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 بررسی ادبیات فمینیستی  
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 سخن رسدبیر
 شود. ماهناهم ادبیات داستانی چوک هب شما تقدیم می سومینشصت و با افتخار 

ادبی  یاه تی فعال مختلف دیگری از  یاه شکلازفاراهی جدید اینترنتی،  با وجود تکنولوژی و وسایل و رنم
هم مثل دیگر  این وسیله . شدههک رد فضای تلگرام تشکیل  ییاه رگوهعنوان مثال صورت رگفته است. هب

کات مثبت و منفی است. هب خود ما ربمی رگدد هک از هچ نظرگاهی و با هچ هدفی از آن وسایل ارتباطی دارای ن
 استفاده کنیم.

مجازی  یاه هرگو، ایجاد رفهنگ استفاده و مشارکت رد این می ا داشتهچیزی هک همیشه نسبت هب آن مشکل  اولین
توهج هب این موارد، دوست بی اه یبعض است. متاسفاهن با اینکه ره رگوهی دارای قوانین خاص خود است، اما 

 توجهی کنند.خود را ارجا کنند، و هب دیگران بی یاقنون  بیدارند هک رحف خود را زبنند، 
زمان زیادی  اه رگوهواسمان باشد هک گیر است. ح سخت و بسیار وقت ییاه رگوهو رد مجموع آن هک دمرییت چنین 

ارفادی دو هس ساعت از زمان خود را رصف  شود یم . گاهی دیده اند دادهاز مطالعه ما را هب خودشان اختصاص 
 ، تبدیل شود هب مطالعه منظم کتابانمنظم ما . حاال تصور کنید ارگ این دمت مطالعهکنند یم  ی از این نوعی اه مایپ

 شتر و بهتر خواهد شد.، چقدر ثمراتش بی بشود
هچ  .می کن  یم رماقب باشیم هک تکنولوژی ما را هدایت نکند. این ما باشیم هک تکنولوژی را هدایت و دمرییت 

مانع  تواند ینم موارد پیشرفت صنعت و تکنولوژی وجود دارد و چیه کسی هم  بخواهیم و هچ نخواهیم روز هب روز این
توهج شما را جلب کنم هم هب فوائد و  خواستم  رغض از این گفته آن است هک بشود. اهانسان رد زندگی  اه آنحضور 
 کند.  وارد ما  جدید هب روند کار و هنر  یاه یتکنولوژهک ممکن است این  ییاه بی آس هم هب 

 

 

 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

 نتحریریه بخش داستا

دبیر نقد، مقاله، گفتگو( رضا ) بهاره ارشدریاحی

نکوئی، ریتا محمدی، غزال مرادی، شهناز 

اکمل، ندا امین، مرضیه اسدی، مائده عرش

اهلل سیف، علی پاینده، مرتضوی، امیر کالگر، روح

سحر قنبری، محمود خلیلی، صبا توکلی، مهدی 

 آرای ایرانق، مصطفی سلیمی میرابی، علیرضا رزم

 ریه بخش ترجمهتحری

شادی شریفیان )دبیر بخش ترجمه(، نگین کارگر، 

اسماعیل پورکاظم، زهرا تدین، بدری سیدجاللی، 

پونه شاهی، حسین کارگر بهبهانی، فاطمه 

 هاهمدانیان، مریم طباطبائی

 تحریریه بخش سینما و تئاتر

امین  )دبیر بخش سینما و تئاتر(، مسعود ریاحی

مختاری، زینت رحیمی،  شیرپور )ویراستار(، حامد

پور، حسین نیما رمضانی، ساحل رحیمی

 خسروجردی، مرتضی غیاثی

www.chouk.ir 
info@chouk.ir 

chookstory@gmail.com 

http://telegram.me/chookasosiation 
.com/kanonefarhangiechookinstagramhttp:// 

 

 09352156692:آگهی

های پیشین ماهنامه ادبیات داستانی چوك تمامی شماره

دسترسی است. نشر در سایت کانون فرهنگی چوك قابل

رطریقی اعم از ایمیل، هاین ماهنامه از سوی شما، به

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

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

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

های کانون فرهنگی چوک فعالیت آشنایی با  

 

 

در بخش مقاله نقد . «مقاله، نقد، گفتگو»و انتشار یک یا چند پست در بخش « خبرگزاری چوك»در بخش خبر  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

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

 

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

زمان با دهمین سال فعالیت کانون فرهنگی چوک، فعالیت نمایش  هم 49از شهریورماه سال  امروز بیش از صد جلسه کارگاهی برگزار کرده است. بهکانون تا 

 گیرد. رادیویی داستان هم آغاز شد و هر هفته یک داستان نمایشی روی سایت قرار می

 

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

ول سال در ضمن این کانون در ط. 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  و از طریق سایت اطالع کند میتفریحی برگزار  صورت بهجلساتی 

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

 

آنالین و ) یرحضوریغحضوری و »طریق  دونویسی به استانکانون فرهنگی چوک در سال سه دوره آموزشی تخصصی دفعالیت 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 یت سالیانه: فعال

؛ 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 . ار خواهد شدبرگز

 مالحظه بفرمایید.

 

 

 است.شدهاندازیهتمعرفیهرچهبهتروبیشترشماهنرمندانعزیزراهج«کچوهنرمندان  کبان»

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



 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 ؛ امیر کالگربرج بابل :نقاشی، داستان              

 تبیین مرگ هدایت؛ مهدی میرابیمقاله: 

 مائده مرتضوی: آبانمعرفی هنرمندان متولد ماه 

 ت؛ مرضیه اسدیقدم به باغ بهش :عکس، داستان

 هیس، محمدرضا کاتب؛ مصطفی سلیمینگاهی به رمان: 

 ریتا محمدی ؛مظفر ایزگو ؛دم االغ نگاهی به داستان کوتاه:

 بهاره ارشدریاحی؛ گائو شینگجیان:0222معرفی برنده جایزه نوبل 

 آرای ایرانق علیرضا رزم خوانند؟؛ چرا مردم ایران کتاب نمی :مقاله

 محمود خلیلی بیگی؛ ابراهیم حسن ؛های صبح هنشان نقدی بر رمان:

 غزال مرادی ؛ پگاه احمدی؛«سردم نبود»مجموعه شعر  :شعر، داستان

 اکمل شهناز عرش؛ دکتر جالل خالقی مطلق:همایش نکوداشت گزارش

 ناهید گرامیان ؛هوشنگ گلشیری ؛بندان نقش :داستان کوتاه بررسی و نقد جلسه گزارش
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 (دهمسیز )قسمتیزه نوبل ادبیات ان جانایی با برندگآش 
«بهارهارشدریاحی»؛«گائوشینگجیان»



اینوجدانضروریاست. صدایهنرمندیکوجداناست.

سرنیازدارندبداننددرچهشرایطیاززندگیبههاانسانزیرا

شرایطمی این بر شاهدی و گواه هنرمند یک صدای برند.

گو است؛ ارزندهدشوار بسیار که تاریخاهی از ماندگارتر و تر

شینگجیان(گائو«.)استهاقدرتنوشتهشدهتوسط

4گائوشینگجیان،نویسنده،مترجم،نقاشومنتقدادبیدر

0441ژانویه شهر آمد.«گانژو»در شرقچینبهدنیا در

ساموئلبکتو برگردانآثار ویژه )به همچنینبرایترجمه

یون فیلماوژن نیزنامهسکو(، نمایش کارگردانی و نویسی

 بزرگشد.استشدهشناخته اشغالژاپن، از چینبعد در .

اؤ  عالقهپدرشکارمندبانکومادرشکهیکهنرپیشهبود،

رابهتئاترونویسندگیبرانگیخت.گائو

هم زبانفرانسهرا دورانتحصیل، در

گرفت. بهنقاشینیزعالقهمنداوفرا

نقاشیوادبیاتدو بودولیمیدانس

کههمکامالًزبان او متفاوتهستند.

معتقدکندمیاکنوندرفرانسهزندگی

ازهاییمحدودیتاستوقتیادبیاتبا

سخنبگوید.تواندمی،نقاشیشودمینظرزبانبیانیروبهرو

عمویمبهمنیکامسالگی01درتولد:»گویدمیشینگچیان

سفیدیبود.هیچخطیاکادریهایصفحهدادکهدارایدفتر

کشیدن نقاشی هم و نوشتن برای هم آن از من نداشتو

 .«کردممیاستفاده

ونهنویسممی،دیگرنهکنممیوقتینقاشی:»افزایدمیوی

 .«خوانممیچیزی

 دهه در آنهایینمایشگاه01او از و کرد برگزار اروپا در

لیرییسمرکزهنرتوماسرادامهدادهاست.زمانبهاینکا

آسیاکهمیزباننمایشگاهاخیرویاستآثارایننویسندهرا

 اینآثارخیلیگویدمیملهمازعناصرخیالانگیزخواندهو

 انتزاعیونشاندهندهفضاییخیالیبرایتماشاگراناست.

 مقالههایفعالیتاو با را خود ادبی و هایداستاننویسی

 سالهای در کرد. آغاز 0401کوتاه در0401تا او آثار ،

مدتچهار این در همچنین او شد. منتشر مطبوعاتچین

 کتابنوشت:

ـمقدماتیپیرامونداستاننویسیوتخیلمدرن)درسال

0400) 





 (0401)درسال«نامسرخمنقارکبوتریبه»ـرمان

 (0401ها)درسالنمایشنامهمجموعهـ

جستجویشکل در سالـ )در تئاتر نمایشو مدرن های

0401) 

نوونمایشنامه آثار کهموردتحسینبعضیاز هایبدیعاو

 بینبرجستهنویسندگان در گرفت، قرار ٔ  مؤسسهالمللی

ییهنرهایتوده» جمله« از شد. پرداخته و پکنساخته در

خطر» عالمت » سال نمایشنامه0401در سبکو به یی

.کهازطرف0401درسال«ایستگاهاتوبوس»نامبه«آبسرد»

به »بهانهحکومت، با ممنوع«روشنفکریهایآلودگیمبارزه

 همچنین وحشی»نمایشنامهشد. مرد سال« در گائو که

را0401 حکومت خشم نوشت،

خود به را بسیاری توجه و برانگیخت

جلبکرد.

گائو معروف آثار از دیگر یکی

نامدارد.«انجیلیکمرد»ن،شینگجیا

 سال در نوشتنآن که اثر 0401این

ییاستاززمانوآغازشدهبود،اودیسه

ریشه جستجوی در درمکان، آزادی، و درون آرامش ها،

 وصحراهایچین.هادشت

گائوبراینباوربودکهبراییکنویسندهآزادیبیانیک

بایددربیانافکارواصلاستومعتقدبودکهیکنویسنده

چهرهخواهمفقطیکنمی”گفت:عقایدخودآزادباشد.اومی

مطبوعاتیباشم.بهنظرمنبراییکهنرمنداینخیلیمهم

“استکهازطریقآثارش،حرفشرابزند.

خواستمدرنوشتنآزادباشم،ولیموانعبسیاریبرمنمی”

جمله از داشت، راهموجود سیاسیبیشازهایدخالتسر

 من. کار در وکتابکلیهحد شدند سوزانده ممنوعه های

طورروشنفکرانتحتتعقیبقرارگرفتند.منمجبوربودمبه

 “.مخفیانهنویسندگیکنم

 بعدها توانست گائو، چه ازهاداستاناگر بعضی و

فقطیکنوشته ازمیانشعرهایش، اما منتشرکند، هایشرا

کهبه«.دفنآسمان»یافت،شعریباعنوانشعرکوتاهانتشار

 اشنوشتهبود.سبکنو،ماننددیگرکارهایهنری

 دفنآسمان

 قطعشده،

 پوستکندهشده

لیرییسمرکزهنرآسیاکهمیزبانتوماس
رانمایشگاهاخیرویاستآثارایننویسنده

گویدمیملهمازعناصرخیالانگیزخواندهو
اینآثارخیلیانتزاعیونشاندهندهفضایی

 خیالیبرایتماشاگراناست.



 

 

 لهشدهدرقطعات

 عودیمعطرراروشنکن

 درسوتبدم

 آمده

 رفته

 تابیکرانوبیکران

 از ماندن امان در برای شینگجیان، وهامزاحمتگائو

 میفشارهاییکه یکراهپیماییبرایشایجاد دستبه شد،

تاانتهای«سیچوان»درایالت«یانگزی»طوالنیازابتدایرود

وهاجنگلآنزد.اینسفرطوالنیکهباپایپیادهوازمسیر

یکماه01انجامشد،هاکوه سالبعدیعنیبهطولانجامید.

سیاسیندهپناهعنواناوچینراترککردوبه0401درسال

ملیتفرانسوی0440درشهرپاریسزندگیکرد.اودرسال

 .رااختیارکرد

از بعد گائو زندگی دوم دوران

جایی مهاجرتویبهفرانسهآغازشد.

کرد،اوکهاحساسآزادیدرنوشتنمی

می ایندورانمنبهسختی”گفت: در

کارکردماماخیلیخوشحالبودم.من

 سال12طی حتی هم، بار یک

ارزش چونآزادیکارکردنبرایمخیلیبا تعطیالتنداشتم،

 “.بود

تیان»ودرپیسرکوبخونینمیدان0404گائودرسال

من مقاله«آن انتشار با به، ای سرکوب«فراری»نام این به ،

آثاراودرچینممنوع بعدازانتشاراینمقاله، اعتراضکرد.

 اعالمشد.

شینگچیان، گائو نویسندگیدر هنر بر نقاشیرشتهعالوه

نمایشگاه11نیزآثارقابلتوجهیداردوتاکنوننزدیکبه

اند.هایرنگروغناومبادرتکردهنقاشیٔ  ارائهالمللیبهبین

گوید:اودربارهشعروهنرشمی

می” احساس لحظه تصویردر تو ذهن در موضوعی کنی

ایم.رتجربهزیادیکسبکردهشود.مابرایآفریدنیککامی

که بگذاریم دسترس در را چیز همه باید چیز هر از قبل

بایدرویآفرینشاثرخوبتمرکز فراموشنکنیم. چیزیرا

 “.کرد

 ایاگرتویکپرنده

 تنهایکپرنده

 نهچیزیدیگر

 وزدایکهبادمیدرلحظه

 کنیتونیزپروازمی

 شویباچشمانیگردخیرهمی

 کنیدرونجهانیگنگومبهمنگاهمیبه

 هااندوهجهانیدرپسدردهاو

 آیی،بدونمقصدیمشخصودرشبانگاهبهپروازدرمی

 شنویوزشبادرامی

 تپدشنویوقلبتمیصدایوزشبادرامی

 چهآرامشیدرترسوبیم

 پیریرادیدهایپرندهحالآیاتوتابه

 وهراسناکاستایکهضعیفشده،زارپرنده

 گریدکندومیایکهشکوهمیپرنده

 فریبدکندومیکهاشتباهمی

 کهبگویدچهکسیدارایحیاتاستبدوناین

 حتیاگردررنجومحنت،پیشاپیش،خودراآمادهکرده

که است انتظار در آرامش در و

 اشبهپایانرسدزندگی

توانپیدایشدرجاییکههرگزنمی

 کرد

پرندهجا تمامی که رایی آن ها

 شناسندمی

 بعدازرسیدنبهآرامشیتمام

کهیکچهرهمطبوعاتیشودمخالفبود.اوبرایگائوبااین

هنرمندنقشومسئولیتاجتماعیقائلبود.ودرپاسخبهاین

«توانندجهانراتغییربدهند؟آیانویسندگانمی»پرسشکه

 گوید:می

توانندجهانگویندکهمیوهنرمندانمیاغلبنویسندگان”

این من نظر به بدهند؟ تغییر امکانپذیررا این نیست.، طور

می چطور من،نیست. ... ساخت؟. فاضله مدینه یک شود

کنمهنرمندیانویسندهکهیکفردمحسوببرعکس،فکرمی

تواندحرفخودرابزند.بهاینمعنیکههنرشود،تنهامیمی

و نشانبدهد،مشکالتواقعیزندگیانسانیراوی، اقعیترا

صدایهنرمند یکوجداناست. بروز اینخود نشانبدهد،

نیازهاانسانوجدانضروریاست.زیرااینیکوجداناست.

زندگیبه شرایطیاز چه در بدانند میدارند صدایسر برند.

ینکمشهادتیبرایکهنرمندیاصداییکنویسنده،دست

شرایطدشواراست.اینشهادتدادن،ردمسیروجدانانسانی

ارزنده بسیار تاریخمکتوباستکه از فناناپذیرتر بسیار و تر

هایایندلیلاستکهنمایشبهاست.هاابرقدرتشدهتوسط

 و یونانی کیشوت،هاینمایشتراژیک دون مانند شکسپیر،

حالی در دارد، خواننده هم هنوز چه تاریخکه جز به کسی

ودرپیسرکوبخونین0404گائودرسال
 من»میدان آن مقاله«تیان انتشار با ای،

،بهاینسرکوباعتراضکرد.«فراری»نامبه
 مقاله، این انتشار از چینبعد در او آثار

 ممنوعاعالمشد.



 

 

توسط شده تاریخنوشته یا و سیاسی، یکفرد داناننوشته

 خواند؟یکابرقدرتزمانهرامی

هنریخودجوایززیادیهایفعالیتگائوطیچندینسال

 دریافتکرده.ازجمله:

سالشوالیهجایزه ادبیاتدر و طرفدولت0441هنر از

 فرانسه

خاطرکتاببه0444درسالفرانسویانبلژیکجامعهجایزه

 «رودفردیکهدرخوابراهمی»

جایزه سال در چین نوی 0441سال کتاب برای روح»،

 «کوهستان

 سال در بهبه1111گائو و آزادی، دفاعشاز خاطرخاطر

 نوبلشد.جایزهبرندهاش،هنریهایخالقیت

شینگجیاننویسنده گائو )رمانمشهوریاز جان، کوهسار

نوبلادبیاتسالمعاصر جایزه برنده 1111چینیاستکه

.اینرمانبرپایهسفرنویسندهبهمناطقروستاییاستشده

نامهخیالیشخصیچیناست.رمانبخشیازیکخودزندگی

افسانه کوهستان کردن پیدا برای سفری در که ایاست

سفرنامه،لینگ داستانی، عناصر از ترکیبی کتاب است. شان

بیتشخصی های ضمایر )با «من»نام «تو»، او»، غیره« و

می داستانمشخص و است.شوند.( محلی شعرهای و ها

دسامبر1برگردانانگلیسیاینکتابازمیبللیبدستدر

درآمریکامنتشرشد.1111

رویدهایاستکهحاصلپیادهاینرمان،درواقعسفرنامه

 اودراینسفر،مسافتیماههگائوشینگجیاندرچیناست.

پیمایدومشاهداتوتأمالتبهطولپانزدههزارکیلومترمی

محدوده کهدر مدرن، بهصورترمانیکامالً را هیچٔ  خود

میگنجدنمیرمانانواعازیک کهشرح کتاب این دهد.

آمیزه از تکنیکهاسبکای داستانو است گوناگون های

نمی دنبال را درخاصی و زاویهکند با مختلف راویان ٔ  آن

هایاندیشهوهابرداشتاست،تغییردردائماًکهدیدی

کنندمیبیانرانویسنده جزونامندبیکتابهایشخصیت.

هاازدیگریوجودنداردوحرفثابتشخصیتنویسنده،خود

 شود.بیانمی«من،تو،او»زبان

 همسفرخیالی

است،ثخیالیهمپرداختهنویسندهبهخلقیکهمسفرمؤن

هایگوناگونهایمختلفکتابچهرهامااینهمسفردرفصل

می خود اندیشهبه از است نموداری واقع در و وگیرد ها

 درباره نویسنده کتاببزنتصورات این در عام. طور ه

ها،جادوگری،هایمحلی،افسانهموضوعاتمختلفیمانندترانه

تائوئ و بوداییان دربارهیآداب مباحثی همچنین و ها

استشدهمطرحنقاشیونویسندگی رنگبدانآنچهاما.

نویسندهخودیعنیداستانمحوریشخصیتبخشدمیرمان

ومهایویژگیباجاهمهکهاست دارد حضور شخصش

هایخودبههمهایپراکندهرابابیانتأثراتوبرداشتفصل

 بخشد.مانوحدتمیپیونددوبهمباحثمختلفرمی

 نیویورکتایمز اینکتابدر از مروریکه استآمدهدر

 خوانیم:می

می» خواننده کتابکوهسارهر نظریمتفاوتدرباره تواند

روزنامه مقاله برایمن)نویسنده اما باشد، داشته جان این(

نقلسرگشتگی باشد یکسفرنامه آنکه از هایکتاببیشتر

جام ستم بین شخص ازیک فرار است. تنهایی فشار و عه

روشنفکرانچینیهمچون آثار جامعهموضوعیاستکهدر

 .«استشدهگائوشینگجیانبسیارتکرار

دستآوردها:

 ،آلمانDAADهزینهتحصیلی،کمک0401

 ،نشانهنروادبیاتازوزارتفرهنگفرانسه0441

 ،جایزهنوبلادبیات1111

 کنگگاهچینیهنگ،دکترایافتخاریدانش1110

 ،دکترایافتخاریدانشگاهملیسونیاتسن1110

 ،دکترایافتخاریدانشگاهچیائوچیائوتونگ1110

رییس1111 ژاکشیراک، از دریافتلژیوندونور جمهور،

 وقتفرانسه

1111،l'Anne Gao Xingjian 

 ،دکترایافتخاریدانشگاهملیتایوان1111

 ■ خانهعمومینیویورک،نشانشیرازکتاب1112
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 ماه آبانمتولد  مشاهیر 
«مائدهمرتضوی» 


 محمد اقبال الهوری 00زاده 0درگذشته0112آبانماه

شاعرفیلسوفسیاستمدارومتفکرمسلمان،0101اردیبهشت

اردوپاکستانیبودکهاشعارزیادینیزبهزبان هایفارسیو

نام اقبالیکیاز است. سروده شاعرترینسرشناسورترینو

همانند بزرگی شاعر نظیر استکه ایرانی غیر گوی پارسی

 بیدلدهلویمحبوبیتویژهایدرایراندارد.

ازکلدوازدههزاربیتشعریکهاقبالسرودههفتهزاربیت

همینخاطراستکهدکترشریعتیویرابهآنفارسیاست.

ت.خارجیخطابکردهاسترینایرانی

منبع استکه بزرگاسالم فیلسوفان اقبالالهورییکیاز

فکرشانباقرآنارتباطدارد.

از:اندعبارتبرخیازآثاراقبال

اردو زبان به اقتصاد نخستینکتابدرباره االقتصاد: درعلم

الهور

اسرارخودی}منظومفارسی{

اسراربیخودی}منظومفارسی{

جاویدنامه}منظومفارسی{

حیایفکردینیدراسالم}انگلیسی{ا

تجدیدبنایاندیشهدینیدر"اثرعالمهاقبالکتابترینمهم

استکهازهفتفصلتشکیلشدهاست."اسالم



 جورج الیوت 11در رمانویشد.متولد0004نوامبر از

نویسانمشهورعصرویکتوریاوایجادکنندهروشآنالیزروان

مدرناست.هاینرماهایشخصیتشناسی

ایوانس" برای"ماریآن الیوترا جورج مردانه مستعار نام

جدی توجه مورد آثارش یابد اطمینان تا برگزید خود

اگرچهنویسندگانزندرآنزمانگیرندمیمخاطبانقرار .

 نام شاناصلیآزادانه خود آثار در اونوشتندمیرا اما

عاشقانهنباشد.هایانداستتاتنهایکنویسندهخواستمی

 سال در آن روزنامه0010ماری کار به و آمد لندن به

 با وی دیکنز"پرداخت. "چارلز فرود"، "جیمز هریت"،

"مارتینو نزدیکبا رفاقتی و "هربرتاسپنسر"مالقاتکرد

فیلسوفبرقرارکرد.

 سن در او مهم ادبی اثر که41اولین شد منتشر سالگی

 مسی"ترجمه "حزندگی استرایوس"اثر اولین"دیوید بود.

بهچاپرسید"آدامبید"نامبه0014رمانکاملشدرسال

ومورداستقبالعمومیقرارگرفت.

الیوت،ترینمعروف نقطه"میدلمارچ"رمانجورج استکه

"جینآستن".بعدازشودمیعطفیدرتاریخرمانمحسوب

نویسنده الیوهیچ جورج اندازه آثارشایبه بهصریحاًتدر

است. انتقادهایسیاسینپرداخته بیانمشکالتاجتماعیو

"جوبالافسانه"هایرمان منحصراً"فلیکسهالتافراطی"و

آثارسیاسیاوهستند.

رمان و بود قلم به دست نیز تاریخ عرصه در نویسنده این
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 به"روموال"تاریخی را پانزدهم فلورانسقرن آن در که را

ویرکشیدهاستنوشت.تص

بهجای خود از کتابشعر یازده جورجالیوتهفترمانو

 روز نویسنده این است. 11گذاشته از0001دسامبر بعد

 سن در کلیوی بیماری با درگیری سالگی20دوسال

درگذشت.

از:اندعبارتآثارمعروفوی

آدامبید

آسیابرودخانهفالس

سیالسمارنر

میدلمارچ

دروندادانیل



نوامبرمارگارت میچل هشتم آمریکایی معروف نویسنده

با0411 مارگارت آمد. دنیا به جورجیا ایالت آتالنتای در

هایروزنامه درسال داشت. همکاری آتالنتا 0412گوناگون

نوشتنرمانتاریخیومعروف آغاز"بربادرفته"میچلکار را

وانباشتمیویهمپراکندهرارهایقطعهنمود.ویبهتدریج

به کردو می بیان مشروح را داستان قهرمانان خصوصیات

چنانکهدهسالافکندمیسبکزندگیآنانروشنیبیشتری

برسرآنکارکردتابهپایانشرساند.

سال بهار پیروزیبرقآسایی0412کتابدر و شد منتشر

آورد. دربدست یعنی آن از پس برباد"رمان0411سال

رمانبهسرعتاینموفقبهدریافتجایزهپولیتزرشد."فتهر

 02به زندهزبان سال در گشتو ترجمه فیلم0441دنیا

سینماییبلندیبراساسآنساختهشد.

سالگیبههنگامگذرازکوچهایدر44مارگارتمیچلدر

آگوست02آتالنتاکامیونیاورازیرگرفتوپنجروزبعددر

■ ربیمارستاندرگذشت.د0444



منابع:
Fararu.net

Forum.98ia.com 
Teeteel.ir 

Tebyan.net 
Ganjoor.net 

 ویکیپدیا.
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 «محمدرضا کاتب»نوشته  «هیس»نگاهی به رمان   
«مصطفیسلیمی»



.شود مینوشته  ،رمانی که با هر خوانش

است.و«ی؟مائده؟وصف؟تجل:هیس»نامکاملاینرمان

.تکیهبرهزارویکشبوشودمیقصهروایتهایمایهبابن

بوفکورصادقهدایت.

رمانهیسبهاستقبالمرگرفتنسهشخصیتراروایت

کندمی بهمردنهاییشخصیت. دلیلیناچار به کدام کههر

.باشودنمیهستند.پاسبانیکهکهتاانتهایرماننامشگفته

 ستوان کلمه قرار خطاب لوطی کهگیردمییا شاه جهان .

متهمبهقتلهفدهدختراست.ومجیدکهجسدشباسرله

شدهکناراتوبانافتاده.

شخص اول دید زاویه با از رمان

 حکایتشودمیروایت رمان: آغاز .

آخر شب روایت یکم، شبانه سفرو

ستواناست.ایستادهبودمرویجدول

گل پوتجوی، بغل راهای راستم ین

بهلبهجدول.سرشبتازهواکسشانزدهبودم.دلممالیدممی

ببینندتروتمیز،رسیدندمیامجنازهوقتیباالسرخواستمی

 بااممردهمثلبچهآقاها براقپیراهنوشلواراتوهاییکفش:

داشتم انگار داروگر: نخل صابون بوی با موهایی و خورده

رم:همیشهآرزوداشتمخواهریداشتم:عروسیخواهرفتممی

 برفداشتپا بلندکردمسمتآسمان: دوبارهگرفتمیسر

1صفحه) ستوان که شبی تمامخواهدمی(. نا کارهای

زندگیشراانجامدهد.وبرایانتقامبهدفترکارنعمان،مردی

.وروایتدرهمینجارودمیکهدرکودکیبهاوتجاوزکرده

ر ناتمام راشودمیها ستوان روایت ادامه رمان پایان در و

داریم.

روایتدومروایتجهانشاه

رگ زدن جرم به که است،

محکوم اعدام به دختر هفده

شده.

مجید روایت سوم روایت

داستان وارد مرده که است

سرلهشدهشودمی جسدیبا .

کناراتوبان.







واتفاقاتدیدهدرکلرمانابهاموعدمقطعیتدروقایع

مرگشودمی نحوه در قطعیت عدم جاییهاشخصیت. در .

 عنوان تصادف اثر بر مجید اثرشودمیمرگ بر جایی در .

.شودمیخودکشی.ودرجاییمرگبراثرقتلعنوان

اثر مرگبر روایتداریم. چند هم علتمرگستوان از

تصادف، اثر در مرگ پلیس. عملیات در گلوله مثلاثابت

مجید. مورد طرفیدر از دارد.هاشخصیتو همابهاموجود

ابهامدرجرموماهیتجهانشاه.جهانشاهبهجرمزدنرگ

 که شده. محکوم دختر جهانشاههاییروایتهفده خود از

 انگیزه و نحوه عنوانهاقتلدرباره

شودمی زدن وار قصه روایت هارگ.

 آینه. جلوی قلمکار ریختنرویسفره

 تماشاهازنخون مرغی. گل پیاله در

مقتولین خمار چشمان از بردن ولذت

جاییدیگر در لحضاتجاندادن. در

 معرفی کاری سیاسی را خود شاه برایشکندمیجهان که

فدایحزبانددوختهپاپوش را خود و .کندمیاشسیاسی.

درداردوایسیاسیولیچیزیدربارهاینکهچهجوردیدگاه

ودرجاییجهانشاهشودنمیچهحزبیاستعنوان صرفاً.

ایکهاصطالخاتی.نویسندهشودمییکداستاننویسمعرفی

ایوانوآینهو برایبیانمقصودشمثلجویوخونو را ...

 وکندمیاستفاده بینی جهان زبان، شخصیت، البته و .

ست.کهجنایتکارنیرساندمیجهانشاههایاستدالل

مجیدهمدرجاییسیاسیکارودرجایینویسندهمعرفی

.شودمی

دیگریهمداریم.کهتمامهایروایتجزاینسهروایتهب

 آشکارهاروایتاین منطقی و معلولی و علی شبکه فاقد

.هااتفاق،تودرتوبودنهاروایتهستند.درهمتنیدگی

بازرگانوآتشوش()قصهحجله

انوآتشوشقصهبازرگ

قصهنمرود

ارتباطیخاصاحساسهاقصهوهاروایت،هاشخصیتبین

کهشودنمی ومعلولیوعلیشبکهفاقدهاروایتاینتمام.

بودنتودرتو،هاروایتتنیدگیهمدر.هستندآشکارمنطقی

.افزایدمیبهابعاممتنهااتفاق

هب روایت سه این دیگریهایروایتجز

این تمام که فاقدشبکههاروایتهمداریم.

در هستند. آشکار منطقی و معلولی و علی

ها.اتفاق،تودرتوبودنهاروایتهمتنیدگی
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کتاببایددردیگرهایقصهفقطربطاینواقعهوماندمی

یکجورربطبدهیدبهپسرصمدوبرداشتتان اینواقعهرا

.ماوشبآخرمنهایهوسجهانشاهو

تنهاوجهمشترکشخصیتستوان،جهانشاهومجیددر

خواسته نا مرگی استقبال به سه هر اینکه در است. مرگ

جزمرگندارند.جهانشاهقاتلیاستکههایب.چارهروندمی

تیرشصادر حکم که کاری سیاسی مجید شود. اعدام باید

هاییشخصیتهرسهوشده.وستوانبیماریالعالجیدارد.

حال در مدام خود، ذهنیات با درگیر

با گیر در گاهی و زندگی وقایع تحلیل

گذشتهخود.

ناهاییشخصیت آنکه در خواسته

 قرار نبوده.اندگرفتهجایگاه انتخاب با .

ازشگفته بود یکی کاش بودم

اینجاهستم؟گفتهبودم:پرسیدممی چرا

اگرازواکرموکریموخیلیکساندیگر

 بپرسی هاآنبینیمیهم خودشان اینجادانندنمیهم چرا

.وعاقبتکارشانبهکجاکنندمیهستند.وچرااینکارهارا

.کشدمی

هو بد بودند: پیچیده بهم جوری بد برف و بود:باد ایی

همیشهآرزویمبودتویسکروزبهاریتوییکپرورشگاه،

چه کردزندگیهیچشودمیوسطیکاتاقخالیتمامکنم.

وقتبامنسرسازگارینداشت.حتیمردنمهمطورینبود

(112صفحه).خواستمیکهدلم

نعمان بهدفتر بهرودمیحتیاینکهستواندرشبآخر

.رودمیوازرویاجباراختیارخودشنیست

دربرابرارادهنویسندهمستقلهستند.هاشخصیتازطرفی

خواهیمیخودمختاریوخطابقراردادننویسنده.میدانم

 کنی، کار بچگیخواهیمیچه به وصلکنی زیر از را من

خودتکهاسمشراگذاشتیپسرصمدودرفصلبعدیآرام

 و مجید ربطبدهیبه را بهما ربطبدهیباز را مجید بعد

(10صفحهخودت)

بهکارعاقبتزندنمیحدثداستانجایهیچدرخواننده

کشیدهجاییبهجاییازمدامحوادثووقایعکشدمیکجا

شوندمی استمایلوشودمیمأنوسروایتیکباخواننده.

روایتلحظههماندرولیدهدمیرخچهانجامیربداند

.رودمیدیگرسمتبهوشودمیعوض

نامانوسوگنگوگاهیبیارتباطهایفصلاستفادهازسر

بهابهاممتنافزودهاست.مائده.زروان.خنجروشمایل.تجلی.

قدمگاه تابعه. خشم. ریواس. سفر. آرامش. خانه هایفعل.

معلومومجهول.لوحمحفوظ.

تقویتشاید(عدمقطعیتوق)استفادهزیادازکلمه ایعرا

کیستهمابهامهاروایتحتیدراینکهنویسندهاین.کندمی

.خوانندهایکهبایدکنشداشتهباشدوجوددارد.

درطولرمانبارهابصورتمستقیموتلویحیازخواننده

پیششودمیدعوت در وقایعداستانمشارکتکند.تا بردو

 پرانتزهایبا چین، نقطه گذاشتن تمام،هایملهجخالی، نا

خوانندههایصفحه از بار چندین سفید،

 راشودمیخواسته رمان از قسمتی تا

دعوت خواننده از جایی در کند. حذف

خالیازجمالتزیرپرانتزهایدرشودمی

 بعضی کند. کلمات،هافصلاستفاده با

مینویسممی دنویس، آغازنویسیدمی،

شودمی این همه از استفاده گردهاش.

.کندمیجایگاهخوانندهرابرجسته

نویسممیازطرفیاستفادهازافعال نویسیدمی.نویسدمی.

کهوقایعدرحالوقوعرساندمیوخواهدنوشت،اینمعنیرا

براینوشته را آینده و حال زمان و شدنهستند. نوشته و

ل.یابهبیاندیگرباهرخوانشوقایعدرحارسانندمیشدن

وقوعهستند.

 این تمام خوانندهشگردهاشاید از باره دعوتچندین و

مرگ بر داللتی متن حذف دخالتو مشارکت، مؤلفبرای

داشتهباشند.

ایندیدگاهاست ازکلمهشایدهمتقویتکننده استفاده

قطعینباشند.توانندمیکهوقایعمعلومنیستندو

کاتبمثلمجیددرازطرفیدرجاییازرمانمحمدرضا

.وشودمی.وبهمرگکاتبدرپاورقیاشارهمیردمیاتوبان

پایان به رمانرا امضایاکرم صفحاتبردمیشخصیبا در .

بهوجودنویسندهزناشارهشدهاست.112و11و11

اصلناین یانه. اصلناینستوانازمندستورگرفتهبود.

(111صفحه)بودمستوانخودمن

روایت شیوه است. نشدنی تکرار تجربه هیسیک رمان

.نامگذاریخاص.وتأویلمنحصربهفردوخاص.متنیقابل

باگذشتبیشازیکدههازنگارشاینرمانهنوزتازگیو

باهربارخوانشرسدمی.وبهنظرباشدمیجذابیتفرمرادارا

■ .شودمیازنونوشته





نشدنی تکرار تجربه هیسیک رمان
و فرد به منحصر روایت شیوه است.

خاص. قابل گذاریتأویلمتنی نام .
خاص.وباگذشتبیشازیکدههاز
و تازگی هنوز رمان این نگارش

 .باشدمیجذابیتفرمرادارا
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 «دُمِ االغ»کوتاه بررسی داستان   

«یتامحمدیر»؛«مظفرایزگو»نویسنده

 
کودکیرا0411مظفرایزگودرسال بهدنیاآمد. درشهرآدنا

فقر کارگرگذراند.با عنوان به رستوانمدتی در وساده ها

در و کارشد به مشغول نیزکنارسینماها تحصیل به آن

بهپایان«کردیارب»درپرداخت.دانشسرایعالیمقدماتیرا

مدارسمتوسطرساندوپسازمدتیبهتدریسزبانترکیدر

پرداخت.

از ایزگو طنزهای وموضوعات عادی مردم زندگی میان

صداقتوصراحتبیش.اندشدهامروزترکیهانتخابٔ  جامعه

آورده فراهم وی برای فراوانی مخاطبان ایزگو، زبان حد از

سیاستمد و دولتمردان او است. و ویهاآدماران عمده

رویدادهانیترتلخدرشتراموضوعطنزهایشقرارمیدهدو

شیرینودلپذیربیانوجریاناتزندگیمردمرابازبانیبسیار

.کندیم

01رمان،01تواناوپرکاریاست.تاکنونسندهینو«ایزگو»

مجموعهداستانکوتاهطنزوقریب11نمایشنامهوبیشاز

 11به در کتاب ادبیاتنهیزمجلد

کودکاننوشتهاست.



 دُمِ االغ

که بود داده دستور مملکت حاکم

کوشاباشندوهااالغمردمدرحفظنسل

مربوط درامور نیز خود ازهاآنبه را بیرونمو ماست

بودوهمیشههااالغ،حتیخوردوخوراکحاکمبادیکشیم

یکدوجیناالغدرکنارشبودند.

ایداشتند،بلکهکاخحکومتیاحترامویژهنهتنهادرهااالغ

دربیرونازکاخنیزهاآنباقوانینیکهحاکموضعکردهبود،

وهااالغمورداحترامهمهبودند،طبقدستورحاکم،تعرضبه

 زندانهاآنترساندن محکومیت نیم و سال هفت موجب ،

.شدیم

فیزیک برخورد و شدن دررو رو با الغای حبس01ها سال

روستاها و شهرها تمام به که حاکم، براساسدستور داشت.

ابالغشدهبود،اگرکسیاالغیراببیندوبهاواحترامنگذارد،

 صدمشاهدهدرصورت به و دستگیرشده حکومتی، مأمورین

 محکوم کمر به ضربه، پنجاه و .شدیمضربهشالقبرکفپا

 به کنار، و عنواندرگوشه به را افرادی دولتی، جزمأمورین

مأمورینپنهانخبرچینگذاشتهبودندتامواردیکهازچشم

اینافرادکیسهکیسهازقصرحکومتیگزارشکنند.ماندیم

بههمیندلیلگرفتندیمطال آنقدردرمملکتزیادهااالغ.

بودندکهکسیجرئت چیزیکردینمشده کندو دهانباز

 بازارهاآندرمورد در اجناساگربگوید. بساط به االغی

طبققانونشدیماینزدیکفروشنده آنچهراتوانستیم،

 درخواهدیمکه کسیحقبخورد. تنها نه اینصورتنیز،

مقدا موظفبود فروشنده بلکه نداشت، را او ریازتعرضبه

وقتراباراالغبکندتاهر_...مثلبادمجانوکدو_اجناسش

جناباالغمیلبفرمایدازآناستفادهکند!

هیچ کند، االغیعبور کنار اگرکسیاز بازطبقدستور، و

پذیرفته ندیدهاست، بهانهایدرمورداینکهاالغمذکوررا

نیستوطبققانوندرچنینشرایطیابتدابایدبهاالغسالم

اگرخوراکیبههمراهداشتبهاوتعارفکن پسازکندو د.

بهراهخودادامهدهد.تواندیمآن

وضعشدهبودهااالغایبرایقوانینویژه

ایدرجامعهداشتندوجایگاهویژههاآنو

تعداد نبود. پوشیده کس برهیچ امر این

هااالغ تعداد از خیابان و هاآدمدرکوچه

هاآدمبیشترشدهبودوگاهیعبورومرور

 مشکل دچار کردیمرا فهمیدههااالغ.

 مراد وفق بر اوضاع که ،هاستآنبودند

بدونمالحظهانجامخواستیمدلشانبنابراینهرکاریکه

کهبایدیکاالغشدیموبسیاردیدهدادندیم کهوظایفیرا

.اندکردهداشتهباشد،بهطورکلیفراموش

ینظیر،اگرکسیبادیدناالغی،براینگاهداشتناوازاصوات

یابههرطریقیمانعازحرکتکردیمهُشوچُش....استفاده

 بهمحضخبردادنشدیماو قانونبهشدتباهانیخبرچ، ،

برایکردیمآنشخصبرخورد ومأموریندولتخبرآنرا

 پخش جا همه در مردم عبرت و .کردندیمآگاهی

و..نام...مابیاحترامیکردهبودبهیهااالغفردیکهبه ......

خانوادگی ...........نام و01به زندان تبعیدسال01سال

شد. بهمحکوم هااالغجای هایگارهاآدم، ودندیکشیمرا

بارمیهاآدم،هااالغداخلآننشستهبودند.وبهجایهااالغ

بهکارهاییمشغولبودندکهپیشازآناغلبهااالغبردند.

بود.هامآدکارهاآن

میانزندگیموضوعاتطنزهایایزگواز
امروزترکیهانتخابجامعهمردمعادیو

حد.اندشده صراحتبیشاز صداقتو
و برای فراوانی مخاطبان ایزگو، یزبان

 فراهمآوردهاست.
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مالیاتیکهعوایدآندرراهپرداختندیممردمبایدمالیات ،

االغژهیوشمارهوجهمالیاترابهشدیمصرفهااالغآسایش

 یکیاز یهابانکدر کردندیمدولتیواریز پاهااالغ. از سر

.مردمازشدتدادندیمانجامدیکشیمشانلیمشناختندینم

 به هااالغتوجه و برای امکانات رفتههاآنتخصیص رفته ،

 تر گرسنه و تر کنارشدندیمضعیف و گوشه از کم کم .

یهازمزمه شنیده دستاینشدیماعتراضآمیز از چگونه :

وهااالغ کنیم؟ پیدا اعتراضاتنجات موج اندک اندک ...

 صحبتاصلیمردم کرد، مشکالتیبوددربارهگسترشپیدا

 هااالغکه برسرهاآنبرای بحث جا وهمه آورده وجود به

بود. آمده پیش ناگوار واوضاع شد پیدا دانشمندی روزی

من که: داد دستتوانمیمپیشنهاد از را نجاتهااالغشما

مرددانشمنددرجوابگفت:شمابهجزئیاتآن،کاریبدهم.

 اگر و باشید دوبارهدیخواهیمنداشته

چ آن به ببینید میآرامشرا که گویمه

محضدیدنهر به امروز از گوشکنید:

االغیدمشراببرید!

مردمخستهشدهبودندودیگرازدست

بههمینجانشانهااالغ بود، بهلبآمده

رویباز با دانشمند مرد پیشنهاد از ودلیل استقبالکردند

 بریدند. را دمش دیدند االغی هرکجا روز، هاکوچهازهمان

دمبریده.یهااالغپرشداز

را سختی قوانین حکومت، دم که کسانی راهااالغبرای

رعایتدندیبریم و باهوشیاری چنان مردم اما کرد، وضع

کهمأموریندولتی،زدندیمدستبهاینکارجوانباحتیاط

کنند.توانستندینم دستگیر جرم این به را تن یک حتی

 دیدن با ویهااالغمردم بریده هاآنٔ  مسخرهٔ  افهیقدم

.دندیخندیمپنهانیوزیرلبی

نوبتهادمهمه حاال گفت: دانشمند مرد شد، بریده که

راببرید!اینبارمردمهاآنیهاگوش،بایدهاستآنیهاگوش

گوششرا دیدند االغی هرجا و افتادند راه دست به قیچی

باجرئتبریرندمردمبادیدنخرهایدمبریدهوگوشبریده

این و باربیشتر حکومتیدندیخندیمآشکارتر افراد بازهم .

کنند. دستگیر جرم این به را نفر یک حتی نتوانستند

حاال بهسراغمرددانشمندرفتندوپرسیدند: دیگر مردمبار

بایدچهکارکنیم؟

افتیدبهداریدومیاصالحرابرمییهانیماشدانشمندگفت:

 بیدیتراشیمهااالغجان کامالً مردمتا بشوند. طاس و مو

شروعیهانیماش دیدند االغی هرجا و برداشتند را اصالح

از ،کوچهوبازارپرشدهاآنکردندبهتراشیدنکرکوپشم

هااالغ"مو. دم بریده و گوش بریده و بی یها االغ"

بسیارمضحکیپیداکردهبودندوکسینبودهکهبایهاافهیق

رابگیرد.اشخندهبتواندجلویهاآندندی

احترامبهرفته فراموششد،هااالغرفتهترسازحکومتو

 و خیابان و درکوچه هادانیممردم دیدن چنانهااالغبا ،

 ایسر کسیدادندیمقهقهه دیگر آرامشانتوانستینمکه

کند،خنده...خنده...

 از تعدادی همراه حاکم اهاالغسرانجام، کره کههااالغو

دورشراگرفتهبودندمملکتراترککردورفت.

_________________________
 بررسی داستان

 است. "دراماتیک"ویژگی طنز داستان  -0

برایبیانچیزیزشتهااالغاستفادهاز

 کههاانسانتراست. هستند دردنیایی

عمل تصورگرادیگر بلکه نیستند گرا

.اندشده

کهثال:م بود داده مملکتدستور حاکم

درحفظنسل وهااالغمردم باشند کوشا

در نیز مربوطخود ازهاآنبهامور را بیرونمو ماست

بودوهمیشههااالغ،حتیخوردوخوراکحاکمبادیکشیم

یکدوجیناالغدرکنارشبودند.

درکاخحکومتیاحترامویژههااالغ بلکهایداشتند،نهتنها

دربیرونازکاخنیزهاآنباقوانینیکهحاکموضعکردهبود،

وهااالغمورداحترامهمهبودند،طبقدستورحاکم،تعرضبه

 زندانهاآنترساندن محکومیت نیم و سال هفت موجب ،

.شدیم ها الغ فیزیکیبا برخورد شدنو دررو سال01رو

به که حاکم، دستور براساس وحبسداشت. شهرها تمام

روستاهاابالغشدهبود،اگرکسیاالغیراببیندوبهاواحترام

دستگیرمشاهدهنگذارد،درصورت شدهومأمورینحکومتی،

محکوم کمر به ضربه، پنجاه و برکفپا شالق ضربه صد به

.شدیم

عنوان به را افرادی دولتی، جزمأمورین به کنار، و درگوشه

مأمورینپنهانچشمندتامواردیکهازخبرچینگذاشتهبود

گزارشکنند.ماندیم

 انتقاد از نظام حاکم برجامعه انسانی -9

پیشجامعه کجا به انسانرودیمانسانی خود که جایی ،

قوانینآنراساختهاورابهانحتاطکشانیدهتاجاییکهبرای

بهجزمأموریندولتی، کنار، درگوشهو
گذاشته خبرچین عنوان به را افرادی

ازچشم که مواردی تا مأمورینبودند
 گزارشکنند.ماندیمپنهان
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آنهااالغحفظنسل از بدتر بایدبکوشدو احترامازهااالغ،

دارند.وارجوقربخاصیبرخور

وبازطبقدستور،اگرکسیازکناراالغیعبورکند،مثال:

بهانه است،هیچ ندیده را مذکور االغ که این مورد در ای

بایدبه پذیرفتهنیستوطبققانوندرچنینشرایطیابتدا

االغسالمکندواگرخوراکیبههمراهداشتبهاوتعارفکند.

بهراهخودادامهدهد.تواندیمپسازآن

ویژه قوانین برای هااالغای و بود شده جایگاههاآنوضع

ایدرجامعهداشتندواینامربرهیچکسپوشیدهنبود.ویژه

بیشترشدهبودهاآدمدرکوچهوخیابانازتعدادهااالغتعداد

 مرور و عبور گاهی هاآدمو مشکل دچار دکریمرا هااالغ.

مراد وفق بر اوضاع که بودند فهمیده

هاستآن که کاری هر بنابراین دلشان،

خواستیم انجام مالحظه دادندیمبدون

کهوظایفیراکهبایدشدیموبسیاردیده

یکاالغداشتهباشد،بهطورکلیفراموش

.اندکرده

ظیر،ناصواتیاگرکسیبادیدناالغی،براینگاهداشتناواز

حرکتیابههرطریقیمانعازکردیم..استفادههُشوچُش.

 بهمحضخبردادنشدیماو قانونبهشدتباهانیخبرچ، ،

برایکردیمآنشخصبرخورد ومأموریندولتخبرآنرا

.کردندیمآگاهیوعبرتمردمدرهمهجاپخش

بییهااالغفردیکهبه بهنام.ما بود واحترامیکرده ........

تبعیدمحکومسال01سالزندانو01نامخانوادگی........به

شد.



 .کند یمراوی با آیرونیک داستان را شروع  -3

کشمردمزحمتتودهایازمردماشرافیوخاصکهبهعده

یعنی: ]ایستاپیایی[ فاضله واقعشهرمدینه در زورمیگویند.

ردمبهشدتتحتکنترلجامعهآزاداستامامهمهچیزدر

هستند.هاقدرتنظامحاکمو

بهکارهاییمشغولبودندکهپیشازآناغلبهااالغمثال:

بود.هاآدمکارهاآن

مالیاتیکهعوایدآندرراهپرداختندیممردمبایدمالیات ،

االغژهیوشمارهوجهمالیاترابهشدیمصرفهااالغآسایش

 یکیاز یهابانکدر کردندیمدولتیواریز پاهااالغ. از سر

مردمازشدتدادندیمانجامدیکشیملشانیمشناختندینم .

 به هااالغتوجه برای امکانات تخصیص ،هاآنو

ضعیف رفته گرسنهرفته و تر کمشدندیمتر و. گوشه از کم

 یهازمزمهکنار چگونهازدستشدیماعتراضآمیزشنیده :

و.هااالغاین کنیم؟ اندکاندکموجاعتراضاتنجاتپیدا ..

مشکالتیبودٔ  دربارهگسترشپیداکرد،صحبتاصلیمردم

 هااالغکه برسرهاآنبرای بحث جا وهمه آورده وجود به

اوضاعناگوارپیشآمدهبود.



 انتخاب حیوان و انطباق آن به جامعه -9

بانوشتنآنچهبرایاستفادهازآیرونینوعانتخابحیوان

جامعه با درستی به باید است. اهّمیّت حائز داریم درذهن

گرگ. لباس در گوسفند مثالً کند. پیدا انطباق استبدادی

سالخی، گوسفندان حکومتشوندیماکثریت از کنایه ،

استبدادیاست.

حکومتیهااالغمثال: درکاخ تنها نه

کهایداشتند،بلکهباقوانینیاحترامویژه

 بود، کرده وضع ازهاآنحاکم بیرون در

طبق بودند، همه احترام مورد نیز کاخ

وترساندنهااالغدستورحاکم،تعرضبه

.شدیم،موجبهفتسالونیممحکومیتزندانهاآن

 از است.(هااالغ)استفاده فاضله مدینه دادن نشان برای



 .ردیگ یمهمیشه یک نفرسکان هدایت را به دست  -5

 یهاحکومتدر پیدا یکی سکانشودیماستبدادی، که

بهدست را وردیگیمهدایتمردم پایانزر پایانسیاهی، .

تازی یکه پایان طلبی، قدرت پایان تنهازور، که مردم بر

.ردیگیمانجامتوسطیکنفریاچندنفر

آن،مثال: جزئیات به شما گفت: جواب در دانشمند مرد

ببینیددیخواهیمباشیدواگرکارینداشته دوبارهآرامشرا

گویمگوشکنید:ازامروزبهمحضدیدنهربهآنچهکهمی

االغیدمشراببرید!

دست از دیگر بودندو بهجانشانهااالغمردمخستهشده

لبآمدهبود،بههمیندلیلازپیشنهادمرددانشمندباروی

وز،هرکجااالغیدیدنددمشرااستقبالکردندوازهمانرباز

دمبریده.یهااالغپرشدازهاکوچهبریدند.

 دم که کسانی رابرای سختی قوانین راهااالغحکومت،

بادندیبریم چنان مردم اما کرد، رعایتوضع و هوشیاری

کهمأموریندولتی،زدندیمدستبهاینکارجوانباحتیاط

مردماینجرمدستگیرکنند.حتییکتنرابهتوانستندینم

پنهانیوهاآنٔ  مسخرهٔ  افهیقدمبریدهویهااالغبادیدن

.دندیخندیمزیرلبی

درواقعشهرمدینهفاضله]ایستاپیایی[
در چیز همه استیعنی: آزاد جامعه

نظام تحتکنترل شدت به مردم اما
 هستند.هارتقدحاکمو
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نوبتهادمهمه حاال گفت: دانشمند مرد شد، بریده که

راببرید!اینبارمردمهاآنیهاگوش،بایدهاستآنیهاگوش

گو دیدند االغی هرجا و افتادند راه دست به ششراقیچی

بریرندمردمبادیدنخرهایدمبریدهوگوشبریدهباجرئت

 بارآشکارتر این و حکومتیدندیخندیمبیشتر افراد بازهم .

کنند. دستگیر جرم این به را نفر یک حتی نتوانستند

حاال بهسراغمرددانشمندرفتندوپرسیدند: دیگر مردمبار

بایدچهکارکنیم؟

افتیدبهداریدومیاصالحرابرمییهانیماشدانشمندگفت:

 بیدیتراشیمهااالغجان کامالً مردمتا بشوند. طاس و مو

شروعیهانیماش دیدند االغی هرجا و برداشتند را اصالح

از ،کوچهوبازارپرشدهاآنکردندبهتراشیدنکرکوپشم

هااالغ"مو. دم بریده و گوش بریده و بی یها االغ"

بسیارمضحکیپیداکردهبودندوکسینبودهکهبایهاافهیق

رابگیرد.اشخندهبتواندجلویهاآندیدن



 ترکیب دراماتیک گروتسک -6

 انتقاد از نظام حاکم استبدادی + مدینه فاضله

 )ایستاپیایی( = طنز دراماتیک

 

 نظام حاکم استبدادی * انتقاد از 

بهجای هااالغمثال: اهیگارهاآدم، هااالغودندیکشیمرا

بردند.میبارهاآدم،هااالغداخلآننشستهبودند.وبهجای

کارهاآنبهکارهاییمشغولبودندکهپیشازآناغلبهااالغ

بود.هاآدم



 * مدینه فاضله )ایستاپیایی( 

به افرادیرا جزمأموریندولتی، به کنار، و درگوشه مثال:

مأمورینتهبودندتامواردیکهازچشمعنوانخبرچینگذاش

گزارشکنند.ماندیمپنهان

حکومتیطال قصر از کیسه کیسه بهگرفتندیماینافراد .

آنقدردرمملکتزیادشدهبودندکهکسیهااالغهمیندلیل

بگوید.درهاآندهانبازکندوچیزیدرموردکردینمجرئت

فرو اجناس بساط به بازاراگراالغی نزدیک ای ،شدیمشنده

کهتوانستیمطبققانون دراینخواهدیمآنچهرا بخورد.

بلکه نداشت، را او تعرضبه کسیحق تنها نه صورتنیز،

اجناسش از مقداری بود موظف و_فروشنده بادمجان مثل

راباراالغبکندتاهروقتجناباالغمیلبفرمایداز_کدو....

 آناستفادهکند

هنرمدرن این است که خلق  یها یژگیوی از یک -7

 اثرهرگز تمام نشود.

طرزتفکر هر با خود میل به باید کهمخاطب دیدگاهی و

اما پایانبرساند. به آنرا دارد جهاناطرافخود نسبتبه

ایرادیکهدراینداستانوجودارد،درپاراگرافآخر؛نویسنده

 اعالم همینعملداستاکندیمنتیجهرا خرابکردهو نرا

تاشدیماست.بایدپاراگرافیکیماندهبهآخرداستانتمام

مخاطبخودآنراتمامکند.

اصالحرابرمیداریدومییهانیماشگفت:دانشمندمثال:

بیمووطاسبشوند.دیتراشیمهااالغافتیدبهجان تاکامالً

 االغیهانیماشمردم هرجا و برداشتند را دیدنداصالح ی

 پشم کرکو تراشیدن به کردند بازارهاآنشروع و کوچه ،

 "دم بریده و گوش بریده و بی مو. یها االغ"از پرشد

بسیارمضحکیپیداکردهبودندوکسینبودهیهاافهیقهااالغ

رابگیرد.اشخندهبتواندجلویهاآنکهبادیدن

کر ایجاد هم اعتناب است، آخراضافه است.()پاراگراف ده
↓

رفته به احترام حکومتو ترساز فراموششد،هااالغرفته

 و خیابان و درکوچه هادانیممردم دیدن چنانهااالغبا ،

قهقهه سر دادندیمای کسی دیگر شانآرامتوانستینمکه

خنده....کند،خنده..

 از تعدادی همراه حاکم هااالغسرانجام، کره کههااالغو

گرفتهبودندمملکتراترککردورفت.دورشرا



 ریزی برنامه

 طبقه از که آسانسوری داخل صبح ده ساعت حدود 

 گانه سه یهابرج از یکی طبقه باالترین سمت به همکف

 داخلاز مردی و بودزن حرکت درحال مسکونی مجتمعی

بازدندیم ولبخند کردندیم نگاه هم به آن آیینه  کهاین .

 برای زن که زمانی قبل، ساعت سه از هانگاهو لبخند این

شد. آغاز نشست مرد خودرو جلوی صندلی دردیدار اولین

مترو ایستگاه درمقابل صبح شش ازساعت که مردی

 ایصبحانه صرف با وسپسدیکشیم را انتظارش صبرانهبی

 ولی بود، یافته ادامه شهر دربام مجللی رستوران در اشرافی

 یهانگاه به بیشتری آسانسورشعف قکاتا خصوصی محیط

 با همراه صمیمیت این که چیزی .دادیم شانزده ذوق
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برای را و پروا بی یهاامیپ کردیم موجه هاآن گستاخی

 ارسال با و گذشته ماه دو طی که بود شانیتلفن مکالمات

 تلفن گیر پیام روی زن جانب از اشتباهی ظاهراً پیام یک

و جوانی دوران انتهایدر زن که این اب بود. شده شروع مرد

 ظاهر با ومرد زن اما قرارداشت، پیری دوران درابتدای مرد

 بدون بودند دیده تدارک خودشان برای هرکدام که ورفتاری

 نوجوانی از جدی وباوری توهم در مصرانه واقعیات، به توجه

بودند. ور غوطه و غرق

 و است عمرانسازبرنامهو طراح مرد

 اکثر برایو دارد را کار این رایدکت

 طرح و کندیم ریزیبرنامه مؤسسات

 وآشنایانش اقوام بین در اینکه .بادهدیم

امساک خست به  ولی داشت اشتهار و

 این و ندیستایم را او سخاوت روسایش

 سبک روزکارش به روز تا شودیم باعث

 .شود بیشتر مشاغلشو درآمد و تر

 بر انسانی فضوالت ریتأث او تخصصی رشته که این با

سفارش صنعتی یهافاضالب اما ریزی طرح است  وبرنامه

او به سازی شهرک و سد و وجاده پل چندین احداث

 روسایش مفرط وعالقه اعتماد نتایج از که است واگذارشده

 در برایش را مضاعفی فراغتو درآمدو تحسین و است او به

 همیشه او یهایزیرنامهبر مجریان لیاقتیبی اما.دارد پی

 افتضاحاتی و انسانی وتلفات مالی خساراتو نارضایتی

 به گاههیچ او یهاطرح که شودیم باعثو آوردیم راپیش

.نرسد دلخواه نتیجه

 راآن خودش که است کاری انجام شرف در امروز ولی 

 آوردیم حساب به شیهایزیروبرنامه طرح شاهکارهای جزء

 .دیگویم آفرینخود به لب وزیر دیستایم را خود مرتباً و

 مجری شخصاً که هایزیروبرنامه طرح دست ایناز هرچند

 ولی رساندیم دلخواه سامان به را مورد چندین سالی بود آن

 بیست حدود مداومتی اشیجار وبرنامه طرح اجرای برای

 دلیل بدون گاههیچ او کهجاییازآن بود. گرفته درنظر روزرا

 حکم طی او یهاتیفعال تمام کردینمترک را کارش یزم

 .بود اشاداره محروم ومناطق دور راه تیمأمور

 مجتمع نقطه ترین باالدر کامل ایست از پسآسانسور ردَ

 مردازآن همراه به زن بازشد. برج هاوس پنت عبارتیهب و

شدند. پاگرد وسیع فضای ووارد خارج

 آپارتمان به ورود و ردَ فلدرق کلید، چرخاندن با مرد 

 و حال عریان بازوکف نیمه درهای متوجه نگاهش درنگبی

 و امروز صبح پنج ساعت تا کهییهااتاق شد. هااتاق تمام

و قالی چندین بوسیله بود کرده ترک را آنجا کهزمانی

بودند. مفروشو پوشیده بهاوگران نفیس چهیقال

 وسرگیجه طراباضدچار لحظاتی برایو زد خشکش

 زن کمک با زحمت به و شدزانو لرزشو دهان وخشکی

 برساند. آپارتمانش داخلهب را وخودش بماند سرپا توانست

 باز درنیمه به نزدیک مبل به را خودش توانست سختی به

 محل یافتن از پس زن شود.ولو آن روی و برساند آپارتمان

 مرد به آن خوراندنو قند آبو لیوان

 کند. متعادل کمی رامرد حال توانست

 کمی حالش دقیقه چند از پس مرد

 تماس قصد بهرا تلفن وگوشی شد بهتر

 به نگاهش ناگهان که برداشت پلیس با

 زدند. خندبلهردوو خورد گره زن نگاه

 تلفن دستگاه روی آهسته را گوشی مرد

 مبل روی واز کرد جدا پریز از هم راآن شاخه دوو گذاشت

 نظر از که را خانه ومحیط شد زدن قدم ومشغول برخواست

 نخورده دست خانه لوازم سایر ظاهراً شد متوجه گذراندیم

 شده خالی بودند قیمتی تماماً که ییهافرش از فقط و است

 رفتیم آپارتمان باز نیمه ردَ بسمت که درحالی مرد است.

.کرد نجوا خودش با

 مشکالت از بایدو ینظیربی طراحو ریزبرنامه یک تو:گفت

از مشکالتی قربانی نباید را فرصتی هیچو کنی سازیفرصت

و بزرگ آمده پیش معضل که هم هرچند کنی، دست این

 وفصل حل خودش مناسب رادرموقعیتآن باید باشد عظیم

.کرد

و اختیاربی را دستش درونی هایواگویه این متعاقبو 

 رویاز را حافظ اندیوو برد جالباسی طرف به عادت طبق

 با کهبود او همیشگی اینکارگشود. و برداشت رفآن

 با باراین ولی کردیم تردید دفع غزل یک تفسیرو انتخاب

 و روبرویش صفحه غزل وپایین باال از دومصرع گزینش

 برآن که یوتفسیر غزل ییهاوانت ابتدایی مصرع دو ترکیب

نیمهد و آورد بیرون تنش از را کتش گذاشت  باز رب

.بست را آپارتمان



 ظهر از دوبعد ساعت

 جدید ریزیبرنامه و طرح اجرای از مانع زن حضور چون

هرشدیم  هنگاممرد شدند. آپارتمان از خروج آماده دو ،

 چند که را جواهری وجعبه شد خم کفشش بند بستن

 است کاری انجام شرف در امروز ولی

 شاهکارهای جزء راآن خودش که

 حساب به شیهایزیر وبرنامه طرح

 وزیر دیستایم را خود مرتباً و آوردیم

 .دیگویم آفرینخود به لب
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 زن به دیدار اولین بهانه بهخودروداخل ودر قبل ساعت

 با و برداشت سرعت به زن کیف داخل از را بود داده هدیه

 .گذاشت آن جای به درشت اسکناس چند شتاب همان

 صورتشو سر بار آخرین برای و بود مرد به پشتش که زن

ازو مرد حرکات دیدن با ،دادیم سامان آیینه جلویرا

 برداشتن با و نوشت برآیینه را مطلبی رژلب با آیینه داخل

 رفتن برای که مرد به عجله با را ودخ زمین، روی از کیفش

رساند. دیکشیم را انتظارش دربعجوالنه پاشنه در

 به رو مترو ایستگاه نیترکینزد به زن مرددرراهرساندن 

گفتد.کر زن  دزد هویت از سرنخی شدن پیدا محض به:

.ببینیم رادیگرهم دوباره تا رمیگیم تماس باهات هافرش

.داد را اسخشپ سرد لبخندی با زن

 دوم نیمه از مرد با زن برخورد سردی

 بود شده شروع مرد خانه در توقفش زمان

 بود.زن شده هم مرد زدگیدل مایه که

 از شدن پیاده از پس  سیم مرد،خودرو

 را بود او با مرد ارتباط راه تنها که کارتی

 کنار آب جوی داخلو درآورد تلفنش از

انداخت. خیابان

 نحوه خانه به گشت باز راهدرو انندگیر درحالت مرد

ازاین .کردیم مرور خود رابا جدیدش برنامهو طرح اجرای

 آسانسورو محوطه داخلدر زن همراه به رااو کسی که

 از یک هیچ توجه مورد اخیرش تردد ظاهراو بود ندیده

 برایش را جدید ریزیبرنامهو طرح نبودهاجرای هاهیهمسا

اما خوشحالیش برای خوبی بهانه و کردمیترساده  بود.

 بی به کردیم حس رانندگی درهنگام راکه شاآثارخستگی

.دادیم نسبت اشگذشته شب خوابی

 با گذشته شبنیمه تا ذغالیکه آتش از را اشسرگیجهو

 بودند کرده استفاده هم کباب پختن برای دوستانش

اجرای گذشته شب نیمه .دانستیم  ولیها مراحل فکر

 یهالباس که زنش رساند. خانه به سرعت به را او ،اشپروژه

 بودند خواب که حالتیدر را شانساله دوازده و ده فرزند دو

در، پاشنهدر که سفری چمدان دو با و بود پوشانده هاآن به

 با اشیپدر شهر به سفر جهت ترمینال به رفتن آماده

 لحظاتش آن رانینگ وتمام بود زمانی فاصله ساعت چهارده

 تهیه قبل روز را، آن هایبلیط که بود اتوبوسی به نرسیدن

 وضعیت از زن نگرانیو رانندگی در مرد سرعت بودند. کرده

 هر فرصت ماشین عقب صندلی در آلوده خواب یهابچه بد

را است معمول خانه ترک هنگام که سفارشیو گفتگو نوع

بود گرفته آنان از  ترمینال از خروج لدرحا اتوبوس به.

 بود جراح کمکو پزشک زن.رفتند و شدند سوار و رسیدند

 طورهب ظاهراً و سهوی باًیتقر خطای مورد چند علتهب اما

 بیمارستان ودر بود کشیده دست حرفه این از خواسته خود

 به را خودو دادیمروانی مشاوره والعالج وسیمأ بیماران به

 مورد در همقطور کتاب دو بود. کرده مشغول نوشتن

 پزشکی از مواردیدر آن از استفادهو توجیهو "اوتانازی"

 به ماههیک سفری راهدر اکنونو داشت چاپ آماده نوین

 از وبارها داشت نفرت ازآن انزجار حد در که بود شهری

 شهر آن در زندگی به را زندان که بود شده شنیده زبانش

 به آن به زن دادنتنوسفر این انجامو دهدیم ترجیح

 پدر دیدن برای هابچه اصرارمداوم خاطر

 که مرد شده حساب تحریک و بزرگشان

.زدیم دامن مرتبارا هابچه شوق آتش

کردن پارک از پس مرد درخودرو

 چهار دیدن با آناز شدن پیاده و محوطه

و رسیدن انتظار در که برج ساکنین از نفر

 و شد شاد دندبو آسانسور به شدن سوار

و داد تشخیص مناسب خود طرح درمتن را هاآن حضور

بارا کتش و بست را سفیدش پیراهن یقهدکمه بالفاصله

 سالم مرد.رساند هاآن به شتاب با را وخود پوشید عجله

 .کرد هاآن بهدور ایفاصلهاز بلندی

 آن وشنیدن گفتن هم نزدیک راه از که بود ایواژه سالم 

 با باراین ولی نداشت سابقه همسایگان از یکهیچ بین

 شد بدلو رد شاننیب هم پرسیاحوال مرد دستیپیش

 این .شدند آسانسور اقکتا داخل باال طبقات قصد به وهمگی

 کودک همراه به سالمیان زنی از بودند عبارت که نفر چهار

 آوردن بیرون تقالی در مدام که ساله شش وگریزان قراربی

و بودند پیر زنی مردو دیگر دونفر بود، زن دست زا دستش

 ایست با.کردندیمخطاب سرهنگ آقای را پیرمرد همگی

 پیاده نفر چهار هر مرد، آپارتمان زیرین طبقهدرآسانسور

 را پاسخش سرد لبخندی با زن

 از مرد با زن برخورد سردی.داد

 خانه در توقفش زمان دوم نیمه

دل مایه که بود شده شروع مرد
 بود. شده هم مرد زدگی
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 تراز باال طبقه یک در مرد هم بعد ای لحظه و شدند

 آمدن آپارتمانش در مقابل از فاصلهبالو آمد بیرون آسانسور

 .خواست کمک و کرد اعالم فریاد با را اشخانه به دزد

 خودش  مشابهوا حالتدر فوراًرا  واقعی وضعیت رفتهو

 فقط برج ساکنیناز داد قرار مبل روی قبلش ساعت چند

 باالی آمدند پله راه طریق از که بودند نفر چهار همان

 باخته رنگ و خورده ترس حسابی که سرهنگ جناب سرش.

 ومعتقد کردیم منع خانه به شدن داخل از را دیگران بود

 در مرد .باشند خانه داخل هنوز دزدان است ممکن که بود

و شد جا جابه کمی در جلوی مبل روی بر وارفته حالت

 با تماس قصد به بود کرده خاموش صبح از که را تلفنش

 وارده شوک اثر در انگار که دستی با کتش جیب از پلیس

 صدای تلفن شدن روشن محض به .آورد در شده، لمس

 گشودن با مرد.شد شنیده ازآن پیام رسیدن به مربوط زنگ

 درایستاده پاشنه میان که همسایهنفر چهار به رو پیام

 وبا است زنش ازجانب پیام :گفت حالیبی و لکنت با بودند،

 کردندیم نگاه را او که همسایگان به رو غمگین حالت

 در زنش با چگونه را دزدی جرایما داندینم که اظهارداشت

 زن دست شدن سست باعث مرد حرف ریتأث.بگذارد نمیا

 خارج زن دست از سرعت به را دستش وکودک شد همسایه

 گرفتن برای هم زن و دوید خانه داخل به سرعت با و کرد

 دو با پیچ در پیچ آپارتمانی.دوید داخل به او پی در کودک

 سه دوآشپزخانه، و عمتنو اطاق هفت وشش وسیع حال

 نخواهد بزودی که کرد مطمئن را زن حمام،و سرویس

 حضور چون ضمن درو کند دستگیر را کودک توانست

 محو از گیری پیش برای کردینم حس آنجا در هم را کسی

 برای سارقان دستگیری برای بود ممکن که یشواهد شدن

 ازو خانه ودیوار در از تلفنش دوربین با باشد، الزم پلیس

 آویخته خیس نیمه رنگ آبی دارکاله زنانه گلدار حوله جمله

بود شده نوشته آن روی ییزهایچ ماتیکبا که ایآیینهکنار

 راهم کودک.کرد فیلمو عکس برداشتن به شروع عجوالنه

 درحال خانه وکنار گوشه تمام سریع پیمودن از پس که

 سرهنگ جناب بود آپارتمان در از خروج قصد به دویدن

 از که زن وتحویل دستگیرکردند زحمت به زنش باکمک

دادند میامد شواهد ثبت  پیام متن خوشحالی با سرهنگ.

 کودک تعقیب از که زن برای را سفردر دکتر خانم ارسالی

 موفقیت آرزوی با سالمکرد) خوانی دوباره بود شده آسوده

 گیهم راهیم درو اتوبوس داخل ما هایتوبرنامه طرح برای

 فرصتامروز عجله پدرم، شهر به میرسیم غروب خوبیم

 برای قالیشویی به را کلیدخانه که بگویم برایت تا نگذاشت

 .(باش خودت مواظب.امداده هافرش شستنو بردن

 را دارشانمعنی یهاخنده جلوی نتوانستد نفر هرسه

 به که مبل روی نشسته وضعیت همان با مرد ولی بگیرند

 خیره ایگوشه به مدتی برای بود شده دچار واقعی شوکی

 ترک قصد همسایه نفر چهار که هنگامی.برد ماتش و مانده

 تماس او زن با نفرشانیک تا خواست هاآناز داشتند اورا

 خودش اگر داد ادامهو بگویند برایش را ماجرا و بگیرد

 بیاید. پیش گوییدرشت شانبین است ممکن بگوید

 تلفنی تماس در فعال بیش کودک ندنخوابا از بعد زن

داد. شرح ساز وخنده مضحک لحنی با را ماجرا دکتر باخانم

 کند ارسال برایش هم را هاعکس تا خواست زن دکتراز خانم

 تمام راببیند هاآن که این از وقبل خداحافظی از بعد که

 تلفن به را بود گرفته پلیس به کمک قصد به که ییهاعکس

 اتوبوس برصندلی نشسته دکتر وخانم کرد الارس دکتر خانم

 او به را تصاویر دریافت تلفنش صدای که بود حرکت درحال

.کرد هاعکس تماشای به شروع حال همان ودر کرد اعالم

 نشانی که تیره یهالکه با دارکاله رنگآبی حوله عکس اولین

 دومین آیینه، کنار جالباسی به آویختهو بود آن خیسی از

 سومین آن، روی مبهم ای نوشته با وآیینه ولهح عکس

 خواندنش اندازه آندر که نوشتهو کامل بطور آیینه عکس

 واشاره شست انگشتانبا را تلفنش لمسی صفحه.بود دشوار

 روی نوشته کردن باالو پایین بار چندین از بعد گشود اش

 از راهم نویسنده!(آمدی خوش من دنیای به)خواند را آیینه

 زنی او شناخت سرعت به آن متن کیب تر از وهم خط ویر

 پیش سال چند بیمار پنج از یکیاو که آمد بیادش.زیبا بود

 و او دقتی بی اثر در جراحی عمل از پس که اوست

 و دار واگیر بیماری به مشکوک خون تزریق با همکارانش

 اهتشب آیینه روی نوشته انشاء.بودند شده مبتال العالج

 ژست و مشاوره بعنوان دکتر که داشت کلماتی به کامل

 شما.کردیم ادا گونهاین عالمانه گویی شمرده با دردیهم

 واگیر دنیای وارد شما.باشید روابطتانو خودتان مواظب باید

 دعوت حق وجههیچ به شما).دادیم ادامه گاهی ودیاشده

 .(ندارید خود دنیای رابه کسی

 که گذاشت شهری در پا اتوبوس از آنروز غروب دکتر خانم

 .داشت عمرش بقیه برای را گاهتبعید و زندان یک حکم

■عبدالعلیاثنیعشری
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 «های صبح نشانه» رماننظر و گذری بر   

 «محمودخلیلی»؛«بیگیابراهیمحسن»سندهینو



 اذب؟!کا فجر یصبح صادق  یبرا ییها نشانه
 

 نشانهکنام ،یگیمحسنبیابراهسنده:ینو،صبحیهاتاب:

تعدادصفحات:،انتشارات:شهرستانادب،44چاپدومبهار

رقع،000 ،یقطع: یق،نسخه0111شمارگان: 0111مت:

تومان

 خالصه داستان:

وملهکٔ  غائلهپاوهویهایریدرگٔ  بحبوحهدر0110سال

نفرهاز1گروهیکنشهر،یراتدراکودمو

تلویراد و برایزیو ایتهیون گزارشبه نیه

م اعزام یمنطقه دریمکشوند. ضدانقالب ن

ٔ  انهیم تن دو شهادت باعث آنانازراه،

سعیم سوم نفر یشود. طهماسب هکد

بردارگروهاستباالخرهخودرابهپاوهولمیف

آتشوخون.ٔ  انهیمرساند،درستدریمقرسپاهم

یگویماجراستبهخوانندهمیهراوکاو تیمورمأحق»د:

وزنش«نسفرانداختیهمرابهداماکبودیانوسوسهیاول

ک گفته: مال»ه بد وضع دارکیبا ماموریه هر هکیتیم

«.ندبرویگویم

خونر و جنگ شاهد بریزیاو پاسداران،ی، سر شدن ده

ویآوارگ و دمویرانیمردم توسط دوربراتکشهر نیهاست.

ند.کیراثبتوضبطمعینفجایازایبرخیراویبردارلمیف

)وز تیچمران و دفاع( فالحیر رئی)جانشیمسار سستادین

یبررسیندگاندولتموقتبرایارتش(بهعنواننماکمشتر

م پاوه به گیآیاوضاع در سقوطیند. فرمانکرودار پاوه، امل

برحضورارتشوختمغائلهیمبنینیخمامامیخیقاطعوتار

م مراتکموگرددودیپاوهصادر پاوه از راویگریها دریزند.

یپا از ظاهر به داستان پناهلمیف"یکان و ترسو "جوبردار

یروزیخواهددرجشنپیهمک"مبارز"یکشودبهیلمیتبد

ند.کدایحضورپ

دیستسالتجدیرمانحاضرپسازبن اثر:ینقد ا ییچرا

نی!همینیروبازبییتغنیترکوچکچاپشدهاستامابدون

 ست؟یناثرنینقدایبرایلخوبیادلیامرآ



 اثر: یها یاستکبه  ینگاه

 



یوخالیتبصریجلداثرفاقدهرگونهجذابیرویطراح -0

ختنچندرنگبهصورتیدرهمآم.لاستیازهنروتخ

گس هم از و نقاشیمغشوش به نه یکالسکیهایخته

بل آبستره، هنر به نه استو بکماننده چشیه هر زیاز

اندساختهیهباآبرنگنقشکاستیانکودکیادآورنقاشی

مکشیب از درهم،یلو رنگِ ییزهایالبدچانآنهمه

.لآنانداردیشهدرتخیهرکنندیبیم

ن -1 متن در رویاما طرح مانند همیز اغتشاشیجلد ن

ا و دارد اشترایوجود وجه تنها کین

وندیجلدومتنرابههمپیهروکاست

بیم پیزند. و چیش هر از زیش

دیهانشانه همانند تازهیصبح، آثار گر

ن ویمنتشره، حضور به ویاز راستار

مرسومیابهتازگیرمتندارد.گویگغلط

ازینیسندگانمحترمخودواثرشانرابیهنوکشدهاست

ومشیراستارمیازو هخودکترآناستیلجدکدانند،

زودرشتیپردازند!وجوداغالطریاثرنمیزبهبازخوانین

 است.یاتهکننینچنیتابمبکنیدرا

داستان:غرضازنوشتنیهوتماصلیبهدرونماینگاه -1

نمایا رمان ویهاشرشادتین پاوه از دفاع در مردم

رکهطلباستاماذیتجزیهاراتکمقاومتدربرابردمو

هاسالوجودگذشتهباکنیاست:اولایتهضرورکچندن

خمصرفخودراازدستدادهیتتارینروایازآنواقعه،ا

ا دومدر ونهیزمشیبهپیاچاشارهینرمانهیاست. ها

 وجود به پدٔ  آورندهعوامل ظهور و نامیادهیبروز به

کدمو و کرات در سومکٔ  منطقهومله ندارد. ردستان

اک در آسمینروایومله از و گنگناگهان مردمتِ بر ان

زهیشود،چرا؟چهانگیمنطقهنازلشدهوناگهانخارجم

ضرورت نویو و ناشر ای، مجدد چاپ به را اثریسنده ن

 واداشتهاست؟

 در گویریزهیالاما رمان سین است قرار یا تحول یکر

لمیف بزدل دالک)بردار به تنها و ناخواسته مالیه بهیل

یراویکبهیلشدنویدآمده(وتبیدشوارجنگتیمأمور

باش شاهد را ولیشجاع البالیم؛ از نویروایآنچه سندهیت

همگینیبیم ترسوتسلیهانشانهیم ضعف، ویاستمرار یم

م:یخوانیرادرصفحاتمختلفباهممیرتحولراویاست.س

دیستسالتجدیرمانحاضرپسازب
نیترکوچکچاپشدهاستامابدون

بازبییتغ و همینیر آی! امر دلین لیا
 ست؟یناثرنینقدایبرایخوب
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یهجانمرابگذارمروکناستیمایتنهاآرزو»:010درص

«ه!کمیحاجیولموحاجک

ص نکیا»:011در یاشمن چون بودم...هاآنز مرده

«رد.یگیزند...ودرآغوشمنمیمرگلبخندم

 ص 012در راه»: دنبال بیمیارکبه تا مصرفیگردم

«نباشم.

«جزتظاهربهغلبهبرترسندارم.یاچاره»:014درص

...پسیاستادهیگرایدیتولدآستانهحاالدر»:001درص

کوچکهرچندینقشیروزی...ودرجشنپیزیخیرنمچراب

هبروزوظهورکراستکالزمبهذ)«؟یزنیخودرقمنمیبرا

بهصورتناگهانیدینتولدیا وپسیگر!!

ازراتکازخروجدمو رفعخطر و پاوه از ها

م صورت خطریگیمنطقه اگر البد و رد

ه داشت، استمرار ویهمچنان تحول چ

داد!؟(ینمهمرخیتولد

 به اشتباهات و اغالط متن: ینگاه

تایاشتباهاتر-الف در غلطیز پوعدم

جا:یریگ به )یخوب 21صخواب )–

(01م)صکمحیمحمبهجا

جا به )صیبردار! جاک-(004برادر به )صکیادر ارد

و...(42

وساینوییناآشنا-ب با تجهیسنده و جنگیل :یزات

یارزمنده ازبجعبهخشادو ردهکزانیشآویخوفانسقهرا

بخشاباستیشانجیهمنظوراکی.درحال022است!!ص

آنکغالفمانندیهمانقطعاتبرزنتیعنی در هخشابرا

زنند.یمرمکگذارندوبریم

و...11ص:قرزدنییوجودغلطامال-ج

(هاشکل)آنچنانچهباهاآننادرست:یهایسیجدانو-د

بهجاریتحر تبدیهضمکآنیشود، لیراشارهبهدورباشد،

الحظه.یآنکلمهشودبهجمعیم

 یرایدرویدقتیب-هـ به«یدهمبهپشتیاممهکیت»ش:

دهم...یهمکیتیجا

 :ینوشتار یها گاف -9

(.جهت00)ص«داردمایلماآرمصداوسیاتومب»-الف

نو خوانندگانعزیاطالع و محترم زیسنده درکعرضشود ه

بودونامنشدهمامتولدیبهنامصداوسیزیهنوزچ10سال

خبرگزار شنیداریدیدستگاه همانرادیداریو ویدولت، و

دازصحتیدوشایهباکزچنانیسندهخودنیونبود.نویزیتلو

اطمیا امر احتین با بعد صفحات در و ندارد اینان از نیاط

 ند.کیباستفادهمکیتر

فخودراداخلکییراو12هجاماند(درصکیفکی)-ب

امادر«ششمابماندیفمنپکی»د:یگویگذاردومیاتاقم

اتاقوقت11ص از خروج پساز کیو مجروحقراریکنار

فراموشمیگیم کیرد میفکیند نداردو خود د:یگویهمراه

زمکی» چمباتمهمینمیفمرا باهتنهاناشتیا«زنم.یگذارم.

ستمتنندارد.یپیباتایسندهمربوطاستوارتباطیبهنو

نما -1 از صحنهیاستفاده یهاش چهکتلخ شتار،

40و42صفحاتدرنرماناست؟یایبرایازیامت

نماینو به محترم بریسنده سر پاسدارانیش دن

م ایدست صحنهیزند. ن فشردن با آغازکها ارد

ابد:ییانمیپانیخونیشیشودوبانمایم

یکــــاردرابهگردنشنزدک»

گردنشیهاخونازرگ»و«ند...کیم

 «.ندکیرفورانمیچونآبازش

توص تشبفیگرچه و بهیها هات

استکیآخرچنانآبٔ  جملهخصوصدر

نجایندامادراکیلماجرارالوثمکهک

داعشازیتهبسکنیکرکذ ارالزماست؛

برلمسوزانیشفینما وسر استفادهیدنانسانزنده دناسرا،

نماکیمیغاتیتبل ارعابمسلمانانو به و شقدرتخودیند

 د؟!یشداشتیننمایازایپردازداماشماچهقصدیم

تار-1 صیخیاشتباه در راویکی11: به پاسداران یاز

یگویم یبا»د: میهاپسماندههمهد را میشتکیشاه به«.

هوحتایتسویهاهزمزمهکشومیرمکممتذمحترٔ  سندهینو

 هکانحالل به ارتش، یامل وجه ونیانقالبیتمامخواستهچ

چپ)مثلیهاهاازطرفگروهاتوزمزمهکنتحریهاکنبودبل

نرفتهیازبیمرزیخلق(منتشرشدتاقواییفدایهایکچر

ا خارجیو دشمنان برابر در بایتضعیران امام گردد. ف

رد.کننقشهرانقشبرآبیاملاکیاریهوش

بیروا -2 اما فیتمستند خبرنگاریآقایهالمیسند!:

 میکدر نابود میانفجار حالخواننده ماندیشود!

درمنطقهیمادیهازهیهتنهاباانگکیتگریباروا

یجنگ نیحضور معلوم و بود بیافته در انیست

.تتاچهحدصادقوامانتداراستیواقع

یشا نابود شود تصور دوربکد فیردن و ،یجنگیهالمین

نماجراباشد،یدرایویازتعلقاتمادیدنراویدلبرنشانه

فراموشن ینکاما مرگراوکم با حتا خللینیه اصلیز در

هدرکیمردمیعنیماجراینیآمد.شاهدانعیشنمیماجراپ

پاوهماندندویهاسال اسیخونوآتشدر اسنادیا رشدند،

نشهرهستند.یایانصادقماجراهایزندهوراو

انفجاریکخبرنگاردریآقایهالمیف
م مینابود خواننده حال ماندیشود!
روا انگهکیتگریبا با یهازهیتنها
جنگیماد منطقه یدر افتهیحضور

تتایانواقعیستدربیبودومعلومن
 .چهحدصادقوامانتداراست
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 سخن آخر:

 روا نمایتجنگشهریرماندر یهاشصحنهیو

بیفج در اما است موفق چگونگیع چرایان ییو

نرماندرصورتدقتنظرویماجرادرماندهاست.ا

تحقکنک و میاش اثریق به ارزشمندیتوانست

اثریتبد ازهپردکیلشود، هیگانگانعلیبتوطئهه

هاازرانبردارد.پسازگذشتسالیایانقالبنوپا

وطنانماازهمیهبهعلتشهادتبخشکع)یآنوقا

ناشدن شایفراموش ستهیاست(، بود آن هکتر

برخسندهینو افزودن با بهیمحترم مگو، اسرار

رکنک در شایهاشهیاش بپردازد. آوردنیآن د

رنبودامایانپذکوطدرزمانواقعهاماطالعاتمبس

 دلکحال به یه دیزمانفاصلهل ی، خطر ایگر

آنپرداختهیهاشهیدبهریوجودنداردبایتیحساس

شد.یم

 ا ارکرماجرا،یحوتفسیوتوضییانچرایه،بکنیبا

نویک نیرمان گیس بهره اما چنیریست نیاز

ارزشیمیاناتکام بر استنادیخیتاریهاتواند یو

مستندبهخواننده-یداستانیدوبهفرمیفزایرمانب

ارائهگردد.

 هک،بازهمالزمبودوهستیانیاتپاکحتابدونن

بازنگریا مورد رمان بازنوین قراریسیو مجدد

رد.یگ

 زمان نوکیتا یه ارائه با ما نهییارهاکسندگان

نگارشییامالیهاغلطیهحاوکیچندانقو یو

ازمطالعهدورم نند،تاکیفراواناست،خوانندهرا

برخکیزمان سطحیه دستانِ به باینویقلم س

ویمیابانیخ-یعشقیهارمان دانش زان

پایعمومیهاخواسته به تنزلیترنییرا حد ن

شیهرروزبهنسلامروز،کمیاند،مطمئنباشداده

د بایاز مکمطالعهروز، فاصله یگیتاب بهرد و

■ نترنتپناهخواهدبرد.یماهوارهوا
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 ؟!خوانند ینمچرا مردم ایران کتاب  
 «مهدیمیرابی»

 

اگرخواستیچیزیراپنهانکنی،الییککتاببگذاراین»

این«!خوانندینمملتکتاب زمانیکهاحمدشاملو جملهاز

بهطعنهدرموردعدم بهرانزدیمردمامطالعهمعروفرا تا

 یهاسالامروز، گذردیمسال این گویی مغزجملهو پر

تاثیریبراقشارجامعهومسئولیننکرد.واقعیتایناستکه

آن از مسئول غیر و مسئول ای عده بزرگکه معضلِ این

اندغافل گردنیکیدونهادانداخت؛هرکسیبهتوانینمرا

کسلسلهعواملسهمخوددراینآشفتگیسهیماستزیرای

متعددوزنجیرواروجودداردکهاینوضعیترابهوجودآورده

است.

هاعلتظرفیترفاهیواوضاعِمالیمعیشتیخانوارهایکیاز

ازمیانچندینعلتاست.رسیدنبهیکثباترفاهیِنسبی،

یااگرازکندیمکاالیکتابرابهسبدخریدخانوارهااضافه

افزایشقبلوجوددارد متأسفانهمردمدهدیمبودجهآنرا .

کشورماازسطحرفاهنسبیبرخوردارنیستند،جمعیتکشور

بینفاصلهبهلحاظمادیداراییکتناقضوناهمگونیاست

فقیروغنیزیاداستکارگرسادهایکهروزیسهشیفتکار

راتانانزنوبچهراتأمینکند،فرصتنمازخواندنکندیم

 دست کتابدهدیماز به فرصتی اینکه به رسد چه دیگر

ازطرف اگردرصدکمیازجمعیتیخواندناختصاصدهد.

کشورازرفاهنسبیبرخوردارباشندبازاینویژگیشرطالزم

استولیکافینیست.چراکهمطالعهوکتابخواندنبهدو

سرگرمی(1وباسوادشدنی(آگاه0:ردیگیمدلیلصورت

ولذتبردن،ممکناستعدهاینخواهندآگاهیومعلومات

مند عالقه ای سرگرمی چنین به یا افزایشدهند را خود

شخصیتواندیمنباشندبهدالیلذاتیواکتسابی،ذاتیکامالً

بهنوعتربیت،آموزشوقرارگرفتنتواندیمباشدواکتسابی

رتبطباشد.درشرایطفرهنگیومحیطیِمختلفم

مثل ای یافته توسعه و ثروتمند شهر نمونه عنوان به

 از کم و بیش اش مردم که خوبیهیبنبندرعباس مالی

 نشان تمایلچندانی کتابخواندن به دهندینمبرخوردارند

غیردرسی)یککتابفروشیمستقلیحتزیرادراینشهر

وجودندارد.(ودانشگاهی

 عدم و فرهنگی ناهمگونی هم یافتگی بهتوانیمتوسعه

ٔ  مهیضم که چرا کرد سنجاق باال وهااستانهمهعلت

شهرهایکشورازامکاناتآموزشیورفاهییکسانیبرخوردار

وشهرهاصرفاًبهدالیلیکههااستانبعضیازنبودهونیستند

شهرها این در فقیراند، شدت به نیست آن ذکر به مجاز

سایرفرهنگوسوادهمهمر با پیشرفترشدیهاشاخصاه

نخواهدکرد.طبیعیاستکهمیزانمطالعهدراینشهرهابه

علتمحرومماندنازامکاناترشدوتحصیالتکمباشد.اگر

یهادکه از درصد هفتاد تا شصت بین یهاروزنامهزاهدان

تهرانیااصفهانشصتیهادکهولیفرستندیمخودراپس

دیبارسانندیمخودرابهفروشیهاروزنامهازیاهفتاددرصد

نامرجستجوکرد.یعلتآنرادرهم

کمیتگراییوپایینبودنسطحسلیقهازدیگرمواردتوسعه

 که افرادی تعداد روز به روز خواهندیماست. ٔ  جرگهبه

خواهندیماینافرادنیامدهشودیمهنرمندانبپیوندندزیادتر

اگربتوانندآثارچاپکنند میلیونیچاپآثارخودرانهیهز،

بپردازندبرایانجاماینکاردیگرمانعیندارند.تعدادزیادیاز

بیمحتواکهارزشتازدنهمنداردتوسطاشخاصیهاکتاب

؛بخشدیگریدرقالبرسدیمحقیقیازاینطریقبهچاپ

هاانجمن با دولتی نهادهای فرهنگی بخش یهازهیانگو

رسدیممتفاوتوامتیازاتیکهبرایمجریانآنداردبهچاپ

یاد«ادبیاتمتوسطتوسعه»کهعباسمعروفیازآنبهعنوان

کندیم از هانیا. غیرهاسازمانگذشته نهادهایدولتیو و

دولتیکهماهیانهیافصلیاقدامبهنشرمطالبیباموضوعات

مرتبط موضوعات کنار در خودمختلف سازمانی فعالیت با

بسیاریازایندهندیمکمیتگراییرابسطتوسعه،کنندیم

مجالتبهعلتنداشتنهیئتتحریریهقویتانخوردهیازباله

طبیعتآسیبشودیم به بازیافترساندیمو وشودیمیا

 به چرخهدوباره بر پایینبودنسطحکیفیگرددیمباطل .

مشتریجذبنخ کاال کرد. مثلساکواهد یتابهم االهاکر

ساکمحصولاستیک رقابتبا پرتنوعویهدر رمحصوالتِ

خودیازرقبایسرگرمجنبهحداقلبهلحاظیمدرنامروز

.بهواقعاینرویهنهتنهاجمعیتکتابماندیمبهشدتعقب

خوانِکشورراافزایشنداردبلکهباعثشدسوادودرککتاب

ادرهمانسطحنزولبینافرادروبهسنبلوغباقیخوانیر

حاویمطالبزردیهارماننگهداردوبستریشدبرایرشد

اقشار میان در را خود متقاضیان که ادبی ارزش فاقد و

دبیرستانیِخیالپردازپیداکرد.نثرعقبافتادهازدرکاصلی

 سختی خود به نگارش در و مانده غافل ،هددینمادبیات
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بهاینناممیمجهانسومییهارمانراهاآنکهییهاکتاب

سومیاستوامکانرشدونمودرهارماندلیلکهجهاناین

 پیدا معنایآنکنندیمکشورهایجهانسوم اینحرفبه

پیش اینبرندیمنیستکهادبیاتکشورهایجهانسومرا .

محشناسنامههارمان شوندینمسوبادبیاتکشورهایخود

 به اینکشورها در خوبییهالیپتانسواسطهاما به موجود

.مثلکشورهایجهانسومکهازپایهواساسروندیمفروش

 این دارند پهارمانمشکل از فنییهم اشکاالت دارای

اندیفراوان ازهاآنعیبنیتریاساس، شکسته نثر از استفاده

عاتشبیهبههم،تکراریوغیرابتداتاانتهاست،دارایموضو

 معایبی چنین داشتن با میهارمانباور. فروشمؤدب. پور

 از تا هفت دارند کناریهارمانباالیی در رحیمی فهیمه

ثرییهارمان و احتجاب شازده پریهمچون جزء اغما در ا

 شمار به ایران های ترین ازندیآیمفروش گروه دو این .

ارزشهارمان لحاظ مقابلبه در داستانی صناعت و ادبی

فرانسه، مثل ادبیات مهد کشورهای در دارند. قرار یکدیگر

آمریکاوروسیهباچنینتناقضیمواجهنیستیم.

عواملعدم دیگر ممیزیاز و سانسور با گرانیکتابهمراه

چندانینداردچراکهریتأثکهالبتهندیآیممطالعهبهحساب

دکهقیمتکتابسربهفلکنزدهبودآمارتاپیشازسالنو

مطالعههمانیبودکههمینکاستیاآثارایرانیوخارجیکه

ازتیغسانسورعبور کیفیتمطلوبخودشرا دردهدیمبا

استقبالخوبیدهدیماینتیراژنشانشودیمتیراژکمتولید

رچههدهدیم.آمارهانشانردیگینمازآثارباکیفیتصورت

ازکشورهایجهاناولبهسمتکشورهایکمترتوسعهیافته

مطالعههمبهسرانهمیشویمسیاسینزدیکبستهوبافضای

یهاتنشوهامیتحر.گاهسیاستخارجه،شودیممراتبکم

براییکمدتطوالنیشیفت جامعهرا داخلیذهنیتمردمِ

سلیقدهدیم سویدیگریدخالتدر اوقاتبهسمتو و ه

نگرانیوشودیم.یکبخشفراغتکندیمفراغتمردمایجاد

خوانٔ  مشغله کتاب قشر حتی امنیت! و آینده از ذهنی

و اخبار و شود سیاسی بگذارد، کنار را کتاب است ممکن

زنکردناماکنعمومیبهیاطالعاتسیاسیرادنبالکند.تجه

 عدم و یهااستیسکتاب را درست بهتوانیمتشویقیِ

 مجلسوهاعلتفهرست فرهنگی کمیسیون از کرد. اضافه

وزارتارشادانتظارینیست،انتظارازبخشخصوصیوقشر

 تارودیمفرهیخته گرفته سطح باالترین از متاسفانه که

ازنیترنییپا یکی را معضل این که این جای به اش

کندجدیخودبداندوبرایحلآنگریبانچاکیهادغدغه

آلود گل آب این در ماهیگیری برای انداختن قالب پی در

زیادنسلجوانبهادبیاتداستانیواستقبالگرمعالقهاست.

آموزشیتنوراینبازارراحسابیگرمنگهیهاکالسازهاآن

است. انداخته تکاپو به را کاسبان و دالالن و داشته

نیایرانندارندایننویسندگانیکهجایگاهیدرادبیاتداستا

آثاربزرگانشدهکپینسخهاستادانفوتوفن.اندشدهروزها

واگرجزءداورانیکدهندیمخودآموزشیهاکالسراسر

 ادبیدر همباشندداستانشاگردیبرگزیدهZسطحجایزه

ازطرفدیگرعدهایشودیم کهباجبیشتریپرداختکند.

پ سوندناشربرایچاپیکرمانطلبداللکاغذوکتاببا

.کنندیمآنمؤلفمبلغسیتاچهلمیلیوناز

آلودبسترغبار

زمینهایستبرایرشدایناشخاص

هرکسسازشدلفریبتربود

خواهانخامبیشتریخواهدداشت.

 قشر که شهرتاشختهیفرهکشوری به توهمِ دارِ و درگیر

رسیدنبهاینهدفبهباجورسیدندرعالمهنراستوبرای

بهشودیمپارتیمتوسل مجموعهداستانخودرا رمانیا تا

 اقشار تفکرشاز برساند، منجالبیتانتهمقام در که جامعه

ندارد نوشتنهم و خواندن سواد و زند می پا دستو فقر

ا صحت برای مثال بهترین است. تر تعطیلییپایین ادعا ن

چندیریگلشزهیجا رادر رمانی ناداوری با پیشبود سال

برگزیدندوچندیبعدمعلومشدکهبیعدالتیصورتگرفته

این دائم عضو که نویسندگانبرجسته تعدادیاز ایام همان

جمعی دسته نداشتند نقشی داوری در ولی بودند جایزه

گلش جایزه سال دو دادند. موضوعیاستعفاء این بخاطر ری

تعطیلشد.

گسستگیدرفرهنگوتوسعهباعثشدهقشرکتابشکافو

 زندگی شهری هر در کشور این کالن)کندیمخوان از

برای(شهراشنیترافتادهشهراشگرفتهتاعقبافتادهودور

تهیهکتابمطلوبِخودعازمپایتختشود.

مشخصشد شمردیم بر که دالیلی جنسمانبا جوره همه

متاسفانه ما استکشور بههاستعاملاینهمهدرگیرجور

 از معجونی با ما دیگر حالهاتیمحدودتعبیر ایم، مواجه

ف این از جمعیتیفرضبگیرید از درصد چند توانندیملتر

■ عبورکنندتافرصتخودرابهمطالعهاختصاصدهند.
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 تبیین مرگ هدایت  

 «ایرانقرزمآرایعلیرضا»



بسماهللالرحمانالرحیم

یس(11آیه)ممنقولربرحیمسال

.برآنانازخدایمهربانسالموتحیترسانند

سویهاصلیهرگفتمانیسویهخاصخودرادارد!دراینجا

تقابلمعروفو کهامروزهماشودیمخالصهیاناخواستهدر

،میشناسیمآنرابهنامعجیبسنتومدرنیتهالبتهدرایران

امرانمایندهسنتوهدایترانمایندهاگربهشکلسطحیخی

ناگفتهپیداستکه ایرانیبدانیم! مدرنیته

دریبندمیتقس بحث بدون چنینی این

تاریخیسنتآنهمدرمعناییهانهیزم

حوزهعظیمسنت)جهانکالسیکباابعاد

 سو دیگر از و پنهانش( و یهانهیزمپیدا

 مدرنیته سیاسی ایرانیبندمیناجتماعی

 چقدر وارداتیاست، تماماً بانهیفرعوامکه بیچندمدسته، و

هوایتاریخیسنتتنفس در ایرانهنوز جامعه است! مایه

فرایندکندیم به اتکا بدون نیز آن وارداتی مدرنیته و

مدرنیزاسیونحقیقیوبرخاستهازاعماقجامعهودرگیردر

نقالبمشروطهبومیآنمانندسرابیاستکهازایهافرهنگ

بالکردهاست.یهاابانیبتابهامروزماراسرگردان

خیامیکیازدوسوژهمهمگفتمانحاکمبرنوشتاراست.

اصلیمقاله کالبدشکافیموضوع حد در مقدار چه تا آیا اما

 یشیاندمرگیعنی کثیراالبعادینیبجهان، شخصیت این

شده واقع بازخوانی مورد فرزانه و آوردناعجوبه است؟

ویارباعیاتاوبسیارضروریهاترانهمصادیقوشاهدازمیان

استچراکهدروهلهاولباآثاراوبیشترسروکارداریم.

الزمیشیاندمرگبرایمثالجهتتبین آثارخیامآیا در

ایران عظیمسنتدر اصلیحوزه کالبد وضرورینیستکه

کلیاماروشنیهاسرفصلواکاویشود؟منظورنظرمدرحد

درهرچهارچوبییکیازارکانیشیاندمرگکهمیدانیمگر!

مولوی، حافظ، است! ایرانی سنت عرفانی و معرفتی مهم

اصلی شاکله ایرانی، تصوف و عرفان قامت تمامِ شمسو...

... و ادبیاتفارسی پایه یشیاندمرگبر یایشیاندعاقبتیا

اینجهتنوعوجنسازاستواراستو....وصلواتحادبایار

.شودیمخیامروشنیشیاندمرگعقیده

هدایتخواهوناخواهمتعلقبهدورانیازتاریخمعاصرایران

ابتداییمدرنیتهوارداتیآرامآرامدرایرانیهابارقهاستکه

!هدایتجزءاولینگروهازدانشجویانیبودکردیمخودنمایی

ازمدرنیتهشدنفربهرانپهلویاولجهتتحصیلوکهدردو

 اعزام اروپا کسانیشودیمبه بودند بینایندانشجویان در .

 هشترودی، محسن بقاییاصغریعلچون مظفر سروش،

واردات انسانی عامل از هدایتجزیی واقع در ... و کرمانی

 شمار به ایران به زیربنایدیآیممدرنیته و روبنا تجربه .

درنیتهدراروپاآنهمدرفرانسهیکیازمراکزاصلیفورانآنم

 ...یهادورهدر متأخرتر و اینمتأخر با

 یشیاندمرگدیدگاه هدایت کامالًًصادق

 بر غربییهاهیسومبتنی مدرنیته اصلی

و فردیت انسانی، تنهایی هست! و بوده

تایهاتجربه زمین که ناشناخته و جدید

پیشین با آسمان انسانی گذشته و به)ه

معنایاخصهمانسنت(منافاتدارد!

 کلیشیاندمرگپس به و ذات به اعجوبه، دو هر این

انسانیشرقیمتفاوتازهماستجزاینکههدایتدرهرحال

وایرانیویدککشسنتخوددرهمهحالبودهوخیامنیز

حضوربهطبعجزءاینسنتوهماینکهادبیاتپلاصلیاین

و استیعنیخیامشاعر ذهنیتشخصیهدایتبوده در او

نویس!هدایتقصه

 کهشودینمهدایترا نوع، هر آثاریاز صرفمطالعه به

 و او بهاندنوشتهاشیزندگدرباره نزدیک او کرد. تحلیل ،

آثاراودرحوزهادبیاتداستانیجایگاهویژهو روزگارماست!

ادبیاتایران موردمشخصیدر آثاریکهشما وجهاندارد.

 قرار ودیادادهاستفاده بهارلویان و اسماعیلی و کاتوزیان از

بزرگ خاطرات همچون آثاری تا پور اسحاق و جمشیدی

 فرزانه، خاطراتمصطفی شهیدیهانامهعلوی، حسن دکتر

سایهیک داستانیکروحدکترسیروسشمیسا، تا نورایی،

کتابصادقهدایتمحمودکتیرائیو...روحصادقهمایونی،

همهوهمهفقطیکرویهسکهاست.هدایتدرزمانحیات

بهدالیلیکهحداقلبرایشخصمنروشناستبسیاردرون

وپنهانکاربودهاستحاال اگرازیهاکتابگرا مورداشاره

 حتی و او دوستان رشتهنیتریمیصمسوی به او دوستان

آمده در تحریر زوایایتاریکزندگیادبیوتواندیمچگونه

فکریاورابدونقضاوتشرحکنند!

هدایتخواهوناخواهمتعلقبهدورانی
که است ایران معاصر تاریخ از

وارداتییهابارقه مدرنیته ابتدایی
 !کردیمآرامآرامدرایرانخودنمایی



 

 2314 ماه آبان|چوکماهناهم ادبیات داستانی |شصت وسوم شماره 11

رنج مادرزادی بیماری نوعی از هدایت صادق دالیل: اما

دارایبردیم یعنی بود. ِافمنه او ژنتیکی! اختالل نوعی .

اینخصیصه او اطرافیان و دوستان از خیلی زنانه! روحیات

جنس انحراف را او مادرزادی تلقی اصطالحاندکردهی در و

!!!مستقیمیاغیرمستقیم!اندکردههدایتراهمجنسگرامعرفی

اوبههمیندلیلبازنانمشکلداشت.ضدزننبودبلکهدر

یکیازدالیلخودکشیاول زناندچارمشکلبود. ارتباطبا

و بود دلیل همین به پاریسنیز در جوانی در او وناموفق

ترزاخودکشیکردهبود!اشمعشوقهبخاطرخالصهاینکه

در و ایندنیا حضورشدر تولدشو مقصر مادرشرا او

وضعیتیاخانواده سیاسی اجتماعی موقعیت لحاظ از که

!خاندانهدایتدانستیمآشکاریداشت،

سیاسیجامعهایرانیهاخاندانازمعدود

در که بود پهلوی و قاجار دوران در

پرد روی کشورسیاست پرده پشت و ه

داشتند. غیرمستقیم و مستقیم دخالت

پدرانشهمهوزیرووکیلبودنددردوران

در هدایت نظر از خانواده این سهم پهلوی! اوایل تا قاجار

بانفوذنبود!اینیهاخانوادهبدبختیمردمایرانکمترازدیگر

واسفندماهآن0114رویهتاملیشدنصنعتنفتدرسال

س آرا رزم سپهبد داشت. ادامه وقت(ریوز)نخستال

شودیمترور0114اسفند02شوهرخواهرهدایتبودکهدر

 یعنی بعد چندی با14و نفت صنعت سال همان اسفند

 ملی وقت، مجلس شودیمتصویب 11و در بعد 04روز

 سال 0111فروردین خودکشی پاریس در !کندیمهدایت

عجیباستنه!

یشازجنگجهانیدومفرانسهواروپارادیدهوهدایتپ

وازسوییداندیمخودراوامدارفرهنگاینکشوروآنقاره

بخوبی هم را ایران مردم بدبختی در اروپایی دول سهم

.علیالخصوصفرانسهو...داندیم

ایران اشغال جنگ، از بعد و اروپایجنگزده و فرانسه

متوجههستیدکههمهایندانمینم..بوسلیهقوایمتفقینو.

آوردهیممواردچهیاسعظیمیبرپیکرهوجودیهدایتوارد

مدرنیشیاندمرگواگراضافهکنیدهمانمبحثمدرنیتهو

راو....

و تأثیر و هندوستان به سفرهدایت پیرامون دیگر نکته

سفر علت وهندوئیسم! بودیسم از هدایت احتمالی تأثرات

جنبههدای اینسفر، بعداز تألیفیاو آثار تبههندبهگواه

تحقیقاتدر تکمیلوانتشاربوفکور، تحقیقیداشتهاست.

اثر،یهانهیزم این بر داخل اسطوروی و آئینی مختلف

آموختنزبانپهلویازبهرامگورانگلساریااززرتشتیانپارسی

 انتشار و ترجمه بوده! نیز موبد که هند چونمقیم آثاری

گزارشگمانشکن،کارنامهاردشیرپاپکان،زندوهومنیسن

پان مفرطهدایتبه عالقه است. آموزشی ایندوره حاصل

آریایسموایرانباستانباتوجهبهزمانسفراوبههند،شروع

سالمقارن4یعنی0104تا0112تألیفبوفکورازسال

،گراباستانشکیالتایران،احزابوتهاباشگاهاستباتشکیل

ایرانجوان باشگاه هدایتعضو ..... و گرا جوان)آریا باشگاه

 آن کوران در عقایدهاسالآریایی( بیشتر او است. بوده

وعلتتنفراوازاسالمومسلمانینیززرتشتیداشتهتابودایی

ریشهدراعرابوحملهآنانبهایرانوازبینرفتنامپراطوری

گایرانیداشته!کهحاصلترواشذهنبزر

وخیالآقایانمورختاریخسازآنعصرو

کمیپیشازآنبوده!

همهاینتعلقاتباریشهوتباراو،قجر

ترک اقوامآلتاییو ریشهدر و قجرزاده و

داشتهمنافاتداشتهامافراموشنکنیمکه

و عربی نامی داشته مشکل هم خود نام با حتی هدایت

سالمی!سفرنامهاصفهاننصفجهاناودراینمواردرهگشاا

است.

یا است سنت عظیم حوزه به متعلق باشد چه هر خیام

گفتمانحاکمبرحوزهسنتالاقلاز همانجهانکالسیک!

قرنسوموچهارمبهبعداشراقیوشهودیاست.اینتصادف

هخودترجمهآثاریونانیبهعربیک)نیستکهنهضتترجمه

(نیزدرایندوقرنبهاوجخودرسیدهاندداشتهاصلمصری

ومنجربهایجادفضایتقابلیشده!ابنسینابهوسلیهغزالی

وکارماندینموبعدهاخودغزالینیزدرامانشودیمتکفیر

شهابکشدیماوهمبهحاشیه قرنبعدیشیخشهید، در !

نیزبهنامتکف دررسانندیمیربهشهادتالدینسهرودیرا !

میانهایندوقرنخیامسربرآورده!خیامیکههمهاورابه

:جبرومقابلهورباعیات!شاسندیمدونشانه

جبرومقابلهریشهدرهندسهداردودرکلمتعلقبهعلم

هم موسیقی بوده! هم منجم خیام ریاضیات! است! حساب

دانستهیم کنیم دقت کمی اگر آئینیهانشانهمیتوانیم!

و نجوم خدای هرمس ببنیم! خیام در را هرمسی بزرگ

ریاضیات،موسیقیوحکمت،فلسفهوعلومسری!

ترجمه نهضت اوج شاهد چهارم و سوم قرون در گفتیم

هرمس نه! زبانعربی! یونانیبه آثار نهضتترجمه هستیم.

ندهیونانینیست!موطنعلومهرمسیمصراست.هرمسساز

هرمس!یونانبهواسطهشخصافالطونکه-اهراماست.هرم

شرامقصرتولدشوحضورشاومادر
 در و دنیا این ازیاخانوادهدر که

سیاسی اجتماعی موقعیت لحاظ
 !دانستیموضعیتآشکاریداشت،
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متنآثارهرمسیراباخودبهیونانبردهذاتگفتگوییوهم

سرنختأثیرخیامدرحسابوریاضی،)بااینعلومآشناشد!

هندسهوجبرومقابلهازهرمسراازاینجابگیرد(

اماآئینهرمسیکرکنرکیندارد:زمان!

بطهزمانبامرگدرکارنامهادبیفکریخیامبهصورترا

آن جبریودهریتسلسلو را نیست.اندخواندهگونهکهاو

کهنهفقطهدایتکهبلکهکسانیهمچوندیکنیمتصدیق

علیمیرفطرسو....درکارهمراهساختنخیاموکسانیچون

مرااوبانظریاتشخصیخوداستادند!همیناستکهماخیا

 دیگرانشناختهو دیدگاه و نظر موردمیارفتهیپذبا ایندر ،

خودصادقهدایتنیزصادقاستکهبداناشارهرفت.

رو ماجرا: اصل حکیمااما سوی از مرگ مستقیم یت

عمرخیامدرهمهچیز!اینکههمهچیزالجرمپایانیداردمسلم

هم فعلِ در زمانحالو اینکهدر اما بدیهیاست! هچیز،و

مستقیماً،دیدنمسئلهدیگریاست.ازنظرهاآنمرگرادر

یا رباعیات در بارز مثال کرده! احاطه را ما مرگ خیام

ازیهاترانه اعم تمامیمتعلقاتآن خاکو همانعنصر او

و....وهرآنچیزکهبهخاکباز کوزه، !دقتگرددیمگلِ،

 خانه در اتاقتانو در جنسآجرهایخانه،دیانشستهکنید! .

اجزای و خانگی لوازم جنسهمه و... کاشی سرامیک، گچ،

 یا واسطه با خانه خاکدرواسطهیبداخلی زیر خاکو با

ارتباطاست.مبلباچوبودرخت،پارچهبانخوالیافنخی

گوشتو حیواناتحالل با پالستیکی و یهافراوردهنفتو

پل نایلون، )پالستیک، ونفتی قاشق از اعم فلزات )... و یمر

ازجنس .... قابلهوگازوشیرحماموآشپزخانهو چنگالو

هذا..!یعلقسمعدنیمدفون!درخاکویهایکان

دیددینیبیم همه ما اکناف و اطراف در تبدل و تغییر

مرگاحاطهشدهوهرگونهتغییرو حیاتبا دارد! خیامیرا

نیستشدن هستو آنبهایناتفاقتبدل، از گذر در ... و

.افتدیم

امر همین به نیز کریم قرآن یسدر سوره پایانی آیات

 بشو، انسانی،شودیمتأکیددارد: الزمهشدنچیزیدردنیا !

ممکننداشتهباشدتابا ایناستکهآنچیزنباشدووجودِ

امرالهییعنیشو،شدناتفاقبیفتدیعنیعملشدنهمان

دناست!دوتادریکی!یعنیعملبهوجودآمدنچیزیباش

خودآنچیزیکیاستالبتهدرمعنایالهی!

!بردیمعملانسانیباواسطهوفرایندپذیراستپسزمان

 واجبپیدا محسوسو حضور زمان عملکندیمیعنی اما .

الهیموکولبهزماننیستچراکهزماننیزدرنسبتانسانی

تنهخالق!مخلوقاس

ازدیدگاهدیگروباتوجهبهعنصرزمان،درحالیکهمرگ

اعمال بودن فرایندپذیر به توجه با نیز ما کرده احاطه را ما

در یعنی حرکتیم! در مرگ سوی به زمان گذر در انسانی

چنبرهمرگوبامرگبهسویمرگدرحرکتیم!پسدراین

همچونهدایتشیاندمرگمعناخیام درطلبشیاندرگم،

مرگنبودهبلکهبهدنبالتبینمرگبوده!

آئین پیرامون عمیق مطالعه به را شما بازهم پایان در

دعوتهرمس) ارکانکنمیمهرمتیکا( از تناسخیکیدیگر .

ثانویهاینآئیناستکهبعدهادریونان،ایران،شبهقارههند،

ت.البتهدراینجنوبشرقآسیا،بودیسمو...مطرحشدهاس

نیزهستکهخودشمابایددرخصوصآنییهاتفاوتمیان

تحقیقکنید.

:دیگویمهرمس

حرکتبهسوی)زمانبرایآدمیانیکعنصرمخرباست

مرگ(

:دیگویمودوباره

تولدشروعزندگینیست!

فقطشروعیکهشیاریفردیاست!

رفتنبهجایگاهیدیگر،مرگنیست!

یبرآنهشیاریاست!تنهاپایان

یهایراواینکهدرتحلیلشخصیتادبیهدایتدستآخر

هدایت خودِ بوفکور، روایاتداستانیبخصوصدر در را او

 راویخودمؤلفنیست! ادبیات، در درخصوصاًفرضنکنیم.

نیز مؤلف مرگ نظریه به قائل که مدرن داستانی ادبیات

 کار تحقیقدرجنبه تحلیلو صادقهدایتیاحرفههست.

 و ادبی نقد در دقیق رایهایتئورمطالعه مختلف ادبی

■ .طلبدیم
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 «دکتر جالل خالقی مطلق»گزارش همایش نکوداشت   

«شهنازعرشاکمل»
 

سازماننظامیارکاوشانباهمیسیزخدماتروانشناسکمر

تارککیپزش در یشور در یتفرهنگکحریکخدهممهرماه

برگزاراقدام عنوانیشیهمایبه نیمعرف»با وداشتاثرکو

نیرد.دراکیاوکازمنظرروان«یرانیدهحوزهفرهنگایبرگز

یهما کش سهراب»تاب و رستم د«داستان استاد ترکاثر

معرفیخالق سخنرانیمطلق دیپیهایو از آن دگاهیرامون

روانشناسیاوکروان ادبی، گفتنیاتایو شد. تاداستاسیراد

ازیزبانچندبرنامهفرهنگیرانمیبهایمطلقدرسفریخالق

بود.کشاهنامهدرموزهملیشناسجملهنسخه

خالق ادیاستاد از بان،یمطلق

رانیپژوهانومحققانبرجستهاشاهنامه

 کاست سال از دانش0111ه دهکدر

بهیشناسشرق هامبورگ دانشگاه

اسهنهحمیسدرزمیق،تتبعوتدریتحق

مشغولاست.یشناسرانیوا

مهم یتراز تصحیایارهاکن حیشان

هازکدفتراست0دریشاهنامهفردوس

22یهاسال ن02تا زکوریویدر ارشاطریرنظراحسانیو

 خالقیانتشار یافت. علمیکیمطلق تصحیتریاز یهاحین

بهجامعهادب اوکمیرانتقدیایشاهنامهرا اثر در است. رده

یعلمیهاازروشیشاهنامهباتأسیهاسینوندستیترهنک

جد تصحیو شدهید مقابله هم با متون شاهنامهح دوره اند.

یخالق سال همتبن01در یبه دریاسالمالمعارفدائرهاد

تجد خالقیتهران شد. چاپ عضوید حاضر حال در مطلق

بکیأتعلمیه فردوسیالمللنینگره شاهنامه ست.ایهزاره

عضویهمچن هین امنایت فردوسیبنیأت دیاد گریاز

خ،یشازصدمقالهونقددربارهتاریاوست.اوبیهاتیمسوول

ادب و ایفرهنگ یات ادبخصوصاًران و شاهنامه حوزه در

یحماس راهگشاکدارد عالقهیه و درپژوهشگران مندان

ناثرسترگاست.یشناختا

اوانهآثارکنقدروانیهابرنامهیهبهبرگزارکاوشانیادسیبن

درایمیوداستانیینمایس زیبرانگنیتتحسکنحریپردازد،

روانشناس پژوهشگرانحوزه ادبیاستادانو گردهمیو اترا

اصل موضوع و»تابکیشمعرفیهمایآورد. رستم داستان
شگفتاریهدرپکمطلقبودیترجاللخالقکبهقلمد«سهراب

شناسانهاشارهشدهاست.نبهمباحثروانآیاصفحه11

جداگانهویتابکمطلقداستانرستموسهرابرادریخالق

پ ردهاست.کتابکنوتوسطنشرسخنروانهبازاریشیرایبا

ویاوکهازمنظرروانکشودیدهمیدیناثرمطالبیدرمقدمها

روایروانشناس نقل است. توجه گوناگونیهاتیدرخور

داستانموض به توجه با پسر و جنگپدر ویحماسیهاوع

موضوعاتایهاافسانه معتقدینپیجهاناز او است. شگفتار

،یرلندی،ایتآلمانیچهاررواصرفاًهاتینروایانایاستازم

شههستند.یریکیبههمشباهتدارندودارایرانیوایروس

ا بر پیعالوه تعلشین بخش نیگفتار، یقات ودداشتایز ها

یحاتخوبیتوض درکدارد خواننده به ه

مکدر مدد داستان دریبهتر او رساند.

بدل دستنسخه از ژوزفینوها سن س

یهبراکیسینوردهاست؛دستکاستفاده

اول ایبار در ین به اثر شدهکن گرفته ار

است.

ورباکشمذیههماکجالبتوجهاست

اتویمتفاوتشباادبیوجودحوزهتخصص

خوب به ارزیهاجنبهیحماسه، مورد را قراریابیمختلفاثر

بانهو...یاوانه،نسخهشناسانهادکگوناگونروانیهادادووجهه

شگذاشتهشد.یهابهنمایاثردرقالبسخنران

علکد زالیتر پزشی)ریرضا نظام سازمان وکیاست

افتتاحیمتخصصجراح سخنران اعصاب( و همایمغز شیه

نزبانورواندرشاهنامهیود.اهمسخناناودربارهارتباطبب

ن و ایبود فردوسکنیز نظر تندرستیه موازیدرباره نیبا

توانبهیگرمباحثاومیند.ازدکیمطابقتمیبهداشتجهان

بابپا پزشیاولیهاهیسخنانشدر اکیه یدر رد.کراناشاره

زالکد جایهمچنیتر برنامه از سیتصوینیگزین مرغیر

بهجاککیعنواننمادپزشبه لوگویشور در خبریمار شفا

س او نظر از پزشیداد. مشاور کیمرغ زاکاست در مانیه

بهعهدهداشتوازایفههوشبرینهوظیتهم وینرویاورا

ا به توجه ایبا میرانینسند، هوشبریتوانپیانرا دریشرو

سیدن آن بر عالوه دانست. یا برایضمادمرغ میترمیرا

بامنقارشخونماندهیندوحتکیزمینهتجویتهمیهازخم

ب او جراحت از میرا تخلکیرون درستمثل عفونت.یشد. ه

درارتباطاست.کیباپزشیمرغبهنوعیپسس

خالق ادیاستاد از بان،یمطلق
رانیپژوهانومحققانبرجستهاشاهنامه
 کاست سال از دانش0111ه دهکدر
بهیشناسشرق هامبورگ دانشگاه
تدریتحق و تتبع زمیق، در نهیس

 مشغولاست.یشناسرانیحماسهوا
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اوک،روانینمجتهدیترحسک،دیترزالکدیپسازسخنران

یهاادنوشتهیبربنیانریایشناساوانهبهاسطورهکروانیبانگاه

اوازاسطورهیخویرادسخنرانیبهایترخالقکد شپرداخت.

پک یعمیوندیه با اروانق و گفت سخن دارد هکنیانسان

دیگویمیدرونروانیهادازاسطورهیفرو ازیترمجتهدکد.

اسطوره مردمیانگاه خالقو پیشناسانه در شگفتاریمطلق

یوجوتابجستکنیدرایهخالقکنیرد؛اکادیورکتابمذک

داندیپمیدوعقدهادیپدرتوسطپسررابرخالفنظراتفرو

عق یو دارد اکده در یه مسأله قصه، ساست.کبرعکامالًن

ریاوبهتصویهمادربراکاستینیسهراببهدنبالپدرنماد

یشک است. آرمانیعنیده نمادیپدر یتواندحتیهمکینیو

یند.سهرابدچارنوعکفایاینیپدرعیکازیترنقشمهم

خشمومهرنسبتبهپدراست.

 برتومهرآوردیدلمنهم

آبشرممبهچهرآوردیهم

مجتهدکد بحثیتر از ادامه در

متفیشکپسر درکیدیرانپستفروکو ه

گفتهیا انباره سخنراند؛ اکنیاند، نیهدر

مکدوحاگفتماناربابانهوجودداریشکپسر

پسرکیک) جنگبا به مجبور را پدر اووس(

جنگکیم کیند؛ به فرزندکه شدن شته

ایم در تجربهیانجامد. قصه قیعمیهان

یاافتد؛تجربهیخوانندهمتناتفاقمیبرایاحساس–یعاطف

قرنک ته مکهاست اشیرار داستان خواندن با و درکشود

زند.یچشمخوانندهحلقهم

 تاناستپرآبچشمداسیکی

دبهخشمیازرستمآکدلناز

مجتهد اعتقاد سهرابرستمواقعیبه آرمانی، پدر با یرا

ند:کیدمیخودتهد

 نمنکیبخواهدهمازتوپدر

نمنیاستبالکهخاکنددیچوب

پا بالندگیمجتهدیانیسخنان ویحول شعر و اسطوره

نجامد.اوسخنانشایمیروانآدمیدگیهبهبالکفرهنگبود

انبرد.یلازشاعرانوپژوهشگرانبهپایراباتجل

مهدکد دیماحوزیتر دارنده ادبکیپزشیتراک، اتیو

ازنظراوداستانرستموسهرابیگرسخنرانهماید شبود.

تراژیباتریز پدریدنیکنقصه روابط او پسریاست. دریو

دارا را باالیشاهنامه ایفرداند.یمییبسامد و /یدون رج

ار/رستموسهراب.یاووش/گشتاسبواسفندیاووسوسکیک

ا در او اعتقاد قصهیبه ن در پدران پسرانکها شدن شته

نیتقصیب برایر فریستند. تقسیمثال در بیدون ارث نیم

رعا اکیتنمیفرزندانعدالترا نیبیبزرگیندشمنیندو

شود.یرجمیشتهشدناکهمنجربهکآوردیپسرانبهوجودم

ا قصهکنیجالب اغلب در پسرانه کیها مکه شوند،یشته

یفرزندان کدارند باالخره براکیه گرفت. خواهند را پدر ین

استیاووشراگرفت.البتهگفتنیهانتقامسکخسروکیمثال

برعک رستم مذکه شاهان خودکس دست به را فرزند ور

گوکیم جاکییشد. فرزند میانقربیه دیگیرا ترکرد.

پیماحوز از سخنانش ادامه خالقشیدر دریگفتار مطلق

یهاتیتابنامبردهسخنراندونظراستادرادررابطهبارواک

آلمانیرلندیا هبهقصهرستموسهرابشباهتکیوروسی،

،پدریرانیوایرلندیایهاهدرداستانکنیردواکانیدارند،ب

نم را اشنایپسر آندلینشایسد. به لید

 پدرکباشد ندارد تحمل بشر آگاهانهیه

ماحوز بزند. پایدستبهقتلپسر انیدر

ا به اشاره کنیبا خالقکه مطلقیتاب

دشواریاریبس حلیایهایاز را قصه ن

زبایاستونیارمعتبریردهومرجعبسک

پ یشنهاداتیارائه به سخنانکراجع تاب،

ارد.اندیشراپایخو

جاللکد یالدتر دیزازکن گریاز

ریدغدیعیکسخنرانانمدعوبود.اوباتبر

 آکخم با را سخنخود بود، جشنمهرگان با مقارن نییه

ترکهماوردنوروزدانست.دیردوآنراجشنکمهرگانآغاز

پیزازک سیاز پزشیوند با اکیمرغ و گفت درکنیسخن ه

ایهاداد)ازبخشیوند سخنرفتهکیزسهگونهپزشاوستا(

ا به توجه با تارکنیاست. سرایه نامشخصاستیخ شاوستا

ی)ب 2111ن م211تا از مسیقبل پزشیالد اکیح( رانیدر

اردک(،یینایسکی)پزشکیپزشاهیندارد.گیریبسدیخیتار

پزشی)جراحکیپزش و گونهکی)روانپزشینیبالکی( سه )

رانهستند.یایپزشگ

سخنینیبالکیازپزشیزازکیبندمینتقسیانایپسازب

کی،معادلپزشیوپهلوییاوستایاهواژهیگفتوآنرابرپا

ینامییمانترا کسد. بالیمانتراپزشک بر که یماربیناست

.یدرابگشایمارذهنبیهاتاگرهگفتهینشستهوبااوسخنم

درلغتبهمعن اثرگذاراستیکسخننیمانترا یادکهازو

ازخودآگاهبهناخودآگاهگذریعنیرسد؛یوبهنهادمگذردیم

ی)بخشدادیدروندیپزشکگونهینازای.بهگفتهکزازکندیم

اوستا( پایاداز در او است. نمونهیانشده دو سخنانشاز

رفتارزالبابهمنیکیدرشاهنامهسخنگفت؛یرفتارشناس

ویاازنگاهاسطورهیترمجتهدکد
خالقمردم دریشناسانه مطلق

یپ مذکشگفتار کتاب یور رد؛کاد
خالقکنیا ایه یدر تابکن

رایوجوجست پسر توسط پدر
پیدوعقدهادیبرخالفنظراتفرو

عقیم و یداند دارد اکده در نیه
 ساست.کبرعالًکامقصه،مسأله
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اسفند درنهایارپسر سپحرمتییبتیکه شاهنامهیدمویبا

م بهمنزلخوکندیرفتار را زالاو تاکندیدعوتمیشاما

د بازگردد. شکار از یزنیگریرستم در رستم گاهرخرفتار

ناشااستیاراسفند رفتار اعتراضبه دربارهیاراسفندیستو

است.یمنیاهریادعوتاوبهنشستندرسمتچپکهنشانه

ازدرفتاریکزاز یاربسیرفتاریروانشناسیدزالورستمرا

.داندیمیدهسنج

یسخنرانینآخریشهمایاصلیهمانمطلق،میخالقدکتر

پسازسخنانوتعارفاتمعمول،بهسراغیکرد.خالقیرادراا

رفت.اوابتداازشاهنامهسخنگفتوازارزشآنویفردوس

رایامهکهخودعمروتتبعدرشاهنیقکارتحقیدشواریزن

کهشکوهوکردیهتشبیشاهنامهرابهجنگلی.خالقطلبدیم

پژوهندهیاربسیمنهه و وحشتدارد به آغاز در را اش

یببهاعتقاداوادی،شناس.درارتباطبامبحثرواناندازدیم

روانشناستواندینم جوانب به توجه روانکاویبا ازیو

علم ینایاصطالحات ارشته ببرد. متخصصیفهوظیننام

اد اثریشناسروانعمومیبهجنبهتواندیمصرفاًیباستو

.توجهداشتهباشد

درادامهسخنانشازحماسهگفتکهبرخالفشعرخالقی

توصی،تغزل همه پیفاتبرونگراستو یاتواقعیرامونآندر

حماسهچرخدیم اگر توصیشبیا. به اندازه یاتدرونیفاز

عبپر از و جنبشروینیاتدازد در و شود آنیدادهایدور

ماجراهاید،آیدپدیکند شرح در اگر نقصاست. یدچار

ناتمامیفازحددرتوصیشبیزنعینی ناقصو درنگکند،

ا بسیفاتتوصگونهیناست. شاهنامه ایاردر و است ینکم

د بر آن تفوق حماسیگرجنبه ویآثار نامهگرشاسبیژهبه

.استیاسد

اپس خالقیناز حکیبحث، بحث فردوسیمبه یبودن

اندینشکهاهلبیمیحک؛اشارهکرد اگرچهبهیشهو است،

فیواقعیمعن و عارف .یستنیلسوفکلمه بهدر او ادامه

دستییرهچ،اشارهکردیزنیدرشعرتغزلیفردوسدستییرهچ

ن نولدکه یزکه را اشخاصداستاکندیمدییتأآن اویهان.

د حماسهیگربرخالف نصرفاًها جنگ ازیستنداهل بلکه

یلیادمثالدرایبرخوردارند.برایزنیشهواندینشاحساسوب

اد یسهو پهلوان اندصرفاًهومر استنه دریشهاهلرزم اما

هردو پهلواناز بهرههانیایشاهنامه او زورصرفاًمنداست.

.ریزدیواشکمشودیعاشقمدارد.یزنداردبلکهاحساسن

یتوفردیتشخصیمبهترسیاریتوجهبسیفردوسینهمچن

چن و داستاندارد اشخاصیسازمنشینافراد کاوشدر از

یبهروانکاوتوانیروستکهمین.ازاماندمیداستانبرکنارن

.درشاهنامهپرداخت

بخالقی ادامه نمونهیاندر که دربارهیاریبسیهاکرد

میروانکاو شاهنامه کاوشروانیبرایافت؛توانیدر مثال

وستمگرکهیدهستمدرستمدیروانریتأثیفضحاکوتوص

کهکاوهیزمانید؛دتوانیمینهدرداستانضحاکوکاوهبع

رود.یمکفرزندانبهدربارضحاازکشتهشدنینخشمگ

نامورپاسخآوردزودکی

نوددشیایبیهازمنشگفتک

دیاوهآمدزدرگهپدکهچونک

دیدوگوشمنآوازاوراشن

ازآهنبرستیوهگفتکیکیواندرستیانمنواوازایم

ا حدیدر به ستم یرسینجا ستمدکده )یه دکده گریاوه(

بههیهمهعظمتوه نباعثیردوایگیچمیبتستمگررا

میبرایعظمت یاو ضحاکشود حکه به یرا .کندافیمرت

اوهقرارداردوکناووینبیآهنیواریشددیاندیهمکیطور

وقت دسترساست. از دور سرشمیستمدیاو بر وبد،کیده

بل ترحم سبب به نه دلکستمگر به حسیه او از هراس ل

ندضربهبردلاوست.کیم

خالقکد بخشیتر خواندن خویبا مقاله بابیاز در ش

ن و قدردانیحماسه بریز هماکگزاراز سخنانینندگان شبه

فرجامیشپایخو برنامه داد. اجرایان بهیقیموسین، زنده

آوازه یاتیابیخوانهمراه بود شاهنامه غناکاز بر برنامهیه

افزود.

همایچنیخالیجا برنامهشین و دریارشتهانیمیهاها

خالیرانبسیا ایار موسسهسیاستو ارزنده اوشانیناقدام

خدمتکشیهبکییهاتکنحریاستدرگسترشچنیگام

■ رد.کرانخواهدیایبهجامعهفرهنگیبزرگ
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 «سردم نبود»عناصر روایی در مجموعه شعر  بررسی  
 «یمرادغزال»؛«پگاهاحمدی»سروده



انگار،

دراستخوانساعت،

.گذردنزماننمییزیشکستهاستکهایچ

اینترینعنصریازمانمحوری ستکهپگاهاحمدیدر

است جسته بهره آن از شعر شکلیاومجموعه به زمان از

کردهنمادین بهالبتهاستفاده زمانیاین یا دستوری قواعد

هامکانیاریبهبلکهزماندرهرسطرشودافعالمنتهینمی

.پگاهاحمدیدردینمایمترشتافتهوارتباطمعناییراعمیق

از خود جهتواجشعرهای وآرایی مایه بن کردن غنی

موسیقیشعرخوداستفادهنمودهاست.

شرطگر» که ایحاال سر بر قبریه ن

همشُرطهاست،

شمعید غرگر شام کدام را بانیات

؟یبریم

امد،یحاالکهسردخانههمبهخانهن

جنازه ابگو کجای بیهامان ابانین

است؟

چ ساعت، استخوان در شکیانگار، ازی که است نیسته

گذردزماننمی

مرکزجهان،رمیگیمدستخانهراکه

کجایجهانبود؟اتیکروکستخالی

کفن...ناتاق،بدونتن/بدونوطن/بییکهسرخرگا

(«4شعرجریده،صفحه)هنوز،

فضاسازیبهشکلرواییاستوشاعرنیزبیشترازروایت

می دربهره تصویر تا تخیلشاعرواقعجمالبرد ادامه تدر

هایبصریوخلقایماژهایعینیروایترااستکهباظرافت

از.بیشترشعرهاینمایدترینشکلممکنبیانمیبهمجازی

بهتواندیماستفادهازاینراویشوندزباناولشخصبیانمی

متن وسیالی کهروانی کند نیزکمکشایانی احمدی پگاه

هاست.خوبازآنبهرهبرد

مرهایبسازیازتوداکردمیمسعی»

ب را ساعتم تعریرونبیکه به و زمانیندازد ایاز فتازه

برسد

رامحکمکردهبودهاعقربهاماحرکتکه

:کردیمادآورییمدام

)شعرزیرنویسساعت!خازساعتچهارگذشتهستیتار

(«01صفحه1

هم قواعد لحاظ به واژگان گزینش ازنشینی استفاده و

ایاستکهدرارائهمفهوممؤثرگونهشکلآواییومعناییبه

درون درگیری که اینجاست و ارتباطات،باشد با متنی

می تشابهاتآشکار اشارات، بهپگاهگرددمراجعات، احمدی

می وسادگی بنشاند کنارهم جنسرا هم کلماتغیر تواند

ومعنایموردنظرخودخواهدراایجادکردهمفاهیمیکهمی

بسازد زیررا نمونه مانند نیمکره،درست نظیر کلماتی که

تاخونمدادرنگی. نشاند می هم کنار را

 بسازد. را خود نظر مورد از"گلو"معنای

کهدراینمجموعهشعربهدفعاتیموارد

ومشتقات واژه خود جناساز آنهایو

ادهاستفادهشدهاستکهشاعرباتعدداستف

بتواندمخاطبآن که کرده بسامدیایجاد

رابهمفهومموردنظرخودبرساند.

نیا» که کجاست همدردینجا مکره

؟شودیم

،گذردیمخوابازگلوکه

!میریمیملکهلکه

نهمهمدادرنگیازکدامهواآمدند؟یا

کدامطرفِوَخون،چطورتبصرهشد؟نگاهکن

 یهایکاشنور، صفحهآهوبهشهادتاند)نیگغمبنفش،

14)

شکلی به احمدی پگاه شعرهای در خیال نمادینعنصر

 دارد فراوردهدرقرار شاعرواقع واقعی جهان در تخیلی ای

نیتریلیتخهشودکهارتباطمیانعناصربچناننمایاندهمی

کلماتشودیمشکلممکنبیان درکناردیگرنشینیباهم.

یابند.معنایدیگریمیودرتخیلیافتهنوماهیتیکلمات

اگرصداکمککندمتولدشوم

دیآرشهرابرسطحآبخواهمکش

اتبهدرختیپناهخواهمبردوَبرایفراموشکردن

.کهشکلِشاهنامهنباشد

شکلرفتختوُبییارویآبریدن

اشکنم،گمپاشمیمخاک

لبمانمیهایفکییباتار

عنصرخیالدرشعرهایپگاهاحمدی
شکلی نمادینبه دارد واقعدرقرار
واقعیفراورده جهان در تخیلی ای

می نمایانده چنان کهشاعر شود
ب عناصر میان ارتباط نیتریلیتخه

 .شودیمشکلممکنبیان
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(42شعرهارمونیصفحه)افروبرومدرگرهِابره

بیاناستکهمی هاینوشتاریتواندقالبروایتنوعیاز

شعرنیزنوعیروایتاستکهممکنمتفاوتیبهخودبگیرد

فارغازنوعقالب.استداستانینیزبههمراهخودداشتهباشد

 هر درمتنیواکنشنندهیآفراثر هایاحتمالیخوانندگانرا

سنجدوبراساسایناحتمالاستزگشاییمتنمیحالرم

مخاطبگزینشواژگانمیکهدستبه به مفهومیرا تا زند

به منتهی باشد که قالبی هر گزینشدر این و دهد انتقال

خودیکامرخودیوازآنجاکههنرروایتبهاستاثریادبی

استبنابراینبررسیروایتدرهرشناسانهزیباییمبسیارمه

می ادبی اثر نیزنوع متن آن زیباشناسانه بررسی به تواند

بینجامد

وباحروفینرم،بوسمیمآفتابگردانرا

.دهاستیتپوستمخوابیرصدایمزیآرویآبمی

ازدم،دمدستترارویپرمنوشتهایوب

.یاستکهدرشعاعهمفروبرویندریرآخریدرگ

،عاشقخودمترسمیمکنیکهاممیآنقدرخوبمنعکس

.شدهباشم

.ترسمکهمییکنیمخبالغتمنفرقیآنقدرباتار

(41صفحهآبشطح)نشعرم،یآخر

همانطورکهدرسطرهاینخستیناینیادداشتگفتهشد

 دو بر احمدی پگاه میمحورشعر مکان و اوچرخدزمان

زمان ایاز ومکانمجموعه بههمارتباطهاها امادهدیمرا

جریانسیالنواگوییاینبازگوییزمانیومکانیبیشتارشبیه

کهچندمعناییوعمیقاست.روایتیپارانویاذهناست

سزبریرنویلو،ضجه،زهرزیز

بم،زلزله

... خونمرده،خم

،زخمترازآنکهمنمتولدشوم"ریت"زاستودوبارهدربا

ترازنفتکشونفرتاستقیزخم،عم

لووَرفبهرفتادَف،یلوبهزیز

خوانمیمنهزنمیمنه

لوبهکاردمیزندوُکار،یخون،تاس

مهتماماستیهنوزن

نکمربندیبهآنکمربندوُیازارومیمازقندهارتاغدغن

ب آنکمر بیاز تهاروندآجر)ههمانآفتابِ تا شعرگتر

(12صفحه

مجموع توانستهدر استکه شاعری احمدی شعرهایپگاه

روایی شکلی به رانمایدبیانخود روایی اجرایی این درو

وچندبعضی زبانیپیچیده با نمایشبگذاردشعرها آواییبه

ظرف در پرحرکت. پرفومنسی ومانند زمانی مکانیهای

■ ایکهبهخوبیبهنمایشدرآمدهاست.یدها



آلمان1101شعرسردمنبود،مجموعهپگاهاحمدی؛منبع:





http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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 «هوشنگ گلشیری» اثر« بنداننقش» داستان کوتاهنقد و بررسی  جلسهگزارش  
«ناهیدگرامیان»

 

هم داستان نقد حسینکارگاه سرپرستی به ساری نگر

ازهوشنگ"نقشبندان"تانکوتاهنقدداسجلسهاعتمادزاده،

کرد. برگزار را پیراموننخستگلشیری اعتمادزاده حسین

و داد توضیحاتی گلشیری هوشنگ نویسی داستان سبک

داستان اینکه از امروزجلسهبرایرا"بنداننقش"گفت:

سندهینوگلشیریچونکهنیستخاطراینبهکردیمانتخاب

ستخوبی نداریمکاریسندهنوشخصباما. خاطربهبلکه.

ایرانداستانیادبیاتبرویکه تاثیریوگلشیریآثار

گ مهم این به است، کسیمیپردازیمذاشته کمتر واقع در .

 ایران داستانی ادبیات بر گلشیری همچون ریتأثتوانست

بگذارد.هوشنگگلشیریبنیانگذارداستان

 است. ایران در مدرن یهاکالسنویسی

و داشته نویسی داستان زمینه در خوبی

گذاربودهاست.ریتأثهاکالسبسیارهماین

این در وهاکالساوکسانیرا همآورد گرد

بهشکلبنیادیدرزمینهادبیاتداستانیبا

هاآن کارشیهاوهیشیکیازمثالًکارکرد.

در را داستاناینافراد رمانیا که اینبود

.امروزکردیمورویآنکارخواندهیمبهخط،خطهاکالس

،میخوانیمرا شانیهارمانیاهاداستانبسیاریازکسانیکه

.کردندیمشرکتهاکارگاهآندرکههستندکسانیهمان

آثارتنهانهگلشیریکهمیشویممتوجهترتیباینبه

نویسانداستانبلکهکردخلقراارزشمندیوخوببسیار

کردتربیت ایرانادبیٔ  جامعه برایهموبیخ گاههر.

یهاداستانحتماًبخوانیم،داستانیمدرنسبکبهمیخواهیم

.داستاننقشبندانکهامروزبهمیکنیمگلشیریراپیشنهاد

مدرناست.یهاداستانهمجزءمیپردازیمآن

 در دنیایرئالیستفرقدارد. یهاداستاندنیایمدرنبا

 تصویریهاتیواقعرئالیست، به بیرونی وحوادث بیرونی

 شودیمکشیده در اما یهاداستان. درونی .شودیممدرن،

داستاناینتکنیکرویامروزحاال.داریمذهنییهاتیروا و

به.ذهنیبخشیچهوستبیرونیبخشیچه،میکنیمبحث

پاسخاختصاصیطوربهدیگرسؤاالتوسؤالاین

دعوتنشستاعضایازاعتمادزادهحسینسپس .میدهیم

.کنندبیانراخودنظراتکهکرد





ازبهشته ونداد: سواالتیدررابطهبابخشبیرونیدارم.

ٔ  جمله.فکرکنمدیآیمهمانپاراگرافاولسواالتیبهوجود

 که "اول وجمله"گذشتیمزنی ست بیرونی واقعیت یک

واقعینیست.راویهنوزنتوانسته"ذردگیمهنوزهم"بعدی

وتاکیددیگویمنقاشیخودرارویبومکاملکند.ازتنهائی

.نقشزنلچکبه"تنهاباشدتواندینمیککلوخهم"کندیم

 .سردراینداستانچیست؟کمیمبهماست

مونولوگمحمد نوروزی: صورتراوی به و دارد هائی

زبانداستانبهکندیمروایتخاطرهگوئیوبهطورذهنی .

ایگونه نویسنده را راوی که میدانینمست اینکالً. با من

دلیل ولی دارم. مشکل نوشتاری سبک

باشم.شودینم قبولنداشته کهگلشیریرا

 من که کهرمیگیمایرادی است این

 یعنیکندیمراکاراین تعمداًگلشیری

کردنیدهپیچنهپیچیده،مسائلکردنساده

سادهمسائل توصیفرازنگلشیریوقتی.

یکاحتماالًکنمیماحساس،کندیم با

داستانعاشقانهروبهروهستم.ودرانتهااین

معلومنیستکهچرااینمسائلقاًیدقوکنمیمزنرامالقات

 پیچیده اینقدر کندیمرا یکجا در جنگاشارهتعمداً. به

راویدریکجاگرددینمبرودیگربهآنکندیم دیگویم.

ویزایدوماههگرفتهودرجایدیگرازوقایعقاچاقیرفتن

نقطهقوتداستاندیگویماش بهنظرمتناقضوجوددارد. .

ودردهدیمرانشانراویشیهاهیبخدربخشیستکهزن

 بر قضیه این به دوباره راوی داستان باگرددیمانتهای اما

 .فلسفیترنگاهی

راویاولشخصبدونمقدمهمحمد اسماعیل کالنتری:

 داستان شودیموارد وجود به تعلیق وقتی":آوردیمو

خم.. در پیش".رسیدیم مخاطب برای سواالتی بالفاصله و

سوارکیستوبهکجا.همراهراویکیست؟زندوچرخهدیآیم

ویکیستوکهرامیشویممتوجهمیرویم؟جلوترکهرودیم

 مسائل اشیخانوادگبا تواناسندهینو.میشویمآشنا قلم با

یهامهاجرتجلوخواهدیمحاًیتلووحسناسیونالیستیخود،

کهدیگویمایرانیانبهخارجازکشوررابگیرد.راویازدوزن

روزگارهستند.اولزنیرئالرانانیابهاستنباطمن،نمادیاز

شیرین واقعیکه و دارد برای)نام انتخابنامیهوشمندانه

ازنقش پر ست داستانی بندان
یهابرگشتگرههمراهبارفتو

 هرذهنی گوئی. هذیان ونوعی
دیآیمبهنظرمیرویمچهجلوتر

در که روایم روبه راوی یک با
 ست.حالهذیانگوئی
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بدنشتکه(وطن که سوشودیمتکه هر به فرزندانشنیز و

همچونزوالکلنلمحموددولتآبادی،تواندیمکهروندیم

دومزنیآرمانیو و تلقیگردد ایرانآنروزگار روز حالو

دوچرخه زن همان که فاضله ومدینه آل استکهایده سوار

اینزنکنارساحلانینقاشکندیمشراویتال و بکشد. را

و–1)صایستادهوچشمبهراهبازگشتفرزندانخوداست.

 (...آنازیکیمهتابیبهصبحبهصبح

پرازگرههمراهاستیداستانبنداننقشناهید گرامیان:

گوئی.هرچهجلوترنوعیهذیانذهنیویهابرگشتبارفتو

نظرمیرویم حالدیآیمبه در که روایم یکراویروبه با

گوئی نیست.جمالتست.هذیان مند قاعده و ترتیبندارد

 نمایشگذاشته به مبلشودیمتقابلسنتومدرنیته مثل .

.کوبدیمتختخوابشوویاهاونسنگیکهکوکبدرآنگوشت

میشویمازهمانآغازبانشانههائیکهنویسندهدادهمتوجه

ی مواجهبا کالسیک نه و مدرن داستان ک

افکنی گره سراسر گرهمینیبیمایم. اولین .

.یکشودیمشروع"خمروبهرو"افکنیاز

.حدودهشتالیشودیمپیچیاپیچشحس

پیچیاپیچیدناستفادهٔ  کلمهدهبارفقطاز

گم در سر یککالف وارد را آدم که شده

بایدزندگیراویراشیرین.شیرینبرخالفنامشکهکندیم

مسئلهمهاجرتبهخارجازکشور،کردیم اماتلخکرد. اصالً،

زندگیماشینیوشهریامروزیست، یکمسئلهمدرندر

واینگرهشودیمکهباعثفروپاشیزندگیخانوادگیافراد .

زبانبهدیگرهابچه–:بیماریشیرینابدییمافکنیهاادامه

سندینوینمنامهفارسی . پایانبهداستانهاگرههمینبا...

گرهحتماًکالسیککهدرپایانیهاداستانفخالبر.رسدیم

 داستانهیچشدیمگشائیانجام بهآخر تا ابتدا از اینجا ،

گره هیچ نشده، حل مشکلی راوی وضعیت نشد. باز –ای

تاشد،آغازداستانکهشکلیهمانبههمه-مازیار–شیرین

رفتمرتب.نشددیدهخاصیتحولهیچ.ماندیمباقیآخربه

وبرگشتههایذهنیوهذیانگوئیراویراداریم.اوازاین

جدائیضربهخوردهوروحوروانشبههمریختهوتعادلشرا

ازدستدادهاست.نویسندهنخواستهلحظاتخوشیرابرای

ناینهمهمعضلوگره،ازمخاطببهوجودآورد.بلکهباآورد

 دورهانسان نگاهدیگویممدرن سرش پشت به وقتی که

سراسرعاطفهومحبتوعشقرایهاگذشته،حسرتکندیم

 آرزومند و هاستآندارد روزمرگی دچار شودیم. جمالت).

برود شد شبکه و بزنیم وحرف بیاید یکآشنا که .(آخر

یک ربابمثل ننه کوکبوکرم روینهیآزندگی روبه دق

نگاهبهاینزندگی،زندگینهشیرین،بلکه راویستواوبا

 مرور خوشو.کندیمتلخخودشرا حسرتیکلحظه در

 است.ماندیمباقی رابطه همین در هم داستان مایه درون .

هائیکهبهبافتیکزندگیمنسجملطمهمیزندومهاجرت

واینبههمریختنتعادل.شودیمباعثازهمگسیختگیآن

.چهباشدیممربوطبهافرادهردوسویاینطنابپارهشده،

برده. پناه خارج به که کسی استوچه ایران در که کسی

 .خورندیم،هردوسولطمهشودیموقتیطنابپاره

همانتصویریکهدرذهنمیتوانیمماداریوش عبادی:

 .همبسازیمنویسندهاسترادرذهنخودمان

داستاناززبانشخصیتاصلی،جوادابوالحسن سپهری:

.جواد،همسریبهنامشیرینوفرزندانیشودیمبهزادروایت

مازیاروزهرهدارد.جنگوهراسازآن،زنوفرزندیهانامبه

راواداربهمهاجرتبهاروپاکردهاست.نویسندهبااینسوژه،

زیب توصیفی با را آمیزداستان ابهام ولی ا

 کندیمشروع پیش بردیمو وقتی".

... رو خمروبه اینتفسیر"رسیدیمدر در

زیباکهازلباسوبادوحرکتموهاودریا

نمائی واقع دلپذیر و ساده نحوی به نیز

زن تنهائی چرائی به را مخاطب شده،

دوچرخه رهنمون سازدیمسوار بعدی صفحات در ٔ  مسئله.

شیرینازجوادودوریاعضایخانواده،عمیقترشدهجدائی

و تلخ باوری به را درکشاندیممخاطب که ای نکته به .

ٔ  شهیاند جاری شودیمجواد کنیم: توجه آدم"1ص

.یا"تنهاباشد،حتیسنگ،حتییکتکهکلوخ...تواندینم

،امابهرودیمهاست،آدمدنبالچیزیبلههمینطور"1ص

اینفضایتنهائی،دراین"رسدیمجائیدیگر همسوئیبا .

فقطهمانخیابانرا"1صگذاراست.ریتأثتوصیفبسیار

هافیتوصبیانو وهیش،هاصحنهزبان،"...وخورشیدرانمیبیم

خوبولیزمانحضورشیریندراروپاونیزدیدارفرزنداندر

ایچرائیست.سرانجام،عرشهکشتیازنظرزمان،مکاندار

دری به در جز چیزیخوددرانسان،هویتیبیو جنگ

نداردونداشته مسئلهتنهائیآرگریزاینکهآخرنکتهو.

 .استامروزییهاانسان

ایرج عرب: نویسفرمالیستاست.داستانکالًگلشیری

برایشمهم هم محتوا نباشد. محتوا دنبال که این نه البته

یک است. همین محتوا این روابطهاآدمپای با هستند

 و دارند که هماکثراًاجتماعی به اجتماعی روابط این هم

البتهانتخاب ریختهودورشدهازیکوضعیتمطلوباست.

را داستان سوژه، این با نویسنده
آمیز ابهام ولی زیبا توصیفی با

 کندیمشروع پیش .بردیمو
 "وقتیرسیدیمدرخمروبهرو..."
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 هاداستاناینجور جهتاینکهیهاسندهینواز به مشهور

 قرار توجه مورد صحبترندیگیمخیلی آن به راجع و

کنندیم ، اما است. افتاده بودن بکر از ایناشیخوبجوری

شودیمصحبتیموارداستکهجنبهآموزشیآنباالست.از

استفاده آن از قدیمی حتی و نوپا نویسان داستان باید که

 از خیلی دریهاوهیشکنند. دوباره داستانی عنلصر مدرن،

.داستاننقشبندانازشودیمذهنمخاطبعاموخاصزنده

است. ویژه ذهنیست.ازایننظر مدرناست، ساختار نظر

 یکجای در راوی همان بهزاد جواد ای،افتادهدور یعنی

دروکندیممرور رااشگذشتهاست،خودشذهنریاس

استنبودهموفقعللیبهزندگی کهاستمندعالقهخیلی.

بسازدراخودشآرمانیذهنتواندیمآیابفهمد اینمعموالً.

چراکهآنقلهرسدینمبهآرملنهایشانسانکهاستگونه

دستنیافتنیستوتالشانسان،تفکرانسان،زندگیانسان،

دو اینراهتمامنشدنیست. همیشهبایددرحرکتباشدو

ایران، از خارج در هم از دور دونقطه در بهزاد جواد فرزند

شانیزندگ غرقزندگیخواندساختهرا باخته. خود نیز و د

.زبانفارسیرااندشده.بیهویتاندشده

 تالشاندکردهفراموش هم اگر و .

 بیکنندیمکوچکی روابط، است. فایده

جواد زن شده. پاشیده خانوادگی اصیل

شده سختی بیماری دچار هم بهزاد

است.ازنظرمحتوائیقضیهکهمابهآن

 می مایه امیگوئدرون پاشی فرو این،

نماد با رویه مهاجرتبی است. خانواده

شیرین شدن تکه نقاطهمهبهسفرهایشدر تکه

.استشدههویتیبیدجارشیرینکهدیگویم جهان

شیریناینجایگزینرادیگریهویتخواهدیمنویسنده

دنبالزدننقشباراوی.بسازدراآرمانیخواهدیم.کندبیمار

روایتاینرسدیمدیگرجائیبهاماگرددیمآرمانیچیزی .

تک خاصداستان یکشگرد اما نمایشیست. درونی گوئی

 گلشیریدریهاداستانداردکههمهبهآنمعترفهستند،

این بعد و دارد ابهام است، محو است، ومیش گرگ ابتدا

 بیشتر عناصرشودیمروشنائی تمام در است. کشف قابل .

است گونه همین مکانداستانی زمان، . باید. ئاقع در یعنی

همهایگفتنبناشدهاست.هاناگفتهگفتکهداستانبرپایه

–سواردوچرخهزنمثل–یههمراهنشانهمثلاسمداستان

خاصتصویرباارسالیپستالکارت–زدنبندچشممثل

شودیمدیدهخودش، آفتابجاآندیگرپستالکارتدر.

کارتزردیکهلبلکهنیستگرم فرستادنروتینوار است.

 .پستالهمهمینگونهاست

دارد.آرش شکری: کمتری پیرنگ داستان این

گرهافکنیندارد.بابینشدرستوارداصالًمدرنیهاداستان

بسنجیمکهداستانواقعیستمیخواهینم.میشویمداستان

 این خیالی. انحرافیهابحثیا من نظر به باید راست. این

دوچرخه زن کارکرد که چیست؟بدانیم داستان در سوار

یکداستانگلشیرینویسنده اینداستان، ایشکلگراست.

این دارد. را اهمیت کمترین پیرنگ، که ست غنائی کوتاه

هاانسانیهاتالطمداستانسادهباساختارمدرنوغنائیبه

شدنپردازدیم دور و زن رکابزدن . شیریناشمربوط به

استکهدرحالدورشدناست.ترتیبجمالتبههیچوجه

ارجاعبهیکشخصقطعینیست.استفادهازلکهزردبهجای

 آورده هم پستال کارت در مه بهشودیمنقاشی واقع در ،

زندگیزناشوئیاشارهداردکهدیگرگرماندارد.اشارهکنمکه

 .دنقاشاستیکفریهافیتوصقاًیدقتوصیفاتراوی

بندیوپاسخگوئیبهمنظورجمعزاده  حسین اعتمادسپس

اعضایجلسهگفت:سؤاالتبهتعدادیاز

قصه به چون وما کردیم، عادت گوئی

نکردیم،یهاکیتکن کار هم جدید

مانپیچیدگیدارد.درکارهایمدرنبرای

اینجابایکراویروبهروهستیمکهاز

حادثه صحبت گذشتهکندیمای در که

دیدهوبرایشاتفاقافتادهاست.گلشیری

ایراندردورانٔ  جامعهبهخوبیتوانست

عوضشانیمادرجنگرانقدکند.تعدادیآوارهشدند.زبان

دستدادند. از را خیلیچیزها ،هامقدمهگفتناینباشده،

دضعفندارد.بلکهبایاصالًمنظورمایننیستکهاینداستان

کنینکته پیدا هم را خوبیهائی به نتوانسته نویسنده که م

زاویها بدانیم اول باید داستانی هر رخوانش د دهد. نتقال

اگراولشخصاستو کنیم. پیدا دیدشچیست؟زمانشرا

تک دراگر است. کدامدسته اینتکگوئیجزء گوئیدارد،

افعالمرتبعوض حشودیماینداستانشاهدیمکه . –ال

..وحال–گذشته افعالمرتبخطیششپاراگرافیکدر.

شودیمگذشتهوحال داستانیتوانستمهارتبانویسنده.

استنقاشیکراوی.کندجدانویسندهازراراویکهبنویسد

آرامنتوانستولیبکشدتصویربهخواستهرایائیرؤیکو

گیرد وراسواردوچرخه زنخیالدر. ذهنشدارد در

اماچونخواهدیم.دلشپروراندیم کهزنشاینگونهباشد.

زندگی باید نامشکه برخالف شیرین
را شیرین را کرد.کردیموی تلخ اما ،

اصالًمسئلهمهاجرتبهخارجازکشور،
زندگیماشینیو یکمسئلهمدرندر
کهباعثفروپاشی شهریامروزیست،

 .شودیمزندگیخانوادگیافراد
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 حتی هم را مو قلم و ست آشفتگی ولیردیگیمدچار

بکشد.اشینقاشتواندینم هنوزدررا بندان نقش واقع

نتوانستنقشاشرابکشد.امروزشاهدبودیمکهدوستانهر

درنقطهنظراتکدامبرداشتخودرابیانکردند.تفاوتهائی

 داستان بخشمحتوائی به مربوط هیچشودیمکه دیدیم. ،

هموارهبهمیتوانینممحتوائی،مایهابحثاشکالیندارد.در

همه که باشیم داشته انتظار یا باشیم. واحد دنبالیکنظر

یکبرداشتداشتهباشند.چراکهتحلیلونظررویمحتوای

 سلیقهتواندیمداستان، ساختاریای بحث در اما باشد.

چندنظرروییکداستانداشتهباشیم.میتوانینمبرعکسما

.چوندوچیزخالفردیپذیمبحثساختاریفقطیکنظررا

امروزماهمهاتفاقنظرداریممثالًدرستباشد.تواندینمهم

 با داستانیمدرناستو یهاتیرواکهداستاننقشبندان،

راویازنوعیهایگوئ.تکمیشویمردداستانذهنیراویوا

تواننمیدرستاستوکامالًایننظراتپسمستقیماست.

بازهم درهمینرابطه،نظراتمخالفرادرستقلمدادکرد.

کهبادقتاینداستانراخواندیدوکنمیمشماتشکرهمهاز

 ■ .درستیاشارهداشتیدیهانکتهبه
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 «برج بابل» داستان ،نقاشی 
 «امیرکِالگِر»



 ها آسمانیگانگی مشرکین برای پیکار با خدایان 

زمانیدرروزگارانباستان،مردمبابلبهفکرساختبرجی

مردمان همه که برجی برود. باال آسمان تا که افتادند

یواحدوپیوندیرادرخودشجایدهد،بازبانسرزمینشان

خوشنیامدوهاانساننزدیک.اماگوییخداوندراازاینغرور

ساختبرجهیچگاهبهپایاننرسیدومردمپراکندهشدند؛هر

مختلف.هایسرزمینقومیبازبانیمتفاوتودر

ناماینبرج،برجبابلاست.اماامروزه،دیگرخبرواثریاز

آرما و خراش آسمان برج آنآن دقیق مکان و نیست نی

 یکافسانه را آن برخی مشخصنیست. ودانندمیچندان

حقیقت از تاریخی شواهدی برخی

.برجیآورندمیوجودیوواقعیبودنآن

واقعییا از فراتر باستانیکه و آلود رمز

 نماد بودنش، غرورهاآرمانافسانه و

سلطه برابر در مقاومت برای بشری

است. دخدایان سال ،میالدی0040ر

روبرتباستان نام به آلمان از شناسی

کیلومتریازشهربغدادودرکرانه41ایکولدِوِی،درفاصله

موفقگردیدمحوطه هایپایهایباتعدادزیادیازرودفرات،

تقریباًویرانکشفکندکهدردرجهاولذهنرابهسمتبرج

یوباتوجهبهابعاداین.طبقشواهدبعدکردمیبابلهدایت

،نظریهمبنیبرکشفدادمیرادرخودجایهاپایهبناییکه

متر،41در41برجبابلقوتگرفت.بناییچهارگوشباابعاد

متر.بعدازآن،کولدِوِیدیواری41اُشکوبیوتوپر،بهارتفاع

رانیزکشفکردکهگرفتمیکهگرداگردشهربابلرادربر

.بخشیدمیچهبیشترنظریهکشفبرجراصحتهر

زیادیدربارهبرجوهایداستانتاپیشازکشفکولدِوی،





موردشکلاینبرج نظراتمختلفیدر علتساختآنو

وجودداشتکهدرآثارمختلفدینیوادبیوهنریمنعکش

ایازادبیاتیهودینمونه«میدارشا».برایمثال؛کتابشدمی

هدفاس و برج ساخت مورد در را مختلفی دالیل که ت

کهشودمیسازندگانآنبیانداشتهاست.دراینکتاببیان

عملساختبرجدرقوانینشریعتیهود،شورشیعلیهخدا

آنشدهمیمحسوب سازندگان ساختبرج، زمان در است.

هیچحقینداردکهدنیایباالییرابرای«الوهیم»گفتندکه

برگزیندومادردنیایپایینباشیم.پستصمیمگرفتندخود

و دهد جای خود در را مردمان همه که بسازند برجی تا

آن فراز بر را خود خدای از تندیسی

گذاریکنندباشمشیریدردست،تاجای

چنانبهنظرآیدکهآهنگجنگباخدا

حقیقتایندریاخدایانآسمانیرادارد.

بتازند.«الوهیم»کهبرستندخوامیافراد

برج موضوع آثاریکه از دیگری نمونه

درخودجای انددادهبابلرا نگاره برج»،

،اثرپیتربروگلاستکهبرجرابناییمدورواُشکوبی،با«بابل

کمانینگاریدهاست.هایطاق

نگارگرهلندیدورانرنسانسبودکههنرش، پیتربروگل،

پ دوره انگاشتهواپسین هلند سنتی نگارگری برای یشرفت

وپذیرفتنمی.ویتأثیرهنرمندانایتالیاییرنساسراشودمی

 و برهنه پیکرهای اساطیری، موضوعات جای هایبینهبه

چشم چکامکی، کهبیرونازکشیدمیاندازهاییازطبیعترا

خودآیینواقع نگاره بروگلدر روزگارخودشبود. نماییدر

کارگیریبرا به با برج، بیرونی ساختار کشیدن تصویر به ی

شماردرساختمانمدورآن،بنایتاریخیبیهایطاقنمایش

اماشایدهر برایبینندهیادآوریکردهاست. کلوسئومرمرا

گونه به دو هر و باشند انسانی غرور نمایانگر سازه بادو ای

ایندوسازهباهدفجنگیدنبناشدهباشندامااهدافجنگی

همتفاوتبسیاردارند.برجبابلداستانیکهنتروگستاخانه

بهزماننمرود؛پادشاهستمگرگرددمیتریداردوداستانبر

ومغروربابل.

فروکشکردن پساز نخستینشهریاری، بنیانگذار نمرود

توفاننوحبودهاست.اوراازفرزندانکوشپسرحامپسرنوح

.نمرودپادشاهیستمگربودکهدرتالشبرایزدودننددانمی

موضوع که آثاری از دیگری نمونه

،نگارهانددادهبرجبابلرادرخودجای

بابل» برو«برج پیتر اثر که، است گل

با اُشکوبی، و مدور بنایی را برج

کمانینگاریدهاست.هایطاق
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جملگیاندیشهوباورهایدرپیوندبادینابراهیمیبرآمدو

خواند. مردمان همیشگی و چرا و چون بی مِهتر را خود

پیرویدینابراهیم از را مردم و پیشهکرد بیداد و استبداد

تراززمینوفراشدنمیبازداشت.اوپرستشخداییکهدیده

اوفرمانروایبابلبود.شهریکهبودراگونه ایبزدلیخواند.

نداشتوپایتختستاره همتا شناسیودانشدرزمانهخود،

بودهاست.شهریپیش گوییودانشپنهانیوجادودردنیا

البته و داشت بسیار دارایی و نداشت همتا زیبایی در که

میان از که مردوکهانآخدایانبیشمار،

بود.هاآننیرومندتروپرآوازهترازهمه

سخن زبان یک به بابل در مردمان

وبهیکآرتاسرسپردهبودندوگفتندمی

هومنییگانهبارأیهمگانیوهایایدهدر

هموبریککیشپایبند.درهمینروزگار

یدهنمرودبودکهابراهیم،خودراپیامبرخداییخواندکهنهد

وشدمی بود زمین جای همه در که خدایی شنیده. نه و

 واالترین در او گروس و زمین هایاشکوبجایگاهشفرای

،هایشبندهکیهان.ایزدیدستنیافتنیامادردسترسبرای

ابراهیمپیام بسبودتاکسیبخواندشوبراودلنگاهدارد.

دوگانگ آفریدارِ میانمردم، پیامیشدکه پراکندگیآور یو

اینچنینکردمیواوراهماوردنمروددرشهریاریشدمی .

شدکهنمرودراخوشنیامدوفرمانبهسوزاندنابراهیمداد.

سیاوش آتش، میان در ابراهیم واما پاکدل و خرامید وار

تا گرفتکه خشمیدر را پسنمرود برونآمد. رویینتن،

آسمانزبانهکشید.

هستیبزرگانگف در خداییچنیننادیده هم اگر که تند

وآرتاییبایدبرآسماننشیندوآردباشد،ویبربنیانکدام

دردنیایواالدارایگروسباشدومامردمانبرزمینپست؟

ابراهیم بر ایشان پس نباشد. دادورزانه و شایسته این که

تا که داد بلندی سازه ساخت به فرمان نمرود و شوریدند

آسمانکشیدهشودوبهخدایابراهیمبرسد.وفرماندادتا

تندیسیازخدایجنگبهرخسارهخودش برفرازآنسازه،

بسازندکهباتیروکمانی،خدایآسمانرانشانهرفتهاست.و

اینیعنیهشدارجنگبهخدایابراهیم.شهریاربرآنشدتا

جایدهد، اینسازه جملگیدر را سانسپاهیمردمان به

بزرگبهپاسداریازکیشوآیینسرزمینوتختشهریاری

با شد، ریخته سازه بنیان و آمدند گرد مردمان پس او.

هایچاردیواری و برهایآستانهبسیار اُشکوب که کمانی،

.نمرودباهرخشتیکهبررفتمیاُشکوببهسویآسمانباال

ومردمانشهر،بالیدمیبهخودشدمیخشتدیگرگذاشته .

رهاییبخشویازهایاندیشههیچیکبرهشدارابراهیمو

 خیلگشتندنمیبندفریبنمرودهشیار بشماریو هاآناز

نمرودبودکهبراینگهداریهایسیمچشمشانتنهابهزرو

.کردنمیشهریاریخود،دریغ

نش پیدا شنیداری گوش اما نمود تالش بسیار د.ابراهیم

او در بیداری چشم اما داشت کارشباز از را نمرود بسیار

نیافت.آنگاهخداوندرابرنمرودومردمانشخشمگرفت.پس

برایزدآذرخشفرمانراندتابرفراززمین،تازیانهآتشینخود

رابرپیکرهسازهزند.وچنینشد.آذرخش

تازیانهکشیدوبرسرسازههواریآتشین.

ومردمانی ساخت به باال آن در که

نگهداشتسازهبهکاروتالشبودند،یکجا

شدند. سیاه و مردمانسوختند و

فرودستگریزانگشتند.نمرودهایاشکوب

ابراهیمباردیگر کهازاینرویدادآگاهگشت،خشمگینشد.

رأیاورابهکیشخوبانخواند،امانمرودهمچنانپایبندبه

چونخدایابراهیمنازیدمیهریاریخویشخودبودوبهش .

کوچکی خُردیو همه با تا راند پشه به فرمان چنیندید،

ازهمبپاشاند. خوداینکوهخودبینیوخودبزرگپنداریرا

پسازآنخداوندخواستشرابرپراکندگیمیانمردمنشان

اهسالواندیشهدرانداختتارأیناهمسانیهاآندادومیان

 به گردندو همدور از آن، چندگانهدرهایسرزمینپساز

گوناگوندچارشوند.هایزبانآیندوبه

داستانبرجبابلبراینخستینباردرتوراتآمدهاست؛در

واندبودهکتابآسمانییهودیانکهخودزخمخوردهبابلیان

شاهنشاه کوروشبزرگ، بخشی رهایی با که ایشان، گرفتار

برخیای بازگشتند. اورشلیم در خود سرزمین به رانشهر،

یکافسانه تنها بابل، داستانبرج دارندکه پژوهشگرانباور

پُرباشدمی برای داستانی برایو تورات کردن کشش

شهر در یکبرج هرودوتنشانیاز تاریخ، در خوانندگانش.

واراماابراهیمدرمیانآتش،سیاوش
خرامیدوپاکدلورویینتن،برون
آمد.پسنمرودراخشمیدرگرفت

 کهتاآسمانزبانهکشید.
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 استکه: نوشته و بلندترینب»بابلداده فراز بابلبر رج،در

«.بسیاردردرونآن...هایآرایهپرستشگاهبزرگیجایداردبا

 هرودوت، بلوس»ناماینبرجبهنوشتار استکهبه«ژوپیتر

خدایاَکدّیاندارد.«بعل»یل«بل»پنداربسیارنشانیازنام

نام«بعل» بابلبا استوشدهمینیزشناخته«مردوک»در

اِته»هوزیگوراتیبزرگبهناممردوکدربابلدارایپرستشگا

آسیبهاآذرخشبسیاروهایلرزهبودهکهبازمین«مِهنانکی

کهبیندمی دارند باور پژوهشگران برخی .

نامبرجبابلاستکهبااینزیگوراتهمان

 و تورات هاافسانهدر است. نبوکد»آمده

نصر » سال اَشو111در زادروز از پیش

سیوپنجسالپیشازمسیح)نزدیکبه

چیرهشدنکوروشبزرگبربابل(آغازبه

سنگکندمیبازسازیاینزیگورات بر و

 ای »نویسدمینبشته از: پادشاهی

نرساند... پایان به را آن اما ساخت را پرستشگاه گذشتگان

مردوکخدایبزرگبهپندارهمنآوردکهاینبنارابازسازی

«کنم.

ک جالبی نکته نگارهاما و بابل برج درباره ما روزگار در ه

وجودساختمانی کشیدهشدهتوسطپیتربروگلوجوددارد،

.باشدمیدراروپا

 اروپا انجمن پارلمان ساختمان، نامباشدمیاین به که

«لوئیسوایس» کهشودمیخوانده اینسازه سبکساختار .

بسیارشگفتانرسدمی0444زمانساختآنبهسال گیز،

مدورو استویادآورساختاربرجبابلدرنگارهپیتربروگل؛

نیمهتمام.خیلیازهواداراناینسازهباوردارندکهاینسبک

 اروپا تمام ماهیتنیمه نشانگر کدامباشدمیساختار اینکه .

جو پرسو خودشجایگفتمانو اروپا، تمام ماهیتنیمه

آیاسازندگانآنقصدونیتیدارد.اماپاسخبهاینپرسشکه

فراترازبازنشانیماهیتنیمهتماماروپادارندیانهرابایددر

پوستریجستجوکردکهبهدرخوریگشایشپارلمانانجمن

درکنار را دراینپوستر،مردماروپا اروپاچاپوپخششد.

کهبهبینیممیبرجدرحالبناشدنویابازساختهشدنیرا

یهمانبرجبابلدرنگارهپیتربروگلاست.نماهاییازدرست

چشم به پوستر این در نیز برج شالوده از بخشی ویرانی

پایین،خوردمی بخش در پوستر، راست سوی در نیز و .

گوناگون،هایزباناروپا،»کهمعنایآنبینیممینوشتاریرا

خواستباشدمی«آواییگانه خواندنایننوشتار، با بر. خدا

یادآوری برایمان جایگاه و اندیشه در بابل مردم پراکندگی

وشودمی آرا در سردرگمی دچار را مردم که روزگار آن ،

ازبین پیوستگیمیاننیروهایضدخودرا اعتقاداتکردتا

ونهپیوندویکپارچگیمیانپیروانخودرا(،واینکار)ببرد

روزگاریانجامخواهدداد.راخدایابراهیمدرهرزمانهو

هاییستارهدرهمینپوستراگرنگاهیباریکتربیندازیم،از

 باالیآنآگاه پنجپردارندوجملگیشویممیدر هاآنکه

 باباشندمیوارونه پیوند در نوشتارهای و گفتارها در .

میاننیروهای پیکار موضوعاتاهریمنیو

پنجپروارونه ستاره بد، پرِنیکو کهسرِ

نماد است، پایین سوی به آن پنجم

وستارهپنجپرباشدمیفرمانرانیاهریمن

آرتا خدای فرمانروایی نماد ناوارونه،

.باشدمی

دراروپااینپوستربااعتراضاتگستردهای

 و مردم سوی از بههایگروهکه مختلف

ممنوع،سرانجامهاآنمیانآمدوباپیگیریبسیارنمایندگان

اما اعالمشدوازپخشونمایشآنجلوگیریبهعملآمد.

پندارجهانباقیاستوبرایبسیاری برجبابلهمچناندر

 تداعی را نماد ضدکندمیدو انجمن و پیوند نماد یکم؛ :

خدایانجهان،دوم؛باویرانهایکهدرساختارآنوجوددارد

دپیکارهمیشگینیکی،نمادهدمیوبهآنحالتینیمهتمام

ساختارمدوریکهساختمانشودمیوبدیدانسته البتهبا .

نشانگرآناستکهایننبردهیچگاه داردگویا پارلماناروپا

اما پایانینداردوسازهآنبهسودکسیتکمیلنخواهدشد،

یاساختارمخروطیشکلیکهبرجبابلدرنقاشیپیتربروگل

میانضدخدایانونبردمیاننیکیوبدی،رودارد،ایناتحاد

بهسویآسماندارد.اکنونشمابگویید:روبهسویآسمان،

■برایخدایابرعلیهخدا؟





اعتراضات با پوستر این اروپا در
و مردم سوی از که ای گسترده

باهایگروه و آمد میان به مختلف
 نمایندگان بسیار ،هاآنپیگیری

سرانجامممنوعاعالمشدوازپخش
 ونمایشآنجلوگیریبهعملآمد.
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 «شتهقدم به باغ ب» داستان ،عکس 
«مرضیهاسدی»؛«ویلیامیوجیناسمیت»عکاس

بعضیترجیحمی عکس. بیشترازعکاسبگویمتا دهماینبار

بهکاسع وقتی که دارند عمیقی نگرش و شخصیت آنقدر ها

شویماینکنیم،متوجهمیاندنگاهمیهاییکهثبتکردهعکس

نیستندکهآنعکس مشهورکردهها را بلکهآنها هستنداند، ها

کهبانگاهِخاصوظریفشانبهعکسیابهعبارتیبهآنلحظه

داده معنا اسخاص یوجین ویلیام همیناند. از دقیقاً میت

هابود.عکاس

اواولینعکسرادرچهاردهسالگیگرفتودرهماننوجوانی

هایمحلیشد.اوداشتخیلیسریعباشغلشخبرنگارروزنامه

گرفتومانندهرجواندیگریآرزوهایدورودرازیدرمیآخت

ایرخدادوهمهچیزپروراند،اماطولینکشیدکهفاجعهسرمی

تغییرکرد.زمانیکههجدهسالداشت،پدرشخودکشیکردو

هایمحلیدربارهروزهایسختیوجیناسمیتآغازشد.روزنامه

نگاریمتنفرشدجابودکهاوازروزنامهمرگپدرنوشتندوهمان

همان فهمیداکثرخبرهادروغینوساختگیاستونهایتاً زیرا

می مردم گوش به رچیزی که میوزنامهرسد خواهند.ها

کهبرایاوصداقتوپایبندیبهاصولاخالقیازهرچیزدرحالی

مهم شایستهدیگری نماینده را او صداقتهم همین و بود تر

منقبلازاینکه"عکاسانخبریومستندکرد.بهقولخودش

هستم. انسان یک باشم، در"عکاس که روست همین از

صدعکس و انسانیت کادرهایش در دیگری عنصر هر از اقت

گیرتراست.چشم

اتمامدورهدبیرستان،بااستفادهازبورسویژهعکاسیآراوپس

وارددانشگاهنوتردامشدامابعدازگذراندنیکترم،ازدانشگاه

انصرافدادوبههمکاریبامجلهنیوزویکمشغولشد.اززمان

پنجسالِ تا اینمجله روزنامههمکاریشبا با مجالتبعد و ها

یااخراجمختلفقراردادبستوازهریکبهدالیلیاستعفاداد

می نظر به بیرونی نگاه از شد. رسید یوجین با کهایناسمیت

استعداد عکاسیزیادی امادر مینمیدارد چه وداند خواهد

حقیقتماجرااینولیهدفروشنیدرزمینهشغلیخودندارد

که تمامیِبود رهاکردندلیل متفاوتش نگاه او، اوبودهای .

منفعتخودشرانمی همکارانشفقط از خیلی مانند توانست

توانستعکاسیراکهآنهمهبرایشدرنظربگیرد.اوحتینمی

ترازاحساساتوعواطفانسانیقراردهد.برایهم.ارزشقائلبود

عواطفارزشمند...بهایبودبراینمایشهمیناوعکاسیوسیله

گمانمخودشبهترازهرکسدیگریاحساسشرادراینزمینه

اغلباحساس،منیکایدهآلیستهستم":کردهاستتوصیف

خواهدهنرمندیدربرجعاجباشم،امابااینکنمکهدلممیمی



از ارتباطباشمبنابراینباید در مردم با حالضروریاستکه

خویش عاج فتوژورنالیستبرج یک کار این برای شوم. خارج

ژورنالیست تلقی بینطرز همیشه اما ثبتهستم؛ به که هایی

میواقعیت واقعیتها با که هنرمندانی و بیگانهپردازند اندها

مرددم.منبیشازهرچیزبهصداقتدرکارمعتقدم،صداقتبا

دومستقلبهاینهااوپسازمدتیکارِآزاباهمهاین"خودم...

دلخواه پختگی هنوز که رسید آثارشخودشنتیجه در را

بیندوازآنجاییکهتمایلداشتواقعیتزندگیمردممانندنمی

گونهکههست،نشان...راهمانتبعیضو،جنگ،فقر،بیعدالتی

هاشودوازطریقدهدپستصمیمگرفتدوبارهواردخبرگزاری

درایننگیرفتهوپروژههمناطقجبهاآن هایعکاسیخودرا

گرفتاماقالبدنبالکند.هرچندبازهمسانسورهاییصورتمی

داد.دراینمدتبهشهرهاواوبهروشومسیرخودادامهمی

ماموریت در و کرد سفر بسیاری حضورکشورهای زیادی های

هاییکهدرطولجنگجهانیدومداشت.خودشدربارهعکس

هاییازهاگزارشخواستماینعکسمننمی"گوید:گرفته،می

خواستمشواهدیباشندبرمحکومیتیکحادثهباشند،بلکهمی

قدرتیهرچهبیشتربیان با بیهودگیوحماقتآنرا و جنگ،

"کنند.

هایجنگیبهشدتزخمییوجیناسمیتدریکیازماموریت

دیدگیبهقدریبودکهیبشدوبهنیویورکبازگشت.شدتآس

■ دورهدرمانحدوددوسالطولکشید.
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 پانا ملکی ؛«ها فاصله»داستان کوتاه 

 علی پاینده ؛«قصه سالن»داستان کوتاه 

 نیلوفر ناظری ؛«توسکا» کوتاه داستان

 محمود خلیلی ؛«مارو پونه»داستان کوتاه 

مبینا یگانه ؛«جادوی اشیا»داستان کوتاه 

 ؛ مهسا جدیدی«ها امید بچه»وتاه داستان ک

 محمد پروین ؛«بعد از آن اتفاق»داستان کوتاه 

 محمدحسین کاریزکی ؛«فریبا»داستان کوتاه 

 زاده فرزانه ولی ؛«نبض چکشی»داستان کوتاه 

 امید یعقوبی« ای به ژوپلین نامه»داستان کوتاه؛ 

 محمود خلیلی ؛«بازگشت علیرضا»داستان کوتاه 

 سیدمحمد حسینی ؛«پائیز و امید»داستان کوتاه 

 مهدی یوسفی ؛«فردا هنوز تمام نیست»داستانک 

 بهناز اصفهالنی ؛«های آرامی گوشه» کوتاه داستان

 بیگی نیما حسن ؛«فرشته و دیگران»داستان کوتاه 

 سیدعلی مهیمنی ؛«ای برای مرگ ای برای زندگی، گلوله گلوله»داستان کوتاه 
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 «فریبا» داستان کوتاه 
«محمدحسینکاریزکی»نویسنده



طوریبهشبمربوطیکزهایچهمهکنممنفکرمی

یکیمی بازاشهمینریششوند، که چشم روز هر هام،

مثالًای؟اند،تاحاالدقتکردهبینماضافهشدهکنممیمی

زایمانجیغمیشبفقطتوی شودوروزواستکهدردِ

ساعتمیتا و لباسِریخ منگبا و گیج خاطرم، از رود

می سرپایی و راخواب کلیدش و آسانسور سمت دوم

مشتولگدوبرمیمی توکهتکیهگردمسمتگیرمزیرِ ِ

میداده خودترا و بعدشایبهدر خودت، پیچانیدورِ

پیچددورتادورِچیمیپیچددورتوبعدهمهانگاردرمی

شکمِ و برآمدهتو بعد حلقهطورهمانات، را دستم که

یککرده از کمرت، دورِ راهروام طرف

همینمی و دیگر طرف کهکشانمت

پلهمی به تلقیرسیم آسانسور درِ ها،

مسخرهمی موزیک و میکند ریزداش

برمی باز گردانمتسمتشوتویراهرو،

لگدمیداخلکهمی اشوفحشزنمرویدکمهشویمبا

خونسردیمی که دری به شدندهم بسته و باز اشدر

نمی میاعصاب که ماشین داخلِ نگاهگذارد، گذارمت

ومی عقبیکهبستهاستراهپارکینگرا کنمبهماشینِ

می را مشتم بار لگدسه بار چند کاپوتشو روی کوبم

نمیمی الستیکش، سمتِ سمتپرانم بروم باید دانم

 کوچه؟ یا گوشیآسانسور شمارهباید و بیاورم در را ام

می بزنم، داد یا تمامِبگیرم زنگ و کوچه سمتِ دوم

دهموکاریندارمکدامطبقهسرهفشارمیهارایکطبقه

فقطنالهمیاستوکیستحرفمی التماسزند، کنمو

راه،می سرِ از بردارد اینماشینرا کنمکهیکیبیایدو

گیرندوشود،چندزندورتورامیبعدپارکینگشلوغمی

من همدستانِ ماشینچندمرد تا بخواهندعقبورا، ها

.رسدازراهجلوشوندآمبوالنسمی

قدرمهماست؟دادوفریادهایشببینیشبچهمی

هوارچه الکی کسی گاهی روز توی است؟ جدی قدر

،زند،گاهیازسرِخوشیوگاهیهمفقطبرایشوخیمی

این گرفت، جدی باید صداهایشبرا خوباما االن را

کهزند،بدوناینهاازتهِدلجیغمیفهمم،فریباشبمی

گیرد،زند،پستانکرانمیگرسنهباشد،شیشهراپسمی





یکعادتکرده شبش، هر کارِ است شده دیگر، بارام

اتفاقیساکتشکردم،هرچهتویخانهچرخاندمشکوتاه

این تا بود، دادنیامده بودمشجلویصورتمو گرفته که

زدهبودم:چهمرگتشده؟بهناچارگذاشتهبودمشتوی

ماشینوکمربندشراسفتکردهبودم،هربارکهچشمم

تووحرکتلبافتدبهصندلیِمی آییدتویهاتمیاش،

ذهنم:یکصندلیکوچولوبرایدخترِکوچولویمامانی،و

بودیمومنچهآیدچهمییادم قدرگفتهقدربحثکرده

مشکی بودم رنگِ به تا بگیریم نمانیماشروکشاشرا

اینهمهشودتویاتخفهمیبیایدوتوگفتهبودیبچه ِ

را زردش و سیاهی، همه این مشکی،

بودی، کجکرده سرترا برداشتهبودی،

چشمتگوشهلبتراکشدادهبودیو

کرد تنگ بودمرا فهمیده که بودی ه

زرد،اتراگروگذاشتهجان ایبرایرنگِ

منهماخمیمردانهکردهبودمورفتهبودمپایِصندوق،

نبود، اخم واقع در مردانه اخمِ آن بکنم، اعترافی بگذار

دستایکهجورذوقبود،همانلحظهخوشحالیبود،یک

شیدهکشیدهبودیرویبرآمدگیشکمتوانگاردستک

را هوات من نترس، باشی: گفته و بچه سرِ روی باشی

دارم،تویِدلمذوقکردهبودمازدیدنمحبتت،ازدیدن

عشقتکهقراربوددادهشودبهیکموجودِجدید،موجودِ

دوی هر مالِ جدیدیکه اما بود، دانمچرانمیواقعاًمان

هبغلتنکردهبودمونبوسیدهبودمتوعوضشاخمکرد

گویمکهبدانیفریباهمازسیاهیبدشهارامیبودم،این

هاکهآسمانسیاهاست،آراموقرارندارد،وآیدوشبمی

کاش ای ولی برداشتی، زردشرا که ممنون بگویم باز

نمی گرو را نمیجانت نه، کنم،گذاشتی، گریه خواهم

ریباتروسایلفمانبرایتبگویم،بیشراستیکمیازخانه

آورده عروسکرا خودمان، اتاقِ توی چیدهام را امهاش

 تختمانباالیِ کنارم خودشهم بعضیخوابدیم، البته ،

میشب که ها خالصه بچهاتاقمانخوابد، بویِ حسابی

می ناهار و شام میمزهدهد، خوردنبچه وقتِ دهد،

آییتویذهنم،اولینگیردهربار،چونتومیاممیخنده

گردانیبرینزدیکدهانتنصفشرابرمیاشقراکهمیق

کنیوداخلدهانتراخوبمزهمینصفهداخلِظرف،آن

قدر مهم  بینی شب چه می
است؟ داد و فریادهای شب 

قدر جدی است؟ توی روز  چه
 زند. گاهی کسی الکی هوار می



 

 2314 ماه آبان|چوکماهناهم ادبیات داستانی |شصت وسوم شماره 41

فهممطوریکهمیجنبانی،یکطورِآرامیمیلبانترایک

شده دقیق چشاییخیلی حسِ روی بایدای من و ات

نتیجه تا بمانم منتظر تا بگویی، روشنفمانیتکلاشرا

دوبارهآمدنیانیامدنبهاینرستوران،بعدششودبرای

می دراز سردستت آب قُلُپ یک و لیوان سمتِ شود

میمی کشیو مزهگویی: برق همانموقعدهدیمپریزِ ،

درستکردنمطمئنمی رستورانقبلاز آشپزِ شومکه

گویم:،امامیحتماًغذادستشرامالیدهاسترویپریزی

 ای؟زِبرقخوردهآخرتوچندبارپری

اگربودیمی غذاهایاینروزها مزهفهمیدیکهتمامِ

بعضیوقتبچهمی داندطرفشداردیکهاآدممیدهد،

خواهدمخالفتگویداماالکیمیچیزِدرستوحسابیمی

می یادت میکند، آید؟ قانونهامانداشتهگفتم یک از

ماندوامانده،یکنند،مثلِقانونپایستگیجرممپیرویمی

آوریمعوضشیاپایستگیِانرژی،یکچیزیکهبدستمی

دهیم،بهتگفتهبودمامکاننداردیکچیزیازدستمی

یک از آنچیزی از و ولیطرفبیاید نرود، طرفچیزی

نمی میقبول منطقی دلیلِ سرمکردی، من و خواستی،

شدازاینهمهاستداللودلیلخواهیداغمی کاشات،

کردیکهحسیهمهست،حسیکههیچدلیلوباورمی

چشیدنیکهخودتمنطقینمی همانحسِ شناسدمثلِ

داشتی فراوان اگر که بدانی، که نیستی حاال یبوداش،

هستمی که را منطق و دلیل چه هر بابای گورِ گفتی

می هم دیگر چیزِ یک اما حاال بهتکرده، باید و دانم

خی حاال بیشبگویم، اینلی نه عاشقتهستم، آنتر که

بیش ولیحاال نبودم، باموقع دارد رابطه عشق انگار تر،

دلخواسته اعماقِ از لحظاتیکه تمامِ با دوری، با فراغ،

اینشب حاال نباشد، اما باشد، یکنفری فریباباشی ها

ساکتمیفقطاین آراممیطور و اینشود کهگیرد، طور

 بگذارمرویسردیهبیاورمشسرِ پاهاشرا خاکتوکفِ

نمی گریه تنها نه دیگر قبرت، بازیسنگِ بلکه اشکند

میمی را خودش و میگیرد انگار اسمت، به داندمالد

می،استیکیاسمتان نظرت به واردراستی وقتی داند

پایستگیِزندگی قانون طبق طرف آن از تو که شده ام

■ای؟امرفتههاازدستداشته
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 «های آرام گوشه» داستان کوتاه 
«بهنازاصفهالنی»نویسنده

 

 یک

اشچهرهخونسردیمضحکیکهبعدشنیدنماجرابر

دلم آنخواستیمنشست،کفرمرادرآورد.آشفتهشدم.

رویپیشخوانآشپزخانهراتویصورتشیاشهیشگلدان

جل میز روی از پاییدمش. چشمی زیر کنم. ویشخرد

راپشتهاکانالکنترلتلویزیونرابرداشتومثلهمیشه

بود تلویزیونپخششده صفحه نور همعوضکرد. سر

 صورت تکاناشدهیکشتوی بند یک را چپش پای .

تلویزیونبگیرد،دادیم صفحه از نگاهشرا بدوناینکه .

 یاروخطاب«یاروچنسالشبود؟»پرسید: ازاینکهاورا

بدم حلقمکرد، ته از که صدایی با آمد.

قیافشسیو»گفتم:آمدیدرم نمیدونم.

 ...چهل زدیمپنج سمتم.« را گردنش

رادوختاشیخاکسترچرخاندوچشمان

بهچشمانمکهرمقنگاهدرشانمثلآتش

فروکش شده »کردیمخاکستر حاالچرا.

اومدمکزکردیاونگوشه؟خونهازوقتی

خود به تکونی چایییه یه پاشو بده. ت

رفتموازیاغرهدرذهنمچشم«چیزیدمکنبخوریم.

الیچشماننیمهبازمبهنازنینکهدراتاقمشغولشانه

 کردم. نگاه همدانستمیمزدنموهایعروسکشبود، او

کههاهیهمساروزسختیراپشتسرگذاشته.دادوقال

دهبودشواورادردرسرتاسرآپارتمانپیچیدهبود،ترسان

ماهیچههردو ازجایمبلندشدم. بود. الکخودکشانده

پایملرزیدوسستشد.نتوانستمقدمیبردارمونشستم.

 وقتیجسدکندیمآخرشمافکرکنآدمچهحالیپیدا

دیدهباشدکهدرازبهدرازبادستانخونیوبا مردیرا

افتا رفته، باال سیاهیشان که چشمانی باشد گوشهده

 روی خون از موجی که باشد.اشکفحمامی پخش

پاشوبرا»زانوهایمرابهبغلمفشردموگردمراکجکردم:

 کن. امخستهخودتچاییدم لبچیزیگفتو.« زیر

رارویاشقوارهیبسرشراچپوراستتکانیدادوتن

 که اینحرفرا شاید کرد. جا بگوییدزنمیممبلجابه

ندارد.ای نمشکلزناشوییخودتانهستودخلیبهما

مانهیچوقتنشدهزندگیمشترکولیطیایندهسال

مردومردانهکنارمبنشیندواحوالمرابگیرد.بازآناوایل



 بود یادانستیممثالًبهتر دوستدارم را رنگی چه

باشم،کنمیموقتیاخم برایشلوسکرده را خودم که

حا هیچ.ولی ال... برابرش را احساسیابهیغرخودم

اینزندگیستوازهمینٔ  گوشهکهجایشفقطکنمیم

 وظایف سرگرم را خود وقتیکندیماشروزمرهگوشه .

خشکمزدهمانطورکه بهاشیبغلزنهمسایهدیدمش،

محضدیدنصحنهدرجاخشکشزدهبودطوریکهاولتا

دیگردهانشبرایحرفبازتوانستهبودجیغکشیدهبودو

درشدینم صبح موقع آن مردی هیچ بود. موقع بد .

اورژانسراخبرکردهبودوتاهازنآپارتماننبود.یکیاز

وارد و زدم دریا به اورژانسدل رسیدن

 بر پاهایم کف شدم. یهالزجحمام

خونشکهپخشکاشیبودغلتید.چطور

خودشچنینکاریکرد با بود هممکن

را گوشم و شدم خم و رفتم جلو باشد.

 سردی روی پهنش.نهیسخواباندم

شاهرگ روی را انگشتشستم همزمان

تنشعالمتزندگی دادم. گردنشفشار

دادینم هنوزیشگیهمولیعوضشآنبویسحرکننده

.همینکهسرمرابلندکردمونگاهمزدیمدرتنشموج

گرفتمبر شبحمانندوآنحالتکهآنرنگیاچهرهرا

هاچشم سیل بود، ربوده را همچونهااشکمالحتش

برویامگرفتهآتشفشانیازچشمانمغلیانکرد.نگاهاشک

 با کاغذی ماسید. مقابلم آنیهانوشتهدیوار بر درشت

 کردیمخودنمایی وهااشک. رفتم جلوتر زدم. پس را

هبهکفخواندمش.احساسکردممایعیداغازوسطسین

پاهایمشرهکردوهمهچیزتیرهوتارشد.



 دو

مبل آن روی همیشه مثل برگشتم، که کار سر از

کتابدردستبهگوشه نامعلومیروینقطههالولوو

سقفخیرهبود.اولمتوجهحضورمننشدبعدکهحالش

راپرسیدمزیرلبچیزیگفتکهنشنیدم.نزدیکشرفتم

اوضاعازچهقراردانستمیموبااینکهوروبرویشایستادم

«چیزیشده؟»است،پرسیدم:

خونسردی مضحکی که بعد 
 اش چهرهن ماجرا بر شنید

نشست، کفرم را درآورد. 
 خواست یمآشفته شدم. دلم 

ی روی ا شهیشآن گلدان 
پیشخوان آشپزخانه را توی 

 صورتش خرد کنم.
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 گرفت. چشمانم سمت را مبهوتش نگاه اون»خط

باورت کرده. خودکشی میگم، رو کتابفروشه آقاهه،

تیرامقهیشقچشمانمبهلبانلرزانشدوختهشد.«میشه؟

 گفتم: دلم در »کشید. .«نهسنهتورو

 بایدچهواکنشیمدانستینممرددبودم.

 مرگکسی،دادمیمنشان خبر معموالً .

حالبههرصورتآنچنانکهبایدمتاثرم

حداقلکندینم مرگ معتقدم چون

زندگی این از که است این خوبیش

خالصت کننده خسته .کندیمنکبتیو

سفیدش و گرد صورت نزدیک را سرم

 زیر و چانهبردم که گرفتم را ددیلرزیمکوچکش لم.

اینگونهبهمیابهیغرزنمبهخاطرمرگمردخواستینم

بریزد.بدوناینکهفشاریبهخطوطصورتمبیاورم،گفتم:

بوده.» همین سرنوشتش البد اونم بیامرزتش. «خدا

تنشرابوکشیدم.بویپیازاریاختیبچشمانمرابستمو

دیگری مزاحم بوی الیشهیچ به ال و بود کرده سرخ

.شدینمشنیده

 تا را آدم ناشناسیکه بوی خیاالتیهامدتمنظورم

کند،نبود.البتهمنمردشکاکینیستمفقطچندباریکه

موقعدرآغوشکشیدنشبویناشناسیازتنشبهمشامم

حساس فقط شدم. حساس مسئله این به بود، خورده

 و بو آن ناخودآگاه همین. سرخچهرهشدم. و پهن

ن کهکتابفروشو رنگمعصومه صورتپریده ماتو گاه

سرم در همگی بود، گریخته آن از حسزندگی گویی

چرخیدندوچرخیدند.

ارتباطخواستیمدلم ذهنم پارههاآننیروییدر را

از را صورتم دهد. پرتشان نامعلوم فضایی به و کند

و پایمبلچرمیکشاندم تا را خود و صورتشگرفتم

م اولینبارکهگذشتینمدتزیادیرویشولوشدم. از

اداره از دردشدید سر بهخاطر روزیکه بودمش. دیده

درآمد. زودبهخانهبرگشتهبودموزنگدرخانهبهصدا

قدبلندش، شانهو آنهیکلچهار با کهبازکردم را در

نزدیکبهقابدرظاهرشد.مراکهدیدیکهخورد.سعی

نگاهیبهداخلخانهبیاندازد.ازاینامشانهداشتازکنار

نشاندم،گفتم:امچهرهکارشخوشمنیامد.بااخمیکهدر

نگاهشبینمنوکتابیکهدر«بفرمایید.امریداشتید؟»

جلویمگرفتوگفت: کتابرا دستشبود،سرگردانشد.

گمانبردماشتباهیآمده.پرسیدم:«براتونکتابآوردم.»

«م؟منخواستهبود»

بودن.» خواسته ازم خانمتون نه سرخش،یهاگونه«

شدونگاهشرادوختبهسرکفششکهبهآرامیترسرخ

زیرلبگفتم:شدیمبرکاشیکفنواخته از«خانمم؟».

کیکتابخوانشدهبودخبرنداشتم.شایددرسالیکبار

.حالگرفتیمیادوبار،کتابیدردست

دوستنداش بود چه هر یابهیغرتممرد

تندکردمو برایشکتاببیاورد.لحنمرا

اشتباهاومدیداداش.»گفتم:

 کتاب کسی خونه این .«خوادینمتو

چشممعنوانکتابگوشهسعیکردماز

اسمش مانده یادم که آنطور بخوانم. را

عجیببود.فکر معصومهکردمینمجنایتومکافاتبود.

ودوزشدوستداشتهباشددرکنارپختوپزودوخت

کتابجناییبخواند.مثلکسیکهبخواهدنطقمهمیرا

 گفت: و صافکرد صدایشرا کند، افسردگیمزمن»ادا

جامعهازجاییشروعشدهکهدیگهکسیکتابنمیخونه.

اوردم. منم و بودن داده سفارش همسرتون «بهرحال

 بخواهد اینکه گویی ریتأثبعدش، بر امچهرهکالمشرا

ببیند،سردوعمیقنگاهمکرد.

آنطورنصیحتمکند.بالفاصلهیابهیغرخوشنداشتم

راباالانداختودستشاششانه«فرمایشدیگه؟»گفتم:

بیاینکهچیزیبگویم بهعالمتخداحافظیباالآورد. را

هاپلهازشیهاگامدررابهرویشبستمومنتظردورشدن

یاردوبارهدررابازکردموسعیکردمفضاییاختماندم.بی

خیلیبهآنبویناشناس بوبکشم. بودرا کهاوایستاده

شباهتداشت.

حالیکه در بویمزاحمی، هر از خیالآسوده با دیگر

بودم تلویزیونرایهاکانالرویآنمبلچرمیلمداده

چهشددیآینمپشتسرهمعوضکردم.بعدشهمیادم

آنسروصداراراهانداخت.هایکولعصومهمثلکهم

آنطور که یادم مانده اسمش 
جنایت و مکافات بود. عجیب 

معصومه  کردم ینمبود. فکر 
در کنار پخت و پز و دوخت و 
دوزش دوست داشته باشد 

 یی بخواند.کتاب جنا



 

 2314 ماه آبان|چوکماهناهم ادبیات داستانی |شصت وسوم شماره 41

 سه

ازخوابکهبیدارشدممامانخانهنبودوالیدرباز

 از فریاد و جیغ صدای بود. خانمانطبقهمانده باالی

بغلمآمدیم در را آنی آنجاست. مامان البد کردم فکر .

فشردموباخودمباالبردم.ترسیدهبودم.خالهرعناجلوی

در یکیاز دیدسریعهاخانهباز که منرا بود. ایستاده

با رعنا خاله بیرونآمد. خانه ماماناز زد. صدا مامانرا

مامان«حالتبهترشد؟»چشمهاینگرانبهمامانگفت:

سرشرابهپایینتکانداد.خیلیناراحتبود.تازهمتوجه

گریه و کشیدم جیغ که شدم مامان مالی خونی چادر

زخمیکر را مامان کسی کردم فکر بودم. ترسیده دم.

بغلکردوبهخانهبرد. مامانمنوآنیرا امهیگرکرده.

.همینکهگفتدستکسیزخمیشدهواوآمدینمبند

شد. راحت خیالم کند، خوب را زخم که کرده کمک

چهشدکهبعدشمامانزدزیرگریه.آنقدرگریهدانمینم

قرمزقرمزشد.جلوتررفتمودستمراکردکهچشمانش

برایکسی»رویسرشکشیدم.گفتم:

گریه شده زخمی دستش که

مهربانکردو«؟یکنیم چشمانشرا

 دلمگرفته.»گفت: نهدخترم، مامان«

 وقت گریهدیگوینمهیچ چرا که

.ولیاگراوازمنبپرسدحتماًکندیم

کهمیگویم کردم اصرارش خیلی .

 ی»گفت: از مرده.هاهیهمساکی » که»گفتم: همون

دستشزخمیشده؟ » گفت: و نه.»کمیمکثکرد با«

 جوابشرا .دانستمینمخودمگفتمکهمردنیعنیچی،

 چی؟»پرسیدم: یعنی مردن مامان کردم.« نگاهش

یعنی»چشمانشکوچکشدهبود.پفیکردوجوابداد:

کمی«نباشه.کسیپروازکنهبهاسمونودیگهروزمین

فکرکردم.حتیآنیهمفکرکردوآخرشبهایننتیجه

 که هامردهرسیدیم در بال مردن موقع آورندکهیمالبد

کسی مردن موقع کاش کردم آرزو کنند. پرواز بتوانند

خیلیصحنهپیششباشموبالدرآوردنشراببینم.باید

 پرسیدم: باالدماغشر«مامانکیمرده؟»جالبیباشد. ا

 گفت: و شکالت»کشید برات موقعها بعضی که همون

مثلیکرشتهمرواریدپشتشیهااشکدوباره.«آوردیم

 پرسیدم: دوباره همونکه»سرهمرویصورتشریخت.

بهم؟ بود داده پازل بار یه » همون»گفت: دخترم. آره

آقاهه. » بپرسم: دوباره اومد»خواستم بار یه که همون

امالبهایمرارویهم«براشکیکپختهبودی؟خونهوتو

از چونمامانازمنخواستهبود نپرسیدم. دادمو فشار

آمدنآقاههبهخانهچیزیبهکسینگویم.حاالهمنباید

 شما آقایخیلیمهربونیگفتمیمبه رفت. دهانمدر از

 حرف مامان با وقتی چون ،زدیمبود

.دمیخندیمومنمدیخندیممامانکلی

 زیاد را مامانم من بابای خنداندینماما

همیشه بخنداند. نیست بلد هم شاید

 روزنامه یا مبل کانالخواندیمروی یا

 عوض بعضیکندیمتلویزیون منم با .

 بازی باباکندیمموقعها وقتی همیشه .

آنجا خانههستمامانآشپزخانههست،

 نباشد ندینشیمهم ؤ  گوشهرویمبل برایمنهال

 چیزها اینجور از و کاله و گردن بعدشبافدیمشال .

 گریه آقاهه آن مردن برای مامان چرا کردیمفهمیدم

چوندیگررویزمیننبودکهاورابخنداند.شایدهمبه

حرف بلند بلند بابام با شب همین، خیلیزدیمخاطر .

بزند.مامانمبلندبلندحرفعجیببودتابحالندیدهبودم



 چهار

مثلزنبورهایوحشیبهجانمغزمافتادهبودندهاواژه

راازدستدادهبودم.خبرداشتمکهامیشگیهموآرامش

آن و بود جانش نداشت. کاری و کس و بود تنها

باورکنم،کسیباآنتوانستمینمکتابفروشیسرخیابان.

عیروحلطیفآنبالیوحشتناکراسرخودشبیاورد.س

قبلهفتهکردمحرفهایآخریندیدارمانراکهمربوطبه

برویشبازشدیم را در کنم. مرور مو به مو ذهن در ،

،کتابیدردستنداشت.اشیشگیهمکردم.برخالفروال

سعی کردم حرفهای آخرین 
 هفتهدیدارمان را که مربوط به 

، در ذهن مو به مو شد یمقبل 
مرور کنم. در را برویش باز کردم. 

، اش یشگیهمبرخالف روال 
 کتابی در دست نداشت.
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طبقبی دماغداخلشدو بیدلو تعارفشکنم، اینکه

 مبل آن روی خودمگوشهعادتش نشست. هال

بنشیخواستمیم ندکهبهخیالخودمعطرتنشراآنجا

گره هم انگشتهایدر و نگاهشبینمن بگیرم. آنجا از

اشکرده گرفتینمآرام پریشانی پس از اشچهره.

 نشست. برلبانش گرم سفر.»لبخندی برم دارم «قصد

«کجابسالمتی؟»انگشتانمرادرهواچرخاندموگفتم:

وازتنهایینمیدونم،هرجاکهبشهنفسیتازهکرد»

اینجادارمخفه .«شمیمفرارکرد. توچی؟»وادامهداد:

چشمانسبزشبرلبانمآرام«نمیخوایهواییتازهکنی؟

گرفت.مقصودشرادرستنفهمیدمولیبرایاینکهخط

 گفتم: باشم، نشانشداده شوهرم»قرمزی سفر درمورد

میگیره. تصمیم سپس« و انداخت سرتاپایم به نگاهی

باصدایی آنراپسداد. ازهواپرکردوتدریجاً دهانشرا

 خودتچکار»رگهدارگفت: ؟ازیکنیممعلومهداریبا

نشدی؟ خسته زندگی جور این پیش« موقع آن به تا

نیامدهبودصدایشرابلندکند.باچشموابرواشارهکردم

خواستمینم.اعصابمبهمریختهبودوشنودیمکهنازنین

شنیده بزور که صدایی با بیندازم. تا و تک از را خود

منزندگیمودوستدارم.اصالًبهشانس»،گفتم:شدیم

بایدخستهبشم؟ حقیقتراگفتهبودم.من«گرفتم.چرا

 بودندیهاگوشهاین هیجان بی و آرام که را زندگی

سرم در بچگی همان از عادت این اصالً داشتم. دوست

کهبرادرانمدرحیاطباتوپهاوقت.ازهمانانداختهشد

کردندیمبازی نگاهشان پشتپنجره مناز .کردمیمو

 آن جایی نداشتم اجازه وقت هیچ داشتههاوسطیعنی

هاوسطچونناظری،خیرهبهآنتوانستمیمباشموفقط

 فکر بودم.کردمیمباشم. راضی و باشد چنین باید البد

میشهراضیبودوگاهلبخندرضایتیهممثلمادرمکهه

.باورتانبشودکهحالدیگربرایمبستیمبرلبانشنقش

مهمنیستچهسهمیاززندگیمشترکمدارمولیاینرا

خشمناکیهانگاه.همینکهباامیراضخوبمیدانمکه

دخترممواجهنیستمیعنیهمهچیزیهانقشوهرمونق

امکردهنیهمین.همیشهفکرخوباستوخوشبختییع

-امنشستهجاییکهمن-هرکسیبیایدوازهمینگوشه

نگاهیبهزندگیمنبیاندازد،قطعاًبرآرامشوخوشبختی

 برد. رشکخواهد یهاگونهمن براقش، و ترسرخسرخ

ازجیبپشتی پاکتسیگاررا ازجایشبلندشد. شدند.

نگ اینکه بی کشید. شلوارشبیرون گفت: کند این»اهم

ببینیزندگیفقطهمینیه که کتاببراتآوردم همه

نیس. گوشه بود،« گرفته را سیگار پاکت که دستی با

.کردیمداشتبهمبلیکهازرویآنبلندشدهبوداشاره

 معطلیجوابدادم: هیچ به»بی ولی راستمیگی. آره

هزدوبهتهپاکتسیگارضرب«دردمن،همینجامیخوره.

یکنخرابیرونکشیدوبههمانخیرهماند.باصداییکه

 گفت: داشت محسوسی نداره»لرزش دلیلی دیگه پس

 روزی یه داشتم دوست بیارم. کتاب کهدیرسیمبرات

کهنهیآولی...مهمدمیدیمواقعیرورویلبتیهاخنده

نگاهمرابهفرش«خودتراضیهستی.منحرفیندارم.

ایشگرفتموزیرچشمیمسیرحرکتشبهسمتدرزیرپ

رادنبالکردم.درراکهبازکرد،لختیایستادتاسیگارش

رابگیراندوسپسصدایبستهشدنآرامدرمثلحرکت

 ناقوسیتا گیجماندههامدتزنگدار گوشمپیچید. در

باچندبارردوبدلکتابوگپوگفتیشدیمبودم.مگر

ص چند هر نگران البدیهاخندهمیمانه، شد. کسی

.اندنگونهیاهایبعض

کاغذرویدیوارحمام،دلدلزدهبودکهمثلپتکی

 شود. کوفته سرم فرق همین»بر از یکی توی منم

دنجیکدفعهآرومگرفتم،باورتمیشه؟درستیهاگوشه

«مثلتو.بخند.

ازرویآنمبلچرمیکندوسالاشقوارهیبتن نهرا

پایمبلیکهدر تا چپیدهبودم،اشگوشهسالنهخودرا

شوری بر کشدارش نفسهای بستم. را چشمانم کشاند.

.فقطاینرایادمدادیموآزارمنشستیمپوستصورتم

 در فریاد و داد چه هر بودامنهیساستکه شده تلنبار

ولیخیلیزودازکارمپشیمانشدم سرشخالیکردم،

 ■ .شدیمبهبهایتباهیآرامشمتمامچونداشت
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 «توسکا» داستان کوتاه 
«نیلوفرناظری»نویسنده


توسکا: درختی بلند و جنگلی که در مناطق مرطوب و کنار 

 .دیرو یم ها آب

میهاپلک باز کنمیمرا جلوی تار فضایی میهاچشم،

پاندولساعتیراچرخدیم کهجلویصورتمبهنمیبیم.

.سرمازعقبپرتابرودیمراستوچپرفتهوسرمگیج

شودیم خیره و بالش اطرافمشومیمروی سقف. به

برایم یکاسم شنیدن تنها که همهمه مانند صداهایی

 صدا اسم این به مرا دارند توسکا... .کنندیمآشناست.

توسکا،تو"گویند.میشودیمکمیواضحتر

خوبه؟ دهان"حالت خشکی بهاز لبهایم ،

 چسبیده. آبشودیمپرسمیمهم کمی

روبرویم آب لیوان بعد ثانیه یک و بخورم

است.

 واضح برایم چیز تصاویر،شودیمهمه .

آمد حتیرفتو چیزیکههاآدمصداها، تنها دانمینم.

به داشتم کجایم؟! و کسیهستم منچه ایناستکه

هانیا سکردمیمفکر و پیشبند با زنی دست، در ینیِ

بیاتوسکاجان...یهچیزی"چیزیراروبهرویمگذاشت.

گرفته.امخنده"بخور...سوفلهپنیرکهخیلیدوستداری

دارددانمینم کسی انگار اسم، این شنیدن با اما، چرا

نه،"راجمعکردهومیگویمامخنده.دهدیمقلقلکام

"همچینغذاییدوستندارم

،معذرتخواهیزنندیمراکهبیدگلصدازنِپیشبندی

تاغذایخواهدیمکهجایمنفکرکردهوازمنکندیم

می دهم. سفارش ماهیچه"گویمدیگری با پلو باقالی

باشنیدن"چطوره؟ ماهیچههمهاولکلمهنفهمیدمچرا

تعجبنگاه با وبعدیکدیگررا انگارکنندیممرا امگفته.

قایی.مثالًخرچنگِآفری

 پرسمیمازشان نگاهم فقط هستم؟! که .کنندیممن

.فهممینمچیزهاییمیگویندکه

 رویسرمکندیممردیکهادعا پدرماست،دستشرا

 و تکان"خوبی؟"پرسدیمکشیده سر امادهمیمبا بله،

 را خودم حال فهممینمدقیقاً نگرانمیهاحرف. پدر

رویاینتختبخوابم،هر،قبلازاینکهدیگویم.کندیم

کس حرف ماهیچه و گوشت گفتمیمزدیماز من":

 و دارم سال چهار و بیست گیاهاستیمدتتوسکا که

 .ازمنچنینچیزیامنزدهخوارمولببهگوشت

 

"نخواهید هانیاهمهپدر کردنشدیگویمرا باور اما

.بدترینچیزایناستکهخواهدیمراحتنیستوزمان

امیواقعکهکمککندهویتدیآینممنچیزیهمیادم

رابشناسم.

 اتفاقیکه ناراحتزنمیمافتدیمهر همه و زیرخنده

ازینکهمنهمیشهآدمیجدیبودهوبهندرتشوندیم .

.دمیخندیم

گویندچهاتفاقیبرایمافتادهوهربارمیپرسمیمازشان

شده کشیده آتش به تو مگرکه ای.

؟شودیم

.گردمیمراهااتاقازجایمبلندشدهو

 خواهمیمآیینه بهدرهاهمه... و قفل

روزنامهزدهشده.جزبیدگلکههاپنجره

.بهمننمیبینمروبرویمایستادهکسیرا

 و میهادستنزدیکشده عکسصورتمتویردیگیمرا .

باندپیچیٔ  مالقه را صورتم و شدهداخلدستشافتاده

.گذاردینمآنراازرویصورتمبِکنم،خواهمیم.نمیبیم

 دارم دیگرفهممیمتازه و آمده سرم به بالیی چه

سرشرا"صورتمروکندم؟":پرسمیم.ردیگینمامخنده

دهدیمتکان دستمرا"؟شمیمخوب"پرسمیمیعنینه.

ردیگیم بردیمو نشانم را ای باغچه باغ. ،دهدیمتوی

گلخانهایراوحتیسولهایکهدرآنقارچپرورشداده

شودیم باهانیاهمه":دیگویم. تو درستکردی. تو رو

درست تالشتو و انگیزه با بیشتر اینجا اما کمکبقیه.

تویعنیمن...."شده.

خواهمیم جلویم که بچینم ستدیایمگلیرا دیگویم.

ودمبههمهیاددادموخآمدهیمهمیشهازاینکاربدم

گیاهخوارشدمتادیگویمکهبهگیاهاناحترامبگذاریم.

زیادی تعصب گیاهانم روی و کنم زندگی گیاهان مثل

 فکر چه هر کردمیمداشتم. باآمدینمیادم اینقدر چرا .

افتادهوییهااتفاقچهدانستمینمقبلفرقکردهبودم؟

.افتدیمیادارد

دستوصورتمرابازکند.یباندهاخواهمیمازبیدگل

خواهمیم را صورتم باشد.نمیبیموقتی کنارم کسی

ودهدینممنبهعملزیبایینیازدارم؟،جوابیپرسمیم

رودیمسرامحوصلهشیهاسکوتاز داخلاتاقم.رومیم.

 نظر به جدید برایم چیز زنگرسدیمهمه اتاقم تلفن .

چه  فهمم یتازه دارم م
بالیی به سرم آمده و دیگر 

: پرسم ی. مردیگ یام نم خنده
 "صورتم رو کندم؟"
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خوردیم راجوحوصله. کسی ثانی در ندارم، دادن اب

برایمپیغامشناسمینم گذاردیم. دوستانمهمهدیگویم.

 فعالًاندناراحتخیلی و افتاده اتفاقی چنین برایم که

شومتوانمینم میگویندبهتر بروم. بههمراهشاناِنجیو

 هم با میرویمحتماً ازینفهممینم. هاحرفمنظورشان

ییهاسؤالیادمبماندتاازبیدگلکنمیمچیستوسعی

دربارهانجیوبپرسم.

 گل بید پرسمیماز اِنجیو قبالً اورفتمیممن از ؟...

رایادآوریکند.اینروزهااوبهترینمیهاعادتخواهمیم

 شده. ام همدم کمکدیگویمدوستو من به همیشه

د.بیکردمیمومنهمیشهمثلحاالبهاوتکیهکردهیم

مابزرگشده.اینراهمٔ  خانهازبچگیدردیگویمگل

.دانستمینم

همهجارادوبارهنشانمدهد.ازشخواهمیمازبیدگل

خواهمیم قول و درستکند پنیر سوفله دهمیمبرایم

برگردمبههمانکسیکهبودموخواهمیمبهشنخندم.

میهاعادت ترتیبی بعد بیاورم. بدست تامدهیمرا

دوستانمرادوبارهمالقاتکنم.

صورتمرانشانمدهد.خواهمیمنوبتدکترمشدوازاو

بایدصبرکنم.ازطرفیشودینمتابعدازعملدیگویم .

ترسمیم دکترم باشم. چیزدیگویمخیلیبدشده همه

.لرزدیمستوهرباردستودلمبیشترحلشدنی

روزیکهعملداشتمب تویحیاطیهاگلهمههصبحِ

ترسمرابریزم.خواستمیمانرژیگرفتم.هاآنسرزدهواز

گیاهامگرفتهراستیدرستاستفراموشی وقتی از اما ،

ماهیچه برایم گل بید نزدم. ماهیچه به لب شدم، خوار

کهگذاشتهبودامابویشکهبهمخوردبدمآمد.خوشحالم

تم.بهدورانِگوشتخواریبرنگش

که قبالً قبلشدم. از ازعملکهبرگشتمکمحرفتر

.حاالبدترهمشدهبودم.چونصورتمآمدینمچیزییادم

کردن شادی و زدن لبخند به میلی بود بسته دوباره

گفت منتماسگرفت. با ترانه اسم دختریبه نداشتم.

گرفتهوازمنخواستشانخانهتعدادینهالبرایباغچه

تو اوچون از کمککنم. او به دارم مهارت کار این ی

 چطور نخواهد. کمک ازم فعالً بهتوانستمیمخواستم

انجامکاریحوصلهاوکمککنم،وقتیچیزیبهیادندارم.

 دلم نداشتم. بهخواستیمرا شوم خیره و بکشم دراز

سقف.تویسکوت...همیشههمهجایخانهسکوتبود.

.داشتموسیقیرودیمدیوازبینآرامشامباشنیدنرا

بهپاسداشت".شنومیموحاالپیامیراشدیمایپخش

تمامی از درختکاری ملی روز در جنگل، جهانی روز

کاریدرامردرختکاریراداریم.شهرونداندرخواستهم

"شعارِما...درهرثانیه،کاشتِیکدرخت.

رویتختبلندبهساعت.ازاندازمیمحسینگاهیبابی

 و حصیریرومیمشده کالهی با بیدگل پنجره. پشت

جابهیهازهیروسطباغچهایستادهوداردسنگ رنگیرا

یککنمیم.صدایشکندیمجا میگویموقتداریتا .

 خوشحالی با برویم. زنگدیگویمجایی دارم. که بله

تلفن.شمارهشمارهبهآخرینزنمیم رویصفحهنمایشِ

.دهدیم.پشتخطدختریبهاسمترانهجوابرمیگیمرا

پرسمیم همبکاریمییهانهالهنوزهم": کهگفتیبا را

بههمراهیکبله.بهشنومیمدرجوابمخندهای"داری؟

اوهمداردکنمیمبیدگلکهوسطباغچهایستادهنگاه .

■.خنددیممرانگاهکرده،چشمکزدهوریز
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 «مار و پونه»ن کوتاه داستا 
«محمودخلیلی»نویسنده


خوش حال ییه باکدارم پیرالسال پارسال نپرس. و نگو ه

هکممشهد.اشرفرویاشرفدوسهبارزنبهزنونهرفتیآبج

هی.یذاشتیهمدامپشتسرشصفحهمکادتهست؟همونی

رفت هم یبار البتهکم راست ربال، اما سوریه، بریم بود شقرار

می البد ماعشو... اینداعشو از دیگه خوایبازمترسیدیم

 خرج واسه پول، کنی؟ قروچه قدکدندون از گفتن،یردنه، م

ضربیچیراست المثلبود موران خورند؟کاش؟ ماران نند،

معنینم اما یدونم جاکنهیآاش بخوریه تا صد نخور، هر

رد.مشحسرتدادونخوکورکهبهشکهست.چشمکسی

ندتازهیهادندونیراست مثدندونایدیامرو تویزِپرتی،

سرتودلآدمویوانباالیلیتویانداختیمهمدامکستین

چویپیعنیردم،کپالنیچیدونمچی.رفتمنمیزدیبههمم

همردهشورهمنتونهسرشوبخوره.کمکفیردنتوکاشمهره

خوبد اما داشت، خوردنیدرد واسه چگه توکییزایاون ه

گه.یذاشتمدی،باهاثدندونمینخوردهبود

گردن کیتریدتداشتمیِچشمسفلفتکداماد انگار هکد،

نمامانتهمیگفتهبود:ایردم.بهزرکاشروخرجیارثپدر

سرپیلیخ برهدندونبییریخُجِستهاست، اره.کادشافتاده

یشنیوقت جلویدم، سرسفره، گذاشتمپسریهروز دخترا و ا

اسهکیتو به وگفتم: دندونیورکاش هم حسودا، چشم

مکیم هم ازیارم ایخوام چروینژل تا بزنم صافوکنا هام

م جایبعدشچیدونیصوفبشن. به پسراتکنیایشد؟ ه

قباشبرخوردورفت.0جیبشن،دامادتبهتریرتیغ

دنبالشیزر بره کخواست بتمرگ زدم: بهشتشر سرِه

حم مجیجات. چیدو گفتم: بودنتودهنمن. ه؟یدزلزده

نم خواریدلم خودم مثل دخترم اکبیخواد از بذار نیشه،

روبفهمه.یزندگمزهسسوابشهتایخسگندهمکخرسش

یردن.هکوزافتادبهغلطیپفکهیمرته،کههفتهبعدبودی

موسموس و خامکزنگزد رو عاقبتدختره تا کهکرد رد

زر با شروطیببره. کشرطو گفتمدختر! و پاآگهردم یبا

زلزدتویگهبرنگردی،دیخودترفت دیچشماموفهمیها.

سادم.امابازمسرشرومثلگاویسفتوسختوایهبدجورک

هفقطبهیکنمرتیهاکدونهینورفت.بدبختنمییانداختپا

ده.وقتییخواهنشونمهخودشروخاطرکراثهیخاطرارثوم

هچیمیشه.یریزودادمخیهمنهمهچکبفهمن

 میراستی ناهارخوریه نفره،یز دوازده گذاشتمگرفتم

جأ  گوشه مغازههماهیاجارهیخونه، یدیدیمآگهتوبازار.

 چپ چشات عصرشدیمالبد مال خودت مثل هم پسرات ؟

نم حمهدورهزمونهعوکننکخوانباوریحجرن، دیضشده.

                                                           
1

 ریج: گوشه و پایین قبا یا لباس را گویند.ت-

هواسهکنبودیستم،منظورشایهنکست؟خرید:بزرگنیپرس

همهیچشماشوگفتم:وقتیردمتوک.چپنگاهیدیخریچ

شهنشست،میشه؟یهنمکشاموناهار،توسرمنیدبراییایب

مرِسفرهانداختنوبرداشتنروندارم.کگهیهدکمن

هیدمقدیونخریزیلوهتیونرونگفتمنه؟یزیتلویآخ،راست

کنیدباعیلماشروبایفینما.بعضینهوسیوار،بزرگ،عیلَتِد

 بُعدینکنگاه اومدبسیآخهسه پدرمدر بهکه. هزلزدم

یفسقلچاردهونیزیاونتلو گهیهچندسالهمبوددکادتهی.

نم نشـــون درمون و بایدرست یداد، توسرید بهشیه

یپاطیقاطیاد،تازهانقدرهمهچیربازشدیزیتاچیزدیم

 نمکبود میدونستیه نشون رو جنگل یداره خیده یابونایا

نه.کیهمنمیریهتوفکتهرونرو،هرچند

جمال اونییهبغلیهمسایآقا هیزه؟یهیگفتیهمکادته؟

تاصبحپاکماهوارهبراموصل شبا توپتوپ. ام.ماهوارهیرد،

هکالبودیدونم،چندتاسری؟نمییاناداکوالسلطانبودیسر

داد.آخهمرد!یرارشرونشونمکردمودوبارهصبحتکینگاهم

پی ویه ییهارزنیپرمردا باکتوشن ببیه ینید تی، ییهاپیه

لینگیلفیگینیجیارهنینپین!همهازایـــاوببیهبکدارن

زاروینچیهاکاولیتنشون،رنگووارنگ.آخآخ،همونروزا

ید بترکدم، غصه از بود مونده خــداکم ییم. اوناآگهاش

م؟ینکیمیننماچکیم"یزندگ"

ییاناداکالیهسرکاآلنه حداقلیاشاکشروعباشه. هینجا

یزیتلو ایونبودبا منکپویآدمدلشمینطوریهماهواره، ه.

راستیهاخوابمنمالینسریدنایبدوند شهینجاهمی،ایبره.

تار نیکانقدر ندادکه؟ رو برق قبض قطعینه اومدن اشو

اک مگهغیردن؟ گوشاتینجا تا دو نبوده؟یسکرازخودتو

دارمیدبیخوابم،هروقتنوبتمارسیم،منمینکیارکهیبیا

ن،باشه؟ک

ایراست سفارشمجی، هم طبقه دو مینقبر بود، گفتید

هینم از مامان و بابا اخوام نه باشن. دور پونهکنیم از مار ه

معلومهدیخوششم تویاد!؟ مار نکییگه یزدیشمیهمدام

آگههاست،باالخرهبچهیگه.البتهکنارهمبودنما،بدهمنید

بخوانبییسال دیهدفعهازسراشتباه، گهیانبهماسربزنن،

ندرواوندربزنن.یستایالزمن

 سر ندارم، حوصله نذاریدیگه سرم رودهبه همه این ها.

گفتن واسه حرف خیلی و بود اول شب چون کردم درازی

دونمخوابییابیدار،ولیداشتمامادیگهخوابممیاد،ببین!نمی

■ .ینکدارمیامتبیادتنرهها،قی
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 «بازگشت علیرضا»داستان کوتاه  
«محمودخلیلی»نویسنده



هایوجودموتکهپارهخاکبرسرمنکهبایدبنشین

هزار با باید که غم سر بر خاک بچینم. هم کنار را تو

هایخمیده،همراهتابوتتوزحمت،بارآنرابااینشانه

بردوشبگذارموبهخانهببرم.عجبسوغاتتلخیبرای

مادروپدرت،عجبتیغزهرآگینیبرچشمانفرزندانمان.

ب چه ببینند را تو خواستند خواستنداگر اگر گویم؟

از اگر کنم؟ چه ببوسند، بار آخرین برای را پدرشان

 تنتوبپرسند؟ماندههایجاتکه

گفتمباشیونوتویسرمکوفتموآنقدردادزدمکه

دیگرصدایمدرنیامدودنیاسیاهشدورویزمینافتادم.


می قرآن شمرده و آرام مخملی، و نرم خوانَد.صدایی

ایاینصوتدلنشینتارهایدلمهلرزه

بهطرفصدا بهلرزشانداختهاست. را

گردم.صداازدرونتشتیپرازنوربرمی

می بیرون میترشیپزند! بویکه روم،

محمدیتمامجانمراپرخوشعطرگل

تشتمی درون آلود خون سری کند.

لب از و قرآناست صوت او خونین و خورده قاچ های

زند!بیرونمی


بهخانهبازمی چوبیجعبهگرددداخلآنچهازعلیرضا

تابوتریخته نام ایرانبه همبه با استهمراه قرار اندو

نمیمیبازگرد است. الزم اصالً بگویم، مادرشچه با دانم

اگر چیزیاست؟ سکوتمنگویایهر چیزیبگویمیا

یمخواستپسرشرابرایآخرینبارببیندچه؟چطوربگو

کهنبودناعضایاوراباخیالخودپرکند؟

مننبود،نهاینکهخواستهسفرنیادانستندکههمهمی

دوستنداشتهباشماماازطرفمنهیچاصرارینبود.در

ترهاگندهافتاد،ازمندلعراقناامنکههرروزاتفاقیمی

منِ به برسد چه نداشتند، پیشنهادی چنین جرات هم

دانست.مادرمنهمدلِترسو،ومادرشاینرامیگنجشک

را سفر این علیرضا دل خاطر به تنها که، داشت خبر

پذیرفتهبودم.


داشتکاریانجام منو پشتبه بود نشسته علیرضا

هایدیدم.ازتویآشپزخانهگفتم:بچهدادکهنمیمی





آقابازیگوشوقتیساکتباشنخطرناک نه مگه ترند،

ضا؟علیر

دموچشمانمیاوجیغکشچهرهوقتیبرگشت،ازدیدن

شتک از بود پر صورتاو نفسمسیاهیرفت. هایسرخ.

ام.علیرضاباناگهانتهیشدهکردمپسرفتهبودوحس

کرد.طورهاجوواجبهمننگاهمیدستانسرخخودهمان

هایشدیدم،نفسمباالایراتویدستوقتیانارپارهشده

مدوسبکشدم.آ


موقعتویذهنهاکنندکهچهبیخاکبرسرخاطره

ایمنپرسهمی اما کاشوقتیصورتشکافتهشدهزنند،

سرخی به روز همان مثل چیز همه دیدم، را علیرضا

میدانه ختم انار اناریراشد.های من

خوباینگویم/بهدلمیکنمدانه،می

پردمیبود/هایدلشانپیدادانهمردم/

/ انار آب چشمم میدر /اشک ریزم

خندد،رعناهم.مادرممی


نزدیکی روز چشمآن با علیرضا هاییخیسهایظهر

ساک رعنا! صداییلرزانگفت: با خانهشدو اترووارد

ریمکربال.ببند،همینفردامی

این جایدیگر، هر یا و دیگریبود روز هر شایداگر

ناگهان نمیچنین رعشه به سستی پاهایم و افتادم

علیرضادوختموکردههایبغضشد.چشمدرچشمنمی

.دیدمرزانگفتم:مندیشبخوابباصداییل

بغض همو در را سد که آبی اشکمثل و ترکید ام

چشم از باشد، اماکوبیده نبود اختیاری شد. روان هایم

موج تا گذاشتم صورتم روی آن بلند شود.های سرازیر

علیرضامرادرآغوشگرفتوهردوباصدایبلندبههق

درد این آنقدر اما بود باز او گرم آغوش افتادیم. هق

مقدسبودکهخودراازگرمایتناودورکردموتکیهبه

دیوارسرددادموزانوهایمرادربغلفشردم.


ماندهبودممیانآمدوشددیگر انومیانمهوغبار،

می چهحیران نیست یادم وچرخیدم. آمد کنارم کسی

گفت:بهسالمتیسفرحجعمرهدرپیشداری،ماروهم

دعاکن.

آنچه از علیرضا به خانه 
چوبی به  جعبهگردد داخل  بازمی

اند و قرار است  نام تابوت ریخته
 .میبازگردهمراه با هم به ایران 
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دهانمازتعجببازماندوحتانتوانستمبپرسمکِی،کی

یاچرا!پساینهمهجنبوجوشبرایتدارکسفرمن

مانده میانه در خودم حالیکه در دوبود؟! و معطل رام

چرخمبهبطالت!؟خودممی


هایخیسیکدیگرشرمداشتیم.هردوازدیدنچشم

هایمقدساشکاوراببوسموطعمخواستدانهدلممی

 دستهاآنشور عمقجانببرم. تا هایلرزانعلیرضارا

گوییخونتازه پوستمبهتویموهایمچرخیدو ایزیر

آرام بود. افتاده گفحرکت شدم که خوابتر دیشب تم:

دیدمکهدارممیرمحجعمره!

داره ناراحتی این خوب گفت: و زد لبخندی علیرضا

خانممن؟

تویخوابازخودمپرسیدم گفتم:

انجام خوبی کار چه من مگه خدایا

دادمکهالیقاینمرحمتشدم.

دلواپس کردم فکر گفت: علیرضا

نه بودی مناسکحج و مراسم انجام

چرا.دربندچونو

نمی گفتم: شاید اولیندلشورهدونم، اما بود، هم اون

متعجب و افتاده اتفاق این چطور که بود همین فکرم

بودم،اماحاالتویبیداریاینسفرکربالازکجااومد؟

 بودم گفته جوابداد: بلندشدو آقاکعلیرضا حاج ه

شکریباکاروانشچندسالهتویمحرممیرنکربال؟من

امکاندارهماروهمآگهباربهشاصرارکردهبودمچند

بهعنوانخدمهباخودشببره،امانشدتاامسال.

پرسیدم:امسالمگهچهاتفاقیافتاده؟

علیرضانگاهشرابهابرهایدوردستدوختوجواب

امسالحاجیخودشاومدسراغموگفتسیفاله، داد:

توننهمراهنمیهمونآشپزهیات،مریضشدهوبازنش

اونگفتکهمنوتومی تونیمبهجایاوناکاروانباشن،

همراهکاروانبریم.

سفرچی؟نهیهزپرسیدم:اما

علیرضاجوابداد:وقتیقرارهتویآشپزخونهکارکنی،

ای؟دیگهچههزینه

صورت تمام دیدم برگشتو طرفمن به اشعلیرضا

ر خودم است. شکفته شادی از گل اومثل آغوش به ا

پرتابکردم.

 وصورتشچشمکاسهاز خونبیرونزده هایعلیرضا

نمی دیگر که بودم زده ماتم بود. کوهسرخ در هایتوانم

لبقهوه بزنم. چشمانشپرسه آرام و رنگ پارهای های

باپاره را چشمانش خواستم و بوسیدم نرمی به را اش

زخم گویی که خیسپاککنم واشتدستمال شد ازه

خوندوبارهزدبیرون.

برچشماناو دستیشتابانرسیدودوگازاستریلرا

جان حتا بست. محکم پهن، باندی وسیله به گذاشتو

اعتراضکردنهمنداشتمازبسکهایندوروزگریسته

 روی را سرم ونهیسبودم. گذاشتم علیرضا گشوده

هوششدم.بی

اغوغاییاستکهاینطوردانستمکهتهدلعلیرضمی

می سینه بر شور البالیپر بود خورده دلشگره کوبد.

می سینه بر محکم و آقا زد.ضریح

میانگرماینفس هاییکهتویحرم

 حرارت و شور بر دم به هاآندم

می منافزوده اما بود شده گم شد،

داشتم.چشمازاوبرنمی

مدام ابوالفضلالعباسنیز حرم در

س میبر خودینه از چنان و کوبید

هایمردمازحرمبیرونخودشدهبودکهبرسردستبی

نفس و هوشنبود به هنوز رسیدم وقتی شد. هایبرده

می تند زبانیعمیقو دکترکاروانیکقرصزیر کشید.

تویدهاناوگذاشتهبود.کمیگالببهصورتشپاشیدم

بخندزدیم.ووقتیچشمدرآغوشمنگشود،هردول

تویبهشتمو کردم فکر گفت: نجوا به و آرام علیرضا

یکحوریبرایپرستاریمنفرستادن.

فکر حال، این با گفتم: و گرفتم نیشگون را لپش

کنیبیشازحددرازشدیتویبهشت؟نمی

هردوبهخندهافتادیمو پریدونشست. یکبارهازجا

دوبارهبهطرفضریحعلیرضاتندوتیزدستمرابوسیدو

دوید.


بلندنیست.حاالدیگرنشانه ایازآنپیکررشیدوقدِ

اشجاداد.یادمهستکودکیگهوارهشوداورادرونمی

 بود برایتولدخودشنوشته کهیکروز حسرت»هنوز

وآرزودارمدرگهوارهخورمبهآنکودکیگمشدهدرمی

ب برگردم و شوم جا آن گرم آغوش آنهمهه

«.هایفراموششدهمعصومیت

حاالمی باقیماندههمهشود علیرضا آنچیزیکهاز

اشگذاشتونیازیبهتابوتبزرگکهنهگهوارهدرداخل

معصومیت و پاکی به او که خرسندم نیست. چوبی و

 دلشورهدونم، شاید  گفتم: نمی

اون هم بود، اما اولین فکرم همین 

بود که چطور این اتفاق افتاده و 

متعجب بودم، اما حاال توی بیداری 

 کجا اومد؟این سفر کربال از 
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دریغودرداستنشانههایماشبازگشته،امااشکگذشته

تن اندوه باید که دوشبکشم.برایخودم بر را ماندن ها

گزمازغصهکشمولبهایمرامیچادرسیاهمرابرسرمی

کوبم.وبادردبرسینهمی


راوقتیرفتمتویآشپزخانهداشتبهتنهاییظرف ها

ریخت.کنارشنشستمتاکمککنمشستواشکمیمی

خوامهیچکسکمککنه،حتاتو،نذراماگفت:برو،نمی

ب تمامظروفزائرایکاروانروکرده ودمکهشبتاسوعا

تنهاییبشورم.

پرسیدم:چهنذری؟

گـُر صورتم که دردناک و تیز چنان اما کرد نگاهم

 فهیمدم است.سؤالگرفت. بوده نابجایی

گفتم:امابعدازاینکهتوبهآرزوترسیدی،

هاتچی؟هیچفکرکردیمنچهکنم؟بچه

بدونتو...؟

هابدونکمکمنورامگفت:بچهتلخوآ

اماخداکنهکاملوباتوهمبزرگمی شن،

تقوابشن.


ایاستازطرفخداوندبرایرسیدنبهشهادتهدیه

کمال.حاجآقاشکریسرشراپایینانداختهبودوداشت

می شهادت از حاجبرایم نگو شعر گفتم: فقطیگفت. !

خوامبدونمچیشد،باشه؟می

همینخان دارن هم آقا حاج دخترم! گفت: کبیری م

مطلبرومیگن،شمااجازهبده.

ذیلمقدمهن نیازیبهمقدمهو حاجآقا، ست،یگفتم:

من برامتعریفکنیدکهچیشد، بریدسراصلمطلب،

بایدبدونم.

لرزید.سرشراهایحاجآقاآشکارامیتسبیحدردست

 بود انداخته کپایین چشم گفت: چیشماه هر دخترم،

بفرمایید.

نمی من اما ببخشید، آقا حاج کهگفتم: اینجا فهمم

دیگهجنگنیست،اینتروروکشتنزائرایاباعبداهللچه

بایدعشاق پارهیمعنیداره؟چرا تیکه اماممعصومرو ه

م؟یدتاوانبدیناسرامامحسینروبریدن،مابایکنن؟ا

نشسته کنارم کبیریکه دستخانم تویبود را هایم

تادست کشید پر دلم براییکلحظه گرفت. هایخود

آخرینپناهمبود. اولینو مادرمکههمیشه آغوشگرم

می تا توانستمبیاختیاردرآغوشخانمکبیریافتادمو

زارزدم.

پیچراقنداقدهبودکهنوزادییگفت:علیرضادیحاج

و گذاشته نمــازگزاران صف کودکرفتهنزدیک اند.

می ونگ پیشبدجوری او برداشتن برای کسی اما زند

دارد.چندشودوطفلرابرمیرود.علیرضانزدیکمینمی

کشدکهقنداقدرونآغوشعلیرضاثانیهبیشترطولنمی

شودو...منفجرمی

ضریعل گریهیرضا با و داشت آغوش در تنگ را ح

دستمی و بودم آنجا کاش میگفت: را تاهایم دادم

هایعلمدارکربالهمچناندرراهخداشمشیربزند،دست

گذاشتمسرازبدنمبارکامامجداکاشآنجابودمونمی

کاشتازیانه منکنند، تن بر لبمبارکاو، جای به ها

نشست،کاشبهجایدخترپیامبر،مرامی

کربالبردند،کاشروزعاشورابهاسارتمی

..بودم..


گوشه از کسی، را، علیرضا درسر ای

بود.آوردهمیانمردمیافتهوبهکنارجنازه

روده بود. شده باز گل مثل او زحمتشکم به هایشرا

پارچه با و داده هایسفیدبستهبودند.داخلاندامشجا

اشدودستندارد.هایعلیرضانیستندوجنازهامادست


بهآغو را پسرمبهتشخاکمیدارندعلیرضا سپارند.

 به وبستهزده مانده اوستخیره جایپدر کوچکیکه

می بهار ابر مثل ودخترم داده مادرم به تکیه گرید.

حسنمینشسته را گرمایاو اما ام اشکمٔ  چشمهکنم!

دست حتا استو حرکتندارند.خشکشده توان هایم

امامی بکوبم، سر و سینه به دل ته از توانم.نمیخواهم

شانهدست علیرضا مادر لرزان و پیر ماساژهای را هایم

بگویمحتایکتشکر.توانمینمدهداماچیزیمی

قول حاال همین از و است علیرضا چهلم اربعین،

دهمآنقدربرسینهبکوبمتاقربانیماباشهیدانکربالمی

خواب بهمادرخودموعلیرضاگفتم. ممحشورشوداینرا

میمی فرو سر با دارم سستشده؟ بدنم یا درآید روم

تنگنایگور.چهسردوتاریکاست.


می قرآن شمرده و آرام مخملی، و نرم خواند.صدایی

لرزشلرزه به را دلم تارهای دلنشین صوت این های

برمی صدا طرف به است. درونانداخته از صدا گردم.

■زند!تشتیپرازنوربیرونمی



نگاهم کرد اما چنان تیز و 
دردناک که صورتم گـُر 

 سؤالگرفت. فهیمدم 
 نابجایی بوده است.
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 «ها فاصله» داستان کوتاه 
«پاناملکی»نویسنده


آه- نمیادآخه! نشناس!خانماحمدیوقتدخترهچرا

میرمتابالکنشیفتشباومدبهشبگوبیادباال...

پایین ازرمیگیمسرمرا ازرومیمسریعباالهاپلهو .

،ولیهنوزخبریازکشمیمپنجرهراهروبهحیاطسرک

ن یست.او ادامه راهم دهمیمبه بالکن.رسمیمتا به

تازهباغچهرایهاعلفبویوزدیمنسیمیکهنیمهشب

ودستهایازکشمیمعمیقینفس.رساندیمبهمشامم

 جا گوشم پشت را کناردهمیمموهایم چوبی صندلی .

مناینجاخوردیمتکانهایشمعدان کسیقبلاز انگار ،

بوده.

ربورودیجلویآقایقربانیراگرفته.میاننگهباند

صدایشان برگدرختان و خشخششاخ و باد صدای

بهنظر آقایقربانیبازقصدرفتندیرسیمواضحنیست.

نحیفش جثه با پیرمرد دارد، را خانه به

قصدپسزدننگهبانراداشت.

 بیچاره دستاشحافظهپیرمرد از را

 و هماداندینمداده اینجا اشخانهن

بیمارستاناست تویفکرشاینجا است.

چون شیهابچهو مرخصاندندادهپولدرمانشرا هنوز

راه هوار و داد و درمیرود کوره از زود نگهبان نشده.

بهتبگماینجاخانهکه)دیگهخستهشدمچقدراندازدیم

خانمباالخرههماسالمندانه!!!دستازسرمبردارپیرمرد(.

شانوبعدازتماشایستدیایمای.کنارشانلحظهدرسیم

 تکان دهدیمسری ادامه راهش به درکشدهدیمو .

کنمیم درد موقعها اینجور میهاآدم، وقتیرا دانیاما

چه؟...دیآینمکاریازدستتبر

ندارد فرقی تابستان و زمستان برایش هم باغ دیگر

ند.انگارهمیشهسرمازدههستهادرخت

- که باز ایننمیبیمسالم خیال و فکر تو رفتی

آسایشگاه!بیخیال!بیادوتافنجونچایآوردم.

هاپلهنگاهمرابرمیگردانم.خیلیزودبودبرایاینکه

راباالبیایدودوفنجانچایآمادهکند.ازپیشانیبلندش

.تویگلواندازمیمپیدابودنگرانچیزیباشد.صدایمرا

کجایی؟؟؟اصالًهستمعلومباالخرهتشریفآوردی.-

ببینمنوچقدراینجااالفکردی.

حواسمنبود.اصالًببخش-



تواحترامسرتنمیشه!در- فقطبلدیبگیببخشید.

ضمنوقتچایخوردنهمندارم.

کفدستش.گذارمیمکلیدهایراهرورا

زحمتبکشروآمادهکردم!فقطفرداصبحهاپرونده-

امضاهاشونروازمدیربگیر.

همهعجلهبرایکجا!توکهکارمهمینداری!پساین-

رواومدمباالتایهخبرداغهمبهتبدم.هاپلهچیه؟این

اشحرفه دلم به زدینمچنگی باید خانه،رفتمیم.

خیلیخستهبودم.کنارشزدمتاازبالکنخارجشوم.

اونپیرز- نگفتیدرمورد مگه اتاقبیستمهستش! نه

 بخاطرهمیندیراصالًبرمازآشناهاشیهخبریبگیرم.

کردم.

 بیست. شماره اتاق خستگیامکالفهپیرزن از پاهایم .

 اما ندارند. ایستادن توانستمینمنای

بشنومبروم.شیهاحرفبدوناینکه را

نشان حرفش به توجهی اینکه بدون

 از پاییهاپلهبدهم برایمیآیمن .

لحظهایانگارجلویمصورتپیرزنرا

باالتماسیکه دیدم.اشکدورچشمانشجمعشدهبود.

.گرفتیمتوینگاهشبودسراغعزیزانشرا

اولینباریکهبااوروبهروشدمیهروزصبحرفتهبودم

 اتاقنشستههااتاقبه نشستهکنجه تنها دیدم بزنم. سر

بطری ایپرازخاکخیرهشدهبود.شیشهرویصندلی.

رفتمجلووسالمکردم،جوابمرابالبخندیداد.

همهرفتنحیاطشماچرااینجانشستیآخه؟؟؟-

 تکانداد. بهبعدمانییآشنافقطسرشرا آنروز از

ایبهشروعشد.فهمیدهبودمخیلیتنهاست.بههربهانه

.زدمیماتاقشسر

بودسمجودلنازک!دوهابچهثلکمحرفبودامام

شدیمماهی از بودیمکه اشخانوادهکههمدمهمشده

بدونهیچارادهایگریهآمدیمپرسیدم.اسمخانوادهکه

آغوشکردیم در وقتی که بود خاک بطری فقط و

بطریچهچیزیبرایکردیماحساسآرامشگرفتیم .

.گرفتیمگفتنداشتکههمیشهآنراکنارگوشش

ازعزیزامبرامخبربگیر!تومیدونیکجاهستن؟؟؟-



نگهبان درب ورودی جلوی آقای 
قربانی را گرفته. میان صدای باد 
و خش خش شاخ و برگ درختان 

 صدایشان واضح نیست.
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ازحرفشجاخوردم.

که- تو برمیاد. دستم از کمکی چه من آخه من؟

گی!!!چطورخبریبراتبیارم.چیزیازشونبهمنمی

که دیدم را چشمانی همان آوردم باال را سرم وقتی

 ملتمسانه و گرفته را تکراررااشخواستهاشکدورشان

تالشمراهمه.پیرزنرادرآغوشگرفتموگفتمکردندیم

.کنمیم

 با اطالعیهاسرپرستارتباطداشتن بدون سالمندان

موسسهخطراخراجشدنراداشت.هماتنهاکسیبودکه

بهاواعتمادداشتم!

 راهاپلههما دستش پایین، است آمده دنبالم به را

وار!کناردیکشمیمورمیگیم

زودباشبگوچیفهمیدازش؟؟؟-

نمی- کنم. شروع کجا از براتاصالًدونم بعداً بزار

.گمیم

 ساکتبرخورد هممانیهاهیساتویراهرویتاریکو

توچشمانهما!زنمیمصدازل.بیکندیمصدا

بایدبدونیکهپیرزنهلطفاًاونجورینگامنکن- اصالً!

ایرانینیست.

خوبیراانتخابنکردهبرایشوخیکردن.وقتاصالً

هما!دستازمسخرهبازیبردار!-

می- اوایلجنگشورویازبخدا افغانیهستش. گم.

پناهدهبشن. خانوادهشفرارمیکننمشهدتا هراتبا

اینکهچرامیانقزوینرونفهمیدماماهمراهشوهرولیدل

اونجوری میشن. ساختمون یه سرایدار صاحبپسرش

وقتیجنگهایرانوعراقشروعمیشهگفتیمساختمون

 اعزامشون و تاکنندیمداوطلبمیشن دیگه اما جبهه!

شه.همینامروزخبریازشوننمی

 میزنیمقدم راهرو انتهای پنجره کنار تا .میرویمو

 را رارمیگیمدستگیره پنجره لوالیزنگزده فشار با و

کسیبازشنکرده.شودیمسالیچندانگار.کشمیمعقب

بیرون عمیقکنمیموسعیبرمیمسرمرا نفسبکشم.

نفسبکشم.

- خونه شدنگفتیمصاحب مفقوداالثر نامه وقتی

اینکهپیرزنتنهانمونهبدوناینکهواسهگیره.اونهارومی

چیزیبهپیرزنبگهاونرومیارهاینجا.

پیدایش دستپاچهشودیمخانماحمدیتویراهرو .

کنارش!میرویماست.همراههما

چیشده؟-

کنه!دونمچشه.همشنالهمیاتاقشمارهبیست.نمی-

طرفاتاقشمارهبیست.میدویموکنمیمبههمانگاه

هممیرویم واندشدهبیخوابشیهایاتاقکنارتختش.

پیرزنیهاناله.همهمنتظرندجوریاندنشستهرویتخت

زمزمه لب زیر وردی انگار نه! که ناله کنیم. قطع را

کنارصورتش.رمیگیموگوشراشومیم.خمکندیم

 سعیداردردیگیمبادستانسردولرزانشدستمرا .

نگه حالت همان گوشمدر به بیشتر دهانشرا دارد. ام

.کندیمنزدیک

چشمرو- که گفتچندبار پسرم. دنبالم. گفتمیاد

بزاریوبازکنیمیام.هم

خودشانراگذاشتند،ریتأثهابخشبعدازاینکهآرامش

فردااما.شانیهامالفههمرفتنزیرشیهایاتاقبقیههم

صبحکسیپیرزنراندید.بدونهیچاثریازخودشرفته

■ بود.
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 «نبض چکشی» کداستان 
«زادهفرزانهولی»نویسنده

 

نشسته که جایی واز طرف این قدم طرفیک آن

 یادش گاهی دارد.رودیمنشده. پا همیگاهکه

شدی.":گویدیم خسته توهم نیس. شدنی المصب این

مادرومی طوریخیال یه باالخره فراموشکنیم؟ خوای

 ".کنمیمراحت

 خودشتواندینمدانمکهمیداندیماما فراموشکند.

رنگاهششکلقاطعوشروعکردهبودوآنفکروتمنا،د

سمجیگرفتهبود.یکشکلسمجوثابت!

موقع.آنشومیم،منجمدکنمیموقتیبهنگاهشنگاه

بایدچیزیازدستمبیفتدویادمبیایدانگاربازهمحتماً

نیستند. خودم مال دستانم به هاآنوقتی ،کندیمنگاه

و رگ به رگ چشمانشطوری زند. می چکشی نبضم

شوندیمسرخ هرگز شودینمکه ایمانشانیفراموشبه

آورد.

دستانمطلبکندیمباخودشفکرکنمیمگاهیفکر

از فکری هر استدیگر! فکر پسبگیرد. وباید اوهستند

 بر بهآیدیمفکر کسی فکر از هم فکری هیچ وگاهی

کهبخواهدرسوایتکندوبههمهبگویدرسدینمدیگری

هرفکریبهفکرگذارمیمبوده؟پسچهفکریدرفکرت

که است همین اختیاری. دیواری فکر بدهد. فکر من

هست!

 دستانمدانمینماما باتریشپچرا بیاید، یادم آنکه از

باهمانپیونداندخوردهطرحپشمالویدستانشپیوند و

؟دهندیملعنتیبهکارشانادامه

که چیزی شود مطمئن تا است مراقب همیشه

.امادوبارهشکلثابتوآیدیم،ازدستمنبرخواهدیم

ودوبارههرفکریکندیمسمجنگاهش،نبضمراچکشی

.کنمیم

دستاشودادیمبه"کهگفتهبود:کنمیمبهمادرشفکر

نمی دختربچه...طفلی چهیه باباش دستای دونس

"؟انیختیر

یوندبهمنچه؟منکهدختربچهنبودم.پسچرااینپ

جایکردیمچهکسیمجبورماصالًلعنتیراقبولکردم؟

 که کنم نگاه را دستانی قدریتوانستندیمخالی به ،

ببندمو بکنموچشمانمرا پشمالوباشندتاموهایشانرا

لببگزم؟

مادرشراراضیکند؟خواستیمبهمنچهاواصالً



راباورشودچیزینمیوآیدیمازعلمهرچهبگویمبر

باورباورکرد.شودینمآیدکهنکرد.اماازدلکاریبرمی

راهتنهایشبگذارم.ولیهنوزهمیمهنشودینمکردمکه

تا دستانیکه با آنهم کنم، باور را نتوانستمدختربچه

حاالبایدخیلیپشمالوشدهباشند!

او تصورات از نمیتصورم رنگورودجلوتر همو رو

دستانم.گیردینم روی سمج، و ثابت نگاه همان باز

 کندیمسنگینی شودینم. نزند. چکشی حتماًنبضم

وکندیمزند.خیلیهممیزند.تابلوراسوراخسوراخمی

 آن روی دست میامیدهکشهرچه تاول هیچ، تازه زند.

هاآنایهمدختربچه تااوبهمادرشنشانخواهدینمرا

بگوید: و چقدرغص"بدهد ببیندستام مادرجان. نخور ه

ببینچطور آرزوهایدختربچهروشیرینمردونهشدن؟!

دستخودتکردن؟ اول از میگن الکی بقیه گفتی

 ■"نداشتم...ببین...ایناهاش...
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 «ای به ژوپلین نامه» داستان 
«دیعقوبیامی»نویسنده

 

داستا من ژوپلین! من، برایمندوست که را هایی

برایت نظرم که بودی گفته خواندم. بودی فرستاده

بودیکه گفته راهنماییداری. به نیاز استو ارزشمند

کنیرودآراممدتیاستحالعجیبیداری،احساسمی

اتراسیلبرده.ازهایتطغیانکردهوشهرخیالیاندیشه

اندمردهاتبرایمگفتیکههمهیاهایداستانیشخصیت

شده دیوانه ناپدیدیا عجیبی طرز به هم بعضی و اند

 اند.گشته

رشته به رشته عشق با و دارم دوستت من ژوپلین،

بری.امومیدانمکهازچهرنجمیافکارترادنبالکرده

توپسازآنآتشسوزیتغییرکردهایدوستمن.وارد

 ای.دنیایجدیدشدیوبهآنعادتنکرده

میرو یاد به را کوهزی آرامتبه نگاه آن با که آورم

زد.یادتهستروزاتموجمیخیرهبودیوغمدرچهره

پرده که روزی را؟ فاجعه آن از واقعیتت،پس های

شعلهپرده زیر بود چشمانت جلوی همیشه که هاهایی

بهمنمی خاکسترشد؟ ای.سوختو گفتیدیوانهشده

دکتررفتیموچقدرباهمخندیدیم؟آیدبهمطبیادتمی

گورباباش!واقعیتکدام»یادتهستکهبرگشتیوگفتی

است!همهچیزادراکاستومنهمدرکمنسبتبههمه

چیزتغییرکردهوواقعیتجدیدیبرایمزاییدهشده؛پس

 «بیخیالهمهچیزوبیازندگیکنیم.

تادهاست،امادانمدرآنجادقیقاًچهاتفاقیبرایتافنمی

من که نبودی ژوپلینی آن دیگر تو بعد به روز آن از

ترساندی،گاهشناختم،تغییرکردهبودیوگاهمرامیمی

خیره چشمان آن میبا چشمانم به که مراات، افتاد،

تکانممیمی نگاهتقدرتمندبود. شبترساندی. و هاداد

ود،آتشیکهآمد.درآننگاهآتششعلهورببهخوابممی

بهدرونتنفوذکردهبودوشدهبودقسمتیازشخصیتت.

و دور حال در و گرفتی فاصله چیز همه از تو ژوپلین

 دورترشدنی.

داستان که بگویم کنندهرک خسته یا یاهایت اند،

عجیبوغریبوبیفرم.البتهبعضیشانرابسیاردوست

هاگفتیکهآنام.اماخودتداشتموقبالًهمبهتگفته

شده خوب آمدهکه کجا از که نیست معلوم اند.اند،

اتیکیشاناحتماالًمخلوطیاستازبیخوابیوسرگیجه

شانهمزاییدهعشقدورانجوانیتاست.بقیههمهویکی



بی کهنفسکشیدندرآنمعنییا عمیق، آنقدر اندیا

 ممکننیست.

اتراتانتکاندهندهآورمکهآنداسشبیرابهیادمی

رکبگویمکهبرایمسختبود درکافهبرایمانخواندی.

یک من، قدیمی دوست آن ژوپلین، آن کنم، باور که

نوشته نوشتهباشد. اتآنقدرعمیقبودهمچینچیزیرا

آنجا بیمارستان. به بردنم و شدم شوک دچار شب که

.فریادبودگفتمودادوبیدادراهانداختهبودمهذیانمی

کشید.پورتئوس،کهدرپیچوخمهایبیمارستانزبانهمی

ماجرا آن از پس شب چند هم فیلسوفمان دوست آن

 دید.کابوسمی

تو آتش درون که ندارد دوست کسی عزیز، ژوپلین

جهنمت ژرفای از و شیطانی تو که بگویم رک بسوزد،

تشات،نشاندادیکهآدهی.آنشبدرخانهگزارشمی

پرده آنسوزی آخر است. سوزانده هم را اخالقت های

فاقد سن این به کسی داشت! سال شانزده فقط دختر

کهبهتومیگویمجواب هربار استدوستمن. اختیار

دوطرفهاست.ولیخواهشٔ  دهیکهاینیکرابطهمی

رابطهمی سناتبینداز، نگاهیبه اینٔ  کنم و بینتو

وبس.توغرایزتراولکردهایدردخترهاهرزگیاست

بیبنندبهدندانبکشند.خیابانتاپاچههرکسراکهمی

 اینوحشتناکاست!

دیدهمی آسیب که ایندانم از ولی من، دوست ای

افتد.توآنراآنقدربزرگکردههابرایهرکسیمیاتفاق

دوستداشتهباشی.ایکهدیگرنمی واقعاً توانیکسیرا

میهر اورا که میبار فرو خود در تو برایبینیم، روی،

بهیادمی…روزهاوشبهایمتوالی آورمشبمهمانیرا

گرم شب آن کنارشو رفتی تو بود. پیدایششده که

هانگاهتبرایمصحبتشدید.برایاولینبارپسازمدت

ندادی، فردایآنروزجوابتلفنمرا بود. انسانیوآشنا

اتودیدمکهکفزمینافتادیوخیرهبهخانهآمدمبه

می…دیواری یاد به را روز آن که غصههربار امآورم،

برادرمهممی تواز دوستدارمدرآغوشتبکشم، گیرد.

ریش ژوپلین. عزیزتری وبرایم شده بلند روز آن هایت

قوطی برترا و دور فراحالتینامرتبداشت، هایآبجو

آ و بود قوطیشپزخانهگرفته از بود پرشده هم هایات
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کنسرو،دورچشمانتآنقدرسیاهشدهبودکهشککردم

آنصحنهغمانگیزترینکهشایدچیزیمصرفمی کنی.

 صحنهایبودکهبهعمرمدیدم.

خانهنمی و کشیدی کبریت که شد چه رادانم ات

کنمایندلیلسوزاندی،آیاتنهابخاطراوبود؟گماننمی

بخواهیمشکلاصلی منرا نظر باشد. برایتکافیبوده

تعمیرکنی. مادرتبودندکهباعثشدندسرترا و پدر

غروبآفتابرویشن در وروزیکه بودیم داده لم ها

گفتیکهازبچگیبهتومشکوکبودندوآخرسرهمتورا

آنخاطره و برایمٔ  کشاندندپیشتعمیرکار، دردناکرا

چکشکاریوصافکاریسرترأ  دی،خاطرهتعریفکر

سال رویسرتالنهکردهمیگویم، کار تعمیر هاییکه

کوبیدورنگوصداومزه،همهوهمهرابودوچکشمی

می له هم غذایتبویچکشمیدر درختانکرد. و داد

حالتارتجاعیپیداکردهبودندوکارگاهگجتازکالهش

برایتووقورتشمیکشیدقرصبهبیرونمی حتماً داد.

و باال با چیزت همه ببینیچطور استکه سختبوده

 کند.پایینشدنیکچکش،تغییرمی

هایتهمهچرندندوتهوعژوپلینمراببخش،امانوشته

نوشته در راآور. داستان بریده بریده اخیرتخیلی های

سرگیجهروایتمی آدم تکاشمیکنی. تصاویرت هگیرد.

توبهآنتکه بیربطوگاهیهماحمقانه، هااندوتقریباً

اندوازهرچیزیکنیومیگوییکهحقیقتافتخارمی

آننزدیک ولیمناسم واقعیت، به توهماتیکتر را ها

می مریض اینذهن و نیستند منظم افکارت گذارم.

نوشته به آنآشفتگی مثالً است. شده منتقل هم هایت

وانکشمشس وسط بود افتاده که بگیر نظر در را یاه

می داخل که کچل مرد آن و بهحمام نگاهی و آید

کند،کشمشازالیاندازدوشیرآبرابازمیکشمشمی

نمی میمجرایفاضالبرد گیر آنجا و باشود مرد کند،

داخلهلانگشتشستپایشسعیمی به آنرا کندکه

شودوبادسترود!خممیمیشود!داخلنبدهد،امانمی

کندکشمشراشود!سعیمیدهد!بازهمنمیفشارشمی

مثلسنگمی دوتیکهازوسطبهدونیمکند، اشماند،

آیدکهدرداستانتازقطراتعرقتوانکرد.یادممینمی

رویپیشانیمردگفتهبودی.وقتیکهاینهمهزورزدهو

آمد،هبهنظرمعجیبمیتالششبینتیجهماندهاست،ک

اصالً و نبودند؟ آب بخار قطرات، آن که معلوم کجا از

شودکهآدمزیردوشآبعرقکندوتازهرویچگونهمی

روایتچهره طوری را داستان شود؟ مشخص هم اش

کنیکهانگارازدرونشخصیتتخبرداری،دوربینتمی

می حرکت عجیب رارا مرد بیرون از ابتدا نشاندهی،

میمی نفوذ درونش به آرامی به و اعضایدهی و کنی

می هدف را میبدنش قلب سمت به ازگیری، و روی

گیری.تودیوانهایژوپلین!مراتکانهایمتوالیشفیلممی

شده دیوانه واقعاً تو ولی من، دوست آنببخش ای!

کشمشچیستکهمردبخاطرشآنقدرتالشکند؟!اصالً

داست در مانورانچرا ریز موضوعهای روی اینهمه هایت

گزارشمیمی آنقدرمیگوییومیگوییو دهیدهی!

خورد!کشمشراگازمیزندوگازکهآدمحالشبهممی

ازکجامعلومکهآنمیزند! ژوپلین!اصالً آهخدایمن!

یکجانور فضله شاید کشمشباشد! شده له سیاه تکه

چطو باشد! روچگونهآنکشمشازمجراخطرناکبوده

رودوفاضالببهپاوازپابهدستوازدستبهدهانمی

 آید!توروبخدابگوکهآخرچهبالییسرآنمردمی

تحلیل مو به مو را کشمشت داستان داشتم دوست

آزاد، هوای و داشتم استراحت به نیاز اما کنم،

افتند.میهایتهمهدرفضایبستهوتاریکاتفاقداستان

هاییبراییکذهنمعمولیآسانبودندرچنینمحیط

نیست.برایهمینالزماستکهبهباالبرومونفسیتازه

از خبری پایین آن در که دانی می خودت تو کنم.

گیرد!اشمیاکسیژننیستوبعدازمدتیآدمسرگیجه

داستان خصوصیت است این سرگیجه! تو!بله، های

اندوشادییدیگرانهمهداروهایضدافسردگیهاداستان

آنچهتومی اما آفرینیسرگیجهآوراستودیوانهبخش،

لذت داشتن سرگیجه از است ممکن کسی چه کننده!

آن چهانتظاربیجاییاستکهتوازمردمداری، هاببرد!

نمینمی را این آیا بگیرند! سرگیجه که فهمی؟خواهند

میآن ها بهخواهند آورشان سرگیجه زندگی از که

همانخانهخانه بیاورند، هاییهایروستاییداستانیپناه

 اند.رامیگویمکهاینوآننویسندهبهتصویرکشیده

نمی ژوپلین، کرد بیمارم مدتی کهکشمشبرای دانم

می آنکه با خواندم، آنرا چرا چطوراصالً تو که دانستم

کنیوفتتمامتیغهایرسممینویسی،آراموبهظرامی

درقلبفروباآنروحراخراشمی تیغهرا توحتا دهی.

دهیکنیکهتمامشودآنکابوس،بلکهتوخراشمینمی

کنی.فقطبگو،کهچهشدآنمردووسرگیجهایجادمی

می تنها شد. تار و تیره ناگهانهمهچیز اوچرا دانمکه

نهمهچیزسیاهشدوصدایقلکشمشرابلعید،وناگها

می همقل بعد و تاالپ صدای یکساعت، از بعد آمد.
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تودیوانهایژوپلینو بخدا بازهمقلقل. صدایآبو

 هاهماصالًداستاننیستند!ایننوشته

یاآنداستاننامفهومراجعبهمردیکهزیرنورشمع

میمی برق چشمانش و رینگنوشت رینگ صدای زد.

 لفنودوستیکهپشتخطبود...ت

فقطقبلازادامه،یکسؤالازتودارمژوپلینعزیز،آیا

درجوابنامه اتمنظورتازآندوستمننبودم؟لطفاً

 حتماًبهاینسؤالپاسخبده.

می را مرد حال تلفن پشت از بادوست مرد و پرسد

گویدکهحالشخیلیخوباستوهیچانرژیزیادیمی

چوندرحالنوشتنوقت همبهاینخوبینبودهاست،

تلفن پشت یکی آن هست، زندگیش داستان بهترین

گوید:مگهتوتاحاالداستانهمنوشتهای؟خنددومیمی

جوابمی در خنده با و صدایبلند با هم نهمرد گوید:

اصالً،ولیاگرهمنوشتهبودم،هیچکدامشانبهپایاین

دودوستپشتتلفنحرفمیرسیدندیکینمی زنندو.

شودومرددوبارهشروعزنندوتلفنگذاشتهمیحرفمی

پایانمی به او کار ساعتی چند از بعد نوشتن. به کند

هایشرابادقتخاصیتامیزندوداخلرسدونوشتهمی

کندورویشهمپارافینپاکتمقواییزیباییجاسازیمی

بستهمی درش تا راریزد آن خاصی دقت با بعد شود.

میزشیکتپانچهگوشهمیزمی کشویِ سپساز گذارد.

رودودرآخرهمآوردوبهسمتقلبشنشانهمیدرمی

گوشهایم درون هنوز که بنگی صدای شلیک. صدای

از مقداری داستان آن بخاطر نکنم، اشتباه اگر هست.

حداقلمی دستدادم. از را صدشنواییم که ایشراشد

آرام کسیکمی که بخورم قسم چه به ژوپلین. کنی تر

دست از را شنواییش داستان یک بخاطر ندارد دوست

نوشته بهدردمازخویستهاییمیبدهد! خوردهایتوتنها

هاستکهاند.مردمسالکهازخودشانوزندگیشانبریده

خانه نمیدر نگه آینه خود بههای چشمشان تا دارند

نویسیازایبتونیشاننیفتد،آنوقتتوگزارشیمیهزگیل

کنیکهباهایازآنمنتشرمیها!وحتاعکسانواعزگیل

بینی ذره نداردلنزهای خریداری چیزها این گرفتی! ات

خواهمبهغرورتلطمهواردکنمامابهتردوستمن،نمی

اتراکناربگذاری.تومیگوییاستایندیدگاهاحمقانه

خودک هنر است، اشتباه خب این و هنر، برای هنر ه

کندوموجودبیچارهایستکهازنگاهاینمردمتغذیهمی

بیچارگی الغریمفرطو از نیز تو مانند هنرمندانی آثار

نخواهند هم سنگقبری و مرد خواهند اندازه بیشاز

 داشت.

ادامه به راجع را نظرم آنکه از مردٔ  پیش داستان

بگذاربهتوهشداردهمکهاینکارتوبیشمعیبگ ویم،

کنیکهمحکومرحمیتماماست،توموجودیراخلقمی

چنین تو آثار تمام است. شدن فنا همچنانبه تو و اند

می بهسماجت هنرمند وجود عمق از باید اثر که کنی

هایتوبیرونتراوشکند.چیزعجیبیکهراجعبهنوشته

از پس سیاهی ازفاجعههست، پس سیاهی است. آن

کشمش شدن خورده یا تپانچه توسط نویسنده مرگ

 توسطمردکچل.

تحویل و شده پیدا خودکشی نامه داستان، آن در

می دردوستداده است، نوشتهشده او بهنام زیرا شود،

آنچهتونوشتی،خبریازمحتواینامهنیست!تنهاتصاویر

آزم کلمه: چند مخدر،نامفهومیاز داوطلب، قرص، ایش،

یک از نصفی یا مصنوعی... احساسات احساسات، تغییر

گویییکماشینمو نکنماینبود: اشتباه اگر جملهکه

هورمون به وابسته همه واحساساتم به…ها اینجا از

تصویر نامه، خواندن از بعد نامشخصبود. دیگر بعدش

بیش در که نامعلوم جایی به خیرگی تروحشتناک

مینوشته نشان را او هست. هم درهایت که دهی

شودوچندینوچندسالبههایقطوریغرقمیکتاب

می شکل ازهمین یکی که کنم اعتراف بگذار و گذرد

بهحالخوانده ام،خستهکنندهترینچیزهاییبودکهتا

اینسال دنبالمیدر را منتصاویر کردمدیگرهاییکه

 شد ثابت نمیبرایم هیچ تو نمیکه کهفهمی! فهمی

ازخواننده و کننده خسته دارند ای زندگی خود هایت

نوشته به کسالتاستکه میهمین هجوم آنها آورند،

کشیوقتتوچندینوچندسالتکراریرابهتصویرمی

مردی تو بروند؟ فروش به کارهایت که داری انتظار و

خوب را این من هیجان، از پر پسبودی دارم، یاد به

داستان چرا پس هیجان؟ آن ازکجاست خالی هایت

خواهیبگویی!لطفاًیکبارهاچهمیاند؟درایننوشتهآن

 همکهشدهمستقیمجوابمرابده!

بینیمکهبالباستمامپسازآنهمهسال،مردرامی

رودکهدیوارهایشسیاهوچسبانبهداخلساختمانیمی

تی از صحنههمه استو وتانیوم مصاحبه، از هاییبریده

اینکهتوموضوعاتمهمرا همهچیزگیجکنندهاست،

می عجیبتیره بزرگ، را اهمیت بی موضوعات و کنی

دهیکهپروندهایبهدستگرفتهاست!مردرانشانمی
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کندوریزد،پروندهرازیرلباسخودمخفیمیواشکمی

می بیرون ساختمان سمتاز به سپسدوربینترا رود،

آید،کتابیباگیریازآنکتاببهبیرونمیدستگاهیمی

مکثیسیاهمی کنیودوبارهقهرمانتراناممردشمعی.

می ونشان است سرگردان آلپ کوههای در که دهی

نتوانستمریش من تصویر آن در شده، بلند هم هایش

خ یا است دوست همان مرد که دهم مردتشخصی ود

 شمعیاست.

خوبشروعمیداستان ژوپلین، هیچهایترا اما کنی،

تمامنمی انگارکهتمامکردنراوقتهیچکدامرا کنی،

فکرمی ازبلدنیستی، ای، مانده ناتمام نیز کنمکهخود

می کمک و راهنمایی راهنمایی،من هم این خواستی؟

 کنی تمام را خودت چیز هر از استقبل غیربهتر در

اتمام به را توانستداستانی اینصورتهیچوقتنخواهی

 رسانی.

طاقت این از بیش مغزم و است شده شب ژوپلین،

نوشته ندارد. تفسیر و میتحلیل عذابم توهایت دهند،

هم نامه این که دانم می داشتو نخواهی ای خواننده

تغییریدرتوایجادنخواهدکرد،راستشرابخواهی،کمی

اولینبارپ وخودمیدانیکه شیمانمازحرفهایتندم،

انتقادمی تو اینصراحتاز به نمیاستکه خواهمکنم.

حرفهایمراپسبگیرمامابهتراستاینراهماضافهکنم

راستشاینروزهاآنٔ  کههمه تهدلنبودند. هماز ها

نوشته کردی، نگرانم حتابدجوری دیگر آخرت های

توداستانه شاید که گمانکردم پیشخود منیستند.

نویسنده از خیلی مانند شدنی، دیوانه حال در هایهم

دیگر.اینبرایمترسناکاست،امیدوارمکهمرادرککنی.

میدانمچقدرعاشقآزادیهستیوازبایدونبایدهاهم

نامه نبایدیندارمکهضمیمه بایدو مننیز داری. تنفر

ک هرچه نگرانکنم. یکدوست گزارشاحوال هست ه

است،یکدوستخیلینزدیک،تحتتأثیرامواجیکآدم

مصیبتیاستبرای بودنهم دوستتو عجیبمثلتو.

مانی،آدمهمازتومتنفراستخودش.تومانندمخدرمی

تو افکار تحتشعاع زندگیمنناخواسته نیازمند. هم و

 این از تو ژوپلین. گرفته راحرفقرار خود و بیزاری ها

نمی هیچ چهمسئول و بخواهی چه که بدان ولی دانی

موجبگردابی زمینکندی، سوراخیکهتودر نخواهی،

هارادرخودخواهدبلعید،تنهاامیدوارمکهشدهکهقایق

 کسیگذرشبهدریاچهوجودتونیفتد.

زندگی ازدواجکنو ننویس، دیگر اتراپیشنهادمن؟

یلبده،کاریپیداکنومثلهمهخودتراسرگرمتشک

چشمه سوراخکن، خاکببند، با را هایآتشفشانراها

صبح شو، افکارت بیخیال کن، بروبرفپاشی پارک به ها

با و باش داشته بخند بگو همکارانت با کن، ورزش

را خوبفکرت بگذار و بریز دوستی طرح هم چندتایی

نمی کنند. درگیر خوبیدانی محرک کشمکشچه ست

حداقلبرایچندسالی بینهوسووابستگیبهخانواده،

بهخودتبیاییهمکهشدهگیرتمی بعدهمتا اندازد.

اینتوبچه اینجامعهخطرناک، در هایتبزرگشدندو

هم را اخبار داری. عهده بر را مسئولیتشان که هستی

مطل دنیا این جدید خطرات از تا کن شوی.دنبال ع

بیخبری،مطمئنمکهازطوفان هایویروسیاینروزها

هایجدیدشانازاینماسکهاکهباخبرنددیگرهمهآن

گفتهمی تو به بارها ژوپلین، واقعیزنند. داستان که ام

افتدکهتودرآنزندگیبیرونازجلدکمنوریاتفاقمی

اینمی کن، تجربه زندگیرا بیرونو برو پیشنهادکنی.

 اصلیمنبهتوست.

ولی بده، ادامه نوشتن به بهتر، پیشنهاد یک یا

به و برگرد منظورمآناستکه عوضکن. جایگاهترا

رویصندلی بر نویسندگانهمه کن، واقعینگاه صحنه

اندوهرکدامبرداشتتماشاگرانیکسالنفوتبالنشسته

می بازی از را ژوپلیخودشان تو اما عیننویسند، تو ن،

ازنقاطدیوانه پشتبههمهروبهستوننشستهایو ها

می آن در که میریزی اینجابینی تو موقعیت نویسی.

بهممی بگیرموریزد!دلممیاعصابمرا خواهدصورتترا

می حرف هرچه آخر خودم، طرف به زنمبرگردانم

مینمی دیگر جواب یک جوابشنوی، اساساً که دهی

م منمیگویمکهپیکاسوازگوشهزمینگلنیست. ثالً

شروع تو آنوقت است، یک به یک نتیجه االن و زد

کنی،بهتکانتکاندادنکلماتمنوبهمزدنشاندرمی

دیگشلمشولبایت.میگویی،یکگل،نتیجهاالناست،

گل ای گوشه پیکاسو، یک ازای در گل یک پیکاسو،

بلعید. نتیجهایناست.روییدوپیکاسوآنرا یکبهیک.

هاحتاجملههمیکپیکاسو.یکگل.لعنتی،ژوپلیناین

نهوزندارندونه باورکنکهشعرهمنیستند! نیستند!

چرندیاتی دفتریپرکردیچهلوششبرگیاز معنی!

دیدیکهبهشانشعرمیگویی،کاشبیرونبودیومی

رسیبهنظرمیاندوچهاحمقکهچهمضحکوبیمعنی

 هایت.ازپشتنوشته
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نوشتهنمی با کهشود است خوب گرفت. انس هایت

بهشکلمتفاوتیمینویسنده را هریکدنیا اماها بینند،

نمی آنرا کهتواصالً پیشخودفکرمیانگار کنمبینی.

نویسی.آخردراینبینیوازآنمیکهدنیاییدیگررامی

آدم جدنیا این نمیها رفتار گویی می تو که کنند،ور

روند.آرامندشانسرشانپاییناستوراهخودرامیهمه

نمی اهمیت هم کشمش به همو خودکشی دهند،

مدتنمی و همکنند خواب ما دنیای مردم که هاست

نویسی؟!وجالبهایتمیبینند.آنوقتتوازخوابنمی

ه است، طبیعی غیر ای گونه آنهم ازآنکه یک یچ

دیدهخواب من که خوابهایی شکل به ذره توام های

نوشتم.آوردموبرایتمیاند.کاشیکیرابهیادمینبوده

خواب تو استکه چطور ببینم، بگو آنقدراصالً هایترا

گفتیدقیقشرحمی یکبار که دارم یاد به حتا دهی؟

خواببرایمنمی در واقعیاستیا اتفاقدانماینخاطره

دادیدروقتافتاده.یاآنروزکهازپشتتلفنتوضیحمی

خواب به میخواب فکر پیشت شب کههای انگار کنی!

هایتودنیاییواحداستوخاطراتآنهمدنیایخواب

هایمهستند،هاهمهخواببهمپیوسته!وقتیتوگفتیاین

تربخوری،وتودرجوابآنجملههاسبکگفتمکهشب

گفتیکهاین تحویلمدادی، هایزمانهاخوابعجیبرا

می که زمان هم آنهارا من و هستند بینم،بیدرایم

نگرانمیمی اینمرا گاهیمینویسم. همینکند، ترسم

تصاویرناچیزونویزیکهازواقعیتداریهمناپدیدشوند

 هافروبروی.وبهدنیایخواب

زخم نوشتهمن از که را تکههایی تکه خوردم هایت

نمیمی آننویسم، پیوستهتوانم طور به باهم همه را ها

درهمه کشمکهدرروزنیزآنقدرسیگارنمیشرحدهم.

کشیده نامه این جاطول از را چیزی ندارم دوست ام،

خواهمکهاحساساتتراجریحهدارکنم.توبیندازمونمی

برایاولینبار ایندستهایمنعاشقحقیقتهستیو

توانمدرآنچشمانشروعکردندبهتایپکردنآن.نمی

 آتشیننگاهکنموازایرادهایتبگویم.

کندتاچیزیسختیتالشمیمطمئنباشاگرکسیبه

هم و تو هم من دارد، دوست را آن دهد، شرح را

حرفمنوشته این که دانم می دارم، دوست را هایت

بود گفته میمتناقضاست، چیزیکه همه که نویسیم

دهد،عجیبوغریبچرندمحضاست،روحراخراشمی

است.امابااینحالآنرادوستدارم،چونمنرابهیاد

می نوشتهتو در واقعاًاندازد. که آنی از مرموزتر هایت

هستی،ولیدراینروزگارهرچهکهعجیبباشدتورادر

می زنده کهذهن روز آن راکند. آندلسی سگ فیلم

کردمکهدیدمفراموشکردهبودمکهکجاموفکرمیمی

فیلم آن از یکی پخش حال در عالقهتو مورد اتهای

فیلم شوقی چه با که دارم یاد خوببه هایتراهستی.

بردیگذاشتیتاآنراببینم.گوییبینهایتلذتمیمی

ام.دلمتشدهادیدیمنمحوفیلمموردعالقهازینکهمی

هایکوچکتدلیلتوآناشارههایبیبرایآنخوشحالی

زدیموتنگشدهژوپلین.روزهاییکهدرخیابانقدممی

بهبیرونکردیکهازبینسیمانتوبهگلیاشارهمی ها

می است. کرده گلرشد ببین، هستند،گفتی همیشه ها

نهباشودآنهیچوقتنمی ازبینبرد. سیمان،نهباهارا

هاراهخودرابرایرشدکردنحصارونهباالکتریسیته.آن

 خواهندباشند.کنند،حاالهرکجاکهمیپیدامی

نوشته داشتم رادوست ساختمان خواب به راجع ات

نمی اما کنم، داستاندرک قهرمان که ساختمانی شود!

ردمی ازآنجا دخترمومشکیوآرایشکردبارها هشود.

کوتاه،کهگاهیهمراهاوستوگاهی ایباموهایتقریباً

می هم با نه. میهم ساختمان داخل به و روند،دوند

هارابهسمتقهرمانیکدستدخترراگرفتهوبااوپله

ناگهاندخترغیبمیباالمی و هردوخنداند. شود.دود.

پله است. گرفته همچناندستچیزیرا بهولیپسر ها

شود.سمتباالبود،اماناگهانبهسمتپایینسرازیرمی

می همچنان دستپسر از را خود تعادل آنکه تا دود.

کند،دیگرخندهبردهاناودهدوبهپایینسقوطمیمی

می اتاقی به مینیست. تحویل را کیفخود و دهد.رود

می کشویی در را کیف واردمردی دختر چند گذارد.

دهندواوهایشانرابهمردمسئولمیدوربینشوندومی

دهد.پسربهسمتدرهاراداخلچندقفسهجایمیآن

می درخروجی است، کوچک اتاقک یک در کنار رود.

می دوستانشظاهر با دختر نگاهکوچه را او پسر شوند،

نمیمی اورا دختر اما اتاقککند، داخل به پسر بیند.

نشیند.کوچکآنبهتماشامینجرهرودوازپکناریمی

دوربینآن تحویلمردمیها اینبارهایخودرا اما دهند،

داخلهیچقفسهاینمیمردآن را نگرانها پسر گذارد،

شوند،رود،دخترهاازاتاقخارجمیهامیبهکناردوربین

دمدرمیسپسمردمسئولخارجمی تا پسر دود،شود.

کند،پیشهانگاهمیگرددوبهدوربینیدودلاست،برم

دنبالکندکهدوربین هایبیصاحببماندیادختریرا

 رسد.بیند.واینجاداستانبهپایانمیاورانمی
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داستان معنی نمیهرگز را ات خوابگونه فهمم؛های

غریب و میعجیب فکر چرا آناند. باید که راکنی ها

نمی کسیآنرا ایننیستکهفهمد.نوشت؟ بخاطر آیا

آنکهمی برای ساز مستند یک باشی؟ متفاوت خواهی

تواندمستندیبسازدازنحوهدستشوییمتفاوتباشدمی

کردنافرادمتنوعدرجوامعمختلف.وهمهچیزرابدون

سانسورنشانبدهد.امااینفرقداشتندلیلبربرتربودن

مستندسازمی هایبیمارستانزلگنتوانداکاراونیست.

توآلت با و کرده شدهشروع زرکوب و کاشیکاری  های

دیدنیکهمچینخانواده اما پایانبرسد. به هایبورژوا

مردمنمی ژوپلینعزیز، خواهندمستندیتهوعآوراست.

البتهاینداستان بفهم. اینرا مدفوعشانرودروشوند، با

داستان زن بهم حال تصاویر آن اتفاقد خوابگونه های

از ولیبههماناندازهبیسروتهوبیمعنیست. است،

فکرمنانتظارنداشتهباشکهآن حتا تحلیلکنم، را ها

کردنبهآنهمحالبهمزناست،چهرسدبهقطعهقطعه

دیوانه مرا سوالیکه بینگذاشتنآن. ذره زیر و کردن

ر فقطدو برایپسر چرا که ایناست، پیشروکرده اه

ماندنپیشدوربین وگذاشتی؟ دنبالکردندختر یا ها

بی چرا خارجدوستانش. آنجا از چیز همه به توجه

مرددگذاشتی؟میدانمنمی آخرعمراورا تا شود؟چرا

نمی گفتکه خواهی خوابجوابتچیست. این و دانی

همینشکلکههستبرتوظاهرشده،خواهیگفتکه

نیایخوابمتفاوتازآنچیزیاستکهدرقوانیندرد

یکبارهمبرایماستنتاجکردیکهما بیداریوجوددارد،

کنیمکهازآننیزالبهالیقوانیناحمقانهایزندگیمی

قوانین همان مانند درست قوانین این و خبریم، بی

هایتووجوددارد.آنموقعاحمقانهایستکهدرداستان

نفهمیدهبودم،حاالروزبهروزبیشترهایتعمقحرف را

آنزندانیهستیم،بهآنمی در کهقوانینیکهما رسم،

چیست؟امابیشترازاینبهآنفکرنمی کنم،چونواقعاً

این است. وحشتناک برایم زندان این از شدن خارج

احمقانهمی آنرا تو همینچیزهاییکه هاستکهنامی،

صقرارداده.هرکسیتابوتحملمارادریکراهمشخ

سرگردانیرانداردژوپلین!توسرگردانیوباهرموجیبه

می طرف آن و طرف رااین طنابی همه ما ولی روی،

رود،امامیدانیمکهگرفتیمکهمعلومنیستبهکجامی

سمتچیزیحرکتمی قوتبه ما به اینخود و کنیم

 دهد.قلبمی

نمی از بیش چونخواهم شوم، تو فلسفه وارد این

شکو به را همه تا داری آستین در چیزهایی همیشه

با چرا چرا؟ که است، این من سؤال اندازی، بی تردید

حرفداستان و میها کنی؟زنیشکتزریقمیهاییکه

نوشته ناامنی در که دوستدارد کسی چه توآخر های

یکنتیجهقطعینمی زندگیکند؟چرا حداقلگیری، یا

فقطکافیستکهبگوییفالنیکچیزقطعینمی گویی،

هیچ تو اما است! دیگری با حق و کرده اشتباه کس

 گویی!نمی

ایوحشتناکاست.باسبکجدیدیکهدرپیشگرفته

صحنه بریده بریده بیجمالت ظاهراً ترسیمهایی ربط

هیچاحساسخاصیمی خواندنآنآدم از بعد کنیکه

ازکننمی بعد باشد! خوانده چیزی که انگار نه انگار د.

هاییمدتیاینتصاویردرضمیرناخوداگاهترکیبوخواب

جاییعجیبمی از تو ژوپلین! است تجاوز این آفرینند.

می میوارد مسموم را افکار و شمارهشوی هاییسازی.

سه،پنجوشش،»کنی:هاهیپنوتیزممیربطکهباآنبی

هش مهتاب،یکو شب، و دریا درخت، یازده، و تدهم

یکو سوزن، هزاران و بیحسی و گل مالفه، و سفید

هشتادوهشتصدمونور،سایهوفیلوخرگوش.خندهو

آن باد که کاغذ صدها و کاله شدگی. اینقفل به را ها

اینقسمتاز«برد.خاکستروخواب.طرفوآنطرفمی

شود،کلماتبیربطکهخودبهداستانتازذهنپاکنمی

می ثابت حافظه در میخود را اینکار چطور کنیمانند.

 ژوپلین؟لطفاًدرجواببرایمتوضیحبده.

می اینفکر به شایدگاه واقعینیستی، شاید که کنم

اند.منهایمبهتوفاقدآدرسزائیدهخیالمباشی.آخرنامه

میآن شومینه داخل به را ها جواباندازم فردایش و

امامی جوابیکهرویتختهوایتبردنوشتهشده، گیرم،

نمینمی بیدارفهممکیبهخانهدانمچطور! میاییکه ام

 شوم!نمی

زندگی خانه آن در دیگر من عزیز، ژوپلین راستی

کنم،مدتیاستکهبهشهرجدیدینقلمکانکردم،نمی

دوصدایشانپوشنشهرزیباییست،همهدرآنسفیدمی

زنند،صدایشانهمههمبابقیهفرقدارد.وقتیحرفمی

می میگویند،جا تو عالقه آنشعرهایمورد از پیچدو

امروزقراراستبامسئولانتشاراتاینشهرصحبتکنم

روحیات به توجه با بگیرم. تورا کارهای انتشار اجازه و

ازنوشته احتماالً برایاولینهایتعجیبمردماینشهر،

باراستقبالخواهدشد.ولیبهتراستبرایمدتیازکار
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اندیشی.سبکیراگیریکنیوبهتغییرسبکبیکناره

 رابپسندند.درپیشبگیرکههمهآن

هایتوسهمیانددرنوشتهبگرددنبالافرادیکهمایل

داشتهباشند.خانوادهایپیداکنوعضومهمانآنشو،

میهزاران بحثداستان و جر از بنویسی، هایتوانی

بازی و جوریبنویسکهمردمخانواده آن. هایکودکانه

اگر آنچیزیراکهدارندبهترببینندوعاشقآنشوند.

بهتردربیننوشته بگیر. نادیده هایتخوابدیدیآنرا

خواب تمام خواباست بگیری، نادیده را بیهایت هایت

بیرحم و میاند تصویر به وشرمانه را، چیز کشندهمه

اینخوبنیستژوپلین،بازهممیگویمکهمردمدوست

 ندارندبامدفوعشانرودروشوند.

باز محوطه در است، خالی جایتبسیار اینجا ژوپلین

هاصبحرویاینشهر،صدهادرختوجودداردکهپرنده

می جشن بهآن استتا خالی تو فقطجای آنگیرند،

امگویند،خندهگوشکنیوبرایمتعریفکنیکهچهمی

بین که روزهایی داشتیم، باهم که خاطراتی از گرفته،

داستان کوچکی چیز هر از واقعیتگذشت. و تو خیال

ساختی،تومراعاشقچیزهایکوچکایندنیاکردی،می

نوشتیوبهنظرمخیلیزیباترهاییکهآنرانمیداستان

نو بیشتهاز و ساده بودند، مانندهایت نه آالیش،

آننوشته از پیچیده. و نمیهایتسیاه ازها دیگر نویسم،

نوشتنهراسپیداکردم،هرچیزقشنگیراکهدیدموتو

 و ریز خاطرات از پس شد. خراب مانکوچکنوشتی

 نویسمکههمانطورکههستندباقیبمانند.نمی

گذارم،امیدوارمرکزیشهرمینامهرادرسوراختهویهم

آن ازکه مرا لطفاً هستم، جوابت منتظر کنی، پیدا را

 نویسی.نگرانیبیرونآوروبگوکهدیگرنمی

■دوستدارتو،ژوزفپاولین


 

 

 

 

 

 «پائیز و امید» داستانک
«سیدمحمدحسینی»نویسنده

 

آرزودرحالقدمزدندرپیادهروپارکبهچنددرخت

زیرخا پارسالنامزدشامید یادشآمد رسید. انگیز طره

بود. کرده غافلگیر را دادنحلقهایاو همیندرختانبا

 البالی در امید روح بود رنگیهابرگمطمئن هزار

 را او سقوطستینگریمپاییزی مسیر در اختیار بی .

یکبرگدرهابرگ و کرد باز دستانشرا گرفت. قرار

.شروعبهبوییدنآنکرد.بویامیددستانشجایگرفت

ایبربرگزد.سرخیهمهجاپخشبود.بیاختیاربوسه

احساسشادابیشیهالبمحو رویبرگجاخوشکرد.

بهاودستداد.برگرادرهوارهاکردوبهراهشادامه

کنار پارک نیمکت روی و برد خود با را برگ باد داد.

آلبومکهن قرارهپیرمردیانداخت. ایرویزانوانپیرمرد

اوباچشمانبستهخاطراتشرامرور وازکردیمداشت.

اینشاکیبودکهچراازهمسرشتنهایکعکسسیاهو

روینیمکت دستانشرا پیرمرد است. باقیمانده سفید

بی برگرا شد. کنجکاو لمسکرد. برگرا داد. امتداد

شبرد.دوروبرشآنکهچشمانشرابازکندجلویصورت

کرد. نگاه الیآنرا .باشدفرشتهیککارکرداحساس را

راچشمانشدوبارهوقراردادهمسرشعکسکنارآلبوم

پیرمرد ووآرز برایبرگهرافتادنبعدبهروزآناز.بست

■ .تداشدیگریاهمیت
















 

 2314 ماه آبان|چوکماهناهم ادبیات داستانی |شصت وسوم شماره 11

«فرشته و دیگران» کوتاه داستان 
«گیبینیماحسن»نویسنده



خانهبیرونگذاشتممِهسردصبحگاهیاز پاکهازدرِ

شال پودِ و قهوهتار ستونگردن و خورد صورتم به ای

شال لرزاند. را دردفقراتم به و بود ژاله سلیقه گردن

میسگ زمستان آنسرمای با سالخورد. بودکه ها

بهسگ هوا سال آن بودیم، ندیده سوزسرما کافی قدر

امچپاندموزیپبارانیراکاغذدربارانیدستهکیداشت.

تاباالکشیدم.هواهنوزکاملروشننشدهبود.سریعراه

زدهزیرپایمقِرچقِرچصدارفتمتاگرممشودوآبیخمی

امیکداد.سرکوچهکهرسیدمدیدمرویپژوآخوندیمی

روی آرنجبرفِ با دستکشنداشتمو وجببرفنشسته.

اشینراکنارزدوزودچپیدمتویماشین.کاغذهاراازم

آنبارانی در گذاشتم. کناری رویصندلی و درآوردم ام

ترینلحظهبعدازاستارتزدن،روشنکردنبخاریمهم

کاردنیابود.گوششیطانکرماشینبدوندردسرروشن

شدوبازیدرنیاورد.پنجهپایمراکهبهآرامیرویپدال

هاماند.ازفشاردادمجایالستیکماشینرویبرفگ

تاشدبیشترازهفتهشتهاسُربودونمیکفخیابان

دو یکی نبودم! رفتن تند اهل هم خودم رفت، سرعت

و شد گرم حسابی ماشین توی کردم رد که را خیابان

بافتمرابازکردم.تهشال ریشمکههواخوردگردنِدرشتِ

ف ستون آندوباره شد! مورمور درقراتم صبح موقع

حماقتخیابان احساس تهران مِه و دود از پُر های

دوستمی رختخوابِ یادِ وُلداشتنیکردم. و افتادم ام

دار.دراینلحظهبودکهفکرکردمخوردنزیرپتویکُرک

 ترینآدمدنیاخودِمنم!بدبختحتماً

نفرشتهبرایساعتهفتوچهلدقیقهصبحدرخیابا

می انجام خانه در را کارم داشتم. قرار و معموالًدادم

گذاشتموکمتربهدفترامراهمبیرونمیقرارهایکاری

می فاضلمآبیتحریریه و تحریریه شلوغیِ حوصله رفتم.

یا را مطالبویرایششده نداشتم. خیکیرا آنسردبیر

می دفترایمیل منشی تحویل خیابان کنار یا کردم

دادم.می

ایستگاه روبروی مریم، کوچه و فرشته خیابانِ تقاطع

خیابانِ قرارمان. همیشگی محل داشتم، نگه اتوبوس

نفردرایستگاهمنتظرزدهبود.دهدوازدهفرشتهسردویخ

امنگاهکرد؛هفتوربعبوداتوبوسبودند.بهساعتمچی

زآفتابربعپیش،ولیهنوزخبریاترازیکوهواروشن

ضعفمی دلم ته بودمنبود. گرفته وقتیطالق از رفت!

نشدهبودیکدلسیرصبحانهبخورم!فکرکردمبدنیست

پزیخیابانِکاغذهاراکهتحویلمنشیدادمسریبهکَله

هَستیبزنم.

هاشالوکالهایمدرسهنگاهیبهخیابانانداختم؛بچه

می ادارهکرده بایدویدند، که کارتمیها زودتر زدنداید

می روییخسُر میان مسافرکشیکیدر و باخوردند ها

نمیشیشه خالی کرده بخار غلیظهای مِه رفتند!

صبحگاهیهمچناندرهوامعلقبودوگوییسرعتهمه

بین جلوتر کمی نقش، ریز زنی بود! کرده کُند را چیز

توجه ایستاد. من پژوی و اتوبوس ایستگاه به لباسام

ایزنجلبشدوچشممرویپالتویبلندِیکدستقهوه

بود، پوتینشزده در شلوارشرا کرد. خَزدارشحرکت

رسید.یادمآمدژالههمازپوتینیکهتازیرزانوهایشمی

پوتین میاین بلند منتظرههای گفتم: خودم با پوشید!

اتوبوسهیاتاکسی؟شایدقرارداره!

دندوبرایزنبوقزدندولیزنیکیدوتاکسیردش

اهمیتنداد!بیشترکهدقتکردمدلمبرایصورتِخواب

دوستاصالًحوصلهزنسوخت!معلومبودزنآلودهوبی

فکر هم او شاید باشد. خیابان در صبح وقت آن ندارد

ترینآدمدنیاست!کرددراینلحظهخودشبدبختمی

بااخمرویشرازنکهمتوجهنگاهکنجکاومنشدو

بهتوچه؟مَردیکهفضول!اصالًبرگرداند!باخودمگفتم:

 کرد؛ نگاه ساعتم منشی1:12به خانم بود. دقیقه

سرساعتقاًیدقآمد.کردولیزودهمنمیدیرنمیمعموالً

بود مریم کوچه اتنهای در که تحریریه دفتر از معین

مبیرونمی ازویراستارها گرفتوسریعیزدومطالبرا

کشید.دقیقهطولنمیگشت.اینکاربیشترازپنجبـرمی

پاچهچرببهذهنمرسیدخانممنشیرابهیکدستکله

آمدثُریاچنددقیقهدرماشینمدعوتکند.گاهیبدمنمی

ٔ  خوردهچسببنشیندوگَپیبزنیم،ولیآندختربادماغ

ب افتاده فیل دماغ از انگار نوکتیز، و گَپاصالًود اهل

می ازش که را کاری فقط نبود! انجامزدن خواستند

اضافهمی حرف بدون داد، منشی خانم خیلیمعموالًای!

هیچ به و بود بدقِلِق و نمیجدی آنکسپا به نه داد،
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وبَندیلَکَشونهبهمنشیخمرهاسردبیرخیکیباشلوار

پاچهوالباقیماجرا!برایخوردنکله

قهوهن زنِ به دوباره جالبیایگاهمکه چیز پوشافتاد

کیفشبسته از زن باایچوبدیدم؛ و بود درآورده شور

زد!میلیتمامگازمیبی

کارشور؟اونماینوقتصبح؟؟چیباخودمگفتم:چوب

کنه؟میدارهمی هوسِواقعاًخوادبهکسیعالمتبدهیا

شورکرده؟چوب

 متوجه دوباره رویشرازن باز و منشد فضولِ نگاهِ

ازظاهرشمعلومبودزنبرگرداندولیاین باربدوناخم.

بدقِلِقیاست!زنِسابقِمنهمبدقِلِقولجبازبود!ژالهنه

پاچهخوردن!اهلکوتاهآمدنوسازشبودونهاهلکله

دانماولشدانماختالفمانازکجاشروعشدفقطمینمی

ن مهمی میچیز خشاش به مته ژاله و گذاشت!بود

کرد:مانرازهرمارمیگرفتوزندگیهایالکیمیبهانه

پارچه» شلوار میچرا تیای چرا شرتپوشی؟

دندوناتنمی بـه قاشق خوردن غذا موقع چرا پوشی؟

پوشی؟چرامثلپنگوئنایمیخوره؟چراشلوارپارچهمی

هیچراهمی کمری؟چرا ربندتوسطنیست؟وقتسگَکِ

نمی لی شلوار پارچهچرا شلوار چرا میپوشی؟ پوشیای

«مسعود؟

برایهیچ منجوابی که دیگر چرایاحمقانه هزار و

ایمنبود!شلوارپارچهنشانیترمهمکدامنداشتمو

ایستگاه در منتظر مردمِ رسید که شهری اتوبوس

خوردنشورجابـهچوبسرعتسوارشدندامازنهمانبه

ادامهداد!اتوبوسمکثیکردوبهراهافتاد.زنبهساعتش

شوردیگرگاززد!منهمبهساعتمنگاهکردویکچوب

 کردم؛ راستخیابان1:14نگاه چپو به نگاهی دقیقه.

انداختموماشینراروشنکردموپنجهپایمرابهآرامی

ورفتتارویپدالگازفشاردادم.ماشینخیلینـرمجل

بیرون گفتم: آمد پایین سواریکه شیشه رسید. زن به

خیلیسردنیست؟

به دستشرا و کرد نگاه راستخیابان زنبهچپو

فلز بازکرد.یخیِ دستگیرهفلزیماشینچسباندودررا

درشتو بهدستشمنتقلشدچشمانِ دستگیره از که

یصندلیجلوازروفوراًاشراریزکرد!کاغذهاراکشیده

به زن و بیبرداشتم معطلیدستانشراسرعتنشستو

رویدریچهبخاریگذاشت.

گفتم:خیلیسرده،نه؟

«اوووف!»

پیچبخاریماشینراچرخاندمتازودترگرمششود.

«اینجامنتظرکسیهستی؟»

شورتعارفمکرد.زندرعوضجوابدادن،چوب

کله» سرما این تو صبحی؟ سر چیه حالاین پاچه

«ده،نه؟می

نه...زنبستهچوب کیفشگذاشتوگفت: در را شور

حلیمبهتره!

هوووم گفتم: لبخند با و گذاشتم رویدنده را دستم

جورم!چه

ماشین بخاری شبکه جلوی دستانشرا که همچنان

گرفتهبودپرسید:ساعتچنده؟

«هفتوسیوپنج...چطور؟باکسیقرارداری؟»

«سرویسم.منتظر»

آداسمتفرشتهشوخینکن!...راستیگفتمبهتمی»

«باشه!

زنگردنشرانوددرجهچرخاندوتمامرخشرانشانم

حواله لبخندیسرد و شلوارمداد به نگاهشکه کرد. ام

پوشی؟؟ایمیافتادگفت:شلوارپارچه

«اشکالیداره؟»

«خیلیهمخوبه!»

امرابُردودرِسواریسمتدستگیرهدرزندستشرابه

بازکرد.

«کجا؟مگهقرارنشدحلیمبخوریم؟»

«قرار؟...منفقطسَردمبود،خیلی!»

سواریراکوبیدورفت.ندیدمکجا زنپیادهشدودرِ

قیافه فرشتهگُمشد. امدرولیرفتودرشلوغیخیابانِ

مهریه ژاله که بود روزی شبیه کرد.آینه طلب را اش

دستمسیک کار که بود نگذشته ازدواجمان از بیشتر ال

وبیداد. دادم فشار گاز رویپدال را پایم پنجه اختیار

فرشته بهراهافتاد.کمیکهدور ماشینبهانتهایخیابانِ

زنی دیدم: آینه در پژو شدم همانجاییکه خیابان، کنارِ

زنیجدیو منپارکبودایستاده. ظاهراًپانصدوچهارِ

دماغ زنیٔ  خوردهچسببدقِلِقبا پالتوینوکتیز. با که

خیلی بود زده پوتینش در که شلواری و سیاه چرم

میجلب تکهتوجه و کرد نگاه ساعتش به زن ایکرد.

بی با و درآورد کیفش از دهانشبیسکوییت در میلی

پوتین آن با همانجا و انتظارگذاشت به بلندش های

ثُریا شاید ستونایستاد. به سرما لحظه، این در هم

ترینآدمبدبختاحتماالًکردفقراتشرسیدبودوفکرمی

■ دنیاست!
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«ای برای مرگ ای برای زندگی، گلوله گلوله» کوتاه داستان 
«سیدعلیمهیمنی»نویسنده



بیقار زاغقارِ شاخهرمقِ بر زده سرما لختِهای های

دِهمیدرختان،زمهریررابهجاناه افکند.زمستانتاالیِ

کردبهگونهایکههایدهکدهرسوخمیژرفایاستخوان

هارادربرودتخودبهصالبهگرگٔ  هرشبصدایزوزه

نالهمی شب به شب ترگرگٔ  کشید. خفه گرسنه های

شد.انگارکهبابانوئلبایدبرایشانشربتسینهبیاوردمی

آشامپیچاندوبهاینخونیایکحنجرهدیگرالیکادوب

هایمظلومهدیهدهد.

رسیدن کلبه، پنجره گرفته بخار پشتشیشه الیناز

خاطرشمی در بود. نشسته انتظار به را گذشتکهپدر

با برگشته جنگ از دهقانان دیروز

شانهایپفکردههایلوسوچشمچهره

خواب تزریقبه کابوس مادر، شبانه های

اند.کرده

م بهلیا از حتی حاال که است ادری

بادومیله انتظارنشستنهمهراسدارد.

رود.وکوچکویکگولهکاموایسرخرویدامنشورمی

اندازد.گاهوبیگاهنگاهیبیقراربهدرِچوبیکلبهمی

الیننگاهشرابرصورتبیروحخواهرشونداانداخت

دریکقابلمهکهباچندمثقالنمکوگندموآبوادویه

خورده ازدود معجونیدیگر آفرینشِ هوسِ کوله، کجو

مگرمی اصالً شودتحفهایدیگرازقوتغالبشانداشت.

بیاینسوپ اینصورتهمیشه بیاید؟، در هایبیمزه

زمان آن مگر است. بوده مرده نامزدشاحساسو که ها

زخموزیلیا محاسننتراشیدهوهیبتِ زجنگپیوتربا

می تویبر اشتیاق و شور با را وندا دستانِ و گشت

هایچرکیوپینهبستهخودشمیفشردکهلبخنددست

می وندا لبان بر دندانافتضاحی زردیِ و وآمد کج های

پوستصورتشدستبهیقهمی سپیدیِ شد.معوجشبا

دهقان آن از بعد و نکرد چندان عمری لبخندها هااین

ارویدوشآوردند.ونداباهمینژستمردهجسدپیوترر

خواهمبااووداعکنم.پساحساسصورتشگفت:میوبی

قامتبی از را چشمانشپارچه و کشید بر او رویجان

بی ازجنازه مادر آغوش توی و رفت سیاهی پیوتر سرِ

هاهیزمهوشرفت.ازهمانشبالینفهمیدکهونداشب





می دیرکه میآورد خواب رخت توی همه از رود.تر

را پنبهسرش بالشت میتوی فرو صدایای و کند

میگریه خفه بالشت عمق در میهایشرا خواستکند.

دلش چقدر استو بلوایی درونشچه که نفهمد کسی

هربرایلمسدست مادر استولی لکزده هایپیوتر

بهانه به بالشتخیسشرا گلدوزیسوزنمالصبحکه

سالخوردهمی جبین بر دیگر چین یک اضافهکرد، اش

شد.می

هایبرفیسروکلهازدوردستوپشتموربیازتپه

یاکوبپیداشد.الینفریادبرآورد:باباآمدباباآمد.درباز

پیچید. خانه توی ناگواری سوز و شد

صندلی دسته روی را پالتواش یاکوب

دوتلپیتنلششرابغلچوبیپرتکر

بخاریهیزمیدرازکرد.

هایتویلیا)هنوزهمباکامواومیله

می زاغدستشور آوردهرود(: خبر اندها

کهارتشنازیتاقلبورشورادروکرده،اینکهتاکنون

موسیاست.دهکدهسقوطنکردههممعجزه

روی دست ساق با و خوابیده پشت به )رو یاکوب

زاغچشم پوشانده(: میهایش قار قار فقط اینها کنند.

آیدکههایخرفتِدِهدرمیچرندیاتتنهاازدهانِدهقان

افتدوباصدایترقههمهردوقدمتنبانشانازپایشانمی

خورند.درلهستانشاشند.گهزیادیمیتویخودشانمی

امانرهایقحطیمردکهنیامده!مردانغیورمانسرزمین

کنند.هابدلمیبهگورستانِنازی

فضولی سرِ از و رفت صندلی کنار تا یواشکی الین

چهار کرد. پالتوییاکوبفرو گشادِ جیبِ در دستشرا

نقرهایرنگویکاسلحهدرآنهویدابود.سریعگلوله

دستشرابیرونکشیدوبازلبپنجرهایستادوازپشت

هاطعنهاکهبهسپیدیبرفهارشیشه،سیاهیبالکالغ

جیبپالتویمی در آنچه الیناز نشست. تماشا به زد

داندکهبایدیاکوبدیدهبود،فهمیدکهحتیپدرهممی

بایدازدِهدفاعکرد شد. براینبردمرگوزندگیآماده

کله هایبغلتراشیدهاگرسقوطکندسربازهایژرمنبا

گذرندوهاهمنمی.ازکالغکنندبهپیروجوانرحمنمی

بهگلولهمی داندشایدبندند.کسیچهمیتکتکشانرا

جان  پس پارچه را از قامت بی
او بر کشید و چشمانش روی 

سرِ پیوتر سیاهی  یجنازه ب
رفت و توی آغوش مادر از 

 هوش رفت.
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اگردهکدهسقوطکندنصیبهرگرگِگرسنهیکگلوله

درحنجرهباشد.

ازکم موربی پشت در خورشید ناپیدای هیبتِ کم

آرامسرزمینِهایبرفیپنهانمیتپه آرام تاریکی، شدو

کرد.حاالدیگرلیاسرشرابهفتحمیهاییخزدهراکالغ

عبری وردهای لب زیر و بود داده تکیه سرد دیوار

درآغوشکشیدهمی پدردرکنجخانهپالتواشرا خواند.

خورد.هایبخاریسُرمیاشرویشعلهبودونگاهغمزده

وندادراتاقروبهروییسرشراتویبالشتفروکردهبود

خا مبهم سکوت زوزهو... با ازگاهی هر ضعیفنه های

میگرگ زده شب هیزمهای آتش سفیدشکست. های

خاموشبرگشته مرگی به رو بخاری

غم خلوتِ که نیامد دلش الین بود.

آلودِخانوادهرابرهمزند.دربکلبهرا

سوز بیاورد. هیزم کمی تا گشود

هجوم داخل به در بیرونِ از مهیبی

سپی به دل الین برفآورد. سرمادی و سوز در و زد ها

خانهالیدرزهایحواسشنفوذپیشمی رفت.چنانغمِ

کردهبودکهحتیازیادبُردکهشالوکالهکُند.کالغی

نحیفالیندرمیانهایدرختیلختبهجثهرویشاخه

زاغخیرهشد.الینهمبهچشمزد.برفزلمی هایسیاهِ

د حسی کشید. پر زاغ اینگونهناگهان الین مخیله ر

ازمی رهایی، سیاه پر منجیِ زاغ، آن گویی که نمود

حقیقتیسیاهتربود!دویدودویدوکالغرادنبالکرد.تا

دویدکرد.میهاراسوراخمیدهدقیقهپاهایظریفشبرف

تااینکهپایشتویبرفقفلشدوباسینهوصورتتوی

برف انبوه رفت. فرو کمیهایسپید را خود و شد بلند

می بهتنشسوز سرما خانهدورتکاند. خیلیاز انداخت.

بزندکه را کالغ رد دوباره چرخاندتا بودسرشرا شده

ناگهانصدایشلیکچندگلولهتنشرابهلرزهانداخت!

لرزه سگ از غیر به نفیرِحاال با باید زمستانی های

ندهمبرتنشلرزهمرگبودٔ  هاییکهسفیرِفرشتهگلوله

آلمانمی که شد خبردار شستش دهکدهافتاد. به ها

اندوحتماًبهدهقانیشلیککردهبودند.اینجاسترسیده

یابدکهبرایزندهماندنبایدفرارکرد،ازکهآدمیدرمی

و خود! از حتی شاید و مرگ، از سرنوشت، از حقیقت،

روزی آنچه هر بایدگریختاز لباسترایقهسایهخود.

کند.برایزندگیبایدازهایسیاهشمچالهمیتویدست

هاومرگفرارکردوبرایمرگتنهاکافیستکهازنکبت

چهرنج بِبُری دل که زندگی از شد. زندگیخسته های

توی خواه باشی، کرده نوح عمر چه باشد بیستسالت

هارکالغاتبهکنجیزلزدهباشیوبهریتمقارقاخانه

سردتمیانگوری بکوبیوخواهتنِ بهدیوارها سرترا

باشی شمایلیکه هیبتو هر باشددر سکوتخفته در

مردهای!مردهایمردهایوبازهممردهای.

دوانهامیدرخالفجهتجایپایشدربرف دوید.

گلوله صدای از باید بهدوان. ها

هاازیگفت.ازاینکهناشمیخانواده

جمعآمده را بندیل و بار باید اند.

مرگ. ازحقیقتِ کنندوفرارکنند،

دویدتابهکلبهرسید.محکمباآرنج

دهانبچرخاند. زباندر آمد همینکه و نمود باز را در

آبچشم و مکثیکرد رویگونهناگهان هایشهایشاز

سُرخوردرویکفِچوبیکلبهچکید.

 خون در غرق بافتهمادر نیم ژاکت و کاموا اشبغل

خورده گلوله سرِ وندا بود. بالشافتاده عمق در اش

گلدوزیشدهفرورفتهبودوخوندررختوخوابشموج

خاموششدهدرازمی پدرهمدرکناربخاریهیزمیِ زد.

آیشروی نقره کُلت بود. افتاده خود خون در دراز به

دستانشدرسرمازدهزمینبغلانگشتانترکبرداشتهو

.زدمیانِخونبرقمی

نشست. چوبی صندلیِ روی برداشت را کُلت الین

آنبیرونکشید. از آخرینگلولهرا و کرد باز خشابرا

سهگلولهدیگردرتنلیا،ونداویاکوبفرورفتهبودواین

آخریسردرگموتنهادرونخشاباسلحهکزکردهبود.

آمدتاسکوتِنکبتبارهانمیگرگزهحاالدیگرصدایزو

الینبهآخرینگلولهخیرهبود.خانهرادرهمبشکند.

می تصمیم راهی دو این سر بر باید یاحاال گرفت

■ زندگی...یامرگ...

 

 

کم هیبتِ ناپیدای خورشید در  کم
های برفی پنهان  پشت موربی از تپه

شد و تاریکی، آرام آرام سرزمینِ  می
 کرد. های یخ زده را فتح می کالغ
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«بعد از آن اتفاق» کوتاه داستان 
«محمدپروین»نویسنده



ب دیوار روی سفید و نارنجی نور رسیدههباریکه هم

رویسقفشیهاچشم.خورندیمبهشیشههاشاخهبودند.

کهتلفنزنگزد.گشتیبرمورفتیم

سبزچنارپنجرهراپُرکردهبودند.هنوزبوییهابرگ

 بود. نارنجییهاخردهباراندرخیابانمانده کمرنگنور

هاشاخهیالالبه تاریکی به بهزدیمداشت را دستش .

خداح حالت بود. گذاشته سینه روی خواستینمافظی

 بردارد. مثلدفعهقبلدوبارهدعواشاندیترسیمتلفنرا

رازیرسرشگذاشت.شیهادستبشود.بهپهلوچرخیدو

تلفندوبارهزنگخورد.چندباریشانهبهشانهشدوآخر

بیادمدریهساعته"گوشیرابرداشت.سالمنکردهگفت

"ا.پایینمنتظرتیم

"ولکن."

"بلندشودیگه.مسخرهنشو."

بارم" و کار ندارم. حوصله و حال اخه

"کهخودتمیدونی.

" الیخیببابا با بیامیهابچه. زودی تویم. منتظر .

"پایین.

رویبالشگذاشت. تلفنراقطعکرد.دوبارهسرشرا

انگارکمکمپشتپلکشیهایاهیس بودند. شده روشن

صدایدیدیمخوابیسفید بود. برنداشته کاشتلفنرا .

باباکجاموندیشازده!"گفتیمکهآمدیمسیناازپایین

"بیادیگهجماعتیمعطلتوموندن.

نارنجی نور الی از سرشرا شد. بلند تخت روی از

دارد که کرد اشاره سر با و برد بیرون پنجره کمرنگو

دیآیم موباییهادگمه. بست. رویپیراهنشرا از لشرا

میزبرداشت.دیگرجلویآینهنایستاد.دستیبهموهایش

همنکشید.پنجرهبازبودوپشتسرشاتاقتاریکشده

بود.

بروندشبشده هم دنبالیکیدیگر و بیفتند راه تا

وکردندیمبود.عقبنشستهبود.دوستانشگاهیوراجی

زدندیمسربهسرهموبعدباهم بازیرخنده. سرشرا

کفدستهمشیهادست همان اندازه بود. داشته نگه

توانستینم بخورد. را ازدیترسیمبغضش سرش

دستیشیهادست برایهمیشهکارشتمام. و شود رها

ادامهپیدااشقهیشقکشیدبهچروکدورچشمشکهتا



تابلوهایکرده به و شیشه به چسبانده سرشرا بود.

 بههاابانیختبلیغاتیکنار گاهیهمهادرختنگاهکرد. .

 هاچراغنور دنبال پخشکردیمرا آسفالت روی که

نبود.شدندیم خبری درآورد. جیبش از را موبایلش .

گذشتهبودکهرسیدند4منتظرکسیهمنبود.ساعتاز

بهدربند.یکیگفتبرویمآبمیوهبخوریم.یکیگفتبعد

بعدشهمهمهب اهمرفتیمجایهمیشگیوشامبرویم.

مشغولبهسیگارکشیدن.

 و صداها بین پاهایشهاآدماز حواسشبه گذشتند.

.بهپوستتخمهوتهسیگار.موبایلشهانیچبود.بهخط

ازجیبشدرآوردوخواست دوباره بگیرداششمارهرا را

 یاد همشانیهاحرفکه از اینکه و افتاد

 است بهتر باشند دور چیزهایکمی و

پایینرفتند.رفتندکنارآب.هاپلهدیگر.از

دوستانشنشستندرویتخت.کناردرخت

چناریکهحسابیسایهانداختهبودروی

به و آبایستاد کنار آنطرفتر قدم رفتچند سرشان.

باریکهنوریکهتهرودخانهافتادهبودچشمدوخت.گاهی

 را باد دیشنیمصدای وهارگبیالالبهکه پچید می

 را چندتایشان آخر همانداختیمدست با همه زمین.

 تلفنزدندیمحرف چندباری و. خورد زنگ شان

صحبت مشغول آرام و رفتند طرفی به هم هرکدامشان

شدهبود.نگراناشغصهشدند.رویتختسنگینشست.

نگاهدیرسیمدرازیکهتاآسمانیهاهیساحالشبود.به

کهبالتکلیفرویپاهایشماندهبود.شیهادستکردوبه

 بین بود گرفته شیهادندانلبپایینشرا خواستینم.

راکسیببیند.متوجهنشدهبودکهچندشیهاتکانتکان

دقیقهایخیرهشدهاستبهباریکهنوروتصویرهاییکه

.رفتندیمدرذهنشجلو

گذاشتروی دستشرا و آمدجلو درشاشانهسینا .

بایدشام که حواسشنبود بود. غرقشده انگار تصویرها

بلندشدرفترویتختکناردوستاندادندیمسفارش .

نشست.ازایندروآندرگفتند.ازاینکهچقدرسرشان

 و است شانیخوشدلشلوغ آخر کهییهاهفتههمین

 باهم ندیآیمگاهی وقت و یکیگذرانندیمبیرون شان.

دی هفته برایهمیشه بود.رودیمگر آمده ویزایشتازه .

تلفن را قطع کرد. دوباره 
سرش را روی بالش گذاشت. 

ی پشت پلکش ها یاهیس
 شده بودند.روشن  کم کم
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 نرفتهکلیازخاطراتو اینکههاگذشتههنوز از گفتو

.شودیمتنگهازدنواینگشتهاشبدلشبرایاین

کهآنطرفبهتراستومگردادندیمبقیههمدلداریش

اینجاچیداردومردشوراینمملکتراببرندکهتفریح

ندارندوهیچچیزشسرجایشنیست.شامدرستحسابی

پایین گلویش از نزد. غذا به لب ولی بودند آورده را

کاهویهاتکه.یهذرهنوشابهخوردوشروعکردرفتینم

 کنار رویشانهاگوجهرا را بعدشخیارها ردیفکردند.

گذاشتوکمینمکوسسریخت.بعدباچنگالشردی

 و کرد باز برنج ظرفاهکبابوسط گذاشت. زیرشان را

سماقوفلفلراازکنارشبهسیناداد.زیرگوششگفت

.اوهمگفتتازهچیزیشودیموسردیخورینمکهچرا

نباشیدسرسفره فقطتنها نداردو اشتها استو خورده

نشستهاست.

چندتای و کردند دراز پا شد. تمام که شانقلیانغذا

کردند شروع و دادند باسفارش شوخی و خندیدن به

یکیهازن دوستدخترهایشان. دستشوییگفتیمو تا

 اجازه فالنی هم را آنردیگیمرفتن و

 کهبهترازتودادیمیکیهمجوابشرا

 ساعت که 2هستم بایدحتماًبعدظهر

است پادگان بزنی. کارت و باشی خانه

سرشرا بعدهمزندندزیرخنده. انگار.

پشتیتکی ماهبه به و موهایشکشید دستیبه و داد ه

بود. گذاشته جا خودشبه از درشتی لکه که کرد نگاه

بود. دلشبرایشکلیتنگشده بود چیزینشده هنوز

پاهایشرادرسینهجمعکردوخودشراجمعوجورکه

که تکانی هر این. از بیشتر نرود فرو پشتی گودی در

خوردیم صدا جرقی جیبش.دادیمتخت موبایلشدر

 دلشفروریخت. وقتیاشیگوشلرزید. سریعدرآورد. را

بهپشتی بازکردپوزخندیزدودوبارهسرشرا مسجرا

باالسرش از که نورهایی به شد خیره و داد تکان

برایشگذشتندیم دیگر که بود پیشکُدزده چندروز .

شت.مسجهایتبلیغاتینیایندولیانگارفایدهایندا

 دوستشهمخواستیمیکیشان که دستشویی برود

 گفتمنهم.میآیمگفتمنهم هم دیگر یکنفر و

 اینکه مثل که گفت هم شاشتانتانهمهسینا باهم

کرد.ردیگیم تعارف بهش را قلیان بیاید. زود بروید .

 نداشت. کردن دود حوصله پسزد. اشنهیسدستشرا

پ همینهفته بود. سنگینشده که توانستینمیشبود

چندتاپلهراهمباالبرودودکترگفتهبودکهبایدمراقب

 ورزشکند. و تختیهاگلباشد روی شده پهن قالی

شانباذغالسوختهبودندوقرمزوسبزبودند.چندجای

درشیهارنگچندجایدیگرشهم و بود کمرنگشده

همفرو.

آم رفتو بود. رسیده نیمه بود.شببه شده کم دها

کردندیمهمهساکتنشستهبودندوپچپچهاتختروی

بابعضیشانیهاصورتودرسکوتوصدایشُرشُرآب

 شدیمبهمنزدیکهاحرفاز رویبیشیهاچشم. از را

 به که انداخت آب داخل نور باریکه به هاسنگطاقتی

بلند.دندیرسیموبازجلوتربهمشدیموپخشخوردیم

آبرویهمانتختهسنگبشیندکه کنار برود شدکه

دکمهاشیگوش دوباره و داشت برش افتاد. جیبش از

نبود. خبری افتاد. صورتش در نورش و زد را کناریش

وشیهالب شد خم کشید. بریده نفسی و گزید را

کرد.شیهاکفش پایش و آورد بیرون تخت زیر از را

ر پایش نبست. را بندهایش روی ودیکشیمهاسنگا

.رویتختهشدیمکهانگاررویزمینکشیدهشیهاشانه

سنگنشستوبعدازچنددقیقهخودش

آبجلوکشید. و ابتدایباریکهنور تا را

بازکردوخواست راهاییطالمشتشرا

 کف کمیشیهادستبگیرد. خنکی از

 شد. سوزن میانهاییطالسوزن از

کردندوزیربرگیجمعشدنددوباره.انگشتانشعبور

شدند بلند که بود گذشته شب نیمه یک از ساعت

بروند.

در که را برگی چندتا دوستانش طرف برگردد تا

 از آب. در ریخت بود بعدهاپلهمشتش و رفتند باال

سرپایینیراپایینآمدندووسطراههموایستاندوکمی

همازپیرمردیکهنشایکیلواشکوآلوترشخریدندو

فالیخریدووقتیبازکردزد قناریفالمیفروخت، با

رفتند وگفتاینحافظهمدلخوشیدارد. زیرخنده

شدند.هانیماشسوار

نگاه را تابلوها چسباند. شیشه به دوباره را سرش

کهبهدیدیمراهاابانیخ.شمردینمراهادرخت.کردینم

 زدندیمسیاهی فروشیهاشمچو شب در گاهی که

.رفتیم

یهاابانیخ پایین را شهر یکآمدندیمشمال جلو .

خوردندو آبمیوه معجونو و بستنیفروشیایستادند

موسیقی و کردند دود سیگار دختر و قاطیمشتیپسر

روییک بلندبلندخندیدندوحرفزدند. گوشدادندو

را از زیر  شیها کفشخم شد و 
تخت بیرون آورد و پایش کرد. 

 بندهایش را نبست.
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گرفتسمتآسماننیمکت کهسیاهنشستوسرشرا

.شدیمشبزودترتمامخواستیمسیاهبود.دلش

شدندو سوار حرفزدندوباره کلیخوردنو از بعد

جاییدیگربروند.خواستندیم

 خاکخواهدیمگفت و زدند داد همه خانه. برود

وشودینمبرسرتوتازهسرشباستویکشبچیزی

میزنیمزنگ اتاجازهو میریگیمرا از و .هاحرفاین

بروندخانهفالنیوبرنامهدارندتاخواهندیمگفتندتازه

صبح.االنهمزنگزدندوفالنیوفالنیهمقرارشدکه

بیایند.ازرویبیحوصلگیسرشراچندباریتکاندادو

"یکدقهوایسا."چندتاییبهانهآوردکهبازسیناگفت

چندث برداشتوشمارهگرفت. انیهایمنتظرتلفنرا

برداردولیخبرینشد.دوبارهشمارهرا شدکهگوشیرا

بیشترتوهمشیهااخمگشتیمگرفت.هرچندثانیهکه

.اینپاآنپاکردوتلفنراقطع.روکردبهشورفتیم

صبحبمنگفتکه"گفت برنمیداره؟ چرا چیزیشده؟

"برنامهکنیموخودشهمقرارشدکهبیاد!

انتهارفتوبرگشت.چند تا شیهالبباریپیادهرورا

.خودشراجمعکردوخوردیمبهحالتگریهتکانتکان

راباالانداختوسرشرابهشیهاشانهچیزینگفت.فقط

ازدوستانخداحافظیکردوبا حالتندانستنتکانداد.

گفت و کرد بغل هم را سینا و دستداد "چندتایشان

".پیادهمیرم

 از بود. تاریک چناریهاشاخهیالالبهاتاق درخت

یهاکهیبار اتاق به خیابان نور رویختیریمکمرنگ .

چککرد. موبایلشرا دوباره نشستو میز صندلیکنار

چراغروشننکرد.رفتکهپنجرهاتاقراببندد.بادپردهرا

کهحالشدیچیپیموگاهیصداییدرخانهدادیمتکان

 را کردیمبد چشمک تلفن روی کوچک المپ .زدیم.

رازد.اشدگمهپیغامداشت.

سالم.

 که کلمه هر با و داد تکیه دیوار ازدیشنیمبه سرما

می بهدیوار شیهاشانهسُرید از پایینشیهااستخوانو

.رفتیم

می" فکر داشتم اینجوریکردمیمدونی نباید که

خوبنیست.نبایددلمونافتادنشهااتفاق.بعضیشدیم

به نشد. ولی خواستم من یعنی کنیم. بهشخوش رو

تونم نمی دونی می که خودت ولی دادم زمان خودمم

بچه ولیدیگه کردیم اولشاشتباه از شاید کنم. تظاهر

نیستیمومیتونیمباخیلیچیزاکناربیایم.میدونیمگه

 بدنیا دفعه میآیمچند اینقدر هیمیریمیمکه حاال .

بعضی خودمونومیخوایمبهشبرسیم. میریمبا کلنجار

آگهچیزاتهنداره.یعنینبایدبهتهشرسید.بعضیچیزام

خاطره یه همون باید شن. می خراب برسی تهش به

چهمیدونمخودتکه یواشکیخوببموننبرایآدمیا

حاال بری. و کنی ول وسطاش باید اینارو. بلدی بهتر

ماذیتداره.یعنیاوالشآدمدقشمیگیرهونمیمیدون

عادتمیکنه.ماکمکمتونهجاشوپُرکنهباهیچیولی

■"چرخه..درهمیشهرویهپاشنهنمیمیکنیمهمعادت
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«سالن قصه» کوتاه داستان 
«علیپاینده»نویسنده



بگیسالن نظر در کُلیریرا مدور. ماننیصندلید، دبه

یروهایصندلدهشدهتابهباال.ینآنچییومازپایاستاد

...آبزرگ،یلیخیلیکچلچراغخی.اندمسلطمرکزسالن

وسیا است، صفت که آه...یاع...ین است، صفت هم ن

بیب در همیستمتر را یشتویباالمیگذاریمستمتر

نطورکهداستانمادرحالیآنطرفترهمیسقف.کم

مردگسترش سالنمنتهییهاپلهیرویاست، به یکه

دوشودیم حال همیدر او قضا از است. دیدن شبین

کردهکهحتمنبهیقرصخوردهوخودکشیادیتعدادز

ایا برسد. جلسه این از او چطور روینکه که جلسه ین

اتفاق(گراستیدیجهاناتفاقن01که)کاغذمأ  صفحه

ربطافتدیم شده پیمطلع مبه هم ما ندارد. لیالت

زوایندار تمام برایایم را یداستان دایمانهویخواننده

ایکن که چرا خیم کارمان طور یلین

استکهشودیمسخت مرد آن مهم .

راهاپلهودودیمودودیمنطوریهم

 تا آخریکیدو سرانجامدر تا نیکرده

همینصندلیشازآنکهآخریلحظهپ

 را خود بشود رساندیمپر ندینشیمو

کیرو بازیآن. دوچندیکاغذسفیوکلکندیمفشرا

 جلویمیروگذاردیمقلم میرویز آمده،یش. کجا از ز

حضارٔ  هیبقنکهکارشازیایبرامیاگرفتهمیخُبماتصم

باشدپ صندلیآسانتر به او آنکه متنیشاز برسددر

زیکمیکاغذؤ  صفحهیمتویدخالتکردهوباقلموبرو

گرحضارید،اوازدیدانیردستش.آخرمیمزیبکشیچوب

تاهم شازآنکهیپ...آش،ینچندوقتپیمهمتراست.

خودکشیرسیبرا ما داستان به ایدن مردیکند، ن

کهی،خبرنگاریکخبرنگارعادیخبرنگاربوده.آنهمنه

جنگ جا انقالبیهر حادثهی، یا، زودافتادهیماتفاق

برمیدورب کاغذشرا قلمو ینو و آنجا.رفتهیمداشته

یهاصفحهیداستانمارارویایحاالهماوقراراستدن

نوع کند. ضبط خودش پایبردارنسخهیکاغذ در نیی.

کهییآنطرفترازسکویداستان،آه،درستکم صفحه

چندمنشینورچلچراغکاملنرو همیآنمحاطاست،

چونیزاما00ندانشسته ازیممکناستبهعللهاآنرا

درستموضوعجلسهییبهجاهایعواملمثلنوابستگ



نشانندهند،یگریراضبطنکنندومثلنآنراجورِد

خدا عنوان به تصمیما داستان کهمیاگرفتهمیمطلق

بیخودکشیخبرنگار و ایایکند ید تا ناظرینجا ک

هباشد.طرفهمحضوررررداشتیب

شد خارج کامل که پالت از حضوریخُب خاطر به م

 بر میگردیمخبرنگار، جلسه دریبه معلومیمان. که

پین کجا از یدایست باز فردشودیمششده میعظیو

 وارد نوشودیمالجثه لفافه )در منتقدی. از زینعزیسنده

 اخواهدیمعذر ایکه کلمه عظینبار از الجثهیبهتر م

ینابتدایگرهمهمیدیکعذرخواهینیهمچنافته.ین

نینبهبعدمنتقدیراچوناوقصدداردازایزکندیمکار

ه به یرا تا و انگاشته داستانتواندیمچ قواعد برخالف

کارشواگرقرارباشدیزدتویدوصفتبریقیکلیسینو

کندخوانندهداستانیمدامعذرخواه

 ول کندیمرا کارسررودیمو

منتقدیگرید بخاطر که باز خُب نی.(

شدیلعنت خارج پالت برمیاز یم،

ایمسرفردعظیگرد ینکهمیمالجثه.

براییگو است فرد او واقعنیایم نکه

نو جنسیحتا هم یسنده داندینمتشرا هیشباشافهیق.

ا زوایقورباغه که نما صورتشکِشآمده.یایستانسان

 موجودات مانند به .یوودیهالیهالمیفییفضادرست

ماننداستبازیالبهبنفشقهوهیماسبز01رنگشهم

 مانند بایوودیهالیهالمیفیهایخیمربه تلوتلوخوران .

عظ حالیوزن در صدایمش کلیتوشیهاقدمیکه

 چدیپیمسالن آرام رودیمآرام پشت1ِندینشیمو

سنگیمیجلویصندل یانسکوهمیکهباالیمیعظیزِ

یز و دارد قرار چلچراغ پهنیزیهاپروندهر را بغلش ر

صداکندیم حضورشدریاهمهمهیآنجا. حاال تا که

وشودیمبهخاطروروداوساکتشدهینمداستانحس

برم همه چکشیخیحضار نویزند. حتا همیکه سنده

یروکوبدیمداردویششدهرابرمیدایازکجاپداندینم

ینگزسیم زیهاجرقه. وشودیمرچکشبلندیآتشاز

یصدا انعکاسیتوچدیپیمآن بار چند و سالن کلِ

،آهازکجامعلومشدی.قاضنندینشیم.حضارهمهابدییم

قاض او خُب...یایکه است، جلسه کجا؟...ن از کجا؟ از

اینکه می گوییم او فرد است برای 
اینکه واقعن حتا نویسنده هم 

 اش افهیق. داند ینمجنسیتش را 
شبیه قورباغه ایست انسان نما 

 که زوایای صورتش کِش آمده.
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درداندیمگرانیشترازدیرابیزیشهچیسندهکههمینو

نجلسهاست.یایکهاوقاضدیگویمکردهومتندخالت

دخالتاومتوجهدادگاهیمنتقد نوخوانندگانمحترمبا

دورگهکهبازییباصدای.قاضشوندیمنجلسهیبودنا

 یتوابدییمانعکاس سال ))بسدیگویمکل خُب،ی: ار

بیاول را همیاورینگروه اید.(( او که راینطور نسخن

بکتینکشراازجیماهمدرآنباالعخبرنگاردیگویم

شودیمزندبهچشمش.بلندهمیومآوردیمچرمشدر

بب بهترمرکزسالنرا نیند.درواقعمجبوراستکهایتا

نیواگراوااندشدهبلندحظار01همهکاررابکندچون

همهمهی.صداندیبینمکاررانکندمرکزسالنرادرست

.حضارشودیمدهیمتنمادوبارهشنیکاغذهایهمازوَرا

یحتاروی،بعضکشندیمکهقدکوتاهترندسرکیبعض

 بعضستندیایمنوکپا سالنرای، مرکز انگشتاشاره با

بعضدهندیمنشان نکهنظمسالنیخالصها...یبعض...ی،

حالبههمر ختناستکهیکمکمدر

آتشیقاض چکش آن بریباز را نش

داردیم بار چند زیمیروکوبدیمو

صدایسنگ :چدیپیماودرکلسالنی.

د.هرکسمُخِلنظمیتکنی))نظمرارعا

 اخراج اوشودیمباشد از همه حضار )).

ترسندیم )چنانچهنندینشیمو .

ایمنتقد بگویدر لحظه نوین که باید جایسنده به ید

 نؤ  کلمهآوردن بدهد نشان را آن یترس اوسنده به

کهیگریدیکهباآندرهایتُفبهقواعد.(دردیگویم

 داستان هابداندر باز دارد فرق شده وشودیماشاره

یگروه پشوندیموارد اشِیشاپی. کوتوله قراریشانفرد

زنج نوک دریریدارد. کرده متصل هم به را گروه که

ا بااستیموشنفردبهمانندیدستاناوست. انساننما

یهاچشم و دویهاگوشدرشت قضا از مانند. خفاش

پیشاخهمرو قرمزٔ  قهیجلدویراهنسفیسرشدارد.

س شلوار همراه دیبه جزئیاه نمایگر اویات ظاهر در ان

بترکدخواهدیمجلوآمدانگارکهیهستند.شکمشجور

ستدیایمیوسگککمربندشراپارهکند.هرازچندگاه

یگراعضاینحرکتاودیوبااکشدیممررامحکیوزنج

شد تکان خورندیمیدیگروه است ممکن حتا ی. ایک

زمشانییچندتا ایبه که بخورند ین باعث شودیمن

بگیپاها نویشاندرد اگر معلولیرد. بخواهدعلتو سنده

توض کهیراولیدکهعالوهبرزنجیدبگویحدهدبایآنرا

همزنج به را کیکلگروه زنجر دیرده هموجودیگریر

رابههممتصلهاتیشخصنیهرکدامازایداردکهپاها

درستآوردیموکشدیمراهاآن.موشانساننماکندیم

بعدهمتعظیقاضیروبرو وپوزخندکندیمییقرا0می.

ربهیداستانماکهبازنجیهاتیشخص.شودیمزناندور

 همگاندخوردههمگره بعضاندافتادهنفسنفسبهی، ی.

ا بعضیهمانطور و زانونفسنفسیدودسترویستاده

زند.یزمیمیگرباچکششرویکباردیی.قاضزنندیم

زنندیم.نهپلکستندیایمهمهصافوصوفهاتیشخص

 قورت دهان آب نه ادهندیمو با زمان هم وقای. عین

میکردیمفراموشماورایخبرنگارماهمکهکمکمداشت

بهکندیمداردوشروعیدرآنباالقلموکاغذشرابرم

نکاغذداستانمایگرکهباایدیا.کاغذیشرححالقضا

.کندیمگردرآنباالضبطیدیارابهشکلیفرقداردقضا

شیپ...آ...دیگویمیداستانماقاضصفحهنکاغذیدرا

قاض آنکه درآیاز سخن یبه بااود اولیل صفید نفر ن

ازچپ)البتهاگرازسمتهاشدهریزنج

براهابدانیقاض شود.( خوانندهینگاه

بهیکهقاضیفشود.همانشخصیتوص

 موردخطابقرارکندیماونگاه اورا و

اودهدیم دهقامتیکشاستیرمردیپ.

اندام نیبا یکه نظر به .رسندیمرومند

ریشانیپ ویششباریشپهن، بلند کو

چشمانشارزقوثابتبسانچشمانگربهاست.چنانچه

کندینگریاوراجرئچهرهنیشازایسندهبخواهدبینو

اندازه رمانرد از و خارجشده کوتاه .شودیمداستاناز

ٔ  نهیگنجبهتوانندیمخوانندگانمحترمدرصورتلزوم

کتابراجعبیخبشریتار صدها و کهمراجعهکرده او ه

جزئ به هم اکثرشان در ظاهریاتفاقن شدهیات اشاره

نو دیمطالعهکنند. بار متندخالتمستقیسنده در میگر

یبشرٔ  ساللهشترافرادی.بسازدیمکردهوناماورافاش

شخصیا چنگین نام به را یت البتهشناسندیمزخان .

برتکراریسندهلزومیهمداردکهنویگریاردیبسیاسام

ندیبینمهاآن باز حال قاضمیگردیم. سخن کهیبه

))هادیگویم دلی: چه به تو ایتو. رایل انسان همه ن

چیکشت شمال در شهر صدها ای؟ و ماورالنهر و رانین

ویزم تو دستور به سبب چه به ین شدند؟ وهازنران

ز ایرسماسبانلشکریکودکانچرا نیانتوتلفشدند؟

مال آتشبه اموالمردماندهمه برایو زدیگر ؟یچه

بخواه جنایچنانچه بگویم را تو ییات دادگاهٔ  جلسهم

فرزندارشدترای.توحتادستوردادکشدیمطولهاقرن

بشری این  ساللهبیشتر افراد 
یت را به نام چنگیزخان شخص

. البته اسامی بسیار شناسند یم
دیگری هم دارد که نویسنده 

 .ندیب ینم ها آنلزومی بر تکرار 
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دفاع چه واقعن داریبکشند! خود چنگیاز خانی؟!(( ز

.تمامحضاررودیموبهتفکرفرواندازدیمنییسرشراپا

هخوانندههمیدتوی.حتاشادوزندیمداستانبهاوچشم

باشیچن آین احساسی. ایکنینما اویدر که لحظه ن

گیآبدهانتمکندیمتفکر عقربهرافتادهویانگلوگاه

ایثان باز حرکت از ساعتت شمار هریه در است؟! ستاده

چنگ یحال بر تفکر از سر داردیمزخان :دیگویمو

قدرتمندترخواستمیم)) یملتم باشد. هاآننملتجهان

یهم در دریهمساهیساشه بودند. خود قدرتمند گان

کردندیمیزندگییصحراها به شکار نه یکافاندازهکه

دادینمزراعت.رمههاشانکفافهمهرایبودونهآببرا

هیازخونهموطنانخودتغذهاآنو

براکردندیم رایهمی. همه که نبود

متحدکردم.((

پایچنگ سر باالافتادهنییز را خود

مستقآوردیم قاضیو چشمان در یم

زی.چنگخوردیمکلحظهجایبتاویازهی.قاضنگردیم

 ددهدیمادامه که گفتم ))بِهِشان ی: خون رایکدیگر گر

یزینر ندزدیهارمهد. را رایهم خود وطن هم مردان د.

نبهیفتمکهازاد.بهشانگیدواززنانشانبارورنشوینکش

جنگجو ددهیبرگزانیبعدنامتانمغولاست. گریآسمان.

دیالهیقبکیدوهمهیستیلمختلفنیازقبا بههاآن. را

هیمردمیشهرهایسو که یبردم گاه راهاآنچ

خوردنیشترازمردممنغذابرایکهبی.مردمدندیدینم

مردم فرزندانمیداشتند. فرزندانشاناز لباسکه بهتر ا

یم در شب زنانشان و تریهارختخوابپوشدند ینرم

چگاهبهماکمکنکردند.درعوضیههاآن.دندیخوابیم

بیهم قبایشه حقشانین انداختند. اختالف لمختلفما

ایهم در بود.(( چنگین که لحظه ین ساکت شودیمز

یقاض قورت دهانشرا دهدیمآب تو همی. خواننده ه

قورتبدهینتوایم قاضیآبدهانترا انگشتی. دو با

ز چپ یدست اشچانهر ردیگیمرا راشیهاچشمو

بنددیم ))بسدیگویم. بسی: خُب... قاضیار خُب...(( یار

:))توتبرئهدهدیموادامهکندیمرابازشیهاچشمناگاه

قاضیشویم روی.(( چکشخود با که سکویهمانطور

یم خود سخن تکمزند یرا جهنمکندیمل به ))و :

برمیروینم یهاچشمحضارمتعجبباهمه.((یگردی.

یوقتچندانیاماقاضنگرندیمیازحدقهدرآمدهبهقاض

ن قرار اصلن و کسیندارد به که باشدیست پاسخگو

زخانالبتهیخودرابهنفربعدازچنگیعروینسریبنابرا

نیدایبازهمبا...آ:دیگویموکندیمدخودشیهدیاززاو

جهتاینگریجزئیتکمیشخص تصویشود دریجاد ر

 قامتشیبدنشقویاعضا...آذهنخواننده. متناسب، و

آنچهنشانیپستوخودشعصب از پوستدهدیمتر ی.

سهاگونهدبجزیسف دماغیمینهکهبهسرخیو یزند.

چشمان عقابو یماننددماغ چشممخیهارنگبه تلف.

راستس چشم و فام یچپسبز خُبفکر تاکنمیماه.

همبرخالفقواعدداستاننویهم شازحدیبیسینجا

جزئ به و متوقف را داستان باشیحرکت پرداخته م.یات

همم ناماییگوینامشرا باشد. کاملشده نیمکهکار

کب اسکندر است. اسکندر یمرد  Alexander theر.

Great شای  great همدیا

Alexander .یقاض او :دیگویمبه

احملهیتو.توبهچهسبببهآسی))ها

یکرد جنگجدهاسال؟ که یایبود

ناح آن همیدر به و بود نداده رخ نیه

 سر به آرامش و رفاه در مردم کشوربردندیمسبب .

ایاتهیهمسا چرا آنجا در چرا؟ را رایونان آدم همه ن

نیکهحتااستادتازمردمانآنسرزمنی؟مگرنهایکشت

هرچهسردارانتبهتوپ چرا شنهادکردندکهصلحیبود!

تخت1؟!یتادامهدادیوبازبهتجاوزهایکنقبولنکرد

پایجمش براهایپارستختید، آتشزدیرا ایچه نی؟

دند،آنیزحمتکشهاسالهمهاستادکارازمللمختلف

کزنفاحشهیبهخاطرحرفکشبهمهرایوقتتودر

یرانیجزوی!هرجاکهپاگذاشتیرانکردیوویآتشزد

شازحدتصوراست.واقعنیاتتوهمبیم.جنایدیازتوند

نلحظهازداستاناسکندرهمی؟!((درایداریچهدفاع

پایمثلچنگ به سر ییز فرو تفکر به و .رودیمنانداخته

یدهمهدررویراربشوند.شاتکیعقبلیدهمتماموقایشا

 با روشانیهاچشمسکوها کنند تویزوم حتا یاو.

یمازورایثابتشدهباشدومستقتیهاچشمخوانندههم

بباشچهرهیکاغذبتوانٔ  صفحه همانلحظهاینیرا ی.

 شیهاچشمکه باز تکندیمرا نوک فرویو نگاهش ز

قاضرودیم چشمان یدر او ))آردیگویم. داشتم.ییزو:

آرزوییآرزو یبزرگ. باشم.نیتربزرگآنکه جهان فاتح

شانرایابرسموسربازانمپاهایندریآنکهبهآخریآرزو

بشویدرآبآندر آرزویا سربازانمبهجایند. ییآنکهبا

ه که سرداریبروم نرسیچ آرزویبدانجا آنکهیده.

آرزوارزشنیاایتباشم.آیخبشریجنگاورتارنیتربزرگ

ا ایتمام در نداشت؟!(( را حالینکارها کهینلحظهدر

خود را  افتادهچنگیز سر پایین 
و مستقیم در  آورد یمباال 

. قاضی از نگرد یمچشمان قاضی 
 .خورد یمهیبت او یک لحظه جا 
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هستندیحضارازتعجبدرحالدرآوردنشاخواقعهمه

وباچشمانبستهبهاندازدیمنییسربهپاینبارقاضیا

 فرو وقترودیمتفکر حتا نوی. رویمن را دستم یسنده

اخرانوکدوشیزیکهتکنمیماحساسگذارمیمسرم

 حال در انددنیروئکه کنمیمحس تو است بهتر هی.

شازآنکهمردمیوپیسرتبکشیرویخوانندههمدست

.یبهحالخودتبکنیابانبهتبخندندفکریکوچهوخ

ا در حال هر قاضیدر لحظه مبهوتین که همانطور

جنا تمام و بزرگشده سردار فراموشیسخنان را اتاو

سخن دیگویمیکرده باعث روشودیمکه شیسرعت

)نوینویهاشاخ بشود. برابر چند بقدریسنده یسنده

بهیادکهنگاهیزشیهاشاخشیمتعجبشدهوسرعترو

 داستانش کندینمحضار آداندینمو یکه وهاآنا

اویهم مثل هم خواننده ینطور قاضیند نه.( :دیگویمیا

.((یروینمهجهنموبیشویمارخُب.توهمتبرئهی))بس

چکششرابرداردوبخواهددوبارهآنیشازآنکهقاضیپ

رو یسنگیسکویرا کهدستشبه...آبکوبد، همانطور

ودیآیماسکندردوبارهبهسخندررودیمسمتچکش

 قاضشودیمباعث باقیدست فضا در بماند.یمعلق

 قاضدیگویماسکندر جناب ضمن ))در ،ی:

شمایا که پاییگویمن که جا هر من د

دیست.شایحنیرانکردمصحیگذاشتمفقطو

من باشند. داده بِهِتان غلط اطالعات هم

ساختم.یادیزیشهرها خودم نام به هم

هیاسکندرنشانیترمعروف استکه تختیپاهاقرنمصر

بهاسکندردلخور4یکمییباصدایآنکشوربود.((قاض

))حالکدهدیمپاسخ شده: تبرئه دیاه ی، خواهدینمگر

.((یرسؤالببریومارازیریمابگیخودترابرا

قاض یو کامل را کندیمعملش دیعنی. بایبار گر

زند.)ودردلبهیسکومینشچندباررویچکشآتش

نبودهکهنامتراسریاینکارتهمبرایادیگویمخود

.(یبودهنهآبادنیرانیوگرنهذاتتهمانویندازیبهازبان

شازیداستانگرفتهوپینجایسندهتاایخُب،نفسنو

وسطمتنبا بپرد قلم با پا دو دوباره آبیآنکه یدجرعه

تو شاینکنیچنیتوانیمهخوانندههمیبنوشد. دهمی.

هم ویمهکارهرهاکنینجانیدلتبخواهدکهداستانرا

خودرابهیروی.قاضصبرکناما...یگریسرکاردیبرو

یتجزئیدشخصیبازهمبا...آ:...دیگویمکرده.ینفربعد

اومردینگر قامتیشود. سرشیکشیستبلندباالبا ده.

پ یشانیبزرگ، رنگ و بلند، مایسپاشچهرهش بهید ل

یسرخ استوار، اندامش انگشتانششیهاشانه. فراخ،

ستششلرایخته،دستوپایششصافوآویدرشت،ر

لنگ... آخ...و تکنمیمفکر او رفت. لنگینامشلو مور

قاض یاست. او همدیگویمبه کهملتتو مننگو ))به :

.ونگوکهیغامبرشانباشیپیخواستیمبدبختبودوتو

تو...یفاتحجهانشونیتربزرگیخواستیم بهتو.... تو

 را مردم سر حق یکندیمچه از مناهاآنو رکله

برجیساختیم تنهایساختیم! ازسرهمنوعانخودت!

اازشرتدرامانماندوآنهمبهسببیککشوردرآسی

نراهمیلمجالتندادوگرنهچیآنبودکهحضرتعزرائ

.((یکردیمرانیگرکشورهاویمثلد

ازیقطورپروندهیقاض ردستشجدایزیهاپروندهرا

کندیم ادامه یان...ی))بب:دهدیمو تنهاین پرونده ک

جنا به یمربوط یکیات تازهیهایلشکرکشاز توست.

جادادهدریکردهوبقیسیخالصهنویماکلیمنش هرا

اختصاصی واقعنرویکانبار ازخودتدفاعشودیمتی.

.((یازمجازاتبِرَهیخواهیممتوچطورینی؟!بنالببیکن

وَرا دوختهشده.یذبهتکاغصفحهیچشممناز مور

حضاردهدیمیبدانماوچهپاسخخواهدیمدلمیلیخ .

حتاپشهااندنیچنداستانمهمهمه پری.

.سکوتمطلقشودینمزدهیوپلکزندینم

سنگ یچنان که دریهاوارهیدن داستان

ر فرو یحال زل همه باشد. بهاندزدهختن

اما...یت مور تفکر نه نهکندیماو بهو سر

ست.یناشچهرهدریچگونهآثارندامتی.هاندازدیمنییپا

رو قاضاشچهرهیلبخند به زده زُل و ینشسته کی.

سع که همانطور بلندییصداکنمیمیلحظه گردنم از

 را آن آرام قاضچرخانمیمنشود پایسمت به سر نیی.

 کنانخواندیمانداختهوپروندهرا نجوا ))هدیگویم. چی:

بلندیدینشنیپاسخ را سرش که همانطور بلند و م.((

کندیم جوابدهدیمادامه ))چرا تیدهینم: بای!(( مور

هیلحن نشانیکه نیچ آن استرسدر :دیگویمستیاز

قاضشودیمساکت))خُب... ))خُبچه!...دیگویمی. ده:

د بده تیجواب یگر.(( ))آدیگویممور مرای: کتاب شما ا

تدیاهخواند منم قاضی؟ گشا.(( جهان بایمور بار چند

 و شست زٔ  اشارهانگشت چپ یدست رااشچانهر

مالدیم ))خُب...دیگویم. ))خُب...دیگویمموریت: یقاض:

پاسرش ییرا اندازدیمن چشمانشرا تبنددیمو موری.

یابرو باال قاضبردیمچپشرا بازی. چشمانشرا ناگاه

چکشرکندیم برم، یا و بلندیروکوبدیمدارد سکو.

و قاضی عملش را کامل 
دیگر . یعنی بار کند یم

با چکش آتشینش چند 
 بار روی سکو می زند.
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دیگویم تبرئه هم ))تو جهنمیشویم: به .((یروینمو

کهقاض ))برمدهدیمادامهیهمانطور تیگردی: موری.((

تکانیدستپاچهدستوپا مِنمِنکناندهدیمشرا و

))جناب...دیگویم قاض...یقاض: کن......یجناب صبر

دهانشقرارگرفتهویرویدست.شودیمشساکتیصدا

ازیجلو مردسمتچپش)البته گرفته. حرفزدنشرا

قاض خشمگیسمت و گرفته محکم را او دهان بهی( ن

تنگردیمچشمانش ی. ابهتاودر از ولرزدیمدل1مور

.ازقضانامشیتلریلهیستباسبی.اومردشودیمساکت

،اوروبهشودیممورساکتینکهتیتلراست.همیهمه

کندیمیقاض صوف و صاف قاضستدیایمو اوی. به

))هادیگویم هتو...ی: آدولف خیآدولف. دلمیلیتلر.

رابههایهودی!مردک.یداریبدانمتوچهجوابخواهدیم

ٔ  بهانه صف به ویکردیمحمام

سمیزیفرستادیم گاز دوش !یر

نسلاسالوهاراتنهابهخاطریخواستیم

یا دهاچارهیبنکه نژاد بودندیگریاز

اندیبرانداز به حتا کشوری! شمندان

.توبهچهسببتمامیخودترحمنکرد

برد فرو آتش و خون در را ویجهان

توبنالیبودیکجنگجهانیآغازگر ؟!

یخواهیم؟!نکندحاالهمیازخودداریمچهدفاعینیبب

بگو ما ییبه برتر نژاد خاطر به وسطیه...هابودهکه تلر

قاض پردیمیحرف قاضدیگویمو جناب ))اتفاقن ی:

نبودکهیایبراهانیأ  همهم.ینرابگویهمخواستمیم

.اعتقادهاژرمننژادیراسخبهبرتریاعتقادداشتم.اعتقاد

دهیم.آفریتاجهانرااصالحکنمیاشدهدهینکهماآفریبها

یتاامیاشده م.ییپستپاکنمایگرنژادهایازدنکرهرا

وماکردندیمنکرهرانابودیروسمانندایکهویینژادها

داشتیوظ یفه چون آنتیم مقابلشانیویک در روس

ایستیبا به اعتقاد رستگاریم. راه تنها ما نژاد بشرینکه

د...یاست.راستشرابخواه

کاملیه را محکمسخنخود همکندیمتلر ))هنوز :

نرااعتقاددارم.((یهم

راشیهاچشمنباربدونآنکهمثلدفعاتقبلیایقاض

پا به سر انگشتییببندد دو با که همانطور و انداخته ن

ردستش.ناگاهیزیزلزدهبهکاغذهامالدیمرااشچانه

برم عملیچکشرا نهیقرداردو تکرار :کندیمخودرا

.((یروینموبهجهنمیشویمارخُب.توهمتبرئهی))بس

د بار که صدایهمانطور آتشیگر سالنیچکش در ن

افکندیمنیداستانطن حالتبدیهاشاخ، لبهیمندر

توی است. تنومند درخت یک را بهدانمینمخواننده .

راچوندریاجازهبدهمزتوانمینمحضارداستانمهمکه

یصورترس حدهاشاخاندازهدن ایبه در لحظهنیکه

یبا فرو داستان سقفسالن باشد، قصهزدیریمد کل و

 خداشودیمخراب عنوان به ما ایو جهانیمطلق ن

کنفریراچونهنوزیمزیبدهیناجازهایچنمیتوانینم

دهمیاشایننفری.آخر1ماندهیباقهاشدهریازصفزنج

نگاهبدانیننفرازراست.)البتهاگربازازسمتقاضیاول

میرویمیرسازیاتوتصویتوجهبهجزئینباربیشود.(ا

ا نام نامش. بناپارت.یسر ناپلئون است. ناپلئون مرد ن

یرذهنیازبهداشتنتصویخوانندگانمحترمدرصورتن

اتوانندیم سایبه وینترنتمراجعهکرده، باز تگوگلرا

قراردهند.2imegesقسمتیآنرارو

تهزارانینشخصیرچناماآنگاهباسِ

یلینخیخواهندداشتوایرذهنیتصو

تصو سازیاز داستانیر روش بهتریبه

 قاض0است ی. ناپلئون به :دیگویمرو

رو))آخ... راست دست صورتشیبا

کشدیم ادامه ))تو...دهدیمو یقاض:

 ادامه ))تو...دهدیمخسته چرا: تو

کردیکارها را بگو.((یت خودت ؟! :دیگویمناپلئون

ساکت...ی))جنابقاض قاضشودیمناپلئون :دیگویمی.

ری.زنجرودیمکگامجلویچه؟!((ناپلئونی))جنابقاض

یشرویپٔ  اجازهوکندیمواورامتوقفشودیمدهیکش

یب صدادهدینمشتر با ناپلئون سختییپایی. به که ین

اتمنیاقلجنا،الی:))جنابقاضدیگویمشودیمدهیشن

تلرهمیست.حتادرحدهیمورکهنیزوتیچنگاندازهبه

ست.تازه...ین

چشمیناپلئونز سقفباالینگاهیر به گونه یاشاره

)همانجا بشود(ییداستان تمام کاغذ است ممکن که

نداستاندرحالی:))منحاالکهادهدیموادامهکندیم

کل است ینگارش دامشدهمحبوب کسی. بهیگر راجع

کقهرمانیازمنهایلیخ.تصورکندینماتمصحبتیجنا

دریلشماباشد.((قاضیهرطورم...دانمینماست.حاال...

خُبمعلوماست.دوبارهو...کندیمیهفکریازثانیکسر

چکششرو میبا یسکو بلند و همدیگویمزند. ))تو :

(.(یروینموبهجهنمیشویمتبرئه

ا یدر داستان از ازیفرییصداناگاه4نلحظه ادگونه

گوشیببخش...آکاغذنقطهنیباالتر سالنبه .رسدیمد

حمام به  بهانهرا به  ها یهودی
ی فرستاد یمی و کرد یمصف 

زیر دوش گاز سمی! 
ی نسل اسالوها را خواست یم

 ها چارهیبتنها به خاطر اینکه 
 از نژاد دیگری بودند براندازی!
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بدانسوچرخهمه یسرها ماستشودیمده خبرنگار او .

منتقد به است قرار دریکه حضورش که دهد نشان ن

وبهاوچشمشوندیمدهنبوده.همهساکتیفایداستانب

رآنهمهنگاهدرخودیکلحظهدرزی.خبرنگاردوزندیم

وادامهکندیمعخودراجمعوجوریاماسررودیمفرو

!مکافاتعمل!((شودیم:))پسمجازاتچهدهدیم

رویقاض محکم دست پشت میشانیپیبا زند.یش

یازحضارداستانبهسمتمرکزسالنبرمیمینیسرها

(هنوزبهخبرنگارنگاهحدودا04ًگر)البتهیدیمیگردد.ن

چنگکنندیم صدای. با یز او به رو ))مگردیگویمبلند :

ایمجازات از هیبدتر دارد!(( وجود هم بارین چند تلر

باالوپا تبردیمنییسرشرا ))سرنوشتدیگویمموری. ی:

ا از بازگردیبدتر ندارد. بهینوجود خاکروبه. همان به م

ناپلئوندراستیبهتریلیخینظرمنکهجهنمجا )).

قاضیکهنگاهیحال :دیگویماندازدیمیغضبگونهبه

ترج که من ی))راستش دادمیمح طبقهنیترنییپادر

آنجا.(( به برگردم تا جهنمجزغالهشوم

یهمعجلهداردبیلیکهانگارخیقاض

رای:))گروهبعددیگویمتوجهبهاوبلند

انیاوریب موش معلومد.(( که نما سان

سمتگروهین به بوده کجا حاال ستتا

.همانطورکهاونوکدودیمهاتیشخص

یزنج را نوردیگیمر تصمی، میسنده

همردیگیم ایدر نقطه پاینجا بگذاردیبر داستان ان

جلسهراادامهدهدداستانازهیبقراچوناگرقرارباشدیز

انآنرایهمکفافپاسندهیکوتاهردشدهوحتاعمرنو

نهمنقطه.تاقتاقتاق...ی.ادهدینم

نو -0 پانوشت ایدر از متنیسنده نکه

قافنوشتهیچندغلطامالئ با مثلنغرا داشته

منتقد از عزیشده ین عذر اوخواهدیمز البته .

خوداستواعتقادداردکهیهنوزبرسرنظرقبل

 حتا قواعد تمام به بهاآنتف مربوط هکه

بوفکورهمغلطدیدانستیمی.)راستاندنگارش

دارد!(یامالئ

ا -1 ازیگوینمیبه اضافاتکه تتابع ند

 .باشدیماربدیبسیسینونظرقواعدداستان

ا -1 خودشتختینام زمان در شهر ن

محلیجمش مردم چون بعدها نبوده. فکرید

اکردندیم یکه یپادشاهیایبقاهارانهیون

افیجمش شاه اد، معروفیاستبدیسانه نام ن

 شد.

نو -4 داستان قواعد کهیسیدر آمده

نباینو برایسنده کلماتشیهاتیشخصید با

وصدایلحنبسازدبلکهلحنبا یددرگفتگوها

نداستانیاسندهینومستترباشداماهاتیشخص

بس در برعکس کارهایاریکه  العادهخارقیاز

ادداردکهقواعددهاعتقیرادیزینچیجهانچن

نابودیمنتقد باعث تنها ین وشوندیمداستان

تیخبشرینلحظهازتاریتاایچداستانیاصلنه

ا یکه یکین قواعدشودیمزاده اساس بر

قواعدیمنتقد بر تُف پس نشده. نگاشته ن

یدنداستانونابودیکوبینکهتنهابرایمنتقد

 اندخوبآن که همانطور البته صد )و جمال.

اعتقادیسینورمانیدرکتابراهنمایرصادقیم

 منتقد نقد اصلیکیدارد علل یمیعقیاز

 سندهاست.(ینو

ندعدولازیگوینمیبها -1

دیزاو دوربیه داناید در کل.ین

بدیوا کار زشتیچه کار چه ؛ی؛

سیرو آیم که بماند )البته ایاه.

دیزاو ایده داناید داستان کلین

 بود؟(یشینما

2-  هم امالئیباز غلط گر.یدیک

واimagesحشیصح چهیخدایاست. من

نمتنقراردارد.یدرایودستوریقدرغلطامالئ

نویمسیرو دودستصورتشرایسندهبایاه. دبا

کاغذداستانیهاصفحهردوخودشراپشتیبگ

 پنهانکند.

1-  دمیبجملهعجب و رویشاخ ی.

 اه.یسندهسینو

آیشا -0 علمیاهندیددر نهچنداندور

ریتصویسندهبهجایشرفتکندکهنویپیجور

رویاینترنتیآدرسایساز کاغذٔ  صفحهیرا

ررایقراردهدوخوانندهبالمسآنآدرستصو

سندهینودهازینایادتاننرودکهایند.)بعدهایبب

 منِمبتکر.(من...نمتنبودا!من...یا

قییوا -4 بیک قید کهیدیجا.

بود.یکیاصلننباشدوبودونبودشتوانستیم

در همین  ردیگ یمنویسنده تصمیم 
بگذارد جا نقطه ای بر پایان داستان 

جلسه  هیبقزیرا چون اگر قرار باشد 
را ادامه دهد داستان از کوتاه رد 
شده و حتا عمر نویسنده هم کفاف 

 .دهد ینمپایان آن را 
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وایوا سرخودمچهی...بادودستبزنمتوی...

 .منتقدهابتازندوداستانرابکوبند.یکارزشت

وجودندارد.عجبینرنگیاصلنچن -01

 اه.یسندهسینوی،رویایسوت

ز -00 زیاما اما چون. وایرا چون! یرا

ایخدا گریدیکینیمنهرسهپشتسرهم.

سندهینویواقعنبهگارفتنکلقواعداست.رو

 اه.یسیلیخیلینبارخیا

منتقدینو -01 از بسیسنده محترم ارین

کیکهازدستشدررفتهوحضارخواهدیمعذر

 گرباظنوشتهشدهاست.یدیجاباضوجا

کهیاسندهینو -01 دارد اعتقاد متن ن

سهینونزشتازیتنویچقدرخوباستبهجا

لزومیبایز هم واقعن و شود استفاده ینون

بنوین که حتیسیست بخوانیم ویو حتا م

درمدرسهگ م.)ویجکنیخودمانوفرزندمانرا

سمخوایگر.مثلنبنویدمسخرهاریالبتهمواردبس

 مخا.(یوبخوان

ینو -04 از باز عذریدنهمهسنده ا

خواهدیم خود و رفته دستشدر از قاعدهکه

تنونو و رعاین را خود )بین نکرده. چارهیت

یمملکت استنطاقیبااشسندهینوکه همه به د

کهدرمملکتمادیاکردهپسبدهد.تاحاالدقت

کس یاگر بدهد انجام دریکیقتل بازجو دو ا

قرارنندینشیمیاتاق استنطاق مورد را او و

وقتدهندیم ادبیکسیاما چهلکندیمیکار

دستتیوبهجایاتاقیتونندینشیمرپنجاهنف

جور نکند یدرد را گوکشندیمرُسَش ییکه

 ننوشتنداستاناست.(ینعملعالمهمیبدتر

پا یدر دقت ادیاکردهان، چقدریکه داستان ن

کوتاهتوانستیم باشد؟! معلومیاقاعدههایتازگتر که

پین کجا کهیدایستاز بابشده مملکتما در ششده

با را یداستان تا سمتممیتوانیمد پیمالینیبه شیسم

چیببر تنها منتقدیزیم. که عزیهم داستانین از ما ز

ینیم درک کلماتیااندکردهمال تعداد که است ن

نموضوعبهیددرکاربهکاربرد.حالاگرایرابایکمتر

تصویق رفتن دست از تعلیرسازیمت توصیو و ویق ف

غ و ویکنش بسیغره و یدیاریره ملزومات از کیگر

فقطیداستانخوبباشدهماشکال وکلمهندارد کمتر

نو ایکمتر. به کهکندیمهیندوستانمنتقدتوصیسنده

نظام بخوانند. را اسکندرنامه جایحتمن کارییدر از

ادیگویم کل یکه را متن توانستهیمن کصفحهیدر

یارینشکلبوده.بسیامآنبدلطفکاردرانجداما...یبگو

ادب جاودان آثار یاز در چه جهان چهعرصهات و شعر

ا یداستانبا نابود واقعشوندیمنتفکر ناستکهیتای.

)برخالفیز چوندرمملکتما همهکسهمهرا جهان(

منتقد بایحتا مثلن که ین باشند کتابخوان حوصلهد

ابدکهداستانیونقنامرریاشودیمیخواندنندارندسع

تواندیمهرچه آنقدرکوتاهکهتنها نقطهکوتاهترباشد.

باقیانیپا بیآن )پس دییایبماند. فردا از اصلنیم گر

سفیسیننویزیچ کاغذ بیم. خود چید همه زیانگر

 ■هست.(
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 «جادوی اشیا» داستان کوتاه 
شهریارسالهاز01«بینایگانهم»نویسنده



خانه در نبود. یکی بود، کهیکی بود اتاقی بزرگ، ای

ووسیله میز و مسواک کیف، کتاب، آینه، مثل هایی

آنزندگیمی یکتازهصندلیدر روزیازروزها کردند.

واردبهاتاقآمدکهصاحباتاق،بیتاکوچولوومادرشبه

گفتند.آنشمعمی

بهاوخوشامدگفت.اشراروبهشمعکردوآینه،شیشه

متوجه و بودند رفته فرو خوابعمیقی به اشیا بقیه اما

 ورودشمعتازهواردنشدهبودند.

آقایآینهمنتنهاترین"شمعباناراحتیبهآینهگفت: 

شمعرویزمینم.اینجاشمعدیگری

"نداریدتامنبااودوستبشوم؟

"چراداریم."آینهپاسخداد:

چرامنآنشمعراپسکجاست؟-

بینم؟نمی

منبایستبلکهبا شهیشبیاجلوی-

"دوستجدیدتآشناشی.

که دید را شمعی و ایستاد آینه کوچکجلوی شمع

شمع بود. خودش قصهمثلخودشکوچکوالغر با ما

تواننددوستانخیلیخوبیفکرکردکهدوتاییباهممی

باشند.

هیجانگفت: خوشحالیو آینهجانتوخدا"با یمن!

ندیده چیزی همچین حال به تا هستی. جادویی واقعاً

داشتم. خودم برای جادو یک تو مثل منم کاش بودم.

جادوییکهباآندیگرانراشادکنموخارقالعادهبهنظر

"برسم.

گفت: مهربانی با خاص"آینه جادوی اشیاها، تمامی

کن کشف را آن باید فقط دارند. را "ند.خودشان

فردایهمانروزشمعکوچک،راهیسفریکوتاهشدتا

که دید را طنابی راه در کشفکند. جادویشرا بتواند

زدند:یمکردندودادهابااوبازیمیبچه

"افسانه.سنبل...سوسن...پروانه...شمع...گل..."

بچه کهشمعکوچکاحساسکرد دارند نیاز او به ها

هابابچه"توازطنابپرسید:زنند.جلوتررفصدایشمی

"زنند؟منچهکاردارندکهصدایممی

کاریندارند.فقطشمع،گل،پروانه"طنابجوابداد:

"کنند.بازیمی



یعنیممکنهجادویپنهانمنبه"شمعزیرلبگفت:

گلوپروانهربطیداشتهباشد؟!

شمعباطنابخداحافظیکردوبهامیدآنکهگلو

بهپروان هبتوانندکاریبرایآشکارشدنجادویشکنند،

راهافتاد.

گل باالخره، گشتتا گشتو گشتو شمعکوچولو،

نرگسرادیدکهپروانهرویآننشستهبود.شمعپروانهرا

نگاهی آمد؛ جلو شد، شمع متوجه که پروانه زد. صدا

 کبریتیهم"انداختوگفت: اینشمعکهروشننیست،

ایدارد؟دهیست.پسچهفاهمراهشنی

نرگسمی گل همان روی روم

"نشینم.می

 کرد: زمزمه خود با کبریت؟!"شمع

کبریت به من, پنهان جادوی یعنی

"شود؟مربوطمی

به اگر افتاد. راه دوباره کند تأملی آنکه سپسبدون

می ای میخانه پیدا کبریت یکقوطی شاید کرد.رفت

شدویکقوطیکبریتیپیداشمعکوچولوواردیککلبه

"کرد.

جادویم دنباله دارم گفت: کبریت قوطی به شمع

شمامی است. نشده کشف هنوز که جادویی گردم.

می قوطیکبریتباعصبانیت"توانیدبهمنکمککنید.

گفت:خببهمنوچوب

"هایمچهربطیدارد؟کبریت

توانیدبرایمنکاریبکنید؟یعنینمی-

البرگردبههمونجاییکهازآناومدی.نه!حا-

قوطیکبریتبهقدریازکورهدررفتهبودکهبهزمین

چوبکبریت خواستهیکیاز نا و افتاد ٔ  کنارههایشبه

فریاد دادو کبریت چوب گرفت. وآتش شد کشیده آن

آتشکبریتراکمکمیوکردمی شمعآمدتا خواست.

شعله سرخودشهم موقعخاموشکندکه همان شد. ور

وپروانه آمدن کلبه به باها شمع زدند. حلقه شمع دور

هیجانگفت:یافتم!خوشحالیو

قوطیکبریتپرسیدچهچیزیرایافتی؟

کبریتعزیزباالخرهجادویمنآشکارشد.اماآگهتو-

نمی کشفآن به بایدنبودیهیچوقتموفق حاال شدم.

شمع کوچولو، گشت و گشت و 
گشت تا باالخره، گل نرگس را 
دید که پروانه روی آن نشسته 

 بود. شمع پروانه را صدا زد.
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پروانه که دورمنهمینطور شدهها کهجمع اتاقی به اند

کنمبرویمتاآئینهودوستجدیدمشاهدهدرآنزندگیمی

اینپدیدهزیباباشند.

حوصلگیگفت:خباینچهسودیقوطیکبریتبابی

بهمادارد؟

می- محسوب هم تو جادوی این چوبخب شود؛

بهکناره روشنکبریتتو مرا شدوسوختتا اتکشیده

 جالب خیلی چهاستهیچکسنمیکند از تو که داند

هاچیزیدرستشدهایکهباعثسوختنچوبکبریت

شوی.می

اینطوریآبمی- تو اما فعالًخیلیخبباشد! شوی.

می روشنتخاموشت دوباره رسیدیم که اتاق به کنیم

کنم.می

وقتیبهاتاقرسیدند،شمعکوچکجادویخارقلعادهاش

نشانداد.رابهائینهودوستش

دوستجدیدشمعکهدرآئینهبود،آنقدرباوفابود

داد.کرداوهمانجاممیکههرکاریشمعمی

چوب برای کبریت قوطی گذشت سال چندین

کبریتکبریت چوب شد، خراشیده شمعهایش برای ها

هاآبشدواینجوریشدسوختنوشمعهمبرایپروانه

تمامشد.آقایآئینههنوزهمهابافداکاریکهجادویآن

خوشحالاستکهباجادویشتوانستهدیگرانراازتنهایی

تنها که نفهمید ما قصه شمع خوشبختانه بیاورد. در

دوستشکهشکلخودشبوددرحقیقتخودهآنشمع

بودهاست.

یکنهیآئ با وسیله هر جادوی که است معتقد دانا

می پایان جادخوبیبه مثالً شدنرسد, دانا ویکتاببا

و خمیردندان وجادوی شدندیگران تمیز با مسواک

میدندان پایان به ها همین مثل و کهقصهرسد ما

■ .کردتمامخوبینتایج جادویشرابا
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 «ها امید بچه» داستان کوتاه
ازگرگانساله01«مهساجدیدی»نویسنده



بردا شتموبهسکوتسالنچشمازتصاویررویدیوار

اقسام و انواع که انگیز رقت سکوتی گوشدادم. انتظار

دردهاییکهدریکاتاقبیستمتریگنجاندهشدهبودند

بییهازدنمادروسربازیاصرارها.بعداززدیمرافریاد

دلیلمنباالخرهدردمراراضیکردکهاحوالیازیکیاز

ییهامطب مطب بگیرم. شهر هماناین پزشک. ک

پزشکیکهمعلومنبودآخربهایندردیکهامانمرابریده

بوداسمچهنوعبیماریایرابچسباند.صدامنشیمرااز

 جاپراند:

بفرمایید- شماست. نوبت ابتهاج؟ آقای

داخل.

درصندلیخودفرو دوباره همنه! هنوز

من کردم. ارزیابی را سالن کمی و رفتم

صندل ردیف منشیروی میز سمت ی

نشستهبودم.سومینصندلیازسمتچپ.

آنسویسالنزنیبردردش،هرچهکهبودغلبهکرده

موبایل رویصفحه انگشتانشبر و چهدندیرقصیمبود .

کهاینگونهلبخندبررویلبانشخواندیم؟چهنوشتیم

یا و دار ایخنده خاطره بامزه؟؟ ای لطیفه بود؟ آورده

زدن افسوسحرف سر از آهی شفیق؟ رفیق یک با

داشت! لبخند برای دلیلی او! حال به خوش کشیدم.

افکاربیدهندهصدایقیژقیژآزار از پایانمدرمطبمرا

نگاهیبهساعتبزرگیکهباالیمیزمنشی بیرونآورد.

برای انتظار دقیق پنج و چهل انداختم. بود شده وصل

 رنگاهمراخواند:کشفایندردبسنبود؟ماد

کینوبتمونمیشه.پرسمیمیهدقیقهصبرکناالن

کوتاهدرحالیکهچادرشراجابهجایهاقدمباهمان

باکردیم پسازچندلحظهمادر بهسمتمنشیرفت.

مهربانیبااشارهایبهمنفهماندکهبهداخلمطببروم.

افکارشرا و زد من به مصنوعی لبخندی جمعمنشی

روبرویشکرد.یهابرگهانبوه

پسازلحظهایکوتاهخودمرادرحالییافتمکهروی

چشممبهامنشستهپالستیکیروبرویدکتریهایصندل .

فوق خجسته، ایمان دکتر افتاد: میزش روی پالکارد

تخصصخونوهماتولوژی

آوردی؟خبآقاامید؟چیشدهسرازاینجادر-



پهن بر سویلبخندی به را سرم آرام ایصورتشزد.

مادرچرخاندم.توضیحداد:

درد- یه امید وقتیهستکه چند یه آقایخجسته

اینجور که نداشته سابقه داره. استخوناش تو عجیبی

بعضی بگیره. درد هاشاینجور استخون هاشو مفصل

درداستخونگشتبرمی بعدازاینکهازتوکوچههاوقت

ناراحتیهمشکمشاونازغیر!حدایندرنهولیداشت

.کردهورموداره

نوک به و انداخته پایین را سرم

همینحاالکردمیمخودنگاهیهاکفش .

.دادیمداشتآزارممیهااستخوانهمدرد

باالکشیدمامینیب ازمنحرکتاین را

وکردمنبهرونماندپنهاناوچشم

:گفت

امیدسرماخوردی؟-

سرمرابلندکردموآهستهتکانشدادم.

تبچی؟تبمداری؟عرقکردنزیاد؟-

بهآقایخجستهچشمدوختم. باچشمانیگشادشده

ایکهششکهاینبیماریدادیمخبرازاینهاسؤالاین

شرفکشفشدنشدیمماهی در بود شده گریبانگیرم

بود!باصداییلرزانجوابدادم:

وقتی.ب...بله- همیشهمیکردیمفوتبالکوچه ..

استخوندردوجودبااینکهباکردمیمعرقهمهازبیشتر

وارد خودم به بقیه به نسبت کمتری خیلی فشار هام

البتهکردمیم حتییهکردمیمهمحسابیعرقهاشب.

خیساز بازم ولی نمینداختم خودم رو هم مالفه دونه

.شدمیمعرق

هبهمنچشمدوختودستورداد:دکترمتفکران

میشهدهنتوبازکنی؟-

بی دادم. فرمانش به گوش چوب،تیکبادرنگ که

کسیییهاچوبهمان نیستچه معلوم یهایبستنکه

رویشراخوردهبهکندوکاودردروندهانمنپرداخت.

اینچوببستنیرالیسیدهباشدقبالًازتصوراینکهکسی

باقییهاچوبحظهایبهاینفکرافتادمکهتنملرزید.ل

 از ییهایبستنمانده یهابچهکه راخوردندیمکوچه

اینگونه جمعکنموبهیکیازهمینپزشکانبفروشم.

نگاهی به ساعت بزرگی که 
ی میز منشی وصل باال

شده بود انداختم. چهل و 
پنج دقیق انتظار برای 

 کشف این درد بس نبود؟
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البتهآنگونهشدمیمحداقلکمکخرجیهمبرایمادر .

هاچوبکههرکسیکهقراراستآنشدمیمهممطمئن

 مریض برود دهانش شودینمبه چون آنییهاآن. که

لیسزدهبودنددهانشانبخاطرخوردنغذاهای چوبرا

کوچکبهمراتبتمیزترازدهاندیگرانیهاوعدهکمو

بود.

دکترمراازافکارمبیرونآورد:یهازمزمه

لثههومممم ورم... هم همهات لثه خونریزی کرده!

داشتی؟

باربهجایمنمادرجوابداد:این

ویایهکمخوردیمبلهآقایدکتر.بعدازاینکهغذا-

بعضیاوقاتکردیمریزیبهلثههاشفشارمیومدخون .

.شدیمهمبیدلیللثهشپرخون

سطل سمت به را دستش درون بستنی جوب دکتر

زیرپایشپرتابکردوسرجایشجابهجاشد:ٔ  زباله

خ کامل آزمایش بدی. آزمایش بری برایباید ون

جواب نمیتونم نبینم رو نتیجه اینکه از قبل احتیاط.

 انجامشبدین. سعیکنیدزودتر حدسمآگهقطعیبدم.

درستباشهبایدعجلهکنید.

حدستونروبامادرمیونبزارید؟لطفاًدکترمیشه-

فقطبرایآگاهی.

بزاریدجوابآزمایشبیادهمونموقعفعالً- نهخانم.

مکهحدسمدرستبودهیانه.متوجهمیش

آزمایش...؟ٔ  نهیهزخیلیممنون.فقطیهچیزی...-

حرفمادرراقطعکردوبامهربانیپاسخداد:

نگراننباشین!هزینشدولتیحسابمیشه.

مادرسریتکاندادوآرامخداحافظیکرد.

پشتسرمادرحرکتکردم.هنوزفکرمپیشآنچوب

البود....بستنیدرونسطلآشغ

***

پالستیکی صندلی همان روی دوباره روز دو از بعد

به هوشمندانه آقایخجسته بودم. نشسته روبرویدکتر

جوابآزمایشمنچشمدوختهبود.بعدازلحظهٔ  برگه

ایروبهمادرمگفت:

حدسمدرستبوده.-

مادربانگرانیچشمبهدهاندکتردوختهبودودرپی

بیماریمنبود.نشانهایاز

خبالبتهزیادجاینگرانینیست.همشبستگیبه-

یه ایندارهکهچهمدتیهکهبهاینبیماریمبتالشده.

کدوم از بفهمم که بدید انجام باید هم دیگه آزمایش

دردشکمودرداستخونکهوقتهچندامید؟ نوعه.

خواهششده؟شروعکیازهاتدرداینکالًداری؟

.بگودقیقکنمیم

ذهنمرفتبهاولینباریکهبهمادردرمورددردهایم

گفتم.حدودیکماهپیش.یکماهپیشمادرفهمید.واز

منیهازدنهمانیکماهپیشاصرارهایمادروسرباز

 بود. شده فرضخواستمینمشروع ضعیف مرا مادر که

بهچندکندودوبارهبهخرجبیفتد.منقویبودم.ذهنم

همانموقعیکه ماهعقبترازفهمیدنمادرپروازکرد.

وسطبازیبعدازشوتمحکمیکهبرهتوپپالستیکیدو

 کردم مان بیمیهااستخوانالیه تجربهسابقهدرد را ای

 چه دکتر به ماه؟گفتمیمکردند. هفت یا ماه یک ؟

خانمصاحبدرگوشمطنینافکند:یهاحرف

مهابچه- راستشوهر پرسید چیزی ازتون دکتر وقع

بگین.بادروغگفتنفقطوضعبرایخودتونبدترمیشه.

خوب زودتر و میبرین سود خودتون بگین راستشو اگر

میشین.

تصمیممراگرفتم:

هفتماهپیش-

هفتماه؟امیدولیتو...؟؟-

چیزیبدونین.خواستمینمخبراستشمادر...-

ودکترسریتکانداد:مادرلرزیدیهالب

شوخی- بیماری جان. امیدوارامید باید نیست. بردار

باشیمکهبیماریتزیادپیشرفتنکردهباشه.

باترسپرسید:ختهیآممادرباصداییلرزان،

ای؟چهاتفاقیافتاده؟آ...آقایخجسته؟چهبیماری-

اوسریتکاندادوآرامگفت:

اینآزمایشفقطیکچیزعالئموهمینطورجواب-

 از یکی میدن. نشون ازیهایماریبرو امان بدخیم.

راستشخانم درگیرمیکنه. بچههارو سرطانکهاینجور

مورد در شده. خون سرطان به مبتال شما پسر نیازی...

آزمایشبافت با نیست. چیزیمعلوم بردارینوعشهنوز

مشخصمیشه.

 چه ؤ  واژهسرطان. همان را،اژهغریبی! پدرم که ای

ازماگرفت،حاالبهسراغمنآمدهبود.بغض قهرمانمرا

اشیزندگمویپدردرآخرینلحظاتمادرترکید.سربی

هق صدای آمد. چشمم طنینجلوی سرم در مادر هق

انداخت.

یاامامرضاخودتکمککن....-

***
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دراز خون بخش بیمارستان، تخت روی بر پشت به

ودم.سرطانخونلوسمیدرمنرشدکردهبودوکشیدهب

.دمیجنگیممنهمچنانباآنغولبیشاخودم

بهبهحالآقاامیدماچطوره؟-

زمانتشخیصبیماریمن از سهگذشتیمپنجماه .

درمانی شیمی وبودمنسرپشتفرساطاقت جلسه

انتظارمبعدیٔ  جلسه بوددیکشیمرا هرطورشده اما .

.غولینبودکهبتواندمرااززدمیمیداینسرطانراپسبا

پایدرآورد.

امید؟کجاییتوپسر؟-

:شدمبخشپرستار تازهمتوجه

کهازهمیشهبهترم!چهمنوای!سالمخانمملکی!-

 خوبشداومدین!

کشیدوباامیمشکدستیبررویسرخالیازموهای

خوشروییادامهداد:

!هابچههسالگیتمبارکامیدتولدیازد-

آه!امروز....دوازدهتیربود!چهزودیکسالگذشت!به

 دیگر و او که بودندیهابچهلقبی داده من به آنجا

راهمهابچهخندیدم.امیدیکهداشتمدیگر

خانم به لبخندیشیرین بود. کرده امیدوار

هماحوالیتارفتوزدچشمکی. ملکیزدم

خانمدیشبگویوگفتبه .بگیردسینااز

بهمنقایمکیدادنگوشودکتروملکی

کردمفکر هاآنیهاحرف ....منٔ  دربارهدکترصحبت.

خودمنظربه.بیاورمدوامدیگرماهدوتافقطشایداینکه

تامینانداختم.دیروزتخبهنگاهی.بودامیدیهمهنوز

شتسرگذاشتهبود.شیمیدرمانیخودراپجلسهآخرین

سخنرابااوبازکردم:

احوالامین؟-

خندید:

بهخوبیامید!-

بهت؟گفتچیدکتر -

گفتهدیگهخوبخوبشدم!تافردامیتونمبرم!ولی-

گفتبایدماهییهباربیامآزمایشخونبدم!

دیدیامین؟گفتهبودماگرامیدداشتهباشیخوب-

خوبمیشی!

پوزخندیزد:

بهقولخانمملکیتاامیدیهستزندگیبایدکرد.-

ریزریزخندیدوادامهداد:

مامی- حرم. بود پیشرفته مامانمهفته دونیچیه؟

براهایمشهد و حرم بریم میتونیم که جایی تا باید

هاضیمر میگه شن. خوب زودتر که کنیم هایلیخدعا

ضاروزیارتکننشایدنتوننازشهرایدوربیانوامامر

.کردهخوبمرضاامامگفتهبابام  مابایدبرااونادعاکنیم.

چونکنهخوبزودترمنوکهگفتهخدابهرضااماممیگه

دوستخیلیروهابچهرضاامام !شدمقویکهبوددیده

بهمگفتهامامرضاد هاضیمرروگوشمیدهودعاهااره.

ر منامامرضا میده. شفا خیلیرو خیلیدوستدارم! و

مهربونه!توچیامید؟

لبخندیازتهدلبهامینزدموگفتم:

منمدوستشدارم!کیامامرضارودوستنداره!-

خوشحالشدوخندید:

که- کساییسختیمیده فقطبه خدا میگه خواهرم

 چون داره! روهایسختدوستشون آدما که هستن

میکننقویو بزرگ سختیکلیرضاامامثالًممیگه.

رورضااماهمخدا.شدبزرگوقویجاشبهولیکشید

دادهسختیبهشکهداشتهدوست همرومنپس.

!دارهدوستحسابی

 شوک اینیهاحرفدر بودم. امین

 ساله هفت اوواقعاًکوچولوی بود. بزرگ

چیزیکه بود. فهمیده را معنایعشقخدا

 فرد یک 11حتی راتوانستینمساله آن

درککند.هرگز!

گفتم:

دوست- رو رضا امام که نداره کسیسعادتاینو هر

اون.... داشتهباشه.دوستداشتنامامرضاعشقمیخواد.

خیلیبزرگه....

آدم- همه این به جوری چه نفره؟ چند خدا امید؟

....خداچهشکلیه؟اصالًتوجهمیکنه؟

- خودشه فقط .... یکیه خدا خودش. خیلیخدا و

نیبب.بکنیفکرشوکهکسیهرازترقوی...قویهوبزرگ

یهااندازههاوشکلباساختیکوزهتادهرسگلبامثالً

مختلف یهمویهکههستیهمشونمواظب. قعنشکنن،

یکیشونشکستدوبارهترمیمشآگهموقعآسیبنبینن،

همیکنیم به خدا خداییم. از هنری هم ما توجه. ما ه

 نمیندازه. جا هم رو یکیمون حتی و روخدا میکنه

کنیبایدحسش وجودتتمامبامغزتباقلبت،با... آگه.

ومیکنههمراهیتهمیشهباشیداشتهایمانبهش

تیبانتمیمونه.پش

چه زود یک سال 
گذشت! به لقبی که او و 

آنجا به  یها دیگر بچه
 من داده بودند خندیدم.
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با امین ناگهان شد. حاکم ما سکوتبین لحظه چند

صداییآمیختهباخوشحالیلببهسخنگشود:

دیگهمرخصوا- چندروز دکتربهمگفتهتا یامید!

پیش برم اول بیرون رفتم وقتی میدم بهتقول میشم!

تو از رضا امام مطمئنم بگم. براش تو از و رضا امام

خوششمیادوزودیخوبمیشی!قولقول.

این داشتم دوست نشست؛ صورتم روی بر لبخندی

یکمتریبین ومانیهاتختفاصله طیکنم محکمرا

صورتزیبایشراببوسموتننحیفشرابهآغوشبکشم.

:گفتم

قولتقبولهدوستخوب!-

امید- امیدمایی! میدونیامید؟توهممثلامامرضا

!هابچه

!اونخیلیبزرگه!رسمینمبهپایامامرضا-

قولمیدیکهبعداز- قولمیدیخوببشی؟ امید،

!کنمیمخواهشاینکهخوبشدیبیایپیشمن؟

دیشبوآنگفتوگوهاشروعشد.آنخاطرهدوباره

راازسرمبیرونکردموقولدادم:

بهتقولمیدموروجک!قولقول!-

قولتقبولدوستخوب!-

تقلیدکار!-

به خانمملکیقدم صداییبلند. با بیدغدغهخندید.

کرد:سویمانهاد.درهمانحالروبهمنلبازلبباز

امید!الحقکهامیدمایی!-

رابههمزدوباحالتیشیهادستسینا،باسرخوشی

آهنگینخواند:

امید،امیدمایی!امید،امیدمایی!-

بقیههمباسیناهمسوشدندواندکیبعدبخشخون

بود.چهچیزیبهترازهابچهکودکانپرازصدایشادی

؟هاآنخوشحالی

***

درمانمنتمامشدهبودوسالمتیدورههازهفتمینما

خوش با حالتیآمیخته با دکتر بود. کاملمنبازگشته

:کردیمحالیوتعجبزیرلبزمزمه

اینیکمعجزست!چیزیفراترازمعجزه!-

.صدایهقهقمادرهماتاقراپرکردهبودامااینبار

 که بود خانم.کردیمتررا شیهاچشمایناشکشوق

:گفتبرانگیزتحسیننگاهیباملکی

شکیبایی.ٔ  هیهداینیکهدیهست!-

حال در من امروز دکترها، همه امید قطع از بعد

مرخصشدنازبیمارستانبودم.خندهایبلندسردادمو

بهگذشتهوحالخودفکرکردم.

 ■ !مطمئنم!داشتدوستمراخیلیرضاامام 





 

 !«ردا هنوز تمام نیستف»داستان کوتاه 
سالهازبناب00«مهدییوسفی»نویسنده


.تااینکهیکخواندینمدرساصالًحسنپسرتنبلیبودو

؟یخوانیمپرسید:توچهوقتدرسروزمادرشازاو

حسنگفت:فردا.

پرسیدوسؤالبازهممادرحسنهمانفردایآنروز را

فردا.:بازهمحسنجوابداد

کروزگوشاوراگرفتوگفت:فردایتوچهوقتامای

؟شودیمتمام

فردا.:بازهمگفت

حسنبهانهومرضدارد.کنمیمپدرشگفت:فکر





بعدحسنگفت:فردازیاداستمادروپدرعزیز.

هنوزتمامنیست.پسرمپدرگفت: ،حسنمیدانیمفردا

توبایدخوبدرساما

بخوانی.

درستاستکهفرداهنوزتمامنیست،ولیمادرگفت:بله

مفیدی فرد و درسبخوانی خوب توباید پدرت قول به

؟حاالگمشو.یدیفهمبرایکشورتباشی.

کهفرداهنوزتمامنیستولیبایدخوبمیریگیمنتیجه

■ درسبخوانیم.
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 انیبخشش الزم نیست اعدامش کنید، مجید رحم: فیلمنامه

 نیما رمضانی؛ ریان مورفی ؛قلب معمولی یادداشتی بر فیلم:

 مصطفی زمانی پیرامون تاثیرات سینما در ارتباطات، :یادداشت

 کتاب ایالی؛ آلبرت هیوز، آلن هیوز، حامد مختاری :بر فیلم نقدی

 بهرامی جزیره انسان مدرن، عقیلجزیره انسان ابدی، : یادداشتی بر نمایش

 غیاثی(؛ مرتضی ششمبخش ) داستان به نمایشنامه از فیلتوکتتس :یبازنویس و ترجمه

 

 

س 
یـ

ـ
ـن

و ت
ما 

رـاتـئـ
 

 



 

 2314 ماه آبان|چوکماهناهم ادبیات داستانی |شصت وسوم شماره 11

 «قلب معمولی»یادداشتی بر فیلم  
«نیمارمضانی»؛«ریانمورفی»کارگردان



 کریمرلری :نویسندهمرفی،رایان : کارگردان

 Mark Ruffalo, Jonathan Groff Frank De Julio :بازیگران

برندهجایزهبهترینفیلمتلویزیونیازآکادمیاِمی: جوایز

1104 

افتدکهاتفاقمی0400داستاندرسال : خالصه داستان

ایدز/ موافقآیاچبیماری جنس به متمایل افراد وارد وی

وچطوراینافرادمی باألخرهتاندبجنگدیگرانباباید شود.

 .کمکشانکنند

چهمعنیایدارد؛دانمینماصالًغریبی. واژهچه!انسانیت

قرن نسل، پشت نسل است. استفاده بی که دانم می فقط

آخریادنگرفتندکههاانسانپشتقرن؛پسچهشد؟چرااین

انسانیتیعنیچهوانسانشمردنهرانسانیعنیچه؟پس

روش عصر عقلو پسعصر بههیچجایینرسید؟ نگریچرا

گُنده دهان روشنفکرهای این از سارتر که دفاعهاآنای

وقراربوددنیارابهراهراستهدایتکنند،حاالکدامکردیم

 هستند؟ اصالًگوری و بودند که زمانی خواستندیمآن

راپدیدآوردهتغییردهند،چهکردند؟هاآنکهییهاجامعه

کمکاری هاآناز مردمهرگزگوشفرا ؟دهندینمبودیا

بارطنزبهخودگرفته"روشنفکر"ٔ  کلمهاکنونهمکهدیگر

تاچیزدیگری.اینگونهرودیموبیشتربرایتمسخربهکار

روشنفکر نه معمولیو عنوانیکآدم حاالمنبه استکه

 باتوانمینمحتی چون و کنم بیان را خود نظراتشخصی

ظراتبسیاریمغایرتوبیگانگیدارد,منتبدیلبهیکن







ودورانابوحامدمحمدهامیقد.یادآنشومیمگذرافهیلط

وغزالیمی کرد خطرناکاعالم را فلسفه ریاضیو که افتم

حرکت به گله صاحب دنبال به همیشه مثل هم مردم

ک به یکدیگر تمسخر برای که ای واژه زمان آن اردرآمدند.

صورت"دانشمند"بردندیم به هم هنوز وضعیت این بود.

همنتوانستیمبرای آخر استو مانده ما وجود ایدر ریشه

 واقعیاهمیتیقائلشویم.نتیجهمعلوماست.یهاارزش

یکبوتهگیاهدهمیماگرانسانایناست؛پسمنترجیح

خاک تنها یکبزرگراه کنار وخوردیمبیمصرفباشمکه

تلخاستوقتیبهاطرافنگاهرساندینمهرگزبهکسیآزار .

میکنیم مشاهده خودبینی و خودپرستی تنها .میکنیمو

آسیایی، سفید، سیاه، غربی، شرقی، رشتی، کُرد، ترک،

گراهمهوهمه،تنهاتبعیض،دگرجنس،گراآفریقایی،همجنس

بهدردنخور لهیوستنهاتنفر.تنهاطبقهبندی،مثلیکمشت

وهرروزخوردنیمیکمغازهدارندخاکیهاقفسهکهدرون

 تر دردنخور هیچکدامشوندیمبه ما نبودیم, وسیله ما مان.

،برترنبودیم اینٔ  همهوهرروزبینمیخواستیمامااینرا

 ابدهمهاگروهقشرها، تا و شد اولآغاز روز از افتاد. فاصله

 قریببهادامهخواهدداشتو )که انتهاینابودیدنیا تا ما

اسم تنها بود( خواهد ما یدکیقینبهدستخود انسانرا

فرفوریوس از خبری هم دیگر کشید. هیپاتیاخواهیم و هاها

http://www.imdb.com/name/nm0614682
http://www.imdb.com/name/nm0614682
http://www.imdb.com/name/nm0469594
http://www.imdb.com/name/nm0469594
http://www.imdb.com/name/nm0749263
http://www.imdb.com/name/nm2676147
http://www.imdb.com/name/nm2774571
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نیستکهجانخودشانرافداکنندتاشایدفرجیشد.راهی

امیدیبهتغییرنیست.میرویمکهما

معمولی" را"قلب است ایدز،فیلمی ویروس به جع

جنسهم بحرانیکهدر دههگرایانو گریبانگیر هاآنهشتاد

وگرنهدرشودیمشد)البتهاکنونبهعنوانیکبحرانیاد ،

هارسانه،اکثرشدندیمآنزمانکههرروزمردمداشتندتلف

همه و دفنکنند را چیز همه که تالشبودند دولتدر و

بیشترازهرچیزیاینفیلمراجعدانیمبهچهدلیل.می اما .)

 است، انسانیت گاهیخواهدیمبه چگونه که بدهد نشان

 یادشان بایدرودیممردم، چه واقع در یا هستند چه که

 به انتقادی نگاهی فیلم این، کنار در وهادولتباشند.

هاانسانعملکردشاننسبتبهمردمدارد،کهچهقدرراحت

هستندوچگونهمانندعروسکیهستیمهالتدودستچهیباز

با متصلشدهبهاعضایمان،بهاینسووآنیهانخکهمارا

حرکت انتقادیدهندیمسو یکاثر فیلم بگویم؛ تر واضح .

.رودیمهمجسنگراییٔ  مقولهصرفاًاستکهافکارشورای

ازکجاآغازشد،امادیگرثابتدانمینمقاًیدقاچآیویرا

 آن منشأ که است هاشامپانزهشده آفریقاییهامونیمو

اندبوده و آفریقایی قبایل باشانیهایشکارچ. تماسزیادی

اینویروسهم!خونشانزیادیبهعالقهداشتندوهاگونهاین

 آنیاد از عنوانسرطان به گذشته در مرورشدیم)که به )

براینابودیزمانقدرتمندتروراحتترتوانستخودش را

مشخصبودکهباورود ازهاستیتوربدنانسانمسلحکند.

کشورهایمختلفخیلیزوداینبیماریپخشخواهدشدو

بینٔ  همه از را آن تا شد خواهند متحد یکدیگر با جهان

هیچکستا و نشد هیچکسمتحد اما کنید! صبر آه ببرند.

زیادییهاانسانچندینسالهیچاهمیتیندادوهرروزکه

 تجربه را مرگ رنج و درد کردندیمبا داد به کسی هاآن،

داشتهباشد؟یادمآمد!توانستیم.یعنیچهدلیلیدیرسینم

گرابودند!همجنسهاآن

 همنامششودیمشاید شاید گذاشت، بدشانسی را

سرنوشتبوده.درهرصورتاولینکسانیکهاچآیویدر

همجنسرویتشدهاآن ویروس، این زود خیلی بودند. گرا

،افتدیمپخششد.قبلازاینکهبفهمندچهاتفاقیهاآنمیان

 کشته دیگر از پس میانشدندیمیکی این در البته .

زیادیهمکشیدهشد.برایمثالدکترهایگرامییهازحمت

بررسیکنندو دربسیاریازمواردحاضرنبودندکهجسدرا

ف گواهی صادر فوتکردندینموت گواهی بدون و،. پلیس

انتها در نبودند. قبولجسد به دفنحاضر مسئولینکفنو

 درون یهاکیپالستجسد و کوچه در رهاهاابانیخزباله

.دردناکاست،کسیدوستدارداینبالسرخودششدندیم

 فکر دیگرانکنمینمبیاید؟ سر را بال این حاضریم ما اما

فقطکافیبیاوری باشند، ما صورتیکهکمیمتفاوتاز مدر

 که نسل"ما"هاآناست مقابل در این چند هر نباشند.

)یهایکش ابعادتوانمینمواقعاً... بتواند که مناسبی صفت

کنم(کهدرطولتاریخرخ فجایعرادرستجلوهبدهدپیدا

،هیچاست.اندداده

 که روز قربگذشتیمهر تعداد بر ، افزوده وشدیمانیان

بزرگنشد.نسهمجهاآنچون هیچوقتمسئله بودند، گرا

هرگزبهعنوانیکاپیدمیازآنیادنشد.اکنونهمهطوری

کههمهچیزبرابراستوهیچگونهحقیدرکنندیمرفتار

گذشتهپایمالنشدهاستواتفاقینیافتاده.امااینیکدروغ

چندینسا تا برایاینمحضاست. نشد هیچکسحاضر ل

همهاآنفجایعحتیابرازناراحتیکندجزعدهایمحدودکه

دستشان نبود. بند کجا هیچ بیماریاحتماالًبه این اگر

،اینقدرازآنماندیمگرایانباقیجنستاکنونتنهامیانهم

لبخندیمیدیشنینم با افراطی مذهبیون میان این در و

کهخدااینعذابالهیرادندیخوابیمشانیهالبپهناورروی

و نشد اینگونه اما فرستاده. مفسدین و اینگناهکاران برای

وقتیکهبیماریمیان دگرجنسگرایانهمشیوعپیداتازه

بایدکاریبکنیمکرد ما اوه! که یادشانافتاد همه باید، ما ،

مردممانرانجاتبدهیم.

واقعی،یهاتیشخصاتواقعیوداستانفیلمبراساساتفاق

راه برسر موانعیکه درحدکمالتوانستهاوضاعآنزمانو

گرایانقرارگرفترابهتصویربکشد.مدافعینحقوقهمجنس
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شخصیت"قلبمعمولی"شنامهینماسندهینو"لریکرامر" ،

بایکتغییرنامدر ایندهدیماتفاقاتقراررأسخودشرا .

در،گرایانالمحترموپرتالشحقوقهمجنسنویسندهوفع

هشتادکمپینمبارزهواطالعرسانیخودشدرارتباطٔ  دهه

 و کرد آغاز را زحمتهاسالایدز مردم سازی روشن برای

اما اوحتیازطرفخودهمجنسگرایانهمطردشد. کشید.

 زحماتاوراتحسینشخصاًهرگزتسلیمنشدوکوتاهنیامد.

یهاآدم،کنمیم برای تاریخ طول در شانیهاآرمانزیادی

است.شانیهانیبهتریکیازقطعاًوکرامرانددهیجنگ

داشتم، برخورد آن با زیاد فیلم دیدن از بعد که چیزی

اکثریت،میدانیدقطعاًنظراتهموطنانگرامیمنبود.البته

ایندنیایبزرگ یمشکل،هموطنانمننیزمانندباقیافراد

مشکلاصلیاکثریتبامردان،ندارندمؤنثباهمجنسگرایان

وگرنهکسیبدش مساحقهزنانعشقبازیدیآینماست. و

،مگرنه؟دیگرخداودینوگناهوخطاوعذابومرگکنند

وباقیبرایعزیزانمناهمیتیندارد.مگردارد؟

،دیآیمگرایانبهمیانامابهطورکلیوقتیبحثهمجنس

 سنگینی مخالفان سوی به کندیمترازو فکر اینکنمیم.

اعماق در که ماست وجودی مذهبی بار دلیل به بیشتر

 کرده.. ریشه ما ذهن دنیاهامخالفناخودآگاه جای همه

پراکندهوجوددارندوحاضرنیستندبااینمسئلهکناربیایند.

رکتابباشندمذهبیمبتنیبیهاآدمبیشترشانبایداحتماالً

انعطافی هیچصورتیحاضرنیستندبهاعتقاداتخود کهدر

.(شوندیمبادالیلشخصینیزاینمیانپیداییهاآدمدهند)

ضمناحترامیکهبرایهمگیقائلم،فقطایکاشعقایدمان

وباعرقریختندرتالشمیکردیمرابرایخودماننگهداری

افکا به را دیگران که وسطنبودیم این کنیم. مبتال خود ر

.ردیگینمهیچکسجایزه

عده که مذکور فیلم میهمین تبلیغای گویند

ماراگولبزند!دراصلبایدخواهدیمگراییاستوهمجنس

نهیکتلهفیلمتلویزیونی.اماهیچبودیمیکفیلمسینمایی

 از بهساختآنیهاشرکتکدام سینماییهالیوودیحاضر

تبلیغهمجنسگرایینیست.بلکهابداًواصالًزیرافیلمنشدند.

مباحثمهمتریدربطنخوددارد.

ییهاآن بهخواهدیمهمکهمیگویندفیلمترحممارا تا

زوراینقشررادوستداشتهباشیم.همانکسانیهستندکه

ببیندحقیقتچه و کنند جستجو واقعیترا نیستند حاضر

داستانافر جاندادندوبوده. ابتدایجریانایدز ادیکهدر

مُردند،یکداستانعلمیوتخیلینیست.

می را چیز یک فقط کهمن است این هم آن و دانم

میزان بروید اینکه و نیست. انتخاب یک همجنسگرایی

هاخالف همجنسییهاتیجناو توسط انجامکه گرایان

دگرجنسشودیم با مرا کنید. مقایسه قاتلگرایی چند ا

ادبوهمجنس بی بیفرهنگو و دزد چند ما داریم؟ گرا

وجوداصالًمیگوینمگراداریم؟پرخاشگروبیسوادهمجنس

بیآزارترینسبتیهاآدمندارند.امابایداینراقبولکردکه

چندان نه دوست دو گذشته در هستند. دگرجنسگرایان به

نزدیکهمجنس که داشتم بودند.هاسالگرا یکدیگر با بود

انجام نامناسب کاری یا کنند توهین کسی به ندیدم هرگز

دهند.انسانترازهرکسیبودندکهدرعمرمدیدهبودم.حاال

 گرامی هموطن یک ":دیگویمدیآیماینکه هانیاامیدوارم

شوند کشته و بمیرند سگ "مثل نتایجهانیا"و دارند

.هرکندیمگاهیچشمانمراخیس"دننیبیمراشانیهاگناه

وبعدمیدهیمروزیکطیفعظیمازگناهانمختلفانجام

داریمکهگوییهاآن،چنیننگاهیبهمیرسیمهاآنوقتیبه

 از مشکل شاید نیستند. سیاهیهانهیآانسان که ماست

 دهدیمنشانمان را واقعی خود کهمینیبینمو روزی به .

نایواقعیکلمهتحققیابدامیدیندارماماازانسانیتبهمع

 که برسد روزی که آرزومندم قلب راهاآدمٔ  همهصمیم

روش و راه دخالتیدر همانگونهکههستندقبولکنیمو

■ نکنیم.شانیزندگ
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 پیرامون تاثیرات سینما در ارتباطات   
«مصطفیزمانی»



بی جهان، در امروزه قابلبهاانسانشک غیر صورت ه

دیآیمانکاریازپیرامونخودآگاهیدارندوخیلیکمپیش

کهبادیدنفرهنگیبیگانهدرکشوریدیگرحیرتکنند.اما

هنوزبههاتمدناگرنگاهیبهگذشتهبیاندازیم،بهزمانیکه

پیش گاه بودند جریان در ابتداییخود استآمدهیمشکل

 ایاز قبیله و انگشتهاانانسگروه سرزمینینو به ورود با

 دهان به جدیداندبردهحیرت تمدنی فرهنگو دیدن با و

توانیمبخواهممثالیدمدستیبزنماگر.اندشدهحیرتزده

آمریکاگفتکهنمودبزرگبرخورددوتمدنوقارهازکشف

ییهااتفاقطرفیاینچنینازفرهنگبیگانهبایکدیگراست.

استکهدرشدهیمهمینامرباعثقاًیدقوافتادینمزهررو

یکقارهبهعنوانمثالدرآفریقا،جنوبآندارایتمدنیبه

ایبودوشمالآنتمدنیباعظمتشکلکوچنشینیوقبیله

اهرام.

 ایجاد که سوالی چیزیشودیمحاال چه که است این

ی از شناختی اینچنین ما است شده باعث درامروزه کدیگر

جایجایجهانداشتهباشیم؟چهچیزیسیصدسالزندگی

متمایز گذشته در مان زندگی سال هزاران با را ما اخیر

کندیم این جواب شاید همچونسؤال؟ اختراعاتی بتوان را

ایبوددرهیزمخشکماشینچاپوتلفندانستکهجرقه

اببخشیدنواینشروعیبودبرایشتهاانسانارتباطاتبین

بهتمامچیزها.

بیستسالپیشجریانیآغاز حدودصدو ناگهاندر اما

ازکسازآیندهآنآگاهینداشت.شدکهشایددرابتداهیچ

داشتند که لومیر لویی و آگوست تا بگیرید مایبریج ادوارد

روشنایی به راه تاریکی از را کودکسینما کورمال کورمال

راکهدرهزارهییهالمیفتصوروانستندتیمکدامیکبردندیم

رابکنند؟شودیمسومپسازمیالدساخته

گرفتهبودناگهانهاآدمشتابیکهگستردگیارتباطاتبین

تنهاهاانسانگریدباموتورتصویرمتحرکبهاوجخودرسید.

 هاقصهبا با،هاحرفو و ارتباطهانوشتهتصاویر جهان با

باچشمانخودزندههاآننداشتندحاال داشتندهمهچیزرا

هزارانیکاف.دندیدیم تا بیافتد کار به جادویی جعبه بود

وزنیمردکیلومترآنطرفتررادرسقفدکانمحلهببینند.

آنکهدرتمامعمرخودسفریشایدبهدهکدهکهقراربودبی

زادگاه همان نهایتدر در و باشند داشته خودآنطرفکوه

کریستفکلمب یا مارکوپولو بخواهند آنکه بی حاال بمیرند،

هاکوهتوانستندیمباشند هاجنگل، دریاها، وهاآدم،هادشت،

ببیندکهحتیییهاتمدن ازمادربزرگخودشیهاقصهرا را

همنشنیدهبودند.

سینماوتلوزیونانفجاریازاطالعاتبوددرآسمانزندگی

کهآنقدرکهبههمهچیزسرعتبخشیدهاست.یانفجاربشر.

ندارد.افتدیمگاهحتیآدمیفرصتیبرایهضمآنچهاتفاق

کشوریدرهرفکرکندوراهپیشرویشرابنگرد.تواندینم

جهانکهامروزهتکنولوژیساختفیلمراداردبهگونهایدر

آناست. کردناز سینماپسحالاستفاده اکنونکهدیگر

 میان در را یکهاانسانجایخود کرده، بزرگسؤالپیدا

چهمسئولیتیدرقبالماداردوماچهنمایس.شودیمایجاد

اکنون که صنعتسینما و سینما آیا قبالش؟ مسئولیتیدر

یدک هم را هفتم لقبکشدیملقبهنر راستیسزاوار به

اعتال برای جز نبوده چیزی تاریخ در هنر است؟ یخود

بشر. روحانی نیاز ارضای و تنهاهنرفرهنگ برای هیچگاه

هیچگاهتنهابرایسیاستویاپولهنرسرگرمینبودهاست.

است. نوازشکند.هنرنبوده آدمیرا روح که داشته وجود

■؟میادادهآیاماراهدرسترابرایاینکودکنوپانشانحاال
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 «کتاب ایالی»نقدی بر فیلم  
«حامدمختاری»؛«آلبرتوآلنهیوز»ردانانکارگ



فیلمکتابایالیمحصولمشترککمپانی)برادرانوانر(و

پیکچر( )کلمبیا سال تولیدات1101در زمره در که است

آلبرت(.کارگرداناناینفیلم)ردیگیمآخرالزمانیهالیوودقرار

ازو()مرگرئیسجمهورو)آلنهیوز(استکهآثاریچون

دارند.داستانفیلمنوشتهشانیهنررانیزدرکارنامه()جهنم

حوزه در سری فیلمنامه نویسنده است جالب ویتا(. )گری

 و ندارد بلندتوانیمسینما سینمائی اثر اولین این گفت

مسعودزارعیان)روزنامهتهرانامروز(اوست.

 درون در فضایی از نیز فیلم این همیشه یهاجادهمثل

متروکهکهشیوهخاصهالیوودبرایبهاجرادرآوردننمایش

 استشروع الزمانی همچنینتالششودیمآخر یهاانسان.

باقیماندهبرایبقا.میلشدیدهالیوودبرایاینموضوعقابل

حرکت جهان پایان سمت به حوادث همیشه است توجه

عاملینیاینحوادثوکهباورودابرقهرمانانجلویکنندیم

اماچیزیکهدرتمامشودیمگرفتهاندشدههاآنکهباعث .

پایانصرفاًآخرالزمانیمشترکهستایناستکهیهالمیف

نبایدنمایشفوق العادهوزیباییازجهانباشدوبهنفعدنیا

.درحالیکهشودیموباعثنابودیهرچهبیشتراوبشرنبوده

مذهبیبهنجاتبشردرآخرالزماندرکتبآسمانیوافکار

تفکرغربو اینکهچرا بهوسیلهمنجیآناشارهشدهاست.

 رسانه دادنشیآدستگاه نشان تاریک برای شدیدی میل

است.سؤالپایانتاریخدارندخودجای

جنگ از بعد روایتی با ما اینبار کتابایالی مورد در اما

اوزو الیه که هستیم رو به بهجهانیرو بشر و شده نابود ن

ایشبیهبه قهرمانفیلمدورهدوره ابتدایخودشبرگشته.

انتخابشده:بهدودلیلبهطورماهرانهای

سیاهپوستبودنآنکهاینخودتصویریغیرنژاد–0

نمایش به آمریکا ویژه غرببه ایاز بشردوستانه و پرستانه

سینمایغربمثلفرار.درصورتیکهدرآثاردیگرگذاردیم

اززندانقاتلحرفهایکه درفرار اززنداناینچنیننیست.

پوست یکسیاه بسته مایکلاسکافیلد کشتنگروه به کمر

فیلممردیرویآتشکهنقشاصلی یا آفریقاییتباراست.

داردقربانی هماننداینفیلمدنزلواشینگتنبرعهده آنرا

 برای یکسیاهپوست نژادشدن از نوجووان دختری نجات

.کندیمآنگالساکسونراروایت

وا–1 دنزل بهشخصیتخود معتقد مردی که شینگتن

اموردینیوقوانینخاصآناست.بهطوریکهحلشدنآن

رادرشخصیتداستانیبهوضوحقابلمشاهدهاست.



 شخصیت

شخصیتحاملآخرینانجیلاستکهبهخطبریلنوشته

درشده و انجیل خدمتکتاب در فیلم این اجزای همه ...

تقدسآنبهکارگرفتهشدهاست.حتیسفریکهشخصیت

 هماننده سفری کرده آغاز براییهاداستانداستان هجرت

شخصیتماموریتی کتبآسمانیاست. گذاریدیندر پایه

کهدرشهرکارنگیییهاگلولهشبیهبهمسیحداردودرمقابل

 به شلیک او ماورائیشودیمسمت و آمیز اسرار طرز به

داریم.شودیممحافظت کار مسیحسرو خود با ما واقع در .

سفرشخصیتازجملهدفاعغیبی،روییتنیویهایژگیوهمه

 ... غیره برساندو انتها قاًیدقکهبایدبه مسیحیهایژگیواز

البتهسازندگانفیلمبرایاینکهفیلموا ردخرافهنشوداست.

 در ما و نگرفته بهره اینموضوع از حد یهاصحنهبیشاز

.ایالییامیشویمپایانیبهبرخوردگلولهباشکمایالیمواجه

اشراری با مسیرش طول در آخرالزمان منجی بگوییم بهتر

کهقبلازکشتنآنانیادرهنگامیکهشاهدگرددیممواجه

 نفس یهادنیکشآخرین آنان کتابییهاموعظهاست از

آنان پیکر چهخواندیمانجیلبر شباهتهر به اینخود و

بیشترشخصیتبامسیحاشارهدارد.

وکارنگیهمدارایخصوصیتضدمیسحیاستکهکتب

آسمانیبهوفوربهآناشارهکردهاست.تشکیلیکحکومت

بارزیهایژگیوازهاانسانبرایتسلطبرهمهوبهرهکشیاز

موردبدستآوردنانجیلمشخصاست. در هدفاو اوست.

گرفتنآخرینراهحلبرایرهنمودانسانیونجاتفکریو

از افرادشرا و مردم شرایطآخرالزمانیاستاو در عقلیاو
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قبیلزور فیزیکیاز پولطریقفشار وعده و اسحله گوییو

سا در موقتی امری خود این که دارد تسلط ختارتحت

 سعی کارنگی پس اوست پیروانکندیمحکومتی همانند

و انجیل آوردن بدست با مسیحی و یهودی ادیان گذشته

تحتفرمان ذهنی نظر از را خود مردم و افراد تحریفآن

خودگیرد.



 شهر کارنگی

 کارنگی دهکده یا درگیرقاًیدقشهر که شرق از نمادی

است.واینازکتابیآنیهایتئوردیکتاتوریویهاحکومت

باعنوانموسولونیکهکارنگیدرحالمطالعهآناستشروع

است. مسئله این اثبات برای هایکالًخوبی فیلمنامه

گانه سه در براینمونه شرقیدارند هالیوودیخاصیتضد

به آن حمله و شرق شیطاندر ظهور شاهد ما اربابحلقه

بیرو و ایالی ورود هستیم. غرب شهرسمت از آن رفتن ن

و تغییر با هالیوود گرایانه منجی آثار دیگر همانند کارنگی

 که است. همراه فکری توانیمانقالب یاهالمیفدر

مانندرانگویاتعقیبکوبندهیاچندقسمتیبیییهاشنیمیان

هامصرف کرد. مشاهده ... غیره و آهنی مرد یایشهرها،

بدادیوشرایطسختخوددرگیرحکومتاستکهییکشورها

ظهور آنان میان در غرب طرف از منجی ناگهان و هستند

رهاکندیم خود استبدادی حکومت چنگال از را آنان و

سازدیم مشخصیییهایمنج. زندگی تاریخچه اغلب که

وازاینپسهماندبودهازاولدوراندیآیمندارندوبهنظر

گاندلو شخصیت مانند بود اربابخواهند فیلم در سفید ف

سقوطهاحلقه و ظهور و بوده زمین دروان تمام در که

رادیدهاست.هاحکومت

 گرفته اسارت به شهر در ایالی اینجاشودیموقتی در

 اتفاق کمپانی نظر مورد فکر نامافتدیمانقالب به دختری

تحول کهخودنمادیازسرزمیناستموردتغییرو سوالرا

.سوالرادرواقعنمادیشودیموازپیروانایالیردیگیمقرار

ازاندیشهخامانسانشرقیاستکهباوجودرسانهقدرتمند

غربذهنشازانواعواقسامتصوراتوافکارانباشتهشدهودر

 از تصویری نداشتهیهاشهیاندحالیکه خود اصیل تاریخی

آنانرارهاکند.کندیمسعی



 زانجیل شاه جیم

اینفیلمآخرینامیدبرایرستگاراماانجیلموردبحثدر

وماننددیگرآثارهایوودیکهوقایعیاگرددیمانسانمعرفی

 انتخاب را غرب از اشیایی یا و حالتکنندیماشخاص و

ایناردرمباحثمذهبیاعالمدهدیمماورائی،خاصیبهآنان

 اکندیمبرتری است توجه قابل چیزیکه در. که است ین

روایتفیلمماسخنآنچنانیازمسیحکهخالقانجیلاست

ودرآخرایالیکتابراباعنوانانجیلشاهجیمزمیشنوینم

.اینمعرفیخودنشانگرتحریفوچندجلدیکندیممعرفی

کسی چه جیمز شاه اما شاهتواندیمبودنآناست. باشد؟

 که بود صلیبیونی از اول دریتارهاکشجیمز دهشتناکی

این شاهد هم باز فیلم درپایان و انداخت. راه به خاورمیانه

هستیمکههمیشهاینغرباستکهنجاتدهندهدنیاست.

نمایش به غربرا برتری از دیگری شیوه فیلم این کل در

برتریگذاردیم تکنولوژیتوانیم. قدرتنظامیو کنار در

■ قرارگذاشت.
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 «بخشش الزم نیست اعدامش کنید» نامه کوتاه فیلم 
«مجیدرحمانی»نویسنده

 
 ایازجنابآقایحمیدرضاطباطباییبراساسایده

 :یاهیصداها و تک گویی در س

زمین صداهای به جارو شدن کشیده کالغ... قار و قار

وبرق؛زنگمدرسه؛رعد...غرشموتورکامیون...آژیرپلیس....

مچالیصدا شدن توککه و تک مرور و عبور .... و اغذ؛

ناله...خودروها و ضجه بان...؛ خیا از کو هکییهادستف

.کنندیمقیتشو
 

 تک گویی:

فرق کیمیچه باشه بهرام اسمم مزخرفینه اسم هر ا

یسسنمگه....ید ی؛ اصالًا مادرم دیاه؛...کیپدرو مهمینا گه

ادمهیث(...کم)نن.کیاممهامروزمنواعدکینهآمهمست...ین

بهسرگلوبرگیهنسک ...کشیدیممدستمهربانخودرا

ا نسیاما ین از مکم چطوریجا مهربانیمیاد؟...مردمو شه

 رد؟ک

 صبح زود-میدان یا چهار راه شهر-خارجی-0

 مباد...ینسیصدا

 ...خوردیمانکشاخهبرگدرختانآهستهت

ازابرهایتیرهوسیاهوپوشیدهآسمانهواگرگومیش.

آنیهاکنارهخیابانیمنتهیبهمیدانکهدر.باشدیممتراکم

.اندزدهپوشیدهازدرختانبلنداست؛مردمکموبیشبیرون

در بانکانالیدیده خیا ازشودیمکنار داخلآنپر کهدر

آشغالوفاضالبرویهمتلمبارشدهاست.رفتگریدرحال

ازعابرهادرحالخریدننانوبرخییبرخاست.جاروکردن

.روندیمدیگرجهتخوردنصبحانهبهمغازهطباخی

درچهارراهویامیدانایستادهاست.کمکمدریلیجرثق

حالیکهموتورآنبهشدتصداداردودودسیاهیازاگزوزش

 آنجاآیدیمبیرون در و کرده حرکت راه چهار طرف به ؛

همینحیندوخودرویپلیسنیزازراهرسیدهدر.ایستدیم

افسرپلیسازآنچهار.گرددیمودردوطرفخیابانمتوقف

مسیر و گردیده طرفخیابانمستقر چهار در و شده پیاده

ییخودروها .بندندیمکهدرحالحرکتازمیدانهستندرا

وشدهکمتوجهافرادوعابرینبهجرثقیلوپلیسجلبکم

رفتگرهمکهدرحالجاروکردنحاال.ایستندیمدورمیدان

درونخاکویهاماندهتهباشدیمدرکنارفاضالب زبالهرا

.رانندهرودیمکانالریختهوباکنجکاویبهسمتمیدان



ونشهمچناندودسیاهرنگآنیامکجرثقیلدرحالیکه

هوکاپوتراباالماشینپیادهشداز؛شودیمدرخیابانپخش

 .شودیمزدهوسرگرمتعمیروبازدیدموتور

 )عابر پیرمردیاول دوم عابر به سال میان مردی

 :(سالخورده

 اعدامه...االنمیارنش...

 سالخورده(:یعابردوم)پیرمرد

پیشگرفتنش... هفته چند که امامهمونیه حق به خدا

 .حسینمارونجاتمونبده..

 یه؟رفتگر:جرمشچ

 عابراول:

 آدمو هیهمونینانن.کیاعدامنمیخودیهبکجرمش؟

 ه...ک

دهویدرهمینحینصدایزیادموتورجرثقیلبهگوشرس

رانندهدرحاال.شودیمالوگعابراولیدنادامهدیمانعازشن

دودبیرونمرتباً.ازاگزوزدهدیمپشترلنشستهومرتبگاز

پرآیدیم را فضا همینحینمردیچاقکهدرند.کمیو

راتکمیلخوردهازمغازهطباخیخارجشدهاشصبحانهحاال

بهمیداننگاهکردهوبهطرفآنجابعدوسیگاریآتشمیزند.

دنبالآنمردطباخنیزازدکانشدرآمدهودرببه.رودیم

.پلیسسعیدودیمراقفلکردهوبهسمتجمعیتومیدان

دارد.درکنترل وانتبهدستورپلیسکهقصدیکاوضاعرا

در.کندیمایتوقفشهبهناچاردرگو عبورازمیدانرادارد

حال در که نیز گوسفند دو وانت کردن پشت صدا و سر

 باراننده.شودیمهستنددیده و شده ماشینپیاده وانتاز

 .رودیمعجلهبهسمتمیدانوجمعیت

 اق:رانندهبهمردچ

 داداشچهخبره؟...میخواناعدامکنن...کیمیارنش؟

 .گیردیمسکلعیهمراهشرادرآوردهوازجرثقیوگوش

مردچاقباخندهبهراننده:

!گیرییمهنوزکهنیاوردنشتوداریعکس

رانندهباخنده:

درسعبرتی دیدم وقتعکساینجرثقیلو هر میخوام

بشه. ازبرام اعدام خودصحنه جای دیگه عکسبگیرم که

داره.
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کهسیگارشراپکمیزندودودازدهانمردچاقدرحالی

:آیدیمودماغشبیرون

 االنادیگهپدرپدرسوختشومیارن...

 رانندهوانتبهمردچاق:

 خدالعنتکنههرچیآدمفاسده...

بقیهصحبترانندهباصدایغرشوسروصدایجرثقیلو

 .شودیمیآژیرپلیسنامفهومهمچنینصدا

حالیکه چاق مرد  جا در شکمشجابه روی را شلوارش

 :کندیم

 همینههمینه...

کشیده؛ را سیگارش انتهای و 

همراهشیگوش.کندیم له پا با و انداخته زمین به آنرا بقیه

سع و آورده در بگیفکندیمیرا همینحیندودررد.یلم

یک رنگو سیاه ماشین راه سورسدیمآمبوالنساز از ی.

.آیندیمکهبهسمتمیدانبینیمیمپدروپسررایکگر؛ید

یپسرک پشتش01حدود به مدرسه کیف )محسن( ساله

کهباعجلهودرحالیپدربهتندارد. است؛ولباسمدرسه

شکافته را جمعیت است پسرش دست به وسعی دستش

 یتجاییبرایخودپیداکنند.درردیفجلویجمع کنندیم

 :کشدیمپدردرحالیکهدستپسرشمحسنرا

 د...بیاببینمچهخبره.

 پسرکنگران:

 چرااینجاشلوغه؟منسردمه.باباتروخدابیابریم.

 توجهی هاآن.کندینمپدر قسمتیباًتقرحاال به را خود

اندرساندهتیجمعیجلو زیاد جمعیتحاال یصدا.اندشده.

.کندیمهبهفضاپخشکیغرشماشینجرثقیلودودفراوان

داخلاز رنگدو سیاه مأمورماشین سپس.شوندیمپیاده

سیجوان حدود اندام )یالغر ازساله لرزان نحیفو بهرام(

 ازدوطرفویرامأموردو.شودیمخودروسیاهرنگپیاده

 .برندیمگرفتهواورابهسمتجرثقیل

 :جمعیت

اکبر... اهلل اکبر اهللتکبیر.. 

یندورب.رسدیم گوش به فریاد و شیون صدای زمان هم

عیفهایگوش و نگرانگیرندیمسکلم با محسن حالی. در

نگاهکردناستدرهمانحالکیفاشراازکولشدرآورده

هیمحسننپدر.گیردیموبهدست یگوشیجانخاصیزبا

زصحنهاعدامگرفتهاست.کرهمراهشرابهسمتم



 همانجا(:بعد ) یمک-2 

بهرام آن کنار در و آویزان جرثقیل داراز طناب حاال

او؛ است. ایستاده شده بسته پشت از دستانش درحالیکه

اند.یشهالبشآشفتهویموها ترکخوردهوخشکشده

.زنیچادربهسر؛خودراشودیمتکبیرباردیگربلندیصداها

دارند.به زمینانداختهواطرافیانشسعیدرآرامکردنشرا

دانناسدارند.گوسفکوانعکمختلفانگارپژوایصداهاحاال

بهرامانگارتعادلندارد.یهاچشم.کنندیمبعپشتوانتبع

آراماو.خوردیمتلوتلوسرش.شودیمبازوبستهیسختبه

 درماندگیینگاه.کندیمآرامگریه .اندازدیمبهجمعیتاز

دفرمهبهنظرممردم کجو او دیداونقطهازرسند.یازنگاه

رااشمدرسهکهمضطربدرحالیکهکیفبینیمیممحسنرا

ایندستبهآندست اوکندیمبهمحکومنگاهدهدیماز .

پدرش به ازنگاه.چسباندیمخودشرا محسنهر و بهرام

 د.داریهمتالقچندگاهبا

روتک بهرام حالیگویی در نگاهکیصحنه؛ محسن به ه

 :کندیم

مردمازجانمنینا.دیدمیمیگهایدیایدنیخودموتو

اونخوان؟یمیچ مکپسره نگاه منو داره چقدرکیه نه

 ااودرخاطرم؟یمندرخاطراونمیاخداهمنه.یشب

حال چشمهایکدر رویه آرام آرام یبهرام ؛رودیمهم

خواندنمتنییصداجیتدربه.شودیممکیاسکصداهایانع

 .شودیمنآنیگزیباصدایمحسنجا

  

 باز گشت به گذشته(روز )-درس السک-یداخل -3

کپسر )ده ساله در همکمحسن( با درس الس

است.هایشیکالس اونشسته یتابفارسکمشغولخواندن

 است.یدرس

 تاب:کدرحالخواندنکپسر

وهاگلودستمهربانخودرابرسروزیدیمآراممی*نس

نس"گفتم.کشیدیمهابرگ استی: مهربان چه مینس"م

نوازشامچهره ازهمه"ردوگفتکرا خدا اما منمهربانم؛ :

"گفتم:"است.ترمهربان بتوانمکییجاترینیکنزدمادر؛ ه

پ آن در را یخدا کدا "جاست؟کنم اشاره قلبمن .ردکبه

هرحاالزند.یدارددرقلبمدرمیسکردمکاحساسناگهان

ابااوحرفبزنم؛خوبینم؛کخداراجستجوخواهمیموقت

 نم.*کشیدایجاپکدانمیم

 معلم:

 نه؟کینوخوبمعنیتونهایمکی؛هابچهخب

 .برندیمدستشانراباالهابچهازیتعداد

 :هاآنازیکیمعلمروبه
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 توبگو.

 پسر:

 شتردوستداره.یممارادوستداره؛اماخدابینس

 ...خندندیمهابچه

 معلم:

 روبهمحسن(:)ت.کسا

 محسنتوبگو.

ف کمحسن )یمر است(یییگوکند افتاده اعدام صحنه اد

 :لرزدیمشیصدا

ما... مآقا...آقا...من...آقا اعدام آدمو... مگهنن؟کیچرا...

 مارودوست.......خدا

اشجملهتواندیمن کرا نگاهیشهاهمکالسبهند.کامل

هابچه.کندیم نگاه او زنگیهمدر.کنندیمبه هنگام ن

السخارجکلوقالازیباقهابچه.آیدیممدرسهبهصدادر

محسن.شوندیم از همه از معلم.شودیمالسخارجکآخر

بهجایشمشدهوکآرامآرامهابچهیاهویهمرفتهاست.ه

 .گیردیمآنرایججایلبهتدریروضجهوموتورجرثقیبکت

  

 ادامه صحنه اعدام(روز )-دانیم– یخارج-9

محصداها جوان دارد. ادامه قبل صحنه آهستهکاز وم

بازیشهاچشم بامحسننگاهش.کندیمرا هداخلکدوباره

 .کندیمدایپیتاستتالقیجمع

 رزان(لیباصدابهرام)تکگویی

خدامگه.. دوست.... بادیصدا)...منو بادآیدیمیآرام .)

 خوان...یمینجاچین...مردماینمردم...ای...چه...مهربان...ا

میفر میصداامازند.یاد فریانشلوغیشدر هایو د یا

ردهوبهکدایاسپکانعفرستندیمروصلواتیبکهتکتیجمع

لمیسوفکزدههمچنانعجانیهمردم.شودیمجمحویتدر

مهستند.کحیومنتظراجراگیرندیم
 

 همانجا(:بعد ) یمک-5

اجرایحکمنیزمأمورودادستانومأموردو دررویسکو

 در نقابی حالیکه بهرامباشدیماشچهرهدر کنار در

چاقکهسیگاریدیگرآتشزدهپکعمیقیمرد.اندیستادها

 ماست.کحیهومنتظراجرااندادکبهآنمیزند؛سرت

 دادستان:

 ....ییدتأنظربهحکمصادرهازسویدادگاهقضاییوپیرو

بهرامنامتعادلاستوسرشدوران؛درحینخواندنحکم

 :شنودیمدادستانرایصدایگاهدارد.

 دادستان:

 بهرام...بهاعدام...یآقا

به گنگ صورت به دادستان توسط حکم خواندن صدای

طنابیماموراجرا.رسدیموشگ کردن آماده درحال حکم

پلک آهسته جوانکآهسته نگاه دوربیناز مثلاینکه است.

زو برق...میزند. و رعد ... طوفان و باد است.بادزه آمده در

خوردنیهاشاخه تکان حال در دفرفه صورت به درختان

هستند.

نزدی محکوم به نیست مشخص صورتشحکم اجرای مأمور

هنگامیندرهم.اندازدیم محکوم دورگردن را وطناب شده ک

یپدرشتوجهیول.افتدیمکیفمحسنازدستانشبهزمین

اجرایحکمکیسهایرامأمور.کندیمنداردوبهبهرامنگاه

بهمحسننگاه بهرام.کندیمبهسمتصورتبهرامنزدیک

نزدیسهک.کندیم بهرام صورت سمت یکبه تریکنزدو

نگاهشودیم محسن به بهرام درحالیکه آرام آرام جاییکه تا

.شودیماهیادرسکی؛تمامکندیم
 

 تئاتر سالن نمایش –داخلی  -6

گروآنیرامحسنبازیکیدرصحنهتئاترهایباز)باشروع

تماشاگریکی محسن را نشسته تماشاگران جایگاه در که

 (.نامیمیم
 :یاهیسیگوییبهرامروتک

 دارم.یایجاکمندر ایآ.اممردههکنیامثلنصحنهقرار

کنارامیکودکالبدکهدرکنروحماستیا قرارگرفتهودر

است.کچهدهشتناینجاا؟کندیمپدرمنشستهوبهمننگاه

همکدانمیماما در بعدمنراوست.هایکینزدنیهخدا

 رد.کنوازشخواهد

بارنیهاکیاسهکیهرفتهبابرداشتهشدنادررفتکیاهیس

محسنبازیرو یسر بیشکگر استاز شده بهیده و نرفته

یدرصندلکنیهاکجبهسمتمحسنتماشگروپدرشیتدر

یجلو تئاتر اندنشستهتماشاگران ا).شودیمباز نباریحاال

رو درجایمحسن یسن به و گرفته قرار اعدام ترکاراکگاه

سالنتئاتر(درب.کندیمگاهتماشاگراننگاهیاخودشدرج

 ردیفمرد.شودیمباز در و شده سالن وارد رفتگر و چاق

 ویبازمحسن.نشینندیم هاآنپشت تکه یک لباسی گربا

رویسقف آناز کنار حالیکهطنابداریدر رنگدر سیاه

شده؛ بسته پشت دستانشاز و است سکودرآویزان روی

ای است.ومیزی بازیمختلفاشکالستاده اسباب ؛یمثل

پا مداد و خطوطتککخنجر؛ یزینو سنهاییوارهددر

اند.ینقاش ه بهیوارعمقدردشد موجودی از طرحی سن؛

دستانش از یکی در که پا و دست چهار انسان یک شکل
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 دیده دارد.شودیمگرزی چادرجادرهمانوجود با زنی ؛

جالدگر؛یکنارمحسنبازدرمازاست.مشکیدرحالخواندنن

اعدام(باشنلیسیاهوماسکیازاسکلتکهبهچهره)مأمور

دربسالنباصدایحاالدارددررویصندلینشستهاست.

خشکیبازشدهوتعدادیدیگرتماشاچیواردسالنشدهو

همانرانندهجرثقیلوپیرمردسالخوردهوهاآن.نشینندیم

طباخ مرد در و هایصندلهستند سالناما.گیرندیمجای

هایبازازآنهنوزجادارد.یمیشازنیهنوزخلوتاستوب

رو محسنیدر ناله و گریه صدای است. شده شروع سن

نورهایسنازقرمزوزرد.شودیمگردررویسنشنیدهیباز

 .کندیمبهآبیوسفیدتغییرپیدا

 گررویسن:یمحسنباز

 تاکیبایداینجابهانتظارمرگباشم؟ردماست...منس

باز پسرکرا دستان و شده ماسکاسکلتبلند با جالد

 :کندیم

 آزادآزادی. تو 

 گر:یمحسنباز

 آزادیپسازمردن..اممردهپسانگارمن

جالدباماسکاسکلتدررویصندلیمینیشنیدوقهقهه

 میزند...

خ کم کم سفید و آبی نورهای صحنهشوندیماموش و

صداهایگریهمحسنشودیمتاریک همراه به قهقههجالد .

شنیدهیباز هم با زمان هم چادری زن خواندن نماز و گر

بعدنورهایقبلیکمکمیلحظات.شودیم سنتاریکاست.

 حاال.شودیمروشن را مردی سن شنلبینیمیمدر که

 بردوش وارد چهره بر است.او.شودیموماسک دادستان

محکوم به پشت دیوار کنار صحنه چپ سمت درصندلی

جلوینشیندیم آنرا و آورده در جییشطوماری بغل از و

 ...خواندیمچشمشگرفتهو

 دادستان:

منیکباردیگربایدبرویپسرکشیطان...خواهییمکجا

 علتجرمتترابررسیکنم....

باحالتگریه(:)محسنبازیگر

.اممردهکهولیمن

؛طوماربهدستازدادستان.دهدیمجالددوبارهقهقههسر

رویصندلیبلندشدهودردیوارروبرویشکهبهرنگسیاه

 ....کشدیماستشکلیکدوچرخهرا

 محسنبازیگر:

...امیدهدراشکستامدوچرخهمنآنآدمیراکه

 دادستاندرحالنشستندرصندلی:

 .یاخهنداشتهوقتدوچرتوهیچ

 بلند جالد زردینجادرا.شودیمقهقهه و قرمز صحنه نور

 .شودیم

 دادستان:

 دوچرخه... هیچوقت نداشتی...تو دوچرخه هیچوقت تو 

 پلیسشنیده بعدشودیمصدایآژیر و دارد مدتیادامه

 باورمحسن.شودیمقطع نا با گر یتماشا نگاههایبازبه

 .کندیم

 گر:یمحسنباز

شکلیکبهچرا؟دانمینمآنیکرازیبودکهفرارکرد.

بود. شده غریب و عجیب بخواستیمموجود را شد.کمن

گفتیم دستیک.کنمیماعدامتت در و چوب دستش

 .گشتمیمپدرومادرمدنبال.یدمترسبود.یسهاکیگرشید

 :بنددیمزنچادریدرعمقصحنهاقامه

 اهللاکبر....

ایبازمحسن مثل سردشکنیگر؛ )ه بادیصدااست زوزه

 (:آیدیم

عجیبیگوشمیصداهادیوارمدرسهپریدم.ازگرسنهبودم.

فکر.کردیمچشموابرودنبالمیموجودبآن.کردیمرااذیت

دانمینمامابودم.امدوچرخه ویترینامدوچرخهچرا پشت

 سردماست.منبود؟

دوباره  برایمدتییهگر.کندیم کردن گریه به شروع و او

بعدآرامآرامقطع حاالبلنددادستان.گرددیمادامهداردو

باز محسن به اینکه وبدون نگاهیشده به شروع کند نگاه گر

 صحنهبهنوروقدممیزند.کندیمکردناشکالودردیوارها

 .شودیمتناوبازقرمزبهآبیوسفیدوحتیمدتیخاموش

 ان:دادست

 دربرابرآنمساویهستیم.همهکرد. تخطی نباید قانون از 

دیواریکطنابداررایدرروکندیمودرحالیکهصحبت

 .کشدیم

 دادستان:

چند میدانی فکر چی؟ یعنی اعدام بایدکنییمبار

رویهاچشم به اینمصداقیاآم؟یعدالتببندیمانرا خود

 عدالتاست؟

 گرباناله:یمحسنباز

درخانهاصالًهکپدر...مادر...مادراینجاخیلیسرداست.

 ست.ین

نماز خواندن حال در چنان چادریهم قهقههزن است.

تماشاگردرکنارمحسن.شودیمآورجالددوبارهبلندچندش

 .چسباندیمپدرشنشستهوخودشرابهاو
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محسنتماشاگر:

مثلاینپسرهبازیتونممیمنمباباببینچقدرشبیهمنه؛

کنم؟

نما در پدرشغرق دییگوشاست.یاما محسنیاز دن

اعداماستیوکسیودرروماندیمهمثلپسرخودشکگریباز

دادستا.اندشدههایباززجذبیآشفتهشدهاست.تماشاگرانن

ناگهاننورصحنهخاموشنشیندیمن کامالًصحنه.شودیم.

قرمزینورهاازمجدداًصحنه.شودیمتاریکاست.رعدوبرق

پسرکنوجوانیبادوچرخهحاالدرسنوزردروشنشدهاست.

کایشیکواردشدهودرحالدورزدناست.اماچهرهپسر

باکیسهایکهفقطدوسوراخچشمازآنپیداستپوشیده

است. کپسرناگهانشده دور بهیشهازدندر دوچرخه با

یزم آراآرام.خوردیمن تاریکینورهام یچه.شودیمسن

چیزمعلومنیست.

 دادستان: 

قانونهمهاست. امنیت و بهتر زندگی برای قانون  برابر در

 م.یهستیمساو

.درصحنهنوررعدوبرقرسدیمبهگوش مرموز ییهاناله

 انگار.شودیمزده روشننور.باردیمباران آرام آرام صحنه

 ...شودیم

نس صدای ی... عوضیفضاحاال.آیدیمم دکورها و سن

زنداندرهاییلهمعمقصحنهدربیاستکهدرشدهاست.

است. ویبازمحسنآننقاشیشده کشیده درتختیدراز گر

ودرتخت شده بلند دیده درخواب که ازکابوسی ناگهان

یشهادست.نشیندیم دور به اشینهسرا و .لرزدیمگرفته

دهوحجمیازنورسفیددرداخلسلولویاتاقویبازشدرب

 یبازمحسن.شودیمریخته و کرده نگاه بیرون .لرزدیمگربه

رعد زده دوباره برق هاپرده.شودیمو .شودیمکشیده

محسنتماشاگردستپسرشپدر.زنندیمدستتماشاگران

.شوندیمرتماشاگرانازسالنخارجیراگرفتهوبههمراهسا
 

 صبح –اتاق  – یداخل-7 

 در کبهرام در و اتاق خوابکف تختش است.ینار درده

ک فینمایهاکتابنارش و لمیشنامه و یادیزیاغذهاکنامه

وپرا شده زمکمچاله در افتاینده دییگو.انددهن وقتیتا ر

برقرعدبازاست.اشپنجرهدربمشغولنوشتنبودهاست.

تیهاپردهگرفتهوباد یسروصدااز.دهدیمناکپنجرهرا

.پردیمازخوابآیدیمهبهداخلاتاقشکیرعدوبرقوباد

هدرخوابکیابوسک ازشدت.کندیمبهاطرافشنگاهیمدت

بلند.نوشدیمیوانآبیلسپس.گیردیمدهاست؛سرشراید

بهباد.کشدیمنارکراهاپرده.رودیمشدهوبهسمتپنجره

ازیمدتدناست.یباراندرحالباریرونب.آیدیمداخلاتاق

بهسپس.کشدیمیقیعمنفس.کندیمپنجرهبهبیروننگاه

رااششدهمچالهیاغذهاکازیکیو رفتهیشهانوشتهسمت

 .کندیمباز

 درآننوشتهاست:

 لم:یشوفینمایبرایدهایا

 د.ینک اعدامش ستین الزم بخشش 

 سنده:بهرام...ینو

 :یاهیصداهاومونولوگدرس

زمین صداهای به جارو شدن کشیده ... کالغ قار و قار

وبرق؛زنگمدرسه؛رعد...غرشموتورکامیون...آژیرپلیس...

یصدا شدن توککمچاله و تک مرور و عبور .... و اغذ؛

خودروها ناله...و و ضجه بان...؛ خیا کاز هکییهادستف

 ...کنندیمقیتشو

 ■ .شودیمدتریدوسفیاغذسفکیررویتصو

  

 مرجع:*

 *ییچهارمابتدایفارس یدرس تابک *متن
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 مدرن انسان رهیجز ابدی؛ جزیره  
«عقیلبهرامی»کارگرداننمایش

 

یادونوعیجدیدعصردرانسانیهامشخصهجملهاز

گفتهاینگونهاستبهترواقعدر.استشخصیتیچندگانگی

درغرقوداردچهرهبرنقابیجدیددورهدرانسانکهشود

.استشدهاشیواقعخودازغیرییهاتیشخص

واندباختهرنگحقایقآندرکهاستدنیاییمدرنیته

.انددادهغیرواقعیهاییکثرتوتعددبهراخودجای

انسانهنذبرروزشبانهطولدرکهوقایعیازیکهر

وکنندیماوهامبهمبدلرااومعقولافکارکوبندیممدرن

.ندیافزایماشیریدرگوتشویشبرگامبهگام

زمانیزندگی،لحظاتنیترسختدرمدرنیهاانسانغالباً

وجودامیدیروزنهشودیماحساسدیگرکه

نقاب.نیسترهاییبرایایچارهراهوندارد

راخوداصلیماهیتوتهبرداشچهرهاز

کنندیمنمایان ماهیتایناینکهحال.

زیباستوزشتیااستزشتزیباست،

شخصیتکهعواملیازخیلیبهداردبستگی

توانیممیانایندراست،ساختهرافردآن

بردنام…وخانوادهفرهنگ،زبان،جغرافیا،تاریخ،از بیاما.

یاوسیاهشخصیتنامهبچیزیکهکرداقراربایدشک

چنینپیدرنبایدونداردوجودمطلقسفیدشخصیت

.بودمطلقیشخصیت

قدربهحتیلحظاتیدرهمهاانساننیتراهیسوبدترین

اینبرعکسوشوندیمانسانیعواطفدچارثانیهصدمیک

.دهدرخاستممکننیزاتفاق

هستند،کترهاییکارمانندکههاانسانازیکهربهتوانیم

وکیخاکستریاینآنکهحال.دادخاکستریرنگازطیفی

بهبستگیشودیممتمایلسفیدیبهیاوسیاهیبهکجا

.داردکارکتردرونیاتوداستانمحیطیشرایط

شودیمآغاز0414سالآمریکادرابدیجزیرهروایت

اکابجاندومسردجنگابتدایدرویتنامجنگازپسسال4

خشناستقهرمانیضدنمایش،یایراوواصلینقش

کهانسانیاستکارپنهانوگرادرونشدتبهکهوماجراجو

بچگیازخودشقولبهونداشتهعادیزندگیهیچوقت

مردمبهاینکهبراینهشود،پلیستااستداشتهدوست

اشیرفتارکثافاتترراحتخیلیاینکهبرایبلکهکندکمک

بپوشاندرا کهسینماآپاراتچییکوینچنزووینستنبااو.

سلولیهمابدیجزیرهدرافتاده،زندانبهچهبرایداندینم

.شودیمآغازنمایشایندرنقطههمینازتضادنوعیو.است

ازکهوحشتیبامقابلهبرایوینستن

امیدبهوآوردهروحرافیبهداردزندگی

باجانیانانهمهاینمیاندرکهاستآن

)حیوانی،خوی همهمانیعنیگرگ

.کندمحافظتاواز(اشیسلول

بهآلودهومرموززنیشاهدادامهدر

همهکهبودخواهیمداریسرمایهنظام

زندگیشاجزایتماموندیبیماسکناسصرفاًغالبدرراچیز

امااست(جادوجعبه)ونیزیتلواسیرخودکهزنی.استتضاد

ردیگیمهمانتقادبادبهراآنخودشهمزمان کهوی.

ٔ  دادهدستازآرامشپیدرتنهااستآمریکاییایفاحشه

عصریهاانسانتمامیدرتوانیمکهچیزیهماناست،خود

.دیدجدید

ابتدادرکهگفتاینگونهابدیجزیرهوصفدراستبهتر

وبگذردزنداندرآنانداستکهبودیماینمایشنامهدنبالبه

نمایشنامهفوگارداثولاثرجزیره،نمایشنامهحینایندر

محمداستادتوسطکهیافتیمراجنوبیآفریقایاهلنویس

.استشدهترجمهحفاظی

زندانیدوداستانابدیجزیرهگفتبایدسادهزبانبه

جنوبیآفریقایآپارتایتدوراندرکهاستخواهآزادی

ردگذیم احساسگذشتتمریناتازکهمدتیازپساما.

باومیاشدهمواجهیکنواختیومردانهخیلیفضاکهکردیم

نیززنیکتاشداینبرتصمیممهرخیرانی،فرهادراهنمایی

تاریکوسردفضایازوباشدداشتهحضورنمایشایندر

انرژیبازینتیفرزانهو.بزنیمهمبیرونجهانبهسریزندان

شداضافهگروهبهباالییانگیزهو نگاهبامتنآننتیجهدر.

ها  انسان نیتر اهیس و بدترین

 قدر به حتی لحظاتی در هم

 واطفع دچار ثانیه صدم یک

 این برعکس و شوند یم انسانی

 .دهد رخ است ممکن نیز اتفاق
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آقایکهشدفراوانیتغیراتدچارکردیمپیداکهایتازه

ایننتیجهوکردایتازهمتننوشتنبهشروعمهرخیرانی

.شدمنجر"ابدیجزیره"آفرینشبهتغییر

ماهبهنرهایمرکزمحترمبازبینانتوسطاثربازبینیدر

ازهمداردجزیرهمتنبابسیاریفاصلهمتناینکهشداعالم

نوشتهاینواثرمایهدرونوتمنظرازهموساختاریمنظر

.استخودتان

بهرئالبستریدرکهداردرواییایشیوهابدیجزیره

بداههشیوهازنمایشاینتمریناتدر.استدرآمدهنمایش

ماینرزسنفردیهاکیتکنوریناتتمازاستفادهباپردازی

هایالعملعکسکهبودآنبرکوششتماموشداستفاده

زندگییکوباشندلحظهدرهاالوگیدوحسفیزیکی،

.درآوریمنمایشبهتئاترصحنهبرراواقعی

نمایشدرکهشدهآنبرسعیآکسسوارازگیریبهرهدر

وسایلازمختلفییاهاستفادهوباشیمداشتهرااشیاءسفر

بدهیمکاراکترهاآنبهوگیردصورتصحنه صحنهطراحی.

بامانمکانیمحدودیتبهتوجهباابدیجزیره

تاگرفتصورتتالشتمامکهبودروبروییهاتیمحدود

معینیحافظزحماتباو.شودحاصلمندیبهرهبیشترین

.شدسرمیامراینزیادیحدودتاگرافیکوصحنهطراح

-درامونوآرژانریهالمیفازنیزکارموسیقیدرانتخاب

استشدهاستفادهجنایی بهلباسودکورطراحیبرای.

بسیارآنچه.کردیمرجوعآمریکاییمحورزندانرئالیهالمیف

کهفضاییبایدما.بودپذیریباورگرفتقرارمانتوجهمورد

بهرااستبیگانهایرانیمنبرایخیلیومیادهیندحالبهتا

ماتالشتمامشدباعثتوجهاینکهومیآوردیمدرنمایش

.شوداثربابینندهزبانیهموپذیریباوربهمعطوف

کهداشتحفاظیمحمداستادازتشکریبایدانتهادر

جزیرهنمایشنامهپیدایشبرایایایدهجزیره،نمایشنامه

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



 :ها گفته تر شیپ

فیلوکتتسiنئوپتالموس دل خود، دروغین پیمانهای iبا iرا

دیربایم که آنهنگام در اما ستیبایم. یهاتالشدستاورد

.دهدینمکند؛دلِنیکزادشامانخودرابرداشتٔ  بندهیفر

اوکرده آنچهپنهاندردلداردوآنچهتاکنونبا ازاینرو،

 درستباز راستو دیگویماست، پستنها آن از تواندیم.

کهاوراییهایغمگسارفیلوکتتسباشد.یهایغمگسارشاهد

 امادارندیوامسرانجام اربابراستینشکند. تسلیم کمانرا

iیسئوساود i iرا نئوپتالموس ضعف تا نشسته، کمین در

ازاینکاربازتازدیم،پیشندیبیم .درپایانداردیمواورا

اودیسئوسنیزباتمامسخنوریشازپساقناعفیلوکتتسبر

دیآینم بر را نئوپتالموس و کمان اودیسئوس وداردیم.

.کندیمفیلوکتتسراترک

 :ها هیگواکنون 

خوداودیسئو پس در را او گرفت. را نئوپتالموس مچ س

 شد.ٔ  بچههمچون سرازیر سنگالخ از و کشید خطاکاری

با ابتدا در که داشت کمانی بر چشم کشان فیلوکتتسآه

پایینییهاتکان سنگالخ از نئوپتالموس که آنگاه و خفیف

تابرفتیم باژگونگی مرز تا گاه و شدیدتر و شدیدتر ،

.اماآنچهشدیماودورترودورتریهاشانهباوهمراهخوردیم

دنیایدیدیمفیلوکتتس که بود روشن و ایستا خورشیدی

تیرهوتارپیرامونراازهُرمخودبهلرزهوامیداشتوخوددر

 لحظه هر نایافتنی دست چاهی ترنییپاژرفای ترنییپاو

.رفتیم

 حتوانستیمفیلوکتتستا الپراکندگیآخرینپرتوهایدر

نگریست،حتیتا پسازناپیداییآخرینهامدتخورشیدرا

آن اما داشت. پیشچشم را آنان رقصانندگی هنوز پرتوها

امیدرا،همازبرابردیدگانوهمیهابارقههنگامکهآخرین

ازدرونذهندوردید،بهسمتمغارهچرخید.

برگتهیشده از بخاریِ چشمشبر راه میان باددر افتاد.

بودو ازدرونبخاریبیرونرانده برگهایخشکوسبکرا

 چندتکهچوبکمجانباقیگذاشتهبود. آنتنها الشهدر

 بود.یهاقطرهپیشآخرینهامدتپرنده چکانده خونشرا

هابرگفیلوکتتس دوبارهیهاشاخهو و گردآورد را پراکنده

 چران چشم گذاشت. بخاری رایاهسنگدرون چخماق

گیراند. بازیافت.سپسبرکناربخاریچمباتمهزدوآتشرا

ٔ  الشه بر دوسرسیخرا برسیخکشید. را یهاسنگپرنده

مغارهٔ  وارهید بدرون مغموم و پاکشان خود و نهاد بخاری

خزید.

***

اسبابویهابغچهاودیسئوسازبسیاریدلخوریکهداشت،

وبیپروابهدرونقایقداشتیمبراثاثراپرشتاباززمین

آبلهگونیهایبرجستگ.بدینسانقایقرابررویانداختیم

امواجبهلرزهوامیداشت.نئوپتالموس،انگشتبرکمانسایان،

غالباً و اودیسئوس گاه قایق، گاه بود. ایستاده سوترک آن

ییجاناشناخته هاماسهمیان نگاه اودیسئوسآنکردیمرا .

آخرین بردوشیهابغچههنگامکهیکیاز را برجایمانده

،روبهاوفریادزد:دیکشیم

هابغچهوزورآزماییمرابایاستادهیاپسرجان؟یکنیمچه»

!«یکنیمتماشا

 میان چشمچرانی از دست باهاماسهنئوپتالموس برداشت؛

صداییآراموبیتشویشپاسخداد:

توانخودرابرایبازگشتننزدفیلوکتتسباتوکاریمنیست:»

.«میآزمایم

برداشتهرادرونقایقگذاشت،یکبارسینهٔ  بغچهاودیسئوس

راپروخالیکردوسپسگفت:

« بار دیگر را بهییآزمایمآزموده پیرسگرا آن خرسندیِ !

«بدستآورد.توانینمبازگشتدیگر

«شرابهاوبازگردانم.تاکمانرومیمخرسندباشدیانباشد،»

اودیسئوستندوجرقهوارازجاجهید،بازوهایاوراگرفتو

پرسید:

«وچهامیدیبهاینکارداری؟»

،جبرانکردهفتمشیفریمامیدبهآنکهاشتباهمراآنگاهکه»

«باشم.

برآوردنِ» که است آشکار نه؟ که چرا البته. بله. اشتباه!

برخواسته میهنان، نهادن،هم گردن زئوس رأی و فرمان

 فاتح تروآقهرمانِ یکهانیاهمهشدن، فریفتن برابر در

آور شرم اشتباهاتی بهره، بی پا یک از بوی بد پیرسگِ

«هستند!

مناورا-باشدخواهدیمهرکه-پیریاجوان،کارایاناکارا»

امفتهیفر دریغ او از را زیستن فرصت تنها امداشته، تو با.
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 هرطور امایتوانیمشگردهایخودت، اوبستان، از کمانرا ،

«،بازنخواهمگردید.میاآمدهمنبهراهیکهتابدینجا

« آخیلوس! آیندهتوانینمفرزند از بهره خشمبی نگری،

iآخاییان vرابرانگیخت.آیاازدشمنیباآنانبیمنداری؟»

« خویشرا آخاییانازدشمنیبامنجزتنِ یابهرهگزیدن،

بهتراستراهجوانمردانهتریبرایدستیابیبر نخواهندبرد.

گوشآنانی، و چشم تو که رو این از البته و بیابند؛ کمان

«یافتناینراهراتوبردوشخواهیداشت.

وپیروزمندانهکمانرابهچنگامافتهیآنراهراترشیپمن»

خوبمیدانیکهمنهرگزامآورده ازراهخویشبازنخواهم.

«نگشت.

 میان در رفت. قایق سمت به سپس هابغچهاودیسئوس،

شمشیرشرایافت.آنرابیرونکشیدوبهسوینئوپتالموس

نشانهرفت.نئوپتالموسنیزپسازاطمینانازاستواریکمان

رویاو در رو و بیرونکشید نیام از شمشیرشرا شانه، بر

ایستاد.

مبارز دو هالرزشبا شمشیر،ییهاتکانو نوک در خفیف

اودیسئوسدرپیکارشهیاندچشمبرچشمهمدوختهبودند:

«تنخویشراگزیدن»پیشیننئوپتالموسبودویهاگفتهبا

 نظرشدور از ای نئوپتالموسگشتینملحظه سو، آن در ؛

چوناودیسئوس،یاآموختهترسانازرزمیبیفرجامباپیکار

درانتظاربودتامباداآغازگرشوریدهبختیخودباشد.

از اودیسئوسدستشسته یافت. دنباله اگرها و اماها چون

 واپسین بسوی بازگرداند. نیام به شمشیرشرا بغچهپیکار،

باقیماندهرفت،آنرابرداشتوبدرونقایقپرتابکرد.

« دست آنچه از فارق جوان، ای تو، با کاریددهیمپیکار ،

دارمبسراغآخاییانبروم،پیشازآنکهترخوشبیهودهاست.

 ترکاتتازهتووآنرفیقِ بختآنبیابیدکهاینجزیرهرا ،

آگاممنون منلوسvکنید، آنانviو بیاورم. پیشوازتان به را

 «تصمیمنهاییراخواهندگرفت.

باچندتکانبه قایقرا ازگردسنگگشود، سپسطنابرا

میانآبانداخت.خودبرآننشستوپاروزناندورشد.

سرخگون انتهای به اودیسئوس پیوستن مدتی نئوپتالموس

کهاوراییهایدوگانگافقراتماشاکرد.سپسرهایییافتهاز

بهسوی ،کشاندندیموگاهبسویراستیودرستیتروآگاه

چون سنگالخگذاشتو چندخیزِیاپرندهپایبر وبا تند

پرندههمچنانبررویالشهپردامنه،بهباالیسنگالخرساند.

ازیکسوسوختهوآتشمی امانمودیمگونیاقهوهترقید: ؛

 یهاسوراخاز دیگرشهنوز سوی روغنیهاحبابآن لزج

.دیجهیمبیرون

نئوپتالموسسردرمغارهکردوچندبارفیلوکتتسرابهخود

نفریادتنهابرایچندلحظهآوایپرندگانوخواند.بانخستی

فریادرادرهمشکاند؛اماباسردادندومینهابرگکشاکش

ازدرونمغارهبرخاستوآنییهانالهوهاخشکمکمخش

 به فریاد سومین که انهیمهنگام خویشرسید، چهرهکار

قامت و فیلوکتتسدرونقابورودیمغارهدهیخمافروخته

ویداشد.ه

بارسر» ایناندیگر اگرکماناندبرآوردهایوای، جوان، بیا !

اماداردینمخاطرتراآسوده نیزبستانوبرو. اینپرندهرا ،

«بیشازهرچیزبگذارازرفتنتاطمینانیابم!

 گامی دیدگانترشیپنئوپتالموس برابر در درست نهاد،

ازنگاهدیدگانیکهلغزانو-فیلوکتتسایستاد گردانتعمداً

اجتناب او به یافتکه-دندیورزیمکردن اطمینان چون و

برایچشمدوختنبرچیزیجزخودیهاراهتمامی گریزرا

بستهاست،لببهسخنگشود:

امامدهیبازنپیشت» بر تیهاهراستا تنها خواهمیمبیفزایم.

ییهاپاسخ آخرین که طلبکنم تو از فرومیهایدودلرا را

خواهندنشاند.آیابرخالفتمامدستاوردهایگرانسنگیکه

آنچهدرژرفنایقلبم–بهارمغانخواهیآوردتروآازسفربه

 آرزو پا-امکردهبرایت من درخواست رد بر هم باز

«؟یفشاریم

ازنگریستنبرتوانستینمفیلوکتتسچون گرداندننگاه، با

پسرادرپیشگرفت.قدمینئوپتالموسبپرهیزچهره د،راهِ

واپسنهاد؛پاسختندوآشکارشراباآبدهانیکهبرزمین

راانداختیم بازگشتویکسرراهمغاره آنگاه تقدیمداشت. ،

درپیشگرفتکهنئوپتالموسبازویاوراگرفتوازحرکت

بازشداشت:

بهاگربیشازآنشتابداریکهبتوانیبهسخنانمنتا»

انتهاگوشبدهی،دستکمتااینمیزانبهمنفرصتبدهتا

پایانبدهم.بیا،تقدیمامبازگشتهکاریراکهبرایآنپیشت

بستانوهرچه دلخواهت! اینکمانِ آنیخواهیمبهتو! با

«بکن.

 بر دیگر چشم و کمان بر چشم یک چهرهفیلوکتتس

 بسختی بود. میانستتوانیمنئوپتالموسدوخته از دریابد

هیجانچهره از ازبرافروختهکنونیِ سرخگشته وصورتِ او

کدامیک نخستینش، کدامیکراترصادقانهشرمِ یا و است؛

سابقهبیشترباوردارد:نزدیکیکمانبهخویشویاستیبایم

اورا.بکارانهیفر

سوی به و آورد بیرون شانه از را کمان خود نئوپتالموس،

اینف باردیگرتا فیلوکتتسکهکمانرا یلوکتتسپیشبرد.
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،حتیباوجودامکانخوارداشتهدیدیماندازهبهخودنزدیک

بهسوی شدنیحقهبازانه،دلاستوارداشتودستخودرا
رصد را نئوپتالموس دستانِ و چشمان همزمان کرد. دراز کمان

وخارکردیم هرگونهدگرگونیبازدارنده بالفاصلهتا عادترا جاز

پسازپدیدارشدن،دریابدوپیشازگرفتارشدندرهردامیاز

آنگاهکه برکمانسایاند. بدینسانآرامآرامدستشرا آنبگریزد.

از جنبشیسریعآنرا با آنپیچید، تمامیبرگرد انگشتانشبه

اودستاننئوپتالموسبیرونکشید.سپسنفسیبهراحتیبرآورد:

دیگرباربرآنچههستیشبرآنوابستهبود،دستیافتهبود.

بهناگاهدرپسِصدایچندگامِچاالکانه،اودیسئوسعرقریزاندر

برابردیدگانفیلوکتتسپدیدارشدوچناندرشتاببودکهپیش

 ازآنکهبتواندنفسیبهدرستیبرآورد،فریادزد:

viالموس،بهفرمانبرادرانآترئوسدستنگاهدار!تورااِینئوپت» i

 باز اینکار از تمامسپاهیانآخایی، زئوسدارمیمو و !vi i iگواه را

«جزبهخواستاونیست.کنمیمکهآنچهرمیگیم

فیلوکتتسرادیدآسودهسردوچهره،شیهایتندامادرپاسخبه

 استوار شانه بر را کمان کردیمکه اینگونه را او نگاهش با به.

iکهایپسرلرتسگرفتیمنیشخند xاکنونکهآنچه ستیبایم،

بودکه آنگاه بازخواهیداشت! ازچهچیز چهکسرا است، شده

بهسویفیلوکتتسرفتوزبانبهشیهاگزافهبرایراستنمایاندن

تهدیدگشود:

« رفتهرا بادستانیخالیازآنچهبرایشفرستادهامبازگشتهراهِ تا

 بهودمبشده واینک، نسازم. شرمسار آخاییانخودرا پیشگاه در ،

تروآنمایندگیازآنانتوراباهرمایهازخشونتکهبایستهباشدبه

کرده دوربادآنچهنئوپتالموسپیشازمنگفتهویا خواهمبرد.

«است!

لببجنباند،تیریازتیردانبرگرفت.آنکهیبفیلوکتتسبرافروخته،

 نشانهچلهچابکانهدرونآنرا پیشانیاودیسئوسرا کمانلغزاند.

وهمینکافیبودتا واگشاید. شستشرا آمادهشدتا آنگاه رفت.

 از را اودیسئوس یهاگردشزبان اگراشانهینماقدرت بازدارد؛

نئوپتالموسپیشدستینکردهوخودرادربرابرپیکانوشکارقرار

فیلوکتتسچ بود. هیجاننداده از برآمدهشمانسرخو را -خود

سکوت هیچرو-کماکاندر به بود، نئوپتالموسدوخته چهره بر

فرصتپیشآمدهراازدستبدهد.نئوپتالموسنیز،باخواستینم

خیرگیودلاستواریبهناراستآمدیِکاریکهفیلوکتتسدرسر

پروراندیم کوبییهانگاه، هم در را او تیردستورگزار مسیرِ از د.

جدیتمشاهدهخویشراکنارنکشیدتااودیسئوسسرانجامپساز

 رخ بتازگی پشتیبانی دادن دست از بیمِ و دادهفیلوکتتس

طورپرشتابونفسگیرنئوپتالموس،برهستیشبیمناکشدوهمان

کهباالآمدهبود،ازسنگالخپایینپریدوگریخت.

شکوفانبریاخندهسئوس،فیلوکتتسبالحظهایپسازفرارِاودی

 از گره هامشتلب، گفت: و ایکاشاینناراستفرمان»گشود

گزارانِآخایی،جزدرکالمشاندرپیکارنیزبههمانمیزانپردل

ایکاشهمگانچونتوکهفرزندراستینآخیلوسبودندیم و !x

.«داشتندیمهستی،سرشتینیکوپاک

نوازشدربارهآنچه» ودهدیممنوپدرممیگویی،جانودلمرا

بزرگبراینازشاست.امابگزارپیشازآنکهتوانیاهیمامرادست

تو از دل در آنچه بدهیم، کف از را کاری هر بر یازیدن دست

شکخواهمیم سخت آن سودبخشی بر چند هر بازگویم؛ تو با

کهبرراهخویشرفتننمیبیم؛چراکهاکنونخویتوراورزمیم

.ماتورابهسوینهدیمرابرگوشسپردنبهپندنیکخواهانارج

بهسوی وتومیینمایمسربلندیوبزرگیراهیهاراهشفایافتگی،

با است، شده ریخته طرح برایتو نیکویی از آنچه از سرسختانه

 یزیگریمانزجار آنچه بر ناچار باشندگان، تمامی که بِدان برای.

 گردن است، شده پیشدرنوشته از بابتنهندیمآنان این از و

کهدرپیامدهایناگواربرآناندلسوزاندهشود؛امااندآنستهیشا

 باشندگانکهخودسرانهخویشرا از بختیطعمهآندسته سیاه

حتیکنندیم روزیشانسرشگیستهیشا، تیره بر که نیستند آن

جاریشود.

گرباربایدبهیادتبیاورمکهآنچهبااینمایهدشواریتابناچاردی

احترامِیآوریم نگاهداشتِ در خود که کوتاهی پیامدِ جز ،

خریس دریاداشتهxiپرستشگاه که زمان آن است. نبوده ،

باآنکههمگانازورودبهیزدیمپرستشگاهآنالههمشتاقانهقدم

 ناآگاهانه بودند، شده بازداشته نگاهبانِآن مارِ کمرِ بر پای

پرستشگاهنهادی،همانهنگامبودکهاسیرنیشوگزنداوشدی.

خورشیدشرقوغربرایهاارابهنیشیکهزهرشتاآنزمانکه

 اسیرنوردندیمدر که بود اینگونه بله! ماند. تنتباقیخواهد در

xiهلنوس:اندکردهخشمخدایانشدی.اماآناندیگرباربرتونظر i،

پیشگویراستگفتارترواییاینرازرابرمابازگفتهاست.خدایان

xiشفایتورادردستانآسکلپیوس i iآنهنگامکهخودتروآ،در،

.چیرگیکهباتیراندداده،قراریسازیمرابرایچیرگیبرآنآماده

وکمانِتوویاریمن،بهانجامخواهدرسیدوتورابهجایگاهیک

هرمانخواهدرسانید.اکنونخوددرنظرآر:آیاآنچهبااینسفربهق

بیمقدارواز-شفایدردونامآوریدرجنگ-دستخواهیآورد

xiاستیاباسرسختیبازماندندرلمنوستریرفتنیاد v؟»■
                                                           

i Neoptolemos ، 
ii Philoctetes 
iii Odysseus 
iv
 Achaeans 

v
 Agamemnon 
vi
 Menelaos 
vii
 Atreus 
viii
 Zeus 

ix
 Laertes 

x
 Achilles 
xi
 Chryse 
xii
 Helenus 
xiii
 Asclepius 
xiv
 Lemnos 
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 برادران خین بو و نور بو، سینا عباسیقصه: 

 هما کریمی مقام رسمی، سامرست موام،داستان ترجمه: 

 یک روز انتظار، ارنست همینگوی، زهرا تدین داستان ترجمه:

 گائو شینگجیان، پیسلی رکدال، شادی شریفیان :ترجمه مصاحبه

 آلیس واکر، فاطمه همدانیان کیانا وایتد؛ :بررسی ادبیات فمینیستی

 پورکاظم اسماعیل ؛برادرز گریم ؛پرنسس غورباغه :نوجوان و کودک داستان
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 «مقام رسمی» استاند 
«کریمیهما»مترجم؛«سامرستموام»سندهینو



 1965-1874، 9ویلیام سامرست موآم

 از موآم سامرست نویسان،نمایشنامهترینمعروفویلیام

دورانرمان در انگلیسی کوتاه داستان نویسندگان و نویسان

است. بوده حقوقپدرخود مشاور درموآم یسفارتبریتانیا

فرانسهبودوعمیقاًامیدواربودتافرزنداننیزراهاورابپیماید.

امابافوتپدرومادرواقامتاجباریاونزدعمویش،هنری

،کهرفتاریظالمانهو1بخشکنتمکدونالدموآم،کشیش

زندگیاوکامالًازرویاهایبدوناحساسباویداشت،شیرازه

دورشد.زندگیزاهدانه،اوراازهرنوعبروزاحساساتپیشین

می ممنوع پرخاشگری و تغیر یا هموارهو که جائی تا کرد

بود. شده کلیسا و مدرسه دیگراندر هدفخوبیبرایآزار

اینآزردگیوآمادگیبرایآزردهشدن،دربسیاریازآثاراو

1«تیغلبه»و4«ازاسارتانسان»هایقابلرویتاست.رمان

 کارهایموآمهستند.ترینبرجستهاز

این از وی، منتقدان از شخصیتبسیاری یاکه هایشریر

داستانماندهپس در را اجتماع نمایشنامههای و هایشها

نمی کردهمحکوم انتقاد درکند، نقد، این پاسخ در موآم اند.

 0410سال گفت: ،« که استچرا من درون در تأثیرخطا

ایشانشخصیتاینافرادبرمنبیشازشدتشوکگناهان

«است.

هایداستانازکتابمجموعه2«مقامرسمی»داستانکوتاه

کهنیاز درایناثرموآمهرآنچهرا کوتاهانتخابشدهاست.

بوده،اگرچهباتأنیوآرامش،تنهابهداوریخوانندهگذاشته

است.



 «مقام رسمی»داستان 

پنجاهشانه  باقدیمتوسط،حدوداً ایستبروپهنداشت،

اگرچهاستخوانبندیوهیئتظاهری نشانساله. اشآنرا

ایگلگونکهنهگرمایآفتابونهداد.چاقنبود؛باچهرهنمی

خونسالمو بدهد. تغییر آنرا بود توانسته هوا بدیآبو

ایرنگکهوههایشجاریبود.باموهایزبرقهایدررگزنده

شقیقه در میفقط خاکستری به وها جذاب سبیل به زد.

                                                           
2
- William Somerset Maugham 

3
 -Kent 

4
 -Of Human Bondage 

5
 - The Razor’s Edge 

6
 - An Official Position 

 

کرد.برقکشید،مباهاتمیدقتآنرابرسمیزیبایشکهبه

دیدنش با بود. رنگش آبی چشمان در دلپذیری تاللو و

توانستیدبگوئیدکهزندگیبااوخوبتاکردهاست.ظاهرمی

اونمائیازسرشتوخمیره بدنایقویبا از خودداشتو

داد.آدمقدرتمندشحسیازاعتمادبهنفسبهآدمدستمی

تابلوهایقدی یاد هایشهریانداختکهآدمآلمانیمیمیرا

پرورده نشانناز را قرمزشان لپ همسران با سفید و سرخ

آورندواززندگیوچیزهایهاییکهپولدرمیدهد؛آدممی

.امااوبیوهبود.نامشلوئیسریمایربرندخوبداشتنلذتمی
شماره1 و دوره20121اش همسرش، قتل دلیل به بود.

مارونیدوازده زندانسنلورندو در محکومیتشرا ،0ساله

 گذراند،کهبهدلیلاشتغالفرانسهمیندامتگاهبزرگیدرگینه

وهمچنینبه–موطنش–قبلیدرنیرویپلیسشهرلیون

شغلیرسدلیل مناسب، درمیرفتار بود. بهویواگذارشده

به او متقاضی، نفر دویست حدود میان جالد رسمیعنوان

 انتخابشدهبود.

همهازبههمیندلیلاجازهداشتسبیلزیبایشراکهآن 

مراقبتمی محکومیآن تنها بکشد. رخ به مجازکرد که بود

بهطریقیمیبه فتنشانشغلشبود.همتوانگاینکاربود.

هایخودشرابپوشد.چنین،بهدلیلکارشحقداشتلباس

پوشیدند،محکومینهمگیپیژامهراهراهصورتیوسفیدمی

گردحصیریوچکمه کاله هایزمختیکهتختچوبیوبا

کفشچرمیرویه پایبدونجوراب، با لوئیسریمایر داشت.

می صندلروباز شلوار و پیراهنیخاکیپوشید، کتانآبیبا

دکمه میرنگ. باز را سینهیقه تا وگذاشت پشمالو

زدندرمردآن حالقدم در را وقتیاو نمایانکند. هاشرا

بازیپارکمی چشمانیمهربانبهکودکانیکه با دیدیکه

کردیکند،فکرمینگاهمی-چهسیاهوچهدورگه-کنندمی

مغازه محترمیداکهاحتماالً اوقاتفراغتشلذتر از استکه

 برد.می

هایداشتکهتنهافقطیکامتیازکارینابرایخودشخ

کهاگردرمحوطه چرا بود. بلکهیکنیاز زنداناقامتنبود،

کردندویکروزصبحکرد،محکومینکارشرایکسرهمیمی

شد.درستبودکهخانهجسدشباشکمدریدهشدهپیدامی

                                                           
7 - Louis Remire 

8 - St Laurent de Maroni 
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ایچوبیبودبایکاتاقویکچارطاقیکهچکبود،کلبهکو

می را آشپزخانه کهکار بود باغی دورش تا دور اما کرد،

و انبه و موز درخت باغش در داشت. پرچین اطرافش

داد.باغسبزیجاتیکهمناسبآنآبوهوابود،راپرورشمی

م بود. باغستاننارگیلمحصورشده با بودو حیطروبهدریا

آرامبخشیداشت.حدودپانصدمتربازندانفاصلهداشت،که

عهده به آنجا به رسیدگی بود. راحتی آمد و رفت او برای

می زندگی او با که بود آدمیدستیارش دستیارش قدکرد.

آرواره و چشمانیگود با زمختبود؛ و ولنگار هاییفروبلند،

ابدمحکومشدهبود.بادلیلتجاوزوقتلبهحبسافتادهکهبه

قبلی زندگیمدنی ولیدر بود.هوشنبود خوبی آشپز اش،

دادندوحاالهمباکمکسبزیجاتیکهخودشانپرورشمی

هاجاتازمغازهچینیپولیکهلوئیسریمایربرایخریدادویه

پخت.ایباسیبزمینیوکلممیهایخوشمزهداد،سوپمی

زندانبرایسیصدوشصتوزخانههمراهگوشتبیفکهآشپ

 سال روز حسابمیتأمینپنج همین روی کهکرد. بود ها

لوئیسریمایروقتیفهمیدکهبهیکدستیارجدیدنیازدارد،

نفر دهند. اختیارشقرار در را او کرد رئیسزندانتقاضا از

لوئیس قبلیاعصابشبههمریختهبودوکارشساختهبود.

خ با آنریمایر او کردکه فکر اعدامنده وسواسحکم با قدر

می سناجرا به را او شد. اعصاب ضعف به مبتال تا کرد

بردند.کردند،،جاییکهدیوانگانرامحبوسمی4جوزف

اشبیمارشدهبود.تبباالئیداشتوحاالهمدستیارفعلی

به که بود الزم است. مرگ دم انگار که بود حالشطوری

میبیمار افسوس ریمایر لوئیس شود. فرستاده خورد،ستان

اینخوبیپیداکند.ازشانستوانستدوبارهآشپزبهچوننمی

افتاد،چراکهروزبعد،کاریایناتفاقمیبدبایداینموقعهم

باید پیشداشتندکه می در دردرستانجام ششمرد شد.

آن از نفر دو داشتند. قرار اعدام الجنوبت یکنفرها زایری،

هاازلهستانی،یکیاسپانیائیوتنهادونفرفرانسویبودند.آن

به فرارزندان رودخانه مسیر از و جمعیگریخته دسته طور

کردهبودند.حدوددوازدهماهبادزدی،تجاوزوقتل،وحشت

ندرتجرأت به مردم بودند. مستولیساخته مستعمره بر را

مزرعهمی از که دوبارهکردند نهایت در شوند. دور اشان

حکماعدامبایستی دستگیروهمگیبهاعداممحکومشدند.

شدکهحاالتائیدیهبهابتداتوسطوزارتمستعمراتتائیدمی

کمک بدون ریمایر لوئیس بود. رسیده دستشان

کارهایاینتوانستنمی ضمن در دهد. سامان را کار همه

ان بایستی پیش از هم میزیادی بهجام دالیل،شد. این

                                                           
9
 - St. Joseph 

بی آدم به باشد چنینشرایطیمجبور در که بدشانسیبود

کاریاتکاءکند.رئیسزندانیکیاززندانبانانرادرتازهتجربه

زندانبآن بود. گذاشته او بیناختیار از بقیه مثل هم ها

خوب رفتار دلیل به اما بودند رامحکومین شغل این

کردند.چونهایجداگانهزندگیمیخوابگاهبودندودرگرفته

موردنفرتسایرهاطرفاولیایامورزندانرامیآن گرفتند،

شناسیبود،نگرانزندانیانبودند.لوئیسریمایرکهآدموظیفه

بودمبادافردادرکاراشکالیپیشبیاید.طوریترتیبکاررا

محل به ازظهر بعد روز آن موقت، دستیار که نگهداریداد

گیوتینبیایدتاهمکاردستگاهراکامالًبرایشتوضیحبدهدو

همبگویدکهچهوظایفیبرعهدهخواهدداشت.

نمی استفاده گیوتین از درهرگاه کوچکی اتاق در شد،

جداگآن مخصوص درِ که زندان ازساختمان و داشت های

فآنجاکردند.وقتیاطراشد،ازآننگهداریمیبیرونبازمی

زدمتوجهشدکهمردازقبلمنتظرایستادهاست.مردقدممی

پیژامه راهراهصورتیؤ  درشتهیکل،زشتوخشنیبود.

زندانبآن بهتنداشتولیمثلسایر کالهسفیدزندانرا ها

نمدیبجایکالهحصیریکهزندانیانمعمولیبرسرداشتند،

رویسرشبود.

«برایچیاینجایی؟»

هایشراباالانداخت.دشانهمر

«یهکشاورزوزنشروکشتم»

«قدربرایتبریدند؟هوم،...چه»

«ابد»

میقیافه مگر اما بود، خشن هیچاش چیزیشود از وقت

یکآدم یکزندانبان؛ که بود خودشدیده او مطمئنبود.

درشتهیکلوقوی،موقعانجاماعدامغشکردهومردهبود.

کنمی حملهخواست دچار نامناسب زمان در دستیارش ه

دوستآن لبخند شود. درعصبی انگشت با و زد او به های

ایراکهپشتآنگیوتینقرارداشتنشانشداد.بسته

می» هراینهمیهنوعکاره. وضعبدیه. دونی،ششنفرند.

«چیزودترتمومشهبهتره!

م،ازهیچچییدهجادایناوه،نگراننباش!بعدِچیزائیکه»

«اینهکهبرامفرقیباکندنسرمرغنداره.ترسم.منظورمنمی

لوئیسریمایرقفلدررابازکردوبهداخلرفت.دستیارش

درآناتاقکوچککه ازیکتربزرگهمبدنبالشواردشد.

می نظر به گیوتینهمهسلولنبود، که گرفتهرسید را فضا

 شیطانی و شوم و ریمایرآناست لوئیس است. جاایستاده

دیدکهزدنآرامیصداینفس برگرداندو رویشرا شنید، را

است. زده زل دستگاه به زده وحشت چشمانی با زندانبان
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محکومینبهآندچاررنگشازبیماریوتبوانگل،کههمه

بود. شدتوحشتپریده رنگشاز حاال اما بود، زرد بودند،

یخندید.جالدباخوشدل

«آره؟تاحاالندیدهبودی؟چیزیروبهیادتمی»

«وقت!نه،هیچ»

لوئیسریمایرازتهگلوخندید.

شروبرادیدهبودیکهحاالزندهنبودیتابتونیقصهآگه»

«طوریاززیرشدررفتی؟کسیتعریفبکنی.چه

می» گرسنگی از یهداشتم کردم التماس بهشون مردم.

بهچیزیبدندب اما هاشونوولکردنطرفم.جاشسگخورم،

کشتم هم رفتمن وکیلم اما شدم، محکوم اعدام به شون.

«پاریسوازرئیسجمهوربرامتخفیفگرفت.

چشم برق از رضایتش که ریمایر بود،لوئیس پیدا هایش

«شهانکارکردکهزندهبودنازمردنبهترهنمی»گفت:

درحا داشت.لآمادگیکاملنگاهمیاوهمیشهگیوتینرا

ایبودجورچوبمحلیمثلماهونقهوهچوبش،ازجنسیک

زیادیقطعاتبرنجی مقدار بود. برقانداختهشده کهکامالً

نیزداشتکهلوئیسریمایرازاینکهمثلظروفنقرههمیشه

می خود به بودند، براق و لبهتمیز انگاربالید. درست تیغه

زد.کارگاهبیرونآمدهباشد،برقمیهمینحاالاز

ببیندکههمهچیزدرستعملمی کند،نهتنهاالزمبود

بایدنشانمی قسمتیازبلکهبهدستیارهمعملکردآنرا داد.

افتادنوظیفه فرو بار هر پساز دستیاراینبودکهطنابرا

برای محکمکند. باالبکشدو دوباره بایستیتیغه، ازاینکار

رفت.یکنردبانکوتاهباالمی

بااحساسرضایتیکاستادکارماهرکهکارشراازالفتا

توضیح را جزئیاتالزم ریمایر است، یادآورییبلد از داد.

استادآن لذتنبوغ کامالً بود، دستگاه کاراین در که های

بهتختهاهرممیمی مردمحکومرا چیزیشبیهبرد. بستند،

هرفکهبایکمکانیسمسادهروبهپائینوجلوبهیکتخت

طوریحرکتمی قرارکرد تیغه راحتیزیر به گردنمرد که

موزآوردهبودکهبگیرد.استادکارخبره،باخودشیکخوشه

نمی زندانبان موقع آن داشت. طول فوت پنج دانستحدود

اماحاالداشتمی دستهچرا. هممحفهمید. یطوموزتقریباً

به بود. انسان گردن به شبیه قوامش راههم خاطر همین

مناسبیبودکهنهتنهابهنوآموزخود،کارکرددستگاهرانشان

چیز همه از کار، اجرای زمان از قبل خودش بلکه دهد

اطمینانحاصلکند.

خوشه جایمخصوصگذاشت.لوئیسریمایر سر را موز

تیغهباسرعتزیادوصدایبنگچاقومانندراآزادکرد.تیغه

بسته اهرم تخته به مرد زمانیکه از افتاد. پائین به بلندی

زمانمی ثانیه سی تنها شود قطع سرش که زمانی تا شد

گرفتوهامیافتاد.جالدآنراازگوشبرد.سردرسبدمیمی

بهکسانیکهموظفبودندمراسماعدامراتماشاکنند،نشان

بهنام»راند:کلماتتشریفاتیمراسمرانیزبرزبانمیداد.می

شد. فرانسهعدالتاجرا به01«مردم را سر داخلسپسدوباره

انداخت.سبدمی

هرباربدنیکیبایستیازتخته باششاجرا، صبح، فردا

اهرمبازوباسرشرویتختروانگذاشتهشودوسپسنفر

آن بهبعدیآمادهگردد. را آورند.ترتیبگناهکاریباالمیها

میآن اعدام اول است، گناهکار همه از کمتر ازکه تا شود

وحشتدیدنمرگِهمراهانخوددرامانبماند.

بایدمراقبباشیمکههر»لوئیسریمایرباشوخطبعیگفت

رستاخیز روز وگرنه، بشه. خودشهمراه بدن با درست سر

«شه.همهچیزقاطیمی

طنابراکهدستیار،محکمکردندوبارهطمینانازاینبرایا

تیغه بار سه گذاشتدو باشد، گرفته یاد پائینخوب چاقو

بیافتد.بعدوسائلمخصوصپاککردنراازقفسهبرداشتو

چهحتییک اگر کند. تمیز خواستقطعاتبرنجیرا او از

به نداشت. ضرری آن انداختن برق اما نبود آن خشروی

دیوارتکیهدادوبیخیالشروعبهکشیدنسیگارکرد.

تا را دستیار لوئیسریمایر، و مرتبشد چیز همه نهایتاً

اتاق از نیمهشببایستیگیوتینرا نیمهشبمرخصکرد.

کردند.همیشهدوبارهحیاطزندانبرپامیخارجودرمحوطه

ک دستگاه کردن برپا میمیمرتبو داشت. تیکبایسکار

ساعتقبلازسپیدهصبح،کهزماناجرایاعدامبوددستگاه

راهاشبهآمادهباشد.لوئیسریمایرسالنهسالنهبهطرفکلبه

افتاد.ظهرگذشتهبودواوجگرمابود.درمسیربازندانیانیکه

می زندانباز اجباریبه کار آناز کرد. برخورد باگشتند، ها

حیک زبانی زیر میدیگر بهرف راجع که زد حدس زدند.

اوست،برخیسرشانپائینبود،دوسهنفربهاونگاهیازسر

ته لوئیسریمایر، یکیرویزمینتفکرد. انداختندو تنفر

آن به تمسخرانگیزی نگاه لب، بر احساسسیگار به کرد. ها

اعتنابود.برایشمهمراهباوحشتآنانازخودشبیتنفرهم

آنانکلمهنبودک از اوحرفنمیهحتییکنفر ازایبا زد.

کههریکازآناناگرفرصتیپیشبیاید،باکمالمیلفکراین

کرد، خواهند شکمشفرو در را آنچاقو کرد. راحیرت ها

میبی حقیر مینهایت او البته خودشدانست. از توانست

آن از کدام هر مثل کند. ازمراقبت بود بلد خوب چاقوها
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اطمینانداشت. توانائیخودشنیز قدرتو از کند، استفاده

شناختندمحکومین،آنانیراکهقراربودفردااعدامشوند،می

آرام نا و عصبی اعدامی، مراسم هر از قبل همیشه مثل و

می کار سر خلق کج عبوسو زندانبآنبودند. همرفتند. ها

وهشیارباشند.مجبوربودندبیشازحدمعمولمراقب

شدباخودگفتلوئیسریمایردرحالیکهواردحیاطمی

«شن.وقتیکارتمومشه،دوبارهروبراهمی»

بانخوتورضایتسگ پارسکردند. هاوقتیاوواردشد،

هاگوشکرد.حاالکهدستیارشمریضشدهبود،بهغرشآن

می تنها خانه در حمایباید با ازاینکه و سگتماند دو این

شب ناراحتنبود. رگهزندگیکند، محوطهوحشیدو در ها

جاکمینخواستآنباغستاننارگیلولبودندواگرکسیمی

می آگاه را او میکند، هرکردند. گلوی که بود مطمئن شد

کهبخواهدبهآنغریبه میایرا پاره نزدیکشود، کردند.جا

چنینسگ او قبلاز نفر نشدههااگر کارشتمام ئیداشت،

بود.

بود کار دراین دوسال مدت فقط او، از قبل جالدِ مرد

کهیکروزناپدیدشد.مسئولینفکرکردندکهفرارکردهتااین

دانستندکهمقداریپولجمعکردهوخیلیاحتمالاست.می

بهداشتکهباناخداییکیازکشتی قرارگذاشتهتااورا ها

ببر رئیسبرزیل به بار سه دو بود. ریخته اعصابشبهم ند.

اوزندانمراجعهکردهوگفتهبودهکهمی بکشند. ترسداورا

رئیس کشت. خواهند را او محکومین که بود شده متقاعد

زندانکامالًمطمئنبودکهترساوموردینداردوتوجهیبه

امازمانیکهزندانبانحرف اوراهایشنکردهبود، هیچجاها

و ریسکفرار نتیجهگرفتکهازشدتترسنهایتاً نیافتند،

زندگی به را زندان به برگرداندن دوباره و دستگیریمجدد

همراهباخطرکشتهشدنباچاقوییکیازمحکومینترجیح

هایکاردادهاست.حدودسههفتهبعد،زندانبانیکیازگروه

الشخوردوریکدرختدرجنگلمتوجهازدحامتعدادزیادی

اوروگوئهمی الشخور به معروف الشخورها، این ای،شود.

پرندگانبزرگسیاهرنگیهستندکهمنظرهترسناکیدارندو

بازارچه بر و محکومینسنلورنمیدور الشه از و چرخند

می رها آنجا که شده میآزاده تغذیه سرعتشود، به کنند.

هایتمیزومرتبشهرخیابانازایندرختبهآندرختدر

می میپرواز پرواز زندان حیاط در وقتی بهکنند. کنند،

شودکهاگربهطرفجنگلفرارکنند،محکومینیادآوریمی

استخوان تنها و است تمام توسطکارشان که اینهایشان

آن خواهدشد. پیدا پاکشده، کننده باموجوداتمنزجر ها

جنگیدندکهزندانبانتجیغزدهومیدوردرخچنانازدحامی

گزارش بایستیچیزغریبیوجودداشتهباشد. فکرکردآنجا

آن برایبازدیدفرستاد. را یکگروه فرمانده، جسدکردو ها

وقتی کردندو کهبهشاخهدرختآویزانبودپیدا مردیرا

طورگفتهشدطنابراپارهکردندفهمیدندکهجالداست.این

پشتشبودکهکه جایچاقودر اما استو خودکشیکرده

کههنوززندهبوده،داداولضربهخوردهودرحالینشانمی

بهجنگلآوردهودارزدهشدهاست.

ازاین ریمایر بیایدلوئیس پیش برایش مواردی چنین که

مینمی گرفتهترسید. چطور را قبلی نفر که کاردانست اند.

محکومیتبهققوانینفرانسه،وقتیدورهمحکومیننبود.طب

یابد،بایدبههمانمدتنیزیکمحکومپایانمیاعمالشاقه

ایکهبرایاقامتدرمستعمرهبماند.اوآزاداستاماازنقطه

می شرایطویژه در نبایدخارجشود. شده، تواندبرایشمقرر

اندبرایتوتوصیهنامهدریافتکندواگرسختکارکند،می

خودیکزندگیبخورنمیرهمفراهمکند.اماپسازسالیان

طوالنیکارطاقتفرساکهطیآنتمامقدرتبدنیونیروی

هابهواسطهانواعتبوانگلوامثالهمتحلیلرفته،فکریآن

کارگریدائمبهدردنمی اغلببرایکارسختو لذا خورند.

شده آزاد سرقت، گدائی، با داخلها به پول و توتون قاچاق

هایبخارکهماهیدوسهزندانوتخلیهوبارگیریبارکشتی

می اسکله به زندگیمیبار وسیلهآمدند، به همسرٔ  کردند.

ها،سلفلوئیسریمایرراازکارپائینیکیازهمینآزادشده

هم جالد بود. زیبایی و جوان پوست، رنگین زن کشیدند.

تنو بود اومردی با راه در بار چند زن مزاج. دموی و مند

روئینگاهشکردهبود.برخوردکردهونظراوراجلبوباپر

دیدهبوداماجرأتیکیدوروزبعدهمزنرادرپارکعمومی

نکردهبودبااوصحبتکند.فقطچشمکیزدهبودو،زنهم

باغستانبهاولبخندزدهبود.یکروزعصرزنرادیدهکهدر

می راه او حیاطِ دور برهانارگیل و دور آن هم کسی رفته.

ایبیشترردنبوده.مردبااوسرصحبترابازکرده،چندکلمه

جابااوکهمباداکسیاوراآنوبدلنکردهبودندکهزنازاین

رود.اینبازیچندبارتکرارکندومیدیدهباشد،وحشتمی

شود.زنآتشاوراتندراصالًبدگماننمیشودتامرددیگمی

بهدادنهدایایکوچکیمیمی مجبور را او آخرکندو کند.

گذارندکهشبیزنبهحیاطاوبیاید.یککشتیسرقرارمی

دیروقتسرکار شوهرزنتا بودوقاعدتاً بهلنگرگاهآمده

می برویشباز را در شبمرد دبود. برای زن اما اخلکند،

رسیدهوزنمثالًشدنمرددمی ماند.خالصهزمانعملفرا

توانستهتصمیمبگیرد.بهمحضاینکهمردپاراازحیاطنمی
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بهبیرونمی را او تا درگذارد دسته تا چاقوئی داخلبیاورد،

رود.پشتشفرومی

 گفت: لب زیر حقشبود»لوئیسریمایر چه آن احمق،

بایدبویم شنید.آخازغرورهمیشگیوشرامیسرشآمد،

«آدمیزاد!

نوبه زنبه کاریبا او بهخودش، نداشت. همانها هاخاطر

بودکهخودشرادرشرایطیکهحاالداشتدچارکردهبود.

ها؛بغیرازاین،حتیآنموقعهم،خاطریکیازآنحداقلبه

زندگیهستن چیزهایدیگریهمدر دخیلیشهوتراننبود.

آدمحواسشجمعباشد، اگر سالخاصی، سنو از بعد که

کنند.اوهمیشهماهیگیربزرگوماهریتوجهشراجلبمی

خانه در روزها، آن اینبود. از قبل فرانسه بهاشدر اینکه

گشت،قالباینکهازکاربرمیبدشانسیدچارشود،بهمحض

ماهیگیری نخ میو بر را رودخاناش به و 00رونههداشت

گرفت.هرروزصبح،تاوقتیرفت.حاالهمخیلیماهیمیمی

شود، داغ صخرهآفتاب طوریمحبوبشمیروی و نشست

میبرنامه بهریزی که رئیسزندانکرد خانه برای که قدری

هاراکافیباشد،ماهیبگیرد.زنرئیسزندانارزشاینماهی

بهاوگفت،چانهمیدانستولیبرایقیمتیکهاومیمی زد.

چانهبه نمیخاطر خرده میزدن هم زن کهگرفت، دانست

دریافت زندانیموظفاستهرمقداریکهپولبهاوبدهند،

آنچهالزم از یکپنیبیشتر استکه خیلیاحمقانه کندو

دادکهخرجتوتونوهرحالآنقدریپولمیاست،بپردازد.به

کهالزمداشتبپردازد.رموسایرچیزهائیرا

امروزعصرمی طعمهاما برایخودشماهیبگیرد. رفتتا

راباقالبازچارطاقیبرداشتورویصخرهمستقرشد.هیچ

ایکهخودتبگیریخوشمزهنیست؛ایبهاندازهماهیماهی

دانستکهکدامماهیبرایخوردنخوباستوواوهممی

بی و سفت گوشتش کدام آبمزه در دوباره باید و است

شود.یکنوعبودکهوقتیباروغنزیتونواقعیسرخانداخته

ازمی پنجدقیقه هنوز ماهیبود. خوشمزگیشاه به کردی،

وقتینشستنشنگذشتهبودکهشناورشناکهانتکانخورد،

کهدعایشمستجابشدهباشد،یکیازنخراکشید،مثلاین

انخورد.اورابیرونکشیدوسرشراهاسرشتکهمانماهی

با دوبارهزد. طعمهرا محکمبهسنگکوبیدوکنارگذاشت.

شدکهبراییکمردایفراهممیهاشامحسابیچهارتاازآن

چیزیمهم هر بهاز سختشبانه شروعکارِ قبلاز است. تر

وقت صبح فردا داشت. احتیاج مقوی دلچسبو یکغذای

کهنمی همهکرد از اول باید مراسم، از بعد ماهیگیریکند.
                                                           

11 - Rhone 

شدوتازهیکعالمتمیزکارینیزدرسکویاعدامبرچیدهمی

شد.آخرینبارسرپیشبود.تویاینکارهمهجاخونیمی

شلوارشآن هیچکاریجزکار، خونشدکه چنانغرقدر

هایتوانستبکند.همچنینتمامقسمتدورانداختنآننمی

شدند.تیغهبایددوبارهسنگزدهبرنجیبایددوبارهپولیشمی

نیمهکارهمی اوهممردینبودکهکارشرا تیزشود. شدتا

اشبود.ارزشداشتکهچندانجامدهد.اماحاالفعالًگرسنه

صبحبرای و جایخنکیبگذارد در و بگیرد ماهیاضافه تا

یکخودشصبحانه تااساسیترتیبدهد. دو فنجانقهوه،

یکتکهماهیتازه بعدشتخممرغو سرخشدهخوببود.

هم،بعدازیکشبسرپابودنودلواپسیازوجوددستیاری

بی بازار،چنین آشفته آن تمیزکاری کارهای و تجربه

خودشمیمی خدا دانستکهحقشتوانستحسابیبخوابد.

است.

بودوازدو ایسبزوپررجزیرهدرمقابلشخلیجگسترده

می دیده آرامیدرخت دلچسب ظهر از بعد درونشد. بود.

بی آرامشبود. از سرشار ماهیگیر نگاهوجود شناور به اعتنا

وضعیت کنی، خودشگفتاگردرستبخواهینگاه با کرد.

منظورشمحکومینتوانستصددرجهازاینبدترباشد؛می

چندصدیاردیاورویسرزنداندرمحکومینیکهدربود،

آن بعضیاز بودند. ریخته آنهم برگشتبهچنانشیفتهها

او زندگی اما بودند. شده مالیخولیا دچار که بودند فرانسه

توانستماهیبگیرد،راضیبود.فلسفهداشت.تازمانیکهمی

یا باشد جنوب دریای در شناورش که بود مهم مگر حاال

رونه؟رودخانه

ارشبهگذشتهرفت.همسرشزنغیرقابلتحملیبودافک

کههمیشهتمیزبودووازکشتنشپشیماننبود.بهدلیلاین

تصورکردهبودکهبهاوعالقمندهایشیکمیلباس پوشید،

کردشدهاست.رفتارشخانمانهوقابلاحترامبود.تعجبنمی

یلیزودبهاودید.زنخاگراوخودراازیکپلیسواالترمی

اینیستووقتیبیشتربااوگرمگرفت،فهماندهبودکهافاده

آنمردهایینبود-دیدکههیچتکبریندارد خودشهماز

می فکر شیرینکه را پیروزی مقابل، مقاومتطرف ترکنند

کند.اودوستداشتوقتیاورابرایشامبهیکرستورانمی

تردرخیابانتماشاکنند.دختریبرد،همهویراباآندخمی

تواننددانستکهدرکدامرستورانمیزیرکومقتصدبود.می

 و همترینارزانبهترین خودش مقام کنند. پیدا را غذا

توانستنیازخودشرابااینکهمیحسادتبرانگیزبود.ازاین

کمبرآوردهکند،رضایتداشت.وقتیدخترگفتکهٔ  هزینه

 بهبزودی کامالً آورد؛ دنیا به است ممکن نظرشکودکی
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خوبی حقوق کنند. ازدواج بایستی دیگر که بود طبیعی

گرفتووقتآنبودکهجاییبرایخودشداشتهباشد.می

این از پانسیوناغلب در رستورانکه و میها غذا خورد،ها

برایخودشخانهداشته ناراحتبودومنتظرفرصتیبودتا

 بچهباشد موضوع شدکه معلوم بعد غذایخانگیبخورد. و

فقطیکاشتباهبوده،امالوئیسریمایرآدمخوشطینتیبود

 علیه اینمسأله از "و "آدل
مثلبقیه01 اما نکرد. استفاده

آندوشیزه همسرشبا فهمیدکه بعدها سابقخیلیمردها

کردفرقدارد.خیلیحسودوتمامیتخواهبود.زنشفکرمی

برایگردشبیرونکهبه بایداورا جایرفتنبهماهیگیری،

موقعمی او اما بود. مند گله همیشه هم موضوع ازاین برد.

کافهبرگشتازسرخدمتبایدبهکافهمی بودرفت. ایآنجا

آن با مردهاییکه و ماهیگیرها مشترکاتزیادیکهسایر ها

می مالقات را بسیاداشت برایش کهکرد. بود خوشایندتر ر

بهآنجابرودوبعدازدوسهلیوانآبجو؛عصرها،وقتآزادش،

این تا بگذراند وقت بازی ورق همسرشبا نزد خانه در که

و خوشگذرانی علیرغم کرد. نارضایتی به زنششروع بماند.

می عصبانی زود خیلی ریمایر لوئیس بودن، شد.اجتماعی

بر و بود زیاد لیون دادنجمعیت نشان بدون اوقات خی

توانستیاوضاعراادارهکنی.وقتیزنشسرسختیوجبرنمی

کرد، آزار و اذیت به فروشروع برای دیگری راه او طبیعتاً

حرفه راه بجز غائله زنشاینشاندن حاالدیگر نبود. بلد اش

بود،می عاقلی زن اگر دارد. سنگینی دستهای که فهمید

بهگرفبایستیدرسمی او لذا نبود. معقول اصالً زن اما ت.

انجاممی داد،کهزنشهمبادفعاتتنبیهاتاصالحیالزمرا

زدن همسایهجیغ نزد بدگوئی و میها انتقام او از گرفت.ها

ساختمانیآن پنجم طبقه در اتاقه دو آپارتمان یک در ها

آنزنبهکردند،چقدرمردبیبزرگزندگیمی شعوریبود.

میم راردم شوهرشاو یکروز استکه مطمئن گفتکه

کشد.درحالیکهاصالًمردیبهخوشخلقیلوئیسریمایرمی

نمی سرزنشگیر کافه در ولخرجی برای را او زنش آمد.

متهمشمیمی و برایزناندیگرخرجمیکرد که کند.کرد

او، مقام در کسی برای پیشفرصتالبته بیگاه و گاه هایی

کردوراحتآمدواوهممثلبقیهمردهاازآناستفادهمییم

می کردنپول مهمان برای که خرجی قید در اصالً او داد.

کرد،نبود.اگردختریهمکهبااودوستاندرکافهمیٔ  همه

هائیخواست،اوازآنبودمثالًازاویککالهتازهیاجورابمی

آن به که زنشنبود بگوید. نه ازمیها خیلیکمتر که دید

می او از برایشخرجمیپولیکه رادزد، او تالشکرد کند.
                                                           

12 - Adele 

کند،پسبدهد.ووادارسازدتاحسابهرپنیخرجیکهمی

پول گفتکه بیخیالی با زنشوقتی ریخته، دور هایشرا

زبانشتلخ سوهانبسیاربرآشفت. واقعاً صدایشدیگر ترشد.

بااودرحالکشمکشبود.هموارهعلیهاوروحبود.تماموقت

می ریمایرحرف لوئیس بودند. شده گربه و سگ مثل زد.

دوستانشمی به داردهمیشه وحشتناکی زن چه که گفت

دهواین نمیکه ازدواج او ایکاشبا که کرده آرزو بار کرد.ها

میهاوقتبعضی آنفلوآنزایمسریهماضافه از اگر که کرد

دشاوراخواهدکشت.نمیرد،خو

امااینواقعیتها،فقطبرایژستگرفتنبود،اینصحبت

همسایه به هم زنش میکه که بود گفته روزها یک داند

می را بود.شوهرشاو بهسنتلورنکشانده کارشرا کشد،

درزندان ساله چهار سه یکمحکومیت راحت خیلی وگرنه

بریدند.فرانسهبرایشمی

اگرارآنپایانک هادریکروزگرمتابستانیرخدادهبود.

پیشمی خیلیکم ولیآنچه بود.آمد، خیلیعصبانی روز

شده خشمگین اعتصابکنندگان و بود جریان در اعتصابی

دستگیرکندکه بودکهتعدادیرا پلیسمجبورشده بودند.

نمیآن کار این به تن خوش زبان به هم لوئیسها دادند.

بیری طیروز و بود فکشخورده به محکم یکضربه مایر

پلیس باتونشبرایبردندستگیرشدگانبهپاسگاه از محابا

کاریبسیارخسته بود. پایاناستفادهکرده بعداز بود. کننده

آمد. خانه به یونیفرم از شدن خالص برای کارش، نوبت

بامی و خورده یکلیوانآبجو و برود کافه ورقخواستبه

می فکشدرد ببرد. اوقاتشلذت از زنشهمانبازی کرد.

موقعرابرایپولخواستنانتخابکردووقتیاوگفتپولی

گفتهبودیک شروعکرد. را سردعوا دوباره نداردکهبدهد،

خرجیخانه، و ولیبرایاو برود کافه به که عالمپولدارد

گفتکهخفهشمی او به مرد ندارم. اینگوید شروعود، طور

شد.زنجلویدرایستادوقسمخوردکهتابهاوپولندهد،

نخواهدگذاشتکهازدرردشود.مردیکقدمجلورفتواز

اسلحه زن شود. رد راه سر از که خواست سازمانیٔ  او

بیرون تنش، از یونیفرم آوردن در هنگام او که شوهرشرا

 کرد تهدید برداشتو بود، بردارد،گذاشته یکقدم اگر که

مجرمانخطرناکشلیکمی کهعادتبهدرگیریبا او کند.

بودندکه زبانزنخارجنشده کاملاز کلماتهنوز داشت،

جیغبه زن دستشقاپید. از را اسلحه و کرد طرفشحمله

کشیدومحکمبهصورتشزد.درستبهفکشکهخیلیهم

می تنفدرد و عصبانیت درد، از اوکرد. به بود، شده کور ر،

برای افتاد. زمین روی او و کرد شلیک دوبار کرد، شلیک
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بهلحظه نظرایایستادوبهپیکرشخیرهشد.گیجشدهبود.

اومی به ناپذیری احساسرضایتوصف ابتدا مرده. که آمد

این مثل گوشکرد. هیچدستداد. راکه کسصدایگلوله

همسایه بایستی بود. جاینشنیده باشند. بیرون ها

دادکهلباسخوشوقتیبود.چونآنقدریبهاووقتمیکمی

یونیفرمخودرادوبارهبپوشد،بیرونبرودودرراپشتسرش

پنجدقیقه جیببگذارد. در را کلید و کافهقفلکند  ایدر

پاسگاه سپسبه بخورد. آبجو یکلیوان تا محبوبشایستاد

 تازه آنپلیسبازگشتکه مشکالت بدلیل بود. ترکگفته

لوئیسریمایربهاتاقشرفتو روز،هنوزسربازرسآنجابود.

آنچهرخدادهبودبرایشتعریفکرد.شبرادرهمانسلولی

بهسربردکهاعتصابکنندگانیراکهاخیراًدستگیرکردهبود،

لحظه آن در بودند. موقعیتنگهداشته از کننده، ناراحت

آمیزیکهپیشآمدهبود،یکهخورد.استهزا

برایلوئیسریمایرمکرراًشرایطیپیشآمدهبودکهبعنوان

هایجنائیدردادگاهحضوریابد.خوبشاهدپلیسدرپرونده

دانستکهرفقاییکنفرچقدرمشتاقهستندوقتیکهمی

است ممکن که اطالعاتی هر بیاید، پیش مشکلی برایش

کهها،هنگامیند،بهدادگاهبدهند.آنوقتایبهویبزصدمه

ترینمدارکمحکومیترادیدبهتریندوستانمتهم،مهممی

کرد.تفاوتیبهقضیهنگاهمیدهند؛باحیرتوبیارائهمی

خودشبهدادگاهاش،وقتیپروندهکاریاماعلیرغمتجربه

ازاین احبمدارکوشواهدتوسطصشنیدکلیهکهمیآمد،

رفتومردانیکهسالیانهمهبهآنجامیکوچکیکهآنکافه

می بازی ورق و ماهیگیری هم با بود همسال با و کردند

می میمشروب ارائه نظرنوشیدند، به کرد. حیرت باز شود؛

کلمهمی هر که ازرسید زمانی هر در توجهی بی با که ای

کردهکهاززنشمیایاند.هرشکوهدهانشدررفتهراقاپیده

اندکردهبهاینمعناگرفتهواورادرمواقعمختلفمسخرهمی

دانستزد.میهرحالیکروزیدستبهاینکارمیکهاوبه

هاراجدی،آنهایشحرفها،موقعشنیدنکههیچکدامازآن

دستشمی اگر حاال واقعاً بودند. قدرتشرانگرفته و رسید

رسید.فکرکرداوکههیچوقتانرامیشداشت،حسابهمه

که وقتی بود! نداده نشان خساست کردن خرج پول در

دیدیکردی،میهارادرجایگاهشهودگوشمیهایآنحرف

می دست بهشان عمیقی رضایت چه وقتیکه دهد

ایبزند،ازجزئیاتراکهممکناستبهاوصدمهترینکوچک

ازآنچهقلمنمی فکرمیاندازند. اتفاقافتاد، کردیدردادگاه

بار،افراطی،کهچهمردبدیاست.بداخالق،بارفتارخشونت

البتهاوکهآن خیلیمعمولی،خوشهرزهوفاسد. طورنبود.

سهل میاخالقو برخورد او با اگر کسیکه بود، کردی،گیر

کردشماردشوید.درستاستکهلیوانآبجواولتعارفمی

 دخترهایو که است درست داشت، دوست را ورق بازی

هاعیببود؟وقتیبهخوشگلرادوستداشت،ولیمگهاین

کدامیکاز مگر که شگفتبود در کرد، نگاه هیئتمنصفه

مرتکبآن هابهترازاوهستند؟تازهاگرهمه،خطاهایاورا

این نهایتاز در بدینترتیب، باشند! آنجمالتنشده با که

ها،اورابهحبسبااعمالشاقهمحکومسنگینواحمقانه،آن

بود، قانون مرد و پلیس افسر خودش نشد. آزرده کردند،

شود.می تنبیه که درستبود و دانستجرمیمرتکبشده

ولیاوجانینبود،بلکهقربانییکبدبیاریوحادثهشدهبود.

محوطه در مارونی، دو لورن سنت ٔ  در علیرغمزندان،

زشت کاله و راه راه سفید و صورتی فرم لباس پوشیدن

و است پلیس یک هنوز که نکرد فراموش او حصیری،

آن بهمصاحبتبا هموارهمحکومینیکهحاالمجبور هاست،

بوده او طبیعی آندشمنان حقیراند. نداشتو دوست را ها

میمی که آنجا تا آنشمرد. از میتوانست دوری ها ازکرد.

شناختشان.ترسیدوخیلیخوبمیهانمیآن

نشان و داشت خود با چاقوئی همیشه بقیه، مثل هم او

کسیدادکهآمادهمی دوستنداشتبا ازآناست. استفاده

دادکهمزاحمششود.قاطیشودوبهکسیهماجازهنمی

رئیسپلیسلیوناورادوستداشت.شخصیتاودردوره

یسمثالزدنیبود.مدارکیکههمراهبازندانیخدمتدرپل

نشانازرفتارخوباوداشت.می دانستمقاماتدوستبود،

آغوشبازو با دارندزندانیمزاحمتایجادنکندوشرایطرا

ایبرایخودشپیداکرد،خیلیرویخوشبپذیرد.کارساده

زودیکسلولاختصاصیگرفتوخودراازشرایطوحشتناک

هاهایجنسیخوابگاهزندانرهاند.بازندانبانوبیبندوباری

آن بیشتر آمد. کنار جوانکخوب وها بودند محجوبی های

پلیسبوده،بیشترمثلیکهمکاروقتیمی فهمیدندکهقبالً

رئیسزندانبهاواعتمادبهاونگاهمی یکمحکوم. کردندتا

دف یکیاز شغلخدمتکاریدر اهداداشتو او زندانبه اتر

می زندان در آزادیکاملشد. از موارد دیگر در اما خوابید،

بردهایرئیسراهرروزصبحبهمدرسهمیبرخورداربود.بچه

برمی ساعتدرسدوباره پایان در اسبابو برایشان گرداند.

دررفتنبهبازارهمراهیوبازیمی همسررئیسرا ساخت.

حمل بهمیخریدهایشرا راجع او با طوالنی ساعات کرد.

اعضایآنخانوادهاساسومهمالتحرفمیشایعاتبی زد.

اشرادوستدوستشداشتند.رفتارراحتولبخندسرخوشانه
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زندگیباردیگر مرداهلعملوقابلاعتمادیبود. داشتند.

قابلتحملشدهبود.

مهلکیربهض.منتقلشد01کائناماسهسالبعد،رئیسبه

او و بود خالیشده اوانهمشغلجالد همان درست، بود.

نامزدکرد.حاالنیزیکباردیگربهخدمتدولتدر خودرا

یکمقامرسمی بود. اگرچهپٌستیخواروکوچکآمده بود.

لباسفرم نبود مجبور دیگر بود. واقعی یکسمت اما بود،

می بپوشد. سزندانرا و بلندکند.توانستموها را بیلخود

نگاهش انزجار و وحشت با محکومین که نبود برایشمهم

ها!طوریخیالکنند.تفالههااینکنند.بگذارآنمی

بریده سر میٔ  وقتی بر سبد از را ازمحکومی و داشت

میهایشگوش باال را رسمیآن کلمات و تشریفاتیگرفت

«Au nom du people francias justice est faite»

زبانمی بر عرضهمیراند،را برایقانونجمهوریرا او کرد.

اجرایقانونودستورات،آمادهایستادهبود.محافظجامعهدر

مقابلجنایاتبیرحمانهوتبهکارانشروربود.

پولیکهصدفرانکدریافتمیبرایهراعدامیک کردکهبا

زندگیخوشایندوراحتداد،زنفرمانداربرایماهیبهاومی

روی که هم حاال بود. آورده فراهم برایش تجملی بدون و

صخرهدرآرامششامگاهینشستهبود،فکرشمشغولبودکه

آوردچکارکند.باپولیکهفردادرمی

زدند.نخراازآببیرونآوردوسرهانوکیمیگهگاهماهی

طعمه کاتازهٔ  قالب، اینکار مکانیکیانجامایقرارداد. مالً

اشرامخدوشنکرد.ششصدفرانک،مبلغشدوجریانفکری

نمی هرچهکهدرقابلتوجهیبود. آنچکارکند. دانستبا

خواست،فراهمبود.مقدارمناسبیکاالوکوچکشمیٔ  خانه

مشروب که او برایکسیمثل رٌم یکعالم خوارخوراکیو

هایشهمیالزمنداشت؛لباسماهیگیرٔ  اینبود.قرقرهحرفه

می تنها بودند. کافی و پولخوب گوشهبایست یک را ها

درختٔ  نگهدارد.قبالًهمیکمقدارتویزمینِنزدیکریشه

کرده پنهان انبه اگر که کرد فکر این به وقتی "آدل"بود.

هایشگردکند،چگونهچشمدیدکهحاالاوپساندازمیمی

خندهمی تسالیاشگشود، او اینبرایروح کرد فکر رفت.

انداز پس شود، آزاد که زمانی برای بود. خواهد خاطری

بسیارسختیبرایهرمحکومخواهد،لحظهکرد.آنموقعمی

،سقفیباالیسراندبودههمهمدتکهدرزندانبود.بعدازآن

برایخوردنداشته غذایی باو چه؟ شوند وقتیآزاد اما اند.

بایدآن چطور و کجا مستعمره، اقامتاجباریدر سال همه

گویند:باتمامشدنهایکچیزمیآنبروندپیکارشان؟همه

                                                           
13 - Cayenne 

محکومیتواقعیشروعمی داخلزندان، پیدادوره کار شود.

ایشاناعتمادندارند.پیمانکارانهمنخواهندکرد.کارفرماهابه

اینبه زنددلیل زندان، مسئولین باکه را اجباری کار انیانِ

می اختیارشان در رقابت قابل غیر بهقیمتی کاری گذارند،

کنند.هاواگذارنمیآن

خوابیدندوروبازمیبازارِمحوطههاوناهادرخیابآزادشده

ارتشمی به بیگاری برایبرای ارتشهم در ولی پیوستند.

آناین به چیزی کارکه سخت باید بدهند، ومیها کردند

آن هم جانهمیشه فرامین اجرای به مجبور را فرساها

کهبهزندانِامنخویشبازکردند.گاهیتنهابهخاطراینمی

شدند.گردند،مرتکبجرمیمی

نمی ریمایر سرمایهلوئیس کند. ریسک کافیٔ  خواست

می قادرجمع باید بیاندازد. راه کاری خودش برای تا کرد

ایبازکند.اوائلاقامتکندوکافهکائنخوبیدرهشدکهبمی

به مردم برایآمدندودلدلیلایناحتماالً بوده، جالد او که

پیش بر بفروشد، خوب مشروب اگر اما بود. داوریخواهند

باخوشطبعیوسرخلقیآن غلبهخواهدکردو بااش؛ها و

دتاًبایستیدراینایکهدراجرایاوامردیگراندارد،قاعتجربه

 به بیگاه و گاه مسافرانیکه باشد. توانا ازمیکائنکار آیند

اشخواهندآمد.جالبخواهدبودکهرویکنجکاویبهکافه

وقتیبهشهرشانبرگردندبرایدوستانشانتعریفکنندکه

رمی مشروب بهترین در بودهخوردهکائنکه جالد مال اند،

گذشت،تازهاگرواقعاًبهیزیادیبایدمیهااست.امافعالًسال

دلیلیبرایدستنیافتنبهآنوجود چیزیاحتیاجداشت،

نداشت.مغزخودراکاوید.نه.چیزیدردنیانبودکهبخواهد.

فوق دریا برداشت. شناور از چشمانشرا العادهمتعجبشد.

ٔ  ههایغروبآفتاببود.یکستارآراموآکندهازانواعرنگ

فکریبهسرشخطورتنهادرآسمانداشتچشمکمی زد.

کردوشوروافریبهاودستداد.

تازه» دیگهچیز پسحتماًاگردنیا بخوای، کهتو اینداره

سبیلزیبایشراتابدادوچشمهایآبیشٔ  لبه«خرسندی.

 ممکننیست.»درخشید. راه دو رسیدنبهاینخرسندیاز

«دونستم.دیهستنموتاحاالاینونمیمنآدمراضیوخرسن

دانستچکارکند.اینفکرآنچنانغیرمنتظرهبودکهنمی

آدمیتجربه هر برای بود. اما بود. یگانه منطقیای فکر که

داشتهباشد.مثلقضیهاقلیدسواضحبود.

!چندنفرامزندگیام.برایاولینباردرمنخرسندوراضی»

«بگن؟چهتوسنلورنچههرجایدیگه.توننداینرومی

نخشرا بود. ماهیگرفته الزم قدر به صبحانه، و برایشام

ماهی خانهچندجمعکرد، بهخانهبرگشت. برداشتو را ها
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آتشیفراهم خیلیوقتنگرفتتا فاصلهداشت. دریا با متر

کند.زودصدایجلزوولزخوشایندچهارتاماهیدرتابهبلند

میشد مصرف که روغنی مورد در همیشه وسواس. کرد،

نان داشت. ارزششرا روغنزیتوناصلگرانبوداما داشت.

ها،دوتکهنانرازندانهمخوببود.بعدازسرخکردنماهی

بارضایتغذایمطبوعش همدرروغنباقیماندهسرخکرد.

خودشرابوکرد.چراغیروشنکرد،یککاهوکهدرباغچه

بود، ینپرورشداده چیدوبرایخودشساالددرستکرد.

او از بهتر کسینیستکه دنیا تمام در داشتکه را تصور

تکه تا چند کند. درست سگساالد جلوی هایخوراکی

انداخت.سپس وحشیدورگهکهپائینپایشخوابیدهبودند،

آدمتمیزیبود.دوستنداشت همهچیزراشست،چونذاتاً

می صبح ظروفوقتی از انبوهی با بخورد، صبحانه خواهد

گذاشتسگ بیرونحیاطوبهمحوطهکثیفمواجهشود. ها

باغستاننارگیلبروند.چراغرابهداخلخانهبردودرصندلی

کهبهسیگارقاچاقیکهازاشراحتلمدادودرحالیحصیری

میمستعمره وارد همسایه میآلمانی پک روزنامهزشد، د،

فرانسویراکهباآخرینپستآمدهبود،خواند.کامالًازآرامش

می و بود تماملبریز با زندگی کندکه احساس توانست

اینفکرتأثیرنامالیمات،ارزشزندگیکردندارد.هنوزتحت

انگیزبودکهغفلتاًوناگهانیبهذهنشخطورکردهبودشگفت

یافت.وخودراکامالًخرسندمی

دیدیکهمردمتمامعمردرجستجویخرسندیوقتیمی

اززندگیهستند،خیلیباورشسختاستکهخودتبهش

مقابل درست که بود واقعیتی این اما باشی. یافته دست

مگرنهاین کهکسیاگرهرچهبخواهدداشتهچشمانشبود.

پس داشت، چیز همه که هم او است. خوشبخت باشد،

.بااینفکرتازهباخودشخندید.خرسندبود

«نمیشهانکارشکردکهمدیونآدلهستم.»

آدلپیر،چهزنپلیدی!

دارشرادرحالحاضربهتردیدکهچرتیبزند؛ساعتزنگ

روییکربعبهدوازدهشبکوککردوچنددقیقهبعداز

خوابیهم و خیلیراحتخوابید خوابشبرد. کشیدن دراز

ولینصدایزنگساعتبیدارشدودریکآن،کاریندید.باا

ایکشیدوباتنبلیراکهدرپیشداشتبهیادآورد.خمیازه

خودشراکشوقوسداد.

فکرمی» هرکاریسختیخوب، هایکنمبایدبرمسرکار.

«خودشرادارد.

بندبیرونخزیدوچراغشراروشنکرد.دستواززیرپشه

شست حالصورتشرا برایسر و سرحالشود شدنهمتا

اشفکرکردوتجربهیکلیوانرمخورد.یکآنبهدستیاربی

مرددبودکهدرستاستبرایشکمیرمدریکفالسکببرد

یانه.

«کنه.اگراعصابشبهمبریزه،فقطکارمروزیادمی»

اعداممی را کهبایدششنفر اگریکیبدبیاریبود کردند.

قدرمشکلینداشتکهدستیارشبابازیناآشناباشد.آنبود،

شودخیلیبدمیولیوقتیپنجنفردیگرتویصفهستند،

کهکاردرستپیشنرود.

هایشراباالانداخت.بایدکاررابهبهترینوجهانجامشانه

به زیبایشرا سبیل و کرد شانه نامرتبشرا موهای دهند.

 سیگاری دردقتبرسزد. قفل آمد. حیاط به کرد، روشن

بازکردودوباره کهمیانپرچیندورحیاطبود، سنگینیرا

هاسوتپشتسرشقفلکرد.ماهدرآسماننبود.برایسگ

آن وقتی زد.زد. سوت دوباره شد. متعجب نیامدند، ها

اندودارندسرآندعواها!حتماًموشصحرائیگرفتهوحشی»

بودکهپنهانشوندووقتیهاخوبیاددادهبهآن«کنند.می

می زیرسوتاورا بهطرفزندانبهراهافتاد. بیایند. شنوند،

رادانستبایدزودترسگدرختاننارگیلتاریکبودومی ها

رفتتاباخودهمراهداشتهباشد.فقطبایدپنجاهمترجلومی

دوبارهبهفضایبازبرسد.

بهرخانههایچراغ اعتماد او به و ئیسزندانروشنبود

چوندلیلروشنبودنچراغنفسمی لبخندیزد؛ راداد. ها

وقتحدسمی آنساعتدیر بادر حتماً رئیسزندان، زد.

سپیدهاعدام هنگام که برایشهایی داشت، پیش در صبح

بی اضطرابو بخوابد. محکومینوقراریسختبودکه اشبا

 در چنیناعدامزندانیان، بهشبپیشاز و هائییکسانبود

می چنیناعصابشفشار در همیشه حقیقتداشتکه آورد.

باچشمانیاوقاتیاحتمالدرگیریوجودداشتوزندانبان ها

هرگونههشیارودست برایشلیکبرایمقابلهبا هاییآماده

باردیگردادند.لوئیسریمایریکحرکتمشکوک،نگهبانیمی

توانستدلیلآنهانیامدند.نمیهاسوتزد،اماآنرایسگب

کمی حدسبزند. آدمیبودکهعادترا کالً او مضطربشد.

زیاد سرعتشرا حاال اما سالنه؛ سالنه برود، راه داشتآرام

گوشه که را، سیگارش کرد.کرد. تف بیرون به بود، لبش

ودشهستراکردکهبانورآن،جاییکهخاحتیاطحکممی

برایدشمنآشکارنکند.ناگهانرویچیزیسکندریخورد.

اعصابی با بود. شجاعی مرد همیشه خشکشزد. مثلمرده

چیزی شده. ترسبیمار از ناگهاناحساسکرد اما پوالدین،

بزرگیبود،شیئینرموکمیکهرویشسکندریخوردهبود،

شبودوبایکپا،کامالًمطمئنبودکهچهاست.دمپائیپای
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بااحتیاطچیزیراکهجلویپایشبود،لمسکرد.بله،حق

سگ از یکی عقبداشت. به یکقدم بود. مرده هایشبود.

دانستکهفریادزدنفایدهبرداشتوچاقویشرادرآورد.می

خانه تنها بود.ٔ  ندارد. رئیسزندان متعلقبه او، نزدیکبه

روبرویپنجره درست بود،هایش نارگیل آنباغستان هااما

مینمی هم اگر تازه بشنوند. را صدایش شنیدند،توانستند

تاریکحرکتینمی کردند.سندومارونیجائینبودکهشبِ

خواهد،بگردی.اگرروزبعد،دنبالصدایکسیکهکمکمی

می پیدا را شده آزاد محکومین از یکی خوب،جسد کردی،

لوئیسریمایریکلحظهآنیخیلیهمکهبدنم چهراشد!

کخاتفاقافتادهبود،فهمید.

بوده،به خواب وقتی انداخت. بکار را فکرش سرعت

بایستیوقتیآنهایشراکشتهسگ ازحیاطبیروناند. هارا

آن جلوی سمی گوشت بایستی باشند. گرفته هافرستاده،

ادهباشند.اگرهایوحشیبهجانهمافتانداختهباشندوسگ

هاکهرویشسکندریخورد،نزدیکخانهافتاده،ازسگ یکی

برساند.به خانه به خودشرا تا خزیده او که ایندلیلبوده

چشم به چیزینمیلوئیسریمایر آورد. توانستهایشفشار

درخت هیکل سختی به بود. سیاه کامالً شب هایببیند.

ید.اولبهسرشزدکهبهدنارگیلراازفاصلهیکمتریمی

کلبه میطرف امن جای به اگر ببرد. هجوم رسید،اش

دیدندمی که وقتی زندان، توی مردم تا کند صبر توانست

می اما بیایند. دنبالش به نمینیامده، اصالً که توانددانست

می هستند.برگردد. تاریکی توی آنجا، کسانی که دانست

سگ که کشتهکسانی را میاهایش باند. او تا که دانست

کلیدهاوربرودوبخواهدسوراخقفلراپیداکند،یکچاقوتا

حتی دقتگوشکرد. با رفت. خواهد پشتشفرو در دسته

کردچندینمردآنجاهستندویکصداهمنبود،احساسمی

کمینکردهپشتدرخت آمدهها رااند. او بکشند. را او تا اند

کهسگهمان کشتهطور مثلهایشرا او خواهندکشت. اند،

شناخت.هارامیسگخواهدمرد.بیشازحدمطمئنبود.آن

محکومینیبودندکهدر حتماً چهارنفربودند. حداقلسهیا

کردندومجبورنبودندهایخارجاززندانخدمتکاریمیخانه

یامردانبی وخانمانکهشبتادیروقتبهزندانبازگردند.

وچیزیبرایازدستاندشدهایکهآزادتاحدمرگگرسنه

کرددادنندارند.یکلحظهمرددشدکهچهکند.جرأتنمی

توانستنددرمسیریکهاوتافضایبازدرکهبدود،چونمی

و باشند، طناببهسهولتبرایشدامگذاشته با پیشدارد،

می تله در حتماً بدود، درختاناگر همافتد. تنگ نارگیل

دانستکهدشمنانشبههمانسختیکاشتهشدهبودندومی

می او باشند.توانستآنکه داشته دید تشخیصدهد، را ها

هر کنار شد. باغستان وارد و گذاشت قدم رویسگمرده

درحالی بهآنمیدرخت، ایستادتاچسباندمیکهپشتشرا

 یا بردارد بعدیرا قدم بگیرد سکوتدهشتناکیتصمیم نه.

ایراشنید.هراسوحشتناکیبهاوبود.ناگهانصدایزمزمه

جلو به باید احساسکرد سکوتمرگ. دوباره مستولیشد.

کردمیاماانگارپاهایشدرزمینفرورفتهبودند.حسبرود،

آنقدرآیندوخودشدرمقابلآنکهبهطرفاوپیشمی ها

انگار ازقابلرویتاستکه است. ایستاده روشناییروز در

سرفه آرام صدای دیگر طوریطرفی لوئیسریمایر آمد. ای

شوکهشدهبودکهنزدیکبودجیغبکشد.آنقدرهشیاربود

هااند.انتظاررحمازآندزدهاوقاتلکهبفهمددورشایستاده

نداشت.جالدِدیگررابهیادآورد،نفرقبلازخودش،کهزنده

تاجنگلبردهبودند،چشما ازکاسهدرآوردهوورا هایشرا

آویزانشکردهبودندتاخوراکالشخورهاشود.زانوانششروع

که احمقبود چقدر لرزیدنکردند. بود!به گرفته را اینکار

اینکارهایسبک برای نداشتند. هم ریسکی که بودند تری

کرد.هیچشانسیفکرهاخیلیدیربود.خودشراجمعوجور

دانست،امانداشتکهازباغستاننارگیلزندهخارجشود.می

میرد.محکمبهچاقویشخواستمطمئنشودکهحتماًمیمی

دیدونههارامیچنگزد.بدترینقسمتشاینبودکهنهآن

هابرایهجومبهاودانستآنکهمیشنید،درحالیصدائیمی

کرده آنکمین یک زد،اند. سرش به واری دیوانه فکر ،

کهمی بزند فریاد و بیاندازد طرفی به را چاقویش توانست

هاخواهندآمدوراحتاوراخواهندکشت.مسلحنیست،آن

اؤ  وقتازکشتنسادههاهیچشناخت،آنهارامیامااوآن

شدند.غضبوجودشراگرفت.ازآنمردهایینبودراضینمی

را به سر جانیکه و بایستاد مرده او رویسرش. بریزند ها

وظیفهشریفیبودوپسترسمی اشبودکهازدولتیداشت.

نمی کند. دفاع بهترخود بایستد. تمامشبآنجا توانستکه

می تمام را کار زودتر تنهبود هم باز اما کهکرد. درختی

می امنیت احساس جور ک اوی به بود، داد،پشتش

تنهتوانسنمی به بخورد. جایشتکان اشدرختکناریتاز

شد، میخیره حرکت که دید تمامناگهان وحشت با کند،

دریافتکهیکانساناست.اینحرکتباعثشدفکرشکار

و آرامی به حرکتکرد. به شروع تالشفراوان با و بیافتد

می چیزی نه رفت. پیش تمام چیزیاحتیاط نه و دید

هاهمرود،آنطورکهبهجلومیدانستهمانمیشنید.امامی

می مثلجلو اسکورتآیند. نگهبانانش توسط که بود این

هارارویآنٔ  شد.فکرکردکهصدایبرخوردپایبرهنهمی
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می تازمین گذاشت، جلو به قدم بود. ترسشریخته شنود.

هاشانسچسبید،تاآنهامیتوانستبهدرختجائیکهمیآن

ایدرکمتریبرایحملهازپشتداشتهباشند.امیدوحشیانه

شناسندهاهماورامیگفتآناشبیدارشدهبودکهمیسینه

میهمه– را شاناو هرمی–شناسند بیاورند، ترسندهجوم

کرد،چاقویاوشکمشراپارهخواهدکسکهزودترحملهمی

وقتیهمکهکرد.فقطحدودسییارددیگرباقیمانده بود،

می برسد، فضایباز یاردبه چند بجنگد. و ببیند بهتر تواند

توانستفرارکندوجانشرابهدرببرد.ناگهاندیگروبعدمی

زهره که افتاد جایشاتفاقی سر مرده مثل و ترکید اش

میخکوبشد.ناگهانچراغیدرآنتاریکیتابانیدهشدکهنور

 بهدرخشانشهراسانگیز غریزی بطور بود. قوه چراغ بود.

توانستببینددرختیپناهبردوپشتشرابهآنچسباند.نمی

بود. شده نورشکور از بهدستگرفته، کسیچراغ چه که

می آورد. پائین را چاقویش نزد، حملهحرفی وقتی دانست

شکمشمی به اوکنند، روی خودشرا کسیهم اگر زنند.

دتامقابلهکند.پایزندگیشدرمیانبود.پرتکند،آمادهبو

حدودنیمدقیقهچراغبهصورتشتاباندهشد،امابرایاوتاابد

چهره حدودی تا که کرد فکر کشید. راطول مردها آن

ایسکوتدهشتناکآنجاراشکست.بیند.ناگهانکلمهمی

«بزنید!»

 در کنانبطرفشآمدو اشسینههمانوقتچاقوئیپرواز

تادست هایشازهمبازشد،مردیبهطرفشحملهنشست.

ضربه با چراغخاموششد.کردو درید. ایسریعشکمشرا

ناله با نالهلوئیسریمایر دردایبهزمینغلطید، با ایهمراه

باالی و آمده بیرون تاریکی از مرد شش پنج شدید.

سینهسرش در که چاقوئی افتادنش، با نشستهاشایستادند.

نورسریعچراغقوهنشانبود، بیرونآمدورویزمینافتاد.

یک با برداشتو آنرا مردها یکیاز است. افتاده کجا داد

حرکتنرموسریع،گلویریمایرراگوشتاگوشبرید.

 Au nom du people francais justice est»گفت:

faite»

 سکوت و شدند ناپدید تاریکی در همگی دربعد مرگ

■ باغستاننارگیلگستردهشد.
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 «یک روز انتظار»داستان   
«زهراتدین»مترجم؛«ارنستهمینگوی»سندهینو



هاپنجرهتاآمداتاقبهکهمیبودامدهینرونیبتختازهنوز

لرزیدمیوبوددهیپررنگش.بیمارستکردماحساس.ببنددرا

.سختستشیبرارفتناهرانگارکهداشتیبرمقدمطوریو

باباجان؟شده،یزیچ-

.کندیمدردسرمیکمکی-

.یبخوابوبرگردیتختتبهبهترستپس-

.خوبهحالم.ستینالزم-

بخواببروگفتم- وآیمیمدم،یپوشکهراهایملباس.

".نمتیبیم

وکردهعوضراهایشلباسدمیدرفتم،نییپاکهوقتیاما

شستهننهیشومکنار ضیمروحالیبیلیخسالهنُهپسرکِ.

کهدمیدوگذاشتمشیشانیپیرورادستم.رسیدمینظربه

.داردتب

گفتم یکناستراحتوباالبرویبهترست": بیمارانگار.

".ایشده

".ستینمیزیچ":گفت

.گرفتاندازهراتبشوآمددکتر

"دارد؟تبچقدر":دمیپرس

".درجهدووصد"

هاآنمصرفطرزوکپسولنوعسهدکترمیآمدکهنییپا

یسوموبود،مُسهلگریدیکیبود،بُرتبیکی.دادمنبهرا

آنفوالنزاکروبیمگفتدکتر.آوردیمنییپاراخوندیاسهم

درکهنبودیزیچظاهراً.ماندیمزندهیدیاسطیمحدرفقط

باالتردرجهچهاروصدازتبشاگرگفتونداند،آنفوالنزامورد

میباششیسالمتنگراندینبااصالًنرود، یآنفوالنزاراًیاخ.

کرد،ینمپهلونهیسبچهاگروبود،کردهدایپوعیشیفیخف

.نداشتیخطر

هاکپسولمصرفزمانباراتبشدرجهبرگشتمکهاتاقبه

.نوشتمکاغذیتکهروی

بخوانم؟یزیچبرایتخواهیمی-

".باشد،یخواهیمخودتاگر":گفتپسرک

بودافتادهگودشیهاچشمریزوبوددهیپررنگش آرام.

.بودگرییدجایحواسشانگاروبوددهیکشدرازتختشیرو

شیبرابندصدایباراپالیهاواردییایدردزدانداستان

.ستینداستانبهحواسشکهبودمعلوماماخواندم،

"باباجان؟بهتری،":دمیپرس





".امنکردهیفرقکهحاالتا":گفت

زمانتاخواندمکتابخودمیبراونشستمتختکنار

کردم،کهنگاهشامابرد،یمخوابشدیبا.برسدیبعدکپسول

.شدهخیرهتختنییپابهبیعجینگاهبادمید

دارتیبشدکهداروهاخوردنزمان؟یخوابینمچرا-

.کنمیم

".باشمداریبخواهدیمدلم-

گفتومنبهکردروبعد،دقیقهچند اگرجان،بابا":

".یبمانمنشیپستینالزم،یشویمخسته

.شومینمخسته-

یستینمجبورشوی،یمخستهاگرکهنستیامنظورمنه،-

.یبمانکنارم

دیگویمانیهذکردماحساس شدکهازدهیساعت.

.تمرفرونیبخانهازودادمراشیهاکپسول

بودنشستهنیزمیروکهیبرفوبود،سردیوصافهوای

برگ،وشاخیبدرختانتمامانگارکهبودزدهخیچنان

وهمهعریان،نیزموچمنشده،هرسهایشاخهها،بوته

سالمانوسنکمشکاریسگ.بودنددادهلعابخیباراهمه

زدهخینهرِکناردرجادهیباالیقدرتابردمخودمباهمرا

سختبسیارهاخییرورفتنراهایوستادنیاامام،یبزنقدم

راخودشزحمتبههمبازاماخوردزیلبارچندسگوبود

کهبودمحکمآنقدریکبارشافتادم،باردوهممنداشت،نگه

خوردمسُرهاخییرووافتاددستمازتفنگ کیهمکباری.

نهرطرفِکییباالازکهییهاوتهبریزازرانیبلدرچدسته

ودندیپریمنهریباالداشتندکهیوقتوم،یدادپَربودزانیآو

زدمتفنگباراشانیدوتاشدند،یمدور الیشانیچندتا.

پنهانانبوهیهابوتهالیشترشانیبیولرفتند،هادرخت

یروبارچنددیبابدهم،پَرراهاآنخواستمیاگرموشدند

دمیپریمزدهخییهاوتهب رونیبکههانیبلدرچتازه،.

ونداشتمتعادلفنرمانندوزدهیخیهابوتهیرودند،یپریم

توانستمفقطدلیلهمینبه.بوددشواربسیارکردنشانشکار

رفتخطابهرمیتهمبارپنجوبزنم،راشانیتادو اما.

دایپنهخاکینزدنیبلدرچدستهکینکهیاازخوشحال

خانهیراهم،یایبشکاربهتوانمیمهمگریدروزکیوامکرده

.شدم

راهاتاقشبهرایکسپسرکگفتنددم،یرسکهخانهبه

.دهدینم
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گفتیم دییایباتاقمبهدیندارحق": منبیماریبهنباید.

".شویدمبتال

کنارشقبالًکههمانطوردرستدمیدورفتماتاقشبه

شیهاگونهحال؛یبودهیپررنگده،یکشدرازتختیروبودم،

خیرهتختنییپابهقبلمثلهنوزوبود،انداختهگلتباز

.بودشده

.گرفتمراتبش

است؟چقدر-

درجهدووصدقاًیدقتبشیول".درجهصدکینزد":گفتم

.بوددهمچهارو

".بوددرجهدووصدتبم":گفت

گفته؟یک-

.دکتر-

.یباشنگراندینباست،ینادیزتْتبَ-

.ستینخودمدستِانگاراماستم،یننگران-

.یشویمخوبزود.نکنرافکرش-

گفت خیرهتختنییپابهدوبارهو".کنمینمرافکرش":

.رودیمکلنجاریزیچباذهنشدرداردبودمعلوم.شد

.بخورآبباراکپسولنیا-

باشد؟داشتهایدهیفااصالًیکنیمفکر-

.دارددهیفاکهمعلومست-

وکردمبازراییایدردزدانکتابونشستمتختکنار

ست،ینداستانبهحواسشدمیداماخواندن،بهکردمشروع

.شدمساکتنیهمیبرا

رم؟یمیمگریدوقتچندیکنیمفکر-

؟یچ-

مانده؟مردنمبهچقدریعنی-

خوبست؟تحالتو،یریبمستینقرار-

دووصدتبشگفتدمیشنخودم.رمیبمقرارستچرا،-

.استدرجه

حرفیچهنیارد،یمینمدرجهدووصدتبازکهآدم-

؟زنیمیکهاست

مدرسهبهکهفرانسهدر.رمیمیمدانمیمکهمن-

درجهچهاروچهلتبباآدمگفتندیمهابچهرفتم،یم

.دارمتبدرجهودوصدمنامااالنرد،یمیم

منتظرصبح،نُهساعتازیعنیتمام،روزکیپسرکپس

.ردیبمکهبود

گفتم شاتزبیچاره": یطفلک! ولیمامثلهااندازهنیا!

هادماسنجاندازه.رییبمستینقرارهمنیهمیبرا.لومترهیک

کندیمفرقهمبا ویسدماسنجآنباعادیدمایمثالً.

".استهشتونودسنجدمانیاباوهفت

؟یمطمئن-

مطمئنمکهمعلومست- ولیمافرقمثلقاًیدق.

لومترستیک یرانندگساعتدرلیماهفتادسرعتبااگر.

ساعتست؟درلومتریکچندسرعتمانیعنیم،یکن

!نطوریاکه-

گره.شدآرامبود،خیرهتختنییپابهکهنگاهش

هرروزهمانفردایخره،باالوشد،بازهمازنیزشیهااخم

برراحتیلیخوکردیمبازیآرامامابود،حالیبکمیچند

■ .افتادیمهیگربهاهمیتبیچیزهایای
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 «پرنسس قورباغه»نوجوان داستان ترجمه کودك و  
«اسماعیلپورکاظم»مترجم؛«برادرزگریم»نویسنده



هپَردارشرازپرنسسزیباکالیدریکغروببسیاردلانگ

 گذاشت، سر هایشکفشبر و کرد بپا برایقدمهاییبتنرا

زدنبهداخلجنگلمجاورقصررفت.اوپسازدقایقیبهیک

بسیار رُز گل یکبوته که آبرسید از پُر خنکو چشمه

ردهبود.کچشمنوازدرکنارشرشد

 کنار وچشمهپرنسسدر بیاساید اندکی تا نشست آب

اویکتوپطالدردستانشداشتخستگی ازتندرنماید.

آنسرگرمبازی با اگردیدمیکههمواره پرنسسدر ناثنای.

،آنراآمدمیوزمانیکهفرودکردمیتوپطالرابههواپرتاب

.یکبارپرنسسآنچنانتوپرابههواپرتابگرفتمیبادست

دست با نتوانستآنرا آمد، وقتیفرود که لذاکرد انشبگیرد

دورترچندینمرتبهبهزمینخوردومسافتیکیتوپطالاند

ازاوفاصلهگرفت.توپطالبررویزمینغلطیدوغلطیدتا

آبافتاد.چشمهعاقبتدرون

ستیآبنگرچشمهپرنسسبهجستجویتوپطالدرون

بهعمقآبفرورفتهبودزکنیامّاتوپزرّ آبچشمهرایامالً

کفآننشد.مشاهدهچنانعمیقبودکهپرنسسقادربهآن

افسوس. خودگفت: با او اگرپرنسسشروعبهگریهکرد.

 توانستممیمن آنگاهیکفقط آورم بدست را توپم دیگر بار

فاخروجواهراتگرانبهاوهرچیزدیگریراهایلباستمامی

.دادممیکهدردنیادارم،بهازایآن



خودشدرستزما حالصحبتکردنبا نیکهپرنسسدر

سرشراازآببیرونآوردوگفت:یبود،قورباغها

؟کنیدمیپرنسس،چراشمااینچنینتلخگریه

کاریبرایمانجامبدهی!توانینمیغاکهیپرنسسگفت:در

درحالیکه بیشنیستی کثیف و زشت یکقورباغه فقط تو

تادهاست.آبافچشمهتوپطالیمنبهداخل

فاخرتهایلباسقورباغهگفت:منمرواریدها،جواهراتو

امّااگرمرادوستبداریدواجازهبدهیدتاشماخواهمنمیرا

رادوستبدارم،دربشقابطالیتغذابخورمودررختخواب

 قول آنگاه دوبارهکدهممیحریرتبخوابم توپطالیترا ه

خواهیداشت.

پوچومزخرفی!اینهایحرفشید:چهپرنسسباخوداندی

 احمقچه درونگویدمیقورباغه نیستاز قادر هیچگاه او ؟

دیدارمبهقصریچشمهآببیرونآید،چهبرسدبهاینکهبرا

ا با بیاید. برایمیپادشاه را توپم بتواند است ممکن او نحال

قم.موافهایشخواستهگویمکهباتمامبیاوردبنابراینبهاومی

بااینافکارپرنسسبهقورباغهگفت:

یخوب،اگرشمابتوانیدتوپمرابرایمبیاورید،منبهتمام

.کنممیعملهایتخواسته

بالفاصلهبهعمق بهزیرآببردو قورباغهسرشرا آنگاه

آبفرورفت.اواندکزمانیبعدمجدداًبازآمددرحالیکهتوپ

ٔ  چشمهٔ  کنارهقورباغهتوپرابهطالرابهدهانگرفتهبود.

نپرتابکرد.یآبآوردودرنزدیکیپرنسسبرزم

دید، را طالیش توپ زود خیلی طریق بدین پرنسس

پرنسسز برداشت. آنرا بهیبسویشرفتو اینکهمجدداً از با

توپطالیمحبوبشدستیافتهبود،بسیارخوشحالشد.او

دقورباغهبهخودندادلذافکرکردندرموریدیگرمجالیبرا

روانهشد.یبسویقصرپادشاهترسریعهرچه

صبر لطفاً پرنسس، صدایشکرد: قورباغه لحظه این در

 قول که همانطور و امّاایددادهکنید ببرید همراهتان مرا ،

پرنسسحتیلحظهایبرایشنیدنحرفهایقورباغهدرنگ

نکرد.

می پرنسسبر بمحضاینکه بعد حاضرروز شام مجلل ز

شد،صدایعجیبیراشنید:

تاپ،تاپ،پالش،پالش.
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مرمرینسالنغذاخوریهایپلهکهکسیازرسیدمیبنظر

 وآیدمیباال آمد وارد دربسالن به آرامی بزودیضربات .

صداییازآنسویدربفریادزد:

دربرابازکنیدپرنسسعزیزم.»

یتواینجاست.دربرابازکنیدزیراعشقحقیق

بهیادآوریدکلماتیراکهبینمنوتوردوبدلشدهبود.

«آبخنکودرسایهجنگلانبوهچشمهدرکنار

ناگهان او گشود. آنرا پرنسسبهسمتدرباتاقرفتو

چشمشبهقورباغهزشتافتاددرحالیکهآنراکامالًازیادبرده

بود.

ترسیدلذاسریعاًدربراپرنسسبادیدناینمنظرهبسیار

بستوبررویصندلیشدرسرمیزشامبرگشت.

متوجهشدکهچیزیباعثترسیدندختر پدرشپادشاه

زیبایششدهاستلذاپرسید:

دخترم،چهاتفاقیافتادهاست؟

پرنسسپاسخداد:یکقورباغهزشتدرآنجااست.اوپشت

هصبحامروزتوانستدربسالنایستادهاست.البتهاینقورباغ

توپطالیمراازدرونچشمهآببیابدوبرایمبیاورد.منهم

ازا قولیدر او زندگیامدادهشبه اینجا مندر بتواندبا که

 فکر من کردممیکند. درون از هیچگاه او آبٔ  چشمهکه

استو اینکپشتدربسالنمنتظر امّا خارجنخواهدشد

داخلشود.خواهدمی

،کردمیهمینلحظهکهپرنسسدربارهقورباغهصحبتدر

گوش به صدا این و شد زده دربسالن به ضرباتی مجدداً

رسید:هاآن

دربرابازکنیدپرنسسعزیزم.»

دربرابازکنیدزیراعشقحقیقیتواینجاست.

بهیادآوریدکلماتیراکهبینمنوتوردوبدلشدهبود.

«نکودرسایهجنگلانبوهآبخچشمهدرکنار

 قول چون شما گفت: جوان پرنسس به ایددادهپادشاه

بنابراینبایدبهحرفتانعملکنید.اینکبروواجازهبدهتااو

داخلشود.

داخلپرنسساین به و زد جَستی قورباغه و کرد چنین

سالنآمد.اومستقیماًدرحالیکهتاپتاپوپالشپالشصدا

ازدادمی جوار، در کفسالنبهباالیمیزغذاخوریپریدو

جایگاهپرنسسنشست.

قورباغهبالفاصلهبهپرنسسزیباگفت:بیابررویصندلیت

بنشینواجازهبدهتادرکنارتباشم.

ردوبررویصندلیخویشنشست.کبااطاعتیپرنسسز

قورباغهادامهداد:بشقابغذایترانزدیکمنبگذارتامن

همبتوانمازغذاهایتبخورم.

زانجامداد.قورباغهزشتیقورباغهرانخواستهنیپرنسسا

 که آنجا سپستوانستمیتا نمود پرنسسمیل غذاهای از

گفت:

 امخستهاینکبسیار باالی در اتاقتان به مرا لطفاً هاپله.

ببریدودربسترتانبگذارید.

هایپلهستگرفتوازپرنسسبابیمیلیقورباغهرادرد

بهاتفاقوارداتاقخوابپرنسسشدندوهاآنقصرباالرفت.

ریپرنسسحیوانزشترادرونرختخوابوبررویبالشحر

خویشگذاشتتاتمامشبرادرآنجابیاساید.

بمحضاینکههواروشنشد،قورباغهازجایشبرخاست.او

خانهپادشاهخارجشدوبهپائینرفت،ازهاپلهجَستزناناز

وسطجنگلبرگشت.کآبخنچشمه

اندیشید او نفسراحتیکشید. بدینترتیبپرنسسزیبا

ا هیچکنیکه دیگر او و است رسیده پایان به چیز همه

مشکلیباقورباغهزشتومزاحمنخواهدداشتامّااواشتباه

.کردمی

ض برخورد صدای پرنسسمجدداً و رسید فرا رباتشب

شنیدوبهدنبالشاینیآهستهایرابردربسالنغذاخور

صداازقورباغهبهگوشرسید:

دربرابازکنیدپرنسسعزیزم.»

دربرابازکنیدزیراعشقحقیقیتواینجاست.

بهیادآوریدکلماتیراکهبینمنوتوردوبدلشدهبود.

»آبخنکودرسایهجنگلانبوهٔ  چشمهدرکنار
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ن قورباغه گشود. آنرا زیپرنسسبسویدربسالنرفتو

بهداخلسالنآمد،دربشقابطالیپرنسسشامخورد فوراً

باخوابید.یوتاصبحروزبعددررختخوابپرنسسز

هپرنسسیکبگذشتامّازمانینترتیزبههمیشبسوّمن

 مشاهده آنچه از برخاست، خواب از بعد روز درکصبح رد

پرنسیکشینارخوکقورباغهزشتدریتماند.اوبجاریح

رهماندهیاربهپسرجوانخید.پرنسسباتعجببسیبارادیز

چشمان جوان آنچنانیزیبراستیبود. داشت پرنسسکبا ه

ندینظ آنروز تا آسودگیرشرا با او بود. بالشیده بر خاطر

یپرنسسآرم در آنچه از و بود یهآگاگذشتمینارشکده

نداشت.

داریهپرنسجوانازخواببکنیقبسرعتگذشتندتاایدقا

خو چشمان برابر در را پادشاه دختر و یشدیشد باکد ه

پسرجوانبهپرنسسزنگردمیتعجبفراوانبهاو باگفتی.

نهتوزافسونشدهوبهکیجادوگریکشتوسطیپیهچندک

جادوگرقرارگذکش بود. هپسرکاشتهبودلقورباغهدرآمده

هیکبماندتازمانیزشتباقٔ  قورباغهلکجوانهمچنانبهش

ازچشمهآببیک را بدهدتایپرنسساو اجازه رونآوردو

یسهشبمتوال همدیکدر دریبشقاببا بخورندو غذا گر

گربخوابند.یدیکنارکرختخوابدریک

ا شما داد: ادامه جوان یتوانستکنیپرنس افسونکد ه

چینزمانمنهید.ایدومراآزادسازینکجادوگرظالمرابش

ارزشیچ با خویز ازایهمراه در تا شمایشندارم محبت

هکههمراهمبهنزدپدرمنکنتقاضادارمیکمولیمنمایتقد

منبسیدزیائیهاستبیشورهمساکپادشاه هباکلمیارمایرا

انعمریهتاپاکهمدمیموصادقانهقولینکگرازدواجیهمد

صم و بورزم عشق شما خوشبختیبه جهت در شمایمانه

وشم..کب

ز آیپرنسس گفت: براستیبا شما تقاضایا شیخویدر

د؟یراسخواستوارهست

پرنسجوانگفت:بله،مطمئناً.

اکالسکیبزودهاآن زیبسیه تداریار یدکبا باکدند ه

ش و یشکلکیهشتاسبقدرتمند شدمیده یداراهااسب.

سرهاهایییراق و بودند طال نیاز پَرهایشان با ویزیز با

عقب در بود. شده نکالسکرنگارنگآراسته خدمتیه باکز ار

یوفا اسبحر"شینریها"پرنسبنام بر .کردمیتکسوار

هپسازافسونشدناربابشتاکبودیسکهمان"شینریها"

ریختمیکاشیبهتلخوکردمییهوزاریشگریبراهامدت

ند.کبودازغصهدِقیکهنزدکآنچنان

بهاتفاقمملیپرنسجوانوپرنسسز تپدرشاهزادهکبا

تر پادشاهیشورهمساکردندوبهسمتککخانمرا هرفتند.

ارخوشحالید،بسیازسالمبودنپسرشباخبرگردیآنجاوقت

گردریاجهمدوهبهازدوکباشیجشنیراطهاآنیشدوبزود

آورد.

یگرزندگینارهمدکدریطوالنهایسالپرنسوپرنسستا

پاک بهعهدشاننسبتبهیردندوشادمانهتا گریدیکانعمر

 ■ وفادارماندند.
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 )قسمت اول( آلیس واکر؛ صدای آزادی، بررسی ادبیات فمینیستی  
«نیانفاطمههمدا»مترجم؛«کیاناوایتد»سندهینو



نویس،شاعر،نویسنده(رمان0444)04آلیسملسینیورواکر

مقاله کوتاه، است.داستان آفریقایی آمریکایی فعال و نویس

و01ترینرمانویرنگارغوانیمعروف پولیتزر جایزه برنده ،

دیدخالقانهواکرریشهشد.0401جایزهکتابملیدرسال

وخردعامیانهزندگیودرشرایطسختاقتصادی،ترورنژادی

 آفریقایی، دارد.خصوصاًفرهنگآمریکایی جنوب روستاهای

میانزنانونیرویچندجانبههایاوپردهازپیوندهاینوشته

دارد.بخشانقالباجتماعیوسیاسیبرمیرهایی

سال از بعد سیاهواکر 02هایجنبشهنر دهه 0421در

داستان انتشار به اشعارشاقدام و اینکه،ها درعین کرد.

مریسون تونی چون نویسندگانی کنار در واکر و01کارهای

نیلور 00گلوریا دهه بعد موج با مشترک، طور به در0411،

 آفریقایی،همراهشد.-ادبیاتزنانآمریکایی

 دوران اولیه زندگی و تحصیالت

بهدنیاآمد،او04درایتونتون0444فوریه4آلیسواکردر

ک ویلیلیوچکهشتمینو ترینفرزندمینیتالوالگرانتو

زمین روی که بودند کشاورزانی وی والدین بود. هایواکر

روحهشیارواکرکهشخصیتویراکردند.استیجاریکارمی

بقیهمی از زمانیکهبردارویمتمایز کرددرهشتسالگی،

کابوی میان مسابقه در بادی تفنگ با چپشرا وچشم ها

واکرهاییهمکالسهایپوستان،زخمیکرد،مُرد.طعنهسرخ

ازواکرفردی درمدرسهوعدمتوجهخانوادهبهاینمسئله،

مقدارزیادیازخجالتیبودن هایخجالتیومنزویساخت.

واکربعدازششسالکهیکدکترباعملجراحیجایزخم

واکردردبیرستان ازبینرفت. نیزچشمچپشرامحوکرد،

التحصیلشد،اماشاگردممتازشناختهشدوبارتبهبرترفارغ

تنهایی در و داشت را بیگانه یک احساس همچنان او

داد.احساسشبرایخواندنونوشتنشعرراپرورشمی

                                                           
14

. Alice Malsenior Walker 
15

. The Color Purple 
. این جنبش، شاخه هنری جنبش سیاهان آمریکا است، آوانگارد این 16

جنبش آمیری باراکا در هارلمِ نیویورک بود. مجله تایمز این جنبش را یکی از 
و از نگاهی -ریکایی آم-های ادبی در تاریخ ادبیات آفریقایی ترین جنبش پرمناقشه

 توصیف کرد. -کلی در تاریخ ادبیات آمریکا
17

. Toni Morrison and 
18

. Gloria Naylor 
19

. Eatonton 

 که0420در اسپلمن، کالج قصد به را ایتونتون واکر،

ایدولتیایعالیبرایزنانسیاهدرآتالنتابابورسیهمدرسه

در بود، اسپلمن کالج در که دوسالی طی کرد. ترک بود،

از اینکه پساز داشت. فعال جنبشحقوقمدنیمشارکتی

کالجاسپلمنبهکالجساراالرنسدرنیویورکرفت،درکنار

جنبشحقوقمدنیفعالیتمی همچناندر بهمطالعه کرد.

لوترکینگدرمارتیندنبالدعوتازواکربرایحضوردرخانه

،عضویتویدرفستیوالصلحجهانیجواناندرفنالند0421

واکر،همچنینرای دهندگانسیاهرابهرسمیتشناختهشد.

مدتیدر بعدآن، و ثبتنامکرد الیبرتیکانتیجورجیا در

 وزارترفاهدرنیویورککارکرد.

ادوسالبعدازاینکهواکرمدرکلیسانسشراازکالجسار

،که11دریافتکرد،باملوینروزنمانلونتال0421الرنسدر

درهاآنیکوکیلسفیدپوستحقوقمدنیبود،ازدواجکرد.

تاریخ مشاور عنوان به واکر که جایی میسیسیپی، جکسون،

کردند.کرد،زندگیمیپاکارمیایتازهپوستاندربرنامهسیاه

ریکالجایالتیجکسونهمچنینواکردرآنجا،نویسندهافتخا

 رمانشرا اولین او بود. توگالو کالج گرانج–و سوم زندگی

بهپایانرساندودرهمانسالدخترش،0424،در10کاپلند

0411،بهدنیاآمد.وقتیاوازهمسرشدرسال11ربکاگرانت

جاییکهوی شدبهکالیفرنیایجنوبینقلمکانکرد؛ جدا

زندگیدرآناقامتگزیدهاست.تاامروزبراینوشتنو

در ماساچوست دانشگاه ولسی، در دانشجویان برای واکر

براندیسودانشگاهکالیفرنیادربرکلی،مطالعات یال، بوستو،

آمریکایی تدریسمی-زنان را کانونآفریقایی از او هایکرد.
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. Melvyn Rosenman Leventhal 
21

. The Third Life of Grange Copeland 
22

. Rebecca Grant 
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کندواعتراضاتاوعلیهضداتمیومحیطزیستحمایتمی

گرزناندرآفریقاوخاورمیانه،ویراتبدیلبهایسرکوسنت

بین عرصه است.بهصدایمدافعحقوقزناندر المللکرده

11اماسویرایشگرمجلهلیبرالفمینیستواکربهعنوانکمک

است.14وازموسسانانتشاراتوایلدتری

تحسینواکربرایتاریخادبیاتمادرتباریویشاهدیبر

ایبیشمارمنتشرشدهازویجهتآشناییهمقاالتوبررسی

نیل زورا چون نویسندگانی با خوانندگان جدید نسل

ایکهواکربهویراستآنپرداختاست.مجموعه11هورستون

خندم...وبازوقتیکهمنمنخودمرادوستدارموقتیمی–

 و معنا هورستونیرتأثدنبال نیل زورا از خوانشی 12هستم:

ب-(0414) هورستونرجستهکار آثار ایبودکهسببشدتا

 بر عالوه شوند. منتشر ازیرپذیریتأثدوباره واکر عمیق

جینتومر نویسندگانیچون: دیگر ادبیاتویاز هورستون،

شیکاگوی شاعرِ بروکسگوندولین رنسانسهارلم، نویسنده

رمان هِد بسی اُکانرسیاه، فالنری و آفریقا جنوب نویس

گرفت.یرتأثرجیایِسفیدنویسندهجو

 شعر

عنوان ،(0420)11«یکبار»اولینمجموعهازاشعارواکربا

برمبنایتجربیاتشدرجنبشحقوقمدنیوسفرشبهآفریقا

 شد. یکبار»نگاشته آلبریرتأثتحت« فلسفه و ژاپنی هایکو

در است. نیز خودکشی و عشق در تامالتی شامل کامو،

واک آنکه از بعد تابستانحقیقت، در دیدن0424ر آفریقا از

                                                           
23

. Ms. magazine 
24

. Wild Tree Press 
25 .Zora Neale Hurstonشناس نسل  زن سیاه و انسان ؛ نویسنده

 قبل واکر که آثاری در حوزه رمان خلق کرده است.
26

. I Love Myself When I Am Laughing... and 

Then Again When I Am Looking Mean and 

Impressive: A Zora Neale Hurston Reader 
27

. once 

میمی کالج به باید آنکه متعاقب و حاملگیکند، با رفت

میناخواسته مواجه نوشتهای در او وشود. باز هایشخیلی

کهپیشازسقطجنینیروانمبسوطازغمواندوهفیزیکیو

می کرده تجربه اشعار یکبار»نویسد. دوره« برآیند تنها نه

زن میغمناک مرگ به او که است واکر بلکهدگی اندیشد،

اصالح برای او پیروزمندانه تصمیم به راجع همینطور

زندگی واکر، شعر مجموعه دومین است. هایاطلسی»اش

برندهجایزهکتابلیلیاناسمیتاهدایی0411)10«انقالبی )

ایجنوبشد.شورایمنطقه

 انقالبی های یاطلس

هایانقالبیاطلسی–جموعهدومشاشعارروایتیواکردرم

( اشعار دیگر گذشته-(0411و زندگی بر او اشدربازبینی

ستیزه اشعارش از دیگر برخی و است هایجوییجنوب

بهچالشمی شب»کشد.شعراوباعنوانسیاسیسطحیرا

(0414«)14بخیرویلیلی،تورادرصبحمالقاتخواهمکرد

رهبر به احترام ادای خالقشامل نویسندگان و سیاسی ان

سیاهاست.واکردرکنارچاپمجموعهشعرچهارمشباعنوان

11«رسدآفرینندکهزیباتربهنظرمیاندازیمیهاچشماسب»

(0404 عنوان با کتابی در را پیشینش اشعار کلیه هر»(،

م:اشعارزمینی،مجموعهکاملدانیچیزیکهازبدنآبیاومی

0421-0441( پابلیشرز0440« مجله کرد. گردآوری )

واکر10ویکلی بعدی اشعار مجموعه به کامل اعتمادی با

اشعارجدید» موضوعاتاکولوژیکو1111«)خوبیزمین: ،)

برجستهکردونیزاضافهکرددراین معنویاینمجموعهرا

عشقرمانتیک،»مجموعهواکر بهبازبینیوستایشدوستی،

 جنبشصلح، آشپزی، تنوعقومیو تحسینخصوصاًنیاکان،

شناسنخستی11زنانقدرتمندکهیکیازایشانجینگودال

شعریکه»است،پرداخت.آخرینمجموعهشعرواکرباعنوان

منتشرشد.1111در«11تاانتهایبازویمسفرکرد



 مقاالت و داستان کوتاه

است«14تاجهنمبامرگ»هایواکریکیازاولینداستان

هیوزک لنگستون توجه و11ه کرد جلب خود به را شاعر

                                                           
28

. Revolutionary Petunias 
29

. Good Night, Willie Lee, I'll See You in the 

Morning 
30

. Horses Make a Landscape Look More 

Beautiful 
31

. Publishers Weekly 
32

. Jane Goodall 
33

. A Poem Traveled Down My Arm 
34

. To Hell with Dying 
35

. Langston Hughes 
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هایداستانکوتاهمتعاقبآنهیوزآنرادرمجموعهبهترین

تاجهنم»(آورد.داستان0424)12بهانتخابنویسندگاننگرو

رویدادیکهدرآن«بامرگ برمبنایرویدادیواقعیاست،

کهوییتهاگیتاریستپیریبهنامآقایسخوشیوخندهبچه

دهد.دردرآستانهمرگاست،ازسالیبهسالدیگرنجاتمی

گرددآغازداستان،راویکهدختریجواناستبهخانهبرمی

موفقنمی اما نجاتدهد، آقایسوییترا ایندخترتا شود.

 گیتارش صاحب سوییت، آقای مرگ از عشق-پس مراث

شود.می-پایاناوبی

مرگ» با جهنم تا چاپاولینمجموعهمجد« همراه به د

هاییدرعشقودردسر:داستان»داستانکوتاهواکرباعنوان

(منتشرشد.سیزدهمینداستاناین0411«)11اززنانسیاه

روبه جامعه بسته تعاریف با را سیاه زنان چالش مجموعه

در توسعهازخردوفضیلتاینزنانبهتصویرکشیدهاست.

 از عنواندومینمجموعه با توانییکتونمی»داستانواکر،

داستان تصویری0401)«10هازنخوببمانی: ارائه ویبه )

برانگیزیشفافازتجربیاتزنانباتاکیدبرمباحثحساسیت

واکر1111دهد.درسالچونسقطجنینوتجاوزادامهمی

هایخودباعنواناقدامبهانتشارسومینمجموعهازداستان

قلبیشکستهر» اوهمچنینچهار«14اهیپیشروستبا کرد.

 نسخهمصور شامل: جهنمبا»کتاببرایکودکاننوشت، تا

(.0440)41«یافتنسنگسبز»(و0400«)مرگ

واکرچندینجلدازمقاالتوتامالتاتوبیوگرافیکخودرا

 در رساند. چاپ 0401به کتاب با جستجوی»وی در

مخاطبانشرابارویکرد«40گرانثریزن:مادرانمانهایباغچه

کند.جدیدایدئولوژیکخوددرقالبتفکرفمینیستیآشنامی

کهواکردرعنوانکتابشبرگزید،زنانسیاهی«گرازن»واژه

قدر را زنان انعطاف و توانمندی احساس، خالقیت، که را

میمی متمایز زندانستند، واقع، در کرد. برایتریشپگرایی

روش درطرح فرمانبرداری و سکوت خوانش جدید های

درجستجوی»رفت.کتابهایمسلطمردانهبهکارمیروایت

نثریزنمادرانمانهایباغچه برندهجایزهکتابلیلیان«گرا:

 شامل:0404اسمیتدر مجموعهمقاالتواکر دیگر از شد.

بهسختی» افتخار دوبار: )41همانرودخانه »0442 درکه-(

                                                           
36

. The Best Short Stories by Negro Writers 
37

. In Love and Trouble: Stories of Black Women 
38

. You Can't Keep a Good Woman Down: Stories 
39

. The Way Forward Is with a Broken Heart 
40

. Finding the Green Stone 
41

. In Search of Our Mothers' Gardens: Womanist 

Prose 
42

. The Same River Twice: Honoring the Difficult 

نگارش دوره طی بیماریالیم با چالشواکر ترسیم به آن

فرستادهاززمین:پیامیاز»و-پرداخته«رنگارغوانی»کتاب

برج به حمله از بعد مادربزرگ: وروح تجاری دوقلوی های

 (است.1111«)41پنتاگون

 ها رمان

داستان ششرمانهمچون در آلیسواکر کوتاهش، های

 خود از شده میانمنتشر روابط به بخواهد آنکه از بیش

سفیدهاوسیاهاناشارهکند،تاکیدبیشتریبرکارهایدرون

آمریکایی زندگی او، اول رمان دارد. آفریقایی زندگی»های

کاپلند گرانج )سوم یک0411« رهایی و اندوه شرح به )

ایچندنسلیازپردازدکهدرچرخهخانوادهسیاهروستاییمی

اند.همپنینواکردرابستگیاقتصادیگرفتارشدهخشونتوو

)44مریدیان»رمان یکفعالجوانحقوق0412« راجعبه )

داستان پردازیمیمدنی رمان )رنگارغوانی»کند. »0401)

بهپاکردودرسال واکربسیاردرمحافلعمومیسروصدا

بهکارگردانیاستیوناسپیلبرگرویپردهسینمارفت.0401

 رنگ ارغوانی

سِلیروایتمی نام دراینرمانتوسطدختریبه و شود

نامه قالبی نامهمجموعه–نگارانه از است.-هاای شده نوشته

سلیازرازرابطهجنسیخوددرکودکی،سواستفادهجسمی

گوید.نویسد،میهاییکهبرایخدامیوتنهاییخود،درنامه

توسطن بارها سلی آنکه از قراربعد تجاوز مورد اپدریخود

میمی مجبور مردیزنگیرد، با بچهدارد،شود کهسه مرده

شوهرشهایسلی،ندیمهازدواجکند.دراینجاتنهادلخوشی

شوگآوِری(وخواهرش)نِتی(استکههردوعضوانجمن)

می تدریج به سلی هستند. حامی خودشرازنان که آموزد

                                                           
43

.Sent by Earth: A Message from the 

Grandmother Spirit: After the Attacks on the World 

Trade Center and Pentagon 
44

. Meridian 
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 جزیی و مطلوب زن جهانهمان این از ارزشمند و ارزنده

ببیند.

درعینحالکهرنگارغوانیدربخشروستاییجورجیا

می اتفاق نژادی تبعیض دوره وجههدر دو رمان این افتد،

رااحساسیداریقرننوزدهموداستانیاتوبیوگرافیکازبرده

می هم به جنسی آگاهی از اقرارگونه روایتی آمیزد.با

اینرمانآنجاستکهتصویرخودازشدیدتریننقد واکردر

کند،امارامحکوممی«ضربهمردانه»مردانسیاهتحتعنوان

و محاوره تابوها، از صریح و شفاف تصویری ارائه دیگران

رمانرنگارغوانیمورد در جامعهسیاهانرا اصطالحاتدر

داده نسخهتطبیقیرمانرنگارغوانیبرایتحسینقرار اند.

صحنه آالینسموسیقی تئاتر کمپانی در در41ای آتالنتا در

دربرادویبهاجرادرآمد.1111اکرانشدونیزبرای1114

اغلبپژوهشگرانادبیرمانرنگارغوانیاثرواکررابادو

سه در وی بعدی پیوندگانهرمان بایکدیگر غیررسمی ای

درمی اصلی شخصیت فانی، سلی، دختری نوه رماندهند.

 عنوان با آشنایمن»بعدیواکر )42معبد و0441« است، )

 عنوان با واکر بعدی رمان اصلی راز»شخصیت تملک

(،تاشی،همسرآفریقاییپسرسلیاست.در0441«)41شادی

عنوان با لبخندپدرم»رمانبعدیواکر پرتو )40با »0440،)

نهایجنسیومذهبیشدیدیوجودداردکهروایتداستاتم

بخشبخشمی بعدمهم، ایندو از اینرمانروایترا کند.

انسان مکزیک-شناسآمریکاییخانواده به آفریقاییاستکه

می قبیلهسفر تبار تا آمریکاییکنند و سیاه بردگان هایای

 رمان در دهند. قرار مطالعه مورد را فتح»بومی زمان حاال

یمعنوی(،شخصیتاصلی،کیت،سفر1114«)44قلبتاست

کندتاطیآنروشیبیابدکهدرآنسیروشفاهیراآغازمی

واکر درونیکند. برایخود را پیری کهنسالیو به رسیدن

قلمروپیریگویدجستجویکیتاجتنابمی ناپذیراستزیرا

می نظر به و است ناشناخته زیادی حد مردمتا رسد

چشم که زنانی زندگی از 11اندازی پ21و سررا شت

 اند،ندارند.گذاشته

واکرمی چیزیکهسعیمی»گوید: زندگیوتنها کنمدر

هایممدنظرداشتهباشم،آگاهیوفتحبابازرازهاییداستان

استکهبرایمنمحدودبهسیاست،نژادیااقلیمجغرافیایی

شودنمی بازتاب« همینخود بیو ورویکرد چندجانبهنظیر
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. the Alliance Theatre 
46

. The Temple of My Familiar 
47

. Possessing the Secret of Joy 
48

. by the Light of My Father's Smile 
49

. Now Is the Time to Open Your Heart 

بهکارگیریعناصریادبیدرآثاروا واکربا درواقع، کراست.

گرا،رئالیسمادبیچون:معنویت،حکایاتگذشتگان،بینشزن

نوشته در گروتسک گستردهو فرهنگی قلمرو راهایش، ای

 آفرید. سال شهیر1110در افراد لیست در واکر آلیس

 هچنیندر قرارگرفت. اِموریآرشیو1111جورجیا دانشگاه

یوشخصیواکررادریافتکردوازسالبعدشاقدامآثارادب

■ بهنمایهمقالهوینمود.
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 (مردمان کره های افسانه)از  قصه برادران خین بو و نور بو 
«داالهوسیناعباسی»سندهینو

 

فردثروتنمدو"نوربو"بهنامتربزرگبرادردوبرادربودند.

تفهایههمساظالمبودکهدرچاهآبآنچنانسنگدلیبود.

د.هرکسیکهگذرششوهاآنتاباعثسیاهیخونکردیم

تاآنکردیمکهداشتراتحریکیسگ،افتادیمبهکوچهاو

دردخمهای"خینبو"ترکوچکبرادریولشخصرابگیرد.

 کنار تاریکدر بزرگیکهداشتهرچقدرٔ  خانوادهتنگو

 یشهالباسهمکه با هم باز بهترینهاآنمندرسباشد به

 رفتاری خوش ممکن هردانستیم.ردکیمصورت با که

حاضربودکهآخرینیحتکسیبایدبهچهزبانیحرفبزند.

لقمهایکهداشترابایکیدیگرقسمتبکند.

را"خینبو"یکباراتفاقناگواریرخداد.سیلتمامحاصل

بینبرد. کلیاز برادرشیبرابه نزد به همینخواستکه

از"نوربو"بگیرد.وقتیبرودتاازاوکمیارزنبرایکشت

ازیهاروزنه دیدشروعبهفحاشیکردواورا دربرادرشرا

اشخانه "راند. بو هم"خین ای یککلمه حتی آنکه بی

طرف به آنهمسرشبرگشت.اشخانهبگوید با را وقتیاو

اوضاعدیدمتوجهشدکهدستخالیبرگشتهاست. حالو

بدهد.برایهمینگفت:سعیکردکهبهاودلداری

خوبیداشتهباشیم.یزندگکهماهم،رسدیمیکروزی-

خودتراناراحتنکن.اصالًهیمرد!

از یکی بازگشتند. پرستوها همه از اول رسید. راه از بهار

وزیرسقفحصیریآن"خینبو"درخانهفقیرانهپرستوها

 وقتی ساخت. ای خودشآشیانه "برای بو این"خین با

صحنهمواجهشدگفت:

توبهچهعلتیزیراینسقفسوراخوکهنهوفرسودهبرای-

حصیرهایکهنهوپوسیدهیناخودتالنهدرستکردهای؟!

اینجایتهاجوجه حتی کرد. نخواهد کوالکمحافظت از را

یکدانهارزنوهمیکتکهنانخشکهمپیدانخواهیکرد.

اینکهزیرسقفخانهگذشتهاماهروزهاو "خینبو"تا

درآوردند.یهاجوجه تخم از سر برایاوپرستو را روز تمام

یشهاجوجهرابگیردوبههاآنتاکردیمپروازهاپشهگرفتن

بدهد.

بو" تنگ"خین به آنکه گاهیاشیدستبدون بکند فکر

.ریختیمنانخشکرارویزمینیهاتکههاوقت

مار یکروز به وقتیکهٔ  النهیخودشرا رساند. پرستو

بو" "خین سرعتجوب به دید را رااشیدستاینصحنه

ترسیدوبهماربرداشتوشروعکردبهدادوهوارکشیدن.

ازالنهبهرویهاجوجهعقببرگشت.درهمینحینیکیاز

 پایششکست. و "زمینافتاد روی"خینبو از را جوجه

برداش کند.زمین مداوایش را آن که تا "ت بو در"خین

النهایبرایجوجهپرستوساخت.اشدخمه

خینبو"زمانیکهجوجهپرستوبزرگشدوپرهایشدرآمد،

همینکهخواستاوراپروازبدهدگفت:"

خودتان.- سرزمین به برو و کن دیارآنجاپرواز که

بتوانیروزهایخوپروازپرستوهاست! تا بوخوشیکنبرو

برایخودتبهدستبیاوری.

بهپشتبامیشهابالپرستو بازکردوسریعخودشرا را

سرکنندپرستوهاخانهرساند. برایاینکهبتوانندزمستانرا

بهسرزمینگرمخودشانکوچکردند.

شانیمیقدبهجایکهنهوپرستوها...دوبارهفصلبهارشد.

ازآننگهداریکردهبود"نبوخی"بازگشتند.وپرستوییکه

 آمد. اینجا همبه جلویدخمهخودشنشسته"خینبو"و

چراکهفصلکشتوکارخوردیموافسوسکشیدیمآهبود.

نهزمینی! ارزنیداشتو نه هماو باز بودو مامورانرسیده

حکومتیهرچیزیکهداشترابهنامخراجازاوگرفتهبودند.

دائمدرحرکتبودو"خینبو"تبامخانهپرستورویپش

 کردیمسروصدا خین".چیزیازدهانشرویزمینافتاد.

پرستو"بو حلواییبود. تخمکدو برداشت. آنرا خمشدو

گفت:

برای- باشی! خوب همیشه که کن سعی همین خاطر به

االنهرچیزیهمکهنداشته کاشتنچیزیجزایننداریم.

.کاریمیمزهمتخمکدوحلواییباشیمبا

اشدخمهتخمکدوحلواییرادرستجلویدر"خینبو"

کاشت.

بهبزرگشدنشروعتخمکدوحلواییاززیرخاکدرآمد.

بو"خانوادهکرد. کدو"خین به ممکن شکل بهترین به

.کدوبهخوبیرشدکردوبسیاربزرگشد.رسیدندیمحلوایی

بهیشهابرگبهطوریکهساقهو گرفتهبود. تمامدخمهرا

شکوفهنشستوسپسشروعبهآوردنکدوکرد.پاییزکهاز

 رسید بو"راه "خین بزرگاشخانهدر کدوحلوایی تا سه

بهحالکدویی آنقدربزرگبودندکهکسیتا کدوها داشت.

بهآناندازهندیدهبود.
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بو" "خین بعد و کرد کدوها چیدن به خواستکهشروع

راباارهنصفکند.هاآن

درونآنازوقتیکهاولینکدوحلواییراباارهنصفکرد،

کهتابهدهانشهایییخوردنبیرونریختند.هایخوردنانواع

گذاشتیم بین از داشترا بیماریکه نوع اینبردیمهر .

.کردیمصدجورمریضیکهوجودداشتراخوبهایخوردن

اعثشدکهکبکشخروسبخواند.برایاینکهدائمدرهمینب

ایندخمهتاریکومرطوبشمریضبود.

نصفکند. اره با را دومی کدوی تا کرد کهینهمشروع

بهخودازوسطدونیمشد.خودخواستتاآنرانصفشکند،

 لباسیکه جور هر داشت.خواستییمداخلکدو یناوجود

 خوشحالی "باعث بو حسرت"خین در همیشه آخر شد.

بود.هالباساینطور

خینبوآمادهشدتاآخرینکدوراهمباارهنصفکند.این

نقرهبارازداخلآنکلیچیزهایقیمتیبیرونریختند.طال،

قیمتیوتزئینی...خینبوبیشازحدخوشحالیهاسنگو

 چونکه وقتیمامورانحکومتیبرایخراجدانستیمشد.

.کندیمیکپولسیاهآنموقعچهارزشیپیداآیندیم

برایخودشخانه حالروزخینبوبهکلیفرقکردهبود.

ازهمهچیزبهبیشترینمقدار ایازسنگوکاشیساخت.

ممکنوجودداشت.هماتاقهملباسوهمخوردوخوراک.

وخینبوهرگزآنپرستورافراموشنکرد.سایهبانیازآجر

 باالی هاپنجرهسیمان تا راحتیپرستوهاساخت به بتوانند

بهبعدبودکه ازآنروز برایخودشانآشیانهدرستکنند.

.کنندیماستفادهیزهاقرنازاینطوریشانهاخانهدرهایاکره

 که چیزی صاحبهر خیرخواه برادر این خواستیمحاال

هزافتادیماشخانهشدهبود.بههرکسیکهراهشبهسمت

.خینبومثلآناوایلهرکسیکهکردینمهیچکمکیدریغ

.کردیمکمکتوانستیمدستشتنگبودبههرصورتیکه

خوشبختشده خینبو که شنید حریصشیکروز برادر

پولشازپاروباال ازحسادتحتیرودیماست. توانستینم.

ازاوبهخینبوهمبخوابد.زنبیرحمشنیزبیشترهاشب

.کردیمحسادت

 بو"زن برای"نور کند تحمل این از بیشتر که نتوانست

رفت."خینبو"همینبههمراهبرادرکوچکشبهطرفخانه

کههرطورشدهبدانداوچطوراینهمهثروتراخواستیم

توانستهکهجمعکند.وقتیکهخانهجدیدخینبورادیدکم

ازحسادتشدقکند.ماندهبودکه

خینبووقتیکهدیدزنبرادرشهمانطورماتومبهوتبه

اشخانه درفوراً،کندیمنگاه و کرد دعوت داخل به را او

به نشاند. را اوهاییخوردنبهترینجایخانهاو متفاوتیاز

زن بو"پذیراییکرد. زیادینخورد."نور سرشرادائمچیز

چیزهاجنباندیم ببیند.تا را بود ندیده که را خانه دیگر ی

دیگربیشازایننتوانستکهتحملکندبرایهمینازخین

دستش به کجا از مکنت و مال همه این که پرسید: بو

 پنهانکند.دیدینملزومی"خینبو"رسیده؟! کهچیزیرا

ماجراراازسیرتاپیازبرایشتعریفکرد.تمام

سرعت هرچیزیاشخانهبهطرفزنثروتمندبا از رفت.

کهدرخانهخینبودیدهبودباچیزهاییکهخودشسرهم

گفت. شوهرش به را بود دربارهبعدکرده خیلی اینکه از

شروع"نوربو"باهمحرفزدندنگاهان"خینبو"خوشبختی

گفت:"نوبو"بهتوهینکردنبهخینبوکرد.

...آنمانیمیمهبهاربیایدمنتظرهیچعیبیندارد.تاوقتیک-

خوشبختیکنمیموقتمنهمکاری پرستوهمبرایما تا

توانستهکهاینهمهثروتیرفقآنخینبواحمق،اگربیاورد.

کهبهدستبیاورم.توانمیمچندبرابراومنبهدستبیاورد.

 از پرستوها شد. بهار فصل کههایینسرزمدوباره گرمی

ب درستداشتند ای آشیانه خودشان برای تا آمدند اینجا ه

همپرستوییبرایخودشخانهای"نوربو"کنند.درخانه

بووقتینورپرستوسرازتخمدرآوردند.یهاجوجهساخت.

کلییادشرفتهبودکهبایدمواظببهجوجهپرستوهارادید،

رساند. پرستو النه به را خودش باشد. مار ازیکیآمدن

بقیهاجوجه ما و برداشت. دستخودشخفههاآنرا با را

آورد.پایشراشسکتواشخانهکرد.آنجوجهپرستورابه

 تا کرد تااشمعالجهخودششروع کرد مراقبت او از کند.

خودشهم و کند پرواز تا برداشت را آن شد. حالشبهتر

گفت:

کهفراموشکنیمنازتونگهداریک- حالتمبادا ردمتا

علیل و شکسته پای این با تو نبودم من اگر شود! خوب

 راتوانستییمچطوری تو که بودم من کنی؟ زندگی که

خوب بابت چقدر که کن شوی...نگاه بهتر تا کردم معالجه

.امکردهشدنتدارومصرف

بهسمتسرزمینخودشانکوچ و آمد در پرواز به پرستو

کرد.

برگشتند.پرستوهارشد.دوبارهبازفصلبها

"نوبو" .کردیمرویپشتبامنشستهبودوبهآسماننگاه

صدایبلندیگفت:باوقتبپرستوهارادید،

؟!آنهمباکجاستپسپرستوییکهبهمنبدهکاربودش،-

شماپروازکردهوآمده؟!
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نوبوکهکالهسیاهشرابهعقبدادهوآنطورنشستهبود.در

.زدندیمچشمانطمعکارشبرقاشیگوشتچهره

تخمکهبهخانهنوربورسید،یوقتپرستوهمازراهرسید.

کدوییراکهباخودشآوردهبودرارویاوانداختورفت.

جلوی برداشتو را سرعتتخم به زمیناشخانهنوبو در

کاشت.هیچکسبهآنتخمکدوییکهکاشتهبودرسیدگی

بهآنیکباربیشترآبنداد.چراکهشکم.خودشهمکردینم

کهبتواندبهراحتیخمشود.کدوشدیمبزرگیداشتومانع

روزبهیشهابرگوساقهشروعبهبیرونآمدنازخاککرد.

بزرگ آشدندیمروز به کردن نگاه از بو نور .« .شدینمسیر

"؟!نشینییمزودباشپسکهبهبار"که:گفتیم

کدوتمامخانهنوربوراگرفتند.وقتیکهیهارگبساقهو

شروع نوبو بودند. عملآمده کدویبزرگیبه سه شد پاییز

 که کند.هاآنکرد نیم دو وسط از اره با یشهادسترا

وازشدتحرصیکهدرچشمانشبودآبدهانشلرزیدندیم

راهافتادهبود...

 از وسطنصفکردهاییکدوحلوایکی از که-را چیزی اما

بوددیدیم شده تعجبش کرم-باعث از بود پر آن داخل

از بهسرعتازداخلکدوبیرونآمدندو باالهارشتهپروانه!

راکهنوبوانبارکردهبودراخوردند.هاذرترفتندوتمام

مردثروتمندهمینکهدستشرابهطرفکدویدومیبرد

هیدوتمامطالهاییکهدردیدکهازداخلآندزدیبیرونج

خودشبرد. با و کرد داشتجمع تانوربوخانه برد دست

باارهآنراخواستیموهمینکهکدویسومیرانصفکند

خانه و جهید بیرون ای شعله درونش از کند نیم دو به

سلطنتیومجللنوربودرآتشسوختوخاکسترشد.نوربو

بودکهینگونهواسوختند.بههمراهزنطمعکارشدرآتش

راازدستدادند.شانیزندگآخرینثروتمنداننیز

■ مانیزتمامشد.قصهنجارسید،وقتیکهماجرابهای
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 2022سال برنده جایزه نوبل ادبیات  «گائو شینگجیان»با احبه مص 
«شادیشریفیان»مترجم؛«پیسلیرکدال»گرمصاحبه

 

ای بوده  برای شما مانع جدی اًًًًحتمنوبل   جایزهدریافت 

 است. آیا چنین احساسی دارید؟

گرفتهاست. دارمکهکسیجلویمرا کمیاحساساینرا

بایدبهدنبال دوباره ناشناسبودنمبهکلازبینرفتهاست.

جایآرامیبگردمکهخودمراپیداکنم.



  منزلهدولت ژاپن این اتفاق را به  وقتی برنده شدید،

خیلی خیلی  "سیاسی تلقی کرد و کار شما را برد 

نامید. این روزها شما در فرانسه زندگی  " معمولی

، ولی با این حال، این قضیه چه تاثیری برروی کنید می

 شما داشته است؟

برایمنتعجبانگیزنبود.حتیاصالًًواکنشمقاماتچین

خیلی من کارهای کردن پیدا چین، از عزیمتمن از قبل

است.سخ شده غیرممکن اینکار تبعیدم، زمان از و بود، ت

این اگر هونگکونگچاپشدههاکتابحتی یا تایوان در

 این خرید و کردن پیدا چینیهاکتابباشند، یک برای

غیرممکناست.



، شما را یک بار مجبور کردند تمامی ها اینجدای از 

ع را بسوزانید. چطور دوباره شرو هایتان نوشتهدست 

 کردید؟

 بسوزانم را چیز همه شدم مجبور ،هانمایشنامه–وقتی

.بعدرسیدمیغیرممکنبنظرامریبرایمنوشتن–هایمرمان

 گذراندن برای مجدد" برنامهمرا "آموزش شهر حومهبه

وقتواقعاًفرستادندکه و کمیفضا کمپ، در مبتدیبود. ً

توانست دوباره و داشتم، کنم،برایخودم نوشتن به شروع م

کامالًولی زمانیکه مناز مخفیانه. سالهبودمشروعبه0ً

کهروزانهدرخواستمینوشتنکردم؛آنزمانمادرمازمن

دفترخاطراتمبنویسم.



مدت زیادی شما فقط به نوشتن نمایشنامه مشغول 

بودید. چطور شد که دوباره سراغ نوشتن رمان آمدید؟ 

را بعد از سفر ده  "کوهسار جان "که  ام شدهمتوجه 

 نوشتید. Yangtzeخود به رود  ٔ  ماه







 در اینکه از در0401قبل بکنم آن نوشتن به شروع

 زمان، آن بودم. کرده فکر سانسورهایمنمایشنامهموردش

ودچارخودسانسوریهمشدهبودممی بودمفهمیده–شد،

بنویسمنمایشمردمبراینداردارزشی تصمیمهمینبرای.

اماندرمقاماتانتقادازکهبنویسمخودمبرایرمانیگرفتم

آنراشودچاپاستقرارکتابایناینکهفکربدونوباشم،

.کنمتمام



میان حرفتان گفتید مادرتان از بچگی شما را عادت 

به نوشتن خاطرات روزانه داده است. آیا خواست 

 مادرتان بود که نویسنده شوید؟

  خانوادهمن فکر غربی داشتم. اینکردندمیلیبرالی و .

شانسبزرگمنبود.نوشتنخاطراتروزانهکاریبودکهمن

،درواقعنوعیتمرینبود.ولیکمیدادممیهرروزبایدانجام

هم هنوز برایخودمهمتبدیلبهضرورتیدائمیشد. بعد،

هایمحرفضبطمناست.اولدریک روزانهجزئیازکارهای

بعدرویکاغذمنتقل میگویمو آنجائیکهدرکنممیرا از .

،شنیدنبرایمناهمیتباالییدارد؛اگرآنراکنممیتئاترکار

نشنوم،برایموجودخارجیندارد.



چه بود؟  کردند میدلیل اینکه والدین شما غربی فکر 

 راه را برای زندگی دوم شما که به سبک ها آنو آیا 

 غربی بود هموار کردند؟
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 عالقهمسیحیتحصیلکردهبود،و مدرسهمادرمندریک

ولیدر بهچینیداشت. ادبیاتغربیترجمهشده وافریبه

.شودمیهستکهبراساسشانسگرفتههاییتصمیمزندگی

اهلشورویرانویسندهروزانهوقتیدانشآموزبودم،خاطرات

بودکهدرپاریسباهاییسالکهازخواندممی تعریفکرده

 کتاب آن خواندن بود. گذرانده خوبیتأثیرسوررئالیستها

 انتخاب جایی باید بعد، کمی داشت. من کهکردممیروی

آلیبرایهنرمندان، پاریسمکانایده و کنم، دور را خودم

هانویسنده دارم،هاستنقاشو دستی هم تئاتر در من .

فروختنکارگرتوانممی و همبرایمنهایمنقاشیدانیکنم.

کارسادهایبود.

  نحوه. آیا نویسید میشما هم به فرانسه و هم چینی 

 که دنیا از هایی جنبه آن یا –نگرش شما به دنیا 

انی که به آن زب اساس بر – کنید توصیف توانید می

 ؟کند میتغییر  نویسید می

شروعبهنوشتنبه؛بعدنوشتممیمدتیمنفقطبهچینی

زبانباید بیندو اوایلکمیبرایتغییر کردم. زبانفرانسه

برایکارکردنبهزبان.االنولیمشکلیندارم.کردممیتقال

ولیازنوشتنبه چینیونوشتنبهاینزبانمصممهستم.

 لذت هم مشکلبرممیفرانسه چینی معاصر نویسندگان .

دارندوآنایناستکهزبانیکهخاصیدررابطهبااینزبان

هاآن کنندمیاستفاده و دارد. عمر سال صد تأثیرحدود

حالخرابکردنزیبایی در گرامر زبانو سنگینرویفرم

به است. زبان چینیهخاصاین میندلیلخلقیکزبان

کیفیتی ولیبا بیننبرد از اصولکالسیکآنرا جدیدکه

.نمایدمیبماندضروریمعاصردراختیارمردم



 هیجان انگیز است.

 آیا اگر فرصتی دست بدهد به چین بازمی گردید؟

باچینراهایمریشهکهرسدنمینظرمهًاینطورباصالًمن

و ولیچینیکممکلتاستبدادگراست، ازدستدادهباشم.

ندارم. را آنکشور برگشتنبه قصد باشم زنده زمانیکه تا

اصالتچ ولی در همیشه منهایرگینی جاریست. من

آنجا رفتنبه نیازیبه الزاماً و دارد؛ را چینشخصیخودم

 ■ندارم.



 منبع:
http://www.nytimes.com/2000/12/10/magazine/the-
way-we-live-now-12-10-00-questions-for-gao-xingjian-
found-in-translation.html?ref=topics 
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 هنرمندان، دوستان و همراهان عزیز

 ها و همچنین منتظرآثار، مطالب، مقاالت، یادداشت
 نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم.

 تریبون همه هنرمندان است.« چوك»

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

