمامجنگیاز

اند.هایمتواترایندیاررادردستداشتهجنگ

« ذکرافکار به لزومی اینجا که متکبر، شخصی غرورآمیز

کهآن فداکاری ارتش در او که بود شده مانآ نیست، ها

باریکردهبودوآخرینآنازدستدادنهایمصیبتجنگ

آوراورارنجنامکندواینخودداریشرمبود،ثبت«کورنیت»

قدرتشبهمی تمام با بتواند که بود روزی آرزوی در و داد

و کند اختیار را سربازی دلیرانه زندگی بشتابد، آن کمک

فرصتیبهدستآوردکهنزدهمگنانسربلندگردد.مطمئن

زمان در که همانطور آمد، اینفرصتپیشخواهد که بود

آید.دراینضمنهرچهازدستشجنگبرایهمهپیشمی

 .دادآمد،انجاممیبرمی

کار هیچ جنوب به خدمت راه خوددر شأن دون را ی

بهشرطشمردوهیچماجراییبرایشمخاطرهنمی آمیزنبود،

اینکهبارفتاریکفردغیرنظامیکهدرتهدلیکسربازبود،

ایمانراس وبدونچونوچرای اوبا مبانیتنداشتهباشد.

همه»زیادبااینگفتهواقعاًحاکیازبدطینتیموافقبودکه

«زیباست.چیزجنگوعشق

 فضاسازی داستان

اتفاقاتو بیانجزئیاتفضاهاو با نویسنده

داستان، در اشخاصحاضر شخصیتی وجوه

سعیدرپرورشفضاوکشکمکشهایمیان

همچنینشخصیتقهرمانداستانباسایرشخ ونفسشو

هادرهاکهدونمونهازآنعناصرداستاندارد.دراینتوصی 

بیانمخیلوپیمی به و شاعرانهشده گاه بیانیکه با آید،

سعیدرجذابکردنهرچهبیشتر احساسیشانهمیزند،

داستاندارد.

دنگاهشرابهایبهجاپاینااستوارخودنگاهکردبعلحظه»

وارجریانداشت،برگرداند.آبغرانرودکهزیرپایشدیوانه

رقصید،توجهاوراجلبکردوایچوبکهبررویآبمیتکه

چشمانشآنراتاناپدیدشدنشدنبالکرد.حرکتآنچهکند

رسید،آبچهکندجریانداشت.چشمانشرابستبهنظرمی

اینلحظهآخرفکرشر در متوجهزنوفرزندانشسازد.تا ا

آبکهزیرنورخورشیدصبحگاهیرنگیطالییداشت،توده

مهبرخاستهازسرازیریرود،قلعهسربازان،تکهچوبشناور،

«ایاورافراگرفت.آشفتوحالاضطرابتازههمهاورامی

یا

چرخدرمثلفرفرهناگهاناحساسکردکهبهدورخودمی»

ها،پلیکهحالدرفاصلهمعتنابهیازرود،جنگلردوساحل

لکه چون آمیخته، درهم همه مردان، قلعه، داشت، قرار او

میتیره رنگشانبهچشمایبهنظر بهوسیله اشیاء رسیدند.

تکهرنگمی دیگرچیزینمیرسید، دیدید.هایگردوافقی،

پیشچرخیدوگرفتارگردابیشدوباسرعتبهدورخودمی

 کوتاه پلحادثه»داستان در ای
کریک اول می« لحاظرا به توان

جمله از جذابش و زیبا شروع
 هایموفقبرشمرد.داستان
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رفت.اینوضآاورادچارگیجیکردوحالتاستفرا بهاومی

«دستداد.

 پردازی شخصیت

 داستان از»شخصیتاصلی مرفهی کشاورز فارکهار پیتون

 «هایقدیمیوبسیارمحترمآالبامایشمالیبود.خانواده

درحدودسیمردیکهبهدارکشیدهمی» وپنجشد،ظاهراً

قرار اگر داشت. راسال او شغل ظاهرش از شخ  بود

رسیدکهازاهالیشهراست،ولیتشخی دهد،بهنظرشمی

خوش سیمای بود. کشاورز یک بینیاو داشت، ترکیبی

مستقیم،آروارهمحکم،پیشانیپهنوموهایبلندوسیاهکه

پشتگوش از و بود شده طرفعقبشانیه به هایشصاف،

فراکخوشدوختشمی ریشبزیاروییقه سبیلو فتاد.

هایشمویینبود.چشمانشدرشتوسیاهداشت،ولیبرگونه

«.مایلبهخاکستریبودند

می سطر چند همین پرورشدر در نویسنده توان به توان

واسطهشخصیت به که شخصیتی برد. پی وها بیجا غرور

همهمتکبرانه جنگیکه در حضور بههستیآناشاز را ها

ب خانوادهتاراج و او از آرامشرا و است،رده اشصلبکرده

خلقشخصیتافسریامتناعمی به ایدیگر گوشه در کند.

دستمیزندکهدرذهنپیتونفارکهارکهدرعالمواقعیت،

هیچکوششی از همندارد، حتیتوانوجسارتگریختنرا

تنها که دشمن غیرنظامی نیروهای از مردی مجازات برای

کند.انهدامپلمواصالتیرادرسردارد،دریغنمیخیال

 دیالوگ

فاقددیالوگ«حادثهایدرپلاوئلکریک»داستان تقریباً

نقطه چندان آنهم که مورد یک در جز به بهاست. قوتی

آیدکهبشودبااتکاءبهآنبرایننقصانسرپوشحسابنمی

تریندیددانایکلاصلینهاد.البتهناگفتهپیداستکهزاویه

علتعدمتمایلنویسندهبهاستفادهازدیالوگیاگفتگوبوده

هایقهرمان، دلنهفته منویاتو بیان با نحویکه به است.

 کند.داستانرابینیازازدیالوگمی

 پرسید: چقدر»فارکهار کریک اول پل تا اینجا فاصله

 ؟«است

میل» سی »درحدود این«. در نداردنیرویی وجود ؟«سو

پاسگاهیهستو» فقطنیممیلدورتردرمسیرخطآهن،

پل انتهای این در نگهبانی یک گفت:«. تبسم با فارکهار

ر» جانگذشته از شخ غیرنظامیو فر کنشخصیر

ببینندازپاسگاهردشودونگهبانرا بتواندبدوناینکهاورا

؟سربازفکریکردو«کندتواندبهمقالبگذارد،آنوقتچهمی

منیکماهپیشآنجابودمودیدمکهسیلزمستان»گفت:

انباشته پل سوی این چوبی پایه مقابل چوب زیادی مقدار

شده خشک حال خواهنداست، کتان الیاف مثل و اند

«سوخت.



 زاویه دید

به تغییراتگاه زاویهدیددانایکلبا از داستانرا آمبروز

ادانهبهزاویهدیداولشخ بیانکردهاست.بهگاهولیاست

نوعی؛باانتخابزاویهدیددانایکل،قصددستیابیبهحاالت

هابهتخیلروحیوروانیشخ راداشتهاستتابابیانآن

خلقشدهدردلداستانخودکهبهنوعیخیالیدیگراست،

کمککند.
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 «روزگار فراموش شده» رمان نگاهی به  

 «محمودخلیلی»؛«مهدیرضایی»سندهینو



مهردی نویسنده: روزگرارفراموششرده/ مشخصاتکتاب:

چاپاولرضرایی/ رمران/ شهرستان/5834موضوع: ناشر:

تومان3111نسخه/قیمت:5511ادب/شمارگان:

ییانبازجویهدرجرکاستیاخستهیرضاانقالب خالصه:

دهوخودرازخمی،روحوجسمشآزاردکساواینجهکوش

بهدنبالانتقامازیداند.ویبهناماسحاقمیقینارفیخورده

هدرابتدابارضاکاو.اسحاقیاسحاقاستودرجستوجو

 انقالبیکدر درکیمیارکهمیمذهبیگروه است رده

گمشدهیجستجو ،شیخویبرادر گروهیکجذب

آنانیهبهگمانوکشودچرایمیستیسکمار

مش بهاهدافخودویبا زودتر نبردمسلحانه،

رسند.یشاهمیسرنگون

سکش فرزند سردستهکدیور، گروهیاظم،

حاملپیاسالم ازیبرایامی، پرده رضاستتا

سربهمهربردارد.رضاباحضوربربستریاسرار

هبراساساسنادکشودیدمتوجهمیسیماریب

اکساوا ینجهودرحالتکرشیهزکبودهاستینخودوی،

دادهاستواسحاقدر،دوستانوهمرزمانشرالویرعادیغ

گناهاست.یانبینمیا

هاوکمیابییبهگذشتهدرمیامادرخلوتاسحاقوبانگاه

بایارکستوبهعلتهمینکگناهودستپایزچندانبین

پرازکیاسباببهدامافتادنرضاباسایستیسکمارکگروه

فراهمنمودهاست.همانگرفتار شودیهسببمکیسالحرا

ند.کنجهناخودآگاهاعترافکرشیرضادرز

پا پکانداستانیدر افتد،یانقالباتفاقمیروزیهپساز

یکدرینفوذیروینیکهبهعنوانککآنگروهیردهکسر

ریزند،دستگیاتتازهمیواردشدهودستبهجناینهادانقالب

ردبهاشتباهاتخوداعترافیگیممیزتصمیشود.اسحاقنیم

 ند.ک

 ن نقد:یبه متن با ذره ب ینگاه 

رنگاست،گرچهبایباوگویارزیجلدرمانبسیطرحرو -5

یبرایانتخاب نکنام موافق چندان ستمیتاب برآمدنِ.

زیاجوانه از شعلهینورسته یآغازیهار بهیبرکن ت،

 داستیفصلجدیکبروزوتولدیدهندهنشانیدرست

 گونه سرکهمان از پس شعلهیشکه ویهادن انقالب

 تازهازبنهمانانقالبیشی،شاهدرویاساسیرییتغ



میهست طراح. اولیرویدقتدر استیاتهکننیجلد،

نرمان،ینندودراکدبهآندقتیسندهوناشربایهنوک

 .اندداشتهییویکتالشن

تانقالباستیروایداستان،بهنوعیرنگاصلیگرچهپ -1

رابهییت،رضاینروایایرپوستیوزیفرعاماموضوعات

سو و میهدایگریدیسمت اولکیت موضوعیند. ن

هککیکتشینفضایاست.ا"گرانیوسوءنظربهدکش"

انیجادشدهاستتاپایداستانایابتدادرهمانخطوط

 املادامهدارد.کییگشاآنوگره

نرمانیریزیهاگرازتمیدیکی -

همانیعنیارتباطدارد"تداومانقالب"به

کییجا تغیسکماریکه با فقط رییست

ونهتغ دریرروشوعقییچهره، یکده،

انقالب پینهاد میحضور عالوهکیدا تا ند

اهداف به نهاد، آن نام از سوءاستفاده بر

رذیثک و پیالنهی  دست یخود ند.کدا

لآمدهاستتادولتمردانویدبهآندلینموضوعشایا

خود،یروزیانقالبنوپا،پسازپیکهکونبدانندیانقالب

سندهضمنیازدارد.امانوینیشتریبهمراقبتونظارتب

انتقادی چگونگنگاه درگروهحضوریبه مختل  های

انانقالباسالمی،نیشتریبهزخمناسوریزدهکهیجر

 به جایی کمترین باهاآندر رضایی است. شده اشاره

مرجتصویرگریجنگقدرتبرایبهره هرجو مندیاز

حاصلازدورانابتدایانقالب،نقبیبهیکیازنهادهای

شده است،یتشکیل زده انقالب( )کمیته زمان آن

شاید که چندانناخنکی دوستان بعضی مذاق به

 یانقایاشتباهاتوییندنباشد)گرچهبروزبرخخوشا

راست(.یزناپذینهرانقالبگریطآغازیدرشرا

ویرپوستیزیهاگرازتمیدیکییانتقامشخصیلهئمس -

انتقامازیپموضوعاتموردتوجهدررماناست.رضادر

دولتتویوشدازسازمانامنکیاسحاقاست.اسحاقم

بگ انتقام میشاه سجاد خرخرهیرد. راکشیخواهد ور

و محربجود موتور پس یهاتیشخصک... هکرمان

پارهسبب قضایاساز فراموششدهیاز رمانروزگار در ا

م انتقام همان آیاست، اما ایباشد. برگزیا انتقامِین دن

پ اصلیگرچه بهیرنگ داستان،
یرواینوع امات است انقالب

نیایرپوستیوزیموضوعاتفرع
رضایروا وییت، سمت به را
 ند.کیتمیهدایگریدیسو
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شیشخص یدرستیوهی، بهجایاستو راه خواهدییا

 دهد.یمینسوالپاس منفیبرد؟رمانبها

هکیاستدرحال5851رضاییمتولدسالیمهد -8

(581۱)نخستانقالبیهاتسالیاکحیرمانو

در بهعقببرایکسیکهخود رو ایننگاه است.

ایشههاوشنیدهبطنماجرانبودهوتنهابهخوانده

عینحالدل در کاریاستبزرگو خوشاست،

بزرگاستچونبایدبهآنچه هشنیدهکخطرناک.

و آن راویان به باشد داشته ایمان و کند تکیه

و نگاه منظر از راویتنها خطرناکاستچونهر

ماجراها به خویش باورهای

 و است باشدینگریسته ادمان

ریزدرتحریننیهحتامورخک

یتار بهیب ، گاه و طرفنبوده

اند. پرداختهی تاریتحر

تعویضراویانداستانیکیاز -4

نو که است سندهیترفندهایی

م آن زاویبا چند با یهیتواند

رواید به مختل ، خوید یتداستان هکشبپردازد

نامرموفقبودهاست،امااینچندیخوشبختانهدرا

موارد برخی در سکتهینصدایی درز گویشهایی

)به نگارنده منظر از است. نموده ایجاد داستان

از یکی زبان از ماجرا روایت یکخواننده( عنوان

( داستان صورتیمثالًاشخاص در اسحاق یا رضا

گیردکهشرحماجراراموردقبولقرارمی ممکنو

بهعنوانمخاطببیانکندونهیبرایشخ ثالت

مونولوگ این خویش. تنهایی قضاهدر از که ا

اند،بههایتسبیحپشتسرهمنشستههمچوندانه

یروایریباورپذ مخدشهت وکیوارد حضور و ند

 سازد.یدخالتنویسندهراپررنگم

پاره -1 بخشاندیادر موارد، کیاز دروگوهاگفتاز

چراست،یهعلتآنمشخ نکگیومهآمدهاست

هااستامالکهکاربرداصلیگیومهدربیانِنقلقو

شدتادستمیدراینجا؟!ایکاشتمامیمتنیک

خوانندهدرخوانشِاثر،نیازمندتمرکزبرگفتگوهاو

 ومهنداشتهباشد.یدرنگدرجمالتنشستهدرگ

"را"درستقرارنگرفتنیکبرخیجمالتبهعلت -5

 محترم"از"یرا نویسنده که است بدخوانی دچار

بهدقتبیشتریبه هاآنباید اینکردیمنگاه بر .

تاری آنبه پایانرمان، تاکیددارمچوندر نکته

 است: آمده ترتیب »این 33آبان شهریور «31تا

فاصله در )یعنی شده ایجاد زمانی سهحدودی

بینیومحترمبازیستهبودکهنویسندهیسال(،شا

 تاملبیشتریبرجمالتداشتهباشد.برایمثال:

راینید)=«هابهگردنمدارندرا...دینیکهاینبچه»

 هابهگردنمدارند(هبچهک

نوچنان -۱ اینیسندهیچه مجدد چاپ قصد محترم

رمانهستیبهبازنگریاثرراداشتهباشد،نیازجد

ررهایییابد،اغالطیکهیدستوپاگیهاطتاازغل

چندان"ترسدهانمیچهکسیازدیوانه"مثلرمان

 جااندکو تا اغما نیست هکییقابل

نییک صفحه دو بازنویا به مجددیسیاز

 دارد.

گاف -3 از دریکی نویسنده های

یعنیدوصفحهماندهبهپایان511صفحه

داستاناست!آنجاکهمازیاروحشیانهقصد

آمده ناگهان دارد را دخترکی به تجاوز

باتهناصرمازیارپشتشبهماست...»است:

زنمیکلتبهگیج اینناصرکیست؟«کوبدگاه و

 ناصرفقطیکاشتباهکوچکاستوبس.

لانقالبیاوایبررفتارهاوگفتارهایبهعنوانناظر -3

دوارمیهامکجادشدهاستیدرذهننگارندهایسوال

طرفنویشایپاسخ از دریسته باشد: داشته سنده

گفت صحبت شما رمان افراد انقالبوگوهای از

 بازرسی ایستگاه ایجاد جز اما اکهست باریه جاد

کیکیتراف گره و مکرده دیور چرا هیسازد، چیگر

 شود؟ازتغییراتانقالبیدیدهنمییاثر

اتحاد و همکاریمردم همیاریو کاشکمیاز

آمدشیرینآنانازهرقشروگروهسخنبهمیانمی

همهچیز،همانتابراینسلحاضرروشنشودکه

برایقبضهکردنقدرتبندیافرادوگروهدسته ها

برا پلینبود. نبود در یمثال، و بایالنترکس ها،

یهاوجوانانانقالبمردموتوسطبازنشستهیاریهم

محلهیبرا از انقالب،مراقبت از حراست و ها

هدرکگرآنیدیتهکلشد.نکیتش"نگهبانمحله"

یتصاو موجود صحنهر ویابانیخیریدرگیهااز

پادگان انتظامینظامیهااشغال حضوریو شاهد ،

"باما"یومرزبندیبندهافار ازدستهگروهیهمه

 یازتارییرجزینتصاویم.ایبودهوهست"مابر"ای

 شود.هاآنرکتواندمنینمیسکهکانقالباست

نویسنده اینبه بابتنوشتن یمحترم
گویم،نخستبهخاطررمانتبریکمی

داستان پایان تا توانسته که تعلیقی
 دوم و دهد تواناییادامه سبب به

وهمراه رمان پایان تا خواننده سازی
 .ایجادکششالزم
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براینسلشودنهروزگارانقالبهرگزفراموشنمی -51

داستان برایآنانکه نه و دیده انقالبرا منکه

اند.اینتغییربزرگ،منشاءاتفاقاتانقالبراشنیده

خواهد ادامه آینده و اکنون تا که شد وقایعی و

 داشت.

جان کردند، تالش تغییرات این برای گروهی

داشته از هایخودگذشتندوسودخودرادادندو

دی جمآ پیروزی ایندر برابر در گروهی دند.

تغییراتایستادندکهحاالیانیستندویادرخارجاز

افتاده اپوزیسیون دامان به اکشور نهیاند. افراد ن

هکدیگران،چرایبرایخودسودیداشتندونهبرا

زد.یشانرابرهممیاصالحات،منافآایبرخ

گروهینیزازاینتغییرات،سودهایکالنبردند

فرصتطلبانبانفوذیآنکهموافقآنباشند.برخبی

نجهکاعمازش)نهیون،بدوندادنهزیدرص انقالب

زندان( وافو منافآانقالبسود یاز بردند.یافکو

با حتا شد فراموشنخواهد هرگز روزگار پساین

نشستنغبارسالیان.

نویسنده -55 از ازیسپاس استفاده پاس به محترم

هایواژه مثل: من، مادریِ زبان با شدم»ی سِر و«

وایکاشمعنایاینلغاتدرپانویس«.چرُتِرلی»

می براآورده تا درهمهیشد و فهم قابل کگان

 باشد.

یمحترمبابتنوشتناینرماندرپایانبهنویسنده -09

می کهتبریک تعلیقی خاطر به نخست گویم،

پایانداستانادامهدهدودومبهسبب توانستهتا

ایجادتواناییهمراه و رمان پایان تا سازیخواننده

با که داد نشان رضایی دوم رمان الزم. کشش

ششدنویسنده حواس که هستیم روبرو انگای

می را اوخواننده قلم نکاتقابلتأملیاز و خواهد

می نمیتراوش موفقیت آرزوی برایش کنم،کند.

 ■ .هدراینوادی،موفقخواهدشدکدانمچونمی
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 «از میان شیشه از میان مه» یادداشتی بر داستان 
 «مهدیمیرابی»؛«علیخدایی»نویسنده

 

هکییخدایاستازعلیناماثر"انمهیشهازمیانشیازم"

ایلموردنقدوبررسیدرذ گرفتهاست. نداستاندریقرار

ایهدرمجموع58۱1بهنگارشدرآمدودرسال54زمستان

دوازهمانینعنوانتوسطنشرآگاهبهچاپرسیتحتهم

منتخبوموردیمختلفیهامجموعهراردرکسالبهبعدبه

گفتداستانتوانیمنجهتیقرارگرفت.ازهمینقدوبررس

ایپ شاخ ِ داستان یشرو علیسندهینون است. یمعاصر

ادبینونداورچندجاکتاییخدا برایزه و تابدومکیبوده

 "خود گرم مرا زمستان ویمنتقدیزهیجا"نکتمام ن

ناثراوست.یتابآذرآخرکمطبوعاترابهارمغانآوردهاست.

نویا ین ایزادهسنده و است نیتهران

.کندیمیروزهادراصفهانزندگ

 خلق و باز آفرینی یاد ایام گذشته 

مه» میان از شیشه میان از خاطراتی«

منظرماندگاریعمیق ازاستسطحیکه

 مخاطبکندیمجلوه برای چه اگر .

عادیومعمولیازیکدورانییهاصحنه

داستان)فنیاویهاتیشخصولیبرایشودیمتلقی«جوانی»

گویادورانطالییاندگذراندهآژاکس(کهاینتجربهراازسر

ا(ازیکعشقرارقمزدهاست.استمراروپافشاریراوی)فنی

 این بازگشایی خاطرات»در از« آن جزء به جزء واکاوی و

بیست«عادی»لحظاتیبهظاهر گذشتبعدازحدود کهبا

 حرکاتو خاطرشنقشبستههااتفاقنیترمعمولسال، در

نشانیاستازمهمبودنآن.

 باز نمایی با آپ)داستان سوم(کلوز راوی گرفتن نظر زیر

 یکیاز امتدادیهاتیشخصشخ به در خود داستانیکه

گر" مداخله "راوی آغاز شودیماست در یمقدمهیادامه.

بازهم»:دیگویمایهزندوجملفنیاباخودحرفمیداستان

کهباآنچهدر«انزلی،بازهمبارانوبازهماینآژاکسکوفتی

یکدوستشودیمبعدبرایمخاطبمعلوم )دیدارکردنبا

بهواقآایندیالوگگواهرسدیمصمیمی(غیرمتعارفبهنظر

آنراداردکهفنیادروضعیتاجبارونهازرویعالقهپابه

انزلی درگذاردیمشهر کهفنیا اصطالح)کوفتی( لحنو از .

بردیمصحبتخودبهکار اینگونهحدسزد.توانیمکامالً

توصی حاالتو مخاطببا ادامهاینذهنیتوگمراهیِ در

 تشدید فنیا از راوی پالتوییهادکمه)شودیمحرکات

قرمزاشیخاکستر گردن شال بست، ورا شانه روی شرا

رتبکرد،]دوروبرشرانگاهکردوبلندشد.[چیزیازگردنم

روسری گره کشید،[ ]نفسعمیقی بود. نرفته راایادش ش

،سرشرابهآمدیماتوبوسکهپایینیهاپلهمحکمکرد.]از

برگرداند[(طرفصند بود آننشسته در جمالتیکهلیکه

اینحرکاتازهرکندیمداخلپرانتزقراردادهشدهمشخ 

جمالت اما بزند استسر ممکن شرایطی چنین در انسانی

 کداخل بیان را معولی انسان یک حاالت .کندینمروشه

عبارتی به یا کرده خلق فنیا حرکات از راوی که توصیفی

حرکاتفنیا استرسدارد.دهدیمنشان استیا آشفته که

یک مثل را فنیا راوی رفته هم روی

.کندیممجرمتوصی ینندهکتعقیب

ترذکرشدتاپیشازآنطورکهپیشهمان

بن هنوز )مالقاتکه داستان اصلی مایه

کردنفنیابادوستخود؛سفرینهبهقصد

فراربلکهبهقصددیدار(برمالنشده.راوی

 قرار پلیسی جای فنیادهدیمرا به که

ج در ناهمخوان روایت این اوج است. کهمضنون است ایی

« شیهادستکشجای روی هشیشیهاپنجرههنوز کنارای

.دهدیمذهنمخاطبرابهچنینبرداشتیسوق«صندلیبود

 به جزئیات بر تکیه با خاطرات مرسومیوهیشبازآفرینی

رئالیستیکهازساختماناصلی)آغاز/یهاداستانبسیاریاز

بهره فرجام( میانه/ صورت هستند دلیلردیپذینممند به

بهبهره تنیده هم در و سویه روایتدو تکنیکدر از گیری

بهره با ازعبارتی بخشی هم. موازات به راوی دو از گیری

وبخششودیمشخ روایتداستانمانندشروعازدیدسوم

داستانیابارتحریررابهدوشیرشتهشخ (دیگرفنیا)اول

یاکشدیم بیان کارکردِ این شکلیهابکفالش. به متعدد

شدهتاپایانداستانتداومدارد.نظمیاشگردیخاصتقسیم

کهدرپیرنگایجادی)بهدستگرفتنداستانباروایتیجز

مختل (بهیهامکانبسیارزیاددراءیاشبریازبهجزوبهره

خود مشهودی طرز خصیصهکندیمنمایی کارکرد، دو این .

 بهگونتوانیمنماترینبخشداستاناست. ایهگفتمحتوا

واربرحضرمانده.کلیشهیسادهدرفرمتعبیهشدهکهازروند

ازداستان،روایتموازیاززباندوراویتاجاییایهامادرپار

کهامکانتشخی آنبرایمخاطبوشودیمبههمنزدیک

جایی در ناهمخوان روایت این اوج
هنوزشیهادستکشجای»استکه
 هشیشیهاپنجرهروی کنارای

بود به«صندلی را مخاطب ذهن
 .دهدیمچنینبرداشتیسوق
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حال اززمانگذشتهیا تلقیاو

 دشوار درکندیمرا مخصوصاً

دیالوگ با روایت که جاهایی

همراهاست.بههمینمنظوردر

که داستان از قسمتی زیر

بیان هم امتداد در پیوسته را حال و زمانگذشته نویسنده

 بهتر فهم برای که شده آورده استنادتوانیمکرده، آن به

کرد.

گذشت شخ []زمان اول زبان از راحتی-ه صندلی توی

میهاانگشتهامبلندبود..ناخنزدیمهامراالکآژاکسناخن

خشکبشود.هاالکتازودتربردمیموباالکردمیمراباز

بهآینهنگاهکرد[]زمانحالاززبانسومشخ  وقتیفنیا

 حاالشدمیکخانمحسابی»گفت: .» بروباال»آژاکسگفت:

«.میآیملباسبپوش.اینجاراکهمرتبکردم،منهم

لباس کرد. باز را چمدانش رفت. مغازه باالی اتاق به فنیا

مخملقرمزشراکهدامنیچیندارداشتبیرونآورد.آنرا

«.جلویآینهبهتنشچسباند

سوارقایقشدیم.سهنفر-]زمانگذشتهاززباناولشخ [

قایقتکان ایواندستخوردیمبودیممنوایوانوآژاکس. .

گرفتهبود را »گفتیمما نیفتیددخترها: :گفتیمآژاکس«.

محکم را دستم ایوان، افتم می بگیراالن تر .» .دیخندیمو

 .گذاشتیمسرشرارویسینهایوان

ازدستایوان-گذشتهاززباناولشخ []زمان دستمرا

تر.ایوانآنطرفهاآنبیرونکشیدم.نشستمرویپوزهقایق.

.بارانرفتیمپاروهاراگرفت.پاروزد.قایقرویآبآرامجلو

شما»ومنازحرصمچتررارویسرمگرفتم.گفتم:دیباریم

 ازساحلدورشدیم.«.دوتاخیسشوید

شخ ]ز سوم زبان از حال تنگ»[مان لباس این هنوز

«.نشده

شخ  سوم زبان از حال گل[]زمان و پوشید را لباس

داشتبهسینهزدایهمرواریدسفیدپارچیهاگلکهایهسین

«.ازساحلدورشدیم»ودوبارهبهآینهنگاهکرد

«.به!چیشدیفنیا!»پایینآمد.آژاکسگفت:هاپلهاز

«.تنگنشده»گفت:فنیا

نویسندهبرایمهمجلوهدادناینخاطراتدراذهاندوزن

به دارد. آن بازآفرینی به صحنه بازنمایی انتقال در سعی

وتأثیربخشدیمعینیبهداستانایهکارگیریاینشیوهصبغ

کندیمآنهمبرمخاطبتشدید ترمهماما هانیایهمهاز

 داستاننشانخواهدیمنویسنده شخصیت دو برای دهد

مانآانجامبسیاریازکارهاشودکهمربوطتواندینم"زمان"

یک کارگیریازیدورهبه به اساساً زندگیاست. خاصیاز

داللتمندهمینموضوع(عقبجلوکردنروایت)چنینفرمی

است.

راقرمزکنیم.موهایمانرامانیهالببلندشوفنیابرویم»...

«رنگکنیم...

.موهارامیزنیممانرابپوشیم.الکقدیمییهالباس...بیا»

...«میکنیمرنگ

جاراکهمرتبکردم،بروبااللباسبپوش.این»آژاکسگفت:

فنیابهاتاقباالیمغازهرفت.چمدانشراباز«میآیممنهم

دارداشتبیروندامنیچینکرد.لباسمخملقرمزشراکه

«آورد.آنراجلوآینهبهتنشچسباند.

هنوزاینلباستنگنشده()انجاماینحرکاتوگفتناینکه

ا آن)تنگنشده( بر تاًکیددوباره ازهامیایو ستداللتمند

موضوعمهمیکهدرباالآنراشرحدادیم.

دو آن در انسانی هر برای است ممکن که رانخاطراتی

«جوانی» تا یاینهیزمطالییتلقیشود یکعشقو آنرا

یکدوستقدیمی)دریککشورغریب(فراهمآوردهرچند

ممکناستهاآدمبسیارمعمولیوپیشپاافتادهکهخیلیاز

لزومی نویسنده تجربهکنند. آنرا اینشیوه بهندیبینمبه

اینخاطراتویحادثهعمیقوچالشبرانگیزوپریهاهیال

نویسندهحتیازقِبَلایهدرآنایاماشارهاآنزندگی بکند.

 برایخوانندهمشخ یمعشوقهمرگمشکوکِ آژاکس)که

بارایناتفاقمهمکهوتوجیهغمگذردیمنیست(بهراحتی

گوییچالشِتنهاییزنراازمیانبرداردبرایمخاطبغریب

باقی ناآشنا دادنذاردگیمو برایمهمجلوه او به«زمان».

 یهااتفاقهمین بسنده باکندیممعمولی که خاطراتی .

که زمانی بین است؛ توجه کانون در چقدر زمان گذشت

درشوندیمجوانهستندتازمانیکهپیروفرتوتهاانسان .

ترنشاندادنبهاهمیتزندگیباگذرزمانومصداقوسیآ

درجستوجویزمان»بهرمانِتوانیمزندگیباخاطراترا

دسترفته از این« بخشیاز مارسلپروستدر کرد. اشاره

 بیان قطور داردیمرمانِ خاطراتیادامه»که با زندگی

 ■«گذشتهمیسراست.

                                         



 

 5314 مهرماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |شصت ودوم شماره 45

 چهاردهم گفتار سیر تحول نثر پارسی، 

 «نداامین»



ی  هدر گستر ینثر فارس یها سبکتنوع و تکامل 

 دوم قرن پنجم تا اواخر قرن هفتمی  همین

 در جریان تحول نثر فارسی نویسی مقامه جایگاه سجع و

گفتارهایپیشین، فرهنگیاینمتناجتماعیوبروندر

نیزتحوالتآندرایندورهموردعصروعواملتکاملنثرو

و گرفت.بررسی قرار تکاملبهنیهمچنتحلیل و تنوع

فارسیهاسبک گسترینثر قرنپنجمتایهمینیهدر دوم

هایآثارهرسبکتوجهشد.نمونهویاواخرقرنهفتمهجر

ایگفت بر عالوه ششم قرن که حیم از گوناگونینکه یث

محتو و درخشانیموضوع دوران مضمون نظریو از است،

یکسونثرفنیتاست.ازیزحائزاهمیتنوعسبکنگارشن

تقو بهکمالیوازکندیمتیرا  کسونثرمرسلوسادهرا

اثر؛نیزشیپگفتاردر.بردیم دمنه و لهیکل دو مرزبان و

عنواننامه ویهاچهره"به تأثیرگذار

نثرفارسینقطه بررسیمورد"هایتحولدر

گرفتند. اهمیتنیادرقرار به گفتار

نویسیدرپیوستآنمقامهبهوپردازی،سجآ

جریانتطورنثرتوجهخواهیمکرد.

جریان تطور نثر جایگاه سجع در  -0 

 فارسی

نثر اگرچهپیشازایندرزمرهصنایآوتکلفاتیکهدر

،بارهابهسجآاشارهکردیموشدیمفنیومصنوعاستعمال

 در اولیهنثردریهم، دوره آثار وهاباچهیدگفتیمحتیدر

،اینصنعتهرچندبهصورتابتداییوسادهوجودهامقدمه

صنایآ بینسایر اینصنعتسجآدر وجود با است، داشته

آنکه چه دارد. تمایزی قابل جایگاه معنوی حتی و لفظی

ردپای فارسی نثر تحول جریان در صنعت این کاربرد

سبکی تحول موجب نثر آثار بعضی در و دارد مشخصی

وجودآمیختگیودرهمتنیدگیآنشاخصیشدهاستکهبا

بهطورمطلقتوانینمبابعضیازعناوینسبکنثرفارسی،

گنجاندوآنراباسایرمصادیقهادستهآنرادریکیازاین

آنسبکیکسانومشابهبهحسابآورد.

از سبکی عنوان دو پارسی نثر تحول تاریخی مسیر در

عرمنثوریانثرموزونصنعتسجآزائیدهشدهاست:یکیش

نویسی.اگرچهصاحبنظرانادبیانثرمسجآویکیمقامه

آنراگاهدریهانمونهپارسیدرعصرمعاصر،ایندوشیوهو

دسته سایر یهایبندمیان قرار بهانددادهسبکی البته و

 هم آمد-حقیقت این از پیش که طور این-همان

ایضاحبیشتراینجهتجوداین،تنیدگیوجوددارد،باوهمدر

 عنوان توانیمدو از را دو ویهاسبکآن کرده جدا دیگر

تحتدومقولهسبکیمتمایزبررسینمود.

بهتراستدراینجااشارهکنیمکهدکترشمیسا،نثرموزون

:کندیممسجآرابهدونوعتقسیم

عبداهلل-5» خواجه مناجات مثل مرسل موزون نثر

انصاری

(.583۱:54«)نثرموزونفنیمثلمقاماتحمیدی-1

 است: معتقد )میبدی»ایشان نفر دو یکی جز به بعدها

صاحب حسینی امیر و االسرار کش  االرواح(صاحب نزهه

نکردند. تعقیب را عبداهلل خواجه شیوه

جالباستکهنثرموزونفنیهمفقطدر

مقاماتحمیدیتحققپیداکردوآنشیوه

قرن سعدیدر بعدها ]...[ و ماند ابتر هم

کتاب شیوه دو این به عنایت با هفتم

(.55)همان:«گلستانرانگاشت

دومینراهممرصاد العبادالبتهایشان

درقرنهفتم،ایندوشیوهگلستانکهمانندداندیمکتابی

:اندختهیآمنثرموزونیعنیمرسلبودنوفنیبودنرادرهم

کمرنگ» العباد مرصاد در شیوه دو اماآمیزشاین است تر

(.518)همان:«اوجاینآمیزشاستگلستاننقطه

 پارسیتاریخچه و شیوه کاربرد سجع در نثر  -0-0

درمورداینکهسجآدراصلوابتداازکجاواردنثرفارسی

جهتجلوگیریازاطالهکالموازآنجاکهشرحو-شدهاست

تواندیمکندوکاوایننقطهآغازازلحاظگستردگیآن،خود

یا رساله یک همقالموضوع باشدای طور-جداگانه به تنها

بهرهگیریازتحقیقو تأکیددکترخطیبیاشارهمختصربا

که:میکنیم

درآثارمنثورایرانپیشازاسالم،ازجملهدرامثله .5

به جهتتبدیلنثر تناسبخاصیاز توقیعات، حکمو و

قرائنموازیونیزتشابهکلماتاواخرقرائنبهصورتیکه

،وجوداندکردهدرادواربعدازآنبهسجآیاتوازنتعبیر

 داشتهاست.

ثینکهازحیقرنششمعالوهبرا
محتویگوناگون و ویموضوع

است،ازیمضموندوراندرخشان
تنوعسبکنگارشن حائزینظر ز

 تاست.یاهم
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بعدازاسالمچونوزنشعربهعروضیکاملتبدیل .1

شعرفارسیشدهوقافیهنیزمراحلکمالخودراپیموده؛

سزا به تأثیری خود سهم به دگرگونی و تحول این در

با قوافیشعری، اوزانو از تقلید فارسیدر نثر و داشته

 وسعتمجالوسرعتبیشتریپیشرفتهاست.

سجآپارسی،تقلیدوتأثیرازیهاهیپایکیدیگراز .8

به کهن دوره سجآ اگر استو تازی عربی سجآ سجآ

مشخصاتلفظیوترکیبیونیزتنوعآنکردینمتوجه ،

 بهاینصورتوکیفیتکهاکنونهست،نبود.

 نخستینو بهنیترمیقدازقرنپنجمه.ق. اثراینفنرا

 از درهاباچهیدتقلید عرب، خطب کتبیهاباچهیدو

است.ایه.سجآایندورهدارایقرائنکوتاهوفشردمیابییم

مساویاستوروابطوافعال قرائنتقریباً

تکرار قرائن اواخر در ردی  صورت به

)چونهنوزدرنثرایندورهتکرارشودیم

عیبنیست(وبنایسجآدراینزمانبر

 کلماتفارسیودوریازتکل است.

دورترینسابقهسجآراهاباچهیدبعداز

مجالس در و عرفانی و دینی نثرهای در

یافتکهبهخصوصتوانیمخطباووعاظوشیوخمتصوفه

از )برگرفته دارد. بیشتری تجلی صوفیان قصار جمل در

اینآثارازمیانکتبنیترمیقد»(.538-5835:535خطیبی،

الخیراست)آنچهموجودصوفیاندرمنقوالتشی ابوسعیدابو

التوحیدنقلشدهاست( بیاناتاینشی درکتاباسرار «از

(.1:335ج.5833)صفا،

 کتاب در ابوسعید، از منقول سخنان از کشف بعد
جالبیهجویریهمگاهآثارنثرموزونیاسجآراالمحجوب

.اماوقتیاینروشبهخواجهعبداهللانصاریمیکنیممالحظه

کمالی گونرسید شیوه این واقآ در یافت. هتمام ازای

تفکریهاسبک طرز محصول بیشتر که است فارسی نثر

شکل آنکه پساز که بود، بیاناتآنان کلماتو و صوفیانه

 را آن یافت تکامل و موزون"گرفت "نثر مسجآ"یا "نثر

 به آن از گاهی هم پژوهشگران از برخی و شعر"نامیدند

مرادازنثرموزوننوعی».اندکردهیاد"ظومنثرمن"یا"منثور

ازنثرآهنگداراستکهدرآنکالمگویندهبهبندهایکوتاه

قافیه و متساوی هجایی بیچند )گاه منقسمدار قافیه(

دراینعباراتگاهمتحددرچندبندوهاوزن]...[گرددیم

(.بهعلتکمالیکهاین584۱:513)صفا،«گاهمتغیراست

،اینابدییمگونهنثردرشیوهنگارشخواجهعبداهللانصاری

 را او بهار استاد و است منسوب او به نخستین"سبک

فارسیسجآ 5835).داندیم"ساز . 1ج خواجه(.14۱:

اغلبمواردایننثرموزونخودراباآوردنکوشیدهاست،در

تروبهشعر،کاملشودیمقوافیکهحاالدرنثرسجآنامیده

ترکندامابسیارهماتفاقافتادهاستکهتنهابهوزننزدیک

است. پوشیده چشم اسجاع یا قوافی ایراد از و کرده بسنده

(معتقدکندیماستادبهار)ودکترصفاهمنظرایشانرانقل

است:

اسجاعیکهخواجهعبداهللآوردهاستنوعیاستازشعر،»

استمزدوجومرصآومسجآییهانهیقرزیراعبارتاوبیشتر

 تقلید به گاهی قافیهیهاترانهکه و هجایی عهدهشت دار

هایقدیمخودازساسانیسهلختیاستکهعربدرارجوزه

هاآن نمونکردهیمتقلید وایهو بنمفر  یزید آنترانه از

مسلم بن اسد ذم در بل  کودکان ترانه

کرده نقل طبری که است عرب «سردار

(.143)همان:

نثرمسجآدرآثارخواجهعبداهللگاهی

است صوفیان قصار جمل همان شیوه به

به احتواء و ایجاز کمال واسطه به یعنی

اینکبهعنوانهاآنمعانیکلیقسمتیاز

تغییروتبدیلمحللغاتدر»مثلدرزبانفارسیرایجاست.

؛]اما[معانیانجامدیمجملهبرایرعایتسجآ،گاهبهتکل 

دقیقعرفانیوتخیالتومضامینزیبایشاعرانه،ایننق را

جبرانکردهونثررابهصورتقطعاتشعریلطیفیدرآورده

(.نمونه5835:538خطیبی،«)کهدرنوعخودکمنظیراست

قطعاتیاستکهازحیثمعنیبهیکدیگر دیگرنثرمسجآ،

نظرتوالیمعنیبیشترازپیوستهوبههممعطوفاست،واز

.ایننوعبیشتردرحکایاتوگنجدیمنوعقبلدرمقولهنثر

 دیده او نثر شودیمتوصیفات سبکتوانیمو به را آن

مقاماتنزدیکدانست.

هاباچهیدهمباسجآییهاتفاوتدرمجموعسجآانصاری

از بعضی در روابط( و فعل )چون مشترکات حذف دارد؛

 قطعه،قطعات، بهترتیبقوافیدر قرائنبنا اعمالسجآدر

رباعی،یاحتیمستزاد،عط نشدنقرائنبهیکدیگرمگردر

بدیعیو صنایآ دیگر با همراه استعمالسجآ معدود، موارد

.هاستتفاوتاینیهانمونهغیرهازجمله

درآثارابوالفضل"نثرمسجآعرفانی"پسازانصاریشیوه

اینتفاوتکهگستردگیشودیممیبدیوعطارهمدیده با

کتبعرفانیانصاری اندازه به اینآثار هیچیکاز سجآدر

نیست.

انصاری سجآ مجموع ییهاتفاوتدر
 سجآ با حذفهاباچهیدهم دارد؛

در روابط( و فعل )چون مشترکات
در سجآ اعمال قطعات، از بعضی

 و...قرائنبنابهترتیبقوافیدرقطعه
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نویسیونثرموزونبهخواجهعبداهللاختصاصشیوهسجآ

سایرآثارنثریکهبدانیمدرشودیمترانصاریزمانیمشخ 

وآنچههستشودیمبهندرتیافتهسجآآنمحدودهزمانی،

قرار خود طبیعی محل در کالم سیاق در تکل ، هیچ بی

استعمال وجود با نویسندگانایندوره است. بسیاری گرفته

دیگر شمار در را نویسی سجآ لفظی، صنایآ انواع از دیگر

الآنرادرنثرفارسیتکلفاتنامهتازی،منآکردهواستعم

1.دانستندینمجایز

 که است این دیگر عبداهلل»مسئله خواجه فوت از بعد

آثارمصنوعفارسیدریهاعهیطلبیشترازنیمقرنگذشتتا

«ساحتادبایرانآشکارشدند 5833)صفا، 1ج. (و335:

ایننثرمصنوعکهتنهایکیازخصائ آنسجآبود،چنان

پیشاز استکه الزم شد. تحولیتدریجیپیدا با اینآمد

بهعنوانشیو ایننثرموزونرا ایهاشارهشودکهدکترصفا

است، مصنوع نثر و مرسل نثر بین فاصل حد داندیمکه

(5833 . 1ج درست335،334: شاید اما ) که:تر است این

آهنگینیهانمونهاین» زمانی]انهیصوفنثر فاصله در ای...[

پدیدار سال چهارصد تا سیصد حدود در

گشتهاستیعنیهماندورانیکهنثرعادی

و مصنوع عادی، مرسل انواع موزون غیر و

 پدید را خود بدانآوردیممتکل  این .

معناستکهنثرمسجآوموزوندرعر و

 عادیقرار نثر طولوردیگیمهمراه در نه

(.5834:1۱4)ترابی،«امتدادآن

 کیفیت و شیوه کاربرد سجع در نثر پارسی -0-9

سایر همراه به سجآ صوفیانه، موزون نثر از پس کمی

ازنظرکمیتو صنایآلفظیدرنثرفنیومصنوعراهیافت.

قابلتفکیک شیوه اینآثارچهار در کیفیتاستعمالسجآ،

است:

اول،سجآدرمقدمهویهادورهآثاریکههمچون .5

بهکاررفتهاستکهیاسجآبهکاررفتهدرهاآندیباچه

کوتاهومختصرومقصوربهحمدونعتاستو»هاباچهید

ایندوره آثار نیستکهاینشیوهدر ازمتنکتابمجزا

کم داردتر نظیر » 5835)خطیبی، آثاریکه533: یا و )

 دیباچه در موجود ترکیبوهاآنسجآ جهتلفظو از

                                                           
المعالیکیکاووسبناسکندر،-1 عنصر به: شود رجوع نمونه عنوان به

انتشاراتعلمیوقابوس نامه تصحیحغالمحسینیوسفی)تهران: و اهتمام به ،

 113ص(،بابسیونهم5835فرهنگی،

متنکت دیباچهکثرتاز استهمچون، ممتاز و ابمجزا

 .المعجم و تاریخ جهانگشای جوینی

دیباچهوهمدرسایر» .1 هاقسمتآثاریکههمدر

بهقدریسجآبهکاررفتهکهدرنتیجهآوردناسجاعپی

 آن عربی لغات قرائن، در دیگر صنایآ و پی هاکتابدر

 تصنآکشیدهشده بهتکل و نثر کار زیادو استبسیار

مانندتاری وصافشرفالدینعبدالهوتاری المعجمفی

آثارملوکالعجمتألی شرفالدینفضلاهللکهازوصاف

 (.5835:83)میرفخرایی،«تقلیدکردهاست

متونیکهدرآنسجآوتوازندربعضیازقطعات .8

مترادفیامتوالیبانهایتایجازدرسخن،بهیهانهیقردر

لوبدونتکل آمدهتاحدیکهنهتنهانثرراازحداعتدا

بلکهدرهمهجا طریقارسالواطالقدورنساختهاست.

 قرار نویسنده سلیم ذوق تأثیر تحت ،ردیگیمخواننده

 عبارات اکثر عباراتگلستان سعدیمانند: از بعضی و

 .کلیله و دمنه

توازندرجمیآقرائنبه .4 آنسجآو کتبیکهدر

،مگردرمواردیاندککهآننیزرودیمکار

ضروری یکدیگر به قطعات پیوستن برای

ایننوعازحیثکمالتکل وتصنآ است.

که مقامات نثر در جز فارسی زبان در

تقلیدیکاملازنثرعربیاست،نظیرندارد

 آن؛ مشهور نمونه حمیدمقاماتو قاضی

تآنالدینبلخیاست.)دربخشبعدبهمقاماتومختصا

 (.شودیمپرداخته

 از دوره،هاباچهیدغیر این مکاتیب و ترسالت در سجآ

کثرتاستعمال به دیوانینیز منشأترسمیو بخصوصدر

ارکاناصلیآرایشکالمشودیم از سجآدرمکاتیب، اصوالً .

در تنها است. زبردستانییهانامهبوده به دستان فرو که

صنایآلفظیجایزنبوددیگر دسجآمانناستعمال،نوشتندیم

وتنهاودورازحدادبوتناسبمقامومقالشناختهمیشد

 قبیل ویهانامهاین مختصر و کوتاه دوره این در رسمی

منحصربهبیانموضوعوخالیازهرگونهتکل لفظینوشته

عهود،امااست.شدهیم مناشیر، مکتوباتهمچون سایر در

 بعضیهانامهفتح در و مکتوب صدر در خصوص به ،

سلطانییهاقسمت اخوانی، مکاتیب موردسجآو بسیار

 قرار ).گرفتیماستفاده خطیبی، از 5835برگرفته :851-

414.)



سجآدرترسالتهاباچهیدغیراز
بخصوصدر ومکاتیبایندوره،
به نیز دیوانی و رسمی منشأت

 .شودیمکثرتاستعمال
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 نویسی مقامه -9

بیانقص ،ایهمقاماتدراصطالحادبیبهمعنیگون از

 و جنبههاافسانهروایات از آثار این حقیقت در اما است،

ازداستانیهیچ گونهارزشوتنوعینداردومقصودنویسنده

نثرنویسیاست.نویسنده،هرانشاءآنارائههنرخوددرفن

چهبیشتربهصنایآلفظیوبدیعیبهخصوصسجآولغت

وهدفاصلیدرنوشتهخودپردازدیمسازیپردازیوترکیب

.دهدیمدارقرارراابداععباراتمسجآومقفیوآهنگ

مقاماتعربیبود.نویسیمقامه تقلیدیاز فارسی، نثر در

ایهاینفنچهدرتاری تطورنثرعربی،چهفارسی،دردور

پدیدآمدکهنثرنویسیدرمعانینقلیوفنیدرغایتتکل 

نبودتاموضوعجدیدیراابداعکندکهدروتصنآودرپیآ

وقفهودرنگدراینآنبتواندبیهیچقیدوحدیبازهمبی

رفت،توانینمراهپیشبرودوبهقلهکمالیکهازآنباالتر

 و»برسد. قرنچهارم در نویسانعرب، براینثر اینزمینه

آمد فراهم ششم قرن در زبان، فارسی نویسندگان «برای

(.5835:14۱)خطیبی،

مسجوعیهاجملهمیشویمترهرچهبهقرنششمنزدیک

 بیشتر فارسی کتب هجریشدیمدر ششم قرن در لیکن .

باتمامخصای ولوازمشدرنثرفارسینویسیمقامهیکباره

تقلیدینیترکاملظهورکردونخستینومشهورترینوشاید

 از مقامهکه نویسی داد؛ روی فارسی در مقامات عربی

بود.حمیدی

تقلیدازاینفندرنیترکامل تقلیدبودازآنجهتکه،

زبانفارسیهمازنظرمحدودبودندایرهلغاتوهمازجنبه

زبان این طبیعی و فطری ذوق با و آسان چندان داستانی

کامالً داستانی جنبه از است. نبوده پذیرش قابل و سازگار

بهعربیداشتوازنظرلفظینیزمستلزمآنبودکهبیشجن

نسجکالم عربیدر قابلقبوللغاتدشوار ازحدمتعارفو

فارسیجایگیردوحدتکل رابهمیزانینامتناسببکشاند

 بهتعبیرریپکا: اقتباساتعربیاز»و کاربردصناعاتادبیو

زخودداستاناصلیاینطبقهعجیبادبیشدوایهایژگیو

(.5854:81«)گردیدترمهم

مناسبیبراینگارشنثریهاقالبدرواقآمقامهازجمله

همین با مصنوعاستوظهورایننوعادبیدرزبانفارسی،

 وجود به قرنششم حمیدیدر ).دیآیماثر :5831رزمجو،

(.باوجوداینباشهرتیکهاینفندرزبانعربی118،114

وگرایشیکهنویسندگانفارسیزبانبهپیرویازبودیافته

نثرنویسیعربیبافاصلهیکیدوقرنداشتند،کوشیدندتااز

لیکنتاآنجاکهدردستاست،»اینسبکنیزپیرویکنند،

خطیبی،«)جزیککتاببااینعنواندراینفننوشتهنشد

5835 عینحالفنمقاماتازهمان153: در اما در(. آغاز

نثر زبانفارسیشهرتیافتودرسبکنگارشمترسالنو

نویسانبهطورغیرمستقیماثرگذاشت.

درزبانپارسی،زمانیبهترمعلومنویسیمقامهتأثیرشیوه

حتیدرمیشویمکهمتوجهشودیم سبکانشایحمیدی، ؛

 شهرت به نیز کتاب تألی  رسدیمزمان نثرنیتربزرگو

پسهاقرنمعاصرونزدیکبهزماناووپسازآن،تانویسان

آثارنثریزبانفارسینیتردهیبرگزازمقامات،آنرادرردی 

.ندیستایمنامبردهوآنرا

نیترمیقد از که شدهمقامات حمیدیجایی صحبت

در استکهخودمعاصرچهار مقاله نظامی عروضیاست،

ازاینکتابدر اوه.ق.(.111-115تألی حدودبود)حمیدی

شمارآثارنثریمعتبریکهخواندنوآموختنآنازشرایط

 شمرده کاتبی است.شودیمفن ستوده را آن و برده نام ،

(.وراوینیدردیباچهکتابخود5833:514)تصحیحمعین،

ودیگرآثارمعروفنثرفارسیکلیله و دمنهآنرادرردی 

آ و برده کتابخودبهحسابآوردهنام مأخذمعتبر از نرا

)است. رهبر، خطیب 583۱تصحیح مقدمه: در3. عوفی .)

وامادرجاییکهدر:»دیگویمدربارهنثرکتابلباب االلباب

بهنقلاز«)لطافتیداردبهغایتگذردیمسخنازحدتکل 

انورینیزقصایدوقطعاتیدریحت(.1:313ج.5833صفا،

:5835مدحاوونثرشدارد)بهنقلازهمانونیز؛خطیبی،

1۱4.)

 3نکاتی درباره مختصات مقامات حمیدی -9-0

ازجملهمقاماتحمیدینویسیمقامههدفاصلیاز -

بههمپیوستنالفاظوقرینهسازیبودهومعنیتنهابرای

است.کلمهمؤخربهشدهیمگنجانیدنقرائنلفظیابداع

 مقدم پیآمدهیمقرینه در را خود نظیر مقدم لفظ و

دنبالتوانستهیمواینشیوهتاآنجاکهنویسندهآوردهیم

 است.شدهیم

بههمپیوستنالفاظونویسیمقامههدف - کهتنها

ترکیباتیخاص بهرشتهعبارتکشیدنلغاتمشخ و

سببپست بوده، بافتکالم حمیدیدر بلندیکالم یو

گاهیبرایگنجانیدنکلم است. برابرایهشده معیندر

                                                           
فن نثر در ادب پارسیمطالباینبخشبرگرفتهاز:حسینخطیبی،-8

 زوار، 5835)تهران: ص )148-55۱ بهار، تقی محمد نیز؛ سبک شناسیو

 844-813(ص5835)تهران:زوار،
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لفظ دنبال به را معنی استکه بوده ناگزیر خود، نظیر

 کلماتیا و گاهیدرییهاجملهبکشد نامتناسببیاورد.

کلماتیبدوناقتضایمعنیوتنهابرایپرکردنعباراتاو

 لفظیآورده غامضوودشیممحلخالیقرینه کلمه یا

ترمبهمجایکلمهمناسب در.ردیگیمازجهتمعنیرا

تعقیداتلفظیموجبسایرالتزامسجآوهاجملهیبعض

ممل،کنایاتواستعاراتنادلچسبوحشوهاییهااطناب

.تماماینمواردسببایجادترکیباتسستوشودیمبارد

 کالم رشته معنویقرائنگرددیمنامتناسبیدر رابطه و

نهایتشودیمضعی  انتقادیهانشانهودر ضع تألی ،

 4.زاندیانگیمسخنسنجانونقادانرابر

در که تنگنایی با استکه معتقد حسینخطیبی دکتر

زبانفارسیدرگزینشمفرداتوکلماتوجودداشتهاست،

عینحال، »در با معنیرا استفقر غنایحمیدیتوانسته

مستعمل لغات محدوده از آنکه بی بپوشاند، خوبی به لفظ

عربیدرنثرفنیفارسیایندورهچندانفراتررود،درحالی

نداشته وجود زبان اختالف آنکه با عربی، مقامات در و که

نیامجالبرداشتوگذاشتلغاتنیزبهغایتفراخبودهاست،

 بادشوارکهنویسندگانگاهنتومینیبیمعیبرا انستهوگاه

ان توانسته کشندسخنی بیرون کالم مضایق از ...«دخودرا

(5835:131.)

-  موجب گاهی سجآ، محلشودیمالتزام از کلمات که

اصلیخوددرجملهبرداشتهودرجایدیگریکهباقواعد

قرار اینرندیگیمدستوریزبانفارسیمنطبقنیست، و

بههاجمله.درواقآردیپذیمبیشتردرموردافعالصورت

جمله توجهسبک باید است. شده ترکیب عربی بندی

مقامات داشتکهدرمقایسهآثارخواجهعبداهللانصاریبا
عربیحمیدی از بیشتر، واقآ در جمل تلفیق کیفیت ،

جمله قرنپنجمگراییبه در است. بندیفارسیگرائیده

هنوز جمل کلماتدر استقرار محل نظر از فارسی زبان

اگر دورهحمیدی، لیکندر نفوذعربیبود، تحتتأثیرو

،رفتیمچهبهدالیلیکهآمدمفرداتعربیزیادتربهکار

روشجمله بندیفارسیبهتمامازسلطهونفوذزباناما

 و شده رها عربی پیروی خاصخود ضوابط کردهیماز

نثرحمیدیگاهی التزامسجآدر تنها اینهمه با است.

 .گرداندیمبندیرابهسیاقدیرینبازناگزیرجمله

                                                           
نمونه-4 است.یهابهار آورده کتابخود در اینضع تالی را

تقیبهار، محمد ر.ک: بیشتر زوار،سبک شناسیبرایاطالع )تهران: ،

 .885ص1(،ج5835

ایننویسندهماننددیگرنویسندگانایندورهکهبه -

،دربیشترموارد،کالمرابهتوصیفاتاندنوشتهسبکفنی

 گونه مکشاندیمشعر در وو محسوس از مختل  عانی

الفاظ افکارواحساساتو ازمضامینو استفاده معقولبا

اینمضامینشعریو در است. شعریبهوص پرداخته

وصفیهم،سجآوتوازن،لط معنیراباتناسبلفظیبه

 همآمیختهاست.

نامبردتوانیمآخرینخصیصهقابلتوجهیکهازاینکتاب

همچون مسجآحمیدینیز متوازنو نثر در ایناستکه،

 ویهادورههمه پردازی لفظ مانآ که استثنایی تنها قبل

نویسی ساده بیانشودیمموجب به سخن رشته کشیدن ،

اینموارداستکهدرآناصالت در تنها معانیعلمیاست.

نثرزداشتهومعنی،ناگزیراوراازپرداختنبهآرایشلفظیبا

خودراتقریباًبهشیوهمرسلنگاشتهاست.درنهایتاینکهاگر

ادبیغرب،یهاهینظردردنیایپرهیاهوینویسیمقامهچه

نوعشیواییازهنربدیعیبودکهخطواقعیهنربرایهنررا

ازنگاهصاحبنظرانعصرحاضربهمسیرپر1کردیمدنبال ،

مقاماتحمیدیفرازونشیبنثرفارس نمونهودستوری»ی،

 ■ (.1:1۱1ج.5834)کشاورز،«استکهچگونهنبایدنوشت!



 :منابع
زوارنشر.تهران:ج8.چاپدوم.تطور نثر فارسی خیتار شناسی، سبک (.5835)بهارمحمدتقی. -5

سیدمحمد. -1 5834)ترابی، تا اوایل  نگاهی به تاریخ ادبیات ایران، از روزگاران پیش از اسالم(.

دوم.تهران:انتشاراتققنوسچاپ.قرن هفتم

.چاپسوم.تهران:نشرزوار.فن نثردر ادب پارسی(.5835)خطیبی،حسین. -8

.چاپپنجم.مشهد:انتشاراتدانشگاهانواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی(.5831)رزمجو،حسین. -4

فردوسیمشهد

5854).انیریپکا، -1 اول.چاپیعقوبآژند.ترجمه.زمان سلجوقیان و مغوالنادبیات ایران در (.

تهران:نشرگستره

:نشرمیتراتهران.چاپدوازدهم.سبک شناسی نثر(.583۱)شمیسا،سیروس. -5

 :کتابفروشیابنسینا.تهران.آغازتا عهد نظام الملک طوسی از نثر فارسی،(.584۱)اله.حیذبصفا، -۱

فردوس.نشر:تهراندوم.جلدهفدهم.چاپ.ادبیات در ایرانتاریخ (.5833).----------- -3

وفرهنگی.ینشرعلمششم.تهران:چاپ(.1و5ج.).هزار سال نثر پارسی(.5834).میکرکشاورز، -3

:نشرثالثتهراناول.چاپ.نقد نثر فارسی دوره مغول(.5835)میرفخرایی،حسین. -51

5833)بنعمربنعلی.احمدنظامیعروضی، -55 دوم.چاپدکترمحمدمعین.حیتصح.چهار مقاله(.

 :نشرمعین.تهران

:نشرتهرانسیزدهم.چاپکوششخلیلخطیبرهبر.به.نامه مرزبان (.583۱)الدین.سعدوراوینی، -51

صفیعلیشاه

مصحح.5835).نیغالمحسیوسفی، -58 قابوسبنوشمگیربنیعنصرالمعال.قابوسنامه (. کیکاووسبن

علمیوفرهنگی.انتشارات:تهرانپانزدهم.چاپزیار.

                                                           
اینضع تالی رادرکتابخودآوردهنخستینکسییهابهارنمونه-1

تئوف الیکهرسالهایتحتاینعنواننگاشت، بود. اینباورنیگوتیه بر نظریه

استکههنرمندبایدهنرخودرادرکمالاستادیخلقکنداماضرورتینداردکه

پایبندسلیقهاجتماعباشدیاهدفمعینیارائهدهد.

الدیننوری، نظام ر.ک: بیشتر مکاتب ادبی و هنری ایران  برایاطالع

زهره،وجهان ) 5834ساری: ص  ن414-411(. حسزی. سید رضا  ینی،:
 .4۱5-4۱1ص 5(،ج.5835)تهران:نگاه،ادبی یها مکتب
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 «ناخمن»معرفی کتاب  

«شهنازعرشاکمل»؛«لئوناردمایکلز»سندهینو
 

 ناخمن، اهل لس آنجلس

نویسندهآمریکاییناخمن ناماثریاستازلئوناردمایکلز،

سالیهودی مهتابکالنتریدر که فارسی31تبار به آنرا

ترجمهکردهاست.ناممایکلزشایدآنچنانکهبایددرایران

ازنویسندگان او اما نباشد؛ رازآمریکاییاستتشناختهشده

:دیگویمخوشساختششهرتدارد.خودشیهاجملهکهبه

تازبان...دربهاعتقادمنمعنابیشترباموسیقیسروکاردارد»

نزدیکهاقصه موسیقی به آشکارا معنا عالی شعرهای ترو

 اغلبمجبور چونامشدهاست... بازنویسیکنم پاراگرافیرا

(3)مقدمهکتابناخمن،ص«آهنگشغلطبوده...

نامدارد«بهجاییرسیدن»اولینمجموعهداستانیمایکلز

 در که ش5353سال کتاب ملی جایزه مجموعهکاندید د.

جزءشش«شاندادهبودمنجاتتوانستمیماگر»دومشبانام

 سال داستانی برتر انتخاب53۱1اثر به

 رمان گرفت. قرار تایمز باشگاه»نیویورک

مردانه » مبنای بر شخصییهاتجربهکه

است شده نگاشته مردانه گروهی در مایکلز

نیزنظرمنتقدانرابهخودجلبکرد.مایکلز

نوشتهییهاقصهعمرشیهاسالدرواپسین

مردیبهنامناخمنهاآنکهشخصیتاصلی

 سیاقیهاقصهاست. و سبک نماینده نوعی به ناخمن

 از آمریکا ادبیات در که هستند مایکلز یهاهنموننوشتاری

گفتناخمنبهنوعیخودتوانیم.روندیمشمار برجستهبه

یهودی و دانشگاه استاد مایکلز مانند نیز او است. نویسنده

ومادرمهاجرلهستانی.استباپدر

 کتاب، مترجم گفته انتشاریهاداستانبه سال ناخمنتا

هیچ ایران، در آمریکاکتاب در مدون کتابی صورت به گاه

بلکهبهصورتپراکندهدرنشریاتگوناگوندرجنشدهمنتشر

ایرانشاملپنجقصهاستاندشده یافتهدر انتشار مجموعه .

)ناخمن،معماقصههمراهبادومقالهازنویسنده.قهرمانپنج

ناخمن ناخمناهلکهتمامیندارد، مسابقهاسبدوانی، در

ریاضیاتمجردیاستکه استاد رمزشناسی( لسآنجلسو

دارد. ریاضیاتسروکار ناخمنبا نگاهخاصیبهزندگیدارد.

یقینومنطقخاص با ارقاماستو استاداعدادو درواقآاو

نگردیمخودبهمسائل در پیشییهاتیموقعگاهیهاقصه.

بانوعیکهدرتدیآیم ناقضباوضعیتناخمناستیااورا

.نویسندهاینتناقضوچالشرابهخوبیکندیمچالشروبرو

وخوانندهنیزبهمانندناخمندرکششوکشدیمبهتصویر

.اینهنرمایکلزاستکهشودیمتنشموجوددرقصهدرگیر

یهاتیموقعتوانستهشخصیتیخلقکندکهباجذابیتخاص

خا ندیآفریمصی متفاوتییهاتیموقع؛ که باعادی

یهاقهرمان در هاقصهموجود ناخمنهالمیفیا هستند.

صاحبویژگیخیلیخاصینیست.نهحالتیاسطورهواردارد

گفتتوانیمونهسوپرمناست.موقعیتطنزنمیافرینداما

ازطنزدارندکهلبخندبرلبییهارگهناخمنهمهیهاقصه

بایددارای بههرحالناخمنناخمناستو بیاورند. خواننده

متمایزکند.هاآدمباشدکهاوراازدیگرییهانییپاباالو

سلیقهبسیارخوبیبهخرجهاداستانمترجمدرچینش

قصهاولبهنام کهسنگسراچهکتاب«ناخمن»دادهاست.

 معرفی ما به را ناخمن کلکندیماست، .

نوعیپردازدیمقصهبهسفراوبهلهستان ؛

 به هاشهیرسفر او اینکه جهت به اصالتاً.

آنجا در پدربزرگش و است لهستانی

کهستهیزیم ناخمن همنام مردی است؛

که )شهری کراکو در خاصی رسم و اسم

آنجا دانشگاه به سخنرانی برای ناخمن

او نزد برایتبرکگرفتن مردم و داشته است( دعوتشده

است.اندرفتهیم بوده کرامت صاحب شخصی او درواقآ .

ناخمندرکراکوبادختریکهسفارتبهعنوانراهنمابهاو

.یکخانمجدیوسرد.قصهبهشودیمآشناکندیممعرفی

وقتعاشقنشدههرچنددوستدخترناخمنهیچدیگویمما

همداشتهاست.موسیقیوریاضیبرایاوکافیهستند.غذا

خوردنیالباسوتجمالتبرایاومحلیازاعرابندارندواو

ناخمنبهتواندیمحتیبدونرابطهجنسیهم زندگیکند.

محافظه خودش راقول دنیا حرص که است مادرزاد کاری

راویخوردینم . خنگی آدم را باداندیماو این که

ریاضیات تناقضاست. مثلخرچنگبودکه»دانبودنشدر

اوانگارداشتعقبعقبدندیدویموقتیبقیهداشتند جلو،

درپایاناین.«دیرسیمهاآنوبااینحالزودترازرفتیم

وقصهبابیاناینشودیمقصهناخمنمجذوبدختردانشجو

واقآفتحبابیبرایآشناییوایندررسدیممطلببهپایان

 چینش در هاداستانمترجم
سلیقهبسیارخوبیبهخرجداده

 نام به اول قصه «ناخمن»است.
است، کتاب سراچه سنگ که

 .کندیمناخمنرابهمامعرفی
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صفحهشمایی11در«ناخمن»بیشترخوانندهباناخمن.قصه

.کندیمبحتبرایماترسیمکلیازشخصیتمورد

ناخمندچارتنشیدرقصهبعدی)معماکهتمامیندارد(

شودیم قرار خاصی موقعیت در را او آدل،دهدیمکه او .

خیابان در مردی بوسیدن حین را دوستش بهترین همسر

ندیبیم چالششدیدی دچار حسشودیم. بایدکندیمو

او از آدل هرچند کند. باخبر موضوع این از را دوستش

نکتهخواهدیم همسرشنگوید. به مورد این در چیزی که

جالباینجاستکهناخمندرذهنخوددچارنوعیدرگیری

احساسعالقهبهآدلاست.درکلایهاستکهاساسآنگون

،خیانتآدلبهدوستشنیستبلکهاوآزاردیمآنچهناخمنرا

 است. حسدشده رشکو دیدناینصحنهدچار توانیماز

شیفتهآدلاست.ناخمنشخصیتیسادهودستوپاگفتاو

 با که قدر همان خاصیندارد،هازنچلفتیاستکه  رابطه

درتواندیم شود. دوستش همسر هالهعاشق مایکلز واقآ

 ترسیم ناخمن سر دور .کندینممقدسی

 که است شخصیتی وجوهمیتوانیمناخمن

مختل وجوداوراببینیم.همانطورکهدر

 آنجلس»قصه لس اهل ناخمن چهره«

کندیم.اواعترافمینیبیمدیگریازناخمن

بی دانشجویی حق در جوانی در انصافیکه

ناخمنکهدانشجویدرس خوانوباهوشیاست،کردهاست.

کهتحقیقیحیاتیبراییکدانشجویایرانیشودیممتعهد

بهنامعلی)کهازبازماندگانخاندانقاجاراست(انجامدهد.

 سر را علیاو ودواندیماوپسازصرفیکشامشاهانهبا

انجامهیچ .حاالناخمنپسازایندهدینمگاهپژوهشاورا

کهاگرباقیپولشراهمهسالپشیماناست؛آنهمناخمنی

گشتمیباپایپیادهباز،یککیلومترهمشده،دادندیمزیاد

تاپولراپسبدهد.کاریکهناخمنباعلیکرده،حاالپس

.هنوزهمکههنوزکندیمسالرویوجدانشسنگینی11از

ناخمنبهشودیمردایهاستهرگاهمردسبز اتفاقنآادی،

مسافتدیم ئ. مانند نیز قصه این جالب تمامی»له که معما

ناخمنبهدوستدخترعلیاست؛یک،احساسخاص«ندارد

سمت به ناخمن گویا آمریکایی. زیبای و جذاب دختر

.نکتهجذاباینشودیمچیزهاییکهبهاوتعلقندارند،جذب

علیشاهزاد قجریاستایهقصهبرایماکاراکترعلیاست.

پسازکودتاونشستنرضاخانبرتختاشخانوادهکهثروت

د فردیمصادرهشدهاست. علیرا مینیبیمرکلیتداستان،

کارشحتیازدوستقصدتقلبدارد،برایپیشبردعمالًکه

فرستدیمواورانزدناخمنگذاردیمدخترجذابشنیزمایه

تاتحقیقنانوشتهراطلبکند.

اسبدوانی»یهاقصه مسابقه در ناخمن » «رمزشناسی»و

.درمسابقه...ناخمنیکقهرماناست.اندتوجهنیزبسیارقابل

 هوش از استفاده با سیاهپوستاشیاضیراو مرد نفآ به ،

شرط فقیری کهکندیمبندی مرد به توجهی قابل مبلغ و

.اینهمانمنمثبتاستکهرسدیمهمسربیمارینیزدارد

.دهدیمدراینقصهناخمنرادراوجقلهقرار

و داستانیاستکهکشمکشخاصیدارد رمزشناسینیز

مخاطب قرار موجود بحران فرود و فراز اینکهردیگیمدر .

انساندرموقعیتیقراربگیردوآنچهرادرغیبتشمیگویند

بشنود،جذابیتدارد.فردازشنیدنسخنانیکهممکناست

برضداوباشندهراسناکاستامابههماناندازهدوستدارد

کنندهخودمقولهروبروشدنباافرادغیبتمسئلهبشنود.البته

.زنکندیماشتجربهاینقصهتریاستکهناخمندرپرتنش

ومردمیزباندرحمامهستندوناخمنکه

آنان خانه به موعد از زودتر دارد، کلید

وآنچهراآندونفرراجآبهاومیرسدیم

.نویسندهبسیارهنرمندانهبهشنودیمگویند

سخنان شنیدن از ناخمن احساس شرح

 خوانندهپردازدیممیزبانان که طوری .

میانسطوربشنود.قلبناخمنراازیهاتپشصدایتواندیم

« امگفتهکهمنچیزیبهتوفهمدینماو تازه اصالًاحتماالً.

کنمزیپشلوارشرادیآینمیادش فکر روانیروانیاست. .

ودرطولراهبسیارکندیمناخمنخانهراترک«نبستهبود.

میزبانشدیاندیم با اینکه حتیبه اینکه، از و تماسبگیرد

 وهاآنمنتظر صادق فرد او کند. عذرخواهی است نمانده

احساساتشبی حساس موقعیت این در اما است ریایی

دارشدهاست.ناخمنبهنوعیسردرگموحیراناست.جریحه

کهمینیبیمخاصییهاتیموقعمادراینپنجقصهاورادر

 عاطفیو نوعی اندیاحساسهریکبه گاهییهاتیموقع؛ که

امااودرپایانرندیگیمشکلتنگناوبحرانبهخود هاقصه.

آسودگیدست گشایشو نوعی بهابدییمبه آسودگیکه ؛

.کشدیمواونیزنفسراحتیشودیمخوانندهنیزمنتقل

 به کتاب مقدمه است؛یهاآموزهدر شده اشاره قباالیی

ازایهردپایقباال،شاختوانیممنناخیهاداستاناینکهدر

به مسلک عارف را ناخمن بتوان شاید دید. را یهود عرفان

بی فردی آورد. مشغولشمار ریاضیات به که دنیا به اعتنا

علمییقینیومشتملبرمنطقکهاهمیتزیادیدر است؛

 را عرفانی رگه این دارد. قباال شخصیتتوانیمآیین در

مسابقه»یهاقصه در ناخمن
اسبدوانی » رمزشناسی»و نیز«

قابل مسابقه...اندتوجهبسیار در .
 ناخمنیکقهرماناست.
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مردیدینپدربزرگناخمن دید؛ آنرفتنیز وکهذکر دار

.اندجستهیمصاحبکرامتکهمردمحتیازپالتواشتبرک

همان که نوعیقبالًطور به ناخمن شخصیت شد اشاره

است. مایکلز اوشخصیت معروفش مقاله و»در شخصی

نوشتنازخودم»:دیگویمکهدراینکتابنیزآمده،«فردی

نوشتنازخودمتروضوعیسختهمیشهبرایمازهرم بوده...

(گوییاو584)ص«همیشهمستلزمنوشتنازدیگراناست.

.کشدیمزوایایوجودیخودرادرشخصیتناخمنبهتصویر

ناخمن با ما مواجه قصه پنج این در درمیشویمهایی که

.تصویریکهازناخمنبهماکنندیمگوناگونجلوهییهاقالب

 شکستشودیمارائه آینه مانند است. کهایهگوییچندپاره

باز پاره پاره را میتصویر خود او دیگویمنماید. هویت»:

هموارهمتغیراستورابطهمنودیگریاستکهمدامتغییر

(3ص.«)سازدیمتازهییهاتیهووکندیم

اینکه سخن بیناخمنپایان مجموعه از یهاقصهنظیری

 تصویر به را خاص شخصیتی که است ؛کشدیمآمریکایی

زیدوارمیتصویریازشخصیتیکهدردنیایمدرنامروزهاله

مابه شاید باو قصه پنج باشد؛ داشته معدودی عینی ازاهای

کهحتیناخمنشانهمناخمندرونمایه هاییمتفاوتوگیرا

 اهاقصهدیگر خاص وجهی و جنبه با هربار و زنیست

 مهتابناخمنداستانمجموعه.کندیمشخصیتشجلوه را

 ■ترجمهونشرنیمنتشرکردهاست.31کالنتریدرسال
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 «مرد اسکلتی»مایه داستان کوتاه  هایی متصل در مورد درون پراکنده  
 «امیرخوشسرور»؛«مهدیرضایی»نوشته



 «یأسِ مزمنِ تاریخی»طغیان پوشیده بر 

 «ن.کا اندرون من تماشا ی؟ بیرو یتماشا م»
(یزینمحمدتبریالد)مقاالتشمس/شمس

 «عاطفه»نقد و مانع سترگ     

روکهتاچندیسختاست؛نهازآن«مهدیرضایی»نقد

کسوت در و بود آنطرفمیز استاد»پیشاو این« راقم و

سطوراینطرفمیز،وهمهگوشوهمهچشم.ونهازآنرو

بار«چوک»هاستدرقالبماهنامهادبیاتداستانیکهاوسال

 ادبی ارتقای رسانه»سنگین از هایمسلطمحرومین در« را

بردوشمی تعظیمِفضایفرهنگیکشور اینهردو و کشد.

گرکنش»ویک«استاد»اغراقنگارندهرادرمواجههبایکبی

بههمراهدارد.«فرهنگی

آن از است سخت او نقد اونه! که رو

مهماجتماعی و دارد دغدغه ترنویساست.

ایزآندردمنداستواینهرسهدرزمانها

خوش مُهر خیامی،باشیکه -ییدایشهای

زمانیگافسرد آخر بهیدورهیو موسوم

مدرن» پست کیمیا« دارد، پیشانی بر را

است.

است.اندویویدوآلیسمافسار«نگریدرون»آری!عطشروز

زمانهگسیخته در که ای و نئولیبرالیسم چیرگی پایان»ی

گاه/پناهجوالنی«تاری  سرکوب اذهان وشدهگاه ماست.

ناست.یترازافراترازآنوفربه«ییرضایمهد»

مانآسترگ اونقدبا واینچنیناستکهدرمواجههبا

فریباستودل«عاطفه»شود.وسیمایرومیروبه«عاطفه»

ز؟!رارامکرد.باچهچی«عاطفه»بایستآور.لذامیدلهره

 وتکس یخیتار یدرازنا     

می طبیعتزیباست»گویند: خیانت، روزگار اگر(1)«در و .

نقطه و آید کار به گردشقلم اینمیان پیشدر پسو ها

می آسانی به آیند پایین و باال و شوند روزگار»گوییم: در

چنانوآنخیانتواینجنایتهم«جنایت،طبیعتزیباست

کهدراینسهلاستوچنان جاعجیبوغریبنیستچرا

تروبساخوفناک«رودممدحیاتاست.هرنفسیکهفرومی»

استوهنرنزدایرانیاناستوالبتهعادت«مرزپُرگهر»که

 «.کشینخبه»یدیرینه

بارسیاسی بهزور و اینجنایتالزاماً آنخیانتو باری!

 فرهنگی بیشتر و البته. دارد که مهمندارد آناستو از تر

اقتصادی» می« خودنمایی تاری  درازنای در اینکه و کند

زمانه در پهلویخفقانهمانسکوتاستکه به پهلو یما

آورد.تاچهشود؟!رابهبارمی«مرداسکلتی»زندومی

 کیو ادرا یرکجهت ف یه هر اثریما درون     

 .دهد یاش را نشان م سندهینو

داستان اثر هر عناصریدر ی، دارد گرفتنکوجود قرار ه

نیگردد.ایاثرواحدمیکنشینارهممنجربهآفرکدرهاآن

 شخصاندعبارتعناصر متیاز و فضا کها، یهستهان،

توصیداستان موضوع، درونی، ایما ، اندازه هر عناصریه... ن

 در بگکبهتر قرار هم پینار و وندیرند

نهاهاآنانیمیترمکمح اثر گردد، ییبرقرار

ب ارزش دریشتریاز بود. خواهد برخوردار

ا یداستان یوظیفهن هماهنگیعنیمهم

اجزاک یردن عنصریبرعهدهداستان،

درونیمادرون واقآ، در است. دیماه گریه

داستان میعناصر انتخاب مکیرا و انیند

 د.ینمایجادمیایهماهنگهاآن

اربردکThemeبهصورتیسیهدرزبانانگلکهیمادرون

فارس زبان در شیدارد، ویگریدیهالکبه مضمون مانند

 د تم میهم درونیده یماشود. بخش دو از به«درون»ه

میمعنا یداخلو بنهرچیبهمعنا«هیما»انو زیاصلو

استکیتش مجموعبهمعنکلشده هریاصلدرون»یهدر

لغتبهمعنین«مضمون»است«زیچ در میز انگرفتهیدر

(8)شود،آمدهاست.یدهمیالموعبارتفهمکشدهوآنچهاز

اتم،یه،مضمونیمادرون»هآمدهاست:یما درونیدرتعر

هدرکیاارشتهیاست.خطیومسلطهراثرادبیراصلکف

داستانرایهاتیتوموقعیشودووضعیدهمیشکخاللاثر

رکهرابهعنوانفیماگر،درونیدیانیدهد.بهبیوندمیبههمپ

اند حایو یتعریمکشه ردهک  نوکاند داستانیه در سنده

هیمانددرونیگویهمکنجهتاستیند.وبههمکیاعمالم

اثر فیهر ادرایرکجهت نشانسندهینوکیو را اش

(4)«دهد.یم

همان درونکگونه شد، گفته فیماه حاکه داستانکر بر م

بنابرا مستقیاست. طور به ین کتفینتیجهم و یاندیشهر

 ماهنامهسالاو قالب در هاست
 داستانی چوک»ادبیات بار«

 ادبی ارتقای محرومین»سنگین
رادرفضای«هایمسلطازرسانه

 کشد.فرهنگیکشوربردوشمی

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=33959#_ftn1
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=33959#_ftn2
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خاصینو موضوع مورد در ایسنده نگاهیدئولوژیاست. و

ینو به یسببمیجهانهستسنده درونکشود اصلیماه یه

ذیلبگکداستانش اکرد. باکاستیتهضرورکننیر دبهیه

درون عنصر موضوعیماتفاوتدو و subject)ه توجه رد.ک(

 هستند جداگانه عنصر دو مضمون و برکموضوع اگرچه ه

نبایدیک اما مؤثرند، یگر هاآند تعریکیرا در  یدانست.

استییهاهاوحادثهدهیموضوعشاملپد»موضوعآمدهاست:

مک را داستان درونیآفریه و تصویماند را میه بهکیر ند.

تواندیتمیهدرآنخالقکاستییگرموضوعقلمرویعبارتد

(1)«شبگذارد.یخودرابهنمایمایهدرون

هباتوجهبهکاستییربنایوزیلکیاندیشهیکموضوع،

وقا و ملموس توصیمناسبات داستان میآ امای  شود،

(5)است.یانتزاعیانیبیهدارایمادرون

رایناستزندگکسنده،ممینو»باری!

ترسنایز زشت، کبا، منسجم،أسی، آور،

پرام باشیآشفته، پوچ، معنادار، وه،کد،

تصادفیاهمیب زودگذر،یت، هدفمند، ،

 هزارانگونهدیجاودانهو ببیا دریگر ند.

ا حال، ادرایهر و نگاه ازینوکن سنده

تلقیهست داستانشتأثیدر موضوع از میاو دریر و گذارد

اجزا ریسراسر میآن بدکیزش هریند. داستان گونه ن

ینو گریدینویسندهاز-یسازهستکهریمثلتلق-سنده

(۱)«شود.یزومنحصربهفردمیمتما

هم نیاز اکروست راقم باور به یه سطور یشهیلکن

ستایفهیوظ» ینقد نیش هنرمند رد بلیا اثرکست، نقد ه

یجا،درفضانیودرا«یکنکت»بهیلاثرهنریتقل«اوست.

نیازایاست.لذابهمنظورفرارو«عناصرداستان»بهیداستان

یشهیلک بر فمایهدرونمرسوم ادرایرک)جهت کیو

 م.یشویزمکمتمر«یلتکمرداس(»یسندهینو

 رد!یگ یم یروزیجشن پ یبورژواز خرده    

نمااست.بخشندهاست؛آنقدرکهمتناقض«مرداسکلتی»

نمیگیحتیبخشنده بهخاطر اینمهمگویایاشرا آوردو

می او است. داستان قهرمان عمل وناخودآگاه دار بخشد،

 را بامیندارش بیننده( =( مخاطب میان این در و بخشد

تواضآوحسقویاحترامبهاینهمهایثاروفداکاریچشم

 دوزد.می

 وحشت»... کرد، برایمباز را خانه درِ ووقتیهمسرم زده

 «دستتچیشده؟»مضطربپرسید:

وقتبودکهمتوجهشدمدستراستمهمراهمنیستوآن

نیا یادم کردم فکر نمیهرچه که همسرم رامد. توانستاین

نیمه میدانرفت.شبشالوکالهکردوبهکافهتحملکند،

دستشهردیدکهحاالدودستدستمراجایدستمردیک

چیمیدانشهر.بعدازکلیجروبحثباداشتوشدهبودکافه

بهاو میلخودمدستمرا گفتهبودکهمنبا مردبهاو هم،

اشباشد.آورزنوبچهبتواندکارکندونانامکهداده

ترازهمیشهشد.هرچندکهبغضهمسرمآنشبمهربان

 (3)...«شدازعمقنگاهشفهمیدرامی

عمیق اندکیاگر شویماما قهرمانما»تر رودربایستیبی«

می«مازوخیست» دارد. خودآزار شخصیتی کهاست. بخشد

پوپولیست و باشد آبخشیده بهنتر برای که «مردم»روزی

آیندِحسکند.واینهمهالبتهزیباستوخوشچنینمیاین

رمانتیکِروشنفکرانِمیانهحالخردهبورژوا.

 همه»... از رانگران همسرم جلو چیز

گفتیکهسیرتمگهنمی»گرفتموگفتم:

ازصورتبهتره؟منکههنوزسیرتمرواز

نداده مرددست همون هم هنوز من م،

(3)«خوبم.نیستم؟

این است. دیگری چیزی اما واقعیت

پسچواقعیتآن در استکه نانآشکار

شود.پنهانمی«نیستم؟»استفهامِیپرده

ما» قهرمان لذا« و است بورژا خرده نیست؛ مازوخیست

خوبمیحساب زیانشرا شناسدومحضگراستوسودو

هیچکارینمی اومیرضایخدا اینمسیرکند. در بخشدو

و«شودشناخته»گذردتاپرتالطمحتیازهمهچیزخودمی

خواهدنهفقطیاوم«.ارضاشود»سریبینسرهادرآوردو

ترازمهربان»زنسبتبهاویگراننیترازآندهمهمکهمسرش

شهیهم این« چون و بس! و است همین ماجرا کل باشند.

خوش و میمون اتفاق مدتاستو کوتاه این«مردم»آیند ،

بی بیتوده -هویتشکلِ که کسانی در»همان هم با همه

می نوشیدنی زدن حرف میحال سیگارخورند. خندند.

فراموشکارند!-(51)«کنند.زنند.شوخیمیکشند.حرفمیمی

تروهزارگرفتاریوسهمگین«زندگیدارند»ترازآنومهم

قهرمان»هایهایشانبابخششهاوگرفتاریآنکهزندگیآن

ما نمی« سامان و سر نمواقع-گیرد سامان و سر -ردیگیاً

هاییازودیگرقهرمان«قهرمانما»بر«یأسمزمنتاریخی»

شودودراینمیانالبتهنوستالژینیزایندستمستولیمی

مددکارقهرماناناست.

می» خودم با شهره»گویم: که پستو شدی، شهر ی

«حرکتیبکنوچیزیبخواه.

ممینو زندگکسنده، است زین با،یرا
ترسنا کزشت، منسجم،أسی، آور،
پرام باشیآشفته، پوچ، معنادار، وه،کد،

تصادفیاهمیب زودگذر،یت، هدفمند، ،
 ند.یگرببیاهزارانگونهدیجاودانهو

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=33959#_ftn3
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=33959#_ftn4
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=33959#_ftn5
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سربرمی از شاپومرا رکاله روموک ویمیزیمیدارم.

سالمدوستان.»گویم:کشمومیاممیدستمرارویجمجمه

«شناسید؟شمامرداسکلتیرومی

کصدابگویندبله،وچهانتظاریانتظاردارمکههمهباهم

ایوقتیکهفقطنگاهسردشانرابههمراهدارم.هودهبی

می ادامه داستانهمه»دهم: اسکلتیتون مرد روهای

شایدهمدوستداریدیهشنیده یا مطمئنم. دیگهمناید. بارِ

«برایشماتعری کنم.

مینگاه چیزهاییاستکه تنها سکوت، توانمهایماتو

کنم.یکیبودیکیپسباشه.براتونتعری می»توصی کنم.

...«نبود

انگارکههیچکافههم چیزاینچنانغرقدرسکوتاست.

 را ذرهنمیسکوت که سکوتی بشکند. راذرهتواند وجودم ی

می خوره میمثل لبخندی میخورد. و زنم خیلی»گویم:

(55)«هامگوشدادید.ممنونکهبهحرف

همین در دقیقاً و که ما»جاست نویسنده«/»قهرمان با«

اطوارها و ادا حسکنخبه/روشنفیکیمظلومانهیتمام با ر،

گیردوبازهمایناشراجشنمیزیپیرو«غرور»یبادکرده

بیبیتوده بدهکارشکلِ ثانوی اطالع تا هم با همه هویت،

مانند.می

 یذبح معلول/ قربان     

 که رضایی»گفتیم مهدی چه« از او اما است. دردمند

اعتناییِهمهباهمعوامبهنخبگان/بی»کشد؟!چیزیدردمی

هاست.اگرپاس بهازآنییزجزیهخوداونک؟!«رانکروشنف

درون اسکلتی»مایهاینپرسشمثبتباشدکههست، «مرد

نمی این جزء چیزی نقطهنیز همان مهم این باشد. تواند

اینمختصر«مهدیرضایی»افتراق است. راقماینسطور و

 یتعیینکنندهبالیدهاست.نیزازهمیننقطه

نگردوباخشموصداقتبهبهمعلولمی«مهدیرضایی»

می آنآنهجوم از غافل علتبرد قربانیاستو معلول، که

تواندر.وآیامیگوشمانها!بی جاست.همیننزدیکیهمین

 ذبحکرد؟ ثابت«مهدیرضایی»اینمراسمآئینیمعلولرا

انیدرپیشگاهتوان.آری!کلماجراذبحمعلول/قربکردکهمی

نخبگانفرهنگیاستوبس!«غرور»یحسبادکرده

 نخبگان/ روشنفکران کوکسازِ نا    

این و عالمتتعجب«اما»اما؛ فقطعالمتسوالنیست،

روشنفکران نخبگان/ ساز به مردم این چرا هست. هم

مایهداستانرقصند؟!اینپرسشسهمگینکهازدلدروننمی

اسکلتی» یتاری رویمیزآیدبرایهمیشهرونمیبی«مرد

 تشریحماست.

رضاییم» هدی پاسخ« است: داده دیگرهمه»شرا چیز

امامازاینمردم.خستهشدهبرایمتمامشدهاست.خستهشده

خودم. این(51)«از همو و او که است هایشدرطبقهچنین

 نادانِ مردم این با مردهبچشممواجهه روِ و ایگوپرستکه

ماتحتیراحوالهشستشانازسرتفننانگشت«همهباهم»

 روشنفکران ردهکنخبگان/ و موسیقی»اند فالش، صدای

مسخره شعر و ترمسخره و(58)« باخ به را خواننده فالن

می ترجیح بتهوون و تتلو»دهند امیر سرشان« روی را

میمی حلواحلوا گذارندو با ض«خندوانه»کنندو ع غشو

سرمی و زاریهاالیکنند ...وfarsi1وTVGEMیدو

وجودخستهآمالشانعبهک با ... گیکهالبدناشیازاستو

سربلندبیرونمیهایصادقانهآنتالش جشنهاست، آیندو

گیرند!پیروزیمی

 گرچه اما، راقماینسطور باور و»به عصریکهشرم در

جداست حسابش حق چیز(54)« هیچ شرط چیز هیچ و

هایقدرشوراستکهقربانیراپسازنوازشنیست!وآشآن

می پایدیوار گلنگدنعالمانه و میگذارند هم را وها کشند

هنوز(51)«ما»مانند،همهباهمبهانتظارفرونشستنماهمی

مهمزنده و نیست! جایز سکوت و آنایم. پایتر وقتی که

رفیق» می« در ما حرام»انباشدسکوتبر فی« الواقآاست.

«!حرام»

 ت!یاهم یب یزهاین چیا     

 بی«مردم»نه! توده همان بی، نظرشکلِ مد هویت

 یک در بورژوا خرده »روشنفکران با واقعییهمههمه

آن نیستند. صدایشکمفراموشکار خوبهایخالیها شانرا
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شانراخوببهپینهشدههایوصلهبهیاددارند.تصویرتنبان

شدگی تحقیر حس دارند. پذیرشیاد مقابل در شان

وبیمارستان تومانی هزار بنزین و دارند. یاد به خوب را ها

هزار چهل ویزیت حق و تومانی هزار هشت و سی گوشت

میلیارد هزار سه آور سرسام عدد و آزاد نرخ نانِ و تومانی

آیدکهوهرماهبهیادشانمیتومانو...راخوببهیاددارند

ماهیانه حقوق قدر آن و است. چقدر چیزهای»شان این

اهمیتبی می« یادشان که هست یادشان الالییدر با رود

«بدهکار»چنیناستبهخواببروند.وچوناین«قهرمانما»

نهدرزندگیروزمرهمی شانکهاینچنیناستوبایدشوند.

 چرخ وگرنه باشد هم چنین»نظام این

باد! درمیلنگ« حتی بله حتی، که زد

عصیان دلسوز روشنفکر یکذهنِ گر

 «.خردهبورژوا»

برچسباست«خردهبورژوا»جادراین

«خردهبورژوا»ودشنامنیست.باورکنید!

و رفتار تحلیل دل از استکه برچسبی

آنتحلیلمهم از روشن«توقآ»تر از باهمه«)=مردم»فکر

می بیرون زندگیروزمرههم( بطن از را مردم جداآید؛ شان

آن چرا که آوریم وجود به اینتوقآسهمگینرا و هاکنیم

کنند.کنندوچنینوچناننمیچنینوچنانمی

دراینمیداناش«مرداسکلتی»با«مهدیرضایی»اگر

اماشاخ رادیکالیسماین«یوس اباذری»شیرجهزدهاست،

ب صداقت و خشم با که است فکری مانندیجریان

کند.هایشرادرآغوشگرفتهاست.وباورشنمیشکست

 یسم و نقد ادبیسکمار    

 داشت اعتقاد اجتماعی»مارکس جدال صحنه ادبیات

وجودنداردیایاثرهنر»هکنباوربودیوپلخان برا«.است

 «باشد.یکیدئولوژیایازمحتوایسرهخالیکهک

سیاستورزیدناست؛حتیآنکهداستان«ادبیات!»یبار

می پسند میعامه داستان که آن و لذتنویسد تا نویسد

سیاسی غیر ادبیات بچشاند. مخاطب به را داستان خواندن

جاییکهبهاجتماعایدرآنمعناندارد.هیچچیزغیرسیاسی

خشکومقدسموارداحکاماینشودوجودندارد.سنجاقمی

این نیست. مسلم اصول ادبیاتجامعه»ها شناسی و« است.

 نیزازاینقواعدکلیمستثنینیست.«مرداسکلتی»

بیگی» معصوم اکبر مؤجز« و ارزشمند کتاب مترجم

شماجایگاه»درپاس بهپرسش(55)«مارکسیسمونقدادبی»

ادبی نقد جریانات سایر با مقایسه در را مارکسیستی نقد

می ارزیابی کنید؟چگونه می« در»گوید: ابتدا من نظر به

یکعرصهمقایسه از جنبهبا ادبیاتنقدمارکسیستیاساساً

آنهمایناستکهدیگرجریان هاینقدادبیمتمایزاست،

ب گذاردکهرنقدیمینقدادبیمارکسیستیاساسکارشرا

درزمینهوبافتاجتماعی منداست.یعنیهرچیزیرازمینه

می بررسی تاریخیآن اینو استاینجاکند. سوال ممکن

اینسخنبهاینمعناستکهدیگر نقدهاپیشبیایدکهآیا

قائلنیستند؟بایدبگویمدرستاستزمینه اینچنین ایرا

نقدروانکاوانه، نقدروانشناسانه،نقدهرمنوتیکی،نقد کهفرضاً

هاادبیبهنحویبهزمینه نقدهایشناسانهودیگرنحلهجامعه

 مارکسیستیبافتارهاو نقد بابت این از اما دارند؛ پایبندی

اساساًجامتمایزمیآن شودکهاثرادبیرا

اقتصادی، تاریخی، محیط یک در محاط

خاص فرهنگی و سیاسی اجتماعی،

یم اساس برداند. نقد که این است این

ایموردبیایدآنچهرادرتاری ِنقددردوره

.بازگرداندبهکارنقد غفلتواقآشدهاست

دربهفر نظریه پردازیچونایگلتونرا

نظر ایناستکهنقدرا تمامکوششایگلتونبر بهبگیرید.

 هایاصلیهمانپایه یعنیظهور متوسطدرطبقهآنببرد،

آنچهنقدادبیدرآن اروپاوهمزمانباآنظهورنقدادبیو

گذاشتن اجتماعیزمینهداندوآندردورهکارکردِخودشمی

غباریبرآنمی گونهایننشیندواثرادبیاستوآنچهبعداً

می نقد گذاشته امثالکنار که است مناسبت این به شود.

پیروِ قدیمین ایگلتونخودشانرا آننام بر نقد»دانندکه

سیاسی امروزهمی« آنچه میان در خوانده گذارند. نقد انواع

-شودمی چند به من کردمآننمونهکه ادبی-اشاره نقد

هم زمینهمارکسیستی این بر چنان و بربافتارهاها تکیه و

میآن پا بعد، فشارد،ها امثاللوکاچبه کار فر بگیریددر

 دیگرانیگلدمن، و پیرماشری رشد آلتوسر، را نقد این که

اند؛کارپردازانامروزنقدمارکسیستیرساندهدادندتابهنظریه

 نقدمارکسیستیدرمقابلنقدهایدیگردرواقآتاکیدبراین

هایتاریخیواجتماعیاست.آیااینبهاینمعناستکهجنبه

هنریکازمینه نقدمارکسیستیبه نمیادبیو نه،ر پردازد؟

بزرگیچونهنرشناسهرگزچنیننیست.کافیاستبهکار

که ببینید تا کنید کالرکنگاه جی. تی. یا  ماکسرافائل

 منتها نیست. هنریزمینهچنین و ادبی نقد اصلی

 ازمناست.(دکی)تا(5۱)«گفتم. هماناستکهمارکسیستی

 ل و محتواکت؛ شیخیعدم تار    

 رابخوانیم؛«مرداسکلتی»دیگرخُب.یکبار

«مرداسکلتی»ال :قهرمانداستانکیست؟

این مردم»که آن« به مرد»چه
اسکلتی میآنبه« نادانها ودهد اند

پرست،چشمبی مرده و هستند رو و
فرهنگ» تصویر،آن« این نیست. ها
 است.«مهدیرضایی»نوشتهدل
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 کیست؟ داستان قهرمان ضد توده»ب: )همان مردم

«هویت(شکلِبیبی

 »ج: و شکشمکتضاد ماب« یداستان نکن روهاست؟یدام

اس» مثابهیلتکمرد به خی؛ تودهیمظهر )همان مردم و ر

(53)«مظهرشر.یهویت(؛بهمثابهشکلِبیبی

زمینه د: وهای سیاسی اجتماعی، اقتصادی، تاریخی،

روشراست(یمظاهرخییدآیپدیهابژهکفرهنگیداستان)

«.هیچ»چیست؟

این نکنید! اسکلتی»چهبهآن«مردم»کهاشتباه به«مرد

وروهستندومردهپرست،چشمیباندودهدنادانهامیآن

«مهدیرضایی»نوشتهاینتصویر،دلهانیست.آن«فرهنگ»

 فاقد او داستان که چرا تاریخیّت»است. مثابه« «ابژه»یبه

استوازمتناجتماعفاصلهداردولذاسوژه)=مردم(رادر

گذارد.بههمیندلیلنیزیخالءمعلقم

 خود پیشانی علی»در آقای به تقدیم

هباشید تا« است کرده حک را

بهمخاطب را حال»ش به« و بیاورد

اکنون» » و کند ازیافتیدر»سنجاق

اننهینمیبهدستدهد.ودرا« یتار

م مالحظهیسی  کباب! نه و سوزد

فضاییبفرما لحظهید؛ تا یداستان

اس»یفروپاش یلتکمرد » آن پساز و است یعنیسوررئال

رد.یگیبهخودمیلیلتمثکروزمردن،داستانشیفردا

هکگفتهبودینقاشروزگارماتیسِیهانر»موردنیدرا

یخیازدورانتاریهنرنشانیتمام هنربزرگاماخوددارد،

است اکآن ژرفیه به نشان نقشبستهیترن آن بر نوجه

(53)«باشد. اما دانشجویاریبس»شوربختانه طوریاز هنر ان

بزرگآموختهیگرید ازهکزمانیاستبینهنرهنریتراند:

(11)«گذرد.یخودفرامیخیاوضاعتار

یا عدم تیخیتار»ن مثابه« به لکش»یرا تناقض« و

اس»یماهو یلتکمرد مثابه« به محتوا»یرا چارچوب« در

یکتکالید و نکشمکتضاد بررسیخیروهایش شر و یر

جملهیینما سیماتیهانر»ید؛ هم« تالشیچنو ن

ابد.یینمودم«ییرضایمهد»ز!!!یبرانگنیتحس

سند:ینویم«یآلمانیدئولوژیا»سوانگلسدرک!ماریبار

اندیتول» مفهومشهید ها، و وهلهآگاهیها نخستیدر

مراودهیمستق با زندگیمادیماً زبان و یواقعیانسان،

یتندرهم تصور است. اندکده مراودهیشیردن، و یمعنویدن

اانسان چونبروننیها مادیمستقیزیرجا هاانسانیمرفتار

برایدارمیپد ما ازآنچهیدنبهانسانجسمانیرسیشود...

مانسان زبان بر تخیها و تصور میآورند، کیل ازینند، ا

شوندیلوتصورمیده،تخیشیاند ،یهتوصکگونههاآنانسان

نم بلینکیآغاز راستکم؛ انسانبه ما آغازگاه ...فعالاستیه

تعیندگزیآگاه نمییرا کین آگاهکاستیزندگند: رایه

دهاازمناست.(کی)تا(15)«ند.کینمییتع

ااملکعبارت از میتر دینرا یتواندر سهیگروندر»باچه

سی)مبان اقتصاد یاسینقد ی(« تولانسان»افت: در دیها

معیزندگیاجتماع روابط وارد یمینیخود هکشوند

نهمانروابطیهاستواآنیومستقلازارادهناپذیراجتناب

تینیمعیمرحلههباکاستیدیتول دیتولیروهایاملنکاز

ایماد مجموع دارد. تناسب تولیشان روابط ساختاریدین

هبرکدهدیلمکیراتشیایادواقعیبنیعنی،جامعهیاقتصاد

روبنایشالوده سیحقوقییآن میاسیو ایگیقرار و نیرد

ش با منطبق ازینیمعیهالکروبنا

دیتولیوهیشاست.یاجتماعیآگاه

وسیاسی،یاجتماعی،زندگیمادیزندگ

یسازد.آگاهیلمشروطمکرادریرکف

تعآنیههستکستیهانانسان نییهارا

بلکیم برعکند، هستکه یاجتماعیس،

آن آگاهکهاست تعیه را نییشان

دازمناست.(کی)تا(11)«ند.کیم

یفزائیب »م؛ است بگوکاشتباه مارییه نقد یستیسکم

یکیانکم متن»از » یدوئولوژیا»به » از یدئولوژیا»و به«

اجتماع» یروابط ن« به سپس، تکحریدیتولیروهایو

مارکیم نقد یبیستیسکند. با سطوح»یگانگیشتر جامعه«

صرفاًاماازروبناباشد،یتواندبخشیاتمیاردارد.ادبکسرو

(18)«ست.ینیاقتصادیربنایزیبازتابمنفعالنه

واقعیتقضیهایناستکهمارکسدومرحلهرادر!»یبار

می نظر در بشر زحمتتفاوتکار و مارکسبینکار گیرد.

برآوردنمی برای زحمت کوششو و کار و فعالیت گذارد،

غذا اگر شما دارد، اساسی نیازهای بشر است. بشر نیازهای

بهداشت اگر و باشید نداشته سرپناه نخورید، آب نخورید،

نمی باشید، ایننداشته در کنید. زندگی توانید هماندرجا،

اساسی نیازهای اقتصادی-تانچهارچوب نیازهای در-یعنی

 مرحلههمان زحمت و محصوریدکار مارکس اما مرحله.

تبیینمی هم دیگریرا آن و ومرحلهکند کوشش، و کار

توانستهمرحله استکه اای نیازهای بند و قید از ساسیاید

فرهنگپا قلمرو به اقتصاد قلمرو از و شوید آزاد زندگیتان

گذارازنیازهایاساسیرابهگذارازمرحلهبگذارید...لوکاچ

مرحلهکند.فرهنگتعبیرمیمرحلهزندگیاقتصادیبشر،به

 خواندن از هنوز ما اس»چرا «یلتکمرد
پاس ینکیاحساسلذتم گمانم به م؟

توانباتوجهبهنگرشینپرسشرامیا
«اتوانقالبیادب»تابکدر«کیتروتس»
ییدرجهباالیهنردارا»نبرشمرد:یچن

 «است.یازخودمختار
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گیردکهانسانازمحصولکارایمیفرهنگرامارکسمرحله

 نیست، اینبارخودبیگاازخودشبیگانه شما و نگیبرافتاده

می خودتانمنفکنیست، بینیدکهازمحصوالتکارخودرا

(14).«استبشریجامعهفرهنگمرحلهآن



 (95)«روزگار غریبی است نازنین»    

اینمردمدرچهارچوبنیازهایاساسی یعنی-شانآری!

ومحصورندکاروزحمتمرحلههماندر-نیازهایاقتصادی

دهباشی» علی آن« میبه چه ها »بخارا»دهد؟ مهدی«.

وراقماینسطورچه«چوک»دهد؟هاچهمیبهآن«رضایی

می کال »داد؟ می«. ما و که بخارا»دانیم » چوک»و و«

شوند.و...آبونانو...نمی«کال »

 نازنین»آری! است غریبی روزگار بی« اینو در تردید

سورِعزایمارابرسفرهاستپیروزمابلیسِ»روزگارغریبکه

جاکهدرهمههایاینمردممحصورقهرمان(15)«تنشستهاس

تابلویتیره مکن»یبا اندیشیدنخطر مواجه(1۱)«به نهاند،

وو...کهبابکزنجانییکودووسهو...صد«مرداسکلتی»

به ندارید باور اگر هستند. خطرهزار استکه این راه ترین

!میانشانکنید،وبرویددر

«شبحمارکسیسم»واگردراینمیانهستندکسانیکهاز

افتاده لرزه به ندارد! ایرادی خُب، ما»اند، ودرکمی« کنیم

توانیدبههرمسلسهدهیم؛میبهخرجمی«تسامحوتساهل»

مراجعهکنید.(13)«آبراهاممازلو»مراتب

 ردی،دبی

استبزرگیدرد

وزنجمورهسردادن،

هایغریبانهچسناله

مآبانهرایاادیب

دانستن«روشنفکری»ینشانه

(13)مصیبتعظماست...

مرد»هباتماممواردباال؛چراماهنوزازخواندنکومهمآن

نپرسشیامپاس ام؟بهگمانینکیاحساسلذتم«یلتکاس

اتویادب»تابکدر«کیتروتس»نگرشتوانباتوجهبهیرام

انقالب یچن« شمرد: بر دارا»ن باالیهنر ازییدرجه

«است.یخودمختار

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

یبا ارخودراکهکییهمه،درنظردانشجونیا»ستهاست؛

بحثدرباره داند،یمیپردازتیاشخصیطرحداستانیصرفاً

بنمایارکناستکمم ممیدشوار یاناستکد. خلطکن ار

رشتهینقدادب اقتصادبهیچونسییهابا هکدینظرآاستو

حتامویتوضیاربراکایننهمه،یدازهمجداباشند.باایبا

پلخان ،یگئورگکهچنان(81)«،ضرورتدارد.یتمامهراثرادب

مار روسیسکمنتقد میست یگوی، اجتماعیذهن»د: هریت

روابطاجتماع ایآنعصرمشروطمیعصررا ینمعنیسازد.

■(85)«ست.یارنکاتآشی هنروادبیتاریجابهاندازهچیه

             

 نوشت: پی
5.  داستان گوسفندها، آواز مهدی؛ اسکلتی»رضایی، ،«مرد

 اول.چاپ.5834تهران،نیماژ،

1.  آلمانی: نویسندهJudith Hermannیودیتهرمان)به .)

ازایننویسنده«اینسویرودخانهاُدر»و«آلیس»آلمانی.

است.«محمودحسینیراد»توسط فارسیترجمهشده به

 انتشاراتافقایندومجموعهرامنتشرکردهاست.

،58۱1د،ی،تهران،مرواریما؛فرهنگاصطالحاتادبیداد،س .8

 .585چاپدوم،ص

یرصادقیم .4 سخن، تهران، داستان، عناصر جمال؛ ،5831،

 .5۱4م،صچاپپنج

 .15۱همان،ص .1

سرپرست .5 )به حسن ادبیانوشه، فرهنگنامه یفارسی(؛

انتشارات1ی)دانشنامهادبفارس سازمانچاپو تهران، ،)

 .133،چاپاول،ص58۱5،یوزارتفرهنگوارشاداسالم

،58۱3ز،کوتاه،تهران،مرکداستانی؛مبانیمستور،مصطف .۱

 .81چاپاول،ص

 .11همان،صرضایی،مهدی؛ .3

 .18همان،ص .3

 .18همان،ص .51

 .14همان،ص .55

 .11همان،ص .51

یوس  .58 سیاستاباذری، )متنعلی؛ خط سر نقطه ... زدایی

یوس  دکتر سخنرانی نشستکامل در اباذری علی

،کال ،سالاول،شماره«پدیدارشناسیفرهنگییکمرگ»

 .58،ص5838چهارم،آذرودی

ایازشعر،قطعهدرخت،خنجروخاطرهآیدا،شاملو،احمد؛ .54

 «.شبانه»

51.  ما»این همان« که هستند «مهرنامه»هایی روشنفکران»،

«انجهلیفدائ«،«ایشهپویاند»خواندومیاش«تروریست

اش فراستی»و احمد برنامهشکنجه« در ساواک یگر

پرگار» BBCتلویزیون« بدونشرمبا و ازخاطریآسوده

عنوانشکنجهوسرکوب یاد«وظیفهحفظمملکت»اشبا

دان یتار»یهکبکبادبدبهو«فردیعرفانقانع»کندومی

غلط«طرفیب منجهکشیاضافیها، مهر را بهیگر تا زند

بی یادمان تارکاورد مستبدیه را می  زهینوین یسند.

  .یچارهتاری!وبیشرمیب

http://shamlou.org/?cat=49
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یاکبرمعصومایگلتون،تری؛مارکسیسمونقدادبی،ترجمه .55

 ،چاپدوم.5838بیگی،تهران،بوتیمار،

5۱.  اکبر؛ بیگی، کتابمعصوم درباره بیگی معصوم با مصاحبه

ادبی» نقد و «مارکسیسم شماره روشنگر، جوالی34، ،

 .51،ص1151

بفتح» .53 ازینیاهلل » کدر داستانیدرآمد»تاب ویسینوبر

یشناستیروا » 5838)افراز، ص پنجم، چاپ ،15-1۱)

ینویم متش»سد: داستان حرکهر از است.کل ماجرا و ت

تضادو»ت،کترگفتهشد،شرطالزمحرشیهپکطورهمان

هاستودهیازتضادپدیت،ناشکاست؛چونحر«شکشمک

تضاد حریاگر اتفاقکنباشد، و داشت نخواهد معنا یت

هم،درصورتیمتنداستانیعنیتیسطحرواافتد.درینم

بهیزیت،چکجهعدمحریاملوعدمتضادودرنتکتعادل

دادویاآنروینیازایشود؛مگرگزارشیخوانندهگفتهنم

ت.یشخص

ا به توجه شناختپدکنیبا شخصدهیه رخداد،یها، ت،

شتریبوتقابلباضدآن،بکیره،درتریراتوغییروابط،تغ

وظ لذا است، حصول قابل بهتر انعیو داستان نیاساکفه

تر و همکیتقابل به دلیباست. استین کل ش،کشمکه

 خواننده در تقابل، حالتانتظار»همان میا« کیجاد هکند

مهم تبعاتیترجزو تحریکن است. زاککداستان دهییه

 و کشمکتضاد چه داستان، در است، چهیکالسکش و

ست.تضادی،قابلحذفنیستیپستمدرنیوحتیستیمدرن

تیگران،شخصیتبادیتباخود،شخصیششخصکشمکو

مع و قواعد تمام و اجتماع شخصیارهایبا و بایآن ت

 عت.یطب

 .18ایگلتون،تری؛ص .53

 .14همان،ص .11

 .14همان،ص .15

 .11همان،ص .11

 .85،صهمان .18

 .55معصومبیگی،اکبر؛ص .14

11.  احمد؛ قطعههایترانهشاملو، در»ایازشعرکوچکغربت،

 «.بستاینبن

 همان. .15

 همان. .1۱

13.  مَزلو هَرولد )آبراهام  Abraham (Harold):انگلیسیبه

Maslow). (53۱1ژوئن3درگذشته-5313آوریل5زاده) 

نظریگرایانسانروانشناس برای امروزه او بود. هآمریکایی

انسانی» نیازهای مراتب مزلو)اش«سلسله شناخته (هرم

 گراروانشناسیانسانچنینبهعنوانپدرمزلوهم.استشده

می  .شودشناخته سال در 5314او و»کتاب انگیزه

 .رادربارهنظریهسلسلهمراتبنیازهامنتشرکرد«شخصیت

 Hierarchy) نیازهایانسانیمزلو سلسلهمراتبنظریه

of Human Needs) معموالًبهشکلیکهرممتشکلاز

1 اینسلسلهمراتبازنیازهایطبقهترسیممی۱یا شود.

 و شده پایینیشروع طبقه میابتداییدر باالتر رودهرچه

پیچیده مینیازهای معرفی را انسانی ترتیبتر به که کند

نیازهایعبارت نیازهایفیزیولوژیکانداز: نیازهایامنیتی، ،

اجتماعی نیازهای نیازهای-عاطفی، و احترامی

 .فاییخودشکو

هر«نیاز»زلو،هراطبقنظریهم

پایین باشد،چقدر داشته قرار تر

تراستوبدونارضاینیازهایقوی

نمی طبقه باالترهر طبقه به توان

 .دستیافت

 
،«منظومه»گلسرخی،خسرو؛مجموعهاشعار،آوازهایپیکار .13

،چاپاول،ص5835بهکوششکاوهگوهرین،تهران،نگاه،

155. 

 .13ایگلتون،تری؛ص .81

.1۱همان؛ص .85

http://shamlou.org/?cat=49
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85_%D9%85%D8%B2%D9%84%D9%88
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B5%DB%B4_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 «مرگ عشق»یادداشتی بر کتاب  
 «سولمازنعمتی»؛«لط اهللشیرینزبان»نویسنده



 کشکول طنز

دارد؛دریاخوانیدرایرانسابقهدیرینهکشکولنویسیوکشکول

حتیطبهاکتابایننوع و شعر تا دعا از دارد وجود همهچیز

 کتابکشکولرا کسیکه همهخردیمسنتی. مطمئناستکه

جورمطلببرایخواندنوجودداردازقصهگرفتهتادعابرایدفآ

جنواشرار.

.زباننویسندهاردبیلیاستمرگعشقپانزدهمینکتابشیرین

 زیادی مطالب او از تامیاخواندهقبالً گرفته سیاسی مقاالت از

نمایشنامه و ادبی جمآنقدهای و شعر و حکایاتنویسی آوری

ستاآنطنزیهاقسمتکهبیشترینایقدیمیواینبارمجموعه

پرستاریازشانشغلوطنزترینقسمتماجراایناستکهایشان

نوع یک واقعی معنی به این و داستان. و نقد نه است بیماران

نویسیاست.سازیوکشکولکشکول

 ایندیدگاه با یکنوعمیرویمما کتابمرگعشقکه سرا 

کشکولیاستازنوعجدید.

ازسراشسندهینومرگعشقطبقگفته سفربسیارطوالنیرا

بقبالًعشقوالنهپهلوانگذراندهتابهدستخوانندهبرسد.اسمکتا

مجوز برای بار چندین سرخ ثنای انتشارات توسط که بود اکبر

گرددانگاروهربارباچندینصفحهپیوستبرمیشودیمفرستاده

آن شود برداشته سطر این ندارد. پرداخت محل که است چکی

تماماصالحاتانجام سهشودیمپاراگرافحذفشود. و دوباره و

گرددونویسندهبرایولیبارآخرکتاببرنمیشودیمبارهفرستاده

آقایدریمعاونوقتارشاددرهنگامسفربهاستاناردبیلنامه

.اقایدریشودیموخواستارمشخ شدنتکلی کتابسدینویم

می لبخندی و بنویسیدیگویمزند جدید کتاب است بهتر :

ماریزیادیداردوقابلچاپنیست.عشقوالنهزهر

ولینویسندهشودیمپروندهکتابعشقوالنهبرایهمیشهبسته

 پا ازندینشینماز ناممرگعشقو با ودردولتجدیدکتابرا

 برایمجوز کتاباینبارفرستدیمطریقانتشاراتیایلیقدوباره

دو نزدیک ارشاد اداره در دوبماندیمسال پیگیری شروعو اره

وشودیمسالدوداستانکتاببرداشتهوبعدازحدوددوشودیم

 صادر رویشودیممجوز صفحه بیست و دویست در کتاب و

.شودیمظاهرهایفروشپیشخوانکتاب



قسمتاعظمکتابشاملدوقصهاستکههردوقصهدرسه

قصهپرغصهپهلوانرستموپهلواناکبر.درشودیماپیزودتعری 

آخرکارشبه اپیزوداولرستمبهدنبالچاپکتاباستکهدر

 قرنبیستشودیمگداییکشیده به رستمکه سوم اپیزود در و

سرشاندازدیمآمدهاستبهدنبالکاریابیاستبههرکجارو



سیاسیرستمراودرآخرهمنویسندهبازدوبندگذارندیمکاله

مجلس انگشتمیکندیمنماینده لوایح تمام زیر و،زندکه نان

.بنددینمدستمالکندینموسریکهدردخوردیمبوقلمونشرا

ازدواج او دارد کمدی و تراژدی بسیار قصه هم اکبر پهلوان

ودرآخرهمشودیمولیگرفتارزنبسیارحرافوناسازگارکندیم

اپیزودسومقصههماززبانزنپهلوانسرازناکجاآباددرمی آورد.

 نقل شودیماکبر ما هممیفهمیمو خودش از پهلوان زن که

استتراژدیهمیعنیهمین.زندگییکنفرتروبیچارهتربدبخت

بدوناینکهمقصریباشد.شودیمبهکلازهمپاشیده

کتابر قصه،ویطنزهایسیاسیکتاباستبیشترینبار دو

سیاسی داستان دو استالین با نشده منتشر مصاحبه و استحاله

برایاسمکتابکهبیشترینهانیاکاشاسمیکیازایهکهستند

نهمرگعشقکهبارتراژیکشدیمباررویطنزآناستگذاشته

دارد.

خودش که است مدیرکلی سرگذشت مورد در کل مدیر طنز

چپبودهواکنونمدیرکلشدهاستاووقتیبایهاگروهزمانیاز

جوابشودیمروبروشودیمپسرجوانیکهبهگرفتاریمشابهدچار

واینآخرینجمله:کندیمواوراازدربیروندهدیمسرباال

درانعکاسآیینهبهیادآوردکهاینقیافهشادوبشاشراکجا"

الیهبهالیهغبغشوقیافهشادوسرحالشبهیهانیچدیدهاست،

مانندقیافهاستانداربیستسالپیشبودهمانکهاوجلویماشینش

"سازمنفجرکردهبود.بمبدست

اکنونکهبهکردیمبلهکوشندهچپیکهخودشبمبمنفجر

همان به استتبدیل کلشده خودشمدیر گردشروزگار مدد

استاندارشدهاستبایکدرجهشقاوتبیشتر.

خوبازکاردرآمدهاشکودکانهطنزتوبهروباههمباوجودظاهر

زنیکهبهدست.استوخودقصهمرگعشقبسیارتراژیکاست

 عجیبشودیمپسرشسوزانده مقاومت با زبانو بر را او اسم ی

.آوردینم

ک است هجو یک آن انواع و ازدواج هقصه نوشتهای کاشنه

.کشکولیعنیهمینکهانواعمطالببرایشدیمنهچاپشدیم

هاراداشتهباشد.قهئانواعذا

کتابایرادهایفنیهمداردمثلنداشتنفهرستبرایمطالبو

نگارخودنویسندههمانطرحجلدکهعکسخودنویسندهاستا

کندیمرستمیاستکهبهقرنحاضرآمدهوباخوشخیالیفکر

کهدوبارهدورههمانپهلوانانسابقاست.

کشکولکهعاشقکشکولایبراینویسنده خوانیاستسازیو

 ■آرزویموفقیتداریم.
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 «راه آهن اندیمشک یها پلهعقرب روی »کتاب عرفی م 
 «نیاطیبهتیموری»؛«حسینمرتضائیانآبکنار»نویسنده

 

 ه قربان!کچ ین قطار خون میا از ای... 
امکهشجاعتبهمعنیآموخته:»گویدنلسونماندالفقیدمی

انسانشجاعکسی بلکهغلبهبرآناست. نبودترسنیست،

تواندبامیهکترسد؛کسیاستنیستکهازهیچچیزینمی

.«هایشمقابلهکندترس

یهاتمامصحنه»شود:یآغازمیانجملهیباچنیرمانیوقت

رمانیا استیواقعن واژه« با مواجه مخاطبدر وآنچه ها

یخیمحتاطانهازتاریجزعبورتواندانجامدهد،بهیهامصحنه

امک چهمیارکاندستکه جرحندارد، حاالیو باشد؟ تواند

مربوطبهیواقعیهانصحنهیداینکتصور

باشد؛مربوطیانسانیوفقدانیملیرنجش

آن جنگ. روابه با ازیغیتیهم رمعمول

بهیسرباز هدا»نام یتیمرتضا درک« ه

قطاریا اندیستگاه خاطراتکمشیدر

نظام خدمت مرورفهیوظدوساله را اش

عکیم در حالیند، استکن نگران ه

هدورانخدمتکاستیندرحالینند؛اکرشیهادستگدژبان

پارهحساباوراهیهابرگهتسوازدژبانیکیتمامشدهامایو

بنابراکیم فراریبراکیچمدرینهیند؛ گذاشتنبر یصحه

نبودنشندارد.

ایهاچنگکبزرگیدستشبودوهرجاکهکپهیکیازدژبان
کردایکهپرپشتبود،چنگکرافرومیدید،یابوتهخاکمی
درمی میو فرو درمیآورد؛ و میکرد فرو گاهیآورد. و کرد

می نعره سربازی آی!...»زد: باال« زور با را چنگک دژبان و
میمی پا دستو کهتویهوا را سرباز و میبرد انداختزد،

می ناله صدای کامیون داخل از کامیون. صدایتوی و آمد
.شکستههایقرچاستخوانقرچ

دشدهاست،یهدرجنگشهکدوستمرتضا«اوشیس»حضور

ییهادرلحظهیشودوحتیتحسمیروایهادرتماملحظه

راباهاآنیاریدوبسنیواسطهرفاقتاهبهکمینهستیشاهدا

م اشتباه ایگیهم و نهایرند در امر ین به منجریگانگیت

یم انتهاکشود در مرتضا شهیه خودشرا معرفیرمان ید

ند.کیم

«مالکدامگروهانی؟»
آهستهمی را باتوم بهشدژبانسر او بهستونیکه تکیهزد

دادهبود.


«شدم!دشیشهشششمممن...»

درگ با روایذهنیهایریمرتضا غیتی، ارائهیرخطیمتوهمو

سورئالکالذهنوسبیسمتسرمانرابهیهفضاکدهدیم

بازیسوقم تصاویزبانیهایدهد. اینیرواقعیرغیو به نیز

نیندقینندواکیمکمکانیجر هکاستیتوجهقابلتهکقاً

نخست جمله مقابل در را یخواننده مکن قرار دهد:یتاب

«!هابودنتمامصحنهیواقع»

« خبره. چه تو اون بدونی لشکراگه فرمانده هستن. همه
هفت، و هفتاد لشکر زرهی، تیپ فرمانده یک، و بیست

فرمانده هایقدیمیهمشونسرلشکربابایی،سرتیپفالحی...
حاجاومده جهاننکمک. آرا،کاظمرستگار،

«ابراهیمهمت...
«مگهاونشهیدنشده؟»
خیلی» شهیدهاییچرا همشون اینجان که

 لشکر فرمانده دانش،شدن. موحد ده،
و بیست لشکر فرمانده فکوری، سرتیپ

خیلی باقری... عباس حاج همهفت، ها
شهید قبلاز ببیناینسرهنگه گوشکن، شیمیاییشدن.

«هاگفته...شدنشچی
ازنوزدهفصلهکاندیمشکآهنراهیهاپلهرمانعقربروی

تشکیلشده ، عراقرا جنگایرانو بازگوروایتمتفاوتیاز

روکندمی کیردیکو ضدجنگدارد. مرتضائیانامالً حسین

یینمامستقلوتازهبهمقولهجنگ،ازتقدسیبانگاهآبکنار

 صحنهیهاشهیلکو با مخاطبرا گرفته فاصله ییهامعمول

میغ مواجه انتظار کیرقابل بهتر عبارت به حسینند.

یاش تازهکیات،فضایباپرداختنبهجزئمرتضائیانآبکنار

هتازهوشاعرانهاست.کندکیجنگفراهممیازحالوهوا

انسانینفضا،فضایا رفتارهاویواقعیهامواجهبا با است،

ایواقعیهادغدغه با ک. گرمازدگهاآنثر بوده، ویترس

واشتباهبودهو...یبوده،دلتنگیماریب

دید» چشمشکهبهنورکمعادتکردشمسوهوشنگرا
نزدیکصورتشانکهرویتختتویبغلهمخوابیدهبودند.

همبودوشمسدستشراانداختهبوددورگردنهوشنگ.هر
.«دوزردوالغرومردنیبودند

ای

دژبان از بزرگییکی چنگک ها
ایخاکدستشبودوهرجاکهکپه

بوتهمی یا پرپشتبود،دید، ایکه
فرومی آورد؛کردودرمیچنگکرا

 .آوردکردودرمیفرومی
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هاییعکسسیاهوسفیداززیربالششبیرونزد.چشملبه»
.«دخترقشنگبود

رو» کمشیاند آهنراه یهاپلهیعقرب حال« شککدییدر

عنوانیچن ین راوکست فضایه ارتباطخوابییدر از گونه

واقعابوسک و برمتیها پرده دیها خوابیدارد. دنعقربدر

نرمانیعقربدرایومرگاستوهرجاردپاینشانهدشمن

شود:یستهمکتشینخوابوواقعیبیشود،مرزیدهمید

میطرفیآنمک» باتوم با کُناریدژبانی کنار تویتر کوبید
کوبیدتویسرسربازیسرسربازیکهبهزانونشستهبود،می

کوبیدتویسرکوبیدمیکوبیدمیکهبهزانونشستهبود،می
سربازیکهرویزمینافتادهبود...خوناززیرکالهسربازراه

هاباالآمدورویهاوازپلهرسیدبهپلهافتادوآمدآمدآمدتا
و خورد تکانی عقرب متوق شد. او پای جلوی چهارم پله

.«جلوترلبهخونایستاد

پرازحضوری میهدررمانتوصکیازدهجنگیفضا شود،

ییهامردهیهدربرزخهستندوپرازردپاکاستییهازنده

تک ترسیلکه گر  و بهیزهایها نامشخصکششان، رهایل

ایم نهاکنیشود. در زندگکتیه ایتوجیدام نارضایه یتین

 یاستو آکا مرگ، انسانیندهیدام هموهوم زیچچیهاست.

موقعبه توصکیتیجز میه اهمی  زخمیشود ندارد. یهات

رونینند،ازاکینمکیکشانراتفانیوقرباناندتفاوتیبجنگ

رد.کتوانصلحینمیچجنگیباه

باردار که درختیایستاد صدایانفجاریآمد.زیر یکهو بود.
تپتپافتادنخرماها بعدصدایشرشرآمدو نخللرزید...
همچنان نخل و شد، خرما از پر دوروبرش پایش... کنار

■لرزید...می
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 «روز در گذشت»داستان به  ینگاه  
 «افروختهعلوی»؛«بهمنبابائی»نویسنده

 

 !شود یمم داستان ک مکه ک ی، داستان«روز در گذشت»

هگستریناشر:مهرگاندانش،سا،یسنده:بهمنبابائینو

تومان51111مت:یق،5834نسخه111شمارگان:

یازسویبهتازگییبهمنباباینوشته«روزدرگذشت»

داستانشاملششفصلِینشرسا هگسترمنتشرشدهاست.

 نا باشدیمختیریکناهموزنو نظر به داستانبارسدیم. ،

جهشکیبرش و یوتاه از یانگارهافته آغاز .شودیماسارت

پردکیشخص پس در هه ای انتظاریخویگذشتهاز ش

.کشدیم

»با:یشخص همکچیهاشیرخط رویآوای تا یزان

خرمالپ بورِ ییهاش. رویک. بود خورده فر مو یدسته

رویشانیپ پا نیش. بود. انداخته خالکمیپا پاچهیتروبرو .

یورتراگشادچارخانهبهپاشدوچندقدمآن یهاخانهستاد.

(«.5)کردندیمراهنشجاعو یپیخسته

.وآنچهماازکنندیمقرابازگویازحقایاخاطراتبخشیآ

یگذشته به خود یدور بمیآوریماد رساتریراسته. نیزبان

برایش زبانیبیوه است. زمان روکیان خطوطراستویه

 پکمشخ  یاغذ واژهرودیمش به واژه و همپا خواننده .

 دنبال را مسکندیمداستان طراحی. رایشدهیر مولوف

کندیمیسپر پسهاگره. پاندازدیمرا اوجورودیمشیو .

هیوباالتهاباوگرخنددیمسندهی.بالبخندنوردیگیمفرود

.گامبهبخشدیم،حوصلهشدیاندیمانبهآنچهی.درپاکندیم

یازخوانشخویناشیگامخرسند مزمزه اکندیمشرا نی.

سنتیافتیره یاست در معمول. گذشت»و در روز چه«

داستانافتدیمیاتفاق ذرهی؟ پس روندرودیمذره دایپی.

ین هاتیشخصست. گورند. و بازهاتیرواگم خُرد خُرد

بههمپشوندیم یهمههکنی.شگفتااندافتادهکوستهوتی.

شودیمتابراکنیایهمهناست.انگاریداستاندرواقآهم

ست؟یرد.اماآنجملهچکجملهخالصهیکدر

گذشت» در فراخ«روز بسترِ تمامکستای، از ویقیه د

.درفصلدومزدیگریمتیروایایمبردنکحایذهنیبندها

نوک با هسندیتاب خای راویدر یال .میشویمهمگام

نونشدستوکشِروزگارِایاردرتشویهدورازدکیاسندهینو

داستانپسیههرآندرذهنراوکایهزند؛وگذشتیپام

پ یو شودیمش خواهک. را قصه داستانِیدام خواند؟ م

ای؛زدیگریمیدرپیهازخودشوخاطراتشپکایهسندینو

یاکح ذهنکییهاداستانتِ از فراموشیپیسندهینوه و ارکر

یمواجهههباکنیز.درستایگریبرایراهیودرپاندخسته

رویب با اماینویذهنیدادهایواسطه دشوار چند هر سنده،

کیاند گریزهیغربه راویزبانْ پمیشویمیکنزدیزِ رمردی.

 گذاشته را جستجوخانه در و هخانیاست پیدای شیگر

خانرودیم ه. تاای آنچه با ناآشنا و دور درکبس نون

شیهاداستان با همگام است. هنهْکیهاتیشخصنگاشته

مروریهاکوچهوچهپسک پ.کندیمشهرتازهرا شیپسو

شاکندیم معنای. به یید جانهانوشتهبرسد. سرش در

رندیگیم دیکی. »یگریپساز سایع. تنگنا« اناتکامیدر

 مخدوش دخترششودیمزمان و یناز». آ« به ندهیهرگاهْ

فرداشدیاندیم اوداندیمواوچوقتنخواهدآمدیههکیی. .

آنخواهدیهخودقربانکیشینمایصحنهی.روکندیمیباز

به را ما آنچه ،کندیمیکنزدهاتیشخصنیایخاطرهشد.

شگفت وراکنجاستیایزباناست. زبانیه و جمالتساده

چیژهیو چیدرجریزیاثر، دنیدرستمثلدیزیاناست.

ن.شناختنکساایهردنبهمجسمک،نگاهینقاشیپردهیک

یخطیکتیباچشمانبسته.آنچهروایقیموسیقطعهیک

ابد حصار از را بیمتن یخود است.یهمکشدیمرون ن

.دهندیمدرزبانبهخوانندهایهبُعدتازهجمالتازکیتصور

.واعتبارهرماندیماززبانجدایتاب،راوکازییهافصلدر

گاهکآشیگاهیک و درچهارچوبیبرمخاطبپوشیار ده،

.پاس اماآساندستشودیمموردپرسشواقآیتسنتیروا

فصلدهدینم در شای». دیا سرشمیسرباز« بهیبه زند.

م بمیسرش خودیزند زندگکیشکرد. عاشقکیند. ند.

شود...

آنقدربلندیباباموهایزکدختریک» هکبُلندبُلندبُلند.

گ بگیبشود بیریسشرا خودترا کبرجیباالیشکو ای.

(«.513اماجذاب)کیمککدختریکدهمیشا

م درستدر یما پا دستو تصوراتسرباز میزنیمان ای.

 راوکدرستدر متروینار پادگان ک، به یرا بامیآوریماد .

خ داالنِ از یعبور رو«سرباز»االتِ شاکبرجی، همبهی، دما

هرفتهرفتهبهکی.سربازمیشویمسندهالصاقینویسندذهن

یوداستانشودیممسربازکمکهکی.سربازونددیپیماتیادب

ک کمکه داستان اشودیمم و دنجای. اسلوب با ییرآشنایما

 یهاتیرواچون و یکهزار و رنگارنگیهاپردهشب
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بمیوندیپیمیرانیایاتورهاینیم خودزنیآیراسته. سرباز یا

!باهرآنچهدرمشتدارد.اسلحهزدیگریم؟آنسربازکندیم

یپیفلزیگرهدیشا قصیقصّهرنگِ تخکایهاوست. لیهاو

نوکندیم هرگزیو یرواسنده خُرده دریناالتشیختگرِ ست.

یکیآن»سندهاست.امادرفصلینویکسندهفقطینجانویا

واردشدهیگریسندهسرسازشداردوازدردینوییگو«در

داستان یاست. آغاز شودیمنو نوکشیاسطوره. از و ستن

نی.مضمونادهدیمبهباختنیخودرابهراحتیساختن،جا

 دلگرم رواکبخش است. پیننده دار تب و آهسته شیت

:میکنیمیشرابازخوانینمایکنباردستانی.ارودیم

اعصابشناندورشد.کردوسرفهکینگاهکیرمردچپیپ»

یکتحر بود. هانیاشده روشدیمجمآ آرامیتا صحنه

وقتیبگ یهاناخنیرد. سدیکشیمزنرا صورتاشرا یلی.

(«.114ر)یمربند.زنجک.بالگد.کردیمباران

رمردیپیک.اندتشنهجاودانهییگو«رمردهایپ»هکوآنجا

داستان.یخوانندهانگشتِششمدختر.چونیتشنه.یمعمول

سرخویهانیآست.یش،روپوشِنخانهیشِسیِپیگلدوز»

 با آبیطرهیکترمه. از تازه زییگرایدیبهسفیهنوز رِیده

آرنجیکهنهنور روتابستان. رد.عقبکنهجمآیسیهاشرا

تو.دیوزیمکیرد.ازپنجرهبادخنکدوبابهتفقطنگاهیشک

ا در پشت یدرختْ با بود. )یهابرگستاده نو... و صسبز

151.»)

پا یدر ما میمانیمان آیکو ایپرسش! داستانیکنیا

عاشقانهاست؟

ایهشدکرد.بهحالتخشککنازیرچشمیرزنهمزیپ»

وقت تا یماندند. تق و تق برگردد. هایصندلنور راهاچرا .

مانچهخاموشکمرفتهبودند.کمکگریردند.مردمدکروشن

)همان(.«شد.نوررفت...

پا بایدر پیان گفت راوید جغرافیداست شهریایبا

یعمارتهاومعماری خشتوبارویآشناست.توص«نیقزو»

یباستانیهاخانه نوسازک، و ساخت ازیهنه شهر، شده

ییآشنایفراسو خبر تعلق دردهدیمو شدن گرفتار از ،

قزویبادها ناگاه و پیگاه و ین در رفتن پسکاده وچه

سشیهاکوچه متروی. ملت طهماسبکنما شاه عمارت .ی!

جابریکعاقبتبهمیرویمهکنداستانازهرجایدراییگو

همچونمیگردیم معلومکداستان«ریپیسندهینو». ههنوز

آ خوینشد سفر از یا یشبازگشت نه؟! خ»ا سپهیبه «ابان

ابانسپه!ی.خمیرسیم

رو هر ذیشایبه جملکد هر نوکای یه درکسنده تاب

ازتاملنباشد:یشگفتهاستخالیخوینوشته یتوص

داستانیا» داستانِ داستانخواهدیمهکاستینداستان،

«.تواندینمنباشد،امادرآخر

د عبارت جایبه هر از یایگر، داستان بهکن شروع ه

هکشیجاکوتاهرمیاندادهراازدستیزیم؛چینکخواندن

بهدستنخواهیزیمچیشبرویپ ایرا و بهیمآورد. نخود،

یجا یایکتواندیمخود وارد داستان مشخ به ند.کراد

کیرادیا بر نوزادکیشالودهه چون است. سوار یار

ترحمخارق و یبرانگالعاده چون یناز»ز! انگشتک« شش ه

آ یدارد. ینویخواستهزیننیاراستیبها .باشدیمتابکسنده

:نقلقولییتنهایتجربهنیتردهندهانکشِتیرویعنینیا»

«.سندهیازنو

ایرو ادبکیاندتوانیمناثریهمرفتهبا اتیبهفراتراز

 نهاد. درخوریهاگفتهتابکگام جمالتقصار مندو قاعده

جایتامل خود در آنگونهیرا جهانرا است. بهمنکداده ه

یاندازهبهیینتاجایبهنشاندرآوردهاستواندیبیمییبابا

 یکشناختن بکسلکآدم، و یننده و است! یحوصلههوده

یسانک کطلبدیمرا براه کاندیهادهیپدییشناسایهنوز

دارند.یمهجانیاطرافشاننیهیما

ینو بهسنده، راستی نخستکآنچنان فصل در یه تابکن

آمده،معتقداست:

« باز»اگر پرده بگو« پشتپرده راز از آغاز یدر پرده»د،

 ■«.دبادبخورد!پردهْبَردار...ید.بایدبمویبا«بردار
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 «امین موسی وند»اثر  «بوی اشک»گزارش جلسه نقد و بررسی مجموعه داستان  
 


نشستنقدوبررسیمجموعهداستانبویاشکباحضور

وسینمادرکافهونبرگزارشد.داستانجمعیازاهالیشعر،

وبررسیاینکتاببهنقداینجلسهبهارهارشدریاحیمنتقد

پرداخت.

روی بیشتر نیستو بوطیقایی نقد وجه هیچ به من نقد

یمجموعهمحتواوفرماثرصحبتخواهمکرد.چیزیکهدر

هاداستانبویاشکبسیارموردتوجهقرارگرفتهبرخورداری

عالوه استکه روان و ساده نثری خوشاز نمودنبر خوان

شایانیدربعدرئالیستیکیکمکهاآنبهقراردادنهاداستان

.کردهاست

داستان عموماًهایمجموعه رئالیسمباًیتقررئالیستیو به

یک در کارور بار اولین را اصطالح این کثی نزدیکاست.

بهکاربرد.این51و11دورهزمانیخاصدرآمریکادردهه

البته استکه واقعیاتجامعه بیان برهنگیدر سبکنوعی

 خاصی زمانی دوره به همانشودیممربوط برای. که گونه

کهاینمکاتبمربوطشودیممکاتبادبیگاهیاوقاتگفته

هیچ مثال عنوان به است، خاص زمانی دوره یک گاهبه

دادائیسمیاسوررئالیسمراباآثارمدرنمقایسهکردتوانینم

یااینکهبیاییموفردوسیرادرقالبیچونپستمدرنیسم

کنیم. بویاشکیعنیبررسی داستان مجموعه تم بنابراین

عیبهرئالیسمکثی نزدیکاست.عریانیبیانواقعیاتاجتما

این بر تمیهاشباهتعالوه ریموندیهاداستانبسیاریدر

بوی مجموعه با مجموعهکلیسایجامآاو در ویژه به کارور

نسبتبهنمیبیماشک انتقادی و تیز و تند نگاه یکنوع .

مسایلجامعهدررئالیسمکثی وجودداردواینخودنگاهی

تعه با یعنیهمراه آورد خواهد همراه به هنرمند برای د

رعایت را هنر برای بحثهنر همانکندینمهنرمند در و

.دهدیممجموعهاولیکنوعهنرمتعهدرامدنظرقرار

اغلبشهریبودهوقشردانشجوو دراینمجموعهفضاها

نویسندهدرترسیمچنینفضاهاییمسلطجوانمدنظراست،

شباهت.کندیمعمل در بینفضاها تکرار دیدههاداستانیا

توانستهفضاهایمختلفیرادرقالبنشدهونویسندهبهخوبی

رئالیستبپروراند.

درمجموعهبهقدریدرخشاناستهاالوگیدگیریبهکار

 گاهیاوقاتبه رامیشویمنزدیکنمایشنامهکه اینامر و

دیالوگیتوانینم زیرا ضع دانست، از نقطهنیترمهمکی

تازهکاراست.بایداضافهکردیکیازیهاسندهینویهاضع 

شروعداستانبااستفادهازنویسیداستانموثردریهاکیتکن

کهچرامخاطبماسازدیمدیالوگاستزیرااینخودقالبی

بایدبااینجملهمواجهشدهوسپسواردداستانشود.

 بهیهاالمانهاداستاندر است شده دیده نیز گوناگونی

 یهاالمانویژه و زمان از استفاده مانند یهاشکستمدرن

مقاطآزمانیکهبهعنوانیکالمانپیشبرندهبهخوبیاز

تداعیکهیهاپلآناستفادهشدهاست.همچنیناستفادهاز

یکتصویرباشدگاهیکشخ وگاهیکحستواندیمگاه

اینیاحت از البتهاستفاده چندانآساننیستهاپلیرنگ.

اینرفتو خودموجبچندگانگیوپرشدرهابرگشتزیرا

 شودیمداستان این هاپرشاما وهاداستاندر نشد دیده

بهیدهندهنشان و صحیح استفاده از نویسنده یهاپلجای

تداعیاست

تکهبهحلگیریکدهایگرهگشاییاسنکتهدیگربهکار

بههاداستان.اینکدهادربعضیازکندیمبحراناصلیکمک

گره کدهای این استکه خوب چه است. شده داده خوبی

گشاییدریکسومپایانیداستاندادهشودتاتعلیقمناسب

راداشتهباشیموبااستفادهازکدهامخاطبداستانراپیش

بردهوکش وشهودصورتگیرد.

 گرهدر و زبانی ابهامات مجموعه نشدهاین دیده گشایی

 اینرا نقاطمثبتدرداستاندانستزیراتوانیماستو از

نویسندگانکتاباولیگاهابهخاطرریسکپذیریباالییکه

 از یهافرمدارند استفاده کنندیممختل  معتقدنداکثراًو

.کندیممتمایزراازسایرینهاآنپیچیدگیدرزبانوفرماثر

میان در که است موجی و نمایی فکر روشن نوعی این
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اشک بوی نویسنده اما است کرده پیدا رواج نویسندگان

 سادشیهاداستانمحتوای زبان با هرا اینای و پیشبرده

بسیارخوباست.

دوربینیوبدونقضاوتودخالتهاداستانراویدربیشتر

کندیماینعاملبهنویسندهکمکبردیمراپیشهاداستان

 ازشعارزدگیو دوریهاداستانایدئولوژیکدریهابحثتا

 واکثراًهاتمکند. مدرنیته و سنت تقابل است. اجتماعی

قبلنیزقابلتوجهاست.یهانسلارتباطمیاننسلحوانو

.اماپیشنهاداتیبراینویسندهاینمجموعهدارم

 کلی طور هستند.هاداستانبه کوتاه حجمی نظر از

گرهتوانینم رخدادهاست.هاآنگشاییدرگفتابترندزیرا

و روایت خرده افزودن و کار جای هم هنوز وجود ابن با

کنمیمفرعیو...دارد.منهموارهپیشنهادیهاپیتساختن

ندهد، راه نوشتنهیچگونههراسیبهخود زیاد از نویسنده

یهاپیت خرده و بسازد کاریهاتیروافرعی در فرعی

خودسانسوریو احتیاطو با آغاز از وقتیداستان بگنجاند.

در پذیری ریسک درعدم بیاید کاغذ روی نویسنده ذهن

 مشکل دچار را او هیچکندیمبازنویسی ما بنابراین .

داستانکوتاه در افزودنکلمه نوشتنو بلند محدودیتیدر

■داستاندرنهایتبایدداستانکاملیباشد...نداریمو
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 «پس از نیمروز هرزههای  حلزون»عناصر روایی در مجموعه شعر  بررسی 
 «یمرادغزال»؛«تسوتایواماریا»سروده



در5331شاعریاهلروسیهکهدرسال ماریناتسوهتایوا

یکیازنامداروشاعریاودرروسیه.آمدهبودمسکوبهدنیا

.رودیمایبهشمارشاعرانعصرنقرهسازترینکاربزرگترینو

حسن فریده توسط تایوا تسوه مارینا شعرهای زادهمجموعه

هایهرزهوپسازآنسهمجموعهحلزونوترجمهشدهاست

توسطشاپورداالنخیزران،مرواریدهایاستخوانیهایالابالی

است شده برگردانده فارسی به اینهمهالبته.احمدی ی

هاازنسخهانگلیسیآنصورتگرفتهاست.برگردان

،دانندمیقرنبیستمیدهیبرگزشاعرتسوهتایوارابسیاری

میانگرچه در آخماتوا آنا خود دیگر همتای به نسبت

است. شده شناخته کمتر ایرانی زمانالبتهخوانندگان در

دو وحیات مخاطبینشاعر میان در

چنینبود استروسنیز اخماتواه آنا .

و شهرت از خود حیات زمان ابرازدر

برخوردار بسیار مخاطبین احساسات

مهاجرتولیهبود دلیل به تایوا تسوه

پاریس سپس و پراگ به طوالنی

گذاشتو روسیهجا در مخاطبینشرا

اوائبزندگیصمحمایتنکرد.ادبیمهاجرنیزازاویجامعه

ممانند شدندخترشویزندانجرتطوالنی،هامرگفرزند،

یهاضربهشوهربهاتهامجاسوسی(بارانتیراعدام)درنهایت

و او کردسنگینیبه ازگرچه).شعرشوارد هم اخماتوا آنا

تسوهتایوادرطولزندگییولدچنیندراماننبومصائباین

در5345تااینکهدرسالپنجهنرمکردخودبافقردستو

روسیه یالبوگا درشهر کسی متاسفانه که کرد خودکشی

ششرکتنکردهومدفناوناشناختهباقیااکسپاریمراسمخ

و سمبولیک شعر تایوا تسوه که معتقدند: بسیاری ماند.

استآکمه داده پیوند به روسرا او.ایست بیشترشعرهای

عواط زنانهرادربرگفتهاست.

عمدتاًروایی"هایهرزهنیمروزحلزون"مجموعهشعرهای

درهمانطوروبکرهستنداستعاراتزیبامملوازتشبیهاتوو

کناربیان،استدالل،توصی روایتنیزجزءچهارمشیوهبیان

اوفضاسازی،تعلیقوساختمانشعر.شوددرکالمتعری می

شعرهایاینمجموعهنسبتاًبلند.بناشدهاستبرهمیناصل

شودچراکهماریناتسوهبودهوحرکتکندیدرآندیدهمی

پرداختهاستکهبسیاریمکانبهدقتبهتوصی فضاوتایوا

ویژهشعرسمبولیکروسیهمی توجهبهجزئیات.دانندآنرا

زنانهبودنشعرهایشیهایژگیوازدیگرتوانیمدرشعراورا

دانست.

ازرویشهرمهبرخاستشامگاهان»

شتافتندیمازدوردستقطارها

هایتابناکشقایقناگاهبرقزدمانند

گانهازمیانپنجرهرخساریبچه

مانندتاجیکهنیهاسایه

کشیدمدنیویجیغمییهاطرهآن

نفهمیدمدرایندمکوتاه

انگیزدمردهرابرمیمانیهانالهچهسان

دختریازمیانپنجرهتاریک

- گرفته ایستگاه در -نمایی

(53)شعررویارویصفحه

مشاهده باال نمونه در که همانطور

زمانمی همینشود و مکان طورو

اینشعروجودورنگدرحاالتچهره

درستمانند نویسندگانیاآنچهدارد.

کلماتهمچونکردندرعایتمیرئالیسمدرآثارشانشاعران

جانشینیویمحورها.اندشدهمیزانسندقیقیدرصحنهچیده

همنشینیکلماتبهخوبیرعایتشدهاست.

هستاشروزانهوزندگیبانان»

آنروزبافراموشی

–گونهکهدرزیرسپهرخواهدبودانهم–آنبودوهمه

دیگرمننخواهمبودو

هرکدامازآنمنییهابچهماننددگرگونیشدنیهستیم

کههیمهدراجاقهنگامیمیورزیمعشقبهوقت

می خاکستر )شود "شعر از تعداد چه دروناینهاآنآه

(14صفحه"افتندمغاکمی

درروایتشودیمتوالیمیانعناصرباعثوذکرجزئیات

این انسجامیابدوشایدبههمینشکلارتباطقواموشعرها

عمودیشعرحفظمی هنرروایتبهخودیخودیک گردد.

مهم بسیار زیادی شناسانهزیبایی امر تعداد معموالً است.

درزیبایی هایالمان از عملمیشعرشناسانه اینشوند.وارد

ایدهالمان شامل روایتها تسوههستندهایضروریساختار

تایوا کشدبهعنوانمییکواژهبهخوبیکاریهاتیظرفاز

هایهرزهنیمروزحلزون"مجموعهشعرهای
روایی" ووعمدتاً تشبیهات از مملو

زیبا استعارات هستندو بکر درهمانطور
کناربیان،استدالل،توصی روایتنیزجزء

 .شودچهارمشیوهبیاندرکالمتعری می
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"زمان"نمونه شدن"و خاکستر

آوردهرادرکنارهم"هیمهدراجاق

که اینکهاست بهاشارهبدون ای

بکند زمان درکوتاهی را آن تصویر

می ایجاد مخاطب ذهن تسوهکند.

بادهشعربهتایوادرشعرزیرباتشبیه

توانستهاستهمنشینینیکوییبیین

پیشگوییاودراینشعردرضمناینکهبرقرارکندهاواژهاین

پیوستاست.هایبعدبهحقیقتسال

چنانزودشعرهایمنگاشته»

شاعرمدانستمینمکه

ازچشمهییهاچکهدرافکندهمانند

ازفشفهییهاجرقهمانند

{}ودرادامه

قیمتییهابادههمانند

انتظاربکشندتوانندیممیهاسروده

تازمانشانفرابرسد

13صفحهزودشعرهایمنگاشتهچنان)

»

دیدودانشتفسیریویژگیخودراویهستندویزاویه

را نمود عامل باوساختاره؛ راوی که معناست بدان این ی،

شودولیباساختارهدیدودانشتفسیریتعری مییزاویه

گونه یک به مییتبدیل روایتی( )تیپ کهروایتی شود

.تواندداستانراروایتکندمی

گیریمعنایمتنتوسطمتوندیگرراشکلبینامتنیتاگر

تواندشاملاستقرا ودگردیسیمتنیدیگرمخودمییبدان

ارجاعدادن اگرتوسطمول یا بهمتنیدیگرباشد. خواننده

نظریبخواه به بیم باشینامتنیه هموارهیقائل متن هر در م

درشعرزیرهمسوجودداردکبرعتازداستانبهشعروکحر

ترکیبیزیباخلقبهامروزآنپیوندوبهداستانلوطاشارهبا

واقآنوعی در است. اینآشناییکرده آرایهزداییکهحضور

یشعررادوچندانکردهاست.زیبای

سراسرنمکلوطاستاینجا»

تانیخانوادگدرآلبوم

هابایدخودتانبسنجیدبچه

(«581شعرهاییبرایپسرم،صفحه)ادعایسدومرا

است. برده انواعراویدرشعرهایخودبهره از تسهتایوا

هاییراهاامکاناتوهمچنینمحدودیتهرکدامازاینویژگی

دیدودانشتفسیرییکنند.زاویهروایتایجادمییدرشیوه

را عاملنمود ساختاره؛ و راویهستند اینوویژگیخود ی،

دیدودانشتفسیریتعری یبدانمعناستکهراویبازاویه

یکگونهمی به تبدیل ساختاره با ولی روایتی)تیپیشود

کهدراینایتکندتواندداستانراروشودکهمیروایتی(می

راوییکتیپروایتینیستبلکهدارایلحنتوانیمشعرها

کهدرشعرهایکساناست.اینلحنراویاستواست

آمدیامچهخوبکردیبهدهکده»

سفیدایشاپرکسفید

تکهکردندکلباسمانیراتکه

درمیدانپارککاشتند

«اشبخشکیم.هیتودرساتامنو

کهبهشعرهایزیادیداردتسوهتایوا

چون وشاعرانی اخماتوا اسیپآنا

کهنمونهزیرمانندماندلشتامتقدیمکرده

بخشیازشعریاستکهبهاخماتواتقدیم

شدهاست.

غباریپاشیدیمبرجستیموو»

:آنامیخوریمصدهزارانبارسوگندبهتو

آهیاستشگرفآخماتوا!ایننامیاست

کههیچنامینداردزدیریمدرونژرفناییو

)شعربهیکزمینبرمیداریمچونگامبرمیگذاریمتاج

(«38صفحهاخماتوا

تایوا تسوه گمنامیهشاعریچگرمارینا امااستکهدر مرد

حسحاویوشعرهاییاودرگذرازترجمهنیزهمچنانزیبا

هستند نابی با شاعری هر شانخواندنکه الهامهاآناز

■.ردیگیم





 منابع:
ترجمهیهاحلزون .5 نیمروز، پساز نشرهرزه احمدی، شاپور

الکترونیکی





شکلبینامتنیتاگر معنایرا گیری
بدان دیگر متون توسط خودیمتن م

دگردیسیتواندشاملاستقرا ومی
ارجاع یا مول  توسط دیگر متنی

 دادنخوانندهبهمتنیدیگرباشد.
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 «حسین سناپور» اثر« دود»رمان نقد و بررسی  ی جلسهگزارش  
«ناهیدگرامیان»

 

ست اکار نقد تعریف وتمجید نیست، بلکه تلنگری "

             "برای بهتر نوشتن

34مرداد8یدرروزشنبهسارنگرهمکارگاهنقدداستان

راموردنقدوبررسیقرارداد."حسینسناپور"از"دود"رمان

 اعتمادزاده حسین کارگاه، سرپرست درییهانکتهنخست

رابطهبانقدوقضاوتکردندرمیانمحافلادبیمطرحکرد.

درجامع کهقضاوتکردندرمیکنیمزندگیایهویگفت:

فرهنگی محافلادبیو یا میانافرادمتفرقهنسبتبههمو

هاقضاوتبسیارشایآاست.دربسیاریازمواردپاس اینو...

 میدهینمرا منامروز اما خودمانخواهمیم. نقد کارگاه از

بهاینکارایهشروعکنموروشنکنمکهچراوباچهپیشین

سایراصالًرویآوردیم. با هستیم کارگاه عضو که تفاوتما

تکافرادمانرامتکوقتنیامدیهیچماافرادمتفرقهچیست؟

 و یسابقهمعرفی تصورشانیادبکار شاید کنیم. مطرح را

جمآایهعد میز دور افرادیرا از تعدادی ما که باشد این

وادعاینقدادبیدارند. اندخواندهکردیمکهفقطچندکتاب

خیر.ماباوسواسزیاداعضایکارگاهراانتخابکردیم.بهاین

 ایندوستانحدود از تن چند استکه81معنیکه سال

نقدادبیاتهستنددرجلساتیحوزهپیگیرکاروتالشدر

مسئول داشتند. شرکتفعاالنه شهرهایدیگر ادبیساریو

تدری حتی و بوده خودآموزش تعدادی داشتند. فلسفه س

نویسداستان چاپ کتاب و یبعض.اندکردهاند ازهاآناز

کتابخوانحرفیهاسال پیشینهاکثرایهدور وهستند. بوده

سالکارکرددراینکارگاهیاجلسات51ال3اعضاحداقل

کهارتباطمیبریممشابهدیگراست.پسبایکنگاهکلیپی

تنگاتنگاعضایکارگاه و خورده گره بسیار نقد، کتابو با

کهتئوریادبیاتداستانیراهاستسالکارگاهماارانیاست.

باکنندیممطالعهکردهوهمچنان نویسیداستانیهاسبک.

تکنیک نویسیداستانآشنایند. شناسندیمرا زباندانندیم.

اماهمیندوستاندرجلساتجنبیکارگاه داستانیچیست.

اندرحالمطالعه،همچنشودیمکهبهشکلخصوصیبرگزار

گیریهستند.براینباوریمکهدردنیایامروزوآموختنویاد

 دیگر گرفته ما دوران که شتابی با قدمتوانینمو آهسته

اهداف به رسیدن برای هم ما قدممابرداشت. تندتر ن

کههمهچیزمیانکردهوقتهمادعا.گواینکههیچمیداریمبر

تواندیمدانهستیم.بهراستیدردنیایامروزچهکسی



ادعایاینچنینیداشتهباشد؟هدفمافقطغنابخشیدن

 داستانی ادبیات کنارابه در را خودمان نداریم قصد ست.

 باال و کنیم مطرح رانویسنده دیگران نداریم قصد ببریم.

یابرعکسقصدنداریمبیهودهازنویسندگانتعری بکوبیم.و

داستانکوتاهابتداوتمجیدکنیم.روندکلیکارمانایناست.

.دوستانما،هممیخوانیم.چندبارهممیخوانیمیارمانرا

گاهازوهمنقطهقوترا.هیچنندیبیمنقطهضع داستانرا

نویسندهبی پایهتئوریادبیاتمیکنینمدلیلتعری کار بر .

.وبازهمبرپایهمیکنیمداستانیازکاریکنویسندهتعری 

اعتقاد میگوییم. را ضع اثر نقطه تئوریادبیاتداستانی

راس داریمکهاگرنقطهضع اثررانگوییم،نویسندهدرآثار

کارگاهشاهدقبلیجلسهموفقباشد.درتواندینماشیبعد

ازآقایاسداهللعمادینقد"جهانآشوب"آنبودیمکهرمان

در اما هستند. کارگاه نزدیک بسیار دوستان از ایشان شد.

حتیهمسرشانهمازنگارشحضورایشاندوستانکارگاهو

اینرمانازایشانتشکروقدردانیکردندونقاطقوترمانرا

بهامروزب تا ما بیانکردند. رشمردندوهمنقطهضع اثررا

آثارتعدادیازنویسندگانرابررسیکردیم.تنیچندازآنان

بهاینمعنیکهرمان درجلساتنقدمانحضورداشتنهاند.

این جمله از شد. بررسی و نقد نویسنده خود حضور در

فراسنویسندگ قاسمعلی آقایان، از باید ان اصغری،سنحت،

.ببرمنامسجادیمنیرقربانی،نسرین،هاخانمووحدتیناصر

آقایهمانندمحترمنویسندگاناینکهاستتوجهجالب

موردرمانبهایهویژتوجهکهکارگاهاعضایازعمادیاسداهلل

شانارتباطهمچنینو.کردندقدردانیوتشکر،اندداشتهبحث

با را همین ما و شد. هم بیشتر یعنیمیخواهیمکارگاه .

بتوانیمعلیرغماینکههمدیگررابهطورکاملقبولنداریم،

ولیبتوانیمباهمتعاملداشتهوهمدیگرراتحملکنیم.بی

ا بر که نیست راجهت کارگاه نام جمعی نظر یک ساس

فردگرامیاگذاشته"نگرهم" درکارگاهما حاکمنیستویی.

ارادهجمعیبرای هرکاریازهمهتصمیماتجمعیستو

ونکوهاشیهمابرگزاریجلسهنقدداستانگرفتهتابرگزاری

دارد.هاداشت باشدیجاهادروجود الزم که هم ی

.امادرآخربازهمتاکیدکنم،میریپذیممانراهماشتباهات

ستبرایبهترانگریکارنقدتعری وتمجیدنیست،بلکهتل

 .نوشتن
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رمانحسیناعتماد با رابطه سپسدر گفت:"دود"زاده،

 از یکی سناپور ادبیاتیهاتیشخصحسین معروف

حتیداستانی یکیازتوانیمست. او گلشیری، از گفتبعد

هیچنویسندگانماست.ولیباهمهایناوصاف،نیتربرجسته

 رمان وقتی که ندارد نقطه"دود"دلیلی اگر خواندیم، را

نک مطرح داشت میبایم.نضعفی ازصراحت من که گویم

از بسیاری که همچنان لذتبردم. بسیار رمان این خواندن

 حال بردند. لذت هم نظراتشمامیشنویممخاطبان نقطه

 ا.دوستانر

 د.نشستبهارائهنظراتخودپرداختنپسازآناعضای

مشکلمنبابهشته ونداد: خواندم. را اینرمان بار دو

داستاناست،بهاینمعنیکهدربعضیازجاها،عامیانه زبان

قسمتشودیم و کتابی. جاها بعضیاز در دیدهیهاو یهم

رابطهشودیم این در کتابی. نه استو عامیانه نه زبان که

 م.دارسوال

ازایهبتجر،ستادودرمانیاجتماعیابوالحسن سپهری:

شکلزندگیآدمیانبعدازانقالبدارد.حسامشخصیتاصلی

 روایت را آن خود که است بهکندیمداستان روایت این .

 تراوش راوی ذهن از سیال، جریانی متنکندیمصورت و

تابآوقتیاستکهماجراها،بدونزمان.دهدیمرمانراشکل

جاری فکر در باشد، شده پرداخته آن به قبل از که آن

شودیم زبانییوهیش. با حوادثرا آن، متناسببا بیاننیز

فضاوستهیپموجز، در را مخاطب ، عواط یی احساسو از

بهجاویهاالوگیدراند.بهکارگیریهمراهراویبهپیشمی

د که موقآ به سایر و راوی بین روابط برقرارهاتیشخصر

رمان،یهاآدمدرکنشوواکنشایه،بهنحوشایستگرددیم

.گرددیممفهومدرستیازآناستخراجمعناوتجسمیافتهو

کنندهودرماندهدارد.حسیکهتابهآخررمان،آغازیکسل

 ادامه استنباطابدییمداستان رمان مایه درون از چه آن .

پایهسستیبناگرددیم زندگیبر نظام وقتیبنیاد اینکه ،

 باشد، شیهاآدمشده ضع شوندیمدود مننقطه نظر به .

 در بهیشهیاندداستان نگاه یک با نویسنده است. داستان

دریافرادیگذشته مسائلسیاسیکه همچوناندبودهگیر ،

راپسازآزادیاززندانشانیزندگیهابینشومظفر،فراز

 گونه میندیبیماین رقم وزند.و آنکندیممطرح از

باآناهدافانسانیبهامروزوبهایناهدافضدشانگذشته

 رارسندیمانسانی تفکر این من نظر از که صورتی در .

سیاسیتعمیمدادوهمهینهیشیپافرادبایهمهبهتوانینم

 .رایکیدانست

باناهید گرامیان: نویسنده

 وازاستفاده خوب قوییکزبان

به مخاطب ورود راه توانست

کند. هموار را همانازداستان

را جمله این نخست صفحه

زنگتلفنبلندشد،تیز"میخوانیم

...و نشدنی رمان"تمام نویسنده .

زبانخوببهجایتوصی صرفبا

توانستبهترینتصویر روایتگفتار مخاطبسازیو به را ها

سناپوربانیحسانتقالدهدوبهفضایخالیخانهپیببرد.

 بهترین از مخاطب،تاثیریهاکیتکناستفاده روی گذاری

بهصورتاستفادهازجمالت یعنیایجازدرادبیاتداستانی،

سوپیشکردناجزایجملهکوتاهکوتاهوبریدهبریدهوباپ

خوانندهرویبهخوبیتاثیرتوانست–آورداولرافعلمثالً–

وکندیمثزمانحالراروایتحوادقدمبهقدمراوی.بگذارد

جاییکهبسیارمثالً.گرددیمبکبهزمانگذشتهبربافالش

 فرشید صحبتبا هنگام است، چناندرآن53صبرجسته

 خود وخیاالت شده مرورغرق را الدن با بودن خاطرات

کما؟کجایی؟رفتیتوپرسدیمکهحتیفرشیدهمکندیم

از نه برده، بهره عادی بسیار یکنثر از نویسنده اینکه با

ضرب از نه و کرده استفاده سلمبه قلمبه والمثلکلمات ها

تستکهجذابیاایههابهگونسازیو...ولیتصویرهااستعاره

 دوچندان قدرشودیماثر آن مخاطب با جاهایی در راوی .

.کندیمپردهبیانچیزرابیکههمهکندیماحساسصمیمت

رسدیممثلزمانیکهالدندرزیردوشآباست(.بهنظر)

یک همدر آن نبوده، موفق چندان داستان زبان جا

کودکمخت  تواندینمیکهبرایدرساگذاشته،یهادیالوگ

باشدساله1ال4 اما"دیگویمحسامبهدرسا11صمثالً.

رسادمورددرحداقلنویسنده"نه؟مگردانی،میاوازبیشتو

کند.توانستیم لحنکودکانهاستفاده ازهمینزبانولیبا

پردازیخیلیکمککرد.کافیستبهالبتهزبانبهشخصیت

51زبانالدندرمکالمهتلفنیکهباحسامداشتهدرصفحات

 از55و مخاطب جمله، چند همین در کنیم. توجه

همالتماسهمتوهین،همخشم،هم الدنیهاصحبت ،

طلبمحبت،وهماوجاستیصالوپوچیوبهبنرسیدنرا

ستکهتاحدودزیادیشخصیتاکافیهانیهم.وابدییمدر

 چیدمان بشناسد. را هاصحنهالدن حرکت بههاصحنهو

ستکهسرعترماندرجاهاییتندوجاهاییکنداطریقی

قاًیدقنظرمصحنهپایانیبسیارطوالنیشدهاست.به.کندیم

18 ص از 581صفحه و513الی کند ریتم داستان
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هکنندخسته کارای اوج اما مناسبدارد، سرعت و ریتم در

قسمتآخرکهمخاطبقاًیدقرماندردوصفحهپایانیست.

 د.شویمحسامقاتلشدهوبسیارمتاثرندیبیمناگهان

علت"دود"رمانآرش شکری: به سناپور حسین

وییهایژگیو زبان کارکرد شخ ، اول روایت فرم مثل

زمرهیهابرش در پیرنگ خط و داستان ساختار زمانی،

طبقهیهارمان مدرن تمامیشودیمبندی که چند هر .

بررسیحضوریهاالمان اینهمه با ندارد. مدرنرا یکاثر

درنگاهینقادانهیهامشخصهفقدان اینمتنرا مدرنیستی،

.فرمروایتداستانبهصورتاولشخ دهدیمبهآنیاری

یهاداستانفرمروایتدرنیترمعمولکهباشدمی(ی)منراو

چونهدف،نشاندادنهاداستانست.درایننوعامدرنیستی

من از استفاده است، خویشتنخود و جامعه با تعار فرد

 راوی رایج امکانفرم.باشدیمبسیار شخ  اول روایت

استفادهازمونولوگدرونیوواگویهرادراختیارنویسندهقرار

کاردهدیم و قدرتمند بسیار ابزاری نوعکه این در آمد

اینقابلیتهاداستان از دود رمان نویسنده اینهمه با ست.

عدم موجب حدودی تا که است نکرده چندانی استفاده

بینیشخصیتاصلیداستانوجهانیخوانندهبانگرشیآشنا

هایدرونیدرداستانبه.اثرچندانیهمازمونولوگشودیم

انگارفقطازلحاظظاهریفرممنخوردینمچشم راویدر.

ودرعمقوشالودهآنهماندانایداستانبهکاررفتهاست

کلودرواقآروایتعینیبهکاررفتهاست.دراینداستان

واتفاقاتخارجازهاقولکردنتعمدییکسرینقلاضافه

تعبیرشخصیازجمالتمارکسمثالًجانبنویسنده،متناز

از همچنین و گرفته صورت عامیانه و سطحی بسیار که

زندودربیرونمیکامالًحوادثپیرامونآنشهردارتهرانو

 رمان پایانندینشینمبافت به راجآ باید. نیز داستان بندی

هاست.درواقآخودرالودادترقبلهاصفحهاشارهکردکهاز

بافراهمشدنصرفاًورودیمصحنهپایانیداستانازاواسطلو

 د.خوریمتمامیشرایطالزمبرایشخصیتاصلیرقم

ایرج عرب: "دود"رمان جالبی نظرارمان از هم ست.

 نظر از هم و همبهطرحمسئله گیریکارفضایداستانیو

ساختارخوب.ازنظرطرحمسئلهایناستکهباانسانسرو

کارداردوبهوضعیتاوباگذرزمانوتغییراتزمانه،سبک

 کردن زندگی روش و کهپردازدیمزندگی، این ویژه به .

شرایطمدرنشهریپیشآمدهوانسان

چه که بداند را خودش تکلی  باید

هابایدبکندوچهکارهانبایدبکند.کار

ابزارهایشودیمترچهمدرنجامعههر ،

 اختیار در را مدرنردیگیممدرن هم اجتماعی روند تر.

شودیم سنتجدا شکل آن از شودیمو خاصیهادهیفا.

خودوضررهایخاصخودشرادارد.دنیایشهریمدرنبا

 و یهاقوسکش رسدیمخودش رمان این وقاًیدق. آمده

جاطرحمسئلهکردهاست.کههجوماینروندچهتاثیریاین

اینجاستکهساختارروا مناسبییبرانسانگذاشتهاست.

حسام شخصیت دید زاویه است. شده انتخاب وضعیت این

برایهمینانتخابشده،همتاثیراتبیرونیزندگیاووهم

آزادییگو.باتکردیگیمخاطبقرارروحورواناودرمنظرم

 طرحمسئلهرماننیترقیعمدر ذهنیتشخ فرومیرود.

ایناستکهدراینفضایبهوجودآمدهانسانباخودشچه

تکهرمان؟کندیم یک وضعیت14برداری این از ساعته

 ااجتماعی شده.نیتراهیسست. انتخاب هم وضعیت

.شودیمزمانبحرانوارددرنویسکارشهمیناست.داستان

زدهانتخابشدهاست.اینرمانهمازمنظریکانسانبحران

،امایکمیکنیمکهدرستاستپیشرفتدیگویماینرمان

دودچیزکمداریمو .کندیمهمانچیزاستکهزندگیرا

،درذهنمنوشماحرفدارد.هرچهشیهایدیسفرماندر

 ازمیرویمجلوتر ، کم زندگی روانشودیمصفای پریشی.

بی البته نظرسوغاتزندگیمدرن به است. رسدینم قاعده

کنددوارادردیهاالدنخودکشیومظفرهاکشتن حسام.

البته.داردادامههمچنانمسیرشوراهش.استنشدهراحت

رامغشوشدنیایاینونکردهبیرونیقضاوتهیچنویسنده

حسامواردیوانهعشقعلتاگر.استدادهقرارماروییجلو

ساختاریبایدجوابگوالدبه نظر از البته نیستکه نمعلوم

شخصیت اما ست. خطی ساختار که چرا همحسام باشد.

اینبااما.استآرامشدنبالکورکورانهورفتهسرشازمنطق

رانرسیدناینینشانه،رمان.رسدینمآنبهوقتهیچشرایط

استدادههم ،باشدراحتیوآرامشمآمنبایدکهمبلی.

درآنبخواباند.تواندینمفنرشدررفتهاست.حتی را درسا

 تکرار بار اندرفتهدرفنرهاکهشده چندین فنرواقآدر.

.رفتهدرکهستازندگی

شهریمحمد اسماعیل کالنتری: فضای در داستان

بندهایشخصیت زدو فساداخالقیو تهرانشکلگرفتهو

نام به دختری خودکشی به است، مظفر که داستان منفی

منتهیوبندهایاوالدنکهاززد .گرددیممطلآشدهبود،

این به الدن رفتن عامل خود که داستان راوی حسام

 را انتقامش مظفر، کشتن با بود، شده .ردیگیمتشکیالت

تجرب با هنویسنده خودای اجتماعی اندیشی دور و باال

تهرانراپیشاپیشدیدهبود،شهرباالیامروزیمناسبات که
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یهاوگمونولوهاالوگیدمدهوباآبهخوبیازپسداستانبر

.درکشدیمبهجایخود،خوانندهراتابهآخربهدنبالخود

چه راویداستان، حسام در استکه جایسوال اینمیان

وجودداردکهدخترانمتعددیدوروبرشهستند؟ایهجاذب

وهمسرشهمازاواوکهنهپولومقامداردومعتادهمبوده

 ت.طالقگرفتهاس

نویسندگانامروزمابایدمسائلامروزمامهدی فرج پور:

دیگرمسائلتکراریگذشتههمچونعشقو مطرحکنند. را

مرگو...رامطرحنکنند.یکیازمسائلامروزمارابطهجنس

هماستکهاینرمانرویاینمسئلهبحثکرده مخال با

کهدرایهاست.ازآقایسناپورمتشکرمکهمسائلیکجامع

ذاربهمدرنیتهاسترامطرحکرده.منسهمحوررادرحالگ

کردم. مشخ  رمان –فردیشناسیروانمسئله این

.خانوادگیوفردییهاتیشخص–اجتماعیشناسیآسیب

همه...والدنمادروزهرهوالدنو مهتابداستان،یهازن

چگونهزندگیکنند.همهدانندینمواندباختهمعناشکلیبه

کنندیمسعی کنند. یکیتکیه یکیخواهندیمهازنبه به

تکیه دنبال خودشان ولیمردان کنند اینتکیه هستند. گاه

.حساممسیریمینیبیمداستانیرادوروبرمانیهاتیشخص

بهاین تاجاراطیکردهکهاورا کهدرمنزلییجارسانده،

اورتبهسومکنکورکندیمزهرهحتیبهخودکشیهمفکر .

تمامکندولیاینطور بودسهسالهدرسشرا قرار استو

کهازدوردستیبردارد.اوایهجاداستانیکسکتنشد.این

 دور فقطاز اعتراضاتخیابانیدیدیمآتشداشتو در که

سینداشت،چرابهوشخصیتسیازنندیمدوستشراکتک

تعطیل؟ کالس گفتند دانشجوهایحتاو گذشتهیی که

 یافتند. راه داشنگاه به هم داشتند کهاصالًسیاسی دالیلی

 توضیح اوایندهدیمبرایدرسا نیست. شچیزمشکلگونه

وقتیالدنرابایحتست.است.حسامآدممتزلزلیادیگری

ول حالمردناست، ودر بهکندیماینکهدوستدارد و

پایانداستاندیآیمخانه آقایسناپوردر ابزاریکهیهمه.

انتخابایهداردمدرناستولیشیو –چاقو–کندیمکه

استپسامدرن جیبشدرراچاقوحسامکهبودآنبهتر.

رفتیموگذاشتیم قشنگخیلیجوریاین. بودتر رمان.

.کرداستفادهزیادیتصویریروایتازواستذهنسیال

مادرالدنرادریکجشنچگونهییبهزیباییرجادببینید

مادرشدرحالرق است.دیگوینم.دهدیمباتصویرنشان

دستدیگرشهواوردیگیمبایکدستشلیوانرادیگویم

.ازاینکشدیم.بسیارزیبااینصحنهرابهتصویرشکافدیمرا

 م.زیادداریافتدیمکهدرداستانمدرناتفاقهایینماقدرت

حاضراندرنشست،حسیناعتمادزادهیهاصحبتپساز

این ساختاری الگوی پیرامون توضیحاتی بندی، جمآ ضمن

این قدرتزباندر از باید چیز هر قبلاز وگفت: رمانداد

رمانبگویمکهتوانستهبرایمخاطبکششایجادکند.زبان

قویست. بسیار این. یعنی زبانشبردیپداستان با داستان

خوبشاستکههمانزبانگفتاراست.فعلآننوشتاریست

رادوبارهبخوانید۱امازبانآننوشتارینیست.شمااگرفصل

ذهناست.درکهسیالرودیمکهمرتببهگذشتهدینیبیم

اینرمان،پیشازگفتارحاکماست.یعنیهرچهکهبهذهن

بهسندهینوراویآمد،درداستاندیدهشد. ذهنیکآدمرا

پیشازگفتاررایهاکیتکنخوبیبهتصویرکشیدوبهخوبی

بهکاربرد.حدیثنفسهمدارد.واینیعنیاوجخالقیتکه

را داستان شخصیت ذهن بتوان نشانهانیایهمهگفت.

دهدیم را ذهن سیال سناپور، اینشناسدیمکه از جدا .

ستامسائل،اعتقادداریمکههرچندزبانداستانبسیارقوی

ضع  ایناثر تعری ییهااما باید چیز هر از فبل دارد. هم

 متاسفانه ایران در بدانیم. را بهیهاداستانمدرن ما مدرن
وسطورئالیستینزدیکاست.بهاینمعنیکهاولویهاداستان

گونهدراینبعضاًمدرننیست.امایهاداستانپایانداشتنمخت 

رنگاستمدرنکمیهاداستان.پیرنگدرشودیمدیدههاداستان

ست.نگاهیکیازدوستانایناکالسیکقوییهاداستانوفقطدر

ولیمنیهاداستانبودکه باشد. مدرنبایدزبانشاعرانهداشته

استکهشعرمی مگرحسامشاعر است. نثرحسام گویمایننثر،

خیلیتمایلداشتمکهیکیازهانیاگونهصحبتکند؟ولیجدااز

شناختی اینرمانبحثجامعه با رابطه اینکردیمدوستاندر .

داستان هر داستانجامعهشناسیست. داستان، نقدتوانینمیرا

 اینداستانرا اما اینگونهنقدکرد.توانیمجامعهشناسیکرد.

 نویسنده استایناستکه اینرمانوارد به دیگویمایرادیکه

زمینهسنتیدارند.وسنتهنوزبرافرادتحصیلروشنفکرانماپس

متاسفانهنویسندهمطلقگراست.روشنفکرانوکردهماحاکماست

چهد امروز که کشید تصویر به را هویتدادند تغییر که را یروز

 چنینیاینیگذشتهاینافرادکهیهمهیمیبگومیتوانینمشدند.

گونهاینایهگفتعدتوانیمجارسیدند.ولیداشتند،امروزبهاین

باید بلکه باشیم. مطلقبهاینمقولهداشته پسنبایدنگاه شدند.

درپایاناز خوببهکاررفتهدررمانیهانشانهنسبینگاهکنیم.

توانیمبایدبگویم،همچونفنردررفتهمبلکهبسیاردقیقبود.

بهزندگیتعمیمدادکهفنرشهمدررفتهوهمهچیزدودشده

ای ضمن است. ص در که 31ن مارکس از که ،آوردیمفاکتی

توانستیم هیچاتفاقیهم و همافتادینماینقسمتنباشد باز .

یهمهکهازخواندناینرمانبسیارلذتبردموازکنمیمتاکید

 ■م.کنیمشماکهبانگاهبسیاردقیقبهاینرمانپرداختیدتشکر
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 «از جمشید تا فریدون» داستان ،نقاشی 
 «امیرکِالگِر»

 

مرگ اژدهاکا  پرده چهارم:

 و بر تخت نشستن فریدون

مرگ » ی نگارهداستانِ 

 «ضحاک
پیشازآغازبازگوییداستان،بایدبگویمکهدرایننوشتار

دارای 1351که بدونشمارشبرخینامباشدمیواژه های،

کسان،تنهایازدهواژهآنیرانوبیگانهبهکاررفتهاست.بایسته

 روشن که بهشاناندیاست ما فرهیختگان و رایمندان و

خیزشیزنده خود نوشتارهای در سره پارسی زبان سازی

نه که را امروزین بیمارِ پارسیِ زبانِ و دهند نشان فراگیر

بسیارازواژگانباشدمیپارسیدریکهپارسیدریوری را

ریشهخانوادهوهمهایهمبیگانهبپیرایندودراینراهاززبان

زبانپارسی کردیومانند و میانه پهلویو و اوستایی های

هایایرانیبهرهگیرند.تاپوریودیگرزبان

فرانک، که رسید اینجا به تا داستان پیشین شماره در

او با وازدشمنیاِژدِهاکا ازسرگذشتش، فرزندشفریدونرا

آگاهساخت.

وشدهازفریدوندراینشمارهدرپیوستارداستانبازگو

 نگاره به نگاهی با ضحاک»اژدهاکا، گرفتِ«مرگ پی به ،

داستانپرداختهخواهدشد.

 ضحاک»نگاره مرگ » دسته شاهنامههاینگارهاز

سلطان»بهدستم5181تهماسبیاستکهدرمیانهدهه

«محمدنگارگر برنوشتارکِ بنا تحلیلنگاره»کارشدهاست.

گ کنشی اساسالگوی ریماسمرگضحاکبر نگاشته« که

«دکتراشرفالساداتموسویوگیتامصباح»شدهبهدست

کهباشدمی شده بازگو کوهستانی فضایی مرگضحاکدر :

«مرگضحاک».نگارهدهدمیبنیانِداستاندرچکادکوهرخ

خرسنگ)صخره( همراه به که بوده بیضی چیدمانی دارای

اِشکافی)غاری(یدهانههایسختوبرهنهوآسمانتیرهو

درکوهکهاژدهاکادرآنآویختهشدهاست،حالتپویاییرا

 از را نگرنده نگاهِ که آورده پرتوکژینِهایشخصیتپدید

بهسمتباالکشانده، کوهپویه)حرکت(داده، )فرعیِ(پایینِ

 پایان به اژدهاکا و فریدون به بهرساندمیتا نگاره این در .

باسهبخشساختاریروبروهستیم:لحاظبخش بندیفضا،

درون به کاوش و پویه و است کوه پایین که یکم: بخش

 آغاز آنجا از ازگرددمیچارچوبنگاره گوناگونییکسان با ،

پراکندگیآخشیگان)عناصر(؛بخشدوم:کهآخشیگِ)عنصرِ(

بنیادینداستانیعنیمرگاژدهاکادرآنجایداردوچکاد

واشکافیدرآنگذاراندهشدهاستونزدیکبهجملگیِکوه

بخش که سوم: بخش است؛ پوشانده را نگاره باالیی نیمه

نگارهاستوبخشکوچکیازنگارهرادربر باالییوآسمانِ

زبردستیاستادان با است. هیچگسستیمیاناینایهگرفته

 بخشدیده میانیشودنمیسه و چینشبخشپایینی در .

کمکگرفتههاخرسنگالیدرالبهاپیکرهنگاره،ازباشندگی

سوی در میانی اسب در سپید رنگ بکارگیری است. شده

آندرکاله چشمرایپویه،هاپیکرهراستنگارهوپیگرفتِ

ازکندمیدرنگارهبهسویباالوبهسویاِشکافراهنمایی .

راستای خنیدستهیپویهسویدیگر، یاگروچوبدستیسازِ

اسبجایدارد،نگارهرابهسویهایدستهکهمیانایهپیکر

نشانهکندمیدرسویهراسترهنمونایهپیکر با کهآشکارا

دست،نگاهِنگرندهرابهسویاشکافوتصویریکهدرآنرخ

،راهمیراند.دهدمی

ساختار درباره کوتاه )توضیحی( اِزوارشی از پس اکنون

:پردازیممیه،بهدانهوداستاننگارهنگار

از و پدرش، سرگذشتخویشو از فریدون آنکه پساز

همهتن ونابودگریاهریمنیاوآگاهگشت، دشمنیاژدهاکا

.چنانکهبهآهنگِنابودیاژدهاکاشودمیدردوهمهدلکین

.بنددمیوکمربهویرانیدستگاهوکالتویگرددمیکوک

وبهداردمیاوراازچنینبیگداربهآبزدنبازامافرانک

 فرا گزینی چاره و کنونخواندمیخردمندی آنکه به و

شکیباییورایمندیبایدپیشهگرداند.
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از همچنان اژدهاکا سو، آن از

اندیشه دمی ترسفریدون و بیم

 گذاردنمیفرو او کهدانستمی.

بدین و است زنده هنوز فریدون

دِهشَت همواره )سبب(، آفریدار

خواهد سینه در خود با را وی

داشت.اژدهاکابرایدرپناهماندن

ایهازخشموکینفریدون،برچار

.فرمانورزدمیپرنیرنگاماازبنوپیپوچوبیباراندیشه

بارگارهش آراستن تختدهدمیبه بر خود و باشیندنمی،

آمدن گرد فرمانبه پیروزه. از معنایتاج( به اَپسری)افسر

 آنان از و راند می برخواهدمیموبدان دهند گواهی که

چنان شاهی او چون آنکه بر وی، دادگری و نیکمردی

راستی به مگر وی و گیتی، در نیامده بر نیکو و درخشنده

یاوبرایبراندازایهگامیننهاده،تاهیچبدخواهناراستیبهان

جملگیِ آنگاه و باشد. رانداشته گواهی این کشور بزرگان

پذیرشوبایستهنمایند.

هیچ اما سرنوشتدانستنمیاژدهاکا استتا نهانیده که

جوردیگریرخبنمایدواَپسروتختشازجاییدچاردست

است.کردهنمیاندازیگرددکهیکدمگمانآنراهم

 گزارگاهیذردگمیروزها کمینِ شکیباییبه فریدوندر ،

ودرهمینباشدمیشایانایه)فرصت(نیکوودراندیشهچار

روزهایچشمداری)انتظار(،فرمانبهساختگرزیگاوسربه

.واژدهاکاهمچنانبرایخوراکدهدمی5پیشهورانآمارتاپ

یهنرا،هرروزدوتنازجوانانمهایششانهمارانپیچندهبر

.دربارگاهاندخشمگین.مردمخستهوکشاندمیبهکاممرگ

اژدهاکاامادوتنبهنامهایارمایلوگرمایلباانبازیشهنواز

کنندمی)دخترجمشیدشاهکهگرفتاراژدهاکابود(آهنگآن

اندیشیدهودستکمهرباریکتنازفرزندانمامایهکهچار

برانند.پسبهآشپزخانهاژدهاکاراهمیهنراازدستاژدهاکا

مغزشانیابندمی آوردن در برای را جوان دو که بار هر و

،ایشانیکتنراگریزدادهوجایشمغزگوسپندیآوردندمی

.وآنجوانرستگارراآمیزندمیرابامغزآنبینوایدیگردر

بهدشتوکوهگریزدادهوبرایگذرانزندگیبهاوشماری

سپسکهدارایبخشیدندمیبزوگوسپند چنانکهایشانرا ،

                                                           
.آماردوتاپورامگذاشتهتاپوری-ایبرایآماردیآمارتاپراگزیده-5

 آمیختههارهیتنام هم در )تاری ( پُشتگاه درازای در که است مازنی ی

.اندشده

دست و خانواده و هگله همانای که نامیدند کُرد گشتند

دامدارانکوچندهباشند.

.گویندآهنگریبودهاستازمردمانگذردمیگاهیچند

در است. داشته پسرانجوانبسیار که کاوه نام اسپاهانبه

 اژدههاسالگذر گماشتگان بارهاییچند، در پسرانشرا اکا

،تااینکهتنهابرندمیبرایفراهمکردنخوراکمارانباخود

بهنامهایکارنوکواد)قباد(.مانندمیدوپوربرایکاوهباز

روزیگماشتگاناژدهاکاباردگربرایبردنواپسینپسرهای

آیندمیکاوهبهسراغشان .برندمیرادستگیروباخودهاآن.

 آگاه رخداد این از چون شودمیکاوه خشم به وآیدمی،

رسدمی؛چنانفریادیکهبههرجایازمیهندرخروشدمی

 بر سرافرازیهایجانو میهنپرستیو لرزه .افکندمیآزاد

کاوهپوستینهچرمینآهنگریشراکهبرپیشبستهبودرابر

وبرداردمیمیبرپاوچونپرچنهدمیوبرچوبیکندمی

وبهافتدمیوهمچونخیزابیپرخروشبهراهگرداندمیفراز

.آوردمیوفریادبرغردمیسانببریزخمی

ودرپیآیندمیمردمانخستهاماآزادهایرانشهربراوگرد

خروشانوشیلشکن.رودیپرسازندمیویبهراهورودی

 هایدانهاز با دریافتارِهاییدلآب از پر خشم، و کین پر

هایجانآزادیوگسستنبنددژخیماهریمنیازجان،پراز

بهسویکالتهاگامسرآمدهاززوروجوروستم.پسهمه

.آیندمیدژخیماهریمنیبهتکاپودر

درهمانهنگامفریدوننیزکهدرپیگزارگاهینیکوبرای

کهشنودمیاژدهاکابوده،چونبرپادِایهبهپاخاستنوگزار

تاپورستان پنهانیاز خودرا است، رسیده )ری( بهراگا کاوه

 بهراگا کاوهدیداررساندمی)طبرستان( با درراگا وکندمی.

.کاوهویرابهآغوشگویدمیپشتودودمانخودرابهاوباز

که.اژدهاکاسپاردمیوفرماندهیسپاهرابهدستشکشدمی

 مردمیآگاه سپاه پویه)حرکت( بهشتابسپاهیشودمیاز

درتواندنمی.امااینسپاهفرستدمیوبهپیکارباآنآرایدمی

برابرسپاهمردمبهفرماندهیفریدونوکاوهایستادگیکندو

.فریدوناینکخودرادریکگامیاژدهاکاآیدمیازپایدر

نابیندمی بس خروشی و جوش پا. مردم دل در گفتنی

گیردمی پشت به سپاه هایدروازه. اژدهاکا .رسدمیکالت

و ناشکستنی آهنگی است. بیهوده و بهره بی ایستادگی

 ایراندیده شودمیپیوندیناگسستنیمیانمردمانرنجیده

هم در آهنینیرا سیاه سپاه بهشکندمیکههر فریدونپا .

گذاردمیکالت رودمیوبدوندرنگبهسرا اژدهاکا هاآن.

.اژدهاکاتوانچیرگیبرفریدونبرومندشوندمیباهمگالویز

زمین بر را فریدوناژدهاکا ندارد. گرانکوبدمیرا گرز با و
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 اژدهاکا سر بر چنان هوشکوبدمیگاوسرش از وی که

.۱رودمی

چندیازجنگجووایهپسازآنفریدونبههمراهدست

بند به غاری در و برده دماوند کوه به را اژدهاکا بزرگان

.کشندمی

)نکته( شایه به اینجا استدر دربایسته گردد: اشاره ای

گوناگونآمدهاستکهاژدهاکابهدستفریدونهایبازگویی

 اهریمنوشودنمیکشته گماشته که فریدونویرا تنها و

کیوزادگانبودهاست،دراشکافینمادبدیوتاریکیودشمنِ

درستیغدماوندبهبندکشانیدهوزندانیکردهاست.بربنیان

هایپهلوی،درهزارههوشیدرماهازنسک«زندوهومنیسن»

و اهریمن از جهان رهانندگیِ هزاره سه از هزاره )دومین

دانشپزشکی در مردم زرتشتی( بینی جهان در دیومنشان

شندوداروودرمانچنانبهکارآورندکهمگرچنانچیرهبا

اگرچهبهشمشیرو نمیرند، بهمرگدادستانی)مرگمقدر(

دیوساناز کسیبیدینو اینگاه در کشند. دشنهزنندو

رویکینبهباالیکوهدماوندرودوسویاژدهاکاکندوگوید

اتوکهاکنوننههزارسالاست،فریدوندیگرزندهنیست،چر

اینبندنگسلیوبرنخیزیکهاینگیتیپرازمردماست...

در و تازشایستد به و بنگسلیده از را بند سپساژدهاکا

همانجاآنبدکاررایکجادردهانبردوخوردوگناهرادر

به را چارپایان و مردم از یکسوم و سازد گسترده گیتی

اینزمانآبوآتشوهمراهآبوآتشوگیاهتباهسازد.در

خداوند پس بنالند. و ایستند گله به اهورا درگاه به گیاه

                                                           
یمردمانهاجشننبردتنبهتنفریدونواژدهاکادرجشنیاز-1

 بندپیبابلدیده در ویژه میانشودیممازندرانبه در یمردمهاجشن.

نامکالًاین به دارد جشنیوجود مازندران، در سرزمینسوادکوه نیز و

 15جشن با برابر )طبری( تاپوری گاهشمار در ماه تیرماه13نوروز

 بدینگوباشدیمخورشیدیکهجشنپیروزیفریدونبراژدهاکا نهکه؛

نیروهایفریدوندرجایگاهسردسیریدمیلرزگردهمآمدهودرجایگاه

و گردیده برافراشته کاویانی درفش راست( )نی نهراسب سردسیری

تابالشگریاناژدهاکاکهدرکوهنیلبند)کهاکنونزنندیمسپاهیاناردو

فریدونبر،پیکارکنند.پسازپیروزیاندگرفته(جایباشدیمیکروستا

نویدپیروزیازالبرزکوهبهجایگاهجلگه اژدهاکاباافروختنافروزینهای،

 داده پیام مازندران نیزشودیمای گذشته سالهای همین تا آیین این .

است.ازآیینهایدیگراینجشنانجامکشتی)لوچو(میانشدهیمانجام

بهتنفریدونواژدهاکامردانوجواناندرآنروزاست،کهنمادنبردتن

درنیهمچن.باشدیم جایگرفته و مازندران در فریدونکنار شهر مردم

به و فریدونشاه از برگرفته را نامشهرخود دریایورگانا، یدانهکناره

فریدون» کهفریدونبهآنواردشدوکشتیویدرآندانندیم«بندر

جایگاهکنارگرفت.

و3گرشاسپ سکایی پهلوان ،

بر را زمین ایران نامور

سروشخیزاندمی ایزد3. و

گرشاسپ51نریوسنگ سوی

او تا زنند بانگ را او و روند

اژدهاکا جنگ به او و برخیزد

سرش بر پیروزگر گرز و رود

رابکشدوکیهانراازرنجوپتیارهبرهاندتاهزارهکوبدووی

آفرینشراباردیگرپاک55بهپایانرسد.پسازآنسوشیانت

 نگاره اینسو، از اما چنانداستانبه«مرگضحاک»سازد.

کهدرآنمرگاژدهاکاچیزیبیکندمیبندکشیدنرابازگو

دکتر»هایتهگفگمانشدنیوبایدیاست،چراکهبربنیان

؛فریدوندرایننگارهگزارگر)فاعل(«موسویوگیتامصباح

اژدهاکا فریدوننهخود کنشِ بنیانیِ )مفعول( گزاره استو

 اژدهاکا مرگ آفریدارهاباشدمیکه و رخدادها جملگی و

پیوندمیانگزارگر)فریدون(و )عوامل(بهسویانجامگشتنِ

آن)مرگاژدهایگزاره .شدناینپیوندباباشدمیکا(کنشِ

بهبندکشیدهشدناژدهاکا-5:گیردمیزیرانجامهاینشانه

)معنا دانه )به ی( گریز( زبانیکنارهاینشانه-1نبودنراه

ژرفای-8غاروپاییننگاره)بیانگرآشکارپیامدوفرجامکار(

 تنهایی( به آن از رهایی بودن ناشدنی )بیانگر -4اشکاف

 بههایشانهمارهای اژدهاکا کردن رهنمون )بیانگر اژدهاکا

 خوراکی مرگاگر هابدانسوی )بیانگر-1نرسد( غراّن ابر

                                                           
8- اینگرشاسپ فرزند و رستم بزرگ ثَریتَه»ی نام« از و است

اسبالغر»یدانهاوستاییکِرِشاسپبه دارنده پاژناموی« استو آمده

 تندیسزیباییکهدر تهرانجایدارد«میدانحر»اژدهاکشاست. در

همانتندیسگرشاسپاست.
)کیش-4 بزرگآیینمزدیسنا ایزدان و فرشتگان سروشیکیاز

ازایرانیان دگاهداری برای که است کنونی( زرتشتی ایرانیان و باستان

سامانکیهاندرکاراست.اوفرشتهنگهبانزرتشتیاناست.سروشنماد

.روزهفدهمهرماهدیآیمپیرویازاهوراوپیکوپیامآورویبهشمار

درایرانبهناماوست.
استو«نرسی»رسیودرپا«نَیریوسَنگهَ»نریوسنگدراوستایی-1

.باشدیمدرکیشزرتشتیانپیامآوروپیکاهورامزدا
و-5 سودمند دانه به ایرانیان( سپند )نسک اوستا در سوشیانت

بخش رهایی فراگیرتر؛ ای دانه در و است آیینباشدیمسودرسان در .

.پسدانندیمزرتشتیایرانیانویراواپسینرهاییبخشزمینوگیتی

 فرمانفرما آن بر نوینی سامان و شده داد از پر گیتی او وگرددیماز

 گسترده مهربانیمیانمردم دیوگرددیمدوستیو نیایشاو، و نماز با .

آشمو کهنمادگمراهیوبدپرستیودرو استخواهدمرد.اوازدوشیزه

کیارانخود)همچونمیترادرآیینمهرپرستی(وباکمگرددیمایزاده

بهنبرداهریمنخواهدشتافت.
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نابودکنندگیآبوهوایچک سختگذربودن-5اددماوند(

کوه)بیانگرنبودنراهگریز(.ایندستهازآفریدارهاایندانهرا

کهپیوند،چیزیبیگمانشدنیوسازندمیبرجستهوآشکار

.باشدمیبایدی)قطعی(

پساززندانیکردناژدهاکا،کاوهبهاسپهان)اصفهان(باز

بگرددمی پادشاهیرا فریدوندیهیم و سر برگذاردمیر و

 ازنشیندمیتخت پس خود گزاره نخستین در فریدون .

،بهباشدمیمیانساریوآملایهپادشاهی،تمیشهراکهبیش

 »گزیندمیپایتختیبر پایتختفریدون«دولتشاهسمرقندی.

به درآملبازگوکردهوآوردهاستکهآرامگاهفریدونرا را

باستانیآملدیدهاست.پیکرهسازهبلندیدرشهر

در و آمل نزدیکی در را فریدون پایتخت نیز فردوسی

ویشکایتمیشهبازگوکردهاست:

گذرسویتمیشهکرد51ازآمل

نشستاندرآنناموربیشهکرد

وی بهتختنشستنفریدوندرتمیشهمازندران، پساز

شوشهنوازوارنوازکهشایستهنگاهداریچیترهوبرازندهزای

رابههمسریبرمیگزیندکهسپسباشندمیافزایشدودمان

.گرددمیازآناندارایسهپسربهنامهایسَرموتوروایرج

وایرجازمادریدیگر.فریدوناندبودهسرموتورازیکمادر

بهایرجهایسرزمینپادشاهی سپاردمیمیانیایرانزمینرا

 ایرانراهایسرزمینو خاور و باالدستِهایسرزمینبهتور

سرزمینفرمانرانیتورراتورانترسپسباخترِایرانرابهسرم.

اندبودهایرانیهایسکاییزمیننامیدندکهمردمانشازشاخه

ومردمانسرزمینزیرفرمانسرمراسَرمَت)سرمها(نامیدند

                                                           
پساز-۱ است. یادشده بار نامآملدرشاهنامهفردوسیشانزده

نیزاندبودهفریدونپایتختمنوچهروجایگاهنوذرکهازنوادگانفریدون

در رویان مردمان از که کمانگیر آرش همچنین است. بوده آمل شهر

البرزک از است، بوده ازتاپورستان معروفشرا تیر آمل پیرامون در و وه

شد، یاد پیشین شماره در که همچنین آمل نام است. کرده در کمان

 آمارد تیره از باشدیمبرگرفته مردها»یدانهبه ایسکایی«. واژه آمارد

ونامآمودریانیزبرگرفتهباشدیماستوپهلویآنآمویییاآموییاآمو

گذشته در نیز ایران در سفیدرود نام همچنین است. تیره همین از

،باکوچهاپارسآماردویبودهاست.دستهایازآماردهاپیشازکوچیدن

 هانیسرزماز وارد ایران خاوری ورگاناهانیسرزمی دریای ای کرانه ی

باستانیآملبهاندشده بهپایتختی«میرانا»یدانهوشهر و نهاده بنا را

درانددهیبرگز آملپایتختترپسیهادوره. وپسازدوراناساطیرنیز،

اشکانیانازشهر اشکانیاندردوراننخستشاهنشاهیایشانبودهاست.

 )پارت( شاخهاندبودهپَرثَوَه از خود ها پرنی که پَرَنی، ایرانی تیره از و

رود»یدانهه)بهیپَرَدَرایهاییسکا فرا یا دریا ودستهایاز«(مردمفرا

 باشندیمداهه جایترسپسکه ورگانا دریای پیرامون و خراسان در

گرفتند.

 تا ازدریایسیاه شمالیهایکوهکهمردمانیسکاییبودهو

 پراکنده ازاندبودهکوپکاس)قفقاز( ها اوستی و ها آالن و

.باشندمیفرزندانایشان

ایرج خود برادر بر گزینشپدر، این پساز تور و سرم

 برندمیرشک را وی پنهانی تکی و نیرنگ با .کشندمیو

 آگاه شوم رخداد این از که بهگرددمیفریدون را ایران ،

 واگذار شاهنامهکندمیمنوچهر در است. بوده ایرج نوه که

 فریدون برادرزاده اوستا،باشدمیمنوچهر در منوچهر نام .

ودرجایی«نژادمنوش»یدانهمَنوشچیتَرهآمدهاستبه

 به آمده نیز چیترَه اَئیو مینویی»یدانهمَه نژاد دودمان«.

خوانده اورکنندهی»یدانهبهشودمیمنوچهردراوستااَئیریاوَ

ایرانیان پایتختی«. به را آمل فریدون، همچون نیز منوچهر

■خودبرگزید.
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 «دریا تراژدیِ» داستان ،عکس 
«مرضیهاسدی»؛«جانال.گانت»عکاس


.واقعیکامالًعکسیکازاستواقعینیمهداستانیکاین

اهمیتیکمترینازآنچههرعبارتیبهواسامیجزئیات،

مابقیواستنویسندهذهنِساختهوخیالیاستبرخوردار

...دردناکوتل استواقعیتی

برایانخانمبرایان،آقایازکهبرایانخانواده.بودبهاراواسط

گرفتندتصمیمشد،میتشکیلشانماهه53پسرجک،و

بروند5چیبهِرموسادرشانساحلیخانهبهمدتیبرای از.

بهبودندکردهفرصتکمترهاآنبود،آمدهدنیابهجکوقتی

بروندآنجا عاشقامانداشتزیادیسناینکهبابرایانآقای.

خانوادهکناردرصبحانهصرفِازپسصبحهرکهبوداین

وبپیچدسیگاریتمامحوصلهبابرود،خانهایوانبهکوچکش

وبنشینداشلهستانیصندلیرویپیرمردهامثلبعد

بههاساعتدهد،میگوشباخازموزیکیبهکهحالیدر

او.بودگیاهوگلعاشقبرایانخانم.بماندخیرهدریاهایموج

بدونشود،سرگرمزیبایشانبا درشبتاصبحازتوانستمی

.کنداحساسرازمانگذرآنکه

روزهایهمینازیکیتوانستمیاحتماالًهمروزآن

وبودندکارهایشانمشغولبرایانآقایوخانم.باشددلچسب

شانساحلیخانهازرسیدمینظربهکهنیزکوچولوجک

بودبازیمشغولبا درسروصدابیآمده،خوشش بعدکمی.

برخوردِازاوتجربهاولیناینورفتساحلسمتبهبا ازاو

ازباالترلذتیچهحاالوبوددا هایماسهباشلطیفپوستِ

برساندساحللبفشردهوخیسیهاماسهبهراخوداینکه

ازکهکوچولوجک.شوندمیترخنکوآلودک موج،هرباکه

دریا،هایموجبابود،آمدهوجدبهعظیمکش همهاین

بدندریاکهنکشیدطولیوشدهمراهجدیدشهمبازی

.برگرداندساحلبهرااوِجانبیوسفیدسرد،

آمده،کودکشانسربرچهفهمیدندوقتیبرایانآقایوخانم

ایندرمادریوپدرهرکهدادندنشانراالعملیعکسهمان

دهندمینشانموقعیت فریادوکشیدنجیغبهشروعهاآن.

کردندزدن عکاس(John L.Gaunt)گانتالجان.

اشساحلیخانهحیاطدرلحظهآندرکهتایمزآنجلسلس

باکرد،میسیرخودافکاردروبوددادهلمصندلیروی

رااشعکاسیدوربینسریآخیلیفریادها،وجیغشنیدن

:شدروروبهصحنهاینباورفتساحلسمتبهوبرداشت





وحالپریشانجوانِِزوجاینازعکسچندینلحظههمانو

.گرفتسرگردان

چاپتایمزآنجلسلسروزنامهدرعکساینبعد،روزصبح

بالفاصله.کردپولتیزرجایزهبرندهراگانتعکسهمینوشد

تندانتقاداتِوهاتحسینازعظیمیسیلعکس،انتشارازبعد

کهبودندعقیدهاینبربرخیمیانایندر.کرداحاطهراگانت

بودهغیراخالقیکاریدردناک،صحنهاینازگرفتنعکس

است بدونداردرالحظاتثبتوظیفهعکاسیکهرچند.

دالیلیازیکیشایدامادهدمیرخآنچهدرقضاوتودخالت

اوکهبوداینشدگانتعملرفتنسوالزیربهمنجرکه

انتظارنتیجهدروداشتخانهدرساله8دختریموقآهمان

باوکنددرکرامفلوکجوانِزوجِاینراحتیبهرفتمی

چنداندوهاآنبرایرافاجعهاینغمشان،عکسانتشار

.نسازدمسئولیتبیمادریوپدرازایچهرههاآنازونکرده

استکالیفرنیادر5314متولدگانت.الجان سالدراو.

شدپولتیزرجایزهبرنده5311 ارتشِهواییِنیرویدرگانت.

وکردهخدمتدومجهانیجنگدرمتحدهایاالت

استجانورشناسیرشتهالتحصیلفار  هایسالدرگانت.

کردعکاسیتایمزآنجلسلسمجلهبرای5333تا5311 او.

 ■درگذشت.111۱سالدر
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 بیتا عامری ؛«خواب»داستان کوتاه 

 پور ؛ بابک ابراهیم«عقده»داستانک 

 ؛ عاطفه بذرافشان«آلزایمر»داستانک 

 محسن فاضلی؛ «اسب غرولند»داستانک 

 پوراردوان فرج ؛«هامحله گل»داستان کوتاه 

 ؛ حمیدرضا مهرابی«روز برفی»داستان کوتاه 

 ؛ یوکابد جامی«زمستان گرم»داستان کوتاه 

 ؛ سونیا سمیعی«مرویدهای قرمز»داستان کوتاه 

 محمود خلیلی« همینه که هست!»داستان کوتاه؛ 

 ؛ پرنیان شفیعی«پیامکیمسابقه »داستان کوتاه 

 اهلل سیف؛ روح«زمانش که برسد...»داستان کوتاه 

 ؛ امین کمساری«خواساکبرو خاکشیر می»داستان کوتاه 

 ؛ فاطمه رمضانی«چیزی شبیه مگس در هوا»داستان کوتاه 

  آبادیمریم بالش ؛«زندگی از زبان یک دستمال کاغذی»داستان کوتاه 
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 «چیزی شبیه مگس در هوا» داستان کوتاه 
«فاطمهرمضانی»نویسنده


-  شیهاجورابنباید در نباید.صفرعلییآوردیمرا

.یدادیمفراریش

یکهودمیددیدمیکهوصدایشنازکشدوجیغکشید.

وسط رفت و پرید باال خانه دیوار روی از موش مثل

یکنقطهسیاهیدیدمکهاشیپکهدویدمبعد.هامزرعه

خانهاربابمثلمگسپرزدورفتتویهوا.یهایکینزد

چیزیچشمانم دیگر اما کردم بسته و باز بار چند را

ندیدم.

ماشاهلل کشیدم: توی...داد دردتبخوره

تنها منو بیا نرو... خونه... بیا مادر! سینم

همبذاریمتویانبار...نذار... با رو برنجا بیا

طویله...هاگوساله برگردون غروب وقت رو

دردتبهسینمبخورهماشاهلل...

ازآنرویزمینافتادمودیگرچیزییادمنیست.بعد

!رادرمیاوردیمردشیهاجورابنباید -

***

ایوانهمرسیدهیهایکینزدتا.آمدیمیادمهستبرف

پیشتررفتهبوددوتاخانهآنطرفاتننههستادمیبود.

 که موسا گل شوهرشآشخواستیمزن شفای برای

برفجوریباریدهبودکهانگارآنوقتبیفاطمهبپزد.بی

ازمردمنازدارمحلهقهرشگرفته. شبکنمیمفکرخدا

یلدابود.

صفرعلی!انگاریدرددارهمیادسراغم.یآگفتم:

گفتی:خاکبرسرتزن!حاالچهوقتزائیدنه؟

یکهابرفرابرداشتیوازمیاناتلچهیببلندشدیو

خدابیامرزگلموساساختی.باریکتاخانهتونل

 با تا کشید طول روز شبانه واتننهیک برگشتید

همانوقتدیدیدآن با هم را نافم بند و زائیدم تنهایی

داسرویایوانبریدم.

باتننه را گفت:غبچه و گرفت مرد...گلل موسا

کردن... چالش برف توی رو بیلوبیچاره عروس! پاشو

 کن کمکشوورت بپاشونوردار، ایوون روی از رو برفا

پایین.

افتادبهقوزکپاهایمکهچشممبابیلچهآمدمسراغت.

.انخونخشکیدهچسبیدهبودرویش

گفتم:صفر!نومبچهروچیبذاریم؟

تواآبدماغترامالیدیبهسرآستینکتپشمی

پسرهنومپدرخدابیامرزمماشاهلل.اگهگفتی:

کردیمننهاتکهداشتدستوپایبچهرابرانداز

.لیخاباشهزگفت:دختر

گفتم:نه!پسره...

بودمترمنازتوبچهگفت:چقدربیجونه...اتننه

توگاوخدابیامرزکلممدچاقبود.مثصفرروزائیدم.

کهماشاهللخوراکوخوردتمبدنبود...

راستی،نفهمیدمزناربابزاییدیانه؟

ستکبریقابلهروبردنبهایکهفته

سراشون.

***

مثلمگسکوچکیرفتتویهوا....

خانهارباب.یهایکینزد

بود. نیامده چشمم به شبخواب هستآن یادم

زنه.هاروآلمیوزائیبعض:گفتیماتننه

بچههاآل:گفتیم عاشقدختر زندهان.، رو دخترا

برن.می می بین از رو پسرا و :گفتیمذارن

آهنیه. گرز مثل خیکپستوناشوندندوناشون مث

مثلآوییزونه. میهابچه.نایوحشگراز ورو دزدن

بهترونمی تاباسرختخواب.ذارنتوجاشبچهازما

چهلشبچاقوبذاریزیربالشتت.

 گریه ماشاهلل دیدم شب شیصدا.کندینمیک

همخوابتوبچهخیسبود.یجاشدم.بلند.آمدینم

.شدیمآنگوشهداشتپهلوبهپهلواتننهبودیو

ماشاهللکو؟باهمانچشمهایبستهرو...ننهگفتم:

غلتیدوگفت: رفتهچهمیمنبهدیوار دونمعروس؟

بشاشهالبد.

رااززیرمتکابرداشتم.چاقودلمهریریختپایین.

تاریکبود.وانیارابازکردم.در

باتننه عروس! رو وامونده اون ببند زد: زورهداد

اینجاروگرمکردیم.

بلندشدیوافتادیدنبالم.اتننهازصدای

گفتی:کجامیری؟

جاهمهنیست.ماشاهللکردموگفتم:فانوسراروشن

شدهرفتهتویزمینصفرعلی!آبروگشتم.

دیدم یکهو صدایش نازک شد 
یکهو مثل  دمیو جیغ کشید. د

موش از روی دیوار خانه باال 
 ها. پرید و رفت وسط مزرعه
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نخوابونده ننو توی مگه نیست؟ که یعنیچی گفتی:

بودیش؟

بود. اتننهیهاگالش.برگشتمیادمهستگالشمپاره

...خوابوندهبودمش.چراراپوشیدموگفتم:

آمدرویایوان.اتننه

دادمبرسهدادزدم:یکیبه

کهدیدعینفرفرهرفتوهمهاتننه صورتگریانمرا

دستتویسرشباانگاربهخودشآمد.بعدجاراگشت.

گفت:یامرتضیعلی!نکنهآلزدتتعروس!زدو

...ماشاهللدادکشیدم:

همآمد.زنیکییکیآمدند.هاهیهمسا روگلموسا

قبلازاینکهبهآلزدهباشهتااگهبهمردهاکردوگفت:

چشمهبرسهمیشهبچهروازشگرفت.

دیگهازدستتونمیره.االو

 کردند.هافانوسمردها روشن را

دویدن.یجلو به کردم شروع مردها

آمدومراگرفت.اتننه

گفت: میریزن؟اینکارمرداست.کجازنگلموسا

بگیردتجیگرتودرمیاره.آل

رویگلوالیوضجهزدم.افتادمافتادمرویزمین.

رفتند.شانیهافانوسمردهارفتند...همهمردهایدهبا

نزدکیهایصبحبرگشتند.

ماشاهللراپیدانکردند.

***

ومویهآمدندیمدهیهازنتاچندروزسیاهپوشیدیم.

.رفتندیموکردندیم

عروس...مبرکق:گفتیماتننه بازمجووونی...نزن

میاری...

یهالباس ننوی وسط بود مانده .اشیاپارچهماشاهلل

.آمدیمدهلیصدا

اربابه.چله:گفتیماتننه میدنچهپسر سوری

امشب.

سومشزناربابکهنازابود.زن.اتننهخیرهشدمبه

هنوزبالغنشده.گفتندیمهمکه

خونبدنمریختتوی تمام کشاندمت.امچشمهانگار

سمتطویله.

!ایصفر!مرگمنبگومادرتالنگوهاشوازصفرگفتم:

کجاآورده؟نکنهصفربچموفروختینبهارباب؟

صورتم. توی زدی هستمشت رویپرتیادم شدم

رابازکردیوکتکمزدی.کمربندت.هاگوسالهکثافت

بزنصفر!منوبکشتادیگهبراتوننزام.بزنگفتم: با!

بهغیرتتون.ت بهعقلتون.ت ننتچاهمنوکندینصفر.

اتآمدوسططویلهوگفت:بازچکارکردیعروس؟ننه

اتننهدلمراخونکرد.برقشچشممافتادبهالنگوهایش.

.دیدرخشیمتویتاریکیشیالنگوهارفتبیرون.

***

.یآوردیمرادرشیهاجورابنباید

 زهواردررفتهیهالباسپانزدهسالبعددیدمیکیبا

.هاپلهآمدونشستروی

گفتی:اینغولبیشاخودمکیه؟

تمیزهامالبلندشدورفتسمتطویلهوگهدانی را

کرد.

کردم. نگاهش آبیاشچشمهخوب

ککومکداشت.صورتشبود.

ماشاهللصفرگفتم: این پیغمبر به !

ست.

ماشاهلل.بعداینآرهباپوزخندگفتی:

همهسالصافاومدهواستطویلهپاککنه.

گفتم: و گرفتم را کتت بهیقه صفرعلی!اتننهروح

ست.اماشاهلل

رفتیسراغش. و کنار بهنشیفپرتم و کشید باال را

وپرتشکردیراگرفتیاشقهیپشتازکارشادامهداد.

نگاهتکرد.هامردهمادرمثلبیرون.

زدی: قرمساقداد چه من خونه توی ؟یکنیم!

ناموس!بی

نزد. که نزد حرف کردی ماند.کیهرچه تمامماه

وخوردیمیکلقمهغذابعد.دادیمکارهایخانهراانجام

.بردیمخوابشهاپلههمانجاروی

 نبودی الیدمیکشیمدستسراغش.رفتمیموقتی

درشتچشمانشموهاش. بهمنزلکردیمرا .زدیمو

ماشاهلل. ازمثل خوشش همانباصفر.آمدیمنوازش

.اشیمکهایآبیوصورتککچشم

***

صفرعلی.یآوردیمرادرشیهاجورابنباید

 شدیدی باران هست محلهیتو.دیباریمیادم نازدار

پیچیدهبودکه:زنصفرعلیبهبچهاربابچشمداره.

رابهکمربستموکتچادرمخواببودید.اتننهتوو

راتنکردم.اتیپشم

ارباب. سمتخانه افتادم ازرفتم.هامزرعهبینازراه

ارباببویفسنجانخورشتخانهپریدم.هانیپرچروی

سراغش.  رفتم یوقتی نبودی م
الی موهاش.  دمیکش یدست م

و به  کرد یچشمانش را درشت م
 .زد یمن زل م
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رفهاپلهاز.دادیم برایدانستمینمتم.باال اتاق کدام

جاتاریکهمهتویتاالرخانه.نشستمکدامیکیزناست.

پشتدرآناتاقویکهورفتمگریهبچهآمد.یصدابود.

پریدمداخل.

تویتاریکروشناتاقبچهرادیدم.

 شیر بچه داشتبه که کوچکاربابدادیمزنی زن

رفتهیدانبود. رو رنگو سال و سن باایهکم که بود

دیدنمنشروعکردبهجیغکشیدن.داسمرابلندکردم.

سرا بچه.رفتم

کردندبهکتکزدنشروعچندنفرریختندوسطاتاق.

من.

دادزدم:بچموبدینسگپدرا...

شد. بلند بچه گرفتوکیصدایگریه را داسم نفر

.آتشافتادهباشدتویتنمانگارمحکمکوبیدرویدستم.

رویدیوارها.زدیمازمچبیحسبودوخونفوارهدستم

گرفتوکی سکوت را جا همه لحظه

بعداتاقراکاملروشنکردند.

 طلیعه گفت: ارباب ارشد ست...ازن

زنصفرعلی...

پاهایش زیر بودم ازافتاده دستم و

مچآویزانبود.

 با هراسان واتننهدیدمت داد و اتاق داخل آمدید

بیدادکردید.

رگفتم:بچموازاینابگیرصف

کنارتزدوآمداربابافتادیپایاربابومویهکردی.

من. یبوسرا  برنج انبار و رامیهاسیگ.دادیمتنباکو

ومراکشیدسمتبچه.شیهامشتگرفتتوی

ودستیچسبیدهبودبهبچهدوزنسوماربابرادیدم.

.کردیمگریه

اربابسرمراباالیسرنوزادشگرفتومحکمچرخاند

وگفت:خوباونچشمایکورتوواکنوببیناینبچهبه

نه؟وواونشوهرالدنگتکشیدهیاتخموترکهت

نداشت. آبی چشمان کردم. سیاهچشمشخوبنگاه

.زدیمکشمشیبودوداشتونگ

ازحالرفتم.

پیدانکردم.ماشاهللرا

***

کشیدی.  هورت را چایت و روبرویم نشستی

برگرداندیسمتحیاطونگاهشکردی.سرت داشترا

.کردیمسربریدهراتمییزیهامر 

امشبمیونمهمونابده!بویالشخورمیده.زنگفتی:

بشورمش.دیبابااینسررووضآپیداششه.

چاه. نزدیک درشروعآوردیش به آوردنکردی

.شیهالباس

بویطویلهگرفتی.گفتی:بایدبشورمت...

سطلازچاهآببربا.گفتینموهیچکردیمنگاهت

تویدیگ.ختمیریموداشتمیم

دادزدی:برویهدستازلباسایتمییزمنوبیارزن.

بیاورم. لباس برایش شد.کهویرفتم بلند صدایش

بینخرناسخرسوزوزهسگ.یزیچ

گفتم: و حیاط سمت کارشعلی...صفردویدم چه

کردی؟

درنمیاره.جوراباشوگفتی:

را تنش را موهایش داشتند انگار

رفتمدویدمپایین.هاپلهاز.سوزاندندیم

.کردیمالتماسنگاهمباسراغش.

نیبشگفتم:بشینرواینتختهپسرم.

ماشاهلل.

آرامشدونشست.

درنیار.جوراباشوگفتمصفر!ولشکن....

زن. میده گه بوی هیگفتی: چکمه توی ست.اماهه

تنوبدنشوبشورم.دیبانیستازکیتویپاشه.معلوم

رادرآوردی.شیهاجوراببعدنشستیوبهزور

 دیکشیمزوزه اشک راشیهاجوراب.ختیریمو

تاییخشکمانزد.دوگرفتیتویدستت.

درستبزرگوپشمالو.ییهاسمجایپنجهسمداشت.

مثلپاهایگوسفند.

دادزدم:یامرتضیعلی...

توهمدستوتنتلرزیدونشستیرویزمین.

شد. بلند زوزهنگاهمانیکهو که همانطوری و کرد

موشازدیواررفتباال.مثلدویدورفت.دیکشیم

رفتمدنبالش.

برگرددردتبهسینمبخورهبرگرد....ماشاهللدادزدم:

باهم....ایبیزکنیم....باهمطویلهروتمایبمادر....

ابمثلمگسدودخانهاربیهایکینزدهامزرعهوسط

■.شدورفتتویهوا

 کیصدای گریه بچه بلند شد. 
نفر داسم را گرفت و محکم 
کوبید روی دستم. انگار آتش 

 افتاده باشد توی تنم.
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 «زمانش که برسد همه را خواهند کُشت» داستان کوتاه 
«اهللسی روح»نویسنده



می - کُشناونم رحم. کی هیچ به برسه که موقش

 !بههیچکی.کُنننمی

م چشم به بیشتر همه سالیاز کنارآمد. سال، های

حتیوقتی بود. لبخندزده برایهمه بود. ایستاده جاده

 به خم آمدند، ریزگردها نگرانهکه نیاورد. زیچچیابرو

هایشراکرد.ریشهنبودجزجاده.باتماموجودشتقالمی

ش،پسوپیششیدرخاکمحکمکردهبود.چندهفتهپ

غلتک با بیرا اوایلهای بودند. کوبیده راهسازی رحم

ریشه به شدخیلی متوجه که بعدها آمد. فشار هایش

کشید راحتی نفس شده، سفت خاکش اینچقدر به .

هاراراحتیمحالبودبتوانندازریشهدَرَشبیاورند.قبلی

باهزارمکافاتازجاکندهبودند.اوکهازهمهتنومندترو

مقدیمی فرق حسابش بود، وکیتر شاخ روز هر رد.

بیشترمیبرگ سایهسارخنکشدلهرهایشرا پراکند.

درخنکایتاکنارشتوقفیکندوزدیمعابریراچنگ

آرامآنساعتیراسرکند.دستانپرسخاوتیداشت.تمام

رادرطبقاخالصبهدیگراناشیهست

 کنجکردیمتقدیم نبود، که سایه .

آفتاببیرحم از برایفرار دنجیبود

 چشمهساریداشتوترهاشیپمرداد.

سال هایسالهمخنکایفرحبخشی.

کوچک تا بزرگ از بود. اهالی نفس

 خوب را خاطرشناختیماهالی به خوب اما را عابران .

ساعتیهمدمشآوردینم چند شدندیم. .گذشتندیمو

 بزرگو روز بهشدیمتربزرگهر که اندازه آن نه اما ،

نبودشبرای و بود که کند. جلبتوجه که بیاید. چشم

شراکردهبودند،مهمباشد.اینتیرهکهقصدجانییهاآن

دیدندسنش.کسانیکهاورامیشناسندیمراهمهخوب

زدند.امابراییکبلوط،سالتخمینمی111رابیشاز

 است. عادی سال ازشودیمدویست نسل سه معادل

هاآدم همان دیدنشییهاآدم. به روز هر .آمدندیمکه

ایازبینبردنیکنسلازکهیکنفرشانبرییهاهمان

هابلوط از بعضی دل دلشگروههاآنکافیست. با ولی

کههرروزوهرشبییهاغصهخوردهبود.بادردهایش.با

جادشدندیمتربزرگ همین مثل ه. سالای به سال که

بودند.اشخانوادهکهحاالدیگرییهاآدم.شدیمتربزرگ

مثلرشیدوپدرش.مثلنسیمکههیچوقتحتیبرای

چ هم سالهرهیکلحظه بود. ندیده اشرا بود باکها ه

حاالهمالبدنوبت بزرگشدهبود. نسیمقدکشیدهبود.

ازروزی شایداینهمازقوانینطبیعتباشد. بود. جاده

همه بود. چیز همه شاهد شد، شروع راهسازها کار که

همبز دنیا دنیایهرتربزرگرگشدهبودند. ازقبلبود.

کهدرآنهستند.ییهاآدمکسیبهاندازهذهناوستو

وق دیگرانیهمه درشدیمدنیاییاو هم او اینبار .

کهازمانندافعیخالداریایهمسیرجادهافتادهبود.جاد

زهای.خیلیپیرترازرورودیموپیشبلعدیمهمهچیزرا

کردرسید.هرروزبیشازپیشتالشمیقبلبهنظرمی

 ازتربزرگتا شایددستازسرشبردارند. بهنظربرسد.

 قطآیهمسئولینمحیطزیستاجاز»عابریشنیدهبود:

ازدیگریشنیده«دن.نمی بسکهسرسبزبودوشاداب.

یکی«.کننیهشبکههمهخوابباشنقطعشمی»بود،

ازآن«چارشچنلیترنفتهوبس.»هاگفتهبود:نندهازرا

دوستنداشتهیچ بود. شده ترسشبیشتر بعد به روز

راننده توق کند. حرفاشهمهایآنجا

می استمُفت دیوانه کسی مگر زنند.

درختبلوطبهاینزیباییراآتشبزند.

هم عصریمثل راه به چشم شه

پنج که پیرمردی و بود همیشهشنبه

هایشبکهعبورومرورآمد.تانیمهمی

می عبورکم اتومبیلی چندگاهی از هر بود. منتظر شد،

اشرانمایانکردوبرایچندلحظهپیکرسردوخستهمی

کرد.دوبارهسکوتبودوسیاهی.می

می را او وانت چرا  نور آمد. دیر شب شناخت.آن

نزدیک همانجایهمیشگیو پایشپارکنزدیکشد.

این یادشرفتچرا کرد. سالمیبار روشنبگذارد. را ها

نوازشاو در احساسکرد دستیبهپشتشکشید. کرد.

نمی دستانیکههرحرارتوصمیمیتهمیشگیرا یابد.

هایخاموشتارشهفتهچوندستانتارنوازیکهبرپرده

دستمی و مهاآنکشد زنده میکیرا را او ؛نواختند،

اینکاماسردبودوبیاحساس.حتییادشرفتصدایش

بزند.شایدنامتنهاپسرشراکهبراوگذاشتهبودازخاطر

زدآنبود.بعدازاینهمهسالکهرشیدصدایشمیبرده

چهیهمهچشبصدایشنکرد. هر ساکت. و بود سرد ز

چشم کرد، پایینتالش را سرش ندید. را پیرمرد های

شاید این هم از قوانین طبیعت 
باشد. از روزی که کار راهسازها 
شروع شد، شاهد همه چیز بود. 
همه بزرگ شده بودند. دنیا هم 

 از قبل بود. تر بزرگ
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آب.انداخت ظرف سرا  بود رفته زود خیلی بود. ه

بارانخبریاشیتشنگ از امسالنه بود. چندبرابرشده

بودونهازبرف.چشمههمکهچندسالبودنفسشدر

ماهآمدینم . به امیدش تنها که بود یهاشنبهپنجها

پیرمردبود.

پایدرخت پیتنفترا آهسردیکشید. نزدیکشد.

د.رفتیچینفتهمهجاپیشانداخت.بوخالیکرد.دور

وپشتبهپشتدرختنشست.نفسبلندیکشید.حاال

کرد.زیرلبشروعدیگرگرمایحضورپیرمردراحسمی

 آواز کردن زمزمه به توانشاشیشگیهمکرد تمام با .

شروعبهبلعیدنکرد.خنکبودوگوارا.حضورپیرمرداز

حسمی بیشتر شب هر چند بهشد. دو هر بعد لحظه

خوابعمیقیفرورفتند.

خواب اولینماشیناز صدایعبور با بود. صبحشده

آتشمی تنشدر تمام احساسکرد نسیم،پرید. سوزد.

کهایشدواندوتاتماموجودشسردستدرشاخوبرگ

هایشراتکانیدادتانسیم،همهجایتنشد.شاخهیشک

کرد.سرشرادراحسمیراتازهکند.حضورجسمیسر

است. تکیهکرده او به دیدکههنوز را پبرمرد برگرداند.

یهمهمه از که نفر شدهیجادهچند سرازیر آسفالت

شتابانبهطرفش بهخودشآمد. هوشیارشکرد. بودند،

نزدیک تعری نسیمراشنیدهبود.سنگآمدند. ترشدند.

 زد فریاد بود. پدرش ماشین»صبور اوناها!آره باباست.

«خودشمکناردرختنشسته!

یکیازمردها صدایشزدند. باالیسرشکهرسیدند،

هارانبضشراگرفتوبعدبهآرامیگریست.نسیمخاک

سرشمی میبر شیون میریخت. صدا را رشید زد.کرد.

بلندشکردند.هنوزچندقدمیدورنشدهبودکهشتابان

پیشهاسالبرگشت.دستیبهموهایپدرشکشید.انگار

■آمد.یدستنسیمهمکاریبرنممردهبود.از
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 «مسابقه پیامکی» داستان کوتاه 
«پرنیانشفائی»نویسنده


تلویزیونبهقولجلویتهفتههستکهبسیکنزدیک

تویمحلمونهاونیزیتلواینازنشستم."ادسیتی"بابا

ان امالکیداریم. عباساقا و اینتلویزیونفقطما با گار

ا یکرنگدیگر همازصدقهسرماماندنیا اینرا ست.

این به پیامکزدن باالخره تلویزیونییهامسابقهداریم.

شدیم.جو برنده دی سی ال یکتلویزیون ما و داد اب

برندهشدیمیادمدناعالمکردناوقتروزیراکهبهمهیچ

ودرینم روزآ. دعواشان مامان و سربابا بود، شده ن

کردیمخریدنیکقابلمه.مامانهمطبقمعمولشروع

راگذاشتهبرایایناشیجواننالهواینکهتمامهوآبه

 نآزندگی، خودشتواندینموقت قول به قابلمه یک

باباظاهراًپیزوریبگیرد.دراینجورمواقآتنهاچیزیکه

ار ارا هرکندیمم نه هم ان البته است، هندوانه

فقطهندوانه فکر.فروشدیمخودشکهییهاهندوانهای،

ندوانهکاملرانص یایکهدعواهایکازسرهرکنمیم

را زحمتش بنده بابای خود تنه، یک

هیچکشدیم چه. که نفهمیدم وقت

گنجایشمعدهتواندیمطوریعصبانیت

اینمو در باالببرد! انقدر را قآایکفرد

پناه من،بهترین برای درسودفترگاه

هست، مادریکوقتکهمشقم و پدر

البتهکهایناگرامیعصبانیتش سرمنخالینکنند، نرا

فقطبرایدرسخواندننیستوحسیاصالًهازمانطور

نقاشی ااستعداد گل معلوم،کندیمم کجا از ایندیشا.

هماندعواها در ازمنیکنقاشمعروفبسازد! باالخره

 یباباحالکهمامانو داشتنددعوا تلفنکردندیمبنده

درستابایدگوشیرابردارمیابهتردانستمینمزنگزد،

بم زداپناهگاهم داد بابا یکهو که بهشکبودم دو ونم.

رگوشتوهمخرجدکتنکنه!؟شنودینمهاتگوشگفت:

اتننهمنبایدازصداییهاگوش!؟اضافهشدهخبرندارم

کرشدهباشهبرایتوهمکرشده؟

 تلفن گوشی به را خودم طوری چه .رساندمنفهمیدم

هاگرفتهوقتیرسیدمسریآگوشیرابرداشتموعینبرق

؟بلهگفتم:

سرو قدر صداان که بود زیاد رایصدا تلفن پشت

باشید.دمیشنینم ساکت بگویم که نداشتم هم جرئت ،

قاییآیکیصداترجیحدادمهرجورشدهصدارابشنوم.

با که اولبود شاهرودی؟ خانم منزل گفت: خوشحالی

یانامهنابهخزدیمتعجبکردمچونهرکسیکهزنگ

گفتیم مصطفییا همهاوقتبعضی.شاهرودییقاقا

پروینخانم.برایهمینتویگفتندیمهمسایهیهامخان

 به مامانم قول به که بودم، خاکستریمیهاسلولشک

بامامانظاهراًکمیفشاراوردمفهمیدمهرکیکههست

.بلهیدگفتم:آکاردارد.باصداییکهانگارازتهچاهدرمی

 خوشان از انگار که ذوقآقا داشت حالی ،شدیممرگ

بهشمازنمیمزنگروزهاگفت:سالممنازبرنامهبهترین

 شما میگم دییبرندهتبریک سی ال تلویزیون یک

نکن کردم فکر یکلحظه هست.دشدید. خرآسرکاری

 مامانم به همیشه گفتیمبابام این به زن یهامسابقه:

انقدراماچرتوپرتاس ایناروهدرنده،هاپولسنزن.

قدرتوفکررفتهبودمولیهرچیانمچنمیده!یهمشالک

با که بودم داده طول انقدر بود که

یماروداریدشماصداگفتنببخشید

آ خودم به اقا اون وضعیتکامالًمدم.

نرافراموشکردهبودم.دوییدمامهناخ

 که سمتبابا داشتمراحلظاهراًبه

هندوانه خوردن اتمامنهایی به را

شدیم،.ندارسمی برنده ما باالخره هلبابامگفتم: منرا

همیشهول مننمیدونمتوچرا عصبانیتگفت: با دادو

کهیچرخیم مامان سمت نداری؟ مشق و درس مگه

 وآداشتیکسره ه گفتم:کردیمناله و ،مامانرفتم

تونستیمامان وقتیکلمهباالخره شی! برنده مسابقه تو

انگا شنید، را سطلمسابقه یک بودندبآر ریخته ی 

یکنگاه مرویش. کم منانداخت. ندهاعجیبغریببه

 کهشیهاچشمبود یکصدایی با بزند. بیرون حدقه از

راکامالً گفتیشدیمتعجب چی گفت: فهمید ؟ازش

شدم ....؟برنده یا خونه یا تمسخرباباماشین حالت با

یک گفت: اانیکوکماشین دنده نوع از بعدهم تومات

شروعکردخندیدن.مامانمکهازعصبانیتسرخشدهبود

 رو اون خریدن عرضه تو اگر دلمگفت: باز داشتی هم

کهگفتم: شروعشود دعوا نزدیکبود دوباره خوشبود.

خوانبهتونتبریکبگن.مامانمباشماکاردارنمیمامان

نفهمیدم چه طوری خودم را به 

گوشی تلفن رساندم. وقتی 

رسیدم سریع گوشی را برداشتم 

 ؟بله گفتم: ها گرفتهو عین برق 

 



 

 5314 مهرماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |شصت ودوم شماره 15

نوازاوبرسرمیعنیصدایمارخاکباصدایارومگفت:

تلفنراازدستمکشیدو؟!گوشیدنیشنیمموقآداشتن

دیدتلفنقطآ امدکهحرفبزند، صافکرد. صدایشرا

انلحظهکیشده. احساسکامالًنگاهیبهمنانداخت.

زندواالناستاخرشراداردمییهاتپشکردمکهقلبم

گفت: مامان بایستد. کهنیاکه من شده! قطآ که

باترسولرزگفتم:خب...البد...ونستمبایدچیبگمدنمی

بدید، جواب تا دادید طول یکذره دیگه! کردن.. قطآ

مامانمنشسترویزمینشروعکردبهاهو برایهمین.

معلوم؟چیکارکنمشماهانالهوگریهکهمنازدست

میدنبهکسیدیگه.درالبدنیستچیبرندهشدهبودیم،

البتهکهاینکردیممنراهمنفرینهانالهاهوحیناین

حاالبایدرویویلچرسازبودمنتااگرتاحاالکارهانینفر

یکشستمنیم برایهمین اینییجورها، از خیالم هم

مزدوگفتم:هراحتبودولیبعدیکفکریبهکلبابات

دیدارینمشایدبهموبایلتونزنگزدهباشنددیدندکهبر

اولیک زنگزدند. خونه بابه انداختو من به نگاهی

کهطورناشکرهمارفتسرا موبایلش.خداردسرعتبا

بابابهاخرینشمارهمامانگفتهبودمشدهبود. زنگزد.

مبل تخمهروی و بود داده لم

شکستیم به تعجب با یکارهاو

 نگاه دلشیانگار.کردیممامان

کهخواستیم چیبداند ماجرا اخر

.بعدازاینکهمامانزنگزدشودیم

برداشتوکلیتبریکگفتوقرار شدیکاقاگوشیرا

خ دم را جایزه بدامهناکه تحویل گفتشدنهن کهد،

تابهقولخودشانرندآوراهمباخودشونمیشاننیدورب

تلویزیون توی و بگیرند فیلم خوشبخت خانواده این از

روزقراربودکهتلویزیونراتحویلنآیفرداپخشکنند.

یبگ باورش هنوز بابام دلششدینمریم. ته هم شاید

خواستیم چون نباشد واقعی قضیه احتماالًکه نآاز

قراربودساعت!شدیمموقآمنتگذاشتنمامانمشروع

بیاده را تلویزیون ساعتدرنوصبح نبود. خبری ولی

خ51:81 زنگ که بود بهتریناشده مامانم زدند. را نه

ر اچادرش که بود کرده مصاحبهخواهندیممثالًسر

هم وضعشخوبباشد. و سر در.امهکنند، دم رفتیم ن

باقرر بازکردم را دیدمکهتوپبهدستهمینکهدر ا

 در یاجلوی که مامان بود. پاآستاده از سر لحظه ن

شتاخت،بادیدنباقرخندهازرویصورتشمحوشد.نمی

دلش انگار که خواستیمبابام کند. خفه را یبندهباقر

وردهبودکهچرااولصبحهمهخداباقرازتعجبشاخدرآ

باتعجبگفت:آشیکوپیکبهاستقبالشدمدر مدند.

 مامانمبرید؟دیخواستیمجایی غر لب زیر زدیمکه

کههمبابامنه.اخیزسرشبرداشتورفتتوچادرشراا

خداخالیکندیبندهخواستحرصشراسراینمیانگار

وقتمیایباوزندگینداریوقتوبیگفت:پسرتوکار

باقر رفت. و گرفت را راهش هم بابام در؟ دم توپت

طورکهبغضشگرفتهبودتوپازدستشافتادوباهمین

همیشههمینساعتمیامخونتونکهمنناراحتیگفت:

مگهخودتدیروزقرارنذاشتی؟!منهماصالًبرایفوتبال!

دادم توضیح برایش را قضیه و برداشتم را وتوپش

تردقیقهبیشدوکنمن.فکراشهناشکردمسمتخاراهی

محل کل که بود برندههنگذشته تلویزیون ما فهمیدند

ساعتکه 55شدیم. بابا شد، خیالشراحتشدهظاهراً

یکنفسراحتکشید بابود، رویمبلبلندشدو از و

منکهگفتمیکیسرکارتخوش دیدیزن، حالیگفت:

باالبردوزیرلبخداراشکرکرد.گذاشته!بعددستشرا

هندوانهبفروشد.دنابتوحداقلرفتسمتوانتش، چندتا

همینازآشپزمامانم باشبردوروخانهدادزدوگفت: ها

تونهاونتلویزیونبهاینبچهنمی،ها

 بلند رو !هاکنهاینگندگی بابابا هم

فکر رفت. و تکانداد تاس سرشرا

بودکهزنگ5:81ساعتکنمنزدیک

خورد دوباره.در داشت که مامانم

اهم نگاه را تلویزیونی برنامه نفرینکردیمن حال در و

جعفربرواوندرکردنعواملبرنامه بوددادزدوگفت:

باباتهور رفتمسمتحتماًبازکن، پوشیدمو دمپاییرا .

ر وانت یک کردم باز را در که همین کهادر. دیدم

بودن خودشوناورده با ایندتلویزیونرا از بدتر شدینم.

بازیرشلواریودمپاییداغون.همینطورخشکمزدهبود

آکهیک گفت:آقا بزرگپسرمدجلوو ترتراجونبرو

بودیاپاهایمنهاییدمپامشکلدانمینمصدابزنبیان.

رفتننداشتابودکهج نموقآخیلینظرمآبه،ندنراه

مددرآقاییکهاعصابنداشتآکهصدایرفتمیممراهارآ

مگهصبحونهنخ پسرجونماکارداریما. ردی؟!ووگفت:

منازفکریگرفتاربعدزیرلبگفت: شدیمبهابالفضل.

یک که آاین قدر چه بیرونتواندیمدم بدشانسباشد

اوردنش.خونهوگفتم:مامانامدموسریآرفتمتوی

،اینراکهشنیددستشکردیمداشتغذارادا مامانم

یکنگاهیمدوآشپزخانهبیرونآراسوزاندوباسرعتاز

، کرد یمداشت غذا را داغ  مامانم
این را که شنید دستش را سوزاند و 
 با سرعت از آشپزخانه بیرون آمد و

 یک نگاهی به ساعت انداخت.
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ساعتانداخت. بود5:48ساعتقاًیدقبه مامانم.دقیقه

گلسریآآ رفت.سرشکردرااشیگلنچادر در دم و

دیگرش یکی بود. وانتایستاده دم رویایکمرد هم ن

رویسرشزمیننشستهبودوهی ،دیکشیمدستشرا

اینانمید کهدیدندبلندمامانراقدرکالفهبود.نمچرا

 طلبکارانهآشدند. حالت با نداشت اعصاب که مردی ن

همکارو ما بهخدا بابا اومدین. حاجخانمباالخره گفت:

گفت:گشتیمزندگیداریم.مامانمکهانگاردنبالچیزی

 کو دوربینتون آپس یکی اون خانمقا؟ حاج گفت: آقا

فیلم زنشراسیتشامروز زایمانکرد،ماهه۱بردارمون،

انشاهلل بیاد. نتونست جایزهدیگه یک

ازتون هم فیلم بردین که دیگه

مامانحسابیحالشگرفتهمیریگیم .

که بود زده صابون دلشرا بود، شده

نش تلویزیون اتوی بهنددهیمنش .

وفکوهاهیهمسایهمه با آنیصدافامیلگفتهبود.

شوهرمنیست، مامانمبهخودشامدوگفت: مردغرغرو

روکردبههمکارشمیاریدتوخونه؟مردغرغروخودتون

قران تورو هاییشدیم؟دمآگرفتارچهینیبیموگفت:

اینخانم ما پس چی واستادیم8میاکارهجا !؟ساعت

حاالخوبدفعهعصبیشدوگفت:چهخبرت؟مامانمیک

شانساوردمبابامامدوگرنهدعواییها!دقیقهواستادی1

 بافتادیمراه نپرس. و نگو هرهرهکه با حالتلویزیونرا

 بابام رفتند. و تو اوردند بود که خیلیظاهراًتفاسیری

همان،درشناختینمحالنبودولیمامانمسرازپاخوش

 را ناهار داشت که یکدیکشیمحال که حاال گفت:

همچینتلویزیونیداریمبایدوضعیتخونمونهمبهش

طوریداشتهباشهدمیکتلویزیوناینآبخورهدیگه!چیه

وقتیکمبلدرستحسابینداشتهباشه؟!مردمچیاون

زنعباسامالکیرو اینمریم، یکمبلمیگن؟! میگم

بزرگی!گرفتهبهچه

 روییکداختیریمبابامکهداشتدو  نهمحکمزد

گفت: اروم و ازتازهشدم،بدبختپیشونیش مبل این

کلشبیرونرفتهبودا.

به داشت همچنان خودمامان مغزی شوی و شست

بی ادامه آ.دادیموقفه گفت: حواستبهاصالًخرشهم

منهستچیمیگم؟

تاس سرشخوردیمکهداشتماستبابام تکانرابا

انقدرچشموهمچشمنباش،بچسببهزنوگفت:داد

خودت! مامانزندگی را برنج سفرهآظرف روی ورد

گفت: اگرگذاشتو بود تو به همکه رو تلویزیون این

نداشتیم،اینراهمازصدقهسریمندارید.

همازتندمنکارکند،هچدانستینمباباازعصبانیت

 دوباره که غذایشفهمیدم خوردن فعالیتاشمعدهتند

ازفردایشتحسینبر هابچهانگیزشراشروعکردهاست.

 نگاهیهابهانهبه تلویزیون تا ما خانه مختل میامدند

شدنمانمهمونی مامانبهمناسبتبرنده یکروز کنند.

دعوتوفکوفامیلراهاهیهمساگرفتوهمهمفصلی

مامانمکرد. اشخالهپسر بود، دعوتکرده هم باًیتقررا

شیرین، بود. بهتر همه از او اوضاع رپسزنتویفامیل

انگش مامان کهخاله را جدیدتری

بود، ویکگرفته باال دستش تو سره

پروینجونمیوکردیمپایین گفت:

خودمونیم،بهخاطراینتلویزیونسور

دادی؟بابامکهاومدهبودظرفمیوهرا

خانم، شیرین بله گفت: و شنید را این بگیرد مامان از

اداتفاقاً تلویزیون این بعدتیسیاز شدیم. برنده هم ها

ال منظورتون گفت: و خندید بلند خانم دیسیشیرین

 ازدستشما مامانمکهکاردآدیگه! حشمت. یزدیمقا

نمی خونافتادهشیهاچشمعصبانیتازمد.آخونشدر

نهبابا،بود، منحشمتگفت: دمیآاصالًشوخیمیکنه.

بدم!سفرهراپهنهستمبیامبهخاطریکتلویزیونسور

 و چیدیم.غذاهاکردیم ازلیسهرا یکی پسر ،

همسایه بپردخواستیمهامون سفره روی کناراز و

نمی بشیند. همدادوستش به تعادلش که شد چی نم

یسفره.خوردوبهتلویزیونخوردویکراستافتادتو

چشم نبینم.منآنلحظه را فاجعه آن که بستم را هام

آرا که وقتی کردم،میهاچشمم باز واویال،را دیدم

ویهاظرف سبزی قورمه است.خورشت ریخته ماست

بهتلویزوننگاهشدینم لرز ترسو با کرد. نگاه را سفره

خدا ... ولی باباکردم قول به تلویزیون برای شکر رو

همتیسیاد بود. نیافتاده راحتامهاتفاقی نفس یک ن

 بودیافهیقکشیدیم. دیدنی که پا.سهیل تا قورمهسر

ترسبزیشدهبودوصورتشماستی.مامانشهرچهبیش

قرارند.اپیچمیخدارابندهگوشتر،بیششدیمعصبانی

خ بروند کناشد عو  را لباسش ولیننه برگردند و د

نگشتند.مریمخانمکهداشتچیشدکهدیگربردانمینم

راستیرابکشندگفت:هاخورشتکردیمبهمامانکمک

؟مامانمدهندیمپروینجونکیتویتلویزیوننشونتون

من به و شد سی  باشدشیکدفعه گرفته برق انگار که

با  خورد یمکه داشت ماست  بابام
 تاسف سرش را تکان داد و گفت:

انقدر چشم و هم چشم نباش،  زن
 بچسب به زندگی خودت!
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بهمریمخانمخونسردینگاهکرد،لبخندملیحیزدوبا

پنهونخودمگفتمکه چه شما واالمریمجوناز گفت:

خیلیهماصرارکردنولیخبدرستاتفاقاً،فیلمنگیرن

مینیس چی، که حاال گفتم خودم با یکت، خوان

خوششانسروتویتلویزیوننشونبدن،مردمیخانواده

دارننونندارنبخورن مردممگناه هیحسرتبخورن.

مانشونبدیمیکتلویزیون،اونهمازنوعالسیحاال

دیبرندهشدیم.ماهمکهندیدبدیدنیستیم.خودتمن

اباهمدناینحرفمنشاخودمر.باشنییشناسیمرو

آن بودم. رسیدمکهفقطخدادرآورده بودبهحرفبابا جا

نآرحالهرچیکهبودههوبس.بشناسدیمراهازناین

خیرگذشت.هشب،ب

بودکهزنگدررا55ساعتیهاکینزدروزبعدشدو

باز رفتمدررا باصدایمامانازخواببیدارشدم. زدند.

در چشمکردم. که حال نیمههمان حالتهام با بود باز

نیمساعتدیگهسرکوچهباش.،لودگیگفتم:باقرآخواب

ترتروبگیمیشهبزرگ،قاپسرآقاگفت:سالمآبعدیک

هامرابازکردمورنیستچشم.همینکهفهمیدمباقدبیا

 ایستادهآ1مالیدم. در دم یکخانم همراه به بودند،قا

منکهحسابییکیهمدوربینفیلم برداریدستشبود.

 تویخونه. رفتم و پیشکردم را در بودم بهگیجشده

داشتخیاطی گفتم:کردیممامانکه با8، اومدن نفر

دارن کار فیلشما دوربین هم یکی دستشم، .هبرداری

ان من تعجببه نگاهیبا خاکبرمامانم گفت: داختو

ا مسابقه فیلمبرداری نکنه نیومدن،سرم روز اون ست؟

چادرشراسرشکشیدخواستنامروزجبرانکنن.سریآ

آم آناقا در. رفتدم منمودب،سالمدجلووگفت:و

بهترین طرفبرنامه از گفتروزهاهستم مامانم :اومدم.

رتوناومدهبودگفتاونروزهمکا!؟مدینفیلمبگیریناو

بردارکرددارتونبیاد.بعدروبهطرففیلمبرنتونستهفیلم

1ترهروگفت:مبارکباشهایشاهلل.بچهچهپسرچهدخ

۱خوبه مهماینکهسالمباشه.ماهههمنداره3ماهه، ،

تعجبگفت:باندهبود.اقایمودبفیلمبرداردهنشبازما

می کجا از شما بچهببخشید ما همکار شدند؟دونید دار

کهیخانمتعری کرد.هانآیبرامامانمقضیهتلویزیونرا

گفت:1همراهان و کرد ماماننگاه تعجببه با بود اقا

؟مامانملبخندیون!مگهتلویزیونروبهشمادادنتلویزی

مگهنبایدوا:ونگاهیانداختوگفتازروینگرانیزد

خادادنیم نگاهیبهآنآقا؟! گرفتو گاز نمدستشرا

رویشرابعدمگفت:وایفکرکنماشتباهشده.کردوآرا

کردبهمامانوگفت:خانمتلویزیونراکیبهشماتحویل

مامانمبرایتاییدپنجگفتم:سریآمندادن؟ پیش. روز

بهخانمنگاهکردحرفمنسرشراتکانداد.اقایمودب

گفت: اشتباهکیو ما کنشاید نگاه لیستو دیگه بار

سریآلیستراازکیفشبیروندرآوردوبهکردیم.خانم

نشآقا مودب آرای و داد اینان دیگه، نه گفت: خانمم

شاه پروین خانم و شده برنده پراید شاهرودی پروین

ال تلویزیون سیعباسی لیست بهشون کنم فک رودی.

راتیزکردهبودکهشیهاگوشمامانماشتباهیدادنیا...

یمودببهمامانمآقا!متوجهبشودقضیهازچهقراراست

من؟درآوردیدوکیومشمااالنتلویزیونراازخانمگفت:

بهعباسآ تازه بله یکگفتم: امالکیهمگفتیمکه... قا

مودبسرشرایقاآدفعهبانیشگونمامانساکتشدم.

 خانم گفت: بعدش و داد تکانی ناراحتی یکظاهراًبا

ولاهدایجوایزدرحالاشتباهیشده،اینچندروزهمسئ

وایزروجاحتماالًعو شدنبودهمهچیزریختهبههم،

جانوشتنوبهتوناشتباهیتحویلبرایافراداونروزجاب

پراید بایدبهشما بهفدادنیمدادن. دیگهتلویزیون.رد،

خونههنستچادحالینمیمامانمازخوش در از کند. کار

چهرانگاهکرد.یکاومدبیروناینطرفواونطرفکو

مامانپرایدسفیدرب دید. کهازخوشحالیداشتانزده

فکراینینلحظهتواهممن.کردیمنپروازیآسماتو

نامسافرت.درهمیموخرهفتهبااینماشینبربودمکهآ

بودیم هوا آحالو خانماالنچونمودبگفیقاکه ت:

رو تلویزیون ماشما یهنمیگرفتید دیگهجایزتونیم ه

رو شایدوکیوم بهتونبدیم. شدیمکاریدیکردینمباز

اشتباهی ما به شما خب گفت: ناراحتی با مامانم کرد.

اونگفت:دادید؟تازهتکلی اینپرایدچیمیشه؟خانم

گودیگهبهماارتباطیندارهمسئولاهدایجوایزبایدجواب

باشن!دستمامانراگرفتوگفت:ایشاهللمبارکتونباشه

توسایلراجمآکردندورفتندسمتلویزیون.بعدسریآ

وردهبود،سوارششدوماشین.یکنفرهمکهپرایدراآ

کهماشیندورنیهمرفت. شدیمترطور یکهیهارنامهب،

کشید.میپربرایاینماشینریختهبودمهمنلحظهآ

کهفکرنموقآاهمقاًیدق نیترشانسخوشمیکردیمها

زمین روی افراد بد بودیم.نیترشانسهستیم، خانواده

رکسدیگهیچوقتهم،ماماننهبرایباباونهبرایهیچ

■.اینماجراراتعری نکرد
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 «همینه که هست!»داستان کوتاه  
«محمودخلیلی»نویسنده



د.منویزهابههواپریچیلیخدیترکهکتوپیگلوله

دانمیهرانمیوعباسروزبه.بقیهانیمواصغرپیهانیپوت

حسنییهداکیدمدرازکامامنشدهبودمهمانبادباد

مساختهبود.یبرا

امرابازنداشتهیهامنوبالینهیرسیزدزیبادانگارم

توک بودم مثلپشمیرده ابرها "ینباتیفر"کآسمان.

دلمم هریگازحسابیکخواستیدمدستبودندو از

ک بزنم. خیدام به فریادش همانیتوینباتیر،

یدوجنازهیشکقرحمتراسریر،اولیهابارانکموش

پشم سدهیغلتکتو بردن را ینهیاش یکیقبرستان.

اکبسگفت: گوشتششیه بچه بود.یرین منگفتم:ن

ترهمشد.نیریش

سبرگردانکاولازهمهمنمثلع

هکفهممیشوموتازهمینمیچاپزم

نیک پوتیدستم بعد یهانیست! هکم

همنم مییدانمچهبالیهنوز یمکافتندیسرشانآمد،

نیزمیتروبعداصغروعباسمثلآسفالتروآنطرف

م میپهن خون را برشان و دور و بمبارانیگیشوند رد.

یمپرسکیکدوکیتریبمبمیکنبود،یهمهمیشهر

بان.ایماندوسطخیجنازهم

مشورمردهیوقت همنکرایدهمانیشویداردبدنمرا

نهمیایلکیپرسد:اوستاخداوینم،شاگردشمکیرمکف

ار؟کشد

مرده را آب سطل رویکشور میهو ویریمن زد

یگویم تو بهترکد: داریار کیسرا  هم داشتهثه واب

آب همنانو م؟باشدو گیشاگرد تنوکمیریپرسد: ه

اشچههیباشهقضکم،امااگهروحشناپایبدنشراشست

شه؟یطورم

ی گرگکیکبلندشدنداشتمویخواهدنایدلمم

د:یگویشورمنبچهپررو.مردهیسایفیخواباندمتویم

ندبهدستکین.اشارهمکست،نگاهیهانازاونیکینیا

 جاکچپم سر میشنیه ادامه ایستو یدهد: رزمندهن

پسروحشیبودهوتو ازدستداده، جنگدستشرو

ناپاینبا کد انگار بعد چیباشه. دیاد یگریز هکافتاده

خوبوبدشبهمنوتوچه،مردهیگویم دیهاباد:اصالً

جوابپسبدهندنهبهمنوتو.یگریدیجا



عباسیهدلورودهکنولوهستمیزمیمنهنوزرو

نو با مکیچوبجمآمکرا مش.کشیزندتویرینندو

درکباشدینینفریجهینتهانیادیدانمشاینم همادرها

خوردنیهزرکروزیکنند.کیشانمیهاحقبچه راسَرِ

الهیمزدهبودممادرمدوکلواش دستتیدطرفموگفت:

اردبخورهکندختر؟یتوصورتایزدیقلمشه،واسهچ

مت.کبهاونش

ماندیدمادرمزندهمیممنخورد،اماباکاردبهشکالبته

دهویشکتوپپریهدستمقلمشدهوباگلولهکدیدیوم

ردهوگفتهبود:کنیاورانفریدمادرعباسروزیرفته.شا

بگکتَرَ یریمون شاکپسر بخور. یمتر حاال عباسکد ه

نفرکیتر همان به بود مادرشیده ن

گفتهمنداگرمادریداشت.شایبستگ

ستهکنه،فقطدستمشکبوددستتبش

یگریزدیداگرمادرعباسچیبودوشا

شانبودند.یعباسسرجایندلورودهگفتهبوداال

 شاگرد گوش تو بزنم مردهخواستم اشور نطوریتا

هوپسیکند.شاگردکمننگاهنیشرمانهبهآلتتناسلیب

یشک یرچشمیهداشتاورازکشورمردهدورفتعقب.

چییپایم گفت: دید مرده ایدیه؟ خودشاز بعد و نی؟

شورسهرفت.شاگردمردهیرخندهوریمزه،زدزبییشوخ

س انگشتبه شیبا و کنه اشاره من انگارکم گفت: و رد

دآبیاوستارادیرهیهنگاهخکونخورد.بعدکمشتکش

گم،بهجونیدهانشراقورتدادوگفت:بهخداراستم

مادرم.

برداشتوبهجانیدولیخندشورمرده  وصابونرا

البدباد ردهوحاالکهراهگمکبودهیمنافتادوگفت:

دنبالیبهترهبریزابترسینچیازایشدهاگهبخوایخال

گه.یاردکهی

انداختپا مثلگاو ییشاگردسرشرا گفت: یعنینو

نم؟کییبرگردمگدا

مرده همیهاشانهشور باالانداختوگفت: هکنهیشرا

.یدباهاشبسازیهستبا

اوساختمول چهجملهیمنبا مننساخت. یبنداوبا

باشمفقطجایشدانگارتویزشت ینوشتنباالنسزده

دبادویدیباهمعو شدهبود.مستانهوقتزهایچیبعض

اول از همه من مثل عکس 
شوم و تازه  برگردان چاپ زمین می

 فهمم که یک دستم نیست! می
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 شد.یطوریکدستبرگشتمیکدسترفتمجبههوبا

فهمکیوقت سهمیه دنبال جانبازید و ایه طوریو ن

نمیچ هم قاطیزها روغن و آب شد. بدتر وکیروم رد

چونتیرهشب"ختکهیچنانشبوروزمانرابههمر

دنیامان شد عقب"یزید من اما طالقکنینینش. ردم.

 گفتمبِکخواست. و نشانشدادم چک دستمرا یزین.

ردورفتکردجزدلشوسرآخرولکدانیندنپکیبرا

مهرمحاللوجانمآزاد.یعنی

دخترازیک،دوپسرداردویحاالبهلط همانآزاد

بهاومیهقدکاشهمانپسرخاله دوستشداشتهو ترها

یجوابمنف بچهداده ما بودبود. نشده االیدار البته نم،

ستیتابوتمنیپایاهزنگولهکبهتریدانمچرا،ولیهمنم

دیزد.شایندوآرامششهرمردگانرابههمبرکتاوقوق

،هاآدمیسیرودگردییتغهاسالهبعدازکرمنبودیتقص

مانتو از مکیهنوز خجالت دختران ازیشکیوتاه و دم

پسرانیرابرویزینفرتداشتم.وقتهاآنسرخابیکمات

م را یدینوبالغ آبروداریدم سالهیسیشهدایاد زده

برمیم زخم روحم و رایافتادم همه مستانه داشت.

قرمزپررنگازمنجدایهاهبالبکیدانستوروزیم

همیم فکنهیشدگفت: نوزمونیزمیردکرکههست،

شه؟یپشموشیهاهمونسالیدرجازدنتو

نهیندومتادونمثلشربتسکیدادمیشه،بیوحاالش

یتو ادمنرسیدویبهفریسکدسترساطفالهمهست.

دارمزیمنباهم یسکهکآنیرومبیمکرخایندردها

امداشتنهینموسکیهباخودمدفنمکهابفهمدچهرنج

تراکتریم از براکید اندوه مکینسلیم منیگویه د:

یهبکشم،پسهستم.خوشبهحالعباسکیشهمیش

 و اکغسل بدون و نگاهیفن بیهیهان و زیز ریشرم،

 ■دوخیلیچیزهاراندید.یخوابکخروارهاخا
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 «خواب» داستان کوتاه 
«بیتاعامری»نویسنده


دیدم. نشستهداخلیکتاکسیدوبارههمانخوابرا

توجلونشستهبودیومنتاکسیسبزرنگ.کیبودیم.

کرد.اموسوسهتاموهایپرپشتمشکیعقبماشین.

م تا جلو بردم را رادستم دستم بکشم، را وهایت

برگشتیوخندیدی.خواندی!

 زشتیدیخندیموقتی عجیبیشدیمتر من اما

دنبالبزرگمهر.میرفتیمداشتیمدوستتداشتم.

شدیم.دم پیاده کودک مهد ایستادهبرودر هم روی

.یکردیممنراتماشاآمیزبودیموتوبالبخندیشیطنت

.بلندبود.قدمکوتاهبودقدتمانکمبود.فاصله

 سختیبه به تادیرسیماتنهیسسرم بپرم خواستم .

بهسمتتپریدمیکهو تا ببوسمتاما بگیرمو گردنترا

بلند،کشآمدی و بلند قدت بهتر فقط که طوری شد

کهمثلیکبادکنکازمندورتردمیدیمسختیسرترا

ازخوابپریدم.ودورترشدوآخرسرهمترکید.

صورتمعرقسردیکردهبالشبودواطرافیسرمرو

بود.

بدنمشبیهجنینیکهخودشراجمآکردهاستسرد

بود. گوشهتختافتاده ی زده بهسمتامینو را سرم

خربرگرداند و بود خوابیده دستم کنار که خفیفیم خر

.کردیم

بهپنجرهنگاهکردم.دانستمینمساعتچندبود؟ هوا.

بهخواستینمصبحنزدیکبودامادلمگرگومیشبود.

سکوتخانهواینزودیازخواببیدارشوم. صبحزود،

اینکهنتوانمهیچکاریبکنمهمهوهمهدستبهدست

درفکروخیالفروبروم.تادوبارهدادندیمهم

توبودم بهچهاالنامیزندگفکروخیالاینکهاگربا

شکلبود. تو با اگر دلتنگبودمیمشاید عاشقو انقدر

.ماندمینم دیگویممادرم هایسریالوهالمیفتاثیر

رهاست!ماهوا

این و دلتنگم شدم ازتجدا اولیکه روز ولیمناز

رامیموهاکهدلتنگیمثلدستپسربچهشیطانیاست

آزآنفرارکنمکنمیمومنهرچقدرتقالمیکشد تا

.شودیمدردمبیشتروبیشتر

.کاشانقدرترسونبودم





فهمیدتورادوستمامانتا.بیننبودمکاشانقدردهن

ازتجداکردوبعدکلینصیحتمکردتامیدعواکلیدارم

شدمشوم. جدا ازت نامردیرفتم.. هم تو کردم. ولت

وولمکردی.حتیپشتسرتراهمنگاهنکردی.نکردی

دوستمداشتی؟

!دانمینم

سرترانگاهنکردی!پشتپشتسرمرانگاهنکردم.

رابهمنکردهوخوابیدهتشپش.کنمیمبهامیننگاه

چقدرباتوفرقدارداینامین.است.

پسریاصالًوقتبزرگمهررابهدنیانیاوردم.راستیهیچ

بزرگمهرباشد.توانستینمکهازتونبود

ادوتاشکلامینوخدارهرصاحبدوتادخترشدم.

قیافهاست.شکرکهامینخوش

کههمهچیزرارهاکنمیمباخودمفکرهاوقتبعضی

ودیآیمکنموبرگردمپیشتولیبعدانقدرازخودمبدم

 و امین از هابچهانقدر کشمیمخجالت خواهمیمکه

بمیرم.

 سرمخواهمیمآنوقتاستکه از لگد با را تو فکر

وچندروزبعدباآنیرویمبیرونکنموتوبهزوربیرون

کجاتافهیقورتتکهبزرگوگشادرویصیخنده ورا

.یگردیمکردهبرتروزشتکوله

کهدرسیکشمیموخجالتکشمیمومنبازخجالت

.کنمیموچندسالگیمثلیکدختربیستسالهفکر

واسیراندخوبوازامینکههابچهازکشمیمخجالت

.اندشدهمن

رویمالفهتخت سرداست.چقدر.کشمیمدستانمرا

تختهمیشهسردبودهاست.نیا

.گردمیمکورمالکورمالبهدنبالپتویم

وباآورمیمبخشرابیرونازکشوبغلتختقرصآرام

.خورمیمداخللیوانتهماندهآب

.کشمیمپتورارویسرم

هیچخواهمیم را خوابت دیگر و نبینمبخوابم وقت

■ عزیزم.
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 «زمستان گرم» داستان کوتاه 
«یوکابدجامی»نویسنده



امیمشغولذهنتمامشدمیمبیدارخوابازکهروزهر

اینبه.اماندازهازبیش؛تنهاییشدیمخالصهچیزدریک

بهکسهیچبزرگی،اینبهدنیایدرکهکردمیمفکر

 نیست.کسبیوبدبختمن،اندازه

رااین حقیقتگویندمیکههمین؛دانستمیمخوب

خودِبهبودن،تل اینبودشدهثابتمنبهولیاستتل 

آدم وبیایدکنارشرایطباچگونهکهاین.گرددیمباز

 بزند.رقمخودشبرایراسرنوشتیچهسرآخر

**** 

نداشتراتابستانفصلبویورنگدیگرهوا اینکهبا.

ودیباریمیکریزبرفاما،بودماندهروزیچندزمستانتا

داشتعجیبیسرمایهوا بست،بنایهکوچبهنرسیده.

همینبه.بدانمرابودمآندرکهخیابانینامکردمسعی

کجدیگرجهتیدررامسیرمخاطر

مواجهدردناکصحنهآنباوکردم

 .شدم

هصحن دیدنشازشدباعثکهای

سرنوشتمتمامیِوشودآشفتهروحم

هبچدیدنکند،تغییر کاپشنیدرپیچیدهکوچک،ای

توانستمینم.بردماتمدقیقهچندنگاه،اولیندر.بود نازک

ازارادهبدنمگواینکهاختیارعضالتبخورمتکانجایماز

 منخارجشدهبودند.

ازبدترراناخوشمحالِخراششدلیهاهیگرصدای

آراملحظهیکهمخدارضایمحضحتی.بودکردهقبل

سوایناز،زندیریمآتشرویکهاسفندمثل.گرفتینم

بردستمازکاریکردنشآرامامابرایرفتمیمسوآنبه

گرفتمش؛برایآغوشدرحس،بیییهادستبا.آمدینم

خوشحال.میهاچشمتویزدزلوشدساکتلحظهچند

باریاوامازدملبخندرویشبهشده،اختمنبااینکهاز

.شدشروعاولازدوبارهچیزهمهوزدگریهزیردیگر

منخدای چهدانستمینموبودمشدهبیچارهحسابی.

یهاگونهرویدمیکشیمدست.دادمیمانجامبایدکاری

جمآراصورتشکهسرماازبرداشتهترکوخشک

کردیم .چید ورمیلبدائماًوگرداند برمیرارویش.

 .نداردفایدهکاریهیچکهبودشدهباورمدیگر

**** 





تمامرویپیش،سالبیستکهبودمکودنیآدممن،

گذاشتمپاامخانوادهاحساساتِ تماممقصرمطمئنم.

جزکسیگذشتممکنشکلبدترینبهکهسالیبیست

وپدرکنارسالگی،بیستسندر،هاسالآن.نبودخودم

علتچهبهسق ؛یکزیرسفره،یکدورِخواهرم،ومادر

برسم؟پوچمیهاخواستهبهتاکردمپشتچیزهمهبه

فرارخانهازچراکنمیملعنتراخودمهاوقتبعضی

پیش،سالبیستکهبگذردتقصیراتمسرازخداکردم؟

حرفِوشدخالیایوابستگیواحساسگونههرازقلبم

بریاگهبابامامانجونبه»گفترفتندمِکهرامریم

کرد؛خالصراخودشقتاًیحقو«کنمیمتمومزندگیمو

 .گرفتمنشنیده

.درگیرمخودمباحسابیروزها،این

پشیمانم هرشبودارمبدیحس.

.نمیبیمدهشتناکهایکابووس

سنگینبارِهاآندرکهییهاکابوس

وکنندخفهمراکنندیمسعیگناهانم

وبشتابدکمکمبهتاندارمراکسیمن

هایدستباخودماینکهدانستناستوحشتناکچقدر

کوچکروزبهروزرادنیاخودم مناینحاالوکردمتر

 .پایانمبییهاییتنهامشتمشتوهستم

درمغزمواقعاًسکو،رویگذاشتمرابچهکههنگامی

بودانفجارحال بانیمهنصفهسیگاریوکنارشنشستم.

کردمروشنشدپیداجیبمتهکهکبریتیآخرین پکی.

سیگارکشیدنازبعدکههواییوحال.دوددنیایی.عمیق

میهاهیرفضایکهبوددودتنهاوشدینمعو دیگرهم

 .کردیمترنزدیکمرگبهمراوانباشتیمرا

خاموشدستک باراسیگارهمیشه،عادتطبق

صورتشسپرراهایمدست،میهاتاولبهتوجهبیوکردم

ندهدآزارراشیهاچشمبرفتاکردم آرامرااشیشانیپ.

چرخیدمخودمدورِدورچند.دادمتکانشکمیوبوسیدم

.بگیردآرامکارهااینباخواستینماماشودسرحالتا

آمدینمبردستمازکاریهیچونداشتمایهچار صبرم.

دیدنازضعیفماعصابوگرفتیمپایانداشت

 .بودشدهخردحسابی،شیهااشک

 خراشش دل یها هیگر صدای
 کرده قبل از بدتر را ناخوشم حالِ
 هم خدا رضای محض حتی. بود
 .گرفت ینم آرام لحظه یک
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بماندتنهادیگرباریتابودمرفتنفکردر رویازنه.

کتابحسابخودباوقتیزیرابودنمدلسنگیابدذات

ندارمبساطدرهمآهدیدمکردم، کجاشرایطاینبا.

تامینرانیازهایشپول،کدامباودادمیمپناهش

درتارفتمکلنجارنماندنوماندنسرآنقدر؟کردمیم

.نگذارمتنهایششرایطیهیچتحتبستمعهدنهایت

زبانمزیرگذاشتمودرآوردمجیبمازتوتونکمی از.

کجابهانتهادردانستمینمکهرامسیریخیابان،حاشیه

خیاالتموفکردنیایدروگرفتمپیششدخواهدختم

 .شدمغرق

بچهدورودربیاورمتنمازراکاپشندادمترجیح 

شودترگرمتابپیچانم آرامدیگرحاال.

زد،لبخندرویمبهوقتیوبودشده

سرتاسرخوشبختیکردماحساس

باسرماقدم،هردر.گرفتهفراراوجودم

کهنهپودِوتارازبیشتریپافشاری

مچازپاهایم.شدیمبدنمواردمیهالباس

شدتبهامنهیسقفسهونداشتندحسیهیچپایین،به

کردیمدرد وزدمیمخشکییهاسرفهگاهیازهر.

ایهلحظاسفناکشرایطاینبا.بودشدهآتشگولهِگلویم

شدمگرفتارفکرایندروایستادمبرقچرا تیرکنارچند

.باشدشیرشیشهوخشکشیرخریدنبایدکار،اولینکه

 پول؟کدامبااما

نبودچندانیراهخیابانابتدایتا رانگاهممدتتمام.

سادهکارگریکبه»آگهیبلکهتاهامغازهبهبودمدوخته

مغازپشترا«نیازمندیم هشیشه بیابمای مغازهاولین.

وکردمپاآنوپااینکمی.بودکوچکایفروشیاغذیه

شدممغازهواردنهایتدر دخلپشتازجوانپسری.

سالم»«داداش؟جونم»گفتوکشیدسرک علیک».«

یعنیشما،...ببینمخواستمیم»«باشیم؟خدمتدر.سالم

کاراییفقطمنندارید؟کارگریهبهنیازاینجا نه. هر.

همه.زنمیمجاروبراتونزمینو.میدمانجامباشهکهکاری

کشمیمدستمالمیزارواین .کنمیمخردگوجه.

بذاریدکنمیمخواهشفقطکنمیمپوستزمینیسیب

.کنهحوالهدیگهیجاروزیتوخدا.آقانه».«کنماینجاکار

آوردیمگیرکاراینجازوربهخودمونمما ماازشمام.

نگردکاردنبالیشنویم .«یادنمیگیرتراحتیااینبه.

توجهیاشکنندهناامیدهایِحرفبهبخواهمآنکهبی

هرکیجونِآقا»کردمخواهشدیگرباریباشمداشته

کنیندرستبرامکارییهداریدوس کهبیچارهاین.

ینیبیم باباای»....« دارمآدمیزادزبونباعموجون.

هاکنمیمصحبت بیرونبفرمایعنیبیرونبفرماگفتم.

دیگه نیومدهکارمونصابتابروآیه.وقسمواصرارباز.

آمدهکهراهیازتمامزدگیخجالتبا.«نیاوردهمارمدخل

تازدمسردیگرمغازهچندبههمبازوبرگشتمبودم

آمدخواهدپیشچهببینم وبودفروشیلباسیکی.

صددرصدناامیدیِباکهایهمغازآخرینونانواییدیگری

 .بودبزرگنسبتاًایقصابیشدم،وارد

لُنگیکهچخماقی،ییهالیسبباچهارشانهمردی

دیدنبا،خوردیمچشمبهدستشدورترتمیزوبزرگ

مغازهصاحبشایدزدمحدسخودباوکردسالممن

باشد پایینراسرمایهمقدمهیچبی.

اوازبسیارخجالتیباوانداختم

بچهبرایتاخواستمپولمقداری

کنمتهیهشیرخشک گذاشتدست.

وچشمشروی دیدهبه»گفت

«منت گمانسوزنسراندازهحتی.

باشدکردهقبولراامخواستهکردمینم واقعیتش،.

مسخرهمنزلهبهراحرفشبخواهمکهبودمآنازناامیدتر

 .نکنمحسابکردن

جارویمغازهپشتازایمعطلینیترکوچکبدون

دستمدادوآوردکوچکی آغوشمازرابچهکههمانطور.

بودریختهزیادیکارایامروزاتفاقاً»گفتکردیمجدا

سرم یهواسههمشونکهکننمیکاراینجاکارگرتا8.

ورفتنجمعیدستهبودندعوتعروسیهستن،روستا

یاننمیفردارووامروز بابودمموندهتنهاوتکصبحاز.

.شدپیداتنجاتفرشتهیهعینهوشمادیدمکهکارکلی

برمیمخودمباروکوچولواینکارت،شروعبرایهمحاال

هم؟ینیبیمکهروگوشهاون.نباشهمزاحمتتادفترتو

دستیپودرهمهستلگن .میزهکشویهتودستکشم.

اهللبسم جوونکنشروع. اتاقیسمترفتوقتیتا.«

بهدیگنجینماملهیمخدروشدینمباورمهنوزکوچک،

دقیقهچند.باشدپذیرفتهمرامحترمانهآنقدروراحتیاین

بگذارمشتنهانیاوردطاقتدلموگریهزیرزدبچهبعد

بمونهخودمپیشبذاریدشمیشهاگهآقا» کوچیکه. از.

ترسهمیتنهایی رویگذاشترابچهمخالفت،بدون.«

میز باریاماشودخیستاآبشیرزیرگرفتمراجارو.

شدبلنداشهیگرصدایدیگر امکانروزوحالآنبا.

دهمانجامکاریبتوانمنداشت تفاوتبیتوانستمینم.

شودبیهوشگریهشدتازبگذارموباشم طرفیاز.

 دیگه جای روزیتو خدا. آقا نه»
 زور به خودمونم ما. کنه حواله
 ما از شمام. آوردیم گیر کار اینجا

 این به. نگرد کار دنبال یشنو یم
 .«یاد نمی گیرت راحتیا
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نبودآسانهمپولازگذشتن کنارگذاشتمراجارو.

صاحبدمهمان.بچهسرباالایستادمدرماندهوروشویی

درکهمراوآمدبیروناتاقازاشیشگیهملبخندبامغازه

گفتوبستکمرمبهاحتیاطبارابچهدید،حالآن

مادرمبودمبچهوقتیمنم.افتهنمیبستممحکم.اهللبسم»

کردیمکاروهمین کلیبرعکس،افتادمینموقتمهیچ.

اوبهراتشکرمازسرشارنگاهِمنو«کردمیمکی 

جووناهللبسم»گفتکهدوختم اهللبسم. چیمنتظر.

 «ه.افتنمی.راحتخیالتپس؟هستی

ک ،هایصندلومیزها،هاپنجرهلکِنیترکوچک

بوداتاقکنارکهکوچکیتوالتودیواریهایکاشمغازه،

ازتاانداختمبرقاما،نداشتمبدندرجانیهرچندرا،

باشمنکردهاستفادهسوءمغازهصاحباعتماد تمامبچه.

گرسنگیشدتازبودمکارمشغولکهمدتی

ودیمکیمحریصانهراشیهاانگشت

سروشدیمخستهکهگردنش

احساسی،امشانهرویگذاشتیم

 .دادیمدستمنبهزیبا

ازرابچهشد،تمامکهکارهایم

آهستهصداییباوکردمبازکمرم

«شدتمومکارمجناب؟»زدمصدا مغازهصاحبو.

ودوربهآمیزتحسیننگاهیوآمدبیروناتاقازبالفاصله

انداختاطراف تکانتاییدنشانهبهبارچندینراسرش.

بامنوپیراهنمجیبداخلکردفرورادستشوداد

نشستدوچندانیشادیبرقاسکناس،یهاگوشهدیدن

اوازبایدزبانیچهبادانستمینمقتاًیحق.میهاچشمتوی

دهم،انجامخواستمکهکاریتنهاوکردمیمتشکر

گفتمهربانیبهوشدمانعمکهبودشیهادستبوسیدن

کهکنمتشکرازتبایدمنمرد؟یکنیمکاریهچهاین»

تونستممیچطوریکاروهمهاینوگرنهکردیکمکم

کهپولیحاللت.همراهتخدا.سالمتبهبروبدم؟انجام

دنیایکبابگویم،چیزیکامتاالماینکهبدونو«گرفتی

 .بیرونزدممغازهازامید،پرقلبیوخوشحالی

وکارکردهپولیورِدو.قبلازترسردهواوبودشدهشب

هپارچشلوار نداشتندزیادیگرمایِنازکم،ای اینبا.

یکبهتابودمزیادیراهکردنطیبهمجبورشرایط

دمیرسیمداروخانه بزرگتابلویتر،پایینچهارراهچند.

پایانبهراانتظارمودادتغییررامسیرم،«داروخانه»

 .رساند

رابودندداروخانهداخلکهافرادیتوجهدر،صدای

کردجلبسمتم پرهایبعضوبودسنگینهانگاهبعضی.

ترحم کهشدمنزدیکپیشخوانبهزیربهسروآهسته.

خداتروکننگاش»گفتبلندصدایبایکی امثالخدا.

.کثافتینومر هزارباعثکهکنهلعنتشمارو

آخهخبآورد؟خودشبافاضالبیبوچهبینینمی

منبرایهاروعمومیحموماونپسخدانشناس،

بهپابایدکهکردیمگناهیچهخداهابندهماگذاشتن؟

دا حرفش،شنیدنباایمگوش«بشیم؟اذیتشماهاپای

امیشانیپروینشستشرمعرقوکردند اینکهبدون.

گذاشتمراهااسکناسدهم،نشانالعملیعکسبخواهم

تمامبا»گفتجوابدرجوانپسریکهپیشخوانروی

خدمتتونبایدخانمقائلمسالتونوسنبرایکهاحترامی

پایینکوچهدوازفاضالببویاوالًکنم،عر  نشاتتر

دونممیاونجاییازواینوگیرهمی

همونتودرستهمماخونهکه

هستکوچه خدابندهاینثانیدر.

صحیح.شماومنشبیههستیکی

وبشهزدهحرفاطورایننیست

برحملهامصحبتازامیدوارم

ایستادهپیشخوانپشتکهخانمی«.باشیننکردهادبیبی

در»هاپولرویگذاشتدستبحث،بهتوجهبیبود

سالمسَسَ».«خدمتم برایخشکشیرباشیرشیشه.

بچه یهاقفسهسمترفتکهبودنشدهتمامحرفم...«

دستمدادکوچکپالستیکیبرگشتوقتیوانتهایی

جنابببخشید» پرسمیماناًیاح. خودتونهبچهنوزاداین.

جوابیچهدانستمینموکردمتعجبسوالشاز«دیگه؟

دادمیمباید کهسوالیازهمخودشبودمشخ .

.واقعاًپرسیدممنظوربی»گفتکهاستپشیمانپرسیده

شیرخشکبراشبلدیدببینمشممطمئنخواستمیعنی

کردپاکرااشیشانیپیهاعرق«همین.نهیاکنینتهیه

جوشآبچونباشید،مایلاگهخواممی»دادادامهو

لبخندیبامنو«.کنمآمادهخشکوشیربراتونهست،

خیلیبکشینزحمتاگه»دادمپاس کمرنگوزورکی

 «.ممونمیمنتظرهمینجاموقآاونتامنم.شمیمممنون

اوضاعمدیدموانداختمپایمتاسربهاجمالینگاهی

افتادهیهاگره.کردمیمرافکرشکهستاآنیازترداغون

فرویهاگونهواستخوانیصورتچربم،وبلندموهایتوی

ومچالهیهاشانهبرداشته،ترکوخشکهایلبرفته،

پاهایسوم،ودومدستهیهاراهنیپوپولیورزیرضعیفم

 راه کردن طی به مجبور شرایط این با
 داروخانه یک به تا بودم زیادی

 تر، پایین چهارراه چند. دمیرس یم
 را مسیرم ،«داروخانه» بزرگ تابلوی
 .رساند پایان به را انتظارم و داد تغییر
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وهمهپاره،وکثی کتانییهاکفشوکشیدهوالغر

بی.ناخوشایندبودندوعادیغیرمعمولحدازبیشهمه

ودیوارکنارصندلیروینشستمخود،فکرِازخیال

ماندممنتظر وقتیوبردزمانکردمیمفکرآنچهخالف.

راپولماندهباقیداد،دستمراشیرشیشهوزدصدایم

شیرقوطیکنارگذاشتهمکوچکپستانکیوبرگرداند

 .خشک

**** 

وکوچکشهایدستتویبودگرفتهمحکمراشیشه

دینوشیمولآباراشیر تمامباوکنارشبودمنشسته.

کردمیمنگاهشوجود ودادینمآزارشگرسنگیدیگر.

بودشدهسرحالحسابی درزیباییشادیِبرق.

ابدتانداشتمدوسترادقایقآن؛زدیمموجشیهاچشم

 .بدهمدستاز

ترآیسرهرچهخواستمیمخدااز

بیرونگزندهسرمایازتاکنمپیدامکانی

بمانیماماندر اسفناک،شرایطِآنبا.

درگذاشتمسرپشترازیادییهاکوچه

قدم،هرازبعدوبودندزدهتاولپاهایمک ِحالیکه

 .دهمادامهراهمبهتوانمینمدیگرکردمیماحساس

هکوچانتهاینهایت،در  ایهمخروببست،بنای

ازخالیاطرافشمترچندتاکهخوردچشممبهترسناک

کههنگامیوکردمباززوربهرااششکستهدر.بودخانه

راصورتمخفی بسیارگرماییگذاشتم،آنجادرونقدم

غلیظتاریکیچرخاندمیمکهطرفهربهسر.کردنوازش

یهاشهیشاما،برداشتمقدماحتیاطباهرچندوبود

همانازتارفتمکلنجارخودبا.شدندخردپایمزیرزیادی

دربچهِوبیرونسرمایامابرگردمبودمآمدهکهراهی

کردندمجبورماندنبهمراآغوشم، بهجلوتر،قدمچند.

بعد،ایهثانیوزمینرویگذاشتمرابچهوزدمتکیهدیوار

.رفتمفروعمیقیخواببهزیاد،خستگیشدتاز

چندتاوپریدمخوابازکهبودگذشتهچقدردانمینم

.دادینمفرمانمغزموهستمکجادانستمینماولدقیقه

تااطرافخواباندمگوشوآمدمخودمبهکههنگامی

.زدیمبیرونسینهازداشتقلبمبشنوم،رابچهصدای

.سرمتویکوبیدممحکموزدمزمینزانوبیچاره،وناتوان

یهاهیگرصدایکهزدمیمفریادوختمیریماشک

کردمغلطجونم؟عزیزِکجایی».گوشمبهخوردآشنایش

بردخوابم مثل«ها؟پس؟کجایی؟نمتیبینمچراپس.

اشهیگرصدایودمیکشیمدستزمینروینابیناها،

ک یهاشهیشخردهباهایمدست.آمدیمجاهمهازانگار

.نبودمچیزیمتوجهلحظهآنولیدندیبریمزمین

و«.کنکمکمخدایا؟کنمینمپیداتچراپس؟کجایی»

ازیکیکهزمینرویکوبیدممحکمیمشتعصبانیتبا

چقدرکهبرایشبمیرم.شدحسدستمزیرشیهاانگشت

آمددردشلحظهآن نشانهبهاووکشیدمشآغوشبه.

رویگذاشتسروزدصورتمبهآهستهایهضرباعترا ،

 .ختیریماشکوکردیمتابیبیکهحالیدرامشانه

**** 

برف،وبودندکردهپابهغوغاآسماندرسیاهابرهای

رفتمقدیمیونقلیایهمغازبه.دیباریمقبلازترسرزنده

کوچککیکیباآبمیوه.کنمتهیهخوردنبرایچیزیتا

وبیرونآمدمبگیرم،راپولباقیاینکهبدونوبرداشتم

خیابانکنارجدولروینشستم کاپشن.

چندنوشیدنباوکردممحکمبچهدوررا

راگلویمسوزشازکمیآبمیوه،جرعه

 .بخشیدمتسکین

مثلمنوبودشدهتاریکهوا

نداشتمماندنبرایجاییدیگرهایشب گرفتمتصمیم.

آنجاسمترامسیرم.برگردممخروبههمانبهدیگرباری

ایهشعلبهخوردچشممکوچه،یهایکینزد،تغییردادم

.کردیمخودنماییروغنپیتیداخلازکهنورکم

بودماطرافودورآنکسیجستجویدروشدمترکینزد

نداشتصاحبپیتگویااما راآناگربودخوبیفکر.

دادینمآزارمانسرمادیگرتابردمیممخروبهداخل به.

وآرامپاباراپیتوبستمکمرمبهرابچهخاطرهمین

 .دادمهلمخروبهتاصداسربیوآهسته

بچهومنونخستروزآنازبودگذشتههفتهیک

میکردیمزندگیداشتیمبودطورهریکدیگرکنار برای.

برایغذامقداریوپوشکوخشکشیرجوشآبتهیه

شدم.تاسیستازهایهمغازدرکارمشغولروزچندخود،

مثلهممنبیکارییافتپایانکهآنجانظافتیکارهای

اینخانهدراجباربهبعد،بهروزآناز.شدشروعگذشته

رفتمیمآنو بهبچهبدبختانه،یاخوشبختانهدانمینم.

هنوز،هفتهیکگذشتازبعدکهبودغذاکمقدری

رادیگرروزچندوبودنشدهخالیخشکشیرقوطی

 .دادیمجواب

ازبعدرادرونممردهِیهاحستماماو،کناربودن

بعدداشتمتازهوبودکردهزندهدیگرباریسالیهاسال

برایزندگیوهستمکسیچه،دمیفهمیمسالبیستاز

 ای بن کوچه انتهای نهایت، در
 به ای ترسناک مخروبه بست،

 متر چند تا که خورد چشمم
 .بود خانه از خالی اطرافش
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برایمدنیا.داردمعناییچهخواهمیمکهچیزیبهرسیدن

داشتکمکمکهایهآیندبهوبودکردهپیداروشنیرنگ

 .بودمشدهامیدوارگرفتیمشکلرویمپیش

دومِهفتهواردوگذشتیمبچهکردنپیداازروزچند

بودمشدهبودناوبا رابچهروزها،بعضیعادتطبق.

برایمخروبهازوکاپشندرونپیچاندم

.رفتمبیرونخشک،شیرجوشِآبتهیه

عبورخلوتوعر کمخیابانیازداشتم

گرفتراامشانهپشتازیکیکهکردمیم

دیدموسمتشبرگشتم.شدرفتنممانآو

روزچندکهستاایخانهصاحبانازیکی

بوددادهمنبهجوشآبکمیپیش باودرنگیهیچبی.

رابودبودناوباروزهایپایانِکهماجراییتمامهیجان

بچهاینپدرمادرالحمداهلل.بخیرروزجناب»کردتعری 

شدنپیدا جوشآبوخونهدماومدینکهروزاون.

بزنمحدستونستمروچیزایییهخواستید، اینکهتا.

آقایخانمازوخونهاومدماموریتازپریشبپسرم

عکسومحلکالنتریبودناومدهکهگفتجوونی

کالنتریتوپسرمآخه.کننپیداشتابودندادهبچشونو

اتفاقیروزاونفردای.کنهمیکارمربوطهبخشهمونو

عکس.پسرمپیشکالنتری،رفتمکارسرییهانجامبرای

گممشغولبدجورفکرم.راهروتوبردروبودنزدهروبچه

یهوبودطفلیبچهشدن افتادمشمایادکه اونفردای.

همینباشماروکوچمونتواتفاقی،دیروز،شهمیکهروز

خیرکارچونخبولینشدینمنمتوجهگویا.دیدمبچه

دیروزکلبرسه،مادرشپدربهخواستیمبچهیهوبود

تبدیلیقینبهشکمذرهیههمونتاداشتمنظرتونزیر

بچستهمونبچه،کهشد «خوبه؟حالتونآقا؟آقا؟.

وخیابانکنارنشستمشیهاحرفشنیدنازبعدناخواسته

کردمپاکدستپشتباراامیشانیپرویسردِعرق به.

کهبودمکردهعادتاوبودنِبههفتهیکهماندرقدری

ازوداشتنخواهمشدیگربقبوالنمخودبهتوانستمینم

شدهخشنودبسیارمادرشپدرشدنپیدابرایطرفی

بایدجوابیچهدانستمینممنگی،وگیجیعالمدر.بودم

دادمیم .رویمبرونشستوگرفترابازویمدیگرباری.

آغوشمازخواستکههمینوبچهرویگذاشتدست

توانستمکهچیزیتنهاوشدممانعشکند،جدایش

 «کجاست؟کالنتری».بودجملهیکهمانپرسیدنبگویم

انگشتبچه.اتاقداخلفلزیصندلیرویبودمنشسته

دروبودکردهپنهانمشتشدرونمحکمراشصتم

بودرفتهفروعمیقخوابیبهآغوشم، بودزیباییلحظه.

گشتبرخواهدمادرشپدرآغوشبهبچهدانستمیموقتی

همیشهبرایخواستیمزیراآوری،عذابوتل لحظهو

محضبهوشدبازضرببادربعد،چندی.بگذاردتنهایم

بلندصداییباوپریدخوابازبچهدیوار،بهشدنکوبیده

گریهزیرزد سعیودادمیمفشارامنهیسبهراسرش.

رانگاهمکهحالیدرکنمآرامشکردمیم

وسرکهجوان،زنیومردبهبودمدوخته

داشتنداسفناکوآشفتهوضعی مرد.

بچهومنبهچشمماینکهمحضبهجوان

دویدرابینمانفاصلهذرهیکهمانافتاد،

انداختپایمبهراخودشو وگریهبا.

آقا»گفتالتماسوزاری عزیزآقای... بچهبچه،این.

ماست راهسردُردونمونوعزیزکهبودیمفکرمونبیخودِ.

کهسرمونبرخاک.کردیمولشخداامانبهوگذاشتیم

کردمجبورکاریهمچینیهبهماروفقر سرازخدا.

بگذرهتقصیراتمون زندگیدیگهروزهمونازکنینباور.

نداریم لقمهچندفقطبار،یکروزهرچندکهماههیک.

میکنیمپیداخوردنبراینون دونیدمیهمخودتون.

ومعصومطفلاینشکمتابخورهچیزییهبایدبچهمادر

اینبههرچینون؟لقمهچندچی؟باآخهولیکنهسیر

کسیخداباآدمنفردویکیجزمیزدیمدراوندرو

نکردکمکموندیگه .مردیمگشنگیازداشتدخترمون.

کهخداهمونبه.بودیمشدهمجبورقسمخودشجونبه

نداشتیمایهچاردیگه حرفامبهکنمیمخواهشازتون.

کنینگوش نزدمدیگهحرفیواقعیتجزمن. وقتی.

وجودمونهمهخونه،اومدیموراهسرگذاشتیمدخترمونو

بودشدهتاببی کنیمتحملنتونستیمدیگه. هموناز.

نداریمزندگیاالنتاروز توصبتاشبشب،تاصب.

 «.مکنیپیداشتابودیمسرگردونوویلونخیابوناوکوچه

ازگولهگولهاشک،آوردیمزبانبهکهایهکلمهربا

ختیریماشیاستخوانیهاگونهرویشیهاچشم به.

 و عرض کم خیابانی از داشتم
 که کردم یم عبور خلوت

 راام  شانه پشت از یکی
 .شد رفتنم مانع و گرفت
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بهحینهمیندرمنومانستیمسرکندهیهامر 

گذاشتینتنهادخترتونووقتی»گفتمودادماجازهخودم

نیازفقطداره،نیازبهشکهچیزینبودمهمبراتوناصالً

نمیکهماههچندبچهِایننیست؟مالی

باهاشکارواینچیبرایشمافهمه

مادرشوپدرکهشماییولیکردین

نمیوقتهیچکاشچطور؟هستین

دیدمتون مثلبودماحمقیهمنم.

معناتمامبهاحمقِیک.دیگهیهایلیخ

قربانیزندگیموتمامهام،خواستهبهرسیدنبرایکه

 «ا...شمولی.کردم

وشیهادستتویبودگرفتهراسرشجوان،خانم

بودندعجیبکهزدیموحشتناکیهایزجه همسرش،.

وگریهشدتازشیهاشانهوپایمپایینبودنشستهحاال

چنگترسازومحکمراپیراهنمیقهبچه.دیلرزیمزاری

ختیریماشکهاآنپایبهپاوبودزده شدهدرمانده.

کنارممربوطه،بخشِرئیس.نبودجاسراصالًحالموبودم

کهرابچهبگویدچیزیاینکهبدونبعد،ایهدقیقوایستاد

جداآغوشماز،زدیمچنگراپیراهنمیقهقبلازترمحکم

گرفتوکشیدبیرونپوشهداخلازراآزمایشبرگه.کرد

بخوانمشتاهایمچشمجلوی ماندهتهبااما،کلمات.

وبودندتاربود،ماندههنوزامیجواندورانازکهسوادی

وقاطآصداییبادادم،تکانسرنفهمیدنمنظوربهوقتی

هست DNA آزمایشجواب»گفتمودب بابتممنوم.

میهاگونهکردماحساسو«آقاسالمتبه.وقتچنداین

 .اندشدهاشکخیسِ

**** 

پیداراامگمشدهراهکهشودیمسالیچندحال،

هخانوادپیشوامکرده راقدرشانکهامبرگشتهای

 .دانممینهایتبی

یکدستهمگیشیهاشیروشدهپیرزیادیپدر،

سفیدند الیالبازوکندیمادانشستهرانمازش.

وشوندینمخوبپاهایشدردِدیگرخوانمیمشیهاحرف

برایشدیگرسودیعوار ،جزمسکنداروهایمصرف

 .ندارند

دردشدیگویمونالدیمدردکمرازشبتاصبحمادر،

یهاپروندهوقتیاماآمدهسراغشبهتازهونیستکهنه

راشیها یتاروکشمیمبیرونتختزیرازرااشیپزشک

گویندمیاوهایحرفازغیرچیزی،نمیبیم سهروزی.

قلبشوخوردیمجورواجوریهاقرصآبلیوان8بابار،

عصبیفشارنیترکوچکدکترهاکهشدهضعی قدریبه

 .دانندیمسمبرایشرا

کداممانهیچکناردیگراما،مریم

نیست وگالبشیشهیکباروز،هر.

هبستوگالیلشاخهچند خرما،ای

شومیمزهرابهشتراهی نمینشیم.

حرفاوباهاساعتوقبرشکنار

زنمیم توانمینمدیگرهاوقتگاهی.

کنمتحملراگلویمسنگینِبغض رویگذارمیمسر.

امازمیریماشکنداشتنشبرایزارزاروقبرشسنگ

ابدبهتاخاکخروارهازیروگرددینمبردیگردانممی

 .شدهدفن

خورشیدوشودیمکهظهر،هانیاهمهوجودبا

وکنمیمپهنراسفرهحو کنارآسمان،میانندینشیم

کوچهسرازصبحروزهرکهمحلیماستکاسهدو

خوشغذاهایونعنابشقابپونه،دو ِپارچِ،خرمیم

میاننشانممیراهستندمادرپختدستکهطعمی

خوردنمشغولمریمیعالقهموردموسیقیِکناروسفره

هرخانه،گردمیمبرمسجدازپدرباکههاشبومیشویم

عادتطبقوکوچکایهقالیچرویمینینشیممانسه

هرمنومیخوانیمزیبالحنیباراحافظاشعارگذشته،

خدایمازوکنمیمشکررابودنمانهمباروزهایلحظه،

■ نکند.جدایمانهمازوقتهیچتاخواهمیم














 راه که شود یم سالی چند حال،
 پیش وام  کرده پیدا راام  گمشده
 قدرشان کهام  برگشتهای  خانواده

 .دانم می نهایت بی را
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 «خواس اکبرو خاکشیر می» کداستان 
«امینکمساری»نویسنده


اینداستانبالهجهکرمانیاست()

هچظهریقسمتنشدهنمازبریمحرم.ولیآ اسمال

دگهروزآخریهکهتومشدیمو58اَدیشبمیگ کهصِبا

بریم میبا دگه ظهر صِبا شده طور هر همینخاطر، ور

 حرم.

دماذانبود.منوشورم،آ اسمالوبچمون،اکبرواَ

زود منیژه گ : اسمال آ  پایین. اومدیم مسافرخونه پال

فِس فِس و بیه یواشراه بخه اگر نماز54باش، کنیبه

رسیم.خودشجلوشدومایمخودنمی

راه عیدگا کوچه قد دمبالشاَ اَ اکبرو

نمیدونمشورمچهمرگشبود افتیدیم.

کله ته اَ آفتابی نرمه یه تا شکه

میمی درد سر همینخورد ور شد.

می بهخاطر بتونهخواسزودتر تا رسه

نماز گوهرشاد مسجد تو یا رواقا تو

بخونه.

یه رسیدیم عیدگا کوچه سر که هطو بود. اذانشده

!51دفهاکبروواسید

ننوچرواسیدی؟_

ننومنخاکشیرمیخوام._

خرم.می55االنکهنمازه،بلبعداَنمازاَشِت_

خوام.نه،منهمیناالنمی_

گمشم.بیابریم،وختیورگشتیممیقربونپسرمبه_

پدرتاَشتبخره.

مننمیوم.نهننو،_

می نیسته. کن ول بچه ای لیواندیدم یه خواسم

بندهکهفمیدمششتادَنِشبهخاکشیریبخرموبدمبه

نیسته.گفتم:اکبرو،ننوپولهَرامنیسته.چکا5۱پولهَرام

کنم؟هطوکهاینگفتمدیدمجونامرگشدههموجه







                                                           
فردا58
 دستدستکردن54
ایستاد51
 برایت55
 همراهم5۱



ورنشس.دگهپاکاوقاتماَدسشتل شدهبودواکبرو

گیراوردهبود.53مالیدهیموخ

پش_ پدرتورگرده اگر االن بریم. وخی وخیبچه،

به کنه پاکاوقاتشتل سرشنگا دگه نیسیم ما بینه

گه،انگارنهانگار.میشهها.دیدمورپریدههچینمی

ورودیحرم جلو دیدم اسمالکردم آ  نگاییبه یه

گرده.هطوکهمندیدبادارهتوشلوغیوردمبالمامی

رو منمخوددسماکبرو کهیعنیبیاین. کرد دساشاره

اسمال آ  نشسه. که دادم نشون

 کار اخماشحساب و اومد دسش

کشیداَتوهموورگشتطرفما.من

ننواکبرو،ههپدرتدارهورمی گفتم:

ما اکبرو االنهکهکتکبخوری. گرده

ایکه با هس، سفیدی چش چیز یه

خورهولیتکوننخورد.آ اسمالاومدمیدونسکتکمی

گ :منیژهچرنمیاین؟

وردوشته_ وِرد ایجو نشسه اکبرویه. من53تقصیر که

خوام،منمپولندوشتماَشِشبخرم.خاکشیرمی

آ اسمالماوقاتشتل شدوتورومردمیهکشیدهخود

پشدسشزدتوگوشاکبروواَسرلجبازیگ :نخواسم

میرمتومسافرخونهنمازاصن.اَکمرمبزنهنمازجماعت.

میخونم.منوآ اسمالراهافتیدیمورطرفمسافرخونه.

■افتیدواَدمبالمااومد.11اکبرویماَسررِنگرِنگ








                                                           

 وقت53
پافشاریکردن53
گریهکردن11

من و شورم، آغ اسمال و بچمون، 
اکبرو اَ پال مسافرخونه اومدیم 

گف: منیژه زود پایین. آغ اسمال 
باش، اگر بخه یواش راه بیه و فِس 

 رسیم. فِس کنی به نماز نمی
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 «عقده» کداستان 
«پوربابکابراهیم»نویسنده


 لگد یه گفت:باًیتقربا بابام پریدم. خواب از محکم

جنگلکوفت» تو ناهارو امروز لندهور. یهیکنیمپاشو .

نیمهبازگفتم:یهاچشمبا«روزروباخانوادتباشاال !

عالی!» چقدر صبحانه.«وای، میز سر رفتم شدم، بلند

 کردیمجایلگدشدرد مادرمگفت: بیستو». بیشعور

نگ یاد هنوز سنته سال میشیدو بلند که صبحا رفتی

دستوصورتتوبشوری.معلومنیسدوروزدیگهباکدوم

بانق«میخوایزندگیکنیکهتحملتکنه!ایهسلیط

زدنرفتمدوچیکهآببهصورتمزدموبرگشتمسرمیز.

خوردنبودند.اولینلقمهرویآمادههالقمهمثلهمیشه

آخهاال ،یهنگاهبه»کهبرداشتمباباماومدسرمدادزد:

کنیم. جمآ وسایلو کن کمک شده! دیر بنداز. ساعت

برایچندثانیه«رفتیمجنگلهرچقدرخواستیبلمبون.

هاشزلزدموبعدازسرمیزبلندشدم.بهکمکتوچشم

 صندوق تو وسایلو ممادرم مادرمعقب زدیم. بار اشین

 غهمش چسزدیمر همش ، شکایت و .کردیمناله

دونمبهچییاکی...نمی

 تو ما جنگلیهاجادهحاال دلِ به و بودیم خاکی

مثلمیرفتیم مزخرفاتی همشاز رانندگی حین پدرم .

توافقهست و تورم برقو .زدیمحرفایهگرونیآبو

هذر ای بابام که ندارم نمیدونه.تردید سیاست از چیزی

فکر که آدماییه همون از مفت! زر زنه. می فقطحرف

همهچیزاظهاریدربارهدونهوبایدکنههمهچیمیمی

جمعی هر تو بوده. باعثخجالتمن همیشه کنه. نظر

میمی شروع قیافشینه چنان و سخنوری به ایهکنه

می انگار که نیعالمهگیره حواسش ولی یستدهرِ.

رو مضحکی لبخند چه سخنوریش موقآ اطرافیانش

لباشونه.

یه پیادهشدیم. ماشینرونگهداشتو یهجا باالخره

هاشکناریهدرختافراکهبرگقاًیدقمسطح.باًیتقرجای

زیر و آوردیم بیرون ماشین از رو وسایل بود. شده زرد

چهچ داشت بلبل یه انداختیم. گلیم هپامون .زدیمه

.انگارورودماروتبریکدادیمصداشروحآدمروصیقل

همرفترویگفتیم بابام کشید. دراز گلیم رو مادرم .

گلیموسرشرورویپایمادرمگذاشت.مادرمسرطاس

 نوازش رو وکردیمبابام بود شده کی  خر مردک .

دیخندیم یک مثل براشون من انگار مزاحمیحشره.

اویکرهخر.اونتبرروبگیر.برویکم»فت:بودم.بابامگ

زغالمی ناهارکبابداریم. تودلمیه«خوایم.چوببیار.

فحشتپلبهشدادم.تبرروگرفتموبهسمتیهدرخت

درخت اون خشکرفتم. پشتحدوداًنیمه متری چند

نمی رفتم که قدم چند بود. چهسرشون به و چرا دونم

رمرونگاهکردم.ت ...تازهچنددلیلیبرگشتموپشتس

با هم چقدر بودند! کرده شروع که... بودم برنداشته قدم

 کردم احساس یکدفعه خورد. بهم حالم یهارگولآ!

می اسیددستم شه. سوراخ قلبم و شن منفجر خوان

فریادبزنم.برگشتم.آروموخواستمیممترشحکرد.همعد

منو توحالخودشونبودندو نزدیکشونرسیدم. بیصدا.

صافتوشکماونمرتیکهدندیدینم و باالبردم رو تبر .

فروکردم.خونشپاشیدهشدروسروصورتمادرم.بابام

درجاتمومکرد.مادرمیهجیغبنفشکوتاهکشیدوبعد

زدهبهمزلرگشتووحشتبدیگهاللشد،هیچینگفت.

وزد. زدم خاکیدور بهسمتجاده ماشینشدم. سوار

.زدمیمپاموتاآخرروگازفشاردادم.ازخوشحالیقهقهه

کشیدمفریاد من»: باالخرهشکستشدادم. آرهمنبردم.

هرچقدررفتمیمهمینجور«بردم! کهبهیهپیچرسیدم.

پدالروترومصممرتمحکممنشدیمترکهپیچنزدیک

 نچرخوندم.دادمیمفشار ولیفرمونرو پیچ، به رسیدم .

پیچپیچید،مننپیچیدم!همینجورصافرفتمتوپرتگاهو

توصورتم.خوردیمبعدماشینپروازکرد.یوهوو.چهبادی

شداغونهانگیزی.ماشینفروداومد.بدنچهپروازهیجان

همینجورتوسراشیبی وباشدتبهاینورورفتیمشد.

 خوردیماونور درد سرم خونیشد. شیشه یککردیم. .

درختیشاخه جلوروشکستودرونیشهیشتنومندِ

جگرمرواممعده ماشینواستاد. کهازدمیدیمفرورفت.

بیحس بدنم خشکشدم؛ جام سر میاد. بیرون دهنم

شد.

***

هماناطرافورروزبعدپلیسروسریِخونیمادرچند

■ .پیداکرد
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 «اسبِ غرولند» داستان کوتاه 
«محسنفاضلی»نویسنده

 

چیکهبرایفرارازرگبارِپرتوهایِدا وسوزاندرشکه

 زیر در یهیساخورشید جایدُرُشکهدرختیرویِ خود

بیکاری فرطِ از و بود اطرافیهاپشهخوشکرده سمجِ

کهغرق.صدایزنِنسبتاًمسنیاورادادیمخودرافراری

درافکارشبودبهخودآورد.

پیله - حاال تا ظهری نَوَم این آقا؟ چَندِس دوری

کَردِساُمیخَدسواربِشِد.

کنار - باهم بشید سوار بفرمایید حاال نداره، قابلی

میایم.

سوارییهاآدمچیازآندرشکه بودکهاولمسافررا

برسرقیمتصحبتکنندیم اتکنندیمسپسبینراه

خودهرچندکهدورازانصافباشدازمسافرِیهیکرابتواند

امااین بیچارهکهدرعملانجامشدهقرارگرفتهبگیرند.

پختهیهازناینزنازآنکردیمچیاشتباهدرشکهبار

چیگفت:درشکهوباتجربهبودچونبالفاصلهدرجوابِ

چندِسنهآقااینجوریکهنیمیشِد،شومااوّلبوگو -

جیبمون به نیگا یه مام تا

رسدیموُسعِموننمیببمیاندازیب

 نیمیرِسِد،چیطوریاس!

 دریافتهدرشکه اینکه از امید نا چی

غیرتواندینمبود خودیمنصفانهقیمتِ

از عاری لحنی با بستاند زن این از را

امیدجوابداد:

-  گردونمتون، می پارک دورِ کامل دور 51یک

 تومن.

 حاالشدیهچیزی؛باشِدبریم. -

یکدستچادرشراکردیمزندرحالیکهسعی با

سوارِ تا کمککرد بچه پسر به دیگر دستِ با دارد نگه

شود.درشکه

درآمد. صدا به شالقمانند رفتو هوا اسببه افسارِ

سپساسببهراهافتادوغُرغُرکنانشروعبهحرفزدن

کرد:

یکهوبیستقرنِکهانگارنهانگار - همهاینبا!

اسبابِبایدمنصنعتشونپیشرفتِوتمدنادعایِ

چیزیتنهاآقا،جیبتوبرهپولشمبشم،لذتشون

ازخشکعل وجومشتیهمیرسهمنبهکه

دادنسواریبدوناونمکهپیشهسالچهارکِشتِ

!بیارمدستبهتونممیفاسدیهامونیماینبه

 !چیزیهخوبرحمومروتم

چیبابیتفاوتیدرجوابِاسبگفت:درشکه

بعدشغُراینقد - اینآخریه طویلهبرمتیمنزن،

بُردهوابهرااسبافسارِ]وباردیگراستراحتکنی

تُندترخوب،اسبِحاالبرودرآورد[بهصداراآنو

 ...تُندتر

احمق - من اما آخریه، این میگی هِی صبحه از

یازدهمیه،خستمکردی،اینقدمنوخرنیستم؛این

درختهماینبهبزنمتمیگهشیطونهفر نکن!

بشونمهمخودموازشرتخالصعذاتمادرتوبه

یبینجحیواناسبکهمیگنحی خُبولی!کنم

!است

کُرهنجیبذاریمیخودتواسمِهمهغُرغُراینبا -

 !خر؟

مسافرباخودگفت: وااینیارویهتختِشکمِس،»زنِ

زنِد! می حرف خودش با اما«دارِد ؛

در خون یکمرتبه انگار که اسب

بهجوشآمدهباشدخطابشیهارگ

چیگفت:درشکهبه

خرکُرهمیگیمنبه -

 !کنمیمحاالحالیت!آدم؟یکهیمرت

رااوافسارِهرچهمردکرد.رَماسب

سرعتِخودبرعکس،ستادیاینمحرکتازاسبدیکشیم

چیکهتابهحالاسبراباایندرشکه.کردیمرابیشتر

:بهتزدهگفتحالتیباخشمگینندیدهبودیچهره

!تو؟شدچتیهو -

 تُندتر!اینم!هان؟تُندتر؟نگفتیخودتمگه -

چیکهانگاربهالتماسافتادهبودگفت:درشکه

خدارضایِمحضِ - کردمغلط! اسبِباشآروم!

 ...آرووومخوب

بپوشاند نامحرم از را ماتحتش آنکه برایِ مسافر زنِ

به رو و گرفت دوباره بود زده پس باد که را چادرش

چیکردوگفت:درشکه

نیگَهِشدار - کردِس؟ رَم چرا شُدِس؟ چیطور آقا

 زَهرهبِچِمترکید.

 و بیست قرنِ که انگار نه انگار
 و تمدن ادعایِ همه این با! یکه

 باید من صنعتشون پیشرفتِ
 بره پولشم بشم، لذتشون اسبابِ

 من به که چیزی تنها آقا، جیب تو
 جو و... مشت یه میرسه
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نمی - هیچوقترَم خر!کردینمدونمواال، اینکُره

 واینمیسته.کنمیمهرکاریم

اسب اصطالحِ دوباره خرکُره»که خوردبه« گوشش

کرد؛ بیشتر گرفتهراچشمانشجلویِخونسرعتشرا

 لبگفت: زیرِ این»بود، حسابِ دیگه یکهیمرتایندفعه

مردرفتاریِبدوستموظلمهاسالاز؛!«رسمیمآدمرو

خرکُرهرااوحاالکهمخصوصاً-اویدُرُشکهکشیدنِبرای

خواستیموبودآمدهتنگبه-بودکردهخطابهم

.چیخالصکنددرشکههرطورشدهخودراشر

 کندآرامرااسبکردیمتقالهرچهچیدرشکه

.نداشتایهنتیج

درختییتنهبهرادرشکهخودسرعتِنهایتِبااسب

کردینمحاالدیگرزنبرایِرعایتحجابشتالشیکوبید؛

بیهوشیا شدهبودوخودکامالً چونچادرازتنشجدا

 بود. مرده شاید هموچیدرشکه شدتبهپسربچه

شدهبودند.مجروح

علیلکهخودرارهاپاهایِوخونیصورتِوسربااسب

بود محواودیدازکمکموکردرهاراصاحبشیافته

■.شد

آدمفحشیمتداولبینتمامِیکهیمرتپی نوشت اول:

اسارتیهاگونه به انسان دست به که است جانوری

.انددرآمده

حالتغُرغُرکناناسبدرعکسکامالًپی نوشت دوم:

مشهوداست.



 5835کاشان،تابستانمکان و زمانِ عکاسی:

 محسنفاضلیعکاس:











 «آلزایمر»کداستان 
«عاطفهبذرافشان»نویسنده

 

یهمه بهش محل موجیگفتنیماهل تویاصغر .

بو همین اسمش هم روانی بخش دکترد. وحتی

شمددکار استفاده اینکلمه از گاهی اماکردندیمهم .

من سیگار برای روز تمام وقتی حتی بود. اصغر حاج

دیکشیم هاشبو  بهیبخواباز حتیدیرسیمجنون ،

صدایافتادنیاشکستنچیزیازجانیترکوچکوقتیبا

وحتیوقتیهمخوردیمبهماشیروحوتعادلدیپریم

آوردندیمصدایشلیکگلولهدر محضخندهشیهایاتاق

زیرتختتاپناهبگیرد.دیپریمواو

 حتی افتادیموقتی جان کههاآنبه جایی تا و

آنزدیمکتکشانخوردندیم حتی برایم . هم ها موقآ

اماصحاجا مهربانقدیم، همانحاجاصغرآرامو بود.  غر

نی مهم برایمردم چیکار یا بوده کی اون کردهستکه

که اینه مهم اونا، میچیهستو برای اینچه و کنه

■.ر...آلزایمربیماریعصرحاض
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«ها گل محله» کوتاه داستان 
«پورفرجاردوان»نویسنده



درکناردرختیپرشاخوبرگکهدروسطپارکقرار

،شدتضربانقلبمکاستهنشدهبودازداشتدرازکشیدم.

دریکچشمبههمزدنفکریعجیبوغریبذهنمکه

کرد. درگیر ایجادیبرارا و فکر این کشیدن بیرون

تصمیمگرفتمجزییاتفکرمرابر،ازآنترتصویریواضح

باغیپرازگلکهتعدادزیادیریتصورویکاغذبیاورم.

 آنهجوم به رویکاغذحککردم.اندآوردهزنبور بر را

کاغذرادرجیبقراردادمودرهمانمسیرشروعسپس

دویدنکردم. سرعتشدتبه کندکردهمیهاگامباد را

یکمحیندویدنبهناچارتسلیمنیرویبادشدم.دربود.

آنطرف پارکتر کنار صندلی روی بر

شدم. جیبسپسولو از را کاغذ

امفهومشخیرهآوردموبهتصاویرندر

وسرانجامشدم. مشوش ذهنی با

زدهراهیخانهشدم.بهتایهچهر

تا که دیدم را مردی راه میان در

همینچندسالپیشهمدمروزهای

بود.اتنهایی هماندرستم در

هلحظ بودای شده کاغذ روی تصاویر درگیر ذهنم ،که

ابتدایییقهیدقچنددرمقابلدیدگانمظاهرشد.نیحس

کممتوجهشدمکمفقطوفقطبهچشمانشخیرهشدم.

است. هدایتی حسین مرد این کمیاشچهرهدیشاکه

نگاهتوامبامهرومحبتشکهبهدلاما،عو شدهبود

آغوشمی در را همدیگر بود. نکرده تغییری نشست

کهبادیدندوستنیحسگرفتیموخوشوبشیکردیم.

یرشدهبودپرسید:شغافلگاصمیمی

اینقدردربکاچه- خودت؟چرا داغونرکردیبا و

!؟شدی

داشتمدر ازآنجاییکهانتظارشنیدنچنینسوالیرا

جوابشگفتم:

ایددلیلشدوربودنازیکدوستقدیمیباشد.ش-

قراردادوگفت:امشانهدستراستشراروی

بایدبگویمعلتاینجدایی،اگرقصدگلهکردنداری-

...ریتقدتنهایکچیزبودهاست.

گرمایشراازدیخورشچندساعتیازظهرگذشتهبود.

گوشت پوستو رد ویخبر.کردیممان سر و تردد از

 اینساعاتروزدرنبود.هالیاتومبیدهندهصدایآزار

خیابانشبیهبهصحراییخشککهآفتابیسوزانبرآن

اصرارفراوانحسینراضیشدتابادهباشدشدهبود.تابی

ازرسیدنبهخانهقبلمانبیاید.برایاستراحتبهخانه

وسفیدازجیبشبیرونکشیدو یکقطعهعکسسیاه

جلویچشمانمقراردادوگفت:

د؟آییادتمیااینعکسر-

مانقدیمییمحلهریتصوبادقتبهعکسنگاهکردم.

 کهمربوطبهاوایلانقالببود.هاگلیمحلهیاهمان

آخ......!؟هاگلیمحله- دیدنایناروزهاییرچه با

کردیم. سپری کردمینمفکرعکس

هنوزنگهشداشتهباشی.

اینیادگاریباشودیمحسین:مگر

جواهرراازیادبرد؟نیا،ارزش

تصویرآری... کردن فراموش

ممکنبود...غیرهاگلیمحله

ع این که نزدارزشی قدیمی کس

زدهکردهبود.حسینداشتمراشگفت

!؟عثشدهاینتصویرراازیادببرمراستیچهچیزیبابه

هرحالقصدبهشایدعلتشاوضاعوشرایطکنونیاست.

بود.،حسین دوران آن خاطرات تنهایدورانتجدید که

یادگارشهمینیکقطعهعکسمچالهشدهاست.

چیزیکهبرایحسینجالبتنهابهدرخانهرسیدیم.

بهنظر زیبا حیاطیهادرخت،دیرسیمو در مانموجود

ورودبهخانهیااهللگفتوچنددقیقپسبود. درایهاز

حسینیدهیعقکاربهنیاایستاد.هادرختکناریکیاز

تفاوتحیاطمانتنهابهترینراهرسیدنبهآرامشاست.

 دوران آن به یهادرختاست.هادرختیاندازهنسبت

کهازمادر.رسندیمبهنظرترهخانهنسبتبهگذشتهکوتا

 خوشآمدن برای بود شده خبر با بهآمدحسین گویی

بایکسینیپرشدهاز،ازاحوالپرسیپسمانآمد.طرف

یکدوست بهتربگویماز مهمانشیا چایوشیرینیاز

قدیمیپذیراییبهعملآورد.

و زدم گذشته ایام به پلی چای نوشیدن حین در

یکروزتابستانیراکهشباهتزیادیباحالولحظاتیاز

داشت کردم.در،هوایامروز حسینآنذهنمرور روز

در میان راه مردی را دیدم که تا 
همین چند سال پیش همدم 

در  درست ام بود. روزهای تنهایی
ای که ذهنم درگیر  همان لحظه

 نیحس تصاویر روی کاغذ شده بود،
 در مقابل دیدگانم ظاهر شد.
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بود.برایعیادتبهمنزل سالپیشیکیچهارمانآمده

روزبارانیدرکیرقمخورد.امیزندگاتفاقاتنیترتل از

حینرانندگیبااتومبیلیبهشدتبرخوردکردموسخت

شدم. درمجروح خیال زمان مادرکردمیمآن جز ،به

روزیکهازدرستازماجرایتصادفخبریندارد.یکس

شدم مرخ  بهنیحس،بیمارستان

همیشهصورتسرزدهبهمنزل مانآمد.

 اوضاعکنمیماحساس از حسین

باامیزندگ روحیم شرایط از حتی و

 خبره!

کمیبعدبهخودآمدموحسینرادر

 یکبارهادرختکنار دقیقه چند هر که کردم مشاهده

.کندیممتفاوترابرایلنزدوربینشانتخابایهزاوی

درنزدیکیپارکمحله،چندروزبعدبههمراهحسین

کردیم. دویدن به تاارتباطشروع گذشته از حسین با

روند بسزاییدر حتینوعرفتارمامیزندگکنونتاثیر و

،فراوانبرایتمریندوندگییزهیانگتنداشداشتهاست.

خوشبختیاحساس و تکلذت،آرامش تک از بردن

وفقطباوجودحسینوارتباطبااوفقط،لحظاتزندگی

شد. مشغولکیحاصلخواهد حیاطخانه در شبکه

بودیم زدن از،گپ یکی کنار خواست من از حسین

دربایستم.هادرخت کردم گمان باخواهدیمابتدا

سکوتازچنددقیقهپسدوربینشعکسیازمنبیاندازد.

ازمپرسید:

چرادرموردمشکلتچیزیبهمنگفتی؟-

کدوممشکل؟!-

بدهیبههمکارت.-

بودم.کامالً شده موضوعجزگیج این از کسی خدا

یحادثهدرستمثل!؟فهمیدهبودچطورخبرینداشت.

غافلگیرمکرد.همنزلمانچهارسالپیشکهباآمدنشب

ازمکثیکوتاهجوابدادم:بعد

کسیصحبت- با اینمورد در دادم راستشترجیح

نکنم.

بلندشدوگفت:اشیصندلازروی

انتظارشنیدناینحرفرونداشتمحامدخان...-

ازدلشدربیاورم خواهیکنمو عذر او از آمدم به،تا

صبحطرفاتاقرفتودربسترآرمید.

شدم پا خواب از اینکه محض با،به

این مورد در تا تماسگرفتم همکارم

کنم. صحبت او با لحنیباموضوع

محترمانهاحوالپرسیکردوبابتتسویه

کرد.اشیبدهشدن حسابیازمتشکر

سرپس به رویا در کردم گمان سخنانش شنیدن از

فردیظاهراًحقیقتداشت.شیهاحرفتماماما،برمیم

 پرداخت زحمت بود.امیبدهنیکوکار کشیده آننامرا

ازاوپرسیدم. اینفردخیرخودشرامتاسفانهشخ را

 بود. نکرده بودم.کامالًمعرفی شده قطآتلفنگیج را

،محضورودبهاتاقبهکردموبهطرفاتاقحسینرفتم.

الیپنجرهبهدروناتاقنفوذکردهازالبنسیمخنکیکه

نوازشکرد.،بود بهطرفتختسرمپوستصورتمرا را

که،چرخاندم عجیبیروبیصحنهبا درنیحسشدم.رو

تنهاچیزیهاگلیمحلهیشدهمچالهعکساتاقنبود.

■ بودکهازاوبهیادگارماندهبود...



فردی نیکوکار زحمت  ظاهراً
 را کشیده بود. ام یبدهپرداخت 

 آن شخص را از او پرسیدم. نام
این فرد خیر خودش  متاسفانه

 را معرفی نکرده بود.
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 «کاغذی دستمال یک زبان از زندگی» داستان کوتاه 
«آبادیمریمبالش»نویسنده



چندینجعبهمکعبیشکلکهرویهر منبههمراه

 نیمهیهاطرحکدامشان یکفضای داخل بود متفاوتی

از هم با و بودم نشسته مرتبکنارشان صافو تاریک،

گذشته ای یادش کسی حرفآمدینمکه بوده چه

روی.میزدیم بر و کردند خارج را ما روز چند از بعد

باالنارنجیرنگچیدند.یهاقفسه از ردی دوم مندر

بودموتنهایهنفردیگرباالیسرمقرارداشت.همیشهبا

بایدوزنپایینبودمیها یرداگردرکردمیمخودفکر

،البتهاینکهکجابودمراموقعیکردمیمتحملزیادیرا

یفاصلهفهمیدمکهیهنفردستشبهمنخوردوازآن

با را خودم برخورد صدای و شدم پرتاب زمین به زیاد

آنفرد متوجهنشدکهاصالًزمینسردوکثی شنیدم،

منراپرتکردهحتیباپایشنزدیکبودکهمرالهکند

ولیخوشبختانهنجاتپیداکردموکسیدوبارهمرادرسر

گذاشت. چهجایم من پرسیدم دوستم از روز یک

بهمنانداختوگفت:مثلچندتاسنگنگاهی؟امیشکل

کنارهم.منهمبهاولبخندیزدموگفتمچهجالبتو

 شکلی همین راحتی.یایاهم به داشتم که جایی از

امروزصبحکهدرفروشگاهبازتوانستمیم ببینم. مردمرا

 انگار داشتم حسعجیبی مندانستمیمشد نوبت که

باالخرهاستکهانتخابامکنندود اخلسبدبگذارندم،

 کشیدهمنرایهاانگشتهمینطورهمشدیکنفربا

نگذاشت، داخلسبد مرا خالفهمیشه برداشتولیبر

یک زدیم فروشگاه داخل هم با که دوری چند از بعد

تمام که خروج در سمت رفت و برداشت هم اسکاج

هالهیوس رد ازآن روشدندیمباید را قرمز یکنور یو

،منهممنتظراینتجربهجدیدبودمانداختندیمبدنشان

بردزیریکپارچهبزرگو ولینزدیککهشدیممنرا

دیگرنتوانستمچیزیراببینم،اولیکصدایچیکامد

ایوبعدیکنفرگفت:خانومفقطهمینبود؟خریددیگه

نداشتید؟

خریده منرا اسمکسیکه فهمیدم که بود ،آنجا

خیساشدستهخانوماست.بالفاصلهبعدازسوال،خانوم

فقط بله گفت: لبخند با و داد فشار را من شد، سرد و

بعدصدایخشخشپالستیکآمد،ولیمنهمینبود.

صدای داخلپالستیکنگذاشت. و جایمتکاننداد از را

خداحافظیراشنیدموخانمشروعکردبهحرکتکردن.

راکهدردستشبودایدورشدیمدکمهچندینقدمکه

از منرا صدایچیکآمد، لحظه همان در و داد فشار

بازکردرانیز منراگذاشتبروپارچهدراورد،دریرا

بوددرابتدااییوارهایاطرافششیشهروییکلبهکهد

 کور خورشیدداشتمرا راستمیکردیمنور گویندکه،

بههادستمال حتی عادت هم باکنندیمجهنم چون

به که ام چشم عادتکردم، نور به لحظه گذشتچند

دردارددریهاخانهبیرونافتادمیکعالمهدیگرازاین

آماطراف و رفت حال در مردم تمام بود، بودندم د

بعدصدایپیرمردیامدمیهاگوش تیزکردمچیکو را

بریمهنوزکلیکهگفتوسیلههاروبزارتوماشینوب یا

یابهقولخودشامدودرخانهایخریدداریم،پسربچه

راگذاشتورفتهالهیوسدرماشینکناریمارابازکرد

آب چیک صدای دوباره لحظه چند از مد.عد سی خانم

فروایکوچکیراکهدالبرداشترابرداشتوداخلحفره

 لرزش به شروع صدایی با خانه حرکتکرد به و کرد

بهیهنگامدرامد. را ماشین متحرکیا داشتخانه که

دستشزخمشدهومایعیحرکتدرمیاوردمتوجهشدم

انخارج رنگاز منشودیمقرمز جلو آورد دستشرا .

اشپارهبدنمکشیدویهاسنگبلندشراروییهاناخن

کرد،منتظربودمکهازمنهمآنمایآقرمزرنگخارج

 فقط ولی جهانهاونیلیمشود و شد بلند هوا در ذره

خاطرجریانهواییکههجلویچشمانمتیرهوتارشد.ب

یک داخل و شد بدنم وارد ی میهابرگدفعه کرد نفوذ

زدم،حسیمانندسبکشدنیابازشدنجایمراداشتم.

 از دوتا شیهاانگشتبا از رایهابرگتعدادی درونم

 و کرد پاکخارج از بعد رویدستدیگرشگذاشتو

پنجره از و کرد مچاله را برگه رنگ قرمز مایآ کردن

انداختبیرونوشیشهراباالندادبرگیکهازمندرامده

 تکان باد در نورخوردیمبود که بود باری اولین این ،

،دمیرقصیممندربادوخوردیمفتابمستقیمبهمنآ

 از سرعتتمام با هاابانیخما یادماستمیکردیمعبور .

یکباریکیازدوستانمرادرماشینیکهکنارماایستاده

لبخند بهم توانستیم تنها کم زمان آن در و دیدم بود

فروشگاهی و ماشین هر کنار از بزنیم. رد میشدیمکه
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وجوددمیدیم کاغذی دستمال جعبه یه داخلشان که

بامنمتفاوتاست.باخودفکرشانیهاطرحتنهاکهدارد،

 تا شاید یهاسالکردم دستمالدیگر اینجمعیتها با

دست در را جهان حکومت بتوانند دارند که فراوانی

بگیرند،دراینفکربودمکهدوستخانمسوارماشینشد،

بعدازسالمواحوالپرسی.خانمگفت:چقدرتشنمه

لبخندیکهبرلبداشتدوست گفت:چقد؟بعدشبا

درآدستشر را آبی کیفشبطری داخل برد بها و ورد

خانم بگیر، گفت: و برد نهسمتخانم جوابداد: او به

.ممنونبابطریسختهآرایشمخرابمیشه

برداشتوبهآرامی اینحالیهبرگازمنرا ولیبا

صورتشخیلینرمولطی بودبرگ کشیدگوشهلبش،

کهحاالدیگرازخجالتواثراتآرایششقرمزشدهمنرا

داخلدست انداختبیرونبود پنجره از و کرد شمچاله

هستمهرتربهممهمانجابودکهفهمیدممنحتیازآ

احساساینکهدریکمحیطغریبگذشتیمچقدرکه

 امگرفتهوجدیدقرار بهجاییشدیمکمتر حاالدیگر و

ماامدهیرس میدانمکه خودم خانه را خانمشین به و

خرراتاآهاشهیشخانم.یکروزکنمیماحساسنزدیکی

گوش اهنگ بلند صدای با داشتیم و پایین بود داده

میدادیم بلند بلند و"میخواندیمو تنها تو بی مادر

چرا خونهچهتاریکهوسردهغریب صورتنگاهیبه"م،

اشینیبخانمانداختمآبدرچشمانشجمآشدهبودو

قرمزشدهبودکهناگهانلرزشیرادرکنارخوداحساس

به خانمدستشرا کردمونگاهمبهطرفشکشیدهشد.

 اینبار کهکنارکوچکییجعبهطرفمنآوردولینه،

برداشتصدایآ را کمکردجعبهرامنبود درهنگرا

انگش داد،میان ووتانشفشار صورتشنزدیککرد به

 بلهبفرمایید. گیجشدهبودمکهباچهکسیکامالًگفت:

منحرفمیکندیمصحبت با یعنیدارد ، داندیمزند،

 نگاهش هستم، دارم، وجود لحظهکنمیممن هر و

برداردوبهشیهادستمبیایدومرابامنتظرمتابهسمت

اشینیبالددرمنعطسهکندوصورتنرموزیبایشبم

هولشدهنمیبیمدارمخوابشودینمراپاککند،باورم

چهبگویممِنومِنکنانگفتم:اهسالمدانستمینمبودم

یعنیچهجوریبگممنو منو، شما منمدستمال، خانم،

کههستم،خانمدرجوابگفت:سالمبفرمایید.دینیبیم

 شودینمباورم امشدهگیج را جوابم یکدهدیمدارد

وایمگر ادامهدادمیعنیشودیمرابطهدوطرفهواقعی، ،

،یاراینچندامیکاغذدستمالدیشنویمواقعاًصدایمنو

تانروزه اینجا کنارامنشستهاینجا، ماشین طاقچه لب

ترکهراحتدهمیمراتکانمیهابرگپنجره،ببینیددارم

لطفاًسرتانرابچرخانیددیکنیمجارانگاهپیدایمکنید،ک

خودم درسته بله گفت: خانم نیستم. شما روبروی من

هستمبفرمایید.گفتمیعنیچیمتوجهمنظورتوننمیشم

خانم شد؟خانم. رنگصورتشسفید لحظه چند برای

چشمانشگردشدگفتچندلحظهاجازهبدهیدوجعبه

اینبا گذاشتلبطاقچهاما رروبرویخودشنهکناررا

منکهکهکندینممن.باخودگفتمشایدخانمهمباور

 صحبتکنم،توانمیمامیکاغذفقطیکدستمال او با

کمکردوایستاد،خانمجعبهرابرداشتاسرعتماشینر

متوجهمننبودصدایاصالًانگاروازماشینرفتبیرون

تمامهبست شدن مچاله صدای مانند رویم بر در شدن

بودیهابرگ ،درونم را خانم بود، دمیدیمصدایمُردنم

گاهدستانش.رودیمدیگرراهایهبهگوشایکهازگوشه

باز تکانکندیمرا چهدمیشنیمکاشدهدیمودرهوا

ازمندورشده.صدایمالیماهنگشودینمامادیگویم

تمامماشینراپرکردهبودومنازبودنشکستخورده

بودمودیگرمطمئنامکهصدایمرانشنیدهوهرگزهم

در نبود کار در شکستخوردنی نه ولی شنید، نخواهد

احساس خانم تا بودم من بود عو نشده چیزی واقآ

تیگذشتخانمدربهتریداشتهباشد،فقطهمین.لحظا

و قطآکرد نشستداخلماشینآهنگرا و کرد باز را

تماممسیردرسکوتگذشت،دوبارهجعبهبهلرزهدرآمد

اردادوگفتسالمخوبی؟ارهخانمباانگشتانشاورافش

امروزخودممیرمدنبالشخبر اینبارجعبهرا.دارشدم،

مچالهکندولیاوراهمخواستیممحکمفشاردادگویی

گفت: و عقبماشینپرتکرد به را او تنها نتوانستو

سکوت دوباره نارحت، یا نمیدونمخوشحالباشم لعنتی،

اشینیبوردبرگیازمنبرداشتوراجلوآدستشکرد،

وبهرفتنادامهدادامااینبارازمسیریرفتراپاککرد

 به که شیشه از بودم ندیده حال به تا نگاهکه بیرون

خانهکردمیم نه دیگر کارای چشم تا درختی نه و بود

بزرگیدیدهکردیم ساختمان دور از خاکبود زمینو

شدکههرچقدرچشمانداختمنتوانستمانتهایشراببینم

ازدررابماشینرانگهداشتوپیادهشدوایخانمگوشه

آ گفت: بلند بلند خود باش،گذاشتبا نفسعمیقروم

بهباالبردچندلحظهنگهداشتو بکشوبعدسرشرا

در ماشین داخل نشست اورد، پایین هوووو صدای با

کرد باز کیفشرا تختهچوبیرا من. خودگرفتو جلو
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دمیدیمدیگرنتوانستمصورتشراببینمتنهادستانشرا

نزدیکصورتشداشتیمچیزیبربردیمکهداخلکی 

بردیم من دانستمینمو کهکندیمچه را چوب تکه .

زیبا خیلی اورد پایین صورتشتر بود شده قبل از

رنگاوارنگشدهبودبادستشپارچهبزرگیراکهبرروی

میرفتیمسرشبودمرتبکردوبهراهافتادهرچهجلوتر

بزرگ بزرگو ساختمان ساختمانهنوزشدیمتر دیوار

نازهمساختمایوارهایدخانمایستادتمامنشدهبودکه

بدونهیچخانم.مدهابیرونآشکافتندومردیازبینآن

کرد،آنمردسوارشدوخانمحرفیدرعقبماشینراباز

افتاد راه انتهای.به در بودند ساکت دو هر مسیر تمام

حاالاومدی؟هروقتخواستمتنبودی:مسیرخانمگفت

 دیگه که مامانحاال بازم مرده؟ وقتم هر رسیدی، دیر

و"نگاهیبهمنانداخت"یایوبعدمثل،کارمونداریم

 مون کاغذیمچاله مثلدستمال مثل، ویکنیمگفت:

گفتم خودم با داشت،میندازیموندور. ربطیبه چه وا،

بهمنظرمن مگهچهایرادیدارهدستمالکاغذیبودن،

خانمنگه.منپیادهمیشمکهخیلیهمخوبه.مردگفت

راداشت سرش مرد به. که صدایی با انداخت زیر به

ازجلوایمتاسفم،خانمبرگه:گفتشدیمسختیشنیده

اینشمارهمنهکاریداشتیزنگ:ماشینبرداشتوگفت

بزن.مردسرشراتکاندادوازماشینپیادهشد.بعداز

و ندیدم رو مرد اون دیگه روز حتیاون لیحرفخانم

لحظه برای ای یادم کاغذیرهینماز دستمال یه مثل

رو چند االن من. مثل شده، استمچاله خانومز ارکه

نوری،نشنیدماصدایچیکماشینردیگر،ندیدم تنها

 استرنگارنگینورهانمیبیمکه جلویماشینی از که

تابندیمدائم فکر خود با کنمیم. هاشبچه ییروزهاو

خانمتویماشین رامینشستیمکهبا همتمامدنیا با و

میگشتیم چه میییروزها. باران و برف باآکه و مد

یهابرگ تمیز را ماشینش شیشه چهکردیممن ،

سرفه و عطسه من در بود خورده سرما که روزهایی

اشینیبکردیم پاک دیگرکردیمرا دلیل هزار به و

 برگبرگتنم روی بر حرارتگذاشتیمدستشرا و

 هدیه من به روز.کردیمبدنشرا چند از بعد باالخره

مثلمنکههرروز.شدهبودترباریکاشچهرهمدخانمآ.

،کارمبهجاییرسیدکهبرایشدمیمترومچالهترباریک

تاازانگشتانشرابرداشتنهربرگجدیدمجبوربودچند

به روزیکه هر برگیبردارد. بتواند تا کند داخلجعبه

 نگاه ماشین راکردمیمشیشه خودم عکس انعکاس و

 دمیدیمدرونش زمان گذشت اینشدمیممتوجه .

روزیکهخانمتنسنگیهایخوش وغمادامهداشتتا

برای هم را برگ اخرین برداشت ماشین جلو از را من

کردومنرامانندسایراممچالهیادگاریازمنبرداشت،

هایوجودمازشیشهماشینپرتابکردبیرون.برگ

بودم معلق و سرگردان هوا در زمین.من به گاهی

خوردمیم بههوا دوباره بتوانمخانموشدمیمبلندو تا

 چشمامیقبلخانه هنوز ببینم. بهرا جاده انتها در م

بزرگدنبالشان زمختو دستانکثی ، بودکهمردیبا

کیس داخل و برداشت زمین روی از مرا و شد ایهخم

و ندیدم چیزی دیگر آن از بعد افتاد. راه به و انداخت

آن روزهایخوشگذشته فکر در متوجهچنان که بودم

فکر آنروز تمام محیطجدیدنبودمدر گذشتزمانو

گفتمیممدوباخودآکهیادمنمیایبهگذشتهکردمیم

آ برایم صحنه این چقدر من تنهایی،.شناستخدای

یادمنمی.ولیبعدشچهمیتاریکیو.. آید؟باشود؟چرا

مآمدم.شنیدنصدایدربهخود

مابراهیمسالمآقا، -

ه؟سالمآقاجان،گفتیچندکیلوئ -

.نمیدونمآقاوزننکردم -

اتاقخودموزنش - بزارشگوشه فرداکنمیمباشه ،

.بیاپولتروبگیر

همخ با دو شدندرهر صدایبسته دافظیکردندو

بازکردوماراریختمدبعدپسرکیجواندرکیسهراآ

تمامآنجاپربودازکاغذومقواوکارتنماراداخلاتاق.

منداخلیهظرفبزرگ ریختندو بود مانندخمیر که

آرامآرامحلشدم...

 یککتاب از کاغذی یکبرگ فقط کهامشدهحاال

شیرینخودم و تل  رویتنجایگذشته بر .امدادهرا

 یادم اخرینباریباشدکه درماندیمشایدایناولینو

حاالمیامبودهگذشتهچه اما اینکه، خانماز دانمچرا

چونبااینکهمندر.دستمالکاغذیباشدناراحتبود

اینحالاگرکسی گذشتهدستمالکاغذیبودنولیبا

االنبهمنبگوییددستمالکاغذییاآنگونهبامنرفتار

کههرکسوهرچیزیبایدهمانبا.شومیمکندناراحت

یکبشقابنهآهسترفتارکرد خواهدشد. نچهبودهیا

فقطبشقاباست،یکجوانفقطجواناستنهکودک،

یکدستمالفقط استنهمادر، فقطهمسر یکهمسر

 ■.دستمالاستویکانسانفقطانسان
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 «روز برفی»کودك و نوجوان  داستان کوتاه 
«حمیدرضامهرابی»نویسنده


هرچندشببودوآسمانجامهسیاهبهتنپوشیدهبود

بود زیبا و زالل صاف، .اما وجود درخشان،یهاستارهبا

بودز شده چندان صد دو آسمان بیبایی و خاطره

یاهیس،هاستارهنورافشانی چشم انقدر.آمدینمشببه

 آسمانهاستارهنور  بودهویداوملموس در شدیمکه

همهاستارهنیترکوچک شمارشبهشروع پسشمرد را

وکینفهمیدمکهشدمشمردنسرگرمانقدر.کردمهاآن

خوابازساعتزنگصدایبا.رفتمخواببهوقتچه

جلویازرامیهاپلکیپردهتالشوسعیباشدمبیدار

باانداختم،آسمانبهنگاهی وزدمکنارچشمانمپنجره

دیگرهیچخبریاززاللیآسماننبود.اینکه روزبوداما

وچون بودند گرفته فرا ابرها را آسمان پهنای تمام

 برف عروسانه و حجلنیزم.دیباریمرقصنده ایهچون

برایپذیراییازعروسزمستانآغوشآراسته، خویشرا

بههرشانهوهرشاخهوهربام،وبازکردهبود. نهتنها

بلکه انبوه اندوه هادشتبه برفبییهابا و هم برگ

 بود.نشسته گرفته سپیدی سراسر را زمین و ایگوبود

گرفته جشن را بهار تولد پیشاپیش سوربهو آسمان

البته.باشدیمزمینبهشادیبرفچنینکهاستنشسته

شهرمردممابرایبگویماستبهتریامنبرایاتفاقاین

هواینداشتعجبوتازگیسمیرم آبو رسم چون ت!

است گونه همین ما عادتشهر هوا و آب این به ما و

تاچشممبهاینعروسسفیدپوشافتادامادیرینهداریم.

یک خود که برف بارش برای فقط نه شدم خوشحال

است چونبکله;نعمت خصوصأ و کشاورزها تمام برای

ازمثلروزهایگذشتهتعطیلاست.هامدرسهدانستمیم

 چون بودم ناراحت دانستمیمسویی از بهبدتر رفتن

کردنبرفهااستکهاونهم منیفهیوظمدرسهپارو

بازمیگفت:امابود. چیستبرودلم کنمگو برفپارو

خوردنازبعد.درسگونههرزبهبرفپارویکه برف

سر،بهکالهگردن،بهشالخندانوخوشحالصبحانه

بهپاروبهپا،چکمهست،دبهکشدستتن،بهکاپشن

شروع و رفتم خانه از بیرون به کردنپاروبه دست

کمرومسدودرامانخانهورودیدرجلوکهییهابرف

.کردمبودکردهخمسنگینیشدتازراخانه بامپشت

بودندکارهمینمشغولهابچهبیشتر نبودمتنهامنالبته

بهبلکهنبود،هاآنپذیریمسئولیتوزرنگیبخاطراینو

بودند آمده وجد به و خوشحال مدارس تعطیلی خاطر

کردنهمچونمنبراینبهاآنچون پارو بودندکه اور

ازپاروبعدخالصهازرفتنبهمدرسهاست.تربرفراحت

شروعبهبرفبازیکردیموتصمیمگرفتیمهابرفکردن

سرویکیبدنشرا،یکیکهیکآدمبرفیدرستکنیم.

پاهایشرادرستیکی،کردیمدیگریدستشرادرست

یکیبرایدرستکردنچشمانشزغالمحیاکردیم و

یکیکرد،می تهیه هویج دماغش یکیکردیمبرای و

جمآریزسنگهابرفزیرازسختیبهدهانش برای

همبستگیاینوآوردیمشالگردنش براییکی.کردیم

توانستندهابچهچنین دواینبوانگیزدلبسیارهابچهبین

حاال.کننددرستزیبابرفیآدمیکدلییکواتحادبا

همچنانمنو.خانهبهرفتنموقآوبودشدهظهردیگر

بعددلیلهمینبهبودمبرفیآدمکناردرماندنمشتاق

وخیسجایوقتیکردمتعجب.رفتمدیدنشبهظهراز

ریازخودشنبود،خبهیچچون.دیدمرابرفیآدمخالی

بودیم،یشال بسته گردنش دور خودشبودکه از اما

نبود. بودیم،یکالهخبری سرشگذاشته به که بودرا

ها،دستاما... هازغالکش بود.هازهیرسنگ جا امابر

نگاهش افسوس و ناراحتی با نبود برفی آدم از خبری

کهچراآدمبرفیدمیپرسیموباتعجبازخودمکردمیم

آبشده؟کهناگاهدرعینناباوریآدمبرفیزبانبازکردو

شدمکهکودکیگرسنهباحسرتآبهنگامی،منگفت:

 ■.کردیمبههویجیکهجایدماغمبودنگاهم
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 «مرواریدهای قرمز» داستان کوتاه 
سالهازگنبدکاووس51«سونیاسمیعی»نویسنده


ظهربودوهوایبندرمانندهمیشهگرم.منونزدیک

.چندروزیبودرفتیممیماهیگیریپدرمهمیشهباهمبه

منتوانستنمیکهپدرکسالتداشتو ماهیگیریکند.

 صید به تنهایی به باید ناچار خانهرفتممیبه در من .

ندارد.اسمشبهار خواهریدارمکهتواناییحرفزدنرا

 باهنگامهمیشهاست. بهمنهایشاشارهآمدنبهصید،

اوفهماندمی برای چیزی دریا از را .بیاورمکه تورم

 با بههاآنبرداشتمو و بهسمتدریا خداحافظیکردم

طرففانوس ماهیو جایاکثر بودهاصدفدریاییکه

رسیدموبایکصلواتحرکتکردم.بعدازمدتیبهآنجا

آبانداخ به را تاتورم درونآبرفتم به نیز خود و تم

بعدهایصدف جمآکنم. زیباییکهدرعمقآببودرا

 آوریهاماهیصید جمآ راهو خانه طرف به و صدف

افتادم.وقتیبهخانهرسیدمازخستگیرویتختچوبی

کنارخانهبهخوابرفتم.درخوابرویایمرواریدقرمزی

ناگهانازخوابپریدموبودکههاصدفرادیدمکهدرون

اینکهمرواریدقرمزهراسانبهسمتقایقرفتمبهگمان

باشدکهامروزجمآکردم.هنوزچندقدمیهاییصدفدر

قایقفاصلهنداشتمکهازدورکشتیبزرگیرادیدمکهبا

جزیره از عبور حال دردر آنحالیبود. بزرگی محو که

ناگهانصدای بود مهیبیکشتیغولپیکر درانفجار را

آسمانشنیدمومنازترسبهرویزمینپرتشدم.تنها

شنیدم که چیزی صدای دیدم ازهاییخندهو که بود

 پرچم رفتن باال و شد بلند بودمریکاآکشتی آن .روی

از که را پدرم راه در که رفتم خانه سمت به هراسان

منبهزدهبودوبراییافتنوحشتشنیدنصدایانفجار

بغلکردوبوسیدوسمتدریاآمدهبودرادیدم.پدرممرا

خدا صداییگفت: اینچه خوباست. تو حال شکر را

بود؟

شتابان دو هر میانگذاشتمو در او با را منموضوع

بهآبانداختیم بهسمتمحلحادثهپاروزدیم.قایقرا

هصحنبعدازطیمسافتیبهآنجارسیدیم،هیچوقتآن

 پاک یادم خودشودنمیاز به قرمز رنگ آبی، دریای ،

پرشدهبودازجسدهایتکهتکهشدههمهجا.گرفتهبود

.والشههواپیمایسوخته.حالبدیداشتم

تصمیمگرفتیمبهطرفساحلبازگردیموموضوعرابه

گاردساحلیخبردهیم بازگشتعروسکزیبایی. راه در

رارویآب.ازماندهآنهواپیمابودگفتتنهابتوانمیکه

دیدموناگهانیادخواهرمافتادمکهبادیدنآنعروسک

ازآبگرفتموبهخانهرسیدیم.شودمیخوشحال آنرا

کهحدس دیدنآنعروسکخواهرمزدممیهمانطور با

  .خیلیخوشحالشد

شاید تا کردم روشن را تلویزیون بودم، کالفه خیلی

لحظدربارهحادثهچیزی بعداخبارخبرایهامروزبگوید.

قرار مسافربریهدف هواپیمای توسطگرفتن کشورمان

 آکشتی شب داد. را ازهایصحنهمریکایی دلخراشی

سوختهوتکهتکهشدههموطنانمانازتلویزیونهایبدن

از یکی در که پخشبود حال کودکدر چهره صحنه

چهواقعاًرویآبشناوربود.معصومیبودکهتنهاسرش

چهگناهیکردهبودند؟درهمانهاآنمگرداشت؟دلیلی

کهحالیاتاقایستادهودرموقآبهاررادیدمکهجلویدر

خیرهبهتلویزیوندادمیمحکمعروسکشرادربغلفشار

.شدهبود

،رفتممیفرداصبحبودوبایددوبارهبرایصیدبهدریا

کردممیدلخراشآنحادثهرامرورهایصحنهکهحالیدر

بهاررادیدمکهخواهرکوچکمشدممیوبهقایقنزدیک

عروسکوهمراهشاخهگلیدربغلکنارقایقایستادهبود

ازاوجویا را وقتیعلتآمدنشآنموقآصبحکناردریا

گلعروسکو زبانشدم. با و نشانداد قایقرا و دریا

محلحادثهببرم.هر تااورابهخواستمیازمنزبانیبی

تصمیم همین برای نشد. کنم منصرفش خواستم چه

او حادثهگرفتم محل به مدتی از بعد ببرم. آنجا به را

در خواهرم و خیسکهحالیرسیدیم را صورتش اشک

رابهکردهبودعروسکرابوسیدوبههمراهشاخهگلیآن

 ■.آبیخلیجفارسسپردهایآب
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 رحیمی نتیز :زاگربمکتب انیمیشن 

 سعید بردستانیپینتر و تئاتر تهدید: 

 نیما رمضانی؛ دنیس ویلنوو؛یادداشتی بر فیلم:پلی تکنیک

 جید رحمانی؛ استیون اسپیلبرگ؛ مشیندلر لیستنامه به فیلم: فیلم

 کریستوفر نوالن؛ مصطفی زمانی ; ؛interstellar :یادداشتی بر فیلم

 یخبندان؛ مصطفی کیائی، مرضیه فروزندهعصر یادداشتی بر فیلم: 

 تیرانداز آمریکائی؛ کلینت ایستوود، علی پایندهیادداشتی بر فیلم: 

 غیاثی(؛ مرتضی پنجمبخش ) داستان به نمایشنامه از فیلتوکتتس :بازنویسی و ترجمه

 

 

س 
یـ

ـ
ـن

و ت
ما 

رـاتـئـ
 

 



 

 5314 مهرماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |شصت ودوم شماره 521

 «پلی تکنیک»یادداشتی بر فیلم  
«نیمارمضانی»؛«دنیسویلنوو»کارگردان



Denis Villeneuve:کارگردان

 /Maxim Gaudette/ Sébastien Huberdeau:بازیگران

Karine Vanasse/ Martin Watier


پنجوبیستجوانی؛5333سالدسامبرششمروزدر"

کانادااکولدانشگاهوارداسلحهیکبا،لپاینمارکنامبهساله

شد زنچهاردهجانوکردشلیکنفرهشتوبیستبهاو.

".گرفتراگناهبی

وحشت" "...وحشت... چشمانشکهوقتیکِرتزآقای.

ذهنشبهکهکلماتیتنها،دیدراواقعیتوشدبازسرانجام

دل"اشجاودانهشاهکاردرکنرادجوزف.بود"وحشت"رسید

کهدهدیمنشانراچیزیکلمهیکهمینبا"تاریکی

نتوانستندهمشانیهاکتابتمامیدرنویسندگانازبسیاری

کنندانشیبخوبیبه طبیعتبهدید؟راچیزیچهکرتز.

هاانسانکهراایهدریچیاخودش؟ذاتبهبرد؟پیخودش

راخویشوجودیاصالتکههستندآندنبالبههاستسال

دانمینمکرد؟پیدارابیابند، باشدتواندیمهرچیزی. بهاما.

گفتیمداروینکهطورهمانانسانکهدارمیقینچیزیک

استجنگلحیواننیتریوحشونیتروانهید اینمااینکه.

صاحبکهنیستدلیلاینبهاشهمهکردیمپیشرفتقدر

تروحشیهمهازماکهاستدلیلاینبهبلکه،هستیمتفکر





چیزهایبسیاریوهایوابستگوخاطراتکهاکنون.بودیم

نرسدنظربهطوریاینشایدکردهپُرراوجودمانومغزدیگر

جزماندنخواهدباقیچیزیماازبگیرند،ماازراهانیااگراما

نخواهددردشبههمتفکرشحتیکهترسناکموجودیک

.رسیددرجهاینبهلپاینمارک.خُرد

فیلمسومین"صنعتییدانشکده"یا"تکنیکپولی"

شدتبهکارگردانی.باشدیم"ویلنودنی"توسطشدهساخته

خواهدادامهحاالهاحاالشرفتشیپمسیرکهاستعدادبا

داشت وکردتثبیتراخودش"دشمن"و"هایزندان"با.

چیزی"شدهویران"اشالعادهفوقاثرازنیستالزمحتی

حاصل)باشیددیدهرا"جنگلدرایهکلب"فیلماگر.بگویم

(.ترسناکژانربهنشیدادایوویدونجاسیهاتالش

جالبتابوپیچچندبامعمولیترسناکفیلمیکشاید

نیتریفلسفازیکیخودشنوعدرفیلمپایانیبخشامابود

دیدهخودبهترسناکفیلمیککهاستییهاانیپا قولبه.

رافیلمنامهاحتماالًهالیوودیگذارانسرمایهدوستان،ازیکی

بودندنخواندهآخرتا اصلیکاراکترهایفیلمانتهایدر.

شودنابوددنیابگذارندکهرندیگیمتصمیم "دانا"کاراکتر.

دیگهچیزِیهبهوقتشه....انسانیتمیگی،راستنه،":دیگویم

"بشهدادهشانس کردیممطرحانتهادرفیلمکهسواالتی.

کشتوقتلوفسادهمهاینبا،داشتاشارهچیزیکبههمه

ازبعددارد؟راکردنزندگیلیاقتانسانواقعاًآیاکشتار،و

ثابتروزهرانسانخیر،گفتباید"تکنیکپولی"فیلمدیدن

دردناکقدرچهاینونداردراکردنزندگیلیاقتکهکندیم

،دهدیمارائهپخششزمانطولدرفیلمکهایپوچی.است

راماخواهدیمبرعکسندارد،زندگیپوچیبرپافشاری

وکنیمدنبالرامانیهاهدفصورتیهردرکهکندترغیب

انتهایشواستهمراهامیدبااثرپایانیبخش.)نشویمتسلیم

کهکندیمجلوهایهجادهمچونکهاستدانشگاهسق هم

عنصرازگاهیشایدپوچیایناما.(شدهتنظیمروشناییبا

اتفاقاتشودنیااینکارکردسیستمواقعاًاینکهوبیایدشانس

ندارندشانسبهباوریکهشناسمیمرابسیاریاست؟چگونه

باوایستدنلحظهاشیزندگطولدرآدمیکشودیممگراما

نگویدخود زدمیمقدمخیاباندرپیش،مدتی"من؟چرا":

کردبازخواستمراوگرفتراجلویمپلیسکهکه مرا.

گونههیچامابودندگرفتهدیگریکیجایبهاشتباهی
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،هالحظهآندر.نیستمکارگناهمنکهکنمثابتتوانستمینم

فریشماکس"نیستماشتیلرمن"و"کافکایمحاکمه"تنها

کهشومدستگیربودنزدیک.رفتمیوآمدیمچشمانمجلوی

قدمبهکهبعددقایقی.دادنجاتپاپوشاینازمراسربازیک

"من؟چرا":دمیپرسیمخودبافقط،دادمیمادامهمیهازدن

کارکنانودانشجویاناکثراحتماالًکهاستسوالیاین

پرسیدندخودازاکولصنعتییدانشکده تاثیراتوشوک.

وروزاینتاحتیکنمینمفکرشدگذاشتههاآنبرکهروحی

.باشدشدهرفآکاملطوربهدههدوازبیشگذشتازبعد

کردندخودکشیهاآنازچندی اینذاتباتنهادرگیری.

ونکردندکاریچراکهداشتندوجدانعذابهاآننبود،اتفاق

نگرفتندراکشتارجلویچرا شدموقآآندرکهنقدهایی.

جلویونکردهکاریهیچزیرابود،مردانسویبهبیشتر

نگرفتندراچیزی بهتوانستندیمآیامنتقدهااینخوداما.

مبحثاز.استاحمقانهاینببرند؟هجوممسلحآدمیکسوی

درسدیگریجایتوانستندیمهاآدمایننشویم،دورکه

شانسامادیگریاتفاقهریاباشندغایبروزآنیابخوانند

تجربهاینکهبودندمحکومهاآن.ندادهاآنبهرافرصتاین

بگذرانندسرازرا پوچرازندگیگاهیکهاستشانساین.

.دهدیمجلوه

"متنفرمهافمنیستازمن.هستیدفمنیستمشتیهشما"
دالیلخواهدینمونیستقاتلرویبرتمرکزشفیلم

کندتوجیهراکردکهکاری سازندهسویازحرکتاین.

استمنطقی .نداردوجودهمکردندفاعبرایچیزیزیرا.

گرفتندطالقمادرشوپدر کردیماذیترااوپدرش. از.

پذیرشاکولدانشگاهبهورودبرایباردووشداخراجکارش

نشدواقآقبولموردکهداد مگرداریم،مشکلمایهمه.

بایدروزهرمایهمهباشد؟تواندیمهماینازغیرزندگی

یهاآدمانواعباوکنیمزنبوریالنهداخلراماندست

کنیمنرمپنجهودستمختل  تحقیراشتباهاتمانبابت.

دعوایکواردخیابانوکوچهدرناخواستهگاهییاشویم

وبارها.باشیمناگواراتفاقاتشاهد.کنیمبحثخانهدر.شویم

داشتیم،استحقاقکهجاهاییدروشودهخوردمانحقبارها

یکجانکهشودیمدلیلایناما.نشدیمدیدهایهلحظحتی

بگیریم؟راانسان

راخودمن.زدخواهنددیوانهقاتلبرچسبمنرویهارسانهاینکهبا"

"کنمیمفر منطقیفردیک

بتوانیکهشویحسبیقدرآنونرسیجنونمرزآنبهتا

راسوالیچنینجوابشودینمبزنی،کاریچنینبهدست

داد کنندیمراکارایناگرذهنینظرازمریضیهاآدم.

مثبتیکاردارندکهکنندیمفکرهاآن.استناخواستهحداقل

دهندیمانجام دارندکهکاریکهکنندینمفکرهرگزهاآن.

ترسناکیاوجکههستندسالمیهاآدماین.استبدکنندیم

باآدمیهعنوانبههایبررسدرلپاینمارک.کنندیممعنارا

استسختخیلیهمواقعاً.شدشناختهمختل یهایماریب

ایهکنندمشمئزاعمالچنینانجامهنگامدرراانسانیککه

آدمتنها،.بودسالماومعتقدمشخصهبهاما.کنیمتصورعادی

وبکننداگریاکنندینمتالشیاضعی یهاآدم.بودضعیفی

استکاریتنهااین.گردندیمبهانهدنبالبه،بخورندشکست

هستندبلدهاآنکه ونیستقویهیچکسنکنید،اشتباه.

مابرکهمیگذارینماماداریمپایانبیییهاضع مایهمه

شودچیره سعیحداقل،گذراندیمرابدروزیکامروزاگر.

باشدبهترفردامیکنیم انجامبهقادرهانیتر یضعتنها.

هستندکارهانیترترسناک ازبرایچیزیدیگرشایدزیرا.

نگاهکمیباوبودبهانهدنباللپاینمارک.ندارنددادندست

کردپیدارااشبهانهاواطرافشبه مثلدیگرهاآن"زنان".

بخشازاصلیبخشیبهتبدیل.نبودندخانگیوسنتیسابق

بودندشدهجامعهشغلیواقتصادی حتیکهمارکبرای.

آورعذاباین،کندپاودستمعمولیشغلیکتوانستینم

بود تواندینممردیکعنوانبهکهکردیمحقارتاحساس.

راترقییهاپلهدارندروزهرزنانکهحالیدربرودکارسره

کهاووبودندزنانمشکل.رندیگیمرااوجایوکنندیمطی

کاریباید،بودیافتهرااشیزندگمشکالتتمامیشهیرحاال

کردیم برسدخواهدیمکهجایگاهیبهتوانستینماو. او.

پیامیبایدپس.بگیردراهازناینتمامیجلویتوانستینم
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رساندیم هایفمنیستوزناناینشرازراجامعهباید.

دادیمنجاتشیطانی بودیمقهرمانبایداو. وکشتنتیجه.

افتاداتفاقکهبودکشتاری دیگرکهرساندجاییبهراخود.

آزاداو":کاراکترهاازیکیقولبه.نداشتخودکشیجزراهی

."نهمن.شد

درکهلپاینمارکواقعییچهره

.شودینمبردهاوازنامیفیلم

باریکهمیناتفاقاینکاشای

نیستپایاناینامابود کشتارهااین.

ابعاددر،افتدیماتفاقهمباز

تربزرگابعاددرتر،کوچک روزهر.

انباشتههمرویهابهانهاینوشودیمپیداجدیدییهابهانه

اعضایدرگلولهعنوانبهکهاستایهتخلینتیجه،شوندیم

دردناک.دیگریهاشکلبهحتییاشودیمخالیدیگرانبدن

.هاخانوادههمهازاول.هستندمقصرهمهاما.بارتاس واست

بزرگاینکهازقبلشود،کاشتهوجودشدرعشقبایدبچه

درراعالقهحرارتاینداشتن،دوستحساینبایدشود

برایشزندگیصورتغیرایندرکند،حسخودشوجود

.داشتخواهدکمچیزییکهمیشهاو.شدخواهدسخت

دهمیمیادراورزیدنعشقاوبه،بودپسرامبچهاگر" اگر.

"...اوستمالدنیاگویممیاوبه،بوددختر

نیست،قاتلرویفیلمتمرکزگفتم،ترقبلکهطورهمان

هاستیقربانرویبلکه چهاتفاقازبعدوبودندکسیچه.

مینیبیمومیکنیمدنبالرامختل شخصیتدو.شدندکسی

آمدندکناراتفاقاینباچگونهکه خودکشیهاآنازیکی.

زندگیدرمناسبیجایگاهوموفقیتبهدیگریوکندیم

رسدیم .تحسینطورهمینوکنمیمدرکرادوهرمن.

وخوردیمناهاراوبا،ندیبیمرامادرشرودیم"فرانسواژان"

کشدیمراخودشورودیمهمبعد نهواستترسونهاو.

کندزندگیدیگرتواندینمتنها.ضعی  درانسانازبسیاری.

زندگیتوانندینمدیگرکهرسندیممرحلهاینبهخودزندگی

بیزندگیبهمتحرکیمُردهیکعنوانبههاآناماکنند

آخرروزتادهندیمادامهخودمعنی واقعیجسارت.

همرحلچنینواردکهفردیکهخواهدیم رااینشده،ای

کندتمامراچیزهمهباشدحاضروبپذیرد ژانشایدالبته.

ودیدمقصرترراخودزمانمروربهاو،کردیماشتباهفرانسوا

کندایجادتغییریتوانستیمکردفکر ایهدرجبهکمکم.

اینازهرگزودیدیمبودنشازبهتررانبودنشکهرسید

نیامدبیرونشوک .کندپیدابهبودکهنداشتوجوددیگر.

سارتو"واقعیشخصیتازگرفتهالهامفرانسواژانکاراکتر

آمدهپیشاتفاقاتازبعدمدتیراخودشکهاست"بلیز

وفشارهمهایننتوانستندهممادرشوپدرادامهدر.کشت

کردندخودکشینیزهاآنوکنندتحملراغم

وسیاه،داشتمدوستکهفیلماینیهایژگیوازیکی

رنگدادننشانازاینکهبرایویلنودنی.استآنبودنسفید

یهاوجههازکهساختهسفیدوسیاهرافیلمکند،پرهیزخون

اتمسفرسردیواتفاقتلخی.استمناسبیانتخابهمدیگر

استشدهمنتقلسفیدوسیاهرنگتوسطخوبیبه از.

کهگذشتتوانینمهماثرعالییهایبندقابوفیلمبرداری

بودنکموخوبموسیقی.کندیمسوپرایزراآدمبارهاوبارها

.استسرجایشفیلماینچیزهمه،هاالوگید

ببینمنبودممندعالقهخیلیکهبودفیلمی"تکنیکپولی"

بد،کنمتماشاراآثارگونهاینکهکنمیممجبورراخوداما

هستیمکسیچهکنیمیادآوریخودبهگاهیازهرکهنیست

باشد.دیآیمبرماندستازکارهاییچهانسانیکعنوانبهو

باراآن،شدیمروبروخودوجودیواقعیتباروزیاگرکه

■.نکنیمتوصی "وحشت"یکلمه
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 «interstellar»فیلم  یادداشتی بر 
«مصطفیزمانی»؛«کریستوفرنوالن»کارگرداننویسندهو



 ابستتهیهکننده:اماتوماس،کریستوفرنوالن،لیندا

رازشورمزازپرموسیقیباداشتنیدوستزیمرهانس

چهو؛"ستارگانبین"بیکراناعماقدرکندیممعلقراشما

خالقبرادران .نساخترافیلمایناسپیلبرگکهشدخوب

بهعالقمندانشکبیکهچراندارندمعرفیبهنیازینوالن

تلقین،چونخوبییهالمیفازنیستندخبربیهفتمهنر

فیلمتماشایبهکه.زمانی..وخوابیبیبتمن،گانهسهممنتو،

شدتازشدیمگاهبودمنشسته1154محصولستارگانبین

تادادمیمفشارراکلیدیصفحهرویبلندِدکمهِهیجان

.باشمداشتهاستکردهارائهنوالنآنچههضمبرایفرصتی

اگر.ترسگاهوفداکاریوبودعشقبرایتکاپویشکهیلمیف

553فیلماینبایدشومواردبخواهمنقدوبررسیدرِاز

 :کنمتقسیمبخشچهاربهراایهدقیق

کهآدمیآیندهازدهدیمنشانراشرایطیفیلماولِبخش

ژنیاکس.استشدهنزدیکخودحیاتپایانبهزمینآندر

بشرتالشورفتهویرانیبهروکشاورزیمحصوالتوکم

نحوهآموزشوغذانیازکردنفراهمبهاستشدهمتمرکز

علومازبسیاریوفضاییفناوریودانش.آنکردنبرآورده

هاانسانکهچراشودیمشمردهضروریغیرارتشیحتدیگر،

ایناصلیتیشخص.اندافتهیزمینراخوددشمننیتربزرگ

آننقشدارعهدهکانهیمکمتیوآقایکه"کوپر"فیلم

جامعهاکثریتمثلحاالوبودهناساخلبانگذشتهدراست،

راشرایطمافیلمابتداییبخشدر.استکشاورزیبهمشغول

میابییمسختکامالً ناگهانخاکوگردازخشکطوفانی.

خودیهاخانهبهپوشیدهیهاصورتباهمهوخیزدبرمی

یکیرامحصوالتوکردهحملههامزرعهبهآفات.زندیگریم

!آریکهقبوالندیمآدمیبهکهراستیبهوکندیمنابودیکی

در.استفرسودهزمینرویبربشرزندگیلحظاتآخریناین

پاس کهعجیبیسواالت.ردیگیمشکلمعماهاییدومبخش

،کوپردختر.شودیمخالصهماجراجوییوکاوشدرآن

استچستینجسیکاخانمباآنکودکینقشکه"مورفی"

استیزمانهاآننیتربزرگکهشودیممرموزاتفاقاتیمتوجه

اتاقواردپنجرهازکهطوفانبهمربوطیهاخاکوگردکه

اینجایاز.اندنیزمبرعمودوموازیخطوطشکلبهاندشده

بردنبرایییهاگرهایجادبافیلمدومبخشکه،استداستان

ازبعددخترشوکوپر.شودیمآغازداستانبطنبهمخاطب

مقرکهشوندیممختصاتیمتوجهاتاقمعماهایییرمزگشا

بههمهنوزعمومچشمازدورکهناساستسازمانمخفی

هکردرامابشرآیندهنجاتبرایشیهاتیفعال دردیگرای

بین-ناساسابقخلبان-کوپربایدحاال.استبودهتالش

خداحافظییکما.کندانتخابرایکیبشرنجاتودخترش

فضااعماقبهکاوشبرایکهفضاپیماییومینیبیمسخت

ویژهیهاجلوهنکردفراموشوگفتبایدکهایهنکت.رودیم

قرارفیلمعلمیبارخدمتدرخوبیبهکهزیباستبسیار

میانمیانبریکهایهچالکرمبهورودهاآنبارزترینوگرفته

نجاتبرایکارهاییچهحاال.شودیممحسوبهاکهکشان

خطراتیوهاتنشچه؟ییهایفداکارچهداد؟انجامبایدبشر

نمایشبهفیلمسومبخشدرهانیاتمامروست؟پیش

آبی ناگهانگفتبشودشایدکهییجا.شودیمگذاشته

یانتخاب.روستپیشیانتخاب.دیآیمجوشبهفیلمیشده

.شودبررسیهاآندرزندگیاحتمالبایدکهسیارهسهبین

دریتیقطعهیچامادارندراخودمنفیومثبتنکاتکدامهر

خانمانبازیگریبا"برنداملیا".نداردوجودهاآنازیکهیچ

استاراتیسازیکیدرکهخودمحبوبتاثیرتحتهتوی

باخبرعاطفیماجرایاینازکهکوپروکندیمراانتخابش

مغرورانهکاوشوکندرهبریمنطقباکندیمسعیاست

ساعتهرکهایهاریس.بردیمدیگرایهسیارسمتبهراخود

.استینیزمسالهفتدرازایبهجاذبهتاثیرتحتآندر

چراکهبوداینشدایجادفیلماینجایدرمنبرایکهسوالی

لحاظازکهشودیمانتخابایهسیارموجود،انتخابسهبین
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ههزینچنانیزمان برنامهطبقاگرحتیداردهمراهبهای

همکارشوکوپراولسیارهازبازگشتازبعد.رفتندیمپیش

ایهضرباینواستگذشتهسالسهوبیستشوندیممتوجه

درکهییهاامیپتماشایبهکوپر.زندمیمخاطببهنیسنگ

دقایقیعر دروندینشیماستآمدهاوبرایهاسالاین

یِگریباز.ندیبیمدخترشوپسرچهرهبررازمانگذرکوتاه

منبرایکهاستچنانکانهیمکاحساسازپروزیبابسیار

دیآیمحساببهفیلماینبرترسکانسسهجزوسکانسنیا

همانشیهاهیگرولبخندها،1158سالاسکاربرندهاینو

بدهد،نشانمخاطببهخواستیمنوالنآقایکهرایعشق

بازیگربابعدیسیارهدر.گذاردیمنمایشبهکمالوتمام

کهیکس.میشویممواجهدیمونمتآقاینامبهتوانمندی

یدکتر.کندیمبازیرامندکترنقش

عنوانبهبارهااوازفیلمابتدایازکه

اما.استشدهبردهناممهمشخصی

ترساسیرکهمندکترمینیبیمناگهان

اینازخالصیبرایشدهتنهاییو

ترسودرو ازشرماحساسووضعیت

سیارهازفراربهدستتنهاییبهخود

شرایطوخوداحتیاطیبیاثردرتالشایندروزندمی

متبهکهنقشیازهایلیخدیشا.شودیمکشتهموجود

زیرکانهراکاراینمنامانباشندیراضگرفتهتعلقدیمون

دادهمخاطببهاحساساینفیلمبهدیمونمتورودبا.یافتم

جریانواردجدیصورتبهدیاموشخصیتکهشودیم

!نهکهمیشویممتوجهناگهانادامهدرکهشدهداستان

تاراآدمیتنهاییوباشدسختتواندیمچقدرگاهفداکاری

بودپسندمموردکهدومیسکانس .دهدیمتغییراندازهچه

غرورتاثیرتحتاماناخواستهاشتباهکوپربایدحاال.اینجاست

جانقیمتبهدیبا.کندجبرانعظیمیفداکاریکباراخود

شاید.کندسومسیارهراهیرابرنددکترشدهکههمخود

منتظرسیاهچالهدرونبهکوپرورودبا،هامخاطبازجهانی

راقضیهاینعلمیامکاناگر.نشداینطورامابودنداومرگ

اینتئوریوعلمیلحاظازکهبپذیریمیعنیکنار،بگذاریم

داردکه)نداردوجودامکان تئوریلحاظازالبته! همرااین.

شدهمشاهدهسیاهچالهوجودآثارفقطکنونتاکهکنماضافه

کششآنداخلبرودبخواهدکسیاینکهبهبرسدچهاست

عجیبیتناهیال ودلخواهفر ندهیماجازهنوالنبهچرا!(

،کندیمرهاراخودکهایهبخشد؟لحظتحققراخودزیبای

ندارد،وجودفضایشدراصطکاکیهیچکهشدیدجاذبهآندر

درلرزشبهجاذبهتاثیرتحتکوپرصوتییتارهاصداییوقت

جادوییموسیقیمکعب،بهورودشلحظهباناگهبهودیآیم

ایننبایدچرا،کندیمواردکوبندهرانهاییضربههانس

 ندید؟بارهاوبارهاراسکانس

مخاطبدهاندرآب.کندیمشدنبازبهشروعهاگرهحاال

دستدررازمانقلقکهاستجاذبهفقط.شودیمشیرین

تمامباشودیممخابرهنیازمورداطالعاتتمام.دارد

فقط.بودیمهمراههاآنبافیلمابتدایازکهییهاالمان

شگفتعظیم،دنیایچنینتواندیمکهاستنوالنکریستوفر

کهاستنوالنکریستوفرفقطوبدهد؛ارائهرانووانگیز

اینجادرکوپرمرگباستارگاننیبفیلمردیگیمتصمیم

وموفقیتبخشتواندیمرافیلمچهارمبخش .نشودتمام

فضایدرراخودشکوپرکهییجا.کردقلمدادآیندهبهامید

درراسرنوشتشوندیبیممعلقبیکران

بازکهچشم!مهربانتقدیربزرگدستان

کهابدییمجهانیدرراخودشکندیم

دخترشوخودتالشویفداکارنتیجه

دخترش.است داشتهسالچندباید!

نگاهبازیدررااوهنوززمانایآباشد؟

کهقولیبهتواندیماوآیااست؟داشته

ایههدیشودیممگر!آری!بازگشتقولکند؟عملاستداده

باکوپروردیگیمجاندوبارهموسیقینداد؟مخاطببههم

اتاقواردداردپنهاناشنهیسدرراعشقکهزدهبهتنگاه

میانکهابدییمپیرزنیهیئتدررادخترشوشودیم

پدرازلبخندباواستکشیدهدرازبسیارشیهانوهوفرزندان

قولشبهپدر.شودیمقرصدلش!کندیماستقبالخودجوان

استپدرشازبیشتربسیارسنشکهدخترواستکردهعمل

گاهکهیجهاندر.داشتخواهدبیشترهمایهتجربشکبی

تعللدیربایمدیگرجاییازرابسیاریسالیانآنازساعتی

دنبالبه.نیرومندامیدیدنبالبهرفتدیبا.نداردمعنایی

یکیستارگانبینفیلم!نوخورشیدیدنبالبه!جدیدجهانی

امدهید1154سالدرکههاییستفیلمنیتریماندنیادبهاز

فیزیکبهکهمخاطبانییبرا.ستینهمکاستیازخالیاما

کندیبهآنازبسیاردقایقگاهندارندزیادیعالقهنجومی

غیرفیلمیکازفراترآنیعلمبارهمیگاه.گذشتخواهد

زیادیبسیارحدودتانوالناگرچهداردبرمیگاممستند

سادهزبانبهرادهیچیپمفاهیماینتماماستکردهتالش

باراخودکودکیکهاوگفتتوانیمنوعیبه.بدهدنشان

اینباگذرانده،ییفضاوتخیلیعلمی،یهالمیفطالییعصر

 ■.خودکودکیرویایبهکرددینیادایخوددرخشانفیلم

. کند یم شدن باز به شروعها  گره حاال
. شود یم شیرین مخاطب دهان درآب 

 در را زمان قلق که است جاذبهفقط 
 نیاز مورد اطالعاتدارد. تمام  دست

 که ییها المان تمام با شود یم مخابره
 .بودیم همراهها  آن با فیلم ابتدای از
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 مکتب انیمیشن زاگرب 
«زینترحیمی»



آوانگاردبودکهدردهه نوویشنزاگربحرکتیمیمکتبان

وسیالدیم5311 گروهیبه فیله جوانیاز نسل لمسازان

ومعرفیاینمکتببرایینامگذارغازشد.سابقآیوگسالوی

توسط بار س  اولین منتقد و مورخ سادول جهانیینمایژرژ

جریانیمخال شرکت در ابتدا اینمکتباز صورتگرفت.

دیسنیوصنعتانیمیشنتجاری،حرکتخودراآغازکردو

مفاهیموآثارهنریروییارائهدردنیایسینمایتجاریبه

دردنیایی برایتفننوسرگرمیکودکان)کهآورد. دیسنی(

 انیمشینبا باالوصرفزمانیهانهیهزاقدامبهساختآثار

 آثاریکردیمزیاد تولید دنبال به زاگرب انیمیشن مکتب ،

برایبزرگساالنوایجادفضاییبرایتفکربیشتربود.سینمای

 وا تفکر به را بیننده هنری،داردیمزاگرب کارشناسان و

کهبرایبیاندانندیمانیماتورهایمکتبزاگربرافیلسوفانی

استفاده انیمیشن زبان از خود فلسفه

ابتدایشکلکنندیم در گیریاینمکتب.

ان ویهفده شدند جمآ هم دور ماتور

بایهاشنیمیان که کردند خلق متفاوتی

یف اما یهالمیفلمهمکارانشانمتفاوتبود

ز مفهوم دریدیجدیشناسییبایانها را

قصدشانیاشنجهانبهوجودآورد.یمیان

شنیمیدرانیبهوجودآوردنمکتبخاص

 ساختن قصدشان بلکه مکتبییهالمیفنداشتند با که بود

نهباهمتفاهمداشتند.ینزمیمتفاوتباشدودرایزنیوالتد

انیفهاده بیمیلم یشن دهه 5351ن دریالدیم5331تا

ازیاریدشدندوپسازآنبسیمکتبزاگربتولیویاستود

سیمورخ انین و هاینما کهیبزرگدنیماتور بودند معتقد ا

کرابهاوجخودرساندهاست.یشنکالسیمیمکتبزاگربان

شنیمیازمراکزعمدهانیکیزاگرببدونشکهاسالدرآن

ب و بود فیجهان پانصد انیشاز ایمیلم در استودیشن وین

رابهدستیزهمهمجهانیشازچهارصدجایدشدکهبیولت

اصل جوهره ایمیانیآوردند. زاگرب مکتب ویشن جاز

سادگییگوکوتاه اینیو شد گفته که همانطور و است،

برا یانیمیشنعمومن استگرچه ییهاشنیمیانبزرگساالن

یبرا ساخته بالتازار( )پروفسور مثل یولشدیمکودکان

ا وسیهنرمندان به مکتب انین رسانه صورتیمیله به شن

رامونانسانعصری،مشکالتومسائلمهمجهانوپیاستعار

وکردندیمانیروشنفکرانهبیسادهوباتفکریانیحاضرراباب

مکتبزاگرب در "فرم"بر"موضوع"برخالفمکتبکانادا

وگویاترسیمبسیارسادههایطراحهمیندلیلبهمقدمبود.

تاتوجهکاملنمعطوفبهموضوعاندشده

طنزدرآثاریشگیباشدنهفرم.عنصرهم

استادانمکتبزاگرب،آرمانواحهکوچک

محسوردرفشار،ترورجنگسردویآزاد

ناچ بشر و بود، سوءیزیخطر مورد که

 قرار قدرتمندان باگرفتیماستفاده و

برا مشکالتش ویوجود ماندن زنده

 تجسمدیجنگیماستقاللش مورد در .

واقعیصح زاگربدتوانیمتیح هنرمندان بهیگفتکه گر

یهاداستان پرداختندینمیکاتوریکاریهاتیشخصخالصه

تنها اضطراب، به ونییبلکه ارتباط امکان عدم یروهای،

پرداختندیمیحاکمبرروابطانسانیطانیش مکتبیهالمیف.

تدرزاگر به یب به دردناکیطوالنیهاشکوهج وقایو آیاز

مکتبیلشدندکهبهعالمتتجاریتبدیززندگیوحشتانگ

تل  طنز و اسالو نژاد پوچ طنز حسن شد. معروف زاگرب

طنزسیاجتماع ویو از و مهم عناصر از مکتبیهایژگیاه

موضوعات و مکتببیزاگرببودند آن در یکه به هاآنشتر

 جهانشدیمپرداخته نژادیمسائل و استعمار ،یپرستو

زیمحیآلودگ گرسنگیط جنگیست، از ترس فقر، و

یگورهایفو...بود.مکتبزاگرببر،استبداد،استثماریاهسته

دداشت.یدرحرکتتأکیوسادگیتختومسطحودوبعد

سادهوکوچکشدهبودندبهیکیکهازنظرگرافییگورهایف

بیازحرکتنیگرینوعد هرچه داشتندتا بیاز انگرایشتر

گیری این مکتب  در ابتدای شکل
هفده انیماتور دور هم جمع شدند 

ی متفاوتی خلق ها شنیمیانو 
کردند که با فیلم همکارانشان 

ی انها ها لمیفمتفاوت بود اما 
شناسی جدیدی را  مفهوم زیبایی

 در انیمیشن جهان به وجود آورد.
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انییهاکارتونشوند. روش با کالسیمیکه ساختهیشن ک

بسیارپرهزینهونیازمندبهصرفزمانبسیاربودوشدندیم

دق در طرح هشتصد حدود حالیشامل در بودند کهیقه

افتهیامحدودزاگربیشنکاهشیمیکهباروشانییهالمیف

یتول سشدندیمد از دقیتنها در طرح چهارصد تا قهیصد

تشانکاهشیوجذابیبصرینکهغنایبدوناشدیملیتشک

موسی ایقیابد. در مکتبتغیهم بسیین ویپیاریر کرد دا

موسیجا به را ویبیترکیقیخود صداها از استفاده و داد

کهیرشدندبهطورییمختل صداهمدستخوشتغیرهایتأث

ازمحتواییبلکهجزکردندینمیرویپیگرازحرکتواقعید

یشدهوتصو واقآدر،آراستندیمررا

 و صحنه در هاافکتصداهایموجود

راه یهاحلجایگزینموسیقیشدند.

وشدندیمنصحبتیگزیجایکیگراف

فرم  گوریف از خود کردن رها با

واردعملشدهییبهتنهاتوانستیم

کهمنجربهییهانهیزمو هاسمبلرا

آورندیمبهوجودشدندیمهانشانهو

 پهانیاو وفوقیشناسییبایشزیدایباعث مدرن و العاده

یآوانگارد شنهنرمندانمکتبزاگرببهیمیانیهالمیفدر

 شد.ستلو...یکاوکریمیچومیژهدرآثارووکوتیو

مکتبزاگرباستریلیزهکردنطراحیویهایژگیوازدیگر

یطراحنادیدهگرفتناصولآناتومیکواستفادهازکاریکاتور،

خطوطراستویهاتیشخص از گرافیکیاستکه و ساده

 استفاده دار زاویه و وشودیممستقیم ساده پسزمینه و

جزئیاتتصویریاست. هرگونه انیمیشنزاگربدرعاریاز

سفیدهستند. و سیاه بعضیآثار استو محدود رنگبسیار

کهدراواسطییهاآنژهیمشهوربهویاتورهایمیازانیاریبس

ازیبهمکتبزاگربپیالدیم5351دهه وستندکارخودرا

جیشناغازنمودندوبهتدریمیپلهنردبانحرفهاننیترنییپا

دست مداریابیموفقبه ترتبه به شدندکه باالتر بطراحیج

انیشخص بسیت، شدند. کارگردان حتا و ازیاریماتور

نینابیمجبوربودندبشانیزندگنیتأمیآزادبرایماتورهایان

برا دیفیکار پروژه همکارانشاناز یگرانرویلمخودشانو

نت اینرویمایجهمستقیآوردندکه روابطنزدیه نیکبیجاد

انیمؤلف ینو و زهاکارگردانماتورها یبود، هاآنرا گریکدیبا

فکردندیمیهمکار گاه نیو یلمنامه گاهنوشتندیمز و

انکردندیمیکارگردان عنوان به حتا گاه یو ساده ایماتور

ودرکردندیمهمکارانشانکاریهالمیفدریکارگردانهنر

عقینت تبادل یجه تجربه و کردندیمده بر یکدیو ریتأثگر

شنیمیماتورها،عالوهبرانیازانیاری.بسگذاشتندیممیمستق

تصو کاریرگریبه و کمیپوستر و غیکاستریکاتور و رهیپ

شانباعثیزاگربایویخارجازاستودیوکارهاپرداختندیم

ساتماسشان وسایبا یلارتباطجمعیر یواقعیهاشیگراو

روزیهنرهایبصرکویازجملهگرافیگرهنریدیهارشته

اتینتجربیواشدیمصدایقبررویمدرنوتحقیقیوموس

تکم انیدر هنر میمیل ثمر به زاگرب مکتب نشست.یشن

بخشیازموفقیتوپیشرفتانیمیشنمکتبزاگربوابستهبه

سوسیالهاتیحما دولت تشویق و

لیبرالیوگسالویسابقبودکهاعتبار

 برای را مکتبیهالمیفالزم این

 دربا.کردیمتامین که حال این

"آزادیبیان"استودیویزاگربفیلم

 و بود مهم هیچهاشنیمیاناصل

 تبلیغ را سیاسی کردندینمگرایش

 دولت سابقیوگسالویولی

یماتورهایانیهاتیموفق را خودشیهاتیموفقزاگرب

تأمدانستیم با هنرمندانایاینمالیو راویناستودیشان،

شنمجارستان،یمیشنزاگربدرکنارانیمی.انکردیمقیتشو

تولیچکسلواک عرصه در ... و لهستان دریو تفاوت و د

انروشنفکرانهوآوانگاردیوبیکوفرهنگیدئولوژیایهانگره

م گسست انیخود، شرقیمیان غربیشن آشکارتریو را

موسومبه)راهسوم(رادریسابقکهآرمانیوگسالوی.کردیم

ییایوازنظرجغرافکردیمشنهادیخودپیخارجیهااستیس

میکشور در غربیشرقیاروپایانمرزهایکوچکبود یو

اندوبلوکمخال شرقوغربقرارداشتامابهیدرمیعنی

ایچیه استودیکاز نداشت. تعلق بلوکقدرتمند یویندو

یمیانیهالمیف تولید به زاگرب همیهالمیفشن تبلیغاتی

-511وساالنهبهطورمداومبیستتاسیفیلمپرداختیم

.کردیمبرایمشتریانداخلیوخارجیتولیدایهدقیق531

 سال جهانیالدیم53۱1از جشنواره انیفینیز شنیمیلم

ایدوسال استو شده زاگرببرگزار در نجشنوارهیکبار

ایدنیشنهنریمیانیجشنورههانیترمهمازیکیهنوزهم

هیمانندآنسییهاجشنوارهاستودرشمار واتاوایروشی، ما

 ■است.

  

ی مکتب زاگرب استریلیزه ها یژگیواز دیگر 
کردن طراحی و نادیده گرفتن اصول 

ی طراح آناتومیک و استفاده از کاریکاتور،
ی ساده و گرافیکی است که از ها تیشخص

خطوط راست و مستقیم و زاویه دار استفاده 
و پس زمینه ساده و عاری از  شود یم

 هرگونه جزئیات تصویری است.
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 «فهرست شیندلر» نگاهی به فیلم 
«مجیدرحمانی»؛«استیوناسپیلبرگ»کارگردان



تبآبهوجهانییهاجنگچونتلخییهاتجربهدلاز

 بارش؛ خشونت و تل  چونهایییدهپدماهیت شومی

نهنوزتاری راآاهریمنییهوساهولوکاسترادرخودزایش؛

راهنوزبانآبشرییهانسلو ؛وبازماندگانآندربرگرفته

برد. نخواهند و نبرده یاد از فراموشنشدنی جنگاندوهی

ازیتلرهکشتهبهپایانرسیدهاست.هایلیونمجهانیدومبا

راس گرفتندر قرار پیوستنبهحزبنازیو بیستبا دهه

خصوصهاییدها،آن به و کمونیستی ضد ناسیونالیستی؛

ترویجکرد. یهودیستیزیرا حملهآلماندردرزمانپدیده

بهطورطبیعیازایننگرش)یهودیستیزی(5383سپتامبر

بیستسا نزدیکبه تاریخی؛از.گذردیمل نگاه جنگاین

 رحمانه بی جریانی ازشودیمآماده و

 شروع زماندران کهشودیملهستانی

داشتهیهودیجمعیتمیلیونسهحدود

.نیستتاری کالبدشکافتنبرقصد.است

آن؛بهشبیهدیگریواقعههرووقایآینا

استکههرانسانیرادرهایییهدستماذاتاً

زمین ههر ای هنری هر نگهتواندینماز تفاوت بی ساکتو

انگیزبادارد. دردآورایههر ژانر اینخاطراتو بهسرا  که

بازهمظرفیتاینگونه تاری برویمبهشرطامکانونبو ؛

بهشرطداشتنامکانونبو .گفتممفاهیمبسیارزیاداست.

جمآ دو این تاریخی یکفیلم در هدقیق531را نامای به

بههیچوجهقصدندارمعیاریمنفهرستشیندارشاهدیم.

(بدبودنشیاناً)احبرایفیلمپیداکنموازمحکآنخوبو

صدیوفروشبالغبرسارکاسهایبهترینیزجواراثابتبکنم.

دالریلیستمیب نینیون نظر مد یز گاهیست. حال هر به

بهوضوحخوبهستندوتاثیرهایلمفاوقاتتحتشرایطی





 نگاهی فیلم:اندازیمیمگذار. داستان خالصه اسکاربه

باشد،شیندلرکهتاجریمعمولیاستکهعضوحزبنازیمی

بهخاطرطبآخوشگذرانوعیاشخودوباتوجهبهدوستی

بیشتربهخاطرسخاوتبیناوومقاماتردهباالیارتشکه

ایراباپولیهودیانیکهدرشودکارخانهویاست،موفقمی

خفاباآنانشریکشدهبخرد.سپسباتوجهبههمینروابط

بهعنوانکارگردرکارخانهاشتغالمی دهد.خودیهودیانرا

شودکهدرمیراهفراریبرایبعضیازیهودیانرفتهرفتهاین

کند.اندوخطرمرگهرلحظهآنانراتهدیدمیماندهقرنطینه

دهدکهازصبروفیلمتغییردیدگاهاسکارشیندلررانشانمی

قدردانییهودیانتاثیرگرفتهورفتهرفته

نگه زنده وق تسهیلشرایطو خودرا

باکندداشتنآنانمی ابتدا همان از فیلم

 اسکار دادن لیام)یندلرشنشان بازی با

؛عیاشوجذابرادارایقدرت؛(اونیسون

کردن قرار دربر هوش با حال عین در

 معرفی نازی افسران با او.کندیمارتباط

بحران شرایط آن در بودن پولدار و است پولدار چنین هم

دارد. را وی اقتصادی هوش از نشانی اروپا اقتصادی

یکاراسپیلبرگروایتشراازشیندلربااخالقپیوندمیزند.

کرد. رایان نجاتسرباز روایتشاز در بعد سال پنج درکه

شیندلرنجاتسربازرایاننیزجانمیلردرنقشیمترادفبا

بهآنچیزیشودیمظاهر داراستکهبهاخالقاًوتنها وفا

یکسربازسادهدرجنگ.نجاتاشگذاشتهشدهاست.عهده

درشرایطیمتفاوتدودیدگاهرادرجنگبهبوتهیلبرگاسپ

کهمابادهدیمفهرستشیندلر؛اجازهدر.گذاردیمآزمایش

کنفربراینجاتهزارنفریاتالشیاسکارشیندلرجلوبرویمو

جانمیلرکهتالشو مقایسهبا در شاهدباشیمو بیشتررا

نمایش به را نفر یک جان نجات قبال در را عمومی اراده

ایینا.گذاردیم در دیدگاه فیلمبهشکلیبهغایتدو ندو

ذار.گتاثیرگفتم.کندیمپیدارسوخ گذاردرنزدمخاطبتاثیر

ازاینفیلمشمااحساسگراییییهاسکانسهیچیکازدر

مجبورنیستیدکهبهاصوالًبهعنوانمخاطبشما.کنیدینم

بیافتید. آن دام به احساسو عمیقیغناورطه فیلم ازتر

بههیچوجهقصدنداردازیلبرگاسپاحساساتسطحیاست.

ازوییتشخصشیندلریکموجودانسانیوملکوتیبسازد.

تر از احساسات  فیلم عمیق یغنا
به هیچ  یلبرگسطحی است. اسپ

وجه قصد ندارد از شیندلر یک 
 بسازد.موجود انسانی و ملکوتی 
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رایهودیاناستخدامدلیل اویحتایننگاهقابلتوجهاست.

داندیماشپاییندستمزدابتدادراشکارخانهبرای نوعی).

بهدر.(جویانهاستثمارطلبیمنفعت که دیگر سکانسی

هایهودی موقت لهدهندیماسکان اهالی شعارو با ستان

یهودیان" خودنآ"خداحافظ از سنگ با را ها

وجودیهودیانوشیندلرازموازیوزیباایهصحن رانندمی

در.اندازدیمهاآنوشیندلربینایهفاصلهوشمندانهکهدارد

تختیدروشودیممرتبوشیکایهخانواردشیندارجایی

بهترایناز"کهگویدیماتاقشدرافسربهوکشیدهدراز

دربداغونیهاخانهبهشودیمکاتصحنهاینو"نمیشه

اینجملهیکیاز تونستبدترمی"کههاآنشدهیهودیانبا

خوبیهاآدمدراینمسیرفیلمسازازمعرفییاگو."همباشه

ناگهانیعجل طور به حودایهداستان از

 چقدرنگاه.دهدینمنشان که کنید

شریک دنبال شیندلر وقتی منصفانه

سرمایه برای گرددیماشکارخانهگذاری

 که یهودی ضمانت مقابل خواهدیمدر

کهگویدیمسرمایهگذاریکندفقطبهاو

روشبا."سندهامحرفه" این

دنیایش؛پردازیشخصیت و شیندلر با ما

 وارد آهسته تحولشویمیمآهسته و

 شاهد تدریج به را وی عیاش؛او.شویمیمدرونی گرچه

وجزترمهمگذاراناستوازهمهمنفعتطلب؛پولداروخوش

است. نازی بدنه از سازمانیناافتخاری در وی عضویت

درهال ازایهعریضوطویلیبهنامنازیسمشخصیتویرا

آنجذاب تبآ به و ابهام است.تر کرده سوالپیشیناهم

آیدیم اصوالًکه با سنخیتی چه وی بودن داشتهاونازی

معموالًاست؟ صنایآ زمان آن در والزمیهاکمکآلمان

درمقابلهبتلرنیزعقیدهداشت.کردندیمرابههیتلریادیز

کهیکیازدالیلاقتصادورشکستهشدنآلمانوجودیهودیان

است. کشور این دردر جایگاه و فیلم این هاینازادامه

بازیآمون)رال فاینس(بایستیم بهنقشمحوریآندر

کرد. اواشاره آدم که سادگی همان همانکشدیمبه به

 ادرار هم بهیبخش.کندیمسادگی مربوط او خشونت از

کهدرهمانشروع؛یحزب.باشدیماشیحزبساختاررادیکالی

باکمونیستویهودیتوعاملبدبختیخودیدشمن خودرا

ناماساحتاریلذتدومخشونتآموبخش.داندیموراایند

دارد. هیتلرطلبانه با رابطه در آلمانی روانکاو فروم اریک

درموردهیتلرعقیدهداشتاو.کندیمبررسیخاصیراارائه

بهعالمخیالایهکه:هیتلردرنوجوانیخودرابهطورفزایند

سپردیم آرزو که شد باعث او شیفتگی خود باشد، داشته

آرش واقعیتینقاشیا اما شکستپشتتکتمشهوریشود،

شکسترادراینزمینهبرایاوبهبارآورددرموردهیتلراو

 تنها نه قدرترسید، به اینکه از دشمنانشخواستیمبعد

بلکهخواهاننابودی هاآنتسلیمشوند،

آمونوخشونتتوانیمعبارتیبه.بود

بهویهاینازثویراناشیازهمینار

اریکفرومدرادامهتحقیقشدردانست.

 اشلره نکاتی به هیتلر اوکندیممورد :

دلبستگیومرگوویرانیبود؛نمجذو

ژرمناورابرانگیخته«نژاد»نامشروعبه

و رویتعصبفکر از طوریکه به بود

ذکرشاینبودکهاجازهندهدخوناین

 باخون شود.هایهودینژاد تلقیاستکهآلوده اینطرز با

دایانا"خشونتحرفاولرامیزندودرسکانسیکهزنمعمار

قانآکردنافسران"رایتر منطقمعماریسعیدر یهودیبا

راحتی به دارد را فوندانسیون دوباره اجرای مورد در نازی

یلمسازف.شودیماعداممحکوم روهاییمهناز در رو فیلمبا

نقطهقرار شیندلر و آمون یعنی اصلی شخصیت دو دادن

 مخاطب برای سکانس این در را در.گشایدیمعطفی

ازقدرتبهزیباییبهتصویرکشیدههاآناینجاستکهتلقی

پسازمهمانیدرحضورشینداراززورمستیآمون.شودیم

 اشیصندلاز ندارد.او.شودیمواژگون حالیکهدرتعادل

امونرفتارویراکندیمدرنهایتاقتداربهوینگاهشیندار

 واقعی کنترل یک از نتیجهو.داندیمنشان هم را کنترل

کنهیباًتقر.داندیمقدرت به ما همینسکانساستکه در

به شیندلر قدرتیکه قدرتنازیو تمایز وجه اینتقابلو

تایننگاهتاثیرموقالبته.بریمیمتدریجدرپیآناستپی

کهبهبهترینشکلتصویرشدهبینیمیمرادرسکانسبعدی

گذردینمآمونحاالبخشندهشدهاستولیدیرییاگواست.

.شودیمکهدرسکانسیتکاندهندهعمقدرونآمونآشکار

عنواندوست به تاثیرگذار اینسکانسدیالکتیکو از دارم

اسکار شیندلر که تاجری معمولی 
باشد، به  است که عضو حزب نازی می

خاطر طبع خوشگذران و عیاش خود 
و با توجه به دوستی بین او و مقامات 
رده باالی ارتش که بیشتر به خاطر 

شود  سخاوت وی است، موفق می
یهودیانی که در  ای را با پول کارخانه

 خفا با آنان شریک شده بخرد.
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قدرتبصریاسپیلبرگیادکنمکهچگونهشرارترادرسینما

یهودیدرحالتمیزکردنوانحمامپسرک:آمیزدیمبههم

 امونسر رویناچاریگزارشرسدیماستکه ...پسرکاز

اینبارآموناینشودینمکهلکهایوانپاکدهدیم وگویا

 را وی بخشدیمگناه پسرک آینرودیم! به آمون نگاهو ه

یهاناخننگاهیبهآموندرحالرفتناست.پسرک.کندیم

 بلندیاندازدیمخود نمایبعدشودیمهاآنومتوجه در ...

اوکشتهشدهوبعدشودیمکهبهپسرکشلیکایهگلول و

ویکهخدمتکارشهلنییهاناخنایننماکاتبهنماییاز

مایشاتدرطولایندستنازدرحالسوهانزدنشاست.

واینخودجزییازقدرتتصویرشودیمفیلمبهکراتدیده

 ساز فیلم موردفهرست.باشدیمسازی در فیلمی شیندلر

چنینجزصدوهمراهمهمانهممیدانیم.یناتاری است.

یکفیلمیاستکهقبلازمرگبایددید.دربانکاطالعاتی

هایلمفاینترنتی دارد.ششمهمرتبه بریرزرا بنایآنهم

است. واقعیت اطالعاتامامبنای کردن اضافه بر قصد اگر

هایلمفبهتراستازدیدناینگونهاصوالًتاریخیمانراداریم

باشکوهرادارد.هایییدنیدصرفنظرگردد.فیلمفهرستیاز

یل خود هاییبازاز شیندلر)یسوننام نامزد که(اسکار

ییهانقشبگذریم؛استشدهبازیگربهترینجایزهدریافت

ازکدامهر (فاینسرال )آمونو(کینگزلیبن)استرنمثل

وتعری بهنیازی؛یلشکرهاسیاهیازانبوهیکناردرهاینا

درینگزلیک.نداردراگفتنخوب اسکار یک گاندی برای

دارد. خود آنرال کارنامه دریافت نامزد دوبار فاینسهم

است. تعلیقهاصحنهشده خوبی به آشویتس دکورهای و

بهفیلمخواهمیمدرآخراماترسرابهنمایشگداشتهاست.

امتیازبدهیم؛چراوچقدرخواستیمیمازدهاگرنمرهبدهم.

 نمره آن به واقعیتشدادیمیمباید اثراینبرایامتیازنه؟

 ■ نیست.همزیادنباشدکمایهاسطور
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 و تئاتر تهدید ترنیپ  
«سعیدبردستانی»
 

 نمایشنامه نویسنده، Harold Pinter نتریپهارولد

نخستین انگلیسی سیاسیفعال و کارگردان ،بازیگر ،نویس بود.

اند.اونویسندهآثاریقلمدادکرده پوچیتئاتر آثاراورادردسته

است. سینما ،تئاتروتلویزیون ،رادیو برای

منتشرکردوبهخاطر5311درسالترنیپ اولیناشعارشرا

باتورهای531۱تا5315سالاجراهایشکسپیرمشهورشد.از

بازیتئاترسنتیسفرونقش شکسپیررا هایتاریخیوعمدتاً

 کرد.

 The) بانوشتننمایشنامهاتاق531۱درسالترنیپهارولد

Room) کهتوسطدپارتمانهنرهاینمایشیدانشگاهبریستول

اولین کرد. تثبیت نویسنده عنوان به را خود شد، چاپ

تنمایشنامه جشن اش، در(Birthday Party)531۱ولد ،

ازابتدایدهه.رفتصحنهرویبهلندنلیریکتئاتر در5313

 .نویسمشهورشدبهعنواننمایشنامهترنیپشصت

.شد جایزهنوبلادبیات میالدیبرنده1111درسالترنیپ

 :ترنیپهارولدرخیآزآثارب

اتاق تولد، جشن سرایدار، وطن، به بازگشت سکوت، چشم،

 وقتضیافت،روزگارقدیم،انداز

اصالًازجنستئاترتهدیداست.تهدیددرجاییکهترنیپتئاتر

می نظر به نداریم. را آن مکانانتظار در تهدید که هایرسد

رسدکهتراست.همچنینبهنظرمیشلو ،ناامنوسردمحتمل

امادرچنینفضاهاییتهدید،ویرانکننده نشانترنیپترباشد.

هایآرام،امندهدکهبرخالفانتظاراحتمالتهدیددرمکانمی

ترتواندآسیبرسانوگرمبهمراتببیشتراستواینتهدیدمی

تهدیدیاستکهانسانمعاصرهموارهباآنروقاًیدقباشد.این

زنگ که تلفنی گوشی برداشتن احساسترساز است؛ رو به

احساسترسامی دلشورهزند. دستز ما به ناگهان به که ای

هرلحظهممکناستواقآمی اتفاقیکه احساسترساز دهد.

شود.احساسترسازبیرونرفتنازخانه،ویاحتااتاق.

"اتاق" اولیننمایشنامه آنترنیپنام با که نمایشنامه است.

اشراتدارکدید.بههایبعدیطرحوتجهیزاتتمامنمایشنامه

نمایشنامه معنا: ودیگر اجزا عناصر، تمام حاوی او بعدی های

آمد."اتاق"ایاستکهدرابتدادرنمایشنامهطرحونقشه

انسانمعاصرانسانیاستکههموارهبایکاتاقسروکارداردو

کندواغلباغلباوقاتشبانهروزخودرادرایناتاقصرفمی

ایاینعنصرهفراستنقشهستهبترنیپدرایناتاقتنهاست.

اکثر-اتاق– صحنه شرح دریافت. معاصر زندگی در را

شود.درابتدایهایاوباهمینعنصرمرموزشروعمینمایشنامه

در«.اتاقیدریکخانهوسیآ.»آمدهاست:"اتاق"شرحصحنه

در«.اتاقیزیرزمینی.:»"مستخدمماشینی"ابتدایشرحصحنه

 صحنه »"رایدارس"شرح اتاق.: یک صحنه«. شرح در

«.اتاقکارروت،صبح.:»"آسایشگاه"

 تنهاست. اتاق این اغلبدر امروز انسان که "تنهایی"گفتیم

محدوده که است چیزی آن اتاق است. اتاق اجزای از یکی

کندوارتباطمارابادنیایخارجقطآسازد،مارامحصورمیمی

"سرایدار"رُزآنآدمتنهاستودر"تاقا"کند.درنمایشنامهمی

"مستخدمماشینی"دیویسفردتنهاوبیپناهنمایشاست.در

کننداماهردوبااینکهبنوگاسباهمدریکاتاقزندگیمی

آدمآدم هستند. تنهایی های کهآدمترنیپهای هستند هایی

گوهایشانهرکدامتنهایینهانیانسانراباخوددارندوگفت

بااینکهسادهوسختپیشپاافتادهاستاماحاویمعانیژرفی

است.

میترنیپ این»گوید: به بسیار چه اتاق. یک در آدم، دوتا

ام.تصوردوتاآدمدریکاتاقاغلباوقاتذهنمرابهاندیشیده

رود،اتاقیستخودمشغولداشتهاست.درصحنه،پردهباالمی

رآن،واینبرایمنبهصورتسوالیقابلتعمقدرودوآدمد

آید.آیاچهخواهدگذشتبرایندونفر،درایناتاق؟آیادرمی

«بازخواهدشدوکسیبهدرونخواهدآمد؟

غالب عناصر در یک و آدم، دو اتاق(، )اغلب صحنه یک

نمایش ترنیپهای استکه"در"هستند. اتاق اجزای دیگر از

نشانهتوامی ند هراسباشد. با همراه انتظار از مدخل"در"ای

آدم دراتاقترنیپهایتهدیداست؛مدخلورودنیرویمهاجم.

بهدرچشممیمی تهدیدمینشیندو منتظر امادوزندو مانند.

 چیزی؟ چه هراساز تهدیدیو میترنیپچه طور»گوید: به

دنیایی آن، خارجاز اتاقاست. بیروناز در چیزیکه قطآاز

استدرگردشوهراسانگیز.اطمیناندارمکهمنوشمانیز

«کموبیشازآندرهراسیم.

نمایشنامه تمام در وترنیپهای اهمیت بی حوادث الیه زیر

ست.بیاناومعمولی،معناهایعمیقواغلبغیرمعمولیپنهانا

راطنزآمیزاستامادرعینحالدربطنخودتراژدیعظیمی

کند.حملمی

دهدتاآنتهدیدتماماینسازوکارهادستبهدستهممی

ساختهوپرداختهشود.علتاصلیتأثیرگذاریترنیپموردنظر

 درترنیپآثار است. تهدید نمایشهمیناتمسفر دلیل به نیز

■،دراماتیزهکردنتهدیداست.ترنیپبزرگواقآموفقیت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1_%D9%BE%D9%88%DA%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
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 «عصر یخبندان» معرفی فیلم 
«مرضیهفروزنده»؛«مصطفیکیایی»کارگردان



منصور کننده: تهیه کیایی/ مصطفی کارگردان: نویسنده،

طراح جعفری/ مهدی فیلمبرداری: مدیر قوچانی/ لشکری

طراحگریم: نعمتی/ نگار طراحلباس: حجتاشتری/ صحنه:

صداگذار: نوبخت/ امیر بردار: صدا خسروی/ سیدسودابه

آرمان نیماجعفریجوزانی/موسیقی: تدوین: علیرضاعلویان/

ای:سامبهشتی/موسیپور/مدیرروابطعمومیومشاوررسانه

 مدیرتولید:مجیدکریمی/عکاس:مهدیدلخواسته

سحر :بازیگران نعمتی، آنا رادان، بهرام کرامتی، مهتاب

بابکبهش محسنکیایی، ساداتی، مینا علیدولتشاهی، اد،

کوچکی، علی طاهریان، صدف سام، رحیمی پوریا میالنی،

فرهاداصالنی،ژالهصامتی

ومهتابکرامتیمنیره):عصر یخبندان»خالصه فیلم  )

اصالنیبابک) فرهاد پساز که شوهریهستند و زن )51

سالزندگیمشترکوداشتنیکفرزند،

منیره است. سردیکشیده به روابطشان

وضعیتموجودناخرسنداست،برایکهاز

فرارازشرایطروبهموادمخدرورابطهبا

می ) رادان بهرام ( فرید نام به مردی

زن به نیز بابک وضعیت این در آورد.

 ...خودششکمیکندو

 :عصر یخبندان»شعار فیلم  

.کنمواقعیتداشتهباشدترسمتمامفکرهاییکهمیمی 

 چهارمین یخبندان استیساختهعصر کیانی مصطفی

 عام مخاطب پرکششبرای درونباشدیمفیلمی با فیلمی

کهبهدلیلمشکالتخودبهمییهاآدمتل واجتماعییهیما

.درفیلمشوندیمبدتریمواجهیهاانتخابوباخورندیمگره

کهییهاآدمگوناگونیازاجتماعویهاتیرواسعیشدهاست

تریمواجهاستراازازدوربامشکالتکمشانیزندگمعموالً

وبادرشتنماییبیشترینشاندهد.منیرهوترکینزدنمایی

زندگیمشترکسال51بابکزنوشوهریهستندکهپساز

روبهسردیرفتهومنیرهشانیزندگوباداشتنیکفرزند

به احساساترو کمبود پیجبران امروزیستدر زنی که

 فرید نام به فردی با دوستی و فریدآوردیمموادمخدر .

وکندیمستکهجریانقدرتوثروترانمایندگیایهآقازاد

گون به جریان داستان هدر ای رودیمپیش اکثرباًیتقرکه

شخصیهوسرانوخالفکارخورندیمبهآنگرههاتیشخص



کهباچندزندیگرنیزرابطهداردبابکهمکهبهزنخود

وشودیمهمسرخودبافریدیرابطهشککردهاستمتوجه

شکل درردیگیمدرام استتا مصطفیکیانیتالشکرده .

 عصریخبندان یهارگهفیلم و معضالتهابیآساجتماعی و

با را امروز بطوریکهجامعه بکشد. تصویر به نگرشیجدید

زندگیماشینیومدرنامروزیوتغییراتآنیدهندهنشان

 یهاسالنسبتبه است. آنییهایزندگپیشین مبنای که

 هاداشتندوست ممکنیهاعشقو هرچند نیست آتشین

 اما ازدواجباشد، به عشقمنجر عادیهایروزمرگاستابتدا

کهجریانزندگیدرسمتوسوییشودیمو...باعثهاشدن

 بسمت برود. پیش و....هاانتیخدیگر بظاهرگرچهاعتیاد

خاصروایتآنیوهیشاماوتکراریستایهموضوعیکلیش

 متمایز دیگر آثار از بعنوانکندیمرا خانواده فیلم این در .

نهاداجتماعیموردتوجهقرارنیترمهم

خیانت و اعتیاد درگیر استکه گرفته

 نیستشودیمو... قرار پایانهم در و .

نتیجه بگیرد. صورت توانیمگیری

کیان به نسبت هوشیاری هم گفت

اززاوی دراجتماعایهخانوادهو شکرا

 فرصتکندیمزیاد مخاطب به هم و

عمیقدهدیم نگاهی با تا زندگیبتر ه

 هرچند درشدیمبنگرد، بندیبهتریهم پایان برایفیلم

و نیست بد و مقصر شخصیت دنبال فیلم این نظرگرفت،

،ردیگیمدرنظراشیزندگجایگاهارادهرادرانتخابرفتارهاو

فلشبکهاباعث داشتن با شودو می شروع وسط از فیلم

 درمخاطب بیشتر غیرخشودیمکشش بصورت طیروایت

روایتیوهیش،رودیمپیشهاتیرواوباخردهرودیمپیش

اززاویهایهچندزاوی برایغافلگیریمخاطبونمایشماجرا

ی  ساختهعصر یخبندان چهارمین 
مصطفی کیانی است فیلمی پرکشش 

فیلمی با  باشد یمبرای مخاطب عام 
 ی تلخ و اجتماعی هیمادرون 

یی که به دلیل مشکالت خود ها آدم
ی ها انتخابو با  خورند یمبهم گره 

 .شوند یمبدتری مواجه 
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 فیلم کردن دنبال باعث مختل  همچنینشودیمدیدهای .

 هانقشتعدد موجبییهاتیشخصو که دارد بهمراه را

مکملاحساسنشود.یهانقشتفاوتیبینشودیم اصلیو

 به نیمه نصفه پرداختی اینکه ودهدیمهاتیشخصضمن

همچنانکهبرکندیمراهمکمرنگهاتیشخصوجودبعضی

 بعضی نبودن بنظرتوانیمهاتیشخصلزوم کرد، تاکیید

دوساعتهرسدیم فیلم یک در است خواسته کیانی که

فیلمیهاحرف در کند. منتقل امروز مخاطب به را زیادی

سطحیوکوچهبازاریواستفادهازالفاظرکیکیهاالوگید

 کارگذاشتنخوردیمبچشم صحنه در نیستند. مناسب که

بی درماشین دوربین ابراز مخاطب به را وکندیماعتمادی

وازطرفیباخیانتکردنآوردیمشکرادرهمگانبوجود

هرچنددرپایانمشخ کندیمکلبیتفاوتیبرخوردبهش .

یروزنهدچارفراموشیشدهیانهامایکواقعاًنشدکهبابک

ازخطاوفراموشیوبخششبهآیندهبازامیدبرایدرگذشتن

باتوانستیم.فیلمازلحاظموسیقیاییغنینیستوشودیم

جذابیتبیشتری کششو موسیقیبهتر از فیلماستفاده به

کهبررودیمبدهد.همچنینچونماجرادرفیلمطوریپیش

بازیتمامبازیگراندرپیشچرخدینممحورشخ خاصی

 یخبندان عصر در است. موثر فیلم روند هاخارپشترفتن

کنار تحملکننداما را تصمیمگرفتندرنجخارهاییکدیگر

جانورانیبودندتنهاهاخارپشتهمباشندوبههمگرمابدهند

 ■.کهدرعصریخبندانزندهماندند
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 «یتک تیرانداز آمریکای»یادداشتی بر فیلم  
«علیپاینده»؛«کلینتایستوود»کارگردان

 

اوجوددارد.گوسفند،گرگ...وسگگله.یسهنوعآدمدردن

ایطاندردنیباورکنندکهشدهندیمحیترجهاآدمازیبعض

کهچطورازدانندینمهاآند،یایبیکیوجودندارد.آنگاهکهتار

بههاآدمازیگوسفندهستند.بعضهاآنخودشانمراقبتکنند.

رو آورندیمیخشونت ح. مثل وحشیدرست یوانات هاآن.

 یضع تر شکار را خود کنندیماز حالهاآن. و گرگهستند.

داده.هاآنکهخداوندقدرتاعترا رابهییهاآدمبهمیرسیم

د از یتا جلوینادریهاآدمگرانمحافظتکنند. هاگرگیکه

محافظهستند.یهاسگهاآن.ستندیایم

ی به مسلح تانک. یقدرتمندترک مسلسلهاسالحن با .

چیاتومات مسلسل و تعدادیرویک بهیش. مسلح سرباز.

سیکآخریاتوماتیهاتفنگ مین در محتاط محلیستم. ایهان

پ روندیمشیمخروبه ی. یکبه هاخانهکدرِ وشکنندیمرا

.کنندیمشیتفت

ایتکت باال آن ازیرانداز دارد. تحتنظر را جا همه ستاده.

دورب نیترکوچکنشیدرون در .ندیبیمهادوردستحرکترا

یحرکت مردندیبیمرا موبایروی. با دارد که بام لشیپشت

 آکندیمصحبت ای. تهدیا ازیبرایدین است؟ همقطارانش

پرسدیماشفرمانده فرمانده حرکتدیگویم. گزارشِ دارد اگر ،

مبای.تصمیکداریشلیچرا سبزمرابرادهدیمسربازانمارا

دفقطداردبای؟شادهدیمامردداردگزارشیاماآخودتاست.

.مردکندیماوزومیراندازروی؟تکتکندیمهمسرشصحبت

رودیمنییپا محو مسییپایکم.شودیمو درستدر رینتر.

کی؟نه.ی.دومردجنگشوندیمخارجایه.دونفرازخانیاصل

تکتیزنمحجبهو تحتنظردارد.هاآنراندازیککودک! را

.کنندیمحرکتییکایزنوکودکبهسمتگروهسربازانآمر

کرده.زنوکودکیرامخفیزیکهزنچندیبیمراندازیتکت

زی.چستندیایمییکایسربازانتادندانمسلحآمریدرستروبرو

درمیمخف یرا نارنجکروسیآورند. یکنارنجک. دستتک.

اگراشتباهرودیمماشهیراندازرویت بکندموردمؤاخذهقراری.

 .شنودیمبلندخودشرایهانفسی.صداردیگیم



ییکایوبهسمتسربازانآمرردیگیمکودکنارنجکرااززن

ییکایآمرراندازیتتک.ردیمبگیدتصمیراندازبای.تکتدودیم

کایآمر1154محصولسال American Sniperیسیانگل به

و ستوودینتایکل یارگردانبهک درام یجنگ یانامهیزندگ درژانر

هالیج یسندگینو ف سون داستان ازیاست. برگرفته لم

آمریتتک کتاب روا ییکایرانداز زندگیو تیت راندازیتک

 .است لیسکایرک ییکایآمر

ی،بهطورگستردهاکرانشدورکوردها151هیژانو5لمدریف

ابتدا فروش گییمتعدد ایدر شکست. را فیشه بهترین نیلم

د.ستوودثبتکریایکارنامهنرادریفروشآغاز

نمایسیسابقهگربای،بازستوودینتایکلکهی،زمانیکزمانی

یهالمیفپرازاکشن.میدیدیمراازاوییهایبازهنوزجوانبود

یب ژرفاشتر کمتر که پسند پسیقیعمیعامه دهیدهاآندر

.شدیم

قآورد.یعمیشترروبهکارهایستوودبیاماباباالرفتنسنا

بررویقیوعمیارجدیبسیهالمیفاودرمقامکارگردان یرا

یوندالریلیبهدخترمتوانیمهاآنیجملهصحنهبردهکهاز

ا استکهبایدختربوکسوریزندگانیلمجرینفیاشارهکرد.

ستوودینتایراخودکلیخودکهنقشمربیمربیهاییراهنما

باالکندیمیباز مراحل یحرفهیبه دررسدیمبوکس اما

دینها صدمه یت فلج و پاشودیمده در فی. مربیان خودیلم

ینزندگیاوراازغمایبهنوعیعنی.کشدیمزشرایخواستهعز

نجاستکهیاییکایراندازآمریلمتکتیفینکته.رهاندیمرنجور

ینفیا امادرآننظرمخال خودرااندساختههایکائیآمرلمرا

درکشورمانیجنگیشدهساختهیهالمیف.اگربهانددهیدهم

ا جنگ به هم اکثراً یکه عراق و کنپردازندیمران د،یدقت

اززاوکیهالمیفنیدکهایددیخواه دمایهدیطرفهجنگرا

هستندیقهرمانانقدرتمندوفرشتهواریرانی.سربازانانندیبیم

بهجنگ دیهایعراقکه سیناتوانو دنروندیمرتیو در یای.

سفیرنگسیواقع و رنگواقعیاه تنها ندارد. وجود مطلق ید

استیخاکسترجهانرنگ هاانسانیهمه. جوامآو هادولت،

منفیدارا و مثبت خینکات و وجودیهستند مطلق شر و ر

د.یدببنیکهحتماًبایلمی،فیکائیراندازآمریتکتندارد.

امادرآناندساختههایکائیآمرلمراینفینجاستکهای)نکتها

هم امانددهیدنظرمخال خودرا ایدکهروزی. همدر رانیما

دیزراازنقطهدیآنهمهچمکهدریبسازیایلمجنگینفیزم
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 (بخش پنجم)داستان وکتتس از نمایشنامه به ترجمه و بازنویسی نمایشنامه فیل 
«مرتضیغیاثی»؛«سوفوکل»نویسنده



:هاگفتهترپیش

چهر5اودیسئوس و لباس در که هآنچنان برای مبدل

4ظاهرشدهبود؛ازتالشآخاییان8وفیلوکتتس1نئوپتالموس

تروا فیلوکتتسبه بازگرداندن و یافتن 1برای .دهدمیخبر

.فیلوکتتس،افکندمیبازناگفتنیبردلاوایهبدینساندلشور

 اوپیماندوستیببنددوگفتِداردوامینئوپتالموسرا با تا

لمنوس از او نجات برای را در5خود سپس بدارد. استوار

 از یکی دچار گریز، کارِ بیماریهایحملهگیراگیرِ ناگوار

شودمی آنکه از پیش بهو را کمانش برود، هوش از

زمانکافیبرایسپاردمینئوپتالموس آنکه با نئوپتالموس، .

 جای بر زده بُهت دارد، اختیار در تمامیماندمیگریز و

.کندمیتماشادهدمیراکهبرفیلوکتتسرخهاییدگرگونی

درآیدمیدرانتها،چونفیلوکتتسبههوش باکمانِ واورا

-تهناگریخ-دست خود بالین بهبیندمیبر را آن شادمانه ،

.دهدمیوفاداریاوتأویل

اکنونگویهها:

چهر با هفیلوکتتس رختای چروک و درد آن از که

بتازگیرخ اینشادیِ برکشیدهبود،باچشمانیلرزانازتأثرِ

نموده،درآنحالکهحتیبراییکلحظهدستازتماشای

 بر شتدانمینئوپتالموس بههادست، اثیری آرامشی با را

 دراز کردمیسویمنجیخود که آنجا تا اما باتوانستمی.

 پیش پایبندیِرفتمیدرنگ لذتِ بیشتر هرچه تا ؛

حاصلازآن نجاتیافتگیِ نئوپتالموسبرپیمانشودلگرمیِ

رابهدرونبکشد.ازسویدیگرنئوپتالموسنیزاسیررخوتو

بهکندیفیلوکتتس دستان هماهنگبا سستو بود. شده

 پیش یروندهآرامی قامت زیرخماندمیفیلوکتتس، و

.بانیرویجوانیِخوداورابرمیخزاند.گرفتمیبازوهایاورا

اششدهبدینساناوراتابدانجاایستاندکهپایازچرککبود

راستایستاد.

از آسوده خیالی فیلوکتتسبا که لحظه این جاگیردر

بررویپایسالماستوار وازکردمیشدنپاها،وزنخودرا

 خارج مدهوشی و بیخودی برشدمیحالت نئوپتالموس ،

 شده، چوب اشچهرهعکس، اضطراب به برگذاشتمیرو .

پاره چهار همین وزن بود، کرده تصور تاکنون آنچه خالف

کهتابآوردنیدیدمیازآنترسنگیناستخوانرابسیار





باشد.بازواناوستونِدلاستواریِکسیشدهبودکهدرگذارِ

هاسال راه،هاماهو در امیدیجاودانه قلبشجز گذرگاهِ از

سخنانِ میانِ در را امیدش که مردی بود. نگذشته چیزی

سخنانیکهبالهایخیالیفریبنده ایننوجوانبازیافتهبود.

ا را او پروازانگیزشان پدریش سرزمین به مهلک اسارتی ز

راه،دراسارتیهزارانباریمیانه؛امانیرنگبازانهدردادندمی

تاکردندمیرها-درقایقتنگوترشدوآخایی-پرتنگناتر

بهتروابیندازندش.

 درو  نئوپتالموساز توانهایپردازیشرمساری پیاپی،

 با یچهرهرویارویشرا از بشاشو فیلوکتتس،یرَستهدرد

کاستمی به را نگاهش فیلوکتتس چه هر لذا اویچهره.

کردمیترنزدیک بر رو بیشتر و بیشتر او اینگرداندمی، و .

روگردانی،فیلوکتتسراکهباوجودتمامشادمانیشهنوزبیمِ

برهم آنیِ رادردلداشت،درشکوتردیدایزنندهحضورِ

نخسبردمیفرو تینچیزیکهدراینلحظاتفیلوکتتسرا.

هراساندمی تصمیمِ برگشتنِ کهدراشمنجی، آنجا از و بود.

مشمئزکننده زخمپایشترخودهیچچیزرا ،شناختنمیاز

از او تنفرِ به نئوپتالموسرا روبرگردانیِ شد آن بر قاطعانه

زخمشتأویلکند.اماناشادازاینکهحتییکمردد رتعفنِ

کهرنجِتحمیلشدهبراوراتابشودنمیسراسرهستییافت

آورد،برسرنئوپتالموستوفیدکه:

کههاشکیبایی،ازهمانابتداکهباوجودتمامدانستممی»

هم باز ای، حقمننشانداده آنیبستهدلتوانمنمیدر

باشمکهتنفرتراازمنتماماًفروخوردهباشی.پسبگذاردو

تابهادلی مرا وجود اگر دهیم. پایان خودمان میان در را

برآورینمی کهراستیرا چیزیمانعتنخواهدبودآنگاه ،

.«آوریمیزبان

درآنحالکه» سزاوارنخواهدبودسخنیبرزبانرانم،

«هنوزبرراستآمدترینِکارهاآگاهیمنیست.

آن» آنیم، در ما اینلحظهکه در راستآمدترینکارها

ک  از را بدستآمده خوشوقتیِ تا برایمندادهاستکه ،

«قایقنشینیموبگریزیم.

تواَم:چوندرقایقنشینیمهایافسوسومننگرانآهو»

وسفرآغازیم!درآنهنگامآیاخویشرابرایدواشتباهیکه

«خواهمبخشید!امشدهدریکروزمرتکب
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کداماشتباه؟رهاییازاینمصیبتکده،گریزازچنگالِ»

پیرمردیریشیده بخشیدنبه حیاتیدوباره یا اودیسئوسو

در گربادی چون ناشده رام میگویی آنچه افسوسکه پا؟...

.«گرددمیسرم

« از برخاسته اشتباهاتی بیجاهاییهوسبله ناشده: رام

«نگامسخنگفتن!سکوتکردنونابه

فرزندم،چه» کهبرایرهاییازآزارمن،برایهانقشآه!

پرداختنآنانی! به ناچار اینجزیره، مندر برجایگذاشتنِ

 تمام خواست، خواهم تو از بار کناریهایتبازیدیگر به را

«بگذار،راستودرستآنچهدرسرداریبامنبازگوی.

درستیسزا» راستیو از بازگویمآنآنچه تو استبا وار

کهگرداندیم،برآنبودتاتوراهانقشوهابازیاستکهتمام

بزرگ، پیروزیی پاسِ به آن در که دراندازیم سفری به

«سترگخواهیکشید.هاییرنج

فیلوکتتسباهرمیزانبدبینیکهسخناننئوپتالموسرا

کاویدمی اینتوانستنمی، از یابد. روبهمقصودپنهاناوراه

بودکه درمیانایندوراهیگرفتارآمده خودگیجوگول،

رارازهاییچندپهلوتفسیرکندویاصرفاًاشمنجیهایگفته

کودکانهبرایشانهخماندناززیربارپیمانیکهباهاییبهانه

 نخستین که نئوپتالموس دیگر سوی از بود. بسته گامِاو

اساسیبرایاعترافیشرمسارانهرابرداشتهبودحاالباخیالی

،سربهزیرافکنده،آنچهکردهبودترروانآسودهتر،باکالمی

:کردمیرابرفیلوکتتسآشکار

بدان-اگرهنوزالیقمکهتوراچنینبخوانم–ایدوست!»

که آنجا به هستی، تروا به ناخواسته سفری راه در تو که

.«گیرندمیفرمان۱آخاییانازبرادرانآتروس

 چون یچهرهو براییشدهکبود دید، را فیلوکتتس

پافشاریبرپیآمدهای با پرهیختنازخشماو،سخنانشرا

خوشاینداینسفر،ادامهداد.پیآمدهاینیکیکهنخستبا

پسرانِیوعده خدایگونِ دستان با درد کاملِ شفای

ترواهایدروازهودرانتهابهگشودنشدمیآغاز3آسکلیپیوس

.امایافتمیودستیابیبهغنایمیدرخورونامیبزرگپایان

فیلوکتتسکمتردرکارگوشسپردنبهاوبودوبیشترتوان

خویشرابرایبازگردادنِتصویرِدرحالنبردشدرترواصرف

کردمی که تصویری ترپیش. با را شیرینِیهاوعدهآن

خیال به دستو ذهنخویشبهجاییدور از نئوپتالموس،

بالفاصلهپسازآنکهتوانست اما بود. خودبیبازگشترانده

سخنان بیدرنگ دریابد، را تصویر این پذیری بازگشت

نئوپتالموسرابریدوگفت:

لباسبیگان» در براینایهیکدیو، ناگهانپا بچهسال،

 باور،گذاردمیجزیره را سخنانش یکایک دل، ساده منِ

تقدیمشکنممی محترمانه را کمانم چیزیدارممیو اگر !

آگین شرم سرزنشتر خودمبودمیاز بیدرنگنثار را آن ،

باش،کردممی زود منکَلّاشِ... به را کمانم کوچک،

«بازگردان!

« هایتداوریدر تند اندازه از ایرفتهبیش یدربارهو

دوستاتتهخواس اما نخواهمآورد! بر آنرا چهآشکارا نیز؛

وفاداریمبهآخاییاننبودهامکردهدارمبدانی،آنچه جزپیامدِ

از دستوری که من میل به کاری نه کمان، گرفتن استو

جانبتمامیآنانبودهاست.لذاکمانترابازنخواهمگرداند؛

منگوشس سخنان به آن پیشاز آنکه تامگر باشی پرده

سر در هیچ آخاییان، و تو برای نیکخواهی جز دریابی

.«امنداشته

فیلوکتتسهرچهبیشترگفتارسرشارازنیکخواهیاورا

شنیدمی گرفتارِ را خود بیشتر ازدیدمیزورگوییهایدام، .

 نیرویی لحظه هر رو اندامشترافزوناین در طغیان برای

ناکارآمدترازآنبودکهشدمیانباشت ،اماافسوسکهجسماً

جسارتِبروزِخشونتیداشتهباشد.لذابهناچارتمامنیرورابر

 وارد گسیلکردمیکالم نئوپتالموس سوی به را آن و

:داشتمی

هرچه» شیطان گویی پیشینم، پنداشتهای برخالف

ازاینروکهجوانیشبهاونیترخردسال رویی،خونخوارتر!

 هاییفریبدوچندان، توانی و چونبخشدمیترافزوننو و

 او گذردمیسالبر تیره برابر در را او دیدگی، هاروزیدنیا

 افولسازدمینرمخوتر کسی است ممکن چطور نه، اگر و .

لُکنتدارومِحنَتزایبینواییچونمنرا،آمیختهبادردو

اوراکهیگانهآه،ببیندوبازرواداردبیهمتا دردستِ ابزارِ

بااینخیال ازاوبستاندوباخودببرد، زیستاوست، امکانِ

کهسبویپیروزیرادرترواسرخواهدکشید.

ازاینپسازمنچکاریساختهاست؟» اماخودتبگو،

 تازهیدهانهنشستنبر بیهیچشکار آتشیافروختن، غار!

 و بارها را پرنده این برایای، نیست بهتر آیا پختن! بارها

 بگردامتازهشکارهای را سر بدوزم، پرندگان بر چشم ،

لحظ در و بچرخانم هپروازشان فروای نگاه برقِ با مناسب

یدهانهاندازمشان!یاازدیدگاهتو،آیابهترنیستهمینجابر

فرارسیدن آنخودایلحظهغار در که بنشینم انتظار به را

مو بویخوشِشکارِ با را آتشم روزیدودِ که جوداتیبشوم

!«کردممیگوشتِتنِآنانعطرآگین
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یآیندهنئوپتالموسگوشسپردهبهشرحِاندوهبارِزندگی

اشارهبرجسمکمان .خنکایعرقرادرساییدمیاو،انگشتِ

برآنشدتابندکمانایه.لحظکردمیمواحساسگاهرُستن

رونبیاندازدوآنرابهسویفیلوکتتسدرازکند.راازشانهبی

هنوز خودیپیچیدههایاندیشیمصلحتیسرگشتهاما

 همچون مردی که پایینایگربهبود از نشسته، کمین در

 بر را خود دوان دوان و جهید بیرون هایشانهسنگالخ

فشرد چنانمحکمگرفتو بازویاورا نئوپتالموسانداخت.

نئوپتا برداشت.که کمان روی از دست ناگزیر لموس

فیلوکتتسحاالکهمردرادررختیتازهبهتنکرده،دستانو

 زُدوده گِل از چشماندیدمیصورتی و رویریشانبوه از ،

 تجربهیلحظهتنگش، را آفرینشناسایی خشم و درخشان

اودیسئوس!مردیکهگذرکردمی شگردهاینبردشهاسال:

کهنه میدانبیرونشسازدینمرا از مردیکه بردتواننمی،

مگرباپیروزی!

 پاهایلنگخودیهمهفیلوکتتسبا شتابدر از آنچه

پیشازآنکهزمانبرای بهسوینئوپتالموسرفتتا داشت،

ازنئوپتالموسبستاند. دیرشدنبهپایانرسد،کمانخودرا

هموارهآمادهباش،نئوپتال موسرابافشاریبرامااودیسئوسِ

بازوبهکناریکشاندوخودمیاناووفیلوکتتسحایلشد.

اودیسئوسیآمدهفیلوکتتسهمچنانازکناربازوهایپیش

پاگشتمیبدنبالگریزگاهی دستو از اودیسئوسکه اما ؛

:گفتبیجاناوبهجانآمدهبود،هایزدن

« هرگز پایانشرا کاریکه اینبر نخواهیدید،بیشاز

پایمفشار.کماناکنوندراختیارماستوتونیزباآن!بههر

«جارَوَدناگزیردرپیآنخواهیرفت.

که آنجا تا و نفسیکشید فیلوکتتسقدمیواپسنهاد،

خویش،توانستمی آزادی به باورمندی گرمای به را آن

آمیختوسپسبیرونداد:

وی،چراکهآنراهیچبربامنازناگزیربودنسخنمگ»

!«بینمنمیگردخویش

پسالزماستباروشنبینیبیشتربرنیازهایزندگانیت»

واگر ،منبهیادتخواهمآوردکهچگونهتوانینمیبنگری،

«بایدبارِسنگینِزندهماندنرابردوشبکشی!

ایندندانهایسستو» اینپایافلیجو با ماندن! زنده

،کههرآنبیمدارمهنگامیکهاززورِدردبرهمکبودگشته

زندگیراجزتوانممیدرهمفروروند،آیاهنوزفشارمشانمی

آنمکهاشتیاقییشایستهباخویش،بنگرم!آیاهنوزایبیگانه

بهزندهماندنداشتهباشم!اکنونبیشازهرموجوددیگری،

.«یابممیارجمندیِنیستیرادر

تتسباگفتناینحرفدلبریدهازکمانوکارِآنفیلوک

اودیسئوسبار رفت. پرتگاه سمت به کِشان کِشان مرد، دو

دیگرچاالکانهراهرابراوبست:

توو» فرمانزئوسآشکارا مرد. دستازخودسریبردار

 با باهایآشوبکمانترا پیوندیکه است، داده پیوند تروا

«نآنِمنوتو،گسستنینیست.بیمقدار،چوهاییتوان

بهمیانهایخواهشبرایبرآوردن» خودپایخدایانرا

تو زخمِترپیشمکش.مگرخودِ براینباورنبودیکهچرکِ

 شمارا پاکیبیمانندبهبایستمیآنگاهکه-منقربانیانِ با

شوند آالیدمی-خدایاناهداء راهایتاننیایشمنهاینالهو

!مگرمنرابااینبهانهکهخدایانازحضورشوراندمیدرهم

،دراینجارهانکردی!تابهامروز،حالمنآیااندعذابمندر

بهبودیافتهویاباورخدایاندگرگونشدهاست!مندستکم

توبر شناختِ پیروزی،آیممیازپسِ میدانمکهتوبهشوقِ ،

نخواهیداشت،حتیاگردستازفریبکاریوزبانبازیبر

درانتهاخودترانیزفریبدادهباشی.والبتهدرمیانتمامیِ

،آنچهبیشازهمهدردسترسداریدرو بستنبرهانیرنگ

درستی خدایانبه اگر اینباورم: حتیمنبر خدایاناست.

،ایرساندهچنینگفتهباشند،آنرابهبادافرهآزاریکهبهمن

پایاندنشاندهوبرتوفر تابازبهاینجزیرهبازآییودرپیشِ

آخاییان اردوگاه به بخواهی من از و افتی خاک به من

«بازگردم.

با همکالمی دشواریِ خود بر آنکه بی اودیسئوس

را نئوپتالموس بازوی خشماگین کند، هموار را فیلوکتتس

چون کشاند. پرتگاه نزدیکی تا خود پی در را او بهگرفت،

سرازیریرسیدروبهسویفیلوکتتسچنینپاس داد:

« را این راپذیرممیباشد، قافیه تو برابر در اینبار که

.امابااینحالکمانراباخودخواهمبرد؛وچهباکامباخته

در همینجا تو گرفت. خواهم کار به را آن خود تو، نبود از

هریکرابیشتر–یمحبوبتبمان؛وازمرگیازندگیجزیره

■«لذتببر!-پسندیمی

پایانبخشپنجم
 

                                                           
1 Odysseus 
2 Neoptolemos 
3 Philoctetes 
4 Achaeans 
5 Troy 
6 Lemnos 
7 Atreus 
8 Asclepius 
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 «لوبیا پَز ی گربه»نوجوان داستان ترجمه کودك و  
«اسماعیلپورکاظم»مترجم؛«سانجاچیال»نویسنده



بندممیلوبیاپَزاست.منشرطیگربهنامیک"مارماالد"

واگرهمتاایدنبودهمواجهایهکهشماتاکنونباچنینگرب

مربوط"مارماالد"یواژهامروز بهگوشتانرسیدهباشد،حتماً

حقیقیتا"مارماالد")ژلهمیوه(بودهاستزیرا"مارماالد"به

آنجاکهمناطالعدارم،درتمامدنیافقطیکنفروآنهم

نیحدسبزنیدکهچنتوانیدمیبنابراینباشدمیاپَزیگربهلوب

عاوایرادگیرخواهدبود.احتماالًخیلیپُرمدیلوبیاپَزیگربه

هیلوبیاپَزهموارهفقطازلوبیاهایپختهتغذهایگربهتمامی

:لوبیایپختهبرایصبحانه،لوبیایپختههاآنیعنیکنندمی

براینهار،لوبیایپختهبرایچاشتولوبیایپختهبرایشام

یگربهکهآیادانیمنمی.درحقیقتنمایندمیشمصرفیخو

 قصلوبیا هپَز بجزی دیگری غذای هیچگاه زمان آن تا ما

لوبیایپختهراچشیدهبودیانه؟

ودلشکردمیحتیزمانیکهاحساسگرسنگی"مارماالد"

 فوری و مختصر غذای کنارخواستمییک در همچنان

دلخواهشیعنییپنجره روزنامه نشست، می اتاق آفتابگیر

مطالعه"هاگربهیخبرنامه" وبهخوردنلوبیاهایکردمیرا

تاشکمشراسیرکند.پرداختمیپخته

گربهلوبیاپزدنیاترینتنبل"مارماالد"باایناوصافاحتماالً

حتی غالباً که بود کرده عادت تنبلی به آنچنان او بود.

ازرختخوابشبرخیزد.خواستنمی

*****

یعنیدرموردهمینگربهلوبیاپزایهمنقصددارمکهقص

تانخیلییبرایتانتعری نمایم.اینقصّهشایدبرا"مارماالد"

 اگر لذا بیمیلیمطالعهخواهیدمیجذابنباشد با آنرا که

اواسطراهرها اینکهدر یا همانبهترکهیکنیدو شسازید،

همچنان اگر امّا نمائید نظر خواندنشصرف از ابتدا همین

مشتاقخواندنشهستیدتاعاقبتکاررابفهمید،بدینمعنی

 مدبّر و حوصله با فردی شما که اینکباشیدمیاست ه

.درهرصورتازرساندمیخصیصهمعموالًافرادرابهموفقیت

دن.منگفتنوازشمانشنی

*****

شخص"مارماالد" خانه یک یدر زندگی وکردمیبزرگ

 یک برای آنجا در کفایت حد در چیز لوبیاپزیگربههمه

موجودبود.درآنجاکاغذهایدیواریبانقوشلوبیاهایپخته

 تمامی هااتاقدر با بطوریکه بودند شده وهاقالیچهنصب

خوشایند و نواز چشم بسیار بنحو ها هماهنگیکفپوش ی

داشتند.لوستریکهدراتاقنشیمنروشنبود،بهشکلیک

 کلیه میزهای بود. شده طراحی پخته بههااتاقلوبیای نیز

 بودند. شده ساخته اشکالی جملهیاثاثیهچنین از خانه

 راحتی و نرم پخته"مارماالد"صندلی لوبیای شکل به نیز

یپختهلوبیاهاینتریبزرگسفارشدادهشدهبودندبطوریکه

.دروناتاقخوابپتوهاییمزیّنبهساختندمیدنیارامتصوّر

پهن زیبایی بسیار تختخواب روی بر پخته نقوشلوبیاهای

 لوبیای یک شکل به که بزرگساختهیپختهبودند بسیار

 کنار تمامیگوشهو بهرحالدر بود. "مارماالد"یخانهشده

لوبیای بجز مهمّی چیز بچشمهیچ و نبود مطرح پخته

.آمدنمی

گیجوبیحالازبستر"مارماالد"یکروزصبحدراواخرپائیز،

خمیاز هبرخاست، نشانهای به فریادی ادامه در و کشید

رابپانمودوخودراتااشراحتیهایکفشبرآورد.اویخستگ

 آنگاه رساند اتاق بزرگ پنجره بههایپردهجلوی منقش

بهکنارلوبیاهای زدوبهبیرونخانهنظرانداخت.یپختهرا

ازاشباغچهتبسمّیازخوشنودیبواسطهپوشیدهشدنسطح

 بر گذشته شب سنگین بااشچهرهبرف او گشت. نمایان

خودشزمزمهکرد:

کوتاه به مجبور مدتی تا الاقل دیگر خوبشد. بسیار آه،

باغچهنیستم.هایچمنکردن

"مارماالد" به پائین همچنانکههاپلهسمت او افتاد. براه

،واردآشپزخانهبزرگخانهشد.کشیدمیخمیازه

حدس زنیدمیشما چیزیخواستمی"مارماالد"که چه

آمادهنماید؟اشصبحانهبرای

بلهالبته،لوبیاهایپخته!

چوب"مارماالد" قفسه مقدارییدرب تا گشود را بزرگ

ب امّا بردارد هلوبیایپخته لوبیایپختیچه آنجاایهوجه در

باقینماندهبود.

نفسشرادرسینهحبسکردسپسبافشاراز"مارماالد"

دهانشخارجکردوگفت:

!!!هاموش

سپسادامهداد:بنابراینمنمجبورمکهدراینهوایسرد

سوزنا خارجکو خانه تهیّهاز مقداریلوبیایپخته تا شوم

کنم.

 باغچه در درخت"مارماالد"یخانهخوشبختانه یکاصله

تناوروجودداشت.ایندرختبسیارمخصوصواستثناییبود
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 روی بر محکم،هایشاخهزیرا

چیزهای ضخیمش و بلند

.آیاآنکردندمیبخصوصیرشد

حدسبزنید؟توانیدمیچیزهارا

البته، پخته.بله لوبیاهای

قادر شما که لوبیاهایی بهترین

بهتصوّرشهستید.درآنجاآنقدرلوبیاهایپختهمیروئیدکه

کافیبودند.ماجراچنینبود"مارماالد"برایمصرفیکماه

پختهبرداشتیکههردفعهبمحضاینکهیکسریازلوبیاها

شدندمی رشد به درختشروع مجدداً لوبینمودمی، اهایو

.کردمیپختهبیشتریتولید

بیمیلی"مارماالد"بهرحال شالاشچکمهبا کرد، بپا را

گردن،کالهوکتپشمیخودراپوشیدوسالنهسالنهازخانه

بهطرفهابرفکوتاهومحتاطازرویهایقدمخارجشدوبا

درختلوبیاهایپختهروانهشدیعنیهمانجائیکهآندرخت

بتدادرآنجاکاشتهبود.راازا

د.اویوبگردکخیشمیبهناگهانایستادودرجا"مارماالد"

آنجا در پخته لوبیاهای درخت این از پیش که محلی به

آنجا در درختی هیچ اینک زیرا ماند خیره داشت، استقرار

 شدنمیدیده محبوبشیک درخت بجای بزرگیحفرهو

 خوردمیبچشم به. آنجاراستی چشمیهدر به درختی چ

نبود.یوالجرمازلوبیاهایپختههمخبرآمدنمی

هادستپُ کردهوخمارشراباک هایچشم"مارماالد"

 آنچه از تا مجدداًبیندمیمالید زمانیکه امّا گردد مطمئن ،

نظارهنمود،همچنانازدرختتناورشخبرواثریندید.

تمنکجااست؟مناوباخودشاندیشید:خوب،پسدرخ

را حوصلهرفتنبهمغازه اصالً بایدلوبیایپختهتهیّهکنمو

 وهمینخواهممیندارم.منلوبیاهایپختهدرختخودمرا

نیازدارم.هاآناآلنهمبه

پهابچهوهمچونپسرکشیدمیاوفریاد رامونباغچهیدر

.دادمیودشنامکوبیدمیوبرزمینلگددویدمی

ب حال این برا"مارماالد"ا که گرفت دریمدتیتصمیم

رابیابد.اششدههماناطرافقدمبزندتاشایددرختگمُ

اوهیچگاهدرعمرشتمایلنداشتکهقدمزنانبهجایی

برودامّااینکمجبورشدهبودزیرانهدرختیدراختیارداشت

نقدرتنبلبودکهمصرفکند.اواصوالًآایهونهلوبیاهایپخت

به پخته لوبیای خریدن برای را مغازه به رفتن زحمت که

مزهدادنمیخودش از که بود باعثشده موضوع همین و

 محرومبماند. غذاها بمرور"مارماالد"کردنوچشیدنسایر

اینچنینبیعاروپُرافادهشدهبود.

قدمزنانبهراهشادامهداددرحالیکهبهشدت"مارماالد"

او بود. ناراحت و درختشعصبانی ناگهانی شدن ناپدید از

آنقدربهاینکارباتأنیوبیحوصلگیادامهدادتاسرانجامدر

 "داگبرت"انتهایخیابانبه یگربهیک"داگبرت"برخورد.

بسیارملوسودوستداشتنیبود."دورهگرَد"

افتاده.چهاتفاقیبرایت"مارماالد"پرسید:سالم"داگبرت"

است؟بنظرمعصبانیوناراحتهستید.

درختلوبیاهای"مارماالد" پاسخشگفت: در ناله و آه با

؟ایدندیده.آیاشماآنراامکردهراگمامپخته

"داگبرت" نه یعز"مارماالد"گفت: را او من .امندیدهز.

یراست از آبیاریاتباغچهچرا مرتباً آنرا مگر است؟ رفته

؟دکردینمی

جوابداد:منآنقدرزیادکاردارمکههیچگاهوقت"مارماالد"

 دلخوریامنداشتهآبیاریدرخترا نارضایتیو سپسبا او .

بر کمیبلندکردو بهاطرافتکاندادودُمشرا سرشرا

هیچگونهدلبستگیوعالق انگار بهایهزمینکوبیدآنچنانکه

ادامهداد.مسائلدنیوینداردوآنگاهبهراهش

همچنانبهقدمزنانادامهدادتااینکهبهمغازه"مارماالد"

اقالم برخی فروش به مغازه آن در رسید. فروشی خواروبار

کیخورا اقدام لوبیاهایپخته جمله شدمیاز "مارماالد"امّا

تاکنونهیچگاهازآنجاخریدنکردهبودزیرادرختمحبوبش

درکردمییعرضهبهاولوبیاهایمرغوبتر مذکوریمغازه.

.کردمیکار"راجر"یکگربهنربنام

.چرااینگونه"مارماالد"سالم"بامشاهدهاوپرسید"راجر"

نگرانوسراسیمههستید؟

لوبیاهای"مارماالد" درخت گفت: اندوه و درماندگی با

.آیاشماآنرادانمنمیگمشدهاستومنعلتشراامپخته

؟ایدندیدههاطرفاین

کهاینطور؟"راجر" گفت: منآنرا ازآنامندیدهنه، آیا امّا

هرزاطرافشراهایعل ؟مثالًآوردیدمیبخوبیمراقبتبعمل

تامزاحمشنشوند؟کردیدمیمرتباًوجین

من"مارماالد" عصبانیتهمیشگیگفت: اوقاتتلخیو با

اطرافدرختر و بایدزحمتبکشم منچرا وجینبکنم؟ ا

 دارم. کار خیلی و است شلو  سرم آنگاه"مارماالد"خیلی

نبهاطرافتکانداد،دمشرابریشیسرشراهماننددفعاتپ

دنیوی امور برایزندگیو ارزشی هیچ انگار و زمینکوبید

قائلنیست،بهراهشادامهداد.

همچنانبهجستجوی"مارماالد" و داد زدنادامه بهقدم

در و اتوبوسرسید ایستگاه به بزودی او درختشپرداخت.

 پساز "تیرانس"هامدتآنجا دید. یکگربه"تیرانس"را
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،گذشتمیکهازآنجا43مادهبودکهدرانتظاراتوبوسخط

ایستادهبودتابدینوسیلهبهشهربرود.

."مارماالد"خیلیمؤدبانهوباشرمپرسید:سالم"تیرانس"

؟چهاتفاقمهمّیبرایتافتادهآییدنمیخوشحالبنظرخیلی

است؟

جستجوی"مارماالد" در من گفت: خاطر آزرده حالتی با

 لوبیاهای امپختهدرخت بنظر شدهرسدمیهستم. گم که

کهشماکنمنمی.بهرحالگماندانمنمیباشدومنعلتآنرا

دیدهباشید.هاطرفآنرااین

داد"تیرانس" پاس  نه درختتبخوبیامندیده: از آیا امّا

بهآنموادغذاییوکودکافیکردیدمیمراقبت مرتباً ؟مثالً

تاسالموقویگردد؟دادیدمی

گفت:وای،چرابایدچنینکارهایپُرزحمتیرا"مارماالد"

 اغلبدادممیانجام درختان و است درخت یک فقط آن ؟

بخوبیازخودشانتوانندمیقویدارندکههایریشهآنچنان

وقتکافیبرایاینقبیل مناصوالً عملآورند. مراقبتبه

فرصتسر و هستند کارهایمخیلیزیاد زیرا ندارم را کارها

اطراف بیحوصلگیسریبه با آنگاه او ندارم. خواراندنهم

ارزشیبرای هیچ انگار زمینکوبید بر دُمشرا و داد تکان

اینگونهمسائلزندگیقائلنیستسپسقدمزنانازآنجادور

شد.

پیموده"مارماالد" مسیریکه گرفتاز تصمیم اینزمان

 به و برگردد رسید.اشخانهاست، پارک به اتفاقاً که برود

پارکخیلیبزرگبودوچیزهایمهیّجزیادیبرایسرگرمی

 بازی بویژه داشتهابچهمردم قرار آنجا موقآدر این در ند.

"برنارد" دید. هگرب"برنارد"را تعدادای گروهی سر که بود

ولگرداطرافرابرعهدهداشت.اواینکبههایگربهکثیریاز

پائید. می را اطراف و بود داده تکیه پارک ورودی دروازه

بود"برنارد" مطلآ حوالی آن وقایآ بسیاری از همیشه

 وقایعی از گاهاً نیفتادهبطوریکه اتفاق هنوز داشتکه خبر

بودند.

باحالتیحاکیازوقوفکاملنسبتبهکلیهامور"برنارد"

 سالم داشت: بخت"مارماالد"اظهار تیره و مفلوک بنظر .

گمشدهاست!اتپختهکهدرختلوبیاهایامشنیده.آییدمی

.میدانمکهمشغله"برنارد"ملتمسانهگفت:بله"مارماالد"

کهکنمنمیادیداریدوسَرتانخیلیشلو استلذاگمانزی

شمادرختمرادرجاییسرا داشتهباشید.

از"برنارد" باتبسّمگفت:حقیقتاً؟ولیبرعکس.منکامالً

امّاقبلازاینکهآنرابهاطالعتبرسانمدرختتباخبرهستم

بهیچوجه شما پخته لوبیاهای درخت که کنم روشنت باید

خوشحالوراضینیست.

احساس"مارماالد" که درختان کنید. بس وای، گفت:

 هاآنندارند. ناراحت و خوشحال بمنشوندنمیکه لطفاً .

بگوئیدکهاواینککجااست؟

سمت"برنارد" به را پاریبرکهاو راهنماییکآبداخل

قبلدرختبدحالوافسردهیکردیعنیهمانجاییکهساعات

آ در را بود. کرده مشاهده حوصله"مارماالد"نجا هیچگاه

بهتنبلیعادتکردهبودو نداشتزیرا جستجویطوالنیرا

 بر دست کارها پیگیری از زود صراحتاًداشتمیخیلی .

توانمی که کرد پ"مارماالد"ادعا و جستجو یریگیحوصله

بیشاز دقیقهنداشتواززحمتکشیدنو1هیچکاریرا

ردنبرایرسیدنبهاهدافشمتنفربود.تالشک

گرفتهبود،"برنارد"باآدرسیکهاز"مارماالد"بهرصورت

درگوش ازایهتوانستخیلیسریآدرختلوبیاهایپختهرا

درختدرگوش بودبطورایهپارکبیابد. هسرشیککِزکرده

.بغضراهکردمیدرمیاندستانشقرارداشتوبهآرامیگریه

بستهبودوهقهقامانشگلو قطراتدرشتدادنمییشرا .

 درون و بودند جاری چشمانش از آبیبرکهاشک

منوالچکیدندمی همین به دیگری از پس یکی دقایق .

ول هایگریهیگذشتند زیادهاگریهدرختقطآنشد. آنقدر

 اندک اندک برکه که وعمیقتربزرگشدند امّاگشتمیتر

.گریستمیوگریستمیدرختهمچنان

اورابخاطراینکارسرزنشنمود؟توانمیآیابنظرشما

اوردوباکمیناشیگریگفت:هوم،سالمیتابن"مارماالد"

امسرزدهدرخت.منمدتیاستکهدرجستجویتبههمهجا

.امیافتهنجایتورااکنیوا

 پیدا مرا حاالکه خوب، پاس داد: گریه ایدکردهدرختبا

بهخانهبرگردیدواستراحتکنید.ترسریآبنابراینبهتراست

که"مارماالد" شود مطمئن تا انداخت اطراف به نگاهی

سُرف سپس نیست حوالی آن در ههیچکس همای تا کرد

بهاشسینه بیشتر را درخت توجه هم و نماید صاف را

وهایحرف کشید عمیقی نفس آنگاه او کند. جلب خود

نیازمجد راستشخیلیبهتو من، نمود: سخنگفتنآغاز داً

برایم را دنیا تمام پخته لوبیاهای آورترین شگفت تو دارم.

.لطفاًبیاتابهخانهبرگردیم.کنیمیتولید

درختبالحنیتمسخرآمیزوحاکیازطعنهوکنایهگفت:

؟؟؟گردممیکهمنباشمابهخانهبرکنیدمیچرافکرها؟؟؟

یک موحش،یگربهشما بدجنس، لجوج، تندخو، خودخواه،

بیعاطفهوبیفکرهستید.شماتنهاازاینجهتقصددارید
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لوبیاهایپخت از همچنان تا ببرید خانه به تولیدایهمرا که

کنممی من امّا ببرید لذت و بخورید برخیخواهممی، تا

اینکهشماهیچگاه موضوعاتمهمرابرایتانروشنسازممثالً

 کود و غذایی مواد من آبیاریدهیدنمیبه مرا هرگز ،

تاکنونکنیدنمی وجینهایعل ، را اطرافم وایدنکردههرز

من منصحبتنمینمائید. بهشماخواهممیهیچموقآبا

 بعنوان که پخیکبگویم لوبیاهای موضوعدرخت بودن ته

بخاطراینکهیگانهومنحصرینیستلذاهیچوقتحتایهساد

بفردهستم،حاضربهگفتگوبامننشدید.

امگذشتهازیآهیسردازسرافسوسوحسرتا"مارماالد"

بنظرشدرختراست نیزهاگربه.سایرگفتمیدلبرکشید.

پگفتندمیدرست او ای. درختگریشاز از انبهایشنکامالً

غافلماندهبود.

 جهت را"مارماالد"بهر درخت توانست فراوان تالش با

متقاعدسازدکهبهخانهبرگردد.بااینوجودمشخ شدکه

درختهیچگاهتمایلیبهترکمحلزندگیشنداشتهوبااین

جانب فقطدرصددجلبتوجهبیشتریاز "مارماالد"رفتار

بودهاست.

قدمزنانبسویخانهبراهافتادند.هاآن

 رَد پارک جلوی از وقتی باشدندمیآندو مارماالد آنگاه

."برنارد"صدایبلندگفت:سالم

مطابقکیاندهاآن که رسیدند اتوبوس ایستگاه به بعد

."تیرانس"گفت:سالم"مارماالد"همیشهتأخیرداشتآنگاه

فروشی مقابلخواروبار مجدداًگذشتندمیسپسوقتیاز ،

"مارماالد" سالم زد: از"راجر"صدا نیست نیازی دیگر ،

بهرحالازراهنمائیتمتشکرم.یلوبیاهایتبخرموبخورمول

هاآن رسیدند، خیابان انتهای به گفت:"مارماالد"وقتی

هایتبازیدیگریرابرایشلو یمحله،برو"داگبرت"سالم

پیداکن.

خانهرسیدند.دوبهسرانجامآن

 اینکههاماهحاال از درخت و است گذشته واقعه این از

 به ویباغچهمجدداً شاد کامالً برگشته، مارماالد خانه

 نمایدمیخوشحال منظم"مارماالد"زیرا بطور پس آن از

 آبیاری کندمیدرختشرا وجهایعل ، اطرافشرا نیهرز

باکودتقویتشکندمی ودربسیاریازمواقآدنمایمی،مرتباً

.پردازدمیوبااوبهگفتگونشیندمیکنارش

*****

کهمارماالدگربهفوقالعادهتنبلیبود؟آیدمیآیابیادتان

آنپسحق از او حتیامّا او پُرتالششد. پائیقتاً ویدر ز

 هم کزمستان سرد هوا بسشدمیه زحمتی، تاکشیدمیار

دواوراخوشحالسازدیجلبنماتدرختمحبوبشرایرضا

دریز یرا بود اکافته سراسر در درختان حتیه سال یام

نینهازمستان نگهداریز مراقبتو توانایازمند و ییهستند

یطعادیشاندرشرایازهایهنیلکبرآوردهساختنیبراهاآن

.کندنمیتیفاک

چایک صرف موقآ در یروز بهیدیهمسایه"ایلیس"، وار

راایهمقدمهبهخانهاوآمدوبستیب"مارماالد"وارخانهید

شآورد.یگذاشتهبود،برااشخانهروزقبلدر"مارماالد"هک

امخانهیتو"لطفاًارخوب.یباتعجبگفت:اوه،بس"مارماالد"

بیدزیائیب بیلیرونخیرا فنجانیائیسرداست. بهیچایدتا

بنوش آمدنتانیاتفاق از من م. ناگفتهامگشتهخوشحال امّا

دارم.یهماحساسگرسنگکیهاندکنماند

یپرس"ایلیس" د"مارماالد"د: لوبیمگر از یپختهیاهایگر

؟خورینمیدرختت

"مارماالد" اوه، همیولخورممیگفت: ببینه ایشه. نین،

هکمملوازقطعاتگوشتهستندایهمآوردیهبراکایهبست

یبرا یکمصرف مغازه از بجزامخریدههفته فعالً من .

یاهایلوب خوردن به هایتکهپخته رو رایزامآوردهگوشت

هستندوضمناًخوردنموادیارنرم،خوشمزهومقویبسهاآن

بنابرایبدنمفینسالمتیتأمیگوناگونبراییغذا نازیدند

 کخواهممیشما آتشکهدر از مقابلاجاقپُر در نارمنو

یاهایشاملقطعاتگوشت،لوبایهدتابهاتفاقعصرانینیبنش

 ■م.یمولذتببریجاتتازهبخوریپختهوسبز
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 «پرنسس و نخود»نوجوان داستان ترجمه کودك و  
«اسماعیلپورکاظم»مترجم؛«هانسکریستیناندرسون»نویسنده


 دورهایزماندر خیلی مملکتی در و این از پیش بسیار

کهخواستارازدواجبایکپرنسسکردمییزندگیپادشاهجوان

دلفر و یزیبا همسر امّا بود اشآیندهب یکبایستمیحتماً

پرنسساصیلباشد.

اطرافو به تصمیم این برایحصول را نمایندگانی پادشاه

 فرصتی هرگاه خودشنیز و فرستاد جهان بهیافتمیاکناف

.اودرنظرداشتتاپرداختمیپرسوجوازسیاحانوبازرگانان

همسرموردنظرشرابیابدولیکنهرچهبیشترترسریآهرچه

 تالش و دخترکردمیجستجو از اثری هیچگونه نتوانست ،

د.یمطلوبشبجو

جاها از برخی در جوان پادشاه البته جستجویی به که

ودامّامشکلاینبشدمیآشناهاییپرنسسپرداختهبود،گاهاًبا

دانستنمیکه دارایاصلوهاآنآیا پرنسسواقعیو حقیقتاً

نسبدرستهستندیانه؟زیراپادشاهاغلببامواردوحرکاتیاز

کهبنظرشعقالنینبودندلذادرشدمیمواجههاپرنسسجانب

خستهودرماندهبهماندمیمردّدهاآنانتخابیکیاز ومجدداً

.گشتمیخویشبازهیتنهاییبهقصرپادشا

 پساز جوان مرورهایکوششپادشاه به طوالنی و فراوان

اوفکر ناامیدشد. تواندنمیکهدیگرهیچگاهکردمیغمگینو

یکپرنسسواقعیبرایهمسریخویشبیابدتااینکهدرغروب

برق و رعد آغاز در گرفت. در وحشتناکی طوفان پائیز یکروز

س پیوست بوقوع وشدیدی گرفت باریدن شدیدی باران پس

ازگوشهوکناربراهافتادند.هاسیالب

ناگهانشنیدهشدکهضرباتیمحکمومتوالیبردروازهشهر

 سریعاًآیندمیوارد را شهر دروازه تا داد جواندستور پادشاه .

بگشایندوماوقآرابهاطالعشبرسانند.

گیدروازهمأمورانپادشاهوقتی باشهررا بهیکباره شودند،

پرنسسیزیباروبروشدندکهراهشراگمکردهواینکدرمقابل

دروازهشهرایستادهوبعبارتیبهآنجاپناهآوردهبود.بهرحالبه

کهپرنسسزیبادرمیانبادوبارانکنیدمیبرکتخداوندفکر

؟شُرهرسیدمیبهچهشکلوشمایلیدرآمدهبودوچگونهبنظر

حریرشسرازیربودند.هایلباسهایآببارانازگیسوانبلندو

 وارد بندها محل از باران های ظری هایکفششُره شیکو

.زدندمیکوتاهشبیرونهایپاشنهوازشدندمیدختر

دخترزیباوباوقارباچنیناوضاعوشمایلیخودشرابرای

پرنسسواقعیمعرفینمود.نگبانانومأمورانپادشاهبعنوانیک

مآمورانپادشاهنیزبالفاصلهدخترزیبارابهنزداوبردندوماجرا

رابرایشتعری کردند.

پادشاهجوانباخوداندیشید:خوب،بنظرممازودترازآنچه

خویشرسیدیم.یخواستهبهکردیممیفکر

پادشاهفعالًچیزیبهدخترجواننگفتولیکندستوردادتا

برایاستراحتوخوابپرنسسکهخستگیاز کنیزاناتاقیرا

تشک تا داد دستور او سازند. آماده بود، هویدا سیمایش

تختخواب ک  در نخود عدد یک و کنند بلند را رختخواب

وشانندآنگاهبگذارندسپسرویآنرابابیستالیهملحفهتمیزبپ

برروی برجایخویشقراردادهومجدداً بیستهاآنتشکرا

عددملحفهدیگرنیزپهننمایند.

باچنینترفندیپادشاهازدخترکزیباخواستکهآنشب

رادرآنجابماندواستراحتکند.

پادشاهجوانصبحروزبعدشخصاًازدخترزیباپذیرایینمود.

د از تبسمّی با رختخواباو در را قبل شب که پرسید ختر

سلطنتیچگونهگذرانیدهاست؟

بسیاربد.منبهدشواریموفق دخترکآهیکشیدوگفت:

فقطبرایدقایقیاندهایمچشمشدمتا تنهاکرا برهمبگذارم.

پروردگاربزرگآگاهاستکهچهچیزیدربسترمبودکهاینگونه

 حسآزردمیمرا دائماً زیرا یکسطحنمودمیم؟ روی بر که

کهتمامبدنمکنممی.اینکاحساسامخوابیدهسختوناهموار

اینموضوعبرایمبسیاروحشتناکو وکبودشدهاستو سیاه

.باشدمیناگوار

یکراستیبهپادشاهجوانباشنیدناینمطالبفهمیدکهاو

انستهبودشاهزادهخانمبااصلونسباستزیراویبهآسانیتو

 و تشک ورای از را نخود دانه درهایملحفهیک متعدد

رختخوابشتشخی بدهد.پادشاهجوانمعتقدبودکههیچکس

دیگریبجزیکپرنسسواقعیقادربهچنیندرکواحساسی

نخواهدبود.

 و اینموضوع از جوان نهایتیحادثهپادشاه بی خوشایند

داد دستور گشتو مسرور و بپاخوشحال باشکوهی مراسم تا

دارندودخترزیبارابهازدواجاودرآورندتابعنوانهمسرویو

ملکهکشورشباشد.

پادشاهجوانسرانجامبهآرزویشکهپیداکردنیکپرنسس

برایهمسریبود،نائلآمد.یقیحق

پادشاهدرپایانمراسمازدواجدستوردادتادانهنخودیراکه

اکردنیکپرنسسواقعیواصیلکمککردهبود،بهویدرپید

درموزهسلطنتیودرجوارجواهراتگرانبهایشنگهداریکنند

 ■ رابدزدد.تاهیچکسنتواندآن
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 «2499» و« کلفت» رمانبررسی تطبیقی دو  
«فاطمههمدانیان»؛مترجم«یسفویرئلو»سندهینو
 

اثر5334هایبسیاریمیانایندورمان،شباهت جورج،

کلفت داستان و و15اورول دارد، وجود اتوود مارگارت اثر ،

نتیجهگریزناپذیر هم، کههایتوتالیرژیماحتماالً تریاست،

کنند.هازندگیمیهایاصلیرمانذیلحاکمیتآنشخصیت

ایبارزحسیمدرنازکابوسیاست،درهردورمانبهگونه

ناتوانیفلجکهبهحقیقتمی ازکنندهپیوندد، ایکهقربانیرا

بازمی کابوسعمل این وضعیت به باتوجه بالعکس، دارد.

هایخاطره،سربرآورده،هردورمان،ازرویاهایشبانهوبارقه

نیافتنیتوسطقهرمانانشانبرایبازگرداندنآنگذشتهدست

)شخصیتاصلیداستان(،برایحفظانسانیتفردیخودشان

می اماتالش امریکنند. جامعه زندان در فرد، انسانیت ،

آن در که کافکا، تبعیدگاه داستان همچون است؛ نامطلوب

هاییبرایزناندرداستانکلفتوداللتضمنیزبان)کتاب

(،بهعنواننمادقدرت،تحدید5334وسخنرانیانعکاسیدر

کنترلمی مبنایگفتمانو هاروارد، داستانکلفت، در شود؛

است،کهمکانیبرایشکنجهومثلهکردندشمناناستداللی

رژیمشدهاست.

،لندنبعدازجنگ5334همانطورکهاقیانوسیهدررمان

ایاالت داستانکلفتهم، در گیالد نبود، و بود اورول زمان

دانیم،هستونیست.سریناجوی،همسرایکهمامیمتحده

هآمیزیبهفیلیسفرمانده،درداستانکلفتنیزشباهتکنای

11اشالفلی را-دارد دولتی سمَتی اینزن جهتکه آن از

می آنصاحب زنانشود، به سمتی چنین که زمانی در هم

دراینهردواثر،5گرفت)تعلقنمی (.چنینارجاعاتی،نوعاً

هایموجودوجوددارد،چراکههردوایشانآیندهرا،باسویه

می قیاس به حال، زمان بهدر ویلیام که همانطور گذارند؛

گوید:کند:پیامبرکسیاستکهبهمامیهماشارهمی18لیک

 انجام بر Xاگر باشید، میYمصر دونتیجه هر تصویر شود.

جامعه توجیهرمان، برای دائمی جنگی آن، در استکه ای

سرکوبداخلیدرجریاناست.

                                                           
عنوان15 داستانکلفتبا توسطسهیلسمی«سرگذشتندیمه».

بهفارسیترجمهشدودرانتشاراتققنوشبهچاپرسید.
کارآمریکاییوموسسانجمنعقاباست.وی.زنفعالمحافظه11

تمام در و یافته راه آمریکا دفاعی حوزه به که است زنانی معدود از

کاریدرآمریکاخاصهمسایلزنان)ضدفمینیستی(ازهایمحافظهفعالیت

جنینقانونیحضورفعالدارد.جملهمخالفتباسقط
.شاعرونقاشانگلیسی.18



رمان در هویتدشمن، 5334تغییر به آسانیتوسطکه

میمقاماتصورتمی آشکار گیرد، که صرفاً«دشمن»سازد ،

خیلیپیش آنکهوینستونتحلیلموردیکبهانهاست؛ از تر

توافق کلفت، داستان موخره در بخواند. را گلدشتاین تایید

شود،توافقیکهایشانراقادرمحرمانهدوابرقدرتآشکارمی

(.درهر833خوددربیاورند)ساخت،مردمرابهاطاعتازمی

دورمانجوامعیخالیازتنوعوفردیت،بااِعمالسکسیسم،

بهتصویرکشیدهمیگراییونخبهقوم شود،کهگراییفراگیر،

درآنروابطخصوصیمیاندوستانوعشاقاعمالیویرانگر

(.1شوند)تلقیمی

جامعه داستانکلفتتماماً در اتوود ترسیمایبنابراین، را

پیشمی که کند، در اورول کشیده5334تر تصویر به

(Hadomi 209–17)در14زامیاتینیوگنیواینجریاناز

 ما»رمان شده:« ابزارنمایشآغاز مثابه به که عمومی های

میکنترل عمل نمایشگری دوکنند، تنفر چون: هایی

13نساپریوگاو1۱وسالویج5334در15وهفتهتنفر11ایدقیقه

جاسوس و خیانت از ترس کلفت. داستان همیشگیدر ها

قسمتکلفت در است: اصطالح »ها او نظر برادر«13زیر با

می81بزرگ برابریمیکهاهالیاقیانوسیهاورا کند.شناسند،

تم نظارتمستمر، خصوصیو حریم هایغالبرمانفقدان

رمان در ساری تصویری همان چشم، است؛ کلفت داستان

کلفتاست،ازنامپلیسمخفیتانمادخالکوبی،رویمچپای

( 8اُفرد خیانت از ترس این شدن-(. مشکوک سبب که

نیکمی به شکاُفرد همینطور و جولیا به -شودوینستون

رابطهاُفردراباشوهرش،لوک،پیشازآنکهدرحینفراربه

به گیرد، قرار گلوله اصابت مورد میکانادا، ،181)ندزهم

                                                           
کهفضایآن«ما»(ومول رمان538۱-5334)یروس.نویسنده14

وداستانکلفتمدینهفاسدهاست.5334همچونفضایرمان
فیلم11 بادیدن دشمن از برائت اعالم رمان. در دشمن ضد های

5334.
برایافزایشنفرت15 برنامهخاصیکه رمان. دشمندر 5334از

طراحیشدهبود.
.سالویجدررمانداستانکلفتاعدامتعدادبیشمارزنانیبودهکه1۱

شدند.دارنمیبچه
شود،چونجش.مراسمعمومیکهباتفکیکجنسیتیانجاممی13

باحضورمردان)رمانداستانکلفت(.صرفاًپیروزیجنگ
هابهایشانتعلقدارند.لفتمنظورفرماندهانیاستکهک«او.»13
5334.نمادنظامحکومتیدر81
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رغماینترس،درهردوجامعه،شایعاتیمبنیبرعلی(.185

شبکه بازِوجود پایانِ در دارد؛ هایزیرزمینیمقاومتوجود

شبکه چنین ظاهراً اتوود، ازرمان نیک که دارد وجود ای

ایامندرکندتابهخانهاعضایآناست،اوبهاُفردکمکمی

کندکهضبطمیهاونوارهاییراایالتمینفرارکند،جاییک

هااست.ادعاشدهاینرمانرونوشتیازآن

همیشه تهدیدی هویت، دادن دست از رمان، دو هر در

پوشیدن با فرد، خود تعلیقدر اینشناوریو است؛ پابرجا

هایی،کهکدبندیرنگیدارند،بهمعنایموقعیتفردیونیفرم

ا برای خواه پوششاست، همان یابا بیرونی فرمانده یا عضا

اُفرد اینخطریواقعیاست: کلفت. نگهبانیا داخلیحزب،

شودوراجآبهخودشبندیمیبارهادرونطبقهخودشرده

(،واتوود،اینموتی دوگانهرا118اندیشد)می«ما»بهمثابه

می کار به رمان سراسر نشاندهد.در اینترسرا تا گیرد،

گوید:شود،میی کلفتدیگری،کهازاودورمیاُفرددرتوص

آینه» در است، من خود بازتاب دوراو آن از من که ای

)شوممی »13 ،11 ،85 ویژگی158، دوگانه موتی  این .)

بهسادگیدرعنوان جاریکاراتووداست،همانطورکهمثالً،

(و5355)دومجموعهشعرشهمپیداست:پرسیفونهدوگانه

(؛دراینمجموعهشعرهاهم،ازدست4()53۱3)ردوسَراشعا

شود.)...(تربیانمیهایتوتالیدادنفردیت،هدفرژیم

تجاوزهابهفردیتقهرمانانداستان،درهردورمان،نیازی

طلبد؛وینستوندرعینحالهممبرمبرایبرقراریارتباطمی

هانطورکهکلفتمنداست،همابهجولیاوهمبهاُبرینعالقه

بهطورقابل هایشاندرسالنتوجهیدرشب(بینتخت)باز،

نام بردن و هاییکدیگر،تربیتبدنیبرایلمسدستانهم

در دیگران با ارتباط برقراری به نیاز همین هستند. مشتاق

شودتادرحیاطخلوتنسلپیشیناُفرداست،کهموجبمی

ب امیدبخشرا اینشعار مدرسه، به»هالتینحککنندکه:

پایدرآورندحرامزاده از را ندهیدشما اجازه 85ها این«. خود

ایبهجهانیبیروناززندانتنهاییفرداست؛ارتباط،دریچه

اتوودنیزاینارتباطراهمچونیکروزنهوشکافدروندیوار

می )توصی  13-13کند روش5۱5، به حاکم، رژیم های(.

رشته میمتعددی، را ارتباط )های لیدیا خاله (،131گسلد؛

مربیکلفتمی بهویرانگریذاتی«عشقمهمنیست»گوید: ،

درروابطخصوصیآگاهباشید.اماحقیقتآناستکهعشق

برایوینستونمهماست. که همانطور مهماست، برایاُفرد

وهمچنین اُفرد، درواقآاینعشقاستکهدررابطهنیکو

                                                           
85

. Nolite te bastardes carborundorum. 

دو کلفتدر دیگر با میستیاُفرد فرصتظهور بازها، و یابد

■کند.هایاُفردرااحیامیآرزوهاوعصیان

 
 

Notes 
5. Cathy Davidson (24) notes the connection between 

Serena Joy and Phyllis Schlafly. 

1. For love as a subversive force in both novels، see 

Barbara Ehrenreich، 34–36، especially 34. 

8. See، for example، the images of eyes on pages 9، 29، 65، 

78، and 84. David Ketterer (209–17) links the eye imagery to 

that of mirrors in the novel; I myself would be inclined to 
see the mirror imagery، which renders Offred as only a 

“distorted shadow،” as part of the motif of the double، the 

danger of losing the self in a world of enforced conformity. 

4. Sherrill Grace looks at mirror images، doubles، dualities، 
and polarities in Atwood’s pre-Handmaid work. 
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 2100سال برنده جایزه نوبل ادبیات  «وی. اس. نایپل»با احبه مص 
«مائدهمرتضوی»مترجم؛«هوریساندال»گرمصاحبه
 

وی.اس.نایپل.برگزیدهجایزهنوبلرونوشتیازمصاحبهبا

اندالدبیرهوریسدسامبر.1115،51دربخشادبیاتسال

سوئد آکادمی انجامثابت نایپل ویدیا با را مصاحبه این

.دهدمی

سوةد. آکادمی ثابت دبیر هستم هوریساندال ورودمن

.کنممیعالیجنابویدیادارنایپلرابهاستودیوخوشامدعر 

:متشکرم.نایپل

عقب به اگر ویدیا، آقای جناب ادبیات، نوبل برگزیده

آغاز را نوشتن کار تازگی به که زمانی جوانی، به برگردید،

تانعقیدهکردهبودیدوهنوزکتابیمنتشرنکردهبودید،نظرو

درآیندهباشیدچیستوخواهیدمیکهایهدرموردنویسند

چهسبکوسیاقی؟وآیابه؟دادیدمیچهنوعادبیاتیارایه

حاضریدباردیگربهآنروزهابازگردیدیاخیر؟

اینسوالینیستکهکسیبتواندبهراحتیبهآن نایپل:

ازمنهمیشهاینبودکهنوشتنرابیاموزم.آرزویپاس دهد.

پسنوشتنانشادرمدرسهومقاالتدانشجوییبهخوبیبر

نویسندگیبرایدیگریبود.مسئلهامانویسندهشدنآمدممی

وبحرانالهاماتدستیافتنبهنوعدیگریاززندگیدرونی،

 بنابراینمنبایدنوشتنرا .آموختممیروحیضروریاست.

بدونمنشناختخودمبود.مسئلهترینبزرگاولیوهلهدر

تاثیرباهیچادعاییاینروندازهفدهسالگیدرمنآغازشد.

 81اولینواو"پذیریاز
شروعبهنوشتنیکنمایشنامهدر"

اتفاقیکهولیدوسالرویآنکارکردم.وژانرکمدینمودم.

نیفتاد. برایایناثر شکستولیناامیدقلبممنتظرشبودم

آنکاربرایمناینبودکهآموختمچگونهیکارزشنشدم.

بهپایانبرم. رعایتکنم.درنوآموختماثررا شتنفواصلرا

ولیآناثربرایمنقابلقبولنبود.

داستان مجموعه در میگل"دبیر: از"خیابان برخی

فارسیکالوطنزبهخوبیمشهوداست.هایالمان

اولین"راجزمکردمتاپسازآنکتابکهازعزممنایپل:

.وحتیتراژدیخلقکنمترتاثیرگرفتهبودماثریجدی"واو

بی.سیکارتدوینانجامایهزمانهفتآن یکباربرایبی.

خواستمتا.شخصیادبیراآنجامالقاتکردموازاودادممی

نگاهیبهکارمبیندازدواوهمپسازخواندنبدونمعطلی

گفت:بیخیالنوشتنشورفیق!
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نویسندهوسفرنامهنویسمعاصرانگلیسی 



طنزبود.پسهایالمانآنهمیککتابجدیوعاریاز

ازردشدنایندواثروشکستیکهمتحملشدم،یکروزبه

برای میگل خیابان در که خاصی لحن آسایی معجزه طور

رموردمنشادروایتداستانبهکاربردمبهذهنمخطورکرد.

 کتاب از کنم فکر تورمس"الهامشهم دو 88الزاریلو
تاثیر"

 در اینکتابرا خواندن بودم. ازگرفته سالگیقبل شانزده

درزمانتحصیلمنیزادامهپیداوورودبهآکسفوردآغازکردم.

 سر در نوشتن آرزوی که بود زمان همان پروراندممیکرد.

بنویسم.خواهممیبدوناینکهحتیبدانمدرچهموردی

 دادم انجام راستا این در که بودیترجمهکاری الزاریلو

آثار انتشارات به را آن از نسخه یک شخصی. منافآ برای

نپذیرفتندزیرامعتقدبودنداینهاآنکالسیکنشاندادمولی

نیست. کالسیک وجه هیچ به کهایناثر اتفاقی هم بار

منولیرخنداد.خواستممی آنکتابمدتیطوالنیهمراه

 روند لحنو هماشداستانیبود. داشتم.را یاد به حتیواره

ریتمداستانرابهشمابگویم.اینطورآغازتوانممیاالنهم

آقایشدمی منپسر منفالناستو نام بدانید باید شما :

 دنیا تورمسبه رودخانه نزدیی در و هستم ...امآمدهفالنی

ومنآنریتموروندرارفتمیداستانبههمینشکلپیش

ودمخلقکردم.برایداستانخ

بهنظر فارسیکالوهایالمانکهبهتدریجرسدمیدبیر:

طنزازآثارتانمحوشدند؟

نایپل:بلهبله.

بهطوریکهدرکتاب "برایآقایبیسواسایهخان"دبیر:

بهسبکجدیدیدرنوشتنرسیدید.

نایپل:آثارنخستینمنازنظرشخ خودم،پرازجوکو

 هاییلطیفهمطالبطنزند. از تشنجاتروحیتردیدهاکه و

 سرچشمه اندگرفتهمن شکو خودم،تردیدهایی. رمورد د

 زندگی ام، نوشتن تمامیتامخانوادگیسبک نهایت در و

.وتنهافردیکهاینچنیندرتردیدهایشمحاصرهامهستی

اینچنینیبگوید.هایجوکتواندمیشده

ف که چیزی است، این من است.پاس  صحیح رمودید

یقینواطمیناندرمنپدیدارشدندبههایبارقههنگامیکه

دیگریازشخصیتمرسیدموسعیکردمبدونجدهایجنبه
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که  فهم عوام سبکناتورالیسم با ادبیاتاسپانیا در کتابیمهم

گمناماست.اشسندهینو
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آناشنتیجهرادرنوشتنمواردکنم.کههاآنوجهدخاصی

با شد. پدیدار دیگری من از من چهارم کتاب شد. کتاب

ث به فراوان تالش و کار و تالشیزحمت و کار رسید. مر

ادبیاتی.

دبیر:واینکتابشمارابهشهرترسانداینطورنیست؟

بهیکاثر تا زمانزیادیبرد بهسرعت. آنطور نه نایپل:

وپسازآن هشتماه. تبدیلشودفکرکنمحدودهفتیا

ذهنمن در اثر سپساین یککتابواقعیشد. تبدیلبه

نجاییکهبراینخستینباراحساسشدتاآتربزرگوبزرگ

.امنویسندهکردمکهیک

 در نفسکامل به اعتماد با زمان آن قدمهاخیاباندر

واگردرآنزمانشخصیبهمنیکمیلیونپوندهمزدممی

.کردمنمیتادستازنوشتنبردارماینکارراکردمیپیشنهاد

اعتمادبهنفسباارزشیکهاینکتاببهمندادهمینچیز

زبان،درنوشتن.بهشماگفتمبود.اعتمادبهنفسدرکنترل

 اینآموختنیکنوعیادگیریآموختممیکهبایدنوشتنرا .

تعمقیبودوایننوعآموختنبانوشتنجمالتیکیپساز

انتقالمفاهیماز آنترینبزرگآنبهترینکوچکدیگریو

چارچوبکلیدستیافتم.دردرنهایتبهیکومحققشد.

فرعیبیشتریهایعبارتکتابچهارمجمالتطوالنیترند

نگارشآن هنگام که نفسی به حساعتماد و دارند وجود

داشتمبهخوبیدرآنمشهوداست.

ایندبیر: بهنفسمنجربهخلقیکیاز هایرماناعتماد

ارزندهبهسبکویکتوریاییقرننوزدهمگردیدوبهنظرمن

 بهترین از قرنهاینمونهیکی سبککالسیکدر به رمان

بیستماست.مهارتدرنوشتناینرمانازکجانشاتگرفتو

اگرالگوییدراینموردداشتیدبفرمایید.

 نداشتم. الگویی کارهایهایاندوختهنایپل: و قبلی

آموزیامگذشته کار همانسهامادبیسببتحققآنشد. ،

موفق رمان تحقق موجب که بودند چیزهایی قبلی، کتاب

باتمریندرنوشتنبدست چهارمشدندومناینمهارترا

آوردم.

دبیر:امریکهسببشدبهرمانآقایبیسواسکاملپس

ازرونوشتضعی آنبرسیدامریغیرمادیبود؟

جبلهنایپل: منبرایآنچهو خیزیدارد. افتو ریانپر

و ادبی زندگی در بارها و بارها و نداشتم آمادگی داد روی

ایناتفاقبرایاینکتاب نوشتنامتوسطآنغافلگیرشدم.

.ایدهاصلیمنبرایکتابدانمنمیافتادودلیلواقعیآنرا

یکطرح از موفقبوده مهمو بسیار چهارمکهبهنظرشما

درتصوراتممردیمردهبود. منکلیوشماتیکبیرونآمد.

ازدستدادمواینالمانرادرذهنیت5311پدرمرادرسال

احاطهشدهاست.اشاثاثیهخودداشتم.مردیمردهکهتوسط

فضایاینودراینموردهمآنچهبرمنگذشتهنقشداشت.

خودفکرکردمابرمانانعکاسیازرخدادهایگذشتهمنبود.

زباناسبابو از یا روایتکنم مرده زبانمرد از داستانرا

وسایلش.

زمانیراصرفچگونهنوشتنکتابکردموطرحشماتیک

احساس گذاشتم کنار را کردممیآن چه دانم .کنممیمی

کاریکهدرکتابچهارم،کتابموفقچهارمانجامدادماین

خوان برای چیز همه که باشد.بود تصور قابل هردرنده

راطورییکیپسازهاجملهپاراگرافتصویریخلقکردمو

حالت و سریآ روند داستان تا آوردم هم دنبال به دیگری

 تمام و دستندهد. از چیزهاییهااینمصورشرا خاطر به

میگویم.واقعاًبودکهخودمآموختم.اینرا

 شما سپس هایرماندبیر: به دردیگری تحریر رشته

 سوی و سمت به تدریج به و کالسیکهایرمانآوردید

"ناپدیدشدنالدورادو"کشیدهشدید.بهنظرمنایناتفاقبا

 سختی به و نیست. بقیه شبیه که کتابی داد. توانممیرخ

برایشبیابم. رمانمنظورمهمتایی اینکتابنه است، این

چ بیشتر تاری . نه و فانتزی نه فیلماست یک شبیه یزی

مستنداست.اماروحداستانپردازیدرآنوجوددارد.چگونه

بهاینسبکوسیاقدستیافتید؟

گرفت. شکل ذهنم در تدریج اینسبکبه هماننایپل:

 که بنویسم.خواستممیزمانی شهر یک مورد در کتابی

انتخابکردمسپسمتوجهشدمابزاری را اسپانیا قسمتیاز

متن ندارد.که وجود آنجا استدر اثرم برایبنابرایناسببا

من که البته کتاب. این منشا سر به آمدم لندن به زندگی

اینزمینه هیچگونهتحصیالتآکادمیکدر مورخنیستمو

جستجویمنندارم. به پرداختم، مردم جستجوی به

نگارشاینهایشانداستان مشغول خودم شیوه سپسبه و .

شدم. بود.کارکتاب زحمتی پاراگرافبرایپر یک نوشتن

سادهنقلقولگاهیمجبوربهتفح وبازرسیبیستسندو

.بنابراینهرچیزکوچکیمربوطبهاینکتابشدممیمدرک

جزییاتکره همسرشو دولتو مثلزندگیشخصیمامور

 تاری کامالًگیریکارخانه معمول نوع منبه است. مستند

تاری زندهبشرراایهنگاریعالق ایننوعتاری را، ندارماما

دوستدارموبهایگزافیبرایآنپرداختم.

دبیر:چهطور؟

خیلی تصورش نداشت. دوست را آن کس هیچ نایپل:

سالقبلکاریآنچنانیدرموردیکدنیای53است.سخت
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انیدرایندنیایتازهوآنسبکخاصدربیاننوومککامالً

تاری ومستندات،هیچکدامموردقبولواقآنشد.اینکتاب

نظرفردیمندرموردنوعینگاهبهجهانپیرامونبودودر

هامدتآنروزهاکسیبهانتوجهنکرد.یکیازدوستانمکه

تابدرموردآنکبوددستیدرنوشتنداشتیکباربهمن

.نوشتیمیگفت:بهتربودبهجایآنیکرسالهتاریخی

دبیر:خوشحالمکهاینکاررانکردید.

ناشرخودمنایپل: همپرداختم. بهایآنرا همهمینطور.

آمریکاییکهبااوبهتوافقرسیدهبودمبابتآنوجهیبهمن

پولبسیار بهدنبالناشردیگریگشتم. بهناچار نپرداختو

یبابتدوسالپرزحمتبدستآوردم.بههرحالاینهمکم

بود. کتاب آن نوشتن هنویسندمنداستان بهای که هستم

کهاینکتابوسبکشکنممیوفکرنویسممیسبکخودم

متعلقبهخودمواوریجینالاست.کامالً

تاز وادی به داستان این با شما هدبیر: پاای نوشتن از

بهعنوانمثالهنگامیکهخالسبکنهادید. قانهاینکتاب،

 برهایعنوانبه مستندات رآشیو د غریبی و عجیب

چیزهاییدراینقصههستکهشدیدمیومطلآخوردیدمی

 را واقعاًشما اینکندنمیارضا و نوعیمسئله ابداع نیازمند

فرمازنوشتناستکهجزییاتواقعیرابهنحوموثریبههم

ده مدپیوند که باشد مردمی وجودی واقعیت بیانگر و د

نظرتاناست.

خواهممی درمسئله کنم. یادآوری شما به را دیگری

کنفرانسخبریهفتهقبلدراستکهلمکسیازشمادرمورد

84استاندال"
او" آثار درحالیکههموارهستاینده شما پرسید.

بودیدگفتیدکهدوکتابآخراوراناامیدکنندهمیدانیدو

این از که شماری بی انتظارات و ت توقعا کتاب دو این

 فردرفتمینویسنده حتی شما نظر به نکرد. برآورده را

کاملمشهوریماننداستاندالنیزنتوانستتوقعاترابهطور

برآوردهکند؟

اوفردوباهوشواونایپل: انجامدهد. نتوانستاینکاررا

بودوازموهبتنویسندگیبرخوردار.ولیزمانیکهایهباتجرب

خوبیپیش داستانبه نشیند بهرودنمیالهاماتفرو شاید .

اینخاطراستکهاوفقطدرزندگیزمانراسپریکردهبی

زندگیکندمیخالقانهکهخودخلقکامالًآنکهدریکدنیای

کند.منمعتقدمنویسندهبایددردنیاییمخت خودنیزیک

باورپذیراست.کامالًزندگیبیافریندوازنظرمچنینچیزی
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نویسندهسبکریالیسمقرننوزدهمفرانسه 

است."فلوبرت"خارجیاینباورشخصیتمصداقدبیر:

گذراندمیراایهزندگیبیهوداشویالییشخصیکهدرخانه

س و نشینیبااشزندگیراسر هم بیوفاییو خیانتو جز

بهاینسطحازرمانچگونهدوستانسالخوردهمادرشنیست.

خودرارماننویسمیدانید؟اصوالًنویسیرسیدیدوآیاشما

بندهدرسالنکنسرتسخنرانیشماراستودم.میدانیدهر

 که ایدنوشتهچیزی مسافرتهایکتابحتی کهراهنمای ی

 القا آدم به اینحسرا یککندمیداستانینیستند به که

به مستنداتنیز جزییاتواقعیو تخیلمتصلاست. مرکز

هگون ذهنای در متفاوت صورتی به که فذند نا و فراگیر

 شکل تغییر ملموسودهندمیخواننده رنگی، چیزی به و

 بدل تجربه ادشوندمیقابل تعری  همان نظرم به بیاتکه

شایدنتوانیمتمام روحادبیاتهاآناست. رمانبنامیماما را

وجوددارد.هاآنیهمهدر

ایننایپل: گرنه و است. تخیل جادوی شودمیهمان

ایهنوشتنیککتابراهنمایسفربایکسریجمالتکلیش

درهاآدمدراینزمینه.برخیازهاکتابواستعالمیازدیگر

کایناتهستندوبانگاهعمیقیکهدارنددنیاجستجویکش 

بهوایناشخاصبرایمنبابقیهفرقدارند.فهمندمیرابهتر

هاآن نگاه دریچه از را دنیا دوستدارم و مندم هاآنعالقه

ایهورنگتازآیدمیکهتخیلبهمددماینجاستتماشاکنم.

بهنوشتن،مشاهداتموتجربیاتممیزند.

درموردسبکنوشتنشمابحثونظرفراوانشده دبیر:

کلمات در کسیمیانگینحروفموجود حتیشنیدم است.

شمارابرآوردکرده،حدودچهارتا،اگراشتباهنکردهباشم.هر

بهاینامرواق استکهسبکوسیاقمانندآینه،ایهخوانند

فرمایهالدرمق"کوتزی".کندمیوجودیتنویسندهرامنعکس

وتیز تند و برانگیز تحسین عینسادگی در نوشتاریشمارا

اینطرحخاصبراینگارش به طور چه شما است. خوانده

دستیافتید؟بهصورتالهاماتبهسراغتانآمدیاباحذفو

اضافهلغاتوجمالتازطریقتجربی؟یاچیزدیگری؟

نایپل:

 این بودم.مسئله مشغول آموختن به که شد آغاز زمانی

کردممیاینکهچطوربنویسم.زمانیکهجمالتراجمآآوری

تاچیزیبگویموکمکماینکارتبدیلبهعادتشد.عادت

نوشتن.نوشتنروندسریآخودراداشتومنهمباجمالت

 که چیزهایی گفتن برای شدم، وخواهممیهمراه بنویسم.

نهدرروندسریآبلکهدرکردممیدقتالزمرااعمالبایستی

.ماندمیمعناومفهومیکهازجمالتبهجای
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برایایراددرضیافتیایهیکسخنرانیدودقیقمندبیر:

بهشمانشان آمادهکردهبودم.ضیافتاهدایجوایز.متنمرا

یکنسخه بودم. کرده تهیه آن رونوشتاز سه داد. خواهم

شدهوغلطگیریشدهودرنهایتویراستاریشد.همتایپ

بهصورتمحاورشدمی ایرادکردیاهمانطوریکهایهآنرا

نوشتهشدهبود.

زمانراباساعتمتنظیمکردهبودمکهناگهانموتورساعتم

ازکارافتادوتصمیمگرفتممتنرابیخیالشوموبهجای

تشامایرادکنم.درخاللآنداستانیکوچکدرخاللضیاف

اینامرپیبهقدرتنمادگراییبردم.درموردکسانیصحبت

 به که اینموضوعهانشانهکردم به آخر در و بودند معتقد

اشارهکردمکهدرخاللآمدنبهضیافتساعتمخرابشده.

حال در زمان حال هر به ... دانستم مبارک را آن من اما

هانساعتمدوبارهبهکارافتادوفراموشسپریشدنبودوناگ

 زمانبدونهیچتهدیدیامسخنرانیکردمتا ایرادکنمو را

گذشتمی این هایتمرین. استکه بهتوانمیکوچکی در

کارگیریازتخیلانجامدادوشرمندهکهدراینوقتکمآن

مفیدباشد.تواندمیرابازگوکردمفکرکردمبرایشنوندگان

نوشتنرخایههمانگوندرستایپل:ن البته.دهدمیکه

همینطورکنمنمیمنزیادرونوشتتهیه پیشنویسممی. تا

اینهمراهیبرایپیشبردنوشتناستوکشفیاست بروم.

برایخودش.

 از قولی نقل یاد رسخنرانی"پروست"دبیر: د که افتادم

ملودی مانند نوشتن موهبت اینکه کردید. ایراد خود نوبل

گوش به انسان ذهن کنار و گوشه در که ورسدمیاست

وهنگامیکهچیزیازقلمکندمینویسندهازآننتبرداری

بهعقببازگردیدو...بایستمیافتدمی

بهجاماندهراهاینتبهعقببازگردیدوستبایمینایپل:

یادداشتکنید.

 هنگامیکهملودیرا تا بردارید.هانتشنویدمیدبیر: را

اینهمبرایخودشمعناومفهومیدارد.

این حتیدهدنمیبهطورخودآگاهانهرخمسئلهنایپل: .

ممکناستمتوجهآننیزنشوید.

وبعدملودیالهامبخشبرایناستکهقبلمنظوردبیر:

کسیمشخ نیست.

همینطوره.دقیقاًنایپل:

دبیر:اگریکنگاهکلیبهآثارتانبیندازیدبهنظراینجانب

 دید. خواهید آثارتان دیگر فرای را کتاب هخان"دو برایای

.کتابیکهبهنظرمنیکیاز"رازرسیدن"و"اقایبیسواس

اس معاصر ادبیات شاهکارهای سختی به و راتوانمیت آن

همانطور شد؟ متولد همانگونه هم کتاب این کرد. وص 

استنتاجی؟

درونیشرححالمردییپوستهنایپل:سبکاینکتاباز

بیرونآمدکهآرزوینویسندهشدندرسرداشتوبهدوراز

به بودند آن درگیر روزگارش مردم که اجتماعی جهل

ساسفقدانبسیاریازچیزهاییکهدر،بااحآیدمیانگلستان

مانند5311سالهای بود آن کسدرگیر همه رانگلستان د

.نویسندهدرشدندمیپناهندگانجنگیکهبیخانمانخوانده

پییافتنچیزهاییاستکهدرکتابهاخواندهودرانتهاراوی

 درپس است نویسنده خود که وهایزمینهبیرونی ذهنی

لغزدمی،شودمیترقلمروییکهروزبهروزفراخ،دراشگذشته

.دنیاییکهاکنوندرحالزوالکندمیودنیاییباشکوهخلق

است.

دبیر:ولیاینزوالهمفضاوموقعیتبرایاوبوجودآورد.

نایپل:بلهبرایاوسرپناهبود.

وجودنداشتهباشد.توانستمیدبیر:چیزیکه

 دقیقاًنایپل: البتهدقیقاً، و بود واق  امر این به او و .

برایشفضاوامکاناتایجادکرد.چونسپاسگزار.

اینموقعیتدرجهتشناختهویتاوکنممیدبیر:وفکر

بود.

نایپل:وروبهزوال.

،اینچنینسرنوشتیکمیرقتاشذاتیدبیر:بااشرافیت

انگیزاست.

لهولیدرواقآنویسندهکمیرقتانگیزاست.ببلهنایپل:

متصورمندراینکتابفردیبودکهبایدبهنهایتاشرافیت

درک همزمانبه گوییهاییاطرافشهامحدودیتو یاوه و

.رسیدمی

سنت"موقعیتمانندزمانیاستکهپروستدرایندبیر:

دنبالخلقمکالم"ژرمن مکالمایهبه است. ایهشگفتآور

رسدمیجارخنداده.ولیدرانتهابهچیزیکهتاکنونهیچ

چیزیترینسطحیکهسراسرمهملوخارجازمنطقاستو

تصورکرد.توانمیاستکه

 را خانه صاحب صورت نویسنده اگر یقیناًدیدمینایپل:

صاحبخانهتوانستنمی که بود بهتر بنویسد. کتابی چنان

 پسزمینه در و کند جلوه سربسته منمبهمو باقیبماند.

عاریهگرفتم."بادگیرهایبلندی"واژهصاحبخانهراازکتاب

اینکتاببازاویهدیداولشخ نوشتهشده.فردیمعمولی

روایت کندمیداستانرا بارها و بارها کهصاحبگویدمیو

صاحبامخانه دریدیا مالقاتکردمو...صاحبامخانهمرا را
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همانآقای یا انگلیسیاستوخانه اینیکواژه هدکلی .

ادبیاتپرازطنینوپژواکاینگونهواژگانعاریهاست.

دبیر:هرزبانادبیمانندگورستانکلیسااست.

دقیقاًنایپل:

طبقهتحتانی نویسندگاندر گورستانکلیساییکه دبیر:

.شوندمیآنمدفون

رهکردید.خوباشاخیلیگفت.شدنمینایپل:بهترازاین

،در"رازرسیدن"بهعنوانکتابنگاهیبیندازید،اگردبیر:

 گیج کمی خواننده ازشودمیابتدا فصلی به که زمانی تا ،

 داده توضیح کامل چیز همه که بهرسدمیشودمیکتاب .

نقاشییابهتربگویمتعبیروتفسیرشماازنقاشیتوصی آن

81چریکو.

واینهمانشودمیکهدرخاللآنقصهکوچکیروایت

رازرسیدناست.برداشتشخصیمنایناستکهاینکتابی

کامالًاست عمالًخواندممیمسحورکننده.هنگامیکهآنرا

ایدنکردهایهدریافتمکهشماازاینقصهدرکلکتاباستفاد

دارداماهمهومجزادرکلکتابواینقصهموجودیتییگانه

انرژی کوتاه روایت این پرتوهای تشعشآ از کتاب چیز

مخیلهچگونهدرذهنشمابدانماینقوهخواهممی.گیردمی

نقاشیوجود در قطآ طور به اینتعابیر چون شکلگرفت.

نداردوزاییدهذهنشماست.

ودرنایپل: دارد یککشتیبادبانیوجود نقاشیچریکو

تابلوبهطوردقیقتوصی دمدراطرافبارانداز.ازمرایهتود

است. مشکلی نظرهیچکار به واقعی قطآ طور به چیز

همردی هاکشتی.رسدنمی .اندشدهنزدیکبهساحلکنار

آن میان در و است. وسطی قرون به مربوط بادبانی کشتی

باستانی ظاهری اشیا تمامی شده. تعبیه نیمه نصفه دکلی

تصوراتمنمربوطبهادبیاتباستانیاست،چیزیکهدارندو

برایمبسیارجذابوگیراست.

85دبیر:چیزیشبیهاوستیا؟

نایپل:چیزیشبیهبهآن.حتیبهغذاهاونحوهانتقالآن

همجمآ گرد اجزاییکرویا مانند چیز همه و کردم فکر

شدند.

مینبهآناشارهکنمهخواستممیدبیر:چیزیکهمنهم

بود.

وجودداشتهباشد.تواندمینایپل:جهانیکه...

                                                           
81

جورجیوچریکو،نقاشایتالیایی 
85

 Ostia،چندکیلومتریرمایتالیا.اینشهربهیقدیمیدرشهر

یبسیارقدیمیشهرتدارد.هاساختماندلیلداشتناسکلهو

دارد.گمگشتگیفردی،ایهساختاررویاپردازانقصهدبیر:

 نایل آن به و دارد وجود داستان در که .شویمنمیهدفی

هنکت معطوفای خود سمت به را توجه کتاب کل در که

.کندمی

مندی عالقه آن به شما که داستانی در ازنایپل: مرد د،

 پیاده باستانیشودمیکشتی و غریب دنیایی در را خود و

به.بیندمی وپردازدمیماجراجویی ماجراها که هنگامی و .

ناخوشایندبهخودکریهایهحوادثچهر تصمیمگیرندمیو

.گیردمیبهفرار

دبیر:نکتهجالبدرچگونگیکریهشدنرخدادهاست.او

کهیابدمیمذهبیدرگیرمیشودودردرنوعیازاغتشاشات

 مذهبی یکمراسم قربانی زودی جالبو.شودمیبه نکته

بهعنوانامریفانتزیوفرایمسئلهدیگرایناستکهاین

باستانشناسانهمقربانیراشودمیطبیعتانسانیقلمداد .

بهعنوانسرمنشافرهنگجنگومسایلمربوطبهشفاعت

.دانندمیانسانی

 سمتهایانرژیاجتماع به را شریرانه و مضر منفی

 قربانی را او که اجتماع از افکنده بیرون خواندمیموجودی

هدایتکردهوپسازتقدیسوتطهیرآن،اورابهخدایخود

 ادیانمنظورم.کندمیهدیه تمامی در که است فرایندی

یایهمانعقایدوگذشتهرخدادهاست.واینقصه،آثاروبقا

به نفسانسانی، و روح معرفت بقایای است. باستانی ادیان

کههمانندنویسندهخودرامنزویهاییانسانخصوصهمان

جامعیابندمی و گروه با ایهو هیچوجهشوندمیمواجه که

اشتراکیبرایاختالطباآنانندارند.

صحیحاست.کامالًنایپل:

ا همواره انها اینچنینیدبیر: اجتماعی در که ینترسرا

از همواره و دارند خود با کششوند زجر مردم توسطتوده

ایندر.ترسندمیقربانیبودن تماممدتمطالعهکتابشما

منبود. با تفکر جزییاتوواحساسوطرز برداشتمناز

طوریکهکتاببهپایاناماتفاسیرنقاشینیزاینچنیناست.

نرسدمی ، متوجه ابتداشودمیاگهاننویسنده دنیاییکهدر

تبدیلبهجاییشدهکهقراردانستمیآنراسرزمینموعود

.گذاردمیاستقربانگاهشباشدوپابهفرار

کشتیراآنجاگرددمینایپل:وهنگامیکهاوبهاسکلهباز

ترسناکماجراست.نسبتاًواینوجهبیندنمی

از ترسناک زندگیدبیر: پایان نشاندهنده که جهت این

اوست.

 هنگامی چیزها بله. واقعاًنایپل: دربارهدهندمیرخ که

موردهاآن در که کتابی در امر انعکاساین شود. صحبت
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."خمرودخانه"آفریقا،چهارسالپسازآننوشتموجوددارد.

.هنگامیکهپسرآفریقاییدهدمیاینامردرانتهایکتابرخ

 همانند خودکامه اربابی قتل"موبوتو"خدمتگزار به تصمیم

گیردمیاربابش خیالپردازی آن مورد در و چگونهکندمی. .

رویممی ماشین یک با کهرویممی؟ کسی ماشین؟ دو یا

بکشمشبامادریکماشیناست؟کساندیگریخواهممی

او با صحبت امکان هستند؟ همهم این یا... دارد وجود

داستانیبههمانشکلاستو..

دبیر:بههماناندازهترسناک.

نایپل:بلهدرستبههماناندازهرعبانگیز.

ادبیات اساس و پایه تصورات، دادن رخ احتمال دبیر:

همواره اینکهشما یکقربانیباشیدتوانیدمیحماسیاست.

بااینواقعیتروبهروشویدیافردینامظنونواینکهناگهان

ازمردمبهسمتنابودیگامبردارید.ایهوتوسطتود

قبولدارم.کامالًنایپل:آنالیزشمارا

است. ادبیات جایگاه همانند امر این نظرم به دبیر:

اخیردراقصینقاطجهانهایدههرادرتراژیکانهاینمونه

هنگامیکهفردیصدایایمبودهشاهد علیهگون. ایهخودرا

 ادبیاتبلند کندمیاز نقد را کتابشما هموارهکنندمیو ،

بهسمت کتابرا مردم توده بینانه نظریاتکوته شایعاتو

.بردمیقربانیشدنپیش

طرفدارادبوفرهنگ.یتودهنایپل:جمعیتو

جمعیتفرهیختهرادربرگیردهم..تواندمیدبیر:هم

نایپل:بله.

جنبه این و دارند وجود نیز توده این عوام. هم دبیر:

ترسناکقضیهاست...

.وکنممینایپل:اماخوشبختانهمندراجتماعیآزادکار

کوتهفکررانادیدهبگیرمویتودهایناختیاررادارمکهاین

فکرکنموحتی کنم، آزادانهتصور ادامهبخشم. را خود کار

گر که وجودخاموششوم. اما ناپذیر تحمل ست امری چه

دارد.

نویسندگی؛بهنظرمنایناستکههایجنبهدبیر:یکیاز

و گیرند. بدست را شما داستان کنترل بتوانند خوانندگان

شماداراینام بتوانندباآنهمذاتپنداریوزندگیکنند.

هیچفاید نامیکه افرادایههستید ندارد. برایشخ شما

بهاینناممیخوانندامادیگر شماحتیبهندرتنامشمارا

تلفظ بهکراتانجامکنیدمیخودرا ولیدیگراناینکاررا

پیمی.دهندمی جالب نکته این پیشبه سال چند دانید

تلفظدقیقنامکوچکمچگونهاست.دانمنمیبردمکهحتی

ناممنیکنامانگلیسیاستکهمادربزرگمآنرارویمن

 تلفظ انگلیسی به را آن پدرم و سالهایکردمینهاده اما .

و بینبرد از را تلفظواقعینامم سوةد، متمادیزندگیدر

دیگریتلفظ بهطرز وحدودکنندمیجهانادبیاتناممرا .

چها یا دارد.سه تلفظبرایآنوجود منور از هنگامیکه

،پاسخیندارم.چراکهتابهشوندمیتلفظدقیقناممراجویا

نام اتفاقیدر بهطور نبردم. بهکار خانوادگیایهحالآنرا

ایهبینپدروپسرونامایهکهانرامنتشرکردهبودید،نام

بهعبارتیازشم"کامالً"به بهخواهرتان، مرا همه رسیدم: ا

 دار آنایهچهناممنزجرکنندخوانندمینامویدیا از و نه؟

.احساسامروزکنممیروزبهبعدمنخودمرااینگونهخطاب

چیست؟مسئلهشمانسبتبهاین

 خبمنبه دارهاینامنایپل: ویدیا مندم. طوالنیعالقه

سادهاست.یکنامباریشهسانسکریتودرعینحالبسیار

ریشیواژه چیزیمثلدیدن،ایهویدیا دارد. ویدیو همانند

من نام معنی انداز. چشم و کردن و"رصد معرفت بارور

گرامی"فرزانگی چونایننامازدارممیاستومنآنرا .

حساب به داراییمن اولین و شده داده من به طرفپدرم

آیدمی دوران نام و هست.امکودکی. ناممنیز که هنگامی

ولیکردنشانشداحساسترکوتاه منزلتناممتنزلکرده و

بههرحالبایدباآنکناربیایم.

.ایدکردهدبیر:فکرکنماینکاررا

است. کرده درگیر مرا ذهن کوچک سوال یک نایپل:

استوایهبرایاحداثکتابخانهاییصحبت ناممنشده با

چهنامیبایدبرآنبگذارم.نامکاملمراازصورتدانمنمیمن

آنبیشتردوستدارم.نامچیزینیستکهبشودیشدهکوتاه

درموردآنزیادبحثکردامامالقاتمنبامردیسالخورده

بودمرابرآنداشتتادرموردهایمکتابدرهندکهطرفدار

 باردیگردیدم.ناممبیشترفکرکنم.سالگذشتهاینمردرا

روی ایناشنوهبههمراهدخترشبودوناممرا گذاشتهبود.

امرتاثیریسحرانگیزرویمنواحساسیکهنسبتبهنام

کاملمدارمنهاد.

احساسزنندمیدبیر:امابایدباآنچهمردمنیزشماراصدا

 روی شما کامل نام حال هر به کنید. هایتانکتابراحتی

وجودداردوتاابدحفظخواهدشد.

نایپل:بلهحفظخواهدشد.

.متشکرمدبیر:

 ■نایپل:متشکرم.
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 هنرمندان، دوستان و همراهان عزیز

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

 تریبون همه هنرمندان است.« چوك»
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http://www.chouk.ir/

