
 

 

 

 

 
  

  

 ششم سال ،49 آذرماه ،چهارمو  شصت شماره 

 ی ایرانداستان اتیادب (PDF) کیالکتروننشریه  نیاول 

 

 داستان عکس  

 ترجمه های داستان  

 تاثیر سینما بر جامعه  

 سیر تحول نثر پارسی  

 آذر ماه متولد مشاهیر  

 بررسی ادبیات فمینیستی  

 «هاساعت» نگاهی به رمان   

 «مرگ سزار» ینقاش تانداس  

 سه برنده جایزه نوبل با مصاحبه  

 «کیوسک» نگاهی به مجموعه داستان  

 جهان کوتاه های داستان بهترین بررسی  

 «افسانه هفت رئیس» تحلیل و بررسی رمان  

 «آواز گوسفندها» نگاهی به مجموعه داستان  

 های دیروز؛ نکوهش آثار امروزستایش داستان   

 «داش آکل» ی جامعه شناسانه بر داستانیادداشت  

 «محمدرضا محمودزاده» مراسم نکوداشت گزارش  

 «فیلوکتتس»نمایشنامه  داستانی بازنویسی و ترجمه  

 «گونتر گراس» ادبیات نوبل جایزه برندگان با آشنایی  

 «شب بخیر مادر»بر نمایشنامه  گرایانهتحلیلنگاه روان  

 «شوندان روی زمین باز میدرهای آسم»نقدی بر رمان   

 «از ما نیست که برماست» شعر در مجموعه روایی عناصر بررسی  

 

   

 
 :با همراه شماره این

 محمدرضا گودرزی، دکتر شریعتی، بهاره رهنما، لیال نوروزی، سیاوش رحیمی

 ، سمیرا گودرزیعلی خدامیان، حسین مهدی، ناهید گرامیان، محمدرضا محمودزاده، الهام اکبرزاده

 اهلل رضانژادانگیز ثبوتی، حشمتزاده، روحمحسن رئیسی، علیرضا رشنو،  پانا ملکی، محسن لشگری، حسین عوض

 احمد، صدف عباسی، مارشا نورمن اهلل فردمقدم، جالل آلزاده، مجید رحمانی، وجیهمهناز پارسا، یوکابد جامی، کاترین موسوی

 ن اسمیت، آنتوان چخوف، پاتریک اسمیت، سوزان کاندیال، سیمون دوبوار، پیتر هاندکه، عبداهلل عاج پرینویکتور کوروتایف، ویلیام وجی

 گونتر گراسماریو بارگاس یوسا، روزانا هانول، ریکاردو آگوستوستی، پاتریک مودیانو، مایکل کانیگهام، لنگهورن کلمنز، شانون موست، 

 



 

 

 سخن رسدبیر
 شود. ماهناهم ادبیات داستانی چوک هب شما تقدیم می چهارمینشصت و با افتخار 
رقار بوده هک هفته پیش  خوانی هم تمام شده.این کلمات را از نظر می گذرانید، هفته کتاب و کتابحاال هک 

اهی زیبای زیادی از دوستان  اه رماجعه کنند و کتاب بخرند. رد این بین رحف رفوشی رمدم هب کتاب
 کنم. ام هک اینجا نقل می ام و خوانده شنیده

خوانی  رخد و ربطی هب هفته کتاب و کتاب میکتاب ، همیشه گفت آن هک اهل مطالعه است دوستی می
 رخد.  رد این هفته و با این همه تبلیغات هم کتاب نمی مطالعه نیست، اهلندارد و آن هک 

رفوشی رماجعه کنیم و کتاب بخریم هب  دوست دیگری نوشته بود این خوب است هک روز مشخصی هب کتاب
گاه رهحال یک رحکت دست جمعی است و می ای فکر  اهیی را متوهج این مسئله بکند اما عده تواند ن

رفوشی شناخته شده و زبرگ است و باقی  اهی تهران فقط همین چند کتاب وشیرف کنند هک کتاب می
اهی  رفوشی اهی کوچک خیلی بیشتر از کتاب رفوشی ردحالی هک کتاب ؛اه نیاز هب حمایت ندارند رفوشی کتاب

 ، هب معنای واقعیاهی زبرگ رفوشی کتاب یک پنجم چون ؛زبرگ هب حمایت رخید کتاب نیازمندند
شاپ  هم کافیآن بخشی از و  رفوشیاش لوازم آرایش و لوازم تحرری است و باقی رفوشی کتاب

زج  ربای رفوش، رفوشی کوچک است هک هب شدت کمبود رفوش کتاب را رفع می کند. اما یک کتاب
دارد. بستر دماوم اه نیاز هب رفهنگ سازی  چیزی ندارد. رد کل رد غفلت نمانیم هک همه این بازیکتاب  

 ای.  خوان می کند؛ هن شعار و تبلیغات یک هفته رمدم را کتاب ،برفهنگی خو

 

 چوکادبیاتداستانیماهنامه 

ای است شبیه جغد که از م پرندهنا «چوک»

 کشد.می درپی فریادشود و پیدرخت آویزان می

 سردبیر: مهدی رضایی

 مشاور: حسین برکتی

 ناظر امور فنی: امین شیرپور

 

 هیئت تحریریه

 تحریریه بخش داستان

دبیر نقد، مقاله، گفتگو( ریتا ) بهاره ارشدریاحی

اکمل، ندا محمدی، غزال مرادی، شهناز عرش

مین، مرضیه اسدی، مائده مرتضوی، امیر کالگر، ا

اهلل سیف، علی پاینده، محمود خلیلی، صبا روح

آرای، مصطفی توکلی، مهدی میرابی، علی رزم

 سلیمی

 تحریریه بخش ترجمه

شادی شریفیان )دبیر بخش ترجمه(، نگین کارگر، 

اسماعیل پورکاظم، زهرا تدین، بدری سیدجاللی، 

ر بهبهانی، فاطمه پونه شاهی، حسین کارگ

 همدانیان

 تحریریه بخش سینما و تئاتر

امین  )دبیر بخش سینما و تئاتر(، مسعود ریاحی

شیرپور، حامد مختاری، زینت رحیمی، نیما 

رمضانی، مولود سلیمانی، مرضیه فروزنده، 

مصطفی زمانی، حسین خسروجردی، مرتضی 

 غیاثی، مصطفی زمانی

www.chouk.ir 
info@chouk.ir 

chookstory@gmail.com 

http://telegram.me/chookasosiation 
hook.com/kanonefarhangiecinstagramhttp:// 

 

 09352156692:آگهی

های پیشین ماهنامه ادبیات داستانی چوك تمامی شماره

و فصلنامه شعر چوك، در سایت کانون فرهنگی چوك 

دسترسی است. نشر این ماهنامه از سوی شما، قابل

کاغذی و... دی، پرینتهرطریقی اعم از ایمیل، سیبه

یشه شود. همنیت شما نسبت به این کانون تلقی میحسن

های شما بزرگواران منتظر آثار، نقد، نظرات و راهنمایی

 هستیم.
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 هنرمندان همه تریبون «کچو»

هایکانونفرهنگیچوکفعالیتآشناییبا  

 

 

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

همزمانبادهمینسالفعالیتکانونفرهنگیچوک،بانک49شهریورماهسال.یاچندمطلبجدیدبخوانیدکتوانیدیگویاینسایتهرروزمیوگفت

مقاالتادبی،فرهنگیوهنریهمراهاندازیشدهاستودراختیارهمهعالقمندانقراردارد.



آث:فعالیت هفتگی وهمچنینجلساتشودمیروزهایمختلفومتنوعبهاریازشماعزیزاندربخشهرهفتهروزهایشنبهسایتبا ؛

باشدورودبهاینجلساتفقطوفقطمخصوصاعضایکانونوآکادمیکانونفرهنگیچوکمیشودکهمیهفتگیبرگزارصورتبهکارگاهینیز این.

زمانبادهمینسالفعالیتکانونفرهنگیچوک،فعالیتنمایشهم49ازشهریورماهسالت.امروزبیشازصدجلسهکارگاهیبرگزارکردهاسبهکانونتا

گیرد.رادیوییداستانهمآغازشدوهرهفتهیکداستاننمایشیرویسایتقرارمی



011اینماهنامهبهبیشازکند.میادبیایرانتقدیمبهجامعهافدیصورتپیبهیاماهنامهکانونفرهنگیچوکهرماه،فعالیت ماهیانه: 

ارسال نفردرسراسردنیا نیزمیشودمیهزار بفرماییدتوانیدماهنامهوهمچنینشما سایتدانلود از هایقبلیرا طولسال. درضمناینکانوندر

،شرکتدراینجلساتآزاداستندانمعالقهوبرایهمهشودمیرسانیوازطریقسایتاطالعکندمیتفریحیبرگزارصورتبهجلساتی اینکانون.

تفریحیبرگزارکردهاست.-بیشازهفتادجلسهادبیحالتابه



آنالینو)یرحضوریغحضوریو»طریقدونویسیبهکانونفرهنگیچوکدرسالسهدورهآموزشیتخصصیداستانفعالیت فصلی: 

«نامه شعر چوك فصل».درضمننیدکتوانیدبهسایتمراجعهمی« آکادمی کانون فرهنگی چوك»ورهکهجهتآشناییبادکندمیبرگزار«ای(مکاتبه

نیزآخرهرفصلمنتشرشدهودرسایتکانونفرهنگیچوکقابلدسترسیاست.



هاییهمسالیانهیشباشد،همامیمخصوص اعضای کانون کانونفرهنگیچوکعالوهبربرگزاریجلساتهفتگیکهفقطفعالیت سالیانه: 

؛ودرمواردیدیگراگراعضااثریمنتشرکنند،مراسمرونمایینیزشودمیدرشهریورماههرسالههمایشیبانامجشنسالچوکبرگزارکند.میبرگزار

برگزارخواهدشد هایاینمراسمرادرسایتوانیدعکستکهمیبرگزارکردکوتاهرادرایرانداستاننیزهمایشروزجهانی49و41درسالچوک.

مالحظهبفرمایید.

 



است.شدهاندازیهتمعرفیهرچهبهتروبیشترشماهنرمندانعزیزراهج«کچوهنرمندان  کبان»

جوایزادبیوهمههنرمندانها،ها،جشنوارهانونکها،حامیانجمنکانونفرهنگیچوک



 

 



 



 
 
 
 
 

 

 
 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 امیر کالگرمرگ سزار؛  :نقاشی، داستان             

 مائده مرتضوی: ذرآمعرفی هنرمندان متولد ماه              

 گفتار پانزدهم؛ ندا امینسیر تحول نثر پارسی:              

 ناهید گرامیان محمدرضا محمودزاده؛:نکوداشت گزارش

 مرضیه اسدی؛ مدرسه بسالن و تنها بازمانده :عکس، داستان

 ؛ بهاره ارشدریاحیگراس گونتر :9111معرفی برنده جایزه نوبل 

 ها؛ مایکل کانینگهام؛ مصطفی بیانساعتنگاهی به رمان: 

 افسانه هفت رئیس؛ علی پاینده؛ الهام اکبرزادهنگاهی به رمان: 

 مصطفی سلیمی لیال نوروزی؛ ؛کیوسکنگاهی به مجموعه داستان:

 مهدی میرابی ی دیروز؛ نکوهش آثار امروز؛هاستایش داستان مقاله:

 داش آکل؛ صادق هدایت؛ علی خدامیانشناسانه داستان: بررسی جامعه

 ؛ محمود خلیلیمهدی رضایی ؛آواز گوسفندها :مجموعه داستاننقدی بر 

 ؛ ریتا محمدیمحمدرضا گوردزی خوشبختی چیه؟؛ داستان کوتاه: بررسی

 آرای  شوند؛ سیاوش رحیمی، علی رزمن باز میدرهای آسمان روی زمی:نقدی بر رمان

 غزال مرادی ؛حسین مهدی ؛«از ما نیست که بر ماست»مجموعه شعر  :شعر، داستان
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 (چهاردهم )قسمتیزه نوبل ادبیات ان جاآشنایی با برندگ 
«بهارهارشدریاحی»؛«ونترگراسگ»



نویسنده،(Günter WilhelmGrass)گراسویلهلمگونتر

درنقاشوسازمجسمه در۶۲۹۱سالاکتبر۶۱آلمانی،

آلمانیبه)گدانسک دانتسیگ: وآلمانیپدریازلهستان،(

لهستانیاصالتاًکهکاتولیکمادریوویلهلمنامبهپروتستان

شدزادههلنه،نامبهبود کاتولیکیتربیتتأثیرتحتگراس.

درخادمنوجوانانباوشدمشغولکلیسادرخدمتبهمادر،

سالگیپانزدهدر.کردمیشرکتاریزنمازگمراسماجرای

درخدمتخانوادگی،فقیرانهوتنگمحیطازگریزبرای

لشکربهسالگیهفدهدروپذیرفترغبتباراهیتلریارتش

گراسگونتر.شدخواندهفرافروندبرگ-اساستوپخانهدهم

(۶۲91مه۸)در ،(۶۲91آوریل۹۲در)شدنمجروحازپس

اسارتبهودستگیربادماریندر

آوریل۹9تاودرآمدآمریکائینیروهای

درگراس.بودبازداشتگاهدر۶۲9۱

آمریکائی،افسرانمقدماتیهایبازجوئی

حزبمسلحشاخهدرخودعضویتبه

ولیکرد،اعترافاساسبهموسومنازی

آگاهآنازراعمومیافکار۹۲۲۱سالتا

 .نکرد

راکارآموزیدورهیکدوسلدورفدر۶۲9۱/۶۲9۸سالاو

هنرآکادمیدرسپسورساندپایانبهتراشیسنگکارگاهدر

رشتهدرتحصیلبه۶۲1۹سالپایانتادوسلدورف

.پرداختسیاهقلموپیکرتراشی

درتجسمیهنرهایدانشکدهدر۶۲1۱/۶۲1۱هایسال

دادتحصیلدامهابرلین پاریسبهتحصیالتاتمامازپس.

یکبا۶۲19سال.کرداقامتجاآندر۶۲1۲سالتاورفت

سالتازناشوئیپیوندِاینکهکردازدواجسوئیسیدانشجوی

سالگراس.بودفرزندپنجآنثمرهوداشتدوام۶۲۱۸

شدهندوستانراهیهمسرشاتفاقبهوازدواجمجددأ۶۲۱۲

اورمانمشهورترین.کردزندگیکلکتهدرماهششبرایو

جادوئیرئالیسمسبکبرجستهنمونهکهاست"حلبیطبل"

شهرتباعثوچاپ۶۲1۲درسالآید،میشماربهاروپادر

سالتاوبازگشتبرلینبهمجددأ۶۲۱۲سال.شدگراس

.کردسکونتآنجا۶۲۱۹

سالکهداردنام«سگیهایسال»اودیگرمشهوررمان

.استمشهورتخیلباواقعیتتلفیقبهوشدمنتشر۶۲۱۱

شهرهایازیکیدر۶۲۱۹/۶۲۸۱هایسالگراسگونتر



کردزندگیهولشتاینشلزویگاستانکوچک سالاو. در

منتشررا«موشماده»رمانسکوت،هاسالازپس۶۲۸۱

خودوددارسیاسیقویهایجنبهگراسگونترکارهای.کرد

دموکراتسوسیالحزبعضودرگذشته،وسیاسیفعالنیزاو

حزباینعضویتبهرسمأ۶۲۸۹سالاو.استبودهآلمان

درآمد .داداستعفاءحزبازسرانجاموبودآنعضوسالده.

 البتهتازمانمرگطرفداراینحزبباقیماند.

ادمیآکشد،ادبیاتنوبلجایزهبرندهگراس۶۲۲۲سالدر

چهرهتصویرگرراهایشداستاناو،ناماعالمهنگامسوئدنوبل

.خواندتاریخشدهفراموش

۹۲۶۹آوریل9)۶۱۲۶فروردین۶۱روز شرایطدر(

برنامهسربرالتهاباتدوبارهگیریاوج

ای جغدانداختنسایهبازوایرانهسته

ازمنثوریشعرایرانیان،سربرجنگ

گفتهبایدآنچه»نوانعباگراسگونتر

دویچهزودآلمانیروزنامهدر«شود

روزنامهوتایمزنیویورکتسایتونگ،

کهشدمنتشرالرپوبلیکاایتالیایی

اصحابمیاندررافراوانیهایجنجال

بهاشارهباشعرایندروی.انگیختبرسیاستورسانه

برایدیتهدیراهاآنآویو،تلنشدهاعالمایهستههایبمب

بهطنزگونهایکنایهباهمچنیناو.استخواندهجهانیصلح

بدهد،اسرائیلبهجدیدزیردریایییکاستقرارآلماناینکه

هایکالهکهمهباید»زیردریاییاینکهاستنوشته

دراتمیبمبیکوجودکهکندهدایتجاییبهرانابودکننده

ناماسرائیلازصراحتبهشعرایندراو.«استنشدهثابتآن

اسرائیلکهگویدمی«پیشگیرانهحمله»ازانتقادباوبردمی

متزلزلخودکهراجهانیصلحاتمی،قدرتیکعنوانبه

استانداختهخطربهاست، انتقادنارواحقاینازگراس.

هاایرانی)ملتیکهکندمی باتنهاشوند،بمباراناستقرار(

اتمیبمبساختندنبالبهآنرهبرانکهگمانوحدساین

غیرقابلکهداندمیجنایتیدرهمدستیراایناو.هستند

غربریاکاریسیاستاینادامهاستمعتقدو.استبخشش

گوشخودوجدانبهبیشتریعدهاست،امیدوارویاست

بشکنندراسکوتوکنند اینبههمچنینخودشعردراو.

عنوانبهاسرائیلازانتقادیهرگونههککردهاشارهنکته

دراستکردهاعترافهمچنینگراس
حزبمسلحبخشاعضایازنوجوانی

او.استبودهاساسبهموسومنازی
قبولازبلهاینریشمانندهمچنین

رئیسدستازخدمتصلیبنشان
 .استزدهسربازآلمانجمهور



 

 

مجازاتآنبرایآلماندرکهشودمیتلقیگریضدسامی

.استشدهتعیینقانونی

راگراسشعربرلین،دراسرائیلوقتسفیرناهشون،امانوئل

وخوانده«دارندقرنیکقدمتکهضدیهودیتحریکات»

»استگفته جنایتبهرایهودیانکهاروپاستسنتاین:

همسایگانباخواهدمیاسرائیلاینکهادعایبااو.«کنندمتهم

اسرائیلکهکردهعنوانکند،زندگیصلحدرمنطقهدرخود

مردمگذشتهرفتاربراساسگراسگونترکهرانقشیچنین

.گیردنمیبرعهدهکند،میترسیمراآنآلمان

نظریاراظهدرآلمانیهودیانمرکزمدیرگراومن،دیتر

استشده«شوکه»گفته «نفرتجزوه»راگراسشعراو.

یکوجههیچبهبرجستهنویسندهیک:»استمعتقدونامیده

 .«نیستسیاسیبرجستهکارشناس

بارهایندرهمآمریکا،یهودیانکمیتهمدیربرگر،دیدر

»استکردهاظهارنظراینطور هایسیاستگراسوقتی:

دالیلوکندمیقلمدادتبهکاریرایلاسرائضروریامنیتی

روابطبهدهد،میقرارحمایتموردرامنطقهتنشاصلی

.«کندمیواردشدیدیصدمهاسرائیلوآلماندوستانه

دمکراتحزبخارجیامورکمیتهرئیسپولنتز،روپرشت

.استنیامدهخوششگراسشعراینازگفتهآلمان،مسیحی

مدعیودادهقرارانتقادموردراائیلاسردانستنگناهکاراو

واستایرانانگیزد،برمیرامانگرانیکهکشوری:استشده

.استرفتهانحرافبهگراسشعرموردایندر

شعرآلمان،دمکراتسوسیالحزبمسئوالنازنالس،آندرئا

استکردهتوصیف«نامناسبوکنندهتحریک»راگراس اما.

.اندکردهپشتیبانیگراسگونتراثرخرینآازآلمانهایچپ

گفته،آلمان،هایچپحزبرهبریعضوگرکه،ولفگانگ

آندربارهکهموضوعیازکهداشترااینجرأتگراس

.بزندحرفشود،میسکوت

عنوانبهسیسرومجلهسویاز۹۲۶۱سالدرگونترگراس

.شدشناختهزبانآلمانییکشمارهروشنفکر

فروردین۹9دوشنبه)۹۲۶1آوریل۶۱روزسگراگونتر

شهربیمارستاندرعفونتاثربرسالگی۸۱سندر(۶۱۲9

.درگذشتآلمانشمالدرلوبک

وبزرگنویسندگانازو9۱گروهبرجستهعضوگراسگونتر

زماندرکههاآلمانازنسلیصدایبازتاب.بود،آلمانمعروف

بودندشدهبزرگنازیسمسلطه ازتاریخروایتگرراخودوا.

ومعترضانهرویکردیباوی.دانستمیهادستیپاییننگاه

ادبیوسیاسیمهمرویدادهایتمامدرهموارههشداردهنده

 .داشتمؤثرحضورآلمان

اعضایازنوجوانیدراستکردهاعترافهمچنینگراس

او.استبودهاساسبهموسومنازیحزبمسلحبخش

ازخدمتصلیبنشانقبولازبلهاینریشمانندهمچنین

.استزدهسربازآلمانجمهوررئیسدست



 بهمواردزیراشارهکرد:توانمیادبیاوازجوایز

 ۶۲۱1سالدربوشنرگئورگجایزه

 ۶۲۲۱سالدرمانتوماسجایزه

 ۶۲۲۲سالدرآستوریاسشاهزادهجوایز

 ۶۲۲۲سالدرادبیاتنوبلجایزه

 ۹۲۲1سالدربرلینآزاددانشگاهازافتخاریایدکتر



 شناسیگونترگراس:کتاب

 (۶۲1۲)حلبیطبل

 (۶۲1۲)گربهوموش

 (۶۲۱۱)سگیهایسال

 (۶۲۱۶)اشعارمجموعه

 (۶۲۱۹)حلزونیکخاطراتدفتراز

 (۶۲۱۱()ماهیسفره)ماهیکفچه

 (۶۲۸۱)حلبیطبلدنباله/موشماده

 (۶۲۲۲)منقرن

 (۹۲۲۹)خرچنگگامبر

 (۹۲۲۱)رقصآخرین

گونتردیدگاهازآندرسنکریستیانهانسهایداستان

 (۹۲۲1)گراس

■(۹۲۲۱)پیازکندنپوست
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 ماهذرآمتولد  مشاهیر 
«مائدهمرتضوی» 


احمدجاللآل روایتی۹متولد به و۶۶)و هزار آذر )

دوسی آلصدو اسالمگیالناست. در وارد۶۱۹۹احمددر

سرایعالیتهرانشدودررشتهزبانوادبیاتفارسیدانش

بهفارغ خود داستان مجموعه نخستین گشت. نامالتحصیل

بازدید» و دید آل« نمود. منتشر دوران همین در احمدرا

 بر ژرف روشنفکری»تأثیری جریان و« داشت خود دوران

داستانبه پژوهشجز مقاالتاجتماعی، تحریر ایهنویسیبه

شناسی،سفرنامهوترجمهنیزپرداخت.مردم

چاپشدکه«بریمکهمیازرنجی»کتاب۶۱۹۱درسال

چاپبه«سهتار»کوتاهبودودرسالبعدمجموعهدهداستان

سال این از پس آلرسید. وها، آورد روی ترجمه به احمد

آثاریازآندرهژید،کامو،سارتروداستایوسکیترجمهنمودو

 دکتر با دوره دانشور»درهمین سیمین » نمود. زن»ازدواج

نیزبهاینسالتعلقدارد.«زیادی

ایداشت.احمددرصحنهمطبوعاتنیزحضورفعاالنهآل

جالبنکته وی زندگی در که مستمرای زندگی است توجه

ادبیاوست.

تاثیرگذارودراحمدنثریاستشتابنثرآل کوتاه، زده،

آلنهایتک ایجاز. عاملوتاهیو دو از استفاده با نثر»احمد

فارسی کهنه » فرانسوی»و پیشرو نویسندگان نثر نثر« به

آل است. دستیافته حروفخاصخود فعل، احمدکوشیده

مضاف حذفالیهاضافه، را بوده ممکن آنچه هر خالصه و ها

کندوبهنثریتندوشتابزدهوضربآهنگیدستیابد.

ویژگییکی از نوشتهدیگر مشترک وهای جالل های

داستانبه ویژه مننویسی»هایش، مقوله« سه در که اوست.

هایشود.نخستاینکهنویسندهدرداستانمختلفتفسیرمی

هاآنطورمستقیمباپردازدکهخودبهخودبهذکرحوادثیمی

تعبیرازمعادلادبیاتتجربیاست.دومینتقریباًروبروبودهو

به نویسنده که است آن نویسی صاحبمن فردی عنوان

الیآنبهبیاناندیشهدرداستانخودحضورداردودرالبه

پردازد.سومینتعبیرصورتنظرات،افکارواحساساتخودمی

افراطیتفسیردوماستبهاینمعناکهعالوهبرآنکهنویسنده

سخنگفتنواظهارنظردرداستانحضورفکریدارد،مجال

هارابگیرد.اینتعبیرازمننویسیرادرواقعسایرشخصیت

نامید.«صداییبودنمتنتک»توانهمانمی

نهاد.آل ادبیاتفارسیدورانخود عمیقبر احمدتاثیر

ایکهاوبهالگوییدرمیانطیفادبیومردمیتبدیلگونهبه

تشکل ایجاد صنفیشد. و ادبی های جمله کانون»از

نویسندگانایران در« است. ادبمعاصر خدماتجاللبه از

نیمه جاللنقش۶۱9۲هایدههحقیقتدر خوانده»، «پدر

می ایفا جاللآلادبیاتایرانرا راهیاحمدادامهکرد. دهنده

نویسیواستفادهاززادهوصادقهدایتدرسادهبودکهجمال

رمحاوراتآغازکردهبودند.درواقعزبانولحنعموممردمد

وسیلهجاللبهایبهایننوعنوشتنواستفادهاززبانمحاوره

یابد.رسدوگسترشمیاوجمی



برخیازآثار:

زمین نفرین شتابزده، ارزیابی مکالمات، دو، و یکچاه

مدیرمدرسهو...،چاله



سفرنامهومشاهدات:

اورازان.،آمریکاسفر،روسسفر،خسیدرمیقات

اندیشیدوایننویسندهپرتوانکههموارهبهحقیقتمی

مصلحت میاز بهاندیشی پربارش عمر اواخر در گریخت

جنگلکلبه میان آلای جالل کرد. کوچ اسالم بههای احمد

سالگیدراسالم91درسن۶۱9۸شهریور۶۸ناگاهدرغروب

زندگیرابدرودگفت.
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شریعتی ۹زینانیمعلی ماه روستای۶۱۶۹آذر در

نویسنده، وی گشود. جهان به چشم سبزوار کاهک،

تاریخجامعه ازنظریهشناس، پژوهشگردینیو پردازانشناس،

انقالباسالمیایرانبود.

پایان به مشهد در علیشریعتیدانشسرایمقدماتیرا

ویدرسال بهآموزگاریپرداخت. بهدانشکده۶۱۱9بردو

رشته گشتدر وارد مشهد دانشکده انسانی علوم و ادبیات

بایکی۶۱۱1ادبیاتفارسیمشغولبهتحصیلشد.درسال

هم بهکالسیاز خود های شریعت»نام رضویپوران ازدواج«

کرد.ویدرمدتتحصیلدردانشکدهادبیاتدستبهانتشار

الک نیایشاثر ترجمه غفاری، ابوذر سیسآثاریچونترجمه

کارلویکرشتهمقاالتتحقیقیهمتگماشت.

عنوانیکمرکزدرهایحسینیهارشادبه۶۱9۸درسال

خصوصجوانانگشودهرویهمهمردمبهفرهنگیاسالمیبه

حقیقتمی جویندگان و علم دوستداران از موجی و شود

گردد.دراینمحلاستکهدکتربسویاینمحفلسرازیرمی

هابهنظیرهرهفتهساعتاقدرتونیروییکمعلیشریعتیب

مباحثمختلفسخنمیگفتارمی پسازنشیندودر گوید.

سخنرانی ادامه از ممانعتمدتی ارشاد حسینیه هایویدر

به مهرماه در و آمد زندان۶۱1۱عمل به را شریعتی دکتر ،

افکندند.

حال عین در و بود مسلمان متفکران از یکی شریعتی

اورو باورهایمذهبیداشت. برخی نسبتبه نقادانه یکردی

داندوطورخاص،تشیعصفویرامظهرسنتمسخشدهمیبه

اسارتآن با توآم جبرگراییمعرفیرا و تقلید خرافه، پذیری،

کرد.می

عمده آثار اسالمشریعتی زمینه در وای شناسی

کتابشیعه اکثر دارد. جمعشناسی شریعتی، یآورهای

دانشگاهسخنرانی ارشاد، حسینیه در او یافته وهایتحریر ها

مجموعه نوشتهیا مقاالتو کهایاز هستند او هایپراکنده

صورتمجموعهآثاردرتوسطمرکزنشرآثاردکترشریعتیبه

سیوششجلدپسازمرگاوبهچاپرسیدهاست.

برخیازآثاروی:

هایآشنابامخاطب

قالبیخودسازیان

تشیععلویوتشیعصفوی

تاریختمدن

هبوطدرکویر

گفتگوهایتنهایی

طورمرموزیبه۶۱1۱خرداد۹۲دکترعلیشریعتیدر

پرفروغشخاموش زندگی چراغ و فروبست جهان از چشم

گشت.دلیلرسمیمرگویانسدادشرایینونرسیدنخون

ارشادبهقلباعالمشد.شریعتیوصیتکردهبوددرحسینیه

بهخاکسپردهشودویهماکنوندرکنارحرمزینبکبری

درشهردمشقمدفوناست.

رهنما بهاره ۶۲متولد او۶۱1۹آذر است. اراک در

 سال از را دانشکده۶۱۱۲نوشتن محیط در قرارگرفتن با

 در کرد. آغاز صادقیبا۶۱۸۲سالادبیات مدرس جعفر

طورجدیواردورهنمابهآشناشد«گاوخونی»نویسندهرمان

داستان آزادمقوله کارگاه چندین در گردید. نویسی

کوتاهورمانشرکتکرد.بانشریاتیچونشرق،مهر،داستان

اولینمجموعه۶۱۸۸اعتمادوچلچراغهمکاریداشت.سال

توسط«گیسچهارچهارشنبهویککاله»نامداستانویبه
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به نشرچشمه کتاب رسید. چاپ وی هفت»دیگر «شبماه

هایاوست.نوشتهایازوبمجموعه

آثار:

گیسچهارچهارشنبهویککاله

مالیخولیایمحبوبمن

زنباران

ماههفتشب



اوچندیننمایشنامهنیزنوشتهاست:

دورهمیزنانشکسپیر

هاییکهمالتوستچشم

اینتابستانفراموشتکردم.



کلمنز نوامبلنگهورن متولد و۶۸۱1ر نویسنده

قریه در را خود کودکی دوران وی بود. آمریکایی طنزپرداز

سیپیگذراند.اینمنطقهآرام،سیهانیبالدرکرانهرودمی

آثاراوراپدیدآورد.ترینمهمسازخلقبعدهازمینه

عنوانخبرنگاربه«ژورنال»ویکارادبیخودراازنشریه

تریتوریال»عنوانسردبیرنشریههب۶۸۱۶آغازکرد.ودرسال

اینترپرایز » فوریه سوم روز در شد. تخلص۶۸۱۶انتخاب

تواین» مارک به« که را طنزآمیزی سفرنامه او شد. متولد

اولین کرد. امضا تخلص این با بود درآورده تحریر رشته

داستانویبه کاالوراس»نام معروفناحیه جهنده وزغ در«

نیویور۶۸۱1سال شهرتیناگهانیبرایدر و شد کمنتشر

ویبهارمغانآورد.

سایر» تام «ماجراهای گدا»، و «شاهزاده در»، زندگی

می رودخانه پیسیسیساحل » بری»و فینهاکل آثار«

مشهوراوهستند.

بزرگ داستانیکیاز تریندستاوردهایمارکتوایندر

 روایت برجسته بسیار و نوین شیوه فین، داستانهاکلبری

شود.اوآنقدردراستکهدرنوعخودیکانقالبمحسوبمی

می عمل دقیق و ظریف داستان ذکرروایت بدون که کند

جمالت، نوع انتخاب و تنظیم با تنها و ظاهری مشخصات

کشد.حتیرنگپوستقهرمانانرابهتصویرمی

برخیازآثارمارکتواین:

عصرطالیی

تراژدیویلسونکلهپوک

خاطراتحوا

داستانیکسگ

بهدنبالخطاستوا

داستاننیکاسب

بیگانهمرموز.

هایسالآخرعمرشرابانوشتنکتاب۶1مارکتواین

آخریناثروی نام«بیگانهمرموز»جدیوچندطنزگذراند.

منتشرشد.ودرمقام۶۲۶۱داردکهپسازمرگویدرسال

قصه با مقایسه مارکتوایندرهایفلسفیولتر گرفت. قرار

دیدهازجهانفروبست.۶۲۶۲آوریل۹۶



منابع:

بانکهنرمندانسایتچوک

بیتوته

سایترهپو
roshd.ir 

■ ویکیپدیا.
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 «لیال نوروزی»نوشته  «کیوسک» مجموعه داستاننگاهی به   
«مصطفیسلیمی»



کههیچآرزوییندارند.هاییآدم

 داستان لیال"کیوسک"مجموعه داستان مجموعه اولین

وجود )با داستان مجموعه اینکه دلیل به است. نوروزی

متعدد(موفقبهکسبمجوزنشده،لیالنوروزیهایاصالحیه

این لینکدانلود کرده. منتشر اینترنتی را داستان مجموعه

مجموعهدرسایتدوشنبهقرارگرفته.

مخاطبروز به توجه فضایمبا هایافزون جازیدرسال

اخیر،عدهایازنویسندگانتمایلبیشتریبرایانتشارکتاب

 نشان مجازی فضای انددادهدر نظر به چنینآیدمی. با

هم،شاهداعتبارهاییاقدام هایبخشی،

 راهامخاطببیشتر اینترنتی انتشار به

از نوعیفرار همبه شاهدخواهیمبود.

 و برایبیشترهایآزادیسانسور ی

نویسندگان.همدیدگاهغالبجامعه،که

کاغذی چاپ در را داستان اعتبار

دیدمی تغییر کم کم نکتهکندمی، و .

مهمترازسهموردذکرشده،میزانمخاطبدرفضایمجازی

 شک بی هایینویسندهاست. اصلی هدف بیانهاآنکه ،

جامعهوجذبمخاطببیشتریشاندیدگاه در،باشدمیدر

 مجازی کاغذیتوانندمیفضای کتاب انتشار برابر چندین

مخاطبداشتهباشند.

.باشدمیدارایهشتداستان"کیوسک"مجموعهداستان

وازیکشیوهنگارشتقریباًهاداستانهمه بایکدرونمایه،

 اندبردهبهره تکرار همچنین هاشخصیت. درفضاهاو را

صیتسیاوش،فرناز.فرنگیسو...شاهدیم.تکرارشخهاداستان

مثلپیازداغوآشپزی.زاویهدیدهایینشانهاستفادهمتعدداز

وباتکنیکبازگشتهاداستانهمه اولشخصدرونیاست.

.رودمیبهگذشتهروایتپیش

 هاشخصیتهمه تجربه را روزمره زندگی .کنندمییک

شتههمبردرگذ.رودمیشانپیشزیستیکهبرخالفمیل

 شکستروهایرابطهخالفمیلشانبوده. با ایکه عاشقانه

هاییزن.اندرفتهکهخانوادهرارهاکردهومردهاییبروشده.

 میلشان خالف بر اندماندهکه کنند.هابچهتا سرپرستی را

محلهاشخصیت شهر یا تهران از فرار در را خود سعادت

 اردبیل به .بینندمیزندگیشان برابرهاشخصیتهمه در

هستند.خوشایند،آرزوهایشکستخورده،منفعلزندگینا



برایبرونرفتاززندگیهاشخصیتهیچتالشیتوسط ،

.زیستناجباری.شودنمیتکراریدیده

ساله ده پسر راوی دارد. کیوسکنام اول کهداستان ای

بیانهایاتفاق گذشته حالو در را مدرسه و .کندمیخانه

کهپدربهخواهرشهاییمحدودیترابطهمادروپدرشباهم.

.برخوردپدرومردومردهایدیگربافرنگیس،کندمیاعمال

زندگی وکندمیزنیکهتنها اعضایخانواده رابطهراویبا .

.وکندمیدوستخواهرش.مادریکههرروزپیازداغدرست

وراستدیگر،هایزنباشاتلفنیحضوریوهایمکالمهدر

 بد پدر از ازگویدمیدروغ استفاده .

پدرهایینشانه که کهنه کاناپه مثل،

صدایگویدمی و خریده. سمساری از

فقطپدریرجیج رکاناپه.صدایکاناپهرا

راوی کهشنوندمیو ترسپدر و توهم .

ناشیازهجومنیروهایامنیتیاست.

 از عکسمهایینشانهاستفاده ثل

وسیندرال.هافوتبالیست

راویزنی"هایبابونهپرنسسگل"داستاندوم نامدارد.

استکهشوهرشآیدین،دوسالپیشبهبهانهکاردرشهری

مرزی،وباهدفزندگیبازنیموطالیی،اووپسرشراترک

هدفدورشدناز با کردنآیدینو پیدا بهانه زنبه کرده.

تکراری زندگی به رسیدگی مادرش، غرغرهای هایمشق،

سعادت)شوهردوستش( با وآشپزی. برایپیداپسرشنیما

 ارومیه به آیدین بوده.روندمیکردن سیاوش عاشق زن .

سیاوشیکهبافرنازموطالییبهخارجسفرکرده.سعادتهم

 شکستعشقیدورانسربازیشرنج برایتکمیلبردمیاز .

هایبابونهومویمثلگلهایینشانهوبیازروایت،استفادهخ

طالییشده.

سوم پرنده"داستان نشده کشف حرف کم نام"پیانوی

هواپیماکهاززمین":شودمیآغازهاجملهدارد.داستانبااین

آنموقعایستادهبودم بلندشدمنبرایتدستتکانندادم.

یدتویگوشحاالبایدپینگفلوکردممیتویتراسوفکر

"اتباشد.

در وقایع رفته. و کرده رها دخترشرا و سیاوشهمسر

گذشته به بازگشت و گفتگو در فرناز، با راوی چت حین

.اتفاقیرودنمی.مردرفتهوزنبخاطربچهشودمیذهنی،بیان

بی اصلیهایینویسندهشک هدف که
درجامعهوجذبشاندیدگاه،بیانهاآن

 بیشتری فضایباشدمیمخاطب در ،
 انتشارتوانندمیمجازی برابر چندین

 کتابکاغذیمخاطبداشتهباشند.
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استکهبرایراویوفرنازرخداده.ماجرایمادریکهعاشق

 مادر تاتلیسبود، پدرابراهیم اگر خان. ابراهیم نرفتدنبال

آیدادامهروایتوبهنظرمی.رفتمیحتماًعاشقگوگوشبود

هایشخصیت "داستان شده."بابونههایگلپرنسس تکرار

.هاشخصیتالبتهبااندکیجابجایی

درزبانترکیبهمعنیراهسیاه"قارایول"داستانچهارم

برفی،راهیبیراههشدهتااست.راویزنیاستکه،درشبی

بگیرد. را مردی خودکشی ازراویجلوی پدرش سیاق به

.کندمیآرامشرادراردبیلجستجوپایتختگریختهو

راویزنیاستکهدردیوانهخانه"سرخور"داستانپنجم

.بردمی.بازگشتذهنیبهگذشتهروایتراپیشبردمیبهسر

قمشدهبودند.مردیبابعدمرگشوهرمهمهمردهاعاش"

پیراهنچهارخانهسرمهایایستادهپشتدرخانهفرنگیس.

شوهرکنمتامثلبقیهخواستمیمنمدلمگویدمیفرنگیس

فهمید...مردهازنو تا پدر هیچکسنذاشت. ولینذاشتند.

"..تادبهجونموتاتونستکتکمزد.اف

واردحیاطفرنگیسدارپیرمرددرشتاندامباکالهیلبه"

حیاط.شودمی پرترویآجرهایگوشه آورده در کتشرا .

 بخار حوضرا آب دارد مستقیم افتادهکندمیآفتاب زنی .

 مویخزدمیرویزمین مرد پیر چنگزنده،اششرابی. را

 زمین روی خودش وگرنهکشدمیدنبال ببر صداتو .

حوضبزرگکشمتمی دور را زن مرد پیر منم.کشدمی. ..

خونهرفتممی..هرشبشقمبودند.رفتمپیشهموناییکهعا

"همهاززندگیلذتنبردهبودم.شون.توعمرماونیکی

مثل،پیراهنهایینشانهبرایبیانجایگاهافرادداستاناز

سفیدها پیراهن هاآبی، پیراهن شده.و...هاسیاهو استفاده

 جمله با "داستان آبی "اندهپوشیدهمه پایان .رسدمیبه

دیوانهخانهآبیپوشهستند.هایدیوانه

نامدارد.راویزنیاست"خنددمیشکلک"داستانششم

دلیل به را دوستشداشته که پیشمردی سال چهار که

قاتل داشته، قرار مقتول با که راوی دوست کشته. خیانت

راویساعتپنجصب سالگذشته، چهار در شده. حشناخته

شخصیتهاروزنامه ببیند. را اعدام خبر تا کرده، دنبال را

دیگر،مادامنامدارد.زنیروسکهعاشقمردیایرانیشده،و

 و ایرانیمادام مرد ایران. رفته.شانبچهآمده و کرده رها را

بهاردبیلرفته.اشبچهمادامهمبرایفراربهروسیهبههمراه

ر به کند فرار نشده تحملموفق را اجباری زندگی وسیه.

.خواهدنمی.درجاییکهکندمی

راویدخترجوانیاستکههیچ"همینگله"داستانهفتم

راوی رویا، دوستش با نشده. عاشق موردهایلباسگاه

قشنگیبخاطرکهپالتوییوآبیروسری.پوشدمیرااشعالقه

رودمینک،تحتتاثیرتابلویجیغادواردموپوشیده.کالهش

پایین.داستاندرکندمیرویپلیوبهراحتیخودشراپرت

پلروایت شودمیمسیر با گذشتههادیالوگ. بازگشتبه و

وقایعبیان مادریکهعکسمردیرا،شودمیذهنیراوی، .

ازچشمپدر،درصندوقمخفیکردهوهمیشهازصاحبدور

هزارندخترخاطرکندمیعکستعریف خواهصاحبعکس.

و.اندبوده دروغ وگویدمیبه بوده برادرش عکس صاحب

راویاست، عالقه پسریکهمورد است. همیشهشهیدشده

 راوی، دوست است"تنهاست. مجسمه "رویا و گذاردنمی.

موهایشبیرونباشد.

 هشتم صبح"داستان روز هر که داستان،،"زنی راوی

 ساعتیاست."همینگله"رویایداستان در صبح، روز هر

.کتشوهردهدمیمشخصیکلیوانشیربهدستشوهرش

 خداپوشاندمیرا )هنگام مرد نگاه حسرت در زن حافظی(.

.گفتگوهایبینمردوراویدرکلماتیمثل،ممنونموماندمی

کههاییکتابوهاروزنامه.یامردازشودمیحافظخالصهخدا

 وزنگویدمیخوانده ، خوشزنکندمیتائید خاطره تنها .

مرد هایشریشسیگارکشیدنشباراویداستانقبلیاست.

 کوتاه کارش خاطر به ناکندنمیرا هم زن ازاشرضایتی.

هایریش مطرح را مرد مجسمهکندنمیزبر رویای تنها .

 ■ بایکمردزندگیکند.تواندمی
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 «خوشبختی چیه؟»بررسی داستان کوتاه   

«یتامحمدیر»؛«محمدرضاگودرزی»نویسنده

 
بهاری» زیبای صبح بهسالم! حالتون چهخیر! طوره؟تون

کنیمو باز وصفا مهر با بهترهچشمامونو شنوندگانگرامی!

کمبهدوروبرموننگاهکنیم،کهچهروزخوبیه!پرازنشاطیه

بهترهبههمسالمکنیم.سالم!...حاالمی ریممیونوشادی!

برنامه موضوع از اونا با و شهرمون خوب امروزمونمردم ی

اولببینیمنظراینآقایبیستوچارحرفمی زنیم...خب،

کنه،یخیابوننیگامیهایبستهسالهکهبهویترینمغازهپنج

«ین؟کارهشهبگینچیطوره؟میچیه...سالم!حالشماچه

ترمودینام» آخر میدانشجویسال خبریشده؟ خوانیک!

«برایدانشجوهاعروسیراهبندازن؟

چهعرضکنم،ایشاالکهدومادشی.شنوندگانعزیز!من»

می که خوشحالم کشورمونخیلی خوب جوونای اکثر بینم

عالیهبه تحصیالت خبدنبال خوبن... ی

اینه: ما امروز سؤال عزیز، دوست

می کی به و چیه گنخوشبختی

«خوشبخت؟

سختیه.» سؤال خیلی بگم، چی واال

چهمی جنابدونین... راستی بگم؟ طور

جایهپیغامبهیهکسیشهازاینمجریمی

خوامبدونههمیشهوتوهمهحالبهفکرشم!...سالمبدم؟می

مندارمازتورادیوحرفمی خوبی؟سالم،سالم! زنم.ساناز!

ومنازتورادیوحرفخیلیدوسِتدارم.بهمامانتایناهمبگ

«زدم...

جورکارهانیست،دریملیه،جایاینجارسانهایبابا!این»

بگین حاال خب، نیست. زنده اینبرنامه ضمندوستعزیز،

«شه؟جوابسؤالماچیمی

«کدومسؤال؟»

«گنخوشبخت؟کهبهکیمیاین»

«یمردهحرفیندارم.بروباباحالداری،منبابرنامه»

خوب» و فهیم شنوندگان خب! آقا!... رفتین؟ کجا آ!

هارویدنیالبخندبزنیموقدردوستیباردیگهبهشهرمون!یه

ب خب، ینمایندخترخانومبروبدونیموبههمسالمکنیم.

شونزده چیمیپونزده صبحبهاریساله خانوم! سالم تونگه.

میبه بخیر! این خوب مخاطبان برای بگینخواستم رنامه

«نظرشماخوشبختییعنیچی؟به

ور،آگهاسیبدونهبایهآقاییغریبهایوای،آقابریناون»

«کنه.ممیحرفزدمتیکهپاره

برنامه» یه این خانوم نباشین،دختر نگران رادیوییه، ی

کهمی هرجا اسی آقا سالم؟ بگیم اسی آقا به ماهم خواین

«هستینسالم!

کاری» چه نمیاین شما آقا؟ کردین اسیبود این دونین

میچه فکر حسوده! حرفقدر شما با رادیو تو که حاال کنه

باهاتون رادیو از بعد گرفتین، یواشکیازمشماره حتماً زدم،

«بیامسینما.بایبای!

«بابا،اینمکهرفت!خببریمسراغاینمادر،سالممادر!ای»

«چی؟!»

«گفتمسالم!»

س» شدیآهان، بزرگ چه جانم، الم

«طورن؟ماشاال!مامانوباباچه

شناسنمادر،بهلطفشما!انگارمنومی»

«جانیاوردم.ولیراستشمنبه

نرگس» پسر کیانوش تو پس خانومآ،

جایبرادریتوهمعین نیستی؟عجیبه!

«ای.اونخوشمزه

می» دربارهببخشیدمادر، یخوشبختیخواستمنظرتونرو

«پرسم.ب

آم.سهگفتی،مندارمازنونواییلواشیمیآهانزودترمی»

گهقرتیگیرهمیمومیساعتهتوصفم،دیرمشده.ممدآقایخه

«خانومتاحاالکجابودی؟

«تون!خواینوناتوبراتبیارمدمخونهمادرمی»

موخوایآدرسمویادبگیریناقال!بیاشمارهوا!چهحرفا!می»

«صفرنهصدوسیوپنج...بنویس:

گیرهبه!چههوایی!چهنشاطی!آدمویرشمیخب!خب!به»

می شمام. با پسر! آهایآقا پسر! خبآقا آواز... زیر شهبزنه

جا؟...آهان!دقهایناولصبحیاونتوپوولکنیبیایاینیه

«طوره؟باریکال!خبآقاکوچولو!حالتچه

«مگهتودکتری؟»

دام» کرهنه گمپزشکم برو خب،خر! زبونیداره!... چه شو!

آیبچه صبحزیبای... یکسالموصدسالم! پدرجانسالم!

گیرم...لعنتبرشیطون.خبآممیپررو،سنگپرتنکن،می

می سالم! بچهپدرجان چهبینین زمونه و دوره این قدرهای

پونزده خانوم دختر این بینم خب،
خانوم!سالهچیمیشونزده سالم گه.

بهاری بهصبح میتون خواستمخیر!
برایمخاطبانخوباینبرنامهبگین

 نظرشماخوشبختییعنیچی؟به
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خجالتمیبی بابامون جلو ماها شدن! پامادب ونوکشیدیدم

غلطیدل مامانباباشونهر جلو اینا کنیم، شونبخواددراز

اینمی و شما این گرامی! شنوندگان بگذریم... خب کنن!

بهیموردعالقهبرنامه به،چهصبحزیبایی!تونصبحسعادت!

به جان پدر مهربونی! و شاد مردم خوشبختیچه شما نظر

«چیه؟

خوب» مردم و شما به من پسرم، سالمسالم! شهرمون

همهمی از و اینکنم تو صبح از دارم. دعا التماس شون

گردم،امایکیهمقبولشدهدارمدنبالدکترعکسمیخراب

یمنومجانیبگیرن.صاحابموندهنعکساینکمربینکرده

پسرم!مردمخوبِشهرمون!منگدانیستم،فقطازتونتقاضا

کسسیدرچهل،منمریضیپولیهفقرهعدارمبهاندازه

«ره.کمککنین.جایدورینمی

این» حرفاپدرجان این جای که جا

ما خواستیمبه شما از یهکلمه ما نیست،

یهزارویکقصهبگینخوشبختیچیه،

 میواسهشب تعریف بسهمون کنین!...

نگه خدا یهدیگه، سراغ بریم خب! دار!...

به دیگه، شاداب خانوشهروند جوونیبه، م

نوتویهبینمکهتویهدستشصتهفتادتاموزگرفتهرومی

بریمببینیمدست پرتقالتامسون. شونهمبیستسیکیلو

دستآوردن،ورزشکارنیاخوشبختیاینتواناییروازکجابه

به رو نیرو بهاین خوش خانوم، خب داده؟... حالشون

اندا پا خونه، یا اداره تو که شماختهشوهرتون پاشون، رو ن

ایناین بارو اونهمه میور ریشهور حتماً اینکشین. همهی

می حاال خوشبختیه! سرزندگی، و میشادابی برامونشه شه

«خوشبختیروتعریفکنین؟

من» ثانیاً چند؟ کیلو شوهر اوالً نباشین! خسته آقا، سالم

رو ختم مجالس سفارشای که هستم شرکتی خرید مأمور

دارحقوقمساویمیانزناومرداگیرهوثالثاًطرفعهدهمیبه

خوامثابتکنمکهآگهگاهیآقایونبیستسیهستمومی

زنن،شاخغولروبرنوهیغُرمیورمیوراونکیلوبارواین

«نشکوندن.

می» حاال اینخب، که شما نظر از ببینم قدرخواستم

«نیچی؟هیکلین،خوشبختییعخوشگلوخوش

بنده،» دستم کردی فکر سوسول! بچه کوتاه خر دست

«وروایساآشغالکله!کنه؟اونزبونممکارنمی

خواستمببرمتتورادیو،ولیباقدربددهنی!میایبابا،چه»

«ایناخالقیکهتوداری،ولمعطلی!...

«توببرتورادیو!ننه»

ن...موازشهرخوبیاهگیدخببهترهبریمجای»

برنامه گرامی یهشنوندگان سعادت، صبح دیگهی بار

عرضمیخدمت چهتونسالم واقعاً وکنم. آبیه آسمون قدر

زنینبیرونوهوایپاکونابروبرگاسبزن!چراازخونهنمی

ریهنمی تو برادرکشین این سراغ بریم وقتشه خب، هاتون؟

شهزحمتکش ما برای رو خیابون داره که تمیزمون روندا

«طوره؟تونچهکنه.سالمبرادر!حالمی

«دستشمادردنکنه،دستشمادردنکنه!»

می» فقط بدین! گوش بپرسمبرادر! ازتون خواستم

«گینخوشبخت؟خوشبختییعنیچی؟یعنیشمابهکیمی

«دستشمادردنکنه،دستشمادردنکنه!»

بهترهبریمسراغاونآ!انگارسوزناینبرادرمونگیرکرده.»

شونشرتهایتیآقاییکهماشاالآستین

بزنمبهتختهچهدارهمی ترکه!سالمآقا.

«هیکلیدارین!بدنسازیکارکردین؟

«بااجازه!...مااینیمدیگه!»

برنامه» برای ما سعادتخب! صبح ی

می میگزارشتهیه ازتونکنیم، خواستم

به بپرسم چیه خوشبختی بهنظرشما و

«گنخوشبخت؟کیمی

«دمبل!»

«چیگفتین؟»

«دمبل!»

خوشبختینکهدمبلمنظورتونرونمی» یعنیشما فهمم،

«دارین،یاخودِدمبلموجودخوشبختیه؟

خبمعلومهداداش،دمبلهکهخوشبخته،واسهاینکهدم»

بهساعترودستماهاسُواره،آگهبازمتوجهنشدیباهالتر

«حالیتکنم...

بهنه» شما از و شدم متوجه عزیز، دوست اینخیر خاطر

تعبیرزیباتونمتشکرم،سالمبهدمبل!سالمبههالتر!...خب،

مثلاین اونصبرکنینببینم، از دارهکه محترم خانوم یه ور

بهمی زیباتون صبح خانوم! سالم میآد. بگینخیر! اول شه

«ین؟کارهچی

لیس» علیکی؟ چه سالمی بیستچه آقا، آمارم سالهانس

«کارم.بی

«تونه؟آ!مگهچندسال»

جاسالمه!راستیآقااینها!اصالًپنجشماموقتگیرآوردین»

نمی کارمند رادیو، همین شمایین، میکه چهخواد؟ بینی

«صداییدارم!

بروگمنهدامپزشکمکره چهخر! شو!
زبونیداره!...خب،پدرجانسالم!یک
آی زیبای... صبح سالم! صد و سالم
می نکن، پرت سنگ پررو، آمبچه

 .گیرم...لعنتبرشیطونمی
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نظرشماواقعاً!صداتونحرفنداره!ولیاولبهمابگینبه»

«؟گنخوشبختبهکیمی

کسیمی» کارخوشبختبه ساعته چهار بیستو گنکه

می آقایون این مگه باشه. بمونه؟داشته ما واسه کار ذارن

«ها،دریاها!ها!آهکوهراستیفنبیانهمبلدمها!اآهآسمان

شماره» بذارسروتهاینبرنامهتوبدهخبرتمیعجب! کنم،

سه بیام، هم اومدهرو خدانسوته فعالً خبم. دار!... گه

کنم.باردیگرخدمتشماسالمعرضمیشنوندگانگرامی،یه

گل هوایی! چه جوانهببینین ببینین، یاسرو هایسبزهای

هاباشینهایگیالس!مثلگنجشکهایچنار!شکوفهدرخت

مغازهوراونواین یاینورورجهورجهکنین...خب،بریمدرِ

بینمخیر!میبحزیبایبهارتونبهشهروندمحترم!سالمآقا!ص

نیازهایمردمخوب فکر به فقطشما اینراسته، تو مونکه

میهستینومغازه نظرشماخواستمببینمبهتونوبازکردین،

آدمچه میخوشبختکیهو بهطور دستتونهخوشبختیرو

«بیاره؟

شنوندگانمنهم» و شما خدمت

کنم.میتونسالمعرضحساببرنامهخوش

من!خدمت برادر که شم عارض تون

همه که چیزیه فقطخوشبختی هست، جا

می بگمخوشبختیتودلچشمبینا خواد.

ماهاس؛فقطبایددستدرازکنیمدرشبیاریم.خوشبختیتو

جاجادارهکهبگمماایکهلوازمشتاپباشه!همینایخونه

بهمردمشریفاجناس قسطیهممونرو فقطمیمون، دیم،

«چککارمندییادشوننره.

می» گرامی، شنوندگان متشکرم! واقعاً چهمتشکرم! بینین

می پیدا شریفی میشهروندای حاال خب بهشن؟... رسیم

نوپیادهشدن.سالمشونوپارککردهخانومیکهتازهماشین

بی میخانوم! بهمقدمه و ازتونبپرسمخوشبختیچیه خوام

«وشبخت؟گنخکیمی

«بستگیداره!»

«بهچی؟»

نهایت» رو فراون پول داشتن ممکنه یکی آدمش. به

«خوشبختیبدونه.یکیعشقو،یکیبچهرو،یکیآزادیرو.

این» میمن فکر چون ندارم، خاصی حرف شماجا کنم

خواینتونبرایخوشبختیمردمنسوخته،بااینحرفامیدل

«کنین.پسندتونوپرهایعوامبرنامه

چونمردمخوبکشورموننظر» ندین، شعار بهتره خانوم

جورحرفایگندهگندهندارن،خب،حاالآگهمساعدیبهاین

طورتوموافقباشینباهمبریمپیشاینآقاییکهدارههمون

کتابهممیروراهمیپیاده صبحبهره، سالمآقا! خیر!خونه.

هستمی سختمشغولمطالعه که اولینسؤالیکهبینم ین!

تونینموقعراهطورمیینهکهچهاذهنمنرومشغولکرده

«رفتنکتاببخونینونیفتینیابهمانعیبرخوردنکنین؟

«بروکناربذارآفتاببیاد!»

«بله؟!»

اینجملهازدیوژنیاهماندیوجانوساستکهدرجواب»

«گوید.اسکندرمقدونیمی

هسوادی!لطفاًدوستعزیزبهمابگیدبه!عجبمُخی!چبه»

«نظرشماخوشبختیچیهوخوشبختکیه؟به

از» خوشبخت که عرضکنم انورتان وجود خدمتاعماق

دوبخشخوشوبختتشکیلشده.خوشدرتقابلباناخوش

اگرکسیناخوشوبدبخت استوبختدرتقابلبابدبخت.

«نباشدلزوماًخوشبختاست.

عبه» فروبه! فکر به رو آدم واقعاً مغزی! پر جمالت جب

خوبمی مردم برای استاد! حاال مونبره.

«پیامیندارید؟

توصیه» آینهکهدربرابرچرا یمنبهاونا

که بکشند دراز جایی حتماً مردان، دولت

«شانبخورد.آفتاببه

نگه» خدا متشکرم! خبمتشکرم، دار!

آ!چیشد؟انگاراستادافتادتوخوامدر...شنوندگانعزیز،می

خوامیامروزمیجوب!...خببگذریم،دوستاندرپایانبرنامه

باز برایخوشبختبودنبایدچشمدلرو که بگیرم نتیجه

زیبایی از و روکنیم خودمون خودمون، و ببریم لذت ها

بدونین خوشبخت رو خودتونو اگه شما بدونیم. خوشبخت

بهامیدروزیدیگهوبرنامهیقینبدونینکهخو ایشبختین.

«سپریم.روزخوش!خدامیدیگه،شماروبه

قدرصدابگیمایخدایمهربون،منچهحاالهمهباهمیک

خوشبختم!



بررسیداستان

اولشخصنمایشیراوی:

مثال:

بهاری» زیبای صبح بهسالم! حالتون چهخیر! طوره؟تون

بهترهچ کنیموشنوندگانگرامی! باز وصفا مهر با شمامونو

کمبهدوروبرموننگاهکنیم،کهچهروزخوبیه!پرازنشاطیه

اممیونریوشادی!بهترهبههمسالمکنیم.سالم!...حاالمی

برنامه موضوع از اونا با و شهرمون خوب امروزمونمردم ی

اولببینیمنظراینآقایبیستوچارحرفمی زنیم...خب،

داداش معلومه کهخب دمبله ،
به دم که این واسه خوشبخته،
ساعترودستماهاسُواره،آگهباز
 .متوجهنشدیباهالترحالیتکنم



 

 0314 ماه آرذ|چوکماهناهم ادبیات داستانی |شصت وچهارم شماره 01

کنه،یخیابوننیگامیهایبستهسالهکهبهویترینمغازهپنج

«ین؟کارهشهبگینچیطوره؟میچیه...سالم!حالشماچه



واقعگراژانر:

 هرکسی است محلدرممکن زندگی که گروهیمی کند

شوندهباشد.خبرنگارانرادیدهویامصاحبه

مثال:

« جای بریم بهتره خیاهگیدخب شهر مون...وباز

برنامه گرامی یهشنوندگان سعادت، صبح دیگهی بار

عرضمیخدمت چهتونسالم واقعاً وکنم. آبیه آسمون قدر

زنینبیرونوهوایپاکونابروبرگاسبزن!چراازخونهنمی

ریهنمی تو برادرکشین این سراغ بریم وقتشه خب، هاتون؟

مزحمتکش برای رو خیابون داره که تمیزمون شهروندا ا

«طوره؟تونچهکنه.سالمبرادر!حالمی



مسئلهداستانچیست؟

دیدگاهیخبرنگار با شهروندان، از شهر سطح در هایکه

تحصیلی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظر از مختلف

گزارش«خوشبختی»شناسیباموضوعروان

کند.تهیهمی

مثال:)فرهنگی(

ببریمسراغاینبابا،اینمکهرفت!خای»

«مادر،سالممادر!

«چی؟!»

«گفتمسالم!»

بابا» و مامان ماشاال! شدی بزرگ چه جانم، سالم آهان،

«طورن؟چه

منومی» انگار ولیراستشمنبهلطفشما! شناسنمادر،

«جانیاوردم.به

جایآ،پستوکیانوشپسرنرگس» خانومنیستی؟عجیبه!

«ای.مزهبرادریتوهمعیناونخوش

می» دربارهببخشیدمادر، یخوشبختیخواستمنظرتونرو

«بپرسم.

آم.سهگفتی،مندارمازنونواییلواشیمیآهانزودترمی»

گهقرتیگیرهمیمومیساعتهتوصفم،دیرمشده.ممدآقایخه

«خانومتاحاالکجابودی؟

«تون!خواینوناتوبراتبیارمدمخونهمادرمی»

موخوایآدرسمویادبگیریناقال!بیاشمارهچهحرفا!میوا!»

«بنویس:صفرنهصدوسیوپنج...

گیرهبه!چههوایی!چهنشاطی!آدمویرشمیخب!خب!به»

می شمام. با پسر! آهایآقا پسر! خبآقا آواز... زیر شهبزنه

جا؟...آهان!دقهایناولصبحیاونتوپوولکنیبیایاینیه

«طوره؟اریکال!خبآقاکوچولو!حالتچهب

«مگهتودکتری؟»

«شو!چهزبونیداره!...خر!بروگمنهدامپزشکمکره»

مثال:)سیاسی(

ماشینخبحاالمی» تازه خانومیکه به پارکرسیم شونو

بیکرده خانوم! سالم شدن. پیاده و مین ازتونمقدمه خوام

«نخوشبخت؟گبپرسمخوشبختیچیهوبهکیمی

«بستگیداره!»

«بهچی؟»

نهایت» رو فراون پول داشتن ممکنه یکی آدمش. به

«خوشبختیبدونه.یکیعشقو،یکیبچهرو،یکیآزادیرو.

این» میمن فکر چون ندارم، خاصی حرف شماجا کنم

خواینتونبرایخوشبختیمردمنسوخته،بااینحرفامیدل

«پرکنین.پسندتونوهایعوامبرنامه

چونمردمخوبکشورموننظر» ندین، شعار بهتره خانوم

این به گندهمساعدی حرفای گندهجور

«ندارن.

مثال:)اقتصادی(

این» و شما این گرامی! شنوندگان

عالقهبرنامه مورد بهی سعادت! صبح تون

و شاد مردم چه زیبایی! صبح چه به،

به جان پدر خوشبختیمهربونی! شما نظر

«چیه؟

سالم» شهرمون خوب مردم و شما به من پسرم، سالم!

همهمی از و اینکنم تو صبح از دارم. دعا التماس شون

گردم،امایکیهمقبولشدهدارمدنبالدکترعکسمیخراب

یمنومجانیبگیرن.صاحابموندهنعکساینکمربینکرده

ونتقاضاپسرم!مردمخوبِشهرمون!منگدانیستم،فقطازت

یپولیهفقرهعکسسیدرچهل،منمریضدارمبهاندازه

«ره.کمککنین.جایدورینمی

مثال:)تحصیلی(

«ین؟کارهشهبگینچیطوره؟میسالم!حالشماچه»

می» خبریشده؟ ترمودینامیک! آخر خواندانشجویسال

«برایدانشجوهاعروسیراهبندازن؟

« ایشاالکه منچهعرضکنم، شنوندگانعزیز! دومادشی.

می که خوشحالم کشورمونخیلی خوب جوونای اکثر بینم

ازیخبرنگار شهر سطح در که
هایمختلفازشهروندان،بادیدگاه

اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظر
روان موضوعتحصیلی، با شناسی

 کند.گزارشتهیهمی«خوشبختی»
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عالیهبه تحصیالت سؤالدنبال عزیز، خبدوست خوبن... ی

«گنخوشبخت؟امروزماآینه:خوشبختیچیهوبهکیمی

طوربگم؟دونین...چهواالچیبگم،خیلیسؤالسختیه.می»

جنابمجریمی ازراستی کسیاینشه یه به پیغام یه جا

خوامبدونههمیشهوتوهمهحالبهفکرشم!...سالمبدم؟می

مندارمازتورادیوحرفمی خوبی؟سالم،سالم! زنم.ساناز!

خیلیدوسِتدارم.بهمامانتایناهمبگومنازتورادیوحرف

«زدم...

یست،درجورکارهانیملیه،جایاینجارسانهایبابا!این»

بگین حاال خب، نیست. زنده اینبرنامه ضمندوستعزیز،

«شه؟جوابسؤالماچیمی

«کدومسؤال؟»

«گنخوشبخت؟اینکهبهکیمی»

برنامه» با من داری، حال بابا مردهبرو ی

«حرفیندارم.



شناسی(مثالاول:)روان

بهاری» صبح خانوم! بهسالم خیر!تون

نظرشمابانخوباینبرنامهبگینبهخواستمبرایمخاطمی

«خوشبختییعنیچی؟

اسیبدونهبایهآقاییغریبهحرفاور،ایوای،آقابریناون»

«کنه.ممیزدمتیکهپاره

برنامه» یه این خانوم نباشین،دختر نگران رادیوییه، ی

کهمی هرجا اسی آقا سالم؟ بگیم اسی آقا به ماهم خواین

«هستینسالم!

نمیا» شما آقا؟ کردین بود کاری چه اسیین این دونین

میچه فکر حسوده! حرفقدر شما با رادیو تو که حاال کنه

باهاتون رادیو از بعد گرفتین، یواشکیازمشماره حتماً زدم،

«بیامسینما.بایبای!



شناسی(مثالدوم:)روان

خانوم» به، به دیگه، شاداب شهروند یه سراغ بریم خب!

نبینمکهتویهدستشصتهفتادتاموزگرفتهونیرومیجو

بریموتویهدست شونهمبیستسیکیلوپرتقالتامسون.

به کجا از رو توانایی این یاببینیم ورزشکارن آوردن، دست

به رو نیرو این خوشخوشبختی خانوم، خب داده؟... شون

نروپاشون،حالشوهرتونکهتوادارهیاخونه،پاانداختهبه

این و بار همه این اونشما میور ریشهور حتماً یکشین.

حاالمیاین خوشبختیه! شهبرامونهمهشادابیوسرزندگی،

«خوشبختیروتعریفکنین؟

من» ثانیاً چند؟ کیلو شوهر اوالً نباشین! خسته آقا، سالم

رو ختم مجالس سفارشای که هستم شرکتی خرید مأمور

دارحقوقمساویمیانزناومرداگیرهوثالثاًطرفعهدهمیبه

خوامثابتکنمکهآگهگاهیآقایونبیستسیهستمومی

زنن،شاخغولروبرنوهیغُرمیورمیوراونکیلوبارواین

«نشکوندن.

می» حاال اینخب، که شما نظر از ببینم قدرخواستم

«هیکلین،خوشبختییعنیچی؟خوشگلوخوش

بنده،» دستم کردی فکر سوسول! بچه کوتاه خر دست

«وروایساآشغالکله!کنه؟اونزبونممکارنمی

خواستمببرمتتورادیو،ولیباقدربددهنی!میایبابا،چه»

«ایناخالقیکهتوداری،ولمعطلی!...

«توببرتورادیو!ننه»

محورمعنایی:

طنز/»یواسطههبنویسندهوضعیتجامعهرا

دهد.یمنشان«شناسیانتقادینشانه

مثال:

می» شمام. با آهایآقاپسر! شهخبآقاپسر!

جا؟...آهان!دقهایناولصبحیاونتوپوولکنیبیایاینیه

«طوره؟باریکال!خبآقاکوچولو!حالتچه

«مگهتودکتری؟»

شو!چهزبونیداره!...خب،خر!بروگمنهدامپزشکمکره*»

آیبچهپ صبحزیبای... یکسالموصدسالم! درجانسالم!

گیرم...لعنتبرشیطون.خبآممیپررو،سنگپرتنکن،می

می سالم! بچهپدرجان چهبینین زمونه و دوره این قدرهای

خجالتمیبی بابامون جلو ماها شدن! پامونوادب کشیدیدم

غلطیدل مامانباباشونهر جلو اینا کنیم، شونبخواددراز

اینمی و شما این گرامی! شنوندگان بگذریم... خب کنن!

بهیموردعالقهبرنامه به،چهصبحزیبایی!تونصبحسعادت!

به جان پدر مهربونی! و شاد مردم خوشبختیچه شما نظر

«چیه؟

« آستین* ماشاال که آقایی اون سراغ بریم هایبهتره

.بزنمبهتختهچههیکلیترکه!سالمآقاشوندارهمیشرتتی

«دارین!بدنسازیکارکردین؟

«بااجازه!...مااینیمدیگه!»

کنیم،یصبحسعادتگزارشتهیهمیخب!مابرایبرنامه»

نظرشماخوشبختیچیهوبهکیخواستمازتونبپرسمبهمی

«گنخوشبخت؟می

«دمبل!»

«چیگفتین؟»

بریناونایوای،» آقا گهاور،
غریبه آقایی یه با بدونه اسی

 «کنه.ممیحرفزدمتیکهپاره
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«دمبل!»

یعنیمنظورتونرونمی» خوشبختینکهدمبلفهمم، شما

«دارین،یاخودِدمبلموجودخوشبختیه؟

خبمعلومهداداش،دمبلهکهخوشبخته،واسهاینکهدم»

بهساعترودستماهاسُواره،آگهبازمتوجهنشدیباهالتر

«حالیتکنم...

بهنه» شما از و شدم متوجه عزیز، دوست اینخیر خاطر

«بهدمبل!سالمبههالتر!...تعبیرزیباتونمتشکرم،سالم



داللتمندیداستان:

برای راوی دغدغه تا باشد داشته دلیلی باید چیزی هر

بنابراینبهسهدلیلراویافولجامعهرا باشد، نوشتنشده

دهد.یمنشان



تحصیل-0 مردان دید از خوشبختی

کردهجامعه.

مثال:

چه» شما حال میسالم! بگینطوره؟ شه

«ین؟هکارچی

خبری» ترمودینامیک! آخر سال دانشجوی

«خوانبرایدانشجوهاعروسیراهبندازن؟شده؟می

چهعرضکنم،ایشاالکهدومادشی.شنوندگانعزیز!من»

می که خوشحالم کشورمونخیلی خوب جوونای اکثر بینم

عالیهبه تحصیالت سؤالدنبال عزیز، خبدوست خوبن... ی

«گنخوشبخت؟شبختیچیهوبهکیمیامروزمااینه:خو

طوربگم؟دونین...چهواالچیبگم،خیلیسؤالسختیه.می»

جنابمجریمی اینراستی از کسیشه یه به پیغام یه جا

خوامبدونههمیشهوتوهمهحالبهفکرشم!...سالمبدم؟می

مندارمازتورادیوحرفمی خوبی؟سالم،سالم! زنم.ساناز!

دوسِتدارم.بهمامانتایناهمبگومنازتورادیوحرفخیلی

«زدم...

جورکارهانیست،دریملیه،جایاینجارسانهایبابا!این»

بگین حاال خب، نیست. زنده اینبرنامه ضمندوستعزیز،

«شه؟جوابسؤالماچیمی

«کدومسؤال؟»

«گنخوشبخت؟کهبهکیمیاین»

«یمردهحرفیندارم.منبابرنامهبروباباحالداری،»



خوشبختیازدیدمادرانجامعه.-۹

مثال:

«بابا،اینمکهرفت!خببریمسراغاینمادر،سالممادر!ای»

«چی؟!»

«گفتمسالم!»

بابا» و مامان ماشاال! شدی بزرگ چه جانم، سالم آهان،

«طورن؟چه

منومی» انگار ولیراسبهلطفشما! تشمنشناسنمادر،

«جانیاوردم.به

جایآ،پستوکیانوشپسرنرگس» خانومنیستی؟عجیبه!

«ای.برادریتوهمعیناونخوشمزه

می» دربارهببخشیدمادر، یخوشبختیخواستمنظرتونرو

«بپرسم.

آم.سهگفتی،مندارمازنونواییلواشیمیآهانزودترمی»

گهقرتیگیرهمیومیمساعتهتوصفم،دیرمشده.ممدآقایخه

«خانومتاحاالکجابودی؟

می» دممادر بیارم برات نوناتو خوای

«تون!خونه

خوایآدرسمویادبگیریوا!چهحرفا!می»

موبنویس:صفرنهصدوسیوناقال!بیاشماره

«پنج...

ویرش» آدم نشاطی! چه هوایی! چه به! به خب! خب!

«گیرهبزنهزیرآواز...می



خوشبختیازدیدزنانتحصیلکردهجامعه.-3

مثال:

بیست» آقا، آمارم لیسانس علیکی؟ چه سالمی سالهچه

«کارم.بی

«تونه؟آ!مگهچندسال»

جاسالمه!راستیآقااینها!اصالًپنجشماموقتگیرآوردین»

نمی کارمند رادیو، همین شمایین، میکه چهخواد؟ بینی

«صداییدارم!

نظرشمااً!صداتونحرفنداره!ولیاولبهمابگینبهواقع»

«گن؟خوشبختبهکیمی

کسیمی» کارخوشبختبه ساعته چهار بیستو گنکه

می آقایون این مگه باشه. بمونه؟داشته ما واسه کار ذارن

«ها،دریاها!ها!آهکوهراستیفنبیانهمبلدمها!اآهآسمان

شماره» بذارسروتهاینبرنامهمیتوبدهخبرتعجب! کنم،

«م.فعالًخدانگهدار!...سوتهاومدهروهمبیام،سه



انسانمدرنهیچتفکرمستقلی
 فکری خوراک ازهاآنندارد،

 توسط حاکمهاقدرتپیش ی
 برنظامجامعهوضعشدهاست.
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است خبری جهان.داستان از را مخاطب )نویسنده،

کند.(یماطرافخودباخبر

ازهاآنانسانمدرنهیچتفکرمستقلیندارد،خوراکفکری

یحاکمبرنظامجامعهوضعشدهاست.هاقدرتپیشتوسط

مثال:

صبحزیبایبهارتونبه» آقا! میسالم اینخیر! تو بینمکه

خوب نیازهایمردم فکر به فقطشما مونهستینوراسته،

میمغازه بازکردین، بهتونو ببینم خوشبختخواستم شما نظر

«دستبیاره؟تونهخوشبختیروبهطورمیکیهوآدمچه

خوشمنهم» شنوندگان و شما برنخدمت تونامهحساب

می عرض خدمتسالم برادرمن!کنم. که شم عارض تون

خواد.جاهست،فقطچشمبینامیخوشبختیچیزیهکههمه

بگمخوشبختیتودلماهاس؛فقطبایددستدرازکنیمدرش

خونه تو خوشبختی باشه!ایبیاریم. تاپ لوازمش که ای

اجناسهمین ما بگم که داره جا مردمجا به رو مون

قسطیهممیفشری فقطچککارمندییادشونمون، دیم،

«نره.

متشکرم!واقعاًمتشکرم!شنوندگانگرامی،»

پیدامی شریفی شهروندای چه بینین

«شن؟...می

عدمتخطیازدیدگاه:

داستانباراویاولشخصشروعوتاآخر

رسد.یمباهمانراویبهاتمام

مثال)شروعداستان(

زیبای» صبح بهبهاریسالم! حالتون چهخیر! طوره؟تون

کنیمو باز وصفا مهر با بهترهچشمامونو شنوندگانگرامی!

کمبهدوروبرموننگاهکنیم،کهچهروزخوبیه!پرازنشاطیه

اممیونریوشادی!بهترهبههمسالمکنیم.سالم!...حاالمی

برنامه موضوع از اونا با و شهرمون خوب امرومردم زمونی

اولببینیمنظراینآقایبیستوچارحرفمی زنیم...خب،

کنه،یخیابوننیگامیهایبستهسالهکهبهویترینمغازهپنج

«ین؟کارهشهبگینچیطوره؟میچیه...سالم!حالشماچه

مثال)انتهایداستان(

خوامنتیجهیامروزمیخببگذریم،دوستاندرپایانبرنامه

هبرایخوشبختبودنبایدچشمدلروبازکنیموازبگیرمک

خوشبختزیبایی رو خودمون خودمون، و ببریم لذت ها

اگهخودتونوروخوشبختبدونینیقینبدونین شما بدونیم.

ایدیگه،شماروکهخوشبختین.بهامیدروزیدیگهوبرنامه

«سپریم.روزخوش!خدامیبه

قدرمایخدایمهربون،منچهصدابگیحاالهمهباهمیک

خوشبختم!



داستانسهسطحیاست.

روایت،واضحوآشکار،عدمپیچیدگیزبانیسطحاول

.است

 بهاری»مثال: زیبای صبح بهسالم! حالتون تونخیر!

طوره؟شنوندگانگرامی!بهترهچشمامونوبامهروصفابازچه

چهروزخوبیه!پرازکمبهدوروبرموننگاهکنیم،کهکنیمویه

امرینشاطوشادی!بهترهبههمسالمکنیم.سالم!...حاالمی

برنامه موضوع از اونا با و شهرمون خوب مردم یمیون

می حرف آقایامروزمون این نظر ببینیم اول خب، زنیم...

یخیابونهایبستهسالهکهبهویترینمغازهبیستوچارپنج

می چیه...نیگا چهکنه، شما حال میسالم! بگینطوره؟ شه

«ین؟کارهچی

می» خبریشده؟ ترمودینامیک! آخر خواندانشجویسال

«برایدانشجوهاعروسیراهبندازن؟

شی.» دوماد که ایشاال کنم، عرض چه

که خوشحالم خیلی من عزیز! شنوندگان

کشورمونمی خوب جوونای اکثر بینم

عالیهبه تحصیالت خوبدنبال خبی ن...

خوشبختی اینه: سؤالامروزما دوستعزیز،

«گنخوشبخت؟چیهوبهکیمی

طوربگم؟دونین...چهواالچیبگم،خیلیسؤالسختیه.می»

جنابمجریمی اینراستی از کسیشه یه به پیغام یه جا

خوامبدونههمیشهوتوهمهحالبهفکرشم!...سالمبدم؟می

خوبی؟سالم، مندارمازتورادیوحرفمیساناز! زنم.سالم!

خیلیدوسِتدارم.بهمامانتایناهمبگومنازتورادیوحرف

«زدم...

والیآخر



سطحدوم:

شناسیاستکهدووجهدارد.جامعه_0

وجهاولسیاسی:

،برایاحمقنگهداشتنمردم،چراکهآنچههارسانهدروغ

یملیبهخوردمردمرسانهخواهندازطریقیمحاکمانقدرت

گویدگرمیکهواقعیتآنچیزیکهگزارشدهنددرحالییم

موضوع با ابتدا از زیرپوستی طنز طریق از نویسنده نیست.

کند.یمپیدابهداستانورود«خوشبختی»

سؤال خیلی بگم، چی واال
طوربگم؟دونین...چهسختیه.می

می مجری جناب ازراستی شه
 جایهپیغامبهیهکسیبدم؟این



 

 0314 ماه آرذ|چوکماهناهم ادبیات داستانی |شصت وچهارم شماره 11

الف(عدمزندهبودنبرنامه.

کند،یمگرباخیالراحتدربینمردمطرحسؤالگزارش

یهاخواستهشدبایددرجهتیمگربرنامهزندهاجراچهبساا

یسیاسیحاکمبرنظامجامعه،پرسشوپاسخیراهاقدرت

رارمزگشاییکردهاست.آنهانشانهمطرحکند،کهازطریق

مثالاول:

«کدومسؤال؟»

«گنخوشبخت؟کهبهکیمیاین»

«م.یمردهحرفینداربروباباحالداری،منبابرنامه»

مثالدوم:

یه باردیگرخدمتشماسالمعرضخبشنوندگانگرامی،

هایهاییاسروببینین،جوانهکنم.ببینینچههوایی!گلمی

درخت شکوفهسبز چنار! گنجشکهای مثل گیالس! هاهای

ورورجهورجهکنین...وراونباشینواین



رب(رسانهجایگفتنآالمودردهانیست،بایدتظاه

بهسالمتیوشادیکرد.

مثال:

«نظرشماخوشبختیچیه؟پدرجانبه»

سالم» شهرمون خوب مردم و شما به من پسرم، سالم!

همهمی از و اینکنم تو صبح از دارم. دعا التماس شون

گردم،امایکیهمقبولشدهدارمدنبالدکترعکسمیخراب

مجانیبگیرن.یمنوصاحابموندهنعکساینکمربینکرده

پسرم!مردمخوبِشهرمون!منگدانیستم،فقطازتونتقاضا

یپولیهفقرهعکسسیدرچهل،منمریضدارمبهاندازه

«ره.کمککنین.جایدورینمی

جاکهجایاینحرفانیست،مایهکلمهازشماپدرجاناین»

 بگینخوشبختیچیه، ما به یکقصهخواستیم و یهزار

«دار!...کنین!...بسهدیگه،خدانگهمونتعریفمیهواسشب

سرزنده سرحالی، مهربانی، عدم تودهج( در یای

مردم.

کند،کهدرشرکتکارمیصحبتکردنوطرزرفتار،خانمی

غلطاجتماعیاستکهگزارشدهندهنشان مدعیینظام گر

سرزنده سرحالی، مهربانی، روحیهایخوبی، اریکیورزشای،

دنبالخوشبختیاست.هابهاستکهدرمیانآن

مثال:

خانوم» به، به دیگه، شاداب شهروند یه سراغ بریم خب!

نبینمکهتویهدستشصتهفتادتاموزگرفتهجوونیرومی

بریموتویهدست شونهمبیستسیکیلوپرتقالتامسون.

به کجا از رو توانایی این ورزببینیم آوردن، یادست شکارن

به رو نیرو این خوشخوشبختی خانوم، خب داده؟... شون

نروپاشون،حالشوهرتونکهتوادارهیاخونه،پاانداختهبه

این و بار همه این اونشما میور ریشهور حتماً یکشین.

حاالمیاین خوشبختیه! شهبرامونهمهشادابیوسرزندگی،

«خوشبختیروتعریفکنین؟

« منسالم ثانیاً چند؟ کیلو شوهر اوالً نباشین! خسته آقا،

رو ختم مجالس سفارشای که هستم شرکتی خرید مأمور

دارحقوقمساویمیانزناومرداگیرهوثالثاًطرفعهدهمیبه

خوامثابتکنمکهآگهگاهیآقایونبیستسیهستمومی

خغولروزنن،شابرنوهیغُرمیورمیوراونکیلوبارواین

«نشکوندن.

می» حاال اینخب، که شما نظر از ببینم قدرخواستم

«هیکلین،خوشبختییعنیچی؟خوشگلوخوش

بنده،» دستم کردی فکر سوسول! بچه کوتاه خر دست

«وروایساآشغالکله!کنه؟اونزبونممکارنمی

خواستمببرمتتورادیو،ولیباقدربددهنی!میایبابا،چه»

«اخالقیکهتوداری،ولمعطلی!...این

«توببرتورادیو!ننه»



ترود گرایی»جی( توهم » از یهاشاخصهیکی

است.هایامروزیحکومت

چنینجامعهگزارش چوناگردرنوعخودتوهمِ دارد، یرا

هاقدرت که او به حاکم داردرسانهی اختیار در را ملی ی

کهغیرواقع آنچرا بهدیگرانتفهیمکردند، و استبپذیرد

القاءکند.
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مثال:

برنامه» گرامی یهشنوندگان سعادت، صبح دیگهی بار

عرضمیخدمت چهتونسالم واقعاً وکنم. آبیه آسمون قدر

زنینبیرونوهوایپاکونابروبرگاسبزن!چراازخونهنمی

ریهنمی تو برادرکشین این سراغ بریم وقتشه خب، هاتون؟

تمیزکشزحمت شهروندا ما برای رو خیابون داره که مون

«کنه.می

وجهدوم،بحثمطالعاتفرهنگی

 ترمودینامیکالف( آخر ترم که دانشجویی

گرازوضعیتکهذهنپرسشجایایناست،به

ازدواج، وام دنبال باشد داشته روز تکنولوژی

سالمرساندنبهدوستدخترشاست.

مثال:

« آخر سال خبریدانشجوی ترمودینامیک!

می راهشده؟ عروسی دانشجوها برای خوان

«بندازن؟

چهعرضکنم،ایشاالکهدومادشی.شنوندگانعزیز!من»

می که خوشحالم کشورمونخیلی خوب جوونای اکثر بینم

عالیهبه تحصیالت سؤالدنبال عزیز، خبدوست خوبن... ی

«خوشبخت؟گنامروزمااینه:خوشبختیچیهوبهکیمی

طوربگم؟دونین...چهواالچیبگم،خیلیسؤالسختیه.می»

جنابمجریمی اینراستی از کسیشه یه به پیغام یه جا

خوامبدونههمیشهوتوهمهحالبهفکرشم!...سالمبدم؟می

مندارمازتورادیوحرفمی خوبی؟سالم،سالم! زنم.ساناز!

یناهمبگومنازتورادیوحرفخیلیدوسِتدارم.بهمامانتا

«زدم...

جورکارهانیست،دریملیه،جایاینجارسانهایبابا!این»

بگین حاال خب، نیست. زنده اینبرنامه ضمندوستعزیز،

«شه؟جوابسؤالماچیمی

«کدومسؤال؟»

«گنخوشبخت؟کهبهکیمیاین»

«یندارم.یمردهحرفبروباباحالداری،منبابرنامه»



یاهستند.وب(افرادجامعهدچاراختاللپاران

قضاوتمیکننددیگرانآنافرادمدامفکرمی را کنندیاها

هاهستند.تحتتعقیبویادنبالآدرسوشمارهتلفنآن

مثالاول:

«گفتمسالم!

بابا» و مامان ماشاال! شدی بزرگ چه جانم، سالم آهان،

«طورن؟چه

منومیبهلطفشما» انگار ولیراستشمن! شناسنمادر،

«جانیاوردم.به

جایآ،پستوکیانوشپسرنرگس» خانومنیستی؟عجیبه!

«ای.برادریتوهمعیناونخوشمزه

می» دربارهببخشیدمادر، یخوشبختیخواستمنظرتونرو

«بپرسم.

آم.سهگفتی،مندارمازنونواییلواشیمیآهانزودترمی»

یخهسا ممدآقا شده. دیرم صفم، تو موعته

میمی کجاگیره حاال تا خانوم قرتی گه

«بودی؟

می» دممادر بیارم برات نوناتو خوای

«تون!خونه

می» چهحرفا! خوایآدرسمویادبگیریوا!

موبنویس:صفرنهصدوسیوناقال!بیاشماره

«پنج...

مثالدوم:

بهاری» صبح خانوم! بهسالم میتون برایخیر! خواستم

مخاطبانخوباینبرنامهبگینبهنظرشماخوشبختییعنی

چی؟

بهاری صبح خانوم! بهسالم میتون برایخیر! خواستم

نظرشماخوشبختییعنیمخاطبانخوباینبرنامهبگینبه

«چی؟

ور،آگهاسیبدونهبایهآقاییغریبهایوای،آقابریناون»

«کنه.ممیحرفزدمتیکهپاره

برنامه» یه این خانوم نباشین،دختر نگران رادیوییه، ی

کهمی هرجا اسی آقا سالم؟ بگیم اسی آقا به ماهم خواین

«هستینسالم!

نمی» شما آقا؟ کردین بود کاری چه اسیاین این دونین

میچه فکر حسوده! حرفقدر شما با رادیو تو که حاال کنه

یواشکیازمش حتماً باهاتونزدم، رادیو از بعد گرفتین، ماره

«بیامسینما.بایبای!

مثالسوم:

به» زیباتون صبح خانوم! میسالم بگینخیر! اول شه

«ین؟کارهچی

بیست» آقا، آمارم لیسانس علیکی؟ چه سالمی سالهچه

«کارم.بی

«تونه؟آ!مگهچندسال»

این بابا! رسانهای ملیه،جا ی
درجایاین نیست، کارها جور

اینبرنامه ضمندوستعزیز،
بگین حاال خب، نیست. زنده

 شه؟جوابسؤالماچیمی
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جاآقااینسالمه!راستیها!اصالًپنجشماموقتگیرآوردین»

نمی کارمند رادیو، همین شمایین، میکه چهخواد؟ بینی

«صداییدارم!

نظرشماواقعاً!صداتونحرفنداره!ولیاولبهمابگینبه»

«گن؟خوشبختبهکیمی

کسیمی» کارخوشبختبه ساعته چهار بیستو گنکه

می آقایون این مگه باشه. بمونه؟داشته ما واسه کار ذارن

«ها،دریاها!ها!آهکوهتیفنبیانهمبلدمها!اآهآسمانراس

شماره» بذارسروتهاینبرنامهتوبدهخبرتمیعجب! کنم،

«م.فعالًخدانگهدار!...سوتهاومدهروهمبیام،سه

فکرانجامعه.شعاریبودنبهروشنج(انگِ

سر از کسیپاسخسؤالیرا بهروشناگر جایفکریبدهد،

شود.صورتمسئله،اومحکومبهشعارگونهحرفزدنمیحل

کنم.ایبهشعرطنزاکبراکسیرمیجااشارهدراین

پیرمردچشممامدیرمدرسه ایمدامدردیدوبازدیدبود/

ازروزی فکرانگفت/درزدگیوخیانتروشنکهازغرببود/

شتاب ارزیابی استیک این شد/ میقات در خسی زده/

بریم.کهمییرنج

مثال:

خوامیم» کی به و چیه خوشبختی بپرسم گنیمازتون

«خوشبخت؟

«بستگیداره!»

«بهچی؟»

نهایت» رو فراون پول داشتن ممکنه یکی آدمش. به

«خوشبختیبدونه.یکیعشقو،یکیبچهرو،یکیآزادیرو.

این» میمن فکر چون ندارم، خاصی حرف شماجا کنم

خواینشبختیمردمنسوخته،بااینحرفامیتونبرایخودل

«پسندتونوپرکنین.هایعوامبرنامه

چونمردمخوبکشورموننظر» ندین، شعار بهتره خانوم

«گندهندارن.جورحرفایگندهمساعدیبهاین



هایحاکم/مردم(سطحسوم:تقابل)قدرت

بوسیله را داستان اصلی کلید نویسنده نهایت یدر

ییازطریقتقابلنشاندادهاست.رمزگشا

مثال:

صبحبه» آقا! میسالم بینمکهسختمشغولمطالعهخیر!

اینهکه مشغولکرده اولینسؤالیکهذهنمنرو هستین!

تونینموقعراهرفتنکتاببخونینونیفتینیابهطورمیچه

«مانعیبرخوردنکنین؟

«بروکناربذارآفتاببیاد!»

«بله؟!»

اینجملهازدیوژنیاهماندیوجانوساستکهدرجواب»

«گوید.اسکندرمقدونیمی

به!عجبمُخی!چهسوادی!لطفاًدوستعزیزبهمابگیدبه»

«نظرشماخوشبختیچیهوخوشبختکیه؟به

خدمتاعماقوجودانورتانعرضکنمکهخوشبختازدو»

ناخوشبخشخوشوبختتشکیلشده.خوشدرتقابلبا

اگرکسیناخوشوبدبخت استوبختدرتقابلبابدبخت.

«نباشدلزوماًخوشبختاست.

فروبه» فکر به رو آدم واقعاً مغزی! پر جمالت عجب به!

«مونپیامیندارید؟بره.حاالاستاد!برایمردمخوبمی

مردان،حتماًیمنبهاونااینهکهدربرابردولتچراتوصیه»

«شانبخورد.زبکشندکهآفتاببهجاییدرا



عناصرشکلیداستان:

آن شکلی ساختار کنیم، نگاه داستان به بیرون از اگر

بهموتیف استکه ظاهرهایی نظر از که هستند مربع شکل

یکی شدن، تقسیم گروه دو به معنا در ولی هستند یکی

داستان، رمزگشایی دیگری، و مردم دیدگاه از خوشبختی

■ تقابلباناخوش.خوشدر
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 «آواز گوسفندها» نگاهی به مجموعه داستان  

 «محمودخلیلی»؛«مهدیرضایی»سندهینو



 تیغی بر گلوی گوسفندهای رضایی
مشخصاتکتاب:آوازگوسفندها)مجموعهداستان(/نویسنده:

نسخه/۶۶۲۲/تیراژ:۶۱۲9چاپاول،/مهدیرضایی/نشرنیماژ

ص۸۲ات:تعدادصفح

نام۲اینمجموعهداستانشامل استبا های:داستانکوتاه

نیتکن نفهمیدمچیشد، مرداسکلتی، یهچیزیکمه، انگار

 اسبشماره کن، جوشچرکی،۲آزاد گوسفندها، آواز شرم، ،

اصنیهوضعیبود.

کمه چیزی یه عاشقانگار که راوی :

فیلمدیدناستزندگیواقعیخودرانیز

تخیالتچو اسیر سینمایی فیلم یک ن

می ارتباطاتمالیخولیایی از که او کند.

روزانه مناسبات و است گریزان یروزمره

اشنیست،افراد،پاسخگوینیازهایروحی

تخیلخویشزنیمی کهتمامیدر سازد

قرار اختیارش در را او سالیق و عالئق

می او "جنسی"دهدوچوننیاز اینزندر قالبیکنیست،

پایانروایتمتوجهمیپیرزنجلوهمی ویدر شودکهدرکند.

وحتاهمسرشنیزبهاین"انگارچیزیکمه"زندگیواقعیخود

 آن واقفاستاما زندگیزناشویی"چیز"امر در آیا چیست؟

هایطرفمقابلیواقعی،همانتوجهبهخواستهها،گمشدهآن

نیست؟

اسکلتی تماممرد مردی به: یک به یک را خود اعضای ی

می ونیازمندان دسترفتن از به منجر اینسخاوت اما بخشد

کوشدشود.مرداسکلتیباایثاراعضایخود،مینابودیخودشمی

برارضاینیازدرونیخودبرایکسباشتهارومحبوبیت، عالوه

خواسته به نیز را صورتدیگران مهم این اما برساند، هایشان

مینمی تاریخمحو در اینمرد، ایثار پایان، در همانشود،گیرد.

ایموهومازویبهجارودوتنهاافسانهگونهکهخودشازیادمی

ماند.می

:میالدانتظاریشاگردکالسپنجمدبستاننفهمیدمچیشد

خانواده در تنشزندگیمیکه درایپر ناخواسته روزی، کند،

کوبد.ایستدوباخطکشبهچشماومیمقابلمعلمخویشمی

مددکار. یکخانم برابر استدر اعترافاتمیالد شرح داستان،

نویسندهقصدداردانعکاسرفتارهایخانوادگیرادربازتاب





باید آنچه ولی بکشد تصویر به کودکان اجتماعی رفتارهای

شود.تحلیلشوددرپسکوتاهیبیشازحدداستانگممی

فروشد.او:پیرمردیدرکنارخیابانپرندهمییتکنآزادکنن

 گویدبرایرسیدنبهنیتخودباخریدنوآزادبهرهگذرانمی

یابند.عاقبتمرغروحاونیزهمراهکردنپرندهبهآندستمی

اشبهروددرحالیکهروحفرزندگمشدهپرندگانبهآسمانمی

تانلطیف،درمحیطیآراموفارغدیدارپدرآمدهاست.اینداس

زندگیخانوادهازدغدغه هایچشمبهینان،

می تصویر را ازراهی آنان فرزندان که کند

بازنگشته حدیثجنگ این امیدواریم اند.

دردآلودبرایتمامیچشمانتظاران،بههمین

گونهختمنشود.

 شماره یک۲اسب داستانِ قهرمان :

سرنوشتِ علیه پانویسنده، به خود محتوم

هرمی نابودی به منجر چالش، این و خیزد

آن میدوی همانها داستان، این شود.

گریبانهمه عاقبت، ینویسندگانسرنوشتمحتومیاستکه

ایننویسندگاناگرآنچهمی خواهدگرفت. خواهندومتعهدرا

هزاران به باید بیاورند رویکاغذ بر است، ایشان قبلی تمنای

هایفروخوردهوالبیپاسخ،جواببدهندواگرننویسند،عقدهس

خواهدکشتوازاین آنانرا دردهایخفتهدرگلو، ازناگفتنِ

پایان،گریزینیست.

هایشمشکلعفونیپیداکردهاست،از:جوانیکهبیضهشرم

گفتنایندردوکمکخواستنازدیگرانشرمدارد.ویپساز

رود.اینکاری،عاقبتنزدپزشکمیاینپنهاناطالعازعواقب

پنهان به دارد بسیاری شباهت درکاریداستان، معمول های

زندگیما.روزیروزگاریدراینمرزپرگهر،آمارآلودهشدگان

شدچراکهناماینبیماریبهبیماریایدزمخفینگهداشتهمی

این بود. گردیده قرین جنسی نامشروع ارتباط کاریپنهانبا

الیه آرامیدر به بیماریایدز تا هایپنهانجامعهسببشد

رشدونموکندوبهآمارترسناکامروزیبرسد.گاهیشرمو

مخفی واقعیتگاهی بر سرپوشنهادن و بروزکاری سبب ها،

فاجعهخواهندشد.

گوسفندها دورانفئودالیسموآواز تاریخو بستر داستاندر :

اجاریاست،اماداستانظلمومظلوموظالممنحصرهستمخان

بهیکبرههازتاریخنیست.اینداستانسیاسیبهخاطربستر

مرد و گوسفندها آواز داستان دو در
زبان از رضایی مهدی اسکلتی،

کندکهروشنفکریلببهسخنبازمی
خط توسطاز جامعه راهبری و دهی

عوامالناسخستهشدهاست.اوتالش
هایخودآلداردجامعهرابهسویایده

 ...سوقدهداما
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قلعه یاد به ناخواسته را خواننده قهرمانش! خرهای و یآن

می پایانحیوانات و خرهایاندازد که دارد اذعان آن بندی

ند.اینمسالهدردوترهستهایتابعظلم،آزادهگرازانسانطغیان

خرهاییکهزندهمانده»شود:یپایانیبهروشنیبیانمیجمله

سمتدشتوسیعیمی به نعل چهار ایستادهبودند، ما رفتند.

«کردیم.بودیمونگاهمی

چرکی نگاهجوش آیینه رادر خود صبح ابتدای در راوی :

کنددرحالیکهیکجوشچرکیمهمانصورتاوست!اینمی

یدستویجوشتاپایانروزبزرگوچرکینشدهوباضربه

نامزدشمی داستانارتباطجوانبا اینروایت، بهموازاتِ ترکد.

می روایت مینیز در خواننده و کهشود یابد

رابطهرابطه چیزیشبیه یجوانبایآندو،

همانجوشچرکیناستوعاقبتیجزتراکم

بیرونزدنعفونعقده و ناگفتهها نخواهدتِ ها،

داشت.

بازجویاناصنیهوضعیبود برابر راویدر :

گویدکهناخواستهاووایمیتیمارستاناززلزله

اشرابهآزادیرساندهاست.دوتنازمحبوسانِسههمسلولی

گریزند،اماراویوهمراهشبهناماصغر،بهکمکتیمارستانمی

آماروتعدادکشتهشدگانچنانزیادشتابند.مردمزلزلهزدهمی

آید.نویسندهدرقسمتیازداستان،هابرنمیاستکهکاریازآن

زلزلهکه»گشاید:اینچنینمی۸۲گوییرادرصرازاینقصه

میمی تازه اونشه دستفهمی نبودن، دزد که هم شونهایی

مااینا«شن.شههمهدزدمیکوتاهبودهوگرنهاینطوریکهمی

ایداردبهنامراوی!قانونِنانوشته،تبصره

است: بخش چند داستان مجموعه این اخالقی –اول

چیمثلداستاناجتماعی: نفهمیدم چیزیکمه، یه هایانگار

دومضدجنگ:مثلشد،شرم،جوشچرکی،اصنیهوضعیبود.

مثل نویسنده: نفس حدیث سوم کن. آزاد کن، نیت داستان

داستان شماره داستان۲اسب مثل سیاسی: چهارم آواز. های

گوسفندهاومرداسکلتی.

 است بحث قابل تنهایی به بخش هر شایسته)گرچه، یو

گذاریمجموعهداستانبهنامتمرکزودقت(اماشایدبهدلیلنام

عالقه یا و گوسفندها، اینآواز مضمون به نگارنده شخصی ی

ت شکل به شد موجب داستانداستان، همین روی تمام و ام

تمرکزکنم.

از و پایین به باال از است نگاهی گوسفندها آواز داستان

فرودست به مردفرادست و گوسفندها آواز داستان دو در .

باز سخن به لب روشنفکری زبان از رضایی مهدی اسکلتی،

دهیوراهبریجامعهتوسطعوامالناسخستهکندکهازخطمی

هایخودسوقآلاوتالشداردجامعهرابهسویایدهشدهاست.

اینآرمان هیچشور،دهداما عینیـتیبرایعوامشهر، جاذبهو

نداردودرستبههمینعلتاستکههیچتالشیبرایرسیدن

بلکهباتاریخکنند.ایناتفاقیکرخدادتازهنیست،بهآننمی

آمیختهاست.هماینسرزمیندر

زشاعرانبنامومطرحکشور،روزیدرپاسخمنتقدینیکیا

شود،مشکلازگفتهبودکهاگرشعراودرمیانعوامفهمیدهنمی

نمی آن به درکعوام و فهم بلکه نیست، او چنینشعر رسد!

نگاهی،منجربهشکافودوریمردمازروشنفکرانخواهدشد،

یجدابافتهاتافتههمانگونهکهازمنطقروشنفکرانیکهخودر

عامهمی رمان یک دانستند، فقط بی"پسند

ایننگاه،باکند!رابهجامعهتزریقمی"دردی

مارکسیست افیوننگاه را دین که هایی

می ازجامعه { نزدیکاست. بسیار دانست،

آنجاکهدیننیزمانندادبیاتعامهپسنددر

تودهالیه و جامعه، زیرین عامههای های

ریشهداردوبهراحتیباخرافات،کجفهمی

شود.{دروتفسیرهایبهرایدوستانودشمنانآمیختهمی

کسانی چرا است: طرح قابل یکسوال میان ادبیاتاین که

می تخفیف را پسند آنعامه پیشرفت راه در گامی کنند

می ادبیاتیکه آیا بهبرنداشتند؟ یابد، راه عوام دل در تواند

کلی،بایدمحکومبهنفهمییاکجفهمیشود؟طور

علیاشرفنمونه یا و یاداحمدمحمود زنده هاییچونآثار

درویشیانوجاللآلاحمد،تنهابخشیازادبیاتیاستکهعالوه

یروشنفکرینیزپذیرفتهشد.برنفوذدرعوامالناس،درجامعه

قصحبتکردن،ادبیاتیکهعالوهبرسادهنویسیوبازبانخل

دردتوده باشدو آرمانخواه و هایدردمندراتوانستروشنگر

مرارتتوده صمدبهرنگیکسیبودکهتلخیو هایبیانکند.

تمامیسلول با را بارنجکشیده هیچگاه اما هایشلمسکرد

هاجدانساخت.ازتودهیروشنفکریخودراتکیهزدنبرقله

جنسمحمود،درویشیانوبهرنگی،نویسندگانروشنفکریاز

یبرجعاجنشیننبودندوخودراتمامقد،متعلقبهادبیاتطبقه

دانستند.درتقابلباایشان،روشنفکرانیکهدرگمانفرودستمی

ایازجامعههستندوازتنآلودهشدنیجدابافتهخویشتافته

ازخودبپرسیم:کنند،مشتیخردهبورژابودند.باجامعهپرهیزمی

توده" اقتصادی، یافشار است ساخته ناتوان و گوژپشت را ها

کهبههرنحویمی ازآببیرونکسانیرا توانندگلیمخودرا

و"کشند؟ دادن سوق یعنی رمه، این رماندن که هشدار ...

هُـلدادنآنتاراندنآن دامنسالخانو به راهها کوره به ها

کوریوجهالت.

ایاستروشنفکرجامعه،سگگله
 تنها او واقعی خشم باید()که و

امابرایگرگ درندگانباشد و ها
اشبرایآنواقواقهدایتکننده

 بهراهخطانرود.استکهگله
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 تودهبه برخی، آیندهگمان افسار بلند، امواجی چون یها

جامعهرادردستدارند،امااینتفکریکاشتباهبزرگتاریخی

یگوسفندصفترابهاست.دستانیدرخفاویاآشکارا،اینگله

می کشتارگاه به شاید و آغل به یا باچراگاه که دستانی برد،

هایجامعهخودرادررگاشکالوابزارگوناگونجریانفکری

یهایگرسنهراکهتنهادراندیشهکنند.آنان،اینرمهتزریقمی

یافتنراهیبرایبهدستآوردنقوتالیموتهستند،گاهیبا

برند.مییکگونیبرنج،بهمسلخ

یادبیامروزیکهموهایبافتهوتافتهوگیسودرجامعه

کراوات،نشانروشنفکرکالهگیسوریشوسبیلوفکلو

شاعرانو آیا شاعرانهزیستناست، نویسندهشدنو بودنو

نفوذدردلعوامنویسندگانگامیبهسویتوده ایشدنو

اند؟برداشته

)که آنیکمبارز بیشاز بودو گلسرخییکشاعر خسرو

اشبهخوداوارتباطدارد(اماآیامبارزبودنوبهتربحثاندیشه

هاشعرنگوید؟اوبامشکالتجامعه،باعثشدتابرایتودهدیدن

قلمواسلحهوزبان،برایبرداشتنیوغاستبدادکوشیدوازجان

درصد چند جامعه، اکنونِ در اما، نکرد، دریغ نیز خویش

آرمان برای حاضرند خودشان،روشنفکران حتا یا و مردم های

قلموزندگیصمدبهرنگیهابردارند؟هاونداشتهدستازداشته

توده میان جاندر تا بود، توده خدمتهمین در و عوام های

یماافرادیچونفروهرترشاید،مگرجامعهسپرد.کمینزدیک

ومختاریرافراموشخواهدکرد؟

هایگوناگون،روشنفکرانجامعه،زمانی،درمجالتوتریبون

"نسرینثامنی"و"ادیر.اعتم"بهنفیادبیاتعامهپسندیکه

رحیمی"و حمله"فهیمه بودند آن مروّج و بسیارمبلّغ های

کاریبرایجامعه جزاین، آیا، اما یادبیانجامدادند؟نمودند،

هیچکس،تاکیددارم،هیچکسنخواستویاشایدنتوانست،در

یدرستازپسندواستفادهصددکشفرازموفقیتادبیاتعامه

هزارانامکانات بروز شاهد امروزه و آید بر آن استعدادهای و

ایازنویسنداماحتاذرهایهستیمکهکپیاعتمادیمینویسنده

امروزه، ندارند. را او قلمسحرانگیز تواناییو خالقیت، استعداد،

فقطعقدهنوقلم یهایجنسیسرکوبشدههایعشقینویس،

،آنهمباقلمیکهتقدسنویسندخودرادربطنسپیدکاغذمی

داردوخداوندبهنامآنسوگندیادکردهاست!

ادبیاتمغلوبما،همچناناسیرزیرزمیناستونویسندگان

درگوشهدلسوخته خودای برای فقط خود، تاریکتنهایی های

کنندتاچهشودوچهپیشآید.نویسندورویهمتلنبارمیمی

جوال ادبیاتغالبما، است،اما خاصشده افراد دسته دو نگاه

نویس.گروهاولبااستفادهازگروهیدولتینویسوگروهیآبکی

ارتباطاتباافرادخاص،ازامکاناتنشردولتی،یارانه،سوبسیدو

یفروشوبازگشتسرمایهشوند،بیآنکهدغدغهمندمی....بهره

وشگیرند.گروهداشتهباشندویاسهمیدرارتقایفرهنگیبهد

هوس منجالبکشیدنادبیات، به با نیز خواستهدوم و هایها

بهخوردجوانان،"بهنامعشقوبهکامهوس"سخیفِخویشرا

دهند.می

جامعه خواهدهشدار: فرهنگی اضمحالل و انحطاط به ای

رسیدکه:

روشنفکرانآن،همهراگوسفندبخوانندامادستیبرای-۶

هابرندارند.یتآنهدایتوحما

"مردمسواری"یایکهدولتمردانآندراندیشهجامعه-۹

."مردمساالری"باشندونه

نویسندهجامعه-۱ گروه دو تنها که دولتیای وی نویس

زردنویسداشتهباشد.

فقرجامعه-9 بروز موجب آن، در اقتصادی فقر که ای

فرهنگیشود.

جامعه-1 آن در مردم "رعیت"ایکه نه و ولی"باشند

."نعمت

و)ایاستکهخشمواقعیاوتنهاروشنفکرجامعه،سگگله

اشهاودرندگانباشداماواقواقهدایتکنندهباید(برایگرگ

ترآنباشدشایدشایستهبرایآناستکهگلهبهراهخطانرود.

دنبالکشف به آنان، تاراندن و جایرماندنگوسفندان به که

امنباشیم.راه سرابچراگاه شدندر رها هاینجاتایشاناز

به گله سپردن و انتخابدرستسگگله نواختننیآرامش،

هاییاستکهبهروشناییصبحوصداقتدار،ازراهچوپانیامانت

تراست.سحرنزدیک

 بازهممتذکرمینکته هایشومکهکتابیپایانی:

وخوانشدرستداردبرایمثالچاپجدیدنیازبهویرایش

ایآمدهاستکهجملهوداستاننیتکنآزادکن،۱1درص

 دراینجمله: درگیرساختهاست. »ذهنمرا براندازپرندهرا

که را پرنده سر و کرد

عزیز«زیاد... دوست به ،

شومکهویراستارممتذکرمی

بایدکلمه درست و اصلی ی

ورانداز معنای به باباشد،

البته صد و نگریستن، دقت

ورانداز، با برانداز معنی که

تومنیهفتصنارتوفیردارد

■ برادر.
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 «شوند میدرهای آسمان روی زمین باز »رمان  نقدی بر  

 «رزمآرایعلی»؛«سیاوشرحیمی»سندهینو



 طرفی در معرض بحران بی



هستیشناسیرمان

زندانیاستکهانسانو تنها اند.معنادرآنزندانیزمان،

کندباداندوسعیمیهایدگرزمانراتنهامعمایهستیمی

تعبیریازمنوجودی-فهمخودازهستیوجودیانسانکه

نامدبهتبیینزمانمی«دازاین»وفردیانساناستوآنرا

درعنصری نامحدود هستی که است ممکن چگونه بپرازد.

نامحدود، ظاهر به شودزمانیو هستیبه؟محدود مثابهاگر

همه بر محاط کل هستییک پس است، زمان حتی چیز

معنایافتهدرمتنداخلیزمانراچگونهبایدتبیینکرد؟

پسانساناسیروزندانیزماناستوهمراهاومعنایافتگی

ایجاد زمان زندان محاصره در انسانیهم

شود.انسانشدهودراطرافاوانباشتمی

شودوومعنا!انسانبازندانزمانمعنامی

بهتعبیریمعنادراساراتوعسرتانسان

آید.وجودمیبه

شودواینمعناشدگیاولینانساندرزندانزمانمعنامی

بارقهبروزمعنااست.معنابامعناشدنانساندرزندانزمان

یعنیهمانسانبامعناشدنبهحصاوجودمیبه رزندانآید.

بردوهممعنادرشکلوجودیخودمتولداطرافخودپیمی

فهمدکهزندانیاستشود.اولینمعناایناست،انسانمیمی

زندانیزمان!

است. بوده انسان همیشگی مشکل اول معنای این فهم

انسانبرایدرکهرچهبیشترمعنایزندانبودگیخودیعنی

یاستوآزادیاوهمهمراهاوفهمدزندانایکهمیزندانی»

ودرتصورمحدوداوخارجازاینزندان«دراینزنداناست

ایدرکارنیست!باخوددرکلنجاراست.همآزادی

بگذاریدمثالیبزنیم!روحوجسم!نگاهامروزینمابهمقوله

روحفقطوفقطانتزاعیاستنهایدئولوکال!روحدراینمثال

ایاستکهجسمراحرکتوارهاست!روحاندامفقطیکمثال

است،می جسم این اراده عامل خود که روح آیا اما دهد،

زندانیآننیست؟جزجسمروحکجامعناوحرکتدارد.اصالً

می شدنروحرا معنا بودن، جسم امااینعاملاراده رساند.

از جسمی اراده عامل اما ندارد اراده خود از که معنایی

 الدینسهرودی(روحتبلورشیخشهاب)غیرجنسخوداست!

می جسم زندان در را خود یکجهتوجودی پساز یابد،

کهبهمثابهزمان، جسمبرتریذاتینسبتبهروحداردزیرا

همروح و فعلشود همخود تا ساخته زندانیخود روحرا

معنا!

می روشن بازگردیم ماجرا اصل به ایپساگر که نشود

ارادهحرکتزمانرا زندانزمان، عسرتانساندر اسارتو

یعنیزمانبایدزندانانسانوهستیاوهمبالفعلمی کند.

باشدتاخودهمحرکتکندوهممعناشود!

به معنایی چنینی وفهم سخت بسیار اول معنای عنوان

با را انسان بیشتر هستی، از پرسشمدام اما است! نامنتظر

کند!اینآختشدنبهوضعیتمعناشناختیآختمیچنین

معنایآن و زمان معنایپذیریشزندان

انسان متغیر و مدام حرکت بلکه نیست

استبهتغییرمعناییخودتادرکمترین

از رهایی انتزاعی شکل خود، حالت

چهارچوبزندانزمانبرایاوباقیبماند.

فعلی معنای گسستن یعنی حرکت این

نیستمعنا معنا از اینگریز نشده! معناهایمعنا از انتظار !

بلکهحرکتمدامانسانوهستیاواستازمعناییبهمعنایی

خالقآن انسان)که خود معناهایجدید( هم همحرکتو

دیگر، معنایی سوی به یکمعنا از حرکت در انسان است.

ینتنهاکندوادوبارهخودراوزنداناطرافخودراخلقمی

زمان زندان در سکنا عادتو تخدیر، با مبارزه و مقابله راه

شکلمعنایی همدر معنا معنایاول، از شدن دور با است!

می چهره تغییر محتواییخود حرکتمفهومیو هم و دهد

کند!خودراعوضمی

شعر، است. هستی از پرسشمدوام این از بعدی رمان،

حتیمتو)پیس و شکلاولیهنفلسفیادبینمایشنامه( و...

پرسش این امروز هستند. و پرسشبوده بااین مداوم های

حفظ را خود سیالیت هنوز خود ساختار و شکل تغییر

هایبنیادیتریکهازاند.اماآیاایناشکالبرایپرسشکرده

هستی،پسقرن از و معنا از انسان، از معنایی تغییرات ها

کافیاس سربرآوردند تغییر پرسنده لحنپرسشو کردهت؟

الجرموالبدبایدشکلیجدیدبهاشکالآناضافهشوداست

وآنرماناست.

به هستی یککلمحاطبراگر مثابه
چیزحتیزماناست،پسهستیهمه

را زمان داخلی متن در معنایافته
 چگونهبایدتبیینکرد؟
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 مشخصاتمؤلف:

سیاوشرحیمیبهیقیندرحالحاضریکیازچندفعال

م که است داستانی ادبیات آنتوانیعرصه عنوانبه ها

ف داد. دیار این سبکدر و شیوه صاحب عالیتنویسندگان

ایخوشذوقوتواناساختهسالازاونویسندهنزدیکبهچهل

اند اعتناییهاشهیاستآخرینمحصول قابل رحیمیرمان

بودکهپسازچاپ«شوندیدرهایآسمانرویزمینبازم»

 سال انبوه۸۲در شرکت با هنری حوزه زمستانه نقد در

 قرارگرفت.موردنقد نویسیدرارومیهمندانداستانعالقه

م چنین خود مورد در :سدینویرحیمی ۶۱۱9متولد

ازسالهستم ساکنارومیهآبادغربواسالم تاپایان۶۱۱۶.

درکانونپرورشفکریکودکانونوجواناندرامیخدمتادار

فرهنگییهاپست کارشناسی هانشیآفرریمد، و...یادبی

 .اممشغولخدمتبوده

کارها رحیمی کنار هیچدر اداری نوشتنی از بازگاه

بخش است. نوشتهینایستاده میهااز چنینتوانیایشانرا

 :نامبرد

خیالآفرینیدرکالمیهاوهیش-ازکلمهبهخیال

 شعرآفرینیدرکالمیهاوهیش-ازکلمهبهشعر

 درستخواندنشعریهاوهیش-خوانششعر

 انکارباکاغذوتابراینوجوان-نامنیکان

 نامهداستانیبرزویهطبیبزندگی-ماندگاریادگار

 مقامفراهانینامهداستانیقائمزندگی-مردقلم

 «شوندیمرویزمینباز درهایآسمان»رمان

سال این تمام تجربیاتدر آموختن از رحیمی ها

برپائینویسیخودبهعالقهداستان منداننیزغافلنبودهوبا

کارگاه دوره داستانیاهچندین تربیتیسینوآموزشی به

ت.جواناندرعرصهداستانهمتگماشتهاس



گزارشیازمحتوا:

 می»رمان باز زمین روی آسمان روایت«شونددرهای ،

نامهصرفاو!نهزندگیشهیدمهدیباکریاستونهزندگی

مستندیازخاطراتدورونزدیکگذشته!اززبانخوداوست!

شود،تخیلیازخاللیکتخیلنابروایتمیاینزندگیاز

جنساتفاقنهواقعیت!روایتدراینرمانواقعیتیاستکه

گذشتهاتفاقمی مثابه به نه اتفاقافتد واقعیاستو ایکه

افتاده!راویشخصیتیاستکهوجودخارجینداشتهوندارد!

ناگفته راویزبان افشاگویی سکوتاستکه زبان است، ها

کندو...روایازبغلدستمهدیباکریدردانشگاهتبریزمی

وفضایپیشازانقالبتبریززندگیخصوصیوجمعیخود

می وطنشکرمانشاه در اینرا هستو هم عاشق او سازد،

عشقمثلیکنخنامرئیتاسرانجاموفرجامروایتدرذات

می باقی بروایت است! مهدی مقابل نقطه راوی مرورهماند،

زماندرانجامتجریباتمختلفازفضایمارکسیستیپیشاز

ساله۸اشتامیدانجنگانقالبودوستانوهمفکرانوطنی

درجبههغربودرقامتیکپیش مرگبعدازانقالبابتدا

جنوب؛ جبهه سپسدر و انقالب مقابل در مسلح و حزبی

دتدررکاباوتغییر،اورادوبارهبهبغلدستمهدیوشها

و...کشاندواینبارباعشقخود،سولماز!می
 

نقدجامعاثر:

سالدرآمد:پیش انقالبکبیر۶۱1۱از زمانوقوع از و

به و ایران جنگمردم وقوع آن به۸دنبال تحمیلی و ساله

ویژهکشورایران،فرهنگاجتماعیوانسانیجامعهایرانوبه

ضدانقالب)یمجنگوجوانبآنمناطقدرگیربامتنمستق

هایینحویکهمفاهیموجریانخوشتغییرشدبهو...(دست

جنگ انقالب، سرنوشتمردم، بر مستقیم تأثیر که چندالیه

به داشت، آن بعدی اثرات و مهاجرتتحمیلی آمدند. وجود

شانبهشهرهایبزرگودورازاجباریمردمازخانهوکاشانه

فاتشدیدقومیومذهبیدرمناطقدرگیرمتنجنگ،اختال

درجنوبوغرب(،تغییربینشنسلجوانکشورکه)باجنگ

هایبعددربینگاهچنیننسلیوچنینتغییریدرسالهیچ

جریاننسل این همه و... نشد؟! دیده کشور جوان وهای ها

مفاهیمباخودمعناوکردارمعناییخاصداشت،چیزیکه

تحل میباید علتیل آسیبشد، و مییابی وقتیشناسی شد.

شدحضورآندراخبار،معناوکردارویژهآنچنینخاصمی

تصاویر،ذهنیتمردم،تبلیغاتو...همهجنبهجاذبهداشتو

نهدافعه!

سالجنگبود۸بهقولعزیزیکهخودآهنتفتیدهکوره

تحلیلاست!زمانتبلیغبودوامروززمان،وهست:آنزمان
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راحتیهمباتبلیغوتحلیلدورویهیکسکههستندوبه

می اشتباه وقایع،هم تثبیت است، تثبیت کار چاره افتند،

جریان پاالیشمفاهیمو تثبیتو راه ادبیاتیگانه و هنر ها!

اینمجموعهبودهوهست!

هرزبانگویا، روایتشدنوروایتکردناینمجموعهبا

ا وصادقو حتیاگرجنسکالمشتخیلنابباشد گذار ثر

اثرگذاروماندگارخواهدبود.قطعاًچاشنیآنتفکرواندیشه،

بیاصالً داردو ناگفتهبسیار طرفانهراویچنینروایتیخود

همخواهددیدوهمخواهدگفتوهمخواهدشنید!

می»رمان باز زمین روی آسمان شونددرهای چنین«

اس وروایتی روشن دیگر! هرچیز یا و چیزدیگر نه رمان! ت.

صریحاینکهازجنبهگفتهشدهدرخصوصمجموعهمفاهیم،

خاطرهجریان جز وقایع، و وها گویی

بی بیمستندسازی و ادبیاتگواه در اثر

جهانچه برایگفتمانبا و کالنکشور

درچنتهداریم...!رمان!؟نهچیزدیگرونه

هرچیزدیگر؟!

شونددرهایآسمانرویزمینبازمی

ازمعدودآثار سرفصلیبراینآغازاست!

معنایتامجدیرواییدرعرصهرمانوبه

چهترکیبمرکبی!خودرمانحرفه رمانوجنگ! ایجنگ!

حرفه اصطالحرمانجنگ،اما گرو ایدیدناینرماننهدر

ریشه بر میابیهمهکه فضا، زمانجانبهمتنرماندر کانو

گردد.اینرمانازسمتیرمانوقوعرمانوروایتآنبازمی

نقبیاستازانقالبوفضایماقبلی انقالبنیزهست.اصالً

متن ایننقبشخصیت۸آنبه بهانه سالجنگتحمیلی!

مهدیباکریاست.اماپایانآنفقطشهادتمهدینیستکه

ن انسانیاستکههنوز ازسرنوشتمحتوم نه و گذشته از ه

حالونهآیندهنیامده!سیرابنشدهاستوناقصاستواین

یعنیهمهمخاطبینایناثر!

گفتمان از کمونیستیخالی مارکسیستیو فضایموهوم

چندطرفهوعادالنهکهمنتهیبهبینشواقعیانقالبشود،

سویرژیم از یا نداشتو وجود انقالبیا فضایماقبل در

رفت.وسیلهطرفیازطرفینزیرسوالمیممنکوبویابهحاک

درچنینحالوهوایمهدیباکریوروزبهرستگارشانهبه

تحصیل هم تبریز، دانشگاه در درسی کالس در هم شانه

نهمی هم شانه به شانه شر و خیر همرفاقتدارند. کنندو

چوناعقابکالسیکوسنتیوحتیشبهمدرنومدرنخود

دربرابرهموپیروزیمحتومخیرومحکومیتشرویافقط

همترازیصرفخیروتسلیمشردرمقابلخیر!ازهمینجا

شود!جاندوشقهرمانوروایتدوشقهآنآغازمی

»بهعبارتیرمان «شوندمیدرهایآسمانرویزمینباز

روایتمرکبدارد:یعنیدوروایتمجزاوغیرهمذاتکهبه

سرشترمانهمسرشتشده در روایتاولموازاتهم اند.

زندگیشهیدمهدیباکریراباخودداردوروایتدومزندگی

شخصیتتخیلیرمانیعنیروزبهرستگاروبهپیروآندیگر

حمیدشخصیت شهید نظیر رمان حقیقی یا و تخیلی های

شود.باکریو...راشاملمی

ر:رماناندیشهاستنهابزا

هایادبیدورانمعاصراست.نهداراصلیدغدغهرمانپرچم

هایادبی،کهسایهآنبرکلیهروابطانسانیوتعامالتدغدغه

می سنگینی اینکهبشری خصوصاً کند.

از برآمده شهریاستو یکپدیده رمان

جریان، دهنده نشان و روابط این اعماق

هایآناست.سیروظرافت

واقعیتیاسترمانیچینشی از خالقانه

واقعیتیکهدر کهحقیقتیتکهتکهدارد.

سیاالن ما گذشته تاریخو در پیرامونما،

میمی چالش به را ما حال وکند، کشد

سؤال وسواسی با را ما شکآینده و انتظارگونه به برانگیز

نشیند.می

می خودکشی به دست خود به نسبت امروز زند.رمان

داخلیناظربرفرموشکلآن،محتواوساختارتمامیروابط

همگسیختیمی از زمانیاآندچار پاره، روایتپاره شوند.

هایدرهم،ذاتپریشانرمانوهایدرهمریخته،مکانزمان

ادبیاتداستانی(وفکریو)درگیربادیگرعناصرهنریادبی

فشدهودرنهایتتعلیقعمیقهمهعناصرخواندهشده،تعری

ها.گوییرستاخیزیشرحشدهادبیفنیوشکستهشدنآن

شودوپیونددوسپسآرامشیدیگرحاکممیوقوعمیادبیبه

شوندوشرحشوند،خواندهمیدیگرباراینعناصرتعریفمی

شوند.می

پیوندد؟چونذاتروابطوقوعمیچراچنینرستاخیزیبه

است.معنایحاضردربطناینانسانیدچاربحرانوپریشانی

شود.معنایردوبدلنمیاصالًروابطمعنایی،واقعینیست.و

عدم در یعنیمعنا است. حاویمعنا خود اینامر وقوفبه

معنا.انعکاساینوضعیتدرزبانوروایتادبیکهصددرصد

دنبالچالشبامعناورسیدنبهمعناوفضایجدیداستبه

رستاخیزمعنادرپینخواهدداشت.رویکردیجز



سکه یک رویه دو تحلیل و تبلیغ
به و اشتباههستند هم با هم راحتی

است،می تثبیت کار چاره افتند،
!هنرهاتثبیتوقایع،مفاهیموجریان

پاالیش و تثبیت راه یگانه ادبیات و
 اینمجموعهبودهوهست!
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به آسمان درهای درونی بازدنیای زمین روی

شوند:یم

آیادرهایآسمانرویزمینبازمییکشبهه: شونداما

زمانییکرمانپست اینمورد اولینشبههدر مدرناست؟

درخصوصمتنآنآیدکهبییمپیش مقدمهقالبرمانرا

یمویاامواجهدراینکهآیامابارمانپذیرفتهباشیم.شبههنه

 بلکه آسماناصوالًنه؟ درهای رمان اینجا در پستو رمان

انگارانهشوندتلقیکالسیکوذهنیتسادهرویزمینبازمی

زندوازسنتیراازقالبرمانودرکلمقولهادبیاتبرهممی

 متالشی یمدرون به توجه با یژگیوکند. شده یاد درهای

کنیمیممدرنبهدنیایدرونیاینرمانسفرموردرمانپست

هم ما خود دنیایبیرونیکه چشمدروناینرمانبه از و

نگریم.یمجزءیازآنهستیم

 رمان مورد اینخصوصدر در که آسمان»آنچه درهای

به استایناستکه«شوندیمرویزمینباز متقاعدکننده

با ابتدا از رمان واین زبان ذات بر متکی و شاعرانه زبانی

شودویمادبیاتفارسیکهستونفقراتآنشعراستروایت

بحران روایتی سویی تکهاز و درزده گذشته از که دارد تکه

ازبعضاً(و۱۲دهه(بهآیندهوقوعیافته)1۲دهه)حالوقوع

(بهگذشتهوقوعیافته1۲دهههمینگذشتهدرحالوقوع)

کند.زمانی،روزگارروزبهرستگاریمودکیونوجوانی(سیرک)

کرمانشاه در او فرهنگی جغرافیایخانوادگیو و کودکی از

آینده یا یافته وقوع گذشته هم زمانی و ماست پیشروی

شمسیودورانجنگوشهادتودرآن۱۲رمانیعنیدهه

.هاآنوحوادثناظربرهاگروهکاثنا

هایداستانیدرشکلوفرمونیزیکتکناانواعکالبداثرب

یادبیصحنهآراییشدهاست.نقلقولدررمانهاقالبدیگر

۲9ص) )۲1تا رمان در کوتاه قصه ۶۲1ص(، (،۶۲۲تا

نمایش رمان در نامه ۶1۱)ص در شعر ،)( صفحاترمان

و...(،۶۱۲و۶۶۲صرمان)...(نامهدرو۶11،۹۹9،۹۹،۹۱۲

د روایتخاطره حتیروایتدر رمانو در نویسنده رمان، ر

)فصل رمان از جایروایتاو روایبه روایتشدن و رمان

بینامتنیت)۱۶۱صشصت یهمسایههاحرف-۶۹۲ص(،

نیمایوشیج(

قالبتکنیکتکنیک: در اثر واکاوی از آن،قبل شناسی

پیرامون اول نکته شود. یادآوری باید اساسی نکته چند

شخصیتوساخت روایت، داستانیاست. ادبیو مانیکاثر

کنشواکنشسهجزءاصلیساختمانیکقصهویاداستان

هستند.اگربهتمامیبههمهمتونادبیوداستانیدنیابههر

شود مراجعه باشد که زبان

اصل و عنصر سه این

 در رویتقابلهاآنبالاستثنا

پیش، از تکنیک اما است.

س در اثرداخل یک اختمان

نیستبلکهبهبنابهخالقیت

به اثر در مؤلف کارشخص

شود.استفادهازهریمگرفته

یک اصلی بدنه در تکنیکی

داستانویاقصهارتباطمستقیمیباجانمایهآنداستانو

کلهدف در ساختاری! یکارتباطارگانیکو قصهدارد. یا

یکتکنیکبرهنهکردنمؤلفویانویسندهازاستفادهکردن

کند،محتوایییمآناست.یعنینویسندهباابزاریکهانتخاب

 بیان ینمرا که را چیزی تکنیک با بلکه خواهدیمکند

 بهیمبگویدعقب را محتوایی انداختن عقب این با و اندازد

اینتوصیفرساندکهفرمبهیمخواننده با وجودآوردهباشد.

 بیکتکنتمامی درهایههای رمان درمتن شده برده کار

بایدیمآسمانرویزمینباز درجهتهمینکارکرد شوند،

ترشدنموضوعبهبررسیچندنمونهازاینباشد.برایروشن

یکتکن از استفاده نحوه و رمانهاآنها این کالبد در

پردازیم.یم

یا۶۲1درصفحهقصهکوتاهدررمان: داستانو رمان،

کو ذهنیتقصه که روزبه صمیمی دوست محمود از تاهی

 آورده دارد هم داستانییممارکسیستی متن محمود شود.

نشدن تعقیب از اطمینان و قوس و کش از بعد را خود

پاتوقهمظاهراًخانهکهوسیلهساواکودرمحلیکقهوهبه

 بایمهستبرایروزبه نامکولیو با اینقصهکوتاه خواند.

شقاست.عشقیکپسرروستاییبهیکزنکولیمضمونع

فال رویکردو به توجه با تکنیکی چنین از استفاده گیر!

تأخیریگفتهشدهدرسطورگذشتهبیشتردرجهتشناسایی

دادندرموردموضوععشقونحوهبرخوردآندرمتنرمان

استنهردوبدلکردنمعناویاپیامیدرراستایکلرمان.

دردنیاییمتکنیکاین خواهدجایگیریموضوععشقرا

متعلقبهگفتمانچپازیکسووچگونگیحضورآنرادر

دنیایقبلازانقالبودرمتنحیاتانسانیآندوراننشان

شودکهیمبدهد!همینشیوهباعثچندالیهشدنمتنرمان

اینخودبخشیازمحتوایساختهشدهتوسطنویسندهرابه

بوسیلهفرمرمانعقب اندازدویمنفعمحتوایساختهشده

کند.یمهایمختلفآنگمیهالدرالبهالی
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رمان: در یکنمایشنامه مثابه به کردن ژانر در ژانر

تکنیکدرمتناینرمانبعددیگریراازحیاتهنریآنرا

تواناینفرایندراگفتماننامید.میانیمگذارد.یمبهنمایش

نتیجه ژانر دودو هر از حال هر در باید اینگفتمان مندی

یک وقتی حرکتکند. روایترمان سوی به طرفگفتمان

دشوار کمی موضوع توضیح است رمان خود گفتمان طرف

نمایشنامهروایتشود.وقتیقراراستقطعهیم ایازرمانبا

نمایشچون مثلاقطعهشود، یکپازلنیستبلکهدر یاز

یکماهیاستکهدرآبشناوراست.ماهیدرآببودنآب

یا و دریا هویت و ماهیت آب وقتی اما ندارد نقشاساسی

ایازآناستودرماهیتورودخانهرادارد،دیگرماهیقطعه

هویتآننقشدارد.ژانردرژانرنمایشنامهدررمان،درمتن

ویارودخانه!یعنیگرددنهدریایماینرمانبهمثالآبباز

پرنمایشنامهدرروایترمانجایخالیهیچ کندینمچیزرا

نامهدیواربابلکهدرمتنآنحضورملموسدارد.زباننمایش

شوندازیکجنسیمزبانرماندرهایآسمانرویزمینباز

استواینهمانویژگیمحضروایتآناست.دنیایدرونی

جایگاهاجراییآندرزمانوقوعحوادثنامههمازنظرنمایش

رماندرگذشتهآنودرپیشازانقالبوهمازنظرگفتمان

نشاندادنجووقوع بهفضاسازیرماندر درونیآنبیشتر

کنداماخیلیزودازروایترمانیمحوداثرمانموفقعمل

 بهیمکنده فقط و برایشود محمود از اثر یک عنوان

ا شناساندن باقی براییمو صرف تکنیک یک یعنی ماند.

پیشبرداهدافازپیشتعیینشدهرمان!واینبااصلگفته

منظور چه به تکنیکو از استفاده چگونگی مورد در شده

مغایرتدارد.

ترینفصلبهتبارشناسییکنزدشایدشعرشعردررمان:

بهش زبانشاعرانهو آنهمرمانپسامدرن! کلیرمانباشد.

ژانریجد وقتیدو اما روایتآن! زبان شعریتمحضدر تر

مستقلازهمرادرزبانیواحدوباروایتیواحددریکمقطع

گیریم،استقاللهردوودرارتباطباهمبایدیممشترکبکار

ازشعریترمانمصادره بهنفعزبانآکنده شعر حفظشود.

دشعریتخودراازشعرشودویارماندررمانبودنخوینم

کاراشعاربهشعر)گیرد)چوندرهرحالرماناست(زبانینم

شودامایمرفتهدرمتنرمان!(تبدیلبهفرازیازروایترمان

 حل آن روایت حاملینمدر رمان این متن در شعر شود!

سووسولمازازدیگرهایموازیاستکهروزبهازیکیتروا

 این فاعلیت منیتوارسو نیست قرار دارند. برعهده را ها

مخاطبفقطازصورتظاهراشعاربهشاعربودنروزبهویا

آنالیزشخصیتاوبرسمکهامریسادهوروشناستونیازبه

واکاوینداردویاعالقهسولمازبهادبیاتوشعر!اشعارروزبه

رمانازویااحمدشاملوویاحافظو...حکممسیرگذارروایت

هارادارد.یعنیبرقراریگفتمانیازجنسیتشخصدروناین

سولمازو)هایآنیتشخصزبانروایترمانبادنیایدرونی

آیدآیافقطابرازعالقهویمروزبه(!شعرگفتنبهچکارروزبه

یابروزاحساساتشخصیاوست؟یانهعالقهصرفوبیتأثیر

ودرمقابلسولمازوعالقهاوبهادبیاتاوبهشعروادبیاتو...

 دیگر در رویه همین شاید و...؟! شعر موردیکتکنو های

استفادهدرمتناینرمانودرارتباطبااینرماننیزدخیل

جاودرمقولهشعرازجنسدیگرینیزهست؛باشدامادراین

اززبانشاعرانهآنواینجنسدیگر،خودمقوله یعنیجدا

آنزباننوشته رمانبه چهارچوبزبانمعیاریکه در شعر

شدهاستیعنیزبانفارسی!شعرفارسیشایدستونفقرات

استروایت قرار اما باشد اینزبان خود و زبان ادبیاتاین

و داستانی محکم روایت نفع به را فقرات ستون این رمان

شاعرانهاثرکند.شعریتوزبانقصویتخودکنترلوحتیبی

داخل در یعنی دارد ظهور و بروز رمان داستانی روایت در

جزء رمان در شعر خود! محضشعری روایت در نه رمان،

روایترماناستگرچهدرخارجازآنشعریاستباروایتو

بودناشعارکامالًزبان حتیعاشقانه شعریتتام! و شاعرانه

 بار هاآنچیزیاز بهینمکم گرچه بهکند را سویشدتما

 منویات و یتشخصدرونیات اصلیمها شاید این و کشاند

تفکیکماجرایزبانرمانوزباناشعاربهکارگرفتهشدهدر

متناینرمانباشد.

بینامتنیت: مناسباتی را یایمبینامتنیت دو بین دانند

چندسخن!سخنانغیرباسخنمن!سازوکارآنراهمانند

د که آنچه بدل و رد گفتمان یک یمر امایمشود، دانند؛

بهترکالنشکلیبه در. مجاور، گفتار دو زبانی، اثر عبارتیدو

گیرندکهآنرایمنوعیمناسبتمعناشناختیبایکدیگرقرار

 گفتگویی مناسبتییممناسبت گفتگویی مناسبت نامند.

است.) کالمی ارتباط گفتارهای تمامی بین معناشناختی(

به) بینامتنیت طرفی از حاضر( متن با گذشته متون همه

بهشکلواضحزباندواثر حوزهسخنمربوطاستنهزبان!

 گفتگو وارد باهم کهینمزبانی اثر ایندو سخن بلکه شوند

مؤلف زبان و اثر دو زبان گفتگوهاآنهمانا این استوارد

یم بازمی زمین روی آسمان درهای رمان در شوندشوند.

صفحات فرایندیدر ۶۹۸چنین شکلیظاهری۶۱۶تا به

 کتابیمدیده از یوشیج نیما نامه دومین از بخشی شود.

البتهقسمتزیادیازاینیمیهمسایهاونقلهاحرف شود.

گیریاینقسمتیکارنامهدرمتنرمانآمدهاست.وضعتبه
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روشیرابطازنامهنیمایوشیجدرمتنرمانبهفضایکتابف

مهدی و رستگار روزبه شخصکتابفروشبا محلآنو و

وقبل1۲یدهههاسالباکریبازمیگرددآنهمدرمقطع

ازانقالب!

ازمشخصاتاصلیرمانیکیبومیبودنعناصرحیاتیآن

یاییارومیهوتبریز،کرمانشاهوخوزستان.کردوجغرافاست.

بودنودوشقهدوشقهعرض.ترکتوامانباهم،درهموهم

وآذربایجان.کرمانشاهیبومیهالهجهدیدنعناصربومی.

دومینمشخصهاصلیاینرمانفرمدوشقهآناست.دوتا

دوگانهبینیهاتاجهانیتشخص.ازاسامیهامقولهدوتادیدن

آدموحواتافضاییدینیوغیرییدوتا،ازروایتخلقتهاآن

روحیهدوگانهخیروشردروجودآدمی.دینیتاریخو.. تا .

با ایرانی اسمی روزبه است. دوشقه یکاسم رستگار؛ روزبه

بارمعنایغیرمذهبیورستگاراسمیایرانی

این هماز بارمعنایمذهبی. رواستکهبا

یعنی را او شهرت رمان در باکری مهدی

می صدا را رستگاررستگار روزبه زند.

چجهان غیربینی شخصیتی و دارد پ

مذهبیاستکهدرطولرمانازشخصیت

 باکری تأثمهدی جنبهیمیر و پذیرد

شود.دوستانوهمشهریانیممذهبیشخصیتاونیزنمودار

روزبهرستگارکهاغلببااوجهانبینییکسانیدارندوچپ

زنند.یمهستند،اسمکوچکاورایعنیروزبهراصدا

نجاتی نیزسولماز اسماو است. کهمعشوقهروزبهرستگار

به ترکی اسمی سولماز است. شقه دو پژمرده»معنای

کهتاآخربهپای«شودینم نمادهمیشهپایدارویاوفا وبا

نشیندواینوفاداریاوتالحظهشهادتهردوالبتهیمروزبه

 از نجاتوصالشانبعد نجاتی؛ دارد. اوادامه عشق دهنده،

راهنماییناخودآگاهشکلبه بهاوگوشیمروزبهرا زدکندو

مواقعیم در رستگار روزبه و کند انتخاب درست که کند

یادکردنوفکرکردنبهسولمازسعی اضطرابواضطراربا

دردرستانتخابکردندارد.درایناثنا،مهدیباکرینقش

زلزله و روتلنگر حیات و جان به که دارد را رستگارای زبه

ینبیداریبهخاطرهسولمازختماافتدتااورابیدارکند.یم

شودوسپسادامهراه.ودرجابهجایرماناینجریانیم

وجوددارد.

دهه بحرانروابطانسانیومعناست! سومینمشخصهآن،

هایاوججوالنکمونیسمومارکسیسمدرایرانبوده،سال1۲

روزبهشخصیتی است. عوالممتأثرکه اینفضاستدرگیر از

روحیعمیقوناشیازدوستیبامهدیباکریوداخلشدن

دراموراتزندگیسیاسیواجتماعیاواست.ازسوییعشق

کشاند.یمبهسولمازهمازبعدیدیگراورابهکنشوواکنش

گفتمان دنیایفکریحاصلاز در را اینشرایطروزبه همه

خودسولمازنیزچپیقهگی ازاینعشقمتأثررکردهاست.

دردرکند.یممسیرعوض رمانعمقاینتاثیراترا آینده

توانیمهایسیاسیگیریروزبهوجداییاوازگروهکموضع

دید.ودراینجانیزصدایمهدیباکریکهدرنقطهمقابلاو

شود.یمبخشقراردارد،رهایی

خودمقولهعشقوردپایآندرشعرتوانبهیمدرادامه

نامکالسیکونوویاطرحشدنآندرعمققصهکوتاهیبه

 هفتم)کولی (فصل آورده رمان میانه در اشارهیمکه شود،

به حافظوسعدیو بهنوسانکردندرطولتاریخاز کرد.

اخوانوشاملورسیدنو....

نمایشیم به دیوارتوان و محکمه نامه

لدهم(کهنمودعینیبحرانروابطوفص)

کرد. اشاره پیداست آن اثنای در معنا

ومحکومشدندر«در»از«دیوار»شکایت

وبستهشدنهمهدرهاو...

آن ادبی و فنی مشخصه چهارمین

 به رمان شدن قصه۱۲تقسیم چنان کوتاه و قسمتمجزا

تکهمتکهکوتاهکهارتباطارگانیکباجانرماندارند.فرمفر

اینرمانحکایتیکمتنبازرادارد.هرفصلبرایخودقصه

کوتاهیاستبیکموکسر.خاصیتمتنبازایناستکهاز

مخاطببخواهد ویمهرکجاییمتنکه گشوده را آن تواند

و سکته هیچ بی شروعی و بود آغازی نه که انگار بخواند

کوتاهساختاررمانقصه۱۲فصلویا۱۲اینمجموعاًمکثی!

کنند.یمراتوأمانباهممعرفی

 »رمان باز زمین روی آسمان شوندمیدرهای نظر« از

ژانرشناسی)قالب(پیشینهادبیوداستانیداردودرنوعخود

 موارد هارماناز ایرانرمانتأثیمشابه در است. پذیرفته یر

زنده از خاسنگصبور آزاده رمان صادقچوبکو یاد یا)نم

آسوییتسخصوصیدکترشریفی(ازرضابراهنی.درمیانآثار

 نیز سالخیمخارجی رمان به توان شماره کورت1خانه از

ونگاتورمانتریسترامشندیازالرنساسترناشارهکرد.

غرضازحکایت،معاملهحکایتاستنهظاهرحکایتکه

کنی.دفعماللتکنیبهصورتحکایت،بلکهدفعجهل

■شمستبریزی
 

درهایآسمانرویزمینباز»رمان
ازنظرژانرشناسی)قالب(«شوندمی

در و دارد داستانی و ادبی پیشینه
 موارد از خود مشابههارماننوع ی

 یرپذیرفتهاست.تأث
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 «گفتار پانزدهم؛ نثر فارسی در قرن هفتم هجری» یپارسسیر تحول نثر   

«نداامین»


دالیلمتعددازجملهخطاییکهسلطانمحمدخوارزمشاهبه

تاتار قوم مغولو کشور ایرانبا و کرد براندازیملوکختا در

همین شد، فتنههمسایه و دسیسه خلیفهطور بغدادانگیزی

بهناصرالدین چنگیزخان تحریک به رسولی پنهانی که هلل

مغولستانفرستادهبودودرنهایتبهبهانهظلمیکهحاکماترار

به تاتار خونخوار و وحشی سپاه سیل کرد، مغول تجار با

مهمماوراءالنهر از و عالم بالد آبادترین از که خراسان ترینو

شمرده جهان تمدن و علم فرارمیمراکز گردید. سرازیر شد،

مقابل ویدر غلطسرداران سیاستنظامی و ایران فرمانروای

همشکنندهوشدیدسپاهیانمغول،حاصلی/حمالتسریعودر

جزحاکمیتفضایرعبووحشتوایجاد

ایران ملت در تسلیم روحیه و سستی

نداشت.

مدتی متمدنآریاییتا آنپسنژاد از

حکوم تمغوالنوحشیقرارتحتسیطره

هجوم این تأثیرات چه اگر که گرفت

متعدد جوانب یکاز هر در سوز خانمان

کتاب گستره در تفصیلبیهایخود، و بررسی قابل شماری

کوشدکهتنهابهمواردیازاوضاعمیپژوهشحاضر،است،لیکن

فرهنگیواجتماعیکهمؤثربرحوزهادبیاتوزبانفارسیاست،

ایداشتهباشد.هاشار



برونمتناجتماعیدرقرنهفتمهجری-0

حمله* این نتیجه قطعیاولین شکست کن، بنیان های

باقی طبقاتباالو کشتهشدنبیشتر و بزرگانمتمدنجامعه

هاپناههاوبیابانماندنافرادضعیفوفراریانیبودکهبهبیغوله

برگزیمی طبقات دیگر عبارت به میانبردند. از اجتماع ده

 .ماندندیمرفتندومردمانضعیفپریشانحالمی

توانیعده* تابو که اینطبقاتباالیجامعه از ایدیگر

گریختندوبهنواحیدوردستکهدرآنداشتندهمازمهلکهمی

هند،بالدعراقوکرمانوفارسوآسیایصغیر روزگارمعموالً

ادامهسننعلمیوکردندکهبودمهاجرتمی البتهاینامردر

ادبیوحفظبعضیازآثارقدیمتاحدزیادیمؤثرواقعگشت.

به یا که ایران نواحی از برخی البته و هند علتآسیایصغیر،

علتقبولایلیازویرانیوناامنیحملهتاتارمصوندورییابه

ایگریختگاندرایندورهملجأوپناهگاهمناسبیبرماندهبودند،

شدند.آشوبنواحی آغازاززده نقطه ازآنجاکه حمله این

هایقبلمهددورههادرواینسرزمینخراسانبودوماوراءالنهر

می محسوب تصوف و دانش و کهشدند،علم است بدیهی

وبزرگان،دستهبزرگیازاینگریختگانبودند علما وفاضالن،

وروبه از پس علمی شهرت سرزمینعلت به جدیدد های

حتیحکومتموردتوجه آننواحیو حمایتمردم هایآنانو

می که،شدند.واقع این است مهم مقداربهآنچه طبیعی طور

ازهمه فارسیوحتیفرهنگوآدابو کثیریازکتبوآثار

هابیشترازوسیلهاینافرادبهاینسرزمینترزبانفارسیبهمهم

چیزیازشروعاینحوادث»یافت.ازسوییدیگرگذشتهانتقال

حکومتمغوالن ایرانیکشعبهمستقلاز نگذشتهبودکهدر

ایرانمرکزقدرتوحکومت تأسیسگردید،

باقی و شد ایلخانان یعنی دسته این

متصرفاتآناندرممالکاسالمیزیرطاعت

و حکام همه و درآمد مرکز حکومتاین و

آننواحییعنیدراموردردبیرانومدبران

عراقوالجزیرهورومازایرانتعیینشدندو

یاتحتفرمانرواییصاحبدیوانانووزیرانو

ایرانیبوده  :۱ج.۶۱۸۸)صفا،«.انددرآمدندعمالدیوانیکه

۶۶99 و زبان»( اویغوری، خط و مغول زبان بیگانگی به نظر

بود،ناچارجایخودرافارسیکهزبانوزرایعصرومستوفیان

عصر حرکت مانند حرکتی دیگر بار عصر این در و کرد باز

ج.۶۱۸۱)بهار،«.سامانیاندردربارمراغهوسلطانیهپدیدآمد

۶ زباندیوان۶۲۲: نهایتاینکه در و رسایلدر( و هایانشاء

هایپارسیجایرسایلعربیهمهایننواحیپارسیشدونامه

احتیاجبهزبانفارسیبیشازپیشاحساسگردید.راگرفتو

هندوممالیکغوریهوبسیاریدیگر،دولت هایآسیایصغیر،

و ادبعربیبستگیتاریخینداشتند و زبان با خالفایرانیان

به دستحاال درعلتوابستگییا حکومتمستقر ارتباطبا کم

د.دردرباراینایرانبهزبانپارسیوتقویتآنمحتاجشدهبودن

به نویسندگان و شاعران پارسیسالطین به معمول طور

میمی تألیف و انشا یا سرائیدند و مؤلفان»کردند و شاعران

بهعربی گوی قلمرو در میهاآنندرت )صفا،«.شدندپذیرائی

(.۱:۶۶91ج.۶۱۸۸

خصوصدرخراساندرحملهمغولشهرهایبزرگایرانبه*

 علمایهرماوراءالنو موطن و تعلیم و تحقیق اصلی مراکز که

خالیازسکنهو بود، تماممراکزمهمبزرگعصر ویرانشدو

عالی که شرق، در ایران فرهنگ و تربیتتمدن مرکز ترین

اینحمله نتیجه کن،اولین هایبنیان

یبزرگانمتمدنجامعهوشکستقطع

باقی و باال طبقات بیشتر شدن کشته

ماندنافرادضعیفوفراریانیبودکهبه

 بردند.هاپناهمیهاوبیابانبیغوله
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می شاعرانشمرده و ایننویسندگان در گشت. زبر و زیر شد،

هاینقاههاومساجدومدارسوخامراکزتاپیشازاینکتابخانه

مشایخ و عالمان و ادیبان و مدرسان که داشت وجود متعدد

خاندان و پادشاهان حمایت سایه حتیبزرگدر بزرگو های

عامهثروتمندآنروزگار،درآنسرگرمرشدوشکوفاییعلمو

 ادببودند.

کتابخانه و مدارس حمله این ایندر در که بزرگی های

آنروزگار مهم و بهشهرهایآباد سرعتیعجیبپایمالوبود

نابودشد.جمعیتزیادیازاهالیاینمدارسوعلمایآنکشته

قلمرو بزرگانزمانبهخارجاز متفکرانو معدودیاز شدندو

ازمیانرفتننزدیکبهتماممراکزمهم ایرانمهاجرتکردند.

به ادب و کتابخانهدانش گردیدن نابود و شرق در وویژه ها

علمی،مدا ادبیو آثار قسمتاعظم رسو

از بعد ایران ارتباط رشته گسیختن سبب

که گردید، مغول از پیش ایران با مغول

فسادزبانادبیفارسی،فراموش»نتایجآن

سنت و روایات از بسیاری ملیکردن های

عربمآبی و اسالم غلبه دار و گیر از که

مغولباقجانبه حدوددوره تا و برده فراموشدر بود، یمانده

ادبیکهبهکردنبسیاریازسنت تدریجدرمراکزهایعلمیو

 با بودو ادبیایرانایجادشده ریختنآنمراکزدرهمعلمیو

نیستیسپرد راه احیاناً راهضعفو «.طبعاً است.۱۲۱)همان: )

همچنیندورشدنزبانادبیازنفوذمشرقوانقطاعمردمایران

شاعرانقرنچهارموپنجموخالیشدننواحیشرقیازازآثار

اولیه زبان اختصاصات از بسیاری سببشد ادبی، فعال مراکز

دیده فارسی نظم و نثر در هفتم قرن اوایل تا هنوز که دری

شدتمتروکشود.شددرآثاردورهموردمطالعهمابهمی

ا* رونقبازار ترقیو دالیلعمده یکیاز دبیاتدرهمواره

هایایران،تشویقوحمایتدربارهایسلطنتوامارتیاخاندان

است. بوده ایرانی مغولثروتمند حمله در نظر، مورد عهد در

هاآنهایحکومتوریاستودانشکهغالببسیاریازخاندان

یکباره بودند، ادیبان و عالمان حامیان و ادب و علم مروّجان

اگر یا حملهمغولبازماندند،پسبرافتادندو ایازبهمرحلهاز

فقروضعفرسیدهبودندکهدیگرتوانایینگاهداشتوحمایت

ازسویدیگرخوداینحکومتدیگرانازآنانسلبشدهبود.

جدیدغالبنهلطافتذوقیداشت،نهسنخیتنژادیولسانیبا

ریدارملتمغلوب،نهاعتقاداتدینیوسننوآدابمشترکتاخ

با باشد. سرزمین این در ادبا و علما مشوق یا ادب و دانش

هایحامیشعروادبفارسی،شعرونثربرچیدهشدنحکومت

در و رفت بیرون حکومت بزرگ مراکز و اصلی دربارهای از

خاندان حمایت سایه در یا و کوچک ودربارهای ریاست های

ازبقایایممالیکودراوایلاینعصرهنوز»وزارتمسکنگزید.

هاییوجودداشتکهاتابکانسلجوقیاندربعضینقاطحکومت

اثردرحفظمواریثتمدنوفرهنگاسالمیازآسیبمغولبی

.نبودند » ۶۱۸1)زرینکوب: هم۱1۹: کوچک دربارهای سایر )

نشاندهیاقبولایلیکردهایلخانانمغولبودندامایادستاگرچه

 و پرورششعر بهدر نویسندگان و تربیتعلما حالادبو هر

ورزیدند.اهتماممیهاآنخیلیبیشترازخود

حکومت این جمله فارس،از شبانکاره ملوک محلی های

مهم و لرستان، اتابکان یزد، سلغریاتابکان اتابکان همه از تر

فارسوپادشاهانآلکرتدرنواحیشرقیخراسانوافغانستان

قبولایلیدرحملهدکهتمامیاینحکومتوسیستانبو هابا

مغول،دربارخودراپناهگاهامنیبرایفاضالنزمانقراردادندو

مراکز به تبدیل حکومتاخیر بخصوصدو

شدند. مغول دوره در مهمی علمی و ادبی

(نکته۹۹-۱:۶۸ج.۶۱۸۸)برگرفتهازصفا،

موقعیت این در که اینجاست اهمیت قابل

تربیتجد برای که دشواری شرایط ید،

دوران در رسایل نویسندگان و شاعران

پیشینوجودداشتازمیانرفت.یعنیقیودسنگینیکهپیش

ازآنبرایشاخصشدندرشاعریونویسندگیوجودداشتو

با آشناییزیاد مسائلمختلفادبیو مستلزموسعتاطالعدر

م نتیجه در و گذشته استادان بود،آثار لغت و زبان در هارت

برداشتهشد.نثرپارسیوازآنبیشترشعرونظمجنبهنیرومند

درباریخودراازدستدادوبیشترجنبهعمومییافت.

 و* معروف یاسای و خاص مقررات بودن دارا با مغوالن

تشکیالتبیابانیخودوتعصبشدیدیکهبهاجرایآنداشتند

رسومممالک پایمالمیمقرراتو نتیجهمفتوحرا در کردندو

میانمی ازتشکیالتمنظماجتماعیمتمدنینمغلوباز رفت.

بهسوییدیگرهمان دراینگیرودارها طورطورکهگفتهشد،

هایبزرگایرانیکهخودازمحافظانومجریانمعمولخاندان

د عادیجامعه مردم بیشاز بودند، رسوم راصلیاینآدابو

می قرار رسیده براندازیوحشیانتازه و گرفتند.معرضکشتار

دریزاییدهشدهازغارت،آشفتگیاینعواملدرکنارفقرودربه

مقررات و آداب فراموشی و برافتادن موجب کرده، شدیدتر را

ایرانمی اجتماعیآنروز حاکمیتفضایتضریبونظام شد.

این تاریخی کتب سراسر در که میدروغ تصویر شود،دوره

ارزش شدن فاسد انحطاطنمایانگر و ایران ملت اجتماعی های

تمدناستوارایرانیبود.

 * اثر ودرهمبر مغول حمله با مملکتی تشکیالت ریختن

امور اداره و اینکشور در سکونتمتمادیآنقوم حکومتو

زبان اصطالحاتخاصآن، و یاسایچنگیزی قوانین با کشور

اهالیاینمدارسو جمعیتزیادیاز

از معدودی و شدند کشته آن علمای

از خارج به زمان بزرگان و متفکران

 قلمروایرانمهاجرتکردند.
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بهترک و قرنی در آنچه از بیشتر مغولیخیلی خصوصترکی

ایرانمتداولشدوحتیچناندر در ایندوره در ششمبود،

جاست.حضوراینزبانفارسینفوذکردکههنوزهماثراتآنبه

استفاده موجب آن نظامی و سیاسی اصطالحات و حکومت

نویسندگانوحتیشعراازاینلغاتمغولی

ینحال،آثارهمیننویسندگانوشدودرع

به بیشترشعرا منبعیبرایترویج خود نوبه

گردید. سایرین آثار در لغات تأدباین

دیگر از آدابمغولی به هفتم قرن ایرانیان

رویدادهایاجتماعیایندورهبود.مغوالننه

یاسای و نظامی و سیاسی تشکیالت تنها

ایرانخودراواردنظاماجتماعیوحکومتی

خرافهگرایخودرانیزبهملتمرورعاداتوآدابکردندبلکهبه

 که مغولی گاهشماری حتی نمودند. تحمیل بر»مغلوب مبنی

هم«بهاسامیحیواناتبودهاآنتصوردوریدرسنینوتسمیه

درایرانمتداولشد کهتابهامروزهمباقی(،چنان۸۹)همان:

 است.

کن در موارد توسطاین کشور زمام گرفتن اختیار در ار

ارجینمی مایهتنزلووحشیانیکهالبتهعلموهنررا نهادند،

حتیانحطاطعقلیوعلمیوفکریایرانیانشدوبهتعبیردکتر

غول از محتضر تمدن در کدکنی: اندیشهشفیعی و تفکر های

می تمدنی وقتی نیست... میخبری محتضر و همهمیرد شود

بینمیچی از بوده تمدن اصلآن در زوائدیزهاییکه و رود

نظران(اگرچهبهباورصاحب۶۱۸۱:۱۶،۱۲)گیرد.جایشرامی

تعدادقلیلیافراد،باشرایطزندگیبهمنتهایدرجه»کههنگامی

پست،کهدرقلمرویکفرهنگوتمدنبسیارپیشرفتهزمام

ایجزآنندارندکهخواهگیرند،چارهدستمیامورسیاسیرابه

باآنتطبیقدهندوناگزیرازمشاورانمجرب وناخواه،خودرا

یاریمی آنانبومی به را کشوری امور اداره سرانجام و جویند

فرهنگبهناچاردربرابرشکستیافتگانسپارند.پیروزهایبیمی

«.دشوناندکدرآنانحلمیآورندواندکبافرهنگسرفرودمی

همهآثاروعواقبشومحاصلازاین(بااین۶۱۸1:۱9۸)ریپکا،

رخدادتاریخیکمیازیادبرتمامپیکرهایرانمتمدنریشهدواند

به ویژهپسازمدتیوازجملهدرگسترهادبیاتباشکوهایران،

این اواخر در خاکنهادند، به سر ادبیگذشته بازماندگان که

 ایبعدخودرانمایاند.هدورهوحتیدوره

 

برونمتنفرهنگیدرقرنهفتمهجری-9

 وحشی* مردم گروهی از فجیع وضع چنان با که ملتی

هایشکستبخوردوعرضومالوجانخودراآشکارادرپنجه

هایملیوطورطبیعیارزشهایوحشیبیابد،بهآلودچیرهخون

دستندهد از اگر را ی.نژادیخود از می.. اینوضعیت،اد برد.

هایکوچکومحلیشودکهبدانیممقاومتترمیزمانیمشخص

آید،درواقعکهازتواریخایندورهبرمیایرانیانبامغوالنچنان

 داشتنهصورت»بیشتر مغولرا کفار حکمغزایمسلمانانبا

ج.۶۱۸۸)صفا،«!نبردملییامبارزهنژادیبانژادمهاجمدیگر

۱:۸9) 

تزلزل و تحقیر جایتأسفآنجاستکه

به تا ایران نفسملی به حدیشدهاعتماد

عده که بود منزله»ای به را مغول هجوم

آخر از نشانی و ]....[ دجال خروج مقدمه

«.الزمان دانستندمی(۶۲۱)بهنقلازهمان:

با پیامبر احادیث از بسیاری انطباق به و

نبدترجماعتیدیگراینواقعهرابهواقعهمغولدستزدند.ازآ

دانستندودرعینحالهممعتقدمنزلهانتقاموعذابالهیمی

وسیله را هجوم آن خدا که بهبودند اسالم نشر برای دستای

است داده قرار احادیث( )برطبق غیرمسلمان خود۶لشکری و

ملتیکهبهچنینباوروروحیهتسلیمیبرسدناگفتهپیداست،

چگونهدرمقابلقوممهاجممقاومتخواهدکرد.

بعدازفتوحاتمتمادیمسلمانانبودکهایننخستین* بار

طرفدارانادیاندیگربهآن قسمتبزرگیازممالکاسالمیرا

می تسخیر بد میوضع مسلمانانرا خلیفه و درکردند کشتند.

باتومصائبیاینگیرودار،دیناسالمدربرابرحملهمغولوانقال

زمان از کوتاهی دوره در کرد، بروز اسالمی کشورهای در که

)حدودهفتادسال.رنگشدوازنفوذعلمایدینکاستهشدکم

                                                           
1 تاریخ جهانگشای به عنوان نمونه ر.ک.: عطا ملک بن محمد جوینی،  - 

. دیباچه صص 5ج (، 5831، تصحیح عباسی و همکاران )تهران: زوار، جوینی

1،55.  

جایتأسفآنجاستکهتحقیروتزلزل

به تا ایران ملی نفس به حدیاعتماد

هجوممغولرابه»ایشدهبودکهعده

منزلهمقدمهخروجدجال]....[ونشانی

 .دانستندمی«.ازآخرالزمان
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خان( غازان توسط اسالم پذیرفتن تا مغول حمله اوایل از

یعنی عیسویانویهودیانایرانکهازحدودقرنپنجمبهبعد،

حکومت دوره در متعصب دچارهای سلجوقی و غزنوی

هایبسیارشدهبودند،ازاینوضعیتوضعفعلمایگیریسخت

ویرانی اثر بر درآمدند. جوش و جنب به کرده استفاده دین

وخراسانوعراقتعدادفراوانیازمساجدوماوراءالنهرشهرهای

همه با ادبیاتعربیبود تعلمزبانو تعلیمو مدارسکهمرکز

نابودگردید.متعلمانخود

به و ایران در آنان حکومت تشکیل و مغول خصوصحمله

برای سرزمین این شد، سبب بغداد خلفای حکومت براندازی

هایاسالمیبهبعدمدتیمتمادیارتباطیراکهازنخستینقرن

سرزمین دستبا از داشت، زبان عربی های

در تاثیر دو ارتباط گسیختگی این بدهد.

تدورهمغولداشت؛نخستبازاروضعیتادبیا

چنانکهدر تألیفوتصنیفبهزبانعربیرا

پیشدوره وهای علمی ارتباط هدف به تر

گرفت،ازفرهنگیباممالکاسالمیصورتمی

علمایاگرچهرونقخودانداخت.دراینزمان

به و عرب ادبی علوم به همچنان طورایرانی

هایدادنداماتفاوتیکهبادورهکلیتألیفکتبعربیادامهمی

کهحاالزبانعربیزبانحکومتیپیشایجادشدهبودایناست

آنهم ادبیاستو فقطزبانیعلمیو اشرافینیستبلکه و

ای...هایتدریسعلماودرمحدودةکتبمدرسهمنحصربهحوزه

آثار یا کتبتاریخ دیگر عبارتیتألیفاتعربیاینروزگار به .

صرفاًادبییاحتیغالبعلوممتداولزماننبودبلکهبیشترشرح

دوره تلخیصآثار و تفسیر استفادهو جهت که بود قبل های

 شد.صورتکتبدرسینوشتهمیطالبدرمدارسبه

این در فروزانفر استاد که است نظری دوم ارائهنکته باره

گوید:دهد،ایشانمیمی

ادبیاتدرقروناولیهمینارتباطیکیازعللعمدهترقی»

فکریاستومرکزیتبغدادکهافکارمغربرابهشرقوبالعکس

اند.ازاینجاستکهادبیاتقبلازمغول،شعببسیاررسانیدهمی

 زیرا بوده، مغز با و کامل و است فکریهرچهداشته محیط

راست.ترباشد،اطالعازآنواحاطهبرآنبیشتتروبسیطوسیع

هرچهکند.پسوقتیدادوستدفکریباشد،فکرنیزترقیمی

ارتباطبیشترباشدقوتفکرمللبیشترخواهدبودوبرایهمین

موضوعاستکهبعدازمغولادبیاتاسالمیانحطاطیافت.این

جاستکهروابطمسلمینوارتباطفکریوتفاوتفاحشازآن

(۶۱۸۱:۹۲۱«).شانازمیانرفتهبودعملی

یافتهدورهدرآغازایندورهوجودمردانبزرگیکهتربیت*

پیشهستند،همچنانمایهرونقبازارعلوماست.سقوطخالفت

یافتنضعفوسستیدروشکستحکومت راه هایاسالمیو

دوره شرعی قیدهای زیادی حد تا حاال شرع، عالمان احوال

ازپایعلومعقلیبرد اماکمیکهدراینپیشینرا اشتهاست.

آید.وقتیرویم،وضعیتمتناقضدیگریپیشمیدورهجلوترمی

شوندبهیکبارهازبازماندگانعلمیدورهقبلازصحنهخارجمی

می کاسته بزرگ عالمان شمارعده انگشت مردان جز و شود

مانند.درواقعفقروانحطاطکهقابلذکرباشندباقینمیکسانی

کهپیشازاینهمگفتهشد(،آثارمومیوناامنیمداوم)چنانع

می جامعه در را علمی و عقلی اینانحطاط البته و بارپراکند

درنارواییونارسایی تصوفکهقدرتیافته،سخنانپیشینرا

 کند.علومعقلیتکرارمی

حکمتوفلسفهکهازدورهپیشآرامآرام

نزمی دردیککوشیدبهجانبشرع شود، تر

واین پنجم قرن تعصبات از رهایی با دوره

ششمبهکمالخودرسیدوکالموفلسفهدر

به زمان این حکمای غالب بهنزد شدت

صفا: تعبیراستاد به اما شد نزدیک یکدیگر

شعله» واپسین منزله به قوت و نضج این

باشد فرومردن حال در که بود «.چراغی

(۱:۹9۸ج.۶۱۸۸)

قرنهشتمقوتو* آندر پساز قرنهفتمو تصوفدر

توسعهبسیارییافت.باهمهکشتارهاوویرانیونابسامانیکهدر

ایرانقرنهفتمرخداد،تصوفایرانیقدرتیراکهدراواخرقرن

وجودآمدندومکتببزرگعرفانیششمواوایلهفتمبراثربه

س سلسله و شرق در کبرویّه حاصل)سلسلة غرب( در هروردیه

کوشندتقویتوترویجکردهبود،ازدستنداد.اگرچهبعضیمی

علتروحیهیأسوتسلیموسرخوردگیتصوفدرایندورهرابه

توجه»ایرانیتوجیهکنند،همچونریپکاکهمعتقداست اصوالً

چشمگیربهتصوف،آشکارامبینکوششیاستکهبرایفراراز

 دهشت بهدنیای روز آن واقعیات میزای ).آیدعمل »۶۱۸1:

چنان۱1۲ اما می( صفا استاد که مخربو»نویسد: هیچحمله

ایکههمراهباتوحشومقرونبهکشتارووحشتوهیچحادثه

تواندوسیلهایجادکماالتوترویجبربریترخدادهباشد]...[نمی

این همواره بلکه باشد انحمعارف حوادث وگونه عقلی طاط

گردد،منتهیآثارآنازدوسهنسلبعدازاجتماعیراسببمی

(۱:۶۱۱ج.۶۱۸۸«).شودتاریخواقعهآغازمی

تصوفدرقرنهفتمپیشرفتدیگریهمداشتوآناینکهبه

تصوف تعلیلوتوجیههممتمایلگردید. طریقعلمیوشیوه

روعملآمیختهوکهتاآنروزگاربهوجدوحالوذوقوشع

بهبه یافتو نظری شیوة بود، مقرون قابلسادگی علمی شکل

توانتصوفتوجیهیورامییعنیبهعرفانکهآن»تعلیمدرآمد،

سروکار مردم توده با صوفیانچون

خودخواستندآنانرابهداشتندومی

ایشا زبان به کنند، سخنجلب ن

کهمی شد سبب امر این و گفتند

لهجه با لغاتفارسی و محلی های

 عامیانهآمیختهشود.
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فلسفیخواند،تغییرصورتدادوازآنپسدرردیفسایرعلوم

 (۶۱۲)همان:«.تدریسشد

یوحتیازقرنهفتمبهبعدتصوف،ادبیاتنظمونثرفارس

و-کلفرهنگایرانی کرده قدرتیعجیبتسخیر با اسالمیرا

اوج قدرتو نفوذخوددرآورد. و گیریتصوفدرتحتسیطره

اینزمینهخلقاین نثرفراوانیدر آثارنظمو دورهموجبشد،

جای بر مختلفی تأثیرهای فارسی زبان در مسئله این گردید.

جملهتحوالتحاصلا نثردورهگذاشتکهاز اینجریاندر ز

 ترهستند:موردنظرما،اینمواردقابلتوجه

فارسییعنیونثرنظمپیدایشاصطالحاتصوفیانهدراول:

مثل؛ تعبیرهایی کهظهور عشق... توکل، عاشق، بقا، فنا،

به عرفانی آثار در و شده گرفته رایج زبان از معنیبیشترشان

اینرفتهکارمجازیواستعاریبه توانبهگونهتعبیرهارامیاند.

کهصرفاًفنیودرسیهستندوهاآندودستهتقسیمکرد:یکی

کههاآنآیند،دیگرهایمنثورتعلیمیصوفیانهمیفقطدرکتاب

روند.کارمیهایفنیبههمدرشعرنابفارسیوهمدرکتاب

نهومحلیدوم:آمیختنزبانرسمیبالغاتوتعبیراتعامیا

خواستنداست.صوفیانچونباتودهمردمسروکارداشتندومی

گفتندواینخودجلبکنند،بهزبانایشانسخنمیآنانرابه

لهجه با فارسی که شد سبب عامیانهامر لغات و محلی های

(۱۲-۶۱۸۱:۱۲)برگرفتهازفرشیدورد،آمیختهشود.

 شد، جدید اصطالحات ورود از سخن درچون است الزم

که عرفان و تصوف بر عالوه که شود اشاره قسمت همین

زبانرایجگرفتهمجموعه از بعضاً که ترکیباترا لغاتو ایاز

تعابیرخاصکرد، اصطالحاتیبا مفاهیمو تبدیلبه بود، شده

به آن، جدید اصطالحات و عرفان محدوده از کلیخارج طور

خاص» معانی به لغات )استعمال » ۶۱۸۱بهار، . ۱ج از۱۸: )

هایخوبآنشودونمونهخصایصسبکیایندورهمحسوبمی

درتاریخجهانگشابهترازسایرمعاصرینشنموددارد.



منابع
محمدتقی. -۶ فارسیشناسی،سبک(.۶۱۸۱)بهار نثر تطور چاپتاریخ .

نشرزوار.تهران:ج۱دوم.

دیگران.ریپکا، -۹ و ۶۱۸1)یان ادبیا(. ایرانتاریخ ت تا، باستان دوران از

فرهنگی..ترجمهعیسیشهابی.چاپسوم.تهران:نشرعلمیوقاجاریه

تهران:نشرچاپسوم..گذشتهادبیایراناز(.۶۱۸1).زرینکوب،عبدالحسین -۱

 سخن.

ادوارشعرفارسیازمشروطیتتاسقوط(.۶۱۸۱).شفیعیکدکنی،محمدرضا-9

 نشرسخنتهران:.چاپپنجم.سلطنت

نشرتهران:جلدسوم.چاپپانزدهم..تاریخادبیاتدرایران(.۶۱۸۸).الهذبیحصفا،-1

فردوس.

.تاریخجهانگشایجوینیمصحح.(۶۱۸1)الهومهرکی،ایرج.حبیبعباسی، -۱

 جلداول.تهران:زوار.چاپاول.کبنمحمدبنجوینی.لتالیفعطام

۱- ------------.(۶۱۸۸) تالیفعطامک.یخجهانگشایجوینیتارمصحح.

 جلددوم.تهران:زوار.چاپاول.بنمحمدبنجوینی.

.تهران:تاریخمختصرزبانفارسیازآغازتاکنون(۶۱۸۱)خسرو.فرشیدورد، -۸

نشرزوار.

۶۱۸۱).الزمانبدیعفروزانفر، -۲ ایران،( ادبیات قرنتاریخ پایان تا آغاز از

هجری بههشتم سیدم. دکتر سیاقی.کوشش دبیر تهران:حمد اول. چاپ

انتشاراتخجسته.
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 «صادق هدایت»نوشته  «داش آکل»بر داستان کوتاه  شناسانهجامعه یادداشتی  

«علیخدامیان»


اهلشیراز

داستانکوتاهیهانمونهنیتریعالاینداستانکوتاهکهاز

عامهمردممختلفزندگییهاجنبهایراناست،ودرانتقاداز

یهاداستانوهانوشتهیدستهدرتوانیمنوشتهشدهاسترا

رئالیسمهدایتجایداد.

اینداستان متناشارهشدهییهاالماندر در کهصراحتاً

قواینظامیودولت،نبود،هاالتوهاداشهمچونیکهتازی

وهالباسداشتنروحانیونوحتیقدرت

ارخلییهاپوشش تخمچون کاله و ق

راازجامعهایراندرزمانیریتصومرغی،

.درسازدیمحکومتقاجاربهذهنمتبادر

ناتوانی دلیل به ایران تاریخ از عصر این

 بی و مرکزی جوامع،یهایثباتحکومت

کارکرد که مردم اتکا قابل پایگاه تنها

اجتماعیوسیعیبرایایجادنظموعدالتدرهرمحلهداشت

کهباادیبودندباتوانبدنیباالورفتارومنشپهلوانی،افر

افرادبهنیا.گرفتندیمیالوطیموردخطابقرارعنوانداش

نوعیآخریننسلبازماندهازطبقهعیارانبودند،طبقهایکه

ازقرنسومهموارهنقشمهمیدرایجادعدالتاجتماعیایفا

اینداستکردهیم هدایتدر بهتصویراست. انجامعهایرا

کشیدهکهمملوازاتفاقاتیاستکهتنهاذهنیکهآنجامعه

ازبیرونببیندودرگیرآننباشدتوانقضاوتآنرادارد، را

 را چیز همه باال از شخصیکه راویسوم برایندیبیمکه

.کندیمداستانگوییانتخاب

یکفرهنگ کوچکاز ای نمونه تنها شیراز سنتاما و

است؛باورهاییکهبهدورذهنوروحافرادپیلهایازجنس

دلچنینمحیطیاستکههرزنوهردراجباربستهاست.

.شودیممردآنیکمرجانوداشآکلزاده



داشآکل

)داش است مشخص هم داستان عنوان از که همانگونه

وعنصراینداستانشخصیتپردازیآناستنیترمهمآکل(

تیهداداستانپیراموناینشخصیتاصلیشکلگرفتهاست.

رابهاقتضایشرایطهاتیشخصدراینداستانکوتاهتوانسته

موقعیت کند.هاآنو وارد داستانمعرفیو دربهخوبیدر

موردشخصیتاصلیهماورابهطورکاملوباورپذیری



مخاطب، به و ایجاد تمام نشان را با،دهدیمداشآکل

 محاسن و بیمعا همه).اشیروحظاهریویهایژگیوتمام

.*(شدیم محدود اندازه نیهم تا او

،مشخصاًکندیمداشآکلیکهدراینداستانبامازندگی

دارد. گانه دو هیچکهاوشخصیتی به را پدری ارثیه تمام

تجارت و کتاب حساب اهل صمد حاج مال سر بر رسانده

گفتگویهایکشعربده.شودیم با را محله کردن قرق و

اشییتنها عوض طوطی عاشق.کندیمبا

ابراز را عشقش گاه هیچ اما است مرجان

کندینم فکر خالفکندیمچون آن ابراز

جوانمردیاست.

انسانیکهدردروناوستباآنچهکهباید

نشاندهدبسیارمتفاوتاست.درزیرپوست

یابهتربگوییمندیبیممعهداشآکلیکهجا

دوستداردببیند،ودرزیرالیهایازسنت،فردیاستکه

ابرازعشقوعالقهکندومانندهرعاشقی،تواندیمبهراحتی

آغوشبکشد.اشمعشوقه در  تمام با یعیطب لکآ داش)را

 هک یتوقشر از یستیبا رودر بدون هوس، و هوا و احساسات

 از هک یارکاف یتو از بود، بسته او بدور عهجام رسوم و آداب

 را مرجان آزادانه وآمدیم رونیب بود، شده نیتلق باو یبچگ

هم داستان عنوان از که همانگونه
نیترمهممشخصاست)داشآکل(

عنصراینداستانشخصیتپردازی
این پیرامون داستان و است آن
 شخصیتاصلیشکلگرفتهاست.
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باریکهبردوشداشآکلدیکشیم آغوش در تنگ اما )*.

بهحدیاستکهاوحتیدرخلوتشبانهوکندیمسنگینی

یگانه با بودن تنها و کردن فکر خودشاجازه به هم خیال

اشیزندگدرتمامکسیکه تمامدهدینمدوستداشتهرا .

خواببود در هنگامیکه و او ناخودآگاه احساساتدر این

بازهمخودِواقعیششدیمآگاهمحضاینکهبه،افتادیماتفاق

.دادیمراانکاروبهخوددشنام

 سوال زیر مارا پیشین باورهای است قادر ببردعشق

تمام) در او والروشفوکو( کشمکش دچار سال هفت این

حتی و احساساتش، و باورها میان خود با درونی جنگ

کشمکشبیرونیباجامعهبود.جامعهایکهاو

همیشگی نقش همان با و همیشه مثل را

درنهایتاونتوانستزندگیبااما.خواستیم

بهآزادیولوطیاشمعشوقه درکنجخانهرا

گریاشترجیحدهد.



یرزنج

 حسرت، برم انیزندان ینینش شب به"

 :" است ریزنج یهادانه مجلسشان نقل هک

 ،یریزنج دیآر عاقالن، یا شد، وانهید دلم "

"!یریتدب ریزنج جز وانهید چارة نبود هک

که زنجیرهایی با راهاآنجدال ما قهرمان جان بار این

گرفت.

ییزنجیرهاییازجنسجامعه،سنتوفرهنگ.قیدوبندها

هاآنآنگونهکهکندیمرامجبورهاانسانکهدرهردورهای

بگیرندویاحتیعاشقشوند.میتصمفکرکنند،خواهندیم

درخدمت کامالً سراغداریم، یهاارزشداشآکلیکهما

با ایکه جامعه جامعهخویشاست. دیکتهشده و پذیرفته

ساختهوازاوتصوراتونیازهایخودازاویکداشولوطی

بازیشیهایژگیوانتظارداردنقشیکلوطیواقعیراباتمام

کندنهیکفردمعمولیعاشقرا.

قهرمانپروری،قهرمانپرستیوقهرمانکشیهموارهدر

طی در ویژگی این است. بوده ایران چون ای جامعه بطن

جنسیهادوره و اقتضایزمان با وهاحکومتتاریخی کم

بیش هم محیطی چنین در است. ذهناصالًشده از دور

نیستکهتوقعاتوبرخوردهایاجتماعباافرادیچونداش

،خاصباشد.همینسنگینیاندمردمآکلکهبهنوعیاسطوره

استکه مردم حرف و خود ترساز و اجتماعی مسئولیت

یکعشقآتشینراهفتسالدرسینهکسیحبستوانیم

اهدمبرنیاورد.کندوهیچگ



زخم

درظاهرداشآکلآنچهکهبیشازهمه

 کندیمخودنمایی است.یهازخم، صورتش

کهنشانازگذشتهوآیندهایدارندییهازخم

کهاینجامعهبرایشبهارمغانگذاشتهاست.

 به هک قمه راست اندر چپ یزخمها هرگاه)

 داش ،گرفتندیمدهیند بود خورده او صورت

 یا رندهیگ و بینج افهیق لکآ این کهییهازخمداشت.*(

اندکردهواورابدسیماشوندینمخوردهنهتنهاهیچگاهخوب

 شب )هردهندینمبلکهبهاوحتیاجازهابرازعشقشراهم

 خورده جوش یجا ،کردیم نگاه نهیآ در را خودش صورت

پائ گوشه قمه، یزخمها  ازبراند خودشرا دهیشک نیچشم

 مرا دیشا:گفتیم بلند بلند یا دهیخراش آهنگ با و ،کردیم

باشد.*( نداشته دوست



استهزاء

بی و پنهانی عاشقی کشمکشو هفتسال از بعد حاال

حاصلوترسازبیانمحبتدرونیبهخاطرسنوظاهرخود

 جوان و خوشگل شوهر بلکهباشد. نداشته دوست مرا دی)شا

 من و دارد سال اوچهاردهاست. دور یردانگم از نه، ند.کب دایپ

پیرتروشودیمشوهریبرایمرجانپیدااست.*( سالم چهل

زشتترازاو.

هدایتبرایاونیترتلخ و استهزاییکهجامعه مجازاتو

داشآکلکهگویااینامااست.نیهمداشتهباشند،توانندیم

پذیرفتهبیآنکهبهرویخودشهمبی اوردبساطشکسترا

.کندیمعروسیرافراهم

زشتوکثیفیکهازهمچنیندرادامهداستانوتصویر

 داریم اسحق مال آکلکامالًخانه داش افول سیر نمایانگر

کهدیگربرگشتیدرآننیستوبایدبهمرگیسقوطاست.

لبخندافسردهداشآکلدرمواجهبااینحرفامامنجرشود.

 .افتاده ور حاال ارخلق نیا ؟یدیپوش هک هیچ نیمالاسحق)ا

ایناما گویا داشآکلکه

تراپذیرفتهبیآنکهبهشکس

رویخودشهمبیاوردبساط

.کندیمعروسیرافراهم
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.*(تنهاواکنشیاستکهخرمیم خوب من ینخواست وقت هر

تمامایناتفاقاتتواندیمدرمقابلاینتمسخر داشتهباشد.

 او چشمان مقابل از یکفیلم وگذردیممثل واقعی خود ،

 دسترفته از دهنکجیندیبیماحساسشرا با هم حاال ،

کهخوداوهمقربانیآناست.شودیمایروبروجامعه



قربانیدرقفس

کههیچاوستدراینداستانقربانیاصلیمرجاناست.

مرد جامعه در را خود سرنوشت کردن مشخص اجازه گاه

وشودیمکهقربانیسازشمرداناوست.کندینمساالرپیدا

ام تازمانیکهاوستکههیچگاهاجازههیچانتخابیندارد؛ ا

زندهاستبایداینبارغمراکهباعثنابودیفردیکهشاید

بهدوشبکشد.توانستهیم نهایتدردوستشداشتهباشدرا

اینمرجاناستکهباآنقفسومردیکهشایدحتییک

.ماندیمبارهمدرپسپردهندیدهباشدش،تنها

داشتنونیبمردیکهدرآنجامعهحقانتخابداشت،

عشق.جامعهنداشتن، سنتو و خانواده، افکارش)و به اما

زنجیریبودازجنسآدابورسوموفرهنگ(اورابازنیدر

مقایسهکردکهحتیهمانحقانتخابتوانیمهمانجامعه

نداشت. هم طوطیزبانعشقدررا چنینفضاییاستکه

اهرچهبیشتربهرخبیزبانیمرجانرو،شودیمهاانسانبین

هیچ).کشاندیم اینکه مورد در هم هدایت هوشمندی از

گذشت.(توانینمدیالوگیبرایمرجاندرداستانقائلنشده



 مرگ

همه که است شهری و داستان قهرمان که آکلی داش

قهرمانبهدوستشدارند، دستضد ایکالسیکبه شیوه

 استکشته رستم کاکا همان که برایششودیمداستان و

 فردیکنندیمسوگواری بهای اشکخون نهایتاین در و

استکههمچونخودآنمردمنتوانستههیچگاهپارافراتراز

 او از شدهاندخواستهیمآنچه تعریف برایش که نقشی و

بگذارد.

نوعینمادینپایاندورانحکومتعیارانو اینمرگبه

کهداشمابهدستالتیکه.جاییدهدیمرانشانهایلوط

تاشایدشودیمکشتهدیکشیمخودروزیسهمثقالتریاک

پایانیباشدبرچیرگیقهرمانداستانهایمابرضدقهرمان.

قهرمان تمام منفییهایژگیوداستانداشآکلبا مثبتو

درونیوسردگمیهایشاورابیشازهریهاترسکهدارد،

بارسختصدهاپذیرکردهاست،کهاینقهرماندیگریضربه

تروآسیبپذیرترازپاشنهآشیلوچشماناسفندیاراست.



سوگ

 شیراز اهل دوستشهمه،دانستندیمهمه شیراز اهل

اهلشیرازبرایشگریستند...همهداشتند،

اماهمهاهلشیرازهیچگاهدرکشنکردند..

ایاستکه جامعه محصول ما لوطی همیشهداشآکل

بیاناشساختهراازدهانقهرمانخودشیهاخواستهنیازهاو

باشدیاآخوندباشد،اریعکرده،حالاینقهرمانلوطیباشد،

ایناستکهامثالداشآکلمهم.کندینمحتیاجنبیفرقی

 یافت وفور به بوم و مرز این تاریخ طول در ،شوندیمها

ایجایقهرمانان بطنجامعه در که شوندیمد رشد ،کنندیم،

ورندیگیم،موردپرستشواحترامواعتمادقرارشوندیمبالغ

درخودهضمهاآنبعدهمانجامعه بهنابودیکندیمرا و

.اینسوگواریبهندینشیموسپسبهسوگواریاوکشاندیم

نوعیبرایخوداست.

حافظهامثالداشآکلهاشایدبهمرورازذهنمردمیکه

شایدهیچلوطیدیگرپیدا تاریخیخوبیندارندپاکشوند،

بحرامیبداند،وشاید نشودکهبرایابرازعشقشخودرانمک

پشتپرده از یکنگاه عشق سهمشاز تمام مرجانی هیچ

نباشد،اماتازمانیکهازبیانعشقومحبتمانبهیکدیگر

■ .شودیماهانسانعاجزباشیم،طوطیزبانعشقبین



ازمتنداستانماًیمستقاندشده)مواردیکهبا*مشخص

.(اندشدهنقل
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 «مایکل کانینگهام»ی نوشته« ها ساعت»نگاهی به رمان   

«مصطفیبیان»


۹«خردیمخانمدالوویگفتخودشگل:»داردیمقلمبر

« کهخواهدیمدلش کتابی باشد، کتابش بهترین این

امتوقعاتشرابرآورد.ولیآیایکروزاززندگییکزنسرانج

۸۱)صفحه«یکرمانکرد؟یهیمادستشودیممعمولیرا

کتاب(.

هاساعت»رمان )نویسندهینوشته« کانینگهام مایکل

 متولد / زندگیتیروا(۶۲1۹امریکایی بهیاستاز زن سه

سایالرکولورابراون،اوولفینیرجیویهانام

،۶۲۹۱هدرسهزمانک(ین)خانمدالوووو

۶۲9۲ غروب۶۲۲۸و صبحتا از یکروز،

.ردیگیمرادربرتابستانی

ابتدا ورمان،یدر وولفینیرجیاز ا

نویس،منتقدرمانهمنامیتداستانیشخص)

فمینیستانگلیسی( نحوو یشکخودهو و شیهااضطراباو

.باکشدیمباخودسنگاورا».دیآیمانیدرروزمرگبهم

اینهمناکامیدیگریبه چیزینشده؛ انگار اینحالهنوز

شناکنانتوانیم؛فقطآبسردیاستکهراحترسدیمنظر

آبدورش جریان بعد اما پشتکرد؛ آن بادیچیپیمبه و

باخود کهانگاربردیمنیروییچنانناگهانیوعضالنیاورا

وبهپاهایشچنگانداختهوآنرامردیازاعماقآندرآمده

 نظرینهیسبه به جسمانی نیروی باشد. کشیده خود

کتاب(.۶۱)صفحه«رسدیم

داستانیشخص ویت با واقعینیرجیهمنام در وولف، ا

شخصیاهیسا استینویقیتحقیاز اکسنده در نرمانیه

بانارهمسرکهدرکاستیاسندهیرشدهاست.اوزننویتصو

انصافیکند،اما)شایدبی،لئوناردتعدادوخستگیناپذیرشاس

مراقباوست( و همدم زندگیحومهدر اماندکیمیلندن

 .نداردیوآرامشراآسودگ

بچه و ونسا، آنجلیهاخواهرش، جولیکخواهرش، ویا، ن

تایسنده،اتلوویننویایواقعیهازادههخواهرین،شبیونتک

.هستند

داردقوییلیتخ،اینیرجیو درگ. رمانیاو قهرمان خلق ر

 دالوو»خود، یخانم برجسته« وولف)اثر ویرجینیا (آدالین

انتخابِ،است در اسرانجامِو و خودکنیقهرمانش یشکه

                                                           
2
: ی رمان خانم دالووی جملهاولین    

ا،بدوناطالعهمسرشینیرجیداست.ویانه،درتردیندکیم

 خارج خانه تنهاشودیماز به و برود لندن به قطار با ییتا

؛گاهیرودیمویرجینیادلشبرایلندنریسه.»ندکگردش

.اینجا،کهدرهشتسالاخیرندیبیمخوابمرکزشهرهارا

نه که دلیل این به دقیقاً اندش، آورده آن به زندگی برای

و سردردها شر از انگیز، شگفت نه و است غریبه محیطی

تهدلخشمخالصشدهاست.اینجاازیهافورانصداها،و

باز شهری زندگی خطرهای به دارد آرزو

کتاب(.۲۱)صفحه«گردد

مورد در وولف همسر رضایت وجود با

آراموقرارندارد،رفتنبهلندنبازهموولف

راضیرسدیموبهنظر لندنهمدیگراورا

اوکندینم بهسفردورتریبرود،خواهدیم.

 جایی همان کبه چنان آمده، آن از هکه پاسخ خواهردر

.دهدیمراجعبهمفهوممرگنیزهمینجوابرااشزاده

« نیست،آمدینمبدش انکار جای باشد. پرنده جای

یکپرنده،یاندازه...ویرجینیا،ویرجینیاییبهآمدیمخوشش

کهاززنیبیانداموزودرنجبدلبهزینتیکدهدیماجازه

وانها و چیزیابلهانه شود؛ کاله خود با آخردیگویمده. سر

کالریساعروسمرگنیست؛بلکهبستریاستکهعروسدر

 کتاب(.۶۱1)صفحه«آنآرمیده

با۶۲9۲سالودرزنیجوانزندومداستان،لورابراون،

دَ شوهرش، پسر و رکوچکن، یش، در آنجلسلسچارد،

استکندیمیزندگ باردار او مثل. دلیهمه. ته از مادرها

خوشحال و دوستدارد شوهرشرا دوستدارد. پسرشرا

تراست،امااستکهازدواجکردهاماشوهرشکههستعصبی

کم هرترسدیمتر . خواهدیمچه ولع حرصو .خواهدیمبا

 مرموزیگریه چیزهاییکندیمجور سرخواهدیم، آدم که

داردآورد.بهپسروشوهروخانه،وظایفشوهرآنچهدرنمی

دومراهمنگهخواهدداشت.یبچهوفادراست.این

لورا رمان دالوو»، و«یخانم )ینیرجیاثر وولف نویسندها

یواقع را تخواندیم( تحت یثاو همان وهااضطرابر

ازکندیموسعیشودیمقهرمانداستانیدرونیهایریدرگ

دنیایکندیمسعی»دستخودشخالصشود. به ورود با

کتاب(.9۲)صفحه«وازنخودراپیداکندمت

داستانیشخص بایت همنام
ازیاهیسااوولف،درواقعینیرجیو

حقیشخص استینویقیت سنده
 رشدهاست.ینرمانتصویهدراک
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 حاللورا، روزکیدر در ه

با دارد قصد شوهرش تولد

 ککیپختن شاد را ند،کاو

اند در یشکخودهشیهمواره

آن.است کتا بهفرزندشه را

یوبههتلسپاردیمهیهمسا

دررودیم برخودخلوتتا ،

 و یهایریدرگاضطراب

اشیدرون بفهمیندکغلبه .

کتاب قلمرو وارد و گفته ترک را خود دنیای انگار نفهمی

 است. شده دالووی( خانم است»)رمان ممکن مردن لورا«

تواندیمکهچطوراوویاهرکسدیگرافتدیمناگهانبهفکر

هرگزاینکار»زند.چنینانتخابیبکند.بهشکمشدستمی

 کنمینمرا » دوستدارد. را زندگی سرانجام بازاو خانه به

 .گرددیم

ساوون،پنجاهودوسالهاستودریالرکزنسومداستان،

 رکندیمیزندگیتیسنیویورک براون(چاردی. لورا )فرزند

یبهنامسالیستند.دوستیهباهمهمخانهنکشوهرشاست

 کدارد است. همخانه او با ویراستارسایالرکه ، عاشقاست.

فکر مدامبه ریچارداست، معتقداستاین»اوست. کالریسا

اولازرویمهربانیوظرفیتیدرجهروزهامردمرابایددر

کتاب(.۱۲)صفحه«ایثارشانسنجید

فکالریسا انداختنجشنکدر راه مناسبتکاستیر به ه

یبهریکاروترزادبهزیجایاعطا استبرگزار قرار ند.کچارد،

چاردیر ب، به شدهیایماریمبتال وخدز حالش است.یو م

بهحساب ادبیرا اینجایزه کالریسا، برخالفتصور ریچارد

 .دادیماشیماریبترحمداورانو

نیگذاشتهوبههم«یخانمدالوو»سارایالرکچارد،نامیر

 را او دلش.خواندیمنام است. عاشقکالریسا خواستیماو

کنارکالریساهمهچیزبنویسد،دربارهزندگیکهدریدرباره

 باید که زندگی آن و »داشتیمداشت . خواستیمدلم

بنویسمیهاراهیدرباره مان مرگ گوناگون » ۸۲)صفحه

کتاب(.

سابهخانهیالرکحاضرشد،یهمانیهمقدماتمکپسازآن

درمسیرراهاورد.یباشخانهتااوراباخودبهرودیمچاردیر

یستارهیک را بهفالنیکندیبیمسینما .ردیگیموآنرا

 کالریسا ندارد. اعتقاد فال به ریچارد »دیگویماما خرافات:

کتاب(.۱9)صفحه«گاهیمایهتسلیخاطراست

 ریچارد خانه به رسدیمکالریسا لب. بر نشسته را او اما

 گفتگوابدییمپنجره از پس ریوتاهکی. ازی، را خود چارد

.کندیمنپرتابییپنجرهبهپا

« است رازی است، عمیق –عشق یهمهخواهدیمکی

«خصوصیاتآنرابفهمد؟...چقدردرایندنیاعشقکماست

 کتاب(.۶9۸و۶1۱)صفحه

ریثا،تحتت)داستانیکروزاززبانسهزن(هاساعترمان

اینیرجیواثر«یخانمدالوو»رمانیدالووشخصیتداستانی

نو سیانگلهسندیوولف، ونی است. شده وولف،ینیرجیوشته ا

التزنانکمسائلومشتوانستهکاستاینویسندهتنهازنِ

بیانخوددرآثارراسمینیشبهنهضتفمیزنوگرایوآزاد

.کند

 رمان هاساعت»چرا جوایزینوشته« کانینگهام، مایکل

متعددمانندجایزهپولیتزر،جایزهپنفاکنروجایزهاستونوال

)برا سال در را همجنسگرا( نویسندگان دریافت۶۲۲۲ی

کند؟

یر نویسچارد، داستان در همنوجوانی، همزمان ،

لوئهمجنس )با یگراست با هم و است( سایالرکسهمخانه

سیداده،روابطآزاددارد.لوئیهبهاولقبخانمدالووکوون،

نامبهییچارد،بامردجواندانشجویباریزندگهاسالبعداز

 ردهاست.کبازانههانترازدواجهمجنس

دختر)ایهجولکی.نسلشودیماملکفاجعهدرنسلچهارم

مروون(سایالرک ودوستش، در،)همجنسگراست(رولکی،

 تصویر کانینگهام مایکل یهااسییادامه.شوندیمداستان

هدرکاستنیوزنا(هاساعت)شخصیترماناوولفینیرجیو

.اندشدهریتصوداستان

مرداندریسازندهنکتهمهمدرداستانایناستکهاثر

لورا( همسر دن وولفو همسر )لئونارد چهارم و نسلسوم

 شودینمدیده و سوییهاتیشخص؛ به داستان، هر اصلی

.روندیمخودکشیبهپیش

یدرونیهایریدرگوهااضطرابآیاخودکشیراهنجاتاز

خودکاست؟آیا سرانجامنبودتوانیمشیهردونویسندهرا

کرد دیگریتفسیر به عشق عشقکم»؟ دنیا این در چقدر

(.کتاب۶9۸)صفحه«است

خانواده فکر به چهارم و نسلسوم در اینکهجهان، دیگر

یجابهدرجامعهمثبتازخوداثریآنکهیبداشتننیستند،

هرادنبال«هاساعت»نرماتوانیمآیاگر،یدیبگذارند.ازطرف

■؟دانست«یخانمدالوو»رمانیمبرفضاکسمحاینیفم
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 «از ما نیست که بر ماست»عناصر روایی در مجموعه شعر  بررسی  
 «یمرادغزال»؛«حسینمهدی»سروده



 شعر ماست»مجموعه بر که نیست ما از اثر« نخستین

 در که است مهدی ۱1حسین توسط۱۲وشعر صفحه

تشاراتمایابهچاپرسیدهواینمجموعهشعرشاملغزلوان

ازویژگی هایاینمجموعهبایدبهزبانشعرهایسپیداست.

هاراسادهوصمیمیآناشارهکرد.اوبیشتراشیاءوموقعیت

هایعاطفیخوانندهالعملدهدکهعکسدروضعیتیقرارمی

د.پیوندیعاطفیبرقرارکنرابرانگیزدوهم

نقطههجومسرزدهدزدهایبی»

(۱صفحه۹شعرشماره)دفاعتویسرتهایبیبهپاسبان

تصویرسازیویژگیدیگریاستکهشاعرازآنبهرهبرده

به شاعر ذکرخوبیمیاست. بسازد. کلماتمیزانسی با تواند

می باعث عناصر میان توالی و اینجزئیات در روایت شود

هنرروایتبهخودیخودیکامر یابد.شعرهاقواموانسجام

زیبایی مهم ازبسیار زیادی تعداد معموالً است. شناسانه

شناسانهدرشعرواردعملهایزیباییالمان

المانمی این ایدهشوند. شامل هایها

ضروریساختارروایتهستند

کارهدلبستیبهچندتاغزلنیمه»

بهرونماییایناختراعتویسرت

ایازخوابرقبالشخونی،پریدهوغ

صفحه۹ایازارتفاعتویسرت!)شعرشمارهسقوطکرده

و(«۸

فکرکنکهشبیهپروانهتازهازپیلهتنرهاکردی»

النه در )شعربر عنکبوتشرا زندگیتار پهنکند، یتو

(«۶۱صفحه۱شماره

نظام با آن نسبت از را متن معنای هایلوتمن

قاعدهمعناشناسی حتی و دیگر متون به دیگر ادبیک های

ادبی ژانرهای به )وابسته نسبتمی( نیز شعر داند.

معناشناسیکباداستانداردوشایدهمینداستانپنهاندر

تواندمعنایدیگریخلقکند.سطرهاییکشعراستکهمی

 از نمادین استفاده با مهدی حسین واقع انباریآب»در

قدیمی کهتوانست« کند بازگو را روایی موقعیتی است ه

استعاریونمادیناست.

انباریپیرشبیهآب

ایمتروکیمحلهدهانبازافتادهگوشه

کهگاهزندگیکودکیباشد

به را سالم و سنگسن با که شماره )شعر آورد ۱1یاد

(۱۲صفحه

خوبیتوانستهموضوعاتورخدادهاییراحسینمهدیبه

 بتواند تجربهکه آن با مخاطبان و باشد احساسات قاعده

شوند. برانگیخته احساسات تا بیابد باشد داشته مشترک

شعرهایعالیسرریز»گوید:طورکهویلیاموودورثمیهمان

هستند احساسات خودانگیخته گفته« این شاید درواقع

می استکه بهتارکوفسکیصادق هنرمند یجایهمهگوید

ندکهخودقادربهسخنگفتننیستندودرزکسانیحرفمی

صداجاشاعربرخالفجنسیتخودبادردهاییکزنهماین

شود.می

دردحاالتهوعتلخیاستدرسرمهیزنیکتکخورده»

هاییکزننازاستهایی،پشتعقفکرکنچهدرددل

بادوگوشکرطرفبودیماللماندیموبازمتهمیم

خوددفاع جرمجایاز کردننیست،

 معناست)شعرشماره ۶۸وقتیسکوتبا

(«9۹صفحه

شکل را بینامتنیت معنایاگر گیری

خود بدانیم دیگر متون توسط متن

دگردیسیمی و استقراض شامل تواند

متنیدیگرتوسطمؤلفیاارجاعدادنخوانندهبهمتنیدیگر

رهرمتنباشد.اگربخواهیمبهنظریهبینامتنیقائلباشیمد

وجوددار برعکس و شعر به داستان از حرکت د.همواره

استفاده بیشتر شعر در که است دیگری شگرد بینامتنیت

هایدیگریاستکهبهروایتشود،درواقعاشارهبهروایتمی

آنکهبهذکرهمهماوقعبپردازند.اینبخشندبیاصلیقواممی

د.افزایآرایهبرتأثیرروایتدرشعرمی

بیارمعجزه،مظنونبهزندهبودنمانیم»

هافسیلبیاورجنازهزندهکنازمرده

عذابتازهبهپاکنمرابهمرگصداکن

ایبهعصاکن،کروکودیلبیاوراشاره

میشاعرظرفیتمعناییواژه را استفادهازها اوبا شناسد.

کلماتتوانست از ارتباطمعناییایندسته هقواعدشطرنجو

ایراخلقکند.درواقعاستموقعیتمعناییواستعاریویژه

شباهت از توانسته استفادهاو کلمات میان خانوادگی های

موثرینماید.

به میشاعر کلماتخوبی با تواند
توالی جزئیاتو ذکر میزانسیبسازد.

ع میمیان باعث روایتدرناصر شود
  اینشعرهاقواموانسجامیابد.
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خوردمایکهمنمازتهدیگعشقمیازقراراینگرسنه»

آمدرسیدبهمن،ازقرارازقرارمییاروقتیمی

خوردمکاننمیبردم،کیشبودمتشاهبودمکههینمی

نمی میماتبودمچرا منکنار مرگبا آمد)شعرمردم!؟

یا(«91صفحه۶۲

رویسربازصفحهای،کهبههرخانهمی»

،صفحه۶حتماًبرایمردنجایتعوضشده)شعرشماره

۱»)

بندییکیدیگرشگردهاییاستدراستفادهازانواعپایان

یزبرایقوتبخشیدنبهروایتمتداولاست.گاهیشاعرانن

نمایند.شاعردراینمجموعهتأثیرشعرخودازآناستفادهمی

پایان نوع این به اشاره با واقع ایندر مخاطبنیز بندیبه

دهدکهازچهشگردرواییبهرهخواهدبردواینآگاهیرامی

توانیکتکنیکدانست.سازیرامیآگاه

ایمادر؟فتهگچهایبهخدایت؟چهگفته»

چهبرسرمآوردایندعایپشتسرم

بینیکنمومثلفیلممیسکوتمی

 سرم پشت نمای از مرا مرگ )سکانس شماره 1شعر

(«۶9صفحه

یا

درمسیرقطارباربریخستهاززندگیکارگری»

آمدآهنافتادمتقترقتققطارمیوسطراه

ابشبردفهمدرویریلقطارخوخستگیخودکشیچهمی

فیلم این بزنمثل حدس تو را قصه آخر باز پایان های

(«91صفحه۶۲شعرشماره)

شاعردراینمجموعهشعرنشاندادهاستکهبهچیزهای

بی خود اهمیتپیرامون خود زمانه مسائل به نیستو اعتنا

نظرانمعتقدندطورکهبرخیازصاحبدهدوشایدهمینمی

بیانآگاهیاجتماعی،وشایدبتوانهنروجهخاصیاستاز

از آنرا نیرویدرونییکهنرمنددانستکه بیانگر را هنر

آورد.تماسیاواقعیتزندهبهدستمی

آمدکردمهیصدایهوارمیغرقخونچشمبازمی»

 آمددارمیازهمانهیچسالگیبهنظرزندگیگریه

دهشدکودکنسلتوسریخورغرقخونهیبزرگمی

آمددربرده،نسلمنرویکارمینسلازجنگجانبه

آوردپدراززیرسنگهمشده،نانخشکحاللمی

شعر)آمدداد،بهدهنزهرمارمیدلمیهاطعمخونلقمه

(«۶۲صفحه۶۲شماره

اشارهوکارکشیدنازمفاهیممرگ،تولدوخانهواستفاده

هایکارکردهاینظیربیتازکاراکترهایینظیرمادروپدر،در

زیرضمنایجادصمیمیتبخشیازجامعهراتصویرسازیوبه

کند:عینیتبخشیشعرکمکمی

سوترازخرابیمنومادرمکمیآن»

صفحه۲هایمجید)شعرشمارهبیمظلومقصهشبیهبی

۹۹»)



می را اینمجموعهشعر مجموع عنوانیکاثرتوانبهدر

هکاریحسینمهدیدانستوامیدهستکهموفقدرکارنام

 ■ تریازایشانبخوانیم.درآیندهبازهمکارهایقوی
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 در ساری «محمودزاده محمدرضا»مراسم نکوداشت آقای گزارش  
«ناهیدگرامیان»

  
 پنجشنبه ۶۱روز داستان۲9مهر نقد نگر"کارگاه "هم

شاعر،"رضامحمودزادهمحمد"ساری،مراسمنکوداشتآقای

شماریاز حضور کرد. برگزار شناسرا اسطوره و پژوهشگر،

اهالیقلمومشتاقانادبیاتوفرهنگدوستانکهازساریو

شهرقائم–بابل-تهران–همچنینشهرهائیچونخرمآباد

 .بودچشمگیربسیاربودند،آمده...و

حمودزادهنخست،مجریبرنامهمختصریاززندگیآقایم

 آقای سپس و خواند حاضران برای عرب"را به"ایرج

ساری،پیامکارگاه"همنگر"نمایندگیازکارگاهنقدداستان

 :راخواندکهبهاینشرحاست

سروران همه حضور درود و سالم با

عزیزانگرامی، تمامی از آمدید. خوش

نکو این در حضورحاضر خاطر داشتبه

،بهویژهکنیممیتقدیرصمیمانهگرمشان

پر ازدوستانعزیزیکهازسرزمینکوه

پایدار همیشه قلعه و اشترانکوه صالبت

از تشکر و تقدیر همچنین و آوردند تشریف فلکاالفالک،

بی و ماست نزد امروز که عزیزی ازمهمان یکی شک

اسطورهترینبزرگ جناب ماست، معاصر دوره قایآشناسان

ابوالقاسم یاداسماعیلدکتر نشست،پور. این که کنیم آوری

نکو جهت در کارگاه نشست است.پنجمین بزرگان داشت

 در که هستیم بزرگانهایفرصتامیدوار از بتوانیم آینده

قدر هم نکودیگری این برپائی از هدف کنیم. ،هاداشتدانی

فرهنگوادباستکهبتوانیمبایگسترهرونقبخشیدنبه

مطلوبیمههحمایت نتیجه این به اندیشمندان و بزرگان

مثبتآندرهایگذاریدستپیداکنیمتادرادامهشاهداثر

هازمینه ازهایعرصهو تجلیل باشیم. اجتماعی و فرهنگی

حوزهدرکلیطوربهو–داستان–شعرهایحوزهبزرگاندر

ستعزیزانیکوششوتالشازدانیقدرمنظوربهفرهنگی

دیگرطرفاز.گذاشتندمجالراایندرسالهایسالکه

جوانانوآیندهسازانیباشدکهدراینکنندهتشویقتواندمی

باپیشهاآنراگامنهادند.وهمچنینموجبآشنائیبیشتر

ساری،"همنگر"کسوتاناینحوزهشود.کارگاهنقدداستان

یاستقبالکردهوبافرهنگیوهنرهایتالشهموارهازاین

چنانچه بود. خواهد پشتیبان معنوی، و مادی حمایت

مستحضریدایننشستتجلیلازدوستفرهیختهمان،استاد

محمدع زیز در ایشان است. محمودزاده شعر،هایزمینهرضا

اسطوره ادبی، نقد برپائی همچنین و هایکالسشناسی

رداشتهاست.جناباساسیوموثریبهایگامخوانی،شاهنامه

سببعمق به اینبینشهایدانستهمحمودزاده خودشبه

درستدستیافتندکهبایددانشعمومیراگسترشدادتا

سطحشناختافرادجامعهفزونییابد.باپشتسرنهادناین

علمیهایدیدگاهامیددستیابیبهتوانمیفرآینداستکه

 از تر دقیق شناخت و درک نیز هایدیدهپو –سیاسی

هادههخاطربهایشان.آورددستبهرافرهنگی–اجتماعی

 در قابلهایزمینهتالش آثار شده، یاد

مالحظهایازخودبهجاگذاشتند.کارگاه

 داستان نگر"نقد آرزوی"هم ساری،

و دارد ایشان برای تندرستی و سالمتی

امیدوارانهبهتداومقلمایشانچشمدوخته

 .تاشاهدآثارماندگارتریازایشانباشد

پساز مجریبرنامه ادامه، خواندن در

دیدنبهدعوتراحاضرانمحمودزاده،اقایازایوارهغزل

کردکلیپ محمودزاده،آقایفرزندتوسطکهکلیپاین.

هایفعالیتازهائیگوشهبود،شدهتهیهمحمودزادهفرزین

 .بودکشیدهتصویرهبراایشانادبیوفرهنگی

پسازتماشایکلیپ،خانممنیژهمعصومیمجریمحترم

برنامه،مختصریاززندگینامهآقایدکترابوالقاسماسماعیل

با ادامه در ایننشستخواندو برایشرکتکنندگاه را پور

تریبون پشت به پور اسماعیل دکتر آقای همگان، تشویق

آقایمحمودزادهکهبهدودههرفتند.ایشانازآشنائیخودبا

مهربیانکردند:۶۱قبلبرمیگرددگفتندودررابطهباروز

مهرروزجشنمهرگاناست.چهروز۶۱میدانیمکهامروز

برگزیدندبراینکوداشتنویسندهواسطورهشناس خوبیرا

ارجمندیکههمهصفاتیکهبرایمنگفتهشد،الیقایشان

سالمروزهایشنبه،یکشنبهو...نداشتیم.ایناست.پیشازا

ست.درآنزمان،برایهرروزیازماه،نامیکواژگانعبری

 نهادند. را کههمانمثالًفرشته روز مهر را ماه شانزدهمهر

یآئینه.ازنظرمنآقایمحمودزادهنامیدندمیایزدمیترابود

ینایابشدهرامهراستودرنگاهایشانشرارهمهرکهخیل

وتوانمی نزدیککرد هم به را ایشان منو که آنچه دید.

بعدها نهاسطوره. شعربود. تبدیلبهیکدوستیپربارشد،

رستم مثل قهرمان یک یا فرد یک
تورانیان دست از را ما و بیاید باید
هیچ قهرمان پشت چرا دهد. نجات

؟حتیرستمنشیندنمیوقتبهخاک
 .میردمیهمایستاده
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شناسیهمکشیدهشد.حقیقتایناستکهالبتهبهاسطوره

ایناشعارنمودارولیبسیاریازشعرهایایشانچاپنشده،

قرارباشدکهنقدبیغرضانهیکشعرواقعیعصرماست.اگر

شعر است. ویژه شعر ایشان، شعر گفت باید باشیم، داشته

نیست.زادهوشودمیتکرارنیست.مثلصدهاکتابیکهچاپ

 قلب درپاکشانتراویده مان، ئی آشنا پساز مدتی است.

اسطوره دوستیمانجلساتمتعدد کاوی، اسطوره شناسیو

اری،اینتوفیقنصیبمنشدکهدراینهمکازپایدارترشد.

ناشر باشم. داشته همراهی ایشان با افراسیاب کتاب چاپ

ببسیارمعتبریاینکتابراچاپکردوازاینجاکاراسطوره

 اسطوره وشانپژوهیشناسیو ایرانمطرحشد. سطح در ،

 کتابفروردینکه با یافتتا ادامه یکیازواقعاًهمینطور

هائیستکهبسیارارزشمنداستومنتانامهلمجالتوفص

 .جائیکهتوانستمباایشانهمکاریداشتم

بهکارگاهاشسخنرانیهائیازدکتراسماعیلپوردرگوشه

 داستان نگر"نقد نکو"هم این میزبان گفت: و کرد اشاره

دانشجویانودانشورانییقیناًداشتکارگاهنقدداستاناستو

این در که هستند نزدیکیمندالقهعکارگاه با رابطه در ند

داستانگاهیبا نقد در یا و مطالبیبدانند. شعر و اسطوره

مفاهیماسطورهایمواجهشوند،ازاینروتوضیحاتیپیرامون

 یکدهممیاساطیر روی دو شعر و اسطوره شک بدون .

شدنداندسکه آغاز شعر با جهان اساطیر بیشتر که چرا ..

کهبه"گیلگمش"اسطورهبشریهماناسطورهترینکهن

صورتحماسهمنظومبودهاست.همانطوریکهبهدرستی

 شاهنامه شد حماسهاصالًگفته شاهنامه، نیست. اسطوره

و اساطیری. مضامین شگرفحماسیستبا یکاثر است.

هاییقسمت که شاهنامه بخشسوم تاریخیکامالًهمچون

 بنا اشعارست. ناپذیرند. جدائی هم از اسطوره و براینشعر

به اشعارمعاصرما. کهنماتوجهبیشتریبهاسطورهداردتا

همیندلیلشعرمعاصرماکمتردرسطحجهانمطرحشده

ازمضامیناسطوره شعرمعاصرما حالآناست. ایدورشد.

منطق فردوسی، شاهنامه یعنی کالسیک شعر در الطیرکه

مضامیناسطورهعط گفتمتاار... اینمقدمهرا ایوجوددارد.

بهاینجابرسمکهتوضیحدهمدرعصرماکهعصرتکنولوژی

کهشاهنامهراکندمیواینترنتو..استکمترکسیفرصت

بخواند بخواهد انتها تا ابتدا بیتهزارشصتحدودکه از

کسیهرکارولیاستپژوهشگرومحققیککارالبته.است

نیست کهکنمنمیاشارهقدیمیبندیدورهبهمن. گفتمی.

 اساطیر تاریخی–حماسی–دوره دورهایندیگرکهچرا.

داریمسروکارهزارهسهباما.استشدهمنسوخبندی هزاره.

ووجمشیدتهمورثشاملکهشودمیشروعکیومرثازاول

شودمیکالًهکضحاکاولتاشودمیدیگرهایشخصیت

تهمورث،تمدنراآوردند.وکیومرثهزارهایندر.سالهزار

خانه وهوشنگ، خط تهمورث و آموخت مردم به را سازی

 و جمشیدهمنوروز یککالمآنگارشرا. در آورد. بادانیرا

نسبت ایندوره به مدنیرا عناصر هزارهدهندمیتمام در .

الظلمتوجنگوتباهیوهزارسکندمیدومضحاکحمله

باخوددارد.هزارهانباهمراه ونابودی هدامفرهنگایرانرا

همهزارسالتاکیخسروکهآنشودمیسومازفریدونآغاز

و رهائی هزاره است. ظلمت شکست عصر هزاره این است.

.اگرآیدمیست.درراسهرهزارهیکنجاتبخشرستگاری

نیم،مادرعصرآمیزشخیروشربهسربادیدتاریخینگاهک

دربریممی است. ایرانیاینمسئلهحلنشده براساطیر بنا .

همین هم مانوی یکاساطیر بخواهیم اگر حاال است. طور

جامعه اینتحلیل به باشیم داشته اسطوره از جاشناختی



 

 0314 ماه آرذ|چوکماهناهم ادبیات داستانی |شصت وچهارم شماره 41

یارسیممی یکفرد هستیم. یکمنجی منتظر همیشه که

ر مثل دستتورانیانیکقهرمان از را ما و بیاید باید ستم

؟نشیندنمینجاتدهد.چراپشتقهرمانهیچوقتبهخاک

 ایستاده هم رستم میردمیحتی هااین.

در که هستند ما رفتاری الگوهای

هایاسطوره در و هایاسطورهشاهنامه

ایرانودرزندگیوتفکرمدرنماتجلی

م یک منتظر همیشه کردند. نجیپیدا

در نجاتدهد. را ما و بیاید که هستیم

وبرایآیدمیاساطیرزرتشتیاینمنجی،سوشیانساستکه

 ارمغان رستگاریبه ایننقشراآوردمیمردم شاهنامه در .

کهپایانکیخسروکجاست.دانیمنمی.ماکندمیکیخسروایفا

کهبهدانیم.فقطمیرودمیدانیمکهکجاونهمیمیردمینه

 ناپدید دورانشودمیاصطالح کل از بود ای خالصه این .

عالقه بر حاالهرفردیبنا اساطیریشاهنامه. حماسهایو

تواندمیایکهداردیکبخشازشاهنامهازدورانجمشیدرا

هزاره اینسه ایرانیدر اینتفکر و دهد. قرار مطالعه مورد

 را شاهتواندمیاساطیری کند. یکپیدا دلیل این به نامه

ستکهیکتفکریپشتشاهکارجهانیویکحماسهجهانی

آناست.فردوسیهمچونشکسپیردرتکتکداستانهائی

.کندمیرابرمالهاانسان،رازورمزوژرفساختیآوردمیکه

 ژرف هایساختفردوسی بیرون را انسان درکشدمیروح .

نامه سوگ هر وآخر رستم مثل سیاوش،ای یا سهراب

زیبائیبیان به را فکریشاهنامه فلسفیو فردوسیشاهکار

کندمی اشاره خرد به شاهنامه، بیتاول همان از .شودمی.

خردنامخداونداست.اهورامزدا.یعنیسروردانا.سروردانش.

داروباستانیدرفرهنگماستکهخردیکعنصربسیارریشه

سیدرواقعهمینخردگرائیوخردسرلوحهشاهنامهفردو

اینمقدمهراگفتمبرایاینکهدوستانیکهدر باوریست.

ایازاینزاویههم،درنقداسطورهکنندمیاینکارگاهکارنقد

 نقد به بخواهند شکلمشروحهایداستانشاید به شاهنامه

 شاهنامه، مورد در انشاهاخیلیبپردازند. نوشتند. مطلب

ند.کتابنوشتند.ولیتحلیلشاهنامهنکتهایستکهنوشت

 همه این بگیریم. جدی باید چاپهایشاهنامهما نفیس

تحلیل.بپردازیمباید کردیمکهچهشود؟بهتحلیلشاهنامه

زندگیباشاهنامهپنهانزوایایکردنمنطبقهمانشاهنامه،

استانسانامروز حرفمهامروزانسانبرایفردوسیبله،.

دارد ازتفکرازکمترفردوسیتفکر. کمتر شاهنامه و هومر

ازکنممیجاباردیگرتقدیرایلیادواودیسهنیست.منهمین

برپایهمه را شکوه با و فرهنگی مجلس این که کسانی

 .کردند

پوربهپایانرسیدودراینجاسخنانآقایدکتراسماعیل

بهسخنرانباتشویقحاضرانجایخودرا

عنوان به او از مجری که داد بعدی

آقایحسن کرد. ادبیاد پشتیبانعلمو

ضمن ایشان چشمه. نشر مدیر کیائیان،

جمع این در که این از خوشحالی اظهار

دارد، دستاندرکارانبرپائیاینازحضور

ستکهدرکشوردرازیهایسالداشتتشکرکردوگفت:نکو

.ولیشدمیسترفتگانچنینمراسمیبرپامافقطبرایازد

ستکهبههمتدوستانبرایپربارکردنخوشبختانهمدتی

پاسفرهنگاینمرزوبومدربودهنرمندانوپژوهشگرانو...

 شودمیداشتبرگزار را مناینافتخار کهیکیازامداشته.

 آقایمحمودزاده چاپ"بازخوانیتصویریبوفکور"آثار را

شهری هر در ایشان امثال و محمودزاده آقای بودن کنم.

همچنانهاریشهامیدیباشدمبنیبراینکهیبارقهتواندمی

درساری، آقایحسینهاستسالهستندوامیدهمهست.

"همنگر"تحتعنوانکارگاهنقدشاندوستاناعتمادزادهو

 استکنندمیفعالیت این دهنده نشان امر این زیرو که

 .پوستشهرتان،جامعهدرحالنفسکشیدهاست

ومشکالتهاچالشمدیرنشرچشمهدرادامهدررابطهبا

کهجانبینممینشردرایرانگفت:دوستانیرادراینجمع

اینسبتبهفرهنگوادباینمملکتدارند،اماوقتیشیفته

 کشورمان کتابدر بحثتیراژ غرسیممیبه بسیار انگیز، م

بعضیاست. اهلقلم با قراردادیکه ما ناشران بندندمیاز

ستکهبینسیصدتاچهارصدنسخهاست.متاسفانهگسستی

کتابوکتابیجامعهافراد با خوانیبهوجودآمدهاست.ما

 کیخسرودانیمنمیما پایان که
دانیمکهیونهممیردمیکجاست.نه

 میرودمیکجا فقط به. که دانیم
 .شودمیاصطالحناپدید
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دار ادامه روند این چنانچه است. تاسف جای خیلی خیلی

خواهیمرفتکهباشد،درآیندهبهسمتوسویجامعهای

یهمهتلفنیباشد.برایهایپیامک،همانهاخواندنحداکثر

آرزوی بوم مرزو این فرهنگ و ادب خدمتگزار دوستان

 .سالمتیوموفقیتدارم

قایکیائیان،اعضایگروهموسیقیکهازآپسازسخنرانی

لرستانآمدهبودندبااجرایقطعاتیازموسیقیلری،لحظات

 .حاضرانآقریدندبرایخاطرهانگیزی،بسیارشادو

 اقای نوبتبه موسیقی، اجرای از "پناهیزدانطیار"بعد

وبگویدمحمودزادهشعریآثارازکهرسیدمحققونویسنده

دادتوضیحگونهاین خویشوزندرمحمودزادهرضامحمد:

وفهمدمیخوبراشعرکهاستخوردرادیبیوتواناشاعری

آنضمن.داندمیبسیار–نوچهوکالسیکچه–راادبیات

 .کهبرایفرمدرشعر،اهمیتفراوانقائلاست

اشعارمحمودزاده ادامهبهنقدیکیاز در آقاییزدانپناه

پرداختوگفت:اینگفتار،درمیانشعرهایشبهطورخاص

ایپردازدمیبهموضوعی لطافتویژه بهلحاظحسیاز که

اراستوازنظرعاطفیبیانگرپیوندعمیقانسانیاوبابرخورد

سوژهاستکهبادرونمایهایروحانگیز،حجموبعدیپر

 نام به .آمددرنظمبه"دوستسوگدرایثیهمر"کشش،

چونتلخیحادثهطیسالیمیانآستانهدرکهدوستی

وشخاموجودششمعای،پروانهسانبهوکشیدپرایپرنده

سنگینیوسختضربهآواز،اینبهنگامناریزیفروشدت.شد

جانشاعر،حریرگونه ذهنبرشد در را رنجی پر تالم که

انگیختتاآنجاکهسوزسوختناینواقعهرادروجودشبر

 نقشتذهیبزد. اینعنصرهایفرمیزیبا گرفتهدر کار به

 مانند مفیواژهشعر به نماد لحاظ از که نیستیشب هوم

محضاست،فاصلهدارد.شاعربابرداشتینوآنرابهخدمت

اندیشهرادرارائهتصویریتابامشاطهکشاندمیخیال گری،

نو،حجمیبایستهدهدکهبهطورمعمولباتکراربیانمعنائی

 .متداول،متفاوتاست

سخنانآقاییزدانپناهبهپایانرسیدومجریبرنامهشعر 

جهانآ" انار "خرین برایآقایمحمودهایسرودهاز را زاده

کهمخاطبانخواند دعوتکرد آقایمحمودزاده سپساز و

باتشویقهمگان،آقایمحمودزاده کالمیچندسخنبگوید.

پر حضور از سپاسگزارم سالم. با گفت: پشتتریبونرفتو

پاس شما. ادبدارممیمهر و علم اهالی ارجمند وحضور

لرستان تهرانو از دوستانیکه ویژه به فرهنگدوستانرا.

انجمن کلیه از ممنون نیز و آوردند. پیامتشریف که هائی

فرستادند.وهمچنینازمدیریتواعضایمحترمنقدداستان

 تشکر ساری نگر کنممیهم اجازه درونخواهممی. با که

خودمهایسرودهاز"آناهیتا"ایشعریبهنامایاسطورهمایه

 .راتقدیمشماعزیزانکنم

نکو اجرائی هیات آناهیتا، قرائتشعر ازپساز داشتکه

ورفتهجایگاهبهبودند،"نگرهم"اعضایکارگاهنقدداستان

محمودزادهرضامحمدآقایتقدیمیادبودرسمبهایهدیه

امهبرنمجری–معصومیمنیژهخانمکهنماندناگفته.کردند

کهکسانییهمهازکارگاهطرفازهاسخنرانیالیالبهدر–

داشتمادیهایکمکبا نکو این برپایی به معنویخود و

برشمردن افرادونامشانکمککردندبا از نیز تشکرکردو

غنای مراسم به پیام و مقاله فرستادن با که هائی انجمن

 .بیشتریبخشیدند

عوتشدگان،بهاییمختصریازدداشتباپذیرمراسمنکو

■ د.کارخودپایاندا
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 «دیروز، نکوهش آثار امروز یها داستانستایش » یداستاندر باب ادبیات   
 «مهدیمیرابی»نویسنده



پایانیکعصرطالیی

 پیدایش تا رنسانس زمان یهامکتباز یگونهجدید

هرکداماز نویسندگانادبیاتداستانیدستخوشتغییربوده؛

ماقبلخودبابالویهامکتبوردصاحبمکتبدرتقابل

 در شعار ایجاد و آثار دادنبه سبکهاداستانپر و رویه از

این از ای پاره چند هر حمایتکردند و دفاع نگارشخود

وجههامکتب دارای و گرفت شکل طبیعی طور به

بازاینتقابلهموارهیهامشترک وجودداشت.زیادیبودند،

 به که توسعه و گستردگی ادبییهاانیجریواسطهاین

تکاملپیداکرددستنویسندگاننسلبعدرابراینوشتنباز

راند، بیرون کالسیک چارچوب در محدودیت از و گذاشت

 در افسارگسیختگی که وهامکتبزمانی گرفت شکل

پرداختند؛ یکدیگر با مبارزه پیروانشانبه

ازایندعواعصرطالییرمانسودحاصل

به توجهی عام مخاطب زد. رقم را

ویهارمان رئالیسم رمانتیسم، صددرصد

یاناتورالیسمنداشت،تاثیرآثارمطلوببه

مخاطبوحتییقهیسلحدیبودکهدر

 کرد. ایجاد تغییر نویسندگان مثالًخود

کهشیهایژگیووقتیباپیدایشمکتبناتورالیسمبهواسطه

 آشکارکردن برمالیهاتیواقعبه یا زد. دامن پلید و زشت

که اجتماعی زندگیِ و حقیقت بین عمیق اختالف ساختن

عنوان جنسیتبه صورتیکخواستجسمانیو به عشق

یهایریدرگمطرحشد،هانوشتهمشروعدراینیتجربهیک

ا گرفت. صورت آن علیه بیشدیدی تنها نه جدال نین

درریدرگیتوقتهمجبراجتماعیمکهحاکبودبلهایخود

هاستیناتورالآثار ناپسند ادانستیمرا سوای. مخالفت ین

یاسیسیهرنگوبوکمبودکبرنظامحایانتقادیهاداستان

طوریکهنویسندگانشدیمداشتوخطوطقرمزمحسوب

ازسویهیئتحاکمهحکماعدامگرفتنداماهارماناین

راازکمندزندانآزادهاآنالعمومیوفشارهایاجتماعیاقب

و کردند اکتفا نویسندگان تبعید به حاکمان و ساخت

بازوروفشارپیدرپیبهچاپرسید.شانیهارمان

 عمدتهامکتباین بنیاناکه و گرفت شکل اروپا در

همچون نامدارانی بودندگذارانشان و... هوگو بالذاک، زوال،

ناپذیرازاینامتیازبرخورداربودندکهبهطوراجتناببه



اثنا همین در بیاموزند را استادی قلم شاگردهایشان

شاگردها این و بهیوهیشتربیتشدند سبکرا نگارشو

همسایگاندورونزدیکخودصادرکردند.پارهایازکشورها

یگرباکمیایدراصددرصدپذیرفتندوپارههامکتببعضیاز

 به آن مدل در اینیوهیشتغییر افزودند. خود نگارش

عالوهبراینکهغناییادبیاترابسطدادباعثرشدهامراوده

کشورهای نویسندگان شد. هم الگوپذیر کشورهای ادبیات

الهامگرفتهبرایاینکهازقافلهعقبنمانندبهشدتتاثیرپذیر

 اروپای و التین امریکای بهشدند؛ نتوانستند گرچه شرقی

کشورهایمخترعیهمچونفرانسهموفقشوندولییاندازه

کنند. پا ادبیاتجهانبرایخوددستو توانستندجاییدر

ادبیات شکوفاییجهان نامدارانیدورانطالییو با جزء که

موپاسان فلوبر، تولستوی، شکسپیر، مثل

یهارمانو...امکانپذیرنبودشکلگرفت.

که زیاد خیلی نه البته و ارزشمند بسیار

شایدجهانادبیاتدیگرشاهدآننباشد

به و نوشته نویسندگان همین توسط

دیگرترجمهشد.یهازبانسرعتبه

 اوایهاقرنبین و نوزده تا لیهفده

بهگونهایایننویسندگاندرستاینرونقادامهداشت.یب

گرفتندکهدیگرتنهادلخوانندگانازهرطبقهوطیف جا

شدن بازنشسته با رفته رفته نبودند. خود کشور به متعلق

رفت. افول به رو ادبیات طالیی دوران برده نام نامدارانِ

پرورشیهاانیجر هم ممتازی شاگرد و نگرفتند پا ادبی

ازثروتادبیاتکاستهوبهگذردیمنیافت.حاالهرچهزمان

چهرمانخوبوداستانخوباستهرشودیمفقرآنافزوده

ازهماندورانطالییگذشتهاست،نویسندگانمعاصرهرگز

کشورهای حتی بزرگبگذارند نویسندگان پای جا نتوانستد

جهانغرببرایپرکردنچنینخلعی
اصلی مسیر به ادبیات بازگرداندن و
فراهمآوردنامکاناتسخت دستبه

 از بسیاری در زد هادانشگاهافزاری
 نویسیدایرشد.داستانیرشته



 

 0314 ماه آرذ|چوکماهناهم ادبیات داستانی |شصت وچهارم شماره 10

آمر روسیه، فرانسه، همچون ادبیات مثلیکمهد دیگر و... ا

نویسنده چون نیافتند، خود گذشته نشد،نامداران خلق ای

نوبلنبودندجایزهرابردند،یاندازهرحدونویسندگانیکهد

نویسندگانیازکشورهاییمثلچینوژاپنکهصاحبادبیات

نیستند.جهانغرببرایپرکردنچنینخلعیوبازگرداندن

فراهمآوردنامکاناتسخت اصلیدستبه ادبیاتبهمسیر

یرنویسیداداستانیرشتههادانشگاهافزاریزددربسیاریاز

وتشکالتبهطورمستمروهاکانون،هاکالسشد.میزگردها،

 دایر شودیمسازمانیافته نویسندگانکار درکنندیمو اما

بزرگیخلقشده.نهنامداریهاسالاین نهاثرمهمو زادهو

 اینمسئله منتقدینبر و فقطاندآگاهاساتید اینکارها که

بیماریتواندیم از درمانبخشکوچکی را نویسندگی هنر

کار؛ بخشاصلیِ اما کند بر ذاتینویسنده هنر .گرددیمبه

 ویقوهداشتن یکنعمتخدادادی تخیل

 کسیشودینمذاتیاست، به اینبخشرا

آموزشداد،تنهازمانینویسندهبزرگیخلق

کیمیاییشودیم استعداد چنین دارای که

ندارن را ایناستعداد همه بینباشد. در و د

بسیارمحدوداست.هاانسان

بهایرانهانسلنزدیکبهیکقرنپیشبازماندگانهمان

 این داشتند حکومتیهامراودهسفرهایی سران موافقت با

ومحدودیتیدرکارنبوداینسفرهااندیشهراگرفتیمشکل

ایرانجوانه درآنزمانکهرمانتازهدر خودکشاند، همبا

ب زده بهیهانسلود نیست نامشان ذکر به نیازی که برتر

موروای آندره نویسندگان کانون طرف از بردند. بهره شدت

ایرانآمدوازسورئالیسمبودنبوفکورسخنانیفرانسویبه

ایرادکرد.

بهافولرفتنادبیاتجهانادبیاتایرانهمنشت با اما

ندگاننسلبعدکردهرچهزمانگذشتوضعبدترشد،نویس

و حال روزها این و زدند قلم قبل نسل نویسندگان از بدتر

هوایادبیاتداستانیبدجوریغبارآلودومهگرفتهاست.اگر

و هستند قبل نسل بازماندگان از که نویسنده چند همین

ازرسدینمدستهمیهاانگشتتعدادشانبه خداینکرده

فتدیگرداستاننویسیگتوانیمدورخارجشوندبهجرئت

هرکس بازار اینآشفته اکنوندر هم ندارد. ایرانوجود در

ب چون زند. می خودشرا بهیساز امروزی جوان نسل شتر

ازیفاصله کمی بسیار ارائه ضعیف کار دهندیمهم

ازراهتبلیغورانتخودشانرابهشهرتبرسانند،کوشندیم

 تبلیغ زور خخواهندیمبه درآثار فروشبرسانند به را ود

خَلَقنمایعالموانگشتنمایمنتقدیندانندینمحالیکه

بدراانتخابکنیمیهاداستان.اگرازبینبدوبدترشوندیم

 از زیاد ارفاقبسیار همینمرهبا رندیگینمبیستحتیده

 مردود. هم و مشروطهستند یهاداستانینمونهیعنیهم

ومجالتادبیایرانبهحدیچندشهاکتابچاپشدهدر

بهحالخوردیمآوروغیرقابلخواندناستکهآدمیتاسف

میل گزافحیفو هزینه با آنکاغذیکه

 .شدهاست

ب فوق بحث دریلکیانیگرچه است

ستندهمینکمبحثموردنظراستثناهامال

رو پیادامه نورکشینسل روشنیوره را

کندیم هم زینویکو سیسنده سالِیر

خلقیداستانکتیامروز هصناعتمنداستاماککندیمرا

خم مثل استثنا یموارد رفتنیشکازه خواب به دوباره و دن

ارتقاءنخواهددادحتیهسطحادبینرویاستا اگریاتمارا

پ متآخرتریرویبه پسامدرن)یادبیهاسبکنیاز (مدرنو

هم به شود. خلق یداستان یدلن است وهکل جلسات در

نویهاکارگاه قراریسیداستان ناماگر یباشد اثریکاز

 به شود برده آنیهاداستانارزشمند ماقبل و شصت دهه

.کنندیماشاره

تصدهایمکیاثرمطلوبفدایکتِیفکیعیدرسطحوس

 نامطلوب دورهامخصوصشودیماثر صاحبکیادر ه

ریومستقلبهشدتتحتتآثیدولتاعمازیهنریهاقدرت

اتچونهنری.ادبروندیمشیمخصوصپیقهوخطمشیسل

علمن قانونیاست؛ دستسلیستو گذاشتهیندارد باز را قه

ناداوریاستبرا نوع سهویهر گاه عمدی! گاه هکچرا.یو

دهیاثررابرگزیکهکناستینسطحدانشِداورانومنتقدیا

دانشداوریراثر.حالاگکندیم امنتقدبودیفراترازسطحِ

برگزیآ یا بهبشودیمده نویدیانی؟! ایگر پکیسنده شیهبا

یآگاه مطلوبیادبیهاهینظرنیتربرجستهاز فرم در ؛

داورازآنیعدمآگاهکندیمنداستانراخلقیصناعتمندتر

ینظر در ماندن عاجز و برانگیهاییرمزگشاه آنیتآمل ز

نی؟تازهاشودینمسکعیجهینتداستان؛باعثرقمخوردن

علم است؛ هنر چون ادبیات
انونیندارددستسلیقهنیستوق

نوع استبرایهر گذاشته باز را
 ناداوری!گاهسهویوگاهعمدی.



 

 0314 ماه آرذ|چوکماهناهم ادبیات داستانی |شصت وچهارم شماره 11

مدالگرفتنیرو خطاکاستییهاداستانه مولفآنبا یه

کسیرویسهو است رفته دکیتعمدیهایناداورو گریه

همیجا از دارد استیخود نویاریهبسکنرو سندگانِیاز

نهبرا نهکنندیمداستانارسالهاجشنوارهیباسواد یبراو

وس بخش تیعیمجالت. یهاداستانکاز هکخوب

اینو از یقناپدینطریسندگانشانناشناسهستند ناپید دایا

بهعنواناستثناهاهاآنهازکی.بهواقعهمانمواردشودیم

.شوندیمهینامبردهشدتجز

عدهیشا یاد زمزمه لفافه اکنندکدر نیه

یت است سانسور پکغ ترمز یه اتیادبشرفت

ک را ایشکشور در سانسور سهم اما نیده

وس چندان نیموضوع اروپایع در مگر یست.

هف نوقرن نداشت؟ وجود سانسور تبعیده دیسندگان

؟!شدندینم

یمتریاوضعوخیدنیهازهمهجاکنیالتیایکودرامر

 داشتند جاکردندیمتجربه اما ادبیچه؟ قارهیاتایگاه ندو

ک در بود؟! ایمثالمکیجا یانرشته اتوانیمبهتر نیبه

سانسوریهیساراینامبردزتوانیمنمایمسئلهپرداختوازس

مم یزیو رویمیکبه ادبیفیزان و سنگیلمنامه ینیات

حالکندیم جاکیدر یه چراشانیجهانگاه است. متفاوت

هویس پیتجهانینما را یخود کدا در و خودیکارنامهرده

ورونوبلندارد؟!کاتگنیادبیارداردولکنواسکیهزیجا

ادبکنیا یازآنبرمیردهبخشکشرفتنیرانپیاتایهچرا

 مردم استقبال عدم به پشتکگردد محسوبیه هنر بان

وگنجدینمنموضوعدربحثحاضریپرداختنبها.شوندیم

مجزاست.یازمندبررسیخودن

ت ایران نویسان داستان استعدادمشکل نداشتن در نها

پیآنبخشازهنرکهاکتسابیاستهاآنهنرینیستبلکه

.بدیرندیگینمراهمدیآیموبامطالعهوپشتکاربهدست

نویسندگان این از وسیعی طیف که اینجاست هنوزکار

نوشتندانندینم از هدفشان قراردارند، جایگاهی چه در

جایگا و انداز چشم چه برایخودچیست؟ آینده در را هی

بهواقعراهنویسندگیخالقوسترگرااندکردهترسیم ؟آیا

بپیمایندیادرهمینسطحسبکوخواهندیم

که آن و این به دادن پُز هدف با خالی تو

آثارشاندرمجالتچاپشدهاستویابردن

آنهمکنار)ادبیازگوشهویزهیجاچهارتا

ب رانت( اهرم همینبا ایاز عده کنند. سنده

باعالیقوسالیقناممیمرانویسندهنماهاآنکهمنهاآدم

گوناگونینظیرپیداکردندوستورفیق،سرگرمیوتفریحو

 هاکانونتنوعدادنبهاوقاتفراغتشاندر سرکهاانجمنو

کشندیم جا فرهیخته قشر جای را خود بایدزنندیمو ،

راهمبهاینقشروهمبهآنقشریکهنهازهنرمندواقعی

رویعالقهواستعدادِذاتیبلکهازرویشیفتگیوسترگینام

 بر را آن بهندیگزیمنویسندگی، بدانند تا کرد تعریف باز

 مسیر این وارد اندشدهاشتباه اگر شاید چهدانستندیم.

یضربه و جایگاه زنندیمادبیاتداستانییبدنهمحلکیبه

تآمل خود کار کردندیمکمیدر در تنها متاسفانه یحوزه.

نویسندگیاینهنرمندنماهاوجودندارندبلکهدرسایرهنرها

 وارد نقاشی جمله اندشدهمن مسخیچهرهو را هنر

■.اندکرده

 

 

اروپا در قرنهفدهیمگر

نداشت؟ وجود سانسور

؟!شدندینمدیسندگانتبعینو
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 «سیافسانه هفت رئ»رمان  یل و بررسیتحل  
 «ادهالهاماکبرز»؛«علیپاینده»نویسنده



 درییجنایداستانیخیتارییکرمانجنایدر تماماً که

خاصاتفاقافتادهامادرآندورهنوشتهیخیتاریکدورهی

هفتیرد.دررمانافسانهیگیقرارمینشدهاستموردبررس

علیرئ بهیپایساثر داستان دارنده نشستن اولیتخت وش

دستربهیکبکشتهشدنفرزندکوروشیوماجرایهخامنش

شود.یدهمیرکشیارانشبهتصویاوو

ایبا در که داشت توجه ید با ما روبروینجا داستان ک

فوکووژاکدریخیتتاریکواقعیمنهیهست هریمحض. دا

بازساز اعتبار بهمویدو مقلدانهیمو درداستانیتاریا خرا

م تخیمردود بر داستان اساسهر لیدانند.

داستا تاراست. اگریخواقعینبا فرقداردو

نمیتمحضباشددیواقعیانوشته توانیگر

به داستاننهاد. آننام مثالبر نتافِرنیاطور

تیستوندرواقعیبیبهیدرکت«ندَفَرنَهیو»

امادرداستانباوشبهاتهامشورشکشتهشدیبهدستوردار

یداریلهیح کشتن وشپساز کت«اوتانَ)»اُتانِس یبهیدر

ستویب یدیکین( هفت از بردیگر کشتن در قسم هم ایار

شود.یتوسطسربازاناُتانسکشتهم

یهمدرجاهایخواقعیدفراموشکردکهخودتاریالبتهنبا

یاریبس افسانه بسیآمدرهمبا و جاهایاریخته خیتاریاز

بهیمجهولباق است. مثالتعدادسربازاناسکندرمانده طور

ا با جنگ موقع بهیرانیدر اغراقان ثبتیزیآمطور به کم

دریشازارقامواقعیاربیانبسیرانیدهوبرعکستعدادایرس

میتار داده جلوه تاریخ که است مشهور فاتحانیشود. را خ

وقتینویم ارانیارکموتعدادیتعدادسربازانفاتحبسیسند.

ترجلوهفاتحبزرگیروزیادباشدپیشازحدزیدشمنانشب

کند.یم

دهاست.یشترتوسطهرودوتبهثبترسیخآندورهبیتار

هرودوتوقازنندمینحدسیمحقق قولزوپیکه از را ر،یع

ارهمقسمموقعکشتنیگرازهفتیدیکیز)یمِگابیرهینب

بردیگئومات یدروغیایا به که بودین( ونانمهاجرتکرده

بس و است. ینوشته بهار ممحتمل بهینظر او که عنوانرسد

داریکی دوران فاتحان نوادگان خواستیوشوقایاز مورد ع

دست آن در اجدادشهم بهداشتهیحکومتکه را شکلاند

بهیهرودوتتعریموردنظرخودبرا طورمثالفکردهباشد.

طرتوانمی داریقهیبه شدن هرودوتوشآنیشاه که طور

مای:پسازمذاکراتگویدمینمورخیهکرد.انوشتهاستاشار

همیب قسمن یداریعنیها، و شیوش مورد در یوهیارانش

دیاُتانِسگردیریگپارسکهمنجربهکنارهیندهیحکومتآ

نهمایز- او نهتابعیرا تپسشرطکردیلبهسلطنتبودو

د تابع اوالدش و خود رود، کنار حکومت از گرانیچنانچه

چنیبرا-ندنشو شاه طلیانتخاب در که شد قرار یعهین

شهر،سواراسبشوندویارانشدرحومهیوشویآفتاب،دار

 هر شیاسب اول کشیک شاهیهه به را آن صاحب ید،

دار اویوشمهتریبشناسند. تردستبود. داشتکهزرنگو

داشتیوشدوستمیراکهاسبداریانیماد

آنجابست.بعداسبشهربردودریبهحومه

انبردوچنددفعهبهیکمادیوشرانزدیدار

گردان او داریدور ید. پنج و دریوش او ار

قراریعهیطل مطابق گذاشتهیصبح که

همیبودند،سوارهآمدندوازحومه نکهیشهرعبورکردند.

انرادرآنجابستهبودند،یدندکهشبقبلمادیرسیبهمکان

ینوقتبرقید.درهمیههکشیشرفتوشیوشپیاسبدار

ادهشدندویگرپیدیهاید.پسازآنپارسیزدوآسمانغر

پ اولیشداریدر زدند. دارینکاریوشزانو وشپسازیکه

ینبودکهفرماندادازسنگ،مجسمهیشاهشدنانجامدادا

نجامایدتوجهداشتکهدرایبا
 هستیبا منهیکداستانروبرو
 محض.یخیتتاریکواقعی
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ایسوار و ساختند ینکتیرا آننوشتند: بر را وش،یدار»به

ناسبکهفالنیبهتریلهیوسشتاسب(بهیستاسب،)ویهپسر

«د.یرسینمهترخودبهشاهیترقیاسمراداشتوال

ا خالصهیالبته یان اصلهاینوشتهاز بود. هرودوت

رانباستان،حسنیخایتاریسندهیتراست.نویهاطوالننوشته

)ایرنیپ بزرگنوشتهیا اریمیسندگانقدیتمامنویهانمرد

یآورجمع در و بابتاکیکرده از استکه آورده نکاریجا

ینگفت(اعتقادداردکهدوجایشانآفریدبهایمواقعاًبایعظ

جلبننوشتهیا مخصوصاً ها کندمیتوجه مذاکراتهمیکی.

بهقسم راجع ها پارس حکومت ملیعنیطرز اییحکومت

عده دیقلیاحکومت و ایگریل به شاه نتخابحکومت

زنندینحدسمیدگفتمحققیبایاسب.راجعبهاولیههیش

هامتنورجلوهیونانیهارانزدیرخواستهخودوپارسیکهزوپ

ش با بابانتخابشاه در اما بایههیدهد. دگفتکهیاسب،

وشبایرابرفرضصحتانتخابداریتافسانهاست،زینروایا

آییشیهه اسب داریک صالح رؤسوشیا را آن که بود

بنما یاالشهود خاطرهید، پاآنیا ندهیرا

ارانشزدهآشکاریکهبهیابداردتاحقه

گردد؟جوابمعلوماست.

دورهیپایعل آن مجهول نقاط بر نده

م سعیدست و بایمیگذارد کند

تخیریگبهره عنصر مبهمیاز نکات ل

برایتار را ایخ کند. روشن دریما واقعاً چهنکه دوره آن

آ تاریگذشت. در آنچه مطابق واقعاً میا شاهیخوانیخ م،

نمصروفتحآنکشورازیمتبهسرزمیشازعزیهپیکمبوج

تصرفینکهبرادرشبردیترسا درنبوداوتختسلطنترا ا

کامالًیانهبکشندوآنگاهشخصیکند،دستورداداورامخف

تهولناکشیبرجنایکساوگماشتتایجاارابهیهبردیشب

هسربهشورشیآگاهنگردد.آنشخصبهعکسنظرکمبوج

کمبوج کرد. جلوس سلطنت تخت بر و قصدیبرداشت ه

به راه در مشکوکبازگشتداشتکه دریطرز او شد. کشته

بهینبودشمغ ماد مردم از بهحکومتگماردهیجارا خود

،برادرمغبود.رازنکهگئوماتنامداشتیدروغیایبودوبرد

کهقهرمانانیبودتازمانیدهمگانمخفیازدهامدتآنانتا

 یداریعنیدوران، و بایوش و نمودند کشف را آن ارانش

سپسیمتصرفیاتوطئه کردند. نابود را سلطنت ناحق ن

وشبرتختنشست.یدار

 ایو واقعیا دینکه جریگریات در پسپرده بودهیدر ان

ایداشته.آیهارادردلخودمخفخآنیکهتاریاتیاست؟واقع

درنزد نبودکهیاوکسیروخانوادهیکانکوروشکبیواقعاً

آ کند؟! کشف را شاهزاده ایراز میا راز توسطیباین ست

نشخصدشمنبودندکشفشود؟!یکهباایبزرگانپارس

مینواقعیاینمونه گریدیهاتواندردورهیاتمجهولرا

ایتار دیخ البته صد و دیران هم ملل بهیگر مثالد. طور

همیداستان به ساسانیرا زمان در شکل پادشاهین و یان

ی اول بینیممیزدگرد شهری. اول ویاریزدگرد بود اراده با

حفظتاجویکنچونبرایداشت،ولیکوکاریلبهنیبالطبعم

طبقه تجاوز از واردیتخت جامعه ممتاز

ارتکابظلمویگردکشمکش به مجبور د،

ارشد.وهرام)بهرام(پنجم،پسرویجوربس

یجانش خطابهین در روزیازدگرد، در که

 ادا پدرشیچنکردمیبارعام که گفت ن

مال با کردیسلطنترا مالطفتآغاز متو

هاازآنیابعضیاشرافاست(یطبقها)مقصودیاماچونرعا

شگرفتوخونیپیفرماننبردندسختقدراوراندانستندو

یالدیم9۹۶زدگردکهدرسالیفوتیخت.چگونگیارریبس

روا موجب به است. نامعلوم افتاد ایاتفاق هنگامیرانیات ان،

ربودینظیکهدروجاهتبیاطوساسبیاقامتاودرگرگان

بهقلبشاهنواختوشاهدریشناخت،لگدیرانمآنیوکس

ایبشد،یداد؛سپسآناسبازانظارمردمانغاحال،جان

سرعتتمامفرارکرد.نلدکهظاهراًدرگربهیتدیبرحسبروا

ایا که است محق حدسخود جهتین آن از را افسانه ن

اطالعحاصلنکندکهبزرگاناقامتیاندتاکسانتخابکرده

کهدوردستمغتنمشمردهوخودراازاویزدگردرادرمحلی

اند.دهیبخشییموافقطبعشاننبودرها

میشناسیامیگئوماتوبردیهاخبهنامیکهدرتاریشخص

نگونهبودهاست.اوپسازبهتختنشستندستبهیهمهم

شتربهنفعمللمغلوبیکهبیاصالحاتگستردهزد.اصالحات

پارس اشرافیتوسط و بزرگان طبع مطابق و بود زادگانان

آنبیپارس ایود. دلیا همان رؤسایلین که فیطواینبود

ازیانبرداشتند.بعدشخصیهمقسمشدندواوراازمیپارس

نقاطمجیپایعل بر هولآندورهنده
م سعیدست و بایمیگذارد کند

لنکاتمبهمیازعنصرتخیریگبهره
 ماروشنکند.یخرابرایتار
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یمکهکسیخوانیخمیدند.درتاریبرگزیانخودرابهشاهیم

دار بایحکومت سال دو مدت او اما نداشت قبول را وش

نیدشمنانشجنگ مطیشمشیرویدوبا د.یعگردانیرهمهرا

کتابد خواندهیدرسیهار داریامدارسهمه که ویم وش

واقعینزدیکوروشقرابت اما ایتایکداشتند نیناستکه

داریقرابتبس تنها بایوشهمنبودهکهقرابتیاردوربودهو

د بلکه داشته چنیکوروش هم اُتانس مانند بزرگان نیگر

یکوروشسعوشباازدواجبادخترانیاند.دارراداشتهیقرابت

نضعفخودرابپوشاندوخودرادرانظارمردممحقیکردا

آیسلطنتبنمایبرا دربیاند. واقعاً کانشاهبزرگویننزدیا

کب کوروش پارس مذکریفاتح شخص تختیبرایر به

 که نبوده بسیکینشستن اقوام شاهیاز تخت به دور یار

ازبهتختوشپسیناستکهخودداریند؟!جالباینشیم

یازاصالحاتمدنظربردیارینشستنبس انجامیا گئوماترا ا

شخصیم او و اشرافیدهد و بزرگان که حربود فیزادگان

اازسرراهخودیتشنشدندونتوانستنداوراهممثلبردیدرا

ازیکینتافِرنیااعدامیتوانبهماجرایطورمثالمبردارند.به

وشپسازیدارارهمقسمتوسطیهفت

وشاشارهکرد.یبهتختنشستندار

سلسله اکثر به ایتاریهااگر ویخ ران

دکهمعموالًشاهینیبیدمیجهاندقتکن

شاه سلسله موسس و ویاول جنگجو

کشورگشا از بعد اما ییکشورگشاست

دستبهساختنیستشاهانبعدیبایم

ا و حکومتیدولت قواعد حکومتیدارجاد تا پابرجابزنند

زدییلاولدستبهکشورگشایطورمثالشاهاسماعبماند.به

قوام عباسحکومترا شاه طهماسبو اخالفششاه بعد و

آنیبخش اگر و اسماعدند شاه اخالف حکومت نبودند لیها

نم سلسلهیپابرجا تارییهاماند. فاتحیدر بعداز خکهشاهانِ

ش یحکومتیوهینتوانستند در اپابرجا کنندیمملکت جاد

نادرشاه فرزندان مانند به نماند. پابرجا اخالفشان حکومت

نخاطریرانداشتندوبههمیینتوانایمورلنگکهایافشاروت

گاهخودراازدستدادوحکومتیشانجایزودسلسلهیلیخ

بهد ایرا کردند. دورهیگرانواگذار در را یهخامنشینکار

ییاشباعثبرپایدارادوقواعدحکومتوشاولانجامدیدار

فاتحیدولت از بعد قرنه گردیدو کوروش بنام د.یبزرگ

خواندندچراکهبهحقیرراپدرمیمکوروشکبیانقدیپارس

کمبوج بود. ملتش میپدر آقا را بسیه که چرا اریخواندند

داریگسخت اما بود. میر تاجر شایوشرا علتشیخواندند. د

اتبود.یومالیداراوموقعوضعقواعدحکومتیهایزنچانه

کهیوشواصولیداریدارحکومتیوهینجاستکهشیجالبا

بن اندکیاو با نهاد استفادهییتغیان مورد ازیاریبسیر

گردیهاحکومت خود از حکومتخلفایبعد به اگر حتا ید.

باوشاولرایحکومتداریوهیوضوحشدبهیدقتکنیعباس

د.ینیبیرمییتغیاندک

تار دیخایدر قدرتیمجادلهیشهنوعیگرمللهمیرانو

طبقهیم و حکومت بهیان داشته. وجود مثالاشراف طور

بگ نظر در را انگلستان تودور شاهان هنریریحکومت ید.

هنر الیهفتم، ملکه رقابتداخلیهشتمو انیمیزابتاول.

یهاومقامسلطنتباعثاعدامهواشرافیخوداشرافبلندپا

کهییهانرادرداستانید.ایهشتمگردیاردرزمانهنریبس

بهیتواندیشودهممیبهانگلستانآندورهمربوطم طورد.

ن.یمثالشاهزادهوگداشاهکارمارکتوا

ا پیدر طایرانِ هفت اسالم از وجودیفهیش قدرتمند

آنداشته دارااند. بودند.یعوقدرتنظامیوسیاهنیزمیها

رؤسا گذاشتندکهالبتهیشانمانندشاهانتاجبرسرمیحتا

کوچک شهرتاجشان بود. شاهنشاه تاج از بدونیتر اران

شیآنانقادربهحفظقدرتخویبانیپشت

رئ بهینبودند. شاهنشاه هم سحکومترا

بامسما.یدند.لقبینامیشاهشاهانمیمعن

ترازخودهبرشاهانکوچککیشاهیعنی

راند.البتهیفحکممیطوایاهمانرؤسای

شکلحکومتاییهافرق در نهفتیهم

نیرانزمیخایخانوادهدردورانمختلفتار

اشکان زمان در است. داشته یوجود هر ایان از هفتیک ن

منطقه در دارایاخانواده مجزا شکلیتیکامالً و والتبوده

زمانفیالطواملوک در اما بود. مشخص کامالً مملکت در

ینهفتخانوادهدرتماممملکتدارایکازایانهریساسان

زم رقابتیثروت، هم با هم کنار در و بودند قدرت و ن

ایم باعثایکردند. بهیمقتدرتریجادحکومتمرکزینامر

اشکان مینسبت ساسانیان عصر واقع در ازیبیترکیشد.

انوحکومتیماندهاززماناشکانبرجافیالطواحکومتملوک

ایوانیدیمطلقه به اشرافزادگانیبود. و نجبا که شکل ن

ملوکیباق از تشکیالطوامانده خود حکومتیدهندهلیف،

شدند.یوانیدیمطلقه

ا دورانهخامنشیما در را م.ینیبیهممینهفتخانواده

م آنیرقابت مطلقهان حکومت با ویها کوروش فرزندان

ندهدریپایکهعلاستچیزیانخودشانینرقابتمیهمچن

رئیافسانه تصویهفت میسبه پسازیر حق به او کشد.

پرتابیامقدمه داستان درون به را خواننده که مختصر

یهاباحکومتمطلقهانآنیرقابتم
همچن و کوروش رقابتیفرزندان ن

یم خودشان علاستچیزیان یکه
افسانهیپا در رئینده بهیهفت س

 کشد.یرمیتصو



 

 0314 ماه آرذ|چوکماهناهم ادبیات داستانی |شصت وچهارم شماره 11

س(رابرداستانشیهفترئیقدرت)افسانهیکندنامبازیم

علیم دیپایگذارد. رمان بازهمیگرینده نام قدرتیبا

نوعی)افسانه نظر از که دارد( هرمزد شاهنشاه فرزندان

انیمیطلبدنحسرقابتوقدرتیرکشیپرداختوبهتصو

سیهفترئیاربهافسانهیدارانوبزرگانجامعهبسحکومت

افسانهینزد داستان است. رئیک دورانیهفت در س

افسانهیهخامنش هریو شاهنشاه دورانفرزندان در مزد

اتوساختفضامکانویافتداماجداازجزئیاتفاقمیساسان

بهقدرتیخیدورانتار ازنظرنوعنگاه یطلبخاصداستان،

گردارند.یکدیبهیاریبسیهاندورمانشباهتیهااانسان

جزئ صحنهینقش و رمانیمکانیهایپردازات یهادر

استکهفضامکانتاینجزئیابد.اییارمیتبسیاهمیخیتار

بخشد.یسازدوبهآنروحمیداستانرام

صحنه دریهایپردازمانند باستان رم زمان به مربوط

لیهارمان از صحنهیویدیندسیفالکو مربوطیهایپردازس،

رمان در وسطا قرون الیهابه از پیکادفائل ترز،یس

الیدورهیهایپردازصحنه زابتدریملکه

یهایپرداز،صحنهینیافیشیپاتریهاانرم

پریهارمانییایکتوریو پیآن تریو

صحنهیالوس بهیهایپردازو متعلق

بیمهین رمانیقرن در مزیجیهاستم

والترموزلیالرو بهیودی، طورمثالگران.

انتخابیترالوسیوپیآنپریهادررمان

دوره داستانبهیرخدادیعنوانفضابهییایکتوریویلندنِ

نویا توصیندو در تا امکانداده کوچهیسنده از یهافاتشان

چراغ نور با روشن سنگیگازیهاتنگ مه پای، و تختین

کث و تأثیبزرگ از بریهاداستانیرهایف هولمز شرلوک

ستنهایویدیندسیفالکولیهارند.رمانیلعمومبهرهبگیتخ

یسفرهایکلمجموعهوطشوند.دریبهشهررممحدودنم

رمیرامپراطوریابعادتأثیامپراطوریفالکوبهنقاطدورافتاده

اهم مرکزیو امپراطوریت در رم تأکیشهر قراریمورد د

دورهیگیم بودن مستند طریهارد. از توصیمختلف فیق

خانهیزندگ غذاها، پوشش، نوع وساروزمره، ویها، حمل ل

فعال چیعاجتمایهاتینقل، اییزهایو قبیاز ساختهین ل

افسانهیم رمان در اما رئیشود. علیهفت مایپایس نده

دقبه زندگیطور روح مستند و رایهخامنشیدورهیق

توصینیبینم هاصورتتیاکثرشخصیازچهرهیقیفدقیم.

زندگیگینم لوکیرد. پوششو نوع دقیروزمره، ازیقیشن

ضعفینوعدبهینشایشود.ایدهنمیآندورهدیهاساختمان

سو از اما باشد یدییداستان از را داستان دورهیگر یک

ایمیراهمهزمانرونبردهوآنیخاصبیخیتار نامریکند.

گفتگوها اکثر ابتداتیشخصیدر از آخریها تا نیرمان

کهماازییازگفتگوهایاریکند.بسیدامیآننمودپیصفحه

متیدهانشخص ارجاعاتمستقیشنویها زمانحالیم به م

م:یخوانیرمانمینصفحهیدارند.دراول

به شما یجابرادر دادن شورشاصالحاتانجام یها،

گسترده نقاطمختلفامپراطوریاناهماهنگاما در که یرا

هاسرکوبکردهاست.شورشیرحمیدادهباقساوتوبیرو

تحریزنآتشیایاندولسرکوبشده با کیرخاکستراست؛

شعلهآتششورشیکوچک دوباره مها رایور مردم ما شود.

میتحر آنیکنیک احساسات موج بر سپس و سوارم ها

همهیشویم شما نشستن تخت به مطمئناً استقبالم. با جا

روخواهدشد.روبه

شود:ینجملهتماممیورمانباا

آ بازیاما ایا در تمایقدرت انجا نه... شد؟ بازیم ین

همچنانادامهدارد.

مستق ارجاع واقعیکه به جهانیم ات

امروزدارد.

افسانه رمان رئیدر بایهفت ما س

ممتازیساختابعادقدرتاشرافوطبقه

چگونگ جامعهیو در قدرت هرم ساخت

هاورفتارانسانیطلبم.قدرتیمواجههست

دآن براساسقواعد یونوسوسیها ابتدا. در

د انسانیونوسوسیقواعد رفتار ابر بود. حاکم انسانیها نکه

موجوداتبرایمانندد امیرسیگر الخودحقدستیدنبه

یونانیلسوفانیازفیرادارد.امابعدهاگروهیهرعملزدنبه

رایمثلسقراطوافالطونقواعداخالقیافرادیبهسرپرست

آن کردند. حاکم ما سعبر بشریها ذات باینمودند را ت

واقعیاخالق اما کنند. ناستکهدرعملهنوزیتایاتمهار

استهمه اساسقواعدوحوشعملیهمکههنوز بر ماها

برایکنیم اخالق از و قدرتیارضایم خودیطلبحس

ایینمایسوءاستفادهم و چهدریکهناستچیزینهمانیم.

یتعاب ویارادهر قدرت به مطرحمعطوف جاودانه بازگشت

کند.یم

قسمت آرتیدر داستان، داریاز همسر بهیستون وش

دهدکه:یهمسرشپندم

کهیازاتیاباامتیست.بردینیکافییبهتنهاینظامیروزیپ

مابایتفراوانیگرمللداد،محبوبیبهد دیکسبکردهاست.

درب کنیناماورا باینجامعهتباه ایکهبردننکتهیدبرایم.

دیگردد.مابایشتریدبیست،تأکیرنیکوروشکبیفرزندواقع

صحنهینقشجزئ یهایپردازاتو

رمانیمکان تیاهمیخیتاریهادر

میبس اییار استکهتاینجزئیابد.

سازدوبهآنیفضامکانداستانرام

بخشد.یروحم
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بیدروغیایبردیعهیشا در را تقوین تابعه ملل تمام تین

هاگسترشینپارسیعهرادربینشایم.تاحاالمافقطایکن

اماحاالبایدادیم م.یجدهینتماممللترویدآنرادربیم...

بهیبا خبرچجاسوسیلهیوسد و همهنیها پخششودها جا

.یترکیبزرگکوروش،هخامنش،نزداینیکهتوازهمهبه

پات واقع نیزیدر مقام عهدهیتسکه بر را سلطنت ابت

کمبوج شاه کشتن با است مرگیداشته از استفاده سوء ه،

مردمیاطالعیاکهبهدستوربرادرشکشتهشدهبودوبیبرد

ورساندمییارابهمقامشاهیهبردیشبینواقعهشخصیازا

بهدستم خودشحکومترا خفا خواستیگیدر با اما رد.

هخامنشیخدا خاندان به دوباره سلطنت مقام ان...

خلفیسرسلسله و پارس سلطنت

داریستهیشا ویاو پسر شتاسبیوش

ایبرم جاپخشدهمهینموضوعبایگردد.

سرراهمکهدریعظیهاگرددوبرسنگ

بزرگقراردارند،کندهشودتایهاکاروان

دتایتبازگوینحکایندگانباشدوپدربهپسرایآیراهنما

آنرایبجایقتازاذهانعمومپاکگرددوفریجحقیتدربه

ذهنجایبگ در و بایگزیرد بهینشود. ازیتدرد جحکومترا

صبمهمفقطهکرد.منایگرمللتصفیوجودمادهاوبزرگاند

بردیزادگانپارسلیدبهاصیبا جانبیتعلقداشتهباشد. از ا

یهاماندنمادهادرپستیمادربزرگبامادهامرتبتبود.باق

بهآنیایدیکل نفرصترا دردهدمیها قدرترا دوباره تا

بهیتیموقع دیدستگمناسب نبایرند. هرگز جایگر در یید

آستینام سلطنت ایاز یاگس، کوروش وینوهنکه بوده او

حکومتراازپدربزرگبهارثبردهاست،بردهشود.حکومت

ا از سالطکما جد هخامنش، نام با پارسینون خواندهین

بهمادهاندارد.یگرربطیودشودمی

لبهینیهابرانکهانسانیتوایتساختاروذاتبشریواقع

کارقدرتدستبه ایمیهر یزنندو تمامحکومتنکه در ها

تار یادوار موارد تبلموردنیازخ با را مردمیخود به غات

ستونآشکاراست.ینچندجملهازدهانآرتیقبوالننددرایم

اربهیبسیهاازنظرنژاددتوجهداشتکهمادهاوپارسیبا

یازمورخاندورهیاریکهبسیکبودندبهطوریگرنزدیکدی

دانندیمجزانمیخیتاریارادودورههحکومتمادهاوپارس

استییپارسیبلکبرآنعصرماد بردنییایآریالیا یایها

سوباشاهانپارسوازکیرازیگذارند.کوروشکبیمرامیقد

فامیدیسو ماد شاهان با مادیگر و بود ازیناراضیهایل

ارداشتند.یحکومتپدربزرگشدربهتختنشاندناوسهمبس

تمامدوره عالیهخامنشیدر در هممادها نمناصبیتریها

زادگانمبودندوبااشرافیشدندودرحکومتسهیگماشتهم

اشرافیرقابتمیپارس یشتریقدرتبیزادگانپارسکردند.

ایم و بیخواستند رقابت ین اشراف مواردیدیکین از یگر

هفتیفسانهندهدررمانایپایتوسطعلییبایاستکهبهز

شود.یدهمیرکشیسبهتصویرئ

شایچکلهمهیدداستاندانایدهیزاو دیزداناست. از دید

ا هریایرانیمنتقدان در و جا هر گردد. محسوب ضعف ن

دفقطیآیکلبرزبانمیدانارانکهنامیدرایایانجمنادب

دلیهم نام ضعفمحسوبمیلین واقعیبر اما نیتایشود

 باست زاویشتریکه تاریدهین در شده استفاده ادبید اتیخ

هم دانایجهان عامین از است. داستانیترکل تان ها

مثلمحاکمهاثریارخاصیبسیهاداستان

ش دانایبیوهیکافکا همهیان زدانیچکل

واقع زاویتایاست. استکه بایدهین دید

نداستاناستیباذاتداستانمچباشد.ا

زاو میدهیکه خود همراه وقتیدرا یآورد.

 درون با هستیما مواجه نویکانسان میم ستبهیبایسنده

تهوعازژانپلیهاتربرودمانندرمانیدرونیهاوهیسمتش

نیتریدندرونیرکشیبهتصویگانهازآلبرکامو.برایسارتوب

بشر ذات نویوجوح میت معموالً بهیبایسنده اولست سمت

 وقتیپشخص اما برود. شخصیش با ویبسیهاتیما ار

داستان زمان هستیاتفاقاتو روبرو همیگسترده یندانایم

بهتر ماننداکثریدمحسوبمیهدینزاویکلاستکه شود.

یمثلجنگوصلحتولستوییوشاهکارهایخیتاریهارمان

همه زاوکه دیشان دانایه دریچکلهمهیدشان است. زدان

آوردیهمراهمدخودشرابهیهدیهرداستانخودشزاوواقع

نم هرگز بردیدهیکزاویتوانیو انواعارجعیدرا تداد.یگر

ایمشکل در ما هستیکه مواجه آن با ایران کهیم است ن

جوانینو خصوصاً براسندگان بهیترها منتقدان نقد از فرار

زاویمیرویتصنعیدهایدهیزاو رایخاصیهادیدهیآورندو

داستانبه خورد به آنیمییهازور به داستان آن که دهند

خورد.یدنمیدهیزاو

یمختلفیهاننامیندهازبیپایهاعلتیشخصیگذاردرنام

 بر شدهیخیتتاریکشخصیکه مختلفگذاشته منابع در

انتخابکردهاست.یعمومیهانام طوربهتردرزمانامروزرا

کبو کتیجِمثال، در داریبیبهیه ،«هیکبوجِ»وشاولیستون

 کتیبابلینسخهدر مصر«هیکمبوز»بهیهمان اسناد یدر

کمباتیکنبوت» داست«ا هرودوت، آریلیسیودورسی. ان،ی،

آگاث یژوستن، و یداس مصنف«کامبوزس»گران از قرونی. ن

بیابور،یاسالم آثارالباقیرونیحان یدر وقُمب»ه سوس

گرمللداد،یکهبهدیازاتیاباامتیبرد
کسبکردهاست.مایتفراوانیمحبوب

 م.ینجامعهتباهکنیدناماورادربیبا



 

 0314 ماه آرذ|چوکماهناهم ادبیات داستانی |شصت وچهارم شماره 11

قُمباسوسبن»درمختصرالدولیعبرابولفرجبن،«قُمبوزس

نشاهیاهایونانینکهینظربها،ییسندگاناروپایونو«کوروش

 ضبط کامبوزس کامباندکردهرا را یاو بعضاندنامیدهز ی.

ینو تصور اکنندمیسندگان اسم کمبوجیکه شاه بودهین ه

واگراست

نوشته یکبوج،وشیداریهادر نوشته اه از نجهتیشده

یدگفتتماممدارکیبایولشدهنمیمغنهنوشتهیاستکهم

هستند.یرانیاریهمهغ،وشیداریهبیکهذکرشدبهجزکت

جایپایعل در دریینده ابتدا در که است کرده اعتراف

کبوجِ از بودیداستان کرده استفاده محققانیزه،ه نظر به را

یبرروخواندهمیداستانرانناماستاماهرکسیترحیصح

 دست بنابراگذاشتمیآن چونی، ن

آشناترامروزمردمهدرنظرعوامیکمبوج

.هاستبودازآناستفادهنمود

زباناستفادهشدهدرداستانهمگرچه

داردامازبانزمانحالاست.یخیبارتار

نو که است برایمشهور مردمیسنده

میدوره داستان طوربهسد.ینویخود

شکسپ هملت ویمثال عصر مردم زبان به وییایکتوریر

یانگلستاننوشتهشدهاستنهزبانمردمدانمارکوآندوره

یهملتوگفتگوهایهاتیبخصوص.طرزرفتارشخصیخیتار

نوعلباسپوشآن حتا لوکیها، شندربارهمهبرطبقیدنو

انگل شاهان سنن و ایعادات دانمارک. نه قواعدیساست ن

فرماستنهدانمارک.هاحکمتیستکهبررفتارشخصیسیانگل

شکسپ که برایچرا نمایسیانگلیر میها نهیشنامه نوشته

زادهیدانمارک هملت دانمارک شکسپیتخیها. ویل است ر

سستیبسیرابطه دانمارکتاریار افسانهیخیبا در یدارد.

البتهرایسهماززبانامروزمردمایهفترئ ناستفادهشده.

ایواقع ایت بر قرار اگر استکه عصرین زبان به که بود ن

میهخامنش هینوشته اچیشد نمیکسدر دوره توانستین

توانندیمیسختنمحققانهمبهیتررابخواندچراکهبزرگآن

برا را دوره آن بسیزبان حتا و کنند ترجمه ازیاریما

برههیهانوشته نشدهیخیتاریآن ترجمه وهنوز اند

گریندورهبادیدرایدانانازدرکآنعاجزند.هرزبانخیتار

زبان واژهیآمدرهمها زبانخته. از یهاها گریکدیمختلفبه

م بهیرسوخ زبان و جهانکنند زبان پانسانیسمت شیها

واژهیم از پر ما مردم امروز زبان انگلیعربیهاروند. ،یسی،

هاوکشورهاهمگرزبانیندردیهاست.واگرتلفظیدویترک

شود.یدهمیوضوحدبه

رمانیسراجزءگونهیهفترئیمتنماافسانهیدرابتدا

بایکردیبندطبقهیخیتارییجنا اما کهیم داشت توجه د

دریکاثرهنریتوانینم کامالً هراثریرا کقالبگنجاند.

رایزیمتفاوتاست.چیهاگونهازمشخصاتیبیترکیهنر

رد.تودروفیگیتمیگرعاریدیراازنوعیزیکنوعوچیاز

یگویم اثریضررورتد: که ندارد دریادبیوجود وفادارانه
بماند.یباقیکژانرخاصییگستره
رموالنادرقالبغزلاستیوانکبیطورمثالاکثراشعاردبه

دیبنابرا مین مزبور غنایبایوان ادب نوع از اماییست باشد

ایازمختصاتحماسیشتربرخیدقتب در اتروینغزلیرا

نوعمختلطغناآنیدبرایکندچنانکهبایم یحماس-ییها

لشد.یراقا

اتدانشگاهیاساستادادبیهانسروبرت

مقاله ادبییکنستانسآلمان عنوان اتیبا

ست.هژانرهانوشتهایانهونظریمیهاسده

یریگدکهشکلیآیشمیبارهاپد:یگویم
پردازانمتوجههیآنکهنظریبیادبیهینظر

خاص ژانر به وابسته بهشود.یمیباشند

 آیاعتقاد نظریناصلییاسهر ادبیدر اشکالیناگزیه به ر

ژانرهاساده ایادبیتر است. باعثیگرائنسادهیتوجهکرده

پاره استکه پژوهییشده ااز به نادرستیننکتهیشگران

کژانرخاصوصرفاًبههمانیاورندکههراثرلزوماًبهیباورب

چونرمانرزیزندکهاثریاسمثالمیکژانرتعلقدارد.ی

ژاندومونگترک ژانرهایبیاثر گردیاز خود در متفاوترا

آوردهاست.

تکاملننکتهبودکهیاثباتاینمقالهدرپیشازایاسپی

نیادب ژانرها تکامل حکم نقطهیدر و نظرست یهیضعف

اینیروسیهاستیفرمال در یز بایافتمینجا آنان که شود

رابایخادبیاتاریتکاملیطرحعنصرمسلطدرهردورانادب

گانیپاییگونههمسانپنداشتهبودندوبهیادبیتکاملژانرها

 بوhierarchyژانرها آورده نظرباور شایهیدند. دیراسرا

تعبتوانبه ژانرهایعنوانعدم مشخصکرد. ویادبینژانر

گونهیهنر آثاریاشکالهمانندیافتهیمیتعمیصرفاً یدر

ایخاصن از ادبیروهرگزنمنیستند. آثار برجستهیتواندر

اندانست.یبیکتایانراشکلیاانواعبیهاازگونهیکی

یترگستردهیهافیندههمطیپایسعلیرئهفتیافسانه

هاشتربهتمامآنیپرداختبیبرایردکهمجالیگیرادربرم

■ ست.ینمقالهنیدرا

نام علتیشخصیگذاردر ندهیپایها
ب نامیاز یمختلفیهان بر کیکه

تاریشخص مختلفیخیت منابع در
نام شده دریعمومیهاگذاشته تر

 زمانامروزراانتخابکردهاست.
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 «مرگ سزار» داستان ،نقاشی 
 «امیرکِالگِر»



ایبامردانبازایستادهدرزماننگاره

گوییزماندمیبازایستادهوزمین صحنهدردناکیاست!

همهچیزدرناگوییوناآواییژرفودرزیرنمیآنی چرخد.

ایکمیابوسوییکمرمقبهحالخودشرهاشدهتالحظه

و انسانیبرایهمیشهثبتگردد. دردناکازرفتاروزیستار

هاگواهاینزیستارِبدکردارند؛باحالتیمعلقدرهوا،کهدشنه

دمیروبهتنیدرماندهنشانهرفته درنگبایستهاستتااند.

بُهتی زماندر گذاشت. درمانده مرد جایاینبینوا را خود

چه که سرد و برهنه تندیسی روی در رو ایستاده، گران

باروناچیزدرخودکامهوخداوار،زمینراهمچونگوییسبک

دستگرفتهاست؛بانگاهیآمیختهباطعنه،دربرابرخدایگان

پنهانسرنوشتانسان.

یورشسایه در ایمردقربانیبهزیرتندیسخودکامگیو

که پیکرشداده آرایشیبه چنان زمخت،

چلهکمان کردنتیریاز رها دمِ در انگار

مرزهایبه تا است باستانی دشمنی سوی

اند.گرانیرابازشناس

ناماینمرد،گایوسژولیوسسزاراست،

نامداررهبررومیان. همانخودکامهمردو

جایگاهی در است، باستان روم اینجا، و

 سال پومپه. تئاتر مسیح،99نزدیکبه اشو زادروز پیشاز

بامدادروزپانزدهمازماهمارسکهنامیبهنیمهمارساست.

خالنِدشنهبرپیکرسزارفرودآید.۹۱زمانیکهقراراست

از تن هشت است. ناآگاه پیمان و قرار این از سزار

رهاییسناتوره نام که برایجمهوریروم دهندگانمیهنرا

گذاشته رسیدهخود همرایی این به باشندگیاند، که اند

ژولیوسسزارازاینپسهشداریسیاهبرایانجمنمیهنییا

همانسناخواهدبود.چراکهسناتورهاازاینبرآشفتهشدند

خودکام سویهمینانجمنبه اینکاز که سزار مبادا هکه

همیشگیرومبدلگشتهبود،دراندیشهبرانداختنسنابرآید

پادشاهییگانه به جمهوریرا آنو در که ایدگرگونکند

شایسته و باشد مردم دهانِ گوشو و چشم یکتن، تنها

همتایشهریاریوبایستهواپسینسخن.بی

گیردوراهنگارِهاانجاممیشوند،رایزنیهاچیدهمیدسیسه

شود.ایندسیسهرازمانییکپیشگویاپسینکشیدهمیو





بینیکردهبودزیرکبهسزارهشداردادهبود.اوچنینپیش

به رو هنگامیکهسزار مارسبگذردو آنکهماه کهپیشاز

پومپهروانهاست،گزندخواهددید.سزارامااینپیشگوییرا

پیشگورادید،اوباورنکردوحتیزمانیکهدرنیمهمارسآن

 گفت: شوخی به و انداخت دست رسیده»را مارس نیمه

«است. اماهنوزبهپایان»وپیشگودرپاسخگفت: بلهسزار،

«نرسیدهاست.

خدایگان ویژه جشن یکروز رومی آیین مارسدر نیمه

می آنرژهسپاهیبرگزار بیشترینهدر و امامارسبوده شد.

برآنبستهشدتا اینروزخجستهبهیکروزگجستهقرار

برایسزاردگرگونشود.

دسیسه میان بهدر بیشتر همه از که فردی چشمگران

فردیاستبهمی بروتوسآید، که چرا مارکوسبروتوس. نام

چه دُژدوستی و است سزار نزدیک دوست

بسیارگران.یاریآوریکهازمیانهراهبرپادِ

می خود یارِ آن بهایستد، و نهان در هم

به بروتوس فزایندهپنهانی. دودلی ایسبب

دگرگون برای سزار رأی و آهنگ به که

پادشاهیدارد شهریاریِ سازیجمهوریبه

پیونددکهآهنگایازسناتورانیمیبهدسته

دُژخیمی این برای درون از بروتوس دارند. را سزار کشتار

.دودلاست.میانشودخویشدچارآشفتگیوتنشبسیارمی

تواندآرامبگیرد.امادوگزینشسرنوشتسازقرارگرفتهونمی

پشتیاری گرویدنافزایش آفریدار گروهی گسترده های

می چینان دسیسه به اینبروتوس راستینه به که گردد.

پشتیاریگروهیفریفتاریبیشنبودهکهازسویکاسیاسو

نامه نوشتن با دروغین گوناگوننوشتدستبههای های

بروتوسراوامیداردبهپیوستنبهانجمنپادسزار.

می آماده سزار مارس، نیمه بامداد بهدر برایرفتن گردد

کاپیتول.همسرشکهازهشدارپیشگوآگاهبودهاست،دچار

فزاینده میدلشوره میای سزار از خانهگردد. از که خواهد

کند.بارداییسرخپاتنایینمیبیروننرود.اماسزاربازهماع

بیرونمی خانه میاز را پیشگو راه در بهگذارد. او از بیندو

کاپیتولمیشوخیمی وارد جایگاهگذرد. بر آنجا در و شود

درآغازدسیسهخودمی برنامهازپیشریختهنشیند. گرانبا

کشندای،درخواستینهچندانقابلپذیرشیراپیشمیشده

بروتوسازدرونبرایایندُژخیمی
تنش و آشفتگی دچار خویش

شود.دودلاست.میاندوبسیارمی
گزینشسرنوشتسازقرارگرفتهو

 تواندآرامبگیرد.ینم
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ب میو رایزنی همانه درخواست پیشگذارند، که بینیگونه

نامکاسکا،ناگهانسزارشد،ردشد.درهماندم،کسیبهمی

می پشتسر از گردرا سزار گردن دور دستانشرا و گیرد

میمی یکه که سزار میکند، تالش راخورد، خود تا کند

دسیسه دشنهبرهاند. یک به یک زیگران از را رهایشان

میجامه بیرون میهاشان سزار بر و یکمآورند خالن تازند.

می میفرود سزار پیکر بر سوزنده دردی سپسآید، نشیند،

تااینکهبروتوسواپسینتناست. خالندوم،سوم،چهارم...

پیچد،بادیدنبروتوسبهخودمیسزارکهازدردوسوزشبه

مانند.بروتوسخیرهمیهایشناباورانهافتد،چشمرویزانومی

می سزار نگاه ویمیدر به سزار همیندم، در گوید:گدازد.

«توهم،بروتوس؟»

بی پیکر بر خوندُژخیمان و میجان گرد سزار آیند.آلود

ایم،کسیدیگربهگویدکهاینکاررابرایرومکردهکسیمی

ایبرایخودشانراندواینکههیچدشنهدرستیشسخنمی

ناممارکآنتونیکهازشهریارانفرودنیامدهاست.اماکسیبه

جانسزار،باهشیاررومبودهاستباایستادنبرباالیپیکربی

برانگیزاننده سخنرانی با آماجزیرکی، را مردم احساسات ای

شوراند.اینچنینقرارداده،مردمرابرپادکشندگانسزارمی

خروشمی به مردم که کشتارمیشود واکنشبه در و آیند

کنند.سزار،ایشانراازرمبیرونمی

پشیمانیمیهممیبروتوسبه آشوبو دچار گردد.ریزدو

نگاهواپسینسزارازاودستبردارنیستودرگوششمدام

کاسیاسبرسراینکهخونمی با بروتوس؟! پیچدکهتوهم،

شود.امااست،گالویزمیسزاربهسزابرایمیهنریختهنشده

دیگرکارازکارگذشتهاست.اکنونزمانآناستدراندیشه

آگوستوس و آنتونی با پس باشند. رم به خود بازگرداندن

آیند.اماجنگنیزراهگشانیست)فرزندسزار(بهجنگدرمی

دوستو بهترین دستگیری از آگاهی نخستکاسیاسبا و

ن پیکار، این در مییاورش میاامید را خود و کشد.گردد

پیروزی کارزار چند در بهبروتوس میهایی امادست آورد

گرددکدامقطعینیستند،سرانجامباشکستروبهرومیهیچ

از گناهی بارِ کوران در و بازگشت برای امیدی هیچ بی و

کشد.کشتارناسزایسزارخودرامی

پاشدوازدازهممیجمهوریرومدوسالپسازاینرویدا

می یکنام تنها خونآن سرگذشتی و رومماند اکنون آلود.

همانبزرگ است. دستداده از را دورانخود ترینفرمانده

برایکسی بریتانیا به و بود گشوده را گل سرزمین که

بارسپاهروانهساخت.دردورههمینسزاربودهاستنخستین

هم از یکی دکه وی بهپیمانان روم، نفره سه شورای نامر

کندوبابسیجسپاهیکراسوسآهنگتازشبهایرانشهررامی

شودکهسپاهشبزرگرهسپارجنگباشاهنشاهیایرانمی

می هم از پارتی سواره سپاه دست به ایراک ودر پاشد

گردد.کراسوسنیزدراینجنگخودکشتهمی

می زنده کراسوس اگر خودکشاید سرماند، سزار امگی

سرنوشتینمی بهچنانسرنوشتشومیدچارشود. گرفتتا

ونگارهکهسوژهنمایشنامه هایهادرسدههاوسپسفیلمها

نمونه است. کنونیگشته وینچنزو«مرگسزار»اشنگاره از

 سال در در۶۱۲۸کاموچینی را سزار مرگ صحنه که م

ا در و انسانی گوناگون احساسات زمانبافتاری از یستاری

تو»نمایشدرآورد؛شایددرستزمانیکهسزاردرکمانِبه

باتیرِکشندهوزهرناکِاحساسِگناه،بروتوس«هم،بروتوس؟

■رانشانهرفت!
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 «و تنها بازمانده مدرسه بِسالن» داستان ،عکس 
«مرضیهاسدی»؛«ویلیامیوجیناسمیتوکوروتایفویکتور»انعکاس


 شماره کوروتایف،0عکس ویکتور بِسالن، مدرسه :

،سِبالن،روسیه9119

تحلیل و بررسی بارها و بارها اینتاکنون مختلفروی های

هایسیاسیوگیریکهاغلبباجهتشدهاستعکسانجام

بوده تفسیرینژادیهمراه هیچ بدون دارم قصد من اما اند،

درستمانند شرحدهم. وقایعرا آغوشتنها در کودکیکه

هیچتعریفوبرداشتیازسیاست،قطعاًافسرروسیاستو

فقطنگاهیریگروگانگجمهوری، او مرگندارد. درگیریو ،

اگرمیمی اما اززباناوبشنویمشایدکند، را توانستیمماجرا

صبحروزاولسپتامبربههمراهمادرو"گفتکهبرایمانمی

اند.شوربهسمتمدرسهحرکتکردهشتربزرگخواهر/برادر

را بسالن هوای و حال تحصیلی، سال روز اولین هیجانِ و

هادرحیاطمدرسهازدوربود.صدایهمهمهبچهعوضکرده

برادرششوند.خواهر/همواردمدرسهمیهاآنشد.میدهیشن

بوسدوبهسمتدوستانشکهدرصفصورتکوچکاورامی

رود.درهمینلحظهتعدادیزنومردکهد،میایستادهبودن

صورت را داشتند،پوشاندههایشان دست در سالح و بودند

می محاصره را ازمدرسه کسی بودند، زده بهت همه کنند.

خورد.ناگهانیکیازهمانافرادمسلحفریادجایشتکاننمی

 بچه"اینیکگروگانگیریاست"زد مسئولینمدرسه. و ها

ووحشت شدند نزدیک جمعیت به گروگانگیرها بودند، زده

همهرابهسمتسالنورزشیمدرسههدایتکردند.تعدادی

بچه واز کردند پنهان رادیاتورها مخازن پشت را خود ها

شدند. سالن وارد بقیه دهند. نجات را خود جان توانستند

نفر یک سمت به گاهی از هر بود. بسته کوچکو محیط

بود.غذاوآبدرشد.رعبووحشتفضاراپرکردهشلیکمی

کارنبودواینوضعیتسهروزادامهپیداکرد.درروزسوم



میبعضیبچه را خود ادرار شدتتشنگی، از ازها خوردندو

نیمه حالت به شدید گرسنگی بودند. رسیده ترهابزرگجان

بچهنمی طاقتتوانستند که را شدههایی تمام آرامبشان ود،

می تهدید گروگانگیرها و نشوندکنند ساکت اگر که کردند

میهاآن نمایندهرا نمایندهکشند. و گروگانگیرها ایازایاز

اینیروهایامنیتیچندینباربهمذاکرهنشستندامابهنتیجه

صدایانفجارشدیدی اواسطروزسوم، اینکهدر تا نرسیدند.

آنچندانفجاردیگرنیزرخداد.مدرسهرالرزاندوپساز

دانستمنشاآنکجاست،اماموقعیتیفراهمشدتاکسینمی

پلیسونیروهایامنیتیواردمدرسهشوند.درگیریشدیدی

جانورخداد.طولینکشیدکهمدرسهپرشدازپیکرهایبی

"بویخون...

بی کشتار اهدافی، چه با و کسانی چه مدرسهاینکه رحمانه

چندان نیستو بحثما موضوع انداختند، راه به را بسالن

تاسف آنچه نیستیم. قائل آن برای نیز استواهمیتی انگیز

اندازدایناستکهوقتیدرگیریبهپایانوحشتدردلمی

فاجعهنفرکشتهشده۱۸۲رسید ۶1۲ترآنکهحدودبودندو

نفرازآنانکودکبودند.

شودازعکسایکهمیامیدوارکنندهشایدتنهاحسمثبتو
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پلیسدریافت افسر کمک به یککودک که باشد این کرد

.کردهاستنجاتپیدا

***

 اسمیت،9عکسشماره یوجین ویلیام بازمانده، تنها :

،سایپان،ژاپن0499

 یوجین ویلیام توسط که عکس عکاس)تیاسماین همان

لازآننوشتیم(کهدرشمارهقب"قدمبهباغبهشت"معروف

دهددرآغوشسرباز،نوزادژاپنیرانشانمیشدهاستگرفته

دیگرهیچ و نوزادیکهمادرشکشتهشده کسراامریکایی.

جنگاست.تنهابازماندهواقعاًندارد.شایداو

***

اماچراایندوعکسراکنارهمقراردادیم؟شایددرنگاهاول،

نکته برسداینباشدکهدرهردوعکسایکهبهذهنتنها

یککودکدرآغوشیکنظامیاستوایندرهردوعکس،

 ایجاد غریبی استفضای متوجهکرده دقت کمی با ولی ،

شباهتمی هرچند که اماشویم دارد وجود اندکی های

دانیمجنگتفاوتشانزمینتاآسماناست.درعکساولمی

احسا که همین اما خونریزی کودکبهسمیاستو کنیم

شود.حالتچهرهافسر،رود،دلمانآراممیجاییمطمئنمی

دهدونحوهدراش،ازآرامشیدرونیخبرمیباهمهخستگی

توانیمهمهچیزایاستکهمیآغوشگرفتنکودکبهگونه

رابهافسربسپریموازعکسچشمبرداریم.امادرعکسدوم

کنیم،اعتمادخطر...هرچهتقالمیبینیم؟خطر،خطر،چهمی

 نیست. عکسممکن درون سربازهای بهمخصوصاًبه وقتی

چهرهسربازیکهدورترایستادهوسیگاریبرلبدارددقت

■ فهمیمروزهایخوبیدرپیشنخواهدبود.کنیم،میمی
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 علیرضا رشنو ؛«آیینه» کوتاه داستان

 ؛ مهناز پارسا«شوک»  داستان کوتاه

 محمود خلیلی ؛«نامهگالیه»ستان کوتاه دا

 انگیز ثبوتیروح ؛«نامهدعوت»داستان کوتاه 

 مائده مرتضوی ؛«سونات نفرت»داستان کوتاه 

 زادهحسین عوض ؛«در قلب رویا»داستان کوتاه 

 سمیرا گودرزی ؛«تابلوی نقاشی»داستان کوتاه 

 پانا ملکی ؛«های پدرمآخرین نفس»داستان کوتاه 

محسن لشگری ؛«باال برم یا پایین؟»کوتاه داستان 

 یوکابد جامی ؛«جای تو، جای دیگر»داستان کوتاه 

 محسن رئیسی ؛«شاید فقط کبوترها بمانند»داستان کوتاه 

 اهلل رضانژاد؛ حشمت«گی؟ واقعا؟!راست می»داستان کوتاه 
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 «تابلوی نقاشی» داستان کوتاه 
«سمیراگودرزی»هنویسند



بهوبودداشتهنگهدستشیتوراریپنونانیلقمه

بازم».دادیمگوشامدیمآپارتمانازرونیبهکییصدا

.«ره؟یمجاکصبحبهصبحنیا.ردهکریگلچرشیوچرخ

سرعتبهزیمپشتازودینوشراوانیلدرماندهیچازن

نون»:وگفتگذاشتییظرفشوداخلراوانیلوشدبلند

همهخودشمجبورهنداره،رویسکمنمثل.خرهیمتازه

نهکاراشوک ووردکنگاهزنبهچشمگوشهازمرد.«

دریجلومانتودنیپوشحالدرزن.زدآتشرایگاریس

.یبردارمدرسهازرومیمرظهرنرهادتی.»آمدآشپزخانه

رواراکنیا،یهاخونحداقلنه،کیمهکچآبمریشاون

بدهانجام .«شدریداتمدرسهزودباشجانمامانم،یمر.

.بستراچشمانشویصندلیپشتبهدادهکیتمرد

شدبلنددورازتلفنزنگیصدا .ردکبازراچشمانش.

یصندلیروراخودشمرد.شدبلندترتلفنزنگیصدا

هکصبحنهبله،سالم،الو،.»بودبردهخوابش.ردکجاجابه

.«دنبالشامیماالنچشمبود،خوبالشح

قفلدررادیلکوداددخترشبهراداروسهکیمرد

چرخاند سالم»«سالم».دیشنسرشپشتازییصدا.

دیجوشوجنببهشهیهمماشااهللشما؟حال «دییبفرما.

فشاررویصندلدستهیرومهکدلچریویرونشستهزن

راهمرد!«ندهبداخدممنون،»شدساختمانداخلوداد

دیشکراودستششود،اسانسورداخلاولزن،هکردکباز

استراحتدیبادخترم،خوردهسرما»دخترشیشانهیرو

شهخوبتانهک »گفتزنآپارتماندریجلو.« من:

ردمکدرستناهارواسهسوپ براتون،شمکبدینکصبر.

ردکبازرادرو«دیببر یرویارهاکمهینینقاشیتابلو.

«د؟ینکیمینقاششما»:دیپرسمرد.شدیمدهیدهیپاسه

یروینقاشیتابلوچند.خانهیتودیشکسردریالازو

.بله».شدبلندزنیصداآشپزخانهاز.بودندزانیآووارید

امزندهیقیموسوینقاشبامن دستمرد«تودییبفرما.

شدیموصلیدورویراهرو.شدخانهوارددیشکرادختر

.بودندشدهدهیچتابلوهادورتادورهکییرایپذاتاقبه

دیمترجمشماردمکیمرکفمن» .یخوبیهاینقاشچه.

نه؟هیپکینقاشاون راسوپیهابشقابباینیسزن!«

اخرتادیباسفارشه،».گذاشتییرایپذاتاقزیمیرو

ردمکشروعخودمدلواسهاول.نمکتمومشهفته



نشاندوگرفترومیمردستزن.«شدتریجدبعد

همترجمه.خوبهبراتبخورنویاجونمیمرایب»مبلیرو

کنمیم دلهنرهنر،سراغرفتمگرفتمطالقیوقتاز.

ستادهیایمدرنیتابلویروبرومرد«نهیکمآرومروآدم

ینقاشیوقتاره».ردکیمنگاههمدریهارنگبهوبود

ینقاشیزمانهیمنم،ینکینمرکفیچیهبهینکیم

ندارهدوستنینسرنشد،گهیدازدواجم،قبلدم،یشکیم

هیارکفیثکهمشگهیم تادیشکرونیبیگاریسبعد.«

گاریسنجایاشهیم»کردخموریکبهراسرشزن.شدکب

دیشکن بهراگارشیسمرد.«هستهکیارکفیثکاره.

بهشدرهیخزن«د؟یشدجداشدیچ.»برگرداندشیجا

مرد.خوردروحرفشوهیبق...«وردمکتصادف».شیپاها

ینقاشامیب»دوختچشمصورتشبهزن،یروبرونشست

بهاششانهیروازرامیمرسرآرامزن«؟دیدیمادمی

بردخوابش»:گفتودادهکیتمبل جاشسرنیببر.

«دشیبخوابون

آمدباالاهپلهازیورزشلباسبامرد خانهزنگ.

زدراهیهمسا راسنگگیهانانازیکیشدبازهکدر.

»گرفتزنسمتبهردکجدا گرفتمنونبراتون. و.«

شدهیبندبستهیهاارتنکبهافتادچشمش یلبخند.

شمادیشدزیسحرخهکنمیبیم».نشستزنلبیرو

هم رمیمدارممن. دیپرمرد...«یبد،یخوبدینکحالل.

همبهرالبانشزن«؟!یچواسه؟!جاک»حرفشوسط

.اومدهسراجارهموعد».ندکپنهانرااشخندهتافشرد

باراکیوچکینقاشبومزن«گردمیمبراالندینکصبر

.«جوننینسربهنیبدرویادگارینیا».برگرداندخودش

گذاشتآشپزخانهزیمیرورانان یصندلیرو.

زنیامضا.گرفتصورتشیجلورایاشنقبومونشست

دهیناهاسمتپس».بودیرنقاشیز چشمانبانینسر.«

ادیمتازهنونیبو».شدشیدایپخوابالود !«دهیبعتواز!

پنهانشزیموپشتگذاشتشیپاهایروراینقاشمرد

چنددیشکرونیبیادانهبرداشترازیمیروگاریس.ردک

شیسرجابربعدوداشتهنگانگشتانشنیبیاهیثان

برگرداند .شدیمدهیشنرونیبازهیاثاثییجاجابهیصدا.

بهوگذاشتزیمبهدادههکیتدستدونیبراسرشمرد

■شد.رهیخزیمیرونان
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 «شاید فقط کبوترها بمانند» داستان کوتاه 
«محسنرئیسی»نویسنده



سراغاودزدهااینسومینمغازهاست.بابایقینکرده

زده. آیند.برایهمینمنوآزادهراصداهممی

«تاوضعاینجورهشباباسبریدتودکونبخوابید.»

«تنها؟»پرسد:آزادهتندمی

«یهشبتوویگانه.برهنه.یهشبسهراب»

«خوایدراقفلکنیبیای؟می»

«نه.دادمدوتاحلقهتومغازهجوشدادن.»

داو امشبسهراب میطلبمیبرای فردا خواهدشود.

آنمهمانی از بازیمیبرودمهمانی. کهپاسور کنندوها

پول وسطگذاشتهسر که آخرینهایی دعوا. ازاند بابا بار

هاآفتابینشدند.طرفشانبیرونودیگراینخانهانداخت

شب همان توبارنیاولبرای سهراب

برای بابا دعواشانشدو روشایستاد.

بیشای که چیزین نشود خوار تر

به را کسی دیگر هم سهراب نگفت.

داردوخوابرابرمیخانهنیاورد.رخت

میمی زود صبح برایرود. و میآید تعریف تامان کند

هیچینفهمیده. و خوابیده رویبالشگذاشته سرشرا

 رودتویاتاقش.می

را دوالب کلید جای آزاده ماست. دست خانه امروز

می اول بلدفهمیده. کند. باز را بابا گاوصندوق خواهد

جعبه مینیست. را برمییگز چهارتا پایین. وآورد دارد

دارد.دردهدبهمن.ازتویگونیگردوبرمیدوتاشرامی

قفلمی میرا را کلید و راکند گردوها قالی. زیر گذارد

کنم.می خردشان و درآورم را مغزشان تا دستم دهد

زندتاسریکیازرومتویآشپزخانه.سهرابراصدامیمی

گذاردکندومیآیدتو.قابلمهراآبمیهاراببرد.میمرغ

چادرسرشمی میرویشعله. پرسمکجا؟جوابمراکند.

 دانم.پیشبابایفریبا.گردوهارایکییکیدهد.مینمی

متویحیاط.روزند.میشکنم.سهرابآزادهراصدامیمی

بال تویمشتگرفته. پاهاشگردنمرغیخونیرا و ها

آویزاناست.

ببرترتمیزشکن.» میبال «بیا سرشهاشرا گیرم.

میمی آبجوشافتدرویسینه. آورمشتویآشپزخانه.

گذارمتوش.گردوهاکنمومرغرامیمی آمده.خاموشش

 گذارمزمینورامیقابلمهکوبم.راتویهاونخوبمی

 

 

می را مرغ میپرهای آزاده گریهکنم. پیداست آید.

ریزدتویسینیزند.چندلیوانبرنجمیکرده.حرفنمی

ریگ میو جدا را میهاش بار چند بپرسمکند. خواهم

یارزنراترسمعصبانیشود.انگارفهمیده.کاسهچرا؟می

میمی نردبان از دستم. دهد چوب باال. الیروم از را

میحلقه لنگهها و میکشم باز را در میی تو.کنم. روم

بالمی چندتاشان میبندمش. طرفبال این از و زنند

برایمی راآبشانریزم.ظرفشانارزنمیپرندآنطرف.

لبناودانخالیشمیبرمی و بازدارم تانکرا شیر کنم.

پرشمیمی دوباره و میکنم کنم. میگذارمشتو آیمو

هاراگویدپایفرشتهدارد.میدوستشانبیرون.باباخیلی

خانه میبه باز سهرابمان کنند.

طور.منگویدپایپولراهمهمینمی

داریم.فریبانه.چوندوستشانوآزاده

می بابا به مردم کفترباز.»گویند آب«

داردمی بهحیاط. رسیده بهتازه خزد

سهرابسمتباغ اتاقشمیچه. آیداز

می آنبیرون. دیوار از سفیده گربه آشپزخانه. توی رود

چوبراپشتآیدرویپردباالومیطرفحیاطمی بام.

پردرویپشتکنم.میگذارمسرجاشوپیشتشمیمی

هم میبام سهراب صدای میسایه. دارد خنددآید.

تاقش.رودتویاخوردومیگزمی«نترسیدا.ترسنداره.»

می حرف کبوترها با قدر میآن بابا تا همزنم باز آید.

دهددستش.زندوآنرامیخربزهخریده.آزادهراصدامی

میمی باال. بیاید دانهخواهد و آب دادهگویم را ام.شان

می آزاده با اتاقش. توی میسفرهرود پهن ورا کنیم

می صداشان ساکت میفسنجانشانزنیم. وخوررا ند

فقطمنمیمی راگویمخیلیخوشروند. سفره بود. مزه

می میجمع قاچ را خربزه آزاده راکنیم. بشقاب و کند

زند.پیداستگریهکرده.حرفنمی
می برنج لیوان تویچند ریزد

میسینیوریگ جدا کند.هاشرا
 خواهمبپرسمچرا؟چندبارمی
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پردهددستم.میمی بازکرده. گاوصندوقرا رومپیشش.

کند.بشقابراازکاغذوپولاست.داردحسابکتابمی

برمیمی و میگذارم صدام گردم. خودکار و دفتر رازند.

اسممیمی بیشترشانخواندوعددمیدهددستم. گوید.

اند.بههزارتاآدمنسیهداده.باالخرهتمامزنودخترِمرده

برمیمی دفتررا آزادهازدستداردومیشود. رودمغازه.

تویمگس و تنش و سر روی کشیده را چادرش ها

رف و برداشته را موتور سهرابهم خوابیده. ته.آشپزخانه

رومپیشکبوترها.آزادهگفتهاگردارمومیکوبلنرابرمی

می قاب برایش کنم تمامکاملش دیگر روز چند خرد.

میمی الالییشود. کبوترها برای آزاده جای به و دوزم

منییالالتنگشده.امادلشانهاهمخوانم.شایدآنمی

وکوهبهشبیککه»رادوستندارندوحتیاینجاش

همورجهورجه«اسیرتکردمنو/برنگشتورفت/دشت

زنم.خوانم.حرفهمنمیشاننمیکنند.دیگربرایمی

مانمصدامپیچدتویحیاط.منتظرمیبویپیازداغمی

شود.یغذاهارایادمدهد.خبرینمیبزند.قولدادههمه

یآید.چندطاقهپارچهدوزم.صدایموتورسهرابمیمی

زندتادوگذاردتویایوان.دادمیمینو

می که دیگر ساعت آمادهدنبالمانآید

رومپایین.رود.میشدهباشیم.بهدومی

می آشپزخانه جلو ایوان، ولب نشینم

هامرویشوموپلکدوزم.خستهمیمی

می صدایاذانمشهم ناطقتویافتد.

می میمحله را سفره آزاده پپیچد. دستم. هنشدهد

گذارمسرسفره.قابلمهراهارامیکنم.بشقابوقاشقمی

زند.داردوبامالقههمشمیآورد.درشرابرمیمی

«بریزمبرات؟»

«بذاهمهبیانبعد.»

می میبرایخودشیکمالقه مزمزه و باباریزد کند.

می جواب میسالممانآید. دسترا و پایدهد هاشرا

گذاردآنطرفکندومیشراپرمیشوید.بشقابشیرمی

آید.گذاردجلویمن.سهرابهممیسفره.یکیهممی

«زودباشیدبابا.هنونخوردید؟»

«خوای؟مگهتونمی»

«مگهنگفتممنمهمونم.زودباشید.»

مینمی چی بفهمیم میگذارد ترکخوریم. نشاندمان

رویموافتیم.خیابانخلوتاست.پیشمیموتوروراهمی

مغازه هنوز که را میچراغشانهایی است، پاییم.روشن

قفل تا بیرون آمدند و خاموشکردند هم نفر راچند ها

دم و گرم هوا باالیبیندازند. پشه دسته سه است. دار

می برمیسرمان را سرش سهراب دادآیند. و گرداند

کشدپشتگوشم.آزادهگردنمی«ترسید؟می»زند:می

«ترسنداره.نه.»

«اگهیکیخواسبیادتو؟»

.«میاندازیمدادرادادوبی»

«ره.بفهمهدختریدنمی»

«کنیم.صداموناکلفتمی»

«چهجوری؟»

«کیه؟»زند:کندودادمیصداشراکلفتمی

خندیم.می

«توچی؟»

«کیه؟»زنم:کنمودادمیصدامراکلفتمی

«گه.رمیآزاده!بذایگانهدادبزنه.بهت»

زند.خندمیکندولبنگاهممی

«خوره؟ترسه.پارچهچهبهدرددزدمیخودمیبی»

 .زندکناررسیمبهقنادی.میمی

«پیادهشید.»

همانمی پایین. زورآییم که طور

گوید:زندموتورراببردرویجکمیمی

شیرینی» کیلو دو یه نداریم، که خونه

م بار زیر رودمی«نتنریم.بدیمبهاینا

خردباچهارتاتو.یکجعبهشیرینیمی

می میرولت. را جعبه بیرون. گذاردآید

دهددستم.رویموتوروبشقابرامی

«دوتاتودوتامآزاده.»

دارد.گیرمشجلویآزاده.یکیبرمیمی

«،خوب؟نشهفردااینجعبهبرامندردسر»

«خوب.»

زندبهمن.زلمی

«خوب.»

بهآز نمیششیرینیتعارفمیاده دومیکند. خواهد.

برمی میرا بشقابرا میداریم. یکپاکتگیردو تو. رود

می میسیگار و میخرد جیبش. توی بیرون.گذارد آید

افتیم.تابرسیمکسیزند.راهمیشودوهندلمیسوارمی

نمی میحرفی دور را خیابان عرض پیادهزند. و زند

میشویم.می ما سمت به دارند نفر آزادهدو آیند.

میمی زیرزیرکی سهراب مغازه. سمت برود گویدخواهد

برن.» اینا وایسا میبدرقه« میشان تویکنیم. پیچند

می آزاده کوچه. رااولین اطراف و جوی طرف آن رود

می سهراب موتور آید.صدای
گذاردینومیچندطاقهپارچه

می داد ایوان. دوتوی تا زند
می که دیگر آیدساعت

 آمادهشدهباشیم.لماندنبا
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کشدپایین.باباکندودستهرامیهارابازمیپاید.قفلمی

انگشتهایِچنانشیشه که کشیده تور ویترینرا و در

رسد.هانمیهمبهشیشه

پرده» کنید. قفل درا تو چراغارمبرید بکشیدا. را ها

«نزنید.

شود.کشد.ظلماتمیرامیپردهکندودرراقفلمی

آیدودهد.صدایموتورشتاآندورهامیسهرابگازمی

شود.یکدفعهتماممی

«چشاتعادتکرد؟»

«بینم.هارامیآره.طاقه»

«خواباچی؟رخت»

«نه.»

رود.خوان.تاتهمیرودپشتپیشمی

«پیداشکردم.»

می میخم و باال.شود گذاردش

می میبرش و زمین.دارم اندازمش

می پنکهپهنش راکنیم. سقفی ی

اندازیمکَنیمومیزنم.مانتوهارامیمی

پیش میروی آزادهخوان. نشینم.

می پرپشتشرا چشمموهای بالشو روی هاشراریزد

دستمی میبندد. طرفسرشرهاهاشرا دو باالو برد

آمدهمی است روز دو بغلش زیر سیاه موهای اندکند.

یقرمزباالوپایینتنههایبزرگشزیرنیمبیرون.پستان

روند.می

«کشه؟دونیسهرابسیگارمیمی»

«؟خوببکشه.بهماچه»

«اگهبابابفهمهچی؟»

«کاریشنداره.بگیربخواب.»

«شبگم.خوامبهمنمی»

شود.تندرویآرنجبلندمی

کنهنهخوایبگیکهچیبشه؟نهسهرابولمیمی»

«یجنگودعواداری؟شه.حالوحوصلهباباحریفشمی

«شه.بدبختمی»

ربختیماس؟اونفقطفکفکرکردیبابادنبالخوش»

شهدعوامُرافهشبگو.میخوایبروبهپوله.حاالماگهمی

«پرهبِت.َممیزنیکه

می پشتمیسر رویبالشو باباگذارد از آزاده کند.

فریباشود.یکبارگفت بردارِ لجشگرفته.گفتهبایدزنِ

دیگرنمی بابازدش. درازمینه، نورکدریازگوید. کشم.

ها.هرازگاهیصدایدهرویپارچهویترینگذشتهوافتا

ماشین و میموتور که میهایی چشمگذرند، راآید. هام

بندم.می

می میبیدار را مانتو جیبشوم. و راپوشم هایآزاده

پاهاشرامی یکیاز و رویشکمخوابیده نیست. گردم.

اش.کشیدهنزدیکسینه

«آزاده...آزاده.»

کند.هدرنگاهمیپردوبزدهازجامیوحشت

«چیه؟»

«خوامبرمخونه.کلیدارابده.می»

«کجا؟»

«خونه.»

«االن؟»

«خوامبرمدسشویی.تحملندارم.می»

«رفتیخوب.خاکتوسرت.می»

رو» تو نذاشت. کرد، سهرابغرغر

«خداکلیدارابدهآزاده.

می لباسبلند و راشود هاش

پوشد.می

«شه.شانسبیاریمسجدبازبا»

«خوامبرمخونه.می»

قیمهمی» قیمه کنی؟ بیدارش میخوای کنهات

«بدبخت.

«مگهکلیدنداری؟»

«شعور.جاسبیاینکیلیدامالاین»

میقفل باز را میها را مغازه میکند. و دویمبندیم

دهانه از که بار هر مسجد. سمت تاریک یاکوچهی

میمی شور دلم جلگذریم چلچراغ روشنزند. مسجد و

مرمرسفیدپله ازهمیناست. میهاشرا صدایجا بینم.

به پشت از سرعت به میموتوری نزدیک دومان شود.

گذرند.صداشازگوشمخوردومیگرهمینگاهماننفرند.

بینم.آزادهدستمرااشرامیگردند.چراغنیفتادهکهبرمی

میمی و میگیرد طرفخیابان. آن یکنفررسدویم یم.

پتویمندرسیانداختهرویپله و هایعریضشخوابیده

تفاوتازرویشکمشردروش.درشبستهاست.آزادهبی

میمی کلونشرا محکم و موتوریشود میزند. رسند.ها

بیرونمی پتو زیر از سرشرا پیرمردی آزاده. کنار دوم

پاید.دورهارامیآلودوگیجماوموتوریآوردوخوابمی

میمی و میزنند عصبانی پیرمرد روند. کارچی»پرسد

کند.آزادهبهمناشارهمی«داری؟

«خوادبرهدسشویی.می»

آزادهازبابالجشگرفته.گفتهباید
یکبارگفت فریباشود. بردارِ زنِ

 گوید.نه،بابازدش.دیگرنمی
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«جانیس.کیاینهیش»

«چرا؟»

«.نیس.بدونمچه»

کندبهمن.رومی

«یگانهبایدبریتوکوچه.»

میمی فرو تاریکیش توی کوچه. سمت روم.دوم

لباس را جلوشمیهام میاز شُره سایهکشمکنار. گیرد.

می را میآزاده سر تاریکیبینم. روی نگاهم و گردانم

میمی راحت میماند. جمع را خودم وشوم. کنم

هامکمیخیساستوردیرویگردم.نوکانگشتبرمی

لبپاییدم آزاده مانده. میام میخند خجالت کشم.زند.

می گوگیردومیدستمرا نرفتن»ید: دزدا آقا بریمتا بیا

خوابیم.زند.میتابرسیم،حرفینمی«سراغمغازه.

صبحزودمی ویشهیشرویمخانه. حمامعرقکرده

آید.بابانشستهتویایوان،سرسفره.صدایشرشرآبمی

خورد.ریششراتراشیدهوصورتشداردشیروعسلمی

کنیم.سفیدشده.سالممی

«سالم.بیایدجلو.علیک»

نشینیم.می

«چهخبرآزاده؟»

«هیچی.خبرینبود.»

«یگانهخانومچهطوره؟»

«خوبم.»

«آزادهکلیدارابده.»

میدهایکل یاعلیمیرا بابا بلندمیدهد. شود.گویدو

می میسهراب سالم و حیاط توی آزادهآید و من کند.

می را کاسهجوابش چشماش است.دهیم. خون بابای

میکفش سهرابپشتپوشدومیهاشرا رودسمتدر.

سرشمی می»گوید: ظهر میهاپارچهرم آرم.را جواب«

مینمی و میدهد را آدامسش سهراب تویرود. اندازد

فریباالیدرزندومیچه.حرفینمیباغ رودتویاتاقش.

زند.کندوصدامیرابازمی

«اسد...اسد.»

«گه.چیمیبروببین»

موهاشآبمیمی از جلویدر. سفیدآبروم چکدو

صورتشراسرخکرده.

«سالم.بابارفتمغازه.»

می چشمزل توی میزند و هام یه»گوید تو بیا بیا،

 ■«کیسهبهکمرمنبکش.
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 «آیینه» داستان کوتاه 
«ضارشنوعلیر»نویسنده


بودمکهیکبارهکلماترویمیهامشقمشغولنوشتن

 گرفتند،هاشکلدفترحرکتکردندو یعجیبیبهخود

روی شدم، خیره دفتر صفحه به و گذاشتم کنار را قلم

منکیاسمخودم«شایان»خطاولدفتراسممپیداشد

پاک را اسمم و برداشتم را پاکن بودم؟ نوشته اینجا را

دوبارهخطاولدفتررانگاهکردمنوشتهبودشایان،کردم،

راپاکنکردهبودم،دوبارهپاکنرابرداشتمشایددرستآن

راپاککردم.بازاسممرویخطاولترآنواینبارمحکم

من با دارد دفترم هستم، کودن چقدر من شد. نوشته

قلممکندیمارتباطبرقرار را.منبایدبهاوجواببدهم.

مشق. دفتر نوشتم اسمم زیر و برداشتم

همریختهرویدفترمشقمحرکتکلماتِبه

کردندوصفیراتشکیلدادند،سعیکردم

هاآن بخوانم. شده»را اسیر درتو تو ای،

آخرخودتاسیرشده ایومحکومیکهتا

نایش شان شاین شایان بنویسی مشق عمر کلمات«

رویخط بعد و شدند رفتند.نامفهوم رژه هایآبیدفتر

کنرارویدفترمکشیدمتااینکلماتلعنتیراپاکپاک

تنهاچیزیکردندیمکنمفراراززیرپاکهاآنکنمولی ،

با بود، دفترم ورق شدن چروک و سیاه آمد گیرم که

دستبی در کندم را دفترم کثیف ورق هایمحوصلگی

حاال هال، وسط کردم پرت و کردم اولمچاله از باید

 را بینوشتمیممشقم کلماتِ ، مزاحم، اشهمهخودیِ

 وهاآنتقصیر کردم بلند دفتر روی از را سرم بود.

بهدوطرفبازکردمتاکمیدست درامیخستگهایمرا

 اگر گفتم: خودم با شدیمبرود، شیمیاییمادهیک ی

کوچکساختمیم باآنپدرومادرومهسایلوسرا تا

برومهاآنتوانستمیمکنم درجیبپیرهنمبگذارمو را

 دلم چه هر یخچال خواهدیمسر تاتوانستمیمبخورم،

مثلآدمکوچولوهادرجیبمهاآنوقتشببازیکنم،آن

جلویمراتوانستندینمورفتندیموروروآنایناشهمه

برایدرستکردن زودپشیمانشدم، اما یمادهبگیرند.

یدرسحوصله،کیخواندمیمشیمیاییبایدکلیدرس

روبرو به و کشیدم آهی افسوس سر از داشت. خواندن

تصویروسایلاتاقدر چشممبهآیینهافتاد، خیرهشدم.

آیینهشروعبهلرزشکرد،موجیدرآیینهایجادشدکه



بهکم کمشکلدهانیرا ییپهنوهالبخودگرفتبا

آ دهان بهسرخ. زد،یینه لبخند و برگشت من طرف

نمایانشدکهازهالبهایسفیدوبزرگیازمیاندندان

 به تبدیل و آمد بیرون کرمهادانهآیینه انار ایخوردهی

دانههمراهباآبیانارازآیینهجداشدودانههادانهشد،

قهوه ازایاناری شد پر فرش ریخت. فرش روی رنگ

 و کمهادانهشیرابه انار. ی کرمهادانهکم اناری خورده

یرنگارنگشدکهرویفرشقلخوردندهالهیتتبدیلبه

حرکتایستادهبودموترشدند،هنوزبیتروبزرگوبزرگ

یهاتوپکهتبدیلبهکردمیمیرنگارنگنگاههالهیتبه

به شروع اطرافم و شدند سفیدی بزرگ

 کردند. هاتوپچرخیدن وبال درآوردند

و در به و کردند پرواز به اتاقشروع در

ایستادنفایدهنداشتبلند دیوارخوردند.

یپرندهکردمهاتوپشدمودراتاقدنبال

طورکهبههمینهاتوپرابگیرم،هاآنتا

ازدراتاقبیرونرفتند.خوبشدخوردندیموسایلاتاق

کردیمبهپدرامراچیزینشکستوگرنهبازمهساچغلی

،اندکردهیپرندهاینکارراهاتوپکردینمکسباوروهیچ

 هممنتنبیه سر اتاقمشدمیمآخرِ در بایدچندروز و

نفسعمیقیکردمیموبهکاربدمفکرنوشتمیممشق .

 تا برگشتم دوباره و امامیهامشقکشیدم بنویسم. را

نهییآ جادویی گذاشتینمی آنقدر جادوییاشعه، ی

تامرابهطرفخودشبکشد.سعیکردمرویفرستادیم

دفتر روی از را سرم نتوانستم. اما شوم متمرکز درسم

نبود، هال در کسی پاییدم، را اطراف و برداشتم

میهامشقاولجادویآیینهراخنثیکنمبعدتوانستمیم

در را آیینه جادوی اگر تازه بود خوبی فکر بنویسم را

اخت توانستمیمگرفتمیمیار تمام جادو رامیهامشقبا

بلند آرام آمد، خوشم خیلی خودم فکر این از بنویسم.

طرفآیینهرفتم.صفحهصافیلرزانبههاقدمشدموبا

آینهبازموجبرداشت،ایستادمآبدهانمراقورتدادمو

تردیدبهآیینهنگاهکردم،صدایجلزوولزغذاییکه با

درستم کردیمادرم آشپزخانه مهساآمدیماز خواهرم .

بود. برنگشته سرکار از پدرمهنوز و اتاقخودشبود در

ایستادم،به آیینه روبروی قد تمام و رفتم آیینه طرف

به رویکلماتِ ریخته هم
دفترمشقمحرکتکردندو
دادند، تشکیل را صفی

 رابخوانم.هاآنسعیکردم
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نهییآ همان بود، نصبشده دیوار به جادویی ینهییآی

جلوتر قدم چند بودم، دیده خوابشرا بارها جادوییکه

ایازمندرستیجادوییتصویرزندانیشدهنهییآرفتم،

 داد، نشان من به و کهخواستیمکرد بترساند مرا

آنبه من اما جادویطرفشنروم، از که بودم قوی قدر

نزدیک آیینه به هرچه نترسم. آیینه تصویریشدمیمتر

ترراشبیهمنکردهبودبزرگکهدرآیینهبودوآیینهآن

بهآیینهنزدیکشدمکهآنقدرآرام.آرامشدیمتروواضح

درستکرد. بخار رویآیینه بلنددستنفسم را راستم

کردمتصویریکهدرآیینهبودهمبهتقلیدازمندست

 بلندکرد. اینمنمپسچراامخندهچپشرا گرفتاگر

تأمل.کمیکنمیمدستچپمرابجایدستراستمبلند

سراغمبرگشت:برایهمینبودکهکارمبهکردمودوبارهاف

یکگفتمیم جادوییه، آیینه این

جادویوارونهومتقابل.

 کشف بهتر را آیینه ،کردمیمباید

یک در چسباندم، آیینه به را دستم

لحظهتصویریکهدرآیینهبوددستم

آیینه داخل به را من و گرفت را

پرت آیینه داخل به شدت با کشید.

راشبیهمنکردهبودازآیینهصویریکهآیینهآنشدموت

 ایستاد. من روبروی و پرید اصالًبیرون کردمینمفکر

همچینرودستیبخورمکوشیدمازآیینهبیرونبیایمولی

ایمحکمبود.تصویرینتوانستم،روبرویمیکدیوارشیشه

راشبیهمنکردهبودجلویآیینهایستادهبودکهآیینهآن

بیو چونایناتفاقیکدیخندیمصدا غافل. گیربارهمرا

صداکردراستشکمیترسیدموبرایاولین بارمادرمرا

در صدایم اما کوشیدمآمدینمزدم. دوباره تعجبکردم .

وصداییازگلویمخوردیمهایمتکاندادبزنماماتنهالب

 بآمدینمبیرون آیینه تصویر مانند من یعنی نه، صدای.

شدهبودم؟

تصویرآیینهکهحاالبیرونازآیینهایستادهبودبهمن

به و عصبانیشکلکدرآورد خیلی رفت. دفترهایم طرف

بر دستم از کاری ولی ترس، با همراه عصبانیتی شدم،

دمیدیم.تصویررویدفترمشقمخمشد.ازدورآمدینم

 داشت آیینه تصویر خطمیهامشقکه را .کردیمخطی

،تصویرآیینهشناختمیمکمداشتموضعیتجدیدمراکم

از بود عوضکرده هم با خودشرا جایمنو جادو با

دستتصویرآیینهلجمگرفتاماحسابیداخلآیینهگیر

همین بودم. بودمافتاده زندانیشده کهداخلآیینه طور

آهدیدمکهخواهرممهساازاتاقبیرونآمد،زیرلبگفتم:

همه بود، آمدن بیرون وقت چه پیداشاالن شبدموقع

شه.می

 داشت که آیینه تصویر جلوی از رامیهامشقمهسا

خط زبانکردیمخطی مهسا به آیینه تصویر شد، رد

کشید.خوبشدمهساحواسشنبودوگرنهیکدرگیری

آیینهشدیمحسابیدرست غضببهتصویر با مشتمرا .

ت اما دادم نشان آیینه بااصالًصویر نکرد. توجه من به

خودمفکرکردمیعنیتصویرآیینهچهخرابکاریدیگری

دراینفکربودمکهتصویرآیینهباتواندیم انجامبدهد،

به زدمکهشیطنتبلندشدو رفتداد طرفاتاقمهسا

بگویم:هیاینکارونکن.

آ تصویر نیامد. بیرون حلقم از صدایی هیچ یینهولی

طوربالبخندیکهازبناگوششهمان

من دررفتهبودوارداتاقمهساشد.

بودم شده آیینه اسیر حاال که

اتاقتوانستمیم داخل کنم تصور

مهساچهاتفاقیدرحالافتادناست.

 کاری کردمیمباید توانستمینم،

آیینه تصویر بدهم اجازه و بنشینم

منتمامشود.فکرخوبیبههمبریزدوپایچیزرابههمه

 را آیینه اگر ازتوانستمیمشکستمیمذهنمرسیدشاید

تصویرآنهمحتماًآنبیرونبیایمتازهباشکستنآیینه

رفتیمازبین لبخندهالمیفمثلمیهاچشم. برقیزدو

منهیچبرلب کمانمافتادم، تیرو یاد وقتهایمنشست.

،باخوشحالیدستمراکردمینمرتیروکمانمراازخودمدو

درجیبمکردموتیروکمانمرابیرونآوردمازجیبدیگرم

هدف آیینهرا یکتیلهدرآوردمدرتیروکمانگذاشتمو

گرفتم.وقتیتیلهرهاشدوبهآیینهخوردتقصداکردو

 شترق و شکست آیینه شیرینگ رویشیهاخردهبعد

 با آیینه تصویر بیرونزمینریخت. اتاقمهسا سرعتاز

یمهینآمدوبهآیینهنگاهکردآیینهدوتکهشدهبودو

یآیینههاخردهخردشدهبود،منداخلکامالًپایینآن

چه شدم. شایان هزار به تبدیل و افتادم زمین روی

بی سئوال دو اما ازتکثیری؟ چرا باقیماند. جواببرایم

؟تصویرآیینهکردمیماربایدآیینهبیروننیامدم،حاالچک

هنوزلبخندششکلنگرفتهبودکهمادرمازآشپزخانهبه

کارکردیذلیلمرده؟هالدویدوفریادزد:چی

ترسمیممهساازحیاطبههالآمدوگفت:مامانمن

اینصدایچیبود؟

تصویر یعنی کردم فکر خودم با
تواندیماریدیگریآیینهچهخرابک

که بودم فکر این در بدهد، انجام
و شیطنتبلندشد با آیینه تصویر

طرفاتاقمهسارفتدادزدمکهبه
 بگویم:هیاینکارونکن.
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یشکستههردوماتشانبرد.نهییآمادرومهسابادیدن

روبهدیگنجینملیدرپوستخودشمهساکهازخوشحا

چیکارکردی.گمیمتصویرگفت:بذاربابابیادبهش

همان بیتصویر خواهرمطور و مادر به و ماند حرکت

نگاهکرد،مادرکهباعجلهازآشپزخانهبیرونآمدهبودو

هنوزکفگیردردستشبود،فریادزد:خدامرگتبده.

تصویرهجومبرد،همیشهدرطرفکفگیرراباالبردوبه

ولیحاالتصویرازجایشکردمیمجورمواقعمنفراراین

صورتی با فقط کرد، حرکتی نه زد حرفی نه نزد، جم

روبرویبی مادرم شد. خیره خواهرم و مادر به تفاوت

کفگیرشراپایینکندینمتصویرایستادوقتیدیداوفرار

مهساهمبادیدنوضعیتآوردومرددماندکهچهبکند،

محوشد.شیهالبتصویرمنلبخندِشیطانیشازروی

 در حاال که هاتکهمن شایاننهییآی هزار یشکسته

اماکاریازدمیدیمچیزراشدهبودمبادوهزارچشمهمه

.تازهمشکلجدیدیهمبرایمپیشآمد.آمدینمدستمبر

کم من که بود این درمشکل کم

کمهاخرده آیینه آنقدری شدم، رنگ

کلیازبینرفتم.رنگتابهکم

و بود نشسته تختمن روی تصویر

 که جادویخواستمینممن مقابل در

در انعکاساو از بخورم، شکست آیینه

یساعترویمیزدوبارهشکلگرفتم.تصویرآنقدرشهیش

 هاحالتبد تقلید منکردیمیمرا کردند فکر همه که

وبهتراستکمکمکنندتاازشُکبیرونامشدهدهزشُوک

وفراردمیکشیمبیایم.منهمیشهبعدازخرابکاریجیغ

اشتباهیبعدازاینکهمنکردمیم ینهییآامااینتصویرِ

فقطبی و شکستمهیچکارینکرد تفاوتبهجادوییرا

بی آنقدر کرد، نگاه دستشهمه از هم خودم تفاوتکه

شدم.عصبانی

بعدازظهرکهپدرمازسرکاربهخانهآمدمادرمماجرارا

برایشتعریفکردوباهمتصمیمگرفتندتصویرمرادعوا

نکند،حتیوقتیمهساوارداتاقششدوجیغکشید،پدر

دیدناوضاع با دویدندو اتاقمهسا شتاببه با مادرم و

مابازجلوییاتاقمهساگفتندکارمناستاختهیرهمبه

 بجایشبهامیتقلبتصویر و نیاوردند خودشان روی

خنده و شوخی با تصویرخواستند این تا کنند کاری

بی یکتصویر مگر اما بزند، حرفتواندیمریختحرف

وربزند.تصویرمحتیشامهمنخوردفقطسرشرابهاین

را،اینکردیمچیزنگاهتفاوتبههمهورچرخاندوبیوآن

داخل یپارچکهروبرویتصویرمرویمیزغذاشهیشاز

بوددیدم.

ازدستمنراحتکردیمتصویرمخیلیزرنگبودفکر

پسحاال ندارند او کاریبا هم مادرم و پدر است. شده

انجامبدهد.خواهدیمآزاداستتاهرخرابکاریکهدلش

تواندیمموهایمهسارابکشد،تواندیمکردیمشایدفکر

یتقصیرهارابیندازدگردنهمهراپارهکندومیهاکتاب

فقطبایدهمین انجاممن، بدونلبخندکارهایشرا طور

تاکسیکاریبااونداشتهباشد.دادیم

دررختخوابمننشستهامیتقلبنزدیکغروبتصویر

:عزیزمچیزیگفتیمبودومادرمروبرویشایستادهبودو

اتفاقیهکهافتاده،کسیهمکاریتندارهنیست،

درهمینلحظهدربازشدومهساسرشراداخلاتاق

منکردوگفت:شببخیربرادرخوبم،دوسِتدارمواز

لبخند تصویرم فرستاد، بوسه تصویرم برای دور

مخفیکردوهماناشیطانیش نگاهرا طورماتبهمهسا

ت،منکرد،مهسادستتکاندادورف

 قابشهیشاز ی اتاقم یهمهعکس

کههانیا کردم حس حتی دیدم را

فردامهساراحسابیخواهدیمتصویرم

اذیتکند.

فکر که بود خوب آنقدر مادرم

اگرتصویرمزودتربخوابدصبحکهازخواببیدارکردیم

گفت:شودیم تصویر به پس است شده خوب حالش

کهبخوابی،پاشوپسرخوب.عزیزمپاشومسواکتروبزن

به و شد بلند تردید با رفت،تصویرم طرفدستشویی

یککلکدیگرتواندیمکردیممطمئنمپیشخودشفکر

شاید ریزخواستیمبزند، قیچیریز با برسمسواکمرا

که،اماطوریدیخندیمکندوازاینفکرداشتدردلش

شوییرابازکردمادرممتوجهنشود.وقتیتصویرمدرِدست

وداخلشدپشتسرشدررابستوالمپراروشنکرد.

یعجیبیروبروشد،صحنهسرشرابلندنکردهبودکهبا

یجادوییراباالماسبریدهبودنهییآیسالمنصفهپدرم

وباالیدستشویینصبکردهبود،تصویرحقهبازتاآمد

داخل از را استمندستم بیرونبفهمدچهخبر آیینه

آوردموبازویشراگرفتم.تصویرمتالشکردفرارکنداما

تصویر این که را کلکی همان و ندادم اجازه او به من

آیینه درون به را او زدم، او به بود زده من به تقلبی

تصویرداخلآیینه آیینهبیرونآمدم. کشیدموخودماز

آیینه روبروی من و شد اسیر آن در و ایستادم،افتاد

تصویررویتختمننشستهبود
 که من مقابلخواستمینمو در

از جادویآیینهشکستبخورم،
 در او ساعتشهیشانعکاس ی

 ارهشکلگرفتم.رویمیزدوب
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یمنوزندونیکنیخواستیمخندیدموگفتم:حقتهمکار،

هان؟

هایخودمفهمیدمکهصدایمبرگشتهازشنیدنحرف

ولی کوبید مشت آیینه به داخل از تقلبی تصویر است.

آیینهفاصلهگرفتهبودمکهفایده از اینداشتمنآنقدر

بهمن آیینهدیرسینمدستتصویر تصویر به رو گفتم:.

تازهایناولشهحاالیهابتکارهدیگههمبراتدارم،خوب

نگاهکنوفکریراکهچندساعترویآنکارکردهبودم

عقب کمی دادم، جیبمانجام از را تیروکمانم و رفتم تر

 آخرین رااملهیتدرآوردم، آیینه و گذاشتم آن درون را

نشانهگرفتم،تق،شیرینگ،بامب.

پدرومادرمباشنیدنصدایشکستنآیینهبارهماین

درِ من که بودند رسانده دستشویی به را خود سریع

زیرلب داشتم آمدم بیرون و کردم باز را دستشویی

:حقتبود،تصویرمکار،خوببالییسرتآوردم.گفتمیم

چقدرازدیدنپدرو کهچشممبهپدرومادرمافتاد،

نگاه پدر شدم. خوشحال مادرمادرم و کرد مادر به ی

نگاهیبهپدر،باشنیدنصدایمهردوبهایننتیجهرسیده

هنوز اما است، آمده شُوکبیرون از پسرشان که بودند

دسته آرامامتازهگل و مطمئن داشتم بودند؟ ندیده را

اتاقبه طرف داخلرفتمیمخوابم به مادرم و پدر که

یدستشوییتازهدستشوییسرککشیدند،ودیدندآیینه

خردشدهورویزمینریختهاست.پدرمفریادزد:کامالً

باردیگهباخودمطرفی.این

ذلیل وایسا دوید: دنبالم ومادرم سیاه خودم مرده.

.کنمیمکبودت

فرار به پا و کشیدم جیغ نبود، جایز ماندن دیگر

بایدیک هنوزسرشببودکهمنتنبیهشدم، گذاشتم.

د هفته اتاقم ماندیمر فکر بدم کار به فقطکردمیمو .

اتاقمتوانستمیم به مدرسه از بعد و بروم مدرسه به

 درد گوشم کمی بنویسم، مشق و چونکردیمبرگردم

آن برایاولینپدرم اما بود، حسابیپیچانده بخاطررا بار

از اینکهبهخانهبرگشتهو از تنبیهشدنناراحتنبودم.

ینهخالصشدهبودمخوشحالبودحاالدیگربااسارتآی

ازبینبردهبودمودرشکستنکاملآیینه،جادویآن را

،هرچهبیشترفکرکردمیماحساسآرامشامخانوادهکنار

پدرومادرمحتیمهساخواهرکوچکودمیدیمکردمیم

حتیچغلی خیلیدوستدارم، را دیگرلوسم هایمهسا

ییراکههاخط.دراتاقمنشستهبودموکندینممرااذیت

پاک بود کشیده مشقم دفتر در درِکردمیمتصویر که

اتاقبازشدومهساسرشراداخلاتاقکرد،دوبارههمان

بود،خیلیآرامبهصورتیشیهالبلبخندشیطانیروی

کهپدرومادرمتوجهنشوندگفت:حقته،پسریهخودخواه.

باالآوردهبودموبهخواهرمباآنلبخندکهسرمرامن

 لبداشتنگاه بر ازبرایاولینکردمیمشیطانیکه بار

تهدلگفتم: از دیدنخواهرماحساسخوشحالیکردم،

توخواهرخوبمنی.منخیلیدوستتدارم.

اینهمیککردیممهساباشکبهمننگاهکرد،فکر

دربیرونبردکهکلکجدیداست،سرشراازچهارچوب

بههمریختناتاقتمعذرتمی بخاطر خوام،ادامهدادم:

.کنمیماگربخایتومرتبکردنشبهتکمک

■مهساناباورانهبهمننگاهیکردودرراآرامبست.
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 «نامهگالیه»داستان کوتاه  
«محمودخلیلی»نویسنده

ایا یاهیگالننامه،ینمتننهقصهاستنهشعروداستان،

سخود.یمرئوسبهرئیکاستاز



رسد.ینمیازمنبهتوگزندیعنیاولسالموسالم

ستویهجسارتروبهروشدنونگاهفکدومازآنجا

غلطزیف آنحضرتجاللتمآبنداشتم، با یادیسرا

ننامهیرنمودم.اینمرقومهراخدمتشماتحریردمواک

نیترنبهبزرگیمترکمرئوسیکهاستازیگالیکتنها

ببخشیرئ پسجسارتمرا واقیس، واقدو

هامثلتنگیهدلمتازگکدیریدهنگیمراند

شدهاست.یستنکبشیبلورعج

باشمکیدآقا.بندهسگیارداریشمااخت

فقطک بدهم؟ اعتراض حق خودم به ه

خط خاطر به یخواستم شما یر شوم چهکادآور چنان ه

یکدوینکداخلآدمحسابیمکماراهمسراستیم

چیایمرخص فیبدهیزی، کد. ینکر ما زکد مدام ریه

هستیمهم شما اقلّـیز براکم، شدهیریگنفسیم هم

ییمجایبرویچندوقتیکدیبگذار حاالهرجا هشدک،

ن بلیمهم هواکست، و حال باالخرهیه شود. عوض مان

مکنتیهم کرار اعصابهریرویرارکتیفهیوظیکرر

نامطلوبمیتأثهمیبشریبن یر اصالً ... و هانیاگذارد

غلط مکاستیچه من کیه خودتان شما هزارکنم؟ ه

د.یامورواقفیماشااهللبههمه

دینکرکدشمافیام.شاتانقسمخستهکآقابهسرمبار

بافمامابهذاتیلمیامودارماباطخجستهشدهیلیهخک

فرضیونیمااقدسه آدم اگر هم را بدبخت من قسم،

ینماآلندرآستانهکیرمکبُرموفیمیدباالخرهروزینک

دویآیشنمکگریهدکیشکنهویامعدنهستم.شدهیبر

آستانه شیبریدر را خدا است. کدن سکر اهل استیه

ن و اینبوده با وگرنه وضعیستم کیتین دارم من یکه

مافنگ یمامور مکچیکبا تخلیناقابل مرا یهیتواند

نکیاطالعات اصالً منیولگدهمنکبهچیازیند. ست،

روبروک ستادمومثلبلبلدارمبهیشماایهحاالجسارتاً

نم.کیخوداعترافمیردهکردهوناکاعمال

لطف اینکآقا تنبینلباسمامورید از ویترا قواره

ازبسامدهیبرام.بخستهیهعجکدیبندهدرآوریخسته

توک زدند زل مردم ویهاچشمیه التماس با و من

خسته خواستند. فرصت تمنا و خواهش بس از هکام

ایهاچهره مانند گوسفند و خینبنیبهتزده رهیبشر

تو جرقهیهاچشمیشد دنبال به ویبرایام گذشت

ترحم.

تو زمانهیایآقا تقکیان تا توقیه خورد،یمیبه

لیارمندانخودراتعدکی،فرتکوچکبزرگویهاتکشر

مین باکیرو ینند باشم ممنون براکد هم هنوز منیه

نیارک مجبور و پیهست مثل یستم زنان الفکیکر

بگک دستم بافتنیاموا و یرم مثلیببافم ا

تویرمردهایپ ویبنشکپاریعلّاف نم

.یعاتمحلیلشومبهبنگاهپخششایتبد

نماما...کیفراننعمتنمکمن

ا از متنفرم زنیهانحرفیاصالً کیخاله الغکیکو

 کچهل آدمکالغ از متنفرم توکییهاردن. صفیه

تویاتوبوسنقم و ویفحشمکصفبانیزنند دهند

یرسدمثلاسبعصاریهمکینقدیارانهینوبتگرفتن

ب اهخودپردازنندوباشتاببهدستگکیوتمکمسکصمٌ

م کنندکیحمله مبادا دولتمحترمیایارانهیه را نبار

دهباشد.یشکباال

نم،کیهبخواهمنافرمانکنیتانقسمنهاکبهسرمبار

 عرض جسارتاً کاما شدکنم خستهیه شاداً و یام یکد

چندصدیمرخص

ا بتواند بیروحینخستگیساله تنم از یرا ند.کرون

مانده معطل بیفتمکام فرو چاه مثلچرخ باید کی تا ه

نرفتنویایاورموهیموباالبیتویتاریکیوبعدباالبیا

؟کیو،تایوینهویندعکدایآمدنادامهپ

م البته یصد اکدانم غلطیه ازبزرگیادیزیهان تر

یدهانبندهاستوحقچونوچراندارمامابهخداوند

الًکایدینکددهانمراآسفالتیتوانیام.شمامخداخسته

ق فرمایبا مسدود اماییر طاعتدارم به همسر بنده و د

شرایمک دریهم را بنده بد مینککط ید. هکدانم

بسیدانیم استاز پهنشده پشتگوشبنده ازکد ه

گرپشتیدیام،ولدهیامولغزشنعالموآدمفحشخورده

دتازیهاحرفیبراییزجایگوشمن یلیگرسبـیهندارد.

نموخودمکردیلیرسبیهحرفمردمرازکمنماندهیبرا

دنبزنم.یرابهنشن

آقا. دارید اختیار شما
بندهسگکیباشمکهبه
 خودمحقاعتراضبدهم؟



 

 0314 ماه آرذ|چوکماهناهم ادبیات داستانی |شصت وچهارم شماره 14

و بهسنگینمیلکیخدا مرا بیدلدانمچرا یرحمیو

م سنگکیمتهم من نند؟ ریدلم وقتککیسبانییا یه

اقساطمعوقهیبیمشتر نتوانسته باچاره و بپردازد اشرا

زاریگر و سنگـــدلیمفرصتیه با او و تمام،یخواهد

یعنیهکصورتشیندتوکیراپرتمیمشتریدفترچه

بهمنندارد؟یلتوربطکمش

عباس سنگیحضرت من خانهیدلم صاحب هکیاا

یکلیوسا ماه بهخاطرچهار را معوقهیهیراکمستاجر

مکیتو هیریوچه و نمیزد یچ اکداند مستاجریه ن

سرس مشیاهیبدبخت، با ادشوهرشویلاعتکزمستان،

روزگاریزد.فردایدسرشبریباکیاشچهخابچهیماریب

ا بیاگر زنِ خودفروشین به دست منیچاره البد زد

مقصرم؟

 جوانبهخاطریکهکالبدمنمقصرم

مالکمش ینمیالت ازدواج بهکتواند و ند

پارت و پول نداشتن یمناسبارکیخاطر

نمیپ اعتنکیدا به و مید رو تایاد آورد

نشئگ و چیپشتدود فراموشیهمه را ز

بعضک و وقتیند یها خکادشبرود ایپیلیه نیشاز

انساننامداشت.

یشا کدمنمقصرم ریکیه اتصالبه سمانرفاقتیبا

گذاردویپشتسرمیکیراچهارتایترقیهاان،پلهیآقا

،صاحبخدموحشمودانندیههمهمکییبازدوبندها

رخطیزیگریشودودیمیونیلیچندصدمیهانیماش

م پا و دست مشتیفقر بتواند و نشود له فقط تا یزند

ربنحاصلازسوختنکدیسکایآلودهبهسربودیهوا

هنفسکالینخیشفروببردباایهاهیرابهرینوطنیبنز

دهد!یهفرومیشدوهوارابهرکیم

وروغنپالمیهوجدان،رفتهمرخصکمنمقصرمحتماً

وینیریروشیماستودوغوشیرجلدهمهوتویرفتهز

 تا دکهزار زهرمار و ایوفت نوعیگر از )البته روغن ن

عهنشدهیتصف نیاش(موجوداستوهمهخبردارنداما

اللک و قفلبزرگر سرطانببهدهانزدهیها دادیاندتا

مارستانیخاصبیهایماریبیدادبزنندمابرایندوهک

میاساخته اِل و مینکیم بِل و هینکیم سر آخر و چیم

هم...یغلط

دیسنگرماندهاستبهامیهتوکیاممثلسربازشده

درطرفیدنخورشیدم اما هخودشجنگراکیدصلح،

منعقربکشروع امزهیهبهسببغرکهستمیردهاست!

مین زنیش علت به نه کیم اما، مرغینمیسکنه داند.

کسرخودمخایهباچنگالروکامشدهیبرسرکخا

ایم به یپاشم علت نکن را بدنم حرفیشزهرآگیه ن

ردهاست.کمردم،سوراخسوراخ

هانگارکدطالگرفتینشاعررابایدانددهنایخدام

هکیمزدبودومنتهرخدمتیاززبانمنگفتهاست:ب

مزدیردم،نهبراکهکیبدبختهمهرخدمت م.منیردک

برا نه و، پاداشبود شیو بلینیریخود براک، فقط یه

حال بود. شما دستورات فوقیانجام مراتب به توجه با ه

تقاضاکالذ اهمانیسمانمحبتینریعاجزانهدارمایر،

بار گردن از را لعنت یکطوق باز ینکبنده دکد گریه

خرخرهسخت مبه فشار جسارتاًیام آورد.

عَبـیا عَبد این و بندهید ازیذلین را ل

هکدیفمعذوردارینشغلشریتشرّفبها

همنپدرشانراکیمانیتیامازنگاهخسته

خستهشتهک تام. از دخترانیام نگاه هکیغ

ریامزشتم.خُردشدهکمنمادرجوانشانرا

گر و منوالدکیومانمعصکودکیهاهیآه راهاآننیه

نفرک چقدر نایشتم. جوان وکنِ است من سر پشت ام

دهبهدامنمنیچقدرآهوافسوسمادرانوپدرانداغد

زاناست.یآو

لراییننامعزرایواقدسخودتانقسماکبهذاتمبار

ایکیدبهیاگربده وبدمنظریزشترویهانآدمیاز

دک جان برایه را بگتیگران سپاسگزاریان و ممنون رد

وقتیم مثلگوسفندکزائرانآستانمباریشوم. را شما

جانیمهجانوبیزندوجاندارونیریهممیرویقربان

بهیازیگرچهنیرند،دیگذارندتابمیربرقآفتابمیراز

ال جانیمنهست؟ قاتلو ویماشاءاهللآنقدر بالفطره

گریهدکشماهستکمباریرخانهآدمزباننفهمدوروب

ست.یمننیبهخدماترسانیازین

یهامانموباوجودآدمیهازقاتلبودنپشکدیابیمرادر

هزالوصفتبهجانومالمردمکیخواروجدانوخونیب

بهوجودیازچندانیگرنینمدکینندگماننمکیرحمنم

ببخش دموصدرکیادینهمهغلطزیهاکدیمنباشد.

اررابهترازکدوصالحیاریالبتهشماخودتانصاحباخت

■ ـد.یابی،مرادرید...ولیدانیرمیمنحق



می البته اینصد که دانم
ترازهایزیادیبزرگغلط

حق و است بنده دهان
به اما ندارم چرا و چون

 ام.خداوندیخداخسته
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 «های پدرمآخرین نفس» داستان کوتاه 
«پاناملکی»نویسنده


روشوییوارد.برداشتهراخانهتمامچای عطربوی

رویازآبقطرات.زنمیمصورتمدستوبهآبیشومیم

وسرمیاموگوانهپیشانی یبرا.روندیمپایینخورند

کهدیفهم.شودمی حاالکنمیمنگاهآیینهبهایلحظه

هایوچرکچیناست.گذاشتندرحالسریعچقدرزمان

اتفاقسریع قدرآن چیزهمه.اندشدهواضحکنارچشمم

 درکهییهاسالنمانده.باقیفرصتیهیچکهافتدیم

توانمینمکهشوندیمطیباشتاب آنقدرگذارانممیایران

کنم.پیداشاننگذشتنیاگذشتنبرایتمایز

راوطنمهرگزکنمخیال وببندم رامیهاچشمتوانمیم

برمیمسربههفتسالگیتویکهتصورکنمنکردمترک

دوستانم و بازیمشغولدرکوچهبا

شلیکوانفجارصدایباکهباشیم،

لرزشبهبدنم پیکرغولیماهایهواپ

بیفتد تصورکرد.شودیمرااشهمه.

نرفتم.افغانستانازهرگزکنمیمتصور

ازبستهباچشمشودیمراهانیاهمه

چشموقتیگذاشتکنارشان

بادگذشته،مثلکهواقعیدنیایبهبرگشتمکنم،بازمی

بیدارازمادرقبل.شومیمآشپزخانهواردگردند.وبرنمی

وسفرهکنمیمچایازپرراوانیلکرده.دمراچایشدنم

زدهکهخانهزنگ.بخورمنباتباچایکردمهوسپهن.را

.زندمیدوبار.دیآیمهمبوسمینیبوقصدایشودیم

ننهنهلیال؟شدیآماده صداشکهاالنهباشزود.

دربیاد راننایبقچه.رومیمآشپزخانهطرفبهسریع.

مثلبرمی وزنبیوسبکهمیشهدارم. پنجرهپشتپدر.

کندیمنگاهکوچهبه اشیشانیپیهاچروکوچین.

اندقیعم سفیدوسیاههایعکسمثل. پایینسوختگی.

باکهروزیحتی.حلبچهشیمیاییبارانبمبدر.اشچانه

.نشستمیحاالازترمحکمآوردندش،ترکشازپربدن

بودبیشترهشنگارمق پدربهچیزیآنکهبیهمامروز.

رومیمبگویم شیشهبهزندمیدستشکفباکارگرسر.

فکراینازشیپکرده؟خاموشروگوشیشچراماشین

باشدچیزیمهندسیکردمیم چهارکهمهندسولی.

نیستبیدارصبح واستخوانپرصورتگوشینور.

.جعفریخانمسالم.کندیمروشنراراگردشیهاچشم



یهانفسبخار.نیستنشستنبرایخالیصندلی.سالم

هرمثل.خوردمیهاشهیشبهسیگاردودمثلهانشسته

کهسرهایی.کنمیمهمهبهسالمیسردادنتکانباروز

شوندیمخماندنرفتهخواببهبوسمینیتکانبا از.

یهامغازهومحتصویربوس،مینیگرفتهخاکیهاشهیش

گذردیمتابلوهاوبسته بوس،مینیگرفتنسرعتبا.

زدیریمتوهاشهیشدرزازبیشتریسرمای ازرادستم.

سرمامقابلدرودارمیمبرصندلیچربروکشروی

رادختردوبوسمینیسرمایشاید.کنمیمبغلراخودم

بارگیریوقتپیش،هفتهمثلتاکردهخیرهجاییبه

خندندن ما؟خندهدارهربطیچهتوبه. شانهکارزیراز.

راحقهمباغصاحب.دیکنیمخالی

تادواونگفتکارگرسربه.دادبمن

بوسمینی.نیایندفرداازهابچهدختر

بیشتریخاکشودیمفرعیواردکه

پایینوباالبوسمینیهوایدر

جادهطرفدوبلندیسروها.رودیم

بوسمینیمیکنیممامتکهرا

باشدگرفتههوارسدیمنظربه.ستدیایم هادرختبرگ.

اندآمدهدربادرقصبه نگاهگوشیشبهکارگرسر.

.گذارمیمزمینرانانبقچه.نبینمروتومنمگه.کندیم

.کنمیمگرههمبههایمدستصبح،اولسرمایسوزاز

زود.نیستاوایطوریایندانشجوخانم:دیگویمسرکارگر

کنعوضلباساتو پکریصبحاولانگار. ازشدیمکاش.

دستاندازمینراهوارودادتاکجایید؟پسرا.برومباغاین

پشتازخمیازهباحسنوابراهیمشید؟نمیکاربه

..ندیآیمبیرونآلوزرددرخت

کنیدچینپاکامروزهابچه  واسماعیلباابراهیم.

بکشندسطلعباس بارگیری تولیال ومامی وسمیه.

بمونند وبزندریبارگیریتوبمونتوهمحسن.

کنجاجابهسبدهارو بچیننبرنهمبقیه. مریم؟کجا.

ببرهسطلباخودشهرکسخالیدست.دیگهبچینمبرم

بهدستچرالیالمیاماالنمنمباغتونریدخالیدست

نیومدهبارهنوزینیبیموقتیوایستادیسینه سبدبرو.

روسبد.میکنیمچینپاکامروزبزنگرافکاغذبیار

.میدونبراییکیخونه،سردبرایکیکنآماده

 وببندم رامیهاچشمتوانمیم

ترکراوطنمهرگزکنمخیال
هفتتویکهتصورکنمنکردم
دوستانمبرمیمسربهسالگی وبا
 .باشیمبازیمشغولدرکوچه
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انددهیچپالستیکیسبدبلندسروطرفآنتا کاغذتا.

.گردمبروکنمپهنوزنبیکبریتیسبدداخلراکرافت

ازبعدیکییلعنتیهاسطلاین.شدهپرمیوهیهاسطل

شوندیمردیفبارگیریمحوطهدردیگری هیکلمامی.

روزهرمثلدخترا؟کجاییدپس.دهدیمتابرادرشتش

.داردغلیظیآرایشصورتش

وسطبهکمکمبود،آمدهدرکوهپشتازکهآفتابی

همه.هامورچهایندستازاالهاالالهال.دیرسیمآسمان

.شودیممورممورروندیمراهکهگردنمپشت.هستندجا

نگاهمحسنباز.تکانمیمرالباسم.ردیگیمگازراگردنم

رابعدیسبدگردمیمبر.شومیمدورنگاهشازکندیم

اونمگهلیال؟چطورهپدرتحال.ببرمکامیونجلویتا

گیرهزمینجوریهمونندیدی؟روز بتونهکههللاشاان.

بشهبلند خورهمیغصهخیلینتنحتمن. رانفسش.

دادبیرون روزگارای. بخورهغصهدارهحق. یسبدها.

حسنتراشیدهسر.بودرفتهباالحسنقدتاکامیونپشت

.بودمعلومسبدهاالیاز

.نیستخبریحیدرآقاازدیگهچیه؟قضیهمامی

نیومدهکهینیبیم تیکهبرایشدهتنگدلتلیال.

بیا.کردخمراسرشمامی.سمیهگیمییچانداختنش؟

،دوباره.اومدبرداشتیناسمشوهمینبودزادهحالل

گفتبشنوندهمهکهجوری .میاددارهبوقونکهابچه:

بودعصبانیانگار تابکههاییدستاتوبلندیهاقدم.

خوردندیم نشانترکوتاهراقدشرنگسفیددستمال.

دهدیم بودنشآبادیقدیمادنمسفیددستمالشاید.

دارهقونکبوگفتیدکدومتون.همگینباشیدخسته.باشد

.تیزهچقدرگوشاتوناالهشاما.خندهزیرزدیمهمهمیاد؟

بگیدباشیدزود .گفتبودکیبوقونک؟چسیعنی.

ازرمیمحاالبگید؟دیخاینم.نیستتادواینکارمعلومه

پرسمیمباغیهابچه حسنبهزودترامیمگفتسمیه.

.ندنراپورتبگههابچهبهبرهبگو

گفتجعفریخانم سمیهگفتید؟چیحیدرآقابه:

باباهیچیگفت .میاددارهقونکبوگفتبهمونمامی.

شنیداونم چیشفیقه.چییعنیبوقونکدادهگیرحاال.

توشهرتشبزرگه؟باغبونیهاونمیدونیکردی؟کار

پیچیدهقزوین کشورهیکدرجهغبونبا. قدیمتمام.

کننمیافتخاربهشهایآباد زدنروعکسشپارسال.

آبادقدیمورودی چاقخپلیعنیبوقونکبفهمهاگه.

کنهمیسکته نکنشلوغش. بودشوخییهفقط. تموم.

مایهابچه.ذارهمیاسمهابچهروهمخودش.رفتوشد

زهرامگه.میذارهاسمروشوناوننیستندچغندربرگکه

خیسکوچولونروباغتهمیگهبهشکهسالشهچند

میشی حواستچینیگهمیسمیهبهعربه؟لیالمگه.

نشکنیباشه راموهایمدیآیمهاکوهسمتازکهبادی.

زدیریمصورتمتوی بیاورمسبدرومیم. دیگویممامی.

.مبریکنیدتمیزروورتونودور.ناهارهوقتهابچه

خورندیمماستونونهمبامامیوکارگرسر بقچه.

نمیبیمراپدرکنمیمبازکهرانان مادرهمیشهمثل.

.گذاشتهپنیروخرماونانکمی

 تمام که شودیمناهار سمیه بیاوریم.میرویمبا سبد

 بر هیچمیگردیموقتی ساکتهستند. کسحرفیهمه

مامیبرخالفهمیشهزندینم حاالپراندیمکهجوک. ،

اشکارهفقط ابراهیمکندیمرا بقیههمساکتهستند. .

.سریع،بردیمراسبدهاباهیکلدرشتشجدیوساکت

 سبدهاانگار ساخته او درشت هیکل به.اندنشدهبرای

هنوز نکنه کجاست. حیدر ببینآقا برو حسنمیگویم

سایهمیخان.بخاطراینقضیهناراحته؟بهشبگوبارگیرا

 رودیمحسنکه نگاه آسمان به کنمیم، تازه فهممیم.

خورشیدچقدرسریعتودلابرهاپنهانشده.

 بلند حسن ناله توکشودیمصدای و تاک به دلم .

رویخاکمیهاوهیم.خوردیم.سبدازدستمسرافتدیم

 له شوندیمافتند، غلتندیم، خاکی حسنشوندیمو .

یاامامغریبدیدیچهزندتومی یسرشیاامامهشتم.

رقیههم بوخودتببین. خاکیبهسرمشد؟چیشده؟

مقابل در را دستانش و نشست زمین روی شده مات

صورتخونینرویردیگیمصورتش و سر با حیدر آقا .

 ناله و افتاده کندیمزمین حرکت بی حسنمانمیم.

انشدرپشتالیهدورگردنش.چشمچدیپیمدستمالرا

لبخندکمرنگیرویلبشنقش ایخونپنهانشده.

.زنمیم.کنارسرشزانودیآینم.انگارنفسشباالبنددیم

کهنمیبیمهرشبپدر.پدررایهاناله.مثلکندیمناله

 زمین به سرش پشت از خونپاشدیمخون سرخی .

کارچییدارآهایزندمیفریادکردهبود.یکیامآشفته

داخلببریمشکنکمکمحسنکناربرو؟یکنیم

 داشت وجودم اعماق رویسوختیمماشین. خون .

هاچشم کنار زنمیمرا نمایانشیهاچشم. خون زیر از

■ بویپدرمرا.کردمیم.حسشودیم
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 «باال برم یا پایین؟» کوتاه داستان 
«محسنلشگری»نویسنده



گوشنوشتهشدهبود؛بهروستایرویتابلویسبزچهار

از۹۲پایسیبخوشآمدید. کیلومتریروستایچترود

شکوفه پشت از داشت تازه خورشید کرمان. هایاستان

ازپابرهنههانشستوسطده،کهبچهگیالسوآلبالومی

ماشینشاسیخانه تا پریدندبیرون. کهازها بلندسیاهرا

کوچه میوسط رد ببیننها بچهشد، از یکی چوبد. ها

بچهبهخیال ماشینایستاد. نازکیکردزیرتایرماشین.

 راننده استبهیمتوجهاینکه سرعتفرارشیطنششده

یبزرگدرختچناردنبالشپشتتنهکردوبقیههمبه

پیادهشدودست راننده باالبردوپنهانشدند. هایشرا

داد. الغرش بدن به قوسی و کش

ب شدهدستی اصالح تازه صورت اشه

بوی عمیق نفس یک با و کشید

گلنشستهپونه رودخانههایبه کنار

ریه داخل چشمرا و برد هایهایش

وجودشاز تمام با بستتا ریزشرا

هایهالذتببرد.رودخانهمثلماریدوردرختبویپونه

بویدرخت بود؛ شنیده بود. رفته باال و پیچیده سنجد

سرشوقمیفصلبهارزنسنجددر را راهاآنآوردوها

کشاند.شایدبخاطرهمین،اینبیشترکنارمردهایشانمی

ماشینغرولند داخل از صدایی بود. انتخابکرده را ده

کرد:

«سامدرروببندمگسااومدنتو...»

شدایستادپیرمردیکهباچوبدستیبهاونزدیکمی

یدادمحمدخالوکهسامسراغخانهودستداد.قبلازاین

پایین؟سامکمی بگیردازاوپرسیدباالبرمیا صادقیرا

رفت. هم شمشیریشدر و باریک ابروهای و شد گیچ

متوجهسوالپیرمردنشدکهحینحرفزدن،لبشکمی

می بهکج چهرهشد و سفیدش ریش آفتابسمت ی

دامهداد:کرد.پیرمردااشرابیشترسیاهمیسوخته

توورسینباالبرومنیهبارورسینپایینشدمدگه»

 «نتونستمورگردم.

بعدازکمیصحبتکردنمتوجهشدپیرمردعقلو

باشد. داشته آلزایمر باید احتماالً و ندارد. هوشدرستی

هاوقتیماشینتویمهغلیظخاکگمشد.ازپشتبچه

حلقهزدند.یدرختبیرونآمدندودورپیرمردتنه



یکدست و کردند گره هم در خواندندهایشانرا صدا

اسمالدیوونهافتادتوقندونمردمرسیدندمشوکشیدن.

هی...اسمالدیوونهافتادتوقندون...مردمرسیدندمشو

کشیدن...

***

بینگاهکنببینازاینباالدهچقدرخوشگله.انگاربی»

 نشسته ساحل کنار بچه تپهیه عالم یه وو کوچک ی

خونه درسته کرده. درست وبزرگ قدیمی خیلی ها

این که قدمتشونه همین ولی ابهتفرسودن بهشون قدر

«ده.می

بوته بینیسام جلو را جاز اشی

میمی بویش چندبار و وگیرد کند

دهد:ادامهمی

و» آالله و جاز این عطر بوی

گیاه و گل این بوی هایآویشن.

هیچوحشی اسم روکه کدومشون

هایشهری.ارزنبهتمامتکنولوژیدونم.همشونمینمی

«دونمچرانسبتبهاینجااینقدرحسخوبیدارم.نمی

هااشرادرمیانسنگنساءچوبدستیبیگلحاجبی

می میفرو سنگی تخته روی زحمت با و وکند نشیند

دهد.کانمیهایمردجوانتسرشرابهنشانهتأییدحرف

با خاطراتشمثلیکفیلم تمام پیرزنبراییکلحظه

چشم جلوی تند میسرعت داده نمایش شود.هایش

می ده تمام روی شاخهنگاهش وسط از و هایچرخد

رساندبهدیوارهایکوتاهوکلفتبهوسیب،خودشرامی

دوند.هایشدنبالهممیبازیهاباهمها.داخلباغبلندباغ

جستیمی رویدیوار درختاز زیر رودخانه کنار و زند

میچنارخالهبازیمی پسرهایدهدعوا با کندکهکنند.

گرفته را کشیدهعروسکش یکیاند. گوش بیخ شانای

میمی دستشان کار حساب هم بقیه و وخوابند آید

می پس را ازعروسکش رودخانه امتداد در دهند.

باالمدرخت چغالهمییهایبادام و میرود خورد.کندو

تریندرخترودوپشتبزرگنگاهشبارودخانهپایینمی

می خزانه داخل به میسنجد یادش وسطخزد. آید

کشیدکهحوضچهنشستهبودوبدنشرالیفوصابونمی

مییک حس قصهدفه توی خفتوی مثل چیزی کند

اشنساءچوبدستیبیگلحاجبی
درمیانسنگ کندوباهافرومیرا

نشیندزحمترویتختهسنگیمی
هایوسرشرابهنشانهتأییدحرف

 دهد.مردجوانتکانمی
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ایننجانشمی بارها و بارها بدنش. روی راافتد قصه ن

ننجانشبرایشتعریفکردهبودوهمیشهاینقدرشیرینو

آخرشراداشتنیتعریفمیدوست لذتتا با او که کرد

داد.برایشگفتهبود:گوشمی

قدیم» تویآن بوده حامله مادرشرا یکشبکه ها

کندیکدفهاحساسمیدستکنخوابیدهبودند.کهیک

فتدرویشکمش.هرچیاآدمخیلیسنگینوچاقیمی

می پا میدستو جیغ و نمیزند صدایشباال آید.کشد

شود.حتیکنیزیهمکهکنارشخوابیدهبودمتوجهنمی

ننجانشگفتهبودبینیخفتوگلیاست.اگربتوانیآنرا

نشدنبینی ترسکنده جایبگیریاز راگنجاشحتماً

«دهد.نشانتمی

خزان توی خفتوی این کهاما نبود سنگین اینقدر ه

بینیگل بتواند جاینسا و بگیرد را اش

یکسنگینی بدهد. نشان او به را گنج

سنگینی مثل داشت. دلنشینی خاصو

دلچسببود. و دلنشین صبح خوابدم

را دریچهسرش به و آورد باالیباال ی

دیواررسید.دوتاچشمسیاهدوختهشده

چشمبودندبهچشم وخستههایهایش. ایکهبهرمیده

میقوچ برگشته، چرا از تازه بههای نگاهی مانستند.

بندمی آوردومانعازسنگینیهمانخفتو،کهزبانشرا

شد.شایدآرامشوخواهشنگاهپسربودجیغودادشمی

مسخمی را نبودوحصارکشیکهاو نگاهیکههیز کرد.

رویچشم بود بازیدرشده هیز بهنمیهایشو و آورد

رفت.جاییدیگرنمی

پایین خزونه، توی دزدکی نگاه آن از بعد چندباری

ولیاسماعیل بودند. دیده را همدیگر میاندره دامنهو

زلمی فقطمثلیکبز و بهگلهمیشهساکتبود زد

نمی کالم و چیزینساء اینقدر گلگفت. نساءنگفتکه

بونتچسبیدهبهسقحرصشدرآمدوگفت:بمیریکهز

دهنت.دوستمداری؟

گوش توی تا که مثلاسماعیل بود شده هایشسرخ

خنده دختر و انداخته پایین سرشرا فقط بز یهمان

ینخودیکردهبودواسماعیلگلهراهیکردهوازدامنه

کوهباالرفتهبود.

***

این» نمیببینعزیزم اآلنهشتجوریکه ما سالهشه

بهونهازدواج یه دفه هر بچهکردیم برای نشدنای دار

بهونه حاالهمکه تاآوردی. تبهمنخوردناندامتهآخه

«فهمی؟خواد.میکیبایدصبرکنیممندلمبچهمی

هایهمسرشرویمبلپایشراتوجهبهحرفهلمابی

شبکه و بود پایشانداخته یکی آن تندروی تند را ها

کرد.عوضمی

وروخداشروعنکنبذاریهشبآرامشداشتهسامت»

 «باشیم.

رسیمخانمحوصلهندارن.بایدبلههروقتبهاینجامی»

 «بحثروببندمچیزینگم...

کرددادوزیرلبغرولندمیمردهنوزداشتادامهمی

کهزنبلندشد.بهسمتتوالترفتودرراتقریباًمحکم

بست.

***

 که بود ساعتی باالچند کوه دل در

درمی سرشان پشت خورشید رفتند.

پایین داشت کوه دو شکاف میان

گلمی و سام روییکتختهرفت. نساء

ینوررویسنگنشستندوبهباقیمانده

هایدرهنگاهکردند.هاودرختبوته

آنروزهمآفتابداشتدرستدرمیانهمینشکاف

یکوه،اشدردامنهرفتکهاسماعیلباگلهکوهپایینمی

پیچید.هایبزهاتویکوهمیآمد.زنگولهمارپیچپایینمی

نساءدستشرابرایاسماعیلتکاندادواوبهسرعتگل

به گله بهمرسیدند. وسطدره دنبالچوپانشپایینآمد.

یآبیبهسرعتخودشرابهمیاندرهرساندوازباریکه

نساءلسیرنوشیدند.گلگذشت.یکدکهازوسطدرهمی

اینانونساءلقمهواسماعیلزیردرختگزنشستند.گل

هایپیراهنبلندوگلوگشادشدرپنیرازداخلجیب

ییککفآوردوبهاوداد.اسماعیللقمهراکهبهقاعده

دخترخندیدوپسر دستبودبهچشمبهمزدنیبلعید.

دهقیلوقالشاندهراهایهایشبازقرمزشد.کالغگوش

گل اشرویصورتشکشآمدونساءخندهبرداشتهبود.

محوشدروبهاسماعیلکردوگفت:

بوآتمنوبرابراربزرگیتنشونکرده.آخرههفتههم»

حنابندونه.بایدیهکاریکنی.بهبرارتبگیبهبواتبگی.

نمی کنه. درمیونی پا بخوای ننت وقتتاز خالصه دونم

«تنگه.بایدبجنبی.

صورتشاز افتاد. سرفه به گلویششکستو در نون

هایشراپرازآبکردقرمزیبهسیاهیرفت.دخترمشت

نفس شد، باز که گلویش راه ریخت. پسر حلق در و

شانایبیخگوشیکیکشیده
حسابخوابندمی هم بقیه و

می دستشان وکار آید
 دهند.عروسکشراپسمی
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رنگشهنوز ولی آمد. جا حالشکمی و کشید عمیقی

دل ابروهایشرگخوابشدل شمشیر کنار و بود سیاه

می هایشآوردودستچیزیتویصورتشفشارمیکرد.

رامی دیالقش و الغر بدن دستیش چوب با لرزیدند.

زحمتبلندکردوگلهراهیکرد.قلوهسنگیرامحکمبه

خواستبزیرابنداییزدکهتویدامنهمیبهپهلوینری

گل پشتشبپرد. به و همینکند بهنساء و نشست طور

دوخ چشم قطرهغروبخورشید هایدرشتاشکازت.

چشم گونهکنار چال کنار از و اشهایسبزشغلطیدند

چکیدندداخلآبوازوسطدرهپایینرفتند.

***

جیب داخل از خالو محمد داد

میجلیقه برایاشیکلنگدر و آورد

سنگ تخته یک روی شهری بانوی

مودبانهمی رفتار از زن پیرمرداندازد. ی

بزرگی میمیاحساس خاص غروری با وکند. نشیند

کولهآیینه از میپشتیاشرا صورتاشبیرون به و آورد

هایاستخوانیکند،کهآفتابرویگونهسفیدشنگاهمی

وسربینیعقابیشراسرخکردهاست.دستکشسفیدش

می در ناخنرا و کشیدهآورد راهای چشماش هایزیر

می درشتش و عشوسیاه با غمزهکشد. و دختریه ی

گوید:چهاردهسالهروبهپیرمردمی

حاجآقااینضدآفتابرودویستوپنجاههزارتومان»

بدردکهنمی اماچهفایدهاصالً نگاهکنپولدادم. خوره.

«تمامصورتمسوخته.

می زن صورت روی را نگاهش کامالًپیرمرد اندازد.

راکنارچینوکند.صافیوشادابیپوستشبراندازشمی

میچروک زنش جوانیهای یاد میگذارد. کهشان افتد

سینه در نفسرا بود. زدنیگذشته برهم اشنگهچشم

میمی سبیلسفیدشباد ریشو و بادارد بعد و شوند

سبیل وسط زردی میان از میشدت فوت شوندهایش

بیرون.

هایظریفشکرمضدآفتابراکهباانگشتزندرحالی

گوید:مالدروبهپیرمردمیرویصورتشمی

کشی.نکنهیادعشقوعاشقیاتونچیهحاجآقاآهمی»

 «باحاجخانمافتادین؟

شوعروسی» تا ما بیده. عاشقیکجا نهدخترعشقو

چشممونورهمنیفتاد.ننمگفتزنخوبیه.یکمچموش

هستولیکاریه.مایمرفتیماستوندیمش.ماکهمثهشما

شاپ کافو هم با عاروسی از قبل هزاربار نیسیم شهریا

بخوریموهزارجورقرواتفارروسیبیاریم.هرکیننمون

 «گرفتیمش.گفتبایسمیمی

هایصداییکرکرزنرفتهبودباالوپیرمردکهخنده

بیشترمزهمی بود، پراندوپرحرفیزنسرشوقشآورده

کرد.می

را آفتاب ضد کرم بینیهلما باروی مالید اشبیشتر

اشکشیداشچندباردوربینیعقابیهایکشیدهانگشت

وروبهپیرمردگفت:

«کنی؟حاجآقایهکاریبراممی»

 «جونبخواهدختر.»

شهیهکاریبکنیشوهرمازخیرمی»

 «اینچشمهبگذرهبرگردیمروستا؟

 «چکارکنم؟»

نمی» شبمثالًدونم اونجا هاشبگی

 «خطرناکهببردارهپلنگداره.

کمگرفتیدختر،بهمنببر!!پلنگ!!!!ماروپاکدست»

بوآمیهمشتیورتوکلهیهگوییمی گندادممدخالو.

سقطمیمی جا در توزد از منم چیخیالکردی. شد.

«کمرهمونافتادم.

گمدونمشماخیلیقویهستیدادمحمدجان،میمی»

یهچیزیبگوکهاینشوهرمازخیررفتنطورالکیهمین

ازشب ترسمدلمهایاینجامیبهچشمهبگذره.منواقعاً

 «خوادامشبروتوکوهبخوابم.نمی

ذهنم» تو ور چیز یه بلکم کنم فکر یکم بل صبری

 «اومد.

پایشکهخواب پیرمردبلندشدکهبهسمتباالبرود.

ویحالتپایپیرمردرفتهبود،کمیلنگزد.نگاههلمار

یشمالدرخشید.خیرهماندومثلستاره

***

سامرویکاناپهدرسایهروشنغروبنشستهبودوبه

میپنجره نگاه بود باز کمی که اتاق پردهی به باد کرد.

می شکم بهکمی و ماند پرده شکم روی نگاهش داد.

اخانمشمانبایدمدتطوالنیب»هایدکترفکرکرد.حرف

می جلوگیری بارداری از قرص بهخوردن ازکرد. غیر

خودشمی برای که بهعوارضی باشد.تواند داشته همراه

آخرعمرهمدیگربچه پرده«دارنشود.امکانشهستتا

رویبرگکمیعقبمی بیرون نور باقیمانده و ورود ها

افتد.هایمصنوعیدرختگیالسکنارتلویزیونمیمیوه

کاش»کند.گرداندوبهدرختنگاهمیرابرمیمردسرش

بایدحداکثردوسالموافقتنکردهبودمومی گفتمنهما

روی را آفتاب ضد کرم هلما
بابینی مالید بیشتر اش

کشیدهانگشت چندهای اش
 اشکشید.باردوربینیعقابی
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بچه ایندیگه منکه خاکبرسر بشیم. بیدار عرضمقدر

ًچرابایدبهاصالًکهنتونستمبهشبگمنه.تقصیرهخودمه

بچهحرفشگوشمی اگر حاال کنم.دادم نشیمچکار دار

بهشگفتمبابامناندامبهمخوردتمدوستدارم.چقدر

المصبمرغخانمیهپا چاقمبشیبازمدوستتدارماما

«شه.داره.حرفحسابحالیشنمی

***

بود. کرده پر را دره دادشتمام و جیغ صدای هلما

نساءنشستهوپایشراگذاشتهبودرویدستشبیگلبی

ایشپیچخوردهیاوسعیداشتبالمسکردنشبفهمدپ

داد.هنوزدستپیرزنبهدررفتهاست.امامگراجازهمی

می جیغی چنان بود. راپایشنرسیده ترسهمه که زد

مشترکبرمی زندگی سال چند از بعد سام داشت.

دانست،زنشعادتداردبیشازحدغلوکند.امابرایمی

محکم دستشرا و کنارشنشست نشود ناراحت اینکه

شرد.پیرمردسیگاریگیراندودودکرد.روبهمردگفت:ف

پاشنمی» این زنتبا ورگردیم باید نشده شو تونهتا

 «بیاد.

یادش کالً براییکلحظه اینجمله شنیدن با هلما

به آرام خیلیعادیو است. پایشپیچخورده رفتکه

جوشیدصورتشوهرشنگاهکردکهزیرپوستشخونمی

می گلخواسو شود. منفجر اگرت کرد، پیشنهاد نساء

کنارچشمهبرودوبخواهدمی تواندخودشبهتنهاییتا

توانندزنشرابهدهببرندودواودرمانشکنندمیهاآن

تااوصبحبرگردد.

هایپیرمردآلزایمریاولدهدرذهنشتکرارسامحرف

پیرمردخواستمثلشدهبود.باالبرمیاپایین؟دلشمی

هیچ دیگر نفهمد، بگیرد. غلوآلزایمر درد نه نفهمد. چیز

یهمسرشراونهآرزویعقیمرسیدنبهچشمهرا.شده

چیزببندوزنشهایشرارویهمهخواستچشمدلشمی

به بودهاآنرا مردانگیبهدور از اما باالبرود. بسپاردو

بی پس کند. رها تنها را کردزنش قبول کهمعطلی

به و کرد کول را زن افتادند.برگردند. راه پایین سمت

■ آفتابخیلیوقتبودکهغروبکردهبود.
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 «سونات نفرت» داستان 
«مائدهمرتضوی»نویسنده

 

کنار را خاکرویقبرها که ارواحرفتگر صدایجارو

میخمی فرورفتن صدای با درزدند بلند فلزی های

آمیختهبودوآغازیکروزدیگررادرهمبیهایچوتابوت

می اعالم متروکه گورستان جرأتدر کسی کمتر کرد.

ارواحمی اما بسپارد. خاک به اینجا را عزیزش کرد

سرگردانگورستانمتروکهآنچنانسرگرمکندنگورهای

تابوت ساختن و قرارخالی که گویی بودند، چوبی های

وند.استتمامشهراینجامدفونش

استخوانی صورت روی بلندشرا سیاه موهای اشباد

می بود.شالق شده مچاله سرما از نحیفش اندام زد.

داد،رارویزمینهلمیهاآنهاییکهبادخشبرگخش

نواختندهاوضجهمویهزنسوناتنفرتمیقارقارکالغ

به بود. شده خم خالی قبر روی کمر تا زن انگار.

اشماندهبودوخیالاشکیازآخرینضجههایشنمچشم

افتادننداشتانگار.

عزیزشرا مزار رفتگر روح گرفتتا فاصله قبر از زن

کنارقبربهدررفتهخاکروبیکند.روینیمکتچوبیزوار

اش«عشق»تماشایگورستاننشست.یکسالیازمرگ

عادتمی سرگردان ارواح این دیدن به دیگر و گذشت

ب بیکرده چشمان گرفته، خاک صورت و وود فروغ

نمینفس دیگر سردشان همهای ابتدا از ترساندش.

می نیست. معمولی گورستان یک اینجا بهاصالًدانست

امید به بود، دفنکرده اینجا را همینخاطرعشقخود

باقیبازگشتروح نیز روحعشقاو بهاینامیدکه، اش.

یارواحگورستانمتروکههبماند،سرگردانشود.مثلهم

کهبیندودنیامعلقماندهبودند.

همیشگی تفکرات غرق نسیمیزن وزش که بود اش

گذشت. کنارش از آهسته نسیم پراندش. جا از خنک

انتهایموهایشرابهبازیگرفتودامنسیاهشراتازانو

باالبردوکنارشروینیمکتچوبیآرامگرفت.زنهنوز

و رفت به خالی»آمد کالبد همیشه« بود. نکرده عادت

یکغافلگیرشمی مانندکرد، دیگر بار همچوننسیم، بار

حتییک بهبادیسرد، صورتیبار ابر رنگیدرآمدهشکل

نوریدرمیانگورستانمتروکهقرمزکمبودومانندچراغ

نورافشانیکردهبود.





 به خالی»زن کالبد ر« خنکی نسیم کرد. ویسالم

صورتشپاشید.زنصحبتکردنباکالبدخالیرادوست

میانآن غمداشت. تأتر و روحسرگردان انگیزیکههمه

گورستانبه در روز میهر کالبدرویصحنه وجود رفت،

بود. زیاد او مورد در سخن و حرف بود. غنیمت خالی

می ارواح اعضایبعضی و بوده پاسی و آس آدم گفتند

آدم را دزدیدهبدنش دیگر اذعانهای دیگر برخی و اند

آدممی به را خودشهمه که ذلیلکردند و علیل های

۱بخشیده.

روح، و داد انعامشرا زن زد. جارو را قبر روحرفتگر

تویجیبکتوصله چپاند پورهاسکناسرا پاره اش.دار

زنهایظریفزنبازیمینسیمخنکیرویدست کرد.

تاهایشباالآمدنسیمازرویدستهایشرابست.چشم

همچون را زن گردن دور زن. سپید گردن روی

آمد،شال قلقلکش زن پوشاند. سرد اما لطیف گردنی

نوازش دوستخندید. را خالی کالبد بیگاه و گاه های

نسیم اما بود متنفر سرما از که وجودی با هایداشت.

خاصیپاشیدحساشمیخنکیکهکالبدخالیرویتن

می او تهبه همان شاید کهماندهبخشید. بود زندگی ی

کردهنوزدرکالبدشجریانداشت.واینکهزن،حسمی

کالبدخالیاورادوستدارد.

گذشت،میاش«عشق»دراینیکسالیکهازمرگ

«کالبدتهی»بخشیدهمینکهبهاوآرامشمیتنهاچیزی

چهمی اینبازمیاششداگرروحعشقبود. در گشتو

کردوعشقازنوبرایشآغازکالبدتهیعاشقحلولمی

گردید؟!می

همهروحسرگردانخاطرزنرسید.اینبهناگاهفکریبه

گشت.اگرهرروحهدفمیمصرفدراینگورستانبیبی

 این به را وجودش از کوچکی پاره تهی»تنها «کالبد

یمی صاحب دیگر بار زن بخشید، عشق»ک شد.می«

عشقیزندهوپرشور.

خواسته گذاشت.زن میان در تهی کالبد با را اش

هایزنبهسرخیگراییدهبود.معلومنبودازسرمایگونه

                                                           
۱
ازمهدیرضایی«مرداسکلتی»داستاناشارهبه 
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گورستاناستکهچنگال بیسوزنده رحمانهدرهایشرا

تراشید،یاازهارامیکردواستخوانپوستآدمیفرومی

ت.اششرمداشبیانخواسته

برایمدتیهیچنسیمخنکیازکالبدخالیبرنخاست.

ایسرزنخمشدورویگردنشافتاد.ازدورمانندپرتره

یأسنقش قلموی با که بود غم شباز باشند. اشزده

کمازراهرسیدوسنگینیسیاهیغلیظشرابردوشکم

ستاره انداخت. متروکه گورستان موذیانهآسمان ها

ایدوبارهوزیدنگرفتهدوبادسردسوزندهزدنچشمکمی

بود.

هایسرگردانبنابهرسمهرشامگاهازچهارسویروح

شدندودورآتشیکهروحرفتگرپیرگورستانپدیدارمی

آمدند.زنبهافروختگردهممییگورستانبرمیمیانه

ناگاهحرارتینامعمولراکنارخوداحساسکرد.سرشرا

البدخالیچرخاندوناخودآگاهبرخاستوچندسمتکبه

به خالی کالبد گرفت. فاصله نیمکت از ابرقدمی شکل

کم چراغ انگار بود. درآمده رنگی رنگیصورتی قرمز نور

درونشافروختهباشند.کالبدازنیمکتچوبیزواردررفته

می تلوتلو رفتن. راه به کرد شروع و خورد،برخاست

می بچرخد اینخواست نورانی کالبد آنانگار. سوسو

شد.نوردرونشقرمزقرمزترمیرفتوهرلحظهروشنمی

بوددیگر.ارواحسرگردانگرداوجمعشدندوزلزدندبه

رقصعجیبکالبدنورانیدرمیانگورستانمتروکه.

کالبدخستهشدورویزمینافتاد.درونشهمچنانبر

روحخواستتافروختهبودومی ابدگداختهبماندانگار. ا

کمابیشحرف که پیر شنیدهرفتگر کالبد با را هایزن

فراخوان کرد. بازگو برایارواحسرگردان را داستان بود،

گورستانمتروکه زندگیبهکالبدخالیمثلباددر اهدا

پیچید.

نخستینروحداوطلب،روحزنیبودباچشمانیهمیشه

یکهازدوریفرزندخردسالشهایخیس.خیسازاشک

بیمی مرگمادر کودکاز میریخت. ازتابی زن و کرد

قراریکودکشبهناچاربیندودنیامعلقماندهبود.امابی

چشم این دلش دیگر را اشکبار دلشخواستینمهای .

برسد.خواستیم آرامش بیزنبه خیس چشمهای

ازصورتخاک کرداشگرفتهفروغشرا وبهکالبدجدا

باردراینیکخالیهدیهداد.کالبدخالیبراینخستین

دلباخته که را زنی چهره کرد.سال مشاهده بود اش

بیچشم روحهای صیقلفروغ که سیاهی زغال مانند

بخوردهمچوندوقطعهالماسدرکالبدخالیدرخشیدن

هقرارکهاکنوندوحفرهتاریکوسیاگرفتند.روحمادربی

درصورتخودداشت،کورمالکورمالبهمیانگورستان

اشبرایهمیشهآرمید.رفتودرگورخالی

ییکقاتلبود.قاتلیکهازشدهروحبعدی،روحنفرین

هاهایقربانیانخودکهمدتپژواکصدایآخرینالتماس

گوش در میبود هایش آمده ستوه به روحبودپیچید .

رابهکالبدبخشیدبهاینامیدکههایشنفرینشدهگوش

میانهگورستانکه به و باشند نیوشاینجواهایعاشقانه

انتهابود،بازگشت.آوروبیاینکآبستنسکوتیرعب

 وسرگردانارواح دیگریداوطلبشدند یکیپساز ،

جانبخشیدند.ایازروحخودرابهکالبدنیمههریکپاره

اتحفهدادتادوبارهدرکالبدیهایشر،دستنوازندهروح

آهنگ زیباترین روحدیگر و بنوازند را عاشقانه های

دوبارهرقصنده پاهایش داشت دوست که مردی ی

تجربه رقصیدندردنیایحقیقیولوبامعشوقیدیگررا

،پاهایشرابهکالبدبخشید.زنسرمستازخوشیکنند

یمکتچوبیبهنامتناهیکهبراوچیرهگشتهبودروین

تماشایضیافتتولدعشقنشست.

 آفرینش اتمام به شیفته»چیزی جان بود.« نمانده

 گوشهکنارگورستانپدیدار فوجفوجاز ،شدندیمارواح،

ایازوجودخوددردست.هریکباپاره

 روح اهداکنندهآخرین باهیمنتهاالاز آمد. گورستان

کال و دوشانداخته بر که سرششنلیسیاه بر هیکه

در که سفید مغزی دستش یک در بود. فکنده سایه

رسیدودردستنظرمیفامبهسیاهیغلیظگورستاننقره

با سیاهپوش روح داشت. سرخ و تپنده قلبی دیگرش

بود قرار مردیکه پیکر در مغزشرا قلبو دستخود

،نهاد.شودعاشق

نفسیعمیقکشید بودعاشقشود، قرار بامردیکه .

اش،نبضحیاتدررگوپیسرخهایقلباولینطپش

سمتجریانیافتوبهپوستشرنگزندگیدوید.مردبه

ونوازشهایسردزنراگرفت،دسترفتنیمکتچوبی

کرد.نماشکیبهچشمانسیاهوپرفروغزننشستهبود

وخیالافتادننداشتانگار.

زنراتنگآغوشمرد،مردیکهقراربودعاشقبشود،

خودفشرد.آغوشیامنوگرم.مرد،جوششیپرحرارترا

می حس خود تنگدرون را زن بیشتر چه هر کرد.

شد.انگارفشرد،اینغلیاناحساسبیشترمیآغوششمی

در سوزاننده و داغ مایعی از عظیمی سیل عوضخون،

شدترمیهایشجاریگشتهبود.بدنشرفتهرفتهداغرگ
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 پیو رگو میحسیغریبدر بود؟اشموج عشق زد.

سوزاندش.عشقاینعشقبودکهاینچنینازدرونمی

چنینغریبووحشیوسرکشوسوزانندهاست؟!

خودش از زنرا عاشقشود، بود قرار مردیکه مرد،

چشم با و کرد سیاهیغلیظگورستانجدا در که هایی

زنچشمدوخت.درخشیدندبهصورتهمچونالماسمی

سوزنده سرد موهایباد باد بود. گرفته وزیدن دوباره ای

زدواششالقمیبلندوسیاهزنرارویصورتاستخوانی

ازچشمانپرفروغزنچیزیمثلسوزندرخاطرمردفرو

سوزنمی چشمرفت. از بیها زن شلیکهایسیاه محابا

میمی را مرد ذهن و فکر و شدند مرد،خراشیدند.

دردست قدیمی حسی گرفت. دیگر بار را زن های

از نشان اما نبود او مال که حسی شد. زنده وجودش

هایدورداشتواکنوندراومستولیشدهبود.روحسال

آن به و بود ایستاده بود. آنجا هنوز نگاهسیاهپوش دو

نزدیکمی دررفتهکرد. روینیمکتچوبیزوار تررفتو

راازسرانداختوخیرهشدبهزن.نشست.کالهش

سال نخستشناخت. نگاه در هازنروحسیاهپوشرا

روح دوستشنداشت. هرگز زن اما بود او دلباخته قبل

هاییکردباچشمسیاهپوشهمچنانخیرهبهزننگاهمی

بود قرار که مردی مرد، بدن احساس. از عاری و مات

بارکهنگاهشبهزنسوخت.هرعاشقشود،ازحرارتمی

بیمی افتاد، چیزیغریبمثل روحشراسوهاناختیار ،

گرفتند.خراشید.خاطراتیمبهمدرذهنمردشکلمیمی

کابوس خندهخاطراتی از وار مردی با زن ،بهیغرهای

نهخوداو،اویی«او»هایزنبهاعتناییهاییازبیکابوس

م مرد، بود. کالبدشحلولکرده بودکهدر ردیکهقرار

عاشقشود،زلزدبهروحسیاهپوشبعدبهزن.خاطرات

نظمیخاصدرذهنشبهدرذهنشواضح با ترشدندو

ردیفکنارهمنشستند.زندستدردستمردیغریبه

می خندهدور صدای بهشد. دور از بلندش گوشهای

دستمی در هنوز دستش و مردرسید بود؛ مرد های

یخیابانماتومبهوتبرجایماندهگوشه«او»غریبه.

کردکهچطورخرامانیعشقینگاهمیماندهبودوبهته

شود؛برایجدامی«او»شودوازرود،دورمیخرامانمی

زوار چوبی نیمکت یک روی نشست، مستاصل همیشه.

پیاده کنار میدررفته سردی باد سرمارو. و وزید

بیچنگال میرحماهایشرا فرو آدمی پوست در کرد.نه

بر سنگینیسیاهیغلیظشرا و بود رسیده راه شباز

ستاره بود. انداخته آسمان چشمکدوش موذیانه ها

باچشمانسیاهپرفروغشبهچاقوییکه«او»زدندومی

دردستداشتخیرهگشتهبود.

مرد،مردیکهقراربودعاشقشود،ازنگاهکردنبهزن

داش میهراس دقیق زن چهره به که هربار شد،ت.

گزنده و تلخ میخاطرات پدیدار ذهنش در شدندای

بودندنهاو.«او»خاطراتیکهمال

هایمردکشیدبیرون.اندامهایشراازدستزندست

نبود. معلوم ترس، از یا بود مچالهشده سرما نحیفشاز

زنجرأتنگریستنبهروحسیاهپوشراهمنداشت.سر

ایازغمخمشدورویگردنشافتاد.ازدورمانندپرتره

اشزدهباشند.بودکهباقلموییأسنقش

خاطراتبایدکاملمیمردچاره شدندبایداینداشت.

می آگاه بود سیاهپوشآمده روح سر بر آنچه گردید.از

جایی تا باالآوردو گرفتوسرشرا کهمردچانهزنرا

هعمقچشمانسیاهزننفوذکرد.توانستبمی

چاقویتویدستش با هنوز بود عاشقزن مردیکه

لبهبازیمی نقرهکرد. غلیظشبی سیاهی در چاقو فام

میانمی را چاقو تیره و زمخت دسته مرد درخشید.

ایاشفروبرد.قلبتپندهسرخمتالشیشدوفوارهسینه

اشبیرونزد.گلگونازمیانسینه

هایشرامردیکهقراربودعاشقزنشود،دستمرد،

دورگردنزنحلقهکرد.مثلشالگردنیلطیفواینبار

سوزنده حرارت از داغ و گرم راگرم، مرد وجود که ای

دستمی فشار از زن دستگداخت. فشار نالید. برها ها

می ظریفشبیشتر نالهگردن و دستشد بلندتر. هایها

خفهکنددورمردمانندماری کهبخواهدطعمهخودرا

بودوزنضجهمی مارحلقهراگردنزنچنبرهزده زد.

ترکرد.زنچندقدمبهعقبرفتپشتسرشگوریتنگ

رارویزمینهاآنهاییکهبادخشبرگخالیبود.خش

هاوضجهمویهزن،سوناتنفرتداد،قارقارکالغهلمی

آخرمی انگار. زوزهنواختند همانند ناله گلویشین از ای

ازدور خارجشدوسرزنخمشدورویگردنشافتاد.

قلموییأسنقشمانندپرتره اشزدهایازغمبودکهبا

بود. شده خم خالی قبر روی کمر تا زن باشند.

فروغ.بادموهایسیاهبلندشراهایشبازبودندوبیچشم

استخوانی صورت میروی شالق گوراش درون زن زد.

به بود. شده مچاله سرما از نحیفش اندام غلتید. خالی

اشماندهبودهایسیاهشنماشکیازآخرینضجهچشم

 ■ وخیالافتادننداشتانگار.
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«در قلب رویا» کوتاه داستان 
«زادهحسینعوض»نویسنده



روشناییبهراتاریکیهواگویاشدن،صبحوجودبا

دادیمیحترج وبودحاکمسوزاستخوانوسردسرمای.

.خشکیدهولختحیاطدرختانِتنِ

آنسرِپیوستهرفت،ورمیقرمزشبیکِخودکارِباعلی

یکولهبهخیرهچشمانشوانداختیمجاوآوردیمدررا

.بوددارگلیهاکفشوقرمزِخونی

وختهدعکسقابدرونایفیروزهچشمانِبهمادرنگاه

فروشیهاگونهبرغمآوارِگاهیازهروبودشده

.ختیریم

سیگارِبهمتوالییهازدنپُکباپدر

آلودترمهراهوافیلتردارش،مخصوصِ

گیرگلویشدرایگلولهییگو.کردیم

وآوردیمبندرانفسشبود؛کرده

وجوداینبا.ساختیمپریدهرارنگش

جانِبهایتازیانهباقدیمیاپِتتاپآوایهمانهمباز

.بودافتادهافکارش

دلتنگیترس،اضطراب،.دیلرزیمپدربدنِستونِچهار

اوفعلیشرایطبهراهاآنشدیمکهبودندییهاعبارت...و

چشمانِ.»بودبندکسیجانِبهجانشکهانگار.کردقالب

باشنداللاگرحتیزنندیمحرفخوبآشفته این.«

قابلوضوحبهپدرآنچشمانِدرروزآنفلسفییجمله

.بودترسیموتعبیر

***

...قبلروزسه

برآورده،سرطرفکدامازروزیستارهنبودمعلوم

تاریکوزدهیخصبحِبود؛حدازبیشاشیمهربان

ساعاتیبرایشبتاکردیمذوبخوددررازمستان

.ندککمشهرآنسرِازرااشهیسا

»گفتکاظمآقا زودتربایدنداری؟امریخانومحاج:

.«ریختهسرمونکارخیلیامروزبرم،

»گفتخانممریم توش«نَه»بدیقولبایدولی...چرا:

!«نیاری

!«بربیام؟پسشازاگهالبته»ـ

.«کریمهخداتخت،خیالتنه،»ـ

بگیخواینمی!خانومحاجرسوندیلبمبهجونمو»ـ

«چیه؟ماجرا

کنمایخیریهِوقفجواهراتموکردمنذرآقاحاج»ـ

ماروزیبشهگرهیهگشودنشایددارشی،عهدهشماکه

.«خداطرفاز

اوشادیقیاسِ.دیگنجینمخودپوستِدرروزآنرویا

بیداربرایامروزاوبود؛بیهودهبسکاریقبلشروزهایبا

ومادریاهسقلمهبهصبحشعسلیِخوابازشدن

حالدرنفسیکظهرخودِتا.نداشتنیازپدریهانوازش

نه،راقلبشبود،اسرارشدیواریچهارکردنآماده

.گویممیراآفتابشبهرویانهیآش

.گذردیمچهاشخانهباالدرنبودمعلوم

ظرفیکشکستنصدایناگهان

همشایدوگلدانبهشبیهآمد؛سفالین

کاغذیوایسکّهیهاولپازپرقلّکِ

استقاللِخواستیماحتماالًکه

.بکشددیگرانرخبهرااشیماد

رویقدمآوریحیرتشوقوشورباروزآنظهرِرویا

.برودمدرسهبهتاگذاشتیمبرفسپیدِونرمپرهای

آباودلِدررااضطرابیخِکهفراوانسوزباییهابرف

کردیم راهمیشگیلقِوتقروزآنساعتیهاعقربه.

زمانشنییهاتپّهسراشیبیدرسرعتباونداشتند

.دندیدویم

بهنازنینشدیمزدهتفریحِزنگکهاینمحضِبه

؛کردیمگریهسیردلِیکودیخزیمکالسازایگوشه

بوداشنداشتهمادرِآغوشِحکماًدنجکُنجِآننازنینبرای

»سیدپروشدکنجکاورویا !«؟یکنیمگریههمشچرا:

:گفتلرزانییهالبباوبرداشتمیزرویازسرنازنین

بهجونمفته،امیکارازدارهقلبش...بیمارهبابام...بابام»

آغوشدرراخودکهبودنکردهتمامحرفش.«بندهجونش

انداخترویا یکتنهاکهکردیمرافکرشکسیچه.

نفردویهاتفاوتبرچنیناینسنگینوسادهیجمله

افکندسایه اشترجمهکهکردداریمعناسکوترویا.

.دیرسینمنظربهآسانهمچندان

ایناصلیدلیلِروزآندرمدرسهبهنازنیننیامدنِ

.بودرویادرخاطرهتجدید

.شدیمترترسناکوسیاهلحظههرآسمانیچهره

راآنانیخانهسهمگینیشِغرّناگهان.رسیدخانهبهعلی

بهمتوالییهازدنپُکباپدر
هوافیلتردارش،مخصوصِسیگارِ

گوکردیمآلودترمهرا یی.
 بود.کردهگیرلویشگدرایگلوله
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لرزاندخودبه پریدرنگشزودخانهبرقِفیوزِ. کاظمآقا.

خانهبهکردیمچکهپایششستِتاسرنوکِازآبکه

رسید شدفرماحکمعمیقیتاریکیوسکوت. شب،آن.

همگیسکوت،همچنینوساعتیهاعقربهتاریکی،

.بودندابهامآبستنِ

«کجایی؟...بابارویایِ...باباعزیزِ»:زدصداکاظمآقا

»دادجوابخانممریم سالمهنوز،ستمدرسهحتماً:

«آقاحاجنباشیخسته

کهدادیمگواهیمادرپیشانیبرافتادهسپیدتارچند

.استکردهردراپنجاهعددعمرجدولدراو

»گفتکاظمآقا حواستخانومممنون،سالم،علیکِ:

وبارید«فراوونگُهرهایبابارونودبا»بازمکجاست؟

بیرونهمماجاکفشیمعمولطبقِ

دارهتشریف عصرپنجِمدرسهدرضمن،!

.«میشهتعطیل

کالسبراشونشایدخب:»گفتعلی

.«باشنگذاشتهبرنامهفوقِ

مچیساعتبهایشفیروزهچشمانباکهحالیدرپدر

یکیوستبیبعدِجونپسر:»گفتکردیمنگاهچپچپ

آسیاباونبعدکنیسالماوّلنگرفتییادهنوزسالدو

بچرخونی؟رومرکزیت مهندسیدانشجویتوناسالمتی!

!«مملکتیاین

.«قوّتخدابابا،حاجنبودحواسمببخشید:»گفتعلی

گوشچهارقابِسرباالییِدرباراینساعتیهاعقربه

.نبودرویاازبریخهیچ.بادوبرقکهچنانآنتاختندیم

وشدلبریزصبرشکاظمآقاهشت،ساعتِشبآن

.چرکیندلسیاهِیابرهاازپوشیدهآسمانِصبرِهمچنین

رابودرسیدهفکرشبهکههرجاییشب،ازپاسیتاپدر

گشت درآسمانیهااشکبارویاکهماندیماینمثل.

باشدفرورفتهزمین گم،درسروکالفهپدرسرانجام.

تاپیانهیوحشصدای.برگشتخانهبهدرازترپاازدست

.دیخراشیمرااومغزمدامتاپ،

تلفنناگهانبود؛فرماحکمخانهفضایبرسکوت

بیمارستانازسالماَلوشکست،همدرراخانهسکوت

رمیگیمتماسشریعتی کاظممستوفی؟آقایمنزل»:

«مستوفی؟

.«بفرمایید.هستمخودم:»دادجوابکاظمآقا

»گفتپرستار .برسونیدخودتونوترسریعهرچهلطفاً:

.«شدهبستریجااینشمادختر

»کردیمزمزمهلبزیرمکررپدر الحوائج،بابیا:

.«کنخیرشبهخودت

غم،وخوندرد،بویبیمارستان؛بهورودمحضِبه

درلیعومادرپدر،.کردیمترسیمشانبرایرابیممثلّثِ

بهکهکبودشصورتسنگینیزیررویاتختِکنار

رویای.شکستندبود،وصلمتفاوتیورنگینیهالنگیش

خوابیبابودآرمیدهآرام،بستریدرجوشوجنبپر

.تختوعمیق

»گفتپدر بالییچهبگودامنت،بهدستمدکترجان:

«اومده؟دخترمسرِ

»دادجوابدرنگکمیبادکتر شمادخترنهمتأسفا:

.«شدهمغزیمرگدچار

جوابدربریدهبریدهصدایبامادر

!چی؟یعنی!آخه؟چطور:»گفتدکتر

یهدکترآقای!میکنه؟بهترحالشوچی

مرگدقدارمخدابهخب،بگوچیزی

!«میشم

مستوفی،خانومِ:»گفتوانداختپایینرانگاهشدکتر

.ماستیهمهنهاییمقصدِرفتهشمادخترکهجایی

.«بدهصبرشمابهخداانشااهلل

اندوه،کوهزیروشدندحسبیوسستمادرزانوان

خمیدهولرزان تختکنارآرامیبهمبهوتوماتمادر.

وشدسرازیرمادرشوعلیچشمانازاشک.زدزانورویا

یخانوادهآنیدهندهآرامشستونِهمچنانپدراما

ازپیشآرامشآرامش،آنهمیدشاوبوددیدهاندوه

بودطوفان زدیمسنگینزمان،یهاعقربهنبضِ. دکترِ.

مهدویدکترآقایاتاقبهتاخواستهاآنازبخش

.بروندبیمارستانریاست

سخنبهلبخاصوخاضعانهلحنیبامهدویدکتر

»گشود صحبتشماباموقعیّتایندرنداشتمدوست:

جریاندرروشمابایدکهبودیمهمّموضوعولیکنم

.«گذاشتمیم

»گفتسراسیمهپدر موضوعیچهآخهمهدویآقای:

«منه؟خرابیِخونهازترمهم

»دادجوابمهدویدکتر برایشمادخترراستش:

کوتاهدرنگیباسپسشده،کوتاهدنیاازدستشهمیشه

هدیگروزِسهدوتاایشونبدناعضایازبرخیالبته:گفت

وخداعنایتباکهامیدواریهجایپیونده؛قابلوزنده

بهسالمروپیوندمحتاجایازبعضیبتونیمشمالطف

.«برگردونیمهاشونخونوادهآغوش

تختِکناردرعلیومادرپدر،
کبودشصورتسنگینیزیررویا
ورنگینیهالنگیشبهکه

 .شکستندبود،وصلمتفاوتی
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:دادپاسخیأسوبیمازمرکّبایچهرهباباراینپدر

گید؟میداریدچیمعلومهدکترآقای» هنوزمندخترِ!

.«شنومیمگوشمتوروگفتنشنجوباباصدایست،زنده

»گفتقبلازترتلخلحنیباخانممریمسپس دخترِ:

؟دیگفتیمطوراینبودخودتونم خوایدمیدکترآقای!

!مردم؟دستبدیمکنیمتکّهتکّهرامونگوشهجگردخترِ

.«نیستیمکارهاینماآقانه

»گفتمهدویآقای مامستوفیخانوم:

جراحاتشدّتولیدیمکرتالشمونوهمه

فقطبودباالخیلیتصادفازناشی

اطّالعبهتونبایدمتـأسفم،بگمتونممی

بهزمانبعد،بهلحظهاینازچوندادمیم

سازترنوشتسرشماتصمیمومیشهتلفسرعت تأکید...

.«ترسازسرنوشتکنمیم

وکردمادرشوپدربهرونمناکچشمانیباعلی

عزادارروحمونولعنتیاتّفاقاینوداغداریماالنما:»گفت

ایناگهولینیستممطمئندار،جریحهقلبمونووکرد

یجرقهشایدندیمانجامگهمیدکترآقایکهکاری

خدایبندهکردهروشننیازمنداشتودلِخداکهامیدی

«.کنهخاموش

یرخکارِنخوایممااگهدکترآقای»:دادجوابکاظمآقا

هان؟ببینیم،بایدکیوکنیم وشرمبییپسرهکننگاه!

...«شدهدکترهاینیهاحرفخامِچطورمنحیای

***

وشبسهامروزسردِوتاریکصبحتاتلخشبآناز

گذردیمروزدو هیچیهاپلکرویمدّتایندر.

پُکحالدرچنانهمکاظمآقاونرفتخوابشانکدام

پرخانه.بودسیگارشپاکتِهفتمیننخِآخرینبهزدن

یزدهبُهتدیدگانِوشدهکشیدهتهتایهانخدمِازبود

.بودشدهدوختهعکس،قابِبهمادر

نظراتّفاقموردایندرخانوادهآناعضاییهمهآری

وتلخرویاییکفقطخانهآنبهرویابازگشت»داشتند

!«بودشیرینرویاییکشاید

دار،گلوسپیدیهاکفشبههمچنانعلینِچشما

قرمزشخودکارِباوبودشدهدوخته

رفتورمی مجذوبحواسشناگهان.

آنکهگشتایشدهمالیخونیکوله

درون.گرفتندتحویلبیمارستانازشب

خشک،خونِبهکهدیدایجعبهآن

بودخیسانده »گفتعلی. بهبابا...بابا:

.«باشهشمامالایننظرم

برسیگارزردِدُمِومبهوتوماتهمچنانپدرامّاو

دودتنباکویازخالیطوالنیمدّتبرایکبودش،لبانِ

رااشجملهوگذاشتپدریشانهبردستعلی.بودداده

.کردتکرار

رویسنگینِوسادهیجملهعزادارش،چشمانِباپدر

...بندهجونشبهجونمکهکسیبهتقدیم:»خواندراکادو

!«جونبابامبارکروزِت

صدایآنباپدرقلبِتاپِتاپصدایدیگرباراین

.زدیمهماهنگوآرامهمیشگی،

درشتِدانهتسبیحِیکبود؛عجیبکادوآنمحتوای»

اعضایبرایعضواهدایفرمِچهارورنگطالیی

اشخانواده نوشتهچنینخودشفرمیبرگهپشتِرویا.

تاکنماهدا«نازنینپدرِبهراقلبم»شدیمکاشای:دبو

آغوشدرگرمراپدرشامشبمن،مثلِهماو

■.«کشیدمی

 



کارِنخوایممااگهدکترآقای»
ببینیم،بایدکیوکنیمخیر
شرمبییپسرهکننگاه!هان؟

خامِچطورمنحیایو
 ...«شدهدکترهاینیهاحرف
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«نامهدعوت» کوتاه داستان 
«روحانگیزثبوتی»نویسنده



نامهکهدعوتنیهم د،یدستمبصرکالسدتویهارا

هرسالکهمدرسهدیبنددلشبر عوضمی. ازکرداشرا

چنیاول از مدرسه شروع روز روزین بادیرستیمین .

آمدیهایشصمیمینمیکالسیهم رفتو مبادا شدکه

 و باخبرهاآنپیشبیاید مادرش و پدر روز و حال از

 ببشوند. با را دستمبصریلیمیپاکت دلشگرفت.از

دعوتمی پارهخواست را روزهاینامه مانند کند، پاره

که آیندهزندگی شاید و بودند زنده رقم او اش.برای

یهایکالسهم را میش که چیهدید رایدلهرهکدام او

گریکدیسروکلهینامهراتوپاکتدعوتیبعض.نداشتند

بعضیم شیزدند. میبا خواستندیطنت

رادرِ وپاکت کنند شرایهانوشتهباز

.اینبود،گرچهاتفاقتازهبخوانند

سه بهانهروز داشت جوریافرصت

بهانه چه اما یاکند فکرش؟ به هرچه

یدتنهازندگیبگوهایقبلبهانهکردهبود.رسیدسالمی

یم یکند؟ رفتند؟ مسافرت به مادرش و پدر مستأجرا

د.آمیجوردرنمیابهانهنیباچنهاآنیوضعمالبودندو

،دیپرسیرمدرسهمیمداگر پدر مادرتنیچرا امدچهیا

 اشنداشت.ازخانوادهیداشتبدهد؟دلِخوشیجواب

شانامادریپدرهاآنکهازطرفسراینهاکالسیهم

می جلسه میبه بحث همدیگر با یکیکردند.آیند

:گفتیم

،ستازدهشبمغازهیتاساعتده.ادیتونهبیپدرمنم»

دیگریباتکاندادنسرودستش«اد.یممانمهرسالما

تقلیدمی ادایمادرشرا امکهازیمنم:»گفتیمکردو

کنم. سوال مشقت و درس ریز«وضع ریز دو هر بعد

 حدیثه.بجز،نداشتیمشکلبزرگیکسخندیدند.می

ریدبهخانممدیبا.شدیعصرجلسهبرگزارمساعتپنج

گفتیم که مادرشنمیپدر شرکتیا جلسه در توانند

باالرفتوپائهکنند.چندبارپله انه؟یدیبگو.نآمدیارا

درِ ادفترِپشت انگشتستادیمدرسه هایچندبار

استخوانیشرابه انه؟سروکلهیدربزنددرنزدیککرد.

 د:یپرسوداشدیمدرسهپیبابا

ادامه.منتظرجوابنشد«بابا؟یرکارداریباخانممد»

بزنیبا»داد: در محکم .«یجورنیا،ید تق وتق زد در

خودشدررابازکردودخترکراهل

دیروراهشراکشیدفترمدیدادتو

مد خانم رفت. پرسیو یکار»د:یر

«؟یدار

نمحدیثه در آبینفسش آمد.

 رفت.ینمپایینرکردهبودویشگیگلویدهانشتو

آمد.یخودشبدشماز.هکردیگرخانهراازمدرسهتا

نمی خدلش به خواست برود. رسیوقتانه خانه دیبه

کردومییمادربزرگآشپزراستبهآشپزخانهرفت.کی

گفت:یمادربزرگبهپدرم.اونشستهبودهمکنارپدر

 «دستنزن.،خطرناکِزِ،یکاردت»

امروز»ادزد:ینانداختوفریزمیفشرارویکحدیثه

،زیشدمعزمجبور.پدرومادرممردن،رگفتمیبهخانممد

«چرا...؟.مجبور

میداص عروسکیمادر داشتبا هم باز که یهاآمد

■ .کردیمیبازحدیثه





پدرکهگفتبایدبهخانممدیرمی
نمی مادرش جلسهیا در توانند

چندبارپله باالشرکتکنند. را ها
 بگویدیانه؟.رفتوپائینآمد
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«!واقعاً؟ گی؟ می راست» کوتاه داستان 
«اهللرضانژادحشمت»نویسنده



آمادهغذایی.نیکپیکبودیمرفتهزنمبا.بودبهاریهوا

تنقالتومیوهچای،یعالوهبهبودیم،کرده خارجمسیر.

اسمش.رسیدیمامامزادهیکبهتاکردیمدنبالراشهراز

کافییاندازهبههمبود؛باصفاییجایولیدانمنمیرا

کنارشازآبپربزرگجوییکهموداشتدرخت

.گذشتمی

دنبالوبرداشتیمماشینعقبصندوقازرامانوسایل

گشتیمنشستنبرایمناسبیجای تمانساخپشت.

آنجاکهدیدیمرادبیرستانمدوراندوستامامزاده،

نشسته .کردنوبشخوشوپرسیاحوالبهایستادیم.

کُنارها،درختزیراندرفتهخواهرزنشوزنکهگفت

کنندجمع بنشینیمکهکردتعارف. .نشستیم.

داشتجاهمنفردومابرایشانموکت زنم.

.کردممعرفیهمبهرااشکاندوستمونسرین

کردی؟ازدواجکیتو.باشهمبارک:گفتم

کردهازدواجکههستسالییکگفت

است ومعتقدپسرشناختمشمیکهدورانهماناز.

زندیرکمیولی.اخالقخوشبسیارالبتهوبودمتعصبی

گرفت هماووکردهمعرفیاومادرراخانمشکهگفت.

.پسندیده

.وسطگذاشتراهامهتخوریختچاینسرین

بودعیدآجیلازماندهباقیهاتخمه هایشپستهوبادام.

.بودماندههاهمینفقطوبودشدهخورده

گذشتساعتینیم دورانخاطراتازاشکانومن.

گفتیممیدبیرستان هاییاشارههایشصحبتالیاشکان.

راهاییقسمتوکردمیمنهایشیطنتبعضیبه

.گفتراچیزهمهشدنمیبودکهنسرین.کردمیسانسور

دارکشوبلندهایخندهبامنوگفتمیاوبیشتر

.کردممیهمراهی

رفتسراشحوصلهنسرین بریمهممابهتره»گفت.

موقتاًوپوشیدیمرامانهایکفش.«کنیمجمعکُنارکمی

کردیمخداحافظیاشکاناز ویجباغ،درازعبورازبعد.

پرگذشت،میباغدیوارزیرازدیگرسمتدرکهبودآب

بشویدخنکآبدررادستشآمدنسرین.بودتندوآب

سمتشبهچپچپوخزیدبیرونآبزیرازخرچنگی

آوردهجوم .زدجیغیوکشیدعقبراخودشنسرین.

«دارهدوستتعزیزمنترس»گفتم کهدرحالینسرین.

.آوردهایشلببههمزورکییلبخندزدمینفسنفس

زماندخترهایدوستازیکیمتوجهباالترمترچند

بودنشستهخانمیباکهشدماممجردی داشتنددوهر.

جویداخلازراچیزیچوبتکهیکباکردندمیسعی

اینشبیهچیزییادربیاورند مرادختراگرکهترسیدم.

دربیاوردهاییبازیتابلوببیند لحظهآنتادانمینم.

نهیابودشدهمنمتوجه نسرینازسرگیجهیبهانهبه.

.برگردیمکهخواستم

.هاستتخمهمال:گفتنسرین

!آره:گفتم

.برگشتیموزدیمباغدیوارکناراز

.بودیماومدهتازهبودحیف:گفت

.هاستتخمهخاطربه:گفتم

.آره:گفت

.برگردیمپس:گفتم

زمزمهآوازیوشکستمیتخمهبودشستهناشکان

کردمی دراجتماعیامنیتسربودرفتهباراینبحثمان.

.داشتعالقهاشکانکههابحثمدلآنازجامعه،

وسابقمدختردوستکهبودنگذشتهبیشترایچنددقیقه

ماطرفبهآمدندخانمآن .نیاوردمخودمرویبهاصالً.

کهکارهاچهوبودیمدوستیزمانماانگارانگارنه

باغتویقرارهامانبیشتروداشتیمانارباغما.کردیمنمی

چیدناناریبهانهبهبود، .ماسرِباالیآمدندراستیک.

ایستادمیداشتقلبم سالم»بگویدکهاستاآلنگفتم.

.«سارامنمفالنی،

همایشون.بندهخانمِخانم،ساراهماین:گفتاشکان

.سوسنخواهرزنم

شدیمبلندجلوشاننسرینومن محجبهکامالًسارا.

ودوستعنوانبهرامنهماشکان.مانتوییولیبودشده

کردمعرفیسارابهقدیمیهمکالسی سارابهاصالًمن.

کردمنمینگاه «خوشوقتم»گفت. نسرینبهخواهرش.

کردنگاه .«هستندخانمشهمایشون»گفتاشکان.

:گفتوداددستباهاشانبودایستادههنوزکهسرینن

.«هستمنسرین»

متوجهباالترمترچند
دخترهایدوستازیکی
کهشدماممجردیزمان

 .بودنشستهخانمیبا
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نشستیم بهکردندشروعونشستندطرفیکهاخانم.

صحبت بهچشممکمترکهنشستمایزاویهباهممن.

بیفتداشکانزنچشم اماکردیماختالطاشکانبا.

باحواسمازنیمی.ندارمیادبهراهایشحرفازکدامهیچ

را،ماههفت-ششآنخاطراتدیگرنیمیوبوداشکان

کردممیمروربودم،دوستساراباکه کمیراستش.

آنبکنم؟توانستممیکارچهاماداشتموجدانعذاب

فکرکهمتعصباشکانبیچارهوبودسابقمالجریان

دانستنمیطفلک.استدنیادخترترینپاکزنشکردمی

شایدشویم،نمیراگناهشالبته،.بودهمنبابارچندفقط

.نبودهدیگریکسبا

رابساطشانوآمدندپسرگروهیکهبودهاوقتهمین

کردندپهنترطرفآنکمی پاسوربازیشانعدهیک.

کردندمیچاققلیاندوتاشانیکیوکردندمی متوجه.

راماهایخانموچرانندمیچشمگاهیگاهکهبودمشده

زنندمیدید نشدمحساسزیادمن. نسرینکهچون.

بودشانبهپشتشتقریباً پسرهاکهبودمشدهمطمئن.

زنندمیزلسارابهدارندمدام برایکهباریکحتی.

وپاییدندشمیداشتندشدبلندجاشازکُنارشستن

.پاییدمیراهاآنزیرچشمیمدامهماشکان

صحبتگرموبوددهکرپیداایتازهدوستاننسرین

بود بهکردمروو«بیاردرروانارهاجاننسرین»گفتم.

بهانگارکهسارا.«چیدیمخودمانباغازراهااین»اشکان

.شدسرخرنگشکمیباشدافتادهروزهاآنیاد

.بوداشکاناعصابرویبدجوریپسرهاحضور

زدندمیحرفبلندبلندباهممالحظه،بی هاپسرازیکی.

زددوستشبهرکیکیحرف زنشبهدادعالمتاشکان.

شوندبلندکه قبلازهمهانگارشدیمبلندهمما.

نسرینجزبهبودیمهماهنگ آفتابداشتکمکم.

خداحافظیهماز.برویمکهدیدیمبهترهمما.نشستمی

رفتیموکردیم ماندههاتخمهازکههرچهوانارمقداری.

.ببرندکهاشکانبهدادمبود

یرابطهنوعبهداشتممنوبودخوابنسرینراهتمام

کهارتباطیبهطورهمینواشکانوخودمسابقواآلن

ینهیآهرازگاهیوکردممیفکرداشتماشکانزنباقبالً

امخندهوکردممیکجخودمسمتبهراماشینجلوی

.گرفتمی

خیلیهاآنباصاحبتمازنسرینخانه،رسیدیموقتی

رسیدمینظربهراضی دستدوومنسمتکردرو.

وکشیدایخمیازهگرفتکتفشرویپشت،ازراخودش

خیلیکردممیاحساس.بودخونگرمیخیلیخانمِ:»گفت

روخونشونآدرسوشمارهکهتو.هستیمصمیمیباهم

.«خونشونبریمکنهماهنگدیگهروزیهگرفتی؟

گفتممنبعد بودظاهرشدیدیتوکهاینیبابانه:

استپدرسوختهخیلیاشکانهمین نگاشونجوراین.

.نکن

اینکهمثلوپایینآوردسریعراهاشدستزنم

بازشدهکامالًچشمانیباباشدشدهآویزانهمخودش

!واقعاً؟گی؟میراست:گفت

■!ونهظاهرشاینباباآره:گفتمترمحکمباراینهممن
 









 

 0314 ماه آرذ|چوکماهناهم ادبیات داستانی |شصت وچهارم شماره 11

«شوك» کوتاه داستان 
«مهنازپارسا»نویسنده



بررویسروصورتمحساشعه یسوزانخورشیدرا

آرامیپیشبروممی به بودم مجبور اما بود گرمم کردم.

درخت بهفلککشیدهچهاینمکانبا هایبزرگوسر

احاطهشدهبود،درضمنرویزمینپرازخارهایبیابانی

کهو درختیرا بیازارد. را پایم ممکنبود که حشیبود

به چشمم و آرامیعقبزدم به بود گرفته را رویم جلو

سال که افتاد ازجنگلی پر جنگل بودم. ندیده بود ها

درختدرخت از نیمی اکنون اما بود بلوط بلند هاهای

تنه و شده قهوهبریده دایرههای درختای رویوار بر ها

خورد.نگاهمبررویمردینجاوآنجابهچشممیزمینای

هایباالزدهمشغولبریدنیکدرختنشستکهباآستین

باارهبرقیبود.مردپیراهنوشلواربهتنداشتوعرقبر

چهره پرسیدم: مرد از بود. نشسته را»اش جنگل شما

قراراستاینجایک»مردتوضیحداد:«کنید؟تخریبمی

راهافتادم.به«أسیسشود،منمأمورمومعذور.رصدخانهت

هاپوشیدهشدهراهافتادمکهباگوندرکورهراهخاکیبه

می منتهی کوه به راه این کهبود. کوهی همان شد.

سالپیشمنونانسیازآنباالرفتیم.آنروزهوابیست

به خوشرز عطر بود، شاد نانسیسرخوشو ابریبود.

ب زده ناشیانهخودش روسری زیر را بورش موهای ود.

کوه شلوار یکمانتو بود. تنپنهانکرده به نوردیساده

رفتیم.منونانسیدرخارجداشت.کنارهمازکوهباالمی

نانسیبه سادگیبعدازمدتکوتاهیایرانآشناشدیمو

نانسیپدرشایرانیبودامامادرشبهمنعالقه مندشد.

چندماهاهلکالیفر آمدیم. ایران به هم همراه ما بود. نیا

تنها نداشتم، خویشی و قوم من کردیم. ازدواج بعد

بهجشنعروسی فرساد تازهدوستم، روزهاییکه آمد. ام

همپیونددادهآشناشدهبودیمعشقبهکوه،گوییمارابه

می نانسیبرایم بچگیعاشقکوهبود. از نوردیگفتکه

عظمت میبوده، بزرگیکوهرا نانسیبهو ایگونهستوده.

می کوه زندهاز موجود از گویی که سخنگفت ای

حرفمیمی کوه شعفاز و شور با همیشهگوید... و زد

می کوه درخششمیوقتیاز نشست.گفتچشمانشبه

وزنورفتیم.نانسیسبکمینوردیباربهکوهاییکهفته

سفرمنهیکدختر،کهانگارکردمهمچاالکبود.حسمی

هاباالراحتیازسنگبالیاستکهبهپسرنوجوانسبک



رفتیمکهنفسهردویمانرود.منونانسیآنقدرمیمی

می میتنگ خسته و آنشد نانسیشدیم. باال آن وقت

می پذیراییکنیم!»گفت: خودمان از و بشینیم معموالً«

تاچیزیماهیوچندنپشتیتنتویکوله وشابهداشتیم.

میمی و عظمتینوشیدم حس از برایم نانسی خوردیم

هابااوگفتانگارسنگگفتکهدرکوهنهفتهبود.میمی

گویند.بههرسنگیزنند،رازدلشانرابهاومیحرفمی

یافت.نانسیایازخالقرادرآنمیکردنشانهکهنگاهمی

ت.دردانشکدهدرسعرفانیخاصیبهعرفانداشعالقه

شناسیراگذراندهبود.واسالم

کوره تنگیاز سینه در اندکی نفسم گذشتم. راه

میمی قلبم باکرد. و ابهت پر کوه کنار تپید.

جانگاههایبزرگایستادم.مدتیخیرهبههمهسنگتخته

کردم.تنهاکوهبودکهتغییرینکردهبود.نیمیازجنگل

ت درخت رصدخانهپر تا و بود شده بایر زمین به بدیل

کلبه شود. تخریبساخته جنگل کنار خالی جنگلی ی

گل بود. نمانده ازش اثری و بود رویشده بر هایی

تختهکناره از بود. روییده میسنگهایکوه باالها گیرم،

میمی رویم و سر بر داغ همچنان آفتاب تابد.روم.

دیگسختیباالمیبه منروم. رموهایسرمسفیدشده...

 دراینسندیگرآننیرویجوانیرا11اقالً سالدارم.

نمی خودم حالیدر در ازیابم. است گرفته نفسم که

میتخته باال دیگر نیمسنگی سنگروم. روی هایساعت

نشسته کوه صیقلی و براق و نگاهصاف اطرافم به ام.

بعدبهدرهمی کنارمیکگاهمییپایینپایمنکنم. کنم.

بیدره است. نهفته کوه دل خوفناکدر فریادی اختیار

می نانسی؟»زنم: به« را صدایم میکوه آورد:سویم

می نا...ن...ن...ن...سی...سی... تکانم سر تأسف دهم.با

کسنیستکهپاسخمرابدهد...هیچ

هاکهباالسنگروزنانسیخیلیسرحالبود.ازتختهآن

منر فتیمنانسیپیشنهاددادکهمدتیاستراحتکنیم.

هاراسرپشتیرابازکردموهردویمانباشعفنوشابهکوله

حالی در میکشیدیم. نگاه نانسی به پرسیدم:که کردم

«گرسنهنیستی؟کنسرولوبیاداریم.»

 کنسرو«خیلیگرسنههستمایرج.»نانسیلبخندزد:

به و کردم باز درا بهدستش خوردن ضمن نانسی ادم.
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سنگتخته کرد: اشاره گل»ها یک دره آن توی ببین

«خیلیزیباست.

«کجا؟»

هایزردهاوآنعلفوسطدرهرانگاهکن،کنارخزه»

«روییده.قشنگه؟نیست؟

«قشنگه.نانسی.برمبراتبچینم؟»

 نمینه»نانسیخندید: به«خواهمآسیبیببینی.خیر،

حاالکهاینطوره،بشینچندعکسازت»م:گوینانسیمی

بگیرم. حالت« در نانسی از زیبا عکس مختلفدو های

گذارموبهنانسیسنگمیدوربینرارویتخته.گیرممی

شود.درشوم.کلیک...عکسهردویمانثبتمیملحقمی

می صدایی زمان میهمان نانسی به گویم:شنوم.

«شنیدی؟»

«خواهد.کمیآره.انگاریکیکم»

کسیاینجانیست؟»شود:وضوحشنیدهمیحاالصدابه

یکیکمککنه! کمکمردیمنبلندمی« منبه شوم.

میمی فریاد که میروم زند. جا»گویم: همین تو نانسی

«باش.

سرعتازکوهپایینرفتم.صداییگفت:به«باشه.برو.»

دکهپایشسراغصدارفتم.مردیبوبه«مناینجاهستم.»

دریکبریدگیفروغلطیدهبود.بهمحضدیدنمرداورا

حیرت شناختم. گفتم: آمدی»زده هم تو فرساد؟ تویی

زحمتلبخندبیفرسادبه«نوردی؟کوه را»رنگیزد: خدا

قدیمی دوستصمیمیو که قدمیمنشکر چند در ام

امکانبازکردنودرآوردنکفش«است.کمکمکنایرج.

سنگبهعقبخمشدهبود.درد.سرفرسادرویتختهنبو

بدجاییگیرافتادهبود.باطنابیکقالبدرستکردمو

بعدازطناب رویتختهسنگحسابیمحکمشکردمو

به و گرفتم.گرفتم قرار فرساد کنار رفتم. فرساد سراغ

کرد.مدتیزمانبردکهپایفرسادراازشرفرسادنالهمی

پ خاکگودال همراهم چاقوی با کنم. آزاد گل هایر

می رها۶۲کندم.اطرافشکافرا پایفرساد بعد دقیقه

به نفسی فرساد و گفتم:شد فرساد به کشید. راحتی

خوبیمرد؟منوهمسرمباالهستیم.دوستداریبهما»

شو. ملحق » گفت: نمی»فرساد ازمزاحم ممنونم شم.

کمکت. » گفتم: فرساد میپس»به الزممن کمکی رم،

هستیم. باال آن در ما داشتی باالیکوه« دستبه با و

رنگیزدوسرشراتکانداد.اشارهکردم.فرسادلبخندبی

جایی نانسیگفتم:به به برگشتم. بودیم کرده اطراق که

میسنگمناندکیرویتخته» دراز حاالروی«کشم.ها

سیگاتخته و بودم کشیده بهسنگیدراز و ریآتشزدم

کردم.نانسیرفتآسمانآبیوحرکتآرامابرهانگاهمی

نمی بزند... چرخی نمیکه کجا؟ بهدانم خواب کی دانم

کهصدایفریادیگنکدرچشم بود کرده پیدا هایمراه

اطرافممراازخواببیدارکرد.صدایفریادباعثاضطرابم

به شد. زدم: نانسینبودواثری«نانسی؟»سرعتصدا از

باخودمفکرکردمکجاممکناسترفتهباشد؟ازجابلند

ورتررفتمنفسمبندآمد.قدمآن9۲محضاینکهشدم.به

هایمپوشاندم.نفسماختیارجیغزدم.صورتمرابادستبی

نانسی نانسی... خدایمنباورکردنینبود. بود. تندشده

چهره بود. دره ته من دزیبای نمیاش هیکلیده شد.

موهای و بود خورده تاب و پیچ صخره روی ظریفش

رنگیطالیی روسریحریر بود.اشبا رفته اشدرهمفرو

کردمماتماندهبودم.اندکیکهبهصحنهنگاهمیدرحالی

چیزی»بعدصدایپاییشنیدمفرسادبود.فرسادپرسید:

شده؟ حیرت« فرساد کردم. اشاره دره به دست زدهبا

«بله.»یسرگفتم:بااشاره«نانسی؟»گفت:

نمیمن چیزی نمیکه مأمورهافهمیدم، کی دانم

همه رسیدند. کابوسبود. مثل رویهاآنچیز را نانسی

یسفیدکشیدند.سرمرابابرانکادگذاشتند،رویشمالفه

میدست داد و بودم گرفته آبهایم لیوانی فرساد زدم.

به بهسعیمیدستداشتو اماکرد منبخوراند، به زور

نمی حسمیمن بخورم. چیزی تهوعتوانستم که کردم

زندگی کل کهدارم. بود گزنده و تلخ کابوس یک ام

ضربه بود. آشوبکرده ایکهبهمنهیاهویآنمغزمرا

خوردهبودآنقدرقویبود؛یکشوکبهقلبماصابتکرده

کردم.آنروزفرسادتیمیبود.احساسدرماندگیوبدبخ

سوارماشینکردوبهخانهرساند. مرا بهکمکمنآمد.

همه که بود فرساد بعد روزهای و بعد کمکمروز به جا

اند.وقتیمنمثلکسانیشدهبودمکهماتشده آمد.می

منحرفمی میبا مدتیطول وزدند بفهمم که کشید

یکرویای در انگار همیشه جواببدهم. بودم. بعداًدور

محکمه در مضمونوقتی خودم به اول بودم دادگاه ی

یدوربینعکاسیبودندوبعدشکشانبرطرفشد.قضیه

بررسیعکس از بعد دوربینهمهکشفشد. هایداخل

احتمال که داشته۲۲تصدیقکردند نانسیقصد درصد

کهازمنظرهعکسبگیردوکناردرهبودهوپایشلغزیده

بهو پرتشدهاست. حتیبررسیکردندهاآنداخلدره

باالخره اما باشد؟ کهممکناستنانسیخودکشیکرده

یکحادثهبوده.صرفاًمتقاعدشدندکهاینهاآن
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زمانیبیست از نانسیدرسالبهکوهنوردینرفتم. که

این آنحادثهازکوهسقوطکردمنازکوهمتنفرشدم.

راازمنگرفت.چگونهدلشآمد؟کوهکوهبودکهنانسی

بیبی و نانسیرحم گرفت. مرا کس عزیزترین عاطفه،

نازنینم...

صدایزنگدرمرامتوجهکردکهکسیپشتدراست.

احتماالً بارفرسادبرایدیدنماییکهفتهاقالًفرسادبود.

آمد.آنشبفرسادمقداریگلخریدهبود،یککیکمی

چهخبره؟»هبود.منبهفرسادلبخندزدم:تولدهمخرید

آمده پر ای.دست » گفت: به»فرساد خواهیحاال زودی

خبره؟ چه فهمید آشپزخانه« میز روی را کیک بعد

بررویآنعدد شمع11گذاشتو نصبکرد. هایشرا

مقداریمیوهدرظرفیگذاشتوبعد هنوزخاموشبود.

من مدت این طی در کرد. تهیه خواندنچای مشغول

ایکهدولتازمردمشنیده»روزنامهبودم.بهفرسادگفتم:

قیافه حرفهخواسته یکقاتل کنند؟ی شناسایی را «ای

هاهستحاالصبرکنهمیشهازاینحرف»فرسادگفت:

«هارانصبکنمتابهجشنکوچکمانبرسیم.منشرشره

 دیگرسالدا11تولدمنه؟من»منبهفرسادگفتم: رم،

«هاست...نبایدبرایمجشنتولدبگیری.اینکارامالبچه

 خندید: »فرساد دارم کادویی یک امشب واقعاًبرات

می فریفتهزیباست. میدانم شوی.اش خودش« با بعد

ساعتیبعدفرسادبه«چهشبیشودامشب.»زمزمهکرد:

دودوستشزنگزدبعدازاینکههمهجمعبودیمفرساد

کادوهابا نوبت وقتی کرد. پذیرایی ما از میوه و چای

بسته فرساد بهرسید. را ای گفت: و گرفت بازش»سویم

کن. می« چه کردم. باز شک اندکی با را توانستبسته

ایستاد. حرکت از قلبم لحظه یک شدنش باز با باشد؟

درحالی نانسیبود. کهشوکهشدهبودمتصویرزیباییاز

دودوستدیگرم«یریمطبوعیبودفرساد.غافلگ»گفتم:

ما برای فرساد بعد ساعتی زدند. دست فرساد برای

میشعبده یکدستمالبازی چشمم مقابل دقیقاً و کرد

خالیراتبدیلبهیکگلدانگلکرد.دوستانفرسادهر

کههاآنکردهومودببودندومنبهسادگیبادوتحصیل

بودبرایاولین دیده آنشبوقتیتنهابار اختشدم. م

عکسنانسیچادر در کردم. نگاه عکسنانسی به شدم

بود.به آقایخمینیعکسانداخته حرم در داشتو سر

بارباهمرفتیمجماران.نانسیالحقکهقشنگحجابیک

بهمی هرگز داشتم. عکس خیلی نانسی از سراغگرفت.

جورواجورهایرفتم.تویکمدشپرازعکسکمدشنمی

کنم.سراغکمدرفتم.درکمدرابازمیبود.بلندشدموبه

طورتمیزواتوخوردهدرکمدقراردارد.هایشهمانلباس

جاراتمیزآمدوهمهبارزنخدمتکارمیهرچندوقتیک

میمی و بهکرد کتاب یک رارفت. کتاب و افتاد دستم

دبی از کتاب ناگهان زدم. ورق واختیار افتاد ستم

شیرازهورق پخششد. اطراف به همهایش از کتاب ی

آلبومعکس.پاشید هایخمشدمکهکتابراجمعکنم.

نانسیرابرداشتم.ورقزدم.بعدخمشدمکهکتابیرابه

برداشتمومتوجه کتابرا جمعکنم. زمینافتادهبودرا

چشمیزردبهیکتابیکورقهشدمبینجلدوشیرازه

آنمی راخورد. نانسی ظریف خط کشیدم. بیرون را

داد.عینکمشناختم.ورقزردشدهبودوبویکهنگیمی

 بود: نوشته نشستم. رویصندلی و زدم من»را فرساد.

دوستتازدواجکرده ایرج، با خواهشمیدیگر کنمازام.

دلتزندگی توچطور مزاحممنشو. هرگز و بیرونبرو ام

می مگرآید تو کنی؟ ترغیب خودت به عشق به مرا

تهدیدنمی مرا تو نیستم. خیانت اهل من که دانی

خواهیچکارکنی؟منباایرجازدواجکردموکنی؟میمی

زندگی راضیاز هم جداام ازش شرایطی هیچ تحت ام.

شم.پایترااززندگیمنبیرونبکشوبداناینبارنمی

اگرمنتهدیدتمی بخواهیبهکارهایتادامهدهیکنم.

«بهپلیستلفنخواهمکرد.نانسی

نامهرادوبارهخواندم.اندکیگیجشدهبودم.نامهتاریخ

فرساد یعنی نانسی... یعنی یعنیممکناست؟ نداشت...

عاشقزنمنبوده؟بعدنانسیمرابهفرسادترجیحداده.

وهستان...پسفرسادازنانسیکینهداشته؟آنروزتویک

خدایمنممکناست؟فرسادهمبود.برایفرسادمشکل

قاتل! هلبدهد. بود نشسته کوه کنار نانسیرا که نبود

دست در را سرم من! خدای کشته؟ را نانسی کثافت!

چهمی کنم. رجوع پلیس به مدارک این با باید گیرم.

کند؟...پروندهمختومهشده...خدایا...چقدرکسیباورمی

بیست از بعد چرا بفهمم؟دیر... حقیقترا باید سالمن
راستیچراهرگزازخودمنپرسیدمکهنانسیچگونهشدکهبه

امفشردموعطراختیارنامهرابهگونهبهتهدرهسقوطکرد؟بی

رزیراازورایکاغذحسکردم.خدایابایدحقایقرابفهمماما

بیاین دیر؟ رویقدر بر نیماختیار افتادم. بعدصندلی ساعت

بهنوشابه زنگدر کردم. باز برایخودم گفتم:ای درآمد. صدا

گفتمبیاتو.قبلازاینکهفرسادوارد.«فرسادم«گفت:«بله؟»

■ تلفنزدم.۶۶۲شودبه
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 «جایِ تو، یکی دیگر» داستان کوتاه 
«یوکابدجامی»نویسنده

 

ی؟شنیدهمتووشنیدمکهحرفی -

کنمیممکث بدهمجوابدرستتوانمینم. نهیعنی.

بهراجعکردنصحبتبرایدارمرغبتینهودیآیمدلم

موضوعیچنین رمیگیمدستانممیانرادستش. آرام.

رویشانبهآهستهایبوسهوبرمیملبهایمنزدیک

ثانیهبرایرامیهاپلکودارمیمشاننگههمانجا.زنمیم

گذارمیممهرویای فکرچیزهیچبهخواهدینمدلم.

کنم میدیشنیمراهاحرفآنآنکهازقبلزمانکاش.

ازپرکهتلخیآیندهوقتهیچکاشایوشدیممتوقف

.شدینممتولدبودسیاهیوهراسووحشت

بدی؟جوابمومیشه -

امنکردهبازراهایمچشمهنوز همچنانوسکوت.

کمیباراین.کندیمتکرارراوالشسدیگرباری.سکوت

.قبلازترتحکمبا

... گمیمدی؟نمیجوابچرا 

.شنیدممنم.آره -

.کندیمجدادستمازرادستش

کهنمشیبیموکنمیمبازراچشمانم

ودوختهاتاقرنگآبیسقفبهرانگاهش

شیهااشکتازندمیپلکهمسرپشت

.نیایندپایین

رد؟خوکاملغذاشو -

صندلیرویازودهمیمتکان«بله»نشانهبهراسرم

.شومیمبلندفلزی

حالبیوشدهرنگبیچیزهمه مرده،گردپاشیدن.

ازبیشتردلم.هواییوحالهمچونبهارزدیمبرابرصد

واستمادرهستهرچه.سوزدیمپروینبرایهمه

قرارکهاتفاقاتیدیدنطاقت.عاطفهواحساسازسرشار

یمیعظامتحانعجبونداردوجههیچبهرابیفتنداست

.مانجفتبرایاست

1۲هایتراولوشلوارمجیبداخلکنمیمفرودست

وکشمیمبیرون،امدهیچیپکشدورشانکهراتومنی

کهییهاقدم.دارمبرمیقدمروراهانتهایصندوقسمت

نیستشانمیلبابرفتن ایچهرهبال،سامیانمردی.

بازنیمهتادهانشوزدهزلروبهروبهدرهموافسرده

.است

 

 

آمپولکنم؟تهیهاینجابایدرونسخهاین.سالم -

...پودرِو

بودعجیب....پودرِوآمپول.لحظهیکدیآیمبندزبانم

چیزهمه عجیبخیلی. امدردانهعزیزبرایداشتممن.

وصحتدرامیلعنتخودِکهلیحادرکردمیمتهیهدارو

بردمیمسربهکاملسالمتِ چهبودسختهمفکرش.

بغضباراحرفم.هراسناکیحقیقتچنینقبولبهرسد

.دهمیمادامهاستهرطورگلویمکنجنشسته

بیماریههمونمخصوصپودر - نوعیهیعنی.

تقویتیه دونمنمیاسمشو. .شدهنوشتهتواین.

دازم؟بپربایدچقدر

دستمازرانسخهوکهنههایتراولبهاندازدیمنگاه

ردیگیم وشودیمخطدوهمانخیرهدقیقهدویکی.

برپیشخوانرویازراهاپولسپس

داردیم بازعجلهبارادورشکش.

نگاهیبابشماردشان،آنکهبیوکندیم

:دیگویمسریسر

آمپولوفعالً.دارهکمتومن ۹۲۲ -

جورفرداکهتومنو۹۲۲.ترهضروری.ببر

.میدمبهتموقعهمونپودرمکردی،

دیروزهمینداروشو.نباششدنشمتمومنگران

.آوردن

همانانتهایکهکوچکیقفسهسمتگرداندبرمیرو

تمناوخواهشدرشکهلحنیبامنوداردقراراتاقک

تقیممگهآمپول؟فقط:گویممیزندمیموجناخواسته

دیگهتومنِهزار۹۲۲دوبارهکجاازمنآخهچقدره؟پودر

.... همینمکنم؟جور

وخارخودمپیشاینازبیشتاخورمیمراحرفم 

نشومخفیف برایجوابیبخواهدآنکهبیمیانسال،مرد.

پاکتیقفسهداخلازباشد،داشتهزدمکهییهاحرف

پالستیکاخلدتراولها،ازیکیهمراهوآوردیمکوچک

.ستمدهدیمهلوگذاردیم

آمپولپولباقیِاینم - مقداریهقیمتشآمپول.

پودراماشهمیاستفادهباریهچونترهارزون

همینبرقیمتشودارهماههیکدرمانیدوره

باالترمیرهاساس بهتونایناروبایدکهدکتر.

بازراهایمچشمهنوز

نکرده همچنانوسکوتام.

تسکو سوالشدیگرباری.

کندیمتکراررا باراین.

.قبلازترتحکمباکمی
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چیزایاینطورندونینکنمیمتعجب.باشهگفته

.روهساد

برومتادارمبرمیراپالستیکوپولبزنمحرفیآنکهبی

همینباامروزبودقرار.دهدینمرضایترفتنبهدلماما

اشیلعنتدرمانِتاکردمیمتهیهراداروهایشپولمقدار

شدیمشروعزودترهرچه هزار۹۲۲بایدکجاازحاال.

؟کردمیمجوردیگرتومن

باالسختیبهپاییزهاینفس.بودصبحازترخنکهوا

.دیرسیمگوشبهواضحزمستان،صدایِوآمدیم

ازدیگربرایمرااشیشگیهمنشاطِوسرحالیزندگی،

آمپولوالکلوبودخونحاال،بودهرچه.بوددادهدست

همیشهبرایکنارمانازداشتکهایعلیواستفراغو

.رفتیم

تمامسِرموبردهخوابشانبیمارستتخترویپروین

بودشده بیدارتانمینشیمفلزیصندلیرویآهسته.

شبیهدرست.استگرموخفهشدتبهاتاقهوای.نشود

دریالبشرجیهوای پرپیشانیرویازعرقیهادانه.

روسری.چانهزیرخورندیمسرخمموپیچ

بودپارسالشتولدکادوکهراپرویندارگل

.بوسمیمآرامرااشیشانیپوکنمیمنگاه

.برویمزودترچههرتاکنمبیدارشباید

جان؟پروینپروین؟ -

بهخورهمثلهمچنانآنژوکتکهدستی

کهچیزیاولینودهدیمتکانآهستهراچسبیدهآن

.علیستازگرفتنسراغ،دیگویم

خونهگذاشتمکهتورو.گذاشتمشمحدثهپیش -

دنبالشرمیم دلشخیلیحاالتاپریروزاز.

شدهتنگواست میگیرهسراغتوهمش. میگه.

میگمهمشمنمخونه؟یاریمیکیمامانوپس

.شدهآسیطفلی.فردافردا

شیهالبرویلبخندکمیاینکهامیدبهخندهباو

!هایانگاردارهدوستتخیلی:گویممیبنشیند

اماخنددینم تادیگرسمتیگرداندبرمیراصورتش.

صداییبا.نبینمراشودریختنشمانعتواندینمکهاشکی

عبداللهیقنادیازبریشهمی :دیگویمپربغض

نونخیلیآخهبخری؟براشایخامهنونکیلونیم

حسین؟گمیم.دارهدوسایخامه

جانم؟-

هیچی- بیادزودتربگوپرستاربهفقط. .منتظرهبچم.

چنده؟عتساراستی.بریمباید

وکجیهاعقربهواندازمیمدیواررویساعتبهنگاه

.کنمیمدنبالثانیهچندبرایرامعوجش

.یازدهبهربعیک -

.شومیمبلندصندلیرویازو

دستت؟بدمکجاستلباسات-

.جاستهمون.کمدهتوایقهوهساکیه -

گذارمیمتخترویراساکورومیمکمدسمت به.

راموهایشوزندمیتکیهبالشبهکهکنمیمگاهنپروین

کندیمپنهانروسریزیر کهروزهاییازدیآیمیادم.

بودآمدهدنیابهتازهعلی برایپروینبودنبستریاز.

کهخوشحالیوکنندهامیدوارحرفهایاز.پسرمانزایمان

شدیمبدلوردبینمان کهشیرینیخاطراتتماماز.

اتاقدرنزدیک.رفتندیمبینازداشتندآهیکمثلاالن

نباششیرینینگران:گویممیوستمیایم راهسر.

.خرمیم

بندمیمسرمپشترادرو گردم،برمیاتاقبهوقتی.

بهکمکبرایکهنمیبیمرااندامیالغروجوانپرستار

آمدهپروین عوضراشیهالباس.

چندتاردیگیمرابغلشزیروکندیم

شودمطمئنوبرودراهاتاقدوردور

پروینحالواستراهبهروچیزهمه

.شدهخوب

زمانبیمارستانازترخیصکارهای

دارمبرمیقدمپروینهمپایسالنهسالنه.بردینمزیادی

ازقسمتیرویمباداتاهسترفتنشراهبهحواسمو

بخوردسکندریآسفالت موتورسوارسختیکمیبا.

موتور،غلیظدوددر،جلویمیرسیموقتیوشودیم

کندیمشاکیحسابیرانگهبان وحرفکلیازبعد.

راراهودهدیمباالراایمیلهحفاظشنیدن،درشت

کندیمبازرفتنمانبرای بینمحدثه،خانهِمسیرِتمام.

.آشفتهفکرهاییوشودیمبرقرارسکوتپروینومن

از.ندیآیمدرسمتبهوردیگیمراعلیتدسمحدثه

علیکرانبیشادیِومحدثهزورکیلبخنددر،درزالی

بازرادرپشتیتامانمیممنتظر.شودیمدیدهوضوحبه

دست،افتدیممنبهچشماینکهمحضبهعلی،وکند

رابینمانفاصلهذرهیکهمانوکندیمرهارامحدثه

.اندازدیممنتظرمآغوشِتویرافشنحیتنودودیم

جونباباسالم - اِاِاِاِاِاِ. جونآخچیه؟این. نکنه.

شیرینیآره؟باشی؟خریدهایخامهشیرینی

ایه؟خامه

دیواررویساعتبهنگاه

وکجیهاعقربهواندازمیم

ثانیهچندبرایرامعوجش

.کنمیمدنبال
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کندیمسعیوردیگیمدستمازراشیرینیجعبه

کندبازرادورشسبزطناب حیاطواردهنوزپروین.

نشده دبیایمنباهمزماننتوانست. خانهبهرسیدنتا.

خودشونشدخشکایلحظهچشمانشاشکِمحدثه،

کمیحالشتابماندمنتظردرپشتکمیخواستمناز

شودبهتر بهشروعدانهدانهوکندیمنگاههاینیریشبه.

صدایکههاستآنشمارشسرگرم.کندیمشانشمردن

.کندیمپرتدیگرسمتیراحواسشپروین،

بشمربونتقالهی- .ببینمتاینجابیامامان؟خوبی.

.بودشدهذرهیهبراتدلمبگرم،دورت

.جونمامان-

خودشطوریوگذاردیمزمینرویراشیرینیجعبه

زمینرویناخواستهپروینکهاندازدیمآغوششدررا

ندینشیم راعلیکوچکیهاشانه.

سروفشاردیمپنهانبازوانشمیان

.کندیمبوسهغرقراپایشتا

رویازراشیرینیجعبهمحدثه

.ستدیایمکنارموداردیمبرزمین

داداش؟خریدیداروهاشو -

هستممطمئنوندینشیمگلویمتویوحشتناکبغضی

شدهحتیگفتمیمچیزیوکردمیمبازرادهانماگر

ازبیشرامحدثهدلودادینمامانماشک،(نه)یا(آره)

کردمیمغمرپپیش درختسمتگردانمیمبررو.

نشومچشمتوچشماوباتاقدکوتاهخرمالوِ رادستش.

گذاشتهخاطرمتسالیبرایکهکنمیمحسامشانهروی

.شودیم

.نگرانتمقسمبخداخوبه؟حالتداداش؟ -

بخوابید؟ماپیشِجاهمینامشبوخوایمی

پایینامشانهیروازدستشتارومیمجلوترقدمچند

بیفتد قربانداردهمچنانکهشنومیمراپروینصدای.

برپتکمثلدکتر،حرفهایتکتک.رودیمعلیصدقه

شودیمکوبیدهسرم زندگیبرایکهزمانینهایت».

پیشکاملدرمانیشدورهاگهتازه.ماههیکداره،کردن

«برسهبدنشبهموقعبهداروهاشوبره

فرزندمتنهابهراهایمنفستکتکبودمحاضر

عمرشبهحتی،ثانیهیکبرایشدهامادمیبخشیم

ایآیندهدربودقراردیگنجینمذهنمدر.شدیماضافه

بدهیمدستازهمیشهبرایرااونزدیک،بسیار تک.

فرزندمان پسرمانتنها. اوجزکهایزندگیتپندهقلبِ.

وبودشدنپرپرحالدرچشممانجلوینداشتیم،هیچ

.آمدینمبردیگرکداممانهیچدستازکاری

داداش؟ -

اشکازکهنمیبیمراشیهاچشموگردمبرمیسمتش

اندشدهپر یهااشکوصورتمرویکشمیمدست.

کنمیمپاکراامناخواسته بهشیرینیجعبهباعلی.

:دیگویموستدیایممحدثهرویبهرودست،

.انیلیخاینا.بردارشمامه؟عمعمه-

.گلمنکنهدرددستت.چشم-

بابایی؟بردارمهمشمابرای-

پهنایکهشومییهااشکمانعتوانمینمبازمنو

.پوشانندیمراصورتم

بابا؟ -

.شتابدیمکمکمبهموقعبهپروین

ازراعلیورسدیمسردمهمان

زندمیبغلسرپشت دردانمینم.

کهدیگویمچیزیهچگوشش

.خندندیمبلندصداییباجفتشان

کندیمپرتواحدآنبهراحواسش

اندازهبهروز،سهدوایندرکهاندازمیمنگاهپروینبهو

شدهپیرسالده وهاقهیشقرویموسفیدتارهای.

کنندیمناراحتمعجیبیطرزبهلرزانشدستان محدثه.

نمروسریگوشهباوهددیمدستمراشیرینیجعبه

.ردیگیمراچشمانش

باهاممدیونیاومد،پیشکاریاگهجان،حسین -

.بزنزنگبهمبودشبهروقت.کنیتعارف

:دهدیمادامهوکندیممکثدقیقهچند

... گفتیکهپودریپولبرای -

چندبرایرانگاهشوکندیمرهانیمهتاراحرفش

باراالنگو.دوزدیمباریکشمچدورالنگویتکبهثانیه

کهایمردانهوگشادپیراهنباوآوردیمدرسختیکمی

.اندازدیمبرقراسطحشدارد،تنبه

همینهدارمکهچیزیتنها - علیجونترو.

کنقبولش داداشنیارنه. .لطفاًبگیرش.

.ازتکنمیمخواهش

نهورمبگیرااشهیسرماتنهاوالنگوتارودیمنهدستم

.آسمانوزمینبیناممانده.نکنمقبولشدیآیمدلم

جاشسربذار؟یکنیمکاریهچهاین - خدا.

.نباشنگران.میشهجوردیگهجایهاز.بزرگهخودش

راشیهاچشموگردمبرمیسمتش
دستاند.شدهپراشکازکهنمیبیم
یهااشکوصورتمرویکشمیم

 .کنمیمپاکراامهناخواست
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شدتازکهصداییباوپیشانیرویکشدیمدست

خواهشمنازالنگوقبولبرای،لرزدیمبدجوربغض

:کندیم

بیگانه.خواهرتممن.کنقبول.سینحخدارووت-

نیستمکه .نداریموکسیخداجزدنیااینتوتوومن.

کنیمکمکهمدیگهبهبایدکهدوتاخودمونیم رانقد.

.لطفاًکنقبولش.ندارهکردنتعارفبرایجاکهارزشهبی

محدثهبهوکنمیمقبولراالنگومکثکمیازبعد

محکمراشصتشواشارهگشتانسرکهاندازمیمنگاه

دهدیمفشارشیهاچشمروی از. علی و پروین صدای

 گوشم به کوچه خوردیمداخل گاهی وخندندیمکه

پایینکنندیمگاهیسکوت سرمرا بانوکاندازمیم. و

کفشضربهمحکمیبهسرامیککهنه

 قدیمی رازنمیمو بینمان سکوت .

 بیشکندیمصداینفسهایمان هیچو

 کنارش از درگذرمیمحرفی جلوی .

ستمیایم اشیچفتو که خواهمیمرا

محدثه؟:پرسمیمبازکنم،

 جونمداداش؟ -

 یکماهدیگهقرارهچهاتفاقیبیفته؟ -

هیچ - بیفته. نیست قرار اتفاقی هیچ هیچی.

 اتفاقی.بهتقولمیدم.

وتکیهبندمیمآنکهچیزیبگویم،درراپشتسرمبی

مزنیم نگاهم دیوار. کهافتدیمبه علی و پروین به

آنطرفومشغولحرفزدنهستند.علیکهاندستادهیا

وعرضکوچهراکندیم،دستپروینرارهاندیبیممرا

 دستدودیمسمتم آغوشکشیدنشباز. به برای هایم

شوندیم مثل را سرش شیهایبچگو امنهیسبه

ازخواهدیمستکهآنلحظهواینقلبمناچسباندیم

 سینهبیرونبزند.

-  خامه شیرینی بودن.آبابا خوشمزه خیلی یا

خوردم؟مامانگفتبازماجازهمیباورتمی شهچهارتا

بخورم.دهرفتیمخونهدوبارهباچای

وصدایمشودیمچندلحظهبهچشمهاینمناکمخیره

بابا؟میزند:

دلمتوانمینم بدهم. غمشودیمتکهتکهجوابشرا و

.کندیمعالمبیشازهروقتدیگریرویقلبمسنگینی

میاندستان را صورتم اما برمیگردانمسمتیدیگر رو

ردیگیمکوچکش گانه بچه لحنی با بابایی:دیگویمو

دیگه.

 جونِدلم؟ -

 .شومیموازرویزمینبلندکنمیمبغلش

چ - زودتر تا بریم جان. علی خونه بابریم ای

شیرینیخامهایبخوریموبعدشمهمونبازیِهمیشگی

 روانجامبدیم.باشهقربونتبشم؟

هایمگوششیهایبچگومثلدهدیموسرشراتکان

 .کشدیمراآرامبهسمتبیرون

 سرم توی خیال، و فکر جور زدیریمهزار اموانهیدو

مثلکنندیم پهنایکوچکپذیرایهامرغ. ییسرکنده،

 قدم زنمیمرا سر باز بیگذارمیمو بالش. قرارروی

بلند جا از یکقورتآبشومیمهستم. ازنوشمیمو .

کنمیمرویحواسپرتی،شعلهکبریتراتویهوافوت

خاموشو سیگار به عمیق پکی

پروینچنددقیقهزنمیم شودیمای.

کنارعلیبهخوابیناآرامفرورفته.با

حساب بااین خواب از بار چند ،

وهرباربهسختیبهپردیموحشت

حالهردویمانبدجوررودیمخواب .

وبیچارهترازمینیترآوارهکنمیمناخوشاست.احساس

.شودینممارویکرهزمینیافت

 تاقچه روی آمپولِ به ناخواسته دلمافتدیمنگاهم .

.کوبدیمهوقلبمشدیدترازقبلدرسینلرزدیمبدجور

آشپزخانهتکهرومیم رویآمپولآورمیمایپارچهاز و

اندازمیم دراز چشمکشمیم. زیر تا را مالفه باالو هایم

وفکرفرداگذارمیمرامحکمرویهممیهاپلک.کشمیم

 آزارم دیگر دهدیمباری ساعت فردا، صبحِ دکتر.۲. .

درد.حالتتهوع.اولینتزریقآمپول.شروعدورهدرمانی.

ایکهقراراستبعدازاوناامیدی.اَه.لعنتی.حرام،زندگی

بعدازاوهنوزخواهدیمداشتهباشیموبمیردنفسیکه

همکشیدهشود.

خودصبحجان نزدیکساعتدهمیمتا تارومیم۸.

پروینچادرسرکردهوکنج ازخواببیدارکنم. علیرا

خود دست نشسته. چشمانشاتاق اشکِ نیست. ش

بعدازنمازصبح،همانخوابشودینمایخشکلحظه .

اماعلیکنمیم.هرچهشودیمنصیبراهمبیاشآشفته

 خواب از بهانهکشدینمدست و راکندیمگیری بنا .

ترازآنمکهصدایاعصابگذاشتهبهگریهکردنومنبی

تایکیآورمیمالفرونرودتویمغزم.دستمرابااشهیگر

وازاتاقماندیمبخوابانمزیرگوششکهرویهواخشک

زنمیم پروین کنار چهرهنمینشیمبیرون. به نگاه .

قبولراالنگومکثکمیازبعد
اندازمیمنگاهمحدثهبهوکنمیم

راشصتشواشارهانگشتسرکه
فشارشیهاچشمرویمحکم

 .دهدیم
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نه.یه»«بیدارنمیشه؟»پرسدیمواندازدیمامبرافروخته

گیریمی بهونه اونسره به اینور از غلتمیزنه.کنه. ور

ننمی اعصاب بغلشکنم. حتی برام.ذاره ذاشته زنگ»«

بایدزنگبزنی.حرفاونو»«دونم.نمی»«بزنبهمحدثه

همین زنگبزن برو گوشمیده. ها اینموقع بیشتر

االن. » میگوینمچیزی ورومیمو خانه تلفن سمت

درست گرفتن، اشتباه بار چهار از بعد را محدثه شماره

رمیگیم جواب بوق اولین از بعد صدایشدهدیم. به.

شدتگرفته.البداوهمتاخودصبحیکچشمشاشک

هروقت زودتراز خودشرا بودهوچشمدیگرشخون.

.طبقپیشرودیمویکراستسراغعلیرساندیمدیگری

جای آغوشش در علی پروین، بینی

.میشویموراهیبیمارستانردیگیم

تاچندروزبعدحالشدیگویمدکتر

 امروز، روزسوماستواوهمیناست.

همچنانحالتتهوعداردورنگشزرد

پروینگوشهخانه وتنشنحیفشده.

برایشتشکپهنکردهوبایکلگنکناردستش،صبح

.استیگریدتاشبکارشمراقبت،بیشترازهروقت

 پیهم از منبیگذرندیمروزها بیو حوصله،رمقو

رروز،سروکلهزدن.هامپسرانههمچنانسرایداردبستان

 سالمیهابچهبا تن دیدن علی. سال و شان.همسن

نبودنشوهمهوهمه، غمواندوهِ مریضم. یادآوریعلیِ

جزخواهندیم ای چاره که کنم چه اما بیندازنم پا از

ترازآنمکهصبوریندارم.کارازکاردیگرگذشتهوناامید

انجامدهم.بدانمبرایدوبارهداشتنشچهباید

 زمان درمانش شروع از هفته لحظاتگذردیمدو و

 و کند دیگراندتلخهمچنان زندگی این چیزِ هیچ و

 بعدازظهر،کندینمسرگرممان ندارد. مزه زبانمان زیر و

وتاشودیمآسمانازشدتابرهایسیاهحسابیتاریک

مرویم.ازجلویپنجرهکنارماندینمباریدنبارانچیزی

 دراز زمین روی کشمیمو را چشمانم اگربندمیم. تا

بیاید. کمیخوابسراغچشمانم برایچنددقیقه شده

لحظهایغافلمشایدذره ازبودندرسازدیمایخواب،

روی چشمانمرا تازه هنوز حالبهمزنی. چنینشرایطِ

 امگذاشتههم عق و پروین دویدن صدای یهازدنکه

.درتوالترابامشتکندیمزجابلندمپشتسرهمشا

کوبمیم خواب از صدا، خاطر به علی برپردیمو رو .

گردانمیم یکدقیقهنمشیبیمسمتشو از چقدر که

بازمحکمترازقبلبهدر و وکوبمیمقبلزردترشده

روییکتکهچوببیجانخالیخواهمیم خشممرا

کنم.

د - شده؟ چی پروین؟ پروین؟ کن. باز گمیمرو

چیشده؟چتشدیهو؟

توالتبیرون از شدندر. سپسباز آبو صدایشیر

گوشهدیآیم با .ردیگیماشیروسروجلویدهانشرا

چت»پرسمیمروبهرویموستدیایماماکندینمنگاهم

وآهستهبهنشانهتاسفسرتکانکندیمسکوت«شده؟

هنوزکنارشنرسیده،باریسمتعلیامارودیم.دهدیم

دهانش جلوی دستشرا توالتردیگیمدیگر سمت و

 .دودیم

 آزمایشرا پرگذاردیمبرگه میز روی

 پول ییهاخردهخوراکی. ازهابچهکه

روی بستنی و بیسکوییت و کیک خرید

 اندگذاشتهمیز بر کاغذدارمیمرا به و

 شومیمخیره ریز را چشمانم تاکنمیم.

بخوانم.چی را شده نوشته درش که زی

وباچپاندیمچرا،برگهآزمایشراداخلکیفشدانمینم

اینبرگه،نگاهکردن:دیگویمبیمیلیبیشازاندازهای

ندارهحسین.فقطبدون...

 پایین ادامهاندازدیمسرشرا سکوت کمی از بعد و

فقطبدونمثبته.:دهدیم

مبهوت درمانمیمماتو بیکرانِ. در اندوه، اوجغمو

رافقطاشیحاملگناراحتیِروحی،درفقرونداری،خبر

اینبحبوحه، در بچهدیگرچهبودکهخداکمداشتیم.

بود؟زبانمبند نهدیآیمنصیبمانکرده بپرسمتوانمیم.

میشه؟» مگه «مطمئنی؟ نه توانمیمو مبارکه»بگویم

«خانم سکوتاختیار کنمیم. خیلیاز کهییهاحرفتا

اینیکه از اوضاع و بماند کنجدلم شود استزده قرار

 هستبدترنشود.

 زیر یهابغلمحدثه سختی به را وردیگیمپروین

 بر قدم ماشین سمت به سالنه اکبر،دارندیمسالنه .

زیرسایهبان یهادانهتاازگذاردیمدامادمانصندلیرا

وندینشیمبماند.آرامرویصندلیدرشتباراندرامان

.نگاهشراازمحدثهکندیمسیگاریقطوروکوتاهروشن

ردیگیم خیره ازشودیمو دورش که سنگقبری به

ناراحتیسریهاگل نشانه به تزئینشده. گالیلسفید

پکیعمیقوطوالنیبهسیگارمیزند.دهدیمتکان و

بهاوپروینومحدثهچندقدمبیشترب ااوفاصلهندارند.

 محدثهرسندیمکه بشینه»دیگویم، پروین پاشو و«

تاچندروزبعددیگویمدکتر
حالشهمیناست.امروز،روز
سوماستواوهمچنانحالت
و زرد رنگش و دارد تهوع

 ه.تنشنحیفشد
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 بلند صندلی روی از فشنگ مثل کالهشودیماکبر، .

ماشینیهایکینزدوتااندازدیمشرتشرارویسرسوئی

بی زمیندودیموقفه روی از را گالب شیشه محدثه .

.دستشرازدیریمبرمیداردوکمیازآنراکفدست

بینیپروین کمیبردیمزیر استشمامعطرگالب، از تا

آرامبگیرد.

وچندیبعدکنمیمراازدورتماشاهاصحنهتماماین

درخت تنهخیسِ از همانچندقدم،رمیگیمتکیه در .

 خیسم حسابی خاکخیسخورده،کندیمباران بوی .

سخگذاردینم به شده هم را نفس ذره یک تیهمان

صندلی کنار محدثهبکشم. و نشسته پروین که ای

زانورویزمین دو گذارمیمودستنمینشیمایستاده،

رویدستانلرزانپروین.

پروینجان؟خانمم؟ -

 کنمیمنگاه که خاکی توده جنازهاندختهیربه روی

 خیره اوشومیمعلیو از امانرا دلشکه گرفتگیِ به

خی چشمان بریده. ناجور من به را ودوزدیمسش

کهسبقتگیرانهازیکدیگرزیرنمیبیماشکرایهادانه

 .شوندیمچانهنحیفشگم

ازت - نداری. نرمالی شرایطِ تو باش. آروم یکم

عزیزدلم.کنمیمخواهش

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

ست.ماههشدهوبسیارزیادشبیهعلی۹پسرمانحاال

ش را پروین بارداری خبر دورانوقتی تمام نیدیم،

ایدیگربااینفکرکهداشتنبچهمان،جفتاشیحاملگ

ستآزاردهندهگذشت.تاقبلازبهاضافیناًیقیمانبرای

 فکر خود با پسرمان دومین آمدن کهمیکردیمدنیا

مانکاشخداوندفرزندیبهماندادهبود.تمامروزهایای

متولد چنیناوضاعنگراناینبودیمکهوقتیاو با شد،

دماغیبعدازمالی چهدلو با ایچگونهبزرگشکنیم.

فوتعلی،درزندگیامانتحملشکنیموکدامیکازما

دونفر،حوصلهتروخشککردنشرادارد.

کوچک علیِ آمدن دنیا به با تا فکرها، این مانتمام

نواوآزارمانداد.امابعداززایمانپروین،وقتیمداًیشد

تازهمتولد بودیمونگاهمانبهپسرکوچکِ دراتاقتنها

العادهمادرپدرییافتهامانافتاد،مهرعمیقوعشقفوق

دل تازهدر روح و زد جوانه جاریمان وجودمان در ای

دوست آرامشی و زیبا العاده فوق احساس یک گشت.

داشتنی.هرچندهنوزکههنوزاستغمپسرمانکنجدل

دیگرمان،کمکبزرگیبهم نواوجادارداما،تولدعلیِ

اندوه بخشیدن والتیام من که بود دم آن و کرد مان

پروینباورمانشدخداهمیشهوهمهجاآنچهخیراست

 ■ .دهدیموصالحومایهآرامش،پیشپایمانقرار
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 مصطفی زمانی ،تاثیر سینما در جامعه:

 ، مجید رحمانیخان آخر :کوتاه انیمیشن یلمنامهف

 اهلل فردمقدم؛ زینت رحیمیلی حوضک؛ وجیهمعرفی انیمیشن: لی

 صدف عباسی؛ مارشا نورمن ؛نمایشنامه شب بخیر مادر :گرایانهنگاه روان تحلیل

 غیاثی(؛ مرتضی هفتمبخش ) داستان به نمایشنامه از فیلتوکتتس :بازنویسی و ترجمه
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 تاثیر سینما در جامعه  
«مصطفیزمانی»



دیدهبی را تماشاییکفیلمشککودکانی از بعد که اید

جایشخصیت را خود ورزمیچگونه هایآنفیلمگذاشته

تقلیدحرکاتبازیگران.شروعکرده اینموضوعامااندبه آیا

دیدنفیلمی بهحالبا تا آیا محدودبهکودکاناست؟ تنها

نشدهاغم اندوه دچار کوتاه حتی لحظاتی برای اید؟نگیز

نمییب انسانگمان روی بر فیلم تاثیرگذاری حتیشود و ها

کرد. انکار را یکجامعه آن، از حتماًبهفراتر مثال عنوان

بهیاددارید."هافوتبالیست"خیلیازشماسریالکارتونی را

حولفوتبالاینازجامعهشناسانژاپنی،پیشرفتوتیاریبس

دانند.نسلازکشورژاپنراوامدارهمینسریالکارتونیمی

نمی سریال این به محدود تنها موضوع این اگرشود.اما

"پاپیون"هایبزرگیهمچونلمیف بزرگ"و بخاطر"فرار را

جالب برایتان نکته این باید باشید داشته

باعث چگونه شاهکارها این بدانید که باشد

شده آخرین در بیستمیدههبودند قرن

زندان از فرار آمار از کشورمیالدی در ها

شود. کاسته متحده اینحتماًایاالت پایان

دارید!فیلم بخاطر را اینمثالتوانیمها زیاد بسیار های

رویمخاطبانش بر را سینما و تاثیراتفیلم و چنینیآورد

داد. فیلمامانشان تمام تاثیآیا دارند؟ها مثبت راتی

ها،بالیوودوسینمایهندزمانیبودکهاکثرفیلمیدرگذشته

بیشترمواردشخصیت تیپیثابتداشتندودر هاییاصلیبا

تواناشارهکردبهقدرتمیهاخصوصیاتآنازپایانیخوش.

هامشکلیبزرگاینقهرماناماجسمانیباالوظلمستیزی.

بهجاییرسیدکارانونمندنبودنبود.داشتندواینمشکلق

ایباتماشایاولینفیلمکهپایانتلخیداشت،دستکهعده

زدند. سینمایبالیوودداشتیآربهآتشکشیدنسینماها !

چشید.ضربهشصتفرزندیکهخودتربیتکردهبودرامی

هاییساختهشودکهباعثتاثیرگذاریمنفیچرابایدفیلم

هاییکهناآگاهانهاینشود؟صرفنظرازسازندهمیدرجامعه

کنندبایدگفتگاهیخواستگاهفیلممتفاوتاستوکاررامی

فرهنگی فیلمیکهمتوجه ندارد ظرفیتاینرا جامعههنوز

راحتیهضمکند. به همقضیهسیاسیگاهمتفاوتاسترا

متحملیبراشود.می مثالممکناستکشوریکهخودرا

هاییکندکهدرآنبیندشروعبهساختنفیلمکجنگمیی

جنگیهستند.قهرمانانهایاصلی،شخصیت

عقیدهدر هم دیگر موارد هایبسیاری

درانتهایماشخصیفیلمسازدرمیاناست.

 چون شاهکاری یک"داگویل"فیلم شاهد

که اینجاست جالب و بودیم جمعی کشتار

 پایان این از مخاطبی بود.کمتر کهپسناراضی راستی به

توانمهرتاییدیزدبراینموضوعکهسینمابهمانندیکمی

چاقوستکههیچراهیبرایاستفادهنکردنشوجودندارد؛و

دست در هم است سازندگانش دست در هم چاقو، این

 مخاطبان.

نمییب تاثیرگذاریگمان شود
هاوحتیفراترفیلمبررویانسان

 ازآن،یکجامعهراانکارکرد.
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 «بخیر مادر شب»گرانه به نمایشنامه  نگاهی روان تحلیل 
«صدفعباسی»؛«رشانورمنما»سندهینو



لطیفاستشب،تولدیدوباره

ترینبازندگانهاییدرزندگیهستکهحتیمفلوکزمان

شوندعنانزندگیخودراآیندومصمممیهمبهخودشانمی

،اقدام9بهدستبگیرند.گرفتناینعناناما،برایجسیکیتز

مشترکبهمرگیخودخواستهاست.جسیبعدازیکزندگی

مادرش با تا برگشته بهخانه داشتنپسریمعتاد، ناموفقو

مسیر در مادرش و جسی گفت بتوان شاید کند. زندگی

دویآنزندگی هر ندارند. هم شانراهازندگیشانتفاوتیبا

کوچکدرستهمان بدون هست، که برایطور تالشی ترین

پذیرفته آن، میتغییر تصمیم جسی که آن جز بااند. گیرد

خود، سازی مادرارادهنابود کند. تحمیل زندگی بر را اش

هانهتنهاباشوهریبیتفاوتوتحقیرگرسال

نیز نامتوازن ائتالفی در بلکه کرده، سر

پدرش به کودکی از جسی است. گیرافتاده

حمایتومحبتاو تمایلداشتهودرمقابل،

بهنظرمی است. آنخودکرده از نیز سدررا

مادرازهمانابتدادخترشراازدستداده،او

اشمحرومبودهوترینافرادزندگیهمیشهازتوجهمثبتمهم

گرفتهاست.هاقرارمیمهریآنموردبی

تخریب با زندگیمادرشرا خشونتجسیچرخه گریو

ه.اوباسیسیل،مردیخوبوموجهککندبیشتریتکرارمی

جردماندناو،بازرنگیخاصیبرایشدرمادرشباترسازم

شکست به ازدواج این اما است کرده ازدواج گرفته، نظر

داراییمی آخرین که فراری، معتادی پسرشریکی، انجامد.

مادرشراهمتصاحبکردهومشغولخرابکاریاست.بااین

ماند.اوتفاوتباقینمیحالجسیمانندمادرشمنفعلوبی

دبهمادرشبفهماندکهتسلیمنشده،بلکهتالشکنتالشمی

نیرو آنقدر انتخاب این از و است کرده انتخاب را دیگری

خودمی مادر روزمره زندگی به و پاخیزد به که گیرد

سروساماندهدتابعدازنبودناومشکلینداشتهباشد.جسی

مراسم و مرگش از دیگران شدن باخبر نحوه برای حتی

برنامهعزادارینی اوز گوییاراده چنانکه است، ریزیکرده

می محقق مرگش از پس ارادهتنها طولشود. در که ای

ایاشازپذیرفتنآنسرباززده،خودرامانندتختهپارهحیات

خود تصمیم از او است. سپرده دریا به طوفانی، امواج در

                                                           
4
Jessie Cates 

راخواهدآخرینشبدستآوردهودرنتیجهآنمیقدرتیبه

باصلحوصفایواقعیبامادرشبهپایانبرد،شایدکهاورا

بخشیدهاست.

چونان متجاهلجسی، و افسرده کرخت، روانیمادر سایه

اشسنگینیکردهرونقهابررویاووزندگیبیهیوالییسال

ترینتاروپوداوچنانتنیدهشدهاست.صدایمادردرعمیق

نمی او خودشراکه ازتواند جسی بدهد. خودشنجات از

خودش،ازچیزیکهبهآنتبدیلشدهمتنفراست،تنفریبه

بهورطهنابودیمی را کهاو هرچندکهغایتعمیق، کشاند،

خواهدآخرینشبرابدونجاروجنجالبگذراند.می

کاریرسدمادراززندگیکنونینظرمیبه اشراضیاست.

به اینندارد شیرجز باکه بخورد، ینی

و باشد داشته مصاحبت اگنس دوستش

اشکند.اوبهاجازهدهدجسیتروخشک

حقیقیمرحله خود که رسیده راای اش

ساده و تجاهل نقاب پنهانپشت انگاری

تصمیم با مواجهه در آنرا نقابیکه کند.

کند:باتالشبرایمشغولکردنذهناوجسینیزحفظمی

و دیگر مسائل کردنبه بادرگیر مادر رفتار جزئیات. اشبه

بسیارصاففریبکاریبازیگوشانه اوخودشرا ایهمراهاست.

ساده میو هستابراز که آنچه از تقابلباتر در این، و کند

صراحتخالصانه امشببا وقایع به استکه جسی ایرفتار

می جسیپاسخ که این شنیدن از بعد ابتدا مادر دهد.

بیخومی بکشد خودشرا کماهد مجبورتفاوتاستاما کم

برداردوبهآیندهتاریکینظرشودنقابسرخوشانهمی اشرا

هراس بزدالنه اوستو انتظار بدونوجودجسیدر کندکه

تالشبرایمنصرف با مادر اعترافکند. مرگرا خودشاز

می سعی جسی احاطهکردن از را او برکند اخیراً که ای

بازدارد.کشمکشندگیز هایایندووبیروناشپیداکرده،

ایرابرایشانبهریختنمسائلگذشته،نهایتاًاحساسنزدیکی

کهسالارمغانمی بودند،آورد آنمحرومکرده از را خود ها

هرچندفرجاماینشبتباهیباشد.

پررنگ از خودکشی و مادر با دختر مضامینرابطه ترین

به»نمایشنامه مادرشب خیر دختر،« و مادر رابطه است.

کند،طورنویسندهنیزدرتوضیحاتخودبهآناشارهمیهمان

ترینروابطاست،کهدرطولتاریخنیزکمترازجملهپیچیده

باخبر نحوه برای حتی جسی
شدندیگرانازمرگشومراسم

برنامه نیز کردهعزاداری ریزی
است،چنانکهگوییارادهاوتنها

 شود.پسازمرگشمحققمی
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تصویرازپیشپذیرفتهشده در«مادر»بهآنپرداختهشده.

کهایازجنسگوشتوپوستاستها،فرشتهتمامیفرهنگ

عشقیبدوندریغعشقمیبی اصیل، عشقیخالصو ورزد،

مهر غشبودن و غل بی الگو، کهن این در داشت. چشم

مادریچنانمقدسوجوابپسدادهاستکهکمترکسی

می آن بردن زیرسوال فکر ایبه نقطه خود، این که افتد،

ازآنجاکهمادراولینومهم ترینفردتاثیرگذارتاریکاست.

درزندگیکودکاست،بههماناندازهکهعشقومراقبتاو

سازندهوایمنیبخشاستوکهیکعمراحساسپذیرشو

به را بیامنیت تأثیر دارد، ودنبال نبودن پاسخگو تفاوتی،

بینیبودنمادرنیزبههماناندازهابدیوفلجغیرقابلپیش

درستهمان اشکودکیطورکهجسیازدورانکنندهاست.

میبه مییاد اعتراف مادر و سالآورد تاریخچه هایکند،

و هیچعنوانگرم مادرشبه کنار ابتداییزندگیجسیدر

دوستانهنبوده،مادراویکتماشاچیصرفبودهتامنبععشق

وامنیت.

تاریخ، در دختری و مادر روابط مشهورترین از یکی

بهنمایشنامه سوفوکل نوشته الکترا»نامای الکترا« است.

وامی اورستسرا ناپدریبرادرش و مادر که بهدارد را شان

این از الهام با فروید برساند. قتل به پدرشان کشتن انتقام

کندکهمعادلعقدهادیپنمایشنامه،عقدهالکترارامطرحمی

دختر، عشق موضوع اولین فروید نظر از است. پسرها در

ا مادر پسر، وهمانند محبت غذا، اصلی منبع او زیرا ست،

امنیتدردورانکودکیاست.امادرمرحلهآلتی،پدرموضوع

شود.اینجابهجاییبهاینعلتصورتعشقتازهدخترمی

هابردپسرانآلتمردیدارنداماآنگیردکهدخترپیمیمی

خاطروضعیتظاهراًپستاند.دخترمادرشرابهازآنمحروم

میخ سرزنش کمترود مادر به او عشق نتیجه، در و کند

کندبرخاطرآنچهتصورمیشود.شایداوحتیازمادرشبهمی

اورواداشتهاست،بیزارشود.دختربهپدرشحسادتکردهو

بهاومنتقلمی اواندامجنسیبسیارعشقخودرا زیرا کند،

هادیپزنانههرگزباارزشیدارد.فرویدمعتقدبودکهاینعقد

بهنمی داشتبهتواند باور وضعیتیکه کاملحلشود، طور

میشکل منجر زنان در فراخود نامناسب فرویدگیری شود.

همراه رشکآلتمردی با همیشه مرد به عشق نوشتکه

تواندباداشتنبچهپسر،تااندازهایآنراجبراناستکهمی

مانندسازیکردهوعشقخودکند.دختردرنهایتبامادره

کند.رابهپدرسرکوبمی

 مرگ غریزه از همچنین تاناتوس»فروید نویسدکهمی«

توجیهمی گاهیافرادمیلناهشیارسائقپرخاشگریرا کند.

طریق از را دیگران یا خودشان به زدن صدمه یا مردن به

می خودتخریبرفتارشانآشکار فروید، نظر از گریراسازند.

توانابرازخشمعلیهشیمحبوبدرونیشدهکهمعطوفمی

میبهخودشخصمی افرادیکهخودرا کشندشوددانست.

نمی معطوف دیگران به را خود درخشم را آن بلکه کنند،

می درونی ورودخودشان از ناشی عصبی اختالل سازند.

ضمیرشتاب درون به شده سرکوب قوی غریزه یک زده

گرددکههاییمیاستکهبیشترمتوجهبهآسیبناخودآگاه

کهاست.زمانی«لیبیدو»ناشیازسرکوبغریزهجنسی،یعنی

نظرشودخودکشیاقدامیمنطقیبهغریزهزندگیسرکوبمی

بگیرد،می صورت آرامشروانی و متانت با مرگ خواه آید.

کل خودکشیبه افسردگیروانیباشد. ترسو زاییده خواه

ازغریزهزندگیاستکهکارکردهایعادیآنمتوقفناشی

شدهاست.



بااستفادهاز:

نظریهوکاربستمشاورهورواندرمانی،جرالدکری،سید

۲۹محمدی،ویرایش،زمستان

هایشخصیتشولتز،دوانپی.شولتز،سیدمحمدی،نظریه

۲۹پاییز

■۶۱۸1خودکشی،دکترماهیارآذر،انتشاراتارجمند
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 «خان آخر» انیمیشن نامه کوتاه فیلم 
«مجیدرحمانی»نویسنده

 

بانگاهیبهخانششمشاهنامهفردوسی

روز-ودریاجنگل

است. گرفته فرا را سطحدریا فضایجنگلو دودیتیره

توریبزرگپرتابمی آب؛ بهرویسطحکدر کهطوریشود؛

میتمامسطحآن ناگهاندوچشمرا نگرانومضطرب؛گیرد.

می باز هم از آب روی دریا افق چشمدر بهشود. سوها هر

آراممی که توری به و میچرخند زیر به خیرهآرام رود

میمی جنگل و دریا ساحل از عجیبی صداهای آید.شوند.

تعدادیدیگجوشاندرکمبادشروعبهوزیدنمیکم کند.

داخ در است. جنگل دامنه کنار و آنگوشه مایعل ها

شود.صدایرنگیجوشیده؛وباقاشقیبزرگهمزدهمیسیاه

شود.شودباصدایبادترکیبمیتبریکهبهدرختیزدهمی

زند.باهردستیبزرگوزشت؛باتبربهتنهدرختضربهمی

یکیقطعشدهپیچد.تعدادیازدرختانیکیضربهصداییمی

جلوترآوبهزمینمی تشیافروختهشدهودودشباالافتند.

کند.رفتهوآسمانراسیاهمی



روز –بیابان .0

لم وبیابانی قهقهه مثل غریبی و عجیب صداهای یزرع.

به میدرگیری سمگوش دیدهرسد. زمین در اسبی های

بیمی که خاکمیشود به را سم صدایکوبیدنقرار؛ کوبد.

نعرهچیزیمی بهآید. بهمیگوشهاییازدرد تدریجدررسد.

شود.بیابان؛صداهاقطعمی



شب-دریا .9

دردوردست؛چندینآتشدردلجنگلروشناست.کنار

خیمهبزرگیافراشتهشدهوصدایخرناسخواباز ساحل؛

می آن وداخل ماهی اجساد آنجا؛ روشناییمختصر در آید.

اند.آبزیان؛رویهمافتاده



وزر –کنارخیمه-ساحلدریا .3

ناخن با برهنه و بزرگ پاهایی خیمه؛ بیروناز دراز های

میمی اینموجودشنیده صدایخمیازه رنگدریاآید. شود.

زباله از ساحلمملو است. ماهیانمردهکدر هایخوراکیو

ایمهلکرود.نعرهسمتساحلمیاست.پاهایاینموجودبه

هایوبارهچشملرزد.ازصداینعره؛دکشد.زمینکمیمیمی

تورماهیگیریبهنگراندریابازمی سمتساحلکشیدهشود.

ماهیشدهودرهمانحالدریابهتالطممی هاازرویافتد.

به چشمآب میسمت فرار و کرده پرش دریا کنند.های

کنند.تورماهیگیریسمتساحلحملهمیهایبلندیبهموج

دیماهیدرآناسیروپررسد.تعدادزیاکمبهساحلمیکم

می کفساحلکشیده به و زده بال آنو یکیشوند. یکیها

چشممی ماهیمیرند. به غمگینانه میهایدریا؛ نگاه کند.ها

انگیزهاییوهمرود.صدایخندهترمیسطحآبپایینوپایین

رسد.گوشمیبه



کمیبعد

روز-جنگلودریا .9

است.هیاهوییبه افتاده تعدادیازدستراه هایزشتدر

هاییپرازمایعسیاهرنگاست.دریاهایبلند؛کاسهباناخن

پایین میکهسطحآن ساحلنگاه به مایوسانه رفته؛ کند.تر

سیاه مایع نوشیدن از حاصل غریب و عجیب رنگصداهای

می میشنیده شدت صداها و سر کمیشود. زمین گیرد.

دستمی لرزد. زشت؛ میهای ریشه از را دردرختانی کنند.

یکیازماهیهارویهمافتادهساحلماهی هنوزتکاناند. ها

دستمی یکیاز برخورد. غریباینماهیرا هایعجیبو

آبرویچوبیقرارمی از دیگیپر نزدیکیخیمه؛ در دارد.

دیگقطره ته از آبمیدارد. داخلدیگقطره ماهی؛ چکد.

 شده حرکتمیانداخته به مضطربشروع دیگو هایکند.

سیاه مایع میحاوی آورده دریا کنار به همهرنگ شوند.

تدریجشود.رنگآببهمحتویاتآنبهداخلدریاریختهمی

رود.دریاترمیترشدهوبعدسطحآندوبارهپایینتاافقتیره

کم سپس کرده؛ نگاه متعفن و سیاه مایع به کممایوسانه

بندد.هایشرامیمچش



کمیبعد

روز-ساحلدریا .5

هایرسد.اسبشرادرنزدیکیماهیازدورسواریازراهمی

شود.او؛جوانیاستقویمردهومتعفننگهداشتهوپیادهمی

خودبهسر؛تیروکمانوهیکلکهلباسرزمپوشیدهوکاله

ماهی اجساد به دارد. حمایل در میخنجری نگاه ازکها ند.

مایعیسیاه رنگداخلجوییباریککهبهدریامتصلاست؛
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رمقشهایبیشود.دریایکدر؛چشمبهداخلآبریختهمی

نگرد.تعدادیماهیدررویسطحبازشدهوبهاومایوسانهمی

اند.آبمرده



روز–کنارخیمه .6

صدایخرناسمی خیمه قطرهاز دیگ؛ آبشبهآید. قطره

ریخته شنامیزمین سراسیمه آن؛ داخل در ماهی شود.

دوبارهمی داخلخیمه؛ از است. آبدیگتحلیلرفته کند.

ناخن با برهنه بزرگو کنارپاهایی و آمده بیرون دراز های

ایستد.ازدیدنماهیکهدرآنآباندک؛سراسیمهدیگمی

پاهابهایموهومسرمیکند؛خندهشنامی سمتساحلدهد.

رسد.جوانگوشمیافتد.ناگهانصدایشیههاسبیبهمیراه

بلندمی پا اسبرویدو حاالدریکسمت؛جنگجوبا شود.

باآنپاهایبرهنهوزشتشایستاده؛و«ارژنگدیوشاخدار»

دیودرسمتدیگرجوانجنگجوکهاسبششیههمی کشد.

انانکشد.گویینگهبایمیسمتجنگلنگاهیکردهونعرهبه

می خبر را سپسبهکوه حملهمیکند. سوار کند.سمتمرد

را او و کرده رویدستبلند را جوان مرد یکآن؛ در دیو

پرتمیبه اوسریعبلندشدهوتیریدرسمتدریا اما کند.

به و گذاشته کمان آنچله بزرگ دیو رهاسمت چله از را

میمی اصابت دیو بازوی به تیر امکند. آنکند. او؛ ازا را

زمینمی به و شکسته را تیر و مردبازویشدرآورده اندازد.

ارژنگدرگیرمی حاالجوانبا ارژنگنیرومنداست. اما شود.

کشیدهبودهاست؛ششدیونگهباندراثرنعره ایکهاوقبالً

بهساحلمی و جنگلپایینآمده پاهایاز زمینزیر رسند.

میآن دیوهاها کهتیرهنعرهسرمیلرزد. دریا نظرتربهدهند.

افتد.رسدبهتالطممیمی



شب–جنگل .7

جوانجنگجوبهدرختیبستهشدهاست.آتشدرگوشهو

روشناییآتشدیگ در جنگلروشناست. هایحاویکنار

هابزمیدارند.یکیازشود.گوییآنرنگدیدهمیمایعسیاه

 را مرده ماهی تعدادی دردیوها و انداخته دیگ داخل به

میحالی نعره میکه آنکشد از مقداری کاسهخندد؛ در را

کنند.بانوشد.پنجدیودیگرهمهمینکاررامیریختهومی

ریشه از ودرختانیرا نوشیدنآننیرویشانچندبرابرشده

جشنآنمی سوختنکندند. و خنده و صداهایموهوم و ها

نزدیکصبحادامهدارد.هادرآتشتاچوب



سپیدهصبح–جنگل .8

حالتخوابو در بهدرختبستهشده که جوانجنگجو

آید؛طرفشمیبیداریاست.باشنیدنصدایسماسبیکهبه

بازمیچشم جانتر؛ششدیوبیطرفکند.آنهایشراکامالً

هایشاندرکفجنگلافتادهاند.کاسهایافتادههریکبهگوشه

آید.سوارسمتجوانجنگجومیسواریازدوردستبهاست.

به گرز و تنومند است مردمردی جنگی. حمایل با دست

اسبش و او رخش»جنگجو؛ خوبمی« رستمرا او شناسد.

دستان؛پهلوانایراناستکهششدیودیگرراازپادرآورده

دست رستم میاست. باز درخت از را او جوانهای کند.

ارژنگ()سمتخیمهدیوهفتمبهاولبخندیزدهوبهجنگجو

می اشاره دریا ساحل آندر پیادهکند. رخش؛ با همراه ها

روند.سمتخیمهودریامیبه



ساحلدریا؛کنارخیمه-کمیبعد .4

می خیمه کنار به جنگجو مرد و اثریازرستم اما رسند.

ابایکهکهماهیدرآنبودهاستنیست.آندیگیسوراخی

شوند.شوند.مدتیبعد؛ازآنخارجمیحرکتواردخیمهمی

ارژنگدیو(درخیمهنیست.دریاکهحاالآبشبه)دیوهفتم

کند.رمقبازمیهایشرابیکمترینمقداررسیدهاست؛چشم

مردجنگجوکمیجانمی دیدنرستمو بهامواجبا گیردو

رخشرستمشیههمتالطمدرمی هایشراکشدوسمیآید.

بهبهخاکمی رستمگرزشرا آندستمیکوبد. بهگیرد. ها

روند.جستجویدیومی



روز–جنگل .01

ارژنگدیو؛دیگسوراخرابهدستگرفتهاست.آبزیادی

زمینمی به آنرا است. آنباقینمانده جوی؛در از گذارد.

انوشیدنآننوشد.بمقدارزیادیازمایعمتعفنوسیاهرامی

دست با و کرده پیدا زیادی میقدرت سینه کوبد.هایشبه
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مینعرهبلندیمی ازجا اودرختیرا سپسهمهکشد. کند.

سمتجویوهارامعلقکردهوآبسیاهومتعفنآنبهدیگ

شود.ارژنگدیو؛ظرفسوراخیراکهماهیدردریاسرریزمی

زمینمعلقمی به داخلجویمایعکندآناسترا ماهی؛ .

می بالمیسیاه و پر و درختیدرافتد کنده با ارژنگ؛ زند.

دود.سمتساحلودریامیدست؛به



ادامه()کنارخیمه-ساحلدریا .00

هایشراشوند.دریا؛موجرستموارژنگدیوباهمروبرومی

به و میبلند در کرده گره دستی مایعشکل جوی آورد.

بسیاه ریختهمیرنگ؛ ماهیهداخلدریا تعدادیدیگر شود.

می قرار آب روی ارژنگمرده سر بر گرز؛ با رستم گیرند.

میمی نعره درد از او رستمکوبد. درختبه کنده با اما زند.

کند.پشتارژنگدیوایپرتمیحملهکردهواورابهگوشه

ند.آبکهایدریا؛خشمگینبهاونگاهمیبهدریااست.چشم

هم کرده گره مشتی شکل به دریا وتیره آمده جلو چنان

آید.رستم؛خشمگینبلندشدهوارژنگراسمتساحلمیبه

بهزمینمی بلندکردهومحکماورا ارژنگدیوبههوا کوبد.

مینعره درد میایاز او به موجدریا راکشد. دیو دریا رسد.

نعربه که را او و کشیده خود میسمت آبه داخل به زند

شیههمی رخش؛ بهکشد. میکشان طرفسمترستم از آید.

آید.اوماهیسمترستممیسرعتبهجنگل؛جوانجنگجوبه

به دستدارد. در را کهداخلجویکثیفبوده سرعتازرا

ماهینیمه و شده آبمیاسبپیاده به را حاالجان سپارد.

د داخل در دیو ارژنگ از روشناثری آسمان نیست. ریا

هاییابد.چشمخودرابازمی«آبی»کمرنگشود.دریاکممی

کمجانگرفتهوکندکهکمجانشنگاهمیدریابهماهینیمه

میسمتشمیبه جنگجو جوان و رستم به دریا خندد.رود.

میسطحآنکم باالتر آسمانکم دریاییدر پرنده چند آید.

دهند.حاالرستموجوانسواربراسبرمیپیداشدهوآوازس

شوند.هادورودورترمیروند.آنسمتافقپیشمیشدهوبه

شوند.کهدیگردیدهنمیتاجایی



روز–جنگل .09

درپایینجنگل؛جنگلآراموآتش هاخاموششدهاست.

شود.ساحلودریاتمیزاست.دریاوساحلآندیدهمی



شب-جنگل .03

صدای میجیرجیرکتنها شنیده جنگل در بادها شود.

می شاخمالیمی و میوزد تکان کمی را درختان دهد.های

کمیگوشمیناگهانصدایپاییبه صدایپا زمینبا رسد.

ایستد.شوند.بادازحرکتمیهاساکتمیلرزد.جیرجیرکمی

پیچد.ایدیگردرجنگلمیصداینعره



شب-ساحلدریا .09

هایدریابازشدهونگرانرسد.چشمبهدریامیصداینعره

 ■ لرزد.کند.زمینکمیمیبهاطرافنگاهمی
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 «لی حوضک لی»معرفی انیمیشن  
«رحیمیزینت»؛«اهللفردمقدموجیه»نویسندهوکارگردان

 

۶۱۱۶محصول:،اهللفردمقدمپویانمایی:فرخندهترابی،وجیه

نوانیمیشنلی کارگردانیوجیهلیحوضکبا و اهللیسندگی

۶۱۱۶فردمقدمبامضمونتربیتی،تخیلیواخالقیدرسال

آن پویانمایی که است شده وجیهتولید ورا فردمقدم اهلل

داشته عهده بر ترابی داستانفرخنده انیمیشن این اند.

میجوجه تجربگیدروندلیلکمآیدوبهایاستکهبهدنیا

یخودوخروسبراینجاتدادنجوجهافتد.مرغحوضمی

حیواناتکمکمی دیگر بهاز حیواناتتنها ولیتمام طلبند

ناامیدیو اوج در اینکه تا هستند؛ زندگیخود و خود فکر

رسد.اضطراب،امیدنجاتفرامی

حیوانات سایر برخالف که است بز یک جوجه این ناجی

احساس جوجه گرفتاری به دیگرمسئولیتمینسبت و کند

می کمکفرا به را وحیوانات شده متحول حیوانات خواند.

سازندواوراروندوقایقیمیتاثیربزبهکمکجوجهمیتحت

تکنیکازحوضبیرونمی معمولنانیمیشنجوالنگاه آورند.

می انیمیشنحرفاولرا مقدمبهاستوتکنیکدر زنداما

می اهمیت بسیار عقمحتوا و بهداد باید محتوا داشت یده

اهلللیحوضکاثروجیهموازاتتکنیکپیشبرود.انیمیشنلی

فردمقدمانیمیشنیاستکهباتکنیککاتاوتساختهشده

انیمیشندوبعدیاستو انیمیشنسبکیدر ایننوع است.

روش این در است. آن سادگی در سبک این خاصیت

اندگذاریشدههومفصلیمقواساختهشدپرسوناژهابابریده

این است. شده فیلمبرداری و داده حرکت فریم به فریم و

غیرمفصلیوسیلوئتو تکنیکچهارنوعداردکهمفصلیو

لیحوضکازنوعکاتاوتبرجستههستندکهانیمیشنلی

می بدنمفصلی متحرک اعضای تمامی شیوه این در باشد.

ک اوت لی بنابر آبجکت، یا بهکاراکتر بهار مفصلی صورت

متحرک و بدنمتصلشده و کاتیکدیگر است. سازیشده

هایتولیدانیمیشناستترینروشترینوسریعاوتازساده

جوییدرطراحی،سرعتتولید،هایآنصرفهوازجملهمزیت

بهصرفه فیلم تولید امکان هزینه، صورتانفرادیوجوییدر

ازتنوعدرتولیدمی یمحتواییسویدیگروقتیجنبهباشد.

گیریماینسوالدرذهنمانقشاینانیمیشنرادرنظرمی

می چرا که بز»بندد نقشنجات« ودر شده انتخاب دهنده

رجوع باستان ایران اساطیر به سوال این پاسخ یافتن برای

میمی و باکنیم باستان، ایران نماد کوهی بز نقش بینیم

 آبخواهی، محافظتاست.مضمون فراوانینعمتو زایندگی،

نمادیازیکفرشتهکهدرشرایطسختازاوکمکخواسته

ریشهمی هایایرانباستانیاینباوربهیکیازاسطورهشد؛

انسانبازمی نخستین اساطیری داستان این براساس گردد.

شاهنامه در که بود کیومرث زمین آنروی از فردوسی ی

کیومرثحدودعنواننخسبه است. بردهشده نام تینپادشاه

اهریمنزشتیچهل سپسبا و کرد زندگی زمین بر هاسال

دوقطرهخونکیومرثدرافتادوبه دستاهریمنکشتهشد.

این برزمینچکیدوازآنیکبوتهریواسدوشاخهرویید.

یآنیکپسردوشاخهریواسبرهمپیچیدندوازیکشاخه

ش از آناخهو چون و شدند متولد دختری آن دیگر دوی

فرشتهغذاخوردننمی قالبیکبزدانستندخداوند در ایرا

دوراشیردهد.کوهیسفیدرنگفرستادتاآن

زمانی کوهیتا اینبز بههاآنکه گرفتند یاد غذاخوردنرا

میهاآن شیر یکجمله در محافظت»داد. برای نمادی بز

است آ« با علتو شدن روشن بر عالوه اسطوره این شنایی

بخشعنوانکاراکترنجاتانتخابسمبولیکواساطیریبزبه

کنندهدلیلتغییررنگبزازمشکیبهسفیدهمومحافظت

یبیشتردرموردنمادشناسیسایرشودوبامطالعهروشنمی

انتسابویژگی هایشانحیواناتعلتانتخابسایرحیواناتو

توانیافت.دراینانیمیشنمیرا

وجیه شد گفته کارگردانانیچنانچه جمله از اهللفردمقدم

ویژه توجه تکنیک بر عالوه که وبود داشت محتوا به ای

لیحوضکنوعیازهمراستاییتکنیکومحتواراانیمیشنلی

■ گذارد.بهنمایشمی
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 (هفتم بخش)داستان یشنامه به وکتتس از نماترجمه و بازنویسی نمایشنامه فیل 
«مرتضیغیاثی»؛«سوفوکل»نویسنده



:هاگفتهترشیپ

نئوپتالموسiاودیسئوس iو i خودستانندیمکمانرا با و

فیلوکتتسبرندیم .i i i از ترتیبیریگبازپسامیدباخته آن،

.ازسویدیگردرستپیشندیبیمآخرینشامخودرایهیته

ناشیازازرهسپاری،نئوپتال خودرایهایبکاریفرموساندوهِ

هیچآوردینمتاب آخاییان، دلخوریِ نهیبِ و پیروزی نویدِ ؛

ازبازگشتنبهسویفیلوکتتسباز .حتیدارندینمیکاورا

بهمبارزه ازپذیرشخواندیمآنهنگامکهاودیسئوساورا ،

اودیسئوسکهپایداریواستواریزندینمخطرتن اما اورا.

میزند.ندیبیم باز سر بیهوده پیکاری در آمدن گرفتار از ،

 وگرداندیبازمسرانجامنئوپتالموسکمانرا

باردیگرنیکخواهیودوستیراستینخویش

 فیلوکتتس بر بااندینمایمرا بار دیگر .

کهدرانتظاراوست،هایکینیادآوریتمامی

.خواندیماورابهسویتروا

 :هاهیوگاکنون

برنوازشگریآنچهدرپیشمچگونهگوش» ،ینهیمهایمرا

چگونه دارم. میهاشانهبستهنگاه بار از تویهایخواهکینرا

پیش کهدر پندارهایشیرینیرا البتهچگونه صد برهانمو

ویرانگردانم.درمیانتمامینیآفریمچشمانم وهاینابرابر،

هایناراست کسی پیش در که بهشودیمنهاده یک هیچ ،

یاندازه یهاخواهشرد توترشیپکسیکهدوستیشرا بر

 تمامی نیست. نیاوردنی تاب است، داشته درهاارادهاستوار

درهمفروخواهندریخت.اماباخودییهاخواهشبرابرچنین

تو اگرامروزدربرابرنویدهایتابسوزِ بیاندیش،درنظرآر،

 فرود توانستگردنگردن روزهایآتیخواهم در آیا آورم،

پوییاس پسر گویند می مردم که آنگاه iافرازم، vتمامی با

برادرانآتروسهایناجوانمرد اودیسئوسو بود،vکهاز دیده

یا قدرتاستواریدلازکفداد! پولو نوید با نیز بار دیگر

براکنونحتیاگرخودبپذیرم،آیاچشمانمخواهندپذیرفت

 جز دوختهیسابقهگواهی بدکردار، سردارِ دو این هولناکِ

شوند؟

از هیچگاه آدمیچناناستکه جوهر اینباورم: منبر

 باز رفته، بدان که منستدیاینمراهی با اگر یکبار دو آن .

،باردگرنیزهمینخواهندکرد.آنچهازآنبیماندکردهچنین

 نه دیاگذشتهدارم رنجناکو که ازیاندهیآردآلود سرشار

بزرگشان سردارانیاستکهشما کنار در .دیداریمشکنجه،

آنان،آنگونهکهاستیزیچاین کهازآنبرتونیزبیمناکم.

تو از گستاخانه را پدرت گرانقدر شمشیر بازگفتی، خود

همچنانچشمدارنددوشادوشاندبازستانده اما شانشمشیر،

چ آیا توبگردانی! با آنچه از پروا بی آیا کرد؟ خواهی نین

 منرانیزبهاجبارباخودخواهیبرد؟اندکرده

تورا بهیادداشتهباش،توبرایآنانکهراستیودرستیِ

 بازی اندگرفتهبه بازستاندنِ با را تو که آنانی یگستاخانه،

 خوار است، بوده تو آنِ از مشقاندداشتهآنچه یکنینم، بر؛

در تنها بکوشیتا توانداری، هرچهدر دوشتوستکهبا

آیی: نظر به سزاوار واالو کس، دیدگاندو

پدرتومن.پدریکهتوراهستیبخشیده

این از بازبُردن نوید را او که من و است

 دربند آب میانِ دیگریادادهزندانگاهِ از .

و بیهوده سراسر آخاییان، هراستاز سوی،

چهآنانهرگاهکهتوراوفاداریاداست،بیبن

 تیهامانیپبه در دیگر چونیزمرهدریابند، بدنهادانی

«قرارتنخواهندداد.viاودیسئوسوآگاممنون

نئوپتالموسهمچنانخرسندناشدهازگفتارهایفیلوکتتس،

مایلبودتاباریدیگرداستانِنویدبخشِنجاتیافتگیرابرای

بازماندهازکژفهمیودودلیرایهاهیمااندکاوبازگوید،تا

اورابیادآورد،یدهیشوربازشوید.اماچونپرخاشگریوبیانِ

چون دید؛ را امیدش از سرشار و بار شرَر چشمان چون

بازوانوعضالتدرهم هنگامبازگوییاشفشردهدستان، را

 او با بیشتر چه هر گفت خود با بازدید؛ یرهدرباافکارش

یهایبزرگیدربارهامیدهایآیندهسخنگویم،هرچهبیشتر

دردسترسوپیشِروسخنسُراییکنم،بیشتروبیشترخود

 رنجور تاکنونامداشتهرا که خودسری مایه همین با او .

رابرگفتارمنوقلبشرابرپذیراشیهاگوشبازنمودهاست،

سرنو خدایاندرراهبردنِ آنگاهشدنتوانِ شت،خواهدبست.

من برای سودی آن در که کاری بر پافشاری در سود چه

نیست.بهتراستپایپسکشموهمچوناوکهدردمندیو

تاب خویشرا ناکامیخویشدرز،مننیآوردیمتیرهبختیِ

نمایاندنراهدرستبهاوراازیادببرموبراینخرسندباشم

وبرراهناراستپایامآوردهچنگکهدستکمدوستیِاوراب

.امنگذاشته

راس کمان نئوپتالموس رانجام
وباردیگرنیکخواهیگرداندیبازم

بر را خویش راستین دوستی و
 .اندینمایمفیلوکتتس
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این از بر تنها نگفت سخنی دیگر فیلوکتتسیچهرهرو

 ناکام، و ناامید که پدری همچون دوخت. یهانگاهچشم

 بر را خویش فرزندشبییچهرهمهرآمیزِ مشتاق گناهانه

پیاپیهمچنانیهایدلدار،درآنهنگامکهپسازاندازدیم

فرو نامعقول،از چیزی خواستنِ در او تندِ هیجاناتِ نشاندنِ

بازماندهاست.

نویدترشیپداشتتاآنچهراچوننئوپتالموسخودراوامی

دادهبود،بهجایآورد؛برآنشدتااستواریخودرابرپیمان

بازگوید.ازاینروبیهیچدرنگیبرزبانآوردکهفیلوکتتس

هم پدریش سرزمین تا بارا فیلوکتتس کرد. خواهد راهی

با خرسندی، و خوشحالی از بیقرار سراپا خبر، این شنیدن

آغوشنئوپتالموسانداختو در خویشرا گشوده دستانی

نئوپتالموسنیز براوسایاند. سپاسگزارانهتنچرکینخودرا

خویش بر را اندازه بی شادی این وافر، هیجانی با ابتدا در

هانآشفتهخاطر،بازویفیلوکتتسراگرفتوپذیرفت،اماناگ

وحشتزده آنگاه ساخت. دور خود از را او

چروک و پیشانیسرخ و هم ابروانیدر با

برداشتهپرسید:

برآندارمتکهباردیگربرخواهمینم»

این از اما پیمانشکنیمنبیمناکشوی،

تو و آورم فراهم را تو نجاتِ اسبابِ اگر که ازترسدارم را

آنانچگونه خشم برابر در خود درکشم، به آخاییان چنگال

تابآورم؟آخاییانیزخمخورده،شکستدرتروارابازدیده،با

چه کردتوانمیمهرچهدرتواندارندبرمنخواهندتازید.

«شهرمنهجومآورند.یهادروازهاگرآنانبر

ب» شتابان هراکلس کمان که بود خواهد یاریتآنگاه ه

 روزهایی که دید خواهند آخاییان آمد. ،تررهیتخواهد

نیزترخوارکنندهییهادرشکستنپیکارهاییدشوارترو ازتروا

یهادروازهممکنخواهدبود:آنانهیچگاهنخواهندتوانستبر

«شهرتودستیابند.

ریزیگریزگاهیتازهدستنئوپتالموسکهبهتمامیازپی

نه دلشنودیمبهیکبارگیکهآرامآرامبرآنچهشستهبود،

کشاکش،فریب،گریزوهاساعتقویداشت.اماچوندرپی

ازیادداردیمپرداختنبهآنچهکهآدمیرازندهنگاهوگوگفت

 حرکت، فیلوکتتسدرخواستپیشاز از بود، یالحظهبرده

هبهرهکبابشدیپرندهدرنگکندتاهردوبتوانندازگوشت

پا از سر پیروزی، سرمستِ نیز خود فیلوکتتسکه بردارند.

شناختینم طوالنی،دانستیمترستهیبا، سفری آغاز برای

ازاینرودست باچیزیبیانبارد؛ پیشاپیش،شکمخویشرا

خود، بررویتختهسنگینشاند. اورا گرفت. نئوپتالموسرا

 شاهانه کاخی در که میزبانی خوشگوارِیهاخوراکچون

گونِگونه در رنگرا بهیهاظرفچند پربها و خوشجال

داردیممیهمانخویشارزانی استخوانیاتکه، گوشتو از

نحیفپرندهرابَرکَندودرپیشنئوپتالموسنهاد.

 خوراکبر از دو هر که آزمندانهدندیچشیمهمچنان و

گیآسمان،نرم،ازدرخشندبردندیمدنداندرگوشتآنفرو

آنکهغروبشدیمنرمککاسته خیالِ دودوستبا ابتدا در .

می این-رسدسر طیتمام پساز کمابیشآنرا چیزیکه

بی-داشتندیمونیزگرامیبردندیمساعاتکشاکشانتظار

از بیش شتابی با تیرگی اما پرداختند. خویش کار به پروا

 افزایش افتییمانتظار گویی ازیاتوده، سنگین و ستَبر

خزانخزانبهآناننزدیک تاسختکردیمتاریکی،خودرا

شکی دلشان در شتابزدگی و تندی این گیرد؛ بَرِشان در

فیلوکتتسکههنوزهمبرفرارسیدنغروببیشترافکندیم .

viتابرپدیدارگشتنیکفَرجودداشتیمدلاستوار iبرای،

ازخویشبران دسربرگرداندآنکهتردیدرا

پایین درگاهِ بهاینامیدآنکهخورشیدرا

خزیدنبازبیند.اماآنچهدید،هیئتِازرنگ

viهراکلسیزدوده i i،تیرگی با یکتا بود:

نادیدنی. و تار که آشکار اندازه همان

هنوز عضالتی با افراشته، سری و بلند قامتی با هراکلس

یستادهبود.گاهیدرونتنومندوورزیده،دربرابرچشماناوا

یاچهیدر؛گوییشدیموگاهیدیگربارپدیداررفتیممهفرو

بهتناوببدرون موّاجوچگالاورا وبازدیکشیمدرآنمهِ

 دادیمپس فیلوکتتس ویفتهیش. پیدایی این تماشای

 را هراکلس که آنگاه بود. شده رادیدیمناپیدایی او ،

وچوندرزیرشناختیمودخویشبازازحتیوجترگمانیب

یهاکوهه فرو خردسوزرفتیممه گمانی گرفتارِ را خود ،

فرودادنخوراکونهتابِسخندیدیم .دراینحال،نهتابِ

گفتنداشت.درسکوت،بقدریواایستادتاهراکلسسرانجام

خودبرزبانآمد:

iمنجایگاهخویشرادرالمپ» xرخاکِسفتِتاباموانهاده

زئوس زبانِ از را تو رهسپاریبرxاینزمینپایگذارمو از

بهرهبازدارم:سفریکهبهسویمیهنتسفریبیسودوبی

یادهیآغاز هشدارت دستانیدهمیم. جز سفری چنین از ؛

در برای ارمغانی زهر، به آلوده بدنی و بویناک پایی تهی،

پدرنخواهیبرد.اما این،بیادآرآنچهآغوشکشیدنِ دربرابرِ

راکهبرتودرسفربهتروابرنهادهشدهاست.آنچهازبزرگیو

نامآوری،ازتندرستیوخرسندیبهرهخواهیبردوآنچهاز

گنجیهاارمغان در بدستخواهیآورد.یهاخانهْنهفته تروا

ریزینئوپتالموسکهبهتمامیازپی
نه بود، دستشسته گریزگاهیتازه
آنچه بر آرام آرام که یکبارگی به

 دلقویداشت.شنودیم
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رابرایدرماندردتخواهمفرستادوالبتهxiمن،آسکلپیوس

دستاین تروا بر بیاو پسریکه داری. خود با که را پسر

نخواهیبردواونیزبیتو.

،نمایاناممودهیپبگذاربیادتبیاورم،سفرهایدیریازیکه

آناندست بر امدهیازیکارهاییکه هایخوار، کهییهارنجو

گونهبرجایگاهینامیرا،سراسرنازش،تااینکخدایامبرتافته

،جایگیرم؛سرشتوسرنوشتتونیز،ایفیلوکتتس،وپاکی

چونانمن،خدایگونهبرآسماننشستناست.

 بر دستیازی بیاغاز.هایبزرگاز را تروا به سفر مزن، تن

 بر پاریسیهایبلندشفایافته یاب، دست xiآن iتیر با را

ییهاارمغانخویشفروکَشوبرکُش؛آنگاهبادستانیلبریزاز

قربانیمنراماننبی د،نزدپدرتبازگرد.چونبازگشتیسهمِ

 میان تنهاتیهاارمغاناز بسوزان. من گورگاهِ بر و برگیر

انجاماین به سراسر را سرنوشت کارِ که بود خواهد گاه

یادهیرسان بر هاهَستنیتریگرام. ازیاافتهیدست جدا و

تاهمیشهازآنب هرهخواهیمردمیودورازمرگومیرها،

«برد.

 روشنی رفته رفته درگرفتیمآسمان هراکلس هیئت .

تاگشتیمپنهانیوپیدایی،بیشتروبیشترپنهانیهاگشت

اندکزمانیرخ هاکوههوباردیگردیریازتردرنمودیمپیدا.

رنگمیفرو خاکستری، آسمانِ سرخیِگرفتیمرفت. به و

 تن غروب از دادیمپیش آنگاه . تمام دیگر یهانشانهکه

نزدیکیِهراکلسناپیداشدهبود،آسمانشفافوزاللبازدیده

بیشدیم فیلوکتتس ، دیدارِ شوقِ از ارباب،یدوبارهتاب

استخوانِدردسترادرونآتشرهاکرد،ازجابرخاستورو

هراکلسبهآنبردیمبهدوربودگیآسمانجاییکهگمان

شد،ایستادوفریادزد:سوبایدرفتهبا

فرود» من بر خواستنی و آشنا صدایی با خود، هراکلس،

خوانمیمباتمامجانبازهاستمدت.برمنیکهاورادیآیم

.آری!آنبزرگوارِدیرزمانیدوربوده،اکنونمنبرمیموآرزو

 کاری به برخواندیمبازرا ایستادن باز یارای که کیست .

«داشتهباشد!خواستاورا

نیئوپتالموسنیزافسونشدهبرخاست.مستوخِرَدباخته،

اونهادوآنگاهیهاشانهتانزدیکیفیلوکتتسرفت؛دستبر

 ازیهایروزیپهردوباورمندبهنویدِ پیشروی،چشمبرراهِ

در را، ناشمردنی زمانی دوختند. هراکلس پنهانِ دیده

نیکیکههراکلسْگمانیبتصاویرِشیرینِآینده،دریهاالیخ

صدای آنکه تا سپردند؛ در بود، نگاریده آنان روی پیش

اودیسئوسکهپُرسانازچراییِرنگباختنِآسمانویهاگام

شایدبهامیدآخرینتالش،ازسنگالخباالآمدهبود،آندورا

 ازفسونزدگیبیمانندشانبیرونکشید.

آرفیلوکتتسبی گوییهیچخشمی، پابرجای، و استوار ام،

دشمندیرینشراهیچبازنشناختهباشد،رویبهسویمغاره

اششدهگرداند.نیایشکنانسالهایهرچندبهسختیسپری

رابهگرمیبدرودگفت:

xiبدروداِشکَفتِ» i i،من

ایتهیگاهِآرامخسبیدهدرکوه؛

ایسرایبدورازدستانسانیبرساخته؛

مرا،ناگزیرتابآورده!ایناگزیرهستیِ



بدرودتندبادهایسهمگین؛

درخزیدید،امجامهکهتمامیسالبرزیرِ

باراننوازشدادید!یهازهیروتنمراباخُرد



درهمتندیده؛یهاصخرهبدرود

کهآوازهایکفرآلودمرا،کفرآلودهبازگرداندید.



آب؛ینَمورهبدرودای

.یابرآوردهنمآلودخاکیهازهیرباراامیتشنگایآنکه



بدروددرختانسبز؛

من.یهاخوراکایمنزلگهِفرازمندِ

خویش به را شما باورگذارمیواماکنون که حال آن در .

پسروادارمهیچ گاهازیادبودهایدردآلودتاننخواهمآسود.

 با واپسیندم، در باییهاشیاینداریدمنرا درخور، پاکو

تکبا نمایید. دهاییهمسازوکارآمدبهسویسرنوشتراه

■ .«امشدهکهناخواستهوناگزیربدانکشاندهیاراهه

پایان
                                                           

i
 Odysseus 
ii Neoptolemos 
iii Philoctetes 
iv
 Poeas 

v
 Atreus 
vi
 Agamemnon 
vii
 مجزه 
viii
 Heracles 

ix
 Olympus 

x
 Zeus 
xi
 Asclepius 
xii
 Paris 
xiii
 ی کوه غار و رخنه 
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 زهرا تدین اندوه؛ آنتوان چخوف؛داستان ترجمه:

 بدری سیدجاللی ماریو بارگاس یوسا؛ :ترجمه مصاحبه

 پاتریک مودیانو؛ حسین کارگربهبهانی :ترجمه مصاحبه

 زادهبخت آزمایی؛ آنتوان چخوف؛ کاترین موسوین ترجمه:داستا

 شب بخیر مادر؛ پیتر هاندکه؛ عبداهلل عاج پرین :ترجمهنمایشنامه 

 فاطمه همدانیان شانون موست؛ ؛سیمون دوبوار :بررسی ادبیات فمینیستی
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 «آزماییبلیط بخت» استاند 
«زادهکاترینموسوی»مترجم؛«آنتوانچخوف»سندهینو



کنار در که متوسط طبقه از مردی دیمیتریچ، ایوان

کردوازوضعتادرسالزندگیمی۶۹۲۲اشبادرآمدخانواده

خودکامالًراضیبود،بعدازشامرویمبلنشستوشروعبه

خواندنروزنامهکرد.

می تمیز را حالیکهمیز همسرشدر گفت: او به "کرد

نگاهکنوببین امروزفراموشکردمبهروزنامهنگاهبیاندازم.

"لیستاسماییکهدراومدهاونجاست؟

هس"ایواندیمیتریچگفت: بلیطتوبله تاریخ مگه تاما

"نگذشته؟

"نه؛سهشنبهتمدیدشکردم."

"اشچنده؟شماره"

"۹۱،شماره۲9۲۲سری"

".۹۱و۲9۲۲کنیم...باشه...نگاهمی"

به اعتقادی هیچ دیمیتریچ ایوان

قاعدتاً و نداشت آزمایی بخت شانس

شماره لیست به نگاهحوصله برنده های

آ از االن اما دادنبیاندازد، دیگریبرایانجام کار نجاییکه

امتداد در انگشتشرا جلویچشمشبود روزنامه نداشتو

وناگهاندرکمالهابهسمتپایینحرکتداد.ستونشماره

شود، رد باال از خطدوم از که این از قبل ناباوریدرست

 شماره باورافتاد.۲9۲۲چشمشبه را بود دیده چیزیکه

بدوننمی خودکرد، پای روی را کاغذ عجله با کردن نگاه

انداختتاشمارهبلیطراببیند.درستانگارکهیکظرفآب

سردراسرشریختهباشند،قندتودلشآبشد؛مویتنش

سیخشد،هولناکوشیرینبود!

"!۲9۲۲اینجازدهماشا،"اوباصدایآرومیگفت:

نگاهکردوهمسرشبهچهرهشگفتزدهوپرهراسایوان

رنگپریدهودرحالیکهرومیزیفهمیدکهشوخینمی کند.

"؟۲9۲۲"انداختبرگشتوگفت:تاشدهرارویمیزمی

"آره،آره...واقعاًاینجاست!"

"وشمارهبلیط؟"

اماوایسا...صبرکن.نه...مناوهآره!شمارهبلیطهمهست."

هر اینجاهست! بههرحال،شمارهسریما چیباشه،میگم!

"فهمی...بالخرهمی

می نگاه همسرش به حالیکه در دیمیتریچ کردایوان

احساستحویلشداد. از خالی پهنایصورتو به لبخندی

مثلبچهایکهشیبراقینشانشدادهباشند.همسرشهم

ایوانلذتبخشبود اندازه برایهمسرشهمبه لبخندزد؛

ونخواستکهشمارهبلیطکهاوفقطشمارهسریراگفتهبود

ثروت امید با انداختن عذاب به را خود بفهمد. را برنده

احتمالیبسیارشیریناست،بسیارپرهیجان!

گفت: طوالنی یکسکوت از بعد دیمیتریچ سری"ایوان

فقط ماست،پساحتمالاینهستکهمابرندهشدهباشیم.

"یکاحتمالهولیوجودداره!

"کن!خب،حاالنگاه"

ناامید" برای فرصت کن. صبر یکم

از ردیف دومین داریم. زیاد شدن

هزار پنج و هفتاد پسجایزه باالست

قدرته، نیست، پول فقط این تاست.

سرمایه!ویکدقیقهدیگهمنبهلیست

واونجا...نگاهمی گم؟میهاه؟!۹۱کنم،

"آگهواقعاًبردهباشیمچی؟

ندیدنزنوشوهرشروعکردندبهخ

سردرگمشان بردن احتمال کردن. نگاه هم به سکوت در و

نمی بود. نمیکرده توانستندخیالکنندکهتوانستندبگویند،

می برایچه را تا آنهفتادوپنجهزار چههرکدام خواستند،

میمی کجا آنخریدند، رفتند. ارقام به فقط و۲9۲۲ها

می۱1۲۲۲ آنفکر و خکردند خیال در را تصویرها به ود

نمیمی نحوی به حالیکه در خودکشیدند به توانستند

خوشبختیکهبسیارمحتملبودفکرکنند.

دستشداشت در را روزنامه حالیکه در دیمیتریچ ایوان

زمانیکهاز اینگوشهبهآنگوشهقدمزدوتنها از چندبار

شوکاولیهدرآمد،کمیشروعبهخیالپردازیکرد.

گفت: یه"او میشه، تازه زندگی یه ببریم، ما آگه

بلیطبرایتوستولیاگربرایمنبود،تغییروتحولاساسی!

بیستوپنجهزارتاشروصرفیهداراییواقعیاولازهمه،

می ملک یک صورت هزینهبه صرف تا هزار ده هایکردم.

مبلمانجدید...مسافرت...پرداختبدهی همینفوری، به و ها

چ سودترتیب. اون از و بانکمیزاشتم تو رو بقیه هزار هل

"گرفتم.می

حالیکهنشستهبودودستانشرویپاهایش همسرشدر

یهملک،خوبمیشه،یهجاییتومنطقهتوالآره،"بودگفت:

خب اولشنبایدیهویالیتابستونیبخریمو اوریول... یهیا

"ملکهمیشهیهدرآمدیهممیآره.

ایوان اندازه به هم همسرش برای
شماره فقط او که بود بخش لذت

بود گفته را کهسری نخواست و
شمارهبلیطبرندهرابفهمد.خودرابه
عذابانداختنباامیدثروتاحتمالی
 بسیارشیریناست،بسیارپرهیجان!
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یک تصاویر ذهنشراو تر شاعرانه و یکیاشرافیتر یاز

پرکردهبودند.ودرتمامیاینتصاویراوخودشراشکمسیر،

دید.بیسروصدا،سالم،درجایگرمونرموحتیجذابمی

سرد، یخ مانند تابستان، سوپ خوردن از رویاهایشبعد در

هایداغنزدیکبهیکرودیادرباغزیریکدرخترویشن

میل دراز کوچکشیمو است...پسرودختر گرم هوا کشد...

می راه پا و چهاردست او رانزدیک ماسه حالیکه در روند

روند.اوچرتمیهادرچمنکنندویابهدنبالکفشدوزکمی

نمی فکر هیچچیز به حالیکه بادلنشینیمیزنددر و کند

احساسمی وجود تمام یا امروز نیازیندارد که یاکند فردا

بی از خسته یا برود. اداره به پسفردا

رودیاحرکتدرازکشیدنبهمرغزارمی

در را دهقانان یا جنگل به قارچ برای

می تماشا تور کند.حالماهیگرفتنبا

کنداویکحولهوقتیآفتابغروبمی

حمام سمت به و دارد برمی صابون و

کهمی جایی میلباسرود در قفسهآوردهایشرا آرامی به

می خود دستان با را خود برهنه آبسینه داخل به و مالد

صابون،کفازپوشیدهکدردوایرنزدیکیدرآب،درورود.می

سرسبزآبگونهایسبزهورودمیپسوپیشکوچکماهی

رولدهندمیتکان خامهو پسازحمامکردنچایبا های.

ها.رابسازیباهمسایهشیری...ودرعصرپیادهروییاش

گفت:همسرشهمخیالبافیمی خوبمیشه"کرد آره

بخریم. ملک یه چهره"آگه از افکار، توسط بود معلوم اش

خودشمسحورشدهاست.

باران با را پاییز خودش با دیمیتریچ باایوان هایش،

۶۶دوروبر-عصرهایسردش،وهوایخوبسینتمارتین

هایطوالنیدرآنفصلاوبایدپیادهرویتصورکرد.-نوامبر

تریدرباغوکناررودبرودتااینکهکامالًسردششودوبعد

بخوردوقارچنمکیوخیارمزهدارو یکلیوانبزرگودکا

بچه بنوشد. دیگر یکی آشپزخانهبعد باغ از دوان دوان ها

خواهندآمددرحالیکهیکهویجویکترپچهکهبویزمین

کشدآورند.وبعدازآنرویمبلدرازمیدهندرامیتازهمی

وازرویبیکاریمجلهایمصورراورقمیزندویاصورت

می آن با را دکمهخود کردن باز با و اشهایجلیقهپوشاند

برد.خودشرابهخوابمی

مطبوع هوای از غمبعد و ابری هوای مارتین، سینت

 است. راه در میانگیزی شب و برهنهروز درختان بارد،

سگمی است. مطبوع و سرد باد اسبگریند، مرغانها، و ها

ویران و افسرده جاییبرایقدمزدننیست.همهخیس، اند.

شودبیرونرفت،بایدباالوپاییناتاقرفتوبرایروزهانمی

محزونبهپنجرهخاکستریخیرهشد.افسردهکنندهاست!

تریچایستادوبههمسرشنگاهکرد.ایواندیمی

"میدونیماشا،منبایدبرمخارج."اوگفت:

خوبمی چقدر که کرد فکر این به اواخرو در که شود

ایتالیا...به بهجاییدرجنوبفرانسه...به بهخارجبرود؛ پاییز

هند!

منهمقطعاًبایدبرمخارج،امابهشماره"همسرشگفت:

"بلیطنگاهکن!

"صبرکن،صبرکن!..."

دوراتاققدمزدوبهفکرکردنادامه

همسرش اگر که: بهسرشزد یکهو داد.

سفر تنهایی چی؟ برود خارج به واقعاً

ازاجتماعیدریاکردنلذتبخشاست،

حالدرکهمحابابیوخیالبیزنان

تمامدرکهچناننهوکنند،میزندگی

سخنونیاندیشنددانشانفرزنجزچیزهیچبهمسیرراجع

ترسبلرزند.کشندآهپشیزیهربرایونگویند از ایوانو

تعدادزیادیبسته، با قطار در سبدودیمیتریچهمسرشرا

اودربارهچیزیآهمی گلهمیکیفتصورکرد. کندکهکشد،

زیادی پول او که بگیرد، درد سرش که شده موجب قطار

ایستگ در است. دنبالآبجوش،هزینهکرده بایدمدام او اه

زیادیگرانبودنششام همسرشبهخاطر برود. کره نانو

خورد.نمی

بخت" بلیط میده. من به رو پول از پشیزی زور به او

فایدهخارجرفتنشچیه؟آزماییبرایاونه،نهمن! تازه،اصالً

و هتلحبسمیکنه تو اونخودشو چیمیخواد؟ اونجا

نازجلوچشمشدورشم...میدونمدیگه!نمیزارهم

اش،ذهنشدرگیراینواقعیتوبرایاولینباردرزندگی

بوی با اینکه و بود شده معمولی و همسرشمسن که شد

پختوپزاشباعشدهبوددرحالیکهاوهنوزجوان،سرحال

وسالمبودوممکنبوددوبارهازدواجکند.

واحمقانهاست،ولی...چرابایدهامزخرفالبتههمهاین"

اینحالاون برهخارج؟ازشچیمیخوادبدستبیاره؟وبا

براش چی همه واقعیت تو کنم... تصور البته...میتونم میره،

یکیه...چهناپلبرهچهکلین.اونفقطسرراهمنخواهدبود.

منبایدوابستهبهاونباشم.میتونمتصورکنمکهچطورمثل

ز اونهر کنه. می مخفی رو اون پول محضگرفتن به نی

بهزورپشیزیبهمنخواهدحواسشبهروابطشخواهدبودو

داد.

من به رو پول از پشیزی زور به او
اونه، برای بختآزمایی بلیط میده.

تازه،اصالًفایدهخارجرفتنشنهمن!
 چیه؟اونجاچیمیخواد؟
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ایواندیمیتریچبهروابطهمسرشفکرکرد.تمامآنبرادر،

بلیط عموهایبدبختبهمحضاینکهخبر خالهو خواهر،

بشنوندپیدایشانمی نالهمیبرندهرا کنندوشود.مثلگداها

می چاپلوسی ریاکارانه و نرم و چرب لبخندهای کنند.با

آنآدم به هرچیزی منفور! و بار اسف شود،های داده ها

می را بهبیشترش رد دست اگر حال عین در خواهند؛

هارازنندوآنگویند،تهمتمیشانزدهشوددشناممیسینه

کنند.نفرینبههمهنوعبدبختیمی

دیمیت وچهرهایوان آورد، یاد به را خودش روابط ریچ

کرد،حاالزنندهشانمیطرفانهنگاههایشان،کهدرگذشتهبی

آمدند.ونفرتانگیزبهنظرشمی

"هایپستیهستن!عجبآدم"اوفکرکرد:

بهنظرش منفوروچهرههمسرشهمهمینطور، و زننده

یانهفکرآمد.خشمعلیهاوقلبشرافراگرفت.وکینهجومی

کرد:

واسههمینمخسیسه." اونهیچیراجعبهپولنمیدونه،

آگهاونببرهصدروبلبهمنمیدهوبقیهرومیزارهیهجابا

قفلوکلید.

واوبههمسرشنگاهکرد،اینبارنهبالبخندبلکهبانفرت.

همسرشهمنگاهیبهاوانداخت،اوهمباخشموعصبانیت.

پر خیال هم برنامهدازیاو هایخودش،هایخودشداشت،

هایشوهرشچهفهمیدبرنامهتقکراتخودش.اوبهخوبیمی

کندکسیاولیننفریاستکهتالشمیبود.اومیدانستچه

پولبردشراازچنگشدربیاورد.

می نشان چشمانش که بود:چیزی این ضرر"دادند به

"نه،جرأتشونداری!دیگرانرؤیاپردازیکردنخیلیجالبه!

همسرشنگاهشرادرککرد.نفرتدوبارهدراوبهجوش

صفحه به سریعی نگاه او آوردن لج سر و آزار برای و آمد

چهارمروزنامهانداختوپیروزمندانهبلندخواند:

"!۹۱،نه9۱،شماره۲9۲۲سری"

نفرتوامیدواریهردوناپدیدشدند.وناگهانبهنظرایوان

اتاقدیمی که آمد همسرش و وتریچ تاریک و تیره هایشان

خوردندخوبنبودوسرکوچکبودند،شامیکهداشتندمی

دلشانماندهبود،عصرهاطوالنیوخستهکنندهبودند.

معنی"ایواندیمیتریچکهعصبیوترشروشدهبودگفت:

می پا هرجا چیه؟ زیرزاریتکهاینا پوسته خرده، هایکاغذ،

اتاقپا میشهته. مجبور آدم نیستن. هیچوقتجاروکشیده ها

برهبیرون.لعنتبهمن!بایدبرمورواولیندرختخودمودار

■ "بزنم!
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 «اندوه»داستان   
«زهراتدین»مترجم؛«آنتوانچخوف»سندهینو



 است. هایدانهغروب برف تازهفانوساطرافدرشت های

می آهسته نچرخروشنشده، و نازیپوششچوند و کنرم

شیروانی روی و شانه بر و اسبان پشت و رهگذرانکها اله

د.ننشینمی

هکدرش«یوآنپوتاپوف» سراپا چونشبحیبهسفیدچی، ،

تکحروبیشده،خمتوانستمیجاییکه.اوتارسدمینظر

درش کباالی نشسته بوده شاید . تلحتی ازاگر همی برفی

دهد.نانکهاخودراتبازهمبرایریختنبرفدبنشینرویش

تایستادهاست.پاهایکحراسبالغرشهمسفیدشدهوبی

وک استخوانیوشیده به را هایمردنیاسبنیمانندشاو

ف صاحبشبه مانند هم او ظاهراً است؛ ساخته فروکشبیه ر

مم چطور اصالً است. پشتگاوآهنکرفته از را نستاسبی

مناظربردارن آن و مزرعه از عادتکید، آن به دورکه رده

ک گردابی و ازدحام این در اینجا و آتشکنند از پر هایه

هیاهویخاموش و میاناینمردمیسحرانگیز یا نشدنیست،

رکنندوبازبهفکرهااندحرکتدرحالشتابانوهپیوستهک

!نرود...

.اندنخوردهنتکاهیوآنواسبشازجاکاستمدتینونکا

وهنوزمسافریپیدانشدهاندآمدهبیرونازظهرازطویلهقبل

تاری دیگر اما رنگکاست. گرفته، فرا را پریدگییشبشهر

فانوس روشنایی تندی سرخی به گشتهها بدل کمو کم

شود.میبیشترهامردمدرخیابانجمعیت

:رسدمیصداییبهگوشیوآنهانناگ

چی!...هکا!درشکروبهویبوسچی!بهکـدرش

برفبههایدانههکهایی.ازمیانمژهکندمیحرکتیوآن

بیند.نظامیرادرشنلمیکآنچسبیدهی

درش ویبورسهکـ به برو بهکچی! برو گفتم خوابی؟ مگر ا!

ا!کویبورس

یوآنبهعالمتموافقت ازپشتاسبوکشدمیافساررا .

.ریزدمیبرفهایهکهایخوداوتشانه

درش میکنظامیدر درشه چیهکنشیند، ،جودمیلبشرا

شگردن قو مانند کشدمیرا ک، جا از می وشودمیبلند

 عادتهمیشگیشالقشرا به اسبهمتمیکحربنا دهد.

ارادهازندوبیکجمیکشد،پاهاینیمانندشراکگردنمی

ند...کتمیکجاحر

هکهازمردمیکیشترجلونرفتهبهچندقدمیکهنوزدرش

روندفریادهاییبهچونتودهسیاهدرخیابانباالوپایینمی

رسد:گوشیوآنمی

روی؟راستبرو!جامیکـ

گوید:میکنظامیخشمنا

هراندنبلدنیستی؟خوب،راستبرو!کـمگردرش

عبورهازخیابانکایندوپیادهکمیولندسورچیگاریغر

اوآلودبهخورد،خشماشبهپوزهاسبیوآنمیشانهکندمی

هکاند.یوآنمثلاینکتهاراازآستینمیشودوبرفخیرهمی

خورد،انمیکرویسوزنینشستهباشدپیوستهسرجایشت

میآرنج پهلو به را ها و مرگزند حال در آدمی همچون

بهاطرافمیچشم انگارهارا جاستوکداندهنمیکچرخاند؛

نجاست.آبرایچه

:گویدمیشوخیبهنظامی

عجببدجنس اینـ مثل گذاشتهکهایی؛ قرار توه با یا اند

نندویازیراسبتبروند.کدعوا

برمی مییوآن نگاه مسافر به حرکگردد، لبشرا و تکند

گنگولماتکخواهدسخنیبگویدامافقطدهد...گویامیمی

شود.میازگلویشخارجمبهمی

پرسد:نظامیمی

ـچهگفتی؟

اشرا،سینهدهدمی،آبدهانرافرولبخندیمیزندیوآن

گوید:ایمیندوباصدایگرفتهکصافمی

!...من...پسرماینهفتهمرد.آقاـ

ـهوم...ازچهدردیمرد؟

گرداندبرمیمسافرروبهرشراکیوآنتمامقسمتباالیپی

دهد:وجوابمی

در روز سه باشد. مرده تب از باید است! عالم خدا ـ

بیمارستانخوابیدومرد.خواستخدابود.

شود:یصداییبلندمیکازتاری

می مگر پیرسگ! برگردان؟ سرترا شیطان! خواهیآدمـ

ن!کنی؟چشمترابازکزیر

گوید:مسافرمی

ه فردا آهستهبرویتا اینطور اگر تندتر! برو! تندتر مبهـ

بزن!کویبورس شالق را اسبت یاهلل! رسید. نخواهیم ا



شودوبامیازجابلندمیکشد.کچیدوبارهگردنمیهکدرش
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ت سنگینیشالقرا و بهانمیکوقار بار آنوقتچند دهد.

بستهاستوظاهراًکمسافرنگاهمی ندامامسافرچشمشرا

حرف شنیدن حوصله به ندارد. را یوآن اکویبورسهای

مسافرپیادهمیمی یوآندرشرسند، مقابلکشود. مهمانهرا

ای خممینگهمیخانه پشتشرا بیکدارد، باز تکحرندو

نشیند...می

 سفیدشانهبرفهایدانهدوباره پشتاسبشرا و او های

.گذردمیهمینطوریدوساعتکند.یکمی

جواندرحالی نفر گالشکسه به را سنگفرشهایخود ر

شوند.میکهنزدیکدهندبهدرشوبههمدشناممیکشندمی

 نفر اندامهاآندو الغر و بلند نقد سومی اما وکند وتاه

ست.اگوژپشت

زند:ستن،فریادمیکگوژپشتباصداییشبیهبهصدایش

چی!بروپلشهربانی...سهنفرینیمروبل...هکـدرش

ند.نیمکمیدستوآندستاینشدوکرامیافساریوآن

رایهعادیست...اماامروزحالچانهزدنکمترازکروبلخیلی

روبلوپنجروبلبرایاوفرقیندارد،کراندارد.اصالًدیگری

افیستمسافریبیابد...کقدرهمین

صحبتجوان دشنامکها و درشنان طرف به هکگویان

بآیندوهرسهباهمسوارمیمی هدونفریکرسراینشوند.

بایدبنشینندک سومیکه نفر بایستدکدامندو باید دام،که

می در ومشاجره دشنام تلخی، اوقات مدتی از پس گیرد.

مالمت یکتوهینو تصمیممیکردنبه باالخره یرندگدیگر،

ک همه گوژپشتاز چون گوژپشتاستترکوچکه بایستد.

شد:کوفریادمیندپسگردندرشکهچیمیزایستد،می

 خوب، بیفتـ برادرراه عجب همهک! داری! الهی

شود.پیدانمیمثلشپطرزبورگرابگردی

گوید:خنددومییوآنمی

؟ست...رـهی...هی...چطو

خواهیتمامراهن!میکـخوب،چطورست!چطورست؟هی

درش آهسته اینطور کرا پسبرانیه مگر ها؟ گردنی؟

؟خواهی...می

گوید:میقدبلندهایازکی

می دارد سرم واسکترـ و من دیشب خانهکد... در ا

خوردیم.کنیاکدگماسوفچهاربطری

شود:دیگرعصبانیمیآنقدبلند

گوید.گویی.مثلسگدروغمیفهممچرادروغمیـنمی

ـخدامرگمبدهداگردروغبگویم...

هممثلراستگفتن راستگفتنتو هکاستهاییآنـ

نند.کمیههاسرفگویندموشمی

گوید:خنددومییوآنمی

هایخو...او...شحالی.ـهی...هی...هی...عجبارباب

شود:گوژپشتخشمگینمی

طاعون شیطانجهنمی! تندترمیکـتف! نه؟هنه! روییا

تت؟شالقرانندهمیکمگراینطورهمدرش خوب،کرا انبده!

دتر!یاهلل!تنشیطان

هبهاوکهاییتگوژپشتودشنامکیوآنپشتسرخودحر

محستنهاییکمکندوکشنود،بهمردمنگاهمیدهدمیمی

تر را موقعیکندمیکقلباو گوژپشتتا وک. هنفسدارد

کگویدوغرغرمیدهدناسزامیسرفهامانشمی قدبلندهاند.

.زنندیمحرفروناتدختریبهنامنادژناپدرباره

وتاهیپیشکوتکهسکندوهمینکنگاهمیهاآنیوآنبه

گوید:آیدزیرلبمیمی

ـاینهفته...آن...،پسرجوانممرد.

ندکمیکایلبشراپاشدوپسازسرفهکگوژپشتآهمی

دهد:وجوابمی

هاینکن!آقایان!راستیکمیریم...خوب،هیـهمهمامی

خواهیمرسید؟کیاسربرد.چیحوصلهمرهکدرش

پسگردنی...کر!...یوبیاحوصلهاشـخوب،سر

خواهی؟اگرباـبالیناگهانی؛شنیدی؟مگرپسگردنیمی

هانگارآدمپیادهکرویدننداینقدرآهستهمیکامثالتوتعارف

هایمارابادهواهحرفکهنه!یااینکرود...شنیدی!طاعونمی

نی؟کحسابمی

ا را صداهایی یوآن دیگر پس آن گردنشکز پس از ه

ناگاهبهخندهندودرستنمیکآید،فقطحسمیمی شنود.

افتد:می

ارباب هی... هی... هی... راـ شما خدا خوشحال... های

سالمتبدارد!

پرسد:میقدبلندهایازکی

چی!زنداری؟هکـدرش

ایخوشحالحاالهگویید؟هی...هی...هی...اربابـمرامی

سیاهست...ها...ها...یعنیکزندارموآنهمخاکدیگری

خیلیعجیب هستم. زنده منهنوز و جوانممرد پسر قبر...

هعزرائیلسراغمنبیایدپیشپسرمرفت...کاست!بهجایاین

سر یوآن وقت برمیشآن را تا کندگرداند هکتعریف

 پسرش چطور نفس گوژپشت اما میمرده، وکراحتی شد

شکگویدمی که خدا نیمسرانجامر یوآن رسیدند. مقصد به

 مدتیاینولگردانمیهاآنروبلاز و دهلیزکراگیرد هدر

میخانه ناپدید میای نگاه سکشوند آن دوباره وکند وت

رسد.فرامیهولناکخاموشی
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اندکاندوهی میکه پدید دوباره بود گشته ویپنهان آید

فشارد.شدتمیهاشرابهسین

اضطرابچونچشمانسانزجر شیدهوکچشمانیوآنبا

نگرد.نندمیکمیازدحامخیابانایدرمیاننجهدیدهکش

روندحتیمیاینسووانسوهکاینهزاراننفرمیانواقعاً

نمینفرکی یوآنگوشبدهد؟حرفهایهبهکشودهمپیدا

وتوجهداشتهباشدوبهاندوهدرونیشهبهاکآنجمعیتبیاما

آنراگوییستواوبزرگتاست...اندوهکنددرحرکاعتنایی

افندوآناندوهکنبودسینهیوآنرابشکپایانینیست.اگرمم

شندشایدسراسرجهانکفرساراازدرونقلبشبیرونطاقت

فرامی اماباوجوداینرا آشکارگرفت، ونهگنیستوخودرا

هنگامهمهحتیروزککردهپنهانکوچکدراینحفرهای

.دیداوتوانباچراغنمی

گیردمیتصمیمبیندویمیکوچکیسهکیوآندربانیرابا

پرسد:،ازاومیحرفبزندبااو

ـعزیزم!ساعتچنداست؟

ای؟بروجلوتر!ـساعتده!چرا...چرااینجاایستاده

واوکندمیغلبهرود،اندوهبراورمییوآنچندقدمیجلوت

.کندمیرادرزیرفشارخودخم

 فایده بی را مردم با زدن حرف پنجداندمیدیگر اما

اینمیدقیقه پیکگذرد میکه راستنگاه گوییرشرا دارد،

 احساس شدیدی کدرد است، رده دیگرکشدمیافسار .

اندیشد:باخودمیتحملکند؛تواندنمی

رد.کهرابازکبایدبهطویلهرفتودرشـ

مثلاین کاسباو باشده خوانده میفکرشرا راه افتد،به

ثیفینشستهکناربخاریبزرگوکساعتونیمبعدیوآنکی

چندمردبهرویزمینوباالیبخاریوروینیم تکاست.

بلنداست.ستوندودیمثلهاآناندوصدایخرخرخوابیده

 در میمار خفقانفضا و گرم هوا بهپیچد. یوآن است، آور

می گوشخفتگان پشت و میشنگرد افسوسانخاررا و د

می خودکخورد با است. آمده خانه به زود اینقدر چرا ه

می اندوه"گوید: و غم این علت نرفتم. هم یونجه دنبال

خودرابداندخودشسیرواسبشوظیفههکسیکهمینست

."میشهراحتوآسودهاستهوهمسیرست

گوشه درشدر برمیهکای جوانی خوابچی وخیزد، آلود

مینفس دراز آب سطل طرف به را دستش ند.کزنان

؟خواهیآببخوریپرسد:مییوآنمی

بله!-

!پسرمنمرد.شنیدی؟اینبرادرـخوب...بهسالمتیبنوش!

.هفتهدربیمارستان

.ببینداودرراحرفشتاثیرتاندکنگاهمیکیوآنبهجوان

.بیندنمیاوهیچتغییریچهرهامادر

سرکجوان روی را میکمیشپتو دوباره و خوابد.شد

می آهی کپیرمرد و شد گوشدوباره میشپشت د.انخاررا

میلبهنوشیدنآبداشتاوهممایلکهجوانکهمانطوری

ا بزند. حرف یکاست درست کنون مرگ از پسرشهفته

می هنوز اشدربارهگذردو فکروبایدحرفنزده.سیکبا با

حرفبزند آرام و چطورکبگویدتعریفکند؛دبایشمرده ه

میبیمارپسرش درد چگونه چهکشد، مردن پیشاز شید،

لباسبهدنمبالمراسمتدفین،رفتنبهبیمارستاندگفت؛بای

 اشمردهپسر تعریفکندرا آنیا، ده در پسرشتنها. نامزد

مک.مگرآنچهبایدبگویدبگویددربارهاوهمدماندهاست.بای

ند.کشد،تأسفبخورد،زاریوشیونکاست!شنوندهبایدآهب

باامااندنادانابلهوهاآنهابهترست.گرچهوگوبازناماگفت

.شودمینالهوشیونشانبلندلمهکدو

گوید:یوآنباخودمی

همیشهبرایخوابوقتدارم.،مبهاسبمسربزنمـبرو

می طویلهلباسشرا به و آنجاستکایپوشد اسبشدر ه

رکهوافآبواهووضعکخریدیونجهودربارهرود.درراهمی

نمیکمی تنهاست وقتی بیندیشد.ند. پسرش درباره تواند

زدن حرف با او ممکدرباره فکسی تنهایی در اما رکنست

ردک و چهرهن به را تحملیاداو وآوردن ناپذیر

فرساست.طاقت

می را اسبش درخشان چشمان وقتی اویوآن از بیند

پرسد:می

هیونجهنداریکن!حاالکنی؟خوبنشخوارکـنشخوارمی

دنبالتوانمامونمی!مندیگرپیروناتوانشدهبلهاهبخور!ک

کماندید.اگرزندهمیارپسرمبوکیونجهبروم.افسوس!این

شد.چیمیهکدرش

خاموشمیلحظهاییوآن ازسرشودو دوبارهحرفشرا

:گیردمی

 برادرـ پسرم اینطورست. عزیزم! مادیان "گوزمایونیچ"!

 نخواستزیادعمر اینمیاننیست... ناکدیگردر ازکند... ام

فرض اینایداشتهباشیموتومادررهکهکنیمکدنیارفت.

سوزد؟دلتنمیواقعاًرهبمیرد.کرهباشیوناگهانآنک

گوشمیکاسبنشخوارمی نفسشبهدستند، هایدهد،

خورد.صاحبشمی

ندوهمهچیزکشود،خودرافراموشمیطاقتمییوآنبی

■ گشاید.ندوعقدهدلرامیکمیتعریفرابرایاسبش
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 «ه کوچکستار»نوجوان داستان ترجمه کودك و 
«اسماعیلپورکاظم»مترجم؛«تیاسمیکپاتر»نویسنده



سا"کوچکیستاره" همراه سیبه ستارگانو اراتدریر

بسکردمییزندگیتناهیالیفضا آنجا در ستارگانیاری. از

باودلیزییهالگویکبطوردادندمیییوروشنادرخشیدندمی

روشنایانگ و نور از ییز گر جلوه ستارهاختندسمیرا امّا

کوچک کیتالشیهمهبا عمل به توانستنمیآوردمیه

نورافشانینبهدرخشندگیریهمانندسا اوبسیو اریبپردازد.

افتهبود.اویرانییافروزشوروشناییبودوهنوزتواناکوچک

قچارهیلذابههرطرنمودمینیاراندوهگیتبسینوضعیازا

.کردمیییجو

یوبیکرستارگاندرحالرقصوپایهساکیوقتشبیک

زبرآنشدتابهآنجاین"کوچکیستاره"گرداگردماهبودند،

 شاکبرود برخیه مالقاتید آنجا در دوستانشرا وکاز ند

انبگذارد.یدرمهاآنبایلشرابهنحوکمش

جملگ شب یآن ماه بدور بهرقصیدندمیستارگان و

دندزمیکگرچشمیهمد یستاره"وشادوخندانبودندامّا

"کوچک نظاره فقط افسوس چشمکردمیبا ازک. زدن

یآرزوها منتظر"کوچکیستاره"بزرگ همواره او و بود

یزمان اکبود به بتواند آرزویه اوین بپوشاند. عمل شجامه

یستارهجهانگرددولتریننورانیزمانیکهکدوستداشت

دریچگونهدلخوشینجهتهیوبدآمدنمیابفعالًاصالًبحس

نداشت.یزندگ

م"کوچکیستاره" یدر دنبال به ستارگان انبوه یکان

گشتول ایکآشنا گوشه هر به کین سر نتوانستیشکه د

بب را خیدوستانش او یمیلیند. داشت دوستانکل ه

ابدامّاموفقیب"زنکچشم"هایستارهانیرادرماشقدیمی

انباشتوبهناگهانییلذااحساستنهانشد تماموجودشرا

:اندیشیدمیرد.اودردلکهیشروعبهگر

رستارگانسرشارازیچگاهخواهدتوانستهمانندسایاهیآ

گردد؟یودرخشندگییروشنا

وربهکسوتوکوچکیستارهیکاخواهدتوانستازیآ

نورانیک دیتبدیستاره تا گردد یل مورد یتوجهیبگر

ننباشد؟یریسا

شنیدوستانهایبهناگهانصدا"کوچکیستاره" دیرا

:کردمیهاورابهاسمصداک

رتایمرابگیدنباله،"کوچکیستاره"،"کوچکیستاره"

ببرم.یمجانیسواریکترابه

نگر"کوچکیستاره" یبهصاحبصدا او بجزیسکست.

ستارگاندنبالهیکی"کیورک" از نبود همکدار یشهسعیه

س ستارگانو به یاراتدیداشتتا ککمکگر "کیورک"ند.

ایبسیدنبالهیکیدارا نقره و بلند ایار با و نیرنگبود

وجلوهکردمیتکرانحریکبیانفضایبامرتباًدرمیدنبالهز

.نمودمییگر

سمتیمستق"کوچکیستاره" به "کیورک"یدنبالهماً

دستانشمحزبردایخ با اندیمبهآنچسبکشتو او دیشید.

است.ییزمانماجراجوکنیهاک

جاکمبهید:قصدداریپرس"کیورک"از"کوچکیستاره"

م؟یبرو

"کیورک" ما داد: دوستخواهیممیپاسخ مالقات به

تریندرخشانوترینبزرگهکمیبرو"دیخورشیآقا"ممیقد

شاناست.کهکیتمامیستاره

هیبس"کوچکیتارهس" شدیار دستپاچه و زده جان

نزدکآنچنان رویکه از دریب"کیورک"یدنبالهیبود و فتد

رد.یقرارگیرجداگانهایمس

کهمچنان سرعتش"کیورک"ه بهافزودمیبر فضا در و

رفتمیشیپ تایبیحرارت"کوچکیستاره"، شازتصوّررا

هآندراثرکنمودمیشاحساسیدروجودخویحدگداختگ

بود."دیخورشیآقا"شدنبهیکنزد

"کیورک" اکغرش ما گفت: کنینان طرف یآقا"به

بارچرخشبهدورآنبالفاصلهیکوبعدازرویممی"دیخورش

م.یبنوشیچایوانیگرلیدیکنارکتادرگردیممیبهخانهبر
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ارماند.کصبرانهمنتظرعاقبتیب"کوچکیستاره"

یکدنزدیبهخورشهاآنهکنانهمچ ،شدندمیترنزدیکو

نیچگاهچنینونهکتا"کوچکیستاره"هکآنچنان"کیورک"

."دیخورشیآقا"ادزد:سالم،سالمیدهبود،فریرانشنییصدا

ندیدتاببیبهدورخودشچرخیبهآرام"دیخورشیآقا"

ک چه صدایسکه با او است. آمده مالقاتش وییبه گرم

است؟"کیورک"منیمیندوستقدیاایوستانهگفت:آه،آد

دنمنیدیرابرایسکبگوامروزچه

؟ایدآوردهباخودت

ا"کیورک" نشخصرایپاسخداد:

جدییگویم دوست او منید؟ د

است."کوچکیستاره"

مؤدبانهگفت:از"کوچکیستاره"

یآقا"ارخوشحالمیمالقاتباشمابس

ب"دیخورش روزمنهممثلیکهکناستیماینآرزویرشتی.

 تا بتوانماطرافمرا بزرگودرخشانبشومو هایفاصلهشما

اردورروشنسازم.یبس

مدتزمانزکیتبسّم"دیخورشیآقا" گفت: و یادیرد

بزرگبشو مثلمن شما استتا خیالزم امّا ازیلید زودتر

دار انتظارشرا خویآنچه نور پُر و درخشان اویاهد، شد. د

زد."کیورک"بهکیسپسچشم

روشنیلحظات"دیخورشیآقا" امواج وسعت بر یبعد

 و بسانبازوهاهایششعلهبخششافزود ینبسویآتشییرا

وقاکدرازکوچکیستاره اویبیععجیردوباعثشدتا در

جادشوند.یا

بس"کوچکیستاره" شدیسوزش درونیدیار در را

دنیچشمانشبهناگهانآغازبهدرخشرد.کشاحساسیخو

نگونهیردهبودوبدکردند.اوشروعبهسرخشدنوگداختنک

.شدمیتریترونورانیمرتباًنوران

ینگاه"کیورک" گفت:"کوچکیستاره"به و انداخت

بهشماداده"دیخورشیآقا"هکاستیندرستهمانقولیا

بود.

مشتا"کوچکیستاره" نگاهشرا به دنبالهیستارهقانه

تلبخندزد.یداردوختوازرضا

چرخهاآن یآنگاه دور یآقا"به

خداحافظ"دیخورش او از تا ویزدند

ردهباشند.کیقدردان

هکیدرستزمان"کوچکیستاره"

،شدندمیازآنجادور"کیورک"بهاتفاق

متشیفر هک"دیخورشیآقا"رمکادزد:

چنیا نورانین مرا درخشانین و

د.یمرساندیدوبهآرزویساخت

بمان"دیخورشیآقا" جاودان گفت: پاسخ در هم

حرارت"کوچکیستاره" یو اکرا کنیه تو ،امبخشیدهبه

سع و درونتنگهدار در براکیهمواره تا مفیدین دیگران

.یباش

صدا صفییآنگاه ناگهانیچون بادهایر ویشدیوزش د

کانیبن ههمچنانبهیکدرحالکوچکیستارهنبرخاستو

رانپرتابیکبیدهبود،بهوسطفضایچسب"کیورک"یدنباله

 میلیخهاآنشدند. به خوکزود سابق یان شانکهکشدر

پرتویعنیدشیفهجدیبهوظ"کوچکیستاره"برگشتندتا

زندگیودرخشندگیافشان همهشبشادماناز یبپردازدو

 ■ بزند.کانچشمیشبهجهانیخو







بعدبروسعتیلحظات"دیخورشیآقا"
روشن ویامواج افزود بخشش

بازوهاهایششعله بسان نیآتشییرا
ردوباعثکدرازکوچکیستارهیبسو

 جادشوند.یدراوایبیععجیشدتاوقا
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 «کمک پالی به یک دوست»نوجوان داستان ترجمه کودك و  
«اسماعیلپورکاظم»مترجم؛«سوزانا.کاندیال»نویسنده



بهحرکتدرآورداشدوچرخهبهچابکیپدال"پالی" را

سریعبهموازاتشگامهایقدمدرحالیکهمادرشنیزبا نسبتاً

"پالی"تاهمگامباکردمی.مادرشخیلیتالشداشتمیبر

 درحالرفتنبسویپارکهاآنراهبرودوازاوعقبنماند.

یشهربودندتابهبرنامهگشتوگذارهفتگیبرسندوساعات

رادرفضایآزادتفریحکنند.

یصورتیرنگهایجیبکه"یپال"کیفبزرگوآبیرنگ

بررو درهایشانهیداشت، داخلکیفمادرشآویختهبود.

هاآنوجودداشتندکهاواز"پالی"یعالقهبرخیاشیاءمورد

اوگرفتمیگوناگونبهرهیبرایدرستکردنتصاویرتجمل .

هااتاقازاینتصاویربرایزیباسازیدربیخچالودیوارهای

 درخششکردمیاستفاده همراه به همواره اشیاء این .

رنگ مالیم، نسیم محیططبجانبخشخورشید، ویعیارنگی

گردش این از بخشی بعنوان پارک ای نقره بزرگ سرسره

.شدندمیمحسوب

بسیار"پالی" بود، آورده بدست آنروز که فرصتی از

 راضی و نمودمیخوشحال رکاب آرامی به او یکزدمی. و

 موهای انتهای رنگاز صورتی رنگشدریبافتهروبان زرد

ب اهتزاز نسیمصبحگاهیدر خوبی"پالی"ود. احساسبسیار

مقا دفعاتپیشینداشتزیدر با اویسه مادرشبه امروز را

تننماید. بر جدیدشرا شلوار تا بود داده شلوارایناجازه

بود"پالی"آبیوصورتیفراوانیداشتوهایگل قولداده

گِلینشود.اشتازهندتاشلوارککهمواظبت

دو"پالی" خیلی را سعیمادرش همواره و داشت ست

اودوستداشتتاازرفتارکردمی تامایهمباهاتویگردد.

مادرشالگوبگیردودرآیندهبهزنیهمچوناوتبدیلگردد.

"پالی" مثلکردمیاحساس درست امروزش تفریح که

مالیم نسیم وزش است. رنگی سراسر رؤیای یک در بودن

یمملوازانوارزردرنگهمراهبادرخششنورخورشیدمحیط



رنگو صورتی چهره بر تابشنور بود. ساخته فراهم را

تاهرکسیرابهتبسّموادارشدمیباعث"پالی"چشمانآبی

کند.

سبزرنگهایبرگوهاشاخهیکاصلهدرختنارونبلندبا

ینشانه،بهکردندمیسرشراآنگاهکهآندوازجلویشعبور

انداد.کمبرایشانتتعظیمواحترا

اتفاقدختر نوجوانبه پسر دو دورتر، یکهکچندینمتر

موهایمجعدقرمزرنگداشت،درحالپرتابیکتوپویژه

هایبازی به نوارهایی با بههایرنگساحلی سفید و سبز

سمت

اینزمانتوپدرستبهباالیسریکیاز همدیگربودند.

یکپرشسر با او رسیدو موپسرها دختر قبلاز یعآنرا

 گرفت. هایجیغقرمز هاآنشادمانه بر بههایبالسوار باد

 شعفرسیدندمی"پالی"گوش و شادی احساس او به و

.بخشیدندمیزایدالوصفی

مخصوص"پالی" کامیونت یک به رکابزنان بعد اندکی

او فروشبستنیرسیدکهدرحاشیهپارکتوقفنمودهبود.

سفیدرنگوراکتتنیسدردستراهایلباسبادونوجوان

نوشابه ایو بستنیمیوه خریدن حال در که کرد مشاهده

خنکبودند.

نمودمیعجیبوشگفتانگیز"پالی"آنروزهمهچیزبرای

بنظرش آوازهاهاپرندهآنچنانکه همیشه از تر شادمانه ینیز

انگ یدل صداهایخوشآهنگسرودندمیز فرازاهپرنده. از

گوش به بوضوح بودند، حوالی همان در که درختانی

.رسیدندمی

 از"پالی"دوچرخه او که بود نشده متوقف کامالً هنوز

ومادرشواردبخشویژه"پالی"رویشبررویزمینجهید.

عظیمنقرهایرنگرادرآنجایسرسرهایازپارکشدندکه

 بودند. ساخته سر"پالی"مستقر خیلیاین را بزرگ سرة

.اوهرزمانکهازقسمتسراشیبوباریکسرسرهداشتمی

 کردمیاستفاده از هایلرزش، لذت بسیار .بردمیحاصله

بهآن"پالی"بنابراین بهطرفسرسرهبزرگدویدتاخودرا

باالبرود.هایشپلهشهازیبرساندوچونهم

.،دخترم،یواشتر"پالی"مادرشفریادزد:

ظاهرشد."پالی"تبسمّیبرصورت

دخترش"باربارا" نظیر اینفرصت"پالی"نیز از همواره

لذت دوستبردمیتفریحی بسیار او برداشتمی. عالوه تا
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باسایرزنانیکهآوردمیآرامشیکهدرمحیطپارکبدست

آیندمیبهاینجا بدینگونهبهردوبدلهاآن،معاشرتنماید.

تج محکردن از خاطراتشان یاربو و هایشانبچهطخانواده

پرداختندمی مادر "پالی". پیدا آنگاهکردمیاحساسخوبی

شدمیکهدرمحلدنجیازپارکمینشست،مشغولبافتنی

.پرداختمیداستانهایکتابویابهمطالعه

ازگشتوگذاریکهدرحینتفرّجوگردشدر"باربارا"

لذابرنمودمیدهبود،اندکیاحساسخستگیپارکبعملآور

 بزودیتریننزدیکروی و نشست پارک داخل نیمکت

نیزبهاوملحقشد."کارول"دوستش

ازدور"پالی" مادرشوسایرزنانرا

 باکردمیمشاهده مادرش اینکه از او .

وبهگفتگوکردمیمالقاتهاخانمسایر

بسیارخوشحالپرداختمی زیراشدمی،

مثبتکنیا تأثیر مادرش روحیه در ار

.گذاشتمی

مجدداًمشغولبازیوتفریحشد."پالی"

اندکیسردترازروزهایقبل امروز سطحدستگاهسرسره

 رسیدمیبنظر نتوانست موضوع این سُر"پالی"امّا از را

خوردنبرسطحصافآنبازدارد.سطحسردوفلزیسرسره

لرزشی یجانیهباعثالقاء مفرّحدر هرشدمی"پالی"و او .

 سرسره شیب انتهای به که سعیرسیدمیدفعه مجدداً ،

باالبرودوایندفعهباسرعتبیشتریهایشپلهتاازکردمی

بهپائینبلغزد.بیشتر،بیشتروبیشتر.

.رفتمینقرهایسردباالوپائینیسرسرهاومشتاقانهاز

سو"پالی" اربرزمانیکه همشدمیسُرسُره خیالپردازی به

وخودشراشاهزادهبستمی.مثالًاوچشمانشراپرداختمی

.کردمیایزیباودوستداشتنیسواربراسبیسفیدتصوّر

کهتبدیلبهیکتولهکردمیوانمود"پالی"برخیروزهانیز

استکهدرجستجوی ایشده بچهگربهگمشده یا سگو

حتیدلشباشدمیمادرش او اخواستمی. بهیکه زمان ن

ردنبپردازدوبررویزمینپارکبخزد.کمیومیوویاواقواق

کهدخترشگویدمیشنیدکهمادرشبهسایرین"پالی"

"پالی" بهره خوبی بسیار تخیالت اوکیدرحالبردمیاز ه

 نبود. خویشمطمئن تخیل قدرت از گمان"پالی"حقیقتاً

کهاینموضوعشایدبهاینمعنیباشدکهویبخوبیکردمی

بجایتواندمی خودرا آورد، در متصورهاآنادایدیگرانرا

قراردهد.هاآنسازدودرموقعیت

"پالی" از همچنان هایپلهمرتباً

وازسمتمقابلشبهرفتمیسُرسُرهباال

.حدوداًدفعهدوازدهمبودلغزیدمیپائین

پیچید.کهصدای هوا عجیبدر یبلندو

شبیهنالهایبودکهازدَردبر اینصدا

میخاست.

به"پالی" و رسانید سُرسُره انتهای به را خود بسرعت

اطرافنگاهکردامّاچیزیندیدلذاپرسید:شماکیهستید؟

پاسخداد:آه،متشکرم.هایششانهصداییازورای

"پالی" کی شما پرسید: دقتهستید؟مجدداً با آنگاه او

بیشتریبهاطرافشنگریست.

صداپاسخداد:منبودم.

برداشت"پالی" جلو به قدم خمشدسپسچند کمر تا

آنگاهبدورخودشچرخیدوبهسُرسُرهخیرهماند.

 به اندوهگین و ریز خیلی چشم مانده"پالی"دو خیره

 زیر در درست که بزرگی دهان وغمگیهایچشمبودند. ن

انقرارداشتند،بحرکتدرآمدند:یاشکبارنما

پشتم امروز شدید. پیاده من روی از اینکه از متشکرم

حقیقتاًدردگرفتهاست.

،حقیقتدارد؟بیندمیچشمانشرامالید.آیاآنچه"پالی"

ند؟کاطمینانهایشچشمبهتواندمیآیا

سایر بهطرفمحلیکهمادرشبا هامخانآنگاهسرشرا

 از نفر دو برگردانید. بودند، گفتگوهاخانمنشسته به مرتباً

صدای و بودند هایشانخندهمشغول هوا همهپیچیدمیدر .

.آمدمیچیزبنظرکامالًعادی

مجدداًبهسمتسرسرهنگریستوگفت:ببخشید،"پالی"

شمابامنبودید؟

؟منپرسیدمیسُرسُرهنقرهایپاسخداد:بلهامّاچرااینرا

بسیارمتأسفمکهشمارابهوحشتانداختمولیواقعاًبیشاز

 روز هر نداشتم. تحمل روهایبچهاین بر منیزیادی

کهاینموضوعکردمیگمان"پالی"
وی که باشد معنی این به شاید

 درتواندمیبخوبی را دیگران ادای
 بجای را خود متصورهاآنآورد،

 قراردهد.هاآنسازدودرموقعیت
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جهندمی پشتم بر لغزندمیو مسابقه یکدیگر با .دهندمیو

لذت بسیار برایم بودم، تر جوان زمانیکه موضوع این البته

ای امّا بود کننده سرگرم وبخشو سالخورده بسیار نکمن

قیافهامدرمانده شکلو از و قوینیستم جوانو مندیگر .

 امافتادهپیشین بکو یامالً تمامیامشدهحوصله من البته .

هابچه که وقتی ولی دارم دوست را شما جمله هابچهاز

.منچارهایلرزممی،بخودکشندمیپاهایشانرابرپشتمن

ندارموکاریاز "پالی"منساختهنیست.شما توانیمی،آیا

د؟ینکبهمنکمک

 ویسرسرهآنگاه صدایبلند با نگونبختبالفاصله و پیر

غمناکیشروعبهگریستننمود.

پهایپله زمینیسُرسُره بر که اشکی قطره هر با ر

.افتادندمی،بلرزهچکیدمی

سرسرهپیردستمالبزرگوسفیدرنگی

اززیر عقبیخودبیرونکشیدوهایلهپرا

راپاککرد.اشبینیبااندوهزیاد

اگراینروندهمچنانادامه اوادامهداد:

 یک بصورت مرا اجباراً آنگاه یتودهیابد

یزایفلز در مآورندمید در یو آهن اندازندمیهاقراضهان

استراحتهستمکیازمنداندیداًنیهشدکدانمینمنمیکول

وبارهسرحالوشاداببشوم.تاد

کگرپاریدرسمتدیدیسُرسُرهجدیهبزودکامشنیده

باگرددمینصب ویلذا بمانم منتظر همچنان زمان آن تا د

اورم.یوضعموجودراطاقتب

گکرایبهعقببرداشتزیگام"یپال" جشدهبود.اویامالً

دریهیقطوالنیدقایبرا حیدرستکچگونه در آنچه الاز

هاسالیهبراکروخستهیپیسرسرهنیوقوعبود،نداشت.ا

ازکنیشدهبود،اهاآنیدادهوموجبشادیسوارهابچهبه

بزرگیهاندوهکنینعالوهبرایبنابراکردمیکمکیاوتقاضا

 قلبشرخنه ولکدر بود زندگیاولیبرایرده در دفعه ین

.نمودمیاحساسمهمبودن

شنصدا"یپال" بهآهستگکدیرا منبسگفتمییه اری:

.امشدهدرشمایندیهباعثاحساسناخوشاکمتأسفم

بهنوازشیفشبهآرامیوظرکوچکهایدستبا"یپال"

آهندردمندپرداخت.

دبتوانمید:شایشیرفرورفتواندکبهفیمدتیبرا"یپال"

شانجامبدهم.یبرایارک

زدوسپسمتوقفشدویچرخاوابتداچندقدمبرداشت،

رو بر برایپاهایمتعاقباً او آنگاه گرفتنکمکیشنشست.

مجدداًمتوقفشد.یمادرشرفتولیبسو

خودشزمزمه"یپال" آکبا ایرد: مادرم باوریا را نماجرا

رد؟کخواهد

رد:مادر،سُرسُرهبامنکرانهصدایمتحیادیاوسپسبافر

حرفزد!

براکدانستنمییبراست"یپال" دوستکمکیه به

دانجامبدهد.یبایارکدشچهیجد

مقابلسُرسُرهنظرانداختومتوجهشدیهبسوکنیاوهم

تعمک حال در مرد دو یه کر یکیردن کپارهاینیمکتاز

 دارآرمیسترکبهرنگخاهاییلباسورکارگرانمذکهستند.

 داشتند. تن یجدیچوبیبازویکهاآنبه تکمینیبراد

ردند.کهدرآنجاقرارداشت،نصبکیدهایبدیآس

دبرسرداشت،اقدامبهبرداشتنیسفیالهکهکارگردوّمک

قوط دو پشتیبرسو ونتیامکرنگاز

خودشاننمود.

تماشا"یپال" به هاآنیهمچنان

ستادهبود.یا

یارگردوّمبرسخودرادرداخلقوطک

آنرا سپس برد فرو بازورنگ یچوبیبر

یشکتکمین "یپال"د. نمود روکمشاهده بر رنگسبز یه

آنچنانیچوبیبازو پوشاند آنرا سراسر و آنراکپخششد ه

بدک درخشانساخت. و تازه مردمیامالً پارکینگونه به که

هارنگمنتظربمانندتایالاقلدوروزآتیدبرایباآمدندمی

نند.یتبنشکمینیشوندوبتوانندمجدداًروکخش

بردلشجوانهزدیدیفتوامکش"یپال"یمایناگهانس

دم.یادزد:حاالفهمیشدوفراشدوچرخهلذاسوار

یفبزرگآبکیاو زانیهازفرماندوچرخهآوکرنگشرا

برداشتوسر محتویبود، وارسیعاً یاتآنرا نیا"یپال"نمود.

اءمحبوباویازاشیرابرخیزداشتمیاردوستیفرابسکی

راازیبزرگیمومیمدادرنگ"یپال".دادمیرادرخودشجا

 کیداخل سپس او ساخت. خارج رنگیکف زرد ورقه

میمخصوصنقاش از بیاناشیرا مزبور یاء "یپال"رونآورد.

توانستبایزمانکنزانوزدودراندیزمیعبررویسریلیخ

سد.یاغذبنوکیرورابرییزهایجومعوجچکیخطوط

ردکفانتخابکیزازداخلینیگریاغذدکنوجود،اویباا

بسو منتظرشرفت.یو هکهمچنان"یپال"دوستخستهو

رادارم.ییزهاینچی،گفت:منفقطچنشدمیترنزدیک

نگاه یغمگیسُرسُره انداخت. او به درشتهایقطرهنانه

پُرازآبرایهاچالکنی،اچکیدندمیهازچشمانشککاش

ردهبودند.کجادیاهایشپایهنارکدر

مقابلسُرسُرهیهبسوکنیاوهم
هدوکنظرانداختومتوجهشد

ازیکیردنکریمرددرحالتعم
 هستند.کپارهاینیمکت
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ت"یپال" سرسره کیبه زد. سرکوچکهایدسته عاًیش

 به کشروع کار او کردند. را دیکیاغذها از تایگریبعد

کردمی بریدمی، سرتاسر بر چسب نوار با سُرسُرهیبدنهو

.ارشرابهاتمامرساندکهسرانجامکنیتااچسباندمی

انگفت:حاالدرستشد.یاودرپا

حاصلتالش"یپال" عقببرداشتتا به قدم چند آنگاه

بررسیخو ینمایشرا تنهاکد. ارشنه

بلیلیخ نبود زکبد حدود تا یادیه

تبخشبود.یرضا

نرم"یپال" و نوازشیگرما با همراه

رامادرشاویردزکنارشاحساسکرادر

او بود. آغوشگرفته در ازیارا نزمان

یمادرششن عزکد رفتنبهیه: موقع زم

دهاست.یخانهفرارس

دنبالمادرشکهمچنان"یپال" به صورتشرادویدمیه ،

پیبسو چرخانیسُرسُره حاالدیر نگراننباش، گفت: گریدو

توانیمی داشتکآنگونه انتظار مدتیه استراحتیبخوبیتا

ابد.یامالًبهبودکتاحالتیینما

یفآبکی"باربارا"مادرشدرازشدند.یبسو"یپال"بازوان

برداشتومنتظردختریاغذنقاشکهایتکهرنگمملواز را

بس او شد. بشاشخود تعجبیجوانو اکار از تمامکنیرد ه

رویرنگکاغذهای ریزمیبر دخترشین از او بودند. خته

؟یجارفتهبودکد:یپرس

ارخوب.اوسپسمادرشراککییجوابداد:برا"یپال"

درآغوشگرفت.یباخوشحال

"یپال" وکییارهاکاز غرور احساس بود، داده انجام ه

.کردمیزبهدخترشافتخاری.مادرشننمودمییشادمان

ابزنانکگرددتاراشدوچرخههسوارکخواستمی"یپال"

یبهخانهبروندز درآنجا یویژهحیدرموردتفرتوانستمیرا

کامروزشف اکر و کنیند خوشحال را سُرسُره چگونه ردهکه

انجامدادهبود.یدهایپسندیارهاکآنروزیاست.اوبراست

درحال دختر و دریکمادر بازو ه

کراترکگرداشتند،پاریدیکیبازو

کردندمی تکمینیکنارکازهاآن.

 مشاهده و کگذشتند کردند یکه

 پسر با جوان بریچولووکمادر ش

یرو اندنشستهآن پسر وچولوک.

.اوازرسیدمینبنظریاندوهگیلیخ

یمادرشپرس منامروز چرا مامان، بازتوانمنمید: یسُرسُره

نم؟کب

یدچندروزیهمادربهپسرشگفت:توباکدیشن"یپال"

برا بازیرا بمانیسُرسُره باشیمنتظر داشته صبر رایزیو

،نشاناندچسباندهدستگاهسُرسُرهیبدنهیهبرروکیمیعال

کخشیوهنوزبخوباندزدهرنگیهآنجارابتازگکدهندمی

نشدهاست.

خوشحالکیتبسمّ"یپال" و یرد بغل با را ردنکخود

ممادرشبروزداد.کمح

 ■منزلشدند.یشادمانهوبهاتفاقراههاآن











 


 

هایتکهرنگمملوازیفآبکی"باربارا"
نقاشک دختریاغذ منتظر و برداشت را

اوبس ارتعجبیجوانوبشاشخودشد.
یبررویرنگکاغذهایهتمامکنیردازاک
 ختهبودند.ینریزم



 

 0314 ماه آرذ|چوکماهناهم ادبیات داستانی |شصت وچهارم شماره 013

  سیمون دوبوار(دوم)قسمت ؛ بررسی ادبیات فمینیستی  
«فاطمههمدانیان»مترجم؛«شانونموست»سندهینو



ندای اگزیستانسیال در متن

برجسته یکیاز فالسفهسیموندوبوار تریننویسندگانو

دیگر کنار در دوبوار است. فرانسوی اگزیستانسیال

هایمطرحچون:ژانپلسارتر،آلبرکاموواگزیستانسیالیست

درمو مطرحی آثار وی است. کرده کار مرلوپونتی ریس

هایاخالق،فمینیسم،داستان،اتوبیوگرافیوسیاستازهحوز

خودبرجایگذاشت.

قابل سیاسی و اخالقی متعدد ابعاد از دوبوار کار روش

ابهام سیاست در او است. اخالق1بررسی بسط به ،

می ایاگزیستانسیالیستی در دوبوار روحپردازد؛ کتاب، ن

کهبرآیندآنشناساییافرادبرحسبانتزاعیاتی۱جدیت را،

کند.درخاصچونمسئولیتوآزادیفردیاست،محکوممی

در۱جنسدوم زنان حقیقتکه این ستیهنده گفتمانی با ،

اند،زیرسوالتنزلیافته۸سراسرتاریخبهقلمروهموارهحاضر

کندکههاییقلمدادمیلنقشبردوزنانراپذیرندهمنفعمی

ماندارین در است. لحاظکرده برایآنها به۲هاجامعه دوبوار

انسانپردازیچالشداستان پایانهاییمیهای در که پردازد

جنگجهانیدومبهدامروابطشخصیواجتماعیسرشاراز

افتاده تمامابهام بر ابهام و مسئولیت آزادی، بر تاکید اند.

بانگکارهای فاکتورها همین ایضا و دارد سیطره دوبوار

هایاصلیدرفلسفهاگزیستانسیالاست.تم

قابل طور به فلسفیدوبوار، ایدارایتنوعمالحظهرویکرد

ازمکاتبونظریه او چوناست. تاثیرپذیرفت؛ پردازانبسیار

پدیده برگسون، تا دکارت از فرانسه ادموندفلسفه شناسی

ومارتینهایدگر،ماتریالیسمتاریخیکارلمارکسوهوسرل

ایده دوبوارفردریشانگلسو هگل. و کانت ایمانوئل آلیسم

برتخصصفلسفی رمانعالوه ادبینیزاست، یکچهره اش،

ماندارین سال در دوبوار اثر معتبر۶۲19ها، جایزه برنده

دوبوا۶۲گنکور فلسفی کار متنفذترین و مشهورترین ر،شد.

به۶۲9۲جنسدوم) (نقطهآغازجنبشیفمینیستیشدوتا

                                                           
5
. The Ethics of Ambiguity 

6
. spirit of seriousness 

7
. The Second Sex 

8
. immanence 

9
. The Mandarins  

10
. Prix Goncourt 

سرکوبزنانباقی بررسیآزادیو متوناصلیدر اکنوناز

ماند.

:بیوگرافی در دوبوار ۲سیمون پاریس۶۲۲۸ژانویه در

دوبوار برتراند جورج پدرش، شد. فرانسوا۶۶متولد مادرش، و

خانواده۶۹براسور از که جورج پدرش، تبود. اشرافیای قریبا

می سر در را شدن هنرپیشه آرزوی حقوقبود، اما پروراند،

صورت به حال درعین و دولتدرآمد استخدام به و خواند

منشی به پدرشعلیرغمتخصصی شد. مشغول گریحقوقی

ایکهبهتئاتروادبیاتداشتودرعینآتئیسمبودن،عالقه

محافظه آریستوشدیدا گرایشات و بود بهکار را کراتشوی

اوبا۶۲۲۱ساخت.دردسامبرسمتراستافراطیمتمایلمی

نیزازخانواده براسورازدواجکرد،فرانسوا ایبورژوازیفرانسوا

اشجهیزیهقابلتوجهیبهاودادند،کهالبتهبودکهخانواده

توجهبهعدمهمه با اشدرجنگجهانیاولازدسترفت.

فران اجتماعی شغلی،حضور زمینه در نداشتنمهارتی و سوا

اشبرآنبودتافرزندانشویزنیشدیدامذهبیبودکهسعی

و فرانسوا مذهب کند. تربیت کاتولیک دین به پایبند را

میان تضاد و تعارض عمده منشا وی بورژوازی گرایشات

فرانسواودختربزرگشسیمونشد.

۲بوار،کهدرصبحسیمونارنشتاینلوسیماریبرترانددو

متولدشد،ازهماناوانکودکیذهنیکنجکاوو۶۲۲۸ژانویه

خواهرپرسش آموزش مسئول زود خیلی دوبوار داشت. گر

متولد۶۲۶۲کوچکترخود،هلن،کهدوسالبعدازاودرسال

هاییشد،گشت.درکناراستعدادذاتیدوبوارپدرشنیزکتاب

رایویتهیهکردهوویرابهخواندنازآثاربرجستهادبیراب

سال همان از نوشتن میو تشویق زندگی اولیه کرد.های

تشویقاتپدرتازماننوجوانیدوبوارادامهداشت،تاآنجاکه

به توجه با دوبوار پدر شد. مواجه مالی ورشکستگی با پدر

نمی کنداینکه تامین را خود فرزند تحصیل هزینه توانست

ن البتههمچنان و غرور و افتخار از سرشار دوبوار گاهشبه

دوبوار درمقابل،  بود. ناامیدی)بابتعدمحمایتمالیوی(

کههمیشهبیشازمادرشدنیاهمسریدرطلبنویسندگی

کرد.دوبوارواستادیبود،باجدیتمطالعاتخودرادنبالمی

درتحصیالتشرادرمدرسهخصوصیکاتولیکبرایدختران
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 . Georges Bertrand de Beauvoir 
12

.  Françoise (née) Brasseur 
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سن تا آدالیندزیر همین۶۱موسسه در داد. سالگیادامه

)زازا( مابیل الیزابت با دوبوار که بود و۶۱موسسه شد آشنا

 در زازا مرگ زمان تا ایشان داشت.۶۲۹۲دوستی ادامه

اما بود مننژیتتاییدکرده اثر بر را مرگزازا هرچنددکتر

قلبیدردوبوارمعتقدبوددوستمحبوبشبهخاطرشکست

اشبابتآنازدواجسنتیکهبرایشهاییکهباخانوادهچالش

ترتیبدادهبودند،جانخودراازدستداد.دوستیبازازاو

دوبوار داد؛ قرار تحتتاثیر را دوبوار زندگی بقیه مرگوی

و خود زندگی بر حادثه این تاثیر به راجع بارها نیز خود

وازینسبتبهزنان،سخنگفتهگیریبورژانتقاداتشبهسخت

 است.

دوبوارتحتتاثیرتحصیالتوتربیتمادرش،فردیعمیقا

سالگیبابحرانایمانمواجهشدو۶9مذهبیبود،امادرسن

زمان تا و ندارد. بدیننتیجهرسیدکهخداییوجود وضوحا

مرگشیکآتئیستباقیماند.طردمذهبازجانبدوبواربا

برایتحصیلفلسفهوتدریسدراینحوزههمراهتصمیموی

با داشت تصمیم که باری یک آن جز به دوبوار شد.

شامپینیو_پسرعمویش ازدواج-ژاک به هرگز کند، ازدواج

داشته زیستیاندیشمندانه کهصرفا ترجیحداد نیاندیشیدو

باشد.

 در امتحان۶۲۹1دوبوار ریاضیاتو۶9هایبکالوریادر در

اوسپسبهمطالعهریاضیاتدرفهنمرهقبولیکسبکرد.فلس

ماری سنت انستیتو در زبان و ادبیات و کاتولیک انستیتو

،۶۲۹۱اشدرمشغولشد.ویپیشازآغازمطالعاتفلسفی

نمرهقبولیرابرایگواهیمطالعاتعالیهدرادبیات۶۲۹۱در

 در فلسفه مطالعه برای التینکسبکرد. و سوربن،فرانسه

دوبوارامتحاناتمربوطبهگواهیتاریخفلسفه،فلسفهعمومی

درسال در۶۲۹۸پاسکردودر۶۲۹۱ویونانومنطقرا

شناسیوروانشناسینمرهقبولیامتحاناتعلماخالق،جامعه

دریافتکرد.اوبرایدریافتدرجهدکتریخودتزیراجعبه

یگنوشتوسپسکارالیبنیتسبهراهنماییلئونبرونشو

دبیرستانجانسوندیسالی در را در۶1تدریسعملیخود

هم دیگر ودانشگاهیکنار مرلوپونتی خود های

کلودلوی دیالکتیکی –استروس در ایشان با که نفری دو

بهانجامرساند.-فلسفیقرارداشت

باال،رتبهدومرادرامتحاندوبواردررقابتیسطح۶۲۹۲در

همدانشی فلسفه نیزاناری پاول با هیپولیت۶۱رده ژان ،۶۱و
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 . Elizabeth Mabille (Zaza) 
14

 . baccalauréat exams 
15

 . lycée Janson-de-Sailly 
16

 . Paul Nizan  

برخالف بود. ژانپلسارتر اولاینامتحان نفر کسبکرد،

درکالس اول تراز مرد سه هر امتحاندوبوار آمادگی های

نورمال اکول رسمی دانشجویان و کردند شرکت دانشیاری

ترینسالگیجوان۹۶بودند.درواقع،دوبواردرسن۶۸سوپریور

دانشیاری امتحان بود توانسته تاکنون که بود دانشجویی

جوان نیز و گذارد پشتسر را درفلسفه فلسفه استاد ترین

 شد.فرانسهمحسوبمی

دردورانحضورشدراکولنرمالبودکهدوبوار،سارتررا

مالقاتکرد.سارتروحلقهدوستاننزدیکش)شاملرنهماهو

بواردادوپاولنیزان(دراکولنرمالرابهدو«کاستر»کهلقب

گرابودند.دوبواربرایپیوستنبهحلقهسارتروشدتنخبهبه

در دوبوار موفقیت از پس بود، مشتاق بسیار دوستانش

امتحاناتکتبیدانشیاری،بابآشناییسارترودوبوارگشوده

نشد.بنابرایندوبواربهسارترورفقایشپیوستتابرایامتحا

فرسایندهشفاهیبرایدانشیاریآمادهشوند.درآنجابودکه

دوبواربرایاولینباردرسارترارزشیعقالنیرایافتکهدر

مفروضات به خصوصیتیکه ارزیابیخودشپرداخت، آنبه

خودش(،بی )در اصالتفلسفیدوبوار عدم ارتباطبا لیلدر

منتهیشد.

 آخر تا دوبوار و باقیسارتر الینفک عاشق دو عمرشان

رابطه این در را خود ایشان از یک هر که هرچند ماندند

هایاحتمالیدیگریرانیزتجربهکردند.محدودنکردهوعشق

باآنکهسارترودوبوارهرگزباهمازدواجنکردهبودند)علیرغم

 بچه۶۲۱۶خواستگاریسارتردر و ایهمنداشتندوحتی(،

م خانه مرگسارترشترکزندگینمیدر همچنانتا کردند،

دوشریکرمانتیکوفکریباقیماندند.صمیمیت۶۲۸۲در

لیبرالمیانسارترودوبواردرطیزمانبیشترشدواغلببه

نسبتبهگونه یکزن جایگاه در را دوبوار اعتبار نابرابر ای

جایگاهکرد.عالوهبردارمیشریکمردشسارتر،بیشترخدشه

یکتایدوبواردرکنارسارتر،ویروابطصمیمیدیگریبازنان

مشهورتریناینروابط برخیاز داشت. مرداندیگریهم و

نگار(،نلسونآگرن)مولفشاملرابطهبا:ژاکبوست)روزنامه

هولوکاست( مستند )کارگردان النزمان کلود و آمریکایی(

است.

 د۶۲۱۶در تدریس برای مارسیلیدوبوار دبیرستان ر

در تدریس به سارتر که بود حالی در این و شد منصوب

۶۲لوآور در بود. شده دبیرستان۶۲۱۹منصوب به دوبوار
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. Jean Hyppolite 
18

.  the École Normale Supérieure 
19

 . Le Havre 
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منتقلشدودرآنجابهتدریسادبیات۹۶درروان۹۲دارکژان

پیشرفتهوفلسفهپرداخت.درروان،دوبواربهخاطرانتقادات

گرایشش و وضعیتزنان مواخذهآشکارشاز مورد صلح به

هاپاریسرابهاشغالخوددرآوردند،نازی۶۲9۲واقعشد.در

 در ازسمتاستادیخودتوسطدولتنازی۶۲9۶و دوبوار

جنگ تاثیرات نتیجه در شد. برکنار

واکاوی به دوبوار اروپا، بر دوم جهانی

اجتماعی و سیاسی تعامل مشکل

خود زمان مردمان در روشنفکری

خت.پردا

از مادر و شکایتیکپدر دنبال به

به عنوان تحت کشاندندوبوار فساد

ازسمتاستادیبرکنار۶۲9۱دخترشان،دوبوارباردیگردر

اودیگرهرگزبهجایگاهاستادیبرایتدریسبازنگشت. شد.

داشت،اماهرچندکهدوبوارفضایکالسدرسرادوستمی

اوانکودکیعالقه از تالیفبود.منهمیشه نویسندگیو دبه

اوتحتعنوانمجموعهداستان اولاز»هایکوتاه همهچیز

توسطناشرموردقبولواقعنشدوتا۹۹«شودروحشروعمی

)سال بعد داستان۶۲۱۲ها نشد. چاپ رابطه( از پردازیوی

مثلثیمیانخودش،سارترودانشجویش)اولگاکوزاکویچ(در

این۶۲9۱درسال۹۱«هبماندآیدکاومی»کتاب چاپشد.

سارترمتندستنوشتاینرمانراحیننگارش –رماندوبوار

 نیستی»کتابخود هستیو -خواند« سال از تا۶۲۱1که

گونه۶۲۱۱ به انجامید، طول به آن موفقیتنوشتن آمیزای

سببشهرتگستردهویشد.

 عنوان با را خود نوشتن کار آغاز «اخالقیدوره»دوبوار

اززندگیادبیخودمی ۶۲9۶خواند. اورمانخود۶۲9۱تا

دیگران»تحتعنوان اینرمانبهعنوان۹9«خونِ نوشت؛ را

مهم از رمانیکی رنسانسترین اگزیستانسیالیستی های

 در را۶۲9۱فرانسویاعالمشد. فلسفیخود اولینمقاله او

نهایت۹1«پیروسوسینیس»تحتعنوان ایندورهنگاشت. ا،

که-۹۱«میرندهمهمی»شاملنگارشرماندوبوارتحتعنوان

 از آن انجامید۶۲9۱-۶۲9۱نگارش طول تنها-به و
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 . Jeanne d'Arc 
21

 . Rouen 
22

 . Quand prime le spirituel (When Things of the 

Spirit Come First) 
23

 . L'Invitée (She Came to Stay)  
24

. Le Sang des Autres (The Blood of Others)  
25

 . Pyrrhus et Cinéas 
26

 . Tous Les Hommes sont Mortels (All Men are 

Mortal) 

 نوشتاو بمیرد»نمایشنامه باید کسی سال-۹۱«چه در که

شود.می-نوشتهشد۶۲99

باوجودموانعمتعددموجود،دوبوارتعهداتسیاسیخودرا

 دهه ۶۲۱۲در و۶۲9۲و تعریفکرد مترقیانه توسعه ذیل

دیگر و آرون ریمون مرلوپونتی، موریس سارتر، با همراه

روشنفکران،نشریهسیاسیغیروابسته

چپ عنوان با را دوران»گرایی

۹۸«مدرن نشر۶۲91در منصه به

به هم دوبوار مجله این در رساندند.

عنوانویراستاروهمنویسندهفعالیت

مقاالمی مجلهکرد. این در وی ت

 رئالیسمایده»شامل: آلیسماخالقیو

چشم»،۶۲91در«اگزیستانسیالیسموخردعامه»و«سیاسی

دوبواردر۶۲9۱؛وهمچنیندر۶۲9۱در«براییکچشم

مقاله عنوان تحت متافیزیک»ای و ادبیات روشفلسفیدن«

ایشاتکند.انتشاراینمجلهوگرخودرادرادبیاتتبیینمی

ایده خوانشمارکسو از وی )تاثیر دوبوار سیاسیچپ آل

این کمونیسمنمایانساخت. با رابطهچالشیویرا روسیه(

مجلهومسئلهتعهداتسیاسیروشنفکری،بهتماصلیرمان

(تبدیلشد.۶۲91«)هاماندارین»اوباعنوان

در۹۲«اخالقابهام»دوبواررسالهاخالقیدیگریراباعنوان

منتشرکرد.هرچندکهخوددوبوارهرگزازاینکارش۶۲9۱

اینکاراویکیازبهتریننمونه اما هایابرازخرسندینکرد،

آیا»اوکتاب۶۲11اخالقاگزیستانسیالیستیباقیماند.در

منتشرکرد،اینکتابمجددابهسوال«بایدسادرابسوزانیم

ازرویکردمطال باتدیگریوتعهداتبهدیگریازاخالقیات،

پردازد.می

در مدرن دوران مجله چاپمقاالتشدر دنبال به دوبوار

،متنانقالبیخودراجعبهبررسیسرکوبزنانرادر۶۲9۸

منتشرکرد.پیش۱۲«جنسدوم»باعنوان۶۲9۲دومجلددر

یک را خود هرگز دوبوار دوم، جنس کتاب نگارش از

کرد،اماجنسدومدوبواررابهعنوانیتلقینم«فمینیست»

ایفمینیستیدربقیهعمرش،برجستهکرد.اینکتابچهره

فمینیست از بسیاری استقبال مورد که وهمچنان ها

گونه به حال درعین گرفت، قرار بیرحمانهروشنفکران ای

۱۲توسطجناحینچپوراستموردحملهواقعشد.دردهه
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 . Les Bouches Inutiles (Who Shall Die?)  
28

.  Les Temps Modernes 
29

 . Pour une Morale de l'Ambiguïté (The Ethics of 

Ambiguity) 
30

 . Le Deuxième Sexe (The Second Sex) 

سال مجلد این در ازدوبوار بعد های
شکوفاییروشنفکریهایجنگراسال

می جنگ از بعد پاریس ودر خواند
نویسندگان،روایت از را سرشاری های

 کند.فیلمسازانوهنرمنداننقلمی



 

 0314 ماه آرذ|چوکماهناهم ادبیات داستانی |شصت وچهارم شماره 011

شکل علت به جنبشگیرکه از بسیاری فمینیستیی های

تظاهراتفمینیستی آغوشبازدر نیزبا دوبوار مشهوراست،

می سخنرانیشرکت و نوشتن به و بهکرد راجع خود های

دادخواست همچنین داد، ادامه زنان دروضعیت را هایی

 در کرد. زنانامضا حقوقمتعدد با۶۲۱۲حمایتاز دوبوار ،

رایحقوقمربوطبهسقطجنین،ب۱9۱۱۶امضایمانیفست

بهبرپاییجنبشلیبرالزنانفرانسهیاریرساندوهمچنین

 مباحث۶۲۱۱در به را مدرن دوران مجله از بخشی

فمینیستیاختصاصداد.

هایادبیوزندگیپرثمرعلمیدوبواروبهدنبالموفقیت

حرفه زیست  بیسارتر، شهرتی با دوبوار جانبای از نظیر

اینشهرتدرسفهدرطولدورهزندگیفال اشبرجستهشد.

دوعاملنهفتهاست،یکیآثاربرجستهخوددوبوارودیگری

رابطهوهمراهیویباژانپلسارتر.دوبوارباشهرتیبرآیند

ذرهایزندگیحرفه زیر عمر بقیه عمومیبود.اش، بینانظار

ایده از بسیاری اینکه علیرغم دوبوار فکریهای چارچوب از

به نسبت رادیکالی و متفاوت بسیار مسیری در و خودش

اغلببهگونه شدایناعادالنهقضاوتمیکارهایسارتربوده،

بهگفتهخود است)بنا فلسفهسارتر شاگرد صرفا کهدوبوار

دوبوار(.

هایبسیاریازدوبواروسارترکهدرزمان۶۲9۲طیدهه

کافه لذتنشیفرهنگ پاریس در اجتماعی زندگی و نی

حلقهمی درون وابستگی و علقه روی از را خودشان بردند،

نزدیک دوستان خانواده»شان، شهرت« همچنین، نامیدند.

وی و نشد کشورها دیگر به وی سفر از مانع دوبوار

برآیندمسافرتمسافرت داشت. بهدیگرکشورها هایهاییرا

کهبرایاولینباردر۱۹«اروزبهروزآمریک»ویدواثراست؛

چاپشد.۶۲1۱کهدر۱۱«مارچطوالنی»چاپشدو۶۲9۸

آمریکاروزبهروز،کهبعدسخنرانیویدرتورایاالتمتحده

 همراه۶۲9۱در به او دیدار مارچطوالنیبعد و شد نوشته

نوشتهشد.۶۲11سارترازچینکمونیستیدر

 دوبوار بعدی جستارهایکارهای داستانی، آثار شامل

مصاحبه و میفلسفی وی کنشهای به راجع البته شود.

مباحث به محدود صرفا که گفت باید دوبوار سیاسی

اتوبیوگرافیکویفمینیستینمی اثر بلکهشاملانتشار شود،

درچهارمجلدومداخلهمستقیمسیاسیویدرانتقادشدید

 و الجزایر در جنگفرانسه توسطهایالجزایریشکنجهاز ها
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 . Manifesto of the 343 
32

 . L'Amérique au Jour le Jour (America Day by 

Day)  
33

 . La Longue Marche (The Long March) 

ایتاثیرگذاراومطالعه۶۲۱۲شود.درافسرانفرانسوینیزمی

عنوان با جامعه سالخورده افراد سرکوب حول

رویکردی۱9«سالخوردگی» دوبوار کتاب این کرد. منتشر

موضوعی صرفا که دارد، خود در را دوم جنس همچون

کند.متفاوترابررسیمی

 در عمرش)سارتر(۶۲۸۲دوبوار تمام مرگهمراه شاهد

 در را آن و ۶۲۸۶بود عنوان کتابشبا با»در خداحافظی

رسما۱1«سارتر دوبوار سارتر، مرگ بعد است. کرده بازگو

مصاحبخود،سیلویالوبنرابهفرزندیپذیرفت،کهوینیز

براثراِدِم۶۲۸۱آوریل۶9بعداقیمادبیدوبوارشد.دوبواردر

 ویدرگذشت.ری

 هارمان

هایخوداغلبادعایشاینبودهکهدوبواردراتوبیوگرافی

اشبهفلسفهدرتمامطولعمراستمرارداشته،امااگرچهعلقه

همیشهقلباآرزوداشتهکهمولفادبیبزرگیشود.چیزیکه

ادبی اثر نگارشچندین آمده، بیرون انجامشسربلند در او

آثاراگزیستانسیالد از که همانطور است. قرنبیستمبوده ر

آید،دغدغهاگزیستانسیالیسمدرفرد،ویراکامووسارتربرمی

کند؛چنینبرآیندیبهجهانیپوچوبهدورازارادهپرتمی

می کشیده تصویر هنریداستانبه رسانه خوبیدر شود.به

شکالتوهایاگزیستانسیال،مهایدوبوارشاملتمتمامرمان

توصیفوضعیت درصدد آن طریق از وی استکه مسایلی

زمان در وانسان سیاسی تحوالت شخصی، آشفتگی های

ناآرامیاجتماعیاست.

 دوبوار، رمان می»اولین ماندن برای آیداو » ۶۲9۱در

به میل درباره هگل از قولی نقل با رمان این شد. منتشر

 مرگدیگری، دنبال به میخودآگاهی کتابآغاز این شود.

ایازجنگیدنبرایخودِخویشتنمطالعهروانشناختیپیچیده

جنگجهانیدوم، طول نگارشکتابدر به توجه با است.

درروابطفردیبهتصویرمی کشد.کتابپیچیدگیجنگرا

بهایننتیجهمی اجبارا فرانسوا رسدشخصیتاصلیداستان،

تافته نیستکه جدابافته رابطهای و پیتر،، معشوقش با اش

روابط همه دیگر همچون بلکه نیست، شده ضمانت امری

دستخوشنامالیماتیمستمرخواهدبود.ایناثرسببشهرت

تحسین از نگارشیکی سبب و شد دوبوار برانگیزتریناولیه

رمان وی دیگران»های خونِ » رمان۶۲91در این شد.

ببازمانیکهدرآنبهسرمسئولیتاجتماعیفردرامتناس

برد،مدنظرقراردادهاست.باتوجهبهنگارشاینرماندرمی
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رهبر زندگی به رمان فرانسه، توسط آلمان اشغال زمان

بدرقهمیهن پی در او رنج و درد و بلومارت ژان پرست،

هایپردازد.اینرمانیکیازرماناشتامرگویمیمعشوقه

آوان نیزاگزیستانسیال و شد اعالم مقاومت حوزه در گارد

تناقضغم بر برابرشاهدی در ما که مسئولیتی میان انگیز

هموطنان دوستشانداریم، کسانیکه درکلخودمان، مانو

انسانیتداریم،است.

رامنتشرکرد،اینکتاب«میرندهمهمی»دوبوار۶۲9۱در

انهنرپیشهپردازد.دراینرمبهمسئلهمرگوجاودانگیمی

درمی که است بلندپروازی مرموززن و عبوس مردی یابد

به زن این بنابراین دارد، جاودانه زیستی فوسکا( )رایموندو

شود،مندمیایوسواسینسبتبهجاودانگیخوددغدغهگونه

تواندتوسطاینمردهمچناناومعتقداستبعدازمرگشمی

دوب اینکار اگرچه بماند. منتقدانجاودانه و توسطمردم وار

برانگیزاننده هم هنوز اما نشد، واقع استقبال مورد چندان

انسان همه تمایلیکه آن مرگاستو و زمان بهپدیده ها

جاودانگیبههرشکلیدارندواینکهچطوراینتمایلمنجر

بهانکارتجربهزیستهدرمکانوزمانحالخواهدشد.

مشهماندارین تحسینها، برانگیزترینرماندوبوارورترینو

بعدانتشار۶۲19استکهدرسال منتشرشدوخیلیزود

بررسی به اثر این شد. گنکور معتبر جایزه برنده

مردانهاییمیمسئولیت برابرزنانو کهروشنفکردر پردازد

مشکالتفلسفه،جامعه بهواکاویفضایلو ایناثر اشدارد.

پردازدوهمچنینسخنگویعصرتئاتروادبیاتمیژورنالیسم،

هادرواقعماندارینخودوانجامتغییراتاجتماعیدرآناست.

دغدغه طرح میمندیبه دوبوار مباحثهای بر وی پردازد،

امپریالیسم از ترس سوسیالیسم، و کمونیسم به مربوط

 دیگر افراد با روشنفکر روابطفرد و بمباتم، وآمریکایو

می تامل وفاداریجامعه مسئله طرح به همچنین وی کند.

پردازدواینکهچطوردومناقشهغالببهسیاسیوشخصیمی

شوند.ودرآخر،رماندوبوارباعنواننتایجیتراژیکختممی

زیبا» ۱۱«تصاویر انسانی،۶۲۱۱در روابط شبکه واکاوی به

پردازد.سمیآدابورسومونفاقاجتماعیدرجامعهپاری

هایکوتاهداستان

دوبواردومجموعهداستانکوتاهرابهرشتهتحریردرآورد.

اولینمجموعهداستان«شودهمهچیزاولازروحشروعمی»

توسطناشرموردپذیرشواقع۶۲۱۱کوتاهدوبواربودکهدر

ایبودکهناشران،دهه۶۲۱۲چاپنشد.دهه۶۲۱۲نشدوتا

تمای چاپکمتر یا و زن نویسندگان آثار چاپ برای لی
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 . Les Belles Images 

دادندوبههمینهاییراجعبهزنانازخودنشانمیداستان

علتعدمپذیرشایناثردوبوارازجانبناشرچندانعجیب

نیست.ایناثردوبوارحدودچهلسالبعدباتکریمواحترام

بینشیجذابازدغدغه اینمجموعهداستان، هایچاپشد.

راد ایشان وضعیت خاصو گرایشات و زنان به راجع وبوار

بهمخاطبارائهمی نگارشجنسدوم، از کند.خیلیپیشتر

این یکاز هر استکه فصل پنج از متشکل مجموعه این

شود.زناصلیداستانمشخصمیفصولباعنوانشخصیت

هاحاکیازآدابورسومطبقاتمرفهفرانسهاستکهداستان

استبدادع و روشنفکری حجاب پشت را خود شخصی الیق

می پنهان داستانمذهبی مباحثکند. به مجموعه های

مطالباتتحمیلیمذهبیوطردآنازجانبافرادجامعه،میل

هویتدر بحران دیگران، برای زندگی دادن بزرگجلوه به

فریب برایهمنواییبا ودشواریزنبودندرزمانفشار ها

مذهبیسرسپ انتظارات و آموزش و بورژوازی به ردگی

می دوبوار کوتاه داستان مجموعه دومین زن»پردازد.

منتشرشدوبااستقبالخوبیمواجه۶۲۱۱در۱۱«شدهویران

پردازدکهشد.اینمجموعهداستانهمبهزندگیسهزنیمی

هریکبهشکلیدرگیرسوءظنوتشکیکهستند.هریکاز

روابطخانوادگیخودبابحرانیمواجههستند،همانایشاندر

نیزدرگریزازمسئولیتورسیدنبه چیزیکهخوددوبوار

مبنای بر داستان مجموعه این است. مواجه آن با آزادی

خودشتم ویرانی در فرد تبانی به فمینیسم، و اخالق های

شود.پردازدکهاغلبتوسطخودشانکارمیمی

تئاتر

دوب عنوان با نمایشنامه یک صرفا باید»وار کسی چه

۶۲91بهرشتهتحریردرآورد.ایننمایشنامهدرسال«بمیرد؟

رفت. صحنه روی به مدرن دوران مجله انتشار با مصادف

گردد.فضایایننمایشنامهبهاروپایجنگجهانیدومبرمی

ودمسئلهحاکمبرایننمایشنامه،ارزشنهادنبرفداکردنخ

 قرن تاریخ از نمایشنامه این است. آرمانجمعی راه ۶9در

شهرهاییکهتحتمحاصره شهرهایایتالیاییتاثیرپذیرفته،

بچه زنان، پیروبیمارراوگرسنگیجمعی، افرادضعیف، ها،

می کمیبیرون نیرومند مردان اینکه احتمال تا انداختند

ننمایشنامهدرشرایطبیشترزندهبمانندباالتررود.نگارشای

فراموش نشدنیاشغالفرانسهتوسطنیروهاینازیمتزلزلو

بودهاست.درنمایشنامه،مطابقباتعهداتاخالقیدوبوار،که

درون صرفا جامعه افراد به احترام و فردیت حرمت آزادی،

ارزش آزادی میچارچوب تصمیمگذاری شهر افراد شود،
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شکسمی برای همه یا همهگیرند یا شوند بسیج دشمن ت

تم مهمیاز شاملشمار ایننمایشنامه هرچند هایبمیرند.

هم خوبی به که است فمینیستی و اخالقی اگزیستانسیال،

بسطدادهشده،امانتوانستهمچوندیگرآثارادبیدوبواراز

نوشتن به دیگر دوبوار اگرچه شود. استقبالخوبیبرخوردار

هایویهایرمانامابسیاریازشخصیتنمایشنامهنپرداخت

اند،اینخودبیانگراعتقادخاصینویسبودهبازیگرونمایشنامه

-استکهدوبواربهتاثیرهنرتئاتردرطرحمسایلمهمسیاسی

اجتماعیواگزیستانسیالیستیداشت.



کارهایاتوبیوگرافیک

می ما به خود، اتوبیوگرافیک کارهای در درگدوبوار وید

اول درجه در خودش، به راجع نوشتن به نسبت تمایل

تبیینکندودرکهمینمعنامی خواهدمعنایزنبودنرا

انجامد.برهمینمبنادوبواردراستکهبهتولدجنسدوممی

نوشتخوددرچهارمجلد،کهبهطرحجزییاتزیستیزندگی

است.دراینپردازد،بسیارموفقعملکردهوفلسفیخودمی

مجلداتنهتنهادوبواربهارائهتصویریمتغیراززندگیخود

چهرهمی از ملموس تصویری همچنین بلکه هایپردازد

سارتر، پل ژان کامو، آلبر چون: بیستم قرن برجسته

و آرتو آنتوان ژانژنه، ژانکوکتو، رایت، ریچارد مرلوپونتی،

می ارائه کاسترو اتوبیفیدل اثر همکند. دوبوار وگرافی

پوششمیزمینه را غیرفلسفی هم و فلسفی اینهای دهد.

پیشرفت در را نقشاتوبیوگرافی که است مهم بسیار نکته

اهمیتجلوهندهیم.درحقیقت،بسیاریازتئوریکدوبواربی

هاییچوننیچه،سارتروکیرکگاردازدیگراگزیستانسیالیست

کنند.لیدیفلسفیاستقبالمیاتوبیوگرافیبهعنوانعنصرک

دوبوارنیزهمیشهاهمیتوضعیتوتجربهفردیرادرصورت

اثر در کرد. حفظ )اگزیستانس( وجود ابهام و احتمال

بیوگرافیکدوبوارماباچهرهشخصیویکتایدوبواریمواجه

طلباجتماعی،نویسندههستیمکهبهعنوانفیلسوف،اصالح

دست زمان در یکزن وو هنری و بزرگفرهنگی اوردهای

کند.تحوالتسیاسیفعالیتمی

خاطراتدختر»اولینمجلدازاتوبیوگرافیدوبوارباعنوان

با۶۲1۸)۱۸«شناسوظیفه او روابط دوبوار، کودکی دوران )

دوران تا او مدرسه دوران و زازا با او دوستی والدینش،

می تصویر سوربنبه احضورشدر در ینمجلددوبوارکشد.

رشدفکریومستقلشخصیتیوتاثیراتیکهاورابرانگیخت
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 . Mémoirs d'une Jeune Fille Rangée (Memoirs 

of a Dutiful Daughter) 

دهد.تابهسویفیلسوفشدنونویسندهشدنبرودشرحمی

می ارائه زنیرا تصویر اینمجلد در درهمچنیناو کندکه

یافتوانتظاراتشرااززناندرهایشنقادانهحضورمیکالس

مجلددومیگرگونهطرحمیشاندهایاولیهزندگیسال کرد.

 عنوان با دوبوار اتوبیوگرافی جوانی»از (۶۲۱۲)۱۲«عنفوان

اوغنی دیگر( جلد )سه اتوبیوگرافیک مجلدات دیگر از تر

همدرارزیابیمی چونمجلداولاو، دوبوار اینمجلد شود.

فروشوهمدرمنصهنقدبسیارموفقبودهاست.اینمجلدبه

۶۲۹۲هایسال ۶۲99تا اختصاصدارد زندگیدوبوار –از

هایشخصیدورانگذارازدانشجوییورسیدنبهمسئولیت

به کتابوی جاهای از بسیاری در صلح. جنگو زمان در

میانگیزه اشاره کارهایش از بسیاری برای خود کند،های

ها.درجلدسومازمجلدهمچوننگارشجنسدوموماندارین

(بهشرحزندگیخود۶۲۱۱)9۲«اجبارشرایط»نخودباعنوا

 در دوم جهانی جنگ پایان زمانی دوره سال۶۲99در تا

تعهداتمی۶۲۱۹ به نسبت دوبوار مجلد، این در پردازد.

بسیار خود، حسبزمان بر کشورشو به سیاسیروشنفکر

هایبعدازجنگرانویسد.دوبواردراینمجلدسالترمیآگاه

سال جنگهای از بعد پاریس در روشنفکری شکوفایی

هایسرشاریراازنویسندگان،فیلمسازانوخواندوروایتمی

۶۲۱۹-۶۲1۹کند.اینمجلدبردههمیانهنرمنداننقلمی

هاییکهدوبواریمقهوروهایدشوار(تاکیددارد،سال)زمان

سنو دوبواریکهبهشهرترسیده، درخوددارد، بدبینرا

با جنگ در فرانسه سیاسی جنایات شاهد و گذرانده سالی

همینمجلدبهوکیل در اینباب، در است)او بوده الجزایر

جیزیلحلیمیوپروندهجمیلهبوپاشااشارهکردهاست(.این

پروایویراجعمجلداتوبیوگرافیکدوبواربهخاطرصداقتبی

مجل دو با قیاس در جنگ و مرگ سالخوردگی، قبلبه د

مجلد چهارمین و آخرین نشد. واقع استقبال مورد چندان

سال به مجموعه، این در دوبوار اتوبیوگرافیک -۶۲۱۹های

همهآنچهگفته»اختصاصدارد.مجلدچهارمباعنوان۶۲۱۹

شد انجام 9۶«و
فیمینیستی۶۲۱۹)  و فیلسوف از تصویری )

ارائهمیعاقل را بهتر کهبهگذشتهخود، روابطخودوکند،

رسدکههمهآنچهنگردوبهایننتیجهمیهایشمیموفقیت

کهانجامدادهبهترینبودهاست.دراینمجلداستکهدوبوار

ترازتعهداتشرابهفمینیسموتغییراتاجتماعیبسیارواضح

دهدواینکهآنچهدرمجلداتقبلیبداناشارهرفت،نشانمی
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خود مبارزه به وهمچنان کاپیتالیسم مشکالت و فضایل با

دهد.بهعالوهاوبهکارهایقبلیخودچونکمونیسمادامهمی

هاونتایجخودرادربارهگرددتامجدداانگیزهجنسدومبرمی

تم به مجدد او خاطراتشارزیابیکند. فلسفهو هایادبیات،

اهمیتوجودیآن مردنو برمیمرگو طوریکهها گردد،

آنانگ دارد عشقمیار ایشان به نظرچیزهاییکه از ورزیده

گذراند.می

دراینجانیزبایدبهدوکاردیگراتوبیوگرافیکدوبواراشاره

نمی هرچندکه چراکرد؛ نهاد، آنها اتوبیوگرافیکبر نام شود

کهبیشترساختاریخودگویانهدارند.اولیآثاردوبوارراجعبه

شانداشت.یکییاستکهدوبواردوستزندگیومرگافراد

ازاینآثار،بازگوییشخصیواحساسیدوبوارازمرگمادرش

(است.۶۲۱9)9۹«مرگیبسیارساده»درکتابیتحتعنوان

روزازایناثریکیازبهترینکارهایدوبواردرارائهتصویریبه

یکسالبعد۶۲۸۶ابهامعشقوتجربهفقدانعزیزاست.در

 کتاب او سارتر، مرگ سارتر»از با وداع را9۱«خداحافظی:

منتشرکردکهدرآنبهبازگوییروندسالخوردگیورنجوری

مناقشه اثر دوبوار، اثر این پرداخت. مرگش زمان تا سارتر

برانگیزیبود،چراکهبسیاریازمخاطبانآنرادرخورادای

نیافت فیلسوفبزرگیچونسارتر به صرفااحترام آنرا و ند

افشاگریناشایستیازبیماریسارترقلمدادکردند.

تواندردستهآثاردومینمجموعهخودگویانهدوبوارکهمی

نامه داد، قرار عنواناتوبیوگرافیکاو با دوبوار به هایسارتر

هایدوبوار(وجوابیه۶۲۸۱)99«هاییبهکاسترودیگراننامه»

بودکهبعدازمرگ91«هاییبهسارترنامه»بهسارترباعنوان

عشقوعاشقیدر»ودرآخر، بهچاپرسید.۶۲۲۲دوبواردر

اطلس اقیانوس سوی دوبوار9۱«دو لوبن سیلویا توسط که

به۶۲۲۸گردآوریشد،ودر۶۲۲۱)فرزندخواندهدوبوار(در

نامه کتاب این رسید؛ بهچاپ دوبوار سیمون عاشقانه های

هاماراباابعاددیگریگرناست.هریکازاینکتابنلسونآل

از یکی و قدرتمند فیلسوف زنان از یکی شخصیت از

تاثیرگذارترینزنانروشنفکرقرنبیستمدرتاریختفکرغرب

■ کند.آشنامی
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. Une Mort très Douce (A Very Easy Death) 
43

 . La Cérémonie des Adieux (Adieux: A 

Farewell to Sartre) 
44

 . Lettres au Castor et à Quelques Autres (Letters 

to Castor and Others) 
45

 . Letters to Sartre 
46

 . A Transatlantic Love Affair 



واگون.نه:خطر.نه:روزدرخوریچایقاشقسهیادو.نه

.نه!:دوموپنجاهی.هفتهنه:مافهرستاز.نه:ندارهرستوران

تازهرنگ نه: بازهیکسرهامروز. نه: کارتونوجود. دلیلبهها

نیستشکلطبیعیغیربعد نه: العادهفوق. نه: مکانتغییر.

نفسضد.نه:هفتههایروزدرتنها.نه:پیدانانشانی،اندداده

تنگی طبقهنه: اولی. نه: نامعلومگیرنده. نه: یکخیابون.

هاخانومقسمت.نه:نهدیگهجنگ.نه:حشراتضد.نه:طرفه

کودکانو نه: دهمدوردر. داوطلبنه: . پیشبهها نه: در.

اضطراریموقعیت نه: خانهراهدار. نه: تودستمالوصابون.

برای.نه:هستناعتصابدرتاسیساتاین.نه:خودکارماشین

آزادی نه: بهماهیکدرخوابیبیشبیهییلهوسبهگناه.

جنایتسالگرددرمطلقتاریکیتوتنهاییپذیرشیاضافه

.نه:یابدیمافزایش

چراغ خاموشها نه!: شویدوارد. نه!: آرامیبه. نه!: !:تشکر.

از.نه!:کوچکنام.نه!:همهبرای.نه!:باالسرها.نه!:حاضر.نه

امروز نه!: بعدن. نه!: توجه. نه!: بفرماییدشما. نه!: شغل. .نه!:

هرگز نه!: متاسفانه. حمامنه!: . نهها!: تعقیبتحت. نه!: تا.

ثانویهاطالع نه!: خرخرهتا. نه!: دهیدتحویل. نه!: رودر.

ببندید نه!: شویدلخت. نه!: حاالمثل. پایین.نه!: نه!: ادامه.

دستا.نه!:آفرین.نه!:مسیح.نه!:عقب.نه!:بنشینید.نه!:دهید

.نه!:ایگوشهیه.نه!:بکشیدسیگار.نه!:بستهچشما.نه!:باال

پس نه!: آها. نه!: بکشیددراز. دستنه!: . میزرویها .نه!:

دست دیواربهها نه!: چراوچونبی. نه!: هبنهجلوبهنه.

باشیدزود.نه!:بله.نه!:عقب .نه!:زمینرویبکشیددراز.نه!:

ممنوعوایستادن نه!: بایستید. نه!: آتش. نه!: یشممخفه. .نه!:

آه نه!: آخ. نه!: نه. نه!: سالم. نه!: مقدس. نه!: مقدسمقدس.

.نه!:هیس.نه!:هوا.نه!:داغ.نه!:خفه.نه!:جااین.نه!:مقدس

آب نه!: بیرون. نه!: اضطراری. نه!: وقتهیچدیگه. نه!: خطر.

.نه!:پشتبه.نه!:نور.نه!:هایل.نه!:سرخ.نه!:آژیر.نه!:نهایی

.نه.نه.نه!:برو.نهها!:پلهباالی.نه!:جااین.نه!:جااون.نه!:بی

.نه

!بله:کمک؟

!بله:کمک؟

!بله:کمک؟

کماریکماریکماریکماریکماریکاک

■ککم
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 0202سال برنده جایزه نوبل ادبیات  «ماریو بارگاس یوسا»با احبه مص
«بدریسیدجاللی»مترجم«تیسوزاناهانولوریکاردوآگوستوسِ»کنندگانمصاحبه



(۶۶۱)شماره۶۲۲۲پاریسریویو،پاییز

مصاحبه،ایندر یمقدسهاصبحاز9۱یوسابارگاسماریو

.زندیمحرفگذارندیمترکارشدردفهفتهروزکههرهفت

اینبرنامهکاریگرفتتصمیم،او۶۲۸۸سالپاییزگرچهدر

ریاست نامزد لیبرال حزب در تا متوقفکند را خود منظم

شودپروجمهوری . از پیشبهصراحتهامدتبارگاسیوسا

راپروسیاسیومسائلصحبتکرده،پرودرخصوصسیاستِ

رمانش چندین استدستمایه داده قرار اینحالاینبا. تا

اخیرانتخابات اظهار برابر کههاهیتوصدر دفتریی در

اشیاسیس بودکردهمقاومتکندیماجرا مبارزاتطولدر.

لفظوپوچییِگرااحساساتویاذعانداشتکهباانتخاباتی،

پسمشکلدارد.-انتخاباتیهستندسیاستکهزبان–بازی

اینرقابترا،یوسا۶۲۲۲ژوئن۶۲درحزبی،چندتانتخابااز

 .واگذارکرد9۸فوجیموریآلبرتوبه

کوچکیشهر،9۲آرکیپادر۶۲۱۱سالدریوساماریوبارگاس

مادرشوپدربودنوزادوقتیهنوز.آمددنیابهپرو،جنوبدر

او و شدند جدا هم ی1۲کوچابامبابهمادرشوالدینبااز

رفتبولیوی بازگشت،به۶۲91سالروید. درپرو آنجا و

رشتهحقوقشرکتکردودر1۶آکادمینظامیلیوچیوپرادو

 دانشگاه در1۹لیمادر کرد. ازسالگنوزدهتحصیل یکی با ی

ازتربزرگچهاردهسال،که1۱یانساورکیدخولیانزدیکانش،

ازدواج بود او موضوع یوسا کرد. جولیارمان وعمه
۶۲۸۹)19میرزابنویس گرفت( رمانشالهام اولین از را وی.

لیما،درتحصیالتشاتمامازپس مدت بهسالهفدهبرای

رفت،ازخواستهخودتبعیدی درپرو بههاسالاینطیو

همینطولدر.دانشگاهپرداختتدریسدرونگاریروزنامه

تبعیدهاسال کهی کردسینورماناوبود آغاز را ی عصر.
رمان11قهرمان نخستین یوسا،، در۶۲۱۱سالدربارگاس

آکادمیشخصیویازتجاربکهبراساسشدمنتشراسپانیا

1۱سبزخانه:ازاندعبارتاویهارمانبرخیدیگراز.بودنظام



                                                           
47 Mario Vargas Llosa 
48 Alberto Fujimori 
49 Arequipa 
50 Cochabamba 
51 Leoncio Prado Mitilary Academy 
52 University of Lima 
53 Julia Urquid Illanes 
54 aunt Julia and the Scriptwriter  
55 The Time of the Hero 
56 The Green House  



1۸آخرالزمانجنگو،(۶۲۱۲)1۱کاتدرالدرگفتگو،(۶۲۱۱)

(۶۲۸۶.) 

یکهمهستونویسومقالهسینوشنامهینمابارگاسیوسا 

نیزتولیدکردهاست.پروتلویزیوندرهفتگیمصاحبهبرنامه

ومتعددیرادریافتکردهالمللیبینویتاکنونجوایزادبی

)انجمنPENنریاستانجم۶۲۱۲سالتا۶۲۱۱سالاز

بودهاست.اوسهفرزندداردوباهمسردارعهدهجهانیقلم(را

پاتریشیا در1۲دومش، دراقیانوسبهمشرفآپارتمانی، آرام

.کندیملیمازندگی
 

هستیداشدهشناختهنویسندهشما خوانندگانوی

ممکناست.هستنددآشنایانوشتهشماباآنچهتاکنون

 ؟دیخوانیمبگوییداینروزهاچهبهما

عجیبیافتادهاتفاقاخیر،سالچندیوسا:دربارگاسماریو

اینروزهاکمتروکمترازنویسندگانکهامشدهمتوجه.است

اغلب.خوانمیممعاصروبیشتروبیشترازنویسندگانگذشته

نوزدهمقرنآثار قرنبیستمخوانمیمرا آثار تا روزها،این.

 تکیه ادبی آثار به آثارکنمیمکمتر و مقاالت به بیشتر و

تاریخیگرایشدارم.چندانبهاینموضوعکهچرافالنکتاب

.داردایحرفهدالیلاوقاتگاهی...کنمینمتوجهخوانمیمرا

نوزدهماستقرنبهمربوطمنادبییهاپروژه دریامقاله:

زندگیازالهامبارمانیای،۱۶هوگوویکتور۱۲بینوایانِمورد

پروییتبارواز-فرانسویاجتماعیگراصالح،۱۹تریستانفلورا

بود.یمدرن)پیشازظهورایننام(ها"فمینیست"نخستین

سالههجدهیاپانزدهوقتیبهنظرمعلتدیگرشایناستکه

درجهانپیشرویتانزماندراختیاردیکنیمحسهستید،

وقت اما سالگیشماست. پنجاه کهدیابییدرم،دیرسیمیبه

 شماره به انتخاباندافتادهروزهایتان به دست باید شما و

زیاددلیلهمینبهاحتماالًبزنید. من که آثاراست

.خوانمینمنویسندگانمعاصرمرا



                                                           
57 Conversation in the Cathedral 
58 The War of the End of the World  
59 Patricia 
60 Les Misérables 
61 Victor Hugo 
62 Flora Tristan 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7_%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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میاناز ،دیاخواندهنویسندگانمعاصرکهآثارشانرا

؟دیکنیمصتحسینچهکسیرابهطورخا

پرشورسارتریوسا:درجوانی،بارگاس .بودم۱۱ازخوانندگانِ

من راسانینورمانآثار نسلامخواندهامریکایی ویژه به ،

۱9گمشده
دوس،۱۱فیتزجرالد،۱۱همینگوی،۱1فاکنر_

فاکنر،مخصوصا۱۸ًپاسوس نویسندگانیکهدرجوانیدربین.

هنوزکهاستکسانیعدودمازیکیفاکنرآثارشانراخواندم،

استهم ارزشمند برایم . از آثارشخواندوبارههرگز ناامیدی

همینگوی،مثالًبادوبارهخواندنآثار،،حسیکهگاهیامنشده

است شده ایجاد من در دیگر. امروز

بامقایسهدر.خوانمینمسارتردوباره

به،امخواندهییکهتاکنونهاکتابتمام

رسدیمنظر مصرف یهاداستانتاریخ

 یهاارزشازبسیاریواندگذشتهاو

انددادهدستازراخود در. همینطور

بهنظرمکماهمیتهستند،هاآنازخیلی،شیهامقالهمورد

۱۲شهیدکمدینیا:ژنهمقدس"_بهاستثناییکی
هنوزکه،"

دارمدوستشهم ازهانوشته. پر سارتر ابهام،تناقض،ی

فاکنرهرگزدرآثارکهچیزییاست،سینویطوالنوی،تدقیب

استکهموقعخواندنِیسینورماناولینفاکنر.افتدینماتفاق

چونتکنیکنوشتنشمنقلموکاغذبهدستگرفتم،آثارش

سعیآگاهانهنویسیاستکهرماناواولین.کردزدهشگفترا

 پیرویاز با آثارشراشیهاوهیشکردم برایکنم،زسازیبا،

یروایی،هاوقفهمکان،وزمانتقاطعزمان،یدهسازمانمثال،

تعریفاوتواناییو مختلفازداستانیکدر برایزوایای

فردیعنواننوعیابهاموعمقبخشیدنبهآن.منبهایجاد

یهاکتابخواندنکنمیمفکرکهاهلامریکایالتیناست،

منخیلیمفیدبود،چونآثاراومنبعفاکنردرآنزمانبرای

وصفیایفیتوصیهاکیتکنازارزشمندی برای که است

دارد. کاربرد نیست بیگانه خیلی فاکنر دنیای با که جهانی

شوقوشورراهمبانوزدهمقرنسانینورمانبعدهاآثارالبته

خواندم ،۱۱تولستوی،۱۹داستایوفسکی،۱۶بالزاک،۱۲فلوبر:
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 Sartre 
64

 Lost Generation 
65

 Faulkner 
66

 Hemingway 
67

 Fitzgerald 
68

 Dos Passos 
69

 "Saint Genet: Comedian or Martyr" 
70

 Flaubert 
71

 Balzac 
72

 Dostoyevsky 
73

 Tolstoy 

۱۱ملویل،۱۱دیکنز،۱1هاثورن،۱9استاندال یکیهمهنوزمن.

نوزدهمهستم.قرننویسندگانآثارخوانندگانمشتاق

نکتهجالباینجاستکهمنالتین،آمریکایادبیاتدرمورد

کشف اینادبیاترا واقعاً زندگیکنم اروپا اینکه از قبل تا

عالقه با را آثار این خواندن که بود آن از بعد بودم، نکرده

کردم. شروع لندنفراوان دانشگاه در ،کردمیمتدریسمن

کردبهخوبیبهادبیاتمجبوررامفیدیکهمنبسیارتجربه

،۱۸زمانخواندنآثاربورخسآنازفکرکنم.التینآمریکای

آشناحدودیتاکه او ،۸۲کورتاسار،۱۲کارپنتیربودم،با

تمامو۸۹،لزامالیما۸۶گوییماراسروسا

نویسندگ به نسل این گارسیاجزان

اورابعدترکشفآغازکردم.را۸۱مارکز

کتابیحتیوکردم اشدربارههم

نوشتم :" یکسرگذشتگارسیامارکز:

۸9تصمیم
" ادبیاتخواندنضمناً.

راهمشروعکردمچونبایدآنرانوزدهمالتینِقرنآمریکای

دادمیمآموزش زمانمتوجه. آن دگاننویسنماکهشدماز

داریم فراوانی -خوب تعداد شاید مقالهازسانینورمانکه

باشدیاونویسان کمتر شاعران . که۸1سارمینتومثالً هیچ،

ننوشت،وقت داستاننیتربزرگازیکیمننظربهرمان

 ظهورکردهاست؛التیناستکهتاکنوندرامریکایپردازانی

فقطشدمیمبورمجاگراما.استیاویکشاهکار۸۱فاکوندو

انتخابکنم، جهانیچون،بردمیمازبورخسنامیکنفررا

 خلق او است.کندیمکه اصیل کامالً نظرم ازگذشتهبه

فرهنگبینظیریداردوبورخستخیل،اشالعادهفوقاصالت

اوست. خودِ ازآنِ بورخسهممطرحزبانوالبتهکهآشکارا

کهاست، شکنی سنت نوعی جدیدیکندیمبه سنت و

ندیآفریم استکهاسپانیایی. بهزبانی وگوادهیزکثرت، یی

فراوانیگرایشدارد گوادهیزهمهمگیمابزرگنویسندگان.

۸۱سروانتساز،اندبوده تا گاستگرفته یی ۸۸ارتگا
هوال، 
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 Stendhal 
75

 Hawthorne 
76

 Dickens 
77

 Melville 
78

 Borges 
79

 Carpentíer 
80

 Cortázar 
81

 Guimaraes Rosa 
82

 Lezama Lima 
83

 Lezama Lima 
84

 García Márquez: Historia de un decidio 
85

 Sarmiento 
86

 Facundo 
87

 Cervantes 
88

 Ortega y Gasset 

عجیبیافتادهاتفاقاخیر،سالچنددر
اینروزهاکمترکهامشدهمتوجه.است

وکمترازنویسندگانمعاصروبیشترو
 .خوانمیمبیشترازنویسندگانگذشته
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هانیابرخالفهمهبورخس.۲۲ریسآلفونسویاو،۸۲اینکالن

مقتصد،موجز، دقیق سدینویمو نویسندهتنهااو.

بهتعدادکلماتشایدهدرذهنکهاستزبانییایاسپان تقریباً

.عصرماستبزرگنویسندگانازیکیاو.دارد
 

 چطوربود؟بابورخسشما رابطه

وقتیدرپاریسدیدم،درباراولینرایوسا:بورخسبارگاس

شصتدههاوایل زندگی کردمیمآنجا چنداو. ارائه برای

فانتزیوادبیاتموردادبیاتسمیناردر

 گوچسکا
از۲۶ بعداً بود. پاریسآمده به

که۲۹فرانسهتلویزیونرادیو دفترطرف

داشتم، اشتغال آنجا زمان اوآن با

همباهیجانازآنمصاحبهکردم.هنوز

 یاد پسکنمیمروز چندینبارآن،از.

یامالقاتهمدیگررادرنقاطمختلفدن

حتی بهلیما،درکردیم، را او آنجا که

میهمانکردم یکشام شام،. از بهخواستمنازبعد را او

فکر:گفتوقتیداخلتوالتبودناگهان.توالتراهنماییکنم

نیستند.احتماالًجدیهستند؟هاکیکاتولیکنیم

او۲۱آیرسبوینسدراشخانهدررااوبارآخرین با دیدم؛

مصاحبهکردموداشتمکهدرپروتلویزیونینمایشیکبرای

در.کهازشپرسیدمناراحتشدسواالتیبعضیحسکردماز

دلیلبهفقطبودم،نهمیهاحرفطولمصاحبهخیلیمراقب

بهخاطرعالقهاحترامزیادیکهبرایبورخسقائلبودمبلکه

بعدازمصاحبهزودرنجداشتم،وجذابمردفراوانیکهبهاین

محقرشگفتم خانه از سقف–که و آمده ور دیوارهای با

ظاهراً-اشزدهنم شدم. شدتمتعجب به من حرف این

اماکرد.اشآزرده دیدم را او هم دیگر بار یک آن از بعد

اوکهگفتمنبه۲9پازاکتاویورفتارشبامنخیلیسردبود.

تنها.ناراحتشدهبوداشهخانازآناظهارنظرتدرموردواقعاً

اوراآزردهباشدهمینموردیاستکهبودممکنکهچیزی

اوانجامستایشکاریجزچونغیرازآنهرگزتعریفکردم،

باشدمیهاکتابکنمینمفکرندادم خوانده را گفتهبه.

کتابیازنویسندگانزندهیهرگزسالگبعدازچهلخودش،

                                                           
89

 Valle-Inclán 
90

 Alfonso Reyes 

gauchesca literature
سبک گوچسکا یک جنبش ادبی در  :91

امریکای التین است که در آن نویسنده زبان و ذهنینت گوچوها، معادل 

 کند. را منعکس می های امریکایی، کابوی

92 Office de Radio Television Française 
93 Buenos Aires 
94 Octavio Paz 

بازخوانیکردههاتابکهماننخواندهوفقط بارها یقبلیرا

بود البته،کنمیمیاستکهخیلیتحسینشاسندهینواو... .

نیست اوتنها استیاالعادهفوقشاعرنروداپابلو. همینو.

اکتاویو ازبزرگ،شاعریکتنهانهکه-پازطور بلکه

هاسینومقاله بهشمار مورددرکهمردی،رودیمیبرجسته

ادبیاتوهنر،،سیاست دیگویمسخن اوکنجکاویحس.

استجهانی هنوز. فراوان لذت با را آثارش .خوانمیمهم

.استمنبهشبیهکامالًکهاشیاسیسعقایدهمچنین،
 

:درمیاننویسندگانیگرمصاحبه

 تحسینشان نرودادیکنیمکه به

دوست هم با شما کردید. اشاره

؟تبودید.اوچهشخصیتیداش

نرودابارگاس زندگییوسا: عاشق

بود وهیجاناو. برایهمهچیزشور

کلی،طوربههنرنقاشی،-داشت

خوردن،ابیکمیهانسخهکتاب، ونوشیدنی. نوشیدنوغذا

بودعرفانیبرایشنوعیتجربه بینهایتدوستفرداویک.

اشعارالبته-سرزندگیبودازپرداشتنیو ستایشدراواگر

فراموشکنیم۲1استالین هافئودالدنیایینزدیکبهدراو.را

،شدیماشیشادموجبچیزهمهآندرکه،کردیمزندگی

 شیرینی اشیزندگو بیشتر رامن.کردیمرا شانس این

درهفتهآخرداشتمکهیکبارتعطیالت او با ۲۱نگراآیالرا

بگذرانم اجتماعیآالتینماشانگارنوعیاز!بودالعادهفوق.

بودنددر کار به اطرافشمشغول غذاکهمردمازانبوهی:

مهمانهمیشهو،کردندیمکاروپختندیم زیادی تعداد

نیترکوچکیپرازشادی،زندگیوبهدورازاجامعه.داشتند

ردیازروشنفکرمآبیبودند بورخسنقطهمقابلقاًیدقنرودا.

رحالنوشیدن،سیگارکشیدن،یابود،هیچوقتکسیاوراد

 که کسی ندید، شدیمغذاخوردن هرگز یبازعشقگفت

امورثانویهبودکهاگرهانیانداشتهاست،چوندرنظراوهمه

 بهدادیمانجامشان بیشتر. چیزی نه و بود ادب از دور به

 تفکر، در او زندگی علت تعریفمطالعههمین خالقیت و

متشدیم یکزندگی محض.، خورخهفکرانه سنت از نرودا

رافائلآلبرتی۲۱آمادو ادبیاتدیگویمبرخاستهاستکه۲۸و

یاست.زندگحسیتجربهیزاده

                                                           
95 Stalin 
96 Isla Negra 
97 Jorge Amado 
98 Rafael Alberti 

بزرگ،شاعریکتنهانهکه-پازاکتاویو
یبرجستهبهشمارهاسینومقالهبلکهاز

،سیاستمورددرکهمردی،رودیم
ادبیاتوهنر، دیگویمسخن حس.

استجهانیاوکنجکاوی همهنوز.
 .خوانمیمآثارشرابالذتفراوان
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خاطرهبخوبروزیکهتولدنرودارادرلندنجشنگرفتیم

برگزار۲۲رودخانهتیمزروییقایقدرخواستجشن.میدارم

شود از یکی خوشبختانه، شاعرطرفدارنش. نام، به انگلیسی

کرد،میزندگیتیمزیرودخانهروییتررید،درقایق۶۲۲الس

یلحظهبهاینترتیبتوانستیمجشنیبرایاوترتیبدهیم.

 موعود فرا او و رسید دارد قصد که کرد کوکتلاعالم

 نوشابه[ چند از مرکب کند.]نوشیدنی ازدرست یکی

گران یهایدنینوشترین با دامدانمینمدنیا بطری تا چند

۶۲۶پرینیون آب انواع هاوهیم، خدا چیزهایداندیمو چه

نهاییالبتهدیگر.. محصول که

آنالعادهفوق از یکگیالس اما شد،

ایناوضاع برایمستشدنکافیبود.

بدون ما همه مهمانی، آن در بود ما

حرفیراحالنیااستثنامستبودیم.با

نوزبهیادکهاوآنشببهمنگفته

طیاین در حقیقتیکه اثباترسیدههاسالدارم؛ به برایم

 شب آن مجلهامقالهاست. در را the timeی –دیدم

یادم کهخیلیناراحتمکرد،چونبه–دیآینمموضوعشرا

ییدربارهمننوشتهبود.آنراهادروغمنتوهینکردهبودو

 نشاندادم. شبوسطمهمونیاینیاوآننیبشیپبهنرودا

بدانیکهچهچیزیخواهمیمی.شویمبود:توداریمشهور

معرض در بیشتر شوی، مشهورتر چه هر توست: انتظار در

یاینچنینیقرارخواهیگرفت.بهازایهرستایشی،هاحمله

من خودِ سهتوهینخواهیشنید. یا ازانهیسدو یدارمپر

 هااهانتانواع هایبدخواه، یکمردهاییرسواو که آنجا تا ،

دزد،تواندیم نشد: دریغ من از توهینی هیچ بیاورد... تاب

خائن بیمنحرف، قاتل، همهچیز!، اگرمشهورشوی،غیرت...

راداشتهباشی.هانیابایدطاقت

 رانرودا آبحقیقت از درست کامالً او پیشبینی گفت؛

سینه تنها نه من ادرآمد. از پر ای اهانتین چندین، بلکه

دارمکهمملواندازهرنوعتوهینیکهمقاالتیپرازچمدان

بهیکانسانرواداشت.بشود



 مارکزچطور؟گارسیامورددر

بارسلونابادوسالدرماباهمدوستبودیم؛یوسا:مابارگاس

.بعدها،میکردنیمزندگیبودیمودریکخیابانهمهمسایه

گرفتیمسیاسیوشخصیدالیلبه فاصله هم از علتاما.

                                                           
99 Thames 
100 Alastair Reid 

101 Dom Pérignon گرانقیمیت نوعی شامپاین   

یکجداییاصلی باارتباطیهیچکهبودشخصیمسألهما

-اوایدئولوژیکباورهای تأییدشان نداشت-کنمینمکه به.

ومن،نظر نویسندگی سطحسیاستکیفیت یک در او

نیستند بگویمفقطبدهیداجازه. بهرااوکارمنکهاینرا

کنمیمتحسینخیلینویسندهیکنوانع قبالًکههمانطور.

اوصفحهششصدکتابیکمن،امگفتههم آثار مورد در

امنوشته کهجدیبه،اشیاسیسبرایشخصاووعقایداما.

 فکررسندینمنظر نیستم. قائل احترامی چندان کنمیم،

 .مردمپسندهستندوطلبانهفرصتعقایداو

آیا آنیایشخصمسئله به که

سالناشارهکردیدبهاتفاقیکهدر

افتادوشماباهممکزیکسینمای

 ؟شودیمدرگیرشُدیدمربوط

بارگاس یک درامسئلهیوسا: ی

افتاد اتفاق مکزیک موضوعیایناما.

هایزنگمانهاینقدراهمیتبحثکردنداشتهباشد؛نیستکه

 شده زیاد مورد این موجباتدر ندارم قصد شخصاً که

کنممفسرانبرایبیشترشرا فراهم رااگرشاید. خاطراتم

.رابگویمداستاناصلبنویسم،
 

 صحبتتانیکاریهاعادتممکناستکمیاز ما با

شکلرمانیکچطور؟دیکنیمکارچگونهکنید؟

 ؟ردیگیم

بارگاس ،شودیمشروعهمهچیزازیکرویایروزانهیوسا:

یکیکمورددرفکرینشخوارنوعیک وضعیت،شخصیا

بردارییادداشتسپس.افتدیماتفاقذهندرفقطکهچیزی

۶۲۹سلسلهمراتبرواییازیاخالصه،کنمیم اینجاکسیدر:

ترک،شودیمصحنهوارد را انجام،کندیمآنجا را فالنکار

دهدیم زمانی. را رمان خودِ نوشتنِ طرحیک،کنمیمآغاز

ازکلی حفظ–کنمیمداستانترسیم هیچوقتآنرا که

تغییرکنمینم آنرا وحیننوشتنکتابکالً این،دهمیم،

 بعد، مرحله در است. کار فقطبرایشروع راهانوشتهطرح

 هم آورجمعکنار بدونکنمیمی ، نیترکوچکاینکه

راویکصحنهسمینویمسبکداشتهباشم،براییادغدغه

 بازنویسی ،کنمیمبارها متناقضهاتیموقعگاهی کامالً ی

.کنمیمبازسازی

منبه،کندیمکمکمخاممواد قلب .دهدیمقوت

دراینمرحله،قسمتکاربرایمننوشتناست.نیترسخت

                                                           
102 narrative sequences 

 روزانه رویای یک از چیز شروعهمه
درفکرینشخوارنوعیک،شودیم

چیزیوضعیت،شخصیایکیکمورد
 .افتدیماتفاقذهندرفقطکه
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 پیش محتاطانه کار،رومیمخیلی نتیجه به وقت هیچ

اطمینانندارم تشویشاولبنسخه. با کلمه معنایواقعیِ ه

گاهیکه-رسدیمبهاتمامسینوشیپوقتی.شودیمنوشته

شود؛ طوالنی خیلی زمانش است جنگبرایممکن
کشیدسالدوباًیتقراولمرحله،۶۲۱آخرالزمان همه_طول

دارد،وجودداستانیدانمآنجاستکهمی.کندیمتغییرچیز

شدهسپردهخاکبهگذارمیم۶۲9امادرآنچهاسمشراماگما

درتودهآنجاست،دررماناماماگمایعنیآشوبمطلق،است.

ناپدیدزائدیکهیهاصحنهایازعناصرمردهگمشدهاست،

بامختلفزوایایازبارچندکهییهاصحنهیاوشوندیم

تکراریهاتیشخص .شوندیممختلف

یفقطبراواندمرجوازهرجپرهانیا

برپایهداستاناما.خودمنمعنیدارند

متولد زده آشوب ماگمای همین

شودیم ازباید. داستانرا بقیهبتوانید

وآنراپیرایشکنید،عناصرجداکنید،

استقسمتکارنیتربخشلذتاین بهآناز. بعدمرحله

کههنگامتنشیواضطراببدونمتمادی یهاساعتتوانمیم

بهکارمشغولشوم.کندینماولرهایمنویسپیشنوشتن ،

نوشتنکنمیمفکرمن خودِ دارم عالقه آن به که چیزی

بهنظرماین.وتصحیحاست..ویرایش،بازنویسی،بلکهنیست،

استبخشنویسندگینیترخالقانه وقت. چهدانمینمهیچ

بهپایانخواهمرساند. فکریکهاقطعهزمانییکداستانرا

گاهیبعدازچندسالکشدیمطولماهفقطچندکردمیم

کهرسدیمپایانزمانیبرایمنبهیکرمانتمامشدهاست.

ایناحساس در برسانم، آخر به را آن نیستزود قرار کنم

شدهباشم،اشباعکه.وقتیدهدیمصورتحسبهتریبهمن

اشحوصلهوقتیکهدیگربهاندازهکافیکارکردمباشم،وقتی

است.شدهتمامدرآنصورتداستانرانداشتهباشم،



باماشینتحریر،یامتناوباًازهر،یادیسینویمبادست

 ؟دیکنیمدوروشاستفاده

کارهاصبحهمیشهمن.سمینویمدستبایوسا:اولبارگاس

رد.سمینویمدستباهمیشهروز،اولیهساعاتدروکنمیم

 دوهاساعتاین از بیش هرگز دارم. را خالقیت بیشترین

ساعت کار اینشیوه گرفتگیمیهادست-کنمینمبه دچار

بعدشودیم تایپامنوشتهآنچه. درحیناینکار،کنمیمرا

.بازنویسیباشدایناولینمرحلهشاید؛دهمیمتغییراتیهم

                                                           
103 The War of the End of the World 
104 magma 

خطچندهمیشهاما تایپنشده بهاینترتیب،گذارمیمرا

تایپکردنبخشپایانیتوانمیم با بعد یروزهانوشتهروز

کنم.قبل شروع را باعثتحریرماشینانداختنراهکارم

نرمشبرایگرمکردنبدن.،درستمثلیکشودیمپویایی
 

همینترفندهمینگوی از هم اینکهکردیماستفاده ،

بعد،تابتواندروزگذاشتیمهمیشهیکجملهراناتمام

 ادامهداستانراپیبگیرد.

بله،بارگاس تمامآنچهدرنبایدهرگزکردیمفکراویوسا:

 را بعد روز بتواند تا بیاورد کاغذ روی را دارد ترآسانذهن

 من، نظر به کند. نیترسختشروع

است آن شروع همیشه کار .قسمت

راباضطمجدد،ارتباطبرقراری،هاصبح

آن کاراگراما... داشتهمکانیکییک

استکارباشید، شده شروع .خودش

کندیمکاربهشروعماشین هر. به

دوتاصبحروزهر.ترتیب،برنامهکاریمنخیلیفشردهاست

هستمدرظهر،ازبعد دفترم .اندمقدسبرایمهاساعتاین.

گاهیم؛دائمدرحالنوشتنهستکهنیستبهاینمعنیاین

اما.شومیمبرداریمشغولویایادداشتهانوشتهبهبازبینی

 روزهایالبتهکهبرایخالقیت.کنمیمکارمندنظامبهطور

روزهایخوب داردو وجود بد کنمیمکارروزهرمناما.

وقتمراتوانمیمهمنداشتهباشم،جدیدیایدهاگرچونحتی

غیرهوبرداری،تیادداشبازبینی،صرفاصالح، بعضاًکنم....

بازنویسیکنم،حتیرمیگیمتصمیم یکقطعهتمامشدهرا

 یمتنباشد.گذارنشانهفقطبرایتغییردادناگر

یهاصبحو،کنمیمکارروندرمانرویشنبه،تادوشنبهاز

بهیکشنبه روزنامهرا -مطالبدیگرومقاالت-نگاریکار

کارهارادرروزخاصنوعاینکنمیمسعی.دهمیماختصاص

هاکشنبهخودیعنیی کار به باقیامخالقانهانجامدهمتا در

نکندروزهایهفته تجاوز یادداشتبرداریبهگاهی. هنگام

آوازدهمیمگوشکالسیکموسیقی بدون شرطآینکه به ،

پرسروصداخانهاینکاررااولینبارزمانیکهدریکباشد.

ز کردمیمندگی دادم. کارتنهاییدرمن،هاصبحانجام

بهکسهیچ،کنمیم دیآینمدفترم راهاتلفنجوابحتی.

.شدیمجهنمامیزندگ،کردمیماینکاررااگر.دهمینمهم

تماستلفنوکهکنیدتصوردیتوانینمشما تعداد منچه

دارم. حضوری کننده .شناسندیمراخانهاینهمهمالقات

دردسترسعمومقرارگرفتهاست.منآدرسمتاسفانه



سمینویمدستبااول همیشهمن.
اولیهساعاتدروکنمیمکارهاصبح
رایند.سمینویمدستباهمیشهروز،

 بیشترینخالقیترادارم.هاساعت
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خودتانخارج015هیچوقتازاینروالکاریاسپارتی

 ؟دیشوینم

یوسا:بارگاس نظرم توانمینمبه اصالً چطوردانمینم،

کردشودیم کار دیگری جور . وقوعخواستمیماگر منتظر

پایانبهکتابیراتوانستمینمهرگزباشم،بخشالهاملحظات

این.دهتدیممنظمرختالشدرپیبهباورمن،الهام.برسانم

کردنروال یاواشتیاقفراوانبا،دهدیمبهمنامکانکار

بستگیبهآنروزمعیندارد.بدونآن،
 

نویسندگان،میاندر قدرتویکتورسایر هوگو

داشتالهامجادویی باور هممارکزگارسیاگابریل.را

،016تنهاییسالصدباجدالهاسالازپسکهگفتهبود

رمان طیاین خود به آکاپولکوسفریخود 017به
در 

ازدرذهنششکلگرفت.اکنونشماگفتیدکهماشین

الهام است،محصولنظرتان انضباط

آن با هرگز آیا 018روشنایی"اما
"

 ؟دیانشدهمعروفمواجه

فتادههرگزبرایماتفاقنیسا:یوبارگاس

است استترآهستهروندخیلیاین. در.

باش،آمادهحالتیکیکچیزخیلیمبهموجوددارد،ابتدا،

یککنجکاوینوعیاحتیاط، درچیزی. درکابهامومهرا

و،زدیانگیبرمهیجانراوکنجکاوی،عالقه،کهدرمنکنمیم

یخالصهویادداشت،ذهایکاغخودشرابهشکلکار،سپس

آوردیدرمطرح شکلکلیطرحکههنگامیسپس. برایم

همچنان،دهمیمگرفتهودارمچیزهارامرتبکنارهمقرار

خیلیبسیارچیزی و مبهمپراکنده .کندیمسماجت

استسختکاراین.دهدیمرخکارحینفقطدر"روشنایی"

آنشوریرامضاعف،دراکاآن...تواندیمزمانی،هردرکه،

الهام، قابلیتبروز کندوکشف،که آزاد قید از دارد را .نور

،مدتیاستکهرویآنرسمیمداستانبهقلبیککهوقتی

بله،امکردهکار صورت، آن در ، کار حین ییهااتفاققطعاً

افتدیم . و سرد برایم دیگر در.نیستروحیبداستان بلکه

هرآنچهدرنکتهخیلیمهمایناستکه،ردیگیمذهنمجان

آنجاییبرایماهمیتوجودیکنمیمتجربهامیزندگ فقطتا

 آنچه با طریقی به که بهسمینویمدارد باشد. نظرمربوط

بهنوعیخوانمیمیا،نمیبیم،شنومیمهرچیزیکهرسدیم

                                                           
105 spartan routine 
106 One Hundred Years of Solitude 
107 Acapulco 
108 illumination 

۶۲۲خواریازیکواقعیتاگونهبهمن.کندیمبهکارمکمک

قابلیت،بایدبهخلوصکاریاینکسببرایاما.امشدهتبدیل

هموارهبهنوعیبایکدوگانگیهمراهاست.برسم.زندگیمن

حواسمراهمیشهاما،دهمیمهزارانکارمتفاوتراانجاممن

استکهاینشرایطگاهیروشن.کنمیمرویکارممتمرکز

یا انجامدیمعصبیشدنبهوسواس، در تماشایآنمواقع،.

منبهفیلمیک دهدیمآرامش سختپایاندر. روز یک

درونیقراربزرگبحراندریککنمیمکهحسزمانیکاری،

حسخیلیخوبیبهمنبدهد.تواندیمدیدنیکفیلمدارم،
 

رفتیمتاجاییپیش001واانبهنامپدرویسینوخاطره

از برخی رشیهاتیشخصکه طراحی :کردیما

شانچهره شانیموها، تاکنون.شانیهالباسو شما آیا

 ؟دیادادهاینکارراانجام

برایمواردبعضیدرامانه،یوسا:بارگاس

سازمیمنامهیزندگمیهاتیشخص این.

بستگی شخصیت از درکمن به موضوع

اگر برایمنمودهاتیشخصگاهیچهدارد.

 پیدا ،کنندیمتصویری باهاآنمن را

ابرازاوهیش حقایقبارابطهدرویاکنندیمیکهخودشانرا

 شناسمیمپیرامونشان کهاما. آمده باشخصیتیکپیش

اشیکیزیفخصوصیات صورتشودیمتعریف آن در که

اما بیاورم. کاغذ روی را ویژگی آن تمامرغمیعلمجبورم

بهنظرم،دیبردارانییکهممکناستبراییکرمهاادداشتی

آنچه.کندیمآنچیزیاهمیتداردکهذهنانتخابپایاندر

استقسمتنیترمهمماندیمباقی استکهدلیلهمینبه.

.کنمینمدرتحقیقاتمازدوربیناستفادههرگزمن



معین،بنابراین، زمان یک شماهاتیشخصدر ی

هر ندارند؟ هم با راکدامارتباطی خود سرگذشت

 دارند؟

دربارگاس ومصنوعیسرد،خیلیچیزهمهابتدا،یوسا:

هرکهیطوربه،ردیگیمهمهچیزجانرفتهرفته!استمرده

شخصیت شیهایوابستگروابطو پیدا کندیمرا هماناین.

دیشویممتوجهکهزمانی:استزیانگشگفتوالعادهفوقاتفاق

.اندداشتهیعیازقبلدرداستانوجودطبطوربهنیروخطوط

فقطکارالزماست،کاروبازهمنقطه،اینبهرسیدنبرایاما

اتفاقاتبرایروزمره،زندگیدرکار. یا کردنپربرخیافراد

                                                           
109 cannibal of reality 
110 Pedro Nava نویسنده برزیلی:   

مبهمابتدا،در خیلی چیز یک
دارد، باش،آمادهحالتیکوجود

 .یککنجکاوینوعیاحتیاط،
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هستندنیازبرآوردنیکیاوخالءیک متوجهقاًیدقناگهان.

 دیشویمموضوعی اتمام برای اقطعهکه آن روی که کاری

هیچشودیمیکهارائهایینهانتیجهالزمشدارید.دیکنیم

،چراکهدرکندینموقتدرموردیکشخصحقیقیصداقت

نوع این این است. تحریفشده و کرده تغییر داستان طی

 رخ زمانی فقط مرحلهدهدیممشاهدات به داستان که

زمانیکهبهنظراشرفتهیپ چیزهمهرسدیمیرسیدهباشد،

قصهاست.گاهیاوقاتشبیهبردنشیپدرراستایتقویتو

یاستکهدنبالشاچهرهنوعیشناختاست:اوه،اینهمان

کردنش.. صحبت طرز لحنش، استازبودم، ممکن طرفی،

خارجشود،چیزیکهدائماًهاتیشخصکنترل ازدستشما

زیمنهرگهاداستانچونشخصیتافتدیمبرایمناتفاق

مالحظات مبنای کامالًبر خلق شوندینممنطقی هاآن.

هاجلوه نیروهای از بهتریزیغریی کار حین در که هستند

بالفاصلههاآن.بههمینعلتاستکهبعضیازندیآیموجود

شوندیمترمهم نظر به شکلرسدیمو خودیخود به که

پسزمینهرانده.دیگرانهمبهاندبوده،همانگونهکهاندگرفته

نباشد.شوندیم ابتدایداستانقصدشاننبوده حتیاگردر ،

بعضیدیشویمقسمتکاراست،وقتیمتوجهنیترجالباین

هاتیشخص بیشتری خواهندیمبرجستگی وقتی دینیبیم،

 خودشاداره قوانین با شودیمداستان شما ازدیتوانینمو

نهاآن که است واضح کنید. تخطی تواندینمویسنده

میلخودشهاتیشخص به دهقالبرا که چرا هاآنیکند،

هیجانانگیزترینلحظهزمانیاست آناتومیمشخصیدارند.

 خلق آنچه در را زندگی شما دیاکردهکه ،دیکنیمکشف

زندگیکهبایدبهآناحترامبگذارید.

 آیاادبیاتشماراثروتمندکردهاست؟:گرمصاحبه

یکگاسبار درآمد اگر نیستم. ثروتمند من خیر. یوسا:

یک در فردیکه یا یکشرکت، مدیر درآمد با را نویسنده

حرفهخاصشهرتدارد،یادرپرو،بادرآمدیکگاوبازیایک

ادبیات که دید خواهید کنید مقایسه اول، تراز قهرمان

 ■ همچنانجزمشاغلکمدرآمدماندهاست.

 
-of-art-http://www.theparisreview.org/interviews/2280/the

llosa-vargas-mario-120-no-fiction 





http://www.theparisreview.org/interviews/2280/the-art-of-fiction-no-120-mario-vargas-llosa
http://www.theparisreview.org/interviews/2280/the-art-of-fiction-no-120-mario-vargas-llosa
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 0209سال برنده جایزه نوبل ادبیات  «پاتریک مودیانو»با احبه مص
«حسینکارگربهبهانی»مترجم

 
در ایتالیا اهل یهودی پدری و بلژیکی مادری از مودیانو

هاینوجویادبیاتبهدنیاآمدهاستویازچهره۶۲91سال

شودکهآثارشهمتحسینمنتقدانمدرنفرانسهشناختهمی

از مودیانو دارد. فراوان خوانندگان هم و برانگیخته را ادبی

به پرکار مینویسندگان بهشمار او کارهای از برخی و رود

برای فرانسه آکادمی بزرگ جایزه است. برگشته نیز فیلم

درسال۶۲۱۹ادبیاتدرسال جایزه۶۲۱۸نصیبویشد.

فرانسوی  گنکور معتبر رمان برای مغازه»را هایخیابان

تاریک سال« در کرد. رماندریافت اخیر های میدان»های

«افق»و«وانیگمشدهدرکافهج»،«اتوال

ازایننویسندهمنتشرشدهاست.پاتریک

مودیانودرایراننیزکمابیششناختهشده

استوچندینعنوانازآثاراوبهفارسی

است شده ترجمه . سال ۹۲۶۲در

دوکاییزهیجا برنده انستیتوی دل

تالشحرفه براییکعمر را همچنینفرانسه شد. ایخود

نیزموفقبهکسبجایزهدولتیاتریش۹۲۶۹لمودیانودرسا

 شنبه پنج روز در مودیانو شد. اروپا ادبیات اکتبر۲برای

به آکادمینوبل بهوقتمحلیازسوی۶۱راسساعت۹۲۶9

.اعالمشد نوبلادبیاتیزهیجا عنوانبرنده



چهچیزباعـثشدکهنویسندهشوید؟

نبودمانجامدهمکاردیگریرابلدچچونهیکنمیمفکر

اتفاقاتدوران شایدبرخیاز برمنامیکودکنویسندهشدم.

ات یادم گذاشتند. پایاندیآیمثیر بود وقتیفقطششسالم

وبیشخواندمیمجمیزفنیمورکوپرراینوشته۶موهیکانها

اینرمان,.بااینحالشدمینمراهممتوجهشیهاقسمتتر

اینعالقهبهخواندنبرمنآنقدر"حتماالًارابهاتمامرساندم.

 در بعدها که گذاشت وقتیامیزندگتآثیر شوم. نویسنده

شدمبعدازاینکهمدتیهممطالعهکردمحتیسعیتربزرگ

اشیعلمدرآزمون,کردمبرایپزشکیهمثبتنامکنماما

چوننوشتنتنهاچیزیبودکهبلدبودم شروعش,ردشدم.

کردم.

؟شودیم؟رمانچطورآغازدیکنیمطورکارچ

دیرینپاییدکهفهمیدمشروعبهنوشتنرمانکردنکار

خلقشکنیددیخواهیمبسیارسختیاست.رویایچیزیکه

اینکارمثلقدمزدنحولاستخرشناومردد,درسردارداما



بودنبرایپریدندرآناستچونآببیشازحدسرد

همینکه شروعکردیدبایدهرروزبنویسیداست. نوشتنرا

وقتییزهیانگوگرنه ازدستخواهیدداد. ترجواننوشتنرا

بهاواخرروزمحول حاالهرروز,اماکردمیمبودمنوشتنرا

 صبح هرسمینویماول در برسانم. سرانجام به را مطلب تا

دارآنمطلبیرابنویسمبعتوانمیمزمانفقطیکیدوساعت

.رودیمتوجهمازبین

 شروع را نوشتن وقتی رادیکنیمآیا رمان آخر

دانید؟می

سخت همیشه رمان پایان دانستن

است.بههمینخاطراستکههمیشهبه

یهاسندهینو که توانندیمسبکجنایی

حسودی بزنند حدس را رمان آخر

سختامکرده داستان پایان ندانستن .

ناچاریدکهراهتاندیرویمنکهبدانیدکجااستچونبدونای

نزدیکشوید داستان آخر به هرچه چه اگر دهید. ادامه را

حسیپیدادیکنیماشیطراجعبهسمتوسوییکهدارید

برسانیددیکنیم سرانجام به کجا و کی را داستان اینکه .

 یمسئلههمواره باید است. بوده "کامالًیلحظهحساسی

پیداکنید.تاننوشتهبرایبهپایانرساندندرستیرا



چهکسیاچیزیمنبعالهامشماست؟

ایکهروبرویمقرارداردنگاهبایدبهمکانوزندگیحقیقی

ایناتفاقاتیهمهساختمانیکه،خیابان،کنم.مکانیواقعی

توانمیموازآنطریقدهندیمدرآنجارخ راامیپردازرویا

بدهم ادامه یکیاز میهاکتاب. تونلیآغاز اینشودیمدر با

استندیده مدتیطوالنی مادرشرا دختریکه که مضون

استاعتقادداردمادرشدرتونلدیدهاستوبههمبنجهت

.رودیمدنبالآنزن



مشتاقدارید؟یهاسندهینوایبرایآیاتوصیه

 خودم زمان در بهبود]راامیسندگینومهارت [من

امدهیبخش بتوانم استکه خصوصییهیتوصپسدشوار به

نصایح بهترین بدهم. نصایح,ارائه نه هستند معمول نصایح

 تشویقکنیدکهوقتیاوضاعبرسندگانینودقیق. مشتاقرا

کهنوشتنبرایشانکنندیمواحساسهاستآنخالفانتظار

 هیکنمیمفکر دیگریچچون کار
 بلد دهمرا انجام نویسندهنبودم

شدم.شایدبرخیازاتفاقاتدوران
 ثیرگذاشتند.ابرمنتامیکودک
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هدرراهسختاستنوشتنراادامهدهند.موانعمتدوالیراک

 رخ دهندیمنویسندگی و دهید نوشتنهاآنتوضیح به را

ترغیبکنیم.هرگزنبایدتسلیمبشوند.



نوبلرابردیدداشتیدچهیزهیجاوقتیشنیدیدکه

؟دیکردیمکار

اما است عجیب ,کمی رو درخیابان ۹دآساسداشتم

 نزدیکبه یهاباغپاریسبسیار کهزدمیملوزامبورگقدم

ترمزنگزدوخبررابهمنگفت.اینخیابانهمانجاییدخ

پاریس اقامتشدر زمان در استرایندبرگ آگوست استکه

.کردیمآنجازندگی



شدنش:استینوبلگفتگویتلفنیبامودیانوپساز

مودیانو:سالم

 تبریک سالم: هرنمارک: براییمانهیصمهلن ما

.نوبلراپذیراباشیدیزهیجابردن

زده هیجان کامآل منهم شما. لطفدارید مودیانو:

هستم.

 سایت از و هستم هلن باnobelprize.orgهلن:

تماس مارمیگیمشما به اینکهوقتتانرا متشکرماز .

دادیدکهچندسوالبپرسم.

مودیانو:بله.بفرمایید.

کجابودید؟هلن:وقتیاینخبرراشنیدید

بلهخیابانبودمکهدخترمخبررابهمودیانو:خیابانبودم.

منداد.

هلن:دخترتانبهموبایلتانزنگزد؟

این از هیجانم شدم. زده هیجان خیلی بله. بله مودیانو:

جهتکهنوهایسوئدیهمدارمبیشترشد.

 پاریس؟ شهر مرکز بودید؟ کجا کدام"قاًیدقهلن:

خیابان؟

مودیانو:خیابانرودآساسبودم.

نوبلشدنچهقدربرایتانیبرندهجالباست.هلن:

ارزشداردونشانگرچیست؟

 فکر هرگز بود. منتظره خیلیغیر اوآل کردمینممودیانو:

احساساتیشدم. ;نوبلببرم...واقعآتحتتآثیرقرارگرفتم

 قلم که است زیادی مدت چرادیزنیمهلن: .

؟دیسینویم در و خیلیزود سیدههمودیانو: امیزندگوم

.سمینویمنوشتنراشروعکردمواآلنمدتزیادیاستکه

شدهاست.امیزندگایطبیعیاستوبخشیازنوشتنمسئله

 بیشاز شما 91هلن: کتاب31یا آیا کتابدارید.

خاصیهستکهازآنبیشترلذتبردهباشیدوبیش

شماباشد؟]تیشخص [ازدیگرکتابهایتاننشانگر

یانو:گفتنشدشواراست.همیشهاینگمانرادارمکهمود

سالاستکهکتابیرا91کتابیمشابهقبلیرابنویسم.یعنی

نا طریقی به چونسمینویمپیوسته خوانندگان. که

یم.شناسرانمیمانیهاکتاب

نویسنده جهانی سطح در که حاال مشهورهلن: ای

مرد به را کتابی چه خواندن شد پیشنهادخواهید م

؟دیکنیم

.امنوشتهآخرینکتابیکهکنمیممودیانو:بله.گمان

هلن:عنوانشچیست؟

 .۱مودیانو:برایاینکهدرمحلهگمنشی

جشنتانخانوادههلن:آیاقصدداریدکهامشبرابا

بگیرید؟

 بله. بله خواهمیممودیانو: با امخانوادهکه با ینوهباشم.

وکندیمورواشتیاقفراوانیرادرمنایجادکهشامیسوئد

بهاوتقدیم را جایزه هرچهکنمیمفوقالعادهدوستمدارد. .

باشداینجایزهازکشوراوبهمنرسیدهاست.

هلن:آیادرماهدسامبربهسوئدخواهیدآمد؟

مودیانو:بله.قطعآ.

؟تانخانوادههلن:همراهباکل

(خنددیم).بلهبلهمودیانو:

پرجمعیتیدارید؟یخانوادههلن:آیا

 نه. پسواقعاًمودیانو: دارم. یکنوه و دختر فقطدو نه.

پرجمعیتیندارم.یخانواده

عرض تبریک دیگر بار و متشکرم بسیار هلن:

.کنمیم

گیج خیلی گفتم که مطالبی امیدوارم متشکرم. مودیانو:

کنندهنبودهباشند.

نه ،هلن: بار!"صالًانه. عصرخوشیداشتهباشیدو

nobelprize.orgدیگرازکشورسوئدوازجانبسایت

بهگرمیتبریکمیگویم.

■ ثیرقرارگرفتهبودم.امودیانو:آخرخیلیتحتت

پانوشت:
۶- The last of Mohicans

۹- rue d'Assas 
۱- Pour que tu ne te perdes pas dans le 

quartier
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 0444سال برنده جایزه نوبل ادبیات  «ونتر گراسگ»با احبه مص 
«شادیشریفیان»مترجم

 

نویس،شاعر،مجسمهساز،گونترگراسنویسنده،نمایشنامه

برندهجایزهادبینوبل،درسالنظریه منتقدسیاسیو پرداز،

آم۶۲۹۱ دنیا به آلمان دانتسیگ شهر سال د.در در وی

جنگنده۶۲99 خلبانان کمکی درسرباز و بود آلمانی های

 .هابهیکیازفرماندهانآلمانیتبدیلشدهمانسال

زخمیشدوبهیکیازگراسدرجریانجنگجهانیدوم

هابههاینظامیآلمانانتقالیافت.درهمانزمانبیمارستان

در جنگجهانیدوم پایان تا و درآمد اسارتارتشآمریکا

.اسارتارتشآمریکاباقیماند

ویپسازآزادیبهکشاورزیپرداخت

مرکز یک در کارگر عنوان به سپس و

شد کار به مشغول پتاسیم  .تولید

 سال در آکادمیک۶۲9۱وی تحصیالت

سال کرد. آغاز دوسلدورف در را خود

بهپاریسمهاجرتکردودرهمان۶۲1۱

طبلسال نام با خود رمان نخستین ها

 .منتشرشد۶۲1۲دکهدرسالحلبیرابهرشتهتحریردرآور

 کتابیکهشهرتجهانیبرایگونترگراسبهارمغانآورد.

بی جوایز تاکنون که دکترایگراس همچنین و شمار

وافتخاریدانشگاه برجسته بهعنواننویسنده را هایآمریکا

بهعنوان۶۲۸۱هنرمندپیکرتراشکسبکردهاست،درسال

رگزیدهشدوباتغییردولتدررئیسآکادمیهنرهایبرلینب

 .،بهعضویتحزبسوسیالدموکراتآلماندرآمد۸۹سال

ویابتدابهواسطهاشعارششهرتیافتودریکمسابقه

سال در و ۶۲11رادیویی، اشعار بعد سال دو گرفت. جایزه

 .هایشراباعنوانامتیازاتمرغانباد،بهچاپرساندنقاشی

هایگراس،طبلحلبیازمعروفترینامادرمیانداستان

رشدی که است فردی رمان، این قهرمان اوست. آثار

غیرطبیعیداردوبهواسطهآندیدگاهیغیرمعمولنسبتبه

ترتیبتاریخ داستانبه شرحوقایعدر دنیایاطرافشدارد.

 .هاستوقوعآن

فوق ارائه شیوه از والعادهداستان است برخوردار ای

خورد.طنزیکهبارهادریکناییدرآنبهچشممیهابازتاب

 .داستانتکرارشدهبادهشتحاکمبرآندرتضاداست

گراس حلبی:آثار گربه /طبل موشو سگی/ های  /سال

اشعار حلزون /مجموعه یک خاطرات دفتر ماهی /از  کفچه

 /برگامخرچنگ /قرنمن /دنبالهیطبلحلبی/مادهموش 



رقص کریستین /آخرین هانس های داستان از/ اندرسن

پوستکندنپیاز/دیدگاهگونترگراس



شما جدید کتاب گراس، آقای اشپیگل:

"GRIMMSWORTER.EineLiebeserklarung"

عالقه دارد. نام عشق( اظهار وورتر، به)گریم شما ی

زبان گریم، داستانبرادران که آلمانی هایشناسان

نوافسانه بصورتمنسجمیجمعایقرن را آوریزدهم

گیرد؟کردند،ازکجانشأتمی

گونترگراس:شروعارتباطمنباویلهلم

گردد.امبازمیوجیکوببهدورانکودکی

افسانه با بزرگمن گریم برادران های

شدم.حتییادماستمادرممرابهتئاتری

کهدر"کوتوله"ازکارهایآنهابردبهنام

ترملیدانزیگبرگزارشد.بعدهاسالنتئا

روی برادرها این خودم، زندگی در

امتأثیراتزیادیگذاشتند.خالقیتکاری



اشپیگل:چهچیزاینبرادرهابرایتانجذاببود؟

،۶۸۱۱ها.درسالگونترگراس:بیشترطبیعتمعترضآن

همین و هانوور( )پادشاهی اساسی قانون لغو علیه طورآنها

پروفسورهایعلیه بقیه مثل اعتراضکردند. قدرتحکومت

بودند، نامهفتگوتینگنشناختهشده به که شورشیگروه

آنهانیزموقعیتخودراازدستدادندوکاریکهبعدازآن

آنهایکلغتنامهآلمانیبه غیرممکنبود: عهدهگرفتندتقریباً

البتهتنهاتاپرازاصطالحاتوجمالتمثالیفراهمآوردندو

ششمینحرفالفباجلورفتند.دیکشنریتوسطگروهیدیگر

تکمیلشد.



اشپیگل:شماباشدتعلیهاستقاللویگانگیبحث

موردچیست؟اید.درحالحاضرنظرتاندراینکرده

همان ام،طورکهدرگذشتههماعتقادداشتهگونترگراس:

یراباآنعجلهتصرفگویمکهنبایدآلمانشرقاالنهممی

نمیمی هم هنوز فرصتکردند. چنین که شد چطور فهمم

آن نباید دادیم. دست از را ساکتبزرگی و خاموش موقع

دیکتاتوری،می دوره دو از بعد که موقعی هم آن ماندیم،

محرومیت اقتصادی، بحران
و مهاجران شدن دپورت کودکان،

ثروتمندانفاصله بین روزافزون ی
هاهمهمسایلیهستنداین؛وفقرا

تربایددرآنهاکهنویسندگانجوان
 بهاظهارنظروتحقیقبپردازند.
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 ما"آگاهیدموکراتیکمردمدرچهارجملهشکوفاشدهبود:

مآلمانشرقیدردفاع)شعاریکهمرد"مردماینجاهستیم!

ماه در دموکراسی سراز برلین دیوار فروریختن از قبل های

میلیونآدم)درآلمان۶۱دادند.(دورانبعدازجنگ،تنهامی

شرقی(مجبوربودندخساراتناشیازجنگرامتحملشوند.



کردید؟اشپیگل:اگرشمابودیدچهمی

مالیات من گراس: مگونتر باال را بودجهیها با و یبردم

دنبالاستقاللویگانگینمی گشتم.هنوزکمیقرضیمسلماً

می دیده آن در کهخودفریفتگی شود

به استقالل، بیستمینسالگرد در االن،

می تبریک چطورخودمان که گوئیم

بههمه شگفتچیز تغییرطرز انگیزی

می دیگری چیز واقعی آمار گوید:کرد.

جمعیت،وی،مناطقکمآمارباالیبیکار

می مردم که پدیده این دیوار"گویند

ما ِذهن شیوه"درون هست. سوسیالهنوز حزب که ای

شدبهیکطرزتفکرتبدیلشد.دموکراترهبریمی

ایروبروشدومعروفشد،اینطرزفکربااستقبالگسترده

آلمان متحد حزب برای خوبی جانشین اینکه علیرغم زیرا

کمونیستآلمانشرقی(شدهبود،چندانجدیگرفته)حزب

شد.درواقعبهمنزلهکدعبوریبودواینرویکردبهحزبنمی

دموکراتیکسوسیالخدشهواردکرد.



 در از"GRIMMS’ WORDS"اشپیگل: شما

تاندراینجاحرفیبهاشتباهاتاحتمالیآرایسیاسی

اید؟دهحالاشتباهکرهآورید.آیاتابمیاننمی

ترسیدمآلمانیبزرگترگراس:بعدازوحدتواستقالل،می

خوشبختانه اما برلینشکلبگیرد. در یافته قدرتیتمرکز با

فدرالیسمآلماناینقدرقویبودهاستکهچنینگرایشاتیرا

خنثیکندوهرچقدرهمکهناجورباشد،جدایازهرچیز،

 بین برابری و تعادل که معتقدم راهمن بهترین حلایاالت

آلمانبودهاست.



به آیا زندگیاشپیگل: طول در خودتان تاننظر

اید؟اشتباهاتدیگریهمکرده

همان من، مورد در خب میگراس: همه که دانند،طور

خوردمومنبهاینمسئلههایجوانیسال امفریبهیتلررا

بهاعترافکرده"پوستکندنپیاز"درکتاب نظرمن،منام.

وضعیتایدئولوژیکیمصونیت هرگونه برابر در اشتباه آن از

دارم.

شمادورانیرا"GRIMMS’ WORDS"اشپیگل:در

بودیدراکهبهارتشمسلحنازی)اس اس(ملحقشده

آوریدمراسمنقلکردهبودیدونوشتهبودیدکهبیادمی

ماسوگندشمادریکشبسردزمستانیانجامشد.ش

آنسال07درآنزمان آیا همسالسنداشتید. را ها

آورید؟شمارمیتانبهجزواشتباهاتزندگی

هرحالمنجرمیمرتکبنشدهبودم.منانتخابگراس:به

که دیگری نفر هزاران مثل بودم، شده

شدند.منداوطلبانهبهارتشانتخابمی

از پایانجنگمرا مسلحنازینپیوستم.

دانستملتزامآزادکرد.بعدازآنمیاینا

برایهیچچیزیقسمکهدیگرهیچ گاه

نخواهمخورد.



تاننیستیدکهایازنسلاشپیگل:شماتنهانویسنده

متوجه آیا است. کرده سیاسی اظهارات بارها و بارها

اید؟ترشدهکمبودانگیزهمشابهبیننویسندگانجوان

دنباله آنها اگر وروگراس: تأسف مایه نباشند سنت این

تکرارپشیمانی را وایمار جمهوری اشتباهات نباید آنها ست.

خصوصی دنیای به و عقبکنند روشنفکرهاشان کنند. گرد

ایازراهرابرایپیشرفتدموکراسینوپادرآلمانبخشعمده

متأسفانه، کردند. باز بالغ دموکراسی به آن تبدیل و غربی

شود.بحرانهادیدهمیزکمرنگشدناینتالشهاییانشانه

و مهاجران شدن دپورت کودکان، محرومیت اقتصادی،

فقرافاصله همهمسایلیاین؛یروزافزونبینثروتمندانو ها

جوان نویسندگان که وهستند اظهارنظر به آنها در باید تر

تحقیقبپردازند.



سیاست درگیر بیشتر گذشته در هم شما اشپیگل:

هم نویسندگان از که والسر مارتین عصربودید.

ایکهبهصدراعظمنوشتهیسرگشادهشماست،درنامه

نشینیآلمانازافغانستاناشارهکردهبود.بود،بهعقب

شمادراینجنگجایگاهوموقعیتخاصیندارید؟

دارم.ولیجنگافغانستانرا،درمقایسهبا گراس:مسلماً

باقیجنگ عراق،نمیها برخالفجنگبا گرفت. ساده شود

ایننماینده دخالتما هست. آنجا در اروپا اتحادیه طورایاز

نظررسیدکهاشتباهبزرگیبودهاست،اماپیداکردنراهیبه

امکه،آدمبایدخودشنه،منفهمیده
خودم مورد در حتی کند. آماده را

امکهکمیکنجکاویهمدارم.فهمیده
هایمخواهدآمد؟نتایجهچیبهسرنو

 فوتبالآخرهفتهچهخواهدبود؟
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برایشانهخالیکردناززیرمسئولیتآنبسیارسختاست.

به را فرماندهی نقش نباید ً مسلما متحده هعهدایاالت

آمریکائیمی جنگگرفت. چنین کردن برپا به قادر هائیها

یک مینیستند. شکست دیگر همانبار درخورند، که طور

جنگباویتنامشکستخوردندوماهمباآنهاپائینکشیده

شویم.می



حاالکهبرنده پسدراینصورت، یجایزهاشپیگل:

شده مینوبل بقیه گوش به بهتر صدایتان تااید رسد

اید؟قبل.چراعقبکشیده

کنماینهمانکاریباشدکهمنگراس:مناحساسنمی

کنمبایدبکنم.عالوهبرآن،منکهکلروزرابهاینفکرنمی

نوبلشده جایزه برنده میکه یادم اینمسئله گاهی آید،ام.

وقتی ً مسلما است. تنگ دستم که اوقاتی ً معموال یعنی

دهد.کند،البتهآزارهمنمینویسمکمکمنمیخواهمبمی



گذارد؟اشپیگل:شمارادرفشارنمی

گراس:اینجایزهاصالًدرنوشتنمانعمننیست.شایدبه

ایکهاینخاطرکهدرمیانسالیبرندهآنشدم.درواقع،جایزه

 مصاحبهGROUP 47)9۱گروه )یادداشت هیئت( گر:

بهمندادبرایم۶۲1۸ازجنگ(درنویسندگانآلمانیپس

آنمهم چوندر بود، بالمبستهبودوتر زمانخیلیدستو

طوربهنویسندگاندیگرهماعطاشد،کهبهآنمعنایهمین

نمی را حرف این بخشید. متفاوتی اهمیتکامالً که زنم

میجایزه اما بیاورم، پائین را نوبل تأثیری که بگویم خواهم

مرویزندگیمننداشت.چندانیه

منتظردریافت واقعاً صادقانهجواببدهید: اشپیگل:

اینجایزهنبودید؟

بیست نه. االن اما چرا ً قبال بخواهید، راستشرا گراس:

نگارانبامنسالاوضاعبههمینمنوالبود:هرپائیز،روزنامه

رقابتتماسمی از یکی بگویند من به که کنندگانگرفتند

می و خودشانهستم برای را وقتمصاحبه اولین خواستند

چیزآرامشدوحالتدفعهبراییکسالهمهبگیرند.بعدیک

خودگرفت.عادیبه



 اینکههاینریشبلدر از آیا یبرنده0479اشپیگل:

خاطرشدید؟جایزهنوبلشدآزرده

حتیمی اصالً، نه، نکنید.گراس: باور منتوانیدحرفمرا

آن کمپین انتخابات درگیر توSPDموقع داشتم من بودم.

می حرف نفرمیکرفون یک و بود کوتاهی سخنرانی زدم،

برنده بل بود: نوشته آن در که داد دستم به ییادداشتی

ماجایزه آنسخنرانیهماعالمکردم. حتیدر ینوبلشد.

حتیهردوطرفداریهنظریهسیاسیبودیم.



ترسید؟تان)مرگ(میازپایانیافتنزندگیاشپیگل:

امکه،آدمبایدخودشراآمادهکند.گراس:نه،منفهمیده

فهمیده موردخودم امکهکمیکنجکاویهمدارم.حتیدر

نو هفتهچههچیبهسر نتایجفوتبالآخر هایمخواهدآمد؟

دوست تفریحاتیهستکه هنوز ً مسلما البته بود؟ خواهد

شانکنم.جیکوبگریمجملهجالبیدرموردباالتجربهدارم

رفتنسندارد،ومناینجملهرادریکیدیگرازکارهایش

 دیدم: است."هم کمین در نتیجه مرا"آخرین جمله این

وقتیخوبخیلیتحت افتادم. یادخودم به و داد قرار تأثیر

■بینمچیزیبرایترسیدنندارم!کنم،میفکرمی
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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/

