
 

 

 

 

 
  

  

 ششم سال ،49 ماهدی ،پنجمو  شصت شماره 

 ی ایرانداستان اتیادب (PDF) کیالکتروننشریه  نیاول 

 

 داستان ایرانی 

 ترجمه های داستان 

 سیر تحول نثر پارسی 

 دی ماه متولد مشاهیر 

 و عکس  ینقاش داستان 

 بررسی ادبیات فمینیستی 

 ساسان ناطق در آینه آثارش 

 «حلقه کنفی» نگاهی به رمان 

 «دگاننجهان ز»بررسی رمان  

 «پدر آن دیگری»معرفی فیلم 

 5102 برنده جایزه نوبل با مصاحبه 

 «محمدرسول اهلل»یادداشتی بر فیلم  

 «آوازهای سر شام»یادداشتی بر نمایش  

 جهان کوتاه های داستان بهترین بررسی 

 غالمحسین ساعدی و ترس پلیس درون 

 بهرام صادقی، مسافری غریب و حیران 

 ی ادبیات داستانی ایران و جهان تاریخچه 

 مشتاقی و مهجوری ادبیا آلمانی در ایران 

 «من و ممد فری» نگاهی به مجموعه داستان 

 در هند« صادق هدایت»ماجرای کشف خانه  

 «ماهی و گربه»و « درخت زندگی»یادداشتی بر فیلم  

 شایستگی نوبل ادبیات را دارد؟« عقاید یک دلقک»آیا  

 «سوتالنا الکسویچ» ادبیات نوبل جایزه برندگان با آشنایی 

 «ام تبریزی یاصالتا درخت» شعر در مجموعه روایی عناصر بررسی 

  

 طینت، ساسان ناطق علی، ابراهیم گلستان، مریم رئیس دانا، امین فقیری، وحید پاک احمد محمود، محمد محمد  ای، حسین الهی قمشه:با همراه شماره این  

زاده، کاوه مهدوی، غالمرضا آذرهوشنگ، غالمحسین ساعدی، بهرام  پور،  شهرام مکری، حسین نقی مجید مجیدی، یداهلل صمدی، کیانا آرشید، اردوان فرج

 د حیاتی، نیکو مرادی، حسن قربانی، ابوذر آهنگر، آناهیتا ماکوئی، مسعود محمدزاده، محمدامین پورحسینقلی، نیلوفر ناظریصادقی، مریم ایلخان، محم

 پور راد، محدثه محمدعلی بیگی، مصطفی ستاری، فخرالدین احمدی سوادکوهی، هستی قاسمی محسن احمدی، آرمان موحدیان، علی مهیمنی، نیما حسن

جیمز تربر، جروم وایدمن،  ندیم اختر، هاینریش بل، ارنست همینگوی، ترنس  پو،  ژوزف رودیا رد کیپلینگ، ادگار آلنوتالنا الکسویچ، سعقیده،  آال پاک

       ونرورابین الکوف،  آلیس م مالیک، الرنس آلما تادما اولیس ویکس هاین، آنتوان چخوف، لیندا بریتنل، والدیمیر ناباکوف، ال فرانگ بائوم، دبای بایلی،

 سوتالنا الکسویچ

 

 



 

 

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

این رعایض بنده  زیادی هب دنبال داشته. البته یاه بحثسال گذشته، اعالم ربنده جازیه نوبل،  چندطی 
جالب است هک مترجمی رد  ه شد،. وقتی اپرتیک مودیانو ربزگیداست کشور داخل یاه بحث ردباره

 ؟!ام نکردهای رتجمه او یادداشتی نوشت این هچ نویسنده ای است هک من ات هب حال از
 ام نداشتهای  چون من از این رفد رتجمه هک هب این معنی بود کامالا بیشتر توهج بفرمایید، یادداشت مترجم کمی 

توهج کند هک بعضی  حتماا  نوبلیست! یعنی آکادمی نوبل باید بداند هک ربای انتخاب ؟رچا باید ربزگیده بشود
 بکنند. نوبلیستبعد اقدام هب اعالم  خیر،یا  اند رکدهن رفد ارثی رتجمه ما آیا ازآ یاه مترجم

نوبل را وقتی هم سوتالان الکسوچی ربزگیده شد، با آاقی نویسنده با تجرهب تماس رگفتند و ایشان هم ربزگیده 
، خب معلوم است هک شناسم ینم شناخت و ایشان هم عنوان رفمودند وقتی من این نویسنده را نمی

بودار ، اینکه قضیه نوبل ادبیات  اصالا . دانند یم . باز هم یعنی معیار شناخت را خود شناسند ینم رمدم هم 
است یا هن چیه کاری ندارم. فقط یک ردخواست دارم اینکه ربوید و هب سابقه این نویسندگان قبل از 

جوازی معتبر جهانی یا ملی را ردیافت دیگر قبل از این جازیه،  اه آنردیافت جازیه نوبل توهج کنید. 
بگوید  نوبلیستاال ارگ آن بدبخت یا هن، تقصیر آن بنده خدا نیست. ح دیشناس  یم . حاال اینکه شما اند رکده

 !هب نفهمی و عدم مطالعه متهم بشود احتماالا  شناسم ینم من هم این نویسنده اریانی را 

 یلدا شب اهیتان هب بلندای خوشی

 

 چوکادبیات داستانی ماهنامه 

ای است شبیه جغد که از نام پرنده «چوک»

 کشد.می درپی فریادشود و پیدرخت آویزان می

 سردبیر: مهدی رضایی

 مشاور: حسین برکتی
 

 هیئت تحریریه

 تحریریه بخش داستان

دبیر نقد، مقاله، گفتگو( ریتا ) بهاره ارشدریاحی

اکمل، ندا محمدی، غزال مرادی، شهناز عرش

امین، مرضیه اسدی، مائده مرتضوی، امیر کالگر، 

اهلل سیف، علی پاینده، محمود خلیلی، صبا روح

آرای، مصطفی  توکلی، مهدی میرابی، علی رزم

یلخان، ناهید سلیمی، مصطفی بیان، مریم ا

 گرامیان

 تحریریه بخش ترجمه

شادی شریفیان )دبیر بخش ترجمه(، نگین کارگر، 

اسماعیل پورکاظم، حسین کارگر زهرا تدین، 

پور، بهبهانی، فاطمه همدانیان، محدثه محمدعلی

 زاده سینا عباسی هوالسو، کاترین موسوی

 تحریریه بخش سینما و تئاتر

حامد  )دبیر بخش سینما و تئاتر(، مسعود ریاحی

مختاری، زینت رحیمی، نیما رمضانی، مولود 

سلیمانی، مرضیه فروزنده، مصطفی زمانی، 

 مرتضی غیاثی

www.chouk.ir 
info@chouk.ir 

chookstory@gmail.com 

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

 

 09352156692:آگهی

های پیشین ماهنامه ادبیات داستانی چوک تمامی شماره

کانون فرهنگی چوک و فصلنامه شعر چوک، در سایت 

دسترسی است. نشر این ماهنامه از سوی شما، قابل

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

شود. همیشه نیت 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»

های کانون فرهنگی چوک فعالیت آشنایی با  

 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

های این مراسم را در سایت توانید عکسکه می برگزار کردرا در ایران کوتاه  داستاننیز همایش روز جهانی  49و  41 در سالچوک . برگزار خواهد شد

 مالحظه بفرمایید.

 

 

 است.شدهاندازیهتمعرفیهرچهبهتروبیشترشماهنرمندانعزیزراهج«کچوهنرمندان  کبان»

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



 

 

 

 



 
 
 

 انم دهمین دوره آکادمی داستان نویسی چوک رشوع شد. ثبت
 

 

 
 



 

 



 

 

 



 

 

 ندا امینسیر تحول نثر پارسی:  

 محمود خلیلی :ساسان ناطق در آینه آثارش

 مریم ایلخانی ادبیات ایران و جهان:  تاریخچه

 مائده مرتضوی: دیمعرفی هنرمندان متولد ماه 

 آرای بهرام صادقی؛ علی رزم :مسافری غریب و حیران

 آرای غالمحسین ساعدی، علی رزمترس از پلیس درون: 

 ابوذر آهنگرمشتاقی و مهجوری ادبیات آلمانی در ایران: 

 ندیم اختر؛ مائده مرتضویماجرای کشف خانه هدایت در هند: 

 ؛ جیمز تربر؛ ریتا محمدیخواستگار آرتو آل :بررسی داستان کوتاه

 ؛ محمد محمدعلی؛ مریم رئیس دانادگاننجهان ز :نگاهی به رمان

 مصطفی سلیمی طینت؛ حلقه کنفی؛ وحید پاک نگاهی به رمان:

 بهاره ارشدریاحی سوتالنا الکسویچ؛ :5102معرفی برنده جایزه نوبل  

 ؛ الرنس آلما تادما، امیر کالگرآنتونی و کلئوپاترا :نقاشی، داستان

 من و محمدفری؛ امین فقیری، علی پایندهیادداشتی بر مجموعه داستان: 

 مرضیه اسدی شکن؛ اولیس ویکس هاین؛ پسران سنگ :عکس، داستان

 ناهید گرامیان نامرئی؛ حسن قربانی؛ :جلسه نقد و بررسی داستان گزارش

 مصطفی بیان هاینریش بل؛آیا عقاید یک دلقک شایستگی نوبل دارد؟: 

 اهلل سیف پدرم در تاریکی می نشیند؛ جروم وایدمن، روح داستان کوتاه: بررسی

 غزال مرادی ؛آناماریا مرادی ؛«ام اصالتا درخت تبریزی»مجموعه شعر  :شعر، داستان

 مهدی میرابی بررسی آثاری از ارنست همینگوی و ابراهیم گلستان؛در بابت ادبیات تطبیقی: 
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 (پانزدهم )قسمتیزه نوبل ادبیات ان جاآشنایی با برندگ 
«بهارهارشدریاحی»؛«سوتالناالکسیویچ»

 

مه۱۳متولد،Svetlana Alexievich))آلکسویچسوتالنا

دوران۳۴۹۱ و زاده اوکراینی مادری و بالروس پدری از

 شهر در را استانیسالو»کودکی -)ایوانو« درفرانکو کنونی(

خدمت پدرش که زمانی و کرد سپری اوکراین غرب

بالروسسربازی به الکسیویچ خانواده رساند، پایان به اشرا

عنوانمعلممشغولنقلمکانکردوپدرومادرشدرآنجابه

.کارشدند

الکسیویچ» دوران« کردن تمام پساز

به مشغولمدرسه خبرنگار و معلم عنوان

به۳۴11تا۳۴91هایالکارشدوبینس

نگاریدردانشگاهتحصیلدررشتهروزنامه

.پرداخت«مینسک»

فارغ از پس بهاو سببالتحصیلی

اعتراضیدیدگاه روزنامههای یک به اش

اماپسازمدتی محلیدرنزدیکیمرزلهستانفرستادهشد؛

درروزنامه کارخودرا بهمینسکبازگشتو ایتحتدوباره

کرد «Selskaya» عنوان .آغاز خانمهایفعالیتاز دیگر

 در مقاالت نشر آلکسویچ، همچونهاییروزنامهسوتالنا

و«نیومان»،«سلسکیگازتا»،«بیریوزا»،«پریپیاتسکایاگازتا»

مایاککمونیسم» سال« از ۳۴11استکه آن۳۴۱۹تا به

بهعضویت۳۴۱۱نویسندهبالروسیدرسالاین.مشغولبود

نخستین نویسندگاناتحادجماهیرشورویدرآمدو اتحادیه

 نام به ندارد»کتابخود زنانه اینسال«جنگچهره در را

.تالیفکرد

خانمسوتالناآلکسویچدارندهچندینجایزهادبیخارجیو

توانمیالمللیاستکهازآنجملهبین «تریومف»بهجایزه

اشاره«لیمنتقدانآمریکاجایزهم»و«جایزهرمارک»روسیه،

همچنین سال)کرد. ادبیمدیسیفرانسهدر (،11۳۱جایزه

(،جایزهآزادیبیانآکسفورد11۳۱جایزهصلحناشرانآلمان)

کتاب)1111) ملیمنتقدان حلقه کسبجایزه و1112(، )

(ازجملهجوایزیاست۳۴۴۱همچنینجایزهکتابالیپزیک)

روزنامه و نویسنده این بهکه رسیدن پیشاز بالروسی نگار

دروی.کسبکردهاست11۳2نوبلادبیاتدرسالجایزه

 ونیز11۳۱سال ناشران اتحادیه صلح جایزه برنده

شدهفروشیکتاب فرانکفورت کتاب نمایشگاه در آلمان های

 درواستبالروسکشورشدولتمنتقدانازالکسیویچ.بود

 

 
قراراذیتوآزارموردبالروسدولتسویازدوره،یک

درحضوراجازهوشدمیشنودتلفنشجملهازبود،گرفته

اقامتهاسالازپسالکسیویچخانم.نداشتراعمومیمحافل

نشدباعثوطندرزندگیامابازگشت،کشورشبهدعیتبدر

برداردخودسیاسیانتقادهایازدستکه ازنویسندهاین.

کهاستمعتقدوگویدمیسخن"اشکورنجتمدن"

خواهانهنوزکشورشمردمدرصد11

گفتهبه.هستنداستالینماننددیکتاتوری

اززیادیعدهبرجسته،روشنفکراین

سالخورده،افرادویژهبهبالروس،شهروندان

لوکاشنکوالکساندریخودکامهرژیماز

تحولینوعهراززیراکنند،میحمایت

ترسندمی کوتاهدرنبایددلیلهمینبه.

دراساسیهایدگرگونیانتظارمدت

.داشترابالروسجامعه

میالدیباسفر1111دهههایسالخانمآلکسویچازاوایل

بهاروپادرکشورهایایتالیا،فرانسهوآلمانسکونتکردودر

.بهبالروسآمدودوبارهمقیماینکشورشد11۳۱سال

جایزهنوبلادبیاتیکیازششجایزهنوبل)فیزیک،شیمی،

وفیزیولوژییاپزشکی(استوهرسالادبیات،اقتصاد،صلح

نویسنده به داده نوبلشودمیای آلفرد گفته به که

گرایشآرمانترینبرجسته» با خواهانهاثر باشد« نوشته .را

بهاترینجایزهاینجایزهعالوهبراهمیتواعتبارادبی،گران

هزار۱11جهاناستومبلغهشتمیلیونکرونسوئد،برابر

نوبلجایزه.یورویاحدودیکونیممیلیوندالرارزشدارد

باررویهمبه۳19تاکنون۳۴1۳دررشتهادبیاتازسال

است۳۳۳ شده تقدیم چونچهرهامسال.نویسنده هایی

نگاراهلکشوربالروس،نویسندهوروزنامه«یوویچسوتالناآله»

خانم سوتالنا آلکسویچ دارنده 
چندین جایزه ادبی خارجی و بین 
المللی است که از آن جمله 

« تریومف»به جایزه  توان می
جایزه »و « جایزه رمارک»روسیه، 

 اشاره کرد.« ملی منتقدان آمریکا



 

 

هاروکیموراکامی» کشورمشهورتریننویسن« حالحاضر ده

 تیونگو»ژاپن، وا نگوگی » راث»کنیایی، فیلیپ به« که

رمانبرزگ دارد،ترین شهرت آمریکا حیات قید در نویس

«آدونیس»نویسندهپرکارآمریکاییو«جویسکرولاوتس»

هایدریافتجایزهنوبلادبیاتشاعرمعروفسوریازشانس

.بودند

،(Svetlana Alexievich)الکسیویچسوتالناسوئدآکادمی

اعالم11۳2نوبلادبیجایزهبرندهرابالروس،اهلنویسنده

روایات"دلیلبهرااوسوئدآکادمیاعضای.کرد

معاصرروزگاردرشجاعتومحنتمظهرکهاش،چندصدایی

 .اندستوده"ماست

گزارشومقالهکوتاه،داستانچندتاکنونالکسیویچخانم

آدامیویچ،الستاثیرتحتگویدمیخودولیاستنوشته

بهموسومژانریدرراخودصدایبالروس،اهلنویسنده

تلفیقکهاستکردهپیدا"سند-رمان"یا"جمعیرمان"

واسنادمستقیم،هایروایتباخودشانزبانازافرادخاطرات

.استزمانیدورهیارخدادیکهایگزارش

«الکسیویچ»ایبرآثارکهتأثیرقابلمالحظهدیگریازآثار

میداشته دستاند به نوشتهتوان فدروشنکو»های «سوفیا

جنگجهانی تجاربسربازاندر روساز نویسنده و پرستار

( گزارش۳۱۱۱-۳۴2۴اول همچنین و ) مستند آلس»های

نویسندهاهلبالروسازوقایعجنگجهانیاولبین«آدمویچ

.(اشارهکرد۳۴۴۹تا۳۴11های)سال

؛(فلزیتابوت)زینکپسران"کتابسبک،همینبهاو

کهاستنوشتهرا"افغانستانجنگازشورویصداهای

ازشانمادرانوسابقشورویجماهیراتحادسربازانخاطرات

فرزندانشانهاآنازبرخیکهمادرانی-استافغانستانجنگ

تاریخچرنوبیل،ازصداهایی" .انددادهدستازجنگایندررا

.اوستاثرمشهورترین"اتمیفاجعهیکشفاهی

بابتآثارداستانیوشعرخودمعموالًبرندگاننوبلتاکنون

 را جایزه معدوداندگرفتهاین از الکسیویچ سوتالنا و

مجموعه نوشتن برای نوبل، تاریخ در که است نویسندگانی

داست صددرصد اینجایزهآثاریکه برنده نبوده، شعر انییا

اندشده راسل". "برتراند چرچیل"و دیگر"وینستون از

 غیرداستانی آثار برای ادبی نوبل را.اندبودهبرندگان نوبل

دریافتمی کارها مجموعه برای هم همنویسندگان و کنند

،نویسندهبزرگآلمان،"توماسمان"براییککارادبی،مثالً

 سال ۳۴1۴در رمان دریافت"هابودنبروک"برای را جایزه

 یا خالقیتادبی"برای۳۴21کهدرسال"آلبرکامو"کرد؛

 ."کهبرمسائلوجدانبشریدورانمانوریتازهافکندهاست

خانمالکسیویچ،چهاردهمینزنیاستکهبرندهجایزهنوبل

شودمی کاناداییو نویسنده آلیسمونرو، او پیشاز بانوی".

 .جایزهرادریافتکردهبود11۳۱بودکهسال"داستانکوتاه

مینسک کنفرانسمطبوعاتیخوددر الکسیویچدر سوتالنا

کهساعتیپسازاعالمنامشبهعنوانبرندهجایزهادبینوبل

 که است تاسف جای که گفت شد، هایشخصیتبرگزار

یزهبردناورااکنوننیستندتاخبرجا"صداهاییازچرنوبیل"

ویژهند.بشنو زبردستی با آلکسیویچ وخانم ادبیات ای

زندوبهقولمنتقدانادبی،رویاژورنالیسمرابههمپیوندمی

 .آمیزدوواقعیترابههممی

این"اوجایزهخودرابهوطنشبالروستقدیمکردوگفت:

برایکشور برایمننیستبلکهبرایفرهنگماست، جایزه

 ".کوچکماکهدرطولتاریخمصائبفراوانیکشیدهاست

اوگفتوزیراطالعاتروسیهبهاوتلفنزدهوتبریکگفته

گونهتماسیاستولیلوکاشنکو،رئیسجمهوربالروس،هیچ

کهکنندمیوانمودهاآن"الکسیویچگفت:خانم.نگرفتهاست

اودرپاسخبهسوالیدربارهرابطهپوتینو" .منوجودندارم

 از رهبران"لوکاشنکو، که دشمن با سازشکاری فرهنگ

 .انتقادکرد"کنندمیتمامیتخواهرویآنزیادحساب

عنوان با او کتابدیگریاز  Time Second سالآینده

Hand بهزبانانگلیسیمنتشرخواهدشد.اینکتابکهدر

 11۳۱سال زبان به از بیش به و منتشر زبان11روسی

جماهیر اتحاد فروپاشی از پس زنان درباره شده، ترجمه

 ■ت.شورویاس

 
 




 

 0314 ماه دی|چوکماهناهم ادبیات داستانی |شصت وپنجم شماره 01

 ماه دیمتولد  مشاهیر 
«مائدهمرتضوی» 


فیلسوف،ادیب،مترجمو ای قمشهالدین الهی  حسین محی

 وی است. ایرانی معاصر دی۳۹درنویسنده در۳۱۳۱ماه

متوسطهودانشگاهیرا تحصیالتابتدایی، تهرانمتولدشد.

دانشکده و مروی دبیرستان دانش، دبستان در ترتیب به

نیز و برد پایان به تهران دانشگاه اسالمی معارف و الهیات

تحصیالتحوزویوسنتیرانزدپدر،استادفقیدمهدیالهی

.سپسبهکارتدریسدرواستاداندیگردنبالکردایقمشه

بعدها داخلو آموزشعالیدر مراکز سایر تهرانو دانشگاه

خارجکشورپرداختودرکنارآنبهتالیفوترجمهدرزمینه

قریبیکویعرفانوادبیاتوزیباییشناسیمشغولشد.

سالنیزریاستکتابخانهملیایرانرادارابود.

 الهی زندگی مهم ایقمشههدف نمودن آشنا باهاانسان،

متعالیستکهاززیبایی،داناییونیکوییسرچشمههایلذت

گیرندمی را لذات این وی روحهایمائده. غذای و آسمانی

وداندمی است اخالق و هنر ادبیات، متعالی، لذات قلمرو .

کردنراهرسیدنبهاینلذاتازطریقادبیاتارزندههموار

هدفیا الهیکالسیک، درکندمیدنبالایقمشهستکه و

آثارویمنعکسگردیدهاست.

فهرستبرخیآثارمکتوب:

گزیدهمنطقالطیرعطار،مقاالتموالنا()مافیهگزیدهفیه

ترجمهگزیدهسخنان،شرحگلشنرازشیخمحمودشبستری

شکسپیر حافظ، دیوان تصحیح و مقدمه آشنا:، ۱92گنجینه

انپارسیگوو...روزدرصحبتشاعر

 

 

 

 احمد اعطا به ایرانیاحمد محمودملقب معاصر نویسنده

احمد است. اجتماعی رئالیسم مکتب پیروان از وی است.

 ۹محمود اتمام۳۱۳1دیماه از پس شد. متولد اهواز در

تحصیالتمتوسطهبهدانشکدهافسریارتشراهیافت.پساز

 1۱کودتای توبه۳۱۱1سالمرداد نه احمد بازداشتشد.

بهنامه حکومتپهلویتنداد بههمکاریبا نه ایامضاکرد

همیندلیلمدتزیادیرادرزندانسپریکرد.مشکلریوی

کهدرنهایتبهمرگشمنجرشدیادگاردورانحبساوست.

نویسییارویاورهمیشگیاحمدمحموددرداستانوداستان

نشینیتبعید،درخانهدرود.درزندان،تمامدورانزندگیشب

آرامشاشتحمیلی او به چیزیکه تنها نوشتنبوددادمی.

وبس.

رمانیسهجلدیاست.اواینرمانرا"مدارصفردرجه"رمان

 سال انقالب۳۱11در وقایع رمان، این موضوع کرد. چاپ

.شخصیتدهدمیایراناست.وحوادثآندرشهراهوازرخ

دارد.اصلی نام باران کتاب، رمانایناین عنوان به رمان

برگزیدهبیستسالادبیاتداستانیانتخابشد.

نامرمانیدیگرازاحمدمحموداست.اینکتاب"هاهمسایه"

 سال انقالب۳۱2۱در بعد و شاه زمانمحمدرضا در 21و

زندگیممنوع به نگاهی رمان، داستان گردید. اعالم الچاپ

طبقاتمردمایراندارد.زمانداستاندردورهملیترینپایین

هایگرایششدنصنعتنفتبهرهبریدکترمصدقاستو

 صورتی به نویسنده سیاسی و درمتنکامالًذهنی پررنگ

.خوردمیداستانبهچشم

کودتای نهایتبا پایان1۱داستاندر به هررسدمیمرداد .

وقایعسیاسیوتاریخیچنددرهیچیکازمراحل داستان،
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خوردنمیملیشدنصنعتنفتبهصورتمستقیمبهچشم

بازتاب تنها دیدههاآنو کشور پایین طبقه مردم میان در

رمانشودمی آثاربرجستهادبیاتمعاصرهاهمسایه. درزمره

.شودمیایرانشمرده

معابد"رمان انجیر که"درخت است محمود از دیگر کتابی

جایزهبهترینرماندراولیندورهجایزههوشنگگلشیریرا

ازآنخودکرد.

احمدمحموددراواخرعمردچاربیماریتنگینفسشد.وی

بهدنبالیکدورهبیماریریوی۳۱۱۳مهرماه۳1روزجمعه

طاهر امامزاده در تهراندرگذشتو در بیمارستانمهراد در

کرجبهخاکسپردهشد.

۳۱۱۱مول:هاداستانهمجموع هنوزآراماست، ،۳۱۱۴دریا

۳۱1۳ازمسافرتاتبخال،۳۱21هاغریبه

۳۱2۱هاهمسایه:هارمان ، شهر یک ۳۱91داستان زمین،

 ۳۱9۳سوخته ، صفردرجه ۳۱11مدار ، انجیر معابددرخت

۳۱1۴

نویسنده ژوزف رودیارد کیپلینگ

انگلیسیبرندهجایزهنوبلادبیاتبود.وی

دربمبئیمتولدشد.۳۱92دسامبر۱1در

برایتحصیلبهانگلستانرفت.۳۱1۳در

بهروزنامهنگاری۳۱۱۴تا۳۱۱1ازسال

پرداختوکمکمبهداستاننویسیگرایشپیداکرد.درسال

ابدومکتابمنتشرنمود.کتابجنگلوکتهفتجلد۳۱۱9

جنگلشهراتبهسزاییبرایاورقمزدوجوایزبسیاریبهاو

تعلقگرفت.

برندهنوبلادبیاتشد.۳۴11سالگیدرسال۹۱ویدرسن

بود.ترینجوانوی۳۴۴۱درمیانبرندگاننوبلادبیتاسال

تخیل و مشاهده قدرت را وی انتخاب علت سوئد، آکادمی

وهنرتوصیفکردکهوجهمفاهیمپیشروواثربهاوجرسیده

ایننویسندهبرجستهاستراذکرکرد.هایآفرینشبارز

برهممیهنانشداشت. تاثیریبهسزا نوشتههایکیپلینگ،

 اشعار در که آن محبت،اشحماسیبویژه وطندوستی، از

بسروان و ساده زبان به دیگران به عطوفت و ورزی مهر

کوتاهشنیزبسیارنغزودلکشایهداستان.کردمیستایش

است.

جانسپردوپسازانجام۳۴۱9ژانویه۳۱ژوزفکیپلینگدر

تشییعجنازهملیدرکلیسایوستمینستربهخاکسپرده

شد.

مجموعه،کتابدومجنگل،کتابجنگل،ازدریابهدریاآثار:

هفتدریاو...،کیم،واعتبارهاهاوام،موجودات

نویسندهسبکوحشتو آلن پوادگار 

چامه و بود.فانتزی آمریکایی سرای

 دلیل به پو شهرت هایداستانعمده

وی گوتیک مایه درون با ترسناک

است.اوازپیشرواناینسبکادبیدر

ادبیاتمدرناست.

دربوستونآمریکابهدنیاآمد.وی۳۱1۴ژانویه۳۴آلنپودر

ثروتمندیبهنامجانآلنپسازمرگمادرشازطرفتاجر

اشدانشگاهیتحصیالت۳۱19بهفرزندیپذیرفتهشد.پودر

سال در وی آورد. روی ادب و شعر به و گذاشت ناتمام را

برنده"دستخطمکشوفدریکتنگ"برایداستان۳۱۱۱

وبهدنبالآنفعالیت جایزهمسابقهروزنامهفیالدلفیاگشت.

درمجلهساترنل وتنهادرخودرا یترریمسنجرآغازنمود.

 نههایکتابمقالهتحقیقیدرباره۱1یکسال، آمریکاییو

داستانوچهارمنظومهوتعدادفراوانینقدادبیدرآنانتشار

داد.

"قتلدرخیابانمورگ"کوتاهخویشمانندهایداستانپودر

 روژه"و ماری ویژه"راز درتوانایی او داد. نشان خود از ای

یک در را آن بتوان باید که بود معتقد کوتاه داستان مورد

جوییدر صرفه کیفیتو کوتاهی، او نظر به نشستخواند.

درهاواژه پو آلن هستند. خوب داستان مهم صفات از

خیالهایشداستان امکان دو هر بهرهاز واقعیت و پردازی

بردمی در حتی موضوعاتاشخیالیایهداستانو طرح به

جنایی،ویبههایداستانرد.پردازدمیعلمیوفلسفیهم

باستانیبشرمانندزندهبهگوری،بازگشتمردگانهایهراس

اوخالیازهایداستان.درعینحالپردازدمیهاآنوامثال

طنزنیستند.

مادبیوگذارانداستانکوتاهبهمثابهیکفرآلنپوازبنیان

بنیانگذارانهمین از علمیتخیلیوهایگونهطور پلیسی،

.چهرههولناکوهمیشهحاضرمرگشودمیوحشتشمرده

گریز احساسگناه پیشدرآمدیاستو پو، قهرمانان ناپذیر

مکافاتتکمل جنایاتو داستایوفسکیدر بعدها، برایآنچه

روبندسرخمرگ:آثار.بخشدمی ، عربسکگروتسکو گربه،

و...،صندوقآمونتیالدو،قلبافشاگر،سیاه

به هاینابسامانیآلنپوپسازمرگهمسرشبهعلتسل،

درگذشت.۳۱۹۴روانیوبدنیدچارشدوسرانجامدر

دانشنامههنروادبیاتگمانهزنمنابع:

ایقمشهوبسایترسمیدکترحسینالهی

citytomb.com
■ویکیپدیا.
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 «دگاننجهان ز»یادداشتی بر رمان   
«دانامریمرییس»؛«محمدمحمدعلی»سندهینو



 ، تقابل اندیشه و عملجهان زندگان
باساختارعلیمحمدمحمداستازکتابی«جهانزندگان»

اگر مدرنکهبارزترینویژگیاینمدرنیتهایجازکالماست.

قرنحاضرراقرنپایانآهستگیوزمانهسرعتفرضکنیم،

درستیدرککرده«زندگانجهان» به را اینضروتزمان

کالسیک اثر یک مانند داستان روایی خط چراکه ازاست،

شودتابهانتهابرسد،درآنصورتابتدایداستانشروعنمی

کتابیداشتیمحدودسهیاچهارجلد.

زمانواقعیرویدادگذشتهاستواماداستانازوسطآغاز

یعنیمی دقیقاًشود در«فوتپدر»از بعد ،

 جلو شرحرودمیزمان گذشته، در آینده ،

مرگوارگی آنراویو اوقاتاش، شرح گاه

 و گور استدر خانواده.وگویشگفتپدر با

 شالوده ترتیب این زندگان»به ،«جهان

بازگشت رفتو بر بساناستوار هایزمانی،

می راستجمع به استکه شودآکاردئونی

بسته،بعدکامالًبازوبسیط،سپسکامالًگاهبعدبهچپ،آن

آکاردئونیبهتکرارونیمهبازوبهسرعتنیمهبسته.اینزمان

می چین میتوالی دامن و باخورد بسازد نوایی تا گسترد

ماوارثدرگذشتگانخویشیم،امابهاین»تفکرکمحوریتی

ایبنشینیمودسترویدستبگذاریممعنانیستکهگوشه

وچونوارثدرگذشتگانخویشیم،درپیتغییرسرنوشتخود

واطرافیانخویشنباشیم.یاحتیندانیمچهبرسرمانآمده

«.ایم،ماوارثسرنوشتدرگذشتگانخویشیمکهنتیجهگرفته

است. هویت مفهوم در سرنوشت تغییر تفکر، تالشاین

نوشتنراویمی با نیرویتولیدو اینهویتتازهراکوشدبا

 منبهدلیلداشتناجازهنوشتن...قادرمبگویم»تولیدکند:

 چیزیتالشنکنیم، هر برایرسیدنبه اگر با...«.... او

 بند ترجیع با و تغییر این به وا»اعتقاد درگذشتگانما رث

و بنشینیم، ای گوشه که نیست معنا این به اما خویشیم،

ضرورتدگردیسیسرنوشتو...«دسترویدستبگذاریم،

کند.هویترایادآوریمی

امامگراینمیراثچیستکهراوی)نویسنده(مدامدرپی

شوم میراث این از یکی است؟ آن تغییر برای یادآوری

 وکاریکهچگونهاینفرهنگپنهانست،واین«آبروداری»





سازدنمیشودوپایانیعواقبشموجبنابختیمردمانمی

جزتوهم،شک،قتلوسرآخرقصاص.مریم،خواهرراوی،به

می او اینخصوص»گوید در تو منو واقعیتایناستکه

«.دانیمازبسپدرومادرمانآبروداریکردندهیچچیزنمی

آبروداری پشتوانهمیراث به نسل هر از سالخی چون

اینفرهنگبیفرهنگیبره قربانگاهپایبندیبه به هایشرا

برد.قتلپشتقتل.قصاصبعدازقصاص،سلسلهواررویمی

لذت.هددمی دارد، وجودش در قصاص لذت کسکه آن

ترساندن،لذتمیراندن،هویتشبرپایهشراست.

تکانغافل کتاب؛گیری دوم بخش دهنده

می مردهکشف راوی نیست:کنیم بیش ای

دورپاهایممی» چرخد،گاهیکهبادهایسرد،
می سنگدلم با زمینی قبرستانی به خواهد
 تیشهقبرهای سفید و سرسیاه مرمری یا ای

«.بزنم
حیات هنگام در مرده، راوی این مسعود،

کتابمی است، بوده فیلمنویسنده یا واردنوشته او ای. نامه

پدرشمیبازیقصاصمی قاتل اعدام به حکم و دهد،شود

انتقامخواسته به نیز شده اعدام فرد برادر قانون. مطابق ای

می مسعود جان قصد پدر خون وکینهچرخهکند: جویی

ان بیهایبیسانکشتار، بدبختعاقبت، ناآگاه.سرنوشت، های

همینکشتگانمی زبانیکیاز راویاز منبرخالف»گوید:
ولیمتعجبمتو آزارتدادم، بزرگمخیلیپشیمانمکه برادر
سخن مدارا حکمت از و نبودی زور و قهر به معتقد که

گفتی،چراخودتمرابهقصدکشتزدیوسرآخردادیمی
اینعبارتاززبان«امکنند!هایتتاقطعهقطعههمسایهدست

خواهیبودههایکینکسیکهخودشنیزیکیازچرخدنده

 سقوط، این سونامی، نایاین
هویتدوگانهوناهمخوانقشر

استنشانی،اهلمتفکرجامعه
هایآدمیدرازناکامیآموخته

 .تقابلباسنت



 

 0314 ماه دی|چوکماهناهم ادبیات داستانی |شصت وپنجم شماره 03

کردهومتفکراجتماع،اعالمبهمسعود،نمادیازقشرتحصیل

چنان نخبهومتفکرجامعهکهچهسونامیخطرآفرینیاست.

پایهگذاربایدپیشرووسازندهبخشفرهنگیجامعهباشدو

روشنگری،راضیبهقصاصواجرایآنباشد،یعنیعملاوبا

اشیگانهنیست،یعنیهویتدوگانهدارد،یعنیزندگیاندیشه

اشهمخواننیست،یعنیحرفوعملشیکیعینیوذهنی

فرهنگی بخش بر وجودش سنتی بخش یعنی اشنیست،

اوکهبایدبسترتسلط سازفرهنگدارد،واینیعنیسونامی.

باشدبامحوریتمداراونیزتحلیلگرواقعهوآسیبشناس،

اجراکنندهمیراثیکهازگذشتگانبهاورسیدهاست:شودمی

قصاص.

سقوط، این سونامی، ناهمخوانایناین و هویتدوگانه

جامعه متفکر اهل ،قشر آموختهاستنشانی ناکامی هایاز

نشانی نشانیازازواماندگینسلآدمیدرتقابلباسنت. ها،

هویت روشنفکر: درمقام حتی ایرانی، فرد دوگانه زیست

دهندهوگوستودرعینادامهایکهدرذهناهلگفتدوگانه

 گذشتگانش. و»میراث عینی پرواز نوعی من برای نوشتن
دلبستگی از شدن کنده نوعی است. وذهنی زمینی های

ست.البتهگاهیهمعکسآنفراموشکردنهرچهآسمانیا
گاهیهماینمیانهافتدمیاتفاق می. پیدا خودمرا «کنم.ها

کوشاییراویبرایگذرازدنیایذهنوعینوکندهشدناز

ها،ثمرنداردچراکههایزمینی،ازجملهکینهجوییدلبستگی

خواه.هاییسترگوهمهمرعوبومغضوبسنتیستباریشه

اینروست وچههوشمندانه،از انتخابشده کهراویمرده

استازالکنبودناینکوشش.شاهدیچراکه

اماخوشآنکهمسعودِنویسندهباوجودمردهبودنشآرام

می برایمان گور میان از پس دلیل»نویسد:ندارد، به من
آری،اوقادراستبگوید،«قادرمبگویم...داشتناجازهنوشتن

داردتاازاعماقگوراینادیبناکام.وجدانآگاهشاوراوامی

کند، مرگشان چرایی و مردگان قبر نبش برخیزد، سردش

رنج و درد تاکالبدشکافی کند آنان بر شده تحمیل های

برقراری صلح، برایآمدندوستیو نوشتارشفریادیباشد

رزوهایکوچکوروزمرهزندگی،تمامآرامشومدارا،انجامآ

بهتراست»:شودمیسوزدوخاکسترباکینهوجهلمیآنچه
ایندشتمهتاب قوتدر خیاالتخود به تا گونلمبدهیم

بخواهیمدرجویباریکوهستانیپرسهبزنیمیامثالًببخشیم.
بی مردمانی با شاد شهری ساکندر دروغ و نیرنگ از نیاز

فرزن وشویم. مداد و دفتر کدام برایهر باشیم. دانیداشته
گرفت.درتوپیبخریم.یانه،پدریداشتیمکهدستمانرامی

باغ میکوچه راه درختها نام گلبرد. و میوهها و راها ها

دوچرخهمی میگفت. یادمان تنهسواری روی نه، یا داد.
بچهاشمیدوچرخه برای ما و تکنشاند دست محل انهای

یازنگمیمی ببینندماسوارههستیموآندادیم. هازدیمتا

 ■«پیاده...
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 «خواستگار آرتو و آل»بررسی داستان کوتاه   

«یتامحمدیر»؛«جیمزتربر»نویسنده

 
است.«تربر جیمز» آمریکایی موفق هنرمند طنزنویسو

آثارش آدمزیهجوآمبسیاریاز بااست. او هایسرگشتهآثار

هاییکهبهدارند،آدمدلتنگیدرجهانیتوضیحناپذیرگامبرمی

دراینآثارگونه درجدالند. جهانخود آوربا تشتت،ایخنده

انسان به تمدن که، پوچی احساس و میحماقت بخشد،ها

شود.دیدهمی
 

 خواستگاری آرتور و آل
وسگ بهنامآرتور روزیروزگاریسگآبیجوانیبود

یزیباییتریبهنامآل.هردوعاشقسگآبیمادهآبیجوان

دید،چوناویجوانوزیباباتحقیرآلرامیدهبودند.سگما

سروضعشلختهایداشت.آلحتییککارمفیدکوچکرا

دوست فقط آل بود. نداده عمرشانجام طول تمام در هم

قایم سترهایماده بید با و کند شنا بخوابد، داشتبخورد،

زشت از یکی آخری این که کند بازی وباشک ترین

بازیتریغیراخالقی درن بود. بیدستری های

دنداندرآورده که همانموقع مقابلآرتوراز

وابداً بود،فکروذکرشفقطکاربودواصالاً

نمی سالم تفریحات تمامسراغ در او رفت.

کسبازی هیچ و چیز هیچ عمرشبا طول

نکردهبود.

خواستگاریکرد زیبا وقتیآلازدوشیزه

آلمردزندگیواهلکارنشدهدراوپاسخدادتاموقعیکه

نمی ازدواجشفکرهم پیشنهاد یادآوریمورد آل به او کند.

ساختهوسهآببندحالسیودوآببندکردکهآتورتابه

دیگردردستساختدارد،اماآلحتییکخاللدندانهم

وجهحاضرهیچدرستنکرده.آلخیلیناراحتشدوگفتبه

صرفاًچونیکزناینراازاوخواسته.نیستکارکند

مادهپیشنهاددادکهباهمدوستیساده بنابراینبیدستر

شائبهداشتهباشندوآلاورابهچشمخواهرشببیند.اماوبی

یخوشیداردونههفدهشائیهمیانهآلگفتنهدوستیبی

پسآل احتیاجبهیکخواهرجدیددارد. خواهریکهدارد

بازی و رودخانه در شنا خوابیدن، خوردن، سراغ مجدداً

با بیدستری هوای به گرگم به موسوم جدیدی غیراخالقی

تجربهرفت.هواوبیهایسربهماده
 

 

 

یزیباهمیکروزوقتناهارباآتورازدواجکرد،چونماده

تعطیل را کارش ناهار وقت ساعت یک روزی فقط آرتور

آنمی صاحبکرد. برایتأمینها آرتور و هفتفرزندشدند

آن سختمعاش شد مجبور دندانها و کند کار قبل از تر

مرد، زود خیلی و پیرشد خیلیزود آرتور بگذارد. مصنوعی

قبلازاینکهفرصتکندحتییکروزتعطیلیداشتهباشد.

می کماکان آل میاما میخورد، شنا باخوابید، و کرد

هو قلدوقلبازیمیدوشیزگانسربه یه هیچا او وقتکرد.

اماعمریطوالنیداشتودراینعمر نگرد، سروسامانپیدا

طوالنیخیلیبهاوخوشگذشت.



 بررسی داستان

 .است "دراماتیک"ویژگی طنز داستان  -0

سگ از استفاده عدمبا بیان برای هایآبیجوان

.هویتانسانیدرجامعهمدرناست

جوانیمثال: آبی سگ روزگاری روزی

تریبهنامبودبهنامآرتوروسگآبیجوان

ماده آبی سگ عاشق دو هر زیباییآل. ی

زیباباتحقیرآلیجوانوبودند.سگماده

می ایرا شلخته وضع سر او چون دید،

داشت.آلحتییککارمفیدکوچکراهم

آل بود. نداده انجام عمرش طول تمام در

بیدسترهای با کندو شنا بخوابد، فقطدوستداشتبخورد،

ترینومادهقایمباشکبازیکندکهاینآخرییکیاززشت

بازیغیراخالقی بیترین آرتورازهای مقابل در بود. دستری

همانموقعکهدنداندرآوردهبود،فکروذکرشفقطکاربود

سراغتفریحاتسالمنمی ابداً و اودرتمامطولواطالً رفت.

عمرشباهیچچیزوهیچکسبازینکردهبود.



 انتقاد از نظام حاکم برجامعه انسانی است. -9

گونههاحیوانانسانرود،مییانسانیبهکجاپیشجامعه

کنند،تفریحوسرگرمی،رسیدگیبهامورخانوادهوقتکارمی

همه و همه خالق، ازذهن استفاده دوستان، با یگذراندن

نیازهایطبیعیکهبرایروحوجسماوخداونددراختیارش

نهادهبهیکبارهفدایکارآنهمکاریبیهودهویکنواختی

برای تنها پیشکه شده بنا مثل تولید و تکراری زندگی

 آل زیباوقتی ازدوشیزه
خواستگاریکرداوپاسخدادتا
موقعیکهآلمردزندگیواهل
پیشنهاد مورد در نشده کار

 کند.ازدواجشفکرهمنمی
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حاکمدیکتاتوریبسیارمی براینظام زندگی، اینگونه رود.

پسندیدهوقابلستایشاست.

ازدواج یزیبامادهمثال: آتور با وقتناهار یکروز هم

کارشرا فقطروزییکساعتوقتناهار چونآرتور کرد،

آنتعطیلمی برایهاصاحبهفتفرزندکرد. شدندوآرتور

آن معاش سختتأمین شد مجبور وها کند کار قبل از تر

آرتورخیلیزودپیرشدوخیلیزود دندانمصنوعیبگذارد.

مرد،قبلازاینکهفرصتکندحتییکروزتعطیلیداشته

اماآلکماکانمی خوابید،خورد،میباشد.

قلوشیزگانسربههوایهدکردوباشنامی

وقتسروسامانکرد.اوهیچقلبازیمیدو

در عمریطوالنیداشتو اما نگرد، پیدا

خوش او به خیلی طوالنی عمر این

گذشت.

 

راوی نه تنها با آیرونی داستان را شروع کرده بلکه  -3

تضاد اجتماعی که سرمنشاء آن اختالف طبقاتی است 

که، شکافی بزرگی ایجاد کرده که یکی از خصوصیات 

 دیکتاتوری است.نظام 

 

 * استفاده از آیرونی

دهدکهعاشقراویانسانرادرقالبسگآبینشانمی

شوند.یکدیگرمی

روزیروزگاریسگآبیجوانیبودبهنامآرتورومثال:

یتریبهنامآل.هردوعاشقسگآبیمادهسگآبیجوان

زیباییبودند.



 * تضاد اجتماعی که سرمنشاء.

نشان یکسانمیراوی قوانین از که انسان دو هر دهد،

اجتماعیبرخوردارهستندوهردودریکنظامحاکمزندگی

میمی کار سختی به یکی ولی پسمخارجکنند از تا کند

زندگیبرآیدامادیگریبهدلیلداشتنمالفراواننیازیبه

کارندارددرخوشگذرانیوسوءاستفادهکردنازدختران

برد.تجربههستندبهسرمییکهخاموبیجوان

آلحتییککارمفیدکوچکراهمدرتمامطولمثال:

عمرشانجامندادهبود.آلفقطدوستداشتبخورد،بخوابد،

قایمباشکبازیکندکهاین بیدسترهایماده با کندو شنا

زشت از یکی غیراخالقیآخری و بازیترین هایترین

درمقابلآرتورازهمانموقعکهدنداندرآوردهبیدستریبود.

سراغتفریحات ابداً و بودواطالً فکروذکرشفقطکار بود،

نمی هیچسالم و هیچچیز طولعمرشبا تمام در او رفت.

کسبازینکردهبود.

تا پاسخداد او خواستگاریکرد زیبا وقتیآلازدوشیزه

موقعیکهآلمردزندگیواهلکارنشدهدرموردپیشنهاد

اوبهآلیادآوریکردکهآتورتاازدواجشفکرهمنمی کند.

دیگردردستختهوسهآببندابهحالسیودوآببندس

ساختدارد،اماالحتییکخاللدندان

همدرستنکرده.آلخیلیناراحتشدو

کند نیستکار حاضر هیچوجه گفتبه

خواسته. او از را این یکزن چون صرفاً

بابنا که داد پیشنهاد ماده بیدستر براین

شائبهداشتهباشندهمدوستیسادهوبی

بیند.اماآلوآلاورابهچشمخواهرشب

بی دوستی نه میانهگفت هفدهشائیه نه و دارد خوشی ی

پسآل احتیاجبهیکخواهرجدیددارد. خواهریکهدارد

بازی و رودخانه در شنا خوابیدن، خوردن، سراغ مجدداً

با بیدستری هوای به گرگم به موسوم جدیدی غیراخالقی

هایسربههواوبیتجربهرفت.ماده



 ب حیوان و انطباق آن به جامعهانتخا -9

از نوشتنآنبرایاستفاده انتخابحیوانبا آیرونینوع

اهّمیّتاست.بایدبهدرستیباجامعهچهدرذهنداریمحائز

جامعه مثالً کند. کهروشنفکرانایدیکتاتوریانطباقپیدا

اهلخواندن آنجامعه مردم سرمیبرنو آزادیبه آندر

 و ازکتاب، "جغدپیر"درجلساتکتابخوانیشرکتدارند،

می استفاده سمبلداناییاست، سگکه دراینجا اما شود.

آبیانتخابشدهتااستفادهابزاریوبردگیازانسانرادراین

هانشاندادهشود.گونهنظام

هاصاحبهفتفرزندشدندوآرتوربرایتأمینآنمثال:

سختمعاشآن شد مجبور دندانها و کند کار قبل از تر

مرد، زود خیلی و پیرشد خیلیزود آرتور بگذارد. مصنوعی

قبلازاینکهفرصتکندحتییکروزتعطیلیداشتهباشد.

می کماکان آل میاما میخورد، شنا باخوابید، و کرد

قلدوقلبازیمی یه هوا هیچذوشیزگانسربه او وقتکرد.

ا نگرد، ماعمریطوالنیداشتودراینعمرسروسامانپیدا

طوالنیخیلیبهاوخوشگذشت.

او به آل یادآوری کرد که آتور تا 
به حال سی و د و آب بند سلخته 

دست و سه آب بند دیگر در 
ساخت دارد، اما ال حتی یک 

 خالل دندان هم درست نکرده.
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)اگر یک حیوانی، بهتر است زندگیت را تمام وقت 

 تلف کنی تا این که اصالً هیچ وقت تلف نکنی.(

 ترکیب دراماتیک گروتسک -5

 انتقاد از نظام حاکم دیکتاتوری + مدینه فاسده

 ایستاپیایی( = طنز دراماتیک

نظامحاکمدیکتاتوری*انتقاداز

هابرایدویدنبهها،سرگرمکردنآناستثمارشدنانسان

هایحاکمآنراتعریفکردنآنهمبهایکهقدرتدوردایره

دوصورتفقیروغنی،کههرکداماستثمارشانبادیگریفرق

خوش غنی پرداختدارد، قبال از که طلب فرصت گذران

کندوفقیردنبالکارچندهامیقدرتهاکمکبهجیبهزینه

قدرت تا است شائبهجانبه تالشبی از ببرند.ها سود او ی



گذران فرصت طلب که از قبال پرداخت  * غنی خوش

 کند. ها می ها کمک به جیب قدرت هزینه

اوبهآلیادآوریکردکهآتورتابهحالسیودومثال:

ستساختدارد،اماالبندسلختهوسهآببنددیگردردآب

حتییکخاللدندانهمدرستنکرده.



ها از تالش  * فقیردنبال کارچند جانبه است تا قدرت

 ی او سود ببرند. شائبه بی

هاصاحبهفتفرزندشدندوآرتوربرایتأمینآنمثال:

دندانمعاشآن و کند کار قبل از سختتر شد مجبور ها

مرد، زود خیلی و پیرشد خیلیزود آرتور بگذارد. مصنوعی

قبلازاینکهفرصتکندحتییکروزتعطیلیداشتهباشد.

می کماکان آل میاما میخورد، شنا باخوابید، و کرد

قلدوقلبازیمید یه هوا هیچوشیزگانسربه او وقتکرد.

اماعمریطوالنیداشتودرای نگرد، نعمرسروسامانپیدا

طوالنیخیلیبهاوخوشگذشت.



های هنرمدرن این است که خلق  یکی از ویژگی -6

 هرگز تمام نشود. اثر

تفکرودیدگاهیکهمخاطببایدبهمیلخودباهرطرز

برساند. پایان به را آن دارد خود اطراف جهان به نسبت

بی بانویسنده بگیرد نتیجه یا و کند تمام را داستان آنکه

او هیچ وقت سروسامان پیدا نگرد، اما  "آوردنیکجمله

عمری طوالنی داشت و در این عمر طوالنی خیلی به او 

طبسکند.مخاطبرادرداستانراتماممی"خوش گذشت.

■گذارد.دادنویانتیجهگیریآزادمی
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 ی آثارش در آیینه «ساسان ناطق » 

 «محمودخلیلی»



 :چرایی این متن

نخستدرکگفتارنویسندهوسپسدرکذهنیتاوبهما»

شایدپسازخواندناین«درکنماییم،متنراکندیمکمک

آلمانی منتقد از و،جمله جستجو به دست که بود ماخر

 پیرامون نوشته،یهانوشتهتحقیق این زدم. ناطق ساسان

.امخواندهماحصلنگاهیگذراستبهکارهاییکهازوی



 مجموعه داستان یکظهور 

 یکیوششمحمودمهدوکبه۳۱1۱تابستانسال

مجموعهداستانتوسطانتشاراتسبالن

معرف نشر بازار گرددیمیبه اتفاق.

بودیاتازه افتاده نوقلم! جوان چند

دهندبهی،دستبهدستهممیلیاردب

 تا جمعیکمهر، داستان یمجموعه

نشانگرآنیننگاهجمعیا.نندکمنتشر

آستانادبکاست شودیاتهممیهدر

 هم،کدر با تقابل در نه و بود هم نار

 کهمچنان ماحاصل فوتبال گروهکیکه .استیار

یهانهیدرزمیرانیایهجامعهکگرچهسابقهنشانداده

رشتهکیمیت در و است، موفق ویانفرادیهامتر

جهانیوهاکتواندسیمیقهرمان آنخودیافتخار از را

 اینقدایهجاک)سازد با(ستیمقالننینمسالهدر ،

داستانجمعیکنحالچاپیا یمجموعه یکگرچه

.داردیندیاتفاقاستاما،طعمخوشا

میچاپا نشان همه به ینمجموعه امکدهد انچاپکه

جمعیک مشاریاثر دارد،کبا وجود نوقلم، چند هکآنیبت

 آنمختصبه یکافتخار و باشد ینفر ایسکا انینمیدر

رونگاهسالمکرسالم،نشانازصداقتبکتفنیمتضررشود.ا

امروزکآنیاتداردبیادبیاینجوانانبهدنیا نیهمثلنگاه

اندینویبرخ در زیجیشهیسندگانمحترم، و سود انیبو

باشد.

گریجواناندیبراییتواندالگویتوانستومیتمکنحریا

نام،بایایونمرزپرگهرباشد.جواناننوقلموجیایهااستان

مک گرفتن، قرار هم جبههینار مافیاتوانند با تقابل یایدر

تابباشند.کانتشاراتوطبعیپشتپردهیهانشرودست





یا با جوانان مکن گرفتن، قرار هم حقوقینار از توانند

جادشدهتوسطیایندودربرابرسدهایخوددفاعنمایقانون

باندهاجناحیبرخ و )کیاسیسیها بهکار را نشر سرنخ ه

نند.کیستادگیاند(ادستگرفته

ا نامیدر به داستان شش مجموعه ستگاهیا-غزلیهان

آباد–برفیتنوره-آخر ازیمرد–یشبزمستان–یگنجِ

ازساسانناطقچاپشدهاست.وچهگذشت،ک

داستان فضایایهادر با مجموعه خصوصین به روستا،

م.ساسانناطقمایروبهروهستر،یمناطقسردسیروستاها

فضا به خود با یمییرا خوبکبرد ه

وبالمنازعیماصلکهحاکییشناسد،جایم

یستجزسوزوسرماینیزیچاییسکآن

 زمستانیتنورهزمستان. شب و یبرف

تاختوتازسرماوبرودتزمستانیعرصه

ندینشیمرمکهبرفتاکییاهاست،جایس

 هرگونه بر را راه امروزهیمکیمکو بندد.

بازهمیارراهسازیاناتبسکزباوجودامین

نیهچندکییم.روستاهایندستهستیازاییشاهدماجراها

پشتحصاریروزو مانندتایخبندانمیازسرماویاهفته،

دویببرونآیازغیا...دستیبرسدویمردمیهاکمکدیشا

ند!کبیارک

ایهاداستان مردیغزل، و آخر یستگاه گذشت،کاز وچه

آدمآدمییثتنهایحد سرماکییهاهاست. و برودت در یه

دست ماندن، یلخایهاتنها گرمایاز با را خود دهانیاور

ابند.گرچهینجاتییخبندانتنهاینندتاازشرکیمهاشیخو

هکیاندوهباروتلخیجهاست،امافضاینتینافرادبیتالشا

به خود با را ما ناطق ساسان
می خوبفضایی که برد

جاییکهحاکماصلیشناسد،می
چیزی یا کسی آن بالمنازع و
 نیستجزسوزوسرمایزمستان.
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مینو خوبیسنده به شدهیتصویخواسته، القا خواننده به و ر

است.

داستان روستاین"یگنجآباد"در بییز و شیآالیانساده

شان،یدهاینجاوبهعقیترالوصولهدرسهلکاندافتهییگنج

میترامن کن سپرده امانت به آن،شودیمان، فروش با تا

آبادیوضع یت ایبهبود فرضیابد. ربودهین و شدن گم با ه

شودوروستادرهمانیوانهباطلمیدیکشدنگنجتوسط

نوعیمیوضعسابقباق گنجرا اگر یماند. از کمکاستعاره

خودیبندانیسندهباپایم،نوییفرضنمایبیوامدادغیفرض

ریازغیوامدادکمکگونهچیدهیهامکفهماندیمبهخواننده

هباهمبهکییهادداشت،مگردستینباییماورایروهایانیو

 از و بپردازند تالش و دکتوان گرانیار

اکییگشاگره در نینند. داستان جمعین ز

اییروستا با یان کن جمعیتصمیکه یم

ریاسییاندامابازدرحصارتنگتنهاگرفته

هستند.

گرآثارناطقیبهدینگاه



  شامل"جنگ تمام شود یوقت"مجموعه داستان

 است داستان کچهارده سال در ناطق توسط۳۱۱۹ه

یاصفحه۳۹۹نمجموعهیا.ردهاستکسورهمهرچاپ

نارکهدرکمتنوعساسانناطقاستیهاشاملداستان

نشسته اندهم یایهاداستان. مجموعه :ازاندعبارتن

وقتک ســهیــالغ، ما ترسخورده، شود، جنگتمــام

بود رستــمینفر پاسگاه غــزل، پوم، یبرایاهکآباد،

پاریام دقکن، دوردست،یبارانیهاــقهی، در خانه ،

.ایکآمر-ایک،آمر۹بنـــد،دوســرباز،کفنــد

-نیامیبرایاهکپو-جنگتمامشودی:وقتیدرژانرجنگ

 دوسرباز.-خانهدردوردست

:ترسخورده.کژانرترسنا.یبارانیهاقهیدق-الغکخاطرات:

پاسگاهرستمآباد.-می:ماسهنفربودیژانرانقالب

.کایآمرا،یکآمر-۹بند-کفند-کپار-:غزلیژانراجتماع

ایادبیتنوعژانرها اینمجموعهزیدر چرا نیاداستاما

داستان در کها صورت به و هم شیکنار لکمجموعه

جاگرفته یاند، چرا یکتاببرگرفتهازکهنامکسوالدارد،

جنگ تاریداستان به اگر ذیاست. داستانیخ نل توجهیها ز

فانهدر،متاس۱۱تا11هاازسالرداستانیرغمتحریشود،عل

هکیزیتنشدهاست،چیزرعاینیخیتاری،توالهاآندمانیچ

نینارهمقرارگرفتناکیبراییهعقالیتوجیکتوانستیم

هاباشد.داستان

ا هکنمجموعهداستاننشاندادهاستیساسانناطقدر

هایعل درجبهه حضور عدم ذهنیرغم بهیجنگ، توان تو

درداستانیهادنلحظهیشکریتصو دارد. هکیوقت"نابرا

شود تمام نو"جنگ دی، از یسنده بهیتکتیکد رانداز،

ننشستهیمکاوپرداختهاست.اودریهاودلمشغولدغدغه

قربان تعداد چرتیو را مکانخود روزیه تا هجنگکیاندازد

اماآ هجانبهسالمتخواهدبردکنمهلیااوازایتمامشود،

شود؟یارمکزشیخودنیاروزی

رایعراقیسرباززخمیک،یرانیسربازایک،"دوسرباز"در

داستانیلدهد.تمامیدهتادرپشتجبههتحویشکبهدوش

هسربازکییرهایرودوخوانندهباتصویشمیبامونولوگاوپ

درگیمیرانیا جنگ و منطقه با ریسازد

شیم رسیمکشود. یان نرسیدن دنیا

یوقت"هدرداستانکاستیهمانسرانجام

شدادهشدهاست.یزنماین"هجنگ...ک

دست" دور در وهواین"خانه حال یز

داستان الذیهاهمان دارد.کفوق را ر

زخمکیارزمنده دوستان با دریه خود

تلخبهجنگ،بهیهاافتادهاست،عالوهبرنگاهینعراقیمک

چرا ییدنبال از است دلخور او است. وکیسانکآن ویه

درگ و مخمصه، در دشمنیریدوستانشرا دندانکیبا تا ه

،«ناستیهاانبودن؟مسالیبودن»اند.ردهکمسلحاست،رها

چیا همان مذکاستیزین داستان سه تاکه آن بر دکیور

نسهداستانبهدنبالمنطقجنگیدارند.ساسانناطقدرا

ردهاست.کرابهخوانندهواگذاریینهایریجهگیاست،امانت

 آنجا تصوکاز و انسجام سازیه درداستانیر یهاناطق

واانینمایویجنگ گریدیهاداستانیدرونیاوکتراستاز

ایو پرهیدر مجموعه مین تصوینکیز همان تا یرهایم

بماند.یادخوانندهباقیندریدلنش



 "اسک"مه پوشکسربازان چ خاطرات شامل ریه

یدرپ۳۱۱2بهمننوظهوراستدرسالیرانیشدهاآزاد

تدو و شیمصاحبه ناطق ساسان استکن گرفته ل نیا.

صفحهتوسطانتشاراتسورهمهربهبازار۳1۱تابدرک

تابعرضهشدک درسال. حال۳۱9۹بهمننوظهور یدر

یهاگذشتهاستبهجبههیویبهاراززندگان۳۹هتنهاک

 اعزام صفحهک.شودیمنبرد مورد21یتابتا در آن

اناستیباعراقیرانیرزمندگانایحضورونبردرودررو

بهمن دیآینوظهوربهاسارتدرموازآنپس، به. اورا

و مبصره بغداد استخبارات بازجویسپسبه تا ییبرند

ا در ناطق مجموعهیساسان ن
 است داده نشان هکداستان

یرغمعدمحضوردرجبهههایعل
ذهن تصویجنگ، به توان و ریت

 نابرادارد.یهادنلحظهیشک
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،اردوگاهیستگاهبعدیا.نندکیهاطالعاتیشودواوراتخل

سالپسازاسارت،سریک.هدراستاناالنباراستیرماد

ستیهدرلیشودوناماووبقیدامیبسرخپیصلیلهکو

ثبتو گرددیضبطماسرا بهمنو. درسالدوماسارت،

مسنوسالکرانیگرازاسینُهنفرد

بهبخش تحتکیمنتقلمیرا نندتا

صدامیتاث القائات نیر به یروهایان

یخود تقاضاکپشت و ینند

هکپسازششماه.ندینمایپناهندگ

شستشویبعث در هابچهیمغزیان

انتقالیمپک،آنانرابهماندیمامکنا

یارانرجویغاتیتبل.همتعلقبهمنافقاناستکدهندیم

نمین سستیز ضعفو اسرا یایتوانددر کجاد هاآنندو

.نندکیمیستادگیماتایهمچناندربرابرنامال

سوگوارییبرپایچگونگ الحسیمراسم نیاباعبداهلل

سوگوارهیعل داشتنیبرایالسالم، برپا )ره(، امام رحلت

بهمنیهروزهاکاستیرمضانازخاطراتکمراسمماهمبار

د و اسینوظهور شیگر را مکران امضایل از پس یدهد.

 2۴۱قطعنامه

م آغوش به سرافراز آزادگان اسالمیباالخره بازیهن

ن.یریازخاطراتتلخوشیبارولهکگردندامابایم

 پوالدیبهسخت"شبهنامیگرخویساسانناطقدراثرد

نرم روا"لبخندیبه داستانیبه دیشهیزندگیت

پردازدیمیاسداهللالجورددیس ۳۱۱۱ناثردرسالیا.

.رسدیتوسطانتشاراتسورهمهربهچاپم

 هخاطراتکازناطقاستیگریزناماثردیرکخایماهرو

تابدرسالکنیا.زادهرادربرگرفتهاستینعلویحس

ادب۳۱۱۱ سفارشدفتر بنیبه نشریات و آثار حفظ اد

یماهرو.صفحهمتشرشد۴9دفاعمقدسدریهاارزش

ساسانیساعتمباحثهوگفتوگو۳1یز،ثمرهیرکخا

پ با دلیناطق زنده کاستیرمرد سال متولد ۳۱۳1ه

ره)ینیخماستوعاشقامام چهارنوبتیدرطیو(.

رو جبهه، به خود ۴هممدتیاعزام و در۱ماه روز

یسوادیبهعلتسنباالوب.جبههحضورداشتهاست

برخینعلویحاجحس دقیزاده قابلیخاطراتاو قو

 آوردن از ناطق و نبوده ردهکیخوددارهاآناستناد

:نآمدهاستیازخاطراتحاجحسیدربخش.است

یونارتشیامکیکرهمجنونیبعدازحضوردرجزیساعت»

پ و آورد را یسربازها ناراحتکاده سربازها از چندنفر بهرد.

م جلویرسینظر رایکیدژبانیدند. پرچم بود. پرچم

رو و فریرکخایبرداشتم رفتم. چیز از زدم د؟یترسیمیاد

ماه آبمیمگر از شماسربازیهم بسیترسه؟ ما و ویجید

میا اومدینجا بجنگیمایدانجنگه. انیموصداموصدامینجا

 «م.ینککاپایمنخودولوبیومدیم؛نینکلیراذل

گویا رمردینپیایهیروحیاینبخش،

نماد ایو خاطرات اوراق شیاز پین ریر

است.



 اه یز سیقا همه چیدرآفر

 .است

نکته : نقد شماره در مجموعه 2۴این

 تیرماه یک۴۹چوکدر کهجزئیاز آنجا از منتشرشداما

.امآوردهنگاهکلیاستنکاتیرابرگزیدهودراینمتن

 نخست، نگاه ایرویطراحدر علتیجلد به مجموعه ن

یراست.طرحژنرالیتقدیستهیهامآن،شایوایتبصریجذاب

یدهندهنشانکهوار،هیسا قدرت شخصینمادِ ویا دریت

بهمخاطبیرنگیهادرجه نیهاکندکیمیادآوریناوست،

ادررأسیهکاستییتاتورهایکدرمورددیمجموعهبهنوع

 و دارند قدرتقرار سایهرم توکییهانینشهیا هزار در یه

ودتاوتروربهآنانمتصلکیماجراهایسم،سرنختمامیفاش

اهیزسیقاهمهچیدرآفر»تابکدبهنامینکنرااضافهیاست.ا

بعنیهامبزرگیهاک«است درخودنهفتهدارد، هکآنیبیرا

 نام بداند، شخصیکیخواننده یهاتیاز "قایآفر"داستان

است.

بهیسکبآمدهاست:یدرفهرست،نامچهارداستانبهترت

مرده لگد آفرزندینمها در چی، سیقاهمه ویز خط است، اه

نوک یروات. نخست داستان در »سنده به لگدهامردهکسی

نمجموعهبهعلتیجلدایرویطراح
ایتبصریجذاب شایو آن، یستهیهام
ژنرالیتقد طرح است. کهوار،هیسایر

قدرتیدهندهنشان شخصینمادِ تیا
 .ناوستیرنگیهادردرجهیو
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قصه«زندینم با را اعضایکییخواننده اعدامیجوخهیاز

آشیبعث مها، اکینا در سربازانباخشمیند. هکینداستان،

ازخانوادهاست،یدرد،ترسازمرگودوریحاصلانباشتگ

م مافوقنگاه تأکیبهمأمور نویدبسکینند. مبنیار بریسنده

 ترور ایکیتوسطفرماندهقصد به را ما افرادش، باوریاز ن

نبدلخواهدشدیبهانفجارآخرینخشمروزیهاکرساندیم

نهاک در آنهستند. منتظر همه دستیه به فرمانده تنیز،

یهازابتداکاستیزینهمانچیردوایمیداستانمیراو

بود منتظرش شایداستان پایم. زهر گفت، بتوان انِید

تیرانهیغافلگ اثر بر بکداستان، بیرار حد، شدهیشاز اثر

است.

 دوم، داستان کدر آن نام گرفتهه قرار مجموعه سرلوحه

مأمور با میاست، یشویهمراه پکم ایه مأموریشاز تین،

بریسازکپا یافراد بهقولخودشیده را«سوختهیمهره»ا

ا اما وکنیداشتهاست، سیسازکدپایبایخودِ ستمیشود.

وکیحذف ایه دریچونآفریمأمورینداستانبرایدر قا

یابهقولی)هاهدراحزابوگروهکاستیستمینظرگرفته،س

برایادهمیپ(هاکگروه هافرادیتوانبهتصفیمثالمیشود،

خطویریگاناوجیدرجریفواقفیدشریچونمجیمذهب

مجاهد سازمان انحرافی سوسالیربط منش به اشارهین سم

داشت.

یهدرفضاکیابادوداستاناولودوممجموعه،خواننده

ترویس وحشتحاه و ناگهاندریومتبعثکر داشت، قرار ها

ا درسنگر ابتدا آنبهمنطقهیرانیداستانسوم پساز یانو

یکنیرود.داستانسومماننددوربیهامیمقابلوسنگرعراق

م در ادامهیخبرنگار، در است. وشد آمد در جبهه دو یان

رایداستانهخطکاست«ینکمکرو»اینتقابلویداستان،ا

ههرگزکیسکرانه،یغافلگیانیزباپایبرد.سرانجامنیشمیپ

نیدیام او برندهیبه ایست، یماجراستو انجام، ازیکین

شاست.یتِداستانخویسندهدررواینویهاتیموفق

پا داستان در یانیاما نام رواتک»به دریسارق« ناگهان

رد.یگیقرارمیاشرافیخانهیکردنکیخالییتطالیموقع

پ به رو نحوهیروند و داستان دریش سارق قرارگرفتن

تاکیتخاصیموقع شکه به نداشته، رشتهیزیلکنون به با

مردیتحر عنوان به سارق است. درآمده تاکیر ازکه نون

بهیجامعهیکاناتکام ورود پساز نبوده، برخوردار مرفه

اشرافینیاخانه جایمه به ازسری، استفاده محو قتاموال،

ویآنمیاناترفاهکام پوشیشود. و استحمام دنیپساز

پللباسصاحب تقابلبا جانبهسالمتمیخانهدر برد.یس،

غافلیپا هوشمندیرانهیگان مینویداستان را رساندیسنده

شرقمزدهیداستانخویشگفتبرایانیبا،پایزیلکهباشک

است.

 نگارشبروز چاپیاشتباهات داستانیو مجموعه در ،

نو است الزم است. یسندهیآزاردهنده "محترم در"حتماً

نیداستانراازایچهرهناغالطراحذفویهایدیگر،اچاپ

سازد.کاشتباهاتپا

باتوجهبهآنچهکهتاکنونازایننویسندهبهچاپرسیده

انناطقبتواندجایایمدبسیارداشتکهساستوانیماست،

■ پایخودرادربخشیازادبیاتاینسرزمینمحکمکند.





 

 0314 ماه دی|چوکماهناهم ادبیات داستانی |شصت وپنجم شماره 10

 مسافری غریب و حیرانبهرام صادقی،   

 «آرایرزمعلی»



توک درد به رضا!زدیمصادقی )دکتر

براهنی(

تولد: صادقی، ،۳۱۳2ید۳۱بهرام

۳۱9۱آذر۱مرگ:

کوتاههایداستانو«ملکوت»رمانآثار:

«هایخالی،شببهتدریجسنگروقمقه»

سال طوفانی چهل،یهادههای و سی

بیرونراندنسنتویبراداریرضاخانی،چماقبجاماندهازراثیم

ازسویهاصیلجامعهفرارمغز،بدونریشه،بدونچپاندنمدرنیته،

درکفرهنگیآنوتوجهبهحافظهوبدونورودرروشدنباسنت،

تاریخیآن.یهاانیبن

اینسراسیمگیوآشفتگی فضاییبرگرفتهاز بهرامصادقیدر

دستگرفت. به ملیویهاجنبششکستدوراناو،دورانقلم

بود. ایران معاصر تاریخ اومردمی زبانیپشتوانهبا و نثر قوی

با فارسیازیکسو،وقدرتقصهنویسینوینآنازسویدیگر،

 و مردمش جمعی زندگی تا کوشید انتقادی اینینحوهدیدی

آنانرادربرابروضعیتبوجودآمده،یهاواکنشزندگیوروابطو

کند.میترس

شناسائیوترسیمرادرطولزماننیاسوییقراربود،اوازکار

بیشترمعرفییهانسلبه آیندهمنتقلکندوازسویینسلاورا

حیاتیبرههوازخودبیگانگیودرهمپریشیحاکمبراسیکند.

ایاوبهیاریخالقیتوشمنوآورییولاوآثاراورانیزدربرگرفته،

 خلق در داد،شیهاصهقکه خرج اویکاربه از همواره که کرد

.شودیمبعنواننویسندهایتواناوپیشرویاد

موشکافانه، و شکلیدقیق به بخواهیم وآثاراگر بکاویم را او

،شیهاقصهبخواهیمازراهشناختوشناسائیاجزاوترکیببندی

 با ارتباطاو نوع بهیجامعهبه ایرانوهمچنیننگرشاو آنروز

ادبیاتوهنرقصهنویسیوکارنوشتنبرسیم؛راهیجزبررسیجز

بهجزونقدتفسیریآثاراونداریم.

کوتاهوخالصهدرباباستیلقصهنویسیاوبایدبهسراغسر

یهافصل رفت. یهاجنبهکارش زبان فرماو،یهاقصهمختلف

و،یشکاکانهوظرافتطنزشناسی،تیشخص،هاقصهوشکلبندی

اویهایگذاروتاثیرپذیریهایوتاثیرهاقصهدرکلریختشناسی

کرد. اشاره مهمدرباید نویسیاو قصه کار در چیز اینمیاندو

(:کندیمجلوهترمهمهاجنبهیاالاقلازدیگرکند)یمجلوه

 شیهاقصهشخصیتشناسی -

اوبرایارائهاثردوجنبهفوقبهیهاقصهزبانشاخص -

بیشتربهسویاوخاصصادقی،یهاهیکناهمراهطنزوگوشه  را

دیدبطنی(وانتوانچخوف)نویسندهروسیتاثیرپذیریدورهایاز

.کندیمطنزچخوفبهروابطاجتماعیوحتیسیاسیمعطوف

بود:اینگونهگفته۹1بارهدرمصاحبهدردههخودصادقیدراین

حالیکه،درواردارد."چخوف"منطنزیهانوشتهگویندکهیم

معتقدم،خود چخوفمیهانوشتهطنز طنز به شباهتی هیچ

باشد.تواندینم نویسندهاماداشته اثرنخستین من روی که ای

بود."داستایوسکی"گذاشت

قصه کار در او دیگر بعدی عملاز کارگاه یک مثل نویسی

دقکندیم . موشکافانه یپروندهیقو یکاز راشیهاتیشخصهر

،زوایهدیدکاراوطوریستکهمخاطبدرلحظاتیدرکندیمدنبال

 او خود هم )قابقصه همرا و روایرا هم و را( نویسنده یعنی

بطنحوداث، در دخیلبهخودشرا دیدنیا.ابدییمشکلیبجا

بایدحاصلتاثیرپذیریاوازپلیسی پلیسیصادقیبهاطرافشرا

 ده های 21نویسی همت91و داشل آثار مثال برای میالدی،

واثارمشابهدیگردانست.هاسالپلیسینویسمشهورآن

راشیهاقصهزندوخالصفرماماچیزیکهدرآثاراوموجمی

جامعه با ادبی چالشی ابه دردکشاندیمدبیاتشناسی کار، گرائی

وشکست،یشگیربیدربیگانگی،غربتودردازخوددرداوست.

سردرگمیودستوپازدندراعماقتضادطبقاتی.درد

ودیآیمکهبهشهرییروستاایدرشهربزرگ:مهمانناخوانده

پیتالشبرایشهریکردناینروستایی، متوجهیکشهریدر

و....باتالقشهریواجتماعیزندگیخودشمیشود

مردیباچترپارهدرشهریساکتومتروکیکلهسروعافیت:

 وروابطدرونیرودیمبرایشستشوبهحمامشهروشودیمپیدا

و...رودیممردمدرفضاییکحمامزیرذرهبین

رنایابیدغدغهاندیشهوشعودرپسرفتارادبیکاراوبازبان،

ازرفتاراجتماعینشستهاستکهبرایابدباهرباربازخوانی،غبار

مردمانایندیاربرخواهدگرفتتاتکرارفاجعهودرجازدندربی

شکستوخفقاندراذهانهمگانبماندودراضطراب،درریشگی،

بهرام تا چوبک صادق و هدایت صادق از که است میراثی این

واز رضاصادقی و هوشنگگلشیری و ساعدی غالمحسین تا او

ابدآباد تا و نوردیده در عباسمعروفیونسلحاضررا براهنیو

باقیخواهدماند.

سال2سالآخرعمرصادقیدردریغودردوانزواگذشت.2

استیتیحکاخبریازاو،بیتیحکاخبری.بدوننوشتنودربی

رهانکردهاست.درهرحالایناخیرنیزهایکهداماناوراتاسال

 ■ اولینقدمآذرماهاستکهبهنامبهرامصادقیکتیبهشده!
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 درون رس از پلیسغالمحسین ساعدی و ت   

 «علیرزمآرای»



؛شاهدمرگخویشتنبود

 «احمدشاملو!»آنکهمرگازجامشگلوییترکندپیشاز

اضطرابزمانی توخالیبودناوج و خالء جرم به ستکه

هاییرایدکبکشیکهباخودتسال خودتراتعقیبکنی!

 مهرزبانتشکنجهشویوبایدبهخاطربودنتوالقائتکرد،

وجودتوالیگوشهزندانپیشانیدلترا،هولوداغترسو

اوجایننبودنوجرمبودنخویشتنرایساعدراقالببگیرد.

بازی نمایشگذاشت.درالل وهایشبه نبودن این تاوان و

تارکنشینادبیاتهاییشنامهنمابااعتراضبهایننبودنرا،

 زبان وهمچنین بوم مرزو کاوندهیهاقصهاین و ساز درهم

آگاهی درپسعدم شانیطبقاتزوایاییزندگیجمعیمردم

اگرحاال یادزندهوشکناربهرامبیضاییاجایخالیپسداد.

رادی، ادبیاتاکبر ارزشمند و قدرتمند قطب سه ترکیب

اینعمرپرازهولوحاصلنمایشیوداستانیاینملکاست،

فرار نفع به خود از کردن فرار و بودن درد ترجمان و وال

وزندگیجمعیمردمشبود. گویندساعدییمنکردنازما

 بود: صادقچوبکگفته خواندنسنگصبور از سنگ»بعد

اوهمانطورکهسنگصبوررابوداردیدبه«دهد.میصبوربو

وا وضعیتدرهم همهمانمقدار در،ییدهپاشز مردمشرا

بو ایران کنار و هرگوشه ذربیناو.دیدیمدارتر با چنان

رابومی مادریش سرزمین و خودش اکناف و اطراف گرائی

خالءکاویدیم و کمبودها پسهمه از براحتی درکه به ها

وگذاشتیمبهسهمخودشبههرکجاکهقدمیول.آمدینم

.نوشتیمکهبایدبنویسد،کردیمحس

 اطرافشییهمااو از بکر چنان،گرفتیمتفکرشرا اما

 داشتکردیمحالجیش که تخیلی و خالقیت با چنان و

واقعیتدادیمشکلش از یکواقعیتمستقل به تبدیل که

درستمثلیکجادو،.شدیمندهبهآنیولیتاکیدکنجار

جادویی.یجادو رئالیسم رایکرهپرئالیسم، رئال واقعیت

زبانشاخصخود،شکافتیم برایارائهبا یبازسازودوباره

.کردیم

 حاصل ساعدی معاصرترینیطوفانبهرحال تاریخ دوران

است!، ناامیدیازیدورانایندیار یأسو تالطم، بحران، که

یاسیسوبرخوردهایمختلفمردمیوقومی،هاشکستپس

هایایندوره،مصادفبودباموجیابتداوادبیسربرکردهبود.

تاریخیسنتومدرنیتهکهسیاسیوجدالسردرگمیشهری،



چکمهبهشیارهایترکخوردهاینکویربهزورشمشیرو

مردمیفروشدهبود.

یکخودکشیدستجمعیالزمبودتاجلویاینانحطاط

همانخورهکهروحروایتوزبانبوفکوریقاًدقگرفتهشود.

،بهحقیقتبهجانساعدیوکشاندیموبهانزواخوردیمرا

بود.هم خورهودغدغههمازینانسالنوهمساالنشافتاده

بیرون، از هم و وهمدرون زندگیجمعی داخل ازاز هم

همهتاکران،کرانداخلزندگیبومیاوودیگرهمنسالنش،

جنوبچیزدربرابرهمبود.همهجایایرانرادرنوردیدهبود.

و گلشیری به بعد و چوبک نشیبشبه و فراز پر تاریخ با

بود، خورده پیوند محمود احمد و وشمالصادقی نیما با

…باساعدیوبراهنیوبعدهابهرنگیآذربایجان

 هزارم"گویدیمخودش یک من که است این حقیقت

هاکابوس زندگی در که را اوهامی امنتوانستهامداشتهو

اضطراب،"بنویسم. اوصاف این بوده،یدرونبا او کارهای

ویبگیغر جا ازهمه دقیق شکافی کالبد و نقد با بومیت و

سو، بهتااوکس.ازهمهوازهمه لحظاتپایانیعمرشکه

حرفاشکردهطرزغریبیازبیدلوصائببههمراهمعدهورم

هادغدغهارائهیبرا،همچنانبراییافتنزبانشاخص،زدیم

 دادن نشان )دقو ویقاًخالها خالها این خور در زبانی ً

ثاراوراباآکهرئالیسمجادویییجایتا(تالشکرد.هادغدغه

گرفتنداشتباه …رئالسیمجادوییمارکزوبورخسودیگران

ونهرئالیستیکامالًشکلبهرارئالسیمایننامجادوگریباو

قابزدند!؟هاآنجادوییبهنام

 گمانم جایی در بوددرهاییینهآگلشیری گفته اما"دار

کابوسفردیاست.گاهینوشتنیکداستانشکل دادنبه

یادیبرا وبه ثبتآوردن است.حتی رفته یادمان که خوابی

کارهیوگاه همین با بتوانیم است ممکن یهاکابوسا

"دهیم.مانرانیزنشانیجمع

ساعدیاگرچهازابتداتاانتهایبرخوردکاریشالجرمتن

نویسانبههرحالازاثرگذارترینقصهیولبهسیاستهمداد.

.شودیمادبیاتاینمزروبوممحسوب

آوارگی، ادبیاتویراثموحیرانی،غربتگویی جاودانگی

لیبتاریخازشمستبریزیوشیختاریخایندیاراستکهص

الحقاناجرمبهراهمه…اشراقگرفتهتاهدایتوساعدیو

 ■ !خودکشیدهافتخاردوشبهنوعهربهپرستی
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 «نشیندپدرم در تاریکی می» نگاهی به داستان کوتاه  

 «اهللسیفروح»؛«جروموایدمن»سندهینو

 
تککهاستنیاعاشق.داردیبیغروبیعجعادتپدرم

میآیمروقتیدیلیخهاوقتیگاه.ندیبنشیکیتاردرتنهاو

خانه استکیتارخانه. چونشومیمواردصداوسریب.

بزنمهمبررامادرمخوابخواهمینم .استسبکخوابش.

رامیهالباس،یکیتاردرورومیماتاقمبهنینپاورچیپاورچ

امبرهنهیپاهااز.بخورمآبآشپزخانهبهرومیم.آورمیمدر

گذارمیماتاقبهقدم.دیآینمدرییصدا

پدرمیروافتمیبکهنماندهیزیچو در.

ژامهیپنشسته،یصندلیروآشپزخانه

سالم:»میگویم.کشدیمپیپودهیپوش

»بابا »پسرسالم.« یبخوابنمیریچرا.«

»دیگویم«بابا؟ شیجاسراما.«رمیم:

ماندیم هنوزاوببرد،خوابمنکهیاازبعدهاساعتمطمئنم.

مطالعهاتاقمدرهاوقتیلیخ.کشدیمپیپونشستههمانجا

کنمیم آمادهشبیبراراخانهداردمادرمکهشنومیم.

 .کندیم

بخوابدرودیمکهشنومیمراکوچکمبرادریصدا یصدا.

ورهاشانهوهاشهیشباکهشنومیم.شنومیمراخواهرمورود

.بردهخوابشکهدانمیم.شودیمساکتهماونکهیاتارودیم

 شبپدرمبهمادرمکهشنومیمزدنهمبهچشمکیدر

.شودیمامتشنهیفور.دهمیمادامهمطالعهبه.دیگویمریبخ

همباز.بخورمآبتاآشپزخانهبهرومیم.(خورمیمادیزآب)

پدرمبهردیبگمیپاکهنماندهیزیچ ازبرقهاوقتیلیخ.

لببهپیپ.همانجاست.آنجاستکهرودیمادمی.پردیمسرم

اما«.پسررمیم»«بابا؟یبخوابنمیریچرا.»فکردرنشسته،

رودینم .کندیمفکروکشدیمپیپوندینشیمشیجاسر.

کندیمنگرانم آورمینمدرسر. فکریزیچچهبهیعنی.

 .دمیپرسازشبارکیکند؟یم

»گفت«بابا؟یکنیمفکریچبه» .یچیه: باریک«

داریببعدساعتچند.بخوابمرفتموخداامانبهگذاشتمش

شدم بودامتشنه. آشپزخانهبهرفتم. بودشیجاسر. پیپ.

آشپزخانهازیاگوشهبهوبودنشستهشیجاسراما.دیکشیم

آب.کردمعادتیکیتاربهکهنگذشتیزیچ.بودشدهرهیخ

خوردم کردیمنگاهرهیخوبودنشستههنوز. .زدینمپلک.

»بودمدهیترس.ستینمنحضورمتوجهاصالًکردمفکر چرا.

 .«نشومنمعطل.پسررمیم:»گفت«بابا؟یبخوابنمیری

 
»گفتم ینشستجانیهمساعتهچنداالناما: شده؟یچ.

.دنجهفقط.یچیه.پسریچیه:»گفت«؟یکنیمفکریچبه

شیصدا.آمدینمآزردهنظربه.کردممتقاعدملحنش.«نیهم

بوددلنوازومیمال هستهمشهیهم. .آوردمینمدرسراما.

،یکیتاردرشب،دلدرتنهاوتکآدماستممکنچطور

یعنیاست؟دنجدیبگووندیبنشناراحتیصندلکییرو

 .کنمیمرووریزرااحتماالتتمامست؟یچهیقض

نیا.ستینانیمدرمسلماًکهپولیپا 

دانمیمرا امارود،ینمباالپاروازمانپول.

شودیمناراحتپولبابتازیوقتپدرم

کههمیسالمتیپا.زدیرینمخودشیتو

خوددارهمموردنیادراو.ستینانیمدر

ستین یاعضاازکیچیهیسالمتیپا.

باشدانیمدرتواندینمکههمخانواده باالپاروازمانپول.

بودمادرماگر.)میحالسروسالمبخواهددلتانتاامارود،ینم

.دانمینمکهمنست؟یچهیقضپس.(تختهبهبزنمگفتیم

شودینممنینگرانازمانعنیااما درشیبرادرهابهدیشا.

ای.اشینامادردوومادرشبهای.کندیمفکریمیقدیروستا

اندمردههمههاآناما.پدرشبه زهایچجورنیاماتماوتازه.

 .ردیگینمرا

ردیگینمماتم.ستیندرستاماماتم،گفتم  نظربهحتا.

نهخب،آنقدر،آرام،آنقدر.باشدکردنفکرحالدررسدینم

یباقگرفتنماتمیبراییجاکهاستآرامآنقدرفقطخرسند،

گذاردینم باشداوباحقدیشا. استیدنجیجادیشا. اما.

شودینم کندیمنگرانم. فکریزیچچهبهدمیفهمیمکاش.

کندیم نهایکندیمفکراصالًکهدمیفهمیمکاش. دیشا.

نداشتهکمکبهیازیناصالًاودیشا.دیاینبردستمازیکمک

باشد باشداوباحقدیشا. استیدنجیجادیشا. اما.

شدمینمنگرانگریددم،یفهمیماگرکمدست سرچرا.

ازراهوششوعقلداردنکندند؟ینشیم،یکیتاردرش،یجا

ستینممکننه،دهد؟یمدست شتریبسالشسهوپنجاه.

 .استزفهمیتورکیزمیقدمثلهنوزاما.ستین

.استسابقآدمهمانجهتهرازد،یبخواهراراستش

دارددوستلبوسوپهمهنوز دومقسمتاولهمهنوز.

خواندیمرامزیتا پوشدیمیسیانگلقهیهمهنوز. همهنوز.

ودهدنجاتراکشورتوانستیمدبزنیوجیکهاستمعتقد

اعضایازیکهیچسالمتیپای
میاندرتواندنمیکههمخانواده
باشد امارود،نمیباالپاروازمانپول.
 .حالیمسروسالمبخواهددلتانتا
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شدثروتمندانمنافعدستآلتروزولتتئودور همانکلبه.

.نشدههمرتریپشیپسالپنجبهنسبتتازه.استسابقآدم

استمحافلنقلگریدموضوعنیا خوبخودشان،قولبه.

مانده دروکشدیمپیپندینشیمیکیتاردرتنهاوتکاما.

زندیمزلجلوبهصافشب،کوتاهیهاساعت باحقاگر.

ندارمیحرفمناست،یدنجیجااگراوست، کهمیریگاما.

 .نباشدنطوریا

فهممینممنکهمیریگ .باشدداشتهکمکبهازیندیشا.

کند،ینماخمچرازند؟ینمیحرفچراپس

انجامیکارچراکند؟ینمهیگرخندد،ینم

گریدنشسته؟شیجاسرچرادهد؟ینم

امیعصبان ارضاءیکنجکاوخاطربهدیشا.

باشدامنشده شدهنگرانهمیکمدیشا.

یزیچ.»امیعصبانگریدحال،هربه.باشم

پسریچیه»«بابا؟شده نیااما.«یچیه.

نشومدککهامکردهجزمراعزممدفعه .امیعصبانگرید.

فکرروقتیدتاوینشستنجایاتنهاوتکچراپس»

پسردنجه»«؟یکنیم .آدیمخوشم. قدییجابهعقلم«

دهدینم همبازمنوندینشیمجاهمانبازشدکهفردا.

رمیگیمجهیسرگ شومیمنگرانهمباز. پسپاگرید.

کشمینم »امیعصبانگرید. یکنیمفکریداریچبهخب،.

مورددرکرده؟نگرانتیچجا؟نیهمینشستیگرفتچرابابا؟

پسرستمینیچیهنگران«»؟یکنیمفکریچ .خوبهحالم.

اماستم،ینیعصباندیگر«.پسربخواببرو.نیهم.دنجهنجایا

 .استمنباهنوزینگرانحس

رمیبگیجوابدیبا  استمسخرهیلیخ. منبهچرا.

زندیمرم،ینگجواباگرکهدارمیامسخرهحسد؟یگوینم

سرمبه »کشمیمرونیبماستازرامو. فکریچبهپس.

زیچ.یچهمهبهکالً.پسریچیه»«شده؟یچبابا؟یکنیم

خلوتابانیخ.استدیروقت.رمیگینمیجواب.«ستینیخاص

استکیتارخانهو یروازورومیمباالآرامآرامراهاپله.

بازرادرواندازمیمدیکل.پرمیمکنندیمژیژغیغکهییهاآن

دررامیهالباس.شومیماتاقمواردنیپاورچنیپاورچوکنمیم

امتشنهکهافتدیمادمیوآورمیم آشپزخانهبهپابرهنه.

رومیم پدرمکهدانمیمآشپزخانه،بهدنیرسازشیپ.

آنجاست نمیبیمرااشقوزکردهکلیهقیعمیکیتار. یرو.

انیمپشیپزانو،برشیهاآرنجنشسته،یصندلهمان

منحضورازییگودوخته،جلوبهرااشرهیخنگاهها،دندان

نشدورودممتوجه.استخبریب ستمیایمدرگاهیتوساکت.

ازپرشبامااست،وآرامساکتزیچهمه.کنمیمنگاهشو

 .استزیریصداها

صداهامتوجهرفتهرفتهکهامستادهیامیجاسرحرکتیب

دوریصداخچال،ییرودارشماطهساعتکیتکیت.شومیم

گذردیمورترآنبلوکنیچندکهیلیاتومب فشفش.

فرودواوج.خورندیمتکانمینسباابانیخدرکهییکاغذها

آهستهتنفسمثلصداها،وارزمزمه نوازدلیبیغرطرزبه.

است آوردیمخودبهمرامیگلویخشک. پرمیمزیتوتند.

آشپزخانهیتو »میگویم. .«باباسالم:

»دیگویم پسرسالم: وآهستهشیصدا.«

نهکندیمعوضراحالتشنه.استاواریرو

رانگاهشمحل آبریشگردمیمچههر.

کنمینمدایپرا ازکهینورمحویهیسا.

رااتاقافتد،یمپنجرهیتوابانیخچراغ

دهدیمجلوهترکیتار یسوبهرادستم.

.کنمیمروشنراچراغ.کنمیمدرازاتاقوسطکوتاهیرشته

هاگرفتهبرقمثلپرد،یمجاازیناگهانیلرزشبا :دمیپرس.

»دیگویم«بابا؟شدهیچ» یچیه: «.آدینمخوشمنوراز.

از.یچیه:»دیگومی«ه؟یچهیقضشه؟چهنورمگه:»میگومی

 .کنمیمخاموشراچراغ«.آدینمخوشمنور

خورمیمآبآرامآرام  سختدینباکهمیگویمخودمبه.

؟یبخوابنمیریچرا.»اورمیبدرراهیقضیتووتهدیبا.گرفت

نوربه.خوبه:»دیگومی«؟ینیشیمیکیتارتوروقتیدتاچرا

ندارمعادت .نبودیخبرنورازاروپاتوبودمکهبچه. جا«

خورمیم .کنمیمحبسنهیسدررانفسمسرخوش،وشاد.

فهممیمکهکنمیمفکرواشیواشی دراشیبچگیهاقصه.

نمیبیمراپهنیچوبیرهایتبایاخانهیم.دیآیمادمیشیاتر

استبارپشتکهراپدربزرگمو استروقتید. هایمشتر.

زندیمچرتاوواندرفته راگرگرفتهیهازغالیهیال.

کیتاراتاقیزودنیهمبه.آتشتلیهارگهنیآخرنم،یبیم

درکهنمیبیمیکوچکپسر.شودیمهمترکیتارداردوشده

وشدهخمزمیهازیاتودهیروبزرگ،ینهیشومطرفکی

یهاشعلهفیضعیهابازماندهبهشدهدوختهدرخشانشنگاه

 .مرده

استمنپدرپسر،نیا  کهیالحظهچندآنلذت.

خاطرمبهکردم،نگاهشوستادمیادرگاهیتوحرفیب

یکیتارتویعنیست؟ینیامسالهچیهیگیمیعنی.»دیآیم

اوجیجلوتوانمنمی«بابا؟هانآد،یمخوشتچونینیشیم

:دیگویم.رمیبگیخوشحالیروازیادیفربهرامیصداگرفتن

معلومه» راوانمیل.«کنهینمکارفکرمباشه،روشنکهچراغ.

کهامایستادهجایمسرحرکتبی
.شوممیصداهامتوجهرفتهرفته
رویدارشماطهساعتتیکتیک

کهاتومبیلیدورصداییخچال،
 .گذردمیورترآنبلوکچندین
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بروماتاقمبهتاگردمیبرموگذارمیم »میگویم. ریبخشب:

بابا »دیگویم.« .ریبخشب: دیآیمادمیبعد« .گردمیبرم.

»پرسمیم بابا؟یکنیمفکریچبه: ازییگوصدایش«

دیآیمدوراریبسیافاصله آهسته.استمیمالوآرامهمباز.

یاتیح مترجم: محمد«.ستینیخاصزیچ.یچیه:»دیگویم

 

 «ندینش یم یکیپدرم در تار»به داستان  ینگاه

لیآور۹درهکاستییایکآمریاسندهینودمنیوا جروم

.درگذشت۳۴۴۱تبرکا9درومتولد۳۴۳۱

منهتنمنطقهدرراخودینوجوانوکیودکدورانجروم

یایدنیدیلکاتکنوهاتجربههکگذراندیحالدرکریوین

دریزندگ.کردیمیگردآورحساسشروحبارااشیسندگینو

آنبررااو،کوریوینتجارتیایدنریعذرناپذوخشنطیشرا

رااشیسندگینوتجربهنیاولیسالگ۳9سندرتاداشت

ندکخلق یمتعددوتاهکیهاداستانرمان،برعالوهدمنیوا.

رااوجسوروکبایبچهرههکنمودمنتشررکریوینمجلهدر

ساختانینماعصرانشهمیبرا حیترجهکیاسندهینو.

خدمتدریاثرتاباشدافتهیمالکیادباثریکخالقدادیم

.هودیجامعه



 شروع داستان

 با حاضر داستان وبیعجعادتپدرم»یجملهشروع

داردیبیغر یکیتاردرتنهاوتککهاستنیاعاشق.

یکشروعخوببهحسابآورد.شروعیتوانیمرا«.ندیبنش

کههمباابهامهمراهاستوهمازهمانابتدایداستانسعی

موضوعداستاندارد. با درکششمخاطبودرگیرکردناو

 کوتاه داستان مستوان لحاظ همین تاریکی»به در پدرم

باشروعخوببهحسابیهاداستانیجملهازرا«ندینشیم

آورد.کاریکهخیلیازنویسندگانازانجامدرستآنعاجز

بخصوصنویسندگانفارسیزبانکهشایدبهخاطر هستند.

شایدعدمینهیشیپ یا و ایرانباشد در داستانکوتاه کوتاه

حضورمنتقدینریزبین!



 شکشمک

 از شخصیتکشمکمنظور اخالقی یا ذهنی درگیری ش،

مغایرکداستاناست یا نشده آرزوهایبرآورده امیالیا از ه

داستانناشیمی در تاریکی»شود. پسر«ندینشیمپدرمدر

آشپزخانهیگوشهدرگیرحالتخاصروحیپدریاستکه

 خلوت و برگزیده خود برای دنجی انکهکندیمکنج بدون

حرفیبزندیاچیزیبگوید.سوالیکهپسرراتامرزعصبانیت

.بردیمونگرانیپیش

«.داردیبیغروبیعجعادتپدرم»

مادرمخوابخواهمینمچونشومیمواردصداوسریب»

«.بزنمهمبررا

همانجاهنوزاوببرد،خوابمنکهیاازبعدهاساعتمطمئنم»

«.کشدیمپیپونشسته

«.خورمیمادیزآب»

جدالخورد،کشمکشدیگریکهدرداستانبهچشممی

وکشمکشبینشخصیتپسروپدراست.جدالیکهبایک

رسدمیبحثبرانگیزپدربهاوجخودیجمله .پسریچیه»:

.«ستینیخاصزیچ.یچهمهبهکالً

ودرعینحالبههیچچیز.کندمیپدربههمهچیزفکر

یادپدریکههیچدلخوشیوچیزارشمندیدرزندگینمی

ودرعینحالبالحنیآراموبدونحالتخاصیجمالتشرا

حاکیازنوعییاسآغشتهباپوچیاستکهدرکندمیبیان

ذهنیوفکریانساننسلحاضررسوبکردهاستوهایالیه

تفاوت بی باعث نوعی اتفاقاتبه و اطراف به انسان شدن

بیتفاوتیوخونسردیکهبیاختیار پیرامونگردیدهاست.

.کندمیآلبرکامورابهذهنمتبادر«بیگانه»رمان

 

 طرح

یازمباحثپیچیدهواساسیدرداستانکمبحثطرحی
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خواهدعلتگیردومیاست.خوانندهحوادثداستانراپیمی

رابداند.هاآنوقوع

این باید را حاضر داستان پسریطرح که کرد بیان گونه

کهازهمهچیزشودیمدرگیرمشکلانزواودمسردیپدری

آشپزخانه دنج! کنج در که هیچی به و کشیده دست دنیا

یافتهاست،پناهبردهاست.اشخانه
 

 فضاسازی داستان

باتوجهبهفرصتکوتاهداستانحاضرکهتالشیکوتاهو

گذرابودهاست،نویسندهکارچشمگیریانجامندادهاست.اما

آنچشمپوشید:هایصحنهازبرخیتواننمی

استکیتارخانه» چونشومیمواردصداوسریب.

بزنمهمبررامادرمخوابخواهمینم .استسبکخوابش.

رامیهالباس،یکیتاردرورومیماتاقمبهنینپاورچیپاورچ

امبرهنهیپاهااز.بخورمآبآشپزخانهبهرومیم.آورمیمدر

کهنماندهیزیچوگذارمیماتاقبهقدم.دیآینمدرییصدا

پدرمیروافتمیب ژامهیپنشسته،یصندلیروآشپزخانهدر.

«.کشدیمپیپودهیپوش

صداهامتوجهرفتهرفتهکهامستادهیامیجاسرحرکتیب»

دوریصداخچال،ییرودارشماطهساعتکیتکیت.شومیم

گذردیمورترآنبلوکنیچندکهیلیاتومب فشفش.

فرودواوج.خورندیمتکانمینسباابانیخدرکهییکاغذها

آهستهتنفسمثلصداها،وارزمزمه دلنوازیبیغرطرزبه.

است آوردیمخودبهمرامیگلویخشک. پرمیمزیتوتند.

«.آشپزخانهیتو

 که ایراداتی مشخصتوانمیاز گرفت حاضر داستان بر

اشاراتیاز با چند هر مکانداستاناستکه نبودنزمانو

بهتوانمیهاآنکهباپیگیریشویممیسوینویسندهمواجه

زماناتفاقافتادنآنپیبرد:

.نبودیخبرنورازپااروتوبودمکهبچه

قهیهمهنوز.خواندیمرامزیتادومقسمتاولهمهنوز

.پوشدیمیسیانگل

راکشورتوانستیمدبزنیوجیکهاستمعتقدهمهنوز

.شدثروتمندانمنافعدستآلتروزولتتئودورودهدنجات

.کاهدمیکهازروانیوگیراییداستان

 
 

 دیالوگو  پردازی شخصیت

 است انسانی ساده، تعریفی در خواستکشخصیت با ه

 به پا مییصحنهنویسنده داستان و موردنشکگذارد های

انجاممی را نویسنده نظر از سرانجام داستانیصحنهدهدو

پردازیبهخصوصدرداستانحاضرشخصیت رود.بیرونمی

درموردشخصیتاصلیداستانبهخوبیانجامگرفتهاست.

وپسریکهبردمیشخصیتپدریکهبهکنجآشپزخانهپناه

درصدداستتابهمشکلخاصپدرشپیببرد.پدریکهبا

 زندگی،هاسالگذشت در بزرگ ای حادثه بروز علیرغم و

ورکیزمیقدمثلهنوزاما.ستینشتریبسالشسهوپنجاه»

همهنوز.استسابقآدمهمانجهتهراز»«.استزفهمیت

دارددوستلبوسوپ رامزیتادومقسمتاولهمهنوز.

خواندیم پوشدیمیسیانگلقهیهمهنوز. معتقدهمهنوز.

تئودورودهدنجاتراکشورتوانستیمدبزنیوجیکهاست

شدثروتمندانمنافعدستآلتروزولت آدمهمانکلبه.

«.نشدههمرتریپشیپسالپنجبهنسبتتازه.استسابق

 که کرد تاکید نکته این بر باید بریهیتکالبته داستان

جهتبیاننکاتیخاصبودهاستکهگاهگاهییهاحلقهایجاد

.نویسندهباتاکیدبرخوردیمودرجایجایداستانبهچشم

پسرورسیدنبهآشپزخانهودیدننکاتیمانندتشنگیدائمی

پدردرشرایطخاصخودش،سعیدرپررنگکردنآندارد.


 زاویه دید

 است منظری دید یاکزاویه و راوی ـ نویسنده ه

نگرند.اینهاازطریقآنبهداستانوحوادثآنمیشخصیت

به ساحتمنظر، و ساحتچشم ساحتدارد: دو عمده طور

ر،کآوردوساحتفرابهبارمی یانظرر.ساحتچشمنگاهکف

 و داستانیوجههایدئولوژی در را. تاریکی»نظر در پدرم

اززاویهدیداولشخصاستفادهشدهاست.«ندینشیم

شمار اوجداستانبه نوعینقطه به باید پایانداستانرا

 در که است اوجی تکرار که پایانی داستانیهاانهیمآورد.

.افتدیماتفاق

.پسریچیه»«شده؟یچبابا؟یکنیمفکریچبهپس»

.«ستینیخاصزیچ.یچهمهبهکالً

 ■ «.ستینیخاصزیچ.یچیه»
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 (0) جهانی ادبیات داستانی  تاریخچه  

«مریمایلخان»
 

ادبیات شرق باستان

دهندکهدرترینادبیاتجهانرابهمردمینسبتمیکهن

کرانه بارور بودند.نواحی ساکن فرات و دجله و نیل های

آشوریمصری ها، ایرانیبابلیها، و ادبیاتها در همه ها،

هایقدیمسهمیارزندهدارند.زمان

 

 ادبیات مصری

ترینتمدنجهاناست،ایکهناینتمدنکهبهباورعده

ایپیشرفتهقرارداشت.ازپیشازمیالددرمرحلهسال2111

باستانیافته برهای چنین کهن،میشناسی مصریان که آید

سازی،نقاشی،ریاضیات،مذهب،حکومتومعماری،مجسمه

ایازپیشرفترساندهبودند.بیشترهنرنویسندگیرابهمرتبه

نمونه چند اما بینرفته از مصری باآثار ی

 از هاآنارزش اهرام، مقابر، وهاستوندر

نوشته است.پاپیروس مانده جای به ها

گیریمصریانباستانآثارادبیخودرابابهره

دموتی و هیراتیک هیروگلیف، خط سه از

کرده ازحفظ مانده جای به ادبی آثار اند.

 را مستقلتوانیممصریان گروه پنج به

تقسیمکرد:

مجموعه - حکمی: ادبیات از روشنیهاشهیاندای

 یزندگی.بینانهدرباره

هاآنهاواورادکهدرهمگیادبیاتمذهبی:نیایش -

 سودایجاودانگیمشهوداست.

برادران - و خواهران عشق پیرامون عاشقانه: اشعار

 )اینازدواجمیانمصریانمرسومبود.(

موضوع - با بهجایمانده یکقطعه حماسی: اشعار

 ها.پیروزیرامسسدومبرهیتی

مصریاننخستینقصههاقصه - برای: را هایعامیانه

 یادگار به همچوناندگذاشتهما وداستان؛ ارواح های

ها.بههایپرماجراوعاشقانهوفابلهایجادووداستانافسانه

 کنیم:هااشارهمیچندنمونهازاینقصه

 

  کهنق۱111برادر )حکایت دو ترینداستان.م(:

 ایاستازجادواینقصهآمیزه"همسرفوطیفار"درمضمون





کینه و تناسخ و برای جفاکار زن دو شانشوهرانجویی.

آورند؛اما،سرانجامبهسزایکارخویشبهبارمیبدبختی

 شوند.رسندوشوهرانکامیابمیمی

 

  کهق1211شکسته )ملوان کشتی ملوانی .م(:

بازمانده طوفانتنها کشتی یک جزیرهی به است، یزده

کند.رسد.ماریسخنگوزندگیاوراپیشگوییمیمیهانعمت

می درستدر مار شگفتپیشگویی هدایایی با ملوان و آید

 گردد.انگیزبهدرباربازمی

 

  ازق۳۱11ستنا )داستان حکایت قصه این .م(:

دانش داردکه جادویی کتابی گوریسرقت از را آن آموزی

شودوکتابرابازدزدد،بعدپشیمانمیمی

 پردازد.گرداندوبهجبرانگناهمیمی

 

 ادبیات آشوری و بابلی

 به مربوط بابلی و قبایلادبیاتآشوری

عیالمی، اکدی، سومری، چون: گوناگونی

می کاسی و حدودکلدانی اقوام این باشد.

کرانهسال1111 در میالد از هایقبل

اند.زیستهحاصلخیزمیاندوروددجلهوفراتمی

یهفتمیسدهبابلیمیانه-یطالییادبیاتآشوریدوره

بزرگبودودانشپروری"پالآشوربانی"پیشازمیالدبود.

هاییبهخطمیخیایعظیمبهصورتخشتنوشتهکتابخانه

یآثارادبیکهنیهمهبنیاننهادهبودکهامروزهسرچشمه

می شمار به ناحیه گزارشآن شامل کتابخانه، این ورود. ها

هایعامیانهوتاریخاسنادرسمی،اساطیر،اوراد،آوازها،افسانه

کهدستکمی بود باقینبردها یکاینآثار هر از کنمونه

ماندهاست.

مشهورتریننوشته آندورانهایبهیکیاز از جایمانده

گمش ی گیل حماسه را آن بسیاری که نیتربزرگاست

دانند.متناینحماسهشاملبابلیکهنمی-یآشورینوشته

یآشوربیتبودکهدردوازدهلوحبزرگدرکتابخانه۱۹21

تیب۳211درنینواقرارداشت.امروزنزدیکبهتنهابنیپال

لوحسالمیا۱1111برحدودازآنبهصورتکاملیاناقص

شکستهبازماندهاستکهبرخیبهسومری،برخیبهبابلیو

شناسیچنینهایباستانازیافته
کهن،میبر مصریان که آید

نقاشی، سازی، مجسمه معماری،
هنر حکومتو مذهب، ریاضیات،

 به را ازمرتبهنویسندگی ای
 پیشرفترساندهبودند.
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است. اکدی به نیز شرحنامهپهلوانبرخی گیلگمش، ی

فناناپذیریهایروزیپ فرزند خدا، نیمه است قهرمانی کاهن

ایبهنامنینسون،ازشهراوروک:الهه

هایمردماوروکبرایرهاییازستمگری

گیلگمش،قهرمانِجوانومتکبر،دستیاری

الهه سوی میبه دراز آرورو آرورو،ی کنند.

 یاری به را انکیدومیهاآنانکیدو فرستد.

جانورخویکهکنایهازموجودیتوانمندولی

انسانابتداییاست.گیلگمشوانکیدوپسازپیکاریسخت،

(.وسفریرا1و۳یهالوحهشوند)بهیارانیوفادارتبدیلمی

کنندبرایرویاروییباخومبَبَه)یکیازایزدانطبیعیآغازمی

بهاعتقادمردمعیالم(.خومبَبَه،نگهبانجنگلسدراست.در

کند.خومبَبَهجنگلارنینا)تجسمالههایشتار(زندگیمیاین

،9یلوحه(.2تا۱یهالوحهخورد)ازدوپهلوانشکستمی

اماگیلگمشازدلدادگیایشتاربهگیلگمشحکایتمی کند.

شودوگاونریراند.ایشتارخشمگینمیایشتارراازخودمی

.گاوتوسطگیلگمشفرستدرابرایازبینبردنگیلگمشمی

،انکیدودچار۱تا1یهالوحهآید.دروانکیدوازپایدرمی

میبیماریسختیمی و ازشود گیلگمشبرایگریز و میرد

می پیشتیم اوتنه جستجوی به مشابه، اوتنهسرنوشتی رود.

او است. یافته مرگرا از گریز راه انسانیاستکه پیشتیم

به را عجیبی گیاه آنگیلگمشمینشانی خوردن که دهد

بهمحضیافتنآنگیاه،جوانیمی بخشدودرتهدریاست...

می گیلگمش دستان از را گیاه میماری و دررباید بلعد.

آن دیداریداردکهدر روحانکیدو گیلگمشبا آخرینلوح،

کند.انکیدوویراازسرنوشتماللانگیزمردگانآگاهمی

کندبهارزشتمثیلیداردواشارهمییگیلگمشمنظومه

به دستیابی و زندگی معنای یافتن برای انسان جستجوی

جاودانگی.

بابلی:-ازدیگرآثاربهجایماندهازادبیاتآشوری

)تاریخنامعلوم(:رشتهاشعاریدروصفی تیامَت افسانه

آپسونخستینمادرجهان(،و)امتیتیآفرینشجهان،درباره

نخستینپدرجهان(کهبایکدیگرنخستینسلسلهازخدایان)

بیانجنگ به اینافسانه تشکیلدادند. میانرا هایمتعدد

پردازد.خدایانمی

افسانهق۳211)حدودآداپا و باد جنوب ایعامیانه.م(:

درباره حالخشم، بادجنوبرایهابالیماهیگیریکهدر

شکند.می



 ادبیات هند

 حدود دستهق1111در شمال.م، از آریایی اقوام از ای

ازاحوالایشانورشیغرببههند بردند.

حمله از قبل تا .م(ق2۳1)وشیداری

ت؛اماپیداستاطالعچندانیدردستنیس

بسیار تمدنی تاریخ، پیشاز ادوار در که

فلسفه اخالقو مذهبو و یکهنداشته

یواالییازپیشرفترسیدهبهمرحلههاآن

 )بوده. 29۱بودا آیینپرستشق۹۱۱تا اعتقاداتو در .م(

بعدهادگرگونیهاآن او تعالیم و آورد پدید عمیقی های

هانشد.دیناصلیج2یکیازاساس

شود:تاریخادبیاتهندبهدودورهتقسیممی

)دوره - ۳211یودایی ایندوره111تا آثار ق.م(

 غالباًاشعارمذهبیوغناییاست.

ق.متاامروز(آثارایندوره111یسنسکریت)دوره -

هایها،قصهشاملاشعارحماسیوغناییومواعظ،نمایشنامه

 عاشقانهوفلسفهاست.هایجنوپری،داستان

 

 آثار مذهبی هندی:

 :شعر

ریگودا:نیایشخدایان

هاسامودا:کتابآهنگ

هایجورودا:کتابنیایش

اَثروودا:کتابجادو

 :نثر

برهماناها:تفاسیرسرودهایوداهاومراسممذهبی

اوپانیشادها:مجموعهرساالتیدربابآیینبرهمن

می خشمگین گاوایشتار و شود
نریرابرایازبینبردنگیلگمش

توسطگیلگمشومی گاو فرستد.
 آید.انکیدوازپایدرمی
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ونامفهومازاحکامدینیسوتراها:سخنانبسیارکوتاه



 آثار غیر مذهبی هندی:

 هایحماسی:منظومه 

یحماسیجهانشاملحدودمهابهاراتا:بلندترینمنظومه

منظومه،نبردنیایرزمیکتاب.هسته۳۱بیتدر111/111

میانخیروشراست.

منظومه حدودرامایانا: بیتدرهفتکتاب.111/۴9ایبا

)اینمنظومهمربوطبهزندگی وراما ویشنو( مظاهر یکیاز

همسرشسیتا.

 ها: قصه

و قریحه خوش بسیار گویی قصه در باستان هندیان

ایکهدرهایعامیانه.منشاءبسیاریازقصهاندبودهبااستعداد

 گوناگون اشکال به قصهافتهیشارانتجهان هایهندیاست.،

قصهمهم این نگاشتهترین آموزش جهت به بیشتر که ها

اند:شده

داستان221مجموعهایازها:  تکه جا

زندگیاو. و والدتبودا تخیلیمربوطبه

داستان از قصهبسیار و فابل هایها

یپندآموزاست.عامیانه



شاهزادگان.یا پنج کتاب: پنچه تنتره آموزشی کتاب

قصه همه حکیمیقالببیانشدهکیدرها آموزشیبرااند:

شاهزاده حکایتشش جوان میی نقل را اینهایی کند.

میداستان نقل حیوانات زبان از ازها بسیاری منبع و شود

هایمیانهبهخصوصرومیاییاست.هایسدهقصه



شاملمجموعهکتاب پندهای نیکو: ایتوپادشایه ای

 و کتاب ۹۱چهار که تا12حکایت پنچههاآناز تنترهاز

قصه به نسبت مجموعه این حکایات است. شده هایگرفته

است.مغزترتر،پرکهن

ازمجموعهی طوطی: هفتاد قصه ایشوکاساپتاتی  ای

هایپریانقصه

 

 ادبیات چین

سده تا چین تاریخ از دسق۱ی در معتبری سند ت.م

.م(ق911حدود)"تانگ"نیست.بعدازآنهمتاآغازدودمان

حاکیازوجودهرجومرجوتاختوتازهاعمدتاًتاریخچین

ونبردهایکوچکاست.

آئین از آئین سه با چین باستانی ادبیات هایبیشتر

بودا.چهارگانه و تائو کنفسیوس، دارد: بستگی کشور آن ی

چی در بعدها مسیحیت حاضر،آئین حال در کرد. رخنه ن

تاریخی، متونفلسفی، چینباستان، از متونبهجایمانده

باشد.میهانامهشعر،رساالتولغت

تنهااثررواییبهجایماندهازچینباستانکتابیاستاز

تزو" "چوانگ حاوی مفصلی کتاب مولف وهاافسانه،

یهاتیحکا که رفتهیهاقسمتبسیار بین از آن از زیادی

قرار حمله مورد را کنفسیوس آیین کتاب این ویدر است.

تائوئیسمدفاعمیمی از سبکنگارشویبسیاردهدو کند.

گیراوطنزاوزیرکانهاست.

 باستان چین از مانده جای به منثور اثر دیگر

نگارشی هند سفرنامه اینسفرنامهفاهسی یناستبه .

 بعدگزارشسفر و هند تا قلبچین از است راوی زمینی

امااطالعاتیکه نثرویموجزودشواراست. سیالنوجاوه.

یهندوچیندهدبرایپژوهندگاندربارهمی

باستانوآیینبودابسیارارزندهاست.

 سایرمتون،فلسفی،شعروتاریخی

 باشند.می



 ادبیات عبری

قیقتبامذهبآمیختهتمامیادبیاتباستانیعبریدرح

یکتابمقدسوتلمود(دربارهها)آناست.دواثربزرگادبی

کند.ماهیتپروردگاروقوانینالهیواحکامصحبتمی

مذهب ادبیاتعبریکهنهرچندبهطورگریزناپذیریبا

نوشته انواع شامل است، همدرآمیخته سرود،ها تاریخ، چون

نمایش،زندگینامه،رساله،داستانهایعامیانه،داستانافسانه

شود.کوتاهوبسیاریانوعدیگرمی

 کتاب مقدس:

بخشمیکتاب عهدمقدسشاملسه قدیم، عهد باشد:

جدیدوآپوکریف



 عهد قدیم 

ترینبخشکتابمقدساستومشتملقدیم،کهنعهد

هایدیگریهودیان.عهدقدیمازع(ونوشته)یموسبرشریعت

تقسیم بخش شش به که شده تشکیل کتاب نه و سی

شوند:می

کتاب داستانتواریخایام، اشعارغنایی، هایهایپیامبران،

ها.نمایشی،ادبیاتحِکَمیوقصه

سه ادبیاتباستانیچینبا بیشتر
آئین از چهارگانهآئین آنهای ی

کنفسیوس، دارد: بستگی کشور
 تائووبودا.
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 هایمتعددیتواریخایام(،خودبهبخشاول)بخش

می افسانهتقسیم شامل که اسطورهشود و مذهبی،ها های

هایخروجاسرائیلیانازمصر،آدابمربوطبهعبادت،داستان

مشهوربنیاسرائیلو...است.

 هایپیامبرانوکتاببخشدوم،به

اینکتاب دارد. ایشاناشاره هامشیونظرگاه

شامل:عاموس،هوشع،اشعیاء،حَبَقّوق،ارمیاء،

.باشدیممراثیوحزقیال

 درمجموعه غنایی اشعار بزرگ ی

کتاب قدیم، جُنگیشامل"مزامیر"عهد مزامیر ۳21است.

 حدود در استکه اق۳21سرود است. تالیفشده شعار.م

مزامیرازلحاظلحنومحتواوسبکبسیارمتنوعاست.

 باآنکهدرفلسطینتئاتریوجودنداشته،بااینحال

 دونمونهازآثارنمایشیباقیماندهاست:

ایفلسفیوشعرگونه،تحتتاثیرنامهنمایشکتاب ایوب:

تراژدییونانیاستکهبهداستانایوبپیامبروبالیاینازل

برویاشارهدارد.شده

شاملاشعارعاشقانهوهای سلیمان: غزل یاها  غزل غزل

جشن در خواندن منظور به و نمایشی عروسینیمه های

یاشعارسلیماناستوعشقیکهسرودهشدهاست.سراینده

ازآنسخنرفته،معنویاست.

 کتاب امثال ادبیاتحِکَمیکتاب جامعهو از را

 شمرند.عبریمی

 هرهاهقص که قدیمآمده عهد چندینداستاندر :

 باشند:ایمیکدامدارایهدفیاپیامویژه

روت )کتاب  حاوی۱21حدود کوتاهی داستان ق.م(:

اعتراضزیرکانهبهتحریمازدواجدرمیاناعضایخانوادهاست

کند.اشحکایتمیوازعشقروتبهنامادری

) ونسیکتاب  خدا،112حدود مامورق.م(: را یونس

کندکهبهنینوارفتهوتبلیغخودرابهانجامرساند.یونسمی

بعدپشیمانمیسربازمی بهزندواما شودورسالتخودرا

رساند.ووقتیبرایدومینبارازفرمانخداسرپیچیانجاممی

شود!کند،بهمدتسهروزدرشکمماهیحبسمیمی

) الیدانکتاب  اساس۳21حدود بر داستان این ق.م(:

خاللافسانه در یهودیان هدفتشویق با و یاسارتدانیال

پایان آینده پیشگویی با و یافته تالیف مکابیون با جنگ

.ابدییم

) استرکتاب  عهدق۳21حدود کتاب متاخرترین .م(:

ضعیف اخالقی نظر از و آنعتیق کتابترین هدف هاست.

یزمینهتهیه یهودیاناست."امیفور"ایتاریخیبرایعید

داستانرنگخونریزیوکینهجوییدارداماگیراوهنرمندانه

نوشتهشدهاست.

 عهد جدید 

زندگینامه چهار شامل جدید یعهد

اناجیلاربعه(،اعمالرسوالن،)حیمسعیسی

ورساله1۳ دینی موضوعات به مربوط

کتاب11ییوحناستکهرویهممکاشفه

برمی در همهرا کتابگیرد. این بینی ها

اند.میالدینوشتهشده۳12تا۹1هایسال

 انجیلهالیانج متی، انجیل مرقس، انجیل و: لوقا

انجیلیوحنا.

 نوشته رسوالن: اعمال سومینکتاب مولف لوقا ی

ایاستازگسترشانجیلاست.اینکتابروایتتاریخیزنده

 آیینمسیحیتدرآسیایصغیر،جزایرمدیترانه،یونانوروم.

 

 آپوکریف 

کتاب ملحقات عنوان قدیمآپوکریف، و جدید عهد های

چهار اینمجموعهشامل: دواست. پنجقصه، کتابتاریخی،

کتاب یک و اقوال کتاب یک رساله، یک حکمت، کتاب

دعاست.

 :قصه های آپوکریف 

) تیهودی یهودی۳21حدود زنِ تخیلی داستان ق.م(:

بخت افراد اسیر میپارساییکه النصر او راظاهراًشود. خود

هوس میتسلیم نشان فرمانده بههای را او اطمینان و دهد

جلبمی موفقمیخود و هنگامکند به ویرا سر که شود

خوابازبدنشجداکند.یهودیتقهرمانمحبوبیهودیانبه

میانه دختردر سارا با راه ی
زده جن رویهودی روبه ای

اومی شوندکهجنهفتشوهر
 رادرروزعروسیکشتهاست.
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می وشمار اشعار از بسیاری مضمون او سرگذشت و رود

 هاگردیدهاست.نقاشی

) خیمشاشوشنا و  و۳۱1حدود کوتاه داستان ق.م(:

وپاکدامنیکهدوتناز زنزیبا دلنشینیمربوطبهشوشنا

آیند.مشایخکهبهمشایختبهکارقومدرصددفریبویبرمی

فایده شوشنا سرسختی سبب فسقبرندینمای به را او ،

می میمحکوم مرگ به محکوم ابتدا شوشنا اماکنند. شود

برد.دوبهکذبشهادتمشایخپیمیدانیالبااستنطاقازهر

می محکوم مرگ به را مشایخ و تبرئه را اینشوشنا کند.

 داستانازاقتصادلفظوحالتتعلیقوانتظاربرخورداراست.

یهودیمومن) تیطوب از اینداستان در تاریخنامعلوم(:

رود.ایبهنامطوبیتوپسرشطوبیاسسخنمیتبعیدشده

ازدستداده،طوبیاسراطوبیتکهبی ناییوداراییخودرا

نقرهفرستدیمبهسرزمینماد کهدرآنسرزمینتا هاییرا

داردبازگرداند.درطولسفر،رافائیلِفرشتهدرهیاتهموطن

یراهکند.درمیانهشودواوراراهنماییمیطوبیاسظاهرمی

زده جن یهودی دختر سارا میبا رو روبه جنشای که وند

به طوبیاس است. کشته عروسی روز در را او شوهر هفت

کندوبااوازدواجراهنماییرافائیلجنراازبدنسارادورمی

کند.رافائیلپسازبازگرداندنساراوطوبیاسهویتخودمی

می آشکار شخصیترا و تشویقکند را داستان دیگر های

 هایشستایشنمایند.کندتاخداوندرابهپاسنیکیمی

  کتاب ،حکمت سلیمان وحکمت یسوع دو

 .باشندیمحِکَمیعهدجدید-هایادبیکتاب

 

 تلمود 

ایمدونقوانینشرعیومدنییهوداست.تلمودمجموعه

:باشدیمتلمودشاملچهاربخش

مشنا:تعالیمربانیونیهود

گمارا:تفسیرمشنا

هالخا:احکاموشعائر

 افسانهقصههگادا: و لطائف امثال، تاثیرها، کتاب این ها.

هایمیانهداشتهاست.بسیاریبررمانجدیداروپاوسده

زمینهبه در مقدس کتاب عظیم تاثیر کلی، هایطور

سبک،گستره مذهب، فلسفه، جمله از اروپایی، ادبیات ی

می دیده بیان و ادبیموضوع نقد در مثال، عنوان به شود.

میانگلی بسیاریرا کتابسآثار از الهام با که برد تواننام

یافته تالیف میمقدس مایهاند. مقدس کتاب گفت یتوان

رود؛وچونوحدتودوامادبیاتوتمدنانگلیسبهشمارمی

پرتواینکتابآسمانیسراسردورانادبوفرهنگانگلیسرا

آنبهتریندرخشانمی آشنایینزدیکبا شناختسازد، راه

■ ادبیاتانگلیسیاست.

باکنرتراویک-منبع:تاریخادبیاتجهان

گردآوریوتنظیم:مریمایلخان
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 (0)ایران ی ادبیات داستانی  تاریخچه  

«مریمایلخان»


یشرایطشودوازسینهمیمتولدادبیاتدردامانجامعه

دوره اجتماعی و تغذیهسیاسی خود ی تکاملبهوکرده

می بنابراین، ادبیاتاستدهیپسندرسد. شناخت برای اگر

به گذرا نگاهی ایران، ادبیزمینهداستانی نوع این تولد ی

.میباشداشته

موسسسلسلهآغامحمدخان ، هاینابسامانیبهیقاجاریه،

تغییراتتندوپیاپیفرمانروایانیباکهپسازانقراضصفویه

 کریمافشارچوننادرشاه همراهخانزندو

و داد پایان سرتاسربود، قدرت و عزم با

درزیرلوایحکومتییکپارچه درایرانرا

سال در و هجریخورشیدی،۳۳9۳آورد

حکومترسید.به

آغامحمدخان سال دستبه۳1۳۳در

 خویش برادرزادهکشتهکسان و اششد

شاهیفتحعل فتحعلیتختبه دورانشاهسلطنتنشست. از

 هکردحکومتعمویشدشمنانسرسختیپیدا اینبهبودو

دوران حکومتسال۱1ترتیبدر همواره حوادثدچاراش،

 سال در بود. خارجی و و۳1۳۴داخلی ایران میان جنگی

 شاه قاجارروسدرگرفتو به شد رویآورد.ناپلئونناچار

 فرانسهامپراطور رانیاکه دستیابی برای پلی هندبهرا

عهدنامهمی فیندانست، ی ساختکه منعقد را بهکناشتاین

یوهمهدادهایرانتجهیزاتوآموزشنظامیبهآنموجب

خاکایرانراترککنند.هاروسکاربردتاکوششخودرابه

 معاهده این دهینرسانجامبههنوز باکهبود ناپلئون

روسیه نظامی هیات میان این از و کرد باسازش انگلیسی

 به شایان عهدنامهرانیاهدایایی امضای با و مجمل،آمد ی

 کرد عهدههایفرانسوآنچهکهوانمود شوند،نتوانستند دار

همدرجریانهاسیانگلیایرانانجامخواهندداد.اما،درباره

 و هیچهیروسجنگایران دربهیاریگونه و نرساندند ایران

 از پس نُهنتیجه، عهدنامهسال اساس بر بیهوده، یجنگ

گرجستانوهشتایالتدیگرونیزحقکشتیرانی گلستان،

آب ایرانسلبگردید.در از هم سالپانزدههایدریایخزر

اش،ایروانبعد،بازجنگیمیانایرانوروسدرگرفتودرپی

ونخجوانوبقایایاراضیماورایرودارسازایرانجداشد.

نفوذروسرادرایرانتحکیمکردوحق،اینشکست





کاپیتوالسیونرابرایاتباعروسوخارجیاندیگردرایران

تثبیتکرد.

نابسامانی چنین در که بود درروشنیمردهایی بین

عباسمیرزاعرصه اینمرد، کرد. -۳1۳1) یسیاستظهور

خ۳۳9۱ ) بهشاهیفتحعلولیعهد ویبا بود. بستنقاجار کار

 هوشمندانه کهکندیمیسعتدابیری این از را ورطهکشور

شودیممتوجهفهمدونجاتدهد.ویماهیتمشکالترامی

نجاتکشوراصالحتعلیموتربیت،راهتنهاکه

یفرهنگوآگاهیاست.واشاعه

اروپا و ایران میان فرهنگی تبادل اولین

می آغاز ترتیب ازبدین میرزا، عباس شود.

برایآشناییباعلومو سوییدانشجویانیرا

،ازسوییدیگرفرستدیماروپافنونجدیدبه

 مدارسیکه برایتدریسدر را برمعلمانی

آورد.درمیاستخدامبهشدهاساسالگوهایاروپاییتاسیس

بیست حدود استکه درالفنون اینسبک، با اولینمدرسه

ه.ق(بههمتامیرکبیرتکمیلشدهودرآن۳199بعد)سال

ایشتهشود.یعنیهماندوردروسفنیونظامیتدریسمی

بسیارعقبماندهبود.هاآنکهایراندر

هایعباسمیرزابرایاعزامدانشجویانبهدرراستایتالش

 سال در شیرازی" ۳1۱1غرب، صالح "میرزا همراه ۹به

راهیانگلستانمی تبریز از پسازمحصلدیگر میرزا شوند.

سفرنامه فاصله، این در و بازگشته ایران به سال ایچهار

مهممی از یکی به تبدیل که آشنایینویسد برای آثار ترین

ورودآراوافکارنویمخصوصاًایرانیانباتمدنوتجددغرب،

خستینکسیبودکهروزنامهبهاون.شودیماجتماعی-سیاسی

کاغذ"معنایامروزیآنرامنتشرکرد.گروهیروزنامهاورا

نامیدند."اخباردارالخالفه"وگروهیآنرا"اخبار

شود،وروداما،آنچهباعثدگرگونینظامادبیدرایرانمی

نخستیندستگاهچاپدرسال به۳1۱۱صنعتچاپاست.

شود.)بدنیستهمتمیرزاصالحشیرازی،بهتبریزآوردهمی

بدانیمکهحدودیکقرنونیمقبلازوروددستگاهچاپبه

فرقه تبریز، نصاری-ها"کرملی"ی جلفای-کشیشهای در

بهزباناصفهانچاپخانهداشتندوبرخیادعیه یمسیحیرا

وداینصنعتاستکردند.(پسازورعربیوفارسیچاپمی

آنچهباعثدگرگونینظامادبیدر
می چاپایران صنعت ورود شود،

در چاپ دستگاه نخستین است.
صالح۳1۱۱سال میرزا همت به

 شود.شیرازی،بهتبریزآوردهمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7#cite_note-7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7#cite_note-7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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همچنین و مختلف متون نشر مطبوعات، گسترش با که

شویم.میروروبهیآثارخارجیترجمه

یآثارخارجییکیازمراحلپیدایشرمانفارسی،ترجمه

بهخصوصفرانسویاست.اماچرافرانسوی؟

مدرس یافتن صدد در ایران که هنگامی

برایکمکبهاعتالیوضعیتفرهنگبود،

کهمسلماً روسیه و انگلستان سوی به

نمی کرد.دشمنانموروثیبودنددستدراز

انحالل کهازسوییپساز بهسویفرانسهنهاد بنابراینرو

می نظر به خطرتر کم ناپلئون سویامپراطوری از و رسید

و روشنفکر قشر برای ایشان، بورژای تبار جهت به دیگر

بهاینصورت،زبانیایرانیالگوییفرتحصیلکرده یبندهبود.

وسیله وفرانسه شد دانشجویان مشترک زبان و ارتباط ی

یآثارفرانسویزباندرمیانایرانیانپایمتعاقبآنترجمه

ایندورانمی ترجمهدر میانآثار از گرفت. کنت"توانبه:

"محمدطاهرمیرزا"یترجمه"سهتفنگدار"و"منتکریستو

اشارهکرد."ذکاءالملک"یترجمه"رهشتادروزدوردنیاد"و

اینسال آثارشایانذکراستکهدر از"الکساندردوما"ها، ،

دادند،وبهایکهایرانیانبهادبیاتفرانسهنشانمینظرعالقه

یادبیاتفارسیوجهتتاثیرچشمگیریکهآنآثاردرآینده

 ایران در ادبی تفکر قریمهینتکوین اول گذارد،می11ن

.باشدیمایدرخورتوجهویژه

گوید:می"پیدایشرمانفارسی"کریستفباالییدرکتاب

یادهیپدسودمندترخواهدبوداگرترجمهرابهعنوانیک"

گیرندکهنظامتلقیکنیمکهدردرونآنالگوهاییشکلمی

"گذارند.نظامهایدیگرتاثیریمحسوسباقیمی-برزیر

کند:دورهتقسیممی۹تاریخترجمهرابهسپس

(۳111چاپخانه)حدوداولازآغازتاسیسیدوره -۳

 سال می۳1۱1تا بر در ترجمهرا دوره این در هایگیرد.

دست حدود متعددند: ینسخه11نویسبسیار ۴1چاپیو

میدستینسخه دوره این چاپی متون از بهنویس. توان

آثاریازولتر،دکارت،الکساندردوماوژولورناشارهکرد.در

دادندکهشناختایندوره،مترجمانبهآثاریتوجهنشانمی

خارجافزایشرانسبتبهتاریخوتعلیموتربیتِدنیایهاآن

می اهیت بسیار فرانسه کشور به که آنجا از و دادند،دهد؛

فارسی به را فرانسوی تاریخی و آموزشی متون از بسیاری

برگردانکردند.دراینمیاننویسندگانیچونژولورننیز

 که توجهمترجمینبودندچرا هاییازنوشتهیمطالعهمورد

به دستیابی برای راهی را دست غرباین فنون و علوم

دانستند.جالباستبدانیمکهدربدوپیدایشفنترجمه،می

 کتاب میان تفاوتی )خیتارمردم کتاب و یخیتارعلمی(

ازبیستهزارفرسنگزیردریامثالًشدند.تخیلی(قائلنمی)

 کتاب یک عنوان به ورن ژول مییعلماثر دریاد کردند.

بیستیدوره حدود آثار ترجمه آغازین

مترجمدردسترساست.مترجمانیچون:

عبدالرحیمطالبوف،علیخاننظامالعلوم،

حبیب میرزا کرمانی، آقاخان میرزا

اصفهانی،ذکاءالملک،...

گرددوتادومیندورهازابتدایقرنبیستمآغازمی -1

 در رضاخان کودتای می۳1۴۴اسفند دورادامه این هیابد.

هایپرآشوبانقالبمشروطه،جنگجهانیاولوشاملسال

دومتوجهمردمازآثاریدورهقاجاراست.دریسلسلهسقوط

91حدود۳۱11تا۳11۴تاریخیبهرمانجلبشد.ازسال

درایندورهحائزکهمهمییمسالهرمانبهچاپرسید.اما

مجله ظهور اهمیتاست، به"بهار"یمجلههایادبیاست.

بهسردبیریملکالشعرا"دانشکده"مدیریتاعتصامالملکو

 با نخستینمجالتیهستند از مقاالتیترجمهبهار، و آثار

گامی درخارجی، مهمدرجهتروشنفکریجامعهبرداشتند.

هایادبیآثاریازشاعرانرمانتیکچونبرنارددوسنمجله

میپی چشم به ویکتورهوگو و خویر یهارمانیترجمهرد.

"بینوایان" ویرژینی"و و شدت"پل به را دوره ادبیاتآن

تحتتاثیرقرارداد.درایندورهچاپسنگیبهتدریجکنار

گذاشتهشدوچاپسربیجایآنراگرفت.قطعکتابنیزاز

تعداد کرد. پیدا تغییر سلطانی قطع به وزیری یا رحلی

 به دوره این در چون:۳2مترجمان مترجمانی رسید. نفر

میرزا، طاهر محمد خان، خلیل دکتر سروش، ابولقاسم

 محمدتقیبهار،رسیدیاسمی،...

یکیازمراحلپیدایشرمانفارسی،
خصوصترجمه به خارجی آثار ی

 فرانسویاست.اماچرافرانسوی؟
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،باکودتایرضاخانوسقوطقاجار،۳۱11درسال -۱

توجهایرانبهغربهمچنانوجودداشتاماازنظرسیاسی

می نظر اروپا به اعتمادی بی شکو تمایلبا هنوز افکند.

ندکهعلوموفنونغربرابیاموزنداماازتمکینهمهداشت

پرهیزمی اینرگهجانبه، هاییهایروشنفکریدرسکردند.

 مطبوعات در موجود مقاالت از مردم که .اندگرفتهاست

 ینوشته"شود.یکملتاسیرمیکهوقتی"مقاالتیچون:

اتجمالزاده.ازمشخصاتایندوره،ضعفایدئولوژیبهمواز

یهیزاوصعودملیگراییاست.بدیهیاستباتوجهبهتغییر

 به رو مترجمان اجتماع، مسائل به مخاطب یترجمهنگاه

با ایندوره ازسویدیگردر ماجرایینهند. آثاردالوریو

رمان ابتدا مواجهیم. ملّی رمان یاخلق اجتماعی های

می سالهایاحساسیپدید حدود سپسدر و ،۳۱۳1آیند

نگارشداستان با "یکیبودیکینبود"هایکوتاهواقعگرا

می آغاز جمالزاده دلیل به البته وسانسوریسلطهشوند.

استبدادرضاشاه،اینسبکتاظهورصادقهدایتناشناخته

می تن چهل به دوره این در مترجمین تعداد رسد.ماند.

احمدشهیدی،عبداهلل مترجمانیچون:حسینقلیمستعان،

ذبیح ذبیحمستوفی، منصوری، اهلل صفا، محمدعلیاهلل

 جمالزاده،هدایت،...

۹-  یدورهدر حدود از یعنی به۳۱۳۴چهارم و

بهتدریج ادبیاتفرانسه نفوذ و تاثیر جنگ، از خصوصبعد

بهادبیات کاهشیافتوبراثروقایعآندوره،جایخودرا

انگلیسیوآمریکاییداد.توجهبهآثارفرانسوینیزاگرچهبه

تربهکاهشیافتهبوداماتوجهِعمیقوموشکافانهلحاظکمی

اریازنویسندگانیکهتاآندورهازادبیاتباعثشدآثاربسی

برایمردمناشناختهبودندترجمهومنتشرشود.نویسندگانی

 همچونمونتسکیو،بالزاک،فلوبر،زوال،...

توانباتوجهبهجوسیاسیحاکمبرجامعه،دریکنگاهمی

برای گرایشکلیرا نخستینپیدایشرماندریهاسالدو

 نظرگرفت:

علمی،تاریخیوآموزشییهاجنبههدرآغازرمانب -

سلسله و قاجار عهد با گرایش این است. داشته گرایش

می منطبق مشروطهاصالحاتی آرمان نفوذ اثر بر که شود

انجامد.می۳1۱2خواهیوآزادیطلبی،بهانقالبسال

روابطاجتماعیو - عشق، سپسبهتدریجبهماجرا،

ازپایانعهدقاجارباًیتقررگردد.اینتغییمتمایلمیسرگرمی

می آغاز حکومت سننیخودکامهشود. و آداب رضاخان،

می هم در را فراهمایرانی را آوری خفقان زندگی و ریزد

 ■ استقاللخالقیتملیاست.اشجهینتکندکهمی

گردآوریوتنظیم:مریمایلخان

منابع:
یحییآرینپور-ازصباتانیما -۳

 کریستفباالیی-فارسیپیدایشرمان -1

 عابدینیحسنمیر-صدسالداستاننویسیایران -۱
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 «نثر فارسی پس از حمله مغول مختصات گفتار شانزدهم؛» یپارسسیر تحول نثر   

«نداامین»


متعدد دالیل به که گفتیم قرنآغازدردربخشپیشین

ماوراءلیسهفتم، به تاتار خونخوار و وحشی وسپاه النهر

 از آبادترینبالدعالمو مراکزعلمونیترمهمخراسانکهاز

 شمرده جهان پسنژادشدیمتمدن آن گردیدواز سرازیر ،

متمدنآریاییتامدتیتحتسیطرهحکومتمغوالنوحشی

قرارگرفتکهاگرچهتأثیراتاینهجومخانمانسوزدرهر

 گستره در خود، جوانبمتعدد شماریبییهاکتابیکاز

است، تفصیل و بررسی پاناماقابل گفتار ایندر از زدهم

پژوهشکوشیدیمبهمواردیازاوضاعفرهنگیواجتماعیکه

کنیم. ای اشاره است، فارسی زبان و ادبیات حوزه بر مؤثر

شرایطنیدرا این در فارسی نثر تحول چگونگی به گفتار

ومختصریازمختصاتسبکیآنخواهیمپرداخت.



 نثر فارسی پس از حمله مغول -0

پسازحدودیکقرن بکتاریخبیهقیگونهکهس.همان۳

کمال به سبک شد، دمنه و کلیله سبک به تبدیل نیم و

پیش دوره اواخر نویسندگان یکباره رسیده به هم مغول از

فراموشنشدازخاطره پرورشیافتگانوها گفتیم که چنان

وسرگرمایجادآثارستندیزیمایناستادانهنوزدرایندوره

بودند. مغولتامختلفخود هجوم پساز یکقرن حدود

هنوزسبکمعمولقرنششمباقیبودوفضالدنبالهطریقه

راپی قبل معروفدوره اینسبببه.گرفتندیمنویسندگان

 کسانیهمچونجوینیدر تمامتاریخجهانگشانثر وجود با

رهنگیپسازهجوممغولتأثیراتیکهازاوضاعاجتماعیوف

و یافتهاست،هنوزپروردهوتقلیدشدهنثردورانقبلاست

نتایجواقعیاینحادثهبزرگرابایدازقرنهشتمبهبعددر»

(.۱:۱1۹ج.۳۱۱۱)صفا،«ادبیاتایرانجستجوکرد

نثر1 به بیشتر توجه با دوره این در فارسی،. نویسی

کهدرقرنششمشکلگرفتههمچنانتنوعگستردهموضوعی

داشت. ادامه کتبفیتصنتألیفاتافزایشیافت.شمارهبود

ادبیهمدراینعهدهمچنانرواجداشتودرحقیقتدنباله

قرنهفتمطی آغاز در توانیموحتیکردیمسیرخودرا

 مربوطبهیهاکتابگفتبرخیاز ظاهر کهدر اینعهدرا

ایندرمسایلادبینیست،بایددرشمارکتبادبیقرارداد.

 آندر تبع به و تاریخیهاقرنقرن تألیفکتبدر به بعد

احوال بهذکر تواریخیکه محلییهاسلسلهعمومیعالمو

مقصوراست،توجهخاصیشد.قدرتورواجاندیشهعرفانو

شدتتصوفهمدر اینزمینهرا تألیفکتابدر اینزمان،

بخشیدهبود.

سوختن۱ در مراکزهاکتابخانه. و بینرفتنشهرها از و

پیشازمغولازبینیهادورهعلمی،بسیاریازکتبوآثار

جا به کتب در ما سویی از اسامیرفت. به گاهی مانده

برمیییهاکتاب از یهاآنخوریمکه شده برده نام به هاآنا

نداریموهاکتاباشارهشده،درحالیکههیچاطالعیازاین

وجود احتمال روزگاران، این ادبیات باروری ازدیگرسو

تقویتیهاکتاب بعدازقرنندینمایمبسیاربیشتریرا اما .

محو و کن بنیان حمله با ایران دیگر چون هشتم و هفتم

رنشد،آثاریکهدرآنکنندهایچونهجومقومتاتاردرگی

روزگاروپسازآنبهوجودآمد،تقریباًهمگیبرجایماند.

ایجادکند اگرچهاینفراوانیآثارممکناستاینشائبهرا

ادیبان و عالمان تربیت و آثار ایجاد حیث از دوره این که

روزگارخوبیبودهاست.

دیگریهادانش.علومادبیدرایندورهمانندبسیاریاز۹

نوشتن توضیحو و شرح پیشینیانو تلخیصآثار مسیر در

وترتیبدادناختصاراتیبرایمتعلمانگامهاآنحواشیبر

دورانایجادبرمی اینزمان، نگارشیهاکتابدارد. درسییا

مختلف درجات برای توضیح و تفسیر و حواشی و شرح

ن به و است ادب فنون مدرسان یا ومحصالن ابداع درت

.آثارعلومادبیفراوانخوردیمابتکاریدراینزمینهبهچشم

 امااثرابتکاریتازهدرآنکماست.شودیم

اجتماعی تاثیرتمامیعواملفرهنگیو بر یجامعهعالوه

اقتضائاتدرونبودی نثر، روندتحولادبیاتو اینزمانبر

توانینمونوآوریراذاتیمتنبهتحولیهاشیگراادبیاتو

و متغیر سرشتی زبان، از تبعیت به ادبیات گرفت. نادیده

تکاملجوستکهبا همینسرشتمتغیرو تکاملجودارد.

شودیمتاثیرپذیریازوضعیتجامعهخودموجب یعرصه،

 افول و ظهور صحنه ادبیات گسترده و ،هاسبکبیکران

هااسلوب هاقالب، معانی و مضامین باشد.، طبع،بهمختلف

آفرینندگانآثارادبیوهنرینیزبرایدورنماندنازاینقافله

همیشهدرحرکت،ملزمبهمسلحبودنبهابزارمناسبچنین

تکراریورطه،لذابرایپرهیزازفرورفتندرباشندیمسفری
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و الگوها کردن پیدا نیازمند همواره کاری، دوباره و رکود و

.شوندیمنویهااسلوب

این نثر )در مهارتادبیدوره هنرو ابراز نثرهاییکهبه

 کوشیده دارند(، بهطورشودیمخوداصرار فرآیندهایآشنا،

سازی، غریب روند این در و شوند زدایی آشنایی کامل

یهاارزش جستجو جدیدتری زبانی و .شودیمادبی

کنایزیهنجارگر در و هم با افزایی هنجار برو سعی رهم

از آشناییزدایینوینیداردکهبهوسیلهآنسطحادبینثررا

هنجارگریزیمقصودازهرآنچهپیشازخودبودهارتقاببخشد.

 بلکهیهاتفاوتآن، و هماندوره زبانمعیار متننسبتبه

حاکمیهاارزشتمامشگردهایآثارادبیمطرحتاآنزمانو

یهادوره اجتناب است. انتخابقبل از

متداولوتعمددرپیچیدهکردنیهانهیگز

ابزارهایبیان،سبکنثرایندورهرابهسوی

ووجوهظاهریزبانهاتیقابلبهرهگیریاز

نویسندگاننثرفنیمصنوعبابردیمپیش .

بهره با و متکلف نگارش ازانتخاب گیری

در سعی پرطمطراق اصطالحات و لغات

 بر تاثیر اینایجاد نثر دارند. خود خواننده

تکصنایعلفظیومعنوی،دستدورهباافراطدرآوردنتک

هنجار به بر مییهاسنتافزایی خود از پیش زند،حاکم

هنجارهاییکهدرنقدادبیامروزوبهویژهدربررسیآثاری

غیر ناهنجارهایی وصاف، تاریخ است.چون پذیرش قابل

مصنوع فنی نثر کنندهنویسنده مصرف عملهمچون ای

کههدفاصلیاوساختناجزاییباوجوهزایدومبهمکندیم

استکهبهجایتسهیلفرآیندانتقال،بهنادیدهگرفتننقش

 منجر زبان تولیدشودیماصلی فرآیند در که خامی مواد .

،دورشدنازمراتبرودیمزبانیبهکاریهابیترکوهاشکل

تسریعسادهگوییو .کشفعبارتوکندیمسادهنویسیرا

موجوددرمتن،بااصولمتعارفمیسرنیست،چرایهاغامیپ

 و عادی قواعد یهاصورتکه تغییر وکندیمثابتپیشین

هنجارهایزبانعادیبسیارشودیمالگوهاییمتداول از که

است. حاکم آن بر متفاوتی و درونی قواعد و است دور

(.۳۱۱۹:۱1ازمحمودی،)برگرفته



 مختصات نثر فارسی در قرن هفتم هجری -9

قسم دو به ایندوره تحقیقنثر و تتبع کلیدر طور به

سبکبرمیخوریم:

سبکنثرفنیمصنوع .۳

 سبکروان .1

رواجترسلبه با ساده نثر شیوه بعددر به قرنپنجم از

ترکیباتوجمالتخاصی تغییراتیحاصلشد. زبانفارسی،

تدریج به اجتماع مختلف طبقات عناوین و القاب ذکر در

استفادهازکلماتمعمولشدکهازاینراهاندکاندکمیزان

 و افزایشیافت عربی ترکیبات اینهاجملهو شد. طوالنی

رسایلپیش انشا در نسبتکه همان دررفتیمروشبه ،

وکردیمانشایعادییعنینثرسادهمتداولزمانهمتأثیر

تازیدریهاواژهبرمیزانانتشارزبانعربیدرایرانوورود

با قرنهفتم آغاز در ساده نثر چنانکه شد، پارسیافزوده

انشاء تفاوتیعظیمحاصلکرد. آنچهدرآغازقرنپنجمبود

 و کتبتاریخ ایاز عده به قرنهفتم یهاکتابمرسلدر

قصصوحکایاتویهاکتابعلمیوگاهبه

داشت.هارمان اختصاص آن امثال و

( صفا، از ۳۱۱۱برگرفته . ۱ج از۳۳22: .)

 آثاریهانمونهبهترین دوره این ساده نثر

جاودانچونییهاکتابباباافضلکاشیدر
( نامهو هاقسمتبعضی التواریخاز( جامع

)فرشیدورد، اهلل فضل رشیدالدین خواجه

 نامبرد.توانیم(را۳۱۱1:1۹

اماسبکمتداولعصردنبالههمانشیوهوطرزابوالمعالی

جریان ادامه پژوهشدر این و دراست پارسی نثر شناسی

 سبکساده از آن تطور بیهقیمسیر تاریخ سبک تاریختا
،اینکدراینبخشبهمختصاتوویژگیسبکنثرجهانگشا

تقلیدودنبالهروی افراطنویسندگاندر فنیمصنوعکهدر

.پردازدیمشیوهابوالمعالیحاصلشدهبود،

- گفتهشد، ادبیایندوره اوضاع نیترمهمچنانکهدر

لغات ورود افتاد، زمان این در فارسی نثر برای که اتفاقی

نویسندگانبه»مغولیدرگسترهواژگانکتبایندورهاست.

بسیار را قوم آن لغات مغول حوادث و وقایع نقل جهت

نلغاتوبعضیازشعراهمبهجهتاقتضایزمانایاندآورده

 وارد شعر در آنالفاظبهجهتعدماندکردهرا خوشبختانه

شعرای و[ ]نویسندگان دیگر پسند مورد بالغت و فصاحت

فارسیدور نثر و نظم از خود به خود نگرفتو ایرانیقرار

صفااستادگفته به چندکههر(.۳۱۱9:1۳میرفخرائی،«)شد

بسیاریهاواژهزکهشدهاست،]...[هنوییهاکوششباهمه»

یافت]تاورهتوانیمرابهآسانیهاآنترکیکهمعادلفارسی

.۳(۱:۱۳۹ج.۳۱۱۱«)معاصرما[درزبانفارسیباقیاست

                                                           
ی مغولی را که از قرن ها لغتدکتر فرشیدورد درکتاب خود نمونه  - 1

هفتم به بعد وارد زبان فارسی شده است ذکر کرده است، برای اطالع 

نثر شیوه قرنپنجمبهبعددر از
زبان به ترسل رواج با ساده
شد. حاصل تغییراتی فارسی،

خاصیدرذکرترکیباتوجمالت
مختلف طبقات عناوین و القاب

 .اجتماعبهتدریجمعمولشد
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دنبالهدوره- فارسیایندوره نفوذزبانعربیدر نظر از

 واقع در ادب»پیشیناست. و زبان شدید بسیار تأثیر دوره

اوایلقرنعربیدرزبانادبی فارسینیمهدومقرنششمو

هفتم است.« )بوده نظر۱11همان: در باید را نکته این .)

گرفتکهتأثیرنثرفارسیازادبیاتعربدرجاتمختلفدارد

آوردنلغاتعربیفقطبرای آثار بعضیاز در طوریکه به

وصفبیشتروتوسعهمعنیبودهاستولفظبامعنیمعارضه

قبلبیشترشدهایندارد دوره آناز فقطتجسموظهور و

هاآنکهقدرتالفاظونمایششودیماست.امابهمروردیده

بهطوریکهازاینحیثبرمعنیسبقترودیمدرنثرپیش

ونویسندگانبهلفظبیشترازمعنیتوجهدارندوازردیگیم

نتیجهنثرفارسیدچ اینحدهمفراترمی ارتکلفرودودر

در.شودیم بعضی چنان»آثار به لغات استعمال نحوه این

مبالغهآمیزانجامیدکهگاهدرترکیبجملوقطعات صورتی

زباناصیل اثریاز ضوابطدستوری، ایاز پاره روابطو جز

تنها نه تحول، این مسیر در و نماند باقی نثر در پارسی

اقتضایصنایع فارسیاستعماللغاتعربیبه نثر لفظیدر

مجالیوسیعیافتبلکهحتیبسیاریازلغاتمتداولپارسی

بیهیچگونهدلیلی،بهمترادفعربیخود نیز،جایخودرا

(.۳۱۱9:۳۱۳)خطیبی،«...سپرد

                                                                                         
تاریخ مختصر زبان فارسی از آغاز  فرشیدورد، خسرو بیشتر ر.ک.:

 .83، زوار(، ص 1831)تهران:  تاکنون

اینویژگیرابیشترازهمهدرانشایمترسالنقرنششم

وتهذیبوآغازقرنهفتمیاکسانیکهبهشیوهآنانبهتألیف

اندداشتهکتباشتغال نکتهاینجاستکهدرتوانیم، دیدو

بالغتزبانیهانمونهنیمهدومقرنششموآغازقرنهفتم

به نویسندگان گرایش است. بوده آثار گونه همین فارسی

و مفردات از بیشتر استفاده سبب سویی از کالم آراستن

نالفاظبیشماروازسوییدیگرآوردشدیمترکیباتعربی

وایجادموازنهوسجع،خودموجببههاجملهعربیدرقرائن

فارسی نثر در بیشتری بدیع صنایع پیدایش و بردن کار

نمایشدیگردیم و تجسم نتیجه در و الفاظآرایشبهتر تا

کنند. پیدا ایندربیشتری آثار در فارسی نثر گونهواقع

تس دور گرفتار متصنع بودکهنویسندگان شده باطلی لسل

عربی، الفاظ لزومعیصناپیوسته بیشتر صنایع و بیشتر

واینچنینشدیمفراوانترراموجباستفادهازالفاظتازی

نهایتتکلفو به فنی نثر هفتم قرن دوم نیمه در که بود

انشاهایسادهقرنهفتم در اطنابوتطویلرسید. تصنعو

بایدشودیمهماستعماللغاتعربیبهحدفراواندیده اما .

انشاء کهلغاتتازیکهدر موردتوجهقرارداد؛ یکنکتهرا

با-،درقرنهفتمگرفتیمرارسادهایندورهمورداستفادهق

بود یافته ششم سده فارسیدر زبان بزرگیکه جز-تحول

 جای و شده فارسی پسیهاواژهزبان بود. گرفته را دری

آثارتوانینم در ترکیبات و لغات گونه این استعمال با

نویسندگانآنعهدچنینتصورکرد،کهانشاءنویسندگاننثر

تشیوهنثرسادهدورشد،بلکهآنچهدرمرسلازنهادوفطر

اینمیانازنهاداصلیخوددورگردیدهوبراثرسیرطبیعی

خوددرمسیرزمانتغییراتیپذیرفته،زباندریبود.

نادیده نباید فارسی نثر تحول جریان در که دیگر نکته

معربدرایندورهزمانیاست.یهالغتگرفتهشود،افزایش

کلماتفارسیوغیرفارسیقدیمتحتتأثیرزبانبسیاریاز»

بهجایاصلمعرب ادبیاتعرببهتدریجمعربشدندو و

 (.۳۱۱1:9۱)فرشیدورد،«رواجیافتندهاآننشده

تغییروتحولیکهدرنثرفارسیازنیمهدومقرنپنجم-

 باعثایجاد شد جملهییهاتفننپیدا از گردیدکه کالم در

ازدرجهاآن بسیاری نیز هفتم قرن در است. مثل و شعر

عرب، آثار از پیروی و سبکفنی از متابعت به نویسندگان

آرایش وسیله آنرا و آورده ضمننثر در امثالیرا و اشعار

 بالغتکالم تمثیلبهانددانستهسخنو و استشهاد در اما ،

ااشعاروامثالهمگیدریکحدوپایهنیستند؛برخیشعره

وبعضیاشعارواندآوردهفارسیرابیشترازعربییهامثلو

.اندختهیآمامثالعربیوفارسی،هردورابهحدوفوردرنثر
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ششم- قرن آثار از پیروی به هفتم قرن در نویسندگان

بی لغاتعربی آوردن بر عالوه ابوالمعالی، نثر و شمارخاصه

 به بدیع، صنایع به اقتباسآرایشسخن عناوینمختلفبه

احادیثبسیار آیاتوپرداختهآیاتو به استشهاد اساساً اند.

بعددر قرنپنجمبه نیمهدوم فنیاز لحاظنثر احادیثاز

معمول و عربمرسوم متابعتنویسندگان و تقلید به ایران

آیهیا پیشازآناگربعضیازمؤلفانضمننثر، بودهاست.

،فقطبرایافزودنشرحوبسطمعنیبودهدآوردنیمحدیثی

 خود جای به هم آن درآمدهیمو که صورتی در است.

آوردنسجعویهادوره استشهاد، بر بعدهدفایشانعالوه

ترصیعودیگرمحسناتکالمواظهارقدرتفنیبودهاست.

و احادیث و آیات به استشهاد گاهی دوره این نثر آثار در

عربیپیدرپی،چندسطرازنوشتهایرافراآوردنجمالت

بعضیفتح مقدمه در چنانکه هانامهگرفته، .شودیمدیده

مانندفتحنامهالموتدرجلدسومتاریخعطاملکجوینی(.)

استدالل مورد این در ایشان مقصود گاهی صورت هر در

محضوزمانیشرحوتبیینمطلبوگاهیاستفادهازسجع

آ خوش ازو )برگرفته است. بوده کلمات کردن هنگ

 (.۳۱۱9.۹9،۹۴میرفخرایی:

ازارکانمهمفننویسندگیشده درایندورهسجعیکی-

درقرنهفتمدراستعمالاینینثرفارسآثاراین،باوجودبود.

آثارمثلمکاتیب،درصنعتدرجاتمختلفدارند. بعضیاز

 است: رفته کار به زیاد ازدواج و سجع المصدورمانند نفثه

از بسیاری در که زیدری نسوی محمد نورالدین تألیف

است،یهانهیقر آورده سجع پی در ازاماپی بعضی

آوردن وهانهیقرنویسندگاندر اعتدالپیموده ازدواجراه و

بدونتصنعباتوجهبهفصاحتلفظوبالغتمعنی سجعرا

.ابدییمتجلیگلستانسعدی،کهنمونهاعالیآندراندآورده

شیپ مبحث در این نثر"از تطور تاریخ در سجع جایگاه

اشارهکردیمکهآثارایندورهازلحاظمیزاناستفاده"پارسی

مختلفکتابخودبهچهارنوعتقسیمیهاقسمتسجعدر

 کهدرگفتارمربوطتوضیحدادهشد(.).شوندیم

تیکهقبالًدرشرحآنعالوهبرسجع،نثرفنیباخصوصیا

ایجاب درضمنکردیمگفتهشد، مطلبیرا هر نویسنده که

بیاورد.هاموازنهمتعادل،یهانهیقر مترادفات تفصیلنیاو

سبب شدیمکالم ارتباط و الفاظ به دقیقهاآنکه بسیار

شود،بهطوریکهارتباطمعانیومفاهیمجملهبدونتوجهو

سباتیکهازلحاظمحسناتکالموصنایعدقتبهالفاظومنا

 ممکن غیر دارند، هم مناسبات،شدیمبا این گاهی حتی .

واینزمانیبوددادیممفاهیمعباراترادرجهتخودتغییر

و معنوی و لفظی صنایع دادن نشان نویسنده مقصود که

نثر در دوره این در که بود، فن این بر خود احاطه میزان

 مصادیقبسیاریافت.فارسی

و- تشبیهات به سخن آرایش و قرائن و الفاظ آوردن

به استشهاد با معانی و مطالب اثبات و کنایات و استعارات

اشعار، امثالو احادیثو بسطوشرحسخنموجبآیاتو

اینیهانمونهنیشتریب.شودیم فنی نثر سبک در اطناب

 داستان»دورهرا یومکاتببایدیافتدرمیانکتبتاریخی،

زیراوصفوقایعدرتاریخوداستانوشرحمعانیدرترسلو

حوادث بیان برای یا بنابراین است. نویسنده اختیار در انشا

توصیف براینشاندادنمیزانفضلوهاآنتاریخیو یا و

ادبیات مهارتدر ]...[ و لفظی قرائن الفاظ، به خود احاطه

یفنیپیشگرفتهودرنتیجهبهتکلفوعربنویسندهاسلوب

(.بااینحالدربعضیازاین29)همان:«تصنعگراییدهاست

مترادفوالفاظوقرائنوصنایعلفظییهاجملهآثاراگرچه

الفاظبیجاکوشدیمدرپییکدیگرآمدهاست،امانویسنده

 با که زائد تناسبنداردیهانهیقرو کلماتدیگر و وخود

ازباشدیممخلمعنی استعمالنکندورابطهبینمعانیرا ،

واینالبتهنیکوترینحالتدراطنابایندورهدهدینمدست

ادبیات تاریخ طول در چون که گرفت نادیده نباید است.

فارسیوحتیدردورهایاززماندرادبیاتعرب،ایجازلفظ

است،شدهیمواقعدرعیناعجازمعنی،پیوستهموردتحسین

بههمیندلیلدراینبرههزمانیهم،باوجودآنکهاطنابو

نویسندگانی باز اما است نثر غالب خصیصه کالم تفصیل

قسمت و داشته توجه کالم در اهمیتایجاز به که هستند

و کوتاهی نهایت با را عبارات از بعضی یا کتاب از مهمی

چنانکهدردورهاندوردهآاختصاروغایتجزالتواستحکام

موردبررسیمادرآثارعلمیمانندرسائلافضلالدینمحمد

.کمیپسشودیمبنحسنکاشانیعباراتموجزبسیاردیده

 متن بیشتر در مستوفی حمداهلل زمان، این گزیدهاز تاریخ
خودحوادثرادرنثریروانبانهایتایجازبیانکردهاستو

پایهکمالرساندهاست.نیتریعالبرترازهمهسعدیآنرابه

-  دیگر بهیهایژگیواز باید ایندوره نثر در جمله

 اینمواردهمتوجهنمود:

پی، معنویپیدر صنایعلفظیو اطنابحاصلاز الف(

مزدهاستودیگرآناستقاللمعنیوضعارکانجملهرابهه

.شودینمکوتاهنثرقدیمبود،دیدهیهاجملهومفهومکهدر

ازخبردورافتادهویاسایرارکان دربعضیازعبارات،مبتدا

 مرتبطبههمجمله،ازهمفاصلهگرفتهاست.
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ایندورهدیگرتکراریکفعلبهعیندریهاجملهب(در

وبهجایآنافعالدیگریباشودینم،یافتاواخرچندجمله

ودرواقععمدهسرشودیممعانیحقیقییامجازیگذاشته

فارسی، زبان در وفور حد به مجازی افعال گونه این ایجاد

 (.۱:9۹ج.۳۱۱9همیننکتهاست.)بهار،

قرنپنجمبه از چنانکهدیدیمحذففعلبهقرینه ج(

آنرابسطکلیلهودمنهوالمعالیدروابشودیمندرتشروع

در.دهدیم چون آثاری به دوره جهانگشااین کهتاریخ

نیا،میرسیم افراطکشیده به شودیمشیوه بدونهافعلو

حذفافعالدراینقرنهرجودر.شوندیمقرینهنیزحذف

 .شودیممرجیآغاز

بایدتوجهداشتکهیکیازعواملمؤثربرسیاقلفظو-

اغراض و مقاصد ظهور است. معنی تغییرات کالم، اسلوب

پیش،درنثرایندورهازموجباتیهادورهجدیدومتفاوتبا

مختصاتمعنوینثر جمله از پیچیدگیلفظاست. و تغییر

است. نثر در اغراضمخصوصنظم معانیو ورود ایندوره

تغزل،مدح،هجوورثاکهازمعانیومضامینمخصوصشعر

است،درشیوهنثرفنیبسیاریازنویسندگاندورهمغولبه

 همانخوردیمچشم از توصیفاست. دیگر مورد یهادوره.

 مشاهده اسالم، از بعد ایران ادبیات کهشودیماولیه

 تأثیر تحت یهاوصفنویسندگان قرار ،اندگرفتهشاعران

 به نثر گونهیهاوصفزیراگاهیدرضمن هر از دور و ساده

گذردیم.اماهرچهازتاریخنظماندپرداختهلفظییهاهیرایپ

 راه سبکآن در تحول ترابدییمو افزون نثر در آن تأثیر

شودیم که طوری به تقلیدیهاوصف، تحت کوتاه و ساده

عر شعر تقلید به آرام آرام خراسانی، بهسبک تبدیل اقی،

قطعاتمفصلواحیاناًمتکلفشد.اینموضوعدرمقایسهآثار

نثرفارسیقرنچهارموپنجمباکتبوتألیفاتقرنششمو

بهار، قبیل از موضوعاتی به چون نویسنده آن در که هفتم

بهتوصیفاتطوالنیرسدیمخزان،آسمان،شبوروزوغیره

صنا و عربی الفاظ به بیشترآمیخته معنوی و لفظی یع

ازپردازدیم )برگرفته است. تشخیص قابل کامل طور به ،

(.۱۳-۳۱۱9:1۹میرفخرایی،

درروزگاریکهنویسندگانبهجایارائهمستقیممعانی-

پردازیوبازیباصناعاتمختلفلفظیومعنویبهازراهلفظ

استعدادهاو یزنهاتیخالقفضلفروشیمشغولشدهبودند،

درراهابتکارشیوههاینوینتریبرایادایاینمقصودبهکار

دوره،رفتیم این در بهذهنو نویسندگان طلب تنوع

استفادهازاصطالحاتعلوممختلفبراینمایاندناحاطهخود

براینعلومپرداخت.

در روان و ساده شکلی در علمی اصطالحات این گاهی

،بهصورتیکهحتیاگرمعانیاصطالحیردیگیمجملهجای

درکهاآن جمله مفهوم باز نگیرد، قرار توجه مورد نیز

،هرچندکهبدونشکباآگاهیازمعنیاصطالحیشودیم

فهمیده بهتر نثر در نهفته پردازی واژه مهارت و هنر آن،

حدیاینشودیم به ایناستکه حالتدیگر اما یهاواژه.

عمختلفلفظیومعنویآمیختهاستکهدرکعلمیباصنای

مفهومعباراتبدوندانستنمعنیعلمیکلمهممکننیست.

وپردازدیمنویسندهبهاندکمناسبتیبهذکرمسائلعلمی

غرضاوآناستکهفضایلخودرادرصناعاتوعلومظاهر

بداند. اینحالتیادرکندوخوانندهجامعیتاطالعاتاورا

نندهبایدبهقدرنویسندهسرمایهعلمیوادبیداشتهباشدخوا

یاناچاراستابتدابهحلاصطالحاتومعضالتعلمیبپردازد

ازمیانبرداردوحقیقتمعنیعباراتیهاحجابتا لفظیرا

(.۳۱۱۱:۹1۱؛فروزانفر،۱2برگرفتهازهمان:)رابفهمد.

این پارسیدر نثر تحول روند در قابلمطلبیکه زمینه

توجهاست،دورویکردمتفاوتاصطالحاتعلمیدردومقطع

سامانی دوره آغاز در است. ایران ادبیات تاریخ زمانی

اینرویمورد نثرپارسیاز برجستگیاصطالحاتعلمیدر

 قرار اصطالحاتگرفتیمتوجه ترجمه در رستاخیزی که

امااکنونعلمیعربیوتکاملواژهسازیدرنثرپارسیبو د.

دراینبرشزمانیاصطالحاتعلمیبارویکردیدیگردرنثر

 برجسته متظاهرانهشودیمفارسی استعمال در افراط حاال .

ایناصطالحاتبهعنوانعاملیدرایجادبیشترتکلفوتصنع

■ .شودیمایندوره،مورداهمیتواقعیدهیچیپدرنثر



منابع
۱.چاپدوم.تطورنثرفارسیخیتارشناسی،سبک(.۳۱۱9)بهارمحمدتقی. -۳

زوار.نشر.تهران:ج

حسین. -1 ۳۱۱9)خطیبی، ادبپارسی(. نشرفننثردر تهران: چاپسوم. .

 زوار

ایران(.۳۱۱۱)اله.حیذبصفا، -۱ سوم.جلدپانزدهم.چاپ.تاریخادبیاتدر

فردوسنشر:تهران

۳۱۱1).خسروفرشیدورد،-۹ مختصرزبان(. تاتاریخ ازآغاز فارسی
.تهران:نشرزوار.کنون

)عیبدفروزانفر، -2 ۳۱۱۱الزمان. ایران،(. ادبیات پایانبعدازاسالمتاریخ تا
وتوضیحاتوتعلیقاتمقدمه.باگفتاریازعبدالحسینزرینکوب.،تیموریان

اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت تهران: دوم. چاپ مجیدی. اهلل عنایت

ارات.سازمانچاپوانتش

جهانگشا»(.۳۱۱۹).نجفمحمودی، -9 تاریخ در ادبی صنایع نامه«. پایان

 رودهندانشگاهآزاداسالمیواحدکارشناسیارشد.

:تهراناول.چاپ.نقدنثرفارسیدورهمغول(.۳۱۱9)میرفخرایی،حسین. -1

 .نشرثالث
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 در هند «صادق هدایت»ماجرای کشف خانه    

«مائدهمرتضوی»گزارشتهیهوتنظیم 


"هفدهمیننشست عنوانبررسی"هنوزیهاشنبهسه با

توسط هند اختر"زندگیصادقهدایتدر پژوهشگر"ندیم

کتاب در ماه آذر سوم فارسی هنوززبان نشر برگزارفروشی

سالشد. هندوستاندر ۳۴۱1ندیماخترمتولدایالتبیهار

سال ویدر برای1119است. لعلنهرو جواهر دانشگاه در

مقطع تا و شد پذیرفته فارسی ادبیات رشته در تحصیل

بسیارییهاپژوهشدکتریاینرشتهراادامهداد.ندیماختر

ویمقاله است. داده انجام ادبفارسی و زبان رهایدربادر

ایستک" به"ادوارد خود ششماهه حاصلسفر که )کسی

است نوشته قالبسفرنامه در را کمبریج(ایران دانشگاه در

چنینمقالهویکهمربوطبهکشفخانههمارائهکردهاست.

المعارفایرانیکادرسالصادقهدایتدربمبئیاستدردائره

گردید.11۳2 ویپایانموضوعثبت دکتری نامه

کورشخصیت" بوف رمان در هممینداست."پردازی اختر

در ماهه شش مطالعاتی فرصت گذراندن منظور به اکنون

دانشگاهتهرانبهایرانآمدهودرحالیادگیریزبانپهلوی

است.

رمان دارد.«بوفکور»در ازیکیبیستشخصیتوجود

هاتیشخصنیترمهم نام به شخصیتی رمان این بوگام"در

اختر؛بهاست."داسی ندیم بهدرگفته هندوستان

داسی"خدمتگزارانمعابد هدایتازمی"دیو چرا اما گویند.

 جای"بوگام"واژه استجایسوال"دیو"به کرده استفاده

شهر جنوب در جوان دانشجوی این تحقیقات پیرو دارد.

کههدایتطیاقامتخوددر"رآبادحید"بمبئی،درایالت

است، داشته سفری آنجا به خدمتاستثنابمبئی گزارانبه

.شودیمگفته"بوگامداسی"معابد،

بهطورکلیدررمانبوفکورردپایپررنگیازفرهنگو

همبازنویسی.کهدلیلآنخوردیمسننهندوستانبهچشم

کسالهصادقهدایتاینرماندرشهربمبئیاست.اقامتی

وانتشاراینرماندرهندازدوبازنویسیمتعاقباًدربمبئیو

جهتحائزاهمیتاست:

رانیا.۳ فرهنگ، دیرباز از هند ویهااسطورهو داستانی،

هزارویکیهاقصه چون مشترکی تجربه را .اندکردهشب

.کلیلهودمنهگرددیمبازهاییایآرقدمتاینارتباطبهزمان

وشودیمدردورهساسانیانازهندبهایرانسوغاتآورده





زبان از همواره فارسی هندزبان در مرسوم و رایج های

ارتباط این معاصر دوره به ورود با اما است. بوده باستان

پیش شدن محو حد تا و دررودیمکمرنگشده اینکه تا .

 ارتباط۳۴۱9سال این هند به هدایت صادق مهاجرت با

.ردیگیمدوبارهپا

صادق.1 رمان کور"هدایت بمبئی"بوف شهر در را

 وامکندیمبازنویسی هند سننمرسوم از موثری نحو به و

ردیگیم صحنه از بسیاری دریهایپرداز. رمان به مربوط

ازخاطراتویاززندگیدراینشهربرآمدهبخشدومکتاب،

این در او روابط و هند در هدایت زندگی مطالعه با است.

 توانیمدوران از بهتری درک رمانیهاتیشخصبه این

گشاییآنبرداشت.پیچیدهرسیدوگامیدررمز

در تحقیق به کور بوف کتاب انتخاب پساز اختر ندیم

اینرمانفارسی پیپردازدیممورد اینکتاببردیمو که

آثارفارسیدرجهانادبیاتاست.ندیمنیتردرخشانیکیاز

اینرابطه خواندمهرکسایندیگویماختردر درچندجا :

 خودکشی بخواند خواندم.کندیمکتابرا کتابرا اول بار .

خودکشینکردم.ترجمهانگلیسیوهندیکتابراخواندمو

نهایتخودکشی اونکردم.در ادامه عنوانشیهاصحبتدر

"درکشورمنهیچکسدشمنهدایتنیست."کرد

برایشرق شناسیصحبتکردوندیماخترازعطشدنیا

 ایرانشناسییکیاز اینیهاشاخهنیترمهماذعانداشت،

رشتهاستکهتمرکزآنبرادبیاتوزبانفارسیدرمبحث

است."زبانپهلوی"هازبانزاینایکیزبانهایباستانیاست.

فرا وردیگیمهدایتازاولینافرادیاستکهزبانپهلویرا

 ترجمه فارسی به را پهلوی هدایت،کندیمآثار با همزمان .

رشیدیاسمینیزبهترجمهآثار

 همت نکتهگماردیمپهلوی .

که جاست این توجه جالب

هند در را پهلوی زبان هدایت

.ردیگیمفرا

مطالعه از پس اختر ندیم

بوفکورتصمیمبهیافتنمحل

ردیگیماقامتهدایتدربمبئی

آغاز را خود پرماجرای سفر و

سال.کندیم هدایتدر صادق
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اماتاریخوروداوجاییثبتنشدهشودیمواردبمبئی۳۴۱9

 اختر ندیم آغازاست. بمبئی دانشگاه از را خود جستجوی

درفهرستدانشجویانبورسیهایرانیکندیم ونامهدایترا

.هدایتدرآنزماندانشجویزبانپهلویبودهاست.ابدییم

هدایتبهفراگیریزبانیدشواروکسالتبار براستیچرا اما

اختردلیلاینتحصیلاجباریراوضعیتمیندمشغولبوده؟

وکندیممالینهچندانمناسبهدایتدرآندورانعنوان

اینکهدانشگاهبمبئیدرآنزمانبهدانشجویانبورسیهایرانی،

ماهیپنجروپیهمعادلصددالرامروزکمکهزینهتحصیلی

است.کردهیمپرداخت

محل نشانی جمالزاده، و پرتو دکتر مکاتباتهدایتبا از

 یافت هدایت نامشودیماقامت که اینجاست مشکل اما .

 برخیهاهمحلبسیاریاز و یافته هاابانیختغییر هاکوچهو

ندارند. وجود یدانشجودیگر امید نا ما ،شودینممشتاق

جمعآوریهانامهتمامی کندیمرا محلهفهمدیمو دو نام

پشتپاکت در است.هانامهکه نکرده تغییر هنوز قیدشده

 این از محلههامحلهیکی دارد. نام کوالبا نشین، اعیان ای

 محله این به بارها و بارها ندیم دریا. بارودیمنزدیک و

 صحبت به آن قدیمی زنندینشیمساکنین اینکه تا

 را تباری ایرانی ابدییمسالخورده قدیم نام یهاابانیخکه

 اینطریقموفقبهیافتنآپارتمانیکهداندیممحلهرا از و

 آنساکنبوده، نامدگردیمهدایتدر آپارتمانیبه سامر".

."کویین

است؟ کدامواحدساکنبوده کدامطبقهو هدایتدر اما

نیز هدایترا آثار بقیه کور بوف مطالعه پساز اختر ندیم

ازمحیطشیهاداستانخواندهودریافتهاستکههدایتدر

کوتاهوبلندهدایترایهاداستاناختر.ردیگیماطرافبهره

 نظر از دیگر گذراندیمبار نام به داستانی به "بازهوس"و

شودیم.دراینداستانشهربمبئیبهخوبیتوصیفرسدیم

جزییات کویینبا ساختمانسامر داستاننیز جاییاز در و

کهکندیمهدایتدرجاییازداستانعنوان.گرددیمتوصیف

دریاتوانمیمکهکنمیممندرطبقهپایینساختمانیزندگی

از طبقهپایینساختمانسامرکویینبالکنامپنجرهرا ببینم.

دریاراازپنجرهتوانیمنداردامارویضلعشرقیواقعشدهو

دید. بهسرانجامآن موفق پیگیر باهوشو دانشجوی این

.شودیمیافتنمحلسکونتصادقهدایتدربمبئی

همتوسطایتدرهند،آندرماجراییافتنخانهصادقهد

این مسرتاز همجایمسرتاستهمتاسف. یکهندی،

همهطوطیانرودیملحاظکهزینقندپارسیکهبهبنگاله

 شکن شکر ایراناندشدههند از نامی کردن زنده پی در و

.اماعمدهتاسفمنبهعنواناندبرآمدهشاننیسرزمزمیندر

 چرا، که است ایرانی هیچواقعاًیک حال به تا ازچرا کدام

تعدادشانهمکمنیستبه دانشجویانایرانیمقیمهندکه

 فکر کهاندفتادهیناین را خود هموطن نویسنده نشانی که

 آنجا برایستهیزیمروزگاری بازگشت هنگام و بیابند

■ هموطنان،سوغاتبیاورند.
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 شایستگی نوبل ادبیات را دارد؟« عقاید یک دلقک»آیا   

«مصطفیبیان»


1«دهداعتبارنمییاسندهینونوبلبههیچ»ی:یامرااسداهلل

بُل» تئودور هِانریش »91 سن در کرد. عمر 22سال

«عقایدیکدلقک»سالگیبهخاطردوکتاب بیلیارددر»و

یزمانهیگستردهکهترکیبیازجهانبینی،«ساعتنهونیم

بههمچنینکمکخودومهارتحساساودرکاراکترسازیو

نوبلادبیاتتجدیدحیاتادبیاتآلمان برگزیده ۳۴11بود،

شد.

«منیکدلقکهستم...»

 یکدلقک»رمان عقاید یدرباره« نام به هانس»دلقکی

«شنیرا که )ماری»عشقشاست یک« او همسر ماری

اندوبدوناینکهباکاتولیکبودهودرجوانیباهمفرارکرده

اند.اینامرهمازدواجکنندباهمرابطهداشته

عذابمی باالخرهماریرا و اوداده از روزی

ترککردوبههمیندلیل(کندفرارمی اورا

مشروبرو به اینرو از افسردگیشد. دچار

آوردیم خودش قول به به». که دلقکی

ساز شیروانی یک از زودتر بیفتد میخوارگی

 سقوط «کندیممست .کتاب(۳۳)صفحه

تسکینمی را ایندردها چیز فقطدو یلهیوسیک»دهند:

 یک و است، الکل آن دارد، وجود موقتی یلهیوسدرمان

 همیشگی قطعیو آنتواندیمدرمان و باشد، داشته وجود

کتاب(.۳۳)صفحه«ماریاست

 تا ترس است، هوشیار وقتی صحنهیلحظهتا به ورود

)اغلبمجبورندردیگیملحظهبهلحظهبیشتروجودشرافرا

بهرویصحنههولبدهند( را منتقداناو بعضیاز آنچه و ،

انتقاد» و تفکر به آمیخته طنز دندینامیم« پسآن»که در

،چیزیجزسردیتردیدآمیزی«شنودیمتپشقلبراانسان

.کردیمنبودکهاوراتبدیلبهعروسکخیمهشببازی

ایازجوانان،چارلیچاپلینراتقلیدهنگامیکهبرایعده

کردیم و خورد زمین شود،، بلند جایش از نتوانست دیگر

همهمهایازهمدردیدرفضایسالنپیچید.لنگانلنگاناز

جمعکردوبدوناینکه وسایلشرا رویصحنهبیرونرفت.

 گریمصورتشراپاککندباتاکسیبهپانسیونرفت.

اش)کهکمترازدوسههفتهدرسالدربهبنمحلزندگی

گردد.بهایندلیلکهاوآدمولخرجیاستآنجاست(بازمی
                                                           

2
 7931مهر  71خبرگزاری ایبنا / 

 دیگر نماندهپولی برایش دفترچهبودهم دلیل همین به .

گیرد.درکندوشروعبهتماسباآشنایانمیتلفنشرابازمی

می گذشته به بارها خاطراتشاینمیان و میرود وگویدرا

 ساعت حرفهیهاشکستچند و عاطفی راشیازندگی

ایستگاهیهاپلهتابعدبرودمانندگداییبرکندیمیبندجمع

بنشیند راه کند(آهن وانمود )یا ماری، بازگشت عشقِو

انتظاربکشد.رابهاستدادهمحبوبشراکهازدست

راامبرنامهوقتیصدایگویندهراازداخلایستگاهشنیدم»

ازهامبورگاعالم ورودقطاریرا دوبارهکردیمقطعکردم. ،

افتاد، کالهم توی سکه اولین وقتی کردم. زدن به شروع

دهپفنیگیبود،بهسیگارخوردوآنرایسکهترسیدم؛یک

 طرف سریلبهبه را آن کشاند. کاله

بهخواندنادامهدادم «جایشگذاشتمو

کتاب(.111)صفحه

بُ راجهاننوشتنبامن» :دیگویمل

جهاننویسم،میکههمین.دهممیتغییر

«.یابدمیتغییر

شخصیتاصلیرمانیاهماندلقکدر

اشیشورشکناراظهارنظرهایبهشدتمنتقدانهوکمابیش

اش)ازلحاظایدئولوژیکالبته(مردیاستکهتمامهموغم

عشقش استکه ماری»این به« او و ترککرده را هیچاو

بااینقضیهکناربیایداوبرایبهترشدنشبهتواندینمشکلی

 روی هیچآوردیمالکل ولی برایتواندینمچیز حتی را او

ایازفکرکردنبهعشقش،بازدارد.لحظه

اوراترککرده؟«ماری»چرا

برایب او دستیافتنزندگیهزیرا و ،«تراخالقی»ایبهتر

مجبوربهترکهانسشد.

:استبررسی دیدگاهمهمقابلاینکتابازدو

)جنگدومجهان(.اثراتروانیپسازجنگ(۳

اولینصدراعظمآلمانغربیبعدازجنگ«ئرناوِآدِکُنراد»

بود.آلمانغربیکهرهبرحزبدمکراتمسیحیدومجهانیو

 متفقین نیروهای اشغال جنگتحت پی داشتدر درقرار

دوباره و شد بدل فدرال جمهوری به او زمامداری دوره

استقاللسیاسیخودرابازیافت.

 سیاستاو پیشبرد کارانهدر محافظه بههای خود ی

هیچ دادینمکسامان مسیر از هرگز اما یخواهیدموکراس،

درمانموقتیوجودیلهیوسیک»
یک و است، الکل آن دارد،

درمانقطعیوهمیشگییلهیوس
آنتواندیم و باشد، داشته وجود

 «ماریاست
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اودرجناح نیفتاد. یکدستراستییهایبنددور سیاسی،

پرتابدیسک یا بازیمحبوبشبوچا به اشاره با خود و بود

منعادتدارمبادستراستپرتابکنم.»گفت:ایتالیاییمی

همدارندایناستکه ارتباطهمبا راستودرست، خوب،

می نتیجهفکر به بهتر خیلی راست دست با پرتاب کنم

.«رسدتابادستچپمی

همیشهآدناوئ داشتر »اعتقاد دو: یک سر بر راهیما

.«کنیم.ماآزادیراانتخابمییآزادهستیم.بردگییا

خارجیموفقبودودربرخوردبامخالفانیهااستیسدر

.کردگرانهعملمیحساب،هادمکراتخودبهویژهسوسیال

نوشت. دورانزمامداریآدناوئر در رمانشرا هِانریشبُل،

یهارماناسبراس نگارشاششدهمنتشر ازییهانامهو که

)آنهماری(وفرارازپادگاندرطولاشندهیآجنگبههمسر

می را مدعا این خوبی به بُل،اتوجنگ، که کرد اثبات ن

بود.«ضدجنگ»یسندهینو

انسان(1 مانع که چیزی هر با مقابله و انسان اهمیت

بودنشاست.

من»؟شودیم«انسان»سوال:چهچیزیمانعانسانبودن،

رودربایستی باکسی و شرافتمندم و راستگو ساده، انسانی

)متنکتاب(.«ندارم

بارنگروغنیبرکه؛انساناستیک،شخصیتاصلیرمان

 مقابل صادقانه یهایاکاریرچهره است. ایستاده اوجامعه

استهمسرنویسندهکتاب(ماری)نامعاشق  زادهوپروتستان

دارد همسری تک مرض خودش قول به نویسندهو )مثل

 اما رامسرشدینبودنهماریکهکاتولیکاستبیکتاب(.

تواندینم عقاید دلیل به ترکهانساشیمذهببپذیرد، را

.کندیم

درطولششنکتهقابلتوجهدررمانایناستکههانس

گذاشتیمسالزندگیشباماریبهعقایدمذهبیاواحترام

صبحزودبرایرسیدنبهمراسممذهبیشبیدارماریراحتی

باوجودبرادرهانسکاتولیکشدهبودو.ازطرفیهم،کردیم

حاضرنبودبهخاطرعقایدمذهبی،بهبرادرش،هانسیعالقه

محرومبرادرشازدیدنهانسبههمینامر،وببیندهانسرا

.بود

نویسندهسعیداردباخلقشخصیتاصلیداستان)بانقاب

دلقک( یجامعهدر و مدرن مذهبی،یهاانسانروشنفکران

احساسات،یمتوجهقرنبیستم،خوانندهراخشکومتظاهر

موردکند؛وجهانراهانس...وعشقوهارنجدردها،،هاحرف

 دهد.نقدوخطابقرار

دلقک» یک عقاید جامعه« از انتقادی است ینمایشی

وبیانگرزندگی)آلمانغربیبعدازجنگدومجهانی(آلمان

مردمآنروزگار یبهاعتقادمنعصرماتنهاشایسته»است.

خودرابهجیتدریکلقبوناماست:عصرفحشا.مردممابه

)متنکتاب(.«ددهنتمیهاعادفرهنگفاحشه

اوضاعساینرمان محافظهیسایلکویاسیدرمخالفتبا

زمانک آن ار یانتقادینظر، دارد.کیاتولکیسایلکبه

نویسنده است کمعتقد یلکه مردمیدرسدهسا به گذشته

یرانسانیوتخوددربرابراعمالغکردهوباسکانتیآلمانخ

 .ردهاستکتیازاوحماتلر،عمالٌیه

زادمترجمادبیاتآلمانمعتقداست:استادمحمودحسینی

:دهدیماوادامه«خواناستادبیاتآلمانپیچیدهاماخوش»

قرنبیستمخیلیسخت» ادبیاتخوانادبیاتآلماندر از تر

به هم چون است. زبان کهاسپانیولی آلمانی زبان خاطر

استفوق معروف اینکه هم و است مشکل و پیچیده العاده

نویسندفلسفهمیشانیهارمانخیلیازنویسندگانآلماندر

■ ۱«.جایاینکهادبیاتبنویسندبه

                                                           
3
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 «ام تبریزی یاصالتاً درخت»عناصر روایی در مجموعه شعر  بررسی  
 «یمرادغزال»؛«نیکو)آناماریا(مرادی»سروده



درختیتبریزی» منتشر«اماصالتاً نخستینمجموعهشعر

آناماریا)نیکوشده استمرادی( 2۹شاملکه ۱1ودرشعر

شعرهایاینمجموعهمنطقیبیشترصفحهمنتشرشدهاست

دارد همینروایی اینو در زبانی استعارات از استفاده طور

توانستهاستچندمعناییایجادوامکانلذتکشفمجموعه

اید.رابهخوانندهارائهنم

روحسوبژکتیو گیردومایهمیآفرینندهاثرهنریهماز

وهم جهان، ابژکتیو روح نمیاز ایدههنر از افالطونیتواند

واقع در شود. میانداستانجانهنرمندآغاز پیوند با شاعر

قابیل و هابیل استاساطیری توانسته امروز دنیای و

اوهم کند ایجاد عینی موقعیتپیوندی وضعیتیها در را

برانگیزدوقرارمی دهدتاعکسالعملهایعاطفیخوانندهرا

کند. ازدرواقعشگردپیوندیعاطفیبرقرار ایناستکه او

معناهایعمیقوتاثیرگذاربسازد.جمالتیساده

برادرکوچکمنهابیل»

هایهنوزنیفتادهاستاتفاقخوشبختی

دیوارهایخانهاستخوشبختی

این از پرچمقبل بپوشندکه سیاه .های شماره 2)شعر

(۳1صفحه

سراسرو به نیستکه یکلحظه امتیاز چیزیجز شعر

می معنا سرگشتهدهدزندگی موجود ازشاعر که نیست ای

شود،ازراز.راهازدرونهستیآگاهمیدرونخودباخبرشود

بنیان نامیدنشاعر از را میهستی آن بنیانشع»شناسد ر

زبانشاستهستی راه از به« زیر شعر در شاعر خوبیو

ووجهانامروزپیوندبرقرارکندهاداستانتوانستهاستبین

بامخاطبدرجایخودبهشکلزیباییشناسانهنمادهابتوانند

کنند هنرروایتبهخودیخودیکامربسیارارتباطبرقرار

معموالًزیباییمهم هایالمانتعدادزیادیازشناسانهاست.

هاشاملشوند.اینالمانشناسانهدرشعرواردعملمیزیبایی

هایضروریساختارروایتهستندایده

پوستپلنگیآهنهایدانهزندجوانهمی»

گیردهایهمیشگیشکلمیذهنمکهدرقالب

کاوهکنممیبهاسممفکر

کشندمیهااسمشرایدککهکارخانه

تیراژتولیدشانو

هایماندرسلول

زایندهایسرطانیمیتوده

هاتاازجهشژن

«۹۳صفحه12شعرشماره)هایمردمماربشودرویشانه

تصویرسازیویژگیدیگریاستکهشاعرازآنبهرهبرده

خوبیمیاستشاعر کلماتبه با ذکرتواند میزانسیبسازد

م باعث عناصر میان توالی و اینیجزئیات در روایت شود

.شعرهاقواموانسجامیابد

شویمپیرمی»

مانذهندریاهای

شودمردابمی

هاییپرورشگاهتمساح

افکار که را وارد )بلعندمیتازه شماره صفحه۱1شعر

21»)

نسبت از را متن معنای لوتمن با معناهاینظامآن

)وابستهادبیهایقاعدهشناسیکدیگربهمتوندیگروحتی

ادبی ژانرهای به باداندمی( معناشناسیک نسبت نیز شعر

سطرهاییکداستان شایدهمینداستانپنهاندر و دارد

معنایدیگریخلقکند.تواندمیشعراستکه

قرارمانبیااولین»

عصرجدیدراگریهکنیهایخندهتمام

ومنازسینماعصرجدیدخیابانروزولت

تامیداناعدام

(«۹۳صفحه12شعرشماره)عاشقتشوم

کهبتواندقاعدهموضوعاتورخدادهاییخوبیتوانسته را

احساساتباشدومخاطبانباآنتجربهمشترکداشتهباشد

همانطورکهویلیاموودورثبرانگیختهشوندبیابدتااحساسات

می عالی»گوید: احساساتشعرهای انگیخته خود سرریز

«هستند

قوطیکبریتامساکناًدرختیتبریزیاصالت

 قسمتیازمندور شودمیهرروز صفحه9)شعرشماره

۳۹)

گیریمعنایمتنتوسطمتوندیگرشکلرااگربینامتنیت

تواندشاملاستقراضودگردیسیمتنیدیگربدانیمخودمی

اگر بهمتنیدیگرباشد. ارجاعدادنخواننده توسطمولفیا

همواره متن هر در باشیم قائل بینامتنی نظریه به بخواهیم

بینامتنیت دارد. برعکسوجود و شعر به داستان از حرکت
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درواقعشودمیریاستکهدرشعربیشتراستفادهشگرددیگ

روایت به قواماشاره اصلی روایت به که است دیگری های

بیمی بپردازندبخشند ماوقع همه ذکر به براینآنکه آرایه

افزاید.تاثیرروایتدرشعرمی

نگاهترابینداز»

هاکمیشناکندتهحوضچهماهیزندهفروشی

نفسبکشدهایشششآبوبا

یتورسراسیمهشودهنوزازسایه

کهمردمببینی

تماشایرقصبندریرا

هادوستدارنددرآخرینثانیه

بازگوشترابچسبانیبهصدف

هیشمارهبگیری

رابشنویبایدصدایدریا

بهاوبگویی

سرنوشتماهیانیرا

۱9کهقصهماهیسیاهکوچولوراازبربودند)شعرشماره

(«21فحهص

واقع گفتهدر این استشاید صادق کهتارکوفسکی

همه»گویدمی جای به میهنرمند حرف کسانی کهی زند

قسمتیباشاعردراینجا«خودقادربهسخنگفتننیستند.

وآواهایشانقادربهبیانرویاهاشودکهصدامیهمازجامعه

شعرهایایننیستند دیگر و زیر شعر در بهمجموعهشاعر

توانشجانشینی)نمادینهایظرفیتخوبیتوانستهاستاز

شکلزیباییبیانمفاهیموضمنزبان(واژگاناستفادهنماید

همراهی لذت نماید. حفظ را متن وشناسانه دیگری با

بادیگریلذتیزیباشناسانهاستهمدردشدن

زنیبودمزرعهزادگاه

مدیمترسکیبهدنیاآکهزیرسایه

اشراسرکردسیاهیسایه

مزرعهشد

مزرعه

اسمیبوددرشناسنامهزنی

زادگاهمادربزرگبود

یااسمزنیکهزیرسایهمترسکیبهدنیاآمد

زیرسایهمترسکیخزانگرفت

گلدانهایسرخزیریتدریجیگلسربهشبیه

رویبندچکهکندهایتازروسریچقدراشک

دردهایتازکمربندچرمی

هایتازقیچیشدنوگیس

استکاندست همیشگی شستن از را بشورهایت ها

(«۱1صفحه2۳شعرشماره)

الیوت اس بیانیگانهتی هنر،راه شکل در احساسات

ایدیگریافتنرشتهیافتنیکهمبستگیابژکتیو،یابهبیان

موضوع یکاز زنجیرهها، یا کهوضعیت، زخدادهاست از ای

وقتیحقایقخارجی،قاعدهبتواند یاحساساتباشدچنانکه

گردند، ارئه شوند، خاصی حسی تجربه به منجر باید که

برانگیختهشوند.احساساتنیزبهسرعت

گفتآیدرختمقدسیکهپدرمی

بندبهدستوپایتبااینهمه

چهل با شدی دختری شبیه

گیسبافته

اتتنهاییایبهارتفاعباالیتپه

یا

چهلسالگی»

یکاجاستشبیهنیمخسته

درقراریفراموششده

تنهایینیمکتی

تبرباخودمیکهسایه برداشرا

(«1۴صفحه۳1شعرشماره)

کههایمتعدددراینمجموعهشعرنشاندادهاستمثال

بهپیرامونخودبیاعتنانیستوبهمسائلزمانخودشاعر

همیناهمیتمی شاید و دهد صاحبنظرانطور از برخی که

و اجتماعی، آگاهی بیان از است خاصی وجه هنر معتقدند

شایدبتوانهنررابیانگرنیرویدرونییکهنرمنددانستکه

■ .آوردآنراازتماسیاواقعیتزندهبهدستمی

منبع:

تبریزی درختی انتشاراتنیکوام؛اصالتاً مرادی، آناماریا

۳۱۴1بوتیمارمشهدچاپاول
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 در ساری «نامرئی»جلسه نقد و بررسی داستان کوتاه گزارش  
«ناهیدگرامیان»،«قربانیحسن»نویسنده

 
یکداستان" بایداثرشبرایباالبردنکیفیتکار نویس،

  گرامیانناهید  "نقدشود

نقدداستان ساریبهسرپرستیحسین"همنگر"کارگاه

 کوتاه داستان مورد"نامرئی"اعتمادزاده، را قربانی حسن از

اد.نخست،حسیناعتمادزادهدررابطهبادنقدوبررسیقرار

نقدداستانگفت:درداستاننویسیباتفاوتدیدگاهوتفاوت

مواجه تنگاه همهچنینبا نقد کار در روبهایم. فاوتسلیقه

دلیلپسقرنبیستمرادوستدارد،ادبیاتنقاد،یکروایم.

اینبستگیبهشودنمی کهبگویدادبیاتمدرنضعیفاست.

نگاهنقادداردکهکدامرابپسندد.اثرجایگاهخودشرادارد.

یکداستان کار کیفیت بردن باال برای واقع بایددر نویس،

ضعفوراهمبایدگفت.هاحسندرنقداثرشنقدشود.حتماً

در نویسنده که مشخصکرد باید هم اثر

 تکراراشبعدیآثار و کند لحاظ را آن

داستانکوتاه آقایقربانیکهامروز نشود.

اش"نامرئی"ازمجموعهداستان"نامرئی"

نویساستنقدکنیم،داستانخواهیممیرا

نویسییابدبیشترولیرویتکنیکداستان

دوستان از سوال چند طرح با کند. کار

واردبحثشوند.تفاوتاینداستانباداستانمدرنخواهممی

مدرنبدانیم؟همچنینتوانیممیآیاچیست؟ اینداستانرا

 .دررابطهبازاویهدیددراینداستاننظرخودتانرابگوئید

یکیفاصلهزمانداستاندرمحمد اسماعیل کالنتری:

قالبدردستدرگیردمینخسیگارکشیدنراویشکل و

تداعی)ست.راویباخیرهشدنبهسیگارخودحالماهیگیری

(معانی دختریسیگاری یاد ازافتدمیبه یکبرهه در که

وارد جریاناشزندگیزمان، دختریکهشاعربود. شدهبود.

هایخودرامنعکسوراویواگویهگیردمیسیالذهنشکل

.داستانتابعمکتبرئالیسماستوراویباتکگوئیکندمی

مشکالت تخلیه و فرافکنی به خود خلوت در مونولوگ یا

.نامداستانبسیارهوشمندانهانتخابپردازدمیپیچیدهدرونی

وضربهمهلکدرپایانرودنمیراهلویمیانهشدهوداستان

شدنراوی،سیگاربهرازخودبیخودکهبراثشودمیوارد

 رسدمیآخر انگشتش وسوزدمیو متوجه. خواننده تازه

شودمی است.هااینیهمهکه بوده راوی ذهنی سفر

گفتمچیزدندان)۳۱راویبازن،زیباست.صهایدیالوگ



داستانیهایشخصیتگیری...(وامایکسوال.چراهنوز

مابایدسیگاریباشند؟سهشخصیتدراینداستانداریمو

نبایدفکربدآموزیاثرخودمانچراهرسهسیگاریهستند.

 نباشیم؟

سیگار حال در داستانی شخصیت وقتی ونداد: بهشته

بر فکرکنمربطیبهدرونمایهداستانداشتو کشیدنبود،

گرددمی در ما. روشنفکران شخصیت به با شعرهایرابطه

هممالنویسندهبود؟کهشعرهاداستانسوالداشتمکهآیا

 .اگرمالنویسندهباشد،بایدیکتبریکیبهنویسندهبگویم

کهراویداستانمرداستکنممیمنفکرنرجس فالح:

بیان پدیدهکندمیوداستانخودشرا ایوجودداردبهنام.

همذاتآشنا یا فکرپنداری دلیل همین به راوی که پنداری

 .ایناتفاقافتادهاستقبالًکهکندمی

یکمردمحمد نوروزی: روایت داستان

ایبایکزنشاعرتنهائیستکهکناربرکه

.راوی،مردرودمیوبهمنزلششودمیآشنا

آشنا وزنراشبیهبیندمیدرقابعکسرا

اینتکثیرشخصیتبیندمیزنانگیخودش .

رادرداستانداریم.نقطهقوتدرروانبودن

که است ناگزیر بودن سیال است. داستان بودن سیال و

یکم از گذر نحوه رعایتکند. یکمکاننویسنده به کان

 انجام خوب بهگیردمیدیگر هم داستان بودن آلود راز .

 کمک وکندمیدرونمایه داستان پایان پایانی،. چگونگی

داستانمدرناست.البتههایویژگیپاراگرافآخر،ازخصوصاً

 .رودمیازسطحمدرنهمیکسطحفراتر

ان،بهنظرمنشخصیتزندراینداستفیروزه اصفهانی:

 تمام راوی برای و بود هدفش به رسیدن هاصحبتنماد

بودکهمربوطبههایشهدفوگفتگوها،نرسیدنبهآرزوهاو

 .یکدورهخاصاست

داستانکوتاهنامرئیازیکسیگارروشنناهید گرامیان:

.فقطدریکشودمیشروعشدهوبهیکسیگارخاموشختم

 جاهای در و است روشن سیگار همینجا خاموش. دیگر

21نشانهایباشد،نشانهدودشدنزندگی.راویمردتواندمی

 در که آنچه طبق و است شاعر که ست ای ۳۹صساله

هائیکهطیچندخوابیهمه"همچونفیلمی..."گویدمی

 جلویچشمانشنمایشداده کهشودمیسالدیده بار هر .

داستانکوتاهنامرئیازیکسیگار
روشنشروعشدهوبهیکسیگار

.فقطدریکشودمیخاموشختم
جاسیگارروشناستودرجاهای

 دیگرخاموش.
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 نزدیک داستان زن شخصیت به بتواندشودمیمخاطب تا

دوراشکندکهواقعیحس راویمخاطبرا باکندمیست، .

،شعریکهازمنبوداززباناودیدمقبالًگویا"اینجمالت

واقعیت"...شنیدممی بینخیالو راویبهعمدمخاطبرا

هایواگویه.داستانسراسروهموخیالو۳۹ص.داردمینگه

زیبائیآوباتکانقالبراویبهخودمیشودمیشخصی ید.

 چندان دو وقتی درشودمیاثر که که اینیهمهیابیم

زندگی مرور آستانهاوست.راوییساله21داستان، 21در

 به بهاشگذشتهسالگی و توهماتش، به رویاهایش، به ،

.البتهبادرهمریختنمرزرودمیخیاالتش

آ از نچهکهبودهوبهآنچهواقعیتوخیال.

 بهخواستهمیکه حاال و نرسیده اما برسد،

نبود.همهاشخواستهاینجارسیدهکهشاید

خیالیطی یکپروسه در دچارکندمیرا .

بهزنستوتنهائی البتهدرکالمزنبردمیاشخیالیپناه .

 افسوسدیده و حسرت شودمیهم این همه با هاینشانه.

اما باورخیالی، استوداستان تعلیقپذیر خاطر به خواننده

 کششزیاد با داستان، در چهخواندمیجاری که ببیند تا

پیششودمی زمانداستانپسو فالششودمی. راویبا و

.بااینکهفضایداستانی،یاکناربرکهرودمیبکبهگذشته

انساناستیادرخانهزن،امانوعیسردیدرروابطوتنهائی

قالب به و ماهیان صید و برکه فضایکنار وشانافتادنبا

مرده،همهوهمهتوانستهحسوحالودرکقویهایماهی

بهدرونمایهداستانکهتنهائیانسانوتریبهمخاطببدهد.

 .است،نزدیکشوداشزندگیودودشده

احساسکردمرویا اکبریان: داستانخوبیبود. نظرم به

داستانسیالذهناستوبرایراوییکاتفاقیافتاد.بازنی

بهدلیلاتفاقاتاجتماعیایندو احساسبود با کهشاعرو

خوبیداشتهباشند.دراینمیانزنیرابطهنتوانستندباهم

.درپاراگرافشودمیهمهمچونراویدچارمشکلاحساسی

شدیدمرابههایتکانکهقالبمباشودمیخرداستاناشارهآ

پیدا خودشرا گمشده نیمه اینجا در نظرم به آورد. خود

درکندمی نیست. ذهن سیال دیگر معانیستو تداعی و

۳۹صداستانالبتهاشکاالتدستوریهمدیدهشد.همچون

 .است"لبخندتلخی"کهصحیحاش"لبخندیتلخیزد"که

توانستیمداریوش عبادی: داستان این با رابطه در

نشانهایبحث باشیمکهخود اینیدهندهمتفاوتیداشته

ستونقطهقوتداستاناست.نویسندهاستکهداستانقوی

در اما سیالذهنتبدیلکند به را داستان که داشته قصد

وصیفماهیچوقتنبایدلحظهراتمثالًتکنیکمشکلداشت.

بهاینمعنیکهخودماننبایدتعریفکنیمکهمنار کنیم.

دیگررفتم.بلکهبایدنشانداد.داستانیلحظهاینلحظهبه

یکشخصیت مورد ازداستان.ستراویهمانیعنی در

ورسدمیذهنیبستریکبهوشودمیخارجعینیبستر

تواندمیوباشدذهنسیالتواندنمیذهنیبستراینولی

نگیبودونسبتبهسایرقشداستانمجموعدر.باشدسورئال

 .اینمجموعهداستان،متفاوتبودهایداستان

 خواندنداستانکوتاه با یک"نامرئی"مهدیفرجپور: با

 شدیم. رو روبه مدرن ذهنیهایکشمکشداستان داستان

ذهنی فضای وارد داستان ابتدای از ست.

شویممی گیردمیوراویدستخوانندهرا

 یکرویا خودشبه با یابردمیو شوک .

تکانهآخرداستانبسیارقویست.راویبه

باختگی معنا به رسیده، دلسردی و یاس

 همه و حتیهایششتالرسیده، و نرسیده نتیجه به

ادامهدهد.ولیتواندنمیهممردهاست.اودیگرهایشطعمه

ازاولتاآخرداستان،گویدمیآنتکانه کهیکیزندهاست.

مدرن،برشیازهایداستانسردیویاسراداریم.هاینشانه

قیچیزندگی یکجائیرا نویسنده یکیازکندمیست. در .

کهشدشروعزمانیازمابدبختی"کگویدمی،زنهادیالوگ

"شدیمروشن زیادعمرپدرم":گویدمیزندیگرجایدریا.

ثمربییعنی "کرد یکیاینخب،. بسیارهایتکنیکاز

قوی تکثیر هاشخصیتست، نگاه دو از تکثیربهتوانمی .

کردنگاههاشخصیت متاسفانهکهاستمونثبارآورییکی.

واواممرئیمنگویدمیابرهادرکهآنجادیگرونرسیده

همهوشدهتکثیرکهستشخصیتیراوی.عکسبرونامرئی

داستامحوریخطدرهاشخصیت حرکت یعنیکنندمین

بایداشارهکنمازحتماًامیدی.امابهچندنکتهمهمیاسونا

ذ روایت نیست. عینی روایت که این ولیهنیجمله ست

 .گوئیدرونیهمنیست.پرشذهنیهمنداریمتک

ازنظر"نامرئی"همهمتفقهستیمکهداستانایرج عرب:

 نیست. داستانساده ارائه و بارحتماًساختار یکالیدو با

این در پیببریم. کنیمو ساده خواندنبایدخطروایتشرا

درتکبینمنمیداستانمنسیالذهن گوئیدرونیقبلاز.

ازنظرمحتوائی،دوچیزبرجستهاست گفتاروبعدازگفتار،

بهمادرمتنهمههایدادهرویآنصحبتکرد.توانمیکه

بینیممیست.یکموردیاسفردیکهدراینشخصیتذهنی

دراشعارشودر ولیدوستداردیاس،یاساجتماعیشود.

هایماهیبحثنمادین گیخودشثمردانستنزندبیمرده،

.بینیممیبود.دومتعلیقدربحثزنانگیومردانگیشخصیت

شودمیزیبائیاثروقتیدوچندان
اینداستان،یهمهیابیمکهکهدر

 ست.راوییساله21مرورزندگی
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جامعه بایددر تعادلبینحسمردانگیوحسزنانگیفرد

وبرایشزنندمیعلیرغماینکهباهمقدم۳۹صدرباشد.

باز اما گرفتند، قرار هم حسکنار ایندو

 هم از پاشدمیهم یک با جا این سوال.

 غمشویممیمواجه و یاس همه این که،

دررایاساینریشهاما شودمیزدگیبیان

بینیمنمیشخصیتاین یاخودکشعلت.

همقابدرونمردپنداریخودکشی را

امادرانتهایکارآنبینیمنمی ماهی،هشداریبههایتکانه.

داستان،،نیست.بهنظرمپنداریمیکهآنچهکهدهدمیاو

سیالذهن ولیدر دارد انسجام که چرا سیالذهننیست،

 .نبایداینانسجامراداشتهباشیم

منظورپاسخگوئیبهدرپایانجلسه،حسیناعتمادزادهبه

توضیح به الزم گفت: بندی جمع نیز و سواالت از تعدادی

شد داستانآورده است.،استکهشعریکهدر نویسنده از

شدهشخصیت پرداخته خوب خیلی داستان این در پردازی

توجهداشتهباشیمکههمیشهداستانواقعینیست،امااست.

دسیگاریکیازدوستانبلکهوامگرفتهازجائیست.درمور

شارهایداشتهکهبهنظرمهیچاشکالینداردکهشخصیت

داستانپنداخالقینیست سیگاریدرداستانانتخابشود.

بلکهبایدازاینجنبهبه کهشخصیتسیگارینداشتهباشد.

توانسته کرده، استفاده ازسیگار نویسنده آنپرداختکهآیا

با نه؟برایدرونمایهمفید با بیاورد بود الزم آیا و نه؟ شدیا

 آیا و است. درونمایه دریهمهاصلداستان، ابزار مفاهیمو

بحث است؟ بوده قالب،هایماهیخدمتدرونمایه در مرده

کهدرکنممیبحثنمادیناستویکنشانهاست.منفکر

اینجایکشخصیتبیشترنداریم.داستانارتباطتنگاتنگبا

برسدجامع خواسته که جائی به جامعه آیا که این دارد. ه

رسید؟زبانداستانجهتپیشبردداستاننقشبسیارزیادی

بهخوبی توانستکارشرا اینجا بهنظرمنزباندر دارد.

ویاسرادردیروزوامروزهاسرخوردگینشاندهد.بهخوبی

بیبهتصویر.ونهفرد،بلکهتوانستجامعهرابهخوبینیدمی

 نویسنده اما پایان، در زندگیهمچنانادامهگویدمیبکشد.

صحبت سرخوردگی یاسو از داستان پایان در دیگر دارد.

با.کندنمی لحاظگویدمییکتکانه، به دارد. ادامه زندگی

ساختاریاینداستانرئالیستینیستومدرناست.ازذهن

گوئیغیریمداریموتک.تکگوئیمستقشودمیراویروایت

شخص اول جا این اما است، شخصسوم همیشه مستقیم

درتک گوئیدرونیمستقیمکمیایرادوجودمستقیمداریم.

اول روایت کنند فکر دوستان شده باعث که است داشته

.ازتکبینیممیشخصاست.ماهمهچیزرادرذهنشخص

رهمینجا،دیگرگوئیدرونیذهنیهماستفادهشد.حاالد

مثلفیلمیکهدرذهن"نبایدراویبگوید

،شودمی.وقتیاینجملهآورده"تداعیشد

ودیگرشودمیتبدیلبهروایتاولشخص

تک درونی ذهنشودنمیگوئی در درو ات

هستی. کردن مرور برگشتوحال رفتو

و رفت یک نداریم. هم وذهنی برگشت

بهگذشتهودررابطهگرددمیوبرتداعیکهکالسیکاست

.ولیسیالذهنیعنیاینکههمینکندمیباگذشتهصحبت

به راجع ام ذهن در حالصحبتکردنهستم در که حاال

 فکر هم کنممیمسائلدیگر است. سیال رود.میوآیدمی.

واگررویدادهاگوئیاولشخصناظربربگوئیمتکتوانیمنمی

نیست. ناظر ولی چیست؟پسباشد، شخص اول این

وگوئیتکامگوئیمی محتوا نیست. پریشان ذهن اما ست.

درونمایهپریشانیدارد،ولیذهناشاراماست.ازاینجابه

 جا نیست.پردنمیآن ذهن سیال داستان این رو این از .

 شودمیتوصیه با که نویسنده نویسیداستانهایتکنیکبه

 .کنیممیبیشترآشناشودوبرایشانآرزویموفقیت

اثر"عشقملت"سپسحسیناعتمادزادهبامعرفیرمان

ونقدجلسه۴۹آذر1شنبهروزبرایشافاک،الیف

پایانبهراقربانیحسناز"نامرئی"کوتاهداستان بررسی

■ .برد









ازنظرساختارو"نامرئی"داستان
 نیست. داستانساده باحتماًارائه

خط باید خواندن بار دو یکالی
 روایتشراسادهکنیموپیببریم.
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 باب ادبیات تطبیقی در  
 «مهدیمیرابی»نویسنده

 

 یریپذ ری؛ تأثینگویسه آثار گلستان با همیمقا

 گریدیکسندگان از ینو

هنسبتکوتاهکژهرمانوداستانیواتبهیادبیحوزهدر

سا یبه جدیادبیهاگونهر ی؛ محسوب واردشوندیمد چون

ک صادرمیابودهننده نه نو.نندهک، آثاریآثار با ما سندگان

خارجینو ایسندگان گاه دارند. بسیشباهت شباهت ارین

چشمیکنزد یگو گاه و اکر چون هستند. مختصر و نیم

طبینیبرداریپکشباهت طور به است.یعیستو داده رخ

نامبرد.بههاآنازیریپذریاتأثییبرداربهعنوانالگوتوانیم

تمایهم سبب شخصین اینویل بزرگانیرانیسندگان به

یاتدنیادب استامرکا ترجمهصورتگرفته راه از استیه

سندهیهنوکیر.مخصوصأزمانیاجتنابناپذ

ب باشد هم مترجم یاسندهینوکشیخود

روک از بهیشخصیعالقهیه دست

نویترجمه میآثار بزرگ زند.یسندگان

هصرفأباکسندهینویکازاشیریپذریتأث

تفاوتدارد.درشودیمخواندنآثاراوآشنا

کهاسالآن موکرانیایبدهزهمترجمانِ

 یشالودهخوبخودیترجمهانگشتشماربودندگلستانبا

هم از پینگویشناخت باعثکیزیریرا تنها نه او و رد

نو داخلیشناخت بلیسندگان شد بزرگان آثار کاز دیلکه

همیاسرار شناخت بر ویبود عصرینگ هم مترجمان بر

ب.خود در سالگیگلستان هشت و یست یزندگ"داستان

ردوکراترجمهیونگیهم"ومبرکسمیوتاهفرنسکخوشو

یواسطهگراوزد.بهیآثاردیترجمهبعددستبههاسالیط

رویهم استیکن کرد توانیمه تاثکاستدالل گلستان ریرد

ازیقیعم

داستانیونگیهم فرم در مخصوصأ اگریداشتهاست. و .

ریبخواه شویم یزتر اتوانیمم مشهود شباهت دویبه ن

هکنیبعالوهارد.کالوگمحوراشارهیدیهاداستانسندهدرینو

جاز،اختصاردرجمالتیدرایکینزدیهامشترکهردووجه

لماتدارند.کنبودنیآهنگ و

 فرم با شیهاداستانگلستان باالکییهاکیتکنو در ه

 از متماهاآنمختصرأ در شد برده ساینام از بودن همیز ر

چگاهازیاماهشناختیمتبمدرنراخوبکخودمیهانسل





فنونمدرندرآثارخودبهرهنبرد.درنثرخودبهیهمه

املاثربهکهمخاطبرادرفهمکزیابهامبرانگیهایدگیچیپ

ردنکومحدودینسادگیدستنزد.امادرحبردیمرفروکف

مجزاازیوستهولیپیهاداستانگررهواژگانابداعیخودبهدا

 محتواوعنوانبود.

یکستوسهسالدریبااختالفبیونگیگلستانوهم

رموردیهدرزکی.امااختالفنگارشدواثرستندیزیمدوره

.رسدیمبهحدودچهلسالمیادادهقراریبررس

پسرمرو"داستان فرزندیماجرا "راهیبا و استیپدر

بک در الستیه نیماشیکابان  شان براشودیمپنچر یو

بهیردنآنپکبرطرف روندیمیآبادیکاده دایپکیمکتا

نند.ک

 روزه"داستان سه دویماجرا"طوفان

یرف است کق در پایکه سرد یزییروز

 خلوت مکنندیمباهم ازنوشندیمی، و

.زنندیمگوناگونحرفیماجراها

ایا  به داستان دو دلین تطبین قیل

 پکدارند یه اساسهاداستانرنگ بر

هدرداستانطوفانسهروزهکی.شباهترودیمشیالوگپید

مواجه آن رویابا پسرم با داستان در چشمیم به هم راه

  .خوردیم

سبالویبیازبازهاتیشخصدرداستانطوفانسهروزه 

 ادامه ماهکآشیاشارهدر به شیریگیارتر کو .کنندیمار

شیگریماه خونکو در فعالهاستییکایآمرار فراغتی. تو

آمریلیخ مردم همیکاز بیا و است نین یسبب هکست

گانیمثلبراتیگریتباردییایکسندگانآمرینو ویونگیهم

سندگانیندوموضوعاشارهدارند.بهواقعنویدرآثارخودبها

ا آشکنابتیبا دستبه کار یردنهوکار زنندیمتخود به).

قیعبهطریدرسطحوسگاهینجای.ا(هتعلقدارندکیگاهیجا

کوچکاسیشهرباشدودرمقیکایشورکیکتواندیمیاول

طر به رویقدومیتر یاز یکنام بنایمحله ویخیتاریا

اییهانشانه قبیاز جایپتوانیملین نویبه برد.یگاه سنده

رو از ما میبرخیمثأل محمود احمد یدانیآثار هکم

یجنوباشسندهینو پروزیاست. رسول یا پالتو"داستان

ا"امیحنائ یرا شروع "کندیمنگونه سال زمستان ...۳۱21

جانیش و سخت کراز بود. فرویسرمااه استخوان مغز تا ش

هم و اختالفیونگیگلستان با
یب در سال سه و دورهیکست
دوستندیزیم نگارش اختالف اما .
زکیاثر در بررسیه مورد قراریر

 .رسدیمبهحدودچهلسالمیاداده
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انشوخیرازیافتادهبود.شیانوبدسابقهی.برفسنگرفتیم

"ارافتادهبودند...یادبرفزمانصاحباختیهبهکوچ

داستانخودرایمیختقوینمقدمهنهتنهاتاریباایزیپرو

گاهوتعلقخودیدرشناساندنجایهسعکبلسازدیمارکآش

بهبکندیمطیبهآنمح ایدیانی. نداستانازیگرچناندر

هفتسخن و زمستانسالپنجاه ییهگوکدیگویمبرفو

داشتهیتجربههکیرازیشیکفقط آنراتوانستهیمآنرا

سد.یبنو

ا تفاسیبا درمین یابییر محضکم به طرح تناسب به ه

نوکنیا احساسیه کسنده جاتواندیمند تعلقخودیاز و گاه

بگو دریسخن ید، کندینمغ عناصرکیموضوع) . از ه

.(ماندیمازآثارپنهانیاریگاهدربسیاستولیسندگینو

 چه اگر روزه سه طوفان ازیونگیهمیهاتیشخصدر

یمختلفیهاموضوع نوزنندیمحرف یمثل تاب،کسندگان،

بخشز جنسمشروباما ایادیمشروبو پیاز رنگبهین

شازآنیهتاپکییمرتبطاست.ماجرایکنینامزدیماجرا

قطعوسپسینموضوعگاهمقطعیلهمازآنآگاهاستایب

یوتدامپشودیمرنگوصلیپیادامهدر تاجاکندیمدا یی.

ک اسلحهرندیگیممیهتصمکییجا)وقفهبلندیکهبعداز

ب بروند و برایبردارند گفتکشیرون گپو و همانیار در

داستانینو (راستا نامزدسنده با رابطه در بهیکنیاشرا

موضوعرساندیمانیپا پکی. تا گویه پاراگرافآخر ییشاز

ییازآنزدهشود.جایگرحرفیبستهشدهبودوقرارنبودد

بک یه دیگویمل شروع من تمومشک)... هم خودم و ردم

 ...(میزنینمحرفاشدربارهگهیردم.دک

حال پاکیدر بهذهنشخصیانداستاننویهدر تیسنده

 (لکیدانا)کندیمخودرجوع

  را آخر پاراگراف دیگویمو ه". چیحاال موضوعیچ از ز

رونبردهبود.هنوزهمیتنداشت.بادازسرشبیگذشتهاهم

وایراهتوانستیمهکراداشتهاشبشنبه نیشهربشود.

"اوبود.یتنهادلخوش

هم پیاز رو طوالنیشکشین و فوقیدن مبحث بودن

رامردهای،زیطمستیدرشراهاآنداردباقرارگرفتنیتواض

درموردعشقودهندیمنشانیشتریلبیتمایدرعالممست

پ بایموضوعات و بزنند حرف خود جنس هم با آن رامون

برسند.یوهمبستریالمکجنسمخالفخودبهارتباط

حکیگریدینکته از طرحیتقابلبیثاهمیه اناست.

دیانرخدادداستاناست.باکاتمیمتناسبواشارهآنبهجزئ

شترمنظورطرحینجابیدرا)ازجاهایلیهدرخکتوجهداشت

بهجزینو(داستاناست مجاز اینیپردازییسنده اما نیست.

جزئیطرحنو مجاببه را کیپردازیسنده در یجایکرده.

بکم)ثابت نشستن نیان و دوربینو(یکل با دقیسنده قین

.وهرآنچهازکندیماطرافکوچکعیخوداقدامبهثبتوقا

 گذردیمنظر ک)را در زائدیهاطرحهقطعأ متفاوتمخلو

ت(هستند ینیبزیبا مشاهده مرز اگذاردیمبه جزئی. اتین

آنمحهمخاطبقرارکقاستیچناندق دریگرفتندر ط،

حسگرماک آتشو آن بهینار پرداختن دارد. را حال آن

ست.بهعنواننمونهدرینهاآنارتباطباعملیهبکیاتیجزئ

تاشودیمآشپزخانهیوراهشودیمازجابلندیکهنکییجا

برگشتنسرراهشبهآیآبب .خوردیمبرینهقدیاوردودر

ن اگر نومستیکقطعأ شخصینبود ایسنده را او گونهنیت

گذشتویاتاقناهارخورینهیآ.)...ازجلوکردینمفیتوص

نهلبخندیآیچهرهبهبود.بهیشغریرد.چهرهبراکبهآننگاه

 و نیآیچهرهزد نینه یز باز چشمکششرا بهکیرد. و زد

 .(کردینمیشفرقیاونبودامابرایچهرهراهشادامهداد.

ا به براکنیاشاره ]چهره تأیشغریه و بود[ دوبارهکیبه د

بیچهره] نبود[ اهاو یخاطر است نکن لحظهیکه آن در

یفینتوصیخارجبوده.پسچنیعیمستاستوازحالتطب

داستان بزنگاه سر او یاز و چنیبرازندهبجا نیاوست.

کاستیمالحظات میکه سطح از را یاثر معمول و به انه

.رساندیمگاهباالیجا

دقتدر) تیوشفافیگرزبامالحظهیردنهمهچکمالبر

یمدرداستانباپسرمروکشویب(اتوپرداختنبهآنیجزئ

.خوردیمراهبهچشم
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پا" به من و خبه... و جست و شدن نگاهیزهایپا او

]مشمع[یتابروکدوبالُنگچریرسیچهقهوهککردمیم

[رایکیدان]سرسرخپالستکنمیکزنزدیدوازمیزمالیم

"شمنورفتیبرداشتگذاشتپ

روشهحذفشوند.کلماتداخلکاگریسازرینتصویدرا

ه داستان خللیبه یچ زکندینموارد ی. در یسینووتاهکرا

امینو حد در کسنده کوشدیمان جمالتاضافهکاز لماتو

قهوهداندیمهمخاطبکناستیگرایموجهتردلیبگذرد.دل

ستینیازیبرخوردارندونیاناتکداخلدهازچهامیهاخانه

رد.مسلمأبامدلکدانوجنسآناشارهکهبهرنگسرنمک

.کندیممنزلقرارداردفرقیهاآشپزخانههدرکیوجنس

ی در یزیجملها خوابکر به تأیه راننده دارد،کیدن د

راننده"ردهاست.کروشهبارداستانرااضافهکداخلیجمله

پشتم در یخواببود. رو]ز، خوابیمیدسترویسر دهیز

"بود.[

 نداستانخردهیبهاتوانینمرهرگزینتفاسیایهمهبا

یگرفتز نوکتداستانمالیروایوهیشرا نظر مد سندهیو

 بودهاست.

اننشدهیبهصراحتبیمیتقوخینداستانگرچهتاریدرا

باپسرشصورتیگردشراویدرچهسالداندینموخواننده

 به اما است. یبعضیواسطهگرفته بخشیهاالماناز ازیا

آنرایمیختقویتارتواندیمرنگموجوددرطرحخوانندهیپ

 ند.کینیشبیاپیحدسبزند

  یانهیمدر آنجا کداستان ورود کمعریدستهه رهایگه

کندیمراجلبیپولنظرپسرراویشوجمعآورینمایبرا

خداستانیگفتتارتوانیمنمنظریشجالباست.ازایوبرا

ننوعیهبساطاکیزمانیعنیچهلتاشصداستیهادهنیب

ک و اهایکاسبار و بود یداغ به افراد وکوچکیشهرهان

هجوم نماآوردندیمروستاها با پهلوانبازیو پولدریشو

هکوباگذرزمانبساطمعرهاسالراپسازآنی.زآوردندیم

یگ استقبالنیبرچ رها مردم شد، نکده و یانتظامیرویردند

بودهاسالنهمانیآنبیریامااوجگ همسدراحشانشد

۹1دهه) بهدورخودجمعهاابانیخهدرک(91تا مردمرا

هازکیپسرراویبرایشیننمایهچنک.معلوماستکردندیم

هازنسلقبلکیپدرراویبرایداردولینسلبعداستتازگ

ت جایرارکاست کییاست. اصرار پسر پدرشدرکندیمه

هکنجملهیپدرباگفتنایشبااوهمراهشودولیدننماید

خ " من من، ادهیدیلیباباجون از من چیم. یلیخزهاین

ردندارد.کنیردناودرهمراهکدرقانعیسع"مدهید

بهخصوصآثارهاداستانازیاریراستدربسکالزمبهذ

ک یلزوم وتاه دانستن نیخیتاریبرههبه بهیداستان ست.

انشانیسندگانازگفتنیازنویاریهبسکنخاطراستیهم

 اجتناب آن حالکنندیمدادن زمان است تر مهم آنچه .

نعنصریسندگانازایهنوکاست(صبح،ظهر،شب) داستان

.ندیجویمبهرهیاصل

دویگفتوگویگفتهشدداستانطوفانسهروزهماجرا

پسرمرو داستانبا ماجرایدوستاست. گویراه یگفتو

 به اما است. فرزند و موقعیواسطهپدر در گرفتن تیقرار

فرزندمناسب و پدر کشیمکیمرز مرزشودیمسته به و

ایکنزدیدوست یکنروی. به را راوکیاعمالیواسطهرد یه

توانیمدهدیمانجام(پدر) یهپدرجلوکییجا داللتداد.

وباشاشدیمنیزمیوروآوردیمشآلتشرادرکودکفرزند

 شودیمتعجبپسرشمواجه یمکاما پسر متوجهکبعد ه

ابایهیب،ستینیاچارهشودیم مشابهییچ عمل به دست

قراریواسطهنشپدروفرزندبهکنشوواکزنددرواقعیم

.شودیمنمرزیستهشدناکش طخاصباعثیگرفتندرشرا

جاکیرفتار در مرتیدیه وکگر زشت و شد نخواهند ب

 ادامهوقت ناپسنداست. طیبیدر بازرفتارکنندیمیابانرا

یدیکبایالمکیزننده دارند وتوانیمگر گپ گفت

مزاح یگفت ادب. عرفو از کیخارج صرفأ  ه یواسطهبه

فقطدرآنروزییوگوردیگیمدرگردشصورتشانییتنها

 ■ مجازبهانجامآنهستند.
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 (0)مشتاقی و مهجوری ادبیات آلمانی در ایران  
 «ابوذرآهنگر»نویسنده

 

پژوهشی مختصر در ادبیات کشورهای آلمانی زبان و 

 وضعیت آن در ایران

آنکهازآغاز با ایرانوضعغریبیدارد. ادبیاتآلمانیدر

ترجمهدرایران،مترجمانبسیاربزرگینیزدر عظیمِ نهضتِ

اندآمدهاینزبانپدید سرشناسیچونآقایسیدیهانامو

دکتر آقای علوی، بزرگ مجتبا آقای جمالزاده، علی محمد

حسننکوروح،آقایفرامرزبهزاد،آقایعلیاصغرحداد،آقای

دکتر آقای حدادی، محمود آقای داریانی، گلستانی نادر

لنکرانی، شریف آقای نوروزی، حسین

محمد آقای مقامی، قائم خشایار آقای

آقا حسینظروفی، آقای ناقد، خسرو ی

جهانداری، کیکاووس آقای چی، پنبه

پریسا خانم بهجت، حمیده خانم سرکار

رضایی،خانمپریسادرخشانمقدّم،آقای

کورشصفوی، آقای فیروزآبادی، سعید

،آقای۹آقایسیدمحمودحسینیزاد،آقایدکترتورجرهنما

آقایسروشحبیبی نجفی، رضا آقای نجفی، آقایکامران ،

جاهدجهانشاهی،آقایعلیعبداللهی،آقایحسننقرهچی،

اکبری حسین امیر معزّی، آقای میر مهشید خانم شالچی،

... خانمناتالیچوبینهو اینزمینهبه2آقایناصرغیاثی، در

 ترجمه امر و علتاندپرداختهفعالیت به دیگر سویی از و ،

حقوقمؤلف)کپیرایتنپیوستنکشورایرانبهقانونرعایت

Copy Rightبسیاربیدغدغهو ترجمهونشررا (کهامرِ

آسانوالبتهمقرونبه

                                                           
امر سترگِ  ی نهیزمالبته ناگفته نماند که جناب آقای رهنما در  4

همت واالیی  ترجمه از فارسی به آلمانی() یآلمانآثار ایرانی به  ی ترجمه

 .اند کردهبه خرج داده و کارهایی کارستان 

 ی ترجموه البته در این چند سال اخیر آثار بسیاری چه به صورر    5

نخسوت از نریسوندگان مصاصور و ک ون      ی ترجمهمجدد و چه به صرر  

در پیشوخران   هوا  اسوتان آلمانی از سری ناشرین مختلف در ت ران و سوایر  

، ولوی از  شرد یمو به ویژه در ایام نمایشگاه کتاب مشاهده  ها یفروشکتاب 

را مستقیم  ها آنآن جایی که درست مشخص نیست آیا مترجمین این آثار 

یا نه و آیا به نرعی متورجم آلموانی موسورب     اند برگرداندهاز زبان آلمانی 

و یا نه و نیز از این بابت که بوث این مقال بوی  تور در موررد     شرند یم

ان نامی و البته پرکار و دارای عناوین ترجمه ای زیاد است لذا برای مترجم

 آن عزیزان خردداری شد. ی همهپیشگیری از درازنریسی از ذکر نام 



صرفه سازدیمتر و معتبر یکمرجع هنوز باز یمجموعه،

ادبیاتکشورآلمانوالبتهکشورهایینهیزمقابلاتکاییدر

لیختناشتاین بزرگآلمانیزبانیماننداتریشوسوییسو

 9.باشدیمپیدانشدهاستواینمهمهمچناندورازدسترس
اینروزهاباوجودعدماستقبالِپیگیرومنطقیمردمایران

 ادبیاتیمقولهبا مجموعه آشناییبا فردیقصد اگر کتاب،

اندازه ایتالیاییونیزتا فرانسویویا ایادبیاتانگلیسیویا

بی داشتهباشد، شکبااسپانیایی)بهویژهآمریکایالتین(را

اینیزفراگیرازانگیزوتااندازهتنوعحیرت

بهیمن اینمجموعهروبهروخواهدشد.

مترجمانزبانانگلیسیوبیپشتکارِ بدیلِ

 اسپانیایی و مجموعهتوانیمفرانسوی با

بوعازدورهادبیاتکشورهایمتآثارمتنوع

و شد آشنا حاضر عصر تا پیشاکالسیک

ولی دراینزمینهجُست. منابعفراوانیرا

زبانآلمانیکهدومینزبانبزرگجهانیینهیزممتأسفانهدر

 ویمقولهدر فنی علوم پزشکی، رایانه، فلسفه، ادبیات،

 مشهود همچنان امری چنین است، .باشدینمموسیقی

اینزباندهسالیاستاینجانبکهخودبه علتدرگیریبا

                                                           
البته ناگفته نماند که بسیاری از آثار شاخص ادبیا  آلمانی ترسط  6

دیگری غیر ار زبان آلمانی به زبان  یها زبانمترجمانِ چیره دست از 

 قابل تقدیر س م ویژه و یها تالش. هر چند این اند شدهفارسی ترجمه 

 ی ترجمه، ولی این امر اند داشتهبزرگی در شناساندن ادبیا  آلمانی به ایران 

 .کند ینمآثار بزرگ آلمانی از زبان اصلی را نفی 

 به: تران یماز این نمرنه 

ترسط زنده یاد  "گرته"اثر  "فاوست" ی شنامهیمانکاملِ  ی ترجمه 

 آقای مومرد اعتماد زاده )م.ا. به آذین(

ترسط زنده یاد  "ترماس مان"اثر  "ترینر کروگر"رمان  ی ترجمه

 رضا سید حسینی

ترسط آقای  "هرمان هسه"بزرگ آقای  یها رمانترجمه مجمرعه 

 عبدالوسین شریفیان

ترسط آقای عبداهلل ترکل  "تسرایگ اشتفان"اعمّ آثارِ آقای  ی ترجمه

 و دیگران

ترسط  "گرنتر گراس"اثر آقای  "مرش و گربه"نرولِ م م  ی ترجمه

 آقای کامران فانی

 اشاره کرد.

جنابآقایدکترسعیدفیروزآبادیدر
ارزشمند بازتابادبیاتآلمانیدر"اثر

۳ایران
آثاریمجموعه" از دقیقی

ترجمهشدهاززبانآلمانیازابتداتابه
 .اندآورده(راگرد۳۱۱2امروز)تاسال
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طریقی هر از و شده مقال این وارد راهی هر از کاوشگرانه

 آن به امزدهنقبی کامیابی احساس چندان وکنمینم،

.نمیبیمهمچنانخلئیبزرگرادراینزمینه

هر از پراکنده آثاری تنها گوناگون علل به تاکنون

نویسنده به بسته یایقهیسلای و بازار ی گرمی یا و ناشر

 ترجمه نویسنده و مترجم ماناندشدهشهرت توماس .

یسندهینو تا ولی است، هاسالبزرگی جز تونیو"پیش

اثریازویشناخته"مرگدرونیز"و"کوهجادو"،"کروگر

 این و هاسالنبود عظیم رمان خوشبختانه یخانواده"نیز

"بودنبروکها "یوسف"و اینفهرست)در به دستچاپ(

 مشهوریماننداندشدهاضافه ولیهمچنانجایخالیآثار ،

فاستوس" "دکتر ،"اعالحضرت"،

"برگزیده" وایمار"، در "لوته فلیکس"،

اشتفان"و...همچنانخالیاست.یا"کرول

کهبرخی"شیللر"و"گوته"ویا"تسوایگ

 در گریخته جسته دوریهاسالآثارشان

ولیدیگرنسخیاندشدهدسالپیشترجمهومنتشرحتاص

 وهاآناز ترجمه بزرگشانتجدید آثار دسترسنیستو در

اندنشدهچاپ شاعر از دورانکالسیکآلمانییعنیینابغه.

کهآنهمبهتازگی"هیپریون"جزکتاب"هولدرلین"آقای

ایرانی نیست. موجود فارسی زبان در اثری شده، منتشر

ام سادگی به وتواندینمروزیدیگر گوته از فاخری آثار به

عشق، و خدعه راهزنان، ژنی، ایفی اگمنت، چون: شیللر

درصورتی دسترسیداشتهباشد. ... ویلهلمتلو والنشتاین،

امرترجمهدرهرکشوریبهروزرسانیآثاربزرگ کهاساسِ

 محسوب غرب تا شرق از دنیا کشودیمکالسیک چرا ه،

ذهنیاساساًدرآثارینحلهاساسیهرمکتبوهریهاهسته

تی کانه الیاس دارد. قرار کشوری هر کهن و بنیادی

ولیتازهدریسندهینو اخیرتنهایکیهاسالبزرگیاست،

 عنوان زیرِ وی از بابل("شاهکار آتش)برج همان"کیفر یا

نهدرکتابترجمهومنتشرشدهاستکهالبتهمتأسفا"اغوا"

مذکورچندانتوضیحیدرموردنویسندهوکارهایویداده

.شودینم

تأسف موارد دیگر تعدّداز ما کشور در ترجمه امر بارِ

گاهییهاترجمه است. واحد اثر یک از بر هزینه و زاید

کهناشرینومترجمینبهعللگوناگونکهشودیممشاهده

 توفیقیایجاد هیچ اصلموضوع در دستبهکندینمالبته ،

تکراری چاپآثار و آثارزنندیمترجمه مورد در اینروزها .

آقای فریدریشدورنمات، آقای مارکز، گارسیا گابریل آقای

آقای هسه، هرمان آقای برونته، امیلی خانم ماکسفریش،

و...چنینوضعنامطلوبی1چخوف،آقایفرانتسکافکا،آنتون

 مشاهده وفور همشودیمبه و خواننده هم که وضعیتی .

ترجمهرادچارنوعیبهتکردهاست.یراسته

 راه تنها هراسشاید موقعیت این از عزمگریز یک آور،

مترجماننامدارویکتعدادناشریهمههمگانیواستفادهاز

خاصهمبرایتربیتواستفادهازمترجمانجوانومستعدو

 به یازی دست ادبیاتیترجمههم شاخص و اعال متون

اثر چهل حدود در گوته فن ولفگانگ یوهان باشد. آلمانی

فلسفیوشعردارد،ولیفقطورتر،اگمونتوگاهعلمی،ادبی،

البتهدیوانغربی و شرقیهستند-فاوست)بهصورتناقص(

.هرچندبرخیشوندیمکههردههبهدفعاتترجمهوچاپ

ازآثارویناپختهوغیرضروریهستند،ولی

آثارگرانقدریچون:ویلهلممایستر،یترجمه

 دیوان و حقیقت، و ضروریادبیات اشعار

ذکرکرد.توانیماست.ازایننمونهفراوان

جنابآقایدکترسعیدفیروزآبادیدراثر

۱بازتابادبیاتآلمانیدرایران"ارزشمند
دقیقییمجموعه"

ازآثارترجمهشدهاززبانآلمانیازابتداتابهامروز)تاسال

گرد۳۱۱2 اندآورده(را توانیمآنبهخوبییمطالعهکهبا

برخیآثاربزرگادبیاتآلمانیونیزجاییترجمهبهاهمیت

برد. پی آلمانی ادبیات مدرن کالسیکو شاهکارهای خالی

همانگونهکهامروزهبسیاریازآثارشاخصجهانی)بهویژه

 مدد به روسی و فرانسوی ادبیات مورد یهاکوششدر

جنابآقای یاد جنابتوانفرسایزنده نیز مهدیسحابیو

 حبیبی( سروش یترجمهآقای بهشوندیممجدد بنا و

 بازسازی نو از عصر، ضرورتِ و همچنانگردندیمخواست ،

جایدلتنگیآوروخالییآثارجامعبزرگانادبیاتآلمانی

ادبیاتو۴خوردیمبهچشم ویلهلممایستر، ویژه: )به گوته :
                                                           

گرته پون  مرتبوه    "Wertherورتر "تا کنرن رمان  5775از سال  7

 ترجمه شده است!!!!

کتاب بازتاب ادبیا  آلمانی در ایران، دکتر سصید فیروزآبادی، نشر  8

، چاپ اول، ت ران، سوال  ها تمدنپیام خاور، مرکز بین المللی گفت و گری 

5787. 

مجمرمه آثار هر نریسنده ترسط  ی ترجمهبه زعم بنده ب تر است که  9

یک مترجم خاص و یا یک گروه ترجمه ای خواص صورر  بگیورد توا     

و یک دستی ی مترن حفظ شرند. مانند چیره دستی و هنری کوه   هماهنگی

آقای اعتمادزاده در ترجمه آثار رومن روالن و بالزاک، آقوای سووابی در   

ترجمه آثار گرستاو فلربر و مارسل پروست، آقای عالء الدین پازارگوادی  

 ی ترجموه مجمرعه آثار ویلیام شکسپیر، آقای ب من فرزانه در  ی ترجمهدر 

یتالیایی به ویژه خانم دلدا، آقوای عبوداهلل کورثری در ترجموه آثوار      آثار ا

امرترجمهازدیگرمواردتأسف بارِ
زایدیهاترجمهدرکشورماتعدّد

 .وهزینهبرازیکاثرواحداست
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وهاشنامهینمار(،شیللر)مجموعهحقیقت،فاوست،دیواناشعا

دیواناشعار(،لیسنگ)مجموعهآثار(،هولدرلین)دیواناشعار

 زندگی ینامهو )مجموعه کالیست (،هاشنامهینمامفصل(،

آثار(، )مجموعه برنتانو منثور(، آثار و اشعار )مجموعه برنتانو

آرنیم آثار(، )مجموعه کالیست آثار(، )مجموعه ویالند

بین)مجم آثار از امروزه ... و هاینه)مجموعهآثار( وعهآثار(،

بیدرمایر،ناتورالیسمویهامکتبالمللیینویسندگانبزرگ

اشتورم، مایر، اشتیفتر، کلر، فونتانه، مانند: آلمانی رئالیسم

برگردانده فارسی زبان به آثاری چه .... و برنهارد توماس

.اندشده

پاسخ:روشننیست.

:چرا؟راستی

گرانیکاغذهست،همیشههمبوده،فقرِ

پخشو همیشههمبوده، خوانندههست،

بوده، هم همیشه هست، ناقص معرفی

هم همیشه هست، گیر نفس مشکالت

وایندرمورد ومللهازبانیهمهبوده،

ادبیاتکندیمصدق نیز فرانسویو ولیادبیاتانگلیسیو ،

اسپانیایی)بیشترآمریکایالتین(درهمینشرایطبهمدد

منظموپیگیریترجمهمترجمانقهاروالبتهباپشتکارونیز

 اساسی و معروف نویسندگانِ پیدایهاخوانندهاز بسیاری

معرفیادبیاتآنممالکالحقبهنیکیکوش در و یدهکرده

ااند.

بههمتمترجمانجوانونیزپشتکاروهاسالالبتهدراین

از بسیاری دیگر ارجمند، ناشرین برخی شناسی موقع

بزرگمعاصر نویسندگان از بسیاری نیز و نوقلم نویسندگان

                                                                                         
آثوار   ی ترجموه آقای کیرمرث پارسای در  ادبیا  اسپانیایی به ویژه یرسا،

آقای گابریل گارسیا مارکز، آقای سروش حبیبی در ترجمه آثوار آلموانی   

آثار خوانم جوین آسوتن،     ی ترجمه)هسه( و روسی، آقای رضا رضایی در 

بدالوسین شریفیان در ترجمه مجمرعه آثار آقای هرمان هسه، آقای آقای ع

آثار آقوای کافکوا، آقوای حسون نقوره چوی در        ی ترجمهحسن حداد در 

آثوار   ی ترجمهآثار آقای گرنتر گراس، آقای سروژ استپانیان در  ی ترجمه

آنترن چخرف، آقای داریورش آشورری )و نیوز آقوای فیروزآبوادی( در      

ری  نیچه، سورکار خوانم فریوده م ودوی دام وانی در      آثار فرید ی ترجمه

آثار ارزشمند ایتالیایی، و نیز آقای م ورداد بازیواری در ترجموه     ی ترجمه

هور اثور    ی ترجموه . اند دادهنروژی به خرج  ی سندهینرآثار یاستین گرردر 

شوناختِ هنوری    ی شالردهعظیمی است که  ی لطمهترسط یک مترجمِ مجزا 

ترجمه  ها ده. بررسی ی حتا سطوی و کرتاهی در سازد یمی مؤلف را نابرد 

توا بوه    5711گرته از سوال   ی نرشته "ورتر جران یها غم"ای که از رمان 

 . مکند یمامروز در ایران صرر  گرفته، صوت این امر را به خربی اثبا  

 به آلمانی مهجور( ایران در معرفییجامعه)ولی ما کتاب

اندشده نمونه آن از اریشتوانیم. توخولسکی، آقای به

زگرس، آنا دانیلکستنر، لینک، شارلوته رماک، اریشماریا

موزیل، روبرت بکر، یورک روث، یوزف فرانک، یولیا کلمان،

یمطالعهجاییکهاشارهنمود.اماازآنپاتریکزوسکیند،و...

والزماست،شودیمبزرگکالسیکهمیشهتوصیهیهارمان

 ی خالی آلمانییترجمهجای اصیل ادبیات شاهکارهای

بزرگهمچن کارشناسان متقنِ اساسنظر بر است. خالی ان

دارِزبانآلمانیزبانوادبیاتآلمانی،عمرِادبیاتِجهانیوپایه

سال( )چهارصد قرن چهار به حدوداً

وادبیاتپدیدآمدهدراینزبانرارسدیم

توانیم امروز۳911یهاسالاز به تا

سعی کوتاه فرصت این در نمود. پیگیری

فهرستش ده به نمایندگاننیترمهموار

ادبیاتوسیعآلمانیدرحدوسعاشارهای

شودتاهرچندمختصرنامیازایشانبرده

۳1شدهباشد.

 :Barockباروک  ی دوره، 01و  06 یها سده

Andreas Gryphius(۳9۳9-۳99۹آقایآندرسگریفوس)

Martin Opitz(۳2۴1-۳9۱۴مارتیناوپیتس)

Paul Fleming(۳91۴-۳9۹1پاولفلمینگ)

 DachSimon(۳912-۳92۴زیمون)سیمون(داخ)

( فنالنگنفلد ۳2۴۳-۳9۱2فریدریشاشپه )Friedrich 

Spee von Langenfeld
 Paul Gerhardt(۳911-۳919پاولگرهارت)

Johann Rist(۳911-۳991یوهانریست)

  Angelus(۳91۹-۳911آنگلوسزیلزیوس)سیلسیوس()

Silesius

                                                           
10 تا آن جایی که این جانب اطالع دارم تا کنرن تن ا دو سه مررد  

تاریخ ادبیا  آلمان نگاشته شده است: اثر توقیقی در مررد  

نشر  –خانم پریسا درخشان مقدم  –تاریخ ادبیا  آلمان  -5

 5777سال  –یساولی )فرهنگسرا( 

 –نشر چشمه  –آقای دکتر تررج رهنما  –آلمان  ادبیا  امروز -2

 5775سال 

 –نشر افق  -خانم م شید میر مصزی  –زندگی ادیبان آلمانی  -7

 .5787سال 

رسی جامع ادبیا  آلمانی از آغاز تا عصر حاضر تن ا به البته برای بر

اتکا نمرد که حقیقتاً اثرِ جامع و  تران یمکتاب خانم پریسا درخشان مقدم 

ارجمندی است ولی متأسفانه چندان پخ  مناسبی نداشته و در سراسر 

 ..باشد ینمکشرر قابل دسترسی 

گرانیکاغذهست،همیشههمبوده،
فقرِخوانندههست،همیشههمبوده،
پخشومعرفیناقصهست،همیشه
همبوده،مشکالتنفسگیرهست،
مورد در این و بوده، هم همیشه

 .کندیمومللصدقهازبانیهمه

http://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Gryphius
http://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Opitz
http://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Fleming
http://de.wikipedia.org/wiki/Simon_Dach
http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Spee_von_Langenfeld
http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Spee_von_Langenfeld
http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Spee_von_Langenfeld
http://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Gerhardt
http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Rist
http://de.wikipedia.org/wiki/Angelus_Silesius
http://de.wikipedia.org/wiki/Angelus_Silesius


 

 0314 ماه دی|چوکماهناهم ادبیات داستانی |شصت وپنجم شماره 11

 Friedrich Spee(۳2۴۳-۳9۱2اشپه)فریدریش

Jakob Böhme(۳212-۳91۹یاکوببوهمه)

هوفمانسو فن هوفمان (۳9۳1-۳91۴)الداوکریستین
Christian Hofmann von Hofmannswaldau

( لوهنشتاین فن کاسپار ۳9۱2-۳9۱۱دانیل )Daniel 

Casper von Lohenstein
( گریملهاوزن فن کریستوفل یاکوب (۳912-۳919هانس

Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen.


 :Aufklärungروشنگری  ی دوره

تار عصر روشنگری در است اروپا یفلسفهیخ اصطالحی

برای  هجدهمٔسده که یا یدورهمیالدی

عصرطوالنی یعنی سده در خردگرایی تر

هجده و هفده میبه سده فلسفه.رودکار

 فلسفه روشنگری را هجدهم شاملقرن

 و کانت ،مونتسکیو ،روسو ،ولتر ،.دیدروشومی

روشنگری فیلسوفان از ساد .اندعصر

که است روشنفکریِ تاریخی حرکت به اشاره روشنگری

مدافع دکارت رودنباله سیستم عقل و مبنای عنوان به

بهزیبایی و بوده منطق و حکومت اخالق، معتبر،  شناسی

دهدحقیقتقابلمشاهدهرادرجهانبهفیلسوفاناجازهمی

 .دستآورند
  Christian(۳1۳2-۳19۴)کریستیانفورشتهگوتگلرت

Fürchtegott Gellert
( گوتشد کریستف ۳111-۳199یوهان )Johann 

Christoph Gottsched
( گونتر کریستیان ۳9۴2-۳11۱یوهان )Johann 

Christian Günther
( بروکس هاینریش ۳9۱1-۳1۹1بارتولد )Barthold 

Heinrich Brockes
 Friedrich(۳11۹-۳۱1۱فریدریشگوتلیبکلوپشتوک)

Gottlieb Klopstock
( ویالند مارتین ۳1۱۱-۳۱۳۱کریستف )Christoph 

Martin Wieland
 Christoph Martin :) اند لیوکریستوف ماتین 

Wieland) در آلمان اهل شاعر و نویسنده وی  2 بود.

درگذشت.او ۳۱۳۱ ژانویه 11 متولدشدودر ۳1۱۱ سپتامبر

ابرهاردکا میالدیوارد۳121درسال  رلزتوبینگندانشگاه

 در و پرداختبه حقوق یرشتهشد از.تحصیل برخی

//آگاثون/موزاریون/مردمآبدرا(۳1۱1آبرون)اوبرون() آثار:

ایدریس / طالیی آئینه و مایستر جناب / شریف گرون /

  Gotthold Ephraim(۳11۴-۳1۱۳افرایملسینگ)گوتهولد

Lessing
11)زاده(Gotthold Ephraim Lessing) لسینگ۳

فیلسوف،ناشرو(۳1۱۳فوریه۳2-۳11۴ژانویه ،نویسنده،

است. عصرروشنگری هایمهموازچهره آلمانی منتقدادبی

نمایشنامهنوشته و کلیدیها نقش او شکلهای گیریدر

است داشته آلمانی ونگیلس.ادبیات نویسنده، شاعر، را

درکانونخودشناسنفیلسوفیمی دکهآثارشدوموضوعرا

انسانیت رواداریو دارد: او. بود. طناز شوخو سبکادبیاو

متنانجیل مخالفجزماندیشیمذهبیوبرداشتخشکاز

بارهاوراواردجدالیبود.انتشارنظراتشدراین

هامبورگیکرد.بامنعشدناو ادبیباکشیشی

ناثان ایبهنامنمایشنامهازادامهاینجدالاو

اندیشه به آن در که نوشت خردمند )ناتان(

است پرداخته دینی این .رواداری داستان

جنگ زمان در درنمایشنامه و صلیبی های

نمایشنامهروایتداستانیاستکهبین افتد،اورشلیماتفاقمی

آوریمسیحیاتفاقجنگ حاکمیمسلمان،بازرگانییهودیو

خودافتدمی را دوستی و لسینگمحبت داستان این در . 

داندوبربرابریهرسهدینوعدمبرترییکیایمیمعجزه

.کندمی بردیگریتاکید

( توماسیوس  Christian (۳922-۳11۱کریستیان

Thomasius
Christian Wolff(۳91۴-۳12۹کریستیانولف)

 Sturm undآشوب )توفان و طغیان(  ی دوره

Drang: 

( گوته فن ولفگانگ  Johann(۳1۹۴-۳۱۱1وهان

Wolfgang von Goethe
Friedrich Schillers(۳12۴-۳۱12فریدریششیللر)

Jakob Lenz(۳12۳-۳1۴1یاکوبلنتس)

( موریتس فیلیپ ۳121-۳1۴۱کارل )Karl Philipp 

Moritz
 )پُل( پاول )ژان( فریدر–یان پل یشیوهان

۳19۱-۳۱12)۳۳ریشتر )-Johann Paul Friedrich 

Jean PaulRichter


 ،۳۱12 نوامبر ۳۹ - ونزیدل ،۳19۱ مارس 1۳) ژان پل

اصلی.بود آلمانی شاعر و نویسنده (بایرویت یوهان  اونام

                                                           

 

ونگیلس نویسنده، شاعر، را
می کهفیلسوفی شناسند

درکانون آثارشدوموضوعرا
 .خوددارد:رواداریوانسانیت

http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Spee
http://de.wikipedia.org/wiki/Jakob_B%C3%B6hme
http://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Hofmann_von_Hofmannswaldau
http://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Hofmann_von_Hofmannswaldau
http://de.wikipedia.org/wiki/Daniel_Casper_von_Lohenstein
http://de.wikipedia.org/wiki/Daniel_Casper_von_Lohenstein
http://de.wikipedia.org/wiki/Daniel_Casper_von_Lohenstein
http://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Jakob_Christoffel_von_Grimmelshausen
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B8_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B8_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B7_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B7_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B7_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B8_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B8_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84
http://de.wikipedia.org/wiki/Christian_F%C3%BCrchtegott_Gellert
http://de.wikipedia.org/wiki/Christian_F%C3%BCrchtegott_Gellert
http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Christian_G%C3%BCnther
http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Christian_G%C3%BCnther
http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Christian_G%C3%BCnther
http://de.wikipedia.org/wiki/Barthold_Heinrich_Brockes
http://de.wikipedia.org/wiki/Barthold_Heinrich_Brockes
http://de.wikipedia.org/wiki/Barthold_Heinrich_Brockes
http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Gottlieb_Klopstock
http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Gottlieb_Klopstock
http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Gottlieb_Klopstock
http://de.wikipedia.org/wiki/Christoph_Martin_Wieland
http://de.wikipedia.org/wiki/Christoph_Martin_Wieland
http://de.wikipedia.org/wiki/Christoph_Martin_Wieland
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B5_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B5_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B5_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B3%DB%B3_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B3%DB%B3_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%84&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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خاطراست.تغییرنامایننویسندهبه پاول فریدریش ریشتر

 خاص احترام و بهعالقه روسو وی ژاک فیلسوف– ژان

رتبه.است-فرانسوی به آلمان ادبیات در پل ژان ایمقام

خوانندگان است. یافته دست دو دوگانه در آثارشهمیشه

مخا جبهه عدهاندداشتهلفقرار احترامی. شایسته ایویرا

دسته و دانسته ارزانیخاص آثارش بر ارزشی دیگر ای

گوید:اودربارهژانپلمیدر آگوستویلهلماشلگل .نداشتند

دراینگفتگو گویدوخوانندهراباخودسخنمیشیهارمان

خوانندگانرمانسهیممی گروهدارد. از  هایژانپلبیشتر

نقشیاستکهشخصیتاندبانوان دلیلاینگرایشدر های.

ایننقشپیوندی هایژانپلمؤنثداستان دارند، عهده به

باعث و کرده برقرار خواننده با درونی

هایشود.ازمحتوایرمانهامیآن جذب

شودکهوینهدرکمیژانپلبهخوبی

به ادبیات به تنها شناسی بلکه و ستاره

داشته آگاهی و توجه نیز علوم سایر

شیلر اواست. باره در  ژان»گفتهاست:

است، بوده غریبه من برای همیشه پل

باشد آمده ماه کره از که کسی .مانند

محترم» وویرا اوحمایتکرده ویالنداز و هردر برعکس،

یکیازنخستینمبلغینفلسفهشوپنهاور داشتند.ژانپلمی

قرن نویسندگان از برخی است. وی بوده سبک از بیستم

ن پیروی او حمایت به و اشمیت .اندبرخاستهموده  آرنو

می به»گوید: یقهمن دستبه دنیا تمام با حاضرم او خاطر

«.شوم

( هولدرلین ۳111-۳۱۹۱فریدریش )Friedrich 

lderlinHö
( هولدرلین فریدریش کریستیان از۳111-۳۱۹۱یوهان )

.ویدررودیمشمارشاعرانوادبایبزرگآلمانوجهانبه

مکتبیرده نیز و وایمار کالسیک مکتب تأثیرگذار ادبای

 تکوین.باشدیمرمانتیک در همچنین آلیسمایده هولدرلین

مثل آلمانی فیلسوفانی اندیشه بر و داشت  و هگل نقش

گذاشت شلینگ هولدرلینفریدریش فریدریش.تأثیر

 هاییونانباستانهولدرلینهولدرلینمترجمبرخیازتراژدی

بداعکردکهبعدهاشیتازهاهایخودروهمبودودرترجمه

برخالف الهامبخشکسانی او تئاترشد. کار چونبرشتدر

می رایج رسم بودن"کوشید زبان متن"بیگانه در را مبدا

 یزمینهتواندپیشمقصدبهخوانندهمنتقلکندواینامرمی

 فن در برشت باشد"گذاریفاصله"رویکرد اعتقاد برشت.

هاسازییابازسازیواقعیتشخصیتشبیهداشتتالشبرای

مکان ازو به ها باید استو بیهوده دکور و بازیگری طریق

میان که دهیم نشان روی تماشاگر آنچه و بیرونی واقعیت

می اجرایصحنه برای برشت دارد. وجود فاصله  گذرد،

مبنایکارخودقراریسوفکلترجمهآنتیگونه یهولدرینرا

دادهاست هایفلسفینیزبرجاماندهکههولدرلیننوشته از.

 از پساز۳11هاآنبخشی افکار سال شد. مرگشمنتشر

 همظاهراًفلسفیاو هگلکه بربر و آشنایشبوده و  عصر

الهامبخشکسانی فریدریشنیچهنیزتاثیرگذاشتهوبعدها

است چونمارتینهایدگرو بوده آدورنو تئودور را هولدرین.

دانند.طرحیکهنمایندگانرمانتیسمنیزمینیترمهمیازیک

و هگل، بیانیه او، نوعی به نوشتند هم با یشلینگ

میزیبایی تلقی رمانتیسم  د.شوشناسی

مباحثرگه در را هولدرین تاثیر های

آرای در حمله از ادبی جدید  بسیار

.توانیافتنیزمی"ساختارشکنان"



(۳111-۳۱۳۳هاینریشفنکالیست)

Heinrich von Kleist.

ینریها فون یالکش فرزند یکست

نظام قدیخانواده مرگزودهنگامیپروسیمیو از بعد بود.

،یسالگ۳2ازیعنی۳1۴2تا،۳1۴۱ستازسالیالکن،یوالد

بعدیمکتجستاماکشریهفرانسهانقالبیعلیشکرکدرلش

آمدیم«ازستمیادبودزندهای»هبهنظرشکازخدمتنظام

بنابرایب باالخرهازیبادرجهستوان۳1۴۴ندرسالیزارشد؛

حقوقویهارشتهلدرینارهگرفتوشروعبهتحصکخدمت

بادختریاقتصادمل «کنهفونتسنیلهلمیو»بهنامینمود.

 و شد یکنامزد عنوان به بعدش وزارتکسال در ارآموز

ارشد.امادرستکنمشغولبهیومتپروسدربرلکاقتصادح

ابتدا بحران۳۱1۳سالیدر پذیروحیدچار یکرشیشد:

آندیشغلدولت برایپساز درنمودینمشمطلوبیگر او .

یبرایانامه ومتازکهحکنمکیارکدیبا»نامزدشنوشت:

بدوناخواهدیممن آنچهازمنخواستهیهدردرستکنی،

وچرا چون باکبییشده براینم. چنید مبهم نیاهداف

یومتکح چنیکصرفاً به قادر من و باشم یابزار یارکن

ومفهومیانتاورادرمعنکنمطالعهآثاریعالوهبرا«ستم.ین

برا وجو جست و تردیحقیعلوم دچار اساساً یقت رد.کد

ا وضعیحاصل پارین به ابتدا بود، فرار خواهریت با س،

ههموارهپشتوانهقابلاعتماداوبود،بعدبهکهیکاولراشیناتن

هکنبودیروسو:قصدشاکژانژاکآرامودنجبهسبییجا

 عنوان سوئیکبه در شیسمقیدهقان ام در فاصلهیود. ن

رمان ازخوانندگان بیشتر پل ژان های
دراندبانوان گروه گرایش این دلیل .

شخصیت که است مؤنثنقشی های
این هایژانپلداستان دارند، بهعهده

برقرار خواننده با درونی پیوندی نقش
 شود.هامیآن کردهوباعثجذب

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%86_%DA%98%D8%A7%DA%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%86_%DA%98%D8%A7%DA%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%87%D9%84%D9%85_%D8%A7%D8%B4%D9%84%DA%AF%D9%84&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%87%D9%84%D9%85_%D8%A7%D8%B4%D9%84%DA%AF%D9%84&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B1%D9%86%D9%88_%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B1%D9%86%D9%88_%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_H%C3%B6lderlin
http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_H%C3%B6lderlin
http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_H%C3%B6lderlin
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A2%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A2%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A2%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DA%AF%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DA%AF%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF
http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_von_Kleist
http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_von_Kleist
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سندهشودینونقصدداشتنوکردهبود:اکرییزتغیاهدافاون

تراژد دوستانسوئیبنویاملکیو لودویسیسد. مانند گیاو

داندلیو یو یالکگران جاه در را اشیادبیهایطلبست

نیهبااکیادبیستبرسرشرطبندیالک.کردندیمقیتشو

بودنماکدوستان پد«ستهکوزهشک»شنامهیرده دآوردویرا

اندلیوگیپدرلودو ـشاعرمعروفاندلیونیستفمارتیرک،

نکاوساکدرملیوتاهکستمدتیالکهکـ،یدورهروشنگر

شوروحرارتلببهتحس یبودبا اونوشت: اگر»نشگشود.

ردستبهدستهمدهندیسپکلسوشکلوس،سوفیارواحآخ

 یتراژدیکتا نتکخلق چینند حدیزیجه در بود خواهد

اردکزیمرگگوئ» » «ست...یالکاثر نوشتنیکهنوز از سال

ستازآنبدشآمدوآنیالکهکشنامهنگذشتهبودیننمایا

تصم سوزاند. ارتششودیرا مگرفتوارد

ناپلئوناشخوردهتابهجنگدشمنقسم

جبهه به رفتن از را او اما برود بناپارت

بازد نتجنگ ایاشتند. یجه شد بهکن ه

روح جسمیلحاظ فروپاشیو یدچار

 .گشت

     سال دیک۳۱1۹در خدمتیبار به گر

برا بعد سال دو اما پروسدرآمد فیهمیدولت کشه ارکر

ازسرشبیدولت قصدداشتکرونیرا اشندهیآرد. امالًکرا

آکیسندگیوقفنو ایند، یاسیهحوادثسیرسایهزکینده

ستپروسازناپلئون،کبعدازش۳۱11قرارداشت.درسال،

درفرانسهیبهمدتششماهبهاتهامجاسوسیستحتیالک

ناتمامیزندان اثر یشد. اکرا در سالیه نوشتدر دوره ن

ادب۳۱1۱ مجله فوبوس»یدر درسدنمنتشرک« شهر در ه

شدیم و شد منحل مجله اما رساند. چاپ دریالکبه ست

گوتهدرواینیقیزتوفیگرنیدیهانهیزم شنامهیمارنمایافت:

ستمواجهشد.کصحنهبرداماباشیرابهرو«ستهکوزهشک»

سترابهیالکشنامهیببزرگنمایهادکنبودیستاکعلتش

ستقصدداشتاورابهدوئلیالکردهبود.کمیسهپردهتقس

گوتهفرستادیزبرایران«الیپنتس»شنامهیند.اونماکدعوت

ریزنشاننداد،سایناثرنینسبتبهایچندانکاماگوتهدر

رادکشیززبانبیمنتقدانن البودناحساساتآنرایکلو

اتمطرحشدهدریاخالقهانیاموردانتقادقراردادند.عالوهبر

زمعاصرانینشانزجارآمکزباواین«زفوناُ...یوئکمار»داستان

.مواجهشدستیالک

مکشمک     اجتماعیش جبر و احساس میان عقلی، ان

یزیگر ـ عقل زندگکو مسأله ویه موضوعیخود ـ بود

مثالدرداستانی،برادهدیملکیستراتشیالکآثاریزکمر

ش» اجتماعیک«یلیزلزلهدر نظر دینامتناسببایعشقاز

ستمیتوسطسهک،یرانسانیغیناخالقیوقوانیارکایفریحر

اسپانیزاسکیان مستعمره حایون کا بشود: شده، نوولیم ا

یعیاحساسطبیکهموضوعشمبارزهک«لهاسکلیشائیم»

زقرنیضآمیوتبعیطبقاتینحقوقیهقوانیعدالتطلبانهعل

یاعتراضانقالبیکستیالکشانزدهمآلماناست.امااعتراض

ین ناپلئون از او نفرت کست: سال در برل۳۱19ه نیبه

ومتمحافظهکهازحکدبودیردهبود،آنقدرشدکیشکرکلش

سراک برابر در پروس افیار جدکت فرانسویار تیحماید

نبرد»بهنامیوضدفرانسویغاتیشنامهتبلینمایک.اوکردیم

یضدفرانسویردرآوردوطرحمجلهایبهرشتهتحر«هرمان

نتنفسینخست»هقراربودکختیزریران«ایگرمان»باعنوان

یآلمانیآزاد ا« مرحلهیباشد. به طرح ن

نیستنخستیالکآنید.بهجایاجرانرس

برل عصر یروزنامه بوکنرا، خاطریه به ژه

رد،کدایتپیآنمحبوبیسیپلیهاگزارش

ومتکبعدبافشارحیمکرد،اماکسیتأس

تعط به یلیمجبور لحاظیالکشد. از ست

روحیماد انتهایو رسیبه آنیخط د:

ادب پکیشهرت در نپیه وقوع به بود جزیآن به ـ وست

تشنک» هیجدیهاشنامهینما« رویدش گاه صحنهیچ

وی،اداریگرپشتوانهمالیباردیکردکهودهتالشینرفتند.اوب

یبرایدولت پا و دست بکخودش و نمایند شنامهیهوده

مار«شهمبورگیدریشاهزادهفر» بهشاهزادهپروس، انه،یرا

یتقد مستمرکم اما امکیرد: تعلقیه او به داشت را دش

موردقبولقرارنگرفت.بهاشیمیتقدشنامهینماینگرفت،حت

هکنشاندادهشودیدطورینبایشاهزادهپروسیکاوگفتند

هراسدیمازمرگ مگرفتیتصمیدیستدرحالتناامیالک.

انجانشیدوبارهواردخدمتنظامشودتادرجنگبافرانسو

ناپلئونپ پروسبا پادشاه اما ازدستبدهد،  ...مانبستیرا

بهنظرخودششناختینمیگرراهحلیانتهاددر     عضو».

همیگرارزشدلسوزید»هکبود،«یبهدردنخورجامعهانسان

نداشت دستاوردها« اشیادبیو ،« خواهکوچکخواه و

رسم«بزرگ به ماری، به نشد. شناخته یت ستیالکفون

 نوشت: ...« اکخورمیمقسم ادامه زندگیه برایدین میگر

روزییه...روشناکست؛روحمآنچنانمجروحاستیننکمم

ستدستبهیالکننامهیبعدازایمک.«شودیمباعثآزارم

.زدیشکخود

لهاسکلیشائیم *    

 هولدرین از یکی نیترمهمرا
می نیز رمانتیسم دانند.نمایندگان

و هگل، او، هم طرحیکه شلینگبا
بیانیه نوعی به ینوشتند

 د.شوشناسیرمانتیسمتلقیمیزیبایی
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مقدماتیالک     جمله چند در قهرمانیست پرقدرت

ا را یداستانش وصف کندیمنگونه ک: لهاس ازیکی»...

انگیارترکدرست هراس همزمان و یزترین روزگاریهاانسانن

بود... خود ا« تناقضیدر جمله اکآشین است. نهفته نیار

:بردیملعمرشازآنرنجکستیالکهکاستیهمانتناقض

نندهکش»یزندگ معما« توضیغییاست، یرقابل لهاسکح.

ستویننکممیارترازوکدرستیهتصورفردکاستیآدم

نمونهوارشراازدستیهاخصلتهکنین،بدونایباوجودا

تبد قاتلیبدهد سارقو عدالتفضشودیملبه استیلتی.

یکلهاساسبفروشکلتازینفضیموردقبولهمه،اماهم

.سازدیمارکتیجنا

     بهاکچطور یار ابتداکشدیمنجا لهاسدرکنوولیدر

ننظمتوسطیاست.ایتمشغولزندگینظماجتماعشباامن

ا کوچکیواقعه دار اسبفروششودیمخدشه خواهدیم.

دردسترساشجامعههدرکیاناتکننظمرادرچارچوبامیا

.اوردیهستند،دوبارهبهوجودب

ک     احساس خودشکندیملهاس به

بازاعتدالکندیموانهادهشدهاست.اوتالش

ند.چونجامعهکدایپیدرزندگییاکقابلات

،بهکندیمهآناقدامیعلکندیمانتیبهاوخ

.نانداردیعملشاطمیهازدرستکلیندلیا

دریشومیامدهایمضاعفپینعملاوبهگونهایاماا    

دهدیمقراریماتیلهاسرادرمقابلتصمکدارد.سرنوشتیپ

اوبیطانیشیروهایهنک در نکنندیمداریرا هتاکییروهای،

خصلتعدالتخواه او بودند. خفته او در زمان ازیآن را

گناهدهدیمدست گرددیمارکو چرا ردنکجادیایهبراک،

نیند.امااکگرانظلمیخودمجبوراستدرحقدیبرایحق

 نابود را او همزمان کندیمتحول درمک: ییلهاس هکابد

دایامالًمتفاوتپکیاردشمانشچهرهیاعمالشبهواسطهتداب

بوکنندیم ای، یژه شخصکن جنایه دستبه او نام یاتیبه

بدیچارتباطیعدالتهیهبامبارزهاوبراکزندیم نیندارد.

گاهیترت یب تواندیمحق باشد، هم ظلم هاانسانهمزمان

 آنگونهکنندکنییتعتوانندینم»هرگز را امور چشمانشان ه

.«اندینمایمهاآنههستندبهک

مهعادالنهک.بامحاشودیمدیننظمبازتولیننوولایدرا    

داندیمومت،کهجامعه،حکرسدیمتهبهاثباتکننیدادگاها

حتکهچگونهازحقمحافظتک ازاعمالشیاگربخشیند،

.افتهباشندیقدستنینامربهتوفیدرا

یودقتیدرونیتنشیشدارایستدرنوولهایالکزبان    

دقراریگرانموردتقلیهاغلبتوسطدکیالعادهاست،زبانفوق

ه اما چیگرفته ایسکگاه به ینتوانسته دست زبان ابد.ین

هک،چراکندیمطلبیاژهیوخواندنزباناوزحمتوتوجه

درعباراتیاپارچهیکانیجرخواهدیمستیالک پارچهیکیرا

نمونهکسکومنسجممنع نمسألهرایاتواندیمیوتاهکند.

مهپالتوراکهدکی،درحالکارمندگمرکنشاندهد:یبهخوب

تنتنومندش پائبستیمبر زی، در و موجرگبارینآمد یر

خودرابهاورساندوازاوجوازعبورخواست.درجکجکب،یار

ازیفیدرردکزاندکتمریرویبانیاسندهینجملهآنچهنویا

ب قصد ایجمالت است: موجود دارد را یانش کن ارمندکه

کگمر عجله ادیآیمبا ی، کن وقت دنیپوشیبرایافکه

اکلباسشبهطور آدمشلختهوکنیاملنداشتهاست، او ه

توفانکنیاست،ایچاق ارمندراحتکهکنیاستوایههوا

بدازدفترشخارجشود.یطلباستوعادتندارددرهوا

.شوندیمانیدهبیدرهمتنیقجمالتفرعیازطرهانیاهمه

.جمالتدهندیمنهیبهداستانرنگوزمینجمالتفرعیا

یاصل دستیلکچارچوب به را داستان

نآمدو...جوازی...پائکارمندگمرک:»دهندیم

 «.عبورخواست

ازآنارائهشدیوتاهکنمونهآنچهدرباال    

جمالت مورد پیطوالنیدر و ندهیچیتر زیتر

 و است خاصیالکصادق عالقه دریست

.نگونهجمالتداردیاستفادهازا

زینیگریفهدیبودنشوظیریرازتصویبهغکنسبیا    

 یالکدارد. همچون یوقایکست نگار سدینویمع اویعنی،

ندکیریگهموضعکنی،بدوناکندیمفیحوادثرافقطتعر

زیدهمهچیاوبپردازد.خوانندهباکندوکبههاآنادربارهعللی

 از داستاننتیهاتیواقعرا در گیارائهشده بهکیریجه ند.

بخواهدبهیندلیهم باینهمطلبپکلاگر نگاهیببرد، با د

دقیبس دنبالیجزئیقیار کاترا حرهاتیشخصند. توکبا

برمالمیماهکیاندیهاواژه آنگونهکیتخودشانرا هکنند،

«.کندیمنیچنکارمندگمرکرشدهفوق،کدرنمونهذ

هکیلداستانکاستازشیعالیانمونه«لهاسکلیشائیم»

آلمانخواهان قرننوزدهمدر یپیادیزدر اکدا نفرمیرد.

ا (Novelle) نوول واژه از و دارد نووالییالیتاینام

(Novella) شده معناکگرفته به یتازگ»یه ا« نیاست.

دهدیمراگزارشیتحولیموجزوخطیبهصورتیلادبکش

چرخشک طبیغیه و مستدل اما انتظار، آنیعیرقابل در ،

بینبودجزادیسکناستادبزرگنوولی.نخستافتدیماتفاق

ا رنسانس بویتالیدوران یاچکا، دکو، اثرش درکه را امرون

.■ردکمنتشریالدیم۳۱21سالیحوال

فض موردیلتیعدالت است

هم اما همه، فضیقبول لتین

 کاز فروش اسب یکلهاس

.سازدیمارکتیجنا
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 «من و محمد فری» یادداشتی بر مجموعه داستان  
 «علیپاینده»؛«امینفقیری»نویسنده



یادبهایقطبازیکیسندگانیاننویدبتوانگفتدرمیشا

 شیعنیکشور برادرانفقیشهر قدیریراز همه ترند.یمیاز

،درکارفولکلوروفرهنگعوامیریتر،ابوالقاسمفقبرادربزرگ

خاص یمهارت یدارد. که هست موردیادم در روز ک

یمحلیهاواسونک فارسصحبت مختلف ازکردمینقاط .

ست؟یگرچیدم:استاد،واسونکدیشانپرسیا

واسونکشعرها ییگفت: در که مراسمهاعروسیاست و

ا و یعقد خوانده جاها تکبشودمینگونه هم معموالً تیو

است.

ازیاری.بسنویسدمی،داستانیرینفقیبرادرکوچکتر،ام

ش حاضر حال اساتیبزرگان از که کشوریراز محسوبید

طهینحیکهجوانتربودندوتازهبدی،زمانیروزگارشوندمی

پ را هاشان داستان بودند نهاده شانیشایپا

ودسنباالداستاننحاالباوجی.همبردندمی

دستخوهایجوان به را حیشتصحیاستان

کهیزند.کاریمهاآنودستبهچاپکندمی

کس یکمتر ددهدمیانجام متأسفانه گری.

وگیرندمیرادیواگیرندمیرادیبزرگانفقطا

یا اگیرندمیراد خودشانولو از محالاستجوانتر نکهیو

همینداستاندنیبهتر را تأهاآنسدیبنوا دییآنداستانرا

اخالقام اما خودشیرینفقیکنند. همهفرقدارد. با واقعاً

گفتدلی پیلشایکبار من استکه بازنشستگین یشاز

دانم.ی.حاالهمهنوزخودمرامعلممامبودهمعلم

است.یرینفقیدامیمجموعهداستانجدیمنومحمدفر

راازیاریبسهاینمایشنامهوهارمان،اهداستانقبالًمجموعه

دهکدهپربهتوانمیهاآنیجملهکهازایمدیدهیرینفقیام

اضطرایهاکوچهباغ،مالل انیکوفب، ،کوچکیهاغم،شب،

سخنازجنگل،بافانیقال،درجذبهودردیریس،دوستمن

تبر و تبردار و است سبز خندان، کوچک چشم دو تمام،

ایدنیهاباران منتشریهاهیمو، منیبایزیآهو، باران، اگر

ببارد داستانیگز، هاده رقصندگا، ورزشیزندگن، با انگار،

 اشارهکرد.کوهستانیهاپلنگوچوقتنبودهیه

فر محمد و ایمن یمجموعه 1شامل .باشدمیداستان

یاخطمشیاانتخابهفتداستانبهعمدبودهویآدانمنمی

مقدساست.یپشتآنبودهاست.عددهفتعددیایفکر





ا هفت دیمثل هفت یزد. هفت هفتیطبقهو. آسمان.

یزمیطبقه یدانیمدانمنمین. ولید نه یا ارانیتعداد

نهمهفتبوده.بعدهایدروغیایموقعکشتنبردوشدریدار

)هااین دهمازهمانیاشایسرانهفتخاندانکشورشدند.

سرانهفتخاندانبد تمامیابتدا در نکارهمتگماشتند.(

پ ایعهد ما اسالم حکومتبایشاز در که هفتخاندان ن

شر یشاهنشاه اندبودهک بینیممیرا هاآنترینمعروف.

هایخاندان سورن و سورنااندبودهکارن کراسوسیی. که

انیبود.)روابطقدرتمهاسورنراشکستدادازیسردارروم

 هفت زمیایطایفهسران ایران رمان دو موضوع نجانبین

رئیافسانهیعنی یهفت و شاهنشاهیافسانهس فرزندان

هرمزداست.(

یادداشتیدریرینفقیکتابامیدرابتدا

.کندمیمیداتقدیآاشنوهکتابشرابه

بهگذشتید مینجا که یاز اداستاناول،

یشیوه شخصشروع داستانشودمیاول .

توص یبا شروع وشودمیف فضا ساختن .

یلوک و سنگ داستان مورد در یسایهشن.

خوانندهیفبرایکهتوصامکردههماشارهیمحمدرضاصفدر

استخسته خکننده خواننده رویلیو از یجاها

یتوص ساکن گوگذردمیفاتِخصوصاً ناگاه به بعد یراویی.

پدرشدریاشایدهویکهپدرشراندهاستمدت دهماصالً

حیق ید روبرو پدرش با نباشد اشودمیات تعلی. بهینجا ق

شدمیجاشروعنیکاشداستانازهمی.انهدمیداستانگام

بعدتوص یو مکانرا ساختنفضا سطوردیدیممیفاتو در .

خواببودهودرواقعخوابپدریکهراوشودمیبعدمشخص

است.دیدهمیرا

مکانداستانعوض زمانو مردشودمیبعدبهناگاه رای.

گوبینیممی تیکه به زنشرا یا اعصاب دربردمیمارستان .

نبارسومشخصی.اشودمیدهمعوضیهدیپاراگرافبعدزاو

بهتیمحدودوبازنگاهبهمرد مارستانیکههمسرشآذررا

دوفضامکانداستانیهدیاعصابسپرده.درادامهبازهمزاو

ی.بعضکندمیرییداستانهمچندبارتغی.راوشودمیعوض

عوضشدنراو یجاها مکانبا کخطبدوننوشتهیوفضا

 مشخص بعضشودمیکامالً راویدیجاهایاما دو یگر

تن هم در چنان یمتفاوت واقعاًاندشدهده دقت بدون که

درییواسونکشعرها استکه
وهاعروسی عقد مراسم و

یا خوانده جاها وشودمینگونه
 است.تیمعموالًهمتکب
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 متوجه اشودنمیخواننده ی. ما یتفاوتتوانستیممیکاش

ستیننینچنیمکهاینیمتفاوتببهایراویآشکاررادرلحن

نوجودیکلحنواحددارند.باایکزبانویهاراوییهمهو

زوبهشدتیقدرتمند،تأملبرانگیانمنداستاناولراداست

یدرپیدم.چهبهلحاظفرموعوضشدنپیدیتکاندهندها

رواهاراوی وقوع محل مکان فضا لحاظیو به چه و ت

تأثیدرونمایه روزیفوقالعاده گذار. فقیر گفتندیریاستاد

 دلشان خواستمیکه اولشانمجموعهنام داستان از هم

ب که شود بجاگرفته کارِ داستان قدرت به توجه همییا

،یباشداماناشرناممجموعهرابهمنومحمدفرتوانستمی

تغ دوم داستان داده.یینام مرگراویپادرر با داستان یان

باالیعزرائیجماعتیاصل مانند یل

.زنندمیوکفخوانندمیسرشواسونک

یمن و محمد فرداستاندومداستان

کهناممجموعههمازآنیاست.داستان

گرفتهشده.داستانبهشکلاولشخص

یروا شخصشودمیت اول معلمی. که

فق استاد خود مثل درست .یریاست.

.زمانکندمیسینجاستکهدردهاتفارسهمتدریجالبا

 به هم برمیپیدورهداستان انقالب جایشاز همه گردد.

عاشقشیکرقاصهکهمحمدفریانندمبینیممیراییزهایچ

وبردمیقبلتریخیتاریککافهکهمارابهدورههایشدهو

 اهایبچهما از چیانقالب ین تمامایمندیدهزها کالً .

وسنوسالشیریتاستادفقیاتداستانباشخصیخصوص

 در جاآیدمیجور )در دورتریی. در ساواکحتا نفوذ نیبه

اشارات جاشودمیینقاط در توصیدیی. چندیفیگر هر

یسطح از گذرا فارسینحوهو دهات در شراب انداختن

مطلبآیدمی کنمدرخواهممیکههماکنونی.( بداناشاره

یصدقکند.روزتواندمیگرمثلموردعددهفتهمیمواردد

منتقدیاسندهینو دکترایبه منتقد آن بودیادبیکه ات

چطورگفتمی اکه منمتوجه داستانمهانشانهنیخود در

گفتبراامنشده آنمنتقد یهمی؟ ایپیتایآرکهاایننبه

م ضمیگویسرنمون از چون سرچشمهیند. ناخودآگاه ر

پیتایگرآرکیکهدینوشتهبودهااین.اگرخودآگاهگیرندمی

.شدنمی

 جلوتر داستان چه شخصبیراورودمیهر بهیاول شتر

استشخصیناظرمعموالًاولی.راورودمیتناظریرواسمت

گریدیستوداستانقهرمانیداستاننیکهخودقهرماناصل

استشخصی.مثالًدکترواتسوناولکندمیتیماروایرابرا

بنامیانقهرمانیستوجریداستاننیکهخودشقهرماناصل

برا را روایشرلوکهولمز یما اکندمیت ی. قولنجا به هم

کرقاصهیبرینآقمعلمداستانعشقمحمدفریداستانا

برا تعریرا داستانکندمیفیما عشقازی. مرد دلهر که

.آوردمیرابهدردیدستدادها

دریجالباینکتهکی یمردهاهایداستانناستکهما

ودربینیممیدمردانهرایشهفضاهاودیرانهمیاینویسنده

همیاینویسندههایزنهایتانداس فضاهایران یشه

دیستینیفم خیو زنانه. دیلید حتا مردیجاها شدت به د

کمردیکهامدیدهبهندرتیلیخیلیز.منبهشخصهخیست

نویایزنانهبسازدویتیبتواندشخص رانازیسندهدرایکزنِ

شایستینیدفمید بهنوعهااینیهمهدیدورشود. بهیباز

یضم ناخودآگاه یرانیاهاینویسندهر

بازگردد.

نیدرایتمحمدفریشخصیسازلحن

طور به او است. العاده خارق داستان

دا یکامل لحن و لغات لوطیره رایک

شیرایپیسادهوبیرینفقینثرامدارد.

اقشاریهمهکهکندمینکمکیاست.ا

ارتباطبرقرارکنند.هایشداستانبایجامعهبهراحت

رایتمحمدفریشخصیریستکهاستادفقیورازذهنند

یخودالهامگرفتهباشد.کاریدردورانجوانیواقعیازانسان

طوربه .دهندمیگاندرآثارخودانجامندسیازنویاریکهبس

یشخص ریشکسپمثال هملتت از گرفتهارل اسکسرا

زابتاولبودیتدرابتداموردعالقهملکهالینشخصیاست.ا

موجبآزردگ بعدها خیشدیاما جرم به و شد ملکه انتید

بایفمشهورافلید.توصیمحاکمهواعدامگرد اازهملتکامالً

:آیدمیتاسکسجوردریشخص

بسخنورراداشت.یرسربازوزبانادی،شمشیچشمدربار

یبرازندگینمونهآدابویآئینهبابود.ینکشورزیدایگلام

منظورهابود.یهمهومنظور

اظهاراتکالد محبوبجنونهمیدربارهوسیدر تشیلتو

تاسکسرایازشخصیشمهاتوانمیزیمردمنهایتودهنیب

د:ید

بایایختگیوعنانگسیآزاد نمردچقدرخطرناکاست!

نبایوجودا ما درحقویدشداین، بداریدقانونرا م،یمجرا

هستندوعقلشاندریقضاوتعاریقوهراانبوهعوامکهازیز

و سرشان، دوستیچشمشاناستنهدر دردارندمیرا و ،

قبیا تنبین دچار شخصگناهکار اگر موارد عوامیل شود، ه

تنب فقط یالناس را او خطابینندمیه نظریو در را او

تاریشخص.آورندنمی نیگریدیخیت یرا درتوانمیز

ی اینکتهک دریجالب ما که است ن
رانیاینویسندهیمردهاهایداستان

وبینیممیدمردانهرایشهفضاهاودیهم
 رانیاینویسندههایزنهایداستاندر
 دزنانه.یودیستینیفمیشهفضاهایهم
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یشخص یدوسیپولونت راوزخزانه دار یلرد برگلد. .

بهکراتشنیکهشکسپکندمیخاطرنشان دهبودهیراحتماالً

 هنراشحامیکه ازیوتزلیری، همتون، ساوث ارل جوان،

یاریزند.درواقعبسیرحرفمیزابتبهتحقیرالیخزانهدارپ

ننظرراداشتند.یبزادگانهمنسلساوثهمتونهمیازنج

یوسدادهازآنبرگلیبهپولونریکهشکسپیوبیازعیاریبس

قد حکم و امثال و بوده فضول و آور مالل یمیبوده.

برایهم بوده. زبانش سسیشهورد رابرت همیپسرش ل

پرهیمشهوریمجموعه مواعظ زیاز اما بهیزگارانه را رکانه

یلیضوطویعریجاسوسیشبکهنیگذاشت.افزونبرایجا

خبر دشمنبا ازوضعدوستو را او .کردمیهمداشتکه

کهرنالدوراموظفکردهبوددرافتدمیوسیادپولونیآدمبه

 سرابکند.یرتیالیسجاسوسیپار

ازدوستمداستان شاهرختیشخصهمامبنده یواقعیرا

گرچهنباامگرفتهننامیبههم همنادیدعنصرتخی. دهیلرا

که اگرنوشتهایدرنهاگرفتچرا یتداستاندروغاستو

واقع تواننمیلبهرهنبردهباشدیباشدوازعنصرتخیکامالً

تداستانشاهرخیبرآننامداستاننهاد.بهطورمثالشخص

کامالًیکهشاهرخواقعیدرحالشودمیانداستانکشتهیدرپا

ام نکردههرگزبهیدوارمکهخدایزندهوسالماستوشخصاً

سرنوشتشاهرخداستانگرفتارنشود.

انواعیهرداستان بهمانندسورئالبربستریحتا ازیمثالً

ستویتنیتداستانواقعیامادرنهاکندمیاتحرکتیواقع

یازتخ تعربردمیلبهره در کهداستانیفی. داستانآمده از

یرازیشهایواژهالمطلقاست.یتمطلقوخیانواقعیمرزم

تآقمعلمداستانمنومحمدیرامااززبانشخصیواقعاًناب

بهشنویممییفر . صفحه در مثال تکه۱۹طور چند :

آنگذاشتهبود.کنگهمینیزمبیس

یوقت میگوبهنام۱9یصفحهدر تواننمیکهحاالواقعاً

رازیشیکامالًجزءبافتاصلییجورهاکینامدهبرآننهادو

رس ایشده کامالً تاریدم، که آوردم فارسیمان استان خ

فرتواندمی محمد و من یداستان نمونه عنوان به کییرا

درخودحفظکند.یداستانکامالًاستانفارس

 سوم، استانکوچک. یدر شهرداستان هم باز مکان،

همشغلمحمدیم.درداستانقبلیفارس.بازهماتوبوسدار

یدگراننیفر بود. خانمیفرعهایشخصیتاتوبوس چند ،

جا )در مرد. معلم تا سه دو و یدییمعلم یراننندهکیگر

بهناخودآگاهامیصفحهاولهمهچهمان(اتوبوس. نیزمارا

زاورساندمییریفق دی. ایه سومشخص.ید، بهمحدودنبار

شخص خود پرورشیشخص. آموزشو مشخصاً هم اول یت

ا شغلیدقنکهیاست. چه یقاً لو ابتدا بارودنمیدر کمی. ید

با هم را بودنش مرد حتا رفت. رویجلوتر از هانشانهید

 هشناخت. یانیباخانمکاویچتماسیجمعوجورنشستتا
نکند.گفتهبودندحاالکهاستخدامرسمیپ دیبایشدهایدا

بزنیدست غشودنمییمیمستقیاشاره.یباال مستقی. میر

بازهمییگو بهمانندمحمدفریکراوی. ایدلشکسته. نی.

کس چه دستیبار بغل بد شانس از که همان گفته؟ نه

یتاصلیشخص تنها اتوبوسنشسته. آنیخالیکجایدر ،

وقت دخترنشینیمییهم کنار شانسبد گفته.یاز نه که

ت.یچارهشخصیب

تدر یبه داستانجلو نامشودمیمشخصرودمیجکه که

فیتاشکبوسیشخص دهدمیکدرسیزیاستو سن: .19.

بهخوانندهیمایمستقریغیالوگیمادرشدرد .فهماندمینرا

ایدیمعلمیدلباخته یگر. هم شهایواژهنجا رایرازیناب

بینیممی چقدر. هم است.ُاشتووت تو داردامبچهتند

یرینفقیناستکهامیااشخوبی.شئله گوشتبِرشد.  یم

پانو برایسمعنایدر ساده زبان به را کلمه مخاطبیهر

.دهدمیحیتوض

کوچکیرازبهشهری.ازشیرازیکمعلمجوانشیبازهم

برا رفته یتدریتر معشوق و شده دلباخته .استفراریس.

امیچهمه ناخودآگاه به را ما فقیز .رساندمییرین

هاییداستان جواناشخمیرمایهکه شیبه بزرگ رازیاستاد
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چیبرم همه یگردد. همهاستشیرازیز یچ. استان فارسیز

است . بمو کوه رفتیاز دراکباال شخصیام؟یا پدر را تین

جاگویدمی در حتا شیی. معروف زندان آباد، عادل رازیبه

ا فرشودمییاشاره محمد برعکسداستانمنو مای. که

یمیرابطه ینجاگهگداریدرادیدیمنمیانمعلموشاگردرا

تصویا به هم کشینرابطه یر شودمیده در داستانیمیانه.

دیزاو دانایه آقاید به محدود کمکیاشکبوسیکل کم

 سرکشودمیپخش دیو درون به یهم هایشخصیتگر

.کشدمیداستان

 چهارم. کس آوازش را  چیهداستان

یالعاده.حالوهواکشروعخارقید.ینشن

 شخص.یحملهجنگ. اول فرار. و دشمن

امی زن. شخص اول فقیک باریایرین ن

نکهتاچهیخواستهکمرغولنشدرابشکند.ا

تواندمیکزنیم.فقطیبگوتوانمنمیحدموفقبوده،منِمرد

بگویا برخواستهازینرا ینویسندهکیدکهاولشخصزنِ

شمجموعهیازآبدرآمده.چندوقتپیقیمردتاچهحدحق

یداستان یبه گوهریطاز جاخواندممیرا در ازیکییی.

کردتایشادرارکردهکاریکهبچهرویابامالفههاشخصیت

ایبو خُب نباشد. مشخص یبدش هاستچیزین چیکه

داندنمییمرد تنها ای. که است زن جورچیک راین زها

.فهمدمی

ینقطهرازی.ششودمیرازبازیداستانهمبازبهشنیایپا

پارتاولهایآدموهاشخصیتاشتراکتمام مجموعهاست.

رازاست.یفرارکردهبهشهایزدهنداستان،داستانجنگیا

هوا حالو سطریداستانمهاجرانجنگزده. در جنگرا

.افتیتوانمیصفحاتاولهایجملهوکلماتوهاواجسطر

ام فقیواقعاً بسیفضایرین را خوانندهیجنگ به خوب ار

شخص خود اما داده ایانتقال را... زن دیت را باین دیگران

ند.یبگو

بهداستانیتاصلینجاستکهساالر،فرزندشخصیجالبا

 دارد. عالقه دیکوتاه پایکبار رد نویگر ویناخودآگاه سنده

یشخصیزندگ در را کمیتوانمیهایششخصیتاو یافت.

دب ادبیجلوتر یر هم را ازیابیممیات صحبت البته صد و .

.دادهمیدرسیرینداستادفقیگویکهمیانشا.درسینمره

اجتماع تشخصکلماتو یصحبتاز کههاییبحثنوشتن.

داستانیادبیتخصصهایبحث شخصیات زبان از تیهستند

کارهاداستان. مادیچاپشود.یمحلهایروزنامهشدریفعالً

استبرچاپیامقدمههاداستاننیدچاپایهستشماگفت
نکشور.یوزهایمجلهدر

.اندازدمیاشنویسندهادیزداستانآدمرابهیهمهچ

کارهایدوستشداشت چاپکردید. وادارشکردیشرا دید.
سد.یبنوینقدوبررسخواندمیکههاییکتابیرو

عالئم به توجه ایبا از برمیکه همیخینداستان و نیزد

درایطورداستانقبل ستکهینجاهاهمدورازذهننیواقعاً

فق اتفاقاتیریاستاد یاز الهامیبرااشزندگیدر داستان

 همتکرار باز باشد. کارینیاکنممیگرفته

.بهدهندمیانجامهانویسندهیهمهکهاست

توا مارک مثال بسیطور اتفاقاتیارین از

 خارق ازیفیهکلبریالعادهرمان را ن

زندگیاتفاقات در افتادهاشواقعییکه

است. نموده پیکبرداشت ازیجنوب ش

.یکاوبردهداریآمریداخلهایجنگ

ا یدر داستان نقشبایستمین همپنهان ی خوانندهبه

جر زن کرد. یاشاره آمدنشبهاشزندگیان جنگ، از فرار ،

زندگیش مشکالت برایراز، دارد انگار عاشقشرا فرزند یو

یواقعیخوانندهوماکندمیفیشنشستهتعریکهجلویفرد

یا هاحرفن پنهانشنویممیرا فرد جلوی. انگار زنیکه

 یخوانندهنشسته فقط ما است. راهایصحبتپنهان زن

.شنویمنمیپنهانیخوانندهازیوجوابخوانیممی

ا یدر مانند به هم زنیقبلهایداستاننجا پسر ساالر،

ییانه.گویستبهمراددلشبرسدیکهمعلومناستعاشقی

حکشدهباشد،یریاخودآگاهاستادفقرنینقشعشقبرضم

یاهایشداستاندرتمام عاشقانبینیممینعشقرا کهدری.

 خود معشوق به روزگار جبر خاطر به موارد رسندنمیاکثر

هستند.یریاستادفقیعالقهموردهایشخصیت

 تکرار کنممیدوباره پس نویزمینهکه ویذهن سنده

همیجنس او یت رسوخ داستان به کندمیشه هایداستان.

زنانایاریبس از گاهایمدیدهیرانیرا حددیکه تا ویواقعاً

پ مردها از یساختن ااندرفتهش در ای. معموالً هم نینجا

هایزن دل که هستند راهایشخصیتداستان مرد

ساختنلحنبخصوصشخصیرینفقیام.شکنندمی تیدر

اًموفقعملکردهاست.نداستاننسبتیدرا

راو داستان، پارتدوم اشودمیعوضیدر همزن.نی. بار

ایدلدار.دخترگالله نبارقراراستیکهمعشوقساالراست.

بشنویماجرا خودش زبان از هم را ایاو همیم. دختر ن

.نویسدمی

ام فقیواقعاً جنگیفضایرین
ارخوببهخوانندهانتقالیرابس

شخص خود اما را...یداده تزن
 ند.یدبگویگرانباینرادیا
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 فکر دارم فقکنممیواقعاً استاد بهیریکه توجه با

نماجرایعصرمردمدارد،احتماالًایروزنامهکهدریتیمسئول

ب در دیرا ایرون احتماالً یده. راداستانهاشخصیتن هاشان

فقیبرا استاد اندبردهمییریچاپنزد شانرادلیسفرهو

بازیبرا تاینتلنگریکهااندکردهمیاو درذهناستادزده

سد.ینمبنابنویبرایداستان

فق فمیدییبایزبهیریاستاد ینویسندههایزنیستینید

یتزنداستانشجایصدادهوآنرادرشخصیرانراتشخیا

داده.

.شدممیازتماممردهامتنفردیدممیهرگاهمادررا
شهره خانم استادش و دلدار گالله مادر که جالب چقدر

ساالردراتهستند.یرادبیهردودبیریاردش با گاللهدلدار

.شودمیبساندفترروزنامهآشناییجا

میکیپشت هفتهیاز رویکییازها خانمسبزه روز یدو
مسئولیمیمهربان شعربود.همانجایصفحهنشست.ظاهراً

دم.یبودکهساالرراد
مرفهاستیخانوادهندخترکهازیدرلحناییبایزتفاوت

جنوب زن فقیبا و زده راویجنگ احساسیر اول پارت

.شودمی

ا سوم پارت روانیدر اردشیبار شهره زبان از را یریت

روزنامهیس،مسئولقسمتهنری.استادداستاننوشنویممی

اتدرپارتدوم.یرادبیودب

ندارد.ییمعنایاهحرفینویسندهنمملکتکهیدرا
نویا تمام دل درد ین زباناستایرانیسندگان از که

امتیشخص فقیداستان شاشنویممییرین ی. هابعضید

نبایبگو هنرمند که بیند را پول اسم واقعید اما نیتایاورد

 که فوتبالیاست استعدادیک که هم چقدر هر آماتور ست

.رسدنمییاستحرفهیکفوتبالییداشتهباشدهرگزبهگردپا

مانینکشوربغلدستیکا،درهمیاروپاوآمرگویمنمیحاال

یترک تاجیه، حتا شایا که بسیکستان عقبید ما از هم ترار

ازتوانمیاربهتراستوالاقلیبسهانویسندهیباشدوضعمال

راننوشتنفقطذوقیقنوشتنامرارمعاشکرد.امادرایطر

سود تنها نه خینویبرایاست. ندارد، جاهایلیسنده

جبایستمی بایاز بگذارد. ویبشهم از ود قتخوابشبزند

میبنو باغینیرجیندویگویسد. وولفدر .کردهمییزندگیا

گشتهمی گشتهمیو بعد یو روزنوشتهمیکجمله دری.

کوئ ینتارانتینتیمورد خواندممینو بلند صبح وشدهمیکه

استخر اشخانهاولدر اشلمنامهیفیوبعدروکردهمیشنا

 استکردهمیکار معلوم خُب وقت. شما اگر بهکه را تان

نکهینهاآیدمیکارتبهترازآبدریمطالعهونوشتنبگذران

باش داشته مشغله جور هزار شب تا شبیصبح نصف و

ددریحاالبایکهآنراهمندانیازوقتخوابتبزنیبخواه

یا کرد مطالعه اندکوقت این علت نوشت! ایا در رانینکه

یب کوتاه سمت به همروندمییسینوشتر رمان است.یتا ن

ندیگویمیسینونچندخطدراصطالحداستانیم،بهایبگذر

.یخروجازپالتاصل

بههاداستانوهافیلمازیارینداستانهممثلبسینکهایا

ایپیتایبههمانآرکتوانمیراهمشودمیمیسهپارتتقس

سرنمونربطداد.

نراشهرهیارامونشواقفبود.یپبهحالجامعهمردساالر

.گویدمییریاردش

انبناگاهیناستکهاودرپایایرینفقیداستانامیجالب

عجی اتفاق یک وصله داستانش به را بزرگ و .کندنمیب

یفداستانکوتاه،تکهایازتعاریکیاوبهمانندهایداستان

ادامهداردویستوبعد،انگارباززندگیواقعیاززندگیپارت

.شودنمیداستانبسته

من همیکیراستشاگر بود یقرار را نوشتممینداستان

ینهمادرشولنوشتممیدخودساالریهدیپارتاولرااززاو

ه که همانطور حال هر مربیدر از کسبهتر مشرایتیچ

هشناسدنمی نوچی، خود از بهتر داستانشرایکسهم سنده

.شناسدنمی

 درداستان.یکیدر تار یقنارداستان مجموعه. پنجم

ایابتدا یداستان القا آدم حسبه شاشودمین ایکه نید

ر متفاوتیداستان یتم امایقبلهایداستاناز باشد داشته

دلشرایکهزنبینیممیرایبازمردرویممیشیکهپیکم
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شاندرنفسشاستوازورقزدنهاکتابشکسته.بازنفس

 جاکندمیحال در گیی. داستایاز و موپاسان یوفسکیدو

کهشعرشودمیگرمعلومیدییودرجاگویدمیتسخنیبرا

.نویسدمیهم

بعضیا در مجموعه اول داستان با داستان پیزواین وندیا

تغخوردمی نخست زاویی. دیر دانایه از بهید محدود کل

 ویشخص شخص اول به شخص سوم همان درا دوم

عذاب.یفرشتهمارستاناعصاب.حسوحضورمرگ.یب

بهایجادارددرا نکتابیننکتههماشارهشودکهاینجا

ب یبرعکس مشکلهایکتابشتر اول چاپ

ندارد.یشیرایو

ب بیروند و پیمارستان داستانیمار در ر

من های بیمارستان پایابدمیادامه در انی.

قنار تاریداستان ویبیرابطهیکیدر مار

تصو به کشیپزشک یر اشودمیده نیکه

نوع به بعدیرابطه داستان منتقلیبه

.شودمی

بهیاشتربهنظرمخاطرهیبخواندممینداستانرایایوقت

مشدنبهینکهداستانباشد.تقدیتااآمدمییریقلماستادفق

معروفش پزشکان از فرهمندفر، جراحیدکتر عمل قلبیراز.

باتر گذاشتن بسیباز، موارد و دیقلب آدمیار که کهیگر

فق نزدیریاستاد از مستقیرا را بشناسد بیک ایماً شانیاد

هنوزمقداراندازدمی کهحدستیجلونرفتهایوسرانجام،

تیواستادازخودشبهعنوانشخصشودمیلینتبدیقیبه

.بردمینامیاصل

)خ داستان و خاطره ازالبته شخص( اول داستان صوصاً

دیههستند.شایتبههمشبیرواهایشیوهجهاتدریاریبس

تما گفتتنها اصلیبتوان عنصریایز از داستان که باشد ن

کهخاطرهکامالًیدرحالباشدمیلبهرهگرفتهودروغیتخ

تاست.یواقع

یزیچیکینیندرموردایشازایراستشدوستندارمب

یبنو بهیوجسمیتبدنیوضعسم. قلبمرا استادبزرگواقعاً

دوبارهتکرار یگفتهنهبهیرینفقیکهامکنممیدردآورد.

 به بلکه نوهاخیلییگفتهمن، تمام بزرگفرقیبا سندگان

نام نگرفتهوشخصدارد. یآورشدناورا غرور یفاصلهتشبا

انشاالهکهیبس سریشانباالیایسایهسالهایسالاردارد.

)جالبایادبفارسباقیاهال یباشد. به یگفتهنجاستکه

فق استاد یریمتن هم پزشکان معلم یبعض.(اندبودهحتا

بعضینیمهایداستان یزیفلسفهایمتنیمال، مرداب با،

یستوهفتمتنکوتاه،ولیناثرمجموعهازبی،آخرواژگان

ناست:یاشانآخرینلشدهاست.یرگذارتشکیتأث

یریگازجفتیاگربه تنکآیدمیهاستارهبا فورخودرای.

بعدآوردمیکش وبهروبهرونشیندمی!

.کندمینگاه

کتابیشا کتاب، که گفت بتوان د

دریهایناگفته است بازنشسته معلم ک

قالبداستان.

هاییداستان اکثراً بهشانخمیرمایهکه

جوانیپهایسال دوران و انقالب از یش

ریخایهاهمسرچشمهازسالبعضیگردد.یبرمیریاستادفق

یهداستانیشاندرحافظیایادمهستکهزمانیاستاددارند.

بود.(دریرگذاریخواندند)کهصدالبتهداستانبهشدتتأث

 خطایمورد به شاگردشرا اشتباه به که متهمییکمعلم

معلومیتهمدقیانودرنهایانبازپای.داستانباپاکندمی قاً

حق که تصوینشد فقط بوده. چه تکهیریقت دنیا، یایاز

سندهیندکهاگرنویگوینندهگشودهشد.مخوایجلویمعلم

داستان گالیبخواهد با پرواز به بنویراجع حتماًیدر سد،

ریدربپرد.درغیکبارباگالیخودششخصاًحداقلبایستمی

قیدروپروازتحقینصورتهرچقدرهمکهراجعبهگالیا

یرینفقی.املنگدمیییکردهباشدبازهمداستانشدرجاها

هایشداستانکمعلمبودهوخواهدبود.دریکمعلماست.ی

ییزهایچ فقطبینیممیرا ادانندمیهامعلمکه دری. او نکه

چ سالنویسدمیییزهایمورد یکه با سال یزندگهاآنان

 به بوهایشداستانکرده، و شاهکارهادهدمیییرنگ یو

داستانسازدمییکوچک کمتر در نیبدرااشنمونهیکه

■ افت.یتوانمیییبایز

payandehjahromi@gmail.comali


فقیام یرین به من،یگفتهنه
 به تمامهاخیلییگفتهبلکه با

آورسندگانبزرگفرقدارد.نامینو
نگرفتهوشخص تشبایشدناورا

 اردارد.یبسیفاصلهغرور

mailto:alipayandehjahromi@gmail.com
mailto:alipayandehjahromi@gmail.com
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 «حلقه کنفی»نگاهی به رمان  
 «مصطفیسلیمی»؛«طینتوحیدپاک»نویسنده



راویاولشخصروایت راویمردجوانیشودمیرمانبا .

داستانباتوصیفلباسفروشندهپوشاکزنانهاست.استکه

.وخوانندهازپاراگرافشودمیآغازهامانکنپوشاندنراویبه

.شودمیاولواردفضایداستان

" داخل، از است. سمتچپخالی باهاشیشهویترین را

ساتنسفیدکفویترینراجاروکنممیروزنامهخیسپاک .

کشممی دآیممیو پشت رویم روبه لختهامانکنخل.

باکمرهایباریکواندایستاده ازکمردوهایسینه. برآمده.

اندتکه شانهایدستو کتف ظرافتچرخدمیاز تمام با .

".اندکشیدهاغرافآمیزبدنشان،بدونسرروبهرویمصف

 از زنیهستنددرگذشتهراوی.هامانکنهرکدام یادآور

ولیدرحدمشتریباقیاندبودهکهمشتریبوتیکهاییزن

نماندند.

.دهممیراتکانهایشدستجلو.کشممیاولینمانکنرا"

 کمر چرخانممیاز خاموشتو او هایمدستو .شودمیول

وگودیکنممیپیراهنترکفسفریتنش

.یکیازگیرممیکمرشراازپشتباسوزن

پیشبودانگار.هواابریهامدتهمانروزها

وگرفتهبود.مانتوتریکوکشبافتنشبودتا

که بود چسبیده چنان تنش تنگ پا. مچ

 هایپیچیدگیتمام ...کردمیاندامشجلوه

رنگ، خرمایی مجعد و خورده فر موهای

تاب و بود آویزان صورتش راست طرف

".اشارهکردبهویترینسمتراستی.خوردمی

هاییزندوموسوموچهارمیادآورهایمانکنطورهمین

.پنجمینمانکناندداشتههستندکهدرگذشتهباراویرابطه

یادآورسیمینکه تویویترینخواهدنمیآخریننفراست.

لختشودنمیجلویچشمشباشد.وچونخواهدمیبگذارد.

.پوشاندمیباشدلباس

.غیراندشدهرنگیپنهانهایلباسبدونسر،زیرهامانکن

اولیننفراوستکهدیگرندیدمش؛ودیگران ازآخریننفر...

کهخاطرمنیستند.اماسیمین...سیمین،آخریننفرایستادهو

.کندمیهمچناننگاهم

،فقطیکچیزکندمیدردنیاییکهداستانتصویروبیان

داستان،سطحیوپوشالی.همهاتفاقاتهایرابطهمهماست.





درخدمتنشاندادناحتیاجبهروابطیسطحیوپوشالی

.مانندمیداستاندرحدتیپهایشخصیتاست.

کهافرادجامعهرانمایندگیهاییتیپهاییکشکل.تیپ

راویشخصیتکنندمی حتی . عطفیشودنمیپردازی نقطه .

.اتفاقیکهمنجربهکنشیاواکنششودنمیدرداستاندیده

 جانب از هاشخصیتخاصی رخ کهدهدنمیشود، دنیایی .

 نشان ما به مردهدهدمیداستان نظردنیای به است. ای

آیدمی همه هاشخصیت. رنج چیزی دربرندمیاز اتفاقی .

راتحتتاثیرقرارداده.هاآنبودهکهکلزندگیشانگذشته

.رنجزنیکهبادیدنمانکنبردمیرنجیکهراویازسیمین

ومشخصآیدمیاولبهخاطرراوی ازچهچیزیشودنمی.

رنجیکهبردمیرنج وبردمیعدازبرگشتازشمالژالهب. .

.رنجیدهدمیخودشرادردسترسموتورسوارتبهکارقرار

 بخاطرشخودکشی سمیرا برادر کندمیکه منشا به هارنج.

اطالعاتیازگذشتهشخصیتراویوشودمیکمترپرداخته .

 هاشخصیتدیگر نظرشودنمیداده به .

رسدمی نفقطآهایاتفاقدنیایداستانو

 محور است.هایرابطهحول شکستخورده

کهرنگیازعشقودوستداشتنهاییرابطه

دیگرفقطهایزنندارند.راویدربرخوردبا

هایجذابیت لباسو طرز شانآرایشبدنو

 هایراویهمازسیمینیادآوری.بیندمیرا

.شودمیظاهریهایجذابیتمحدودبهصرفاً

 هاشخصیتتمامی سر به تنهایی برندمیدر هایرابطه.

هاشخصیت هاخانوادهبا تلفنیشودنمیبیان تماس در و .

خانواده پدرش با راوی تصویر پاشیده فرو تمامشودمیای .

برایپرکردنتنهاییوصرفاًاتفاقاتوزندگیوشغلراوی

اینتنهاییهیچایجادرابطه و پراست. بهنظرشودنمیگاه .

رسدیم و راوی ازهایشخصیتکه زیادی انتظار دیگر

ناخواسته،هارابطه اتفاقات با ناخواسته دنیایی در ندارند.

.کنندمیمنفعلزیست

ماکن از اماکن اداره وقتی ایراد جایگزینگیردمیها ،

طنابداریکهسمیرارابهداراست.ویترین،طنابهایمانکن

برادرش براندازدمییاد . با خودشراهایدستادریکه باز

راوی از سمیرا زمانیکه زده. ازخواهدمیدار را طنابدار

دیگرهایزنراویدربرخوردبا
 طرزهایجذابیتفقط و بدن

 و شانآرایشلباس .بیندمیرا
آوری ازیاد هم راوی های
 بهصرفاًسیمین محدود

 .دشومیظاهریهایجذابیت
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مشتکردهاشچانهویترینبردارد.دستخودشکهدرزیر

شکلیازطنابدارراساخته.

 از داستان طول اغلبهاینشانهدر شده. استفاده زیادی

کهباافرادهاییمانکندرخدمتموازیسازیاست.هانشانه

.طنابدار.تصویرکشتیکهراویدرشوندمیداستانمقایسه

 شبانه بیندمیپارتی کج ها درموج کشتی تعمیم.شودمی.

.رقصندمیکشتیبهافرادیکهدرپارتی

تربزرگموجیقلهباهایشدکلکمترشده.کمکشتیکج"

یکرشتهمویفرخوردهچسشودمیمماس بهگردن. بیده

".اشگندمی

.تابخندندمیوخورندمیترشدهچرختونوریکهغلیظ"

 روی لغزدمیشانتننرمی و سر از موج مثل وهاشانهو

هادست رودمیبیرون لنگر نگاهم اندازدمی. شانامواجمیان

..وقتی.شودمیکهباهرچرخشازهیجانولذت،پروخالی

نگینداردمیازنفسنفسموجبراشسینهنشیندمیکنارم .

ایگردنبندشرویسینهسفیدشباهرموجباالوپایینقهوه

"پشتناخناست.یاندازهرودمی

" ویترینامدادهسفارش برای چوبی کوچک سکان یک

کنفیراهایطناببسازند.یکلنگربزرگومفرغیهمدارم.

رامثلبادبانسوزنبزنمبههادامنبایدازسقفآویزانکنمو

 درخت، یککنده ناخداییگذارممیپشتسکانحتماًآن. .

بچرخدنیستمکههمیشه بایدبایستد.سکانبایدآزادباشد.

"بههرطرفکهبخواهد.

کف" ساتن نشسته. خاک کشتی سکان و لنگر روی

.زداندامیرنگشده.گردوخاکشبهسرفهخوردهوبیآفتاب

 هایپوستهردیف پیدا وشودمیسینه کوچک کوه رشته .

 پشتهم شکلاندایستادهمنظمیکه مسخشده،هایموج.

".پیچندمیونهتوخودشانروندمیکهنهپیش

 از استفاده برای طرفهایمانکنراوی از شده ممنوع

تمام ارههایبرجستگیاماکن، با اینمثلهبردمیبدنشانرا .

شکستنکر شدنشودنمیمحسوبهابتدن، یکسان بلکه .

بیسردرهایمانکنراهمانند.خودشهاستمانکنراویبا

بهتنبیندمیآیینه .ودرپایانداستان،تیشرتخودشرا

.کندمیپنجمینمانکن

یافت زندگی برای معنایی که فضایی در اجباری زیست

نکندرموجباالوپایینمانندماهاشخصیت.وتمامشودنمی

.کنندنمیناخواستههایموج.وتالشیبرایرهاییازروندمی

 هاشخصیتهمه هاموجدر اندشدهمسخ تا هاموج،

برقصاندشان.

 نظر دررسدمیبه مسائلی چنین بودن تابو به توجه با

ظاهرجذاب توصیفاتجنسیو در نویسنده وهازنجامعه،

داستان، زبان آمده. بر کار پس از خوب اطالعات انتقال

هاتوصیف وفادار داستان درونمایه به وقایع عدممانندمیو .

سازیوتعمیمراویبهپردازیهمدرخدمتیکسانشخصیت

■ .گیردمیتمامافرادجامعهقرار
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 ؛ دیدار با آخرین فرعون مصر«آنتونی و کلئوپاترا» داستان ،نقاشی 
 «امیرکِالگِر»؛«دِماالرنسآلماتا»نقاش



تاریخی که به دست جادوگر تراژدی، افسانه 

 !شود می
کلئوپاترا» و آنتونی الرنسآلما« سر که است اثری نام

آنراخلقکرد.محتوایم۳۱۱۱تادِما،نقاشهلندیدرسال

ایناثر،دیدارآنتونیوکلئوپاترا؛آخرینفرعونمصراست.

اماداستانایندیدارازچهقراراست؟

،باشدمیکلئوپاترایهفتمکهدرتاریخمشهوربهکلئوپاترا

نژاد یونانی خاندان از او دودمان است. مصر فرعون واپسین

 سرنیای که بودند بهاآنبطالسه بطلمیوسگشتمیاز به

بر مرگاو کهپساز ازسرداراناسکندرگجستک، نخست،

مصرپادشاهیخودراآغازکرد.

مصری، زبان با گفتار از بطلمیوسان خودداری علیرغم

که خواند فردی را خود آموختو را مصری زبان کلئوپاترا

همینامر است. حلولکرده او ایزدبانویمصریدر ایزیس،

بهدوستداریبیشتراودرنزدمردممصرگردید.اماجدامنجر

میان در کشوری فرا شخصیتی کلئوپاترا مصر، مردم از

منطقهداشت.هایحکومتسردمداران

کلئوپاترا درزمانحضورسزاردرمصر،

دلباخته را سزار خود، زنانه فریبندگی با

خودساختوبااودرگیررابطهایعاشقانه

ازنهماهازاودارایپسریشدشدوپس

رابطه سزاریون. گذاشتند را نامش که

علنی و هویدا نیز روم در کلئوپاترا و سزار .شودمیعاشقانه

بهرم سزاریون، پسرش، بههمراه و بهدعوتسزار کلئوپاترا

ودرآنجاسزارتندیسیازاورادرمعبدیمقدسقراررودمی

امامردمرومچندهدمی دانازاینرابطهرمانتیکسزارکه.

،دلخوشنیستند.باشدمیخوددارایهمسرینیز

پانزدهم در سزار روم، در کلئوپاترا حضور همانزمانِ در

 سنا۹۹مارسسال در دسیسه توسطگروه میالد پیشاز

ودرجنگگرددمی.کلئوپاتراسریعاًبهمصربازشودمیکشته

طرفدارا میان که وداخلی آنتونی مارک رهبری به سزار ن

اوکتاویان)نوهبرادرسزار(،وقاتالنسزاربهرهبریبروتوسو

 را جانبطرفدارانسزار بود، گرفته وگیردمیکاسیوسدر

.دهدمیقرارهاقدرتخودرابهعنوانسویهایازجنگ

سه از یکی که مارکآنتونی، سزار، شدن کشته پساز

زمامدارحکومترومبودهاست،یکیازیاراننزدیکخودبه

می مصر به را دلیوس احضارفرنام دلیوس، هدف ستد.

بهمحضرمارکآنتونیوپاسخگوییبه هایپرسشکلئوپاترا

ویبود.اماآنتونیهدفدیگریدرسرداشت.گوشبهگوش

اکندهبودندکهدرهنگامهجنگداخلیروم،کلئوپاتراپولپر

زیادیبهکاسیاسپرداختکردهبود.همینشایعه،دستاویزی

زمینه وفاداریکلئوپاترا، آزمون بهانه به تا آنتونی برای شد

اطمینانازدیدارملکهرافراهمکند.هدفاصلی،دستیابیبه

آنتونیباپارتیانبود.پشتیبانیکلئوپاتراازجنگاحتمالی

 پیام و هارساننمایندگان شدند، گذاشتهقرارهافرستاده

همچون دیگر بار کلئوپاترا رسید. فرا دیدار لحظه و شدند

دیدارنخستینوغافلگیرکنندهاوباسزار،درآرایهوتنپوشی

فریبندهبرآنتونیظاهرشد.وآنتونیچنانبهسِحرزیباییو

به شتافتن جای به که گشت مسحور کلئوپاترا هوشمندی

رهبریجنگجویانشبر و کارزار دورهسوی نهادن پی ایای

۹۳نوینازسیادتوسیاست،ترجیحدادکهزمستانسالهای

پیشازمیالدرادرکنارکلئوپاترا،دراسکندریه،بماند.و۹1و

پیشازمیالد،۹1دسامبرسال12ماندودر

 به قلویی دو صاحب کلئوپاترا هایناماز

الکساندرهلیوسوکلئوپاتراسلندومبهدنیا

آنتونیازاسکندریهوملکه بعدازآن، آورد.

 شودمیجذابشجدا به نبردهایصحنهو

ازاینتاریختادیداربعدیآنتونیورودمی .

.درزمانیکهآنتونیبرایجنگگذردمیکلئوپاترا،چهارسال

 لشکرکشی شرق سمت به پارتیان، اینکندمیبا در .

 راه میانه در آنتونی رالشکرکشی، اسکندریه هوای دلش

،مسیرحرکتلشکرشرابهسمتدیارخاطراتشکجکندمی

افسانهکندمی کلئوپاترای با آنجا در دیدارو دیگر بار ای،

سرگرفتهکندمی از دوباره روابطایندو، اینشودمی. و بار.

دلباخته بعد،آنتونی به زمان این از که چنان پیش، از تر

ب مبدل اسکندریه او خانه باشودمیه که حالی در آنتونی .

 درترکوچکخواهر کلئوپاترا با بود، کرده ازدواج اوکتاویان

فرزندیبنددمیاسکندریهنیزپیوندزناشویی وازاینپیوند،

.آیدمیدیگربهنامبطلمیوسفیالدلفوسبهدنیا

 پارتیان با جنگ به سپس رارودمیآنتونی ارمنستان .

وبهشادباشاینپیروزی،کلئوپاتراوفرزندشکندیمتسخیر

قبرس و مصر مشترک فرمانروایان عنوان به را سزاریون

کلئوپاترابهدعوتسزاروبههمراه
 رم به سزاریون، ورودمیپسرش،

در را او از تندیسی سزار آنجا در
 .دهدمیمعبدیمقدسقرار
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برمی شهربانویشاهانرا ازاین.دهدمیگزیندوبهاوپاژنامِ

خطری را کلئوپاترا رومی، سردمداران بعد، به بزرگلحظه

میانآنتونیو.ازسویی،روابطپندارندمیبرایرومورومیان

ایاوکتاویان،درطیچندینسالیکهباناخشنودیوبهگونه

وگرایدمی،بهتدریجروبهسردیشدمیناخوشایندپیگیری

وگسلدمیپیشازمیالدبهکلیازهم۱۱سرانجامدرسال

داردکهبرپادِآنتونیاعالنجنگدهد.اوکتاویانسناراوامی

 سال ۱۳در از نزدیکیپیش در آنتونی نیروهای میالد

نیروهایرومی کنارهآکتیومدریکنبرددریاییبهجنگبا

.کلئوپاترانیزباناوگاندریاییخوددرایننبردحضوررودمی

شرایطکمگیردمی.جنگسختیمیاندوطرفدریابدمی .

.کلئوپاتراکهازلحظهبهلحظهشودمیکمبرایآنتونیسخت

وباکندمیآگاهاست،بازیرکیتماموضعیتراواکاوینبرد

بحرانی ازبیندمیچیرگیتدریجینیروهایرومیشرایطرا .

 آنتونیمنتظرپشتیبانیناوگانکلئوپاترا اماماندمیآنسو، ،

 با نبرد، اوج در هایشکشتیکلئوپاترا فرار به .گذاردمیپا

 باخبر موضوع این از که راودشمیآنتونی کارزار صحنه ،

گرددمی.همینسببافتدمیسپاردوبهدنبالکلئوپاتراوامی

شکست و برسد پایان به اوکتاویان نفع به آکتیوم نبرد که

 سنگینیبرروحیهسپاهیانآنتونیازایناتفاقتحمیلشود.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








 

 کوتاه سمتآیدنمیاوکتاویان به رو بیشتر سپاهی با و

 گذاردمیاسکندریه سال اوت در میالد،۱1. از پیش

هنگامی نزدیک اسکندریه به اوکتاویان سربازانشودمیکه ،

،اورااندنداشتهآنتونیکهدیگرامیدیبهفرماندهعاشقخود

.همینرویدادپیوندندمیوبهنیروهایدشمنکنندمیترک

اینماجرایشودمیمردشکنسبب کهمارکآنتونیبعداز

ننگین،دستبهخودکشیبزند.

اسارت به را کلئوپاترا اوکتاویان آنتونی، مرگ از بعد

اوکتاویانقصدداشتکهدرجشنپیروزیخودبرگیردمی .

همین، برای بگرداند. شهر در خود با را کلئوپاترا آنتونی،

سپاردمینامآپافرودیتشهربانورابهیکیازبردگانخودبه

تاازاومراقبتکند.اماکلئوپاترا،اینافسونگرافسانهای،کار

 بهزندگیخودکندمیخودشرا وسرانجامبانیشمارکبرا

 خوددهدمیپایان جای به اتفاق، این از پس اوکتاویان، .

شهربانو،تمثالیازکلئوپاتراراکهیکمارکبرابهآنچسبیده

.گذاردمیدرادرجشنپیروزیخودبهنمایشبو

نخستینآنتونیو دیدار از اینهمهقرنکه از حاالبعد

،تنهاچیزیکهشایددرنگاهاولبهتابلویگذردمیکلئوپاترا

 بهذهنآدمخطور عمقیکتراژدیاستکهکندمیتادما ،

غالفخودش از آمدن بیرون حال در آهسته آهسته گویی

■ است.
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 «شکن پسران سنگ» داستان ،عکس 
«مرضیهاسدی»؛«اوییسویکسهاین»انعکاس


،پنسیلوانیا۳۴۳۳،لوییسویکسهاین،شکن سنگپسران 

بی و خسته دستپسرها کار از لحظاتی برای جان

سنگایستادند.کشیدند.همهآمدندجلویورودیمعدنزغال

چشم تا گذشت بامدتی هاین کند. عادت نور به هایشان

بود.مردیمیانسالدستشراایستادههاآندوربینشروبروی

ب ارویشانههاینگذاشتودرگوششچیزیگفت.احتماالً

خواسته او از تالحنیدلسوزانه بگیرد زودترعکسرا که بود

بابچه مرد عکس، گرفتن از بعد برگردند. کارشان سر ها

فرزندانمن،بهمعدن"لبخندیساختگیروبهپسرهاگفت:

همیشههمینطوراست.مدیراندربرابرافرادغریبه"بازگردید.

هدیگرجزئیازاموالشوند.کارگرانیکباکارگرانمهربانمی

شوندوهاینبااینچهرهفریبکارانهشانمحسوبمیودارایی

عکسدقتمی وقتیبه بود. خوبیآشنا به کنیم،کارفرماها

میالیورتوئیست را ایستادههایی هم تنگِ که بابینیم اند.

جثهچهره و سن با که پسرهایهایی ندارد. همخوانی شان

بدن با تکوچکی صورتهای وبیکیده، خسته وهای رمق

بینگاه و سرد شدههای خیره ذوربین به درستتفاوت اند،

پشتسرگذاشتهمانندمردانیکهسال درهایسختیرا اند.

میاناینهمهصورتاگرخیلیدقیقشویم،شایدیکنفررا

شاید و لبدارد به لبخند که سمتچپعکسببینیم در

صفپایانیلبخندنصفهونیمهایبهیکیهمدرسمتراستِ

استدوربین گرفتنزده از هاین هدف فاجعه. یعنی این و

هایکارخاتمهدادنبهاینفاجعهبود.هاینکهعکسازبچه

سالجامعه در بود، دانشگاه مدرس و شناس تا۳۴1۱های

صورتجدیوموثربهعکاسیازکودکانیپرداختبه۳۴1۹

مهاجرتکرده امریکا به آرزو امیدو هزار با یا یاکه بودندو

وادهخان شکم کردن سیر برای مالی توانایی راهاآنهایشان

روزدرهفتهوروزی9مجبوربودندهاآننداشتندودرنتیج

فرساانجامدهند.آنساعتکارهایسختوطاقت۳9الی۳۹

هاییخفهوآلودهکهچالزدیکنزدررمانخودهمدرمحیط

 میهایشیطانیتارعنوانکارخانهبههاآناز ازیکیاد کند.

کردکهشناسبود،مسائلیرادرکمیآنجاییکههاینجامعه

درآنبازهزمانیاکثرافرادازفهمآنعاجزبودندویااهمیت

عکاسی از او جهت همین به نبودند. قائل برایش چندانی

رادرقالبعکسبهدادیماستفادهکردتاآنچهآزارش





بهاندازه"شکنپسرانسنگ"ینعکسدنیانشاندهد.درهم

جامعه مقاله رعایتهزاران باب در روانشناختی و شناسی

نگاه عکس به وقتی است. نهفته حرف کودکان، حقوق

هاییکسان،دست،باتنپوشاندویککنیمهمهیکشکلمی

دستکشکاله و بدنها یکسان، وهای یکسان وارفته های

خواهند،چیزیاستکارفرماهامیوظایفیکسان...اینهمان

جامعه در تفاوتزیرا گرفتهمیایکه شودهایفردینادیده

توانایی هایمنحصربهفردوچیزینخواهدگذشتکهافراد

شخصی میرویاهای فراموش را انجامشان به جز و کنند

 از که میهاآنوظایفی دیگریخواسته چیز به شود

پذیریدرسنیننوجوانیبیشازهراندیشندواینتاثیرنمی

می دیده دیگری رفتهزمان بهشود. محدود افکارشان رفته

رسدکهشودوروزیمیهمانمعدنوکارخانهوکارفرمامی

میهاآن سنگباور تفاوتیبا ماشینکنند آالتهایمعدنو

ایدیگر...روحومردهودراختیارعدهکارخانهندارند.بی

سالهاین طول عکسدر همهها، که گرفت بسیاری های

کرد.هدفاورابرایکمیتهملیکودکانکارارسالمیهاآن

کردوبرایازاینکارنشاندادنچیزیبودکهبایدتغییرمی

هایزیادیکشید.گاهیاومجبوررسیدنبهاینهدفسختی

وانبازرسعنبودمخفیانهازکودکانعکسبگیردیاخودرابه

فشار او به منتقدان بسیاریاز طرفدیگر از و معرفیکند

اندازهکافیتاثیرگذارنیستند.اماهایشبهآوردندکهعکسمی

باالخرههمهاینسختی فراموششد. تصویبقانونکار با ها

هانتیجهدادوقوانینیدرجهتحمایتازکودکانکارتالش

اینمیان در هرچند شد. زیادیکودکقربانیوضع تعداد ،

سال کارشدندو با را نوجوانیخود هایارزشمندکودکیو

کارخانه معادنو عدهسختدر باختنداما اینها از ایدیگر

■ سرنوشتشومنجاتیافتند.
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 «ستاره»داستانک  
 «ماکوئیآناهیتا»نویسنده



کردن...گفتیم باهمیادقدیما ستارهبهشزنگزده

بهشگفته...کردهیمستارهشبعروسیشگریهگفتیم

مسته،دستبزنداره... گویابودناسماعیلهمیشهخدا

خون... از داشته هم قرمز ورقلمبیده چشم ارزقدوتا

طور.شامی

 همیشه ستاره که بود یادش بختمگفتیمصادق

.گفتیمسیاست.بهشوخیوخندهیاباگریه

هیکلگفتیم پوستصافو با خوشگلبوده ستاره

داره...طناز... نوه خوداسماعیل...یهانوهحاال مثل

واسه شده مجبور تراشن...ستاره می اسماعیل...دردسر

تو بره کوچهباالسرشبچرخونهخاطرشونچوببرداره

کهحرفپشتنوههاشنباشه...ستارهپیرشده...بهصادق

پاهامونوازلبهشدیمگفتهیادتهعصراکهپختنونتموم

خردهنونایخریچکیهنوزمیکردیمتنورآویزون

 تنور ازلبه میکندیمگرمو خوروچ ...میخوردیمخرچ

 یادتهصادق؟





...دهیترسیمتازهداماد ازاسماعیلِکردهیمستارهگریه

قشنگه...گفتیم چه کفشت ببین ستاره گفتم بهش

امتحانتهکفشتبپوش. روز امروز امتحانه. کفاشیه مال

خوندهکفشتمامتحانه... دیده برداشتهتویکفشو ستاره

امتحانبازمزارزده.

بیشتر...دیدیمصادقبعدازونستارهروخونهحاجآقا

عجلهتنها...هاوقت هیچ نداشت...انگار وای بود لَخت

درگیردعواهایقبیلهیواش... ایشبوده...اسماعیلنبود...

بههمخبرشومیارن...سال۳1بعد ششمینبچهستاره

مادرشتاوقتیزندهبود زدیمماهنرسیدهبودعمرش...

روسینه سرنوگفتیماش که بمیره مثمادرت شتت

سیاهشد.خودش

بعد عکسشو روزنامه. برا داد صادق ترحیمشم آگهی

اش.پیشونیشبلندتومجلسختمشدیدم.خونههامدت

بود.



«سیس» کداستان
«مسعودمحمدزاده»نویسنده

گذرهمیتولدمازکهروزههفتوچهل یهالکتازه.

کمکممیشه.ظاهردارهمیانقرهبدنرویرنگهمشکی

کنمیمجوونیاحساس اینشده.بیشترهامبالهقدرت.

دوستاموبرادرامخواهر،باکمتروتنهامبیشترروزا

ترجیحروتنهاییشممیجووندارمچون.شایدگردمیم

خورمینمهمغذاخیلیروزانیا.میدم دغدغهاینجاما.

خراشالیسالفصلهمهتونداریم.غذاواسهزیادی

روزمونوکلمعموالً.هستخوردنواسهجلبکهاسنگ

خوردنیمغذامشغولقبیلهافرادبا بایدمیگهرئیس.

کوچفصلاالنچونباشه،جمعحواستونهمیشه

کاسهچشماشوناوناکردند.کمینجاهمهودرناهاست

میمونهخنجرمثلنوکشونوخونه بابیریخت.ودراز.

میریممیشهتاریکهواکهمحضیبه.مردهرنگپرهای

ست.تانزانیانزدیکماالویدریاچهدرما.غارغارمون.تو

.گرموبزرگغاردرمیشیمجمعقبیلهکلشبهر

سرهمترهاکوچکومیشندصحبتمشغولترهابزرگ



یهترهابزرگدغدغهوصحبتهمه.بازیگوشیگرم

«رستگاری»:چیزه

روشندریچهمیگذره،کهنیمهازشبشنبه،سههر

حتیکهطوریمیشه،گشودهمابهرورستگاری

سطحرومیادخورشیدانگار.میشندیدههمهاپالنکتون

ترکینزدبهشچیهرنزدیک،نزدیکهدریاچه،آب

وجودشگرمایومیشیمنورشمحوبیشترمیشیم،

بهخودآگاهناماهمهاومدنشمحضبهمیکنه.جذبمون

آبسطحتامیریمسمتش شدیم،نزدیکشوقتی.

دورشزدن.برقبهمیکنهشروعایموننقرهیهاپولک

دامناونمیان،دررقصبههامونبالهومیچرخیم

رورستگاریلیاقتکهکسهرومیکنهپهنزیباشو

مابهشت،بهمیبرهخودشباروباشهداشته

.باهاشبرمنتونستمامشبهم.«سیس»میاسمشوگذاشت

تالشموهمهدوبارهبرگردهسیسکهبعدشنبهسه

کنمیم فقطبود،عالیامشب:قبیله.ماهیگیرهمهمثل.

 ■.کنیمتقویتنورافکنروبایدبیشترصیدواسه
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 «اند؟ ها فقط اسم اسم» داستان کوتاه 
«پورحسینقلیمحمدامین»نویسنده


تازودترنامهراازآموزشتحویلکنمیمراتندهاقدم

بگیرموبرگردمبهاتاقم.امایکقیافهآشنا،پاهایمراکُند

گردنکندیم وباچشمانمشتاقیکهازپشتکشدیم.

،راهشرااندزده،مستقیمبهمنزلدرشتشهیشعینک

:سالمدیگویموباصداینازکیکندیمبهسویمنکج

استاد!

 تکان را رادهمیمسرم جوابش گرمی لبخند با و

هممی حتیاحوالشرا ازپرسمیمدهمو احوالشما؟ :

اینورا؟!!

کالسدیگویمیادمنیست.شایدقاًیدق.دیگویمچیزی

رودیمداشتهیاچیزدیگری.بههرحال

 من تکراری:مانمیمو پرسش یک و

خدایاایناسمشچیبود؟

برای استکه مشکلی هم خباین

.دیگربهآنافتدیمامثالمنزیاداتفاق

 بدهیدامکردهعادت حق من به باید .

 ترم هر در که کالسیکمدستکسی

بهخاطرسپردنویادآوریداردبانزدیکبهصددانشجو،

همهست؟! خبشاید راحتینیست! کار اسم، آنهمه

دانمینم اما سالماصالً! تو به که استکسی مهم مگر

اسمشرابدانی؟یشناسیماشچهرهوتواوراازکندیم

همانلبخندواحوالپرسیگرمکافیاست.ولیشایدهم

 را گاهیخودم جایآندانشجوییکهگذارمیمنباشد؟

تابهاستادشسالمکندیاحتیدیآیمدواندوانطرفم

کندوگفتگوییداشتهباشد.البداشیهمراهچندقدمی

استادشباقی ذهن در یادی و اسم دوستدارد هم او

 ؛فکرشدرشتنکیعوزنقشیرهمیندخترمثالًبگذارد.

دی کهدردانشگاه بکنیددریککنفرانس، گریبرگزاررا

مانندشودیم به که تخصصی درستوسطیکجلسه ،

هستی،میاناشجلسهیکمیزگردبرقراراستوتومدیر

چرمییهایصندلیهافیردحاضرانیکهآنپایینروی

خوش رااندکردهسالنجا جفتچشمهایآشنا همان ،

ینیبیم ذل اشتیاق با خودشاندزدهکه یعنی تو! به

کدامکالسبود؟اینترماصالًدشبیهاواست؟است؟شای

یاترمپیشین؟حاالصدایغرشمیکروفنیکیاز





اینسوالهاستسخنران از جداانیپایبهایکهتورا

وقتیکندیم برنامه، پایان کمابیشدر جوابسوال اما .

پاسخریختههاآدم برایوقتاستراحت، سالن بیرون اند

 شودیمداده دانشجوی همان گمنام،یآشناچهرهو

سراغت همدیآیمخودشداوطلبانه تو و کند! سالم تا

 وانمود یکنیمدوباره را بازییشناسیماو چه !

یکاسلوبیامسخره نیست! مسخره هم شاید نه. اما !

چیزیکه دانستنِ به وانمود اما دانستن! به وانمود دارد؛

نهیدانینم نیست؟ ریاکاریمزورانه دروغو یکجور مگر

یاشایددانمیمکهنیست!منکه اودانشجویمنبوده!

پس هست! هم اماشناسمشیمهنوز ،

بهکسیهمکهضرر ینخوردهوناقص.

 هم او رفقایشرودیمتازه به البد و

مندیگویم از و دیدم را فالنی دکتر

از دیالوگ یک یاد ... و کرد تعریف

.حاالدرکدامفیلمافتمیممارلونبراندو

بهدانمیمبود؟اسمشیادمنیست!ولی

 گفت: بود، نامش جویای که زن مهمهااسمقهرمان

!انداسمفقطهااسمنیستند!

.شودیماماگاهیاوقاتاینندانستنبرایآدم،بدتمام

 که دانشجوها رویندیآینمصرفاًهمه ترم یک

دانشکده،روبرویتبنشینندختیریبسفتویهایصندل

کهقراراستآخریآورخوابوخیرهبشوندبهاسالیدهای

ترمامتحانشانراپسبدهندوبروندپیکارشانودردل

آمار مثل درسسختی دست از که کنند شکر را خدا

اینجوری،گاهیهمیهاآدم!درمیانانبوهاندشدهخالص

ییهاآدم شوندیمپیدا یکجور تیپگراندیدکه این !

 معموالًدانشجوها اول ردیف ونندینشیمدر عالقه با ،

 عجیبی خودم –توجه خاطرات یاد را من گاهی که

-!اندازدیم خیره اسالیدها شوندیمبه نت ،دارندیبرم،

داوطلبحلکنندیماظهارنظر آخرشوندیمهانیتمر، ،

خوبی نمره پاسکردنرندیگیمترم از حتیبعد و و...

تادرتحقیقیباشودیمپیداشانکلهدرس،بازهمسرو

هایجدیدشانرابپرسند.حاالتومشارکتکنندیاسوال

همیشهعینکیهماتفاقاًکه–هاجوانیازهمینوقتییک

برسرتکتک تو آنقدرسرکالسبا هامسالههستندو

ی گمنام نام، خودش آشنا چهره
تا  دیآ یمداوطلبانه سراغت 

سالم کند! و تو هم دوباره 
ی! شناس یمی او را کن یموانمود 

 ی!ا مسخرهچه بازی 
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 اندرفتهکلنجار شودشانافهیقعمراًکه -فراموشت

فضلبفروشییخواهیمبهاتاقتوتوهمدیآیممستقیم

بههمکاربغلدستت:بلهایشوندانشجویمنآقای...

باید که درستهاینجاست را حرفت

این به کنی اکتفا فقط و بدهی! قورت

دانشجوهای بهترین از ایشون بله جمله:

منبودند!

هههه!همین؟مگراینایشانیکاسم

او به که اسمی دارد. که بله ندارد؟

 دهدیمشخصیت نام ناماشیخانوادگ. ،

وچهبساکشدیمپدرانش،ریشهواصلونسبشرایدک

دوستداشتهباشدبقیه دوستهمداشتهباشدو آنرا

احترامونیکیازشیادکنند! با بدانندو همآناسمرا

همینلیستحضوراشیکیهمهست!ییهاحلالبتهراه

وغیاب!هرچندبرایمنکهحوصلهخواندنآنهمهاسم

 ندارم یکجا بیاشکنجهرا انفرادیاست. سلول حد ادر

این انجامش به مجبور که هربار یکشومیمحال ،

ودهدیمازمغزملمیاگوشهورودیمچندتایینامآشنا

بزنگاهیبهدادم آهانآقایاحمدزادهرسدیمگاهیدر :

به خانمچطوری؟ علیکسالم حسنیخودتهستی؟ به

نشدیهنوز؟...لیالتحصفارغبیات،

نیست!وپادستیبشکرخدااستادآنقدرهاهمخنگو

آبروداری دانشگاه در استو بلد هم اسم یکچندتایی

اینجاستکههمهاینچیزهاختمبهاشنکته.اماکندیم

دانشکدهودانشگاهوکالسدرسنیست!عصرازدانشکده

بایدیاآمدهبیرون برایشرکتدریککارگاهآموزشی، .

دیرتهمشدهودرستوقتیتویایستگاهجاییبر وی.

 متروی از اعصابیبمفتح، پایین بزرگ، ،یپریمتهران

 جمعیت چیزیقراریبوسط چه ناگهان بیگانه، و

مقنعهینیبیم و مانتو در موقر، جوان دختر یک ؟

ییهاآدمدانشگاهی،کهازقضااوهمعینکداردوازمیان

،بالبخندملیحیبهتونگاهروندیمشانراراهتوقفیبکه

کهبرگردموببینماینشومیم!یکلحظهوسوسهکندیم

همبرایمآشنانیستآیاداردبهاشافهیقدخترکهحتی

منلبخند پشتسر کسیدر وقتییکزندیمچه اما !

 جلوتر دیگر رارومیمقدم پاهایم استاد، سالم صدای

دیگرکندیممتوقف اینجا نیست!! آشنا هم حتیچهره

چهبرسدکهاسمیبهیادمبیاید!

؟دیکنیماینجاچکار!چهتصادفی!استاد -

 گرم دوباره ناگهان استاد این یکشودیمو مثل و

 جواب قدیمی هستید؟دهدیمآشنای شما سالم. آه :

اینکالس البتهخودمشاگرد کالسدارم. راستشاینجا

است.هستم؛یککارگاهآموزشی

دیگویمودخترکباهمانلبخندملیحواظهارتعجب،

کهاوهموقتیدرشیرازبودهیککارگاه

دختر شیراز؟ گذرانده! را این شبیه

عینکی؟خداونداکدامکالسمبود؟همین

؟ترقبلترم؟یاشایدترمهای

؟یکنیمحاالخودتاینجاچیکار-

خوابگاهماینجاستاستاد...-

همریخته به و پستویپرمشغله در مندارم هنوز و

تاایندخترعینکیراکشفکنمکهکنمیمذهنمکاوش

خندهملیحیداردوشیرازهمبودهاست.لیستحضورو

هاابیغ ردیف قیافه دانشجوهایهایاولو آن حتی و

تحصیالتتکمیلیکهدوترمقبلتویدانشکدهپرستاری

 بازجویی یکی یکی را بودند من جوابکنمیمبا اما

همچنانمنفیاست.

کهچیزیاز–بعدازیکخداحافظیگرماینجاستکه

ندارد کم اول احوالپرسی و -سالم باماندیماستادی

ترکیبیازاحساسحماقتوآلزایمرزودرس!هرچند،یک

دانشجویان سمینارهای هفتگی جلسه در و بعد، هفته

آنقدرهاهمدچارآلزایمرنیست!چونفهمدیمآمار،تازه

 شیرازی ملیح ازاصالًدخترک و نبوده دانشجویش

رایهایورود خودش همانجا تازه است! گروه جدید

اگربپرسیداالنیادمکندیممعرفیهم البتهاسمشرا .

 ■چهبود!دیآینم

 

همین لیست حضور  اش یکی
و غیاب! هرچند برای من که 
حوصله خواندن آن همه اسم 

ی در ا شکنجهرا یکجا ندارم 
 حد سلول انفرادی است.
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 «ای کاش»داستان کوتاه  
«محمودخلیلی»نویسنده


یشا چون شیکد را سرت ندانسته بودمکروز سته

شیردکیتالف ای؟شایستکودلمرا نیدهمبهخاطر

یرتوهستمووزنتالشمرابرایچقدراسیهبدانکبود

!هرچهبودیسنجشبگذاریدنبهخودتبهترازویرس

.یورفتیستکدلمراشیتوبدجور

زد،مثلیزفروبریترسمهمهچیستانگار.مکشیزیچ

ختیریروزگرومپیکهکیپدریخانهیرچوبیسقفت

شهویوگرچههمهجانسالمبهدربردنداماترسآنهم

م لرزه به را دلم و است من با جا باورمیهمه اندازد.

نیرایدتأثیشاام.ردهککزشیدهاستوبههمهچیشکنم

شتراستیبارد.دوساعتبیهشلنگاندازمکباشدیباران

بارد.یمیدهاستوهکیهدلابرهاترک

قطره صبح، اول یزیریهابارشِ بهکبود آرام آرام ه

مشهیش تن بارانیها بودیزدند.

ب شاعران هکیدردیمختص

یم برااحساسخواهند را ارییخود

غزلپشتغزلازینندوهککوک

هاآن کفوران بارانیمکند. اما بعد

یهاد.قطرهیوبکشهریتندترشدوباشتاببهسرورو

دند.یوبکیوارمیدرشتباران،شتابانوپرخشمبهدرود

تر آسمان دل ضربهکانگار، از بود یشالقیهابرداشته

د.یوبکینراچپوراستمیهزمکباران

رشدند،ازیگههمهغافلکتندشدیهانبارشچنانناگ

خریبگفروشنده تا پیر زنبرزنیدار. با خریها ماندهیل د

ز پیبودند باران. دستتویرمردهایر به روزنامه یوراج

زکپار بودند درختیمانده چتر فروشر دست یهاها.

شانراباچنگودندانبرداشتهبودندویهابدبختجنس

یدویم دنبال همهدند آبیخیهاآدمیسرپناه. و س

زکچ به سر چه گر دندانیان اما داشتند بهیهار شان

هچترداشتندکیسانکرد.حتاکیارمکآسمانیخرخره

سرعتم پناهیبا سر به تا جویگذشتند یهایبرسند.

زد.یشدوسطحآبباالمیمپرآبمکمکابانینارخک

هآسفالتدوبارهبههوادنبیوبکدرشتپسازیهاقطره

سینوآسمانخیافتادند.زمینمیشدندوبهزمیبلندم

شدهبود.یسترکوخا





آنیشهپیهم» ومن«افتدیاتفاقمینکرکهفکشاز

تهدکیوچکسنگ اتنمودوچرخهکدیبرداشتمتاتورا

مادادویاردستهردوکاترم.سماجتدخترانهیرابگ

انداختموصداهکآنیمنب یبفهممچرا،ناگهانسنگرا

ختمداخلخانهوپشتیارگریاختیهبلندشد،بک"آخ"

ها.رختخواب

ما.نهدادزدیدرخانهمادرتدستتوراگرفتوآمد

تند نه بیو مادرم عتاب. اناریو چون شد شرمنده شتر

مادربودیهادستیادمهست.گوشمتویشهنوزیهالپ

امگرفت،هید.گریشکدجلوومرادرآغوشیهمادرتدوک

ازد تیهااتوچشمیشانیپیدنسرخینهازدردگوش،

یشرمندگیخوردمتوزد.تابیآنموجمیتو"چرا"هک

دک تاب اشیه بلور پیهاکدن مثل هوا نداشتم. دایترا

ک برایهیقافیکردن میاجقوجق،

خا و بود ترششده ،یسترکتنگو

توکیینهوایمثلهم مرا حاال یه

دلشفشردهاست.

طوریهم فضاین هم یاش

یهابرهاکنیبهاینندهوتنگاست،واکآپارتمانخفه

چنگیوگلیسترکخا دو را اتاقیآسمان بدهند. فشار

 قفسکوچکخواب یم، گورکاست تختخواب آن در ه

ا و ببلعد. مرا تا گشوده دهان شایمانندم پنجره دین

وقت"خوشبختیوچهکباشدبهازدحامیاچهیدر" یاما

م باز مکیآنرا سر با سرما گاوینم، انگار داخل، یپَرد

یندبهماتادور.بوکیمنحملهیهخستهوخشمگکاست

میچدتویپیخوردهمنمکرطوبتوخا نمینشیدماغم.

آجریدیروبرو یحیوار پکاط پنجره از پیه کداست.

شتریبیهاجزدلشورهیزیزچیگارنیمداومبهسیهازدن

ختنوینمتافرورکیند.احساسمکیهماندلمنمیرام

زندگ دیحلشدن چیام مثلنباتیزیگر است. نمانده

چایلمیدارمتحلیداخلچا نباتهمدرمانیروماما

نمیسرد کیرا دارچیزنجفیمکند. زمیرینهممیلو

میاردهککهاستخوانپوکماینمعجونبرای.ایچایتو

تن.یباعثقوتقلباستوگرما

شدمیشازعشقتوگرممیشترازروزپیمنهرروزب

ا یهانچشمیو بود رنگکسبزتو هجنگلسبزدلمرا

مادرت دست تو را گرفت و آمد در 
ی ما. نه داد زد و نه تندی و  خانه

عتاب. مادرم بیشتر شرمنده شد 
 هایش هنوز یادم هست. چون انار لپ



 

 0314 ماه دی|چوکماهناهم ادبیات داستانی |شصت وپنجم شماره 11

زرد بزرگیمسرخو زد. شدکتر سبزیهامآنشعلهیه

گریدیگرودرجنگلیدییجاییسوزاند،گویگرمرانمید

ریسوختمسراپا،زیردهبود.مناماهمچنانمکآتشبهپا

منتظربارانیسترپوستمجرکرخایهزکیآتش انداشت.

یگریوانشاعردیبردیوتوغزلمهربانرحمتتوبودم

.یبود

ب را زیرونمیدستم و بارانمیبرم بیگیر اریاختیرم.

بتمای،مصیهباهربارانِتندکافتمیمیپدریادخانهی

آمد.یسقفبهصدادرمیچوبیرهایشد.اولتیشروعم

تر سقف چکبعد به شروع مکخورده مادرکیه و رد

تندوتندهرچهیب دمدستداشتقابلمهاسهوکچاره

پدرنردبانچوبیبارانمیهارقطرهیز بلندرایگذاشت.

یرفتتابامقداریگذاشتوبهپشتباممیاطمینارحک

ترک یهاکاه، گریاهگلکسقف نظاره من بپوشاند. را

زدویغرمیربارانشالقیهزکنبودمووردستپدربودم

پشتیهاکتپاندداخلتریاهرامکشدوباپایمسیخ

سنگ غلتان بوم بعد بریبام. را

یداشتیم با و اکمکم از نسریپدر

بامم بهآنسر تریرفتیبام هاکمتا

پشود.کی

زوگامیرسقفایهزکیامروزیبچه

ستویسقفچیهکهچکداندیگذراند،چهمیروزگارم

ت یآسمان چه کارهاکره سقف با ند.کینمیاهگلکه

امروز یآسمان مهربانکودکبا وان پدران مثل است، تر

راشیهحاالبردهکمادران هکرکفرزندانهستندوخدا

ماندم.یمنهمچنانعذباقل

دست همچنان نباران جویبردار از آب ابانیخیست.

رولب است زده مردمیپر ازکیآسفالت. عبور قصد ه

اندوباشلوارشانراباالزدهیهارادارندحاالپاچهابانیخ

نانگارموجیشوند.باعبورهرماشیابانردمیشتابازخ

یتوینیدهد.ماشیبلندفحشمیکیشود.یجادمیاایدر

بساطسکیآبخاموشم فروشیند. خودیگار آببا را

یم مکبرد. خانهیاشبساطشرا دم سیآورد گاریمن.

یآورد.امانه،آنبدبختهمالبدبرایهدلدردنمکمفت

یالقمه خکنانآمده ازینار سوخته مثلسگپا ابانو

اگربساطشیخیاولصبحتو ابانولواستتاآخرشب.

ب آب برایرا را پولش حتماً من، طرف یاورد نارکش

هنوزتویم بالمیگذارم. شیمکدستو کپولهست.

فقط سدارم فروشیبا زندگیگار شاکیبشود د،یرد.

فروشیسیالالبه موادیگار چی، بدلیزی، و رد هم

بهمنچهمربوطکیم چهیاچطوروبرایهدنکند.اصالً

؟چرخدیم

گارراپرتیلترسیشموفکیراباحسرتمکنپیآخر

دهد.یآنجوالنمیهحاالآبتوکابانیخینمتوکیم

محالتیشدتنبهآبزدچقدربچهتویناگرمکرکف

مییپا بدونشهریتوانستندبپرندتوینشهر ویآبو ه

 و حساب اکحق از مار زهر و جاریوفت آب لذتین

جربزه اگر برایببرند. را تو و داشتم آبزدن به یتن

تنهایداشتمحاالوایخودمبرم نمینجا نشستمتایتنها

دناستفراغملذتببرم.یورموازدایهنهراباالبکخاطرات

بودموچوبفل اولترسو همانروز ازگندهکمناز تر

منبود.یزوربازو

آب تنگِ دل قدر توکیتنچه بزرگیردن حوض

خانهیح بابایپدریاط اگر جایهستم. به یبدبختم

زندگیبرایبده و خانه میمان گذاشتحاالیراثمیبه

هکپدرتیمیقدینارخانهکم.یهمانخانهبودیهنوزتو

است. دار استخوان و برپاست هنوز

یستنمکاشپدرمورشک اشکشدو

س دق نمکاز خانهکیته و نینشرد

ینم خانهییاشداکشد. بهیام را ما

یمفتبرنم اشجراتداشتمکداشت.

گذاشتم،اما،یشمیوبعدازجوانمرگشدنشوهرتپاپ

ـوهو...یپولوزنبیدمازحرفمردموشاعربیترس

اشواگروکمیمختلفگفتیهانهمهدرطولسالیا

چهنت استکریهبازسوزنمگکدادیاجهیاما، یرورده

ویسیرومتویهامشبمکادتهستیاش؟البدکدور

وسهدورزودتربهدوریسینصفحهیاشاکیسه،اماا

ردوپشتیگیاممهیام.گرهسختخستهکآخرشبرسد

سم:غزل.ینویبخارگرفتهاسمتورامیشهیش

میصدا زیآیتو آبید مکر داد علیزنیه تای: اگه !

 هفت و جلوتریسیواهشتاد حسام از شماره دو باز ،ی،

شمرم.ی،منبراتمیهببرکاریطاقتب

رآبیزیهبشمرکتاصدهمیهاگرتوبخواهکیدانیم

بخواهیم تو اگر فقط نخواهیمانم، اگر اما چهیبرای؛

 ■رازودترنخوانم؟یغزلِخداحافظ

 

 




برم و زیر باران  دستم را بیرون می
ی  اختیار یاد خانه گیرم. بی می

افتم که با هر بارانِ تندی،  پدری می
 شد. مصیبت ما شروع می
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 «پرسپکتیو» داستان کوتاه 
«نیلوفرناظری»نویسنده



در که بودم ایستاده درستوسطراهرویدادگستری

 ایجاد پِرسپکتیوی آن یکشدیمانتهای طرف. دو از

زمستانپرفبرف.بااینکهصبحبوداماچونبرقمرکزی

تویراهروهرییهاآدم.دیدینمرفتهبودچشم،چشمرا

کهفقطییهاهیساکدامشکلیبهخودگرفتهبودند،مانند

ووجودخارجیدارند.دفترچهراروندینمراهرویدیوار

کمنگاه اشکردم.ازتویکیفامدرآوردهودرآننورِ

مَدِنظرمخطبکشم،ماندهبودمیشهرهاسعیداشتمدور

غیرازشهریکهدرآنساکنهستمچهشهریراانتخاب

 انتخاب دیگری شهر اگر ازکردمیمکنم. هم را کارم ،

.مدادیمدست

بهراهرووپرسپکتیوِایجادشدهخیرهشدهبودموپلک

 زدمینمهم وهاهیسا... اینطرف ساعت پاندولِ مانند

همهچیزتویذهنمرفتندیمآنطرف .

.رفتیمطرفطرفوآنبهاین

ترمینال توی را پایم که همین

کاله کاپشنبادیو گذاشتممردیبا

و کرد له پا زیر را سیگارش نقابی

دراز. ام چمدان سمت به را دستش

"ام همین بغلِ... ماشین .بده خودم بیارمش آبجی"

عقب را دستم و صورتم توی سیگارشخورد تندِ بوی

س ترمینالبیرونرفتمو خروجیِ در از خطِکشیدم. وار

تویراه حواسمبهاینبودکهخوابیهمهواحدشدم.

نمانموازایستگاهردنشوم.داخلاتوبوسگرمبودوزیر

نازک هایرنگ،مانندجوجهدیتابیمکهازشیشهیآفتابِ

.زدمیمچرت

 وکمیشدمیمیکآنکهازخوابپریدمبایدپیاده

 گرفتهرفتمیمراه آن با را چمدانم دستیکه برسم. تا

جیب توی دستِ از تر سرد خیلی حدسبودم بود، ام

امینیبزدمیم باشد. شده قرمز رویزمینیهابرفهم

نپوشیدهبودم،پسیسُرشدهبودومنهمکفشمناسب

 بر قدم داشتمیمآهسته وارد ویکوچه. بنبستشده

دیگرطاقتسرمارانداشتهوگاه.رسیدمجلویدرِخواب

متوقع و بود ایستاده متصدی شدم. داخل سریع خیلی

نگاه ثبتِکردیمام پرینتِ روی. را خوابگاه نام

بهخواستمیماشگذاشتمودرستوقتیکهخوانپیش



یکساعتباآنبروم،اوپرینتراپسزد.هاپلهسمت

اینشدکهمیهاحرفیجهینتزنِکجفهمصحبتکردم.

نامکردهکهفقطهماسممناسمیمشابهاسممنثبت

 پسمنشمشخصاتیهیبقاستو منمغایرتدارد. با

من هماسمِ درآنخوابگاهجایینداشتم.آندخترِ عمالً

همانموقعتویاتاقشرویتختلمدادهبودومنتمامِ

ممراماند.هرکاریکردمیهاانگشتمدتسردیهواتوی

یکشبخوابیدنتاصبحکهیاندازهراهندادند.حتیبه

ایپیداکنمهم...نگذاشتند.رهچا

اعصابمازهمهبههمریختهبودکهآنجاراترککردم.

کسیکهنفهمدنُهِشبدرزمستانبرایدختریکهجای

بنظرم غریباستیعنیچه، آنشهر در و خوابندارد

بایدبرودبمیرد.

نزدیکِ آمدم بیرون که در از

اویدکه از و شدم فروشی روزنامه

این که دیگری خوابگاه پرسیدم

داشتنزدیک کجاست. باشد ی

جمعشیهاروزنامه بعدازکردیمرا .

.دانمینمکمیمکثخیلیآرامگفت

ازتوهاآدمیهمهانگاریشویمتنهاکه ارثپدرشانرا

گویهیچچیزنیست.چوناینوکسیپاسخخواهندیم

ریزییهاخندهربطیندارد.داشتصدایهاآنچیزهابه

 پشتسرم توجهآمدیماز ابتدا اینکه تا نکردم. کهای

صدایمکردم."خوشگلخانوم"یواژهباشانیکی

ازباالیپنجرهدودخترتا پشتسرراکهنگاهکردم،

 یکیاز بودند. بیرونآویزانشده به گفتکههاآنکمر

راه مرا شوم ساختمان آن وارد دیگر ربع یک تا اگر

پشت سر را که نگاه کردم، از باالی 
پنجره دو دختر تا کمر به بیرون 

 ها آنآویزان شده بودند. یکی از 
گفت که اگر تا یک ربع دیگر وارد 

 .دهند یمآن ساختمان شوم مرا راه 
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تویدهندیم باید همهاابانیخوگرنه بعد بزنمو پرسه

معلومنیستچهاتفاقیبیفتد.

 اونباالکجاس؟ -

 .سدیوونهخونه -

حالتِهاآنهردوشروعکردندبهخندیدنکهیکیاز

گرفتجدی خود اذیتش"تریبه چرا

مییکنیم دروغ باال؟ این گه...

دانشجویی...زودبیایخونهس...خونه

 "کهراهبِدنبیایباال

لحظهب شد.رای راحت خیالم ای

بودندینگهبان گذاشته در جلوی که

توجهیمترسک جلب فقط که یبود

کردهباشد.

کهباالرفتمدختریدررابازکردوواردشدم.هاپلهاز

آن کثیفوبههمریختهگوشهایرانشانمیخانهمیانِ

تکه غذایدادند. انگار جلویمگذاشتندطوریکه ایغذا

ظرف مورویآن.سینکِ سگباشد.تکهتکهوچندتارِ

آوریوبویتهوعرفتیمشوییداشتازظرفِکثیفباال

یهمه دلم بود. گرفته را عقهمانخواستیمخانه جا

بزنم،بعدهمهچیزرارهاکنموازآنجابروم.

گذاشت باز را پنجره عوضشود،الی کمی هوا که م

با کسی کثیفنفسبکشم. هوای آن در نداشتم عادت

ادبانهوباحالتیکهمرابهفحشکشیدهباشدازلحنبی

دلم که بود طوری فضا ببندم. را پنجره خواستتا من

اگرپسرخواستیم اماواردآنجانشوم. ازسرمایخبرنم،

.کردمینمجاراتحملبودمیکلحظههمآن

 آنکه ممیهالباسبدون کنم عوض گوشهعذرا ایب

سیگار خوردمیمنشستهبودمودودِ همبویمیهالباس.

خواب از داشتم بود. گرفته را بگویی که دودی هر

حالتِ.مردمیم به بودم زده تکیه دیوار به که همانطور

نشستهخوابمبرد.

 شدمهیچهاساعتبرای که بیدار نشدم. متوجه چیز

مخرفتیمکجاهستموسرمگیجدانستمینم داشتم.

جامانندپرسپکتیوشدهبودو.همهشدیمجابهازدردجا

دانستمینم صدای کنم. فرار یکی کدام یهاخندهاز

کهییهاآدم.ازدمیفهمینموچیزیدمیشنیمطوالنیرا

یکزنکهبهیهاهیگردورامحلقهزدهبودندوصدای

 من از بود. آشنا اصالًخواستیمگوشم و برگردم که

.دمیشنینمصدایشرا

در که بودم ایستاده درستوسطراهرویدادگستری

 ایجاد ای پرسپکتیو آن یکشدیمانتهای طرف. دو از

برق چون اما بود صبح اینکه با برف... پرف زمستان

 را چشم چشم، بود دیدینممرکزیرفته تویییهاآدم.

ییهاهیسابودندمانندراهروهرکدامشکلیبهخودگرفته

 راه دیوار روی فقط وروندینمکه

وجودخارجیدارند.دفترچهراازتوی

نگاهمکیف تا آوردم سعیدر اشکنم.

 دور خطیشهرهاداشتم مدنظرم

بکشم.

انتهایسالنراکهنگاهکردمکسی

سرگیجه هنوز که حالتی با داشت

 نزدیک من به سایهشدیمداشت مانند را او من ایو

دمیدیم تکان ساعت پاندولِ مانندِ نزدیکخوردیم. مو

.شدیم

ترکهشددیدمخودمهستم؛کههنوزسرمگیجنزدیک

وهرآنممکناسترویزمینبیفتم.رودیم

کمیازآنسایهفاصلهگرفتمتاردشود.وقتیازکنارم

شه دور و کردم باز را دفترچه ازگذشت، غیر رهاییکه

بردارمان تصویر بودمخطزدم. کشیده دایره شهرخودم

باید بهخودمآمدم، گزارشایرفتمیمصدایمکردو تا

بگیرم.

خنک هوای و رفته گزارشبیرون گرفتنِ از بهیبعد

 داشتسوز جمعکردم،آمدیمسرمخورد... بدنمرا که

برفرایهادانه کهرویزمینمینشستودمیدیمریزِ

■.شدیمآب
 

که باال رفتم دختری در را  ها پلهاز 
باز کرد و وارد شدم. میانِ آن 

ی کثیف و به هم ریخته گوشه  خانه
ای غذا  ای را نشانم دادند. تکه

گذاشتند طوری که انگار جلویم 
 غذای سگ باشد.
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 «داند؟ کسی چه می» کوتاه داستان 
«محسناحمدی»نویسنده



گریستم.بادسوزاندویدمومیبهدنبالگوسفندانمی

اشک صورت به کویر میپاییز احساسآلودم خورد،

بوتهمی میان از میکردم عبور خار گوسفندانهای کنم.

نمی جوجهآرام محمدعلی دکان مقابل از گرفتند.

گرد توت درخت زیر زن چند شدهگذشتند. جمع هم

نشان را علیلمحمدعلیگوسفندها دختر فاطمه بودند.

یکی خندید. و داد شادیگران گفت؛ جان!”ن پسر ندو

ندومی ترسیدند. ترسند، حیوانهمان“. اما ایستادم. هاجا

می التماسهمچنان نگاه زنگریختند. به هاآمیزی

به کردم شروع بودند. خنده صحبتو مشغول انداختم،

 دویدن.

هادرانتهایکوچه،مادرحسنچادرشرامقابلحیوان

هاچیزیگفت.آرامآنسدکرد،انگاربازبانخودشانبه

می را سرشان و کردند حسنتوقف مادر به جنباندند.

 گفتم؛ هق هق با کن”رسیدم. کمک حسن مادر

“.کشهبخداشونکنیم.پدرممنومیشونخانه،آغلببریم

می اما بود، یکفهمیدچهمیحواسشجایدیگر گویم.

 لرزیدم.کلمهحرفنزد،منهمچنانازترسمی

آغ چراغدر انداخت. نگاهی خانه به بست، که را هال

 گفت؛ کجاست؟”خاموشبود. پدرت هملب“. هایشبه

لب کهتکاندادمایعغلیظیبینچسبیدهبود. را شانها

 گفتم؛ آمد. االنا”کش زمین. سر رفتند مادرم با

گردندبرمی باز“. آغلرا در رفت. لبچیزیگفتو زیر

گوسفندهاراشمردم.اگرپدرمبهکردم،چندباربهدقت

 شکست.بردمدادهایمراالیانگشتانممیماجراپیمی

کلیدراازداخلکفشپدرمدرآوردم،قفلرابازکردم.

گفتم؛ بودم. کشیده جلویتلویزیوندراز آمد، که مادرم

کجاستپس؟” بابا می“. مکید.داشتانگشتشصتشرا

ارشکرد.بندهخدافکرمادرحسنجلویدرگرفت”گفت؛

شروولکنهپیدخترشکنهباباتبایدکاروزندگیمی

باشه سعی“. برداشت، را خیاطی چرخ بافتنی روپوش

گفتم؛ دربیاورد. انگشتشصتشرا سوزنیخار داشتبا

دستانزبر“.شه؟چندشبهاالنگمشده؟یعنیپیدامی”

حتماًال!طفلکچیبگموا”اشرابههممالید؛وزردشده

االنتلفشده نشستهمهمانمانشبمادربزرگم“.تا بود.

ترطرفزدند.منآنبودندگردسینیچایوحرفمی



می زیرپاهایمپنهانکردهتکالیفمرا را مدادها نوشتم.

نعلبکی در مادربزرگم مادرشبود. و صحبتزهرا بودم.

دارهازدستمیره.اگردرایناطرافبود”دمید؛چایمی

پاسگاههمکههرروزمیکهپیداشمی االن. گرده.شدتا

حرفتو شورایی رییس تو باز جان. خاله کن نصیحتش

ندازهنمیزمین کمرش“. پشت دیگری بالش پدرم

گذاشت،لمدادوبهمادرماشارهکرداستکانشراپرکند.

مگهکمگفتم؟مادره،دستخودشنیست.امروز”گفت؛

وجودشتحلیلرفتهبنده .خدایدیدمشوحشتکردم.

کنمفرداکهازمدرسهبرگردمبازمردایدهروبسیجمی

عقاب قله اطراف پیداشبریم انشااهلل بگردیم. هم رو

کنیممی .“ گفت؛ آدم”مادربزرگم دست از هم کاری

خوبیمی کار واهلل. طفلکچشمبرنمیاد کنیخالهجان.

حسن همون کار کار خاله، اما تویه. به خانیامیدش

مرتیکه ناقصقرومساقه. دختر به چکار دیوث، العقلشی

لهیبهخاکسیاهداشتی؟حسابتباکلوخه،نهدخترش.ا

زهرا فاطمه حق به بشینی نیم“. پدرم شد؛ گناه”خیز

می چه کسی خاله. نکن پاک پیدامردمو انشااهلل دونه.

روی”مادرمگفت؛“.آبگرمگذاشتی؟”بلندشد؛“.شهمی

 شویی.پدرمرفتدست“.گازه،تااالنگرمشده

جمععصرفردادهدوازدهنفرازمرداندهمقابلخانهما

برویم. هم ما تا بیاید بودم مجتبیگفته به بودند. شده

می حرکت جمعیت سر سبزپشت چشمان به کردیم.

می فکر سکینه گفتم؛ مصطفی به کار”کردم. اگر

میحسن اعدامش باشه، نه؟خانی کنند، .“ ها.”گفت؛

کشتتشجنازه بابا. خودشه کار درمیارند. همپدرشو شو

زده آتش .“ نیستم”گفتم؛ علوم برد،“. باال را صدایش

گندکارخودشه.همهمی”زد؛شبیهمردهایبالغحرفمی

گمحسن روز نمیوفته. ده سالگذرشبه به خانیسال

بخوره؟ رو کی گه ده آمده زهرا شدن .“ بیچاره”گفتم؛

سکینه .“ می”گفت؛ راحت مادرش و ازسکینه شند

نیستبراش پدر اون چرا؟ بیچاره بالیجانهدستش. ،.“

زار وقتی چشمم. جلوی آمد سکینه خیس چشمان

بعداعدامحسنزدن موهایخانیمیهایمادرشرا دید.

چشمانخیسسبز صورتسرخخشکیده. مُجعدناشور،

می حرکت همه از جلوتر حسن مادر کرد.رنگش.
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.گماننکنمدیدواضحیبودرمقپریدهوخمیدهوبیرنگ

انگارازروزگمشدنزهرانهچیزیهمبهاطرافداش ت.

 ایچشمانشرابرهمنهادهبود.خوردهونهلحظه

امرابردرختتوتتکیهدادم.فاطمهازچرتدوچرخه

 گفتم؛ خندید. بخرم.”پرید. ماکارونی بیام گفت مادرم

دارید؟ هیکل“. شود، بلند عصایش کمک با خواست

درشتشمانندژلهرویزمینپهنشده خندید؛ تو”بود.

کهپسررییسشوراییدیگه.بروخودتبردار.قفسهاول،

کند.سرشراتکانگفتممادرمحسابمی“.کناریخچال

 گفت؛ هیچ”داد. بودند؟ کیا ها؟ پیداشنکردید، دیروز

سواردوچرخهشدم،بستهماکارونی“.ردیازطفلکنبود؟

 رویدوشاختنظیمکردم؛ هیچینبو”را تاریکینه، تا د.

گشتیمهمه رو جا خودشگرفت؛چهره“. به محزونی ی

انشااهللخودش” آورده اینخانواده سر هرکیاینبالرو

درچشمانشخواندمداردعذابسکینهرا“.گرفتارشبشه

می معلولیتشتصور برای دلم دیگر گفتم خودم با کند.

دشد.سوزد.گردوانتسبزرنگیازانتهایکوچهبلننمی

از“.رهحاال؟بیا.اینکجامی”کردوگفت؛فاطمهنگاهمی

خانیپابهجلویدکانکهردشد،بهدنبالماشینحسن

بهسمتخانهکلوخمی رفت.سریعرکابرکابگذاشتم.

 زدمومواظببستهماکارونیبودمازدوشاخنیافتد.می

ن بود، سکینه پدر او من برای شد. پیاده وانت هاز

حسندکترپشتبهدیوارکناردرخانهحسن شانخانی.

 آمده دهانشکش بزاق لبش کنار از بود. .بودنشسته

یپیراهنشنامرتباززیریقهبلوزشزدهبودبیرون.یقه

حسن گفت؛ دکتر حسن به خونه”خانی “.ست؟پدرت

خانیمقابلدرخانهکرد.حسنحسندکترفقطتماشامی

دستشراازجیبشلوارشدرآورد،محکمبرکلوخایستاد.

می حلبی نازک طرفدر به چرخاندم را دوشاخ کوبید.

مانرکابزدم.بستهماکارونیهمانابتداافتاد.پدرمخانه

باموتورخودشرابهخانهکلوخرساند.منهمبادوچرخه

زمین روی ماکارونی بسته کنار را دوچرخه افتادم. راه

خانیراترتادعوایکلوخوحسنتمنزدیکگذاشتمورف

کشید.امابیشترشبیهجیغزنانهبود..پدرمدادمیببینم

آندو تکیهبهدیوارنشستهبود. حسندکترهمچنانبا

میانکوچهخاکیعقبویقه بودندو چسبیده یهمرا

می آفتابجلو کاموایی کاله ازسوختهرفتند. کلوخ ی

حسن افتاد. سرش را کاله زد جستی .برداشتدکتر

بود. کرده بهسمتپدرشدراز را کاله و ایستاد همانجا

کمیعقب موتور بر پسرشسوار عباسو توقفحاج تر

بیلیکهپسرحاجعباسکردندوبهسمتآن هادویدند.

 رویشنشستهبوداززینموتورافتاد.

درحسنیما.ماشانآمدندمقابلخانهبعدماجرا،همه

لرزیدهایشمیرویجدولنشستهبودوکلوخراکهشانه

می آنتسلی کمی حسنطرفداد. دهانیتر با خانی

کشید.آلودبهزمینخیرهشدهبودوآرامسیگارمیخون

خانیبلند.حسنپیششپدرمبههردویشانگفتبیایند

می همچنان کلوخ میشد. دشنام تیوتایگریستو داد.

اههمدرجادهمعلومبود.پدرمبهکلوخفریادزدکهپاسگ

 بیاید.مادرحسنزیربغلشراگرفتوبلندکرد.

سروانپاهایشراازهمبازکردهبودوروییکیعمود

“تاحاالکسیهمشکایتکرده؟”شدهبود.بهپدرمگفت؛

 گفت؛ داره”پدرم حاجکلوخادعا نهجنابسروانعزیز.

بر هیچمدرکیندارهدخترشرو اما “.ایتالفیدزدیده.

حسن پرتکرد؛ هوا در دستانشرا دزدی”خانی ایچه

“.زنند.منشکایتدارمازشآقا؟جنابسروانتهمتمی

چیه؟دقیقاًتالفیچی؟اینقضیه”سروانبهپدرمگفت؛

می باز االن شده. گم ایشون دختر بودید گیدگفته

دزدیدنش! دست“. پاچپدرم بود؛ شده جناب”ه واهلل

مثل شدند درگیر هم، با داشتند معامله یه اینا سروان!

میگهبعد روبهدادگاهکشونده. حاجکلوخاینآقا اینکه.

می پس تقاص کارت این بابت گفته بهش دی.دادگاه
دخترشو داره ادعا ماجرا همین برای کلوخ حاج حاال همین.

دزدیدهآقایحسن حسن“خانی خا. دادشدرآمد؛ اونجای”نی

دغل دروغگوی آدم مادر گفتم؟خوار همچین من باز. نگاه“.

کلوخمی کند،تهدیدآمیزیبهکلوخداشت. خواستدهانباز

 کرد.پیچید.فقطگریهمیاشمیاماانگارهوادرونسینه

کار نکنم گمان گفتم؛ پیشمجتبی. رفتم رفتند، که همه

مجت اما باشد. سکینه شبیهپدر بالغگفت؛مردهایبیدوباره

آلودمانچشممبهتهسیگارخونکارخودشاست.جلویخانه

چید.ماکارونیداشتیم.افتاد.داخلکهشدممادرمسفرهرامی

رویخودم به اما افتادم. بودم خریده ماکارونیکه بسته یاد

چادرنیاوردم با خیسشرا دستان پدرم سفره. پای نشستم .

پدرم جلوی را بشقاب مادر نشست. و کرد خشک مادرم

بهپدرمزلزدهبودم.پدرم“.چیشدآخرش؟”گذاشت.گفت؛

 گفت؛ پدرم زد. صدا اسمشرا مادرم کار”تویخودشبود.

خودشه گفتمی“. گذاشت، قابلمه کنار بخوابد.بشقابرا رود

“.ان؟مگهقرارنبودماکارونیبخریبیاریپسرج”مادرمگفت؛

چیمیگی”گفت؛“.سکینهومادرشبعدشمیاندده؟”گفتم؛

برایخودت؟ می“. را ده تمام فردا گفتم خودم فردابا گردم.

■زهراراپیداخواهمکرد.
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 «از خشت تا کشت» داستان 
«آرمانموحدیان»نویسنده



قهوههایمیخپشتازکهپنجرهکنارازخورشیدنیمه

بودمعلومبود،کشیدهسرکرنگای روزهرمثلپدرم.

کهموقعهمانروزهروکردمیاسببارراهاخشت

روستامرکزبهبود،کوهپشتپاهایشفقطخورشید

.بفروشدراهاآنتارسیدمی

گرفتنمیرابالشودستزیادیپول کهروزهر.

چکهوکردمیتشویقشآسمانوسطازخورشیدآمد،می

خواهرمومنبرایکهخوراکیکیسهرویعرقشچکه

ومنکهبودموقعهماندرست.ریختمیبود،خریده

پدر.نباشیخسته:گفتیممیوکردیممیبغلراپدرسارا،

یکبارهروکردیممیبازراخوراکیکیسهسریعبعد

!دیدیممیراجدیدیچیز

.آوردمیسیببرایمانپدراوایل

راجدیدیچیزمزهتوانستیمتازه

بچشیم مان. :گفتمیبهشهمسایه

کیوی فروشباپدرکردمنمیفکر!

وقتی!آوردهدرپولاینقدرهاخشت

زحمتازخیس.بودخیسکردیم،میبغلروزهرراپدر

گرما.و

بهوکردمیخندانراخودنبود،خستهیابودخسته

کلنگوبیلسریعبعدوزدمیلبخندمامان،وساراومن

خیلیمامزرعه.شدمیمزرعهراهیوداشتمیبررا

داشتدرختیک.بودکوچک وداشتسریکهمپدر.

بود،آمدهدنیابهدرختآنکنارکهوقتیازوسوداهزار

بوددرختمواظباآلنتا تادووداشتیماسبتادو.

گوسفند کهوقتیتا!علفوبودعلفهممزرعهبقیه.

پدرکرد،میعوضماهباراخودششیفتداشتخورشید

صرفوقتبرایشهاسالکهبودزمینیکندنمشغول

وقتی.کندمیراچیزمیندانستیمبراینمیمابودکرده

بهجاییبهرامسئلهخوشحالوخندانآمد،میکههم

.کشاندمیزمینآنکندنازغیر

پارسوآمدمیمانمزرعهبهمانهمسایهسگهاشب

نداشتیمخوابساراومن.کردمی سگکههموقتی!

میخوابیدیمنمیمابازخوابید،می پدر.ترسیدیمو

بههاگرگحداقلاست،پارسسگخوب:گفتمی





همهاصبح.شوندنمینزدیکهااسبوگوسفندها

همانهمظهرهاالبتهوکاسههموبودآشهمان

همخوشمزههایخوراکی ماندهزبانمرویطعمشهنوز

.است

حالبیدارخورشید،سالمبا به تا راشدم. خورشید

بودمندیدهآنقدر وبودکردهاسببارراهاخشتپدر!

خواستبرودمی شدهقایمگلدانپشتدورازهممن.

.رفتمبیرونوکردمبازرادرسرشپشتهممنبودم.

آرام.رفتمجلوآرامآرام!آوردمدرمیپدرنقشهازبایدسر

 رفتوکشیدافساربهراهااسبپدر......آرام..... سریع.

گودالکهمزرعهسرآنبهکهنکشیدطولمدتی.دویدم

رسیدمبود، داخلوشدمخیزنیم.

......ی......ی....آهای.زدمدادگودال

......ی......ی......ی

صداپیچید.معلومشدگودالخیلی

آرام است. .شدمگودالواردعمیق

.بودطوالنیزنانجلورفتم.خیلیقدم

طولکشیدتابهانتهایگودالدقیقهششیاپنجحدود

برسم رسیدهمانهمسایهخانهزیربهدیگرکنمفکر.

بودیم استدرستآری. آنقدرگردویشاندرختریشه.

پدر.کندپیداادامهگودالبودنگذاشتهدیگرکهبودبلند

نوریگاهیچندازهروبودکردهسوراخسوراخرازمین

سوراخازراسرم.کردمیرخنهگودالداخلبهطرفیاز

.دیدمرااطرافموآوردمبیرون

گودالاینبهنباید:گفتمیپدرکهبودافتادهیادمتازه

برگردمبودبهتر.شویدنزدیک ازترزودتادویدمسریع.

 از خورشید آمد، می که روز هر
 و کرد می تشویقش آسمان وسط
 کیسه روی عرقش چکه چکه

 خواهرم و من برای که خوراکی
 .ریخت می بود، خریده
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درختریشهبهپایمکهبرسمگودالسربهدقیقهشش

.خوردمزمینبهمحکموکردگیر

تاروتیرهرااطرافموبودمسرگردانایدقیقهچند

گلعالمهیکمیانازانگارکهبودطوریزمین.دیدممی

رنگیهایکرمگاهیچندازهروشدیمیردبایدالیو

طرفی سرموشدتیرهجاهمهباز!زدندمیبیروناز

کردممینگاهاطرافمبهداشتم.شدکوبیدهزمینبهمحکم

.گذراندمرافکرتوماریکذهنمازکه

همیشه.بودترآبادمامزرعهازهمسایمونباغهمیشه

کنارهایشانبچههمیشه.بودندتردارپولماازهاآن

.کردندمیسواریدوچرخهمامزرعه

بود؟کردهبرایشانراکاراینپدرچرا

!بود؟نکردهرااینکارمابرایچراپدر

راهاآنزمینپدرکهبودمفهمیده

رازمینزیروزدمیبیلروزهر

.شودآبادشانزمینوبزندشخمراشانزمینتاکندمی

کناروکشیدمبیرونآنجاازراخودمبودکهطورهر

همان.کردمگریهزارزارونشستمخودمانگردویدرخت

مراخورشیدتشویقزدن.دستصدای.بودبردهخوابمجا

کردبیدارخواباز ازهاییکیسهباهمبازبودآمدهپدر.

خوراکی بودخریدهموزاینبار. وگرفتمباالراسرممن!

پدربهگذاشتم،زانوهایمرویدوباره کردم. نگاه زمین

.نشستکنارموگذاشتکنارراهاکیسه

هایتگونهرویاشکحالبهتامنپسرم؟شدهچه-

!بودم؟ندیدم

برایهقیکحددرفقطندادمسکوتازغیربهجوابی

!دیگرگریهشروعیک

شده؟چیگینمیمنبه- حدسبایدشایدآهان،!

.زدممی

:گفتموکردمپدربهرووگرفتمباالباراینراسرممن

مابرایراراحتیاینکه!زدید؟میحدسبایدراچیزیچه

راشانباغوزدیدشخمراهمسایهزمیناینکه!نخواستید؟

نه؟رامامالوکردیدآباد آره؟! خواهیدمیرااین!

!بگویید؟

بودمرفتهتندزیادیکنمفکر

دهممیحقتوبهپسرم.دانینمیراچیزهمهتواما-

.بدانیبایدولی

گفتمهنوزولیبودمشدهترآرام بودم. ناراحت من:

.دانممیهمخوب...دانممی

است.شدهچهکهندانیبودبهتر-

رادستانمشدم،بلندجایمازوکردمپاکراهایماشک

!کردمدرختبهراپشتموزدمگرههمتوی

ولیداریحقمناراحتی.دانممی- توکهزمانیاز...

ازنشاناین.زنممیشخمراباغایندارممنهستیادت

جبرانشنتوانستمهرگزکهکاریهمان.بودخودماشتباه

کنم .کردیقضاوتزودخاطرشبهتوکهکاریهمان.

ومنبیایی،دنیابهتوکهآنازقبلیعنیقبلهامدت

وبزرگباغآنگرفتیم.هماندازههمزمینتادودوستم

کوچکخشکمزرعهاین دوایندویمانهرکهروزی.

شانزدهبودند.کوچکنهالدوکاشتیمراگردودرخت

داشتیمسال هاییپولباهردویمان.

رانهالدواینبودیم،کردهجمعکه

هرتفریحبرای.بودیمکاشتهوخریده

.آمدیممیاینجابهسال

وبرگرداندمرارویمسریعمن

!نیستخوبیبهانهاین:گفتم

بگویمرااشادامهتاکنصبر- آنکهازبعدخالصه.

شودبزرگتانشستیمآنمقابلروزهاکاشتیم،راهانهال

نیفتاداتفاقیهیچولی آمدبارانروزیاینکهتا! بارانی.

ماندهسالمدوستمنهالولیشکاندمرانهالتنهکهشدید

بود کردمگریهخیلی. کهاستیادمراروزآنقشنگ.

کردمسخرهمرادوستم اوسمتعصبانیتباهممن.

رفتم نگذاشتمولیبکنمکاریخواستم. ماندوستینشد.

.شودخراب

شدترمیمنهالمتنهباالخرهوگذشتروزها- بعدش.

گذشتهاسالهم درختمازراگردواولینکهروزی.

استیادمچیدم مادرتباکهبودسالمبیستدرست.

راگردووقتی.آوردمباغاینبهرااوهمبعدوشدمآشنا

سفیدبودسفیدکندمرااشایقهوهپوستکردمباز

.دادممادرتبهرانصفشوخوردمخودمرانصفش!سفید

.خوب:گفتموبودنشدهپدرکاراینمتوجههنوزمن

تادوستمگردویاولینآن،ازبعدهفتهیک- رسید.

.سیاهسیاهبود،سیاهگردوکرد،بازراآن

رودکناربهمادرتومناستراحتبرایکهروزی-

درافتادم،روددروقتی.آمدمابانیزدوستمبودیم،رفته

پریدآب رادستشوگرفتمرادرختتنهبود.آبسرد.

دستانمانبهدیگریدرختتنهکهوقتی.چسبیدممحکم

وقتی.شدپرتپایینبهآبشارازوشدولدستشخورد،

بودافتادهآبکناررفتیم،پایینصخرهازکههم قلبش.

خیلیزدمیآرامآرام آرامخیلی باغبهرااووقتی.

 آنجا از را خودم بود که طور هر
 گردوی درخت کنار و کشیدم بیرون

 گریه زار زار و نشستم خودمان
 .بود برده خوابم جا همان. کردم
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گذاشتیمشخاکرویگردویماندرختکناربرگرداندیم،

گوشبهاوازصداییدیگروایستادقلبشباالخرهو

!نرسید

آمدمیاشکچشمانمازآرام نکن.گریهپسرم،.

اینآخرشتااستبهترولیبدانیرااینخواستمنمی

بارهایندرکسیبهکهبدهیقولوبفهمیراداستان

نگوییچیزی گفتموکردمپاکراهایماشکمن. قول:

.دهممیقولپدر،دهممی

بیشترمادرت.کردیمخاکشگردویماندرختکناردر

دوستمخاککنارصبحروزهربود،زدهوحشتمناز

کاشتممیکنارشدرگلبذریکوآمدممی تعدادبه.

بودآمدهبیرونگلبودم،کنارشکهروزهایی ولی.

همبهچشمیکدروندادامانشانبعدش،سالسرمای

اللههایگلزیباییهموگرفتراباغمانآبادیهمزدن،

را .بودمگودالکندنمشغولآمدی،دنیابهتووقتی.

کردمشروعخودمانباغاززدنشخمعنوانبهراگودال

مرگازبعدکهسرماییوخاکونداشتتاثیریهیچولی

باغشتاراشخموقتی.خشککردراباغمانآمد،دوستم

گلیبذرهایوشدسبزهفته،چندطیاوباغدادم،ادامه

.آمدبیرونبودم،کاشتهاوباغتوکه

چه؟خودمانباغهایگل•

همهنوزاومرگازپسرم.زمیننیامدندبیرونهاآن-

!استغمگین

نشینتهامگونهرویوبودشدهسرداشکمکهمن

شد؟چهماجراآناش.بعدبقیهپدر،:گفتمبود،شده

....رادوستممرگدلیلوزدمشخمراهاآنباغمن-

باشدزندهتوانستمی....دانممیخودمرامرگشدلیلش

.نشدولیکنمکمکاوبهخواستم.استمردهاوحاالولی

.نشدولیکنمجبرانخواستم

اند؟کیستهمسایمانخانهآناهالیپدر•

ازاینکهبوددوستمکوچکپسرخانه،آناهالی-

دارم.شدبزرگومادر،پدربدونودانستنمیماجراچیزی

.بگیردآرامروحششایدکنممیکمکبهشان

مرگکارتقصیرتوپدر• توخاطربهدوستتنیستی.

.شویتسلیمنبایدتونبود.

اینوگرفتآغوشدرمراپدرمکهبودحالهماندر

.شدگمشبتاریکیدرماجرا

متحولرامازندگیدیگریبارانکهبودبعدهامدت

وزمین.رسیدیمبسیاردرختانکشتبهخشتازوکرد

بودندخوشحالپدرمکارازآسمانهمراهخدا راضی.

بودند بودیمگذشتهازتردیگرخوشحالما. خوشخیلی.

 ■حال.
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«فریب» کوتاه داستان 
«علیمهیمنی»نویسنده



اتاقشسقفسوزنیمالمپسویبهچشمانشیکهیبار

حاالخوبباز خاموش. روشن، خاموش، هیروشن، شد.

بیربطیوصلهتوانستیم هرچیز به زندگیباطلشرا

 که کرد فکر بعد و زد غلتی تخت، در اشیزندگکند.

نیم همینچراغ به نمایچقدر که پوسیده هلدر با سوز

 ترک سقف به یخوردهغریبی شباهتدهدیماتاقش

ایازسرنوشتبازآمدنیکمنجی،پارهدارد.گوییامید

 روشن را پاکتنمودیماو یک حجم در نومیدی ولی

ناچیز،برگلویتقدیرحلقهزدهبودوبهکورسویینامه

.زدیمروشناییخیالشسنگ

آه!چقدردلشبرایسلناتنگبود،

 انتظار هم کسیدیکشیمهنوز تا

البابکندوصدایظریفکوبیدندق

اتاق، درِ پشتچوبیِ انگشتانزنیاز

بر سلنا آری چالشبکشد. به را خانه آرامشنکبتبار

گرددیم پای هم با دوباره میخیپنجرهتا اتاق بزرگ

 آنسوی جهان به و بهاششهیششوند بخندند، قاه قاه

 یهاآدمزندگی که یکلهاحمق با توایهالباسسحر

.آنهمتویروندیمخوردهوچشمانناراضیبهسرکار

وبعداوازکنندیمکهدودبهحلقطبیعتییهانیماش

 سبابه، انگشت با پنجره همان آقاییکلهپشت کچل

و پهن پتو دماغ با که دهد نشان سلنا به را میسون

دربمنزلشباپستچیمحل،هاساعتعینکتهاستکانی،

.یاوقتیسروکلهپستچیپیداکندیمسیاسییهابحث

بزرگبهنسبتاًنباشدباپالتویگشادویکقیچیباغبانی

افتدیماشخانهیباغچهجان مثلهمیشهحتماًو سلنا

)دیگویم :( توی بعدشیهالباسعجبخری و هست((

.روندیموباهمریسهگذارندیمدسترویدلشان

 چروک روی به را شستش یهاگونهانگشت

اشیاستخوان و دلهرههااشکمالید با بعد پاککرد. را

رنگ ای نامه پاکت و کرد بالشتشفرو زیر دستشرا

 به نومیدی وبا گشود را آن آورد. در را یصفحهپریده

چشمدوخت.کاغذ

جنابتوماسساندرمنضمنعرضسالموتسلیتبه»

 هیئت سلناشما، تدفین آیین والترز، کلیسای امنای

یمرحومههمسرساندرمن، ساعت به را صبح۳۳شما

لذا کرد موکول شودیمتقاضا راسساعت برای۴که

خرید مراسمو هماهنگسازیروند

آنیهاگل تابوت تزیین برای رز

مرحومهبهدفتراداریکلیسامراجعه

«.فرمایید

«سقربانشما،کشیشجانلنی»

قطره و رفت! فرو تخت توماسدر هیبت ازتمام ای

کهچیزیکردیمنامهسقوطکرد.حساشکشرویپاکت

حس اینکندینمرا رایهاواژه! خوشخطرویکاغذ

ایننفهمیدنودلهرهاستیپدرسگ،وچهدردفهمدینم

داشتنازتنهایی!ساعتدیواریخاکخوردهرویهشت

بود. پنجدقیقهمانده ثانیهشمارروییعقربهوچهلو

کاملکردهبود!یسکتهعدددوازده

برخاست. جا از بالشتشگذاشتو زیر را نامه پاکت

 حالیاشدهیچروکبیرونییهالباسسریع در پوشید را

))آدمیکهقولزدیمکهمدامزیرلبباخودشحرف :

عادالنهدهدیم تنهایی این از من سهم بمیرد!!! نباید ،

دارنباشد،...کچلمیسوندیگرخندهیکلهنیست،اینکه

اینکه نباشد... کشیدن نفس برای دلیلی دیگر اینکه

مکثیریازخزعبالتشراباخطخوشکشیشلنیسحج

در بفرستد تمام گستاخی با و بچپاند پاکت یک توی

((.نیستعادالنههانیا!!!!نههیچکدامازامخانه

درخانهراگشودوبهسویخیابانآدامزشتافت.توی

کهییهاآدمتاکسیسرشرابهشیشهچسباندهبودوبه

 در ناراضی چشمان و خورده اتو لباس هاابانیخبا

دندیلولیم کردیمنگاه روی اشک سرشیهاگونهو

زیرخوردیم را توماس غمگین صورت آینه از راننده .

 کردیمچشمیورنداز بهزبانشاجازه کهدردادینماما

بعد با دلهره دستش را زیر بالشتش 
فرو کرد و پاکت نامه ای رنگ پریده 
را در آورد. آن را گشود وبا نومیدی 

 چشم دوخت. ی کاغذ صفحهبه 
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ناگهانتوماسسرشراآنسکوتسنگینواژه ایبپراند.

بر شیشه )از گفت: آلود بغض لحنی با و گه)داشت

هستند!!!خورندیم دروغگو مشت یک همشان !!!

تمامهاشیکش کلفت، میسوندماغ آنپستچیلعنتی، ،

ییهاآدم سیاه شلوار و کت دستهپوشندیمکه با و

خشکومزخرفکلیسایهایصندلمسخرهروییهاگل

ایازحقیقتپارهتواندینمگویند.ایندروغمینندینشیم

زندگیمنباشد.سلنازنینبودکهقولبدهدوبعدبرود

بعدلبخندتلخی((وبرایخودشبمیرد.

توماس که کرد احساس راننده و زد

دیوانهاستوهرلحظهممکناستکه

جنونشاوتکندوبهاوآسیبیبرساند.

تاکسی از رسید که آدامز خیابان به

ازاوکرایهنگرفتواوهماصرارینکردوپیادهشد،راننده

به رفت. سویکلیسا به ببندد ماشینرا در بدوناینکه

 و شکسته یوارهایدقامت والترزیختهیرفرو کلیسای

راهاشهیش،زدینمخیرهشد،حتیمگسدرحوالیشپر

را سهانگشتهیبتکلیسا کسیشکستهبودوخاکتا

تازچارچوبدربهطاقیوصلفتحکردهبود،تارعنکبو

تندیسمسیح و کبوتریجایبود و بود سرششکسته

مسیر لبخند با و چشمانشدرخشید بود. کرده آنالنه

.زدیموچشمانشبرقآمدیمآمدهرابرگشت.پیاده

ادمیکهاینفقطیکشوخیسادهاست!دانستمی)م)

خجالتشدر حسابیاز دیدم که باشدکشیشلنیسرا

وذوقشرابرایدیمالیمبیایم((وبعددستانشرابههم

ناراضیازیهاچشماتوخوردهویهالباسعابرانیکهبا

 .دیکشیمبهنمایشگذشتندیمبغلش

بهنزدیکیخانهکهرسیدباهیجانازبغلآقایمیسون

بهس پستچیردشدو استکانیوو عینکته رکچلو

( گفت: و پهنشخندید و پت توی)دماغ خری عجب

هست!((وبعددوبارهخندیدوبهخانهکهتیهالباس

بهساعتزنگ رویتختافتادو بهدراز رسیددراز

دیواریکهرویهشتوچهلوپنجسکتهکردهیخورده

بودنگاهیکردومنتظرماندتاسلنازودبهخانهبرسدو

کرمکاکائوونانتستبیاورداشصبحانهبرای

اخم با یخندهجلویآقایمیسون

))زنشیک گفت: گرفتو را پستچی

استخوان بود. احمق بندیپتیاره

ولیبازتامراماندیمشترهاصورتشبه

بهدیدیم شروع احمقش شوهر مثل

نهسالاستکردیمزباندرازی اینمجنونهمسیو .

 گور در زنش کهپوسدیمکه است احمق قدر آن و

((مرگاوراباورکند!خواهدینم

( همانسالخودم)پستچی: راینامهمیدانم! کلیسا

((برایشآوردموبهاوتسلیتگفتم

)میسون :( ریقِدانستیمعجب! چگونه زنش که

رحمتراسرکشیده؟((

( گوشداندینمکسهیچ)پستچی: آنسالمردمدر !

((!انددهیدرکهگلویشراباقیچیباغبانیگفتندیمهم

اعتمادشودینماهمیتیندارد،بهحرفمردم)میسون:)

■کرد...((

 

 

 

چشمانش درخشید و با لبخند 

مسیر آمده را برگشت. پیاده 

.زد یمو چشمانش برق  آمد یم
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«!دارم دوستت که فهمیدی دیر چقدر» کوتاه داستان 
«بیگینیماحسن»نویسنده



مریم،توبراینویسم،میداستانتوبرایاستسالده

پیادهاتسواریازکاش.دوستمنیترکینزدهمسربرای

آنببینم،راتیهاچشمدوبارهسالدهبعدِتاشدیمی

راشبترنگبهودرشتهایچشم دانستیمیکاش.

شرط.اتسواریچراغباالینورازشودمیکورهایمچشم

طورهمینهمیشه.بایستمجاهمینونیایمجلوایکرده

مجبورهممنوگذاشتیمیشرطبرایمهمیشهای،بوده

جزراهایمجزوهکهگذاشتیمیشرط.بودمآناجرایبه

کالسدرگذاشتیمیشرطندهم،دیگریدخترِبهتو

بعدبوفهدرنپوشم،نشدهاتولباسوقتهیچنزنم،چُرت

دیگرطرفهیکشروطوشرطهزارونکشمسیگارچایاز

کردممیقبولشانچرادانمنمیکه همهایندانستمنمی!

گذاریمیچهبرایراشرط ایندانممیخوبحاالولی!

همینونیایمطرفتبهکهای؛گذاشتهچراراآخرشرط

راسواریچراغِباالینوروبایستماتسواریروبرویجا

کنمتحمل خودمانطرفکدامهراستقراردانممی.

هممن!کنینگاههایمچشمدرتوانینمیدانممیبمانیم،

!سالدهازبعداستسختتوانم،نمی

آنازآنقدرنوشتمراداستانماولینوقتیپیشسالده

همگی.شومنویسندهتوانممیشدباورمکهکردیتعریف

مهساوفرزادوتوومننفرمان؛چهارهرنوشتیم، ازتو.

توولیکردندحسودیبقیهکردی،تعریفمنداستان

کردیتعریفمنازفقط راداستانکداماستیادت!

بیابانیعشقهمانپلنگ،وماهعشقِداستانِگویم؟می

بودیعاشقشتوکه داستاناینگفتیمیهمیشهولی!

کنمکاملشبایدواستناقص دوستراداستـانمآنقدر!

کاش!داریدوسترامنخودِکردممیخیـالکهداشتی

دیرکهماهیچیست؟پلنگوماهازمنظورمدانستیمی

سقوطکوهازپلنگکهوقتیدارد،دوستشپلنگفهمید

!بودمُردهوکرده

!کردیمیخاموشرااتسواریچراغِباالیِنورکاش

ای؟شدهشکلیچهسالدهبعدِببینمدارمدوست

نه؟یااستشبرنگبهودرشتهنوزچشمانتدانمنمی

ایشدهدانشکدهزمانازترخوشگلامشنیده ایدانشکده!

هشتادِورودیهایبچهما،شیطنتوهیاهوازبودپُرکه

ادبیات .مهساوفرزادوتوومناست؟یادتگروهمان.

بودیمگروهیعجب ها؟جنیگفتندمیمابهاستیادت!

جاهمهدادهبوجنمثل"نیازنیک"استادقولبهچون

!بودیمحاضرتحصنوگردهماییوهمایشهردر!بودیم

وفرستادیممیبادزندهوزدیممیدادهمکنارنفرپنجما

آن!ریختیممیهمبهرادانشکدهوکردیممیپخشبیانیه

رادنیاتوانیممیکردیممیخیالوبودمامالدنیاروزها

وطرفیمیکنفرچهارماکردندمیفکرهمه!کنیماصالح

دیگرطرفبقیه وهمیمعاشقتوومنکردندمیفکر.

!کردممیرافکرهمینهمخودم.همعاشقمهساوفرزاد

بجای...هوابهسرپسرِ"گفت؛میمنبهنیازنیکاستاد

"!پسربجنبوندستکن،مشخصروطرفِتعشقبازی

راطرفکداموچیستمنظورشفهمیدمنمی

اینمااست؛مشخصمانطرفکردممیفکرگوید؟می

مُصِرهاآنوتغییریمدنبالبهما.طرفآنهاآنوطرفیم

نیازنیکاستاددانستممیچه!خودشانسُنتیمواضعبر

!باشداطرافیانتبهحواستگویدمیخودشزبانبا

داشتیمدوسترانیازنیکاستاد هیکلآنبااستاد.

عاشقسیمرغَشماشینودادهتابسبیلودُرشت

بودسهرابشعرهای مابهکهکتابیاولیناستیادت.

نادرنوشتهدرونیتضادهایبود؟چهکردمعرفی

ابراهیمی هاآدمدرونییهاتناقضازهمیشههمخودش.

!نبودروشنخودشانباتکلیفشانکهییهاآدمبود،شاکی

مشخصروطرفشونکهاونایی"گفت؛میهمیشه

مابودیم،مامنظورششاید."ندارنخوشیپایانکنننمی

.توومنفقطشایدونفرچهار

حکمازنیازنیکاستادمیانیدرپابـاکهراروزی

یادتنهاست؟یـادتشدمخالصانظبـاطیکمیته

برایفقطکهروزهمان!باشدیادتتانبودیچوننیست

!نبودیتوولیگشتمبارصدرادانشگاهتمامتودیدن

نبودیجاهیچ جنهمانمثلوزدغیبتدفعهیکتو!

شدیدوددادهبو ترسیدیچهازورفتیکجادانمنمی!

!گفتیمیرارفتنتدلیلکاشولیمریم؟

کردیمیخاموشرااتسواریچراغباالینورکاش

سوزاستخوانسرمایایندرشبوقتاینرامن!دختر

باریککنی؟کورراچشمانمکهچی؟کهاینجاایکشیده

بهبارصددانشکدهدرکهروزهمان!کردیراکاراینکه
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روزهمانای،دادهانصرافشنیدموگشتمدنبالت

شدمیکورداشتچشمانم اشکبدوندانیمیچهتو!

استآوردردچقدرکردنگریه درداغسیخانگار!

کردندمیفروچشمانم ازکمترهملعنتیباالینوراین!

تنهاییسواریداخلدانستممیکاش!نیستداغسیخآن

ایآمدهشوهرتبایا .میاییتنهاگفتیتلفنیچندهر!

وداشتمدوستتمندانستینمیهاوقتآنکهگفتی

کردیگریهتمامهفتهیکشنیدیهابچهازوقتی ولی!

گوییمیدروغدانممیکهمن همهدانستی؟نمیچطور!

!فرزادحتادانستند،می

راتوداشتخبروبوددوستمنیترکینزدکهفرزاد

دارمدوستچقدر همهداشتخبرفرزادفقطو!

نویسممیتوبرایرامیهاداستان جسمشکهفرزادی.

استادمنظورحاالمنو!هاآنطرففکرشوبودماطرف

!دیرخیلیفهمم،میرانیازنیک

منکهفهمیدیدیربگوییایآمدهسالدهبعدحاال

جوابفرزادبهفهمیدیمیموقعهماناگرودارمدوستت

دادینمی نهورارفتنتدلیلنهکنم،نمیباورکهمن!

رابرگشتنت وفادارتیهاشرطهمهبههمیشهکهحیف.

کردممیبـازراسواریدرِوآمدممیجلووگرنـهاممانده

ببینمراسیاهودرشتچشمانآندوبارهتا دانینمی!

!استشدهتنگچشمانتبرایدلمچقدر

کهدانممیوآیمنمیجلووایستممیجاهمینمن

وفرزادبدونتنها،تنهایای،نشستهماشینداخلخودت

دخترتبدون آنتواست،معلومطرفماندیگرحاال.

کاریتو.استخوشپایانشپسطرف،اینمنوطرفی

سالدهمنوشومنویسندهتوانممیشودباورمکردی

مریم،توبراینویسم،میتوبرایرامیهاداستانهمهاست

یاکنیخاموشراباالنور!دوستمنیترکینزدهمسربرای

توکهراداستانیتاامایستادهام،ایستادهاینجامننکنی

فهمیددیرکهماهیداستانِکنم،تمامداشتیدوست

 ■ !دارمدوستشپلنگ





«پاییز، ماه آزادی» کوتاه داستان  
«مصطفیستاری»نویسنده



.شدینمایتپشقلبشساکتلحظه.آمدیمصدایش

،قدمبهقدم.ازصدایپاهایشمعلومبود،رفتیمزمان

تیکتاک افسوساین.تیکتاک، منصداهااما فقطبا

گرفتندیمانس او، یاشایدآمده،آمدیمخزانهم.نهبا

بودمهرگز.بود ندیده را ،بیرون زبانپنجره بابی را

ییهابرگامابوی.کردهبودایسیاهوغمآلودخفهپرده

 خشک بودند،که مشاممدندیخشکیمیاشده به

صدایهاسال،بودهامدت.دیرسیم بودکهبویغریبی،

بودم نکرده حس را ای تکراصداها.تازه سال رهر

،امروزچهشداما.هرروزهرساعتهردقیقه.شدندمی

یعنیاوراچهشدهبودفقطبایدبگویمصدایتازه،صدای

.بغضگلویششکستهشدهبود.راشنیدماشمردانهفریاد

بیرون راز از آنصندوقپر از را قلم و یکمشتکاغذ

کشد بویغریبی. مرکبچه و بارها.بویکاغذ و بارها

نوشتیم پاره ب.کردیمو گرفتاتا آرام کاغذ.الخره

بهخانهنگاه.راتاکردوکنارمیزگذاشتاشتهنوش





از،ناگهانبلندشدومحکمبرویمیزکوبید.کردیم

امبستههایازدرونچشم.هایمرابستمترسچشمشدت

.دادیمکمکمجایشرابهسرخیروشن،سیاهیمتروک

ایکههرگزندیدهنجرهپپرده.هایمرابازکردمآرامچشم

بود،بودم شده زده کرد.کنار باز را نفس.پنجره فقط

تاریکهممثلاویخانه.هایعمیقیچهنفس.دیکشیم

خانهدیکشیمنفس بودزهایچهمه.تشنهنوربود. ،پیدا

 سرازیر.هاگمشدهحتی خانه به گلویپنجره از نسیمی

غوطهیکاغذهاهمه.شد هوا نامه.ورشدندپارهشدهدر

.معلومشداشنوشته،رویمیزهمتکانیخورد

" نیمه آمد، سر اگرامگمشدهانتظار یافتم؛ حاال را

"درشهرآزادگانپیداکنمراامدی

حسکردم کنارم بودروبه.وجودشرا ایستاده .رویم

دستانشرامثلهمیشه.برایاولینبارلبخندشرادیدم

دربقفسمرابازکرد،امااینباردرعینناباوری،باالآورد

 ■ وبانگاهشبهمنگفت:پروازکنبروتوآزادی...
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 «سیاه، مثل جنگل» داستان کوتاه 
«فخرالدیناحمدیسوادکوهی»نویسنده



نفس نفسیمنفس صدای و خالیزد جنگل تو هاش

پیچیدیم . دروترها تا را صدا بردیمباد جنگل. انگار

کوبیدبهیمخودشرا.زدیمقلبشتند.کشیدیمخرناس

اشینهسیقفسه . خش خش زیرپاش .کردیمبرگ

تمامیماحساس دستاندافتادههادرختکرد دنبالشو

چنگبهیقهیمدراز اشبزنندکنندتا خیسعرقشده.

پاییز سرمای تو بود پا. و بود ترسبرشداشته بیشتر

تندترکرد . تو دویدنیهماچیزی های تنش. بند بند

لرزیدیم واشچشمه. بود خیسشده

انگارتو.کردینمسرمایجنگلراحس

 هیچی و نبود دنیا .فهمیدینماین

داشت گریه میل دوباره هنوز. انگار

بغضچنگزدهبودبه.خالینشدهبود

 فشار و کهیمحلقوم طوری و داد

 خفگی کردیماحساس بی. خسته،

رمق،بینفس،ایستادپایدرختممرز

تکیهدادبه یتنهو گره اشبرگهدرختکهیشدهگره

.دخمشدوعقز.گذاشتیمریختوبادسربرسرشانیم

نتوانستتمامدردشرااستفراغ.دوبارهعقزد.باالنیاورد

کدربودوخاکستریواالنباید.بهآسماننگاهکرد.کند

نشست می ای هیمه بخاری کناری خانه داشت. هوا

شدیمزدوجنگلبدهیبتیمبهسیاهی.شدیمتاریک

یاموجوداتیپشتنیم.وانگارهیچجنبدهایدرآننبود

تاریکیکمینکردهبودند انگاربرایبیرحمیهادرخت.

 بودندیمحاکمهو صفشده به او ترسیدیم. چیزیاز.

وحشت به را انداختیمدروناو افتاده. لرزه دستشبه

نکردسرش.بود حس را ودردش کوبید درخت به .را

کشید عربده و. شاخ الی از پرنده چند که بلند آنقدر

.شدهومثلآوازشانجاییازجنگلگمشدندبلندهابرگ

زد نعره دوباره جایجنگلپیچید. صدایشهمه دوباره.

اینقدردادکشیدکهبهسرفهافتادو.بازهم.عربدهکشید

 سوختیمگلوش گریه. زیر زد و درخت پای .نشست

بلندبلندگریه.خوردیمیالغرشازهقهقتکانهاشانه

کردیم . نیستگاهی خودش دست انسان این. هم او

باد.هیچوقتبهگریهنیفتادهبود.لحظهاینطوربود



جاروهادرختپیچیدبهسروتنیمپاییزی را وبرگها

پاشزدوتومشتشفشردچنگبهبرگهایزیر.کشیدیم

 کسیازتوچنگبهدلش.راریختزمینهابرگوپودرِ

چهکار.سوزاندشیمکشیدویمزدوناخنبهجگرشیم

یم تحمل کی تا چارهیمکرد؟ داشت؟کرد؟ دیگر ای

 یادش نگاهش هستآخرین مانده. چشمشثابت .جلو

رادرازکردهبودطرفشوشایداشکولهیکجوهادست

کندیم نازش خواست را! چیزها این که او ولی

لرزیدهدلش.بهگریهافتاد!فهمید؟ینم

بود . صبر دیگر کم کرد،یمیک

 شدیمپشیمان خون. آزگار سال پنج

خورد دل تحملکرد. جگر. رو دندان

گذاشت ب. کاری آدم چه؟ کندیمرای

تمام ولی باشد، داشته ای نتیجه که

.برایهیچوپوچبودهاآنیهازحمت

فلجبوداشبچه .فلجذهنیوجسمی.

وتقصیرزنشتااالنبخاطرزنشدسترودستگذاشت

:دادببرنشبهزیستیویکهودادکشیدینمبودکهاجازه

خدالعنتتکنهزن-

شد ساکت . نداشتخودش را بچه دیدن تحمل .هم

کردیماشیوانهد . گریه کردینمدیگر . .زدینمپلکهم

بچهخودشازاینوضعیتاسفناکراحتحتماًفکرکرد

است شده . اذیت فکریمطفلکخودشهم این با شد

گرفت روحیه یا. خودش فریفتن برای راه بهترین انگار

بودیتبرئه کرده پیدا خودش بر. کس فریفتنهر ای

زیرلبگفت.خودشصدهادلیلدرخودشپنهاندارد

صدای.کشیدیمبادهو.راحتشد.همینطوراستحتماً

قطعشد ایآمدو بالپرنده .بهجاینامعلومیزلزد.

کرد حرام را عمرش سال پنج شد. پیر تصمیم. امروز

زنشکهرفتخانهپدرومادرشتابه.خودشراگرفت

.سریبزند،بچهراتوپتوپیچاندوازخانهزدبیرونهاآن

.کردبارانخواهدباریدولینباریدیمهواابریبودوفکر

چندنفرتوراهدیدنشواهمیتینداد.همچنانکدربود

هم آدمیرا فکر کوچکاستکه شدیموآبادیاینقدر

صدایوقزدنبچه.رفتیمتندتندبهطرفجنگل.دید

خودش هم تحمل . ساکت شد
اش  یوانهد. دیدن بچه را نداشت

. کرد ینمدیگر گریه . کرد یم
 حتماًفکر کرد . زد ینمپلک هم 

بچه خودش از این وضعیت 
 .اسفناک راحت شده است
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دوساعتراهرفتتا.کردینمتوجهی.شنیدیمازیرپتور

 همانجاییکه به خواستیمرسید یجنگلکههاوسط.

دلهرهبهجانش.کشیدندیمفقطتوکاهاآناطرافسرک

بود ریخته داشت. استرس . را درونش .خوردیمترسی

بود دهنشخشکشده . کردیماحساسخفگی دست.

بارهدادزدخدالعنتتکنهوآرامدو.هاشدردگرفتهبود

نشستهبودپای.افتادیمشدوجنگلداشتتوتاریکیفرو

بهبرگهای درختممرزپیروسرشخمبودوبهزمین،

بود شده خیره قرمز و زرد ای. بچه همچین باید چرا

حقآسایشندارد؟چرا!حقزندگیندارد؟!داشتهباشد؟

 مثل وهاآدمیهیبقنباید باشد داشتنه سالم ای بچه

اوباشدواینچهحکمتییستهیشازندگیایگرمکه

رسیدپایدرخت.خدارابچسبدیقهیکاشبتواند!بود؟

تنومندی بیلوکلنگهمبود. بودقبالً. آورده چالههم.

بود کنده کوچک. قبر ایشبیه چاله باالسر ایستاد به.

آب.زدیمتندقلبش.دهبودپرازبرگش.داخلنگاهکرد

بود گلوشمانده دهنشوسط تنش. .لرزیدیمدستش،

آرامکند سعیکردخودشرا دلقرصکرد. خمشدو.

تپه نشسترو جفتزانو صورتالغرو. و زد کنار را پتو

کردیکله تماشا کوچکشرا بوسیدش. آرام و. شد خم

گذاشتتویقبر پتو با را بچه . گریه بودبه بچه.افتاده

آوردصداییکهپنجسالونگزدوصداییازخودشدر

دهنشریختهبوددورآب.اشچیستیمعنآزگارنفهمید

انگارداشت.زدیمچشمهاشبرق.لبوگردنسفیدش

.بیلرافروکردتوخاکنمگرفتهلبگزیدو.خندیدیم

.یرونریختبیملرزیدکهخاکازبیلیمدستشاینقدر

صورتش تو پاشید را خاک زد. ونگ بچه و. کج دست

بوداشکوله کرده دراز را . .خواستنازشکندیماینگار

کردیمفکر.سختبود.شدیمداشتخفه.کردیمگریه

 جان کندیمدارد خاکریخت. دوباره هم. باز تند. تند

کههاخاک خاک از ای تپه بعد و سرش رو ریخت را

افتادبهگریه تپهو زانوزدکنار درستشد، .دادکشید.

بلند کشید. عربده بود. کرده عرق هاش. .لرزیدیمشانه

آبادیشروعکردبهدویدنبلندشدوپشتبهتپهوروبه

بلندشدوتو.افتادنددنبالشهادرختکردیمواحساس

ج گریهتاریکی دیگر و افتاد راه آبادی طرف به نگل

کردینم . احساس جایمولی جنگل توی خودش کرد

ماندهاست فکرکرد.زیرتلیازخاکگرفتارشدهاست.

 ■ .سیاهمثلجنگل.سیاهشدهاست
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 پور خانه روشن، اردوان فرج:نامه فیلم

 پدر آن دیگری، یداهلل صمدی، کیانا آرشیدمعرفی فیلم:

 درخت زندگی، ترنس مالیک، حامد مختارییادداشتی بر فیلم: 

 زاده گربه و ماهی، شهرام مکری، حسین نقییادداشتی بر فیلم: 

 مرضیه فروزنده اهلل؛، مجید مجیدی؛ محمدرسول یادداشتی بر فیلم:

 کاوه مهدوی، غالمرضا آذرهوشنگ ؛آوازهای سرشام:ی به نمایشنگاه

 

س 
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ـ
ـن

و ت
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رـاتـئـ
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  «محمد رسول اهلل»فیلم  یادداشتی بر  
«مرضیهفروزنده»؛«مجیدمجیدی»کارگردان



 کارگردان ی درباره

مجیدی:  مجید سال و۳۱۱۱متولد است طالش در

ویهاتیفعال کرد آغاز تئاتر بازیدر با ابتدا را هنریخود

سال سپسدر 91یدهههای را11و سینما در بازیگری

هایبعدتصمیمگرفتحالمجیدیدرسالتجربهکرد.بااین

بهکارگردانیروی و گذاشته کنار مقابلدوربینرا بازیدر

بهشیهالمیفبیاورد.ویاولینسینماگرایرانیبودکهیکیاز

 «آسمانیهابچه»نام میان به بود نهایی2توانسته فیلم

 جملهجایزه از کند. پیدا راه خارجی فیلم بهترین اسکار

فیلم،یهاساختهمشهورترین این پیشاز مجیدیتا مجید

«هاگنجشکآواز»و«باران»،«رنگخدا»،«آسمانیهابچه»

بودهاست.



 )ص(مشخصات فیلم محمد رسول اهلل

 مجیدی مجید فیلمنامهنویسنده–کارگردان: کامبوزیا:

بازنویسی–امجدحمیدهمکاریبامجیدیمجیدپرتوی،

فیلمنامه :کارگردانمشاور–نمیرباقریبیژمجیدی،مجید:

میرباقری،بیژن:دومیونیتیهاکارگردان–کریمیمیررضا

:ریزبرنامهوکارگرداناولدستیار–پورحسنسیروس

کارگرداندستیاران–الچینلوکاسبزواری،علیرضا حسن:

:فیلمبرداریمدیر–قراییمحسنرفیعی،بهزادنجفی،

مفیل–استوراروویتوریو ابیانه خضوعی حمید –بردار:

:صداگذار–نجفییداهلل:صدابردار–رحمان.آر.ای:موسیقی

–کلژاکویچکرکامیلژن:تولیدطراح–دلپاکدباغرضامحمد

–دروسیجیانتو:گریمطراحی–اوکانرمایکل:لباسطراحی

کامپیوتریویژههایجلوه هایجلوه–اندرسون.ایاسکات:

شریفیمیویژه محمدجواد کریدوری، استفانو دانی: –راد

نژاد،کیفرهادپاک،فرزاد:تولیدمدیران–فوقانینادر:عکاس

:آفریقاطرحمجری–منصوریمحمدرضامتولی،مجتبی

المللبینامورمدیر–پاکفرزاد تهیه–تشکریمحمدرضا:

اجراییکنندگان روژه:پمدیر–رضادادعلیرضاپرتو،پروانه:

گذارسرمایهوکنندهتهیه–محمدمهدیحیدریان شرکت:

 تاباننورسینمایی



 فیلم ی خالصه

سن تا تولد دورانپیشاز از اسالم روایتزندگیپیامبر

مختلف افراد مالقاتبا سالگیو اصلیفیلم،دوازده موضوع

مسلمانانیمحاصرهاستدرابتداوانتهایآنماجرابهدوران

تولدخوردیمآزادیایشانگرهینحوهطالبودرشعبابی .

ناکامابرههیحملهازپس211سالدر)ص(محمدحضرت

یفرمانده اتفاق مکه شهر به افتدیمحبشه عبدالمطلب،.

ری)ص(،حضرتمحمدپدربزرگ هاشمبنییلهیقبشسفید

است. کعبه کلیددار و یکتاپرست او حضرت«آمنه»است

حضرتمحمد)ص(امابدنیاآمدنآوردیمرابدنیا)ص(محمد

 از افرادی نارضایتی است.بنییلهبیقبا همراه یعموهاشم

دهندینمابولهبوهمسراواجازه)ص(،محمدحضرتجاهل

رادایگیکندبههمیندلیل)ص(محمدحضرتکهکنیزشان

 یروانه)ص(محمدحضرتاستکه تحتشودیمصحرا تا

حضرتزمانباتولدخودحلیمهقرارگیرد.همیهیدامراقبت

)ص(،محمد نیز مسیحی دریهانشانهکشیش را عیسوی

ردیگیم.داستانفیلماززمانیشکلکندیمشناساییایشان

دربسترمرگراشفایمهیحلساله9)ص(محمدحضرتکه

دهدیم یهابتو را شکندیمکافران اویعهیشا. نیروی

حضرتپسندیآیموهمهدرپیدزدیدناوشودیمفراگیر

اماآمنهدرسفریکهبهگردانندیمرانزدآمنهبر)ص(محمد

 همراه رودیم)ص(محمدحضرت سپسگذردیمدر .

 از سرپرست بعنوان عبدالمطلب مراقبت)ص(محمدحضرت

رابهابوطالب.ایشانافتدوآنگاهکهدربسترمرگمیکندیم

سپاردیم . کنار)ص(محمدحضرت در تاجر یک بعنوان

بهسفرهایمتعددیکندیمابوطالبفعالیت دررودیمو و

.شناساندیمایندورانخودرابعنوانشخصیامینبهدیگران

سفرها این از حضدریکی کاروان)ص(محمدرت، همراه به
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 اونهتنهارسدیمابوطالببهشهریفقیرنشیندرکناردریا

دهدیمرانجاتاندشدهجانافرادیکهبعنوانقربانیتعیین

 که را عظیم موجی آشکارا ماهییدربردارندهبلکه هزاران

ساحل و ساحل سوی به است فرا گرسنه .خواندیمنشینان

 یحملهکمینو دشمنانینامشخصبه بیگاه و حضرتگاه

نامشخص)ص(محمد هدفی به رسیدن وبرای تر

یکدیگریهیمابییهاکشمکش با همسرش و ابولهب

سفربهماندیمبگومگوهایمبلغانیهودیکهبهدوریباطل

که هستند جریاناتی همه مسیحیان شهر

 پیش به را این،بردیمفیلم از یکی

 و استهاتیشخصماجراها ساموئل

.آوردیمدسیسهگیریکهایمان



 فیلم ی درباره

محمد حضرت پر)ص(زندگی داستانی ادبیات دیدگاه از

پیرنگ از خردهاست و پیرنگها که اثرهایتواندیمهایی

شود منجر بلند یکداستان امتداد در را .داستانیمتفاوتی

همین ایده همین از هم اثر این در که شدهطور استفاده

هاقصهوخردههرچندکاربهکمالنرسیدهاستواینقصه

سینمایی یکاثر از فراتر بشوندیمبسیار هاما دیرسیمنظر

نوجوانی انتخاببخشیاززندگیپیامبرکهدورانکودکیو

دربرمی فیلم،گیردایشانرا و کلماجرا در چالشزیادیرا

دنبالنداشتهاست.هب

وبعدشودیمطالبآغازناگهانباماجرایشعبابیفیلم

ماجرای و پیامبر زمانمیالد به داستانی بدونمنطقدرون

برمی ابرهه که ویهمهگردد خاطرات در وقایع این

استیهایادآوری درحقیقتراویداستانعمویپیامبر که

تم.زمانکودکیپیامبرتنهایکتمداستانیدارداینباشدیم

حدومرزپیامبراصلیومسلطبرکلداستاناستکهمهربی

بر در اماردیگیمرا نرسیده پیامبری به هنوز که محمدی .

دراینفیلماززیرنویسکهآفت موردلطفالهینیزهست.

لزوم و است شده استفاده است مخاطب با ارتباط برقراری

ازدیدمخاطبییهاصحنهکهشودیمخواندنزیرنویسباعث

مخاطبرا فیلمبیشترینبرقراریارتباطبا در پنهانبماند.

فیلمبودنیهاصحنهتصاویربرعهدهدارندامادربسیاریاز

همزمانگفتگووتصاویرالزمنبودهوحتیبهآنقسمتاز

فیلم یادآور مساله این و است. کرده وارد لطمه هم فیلم

.شدیمنوشتنآنتاملبیشتریایاستکهبایدبراینامه

بسیاریازاطالعاتاستفادهشدهدرفیلمبرایمخاطبان

مخاطبانغیرشیعهنامفهوماستولزومبهآشناییوخصوصاً

همگیتکبعدیهاتیشخص.کندیمشناختازقبلرافراهم

ندارند وتیپهستندوتواندرگیرکردنمخاطببانقشرا

پرداخت در و بد بسیار یا هستند خوب بسیار همه یا

زماندریکنفرمخالفخوبوبدراهمیهاوجه،هاتیشخص

پردازیهموبهایندلیلکششحتیدرشخصیتمینیبینم

به شخصیتخوردینمچشم از استفاده قوی. وپردازی تر

راویفیلمکردیمچندالیهکمکخوبیبهاثریهاتیشخص .

درسنینپیریوجوانیازصداییکسانیبرخورداراستکه

ندارد. وی جوانی با قبولی قابل هماهنگی

برا فیلم این بادر که مخاطبینی ی

ماجراهایفیلمازقبلآشناییکاملدارندو

جدیدینیستپسبایددنبالیقصهقصه

یا بود اینقصه کششدیگریدر دلیلو

وهاصحنهایجادلزوماًیکآشناییزدایییا

بازیبهترازهنرمندان.یارائه

هنرهنرمندایناستکهبراساساحساسوتجربهودانش

ایپرداختکندکهمخاطبباموضوعتکراریرابهگونهخود

اینبهاثرارزش ازآنلذتببردو آنارتباطبرقرارکردهو

تمایزازدیدهنرمندینقطهایجادپردازشجدیدو.بخشدیم

عادی افراد ،با خلق به بایهاصحنهمنجر ارزشمتفاوتو

خراینتفاوتآیصحنههمانطورکهدرشودیمهنریبیشتر

 ■.خوردیمچشمهب







دیدگاه)ص(زندگیحضرتمحمد از
هاوادبیاتداستانیپراستازپیرنگ

پیرنگخرده اثرهایتواندیمهاییکه
یک امتداد در را متفاوتی داستانی

 .داستانبلندمنجرشود
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 «پدر آن دیگری» معرفی فیلم 
«کیاناآرشید»؛«یداهللصمدی»کارگردان



حسداهللی:نویسنده مهکامیصمدی، ن نیحس:بازیگران/

هنگامهقاضیاری بنفشهصمدیانی، مری، افشی، نیمسعادت،

سعینخع شاه، رامونا کری، دیجمش،یعبداکبر،یمید

،یفضلالهیدهسپاهمنصور،شمسی،فریاقاسمی،ثریخیمشا

فر،ینامحمدی،سیری،پارسامشیزیارعزی،مهدیمحمدابهر

یمیآروندکر

سالگیتواناییتکلمراپیدانکرده9شهابتا خالصه فیلم:

می فقط او کند.است. برقرار خوبی ارتباط مادرش با تواند

میاطرافیان تمسخر و کُندذهنخوانده را شهابکنند.او

کند.اینتمسخرهاراباآسیبرساندنبهاطرافیانجبرانمی

اشتبدیلشدهاستشهاببهمشکلاصلیاختالفاتخانواده

مرتفع ومادرشدرپیآناستکهبهنحویاینمشکلرا

.نماید

ستازفیلمپدرآندیگریفیلمیاقتباسیا :معرفی فیلم

رمانیباهمیننام ژانرروانشناسیکودکاست. اینفیلمدر

مسائلکودک به پردازدیمکه نبود خاطر به اما یهاالمان؛

تامخاطبخوردیمکودکانه،بیشتربهدردمخاطببزرگسال

کودکیکهبه.شودیمفیلمازدیدگاهیککودکآغاز.کودک

آرش به پدرش توجه -خاطر اولتربزرگبرادر شخصیت

شخصیت-شهابشودیموباعثشودیمازاوغافل-داستان

داستان کند-اصلی پدرشلجبازی ویژه به همه با یهمه.

کنندیمفامیلبهخاطرحرفنزدنشهاب،اوراخنگخطاب

پسرعمویشحتی.شودیمواینباعثلجبازیبیشترکودک

 اذیت را او کندیمگاهی اگرشیهایرابکارخیهمهو را

 او گردن دستشباشد، اندازدیمشهابدم تالش. فیلم این

کندیم چگونه بدهد باعثتوانندیمترهابزرگنشان

باظاهریآراستهوییترهابزرگکودکانشوند،یهایناهنجار

اماچیزیکهدرفیلممطرحاستاین.فکریبهظاهرامروزی

برایگسترشکندیماستکهتالش اینمسئله همزمانبا

 و کند مطرح هم را روز اجتماعی مسائل یهابچهداستان،

نشان دهدیمعمویشهابرا با موردیبیهایریسختگکه

مادرشانچگونهبهبیراهه و روندیمپدر جاییشهابمانند.

وزندگیدخترعمویشراکندیمیکقهرمانبزرگسالعمل

 دهدیمنجات فیلم. این اما فیلم، خوب ویژگیهای وجود با

دارد هم ایراداتی . رها فیلم در رخدادها .شوندیمبرخی

 مورد مرد و شهاب عموی دختر هیچاشعالقهماجرای به

وتنهادرجاییهنگامیکهمادرشهابازرسدینمسرانجامی

دیگویماویهایخوب کردندخترعمورا پیدا درشماردیم،

بهازایدیگریداشتهتوانستیمکهاینکارخوبحالی ما

باورپذیریوهمذادپنداری باشدوکاریکودکانهترشودتا

کهاشیاصلدرجاهاییازفیلمرسالت.بیشتریبافیلمشود

درحقیقتاشتباهپدرخانوادهدربرخوردبافرزندانشاست،

 شودیمدور حل خودش در را ماجرا این کندیمو از.

است شهاب و مادربزرگ ارتباط نوع فیلم خوب .ویژگیهای

 تهران به شهرستان از که وجودی با ازدیآیممادربزرگ ،

یهاشهیکل بیرون شهرستانی سواد کم زن ودیآیمیک

دهدیمکهنشانکندیمروانشناسانهبهدرمانشهابکمک

بررویایننوعرفتارپژوهششدهاستودرقالبمادربزرگ

است نشسته خوبی به . بر اگر کودکتاکییدیهابحراناما

عمویشدیمبیشتری بهجایتنهزدنبهماجرایدختر و

وکنکاشبیشتریبرافتییمشهاب،مسائلکودکگسترش

،شدیمایندوتاکییدبیشترییرابطهوبرشدیمرفتارپدر

عمقبیشتریقطعاً شدهگرفتیمفیلم ماجراهایرها به و

دیرسینم اینفیلمبازیروانبازیگرانشچشمگیراست. در

فضاودکورفیلم.کندیمکهبهپیشبردفیلمکمکبیشتری

 ■.دهدیمبهخوبیفضایآنرانشان
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 «خانه روشن» نامه کوتاه فیلم 
«اردوانفرجپور»نویسنده



 شب-اتوبوس-داخلی

است.پسری اتوبوسنشسته اولینصندلی روی بر جوان

بازیخوردهترکیپنجره ایتاهوایتازهکندیماتوبوسرا

کند. استشمام سرشرا بیرون پنجره از ازپس.کندیمرا

 ناراحتی احساس ازدر.کندیمتنفس اتوبوس حال همین

یرهایمس عبور جاده خم و پیچ تغییربا.دکنیمپر این

یپنجره.شودیماحساسناراحتیپسرجوانبیشتریرهامس

 را سرش.بنددیماتوبوس انتهایچرخاندیمرا به ونگاهی

پسرجواننشستهیمرد.اندازدیماتوبوس کنار میانسالدر

هیچیچهره.اندرفتهمسافراندرخوابیعمیقفرویرسااست.

داخلیاتوبوس یهاچراغیتمامیکازآنانقابلرویتنیست.

اتوبوسنگاهییخوردهترکیپنجرهازپسرروشنهستند.

 بیرون رادر.اندازدیمبه کوه روی خانه چند دست دور

دیدنآنبابسیارپرنوراست.هاخانهازیکی.کندیممشاهده

 بهتر کمی حالش پسرمییمرد.شودیمخانه کنار انسال

میانسالمردجواننشستهوعینکدودیبررویچشمدارد.

درحالخواندنکتاباست.

می عذر جوان: خونهشماخوام.پسر اون با  هامیدونید

چقدرفاصلهداریم؟

 که میانسال بیرونبهتکامالًمرد به نگاهی شده زده

.دهدیمازمکثیکوتاهجوابپس.اندازدیم

هاداشتهزیادیبااونخونهیفاصلهمردمیانسال:فکرکنم

باشیم.

وبانگاهیپرکشدیممردمیانسالازخواندنکتابدست

به پنجره از ابهام یهاخانهاز نگاه ازخانه.کندیمرویکوه

.دشو(تاریکوبینوردیدهمیp.o.v)یانسالمچشمدیدمرد

 به را سرش جوان ییشهشپسر وچسباندیماتوبوس

.رودیملحظاتیبعدبهخوابفرو



 شب_اتوبوس_داخلی

دقایقیبعداتوبوسدرمکانیبرایاستراحتمسافرانتوقف

جوانراننده.کندیم پسر خوابآیدیمباالیسر از را او و

.کندیمبیدار

راننده:آقا...آقا...

 خواببیدار جواناز حشودیمپسر حالیکه در  التیو

.کندیمخوابآلودداردبهاطرافشنگاه

پسرجوان:بله؟

راننده:پیادهنمیشی؟

وازاتوبوسخارجگیردیمپسرجوانوسایلشرابهدست

در.شودیم از رفتن پایین انتهایهاپلههنگام به نگاهی

.بیندینمهیچیکازمسافرانرایچهره,امااندازدیماتوبوس

.شودیمجوانتنهامسافریاستکهازاتوبوسخارجپسر



 شب-روبه روی قهوه خانه-خارجی

.کندیمنگاههاخانهوازکنارجادهبهکشدیمپسرخمیازه

خانهبرایپسربهوضوحقابلمشاهدهاست.ییروشنا

 جیبدر از بهآوردیمسپسفندکشرا که حالی در و

روشهاخانه را سیگارش زده زل ازیصدا.کندیمن یکی

یانقل،چایکندیمکارگرایقهوهخانهکهپشتسرهمتکرار

گوشیانقل،چای رویپسر.رسدیمبه به سیگارشرا ته

.شودیموبراینوشیدنچایواردقهوهخانهاندازدیمزمین



 شب-قهوه خانه-داخلی

کههایانقلقیلوقالیصدا.شودیمپسرواردقهوهخانه

 یهاصحبتبا گوش به شده ترکیب .رسدیممشتریان

آتشیزیونتلو از گزارشی اخبار و است روشن خانه قهوه

بهطرفصاحبقهوهپسر.کندیمسوزیچندخانهراپخش

.رودیمبلندوپرپشتاستهاییلسبخانهکهمردیبا

.لطفاًلیوانچاییهپسرجوان:خستهنباشید.

خانهسرشپاییناستودرحالوررفتنباصاحبقهوه

موبایلاست.

چایوقلیان؟

چای.فقطپسرجوان:نه.
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ورد.آصاحبقهوهخانهسرشراباالمی

لیوانچایبیارواسهآقا.یه،خانه:مجیدصاحبقهوه

دارد قرار خانه قهوه وسط در که تختی روی جوان پسر

پسر.نشیندیم تلویزیونخیره دقتگزارشودشیمبه با و

 تماشا را اخبار به آتشیریتصاو.کندیممربوط به مربوط

حالپخشاست. در خانه درچندگرفتنچند و بعد ثانیه

:گویدیمحینپخشاخبارصاحبقهوهخانهباصدایبلند

تلویزیونوخاموشکن.ینا،یدمجخانه:صاحبقهوه

 فرو فکر جواندر قهوهرودیمپسر کارگر لحظاتیبعد و

یصدا.گذاردیمخانهیکلیوانچایغلیظرارویتختپسر

.رسدیمبهگوشاندنشستهدونفرکهدرنزدیکیتختپسر

 نظر به دیگری از تر مسن نفر دو آن از ورسدیمیکی

محاسنیکوتاهدارد.

اونخونهینهمشخصاول: باقیه فرداسکه روامروز ها

د.بسوزونن

این باید اینا از زودتر مسن(: )مرد دوم روشخص کار

.کردندیم

می کنجکاو چهپسر مورد در نفر دو اون بدونه تا شه

همصحبت طرفشونبا.کنندیمموضوعیبا لیوانچایبه

رادرحال.رودیم صحبتشان جوان پسر که هستند گفتگو

.کندیمقطع

ببخشید. جوان: خونهیماجراپسر این گرفتن هاآتیش

چیه؟

.کنندیمباتعجببههمنگاه

تمومشد.یگهدمردمسن:چیزمهمینیستداداش.

...دهندیمآندونفربهگفتگوادامه

 دست به وسایلشرا رویپول.گیردیمپسر بر را چای

 بهتگذاردیمتخت نگاهی با قهوهو از پریشان و خانهزده

.شودیمخارج



 شب_روبه روی قهوه خانه_جیخار

پسرجوانبررویتختیکهدرکناردرورودیقهوهخانه

 دارد میانسالبهطرفپسریلحظات.نشیندیمقرار بعدمرد

.آیدیمجوان

مردمیانسال:اجازههست؟

.کنمیمپسرجوان:خواهش

.نشیندیممردمیانسالبررویتخت

خوبخوابیدیا... تونمتواتوبوسکهنمیمنمردمیانسال:

بخوابم.

متوجهنشدمکیخوابمبرد.اصالًپسرجوان:

مردمیانسال:البدخیلیخستهبودی.

شهیهسوالازتونبپرسم؟میپسرجوان:بله...

مردمیانسال:بپرسجانم.

؟زنیدیمتونپسرجوان:شماهمیشهعینکبهچشم

پسر.داردیممردمیانسالعینکیکهرویچشمداردرابر

 صورتشنگاه پسر.کندیمبه دیدن متعجبیشهاچشمبا

.شودیم

پسرجوان:شمانابیناهستین؟

.دهدیممردمیانسالبعدازمکثیکوتاهجواب

مادرزادینیست.امامردمیانسال:آره.

پسرجوان:علتشچیبوده؟

میانسال: کوردکترامرد علت العالج بیماری یه میگن

بوده. خونهیناشدنم اون ساکنین جون به فقط هابیماری

افتادهبود.

؟کردیدیمپسرجوان:مگهشماکجازندگی

.کندیمرویکوهاشارهیهاخانهمردمیانسالبادستشبه

هایروشن.همونخونهمردمیانسال:تویاونخونهها...

از.کندیمنگاهیمبهوتبهمردمیانسالنگاهپسرجوانبا

بهشودیمرویتختبلند نگاهیهاخانهو رویکوه نور پر

 خانه.کندیم هماندرخششدیده بهطرفپسر.شودیمبا

.رودیمجاده



 شب-کنار جاده(خانه )رو به روی قهوه -خارجی

پشتابرهاپنهانشدهماه.اندازدیمپسرنگاهیبهآسمان

کناراست. ایستدیمجاده سعی دادانکندیمو تکان با

سازد. خود متوجه ایسپریدقیقهچنددستشاتومبیلیرا

جوانازپسر.کندینموهیچاتومبیلیدرآنجاتوقفشودیم

وبرتختیکهگذاردیمفرطخستگیوسایلشرارویزمین

قهوه روی روبه در دارد قرار مینشیندیمخانه چرت زند.و

بهیلحظات بعداتومبیلیفرسودهودربهداغونپسرجوانرا

برپسر.آوردیمخود ودرصندوقداردیمچوانوسایلشرا

.گذاردیماتومبیل



 شب-درون اتومبیل-خارجی

ای؟راننده:ازاهالیهاینمنطقه

نه...می جوان: خونهپسر نزدیکرویهایخوام از رو کوه

ببینم.

نبردهبودم. خیلیوقتبودکسیرواونجا ینساکنراننده:

هاازاونجارفتند.اونخونه

دونیددلیلرفتنشونچیبوده؟پسرجوان:شمامی
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جونشون. به بود افتاده العالج مرض یه کیهرراننده:

روازدستاشیناییببعدیهمدتشدیمگرفتاراینبیماری

اونجایتعداد.دادیم از هم اونا موندنکه ساکنینسالم از

اینجانمونید.کنمیمبهتونتوصیه(کندیمرفتن...)مکث

بیاعتنا(:متاسفانهیاخوشبختانهمنقصددارمجوان)پسر

اینجابمونم.

دانی. خود طلسمیدوارمامراننده: این شما موندن با

 شکستهبشه.

لدرجایینزدیکبهکوهموردنظرچنددقیقهبعداتومبی

.شودیممتوقف

پسرجوان:چیشد؟

.کنمیمسوتهردیفشسهراننده:چیزینیستداداش.

برطرفکند.شودیمرانندهازاتومبیلخارج تامشکلرا

یلحظات.رودیمراباالمیزندوبهقطعاتاتومبیلورکاپوت

.شودیمبعدپسرجوانازاتومبیلخارج

پسرجوان:مشکلشچیه؟

بنزینشتمومشده.ظاهراًراننده:

پسرجوان:ایبابا.اینوقتشببنزینازکیبگیریم؟

بنزینرایبشکهورودیمرانندهبهطرفصندوقاتومبیل

.کشدیمبیرون

واسه چای لیوان یه وردار و فالکس صندلی زیر راننده:

شده.تمومنشدهاینردیفیتچاخودتبریز.

.یرممخودماینیست.کوهفاصلهتاپسرجوان:ممنونم.

 نکنه داری؟ عجله شن؟خونهترسییمراننده: ناپدید ها

(خنددیم)

می فقط نه اضطراب( )با جوان: اینکهپسر از قبل خوام

هارودیدهباشم.خونهاون،روازدستبدمامیناییب

.شودیمرانندهکمیمتعجب

هر میلته...راننده: نیچیزیوفقطحواستباشهحیوجور

پرازسگوکفتاره.ینجاابهتحملهنکنه.

.کندیمنگاههاخانهپسرجوانبه

پسرجوان:حواسمهست.

 حساب را کرایه جوان ازیشهاچمدان.کندیمپسر را

 ازمسیریخاکیبهطرفکوهحرکتآوردیمصندوقدر و

میانراهصدایپارسکردنچندینسگبهگوشدر.کندیم

 .کندیمجوانآرامبهطرفکوهحرکتپسر.رسدیم



 شب_دامنه کوه_خارجی

 یخانهچندین دیده کوه روی بر تنها.شوندیمسوخته

جواندرچوبیپسر.رسدیمکاهگلیسالمبهنظریخانهیک

.داخلخانهراوراندازشودیموآرامواردخانهگشایدیمآنرا

است..کندیم شده آویزان سقفخانه از نور پر درچراغی

رویش بر دودی عینک یک و دارد قرار میزی خانه وسط

است. شده پسرگذاشته طرفمیز بهرودیمبه عینکرا و

اطرافشچشممیزند. نگاه خانهاز.کندیمرا روشنایینور

 ییروشنا.شودینمکم که است قدری سیاهییشهشنوربه

ازپسر.شودینمعینکهممانعازدیدهشدندرخششنور

 خارج شودیمخانه به کوه روی از هاخانهو .کندیمنگاه

 ■ .شوندیمتاریکوبدوننوردیدههاخانهیتمام
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 «ماهی و گربه» یادداشتی بر فیلم 
«زادهحسیننقی»؛«شهراممکری»کارگرداننویسندهو

 

 کریمیبازیگران: بابک ابراهیمی، فرسعید سیاوش،

پورچراغی برهمنی، محمد آبست، عبد مدیری، فراز پدرام،

شریفی صفری، ارنواز جبرائیلی، ندا رحیمی، میالد پریناز،

طیب عیسی، پورعلیرضا آذرهوش، آیناز وفایی، ،سمانه

مالکی محمدرضا بابایی، نازنین ، شهرابیاحمدی،مونا ،پویا

شهرابی نیما کرم، رودیشادی شهراز، خسرو پالت، گروه

فیلمبردار:محمودکالری



یخالصه تعدادیفیلم: از و دارد غیرخطی داستانی فیلم

 با است.رویوهیشداستانک شده تشکیل مدور زمان ایت

چنددانشجوی پیرنگاصلیفیلمایناست:

برایشرکتدرجشنبادبادک پسر دخترو

رفته کشور شمال به همسایگیبازی در اند.

دارد-کلبههاآنکمپکوچک رستورانیقرار

به رستوران هستند. آن ساکن مرد سه که

هاشکاریگوشتاحتیاجداردوجزاینجوان

نیست اطراف آن گربه یقصه.در و یک ماهی اساس بر

 سال در است. شده نوشته واقعی در۳۱11ماجرای خبری

اینرسانه بر مبنی شد منتشر بینها رستورانی که

.پختهاسترامیانسان کردهگوشتچرخ راهی



سینمایم فیلم: ی درباره در متفاوت اثری گربه و اهی

اماایراناست. مکریرایهالمیفکسانیکه شهرام گذشته

کهبرایکارگردانفیلمشهراممکریاینگونهدانندیمانددهید

وشیوهپرداختاوشکلیمتفاوتشیهالمیفنیستوساختار

 دریهاروشبا معمول

دارد. گفتتوانیمسینما

شیهالمیفمکریهموارهدر

یافتن و ایجاد دنبال به

البتهایمتفاوتاست.شیوه

شبیهبهکاریکهییهامثال

 کهکندیماو دارد وجود

ایرانیییهانمونه غیر

 .هستند

شباهت گربه و ماهی

او دیگر اثر زیادیبه بسیار

نمونهراآنیعنیمحدودهدایرهداردکهحتیبرخیمنتقدان

 .دانندیمآنطوالنیشدهوگسترشیافته

که شد مطرح جراید در موضوعی هفتاد دهه جنجالدر

از رستورانیدرشمالکشور آناستفاده کردو بسیاریبرپا

ماهیوگربهبراساسهمانداستانلمیفگوشتانسانبود.

ساختهشدهکهاینموضوعباشروعفیلمونشاندادنبریده

ماباتوجهبهاینموضوعانتظارو.شودیمجرایدبهماگفته

جزییاتبیشتروپرداختدیدنفیلمیمرتبطباآنودیدن

بامحوریتاصلیآنراداریم.

 شروع افتاده،شودیمفیلم دور یا و محلی دورستورانی

هاآنکهبینییهاالوگیدکارگررستورانو

هاییراکهوتصاویرونشانهشودیمردوبدل

فیلمبیمینیبیم ابتدای در آنچه با ربط

نیست. رستورانچنددیدیم به جوان

ندیآیم گم که را آدرسی اندکردهو

نحوهبرخوردکاگرانرستوراناز.پرسندیم

 تصاویر،هاآنبا وسیله به شده ایجاد فضای وهاالوگیدو

.میشویمایوحشتاورمادیگرمطمنازایجادحادثههانشانه

آدرس بهروندیمپرسندیمرا کارگرانرستورانهم طرفو

.روندیماینکهبهشکارییگو،کنندیمجنگلحرکت

اولینشخصیتو با اماپسازورودبهجنگلوبرخوردما

دیگرخبریازآنچهازدیگویمشنیدنقصهایکهاوبرایما

 دلیلآنجه به ما ویا رخدهد بود قرار ما ومیدانستیمنظر

شروعبهتعریفقصهپسر.شودینمدیدیمانتظارشراداشتیم

وبهکنلردریاچهوکمپیکهقرارکندیموحرکتکندیمای

.رودیماستدرآنجابابادکهواکنند

 کاراکترهایمختلفیرا ما اینقسمتفیلم بامینیبیماز

چندصحنهیهاداستان از بهغیر خودشانو مختلفدرباره

ایازترسدرفیلمنیست.کوتاهدیگرنشانه

یاکندیمایرابرایماتعریفدوربینباکاراکتریکهقصه

انجام وبهنفرکندیمحرکتشودیمهمراهدهدیمکاریرا

اینبهبعداز.ابدییموایناتفاقتاپایانادامهرسدیمبعدی

باکاراکترحرکتنیدوربروبروهستیم.هاتیروامامدامبااین

قبالًکهمینیبیمایراماصحنهرسدیمعدیببهنفرکندیم

ایمتفاوت.امابازاویهمیادهیدهم

مینیبیمماکاراکترهایمختلفیرا
 دربارهیهاداستانبا مختلف

صحنه چند از غیر به و خودشان
نشانه دیگر درکوتاه ترس از ای

 فیلمنیست.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%81%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA_%DA%86%D8%B1%D8%AE%E2%80%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87
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فاصله انتظارما البتهانتظاریکهبهدلیلردیگیمفیلماز

همقبلازشروعوچوندریافتاطالعاتیازفیلمنابجانیست،

کهایانتظارمیشویمهمابتدایفیلمماازموضوعاتیباخبر

بوجود غیرازچندصحنهکوتاهکهکارگرانبه.دیآیمدرما

ونشانههاوهاالوگیدرستوراندرآنحضوردارندوبهدلیل

 چیزییهاصحنههمچنین هیچ است جنگل در که دیگری

مرتبطباشروعفیلموجودندارد.

وفرمیعنیدهندیمراشکلآثارتمامیکهفاکتوریدواز 

سکانس.شودتوجهفرمبهبیشترکهاستالزمدیشامحتوا،

واتفاقاتهاصحنه،هاتیشخصکردندنبالبودنفیلم،پالن

یکسانوزمانمحدودوتکرارشدناتفاقاتازمکانتکراری،

 .دهندیمزوایایمختلفهمهگواهماندندریکمحدودهرا

دلیلنوعساختارماندن به نیز ما افتادنیکهخود بهدام و

واتفاقاتتکرارگذردیمکهفیلمطورنیهم.میشویمدچاران

.شودمی مانند افتادن دام به متوجه فیلمیهاتیشخصما

میمیشویم دریو آنچه به نسبت متفاوت نگاهی باید ابیم

باشیم. داشته بودیم منتظرش دادنکارگردانابتدا قرار با

کاراکترها قربانیشدن از را ما خیال ابتدایفیلم در جراید

کنیموتوجههاآنیهاداستانبهخواهدیموکندیمراحت

دامافتادندربهببینیم.هاآنیاخودمانراهمدچارموقعیت

البته)مکانیمعلومبااتفاقاتیکسانودرنهایتقربانیشدن.

بودند هستند جوان اغلب که فیلم کاراکترهای به توجه با

ایرانی جوان زندگی مشخصه را وضعیت این که منتقدانی

دانستند.(

کلساختاریفیلمیمهندسیشدهماهیوگربهازلحاظش

وقابلتوجهیاستیعنیفرمکارمشخصوتاثیرگذاراست

درپرداختبهقصههمهمین اینکهآیا نهبااما طوراستیا

نیست. بینندگاناینطور نظر به ازیانتظارتوجه بیننده که

 برآورده دارد دلهرهترسدینمنندهیب.شودینمفیلم دچار و

ببیندشودینم و بشنود بود قرار که داستانی از خبری و

گونهکهفیلمازلحاظساختارموردتحسینهمان.شودینم

 ناموفق)ردیگیمقرار کپی آنرا که کسانی از غیر به البته

وانتقادهاییشودینملحاظقصهپردازیاینگونه(ازدانستند

ادیباآندیگریکهدرفیلمرابطهزینکتهبرآنوارداست.

نداردواحتماآلآنهمبهخاطرحفظفرماستحضورگروه

موسیقیدرپایانفیلماست.

ابلقدرآخربایدگفتکهفیلمازلحاظساختارمتفاوتو

توجهاستولیپسازپایانفیلماینساختاروفرماستکه

■ .تاقصهماندیمدرذهن
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 «درخت زندگی»یادداشتی بر فیلم   
«حامدمختاری»؛«ترنسمالیک»کارگردان



زندگی درام درخت ژانر با آمریکایی است فیلمی

درآمریکااکرانشد.11۳۳می11کهدرتاریخ ایحماسه و

فیلم این مالیک کارگردان آن ترنس اصلی بازیگران برد و

.باشندمیجسیکاچستین ،شانپن ،پیت



 ارکان زندگی

فی شیوه به زندگی درخت شاعرانگیکامالًلم با و درام

به دارد. زندگی ارکان تمامی دادن نشان در سعی خاصی

خانواده جزئیازوسیله و نماد خود ایکه

زندگیاستنگاهیبهگذشته،حالوآینده

زن)کندمیبشریت نماد(جسیکاچستین.

پیت( )برد مرد و بخشایش یا عالی خود

طول در ذاتیکه خود فطرتو نمادیاز

داستانفیلمماشاهدبرخوردایندومسئله

یک ازبا نمادی که کودکان و هستیم دیگر

هستندکهدرکنارایندوتفکرهاییانسان

 کنندمیزندگی از یکی آینده در کنند.هاآنتا انتخاب را

افولانسانیت)صحنهایطبیعت،تولدانسانورشدونموآن،

مرگهابچهکه شاهدبازداشتشدنچندخالفکارهستند(،

آننوجواندراستخر(پیریوازآنیبشر)صحنهغرقشدن

 ... غیره و افتادگی بنمایهیهایاشارهکار به و رویدادهایها

بشریاست.زندگی



 طبیعت

نگاهترانسمالیکبهطبیعتوتقابلآنبازندگیانسان

بی را اینشیوه و است. توانمینظیر دیگر آنهایفیلمدر

شگفتی(بهخوبیمشاهدهیا)بهسوی)خطباریکقرمز(مثل

 طبیعتیاهاییصحنهکرد. دل در سربازان جنگیدن از

عشقبازییک یا چمنزارها و بیندرختان در بازیکودکان

انگیزوتاریخیازطبیعتفتگشهایمکانزوججواندرمیان

کهبهنوعیبهآمیختگیدوعنصربزرگیعنیانسانودیگری

کراناشارهنهایتوبیسعتیبیبهشباهتآناندروطبیعتو

دارد.درفیلمدرختزندگیکودکانکهبهنوعیخودغریزی

ارگانزیممنظمیازطبیعتپیروی لذاتو فقطاز هستندو

درواقعخودطبیعتهستند.مقایسهدورانکودکیکنندمی





برادر مرگ و پن( )شان اصلی شخصیت برزگسالی و

انسانترشکوچک به ترانسمالیک منتقدانه نگاه واقع در

توده در که است مدرن از هابتنای وهاترس،هاآهنو

بهمعنایمرگترکوچکفرورفتهومرگبرادرهاسرگردانی

انساندرگذشتهاست.هایشادیوهاآزادی



 سازندگان جهان:

فیلمبهدوسازندهجهاناشارهدارد:

 (شخصیتاصلی)شانپن -۳

 داستانوروندآفرینشطبیعت -1

ازگردششخصیتهایصحنهدرابتدا

 میان در خودهاییسازهاصلی که است

روحی مانند او ... ساخته و کرده طراحی

میان در مبهم خاطراتی با سرگردان

خودشپرسهمیزندوبهپوچیهایآفریده

اینروندیازتکاملاستکه رسیدهاست.

آفرینشبراساسهایصحنهدرنهایتبهاورسیده...امابعد

هانظریه علمیهایپژوهشو شودمیشروع از تاکه ابتدا

 تصویر به صحنهکشدمیانتهایآنرا ابتدا گروهیاز. ایاز

توده بصورت که پرندگان میان در ابر پروازهاساختمانای

(درمیانعظمتیازجسیکاچستینوقدمزدنزن)کنندمی

کهشروعخوبیبرایبهتصویرکشیدنبزرگیدرختانبلند

 طبیعت حصر و حد داستانبی است. آفرینش روند و

فوق اپرای موسیقی با العادهآفرینیش طی ماشودمیای و

کهبعنوانطراحیشکستخوردهبینیممیشخصیتاصلیرا

نگاهترانسمالیکبهطبیعتو

ا زندگی با آن بیتقابل نظیرنسان

 را شیوه این و درتوانمیاست.

)خطباریکآنمثلهایفیلمدیگر

یا)بهسویشگفتی(بهخوبیقرمز(

 کرد.مشاهده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%B3_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D9%BE%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D9%BE%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D9%BE%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D8%A7_%DA%86%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D8%A7_%DA%86%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D8%A7_%DA%86%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86
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ناچیزبهنظر نکتهرسدمیدرمیاناینعضمتسرگردانو .

مادر رحم آفرینشبا روند مقایسه است توجه قابل که ای

عصبی ساختاریسلولیو آمده طبقتحقیقاتبعمل است.

انسانشباهتعجیبیبهکهشکشانداردوگوییانسانخود

شباهتباعالمیبزرگاستزیراساختارکرموزونیاوهمبی

وغیره....نیست.گرگخاکستری،درختبلوطونوعیقارچ

گیریدرهمینخصوصفیلمبخوبیتالشکردهتاروندشکل

جنیندررحممادرراباروندآفرینشیکسانجلوهدهدواین

شمارآورد.هفیلمبهایصحنهازبهترینوزیباترینتوانمیرا

هبعنواننمادمرورخاطراتشخصیتاصلی)شانپین(ک

ظاهرشدهدرواقعمروریبرداستانآفرینشیهاانسانهمه

 شروع کودکی از که است تکاملشودمیعظیم حد به و

.رسدمیخودش



 روند تکاملی شخصیت اصلی

هاشخصیت نامیندارند اینفیلم جهانشمولهاآندر

 بشمار زندگی ارکان از نمادی کدام هر .آیندمیهستند

اینفیلمقلمدادشدهکههاصلیبشخصیت عنوانانسانیدر

طی انتها تا ابتدا تکاملاز طولاینکندمیروندیاز در و

 طیهایتجربهمسیر کنارکندمیزیادیرا در کودکیشرا

مادرشکهنماد)خودعالیوبخشایش(استودورهنوجوانی

)خودکامگی نماد که پدرش با (را یگذراندمیاست عنی.

اجزایتوانمی و آمال تمامی کردن جذب حال در گفت

برایلمسکردناجزایزندگیو ما دروازه او زندگیاست.

اوهایتجربه است. هستی جهان در انسان انگیز شگفت

،شاهدبیماریوافولترسدمی،کندمی،بازیکندمیحسادت

 را خود نوع مرگهم است، بیندمیانسانیت آزار ،ددهمی،

وغیره...کندمی،دزدیشودمیپشیمان



 روز رستاخیز

زندگی و طبیعت جریان نمایشآفرینشجهان، از بعد

.زمانیکهشخصیترسیممیانساندرآن،حاالبهپایانجهان

 عبور آن دروازه از پن( )شان تمامیکندمیاصلی او .

کتوهایتجربه حاالهدفمندبا و طیکرده بدرا خوبو

 پیدا حضور رستاخیز روز در آمریکایی سیرکندمیشلوار .

تکاملیشخصیتاصلیدرواقعاورابهمنجیمدنظرکمپانی

سرگرداننیست استاو اشخانوادهحامیفیلمتبدیلکرده

هستندرادورهمهاانسانکهدرواقعگروهیجهانشمولاز

.گرداندمیبازهاآنرابهاشگمشدهوبرادرکندمیجمع

گفتفیلمدرختزندگیبهخوبیشاخهوتوانمیدرکل

تنومندهایبرگ درخت است.این نمایشداده کهنسال و

ترانسمالیکاستادزیرارویکربینهایتفلسفیتعجبیندارد.

هیچ او است فرد به منحصر کارگردانی و درفلسفه وقت

هارسانه ظاهر باید که یگانگی.شودنمیآنطور در او تاکید

انتقادیاستبهکارهایبشرکهباعث طبیعتنگاه انسانبا

و دارد تعلق او به که طبیعتی گردیده، طبیعت بانابودی

■ .کندمیقوانینآنزندگی
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 «لحظه»کاری از گروه تئاتر  «سرشامآوازهای »نگاهی کوتاه بر نمایش   
«غالمرضاآذرهوشنگ»



 کارگردان: و مهدوی"نویسنده "کاوه خانواده، یبازیگران:

علیدهه پنجاه: )اصغر(،ی کرمانی جعفر )اکبر(، مهران رضا

شیماملکیان)عذرا(

دهه شصت: قلیچی نصرالهیفرامرز سینا )بردین(، خانی

)شوران(

)مهسا(،دهه رضوی رستا )پارسا(، ناجی احسان نود: ی

پیکموتوری(پور)مهدیحاجت

 "امیرحسینشفیعی"مجریطرح: ، کاوه"طراحانصحنه:

علی مهرانمهدوی، "رضا ، گریم: فارغ"طراح ،"سعید

 انوری"آهنگساز: "علی بروش، و پوستر طراح حمید"ور:

"شیرزاده ، کارگردان: حاجت"دستیاران فریدمهدی پور،

"پیمانسفرزاده"مدیرصحنه:،"جاللی

بروشوری هستیم. نمایشروبرو بروشور با چیز هر از قبل

گروه بضاعت از نشان که مختصر و ساده

شایدهممی ایداشتهداردو خواهداشاره

بی و مینیمالیستی نگرش به تکلفیباشد

صفحه روی طرح اما چهگروه. اگر اول ی

اشارهبهغذاداردونوعیارتباطبامحتوای

هاییبهرهبردهاستکهنمایش،اماازالمان

خانوادههیچرابطه نانایبا انتخابنوع ندارد. دهه هایسه

آن) سوختگی و زدگی کپک و باتست( غرابتی نه ها

خانواده دهه 21های نه91و و دارد ومثالًبا اشرافیت ،

.بههرحالاینطرحبهنظرم۴1دههیخانوادهبودنسهینوک

بکلیبیگانهاستبامضموننمایشوجزارتباطشبامسئله

گره انگار که غذا و است نمایش اصلییمسئلهگاه

برههشخصیت کدام به اینکه از صرفنظر یهاینمایش،

 و دایطبقهزمانی تعلق معرفیاجتماعی به کمکی رند،

محتوینمایشندارد.

 روبرو صحنهمیشویمبعد طراحی دمبا و ساده بسیار ی

ایدرازبرکفصحنهگستراندهشدهدستینمایش،کهسفره

قابلمه ایناستو از اینهمه کاربرد درشتیکه و هایریز

دست،تاپایاننمایشبرمنمعلومنشد.

خانواده آن زندگی نه املتی مدام کارشان که کارگری

یجنگکهغذایشانکنسرواستخوریاست،نهدورزمنده

نودیکهبیشترسفارشغذایدههیخانوادهوکمپوتونه





وازهمهبیمی ترطراحیقفسمصرفدهندتاپختوپز.

 بودونبودایناصالًتوریکهپیکموتوریدرآنقراردارد.

صح در طراحی پایبخش دراماتیکی اهمیت کدام بر نه

کنم،می آنارتباطبرقرار فشارد؟حداقلمنکهنتوانستمبا

نویسنده آنکهکارگردانو بگویدمگر مهدوی( یآن)کاوه

استاینطراحیبهبیننده بوده قرار معناییرا بار کهکدام

منتقلکندتامامتوجهمطلببشویم.

درازویسفرهکیسره،برحضورتمامینمایندگانسهده

 خود چه اگر پیامیتوانستیمخالی، انتقال بر تاثیریمهم

خاصدرایناثردراماتیکبگذارد،اماباتوجهبهبافتنمایش

ازدست را کاربردخود ابعاددراماتیکیآن، شایددهدیمو .

و دخالت و سفره این دادن جلوه ضروری احتمال تنها

 امور در دهه سه این افراد فنگریکدیمشارکت بر تاکید ،

کهبهنظرم فاصلهگذاریبرشتیبودهباشد،

دراینبارهنیزچندانموفقنبودهاست.

آوازه )خوانینمایشبا مهران(اکبر علیرضا

می ترانهشروع نوع شنیدن با وشود. ها

عالقه مورد آوازهای که او، نظرقطعاًی از

در باشد، معرفشخصیتاو باید دراماتیکی

می شخصیتلمپنیکارگریروبرو شویمکهنهایتتعجببا

جایحرفزدنمرتب واژگانخاصیبه با دستبزندارد،

می میفحاشی خودزنی گاه و دزدیکند مرغداری از کند،

کندیم خالیق به فاسد مرغ تخم فروشدیم، فاقداصوالًو

اتهامبرادرشاستاتیاخالق مورد یکانسانشریفاستو

 بههنگامدستگیریپدر از)که چونعذرا بهدلیلسیاسی،

(درصحنهحاضرنبودهوبهنوعیزندیمیاوحرفشکنجه

دستبهفرارزدهاستواوهمبههمیندلیلحاضرنیستاز

 در فرد همین بگیرد. کمک متحولیدورهبرادرش جنگ

شودیم این. بسیاردربیناقشارالبتهما دگرگونیآرمانیرا

بوده دورانجنگشاهد در اینپاییندستیجامعه از و ایم

توانآنرانادرستتلقیکرد.نظرنمی

 بین 21یدههیخانوادهدر شخصیتعذرا هم بازی)، با

بازیدقیقو هم استو خوبپرداختشده خانمملکیان(

اش،کهبیشترملتمسانهآنلحنگفتاریزیرپوستیایشانبا

زنآنهمدر توجهبهجایگاه )با گلودارد بغضدر استو

یجلوهتوانستهاستطبقاتفرودستجامعهودرآندهه(،

حضورتمامینمایندگانسهدهه،
درازوخالی،اگریسفرهکیسربر

 خود مهمتوانستیمچه تاثیری
ایناثر انتقالپیامیخاصدر بر

 .دراماتیکبگذارد
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زیباییبهایننمایشبدهد.امامتاسفانهنهشخصیتاکبرجا

افتادهاستونهشخصیتاصغر.

بازیگراندههشصت بازیقلیچخا)اما نصرالهی( هاینیو

 ارائه قلیچدهندیمدرخشانی آقای زیادو مهارت با خانی

احساساتو و پسشخصیتمتناقضخود استاز توانسته

هاعواطفگوناگونومتغیردرلحظاتخودبربیاید.شخصیت

اند،هرچندبخشروایتآندچارترشدههمتاحدودیپخته

رزمندههستندوپسازکشتنایجدیاست.ایندونقیصه

اندوازآنوحشتدشمن؟!!(درمحلیمخفیشده)چندنفر

این در ابهاماتموجود گیرند. قرار شناسایی مورد که دارند

باره:

۳-  ازبینبردهواقعاًآیا قاتالنیهستندایانددشمنرا

رسانده قتل به را عادی افرادی قرارکه تعقیب تحت و اند

هایدوطرفدرموردکشتندونفروسهمدیالوگاند.)گرفته

ایندودرکشتنآنافرادوواکنشهراسناکو هرکداماز

اشاننسبتبههرحرکتوصداییدراطرافخود،محتاطانه

 نشانگرچیست؟(

1-  در هستند؟ سرزمین کدام در دو دررانیااین ،

نیمبایدحدسبزها؟یتحتاشغالعراقیعراق،یادرمنطقه

سومیدرستباشد.چوناگردرجبههبودهباشدچرااحتماالً

مخفیکرده را خود چرا و مخفیشدهدراند؟ اند؟یکخانه

 البتهاگرخانهایبودهباشد.

چرابایدازشناختهشدنبترسندوتالشکنندکه -۱

بسوزانند؟کسانیکهدرتعقیبآنلباس هاهستندهایشانرا

هارابازیرپیراهنیوشلواروکفشنظامیآنها؟(اگرعراقی)

نمی موضوع متوجه اینببینند، که چکارهشوند اصالًها اند؟

هادررویهادرکجاهستند؟درسنگرزیرزمینیوعراقیآن

گاهیکهممکناستها؟یادرمخفیزمینودرجستجویآن

پردازینه؟(بهسراغشانبیایند.صحها)هرلحظهلوبرودوآن

پرسش این پاسخ یافتن به کمکی بخش این هاضعیف

 کند.نمی

گونهاستکهشخصیتلمپنکیشورانهمدارای -۹

 است. شده استیآدمظاهراًکارشبهمیدانجنگکشیده

 نترس سر با )جسور رفتن لو وحشت از خواهدیماما

البتهلباس که بشوند، شناخته مبادا تا شود هایشانسوزانده

اماشودیم دوراندیشی. و گذاشت هم احتیاط را اسمش

دهدیاحداقلباادعاهایشدرشخصیتشکهاینرانشاننمی

رزمنده، نترسو و جسور فرد این حال این با است( تضاد

اشپرکردنشکمشاست،تاجایییذهنیدغدغهنیترمهم

غذاییرا استمواد باعثشده که دوراندیشیبردینرا که

.بعد،دهدیم،موردحملهقرارکندبرایروزهایآیندهذخیره

بی فرد همین نمایش، شعاری بندی پایان در دلیلناگهان

ینمادینآنرادرنظرنگیریم،جنبهمثالً)البتهاگربخواهیم

کهبیشتر)یناجوریاست(آبکمپوتآلبالوراچراکهوصله

بهذهنمتصورکند(درشبیهربرقیقیاستتانمادخونرا

می نمایشتوزیع بازیکران تکتک آنظروف تا درکند ها

یپایانینمایش،باریختنآنبهروییحماسیشدهصحنه

تفاوت از حتی)هایفردیزمیننشانبدهندکهصرفنظر

؟!(حاضرنیستندبه۴1یهایثروتمندوحسابگردههنوکیسه

یکق زمینکههیچ، ازآبکمپوتآلبالوراقولشوان، طره

صحنه بدهند. دستدشمن به بههم آن شعارزدگی که ای

زند.البتهقابلدرکاستکهچونموضوعشدتتویذوقمی

 بندیشدهباشد.تئاتردفاعمقدساست،اینگونهپایان

عاطفی -2 و رفتاری تناقضات با بردین اششخصیت

شودکهمرتبخندهبرلبایمیباعثایجادلحظاتطنزگونه

می وتماشاگران جذاب شخصیت بسیار نظر این از و آورد.

اوکهآدمیترسو،دلدوست رحموتاحدودیداشتنیاست.

لطیفاستودلشمرتببرایزرشکپلوبامرغخواهرانش

ازپرخاششتنگمی وکتکودو هایشواندچاروحشتها

میمی فرو خود دفاعی الک در و معلومشود ناگهان رود،

شودکهبرخالفدستورشوان)کهبیشترناشیاززورگوییمی
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هایگری(لباسوقلدریشواناستتاتصورارشدیتنظامی

نمادرزمندگی(خودشانرانسوزاندهاستو)ینظامیوچفیه

کندتحتهیچشرایطیهمحاضرنیستکهبهاینالممیاع

 عملدستبزند.

پردازیبههرصورت،صرفنظرازاینابهاماتدرشخصیت

یمندیالوگ به فضاسازی، بازیو و جاندار هایهایقویو

باردراماتیکینمایشنیتریاصلخوببازیگرانآن،اینبخش

رابرعهدهدارد.

شخصیت باسمه۴1یدهههایاما فردیتخود در ایهم

موفق. نا دهه این مردم از نمادی عنوان به هم و هستند

فردیاز)افتدشخصیتپیکموتوریهمبههیچوجهجانمی

ویدهه بهبیستسالگیرسیده تازه دههنود هفتادکهدر

فرزندیچهارسالهدارد!!!البتهاگراشتباهنکردهباشمدرسن

و نمیکودک( معلوم وجودی"اصالًشود دراهمیت اش

دیالوگبراینشاندادن چند پیشبرد فقطدر آیا چیست؟

نمی مگر دیالوگشخصیتپارسا؟ چند با را همینوجه شد

بیناووهمسرشوفقطباافکت،صدایزنگوصدایپیک

؟داستانآنمردنیکوکاریافتیدستموتوریبههمینهدف

 سفارشغکیکههرروز چهکمکیبهدادیمذایثابترا ،

پیشرفتداستانداشتهاست؟فقطبرایاینکهپیکموتوری

بهبهانه کهبردهبیایدو غذایاشتباهیرا یمرگاینمرد،

پولیبابتآن بدوناینکه پارسا به برگرداند استبرایاو

مطالبهکند؟

شخصیتپرداز و ضعفداستانی نمایشاز حال هر یدر

یکفضایجادیاهادرمجموعدر.امادیالوگبردیمبسیاررنج

.سیناافتندیموبهخوبیجاباشندیمتراژیکموفق-کمیک

یشخصیتنصرالهی)شوران(بهخوبیتوانستهاستازعهده

لهجه و خود کرمانشاهیزمخت نمیاشی کهبرآید. دانم

رادایاینلهجه.کرمانشاهیاستیاقدرتمنددواقعاًایشان

موسیقیاگرچهدلنشیناست،کمکچندانیبهپیشبردبار

نورپردازیهمدردراماتیکینمایشنمی صحنهآراییو کند.

 چه اگر سادگی این اما است. سادگی بهتوانستیمکمال

کاربردشبیشترنوبه این در کارآ، و بخشباشد اثر یخود

حکایتازضعفصحنهپردازیونورداردتاقوتآن.

 سوابقدستنیایتمامبا امکاناتو از اطالع با و احوال

 نمایش، این توانیماندرکاران آن قابلینمرهبه و مثبت

بردموبهقبولیداد.منعلیرغمنظراتفوقازدیدنآنلذت

یهمه نباشید خسته آن اندرکاران اضافهمیگویمدست و

■ ،دستمریزاد!کنمیم
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 «آزمایی بلیط بخت»داستان  
«پورمحدثهمحمدعلی»مترجم؛«آنتوانچخوف»سندهینو



 مردیاز کههمراهیطبقهایواندمیتریچ، متوسطجامعه،

،گذراندمیتازندگی۳111خودبادرآمدیسالیانهیخانواده

مبل روی صرفشام از بعد بود. راضی بسیار خود وضع از

کرد.روزنامهنشستوشروعبهخواندن

یادم"بهاوگفت:کردمیهمسرش،درحالیکهمیزراپاک

اونجاهاکشیقرعهرفتامروزروزنامهرونگاهکنم،ببینلیست

 ".هستیانه

 "ایواندمیتریچگفت: بلیطتو ولیمگه هست، باطلاره

 ".نشده؟

 ".نه،منبلیطسهشنبهروگرفتم"

"ایه؟چهشماره"

"19یشماره،۴،۹۴۴ردیف"

"19و۴،۹۴۴خیلیخب...بذاببینم..."

 شانسدر به کشیقرعهایواندمیتریچ

دوست قاعدتاً و نداشت اعتقادی هیچ

 لیست به برندگانهایشمارهنداشت

آنجاییکهکاردیگریبرایانجامنگاهیبیاندازد،امااکنون،از

دادننداشتوروزنامهجلویچشمانشبود،انگشتشراکنار

 کمالهاشمارهستون در بالفاصله، و برد پایین سمت به

برود،چشمشترپایینناباوری،بدوناینکهازخطدومازباال

 ۴،۹۴۴یشمارهبه باورش وشدنمیافتاد. عجله با بدون،

بلیطبیاندازد،روزنامهرارویپاهایشیشمارهیبهاینکهنگاه

ریخته رویش یخی آب پارچ کسی انگار درست و انداخت

کرد؛ احساس دلش ته خوشایندی خنکی احساس باشد،

سوزشیخفیف،هولناکومطبوع!

"اینجاست!۴،۹۴۴یشمارهماشا،"باصداییتوخالیگفت:

نگاهکردوفهمیدوهراساناوزدهبهتیچهرههمسرشبه

کندنمیشوخی درحالیکهرنگاز رومیزیاشچهره. پرید،

"؟۴،۹۴۴"تاخوردهرارویمیزانداختوپرسید:

"اینجازده!اره،اره...واقعاً"

"بلیطچی؟یشماره"

بلیطهمهست!ولیبمون...!میگم،نه!یشمارهوای،اره!"

 هرحال، هرحال،یشمارهبه به اینجاست! ما ردیف

"...فهمیمی

،لبخندکردمیایواندمیتریچ،درحالیکهبههمسرشنگاه

زد،مثلکودکیکهشیئیبراقبهاودادهایمعنیبیپهنو





برایاوهمبههماناندازه همسرشهملبخندزد؛ باشند.

ردیفراذکرکردوسعینکردیشمارهخوشایندبودکهتنها

آزاردادنوسردواندنکسیکهیشماره بداند. را بلیطبرنده

بهشانسامیددارد،خیلیشیرینوهیجانانگیزاست!

 گفت: طوالنی مکثی از بعد دمیتریچ ردیف"ایوان این

احتماله فقطیه اینکه با باشیم. برده ما پسممکنه ماست،

ولیممکنه!

"خب،حاالببین"

ناامیدبشیم." حاالیهعالمهوقتداریمتا یکمصبرکن.

جایزه باالست. از دوم خط تو شماره

قدرته،12111 نیس، پول این تاس.

یهدقیقهدیگهلیستو بینممیریاسته!

!ها؟منمیگمچیمیشه19وبفرما...

"بردهباشیم؟واقعاًاگه

همخیرهشوهروزن سکوتبه در

شده و احتمالخندیدندیمبودند .

توانستندمیهاآنراگیجکردهبود.هاآنبرندهشدنحسابی

 که رویاپردازینکنند یا برایچه12111حرفنزنند را تا

بروند.خواستندمیبخرند،کجاخواستندمی،چهخواستندمی

هاآن فکر ۴،۹۴۴یشمارهفقطبه تایی12111یجایزهو

،درحالیکردندمیتصورهایشانخیالبودندوخودشانرادر

بهشادیآنلحظهفکرکنندکهخیلیسادهوتوانستندمیکه

مقدوربود.

ایواندمیتریچ،روزنامهبهدست،چندینبارازاینگوشهبه

آنگوشهراهرفت،ووقتیکهکمیبهحالخودشآمدشروع

کردبهخیالبافیکردن.

 زندگیمونع"گفت: یهتغییروتحولشهمیوضاگهببریم، ،

اساسی!بلیطواسهتوئه،ولیاگهمالمنبودبایداولازهمه

گذاریهزار12 ملکدرستوحسابیسرمایه روییه تاشو

 هزار۳1کنم. ضروری، مخارج و خرج صرف یاثاثیهتاشم

 و وگذارگشتجدید هابدهکاری... اینجورکنممیصافرو و

 سودشوهزار۹1چیزا... بانکو تو میذارم هم رو دیگه تای

."گیرممی

 که نشستمیهمسرشدرحالی دامنشهاشودست، روی

."اره،ملکفکرخوبیه"انداختوگفت:

زده و  ی بهت همسرش به چهره
هراسان او نگاه کرد و فهمید شوخی 

اش  کند. درحالی که رنگ از چهره نمی
پرید، رومیزی تاخورده را روی میز 

 " ؟4،944 "انداخت و پرسید:
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" بههایایالتجاییدر دیگه همه، اولاز اوریول... توالیا

 نداریم، نیازی تابستونی همیشهعالوهبهویالی درآمدمون ،

."تامینه

زتصاویربهذهنشهجومآوردند؛انبوهیا

 و دلپذیرتر دیگری از درشاعرانهیکی تر.

مشرب،هاآنیهمه خوش را خودش ،

متین،سالمتوخونگرمدید.احساسگرما

از بعد اینجا، گرفت! را وجودش داغی و

صرفسوپتابستانه،بهسردییخ،بهپشت

 درهایشنروی یا رود یک نزدیک داغ

هواباغیزیریکد رختلیمودرازکشید...

 خیز سینه کنارش کوچولوش پسر و دختر ،رنمیگرمه...

هاشن تویکننمیرو اونگیرنمیدوزککفشهاعلفیا .

زنهمیچرتنرمی هیچیفکر به حسکنهنمیو سراسر و

سرکاربره.یابعدفرداپسکهنیازندارهامروزیافردایاکنهمی

دراز از اینکه از خسته جنگلشهمیکشیدن یا علفزار به ،

رهمی یا بچینه، ماهیگیریهاییروستاییقارچ تور با که

،حولهکنهمی.وقتیخورشیدغروبکنهمیروتماشاکننمی

هاشلباس.اونجا،رهمینحمومتکوبهرخدارهبرمیوصابون

 آسودگی با و درمیاره لذت با بایسینهرو رو لختش

مالونهمیهاشدست آب داخل کناررهمیو آب، توی .

هایدایره تندتند کوچولوها ماهی مات، وطرفاینصابونی

پلکنمیطرفاون تکونهایعلفو سرشونو دریایی سبز

میدن.بعدازحموم،چایبارولتشیروخامه...هنگامعصر،

.هاهمسایهیاشرابخوریبازنیقدم

بله"،گفت:کردمیرویاپردازیهمسرش،درحالیکهاوهم

معلومبودکهمحواشچهرهواز،"خوبمیشهیهملکبخریم

خیاالتششدهبود.

اون با کرد تصور رو پاییز خودش برای دمیتریچ ایوان

باروناش،بااونغروبایخنکش.وتابستونسنتمارتین.توی

 قدم بیشتر رود کنار یا داخلباغ زنهمیاونفصل، کامالًتا

وقارچشورکشهمیخنکبشه،وبعد،یهلیوانبزرگودکاسر

یاخیارترشمی ودوبارهیهلیواندیگهشراب... هابچهخوره،

دواندوانازباغچهمیانطرفش،درحالیکههویجوتربچه

خودشروقدتمامبهدستدارن،بویخاکتازهمیاد...وبعد،

می مبل فراغروی با و ندازه یه صفحات خاطر یمجلهت

 ورق رو زنهمیمعروف باهاش صورتشرو یا وپوشونهمی،

تاکنهمیوخودشروولکنهمیروبازاشجلیقههایدکمه

خوابشببره.

ابریو .شهمیتیرهبعدازتابستونسنتمارتین،آبوهوا

بارون روز شبو بارهمیاونجا ناله درختایبرهنه ،کننمی،

سردو اسخفههوا هاسگ! ،همهخیسوهاپرندهوهااسب،

تونهنمیبرایقدمزدننیس؛یکیچندروزجاهیچ.انافسرده

سرتاسرخونهراه یکیمجبوره و بیرونبره،

مهآلودنگاهکنه.یپنجرهبرهوباناامیدیبه

!اسکنندهافسرده

همسرش به و کرد مکث دمیتریچ ایوان

نداخت.نگاهیا

"ماشا!دونیمیمنبایدبرمخارج،"گفت:

 فکرکردن به کرد شروع اینکهیدربارهو

آخرایپاییزروبرهخارج،یهجاتوجنوبشهمیچقدرخوب

فرانسه...ایتالیا...هند!

یشمارهبایدبرمخارج،ولیحتماًمنهم"همسرشگفت:

"بلیطروببین!

"صبرکن،صبرکن!..."

اگه براشاتفاقافتاد: فرورفت. فکر به و زد اتاققدم دور

 لذترفتمیواقعاًهمسرش سفرکردن تنهایی چی؟ خارج

 توی کردن سفر همینطور ایجامعهبخشه؛ هایزنکه

،نهمثهاوناییکهکننمیتوحالزندگیسرسبکوخیالبی

 فقط سفر آخر تا اول هابچهیدربارهاز هاشونحسرتو

وسرهرپولخردبهترسولرزکننمیووراجیکننفکرمی

یهافتنمی با کرد تصور تویقطار زنشرو دمیتریچ ایوان .

کردمیاونسرهرچیزیآهونالهعالمهبستهوسبدوکیف!

اینکهشدمیوازاینشاکی کهقطارسرشرودردآوردهیا

توی مداممجبوربوددنبالهاایستگاهکلیپولخرجکرده...

همسرش، درحالی که او هم 

بله "کرد، گفت:  رویاپردازی می

 ،"خوب میشه یه ملک بخریم

اش معلوم بود که  و از چهره

 محو خیاالتش شده بود.
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چونبراشخوردنمیآبجوشونونوکرهبدوئه...شامهم

.شدمیگرونتموم

سر"رکرد:،باخودشفککردمیدرحالیکهزنشراورانداز

،بلیطقرعهکشیمالاونهنهکنهمیهرپولخرد،سرمغرغر

داره؟اونجاایفایدهمن!ازطرفدیگه،خارجرفتنبراشچه

ذارهنمیوکنهمیاونخودشروتوهتلحبس؟خوادمیچی

"میدونم!.منازجلویچشاشجمبخورم..

بهاینحقیقتفکرکردکهاشزندگیوبرایاولینباردر

 غذا بوی مدام و بود، شده بدقیافه و ،دادمیهمسرشپیر

و بود سالمت و شاداب جوان، هنوز خودش که درحالی

دوبارهازدواجکند.توانستمی

البتههمشمزخرفه!ولی...چرااونباید"باخودشفکرکرد:

..من؟بااینحالاونمیره.خورهمیبرهخارج؟بهچهدردش

تونمتصورکنم...توواقعیتهمهجاواسهاونیهجوره،چهمی

نپلسباشهیاکلین.اونفقطبهراهمنه.منبایدمحتاجاون

می یکمثهتونمتصورکنمچطورباشم. کههمینزنعادی،

...ازمنقایمشکنهمیزنجیرشوقفلپولبهدستشبرسه

وسرهرپولکنهمیمراقبت...اونازفکوفامیالشکنهمی

"خردپدرمنودرمیاره!

 اونبرادریهمهایواندمیتریچبهفامیالیزنشفکرکرد.

خواهراوفکوفامیلبدبختبیچارشبهمحضاینکهبشنون

 شده ریزنمیبرنده شروع گداها مثه و بهکننمیسرش

ریاکارانشونونالهآه چیلیو لبخندایچربو با بهکردنو

افتنمیالبهکردن بهشونهایآدم. اگه بدبختنفرتانگیز!

 حریص بیشتر بدی، کنی،شنمیچیزی ردشون هم اگه ؛

 تهمت و میدن ووزننمیفحش بدبختی آرزوی برات

بیچارگیمیکنن.

قیافه و خودش فامیالی دمیتریچ یادایوان به رو هاشون

ولیاکنونبهدکرمیبهشوننگاهغرضبیآورد،قبالًهمیشه

نظرشمنفوروزنندهاومدند.

"رذلی!هایآدمچه"فکرکرد:

آمد.یقیافه منزجرکننده و نظرشنفرتبار به زنشهم

اندیشید.جویانهکینهموجزدواشسینهخشمدر

سرش" پول از هیچی اگهشهنمیاون هس. خسیسم و

 من به شه زنجیر۳11برنده و قفل رو بقیه و میده تا

."بندهمی

واکنونبههمسرشنگاهکرد،امانهبالبخندبلکهباتنفر!

هم او کرد. ورانداز را او تنفر و خشم با هم همسرش

هاخیالبافی کههاینقشهو فهمید خوب داشت؛ را خودش

چهکسیاولازدانستمیدند.شوهرشچهبوهایبافیخیال

رابقاپد.هایشپولکندمیهمهسعی

هایشچشم ادا خیلیخوبهآدمبا"کهکردمیاینحسرا

 "کنه!نه،جراتنداری!پردازیخیالپولبقیه

 در خشم دوباره فهمید؛ را نگاهش بهاشسینهشوهرش

نگاه لج سر از بدهد، آزار زنشرا اینکه برای و جوشآمد

چهارمروزنامهانداختوفاتحانهخواند:یصفحهسریعیروی

"!19!نه۹9یشماره۴،۹۴۴ردیف"

بهنظرشانآمدفوراًتنفروامیدهردوبهیکبارهمحوشدندو

 سقفهایشاناتاقکه کوچکو یاتاریکو است، شانکوتاه

شانمعدهبهشاننساختهبودبلکهرویخوردندمیغذاییکه

کسلکنندهسنگین ظهرشانخیلیطوالنیو و بود یکرده

بود.

 این"ایواندمیتریچاخالقگندشروشروعکردوگفت:

 کوفتی چه گهمیدیگه این تو پایخونه! آدم لعنتیهرجا

جارونشده.یهوقتهیچ،انگاراینخونهاسخردهنونذارهمی

من!یشدهنفربایدگورشوگمکنهبیرون.لعنتبهروحذلیل

بایدلشموببرمبیرونوخودمورویاولیندرختکوفتیدار

■ "بزنم!
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 «اسمی برای لیلی»داستان   
«عقیدهآالپاک»مترجم؛«بِریتنِللیندا»سندهینو



یکصبحآفتابی سایه،در یپریکوچولویغمگینیزیر

بوته لیلیومی نبود.گل معمولی پری یک او بود. نشسته

موهایشهویجیومثلخارهایجوجهتیغیسیخسیخیبود.

اوخیلیناراحتبودچوناسمینداشت.

گفت: و شد نزدیک او به کوچولویی پری"کرم سالم

"؟ستاسمتچیچراناراحتی؟کوچولو.

"مناسمیندارم."پریکوچولوگفت:

.د؟خباینکهغصهندارشودمیرمگوا!"کرمکوچولوگفت:

قشنگ من صدااتومی.استاسم کرم بعد به ازین تینیم

"کنیم.

منایناسمرا"پریکوچولوگفت: نه.

نمی ندارم. کرمدوست مرا کسی خواهم

"صداکند.

گفت: کوچولو باشکرم خانهد به اشو

رفت.

آمد پایین تارش از وسپسعنکبوتی

کنارپرینشست.

 کوچولو."گفت:عنکبوت پری سالم

"؟ستاسمتچی

"مناسمیندارم."پریکوچولوآهیکشیدوگفت:

گفت: اسم"عنکبوت عنکبوت عزیزم. کوچولوی پری

"توانیمازاینبهبعدعنکبوتصدایتکنیم.میقشنگیاست.

گفت: کسیعنکبوتنه!"پریکوچولو مندوستندارم

"عنکبوتاسممننیست..دمکنیصدا

.برگشتاشوبهخانهدباشعنکبوتگفت:

ردمیکرمابریشمکهاز دیدنپریکوچولویآنجا شدبا

گفت: و ایستاد کنارش کوچولو"غمگین پری آهای چرا!

"غمگینی؟

دیدو ابریشمرا کرم پایینآوردو پریکوچولوسرشرا

"مناسمیندارم."گفت:

اسمقشنگی.استاسممنکرمابریشم"کرمابریشمگفت:

"تکنیم؟یدوستداریکرمابریشمصداهمهست.

"منایناسمرادوستندارم.!نه"پریکوچولوگفت:

سپسبهراهشادامهداد.دوباشکرمابریشمگفت:

ایبهاونزدیکشدتااینکهناگهانموجودعجیبوریزِمیزه

گفت: یکپریجدیدهستیسالممنیککوتوله"و تو ام.

"!؟فکرنکنمهنوزاسمیداشتهباشیاستستدر



گفت: و اخمیکرد و"پریکوچولو اسمیندارم نههنوز

".ددوستندارماسممکوتولهباشهماصالً

گفت: و خندید نیست."کوتوله منکوتوله مناسم اسم

کنند.هاچطوراسمپیدامیدانمپریومیاستدانهمهچیز

انداسمگلیاستکهزیرشبرایاولینبارخوابیدههاآناسم

".هاستآننامگیاهیاستکهدراطرافهاآنوفامیلی

"؟ستپساسممنچی"پریکوچولوگفت:

یگللیلیومخوابیدهتوزیربوتهخب."دانگفت:زهمهچی

است. ریحان سبزی کنارت و فامیلیبودی و اسم اتپس

است."ومریحانیلیل"

گفت: و شد نزدیک ریحان به پری

خوش،بهبه" بوچقدر ممنونم آقایاست.

چی دوستدان.زهمه خیلی را اسمم من

"منرالیلیصداکنید؟شودامامیدارم.

زهمهچی آره."دانلبخندیزدوگفت:

"آید.لیلیبیشتربهتمی

چرخیدوچرخیدوبالیلیومسپسپری

خوشحالیآوازخواندورقصید.

دورخودشچرخیدکهسرشگیج ازخوشحالیآنقدر او

تیتوانماینجاتنهامننمی"دانگفت:زههمهچیتااینکرفت.

"اتکنم.هامعرفیپرییبگذارم.بامنبیاتابهبقیه

چی یکپلچوبیزهمه به تا رفتند و رفتند لیلی و دان

کناررودخانهیکعالمهپریبود!رسیدند.

سالمدوستان"دانگفت:زهمهچی لیلی"کنممعرفیمی!

ماست.دوستجدید"ریحان

گفت: و آمد سمتلیلی سالم"پریکوچولویدیگریبه

"؟ویشبامندوستمیمنسنبلم.

"آره!"لیلیباخوشحالیسنبلرابغلکردوگفت:

".گردشبرویمبهباهماستامروزقرار"سنبلگفت:

"هورا"لیلیگفت:

رسنبلویکعالمهپریدیگدان،زهمهچیبنابراینلیلی،

ند.بهگردشرفت

مااسمقشنگیپیداکردوبایاینطوریشدکهپریقصه

■ درجنگلزندگیکرد.باشادیشندوستا

اسم من  اسم من کوتوله نیست."
دانم  و می است دان همه چیز

کنند.  ها چطور اسم پیدا می پری
اسم گلی است که  ها آناسم 

اند  ولین بار خوابیدهزیرش برای ا
نام گیاهی است  ها آنو فامیلی 

 ".هاست آنکه در اطراف 
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 «ناتاشا»داستان   
«زهراتدین»مترجم؛«ناباکوفوالدیمیر»سندهینو

 
پله از داشت مناتاشا پایین همسایهرفتیها با که

.بارونولفبرخوردشانییروبرو

 ناتاشا؟یرویبااینعجلهکجام-

همیناالنرومیم- دکتر بگیرم. را پدر داروخانهنسخه

 .رفت.حالپدربهترشده

 .چهخوب!خوشخبرباشی-

هاپایینرفت.ولفیکلحظهازرویناتاشاباعجلهازپله

یکلحظهچشمشبهنرده کرد. نگاه را ناتاشا و خمشد ها

آرامآراموسوتفرقسردخترانه زنانتاطبقهآخراشافتاد.

اشرارویتختانداختوفت.کیفخیسر

 .راشستوخشککردشیهابادست

راسپسبهدراتاقخرنوفپیررفتودر

کوبید.خرنوفودخترشدرآنسویراهرو

م کاناپهکردندیزندگی روی ناتاشا .

روکشمخملدیخوابیم از کاناپه فنرهای .

رنگورفتهآنبیرونزدهبودند.دراتاقشان

 آنیک روی که بود هم کهنه رنگ میز

لکهییهاروزنامه از خرنوفیهاپر بود. پال و پخش جوهر

پایش مچ بلندشتا دشامبر رب که ریزنقشبود پیرمردی

چارچوبدر.دیرسیم ولفدر تراشیده سر که این از قبل

روی را ملحفه و تختخواب توی رفت عجله با شود ظاهر

 .خودشکشید

 .دکهآمدی.بیاتوبیا.چهخوبش-

سختینفسم به تختدیکشیپیرمرد پا کمد در اشیو

 .نیمهبازبود

بارونولفدرحالیکهکهکنارتختخوابمینشستروی

شده خوب خوب دیگر که شنیدم گفت: و دیازانوهایشزد

 .الکسیایوانیچ

تکاناشدهیخرنوفدستچروک سرشرا و کرد دراز را

امامنتردیدیندارمکهفردادیادهیچیشنشمادانمیداد:نم

 .خواهممرد

 .ولفباقاطعیتحرفشراقطعکرد:ممکننیست

آورد: بیرون را بزرگی ای نقره سیگار جیبشجعبه از و

اشکالینداردسیگاربکشم؟

مدتیطوالنیبافندکشوررفتوصدایچرخدندهآنرا

خرنوفچشم آورد. پلکشیهادر تنگکرد. مانندشیهارا

اشپراز.چانهبرآمدهزدیانگشتقورباغهبهآبیمیهاپره



راکاملشیهاخاکستریبود.بدوناینکهچشمیهاتاول

کندگفت مهمین :باز کشتندوشودیطور پسرهایمرا دوتا .

ازسرزمین مانبیرونکردند.حاالهمدارمدرمنوناتاشارا

....احمقانهاستکهچگونههمهچیزرمیمیبتمدیارغر

شروعبهحرفزدنکرد.گفتکهچهیولفباصدایبلند

عمرم اوضاعروسیهکندیطورخرنوفحاالحاالها بهار تا و

م راه سرزمینشودیروبه به گردند بازمی همگی وو شان

آنیهاسگسماجراییازگذشته گفت: خودشتعریفکرد.

 ...کهدرکنگوبودمموقعها

م صحبت که طور اندامکردیهمان

.دادیبزرگشنیزتختخوابراآرامتکانم

آلکسی.هی.. - کجا. کنگو کجا اینجا

 عزیز. کهطایوانیچ داشت وحشی ...بیعتی

هایکدهکدهمیانجنگلتصورکنیدکهزن

پستان وجویگردندیبزرگبرهنهمیهابا

میان از شب سیاهی به هایشکلبهآبی

درخت–.بعدزیریکدرختتناورگذردیم

توپییهاپرتقال-یروکوک زمینیهااندازه روی الستیکی

تنهدرختصداییبیرونمریختهوشب از همچوندیآیها

.مترجممانزدمیصدایدریا.منداشتمبارئیسقبیلهگپم

قسم کنجکاویبود. همآدم او که یکمهندسبلژیکیبود

اطرافتانگانیکایکیهاتویمرداب۳۱۴2کهسالخوردیم

رئیسقبیل بوده. دیده رنگایچتیوسور الجورد با بدنشرا ه

سپس ایداشت. برآمده شکم و چاقبود بود. ولفباکرده

دستاشدهیوبهسرتراشکردیاشتیاقداستانشراتعریفم

 .تفاوتگفت:ناتاشابرگشت.مدتیبعدخرنوفبیدیکشیم

برشانداخت. و دور نگاهیبه و سرخشد ولفبالفاصله

ک چرخیدن صدای بعد لحظه باچند ناتاشا و آمد لید

 .درخشانوارداتاقشدییهاچشم

 چطورهستیپدر؟ -

ولفازجایشبلندشدوگفت:حالپدرتکامالًخوبست.

داستاندانمینم او برای داشتم تویتختمانده. هنوز چرا

 .کردمییکجادوگرآفریقاییراتعریفم

 .ناتاشابهپدرشنگاهکردوبستهداروهارابازکرد 

 .دیآیآرامگفت:بارانم

طورکهمعموالًهمگیازپنجرهبیرونرانگاهکردند،همان

می حرف هوا از کسی بهوقتی نگاهی ناخودآگاه همه زند

یک لحظه چشمش به فرق 
اش افتاد. آرام  سر دخترانه
زنان تا طبقه آخر  آرام و سوت

اش را روی  رفت. کیف خیس
 شیها تخت انداخت و با دست

 .را شست و خشک کرد
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.رگآبیگردنخرنوفبیرونزدهبود.دوبارهاندازندیبیرونم

یهاسرشرارویبالشگذاشت.ناتاشاباقیافهایجدیقطره

بارانیهاوحواسشمتوجهساعتبود.قطرهردشمیدارورام

صافشم و نرم موهای چشمدندیدرخشیروی زیر شیهاو

چهره که بود افتاده ای سیاه راحلقه اش

.کردیترمدوستداشتنی

مدتیطوالنیبا  اتاقشبرگشتو ولفبه

را خودش گاهی زد. قدم چهره بر لبخندی

سپس .انداختیرویمبلوگاهرویتختم

به تاریکی توی و کرد باز را پنجره ناگهان

اشسرانجامیکشانه.حیاطوبارانخیرهشد

سر به را سبزش کاله و انداخت باال متشنج حالتی با را

.گذاشتوبیرونرفت

منتظر رویکاناپهنشستهبودو کرده خرنوفپیرکهقوز

آرا کند خوابشبآماده برای تختشرا ناتاشا که وبود م

 .تفاوتگفت:ولفبیرونرفتتاشامبخوردبی

 .سپسآهیکشیدوپتورامحکمتردورخودپیچید 

.ناتاشاگفت:تختتآمادهاست.بیابخوابپدر

همهتاریکوچترهاهمچونگنبدهایهاابانیوخشببود

هاروی.نورویترینمغازهدندیدرخشیهامخیسدرنورچراغ

دیباری.بارانیکریزمشدیبانمنعکسمآسفالتخیسخیا

وقدبلندآهستهدرالغریها.فاحشهشدیوشبتاریکترم

میهاتقاطع پایین و باال دررفتندیشلوغ چراغ نور و

.آندورهایکتابلوتبلیغاتیروشنوزدیهاشانبرقمچشم

 .دیچرخیوهمچونچرخدرخشانیمشدیخاموشم

جیوهدماسنجازنردبان آخرشبتبخرنوفزیادشد. تا

نشانمرفتیقرمزدرآنباالم .دادیوتبباالیخرنوفرا

وسرشراآرامتکانگرفتیولبشراگازمگفتیهذیانم

شمعدادیم رنگ کم نور در ناتاشا برد. خوابش باالخره .

درآوردوتصویرتارخودرادرشیشهتیرهپنجره لباسشرا

نگاهکرد.گردنشباریکوتنشالغربودوموهایسیاهشبر

بود.شانه ایستاده سست و آرام طور همان بود. ریخته اش

تکانمناگهانبهنظرشرسیدکها .خورندیتاقوتماماشیا

میزپرازتهسیگار،تختکهپیرمردخیسازعرقبا کاناپه،

بود، خوابیده نوکتیزشناراحترویآن بینی و باز دهان

.رفتندیهمههمچونکشتیدرشباینطرفوآنطرفم

ناتاشاآهیکشیدودستشرارویشانهبرهنهگرمشگذاشت

تلوتلوخورانخود لبخندیو سپسبا رویکاناپهانداخت. را

پایینکشید.وصلهخوردهیهامالیمخمشدوجوراب اشرا

م باالوپایین اتاق احساسکرد دیگر گرمایرودییکبار و

م گردنش پشت به کسی چشمخوردینفس سیاهیها.

بازکرد.حشرهایزدیآبیماشیدیباریکشراکهسف کامالً

ناتاشاپاییزیاندازه نخوددورچراغچرخیدوبهدیوارخورد.

احساس را خودش پاهای و دست گرمای خزید. پتو زیر

انگاریکنفردیگرکنارشخوابیدهکردیم ،

و برخیزد که نداشت را آن توانایی باشد.

شمعراخاموشکند.ناخودآگاهزانوهایشرا

چشم و فشارداد هم بست.شیهابه را

بلن خرناس خوابخونوف در و کشید دی

کرد بلند بازویشرا به .یک بازویشخود

خودمثلبازویمردهپایینافتاد.ناتاشانیم

دا کرد. فوت شمع طرف به و شد جلوییهارهیخیز رنگی

 .دندیچرخیچشمشم

احساس چه خندید: آرام و کرد فرو بالش در را سرش

 .خوبیدارم

به و بود شکمشجمعکرده در نظرشبسیارپاهایشرا

جرقه همچون رویاهایش بود. شده آرامیهاکوچک آتش

م مشدندیپراکنده ناپدید پلکشدندیو سنگینشیها. تازه

.شدهبودکهفریادبلندیدراتاقپیچید

 چهشدپدر؟ -

 .بهطرفمیزرفتوشمعراروشنکرد

نفس و و بود تختنشسته روی بازدینفسمخرنوف و

.چنددقیقهقبلدیکشییقهبلوزشرامحکممشیهاانگشت

ازخوابپریدهبودوازترسفلجشدهبود.بهنظرشرسیده

شماره که سریهابود دایره شبرنگساعترویصندلی

کردیاند.جراتنملولهتفنگیاستکهبهطرفشنشانهگرفته

حرکتمنتظرصدایشلیکماندهبود.تااینحرکتکندوبی

 بهکه داشت اکنون کشید. فریاد و شد خود بی ترس از

 .زدیولبخندمزدیوسریعپلکمکردیدخترشنگاهم

 .آرامباشپدرچیزینیست-

باران روی موهای  یها قطره
و  دندیدرخش ینرم و صافش م

حلقه سیاه  شیها زیر چشم
اش را  ای افتاده بود که چهره

 .کرد یتر م دوست داشتنی
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برهنهباعجلهبهطرفپدرشدویدوبالشاورا پا ناتاشا

کهازعرقسردوچسبناکاشیشانیصافکردودستیبهپ

ک بلندی آه خرنوف کشید. بود ترسشده از هنوز شید.

ها.ومن.بهطرفدیوارچرخیدوآرامگفت:همهآندیلرزیم

 ...کابوس...نهتونباید...هم

سرانجامبهخوابرفت.ناتاشادوبارهدرازکشید.کاناپهانگار

شیهاتربودوفنرهایشتویپکوپهلووشانهازقبلناراحت

کهچهخوابیدیدهبوداماهنوزآمدی.یادشنمرفتندیفروم

.باالخرهآنقدراینپهلوآنپهلوکردیگرمایآنرااحساسم

شدتادوبارهخوابشبردودنبالههمانرویایشیرینقبلیرا

 .دید

 صبحباصدایپدربیدارشد.یهادمدمه

کمیآب.حالمخوبنیستناتاشا -

 .بده

بهسمت صدایناتاشا دستشوییرفتو

تویلگنلعابیبلندشد.نورآغازینصبحآب

خوابشراسبککردهبود.خرنوفباسروصدا

خ گفت: و بزرگآبخورد جرعه یلیچند

.وحشتناکستاگردیگرهیچوقتبرنگردم

 .بخوابپدر.سعیکنکمیدیگربخوابی-

پایینتختپدرش و تنشکرد پیراهنکلفتشرا ناتاشا

تک دیگر چندبار خرنوف وحشتناکنشست. کرد:  .ستارار

 :سپسبالبخندترسناکیگفت

بیشتروقت - خوابمناتاشا کهتویروستایماننمیبیها

،کناررودخانهنزدیکچوببری؟دیآی.یادتمزنمیقدمم

رفتندرخوابسخت میاراه ازدانیکههمهست. پر جا

درخاکارهوحرکترودیخاکارهوشناست.پاهایمفروم

 .یادتهستیکبارباهمرفتیمخارج؟شودیدشوارم

 .رشتهکالمازدستشدرنرودکردیاخمکرد،سعیم

روزها آن پدرش که آمد یادش جزییات تمام با ناتاشا

ریشکوتاهروشنودست کشجیرخاکستریوچگونهبود؛

سکردکهداردکالهچهارخانهاورابهیادآوردوناگهاناحسا

.استنطوری.خرنوفگفت:بله،اکندیگریهم

 .وبهتاریکیخیرهشد

منهمه- همانکمیدیگربخوابپدر. طورکهبودچیزرا

.آورمیبهیادم

به آبنوشیدو حالتعجیبیجرعهدیگریاز خرنوفبا

سهروز.شادیآمدیادهایبالششتکیهزد.ازحیاطصدایفر

بعدحدودساعتیازدهصبحولفدراتاقخرنوفرازد.ازاتاق

کردآمدیصدایظرفم پر اتاقرا ناتاشا خنده از.و ناتاشا

 .اتاقبیرونآمدوآرامدرراپشتسرشبست

 خوشحالم.حالپدرامروزخیلیبهترست.-

هایشبلوزسفیدودامنکرمیرنگپوشیدهبودکهکناره

.دیدرخشیباریکشازخوشحالیمیها.چشمخوردیدکمهم

 :باعجلهادامهداد

دیشبحالشبسیاربدبود،اصالًدرستنخوابید.اکنون -

قطعشده.بدنشخنکشده.حتیتصمیمگرفت تبشکامالً

 ازتختبیرونبیاید.

 .است.امامننرفتمسرکاریامروزآفتابیولفباگفت:هوا

تاریکایستادهبودندوتویراهرونیمه

نم و بودند داده تکیه دیوار دانستندیبه

.کهدیگردربارهچهصحبتکنند

ناگهان وولف آمد جلو جسارت با

بزرگشلواریهابیراتویجشیهادست

اشکردوگفت:چروکخورده

برویم - هم با امروز بیا ناتاشا؟

کنیم گردش کمی و شهر از بیرون تا.

 نظرتچیست؟.گردیمساعتششبرمی

اشرابهدیوارتکیهدادهبود.ناتاشاایستادهبودویکشانه

... باباراتنهابگذارم؟حتیاگرکمیخودشراعقبکشید:

ولفناگهانباخوشحالیگفت:ناتاشاعزیزم.لطفاًآرامباش.

ست.مگرنه؟اگربهچیزینیازپیدااحالپدرتامروزخوب

همیناطراف همیشه که را خانمصاحبخانه ستخبراکند

 .کندیم

راستمی آرامگفت: منمناتاشا  .بهاوبگویمرومیگویی.

 .رخیزدوداخلاتاقرفتچ

خرنوفکامللباسپوشیدهبودوفقطیقهبلوزشرانبسته

 .بود

 .ناتاشا،دیروزیادترفتروزنامهبخری -

 .ناتاشامشغولدمکردنچایشد

.امروزبابارونولفبرومگردشخواهمیپدرم -

اشکشدوزدیسفیدیچشمخرنوفکهبهآبیم از پر

ست.اعزیزم.باورکنحالمامروزخیلیبهترگفت:حتماًبرو

 .اگراینقدرضعیفنشدهبودم

جاوقتیکهناتاشارفتنفسزنانسعیکردکاناپهراجابه

و کشید دراز زمین روی دمر کرد. نگاه زیرشرا بعد کند.

سرشگیجم بارفتیهمانطورماند. وحالتتهوعداشت.

شد جایشبلند از آرام تقالتالشزیاد رویتختشو کنان

وگذردیرفتودرازکشید.بازاحساسکردکهازرویپلیم

 راه رفتن در خواب سخت

جا پر از  دانی که همه ست. میا

خاک اره و شن است. پاهایم فرو 

در خاک اره و حرکت  رود یم

. یادت هست یک شود یدشوار م

 بار با هم رفتیم خارج؟
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مزرددرختیهاصدایارهکردنتنه وپاهایششنودیهارا

وبادخنکیازرویرودخانهروندیتویاعماقخاکارهفروم

 .کندیوسرتاپایشراخنکموزدیم

* 
سفرها - تمام در هیمیبله، گاهیاحساسخدایی، ناتاشا!

رادیدمودرماداگاسکاریکهاهی.درسیالنقصرساکردمیم

بوم زدم. زمردی استخوانیشانیهایپرنده بندهای گردن

هاهمچونشغالباصدایقوهایکناردریاوشباندازندیم

م نزدخوانندیآواز چادر در زندگیمیهایکی. .کردمیتاماتو

د و نمزمینقرمز ایبود. سرمه برایتتوانمیریا را آندریا

 .وصفکنم

پایین و باال را کاجی میوه آرام و شد ساکت ولف

کردهانداختیم ورم دست کف بعد صورتش. روی را اش

حتییکسکههمدر کن! حاالنگاه خندانگفت: کشیدو

صبحتا .امشهراروپاگیرکردهنیترجیبندارمودرترسناک

 مغروب مگس اداره رانندهپرانمیدر رستوارن در شب و

...ها.اماآنوقتخورمینانوسوسیسمهاونیکام

کشیدهبودوبازوهایشرابازکردهبودوبهبهپشتناتاشا

فیروزه روشنآبی و براق نوک و آسمان ای

میهاکاج نگاه فلککشیده به به.کردیسر

روشنپیشییهارهیآسمانخیرهشدهبودودا

م مدندیدرخشیچشمش ناپدید .شدندیو

به کاج یک نوک از نورانی پولکی هرازگاهی

م کنارشبارونولفبادیپرینوککاجدیگر .

نشستهبودوپاهایشاشیلباسگشادخاکستر

راجمعکردهبودومیوهکاجشراباالوپایین

.انداختیم

نوککاج به کشید. آه خیرهناتاشا اگرها گفت: درشدو

درآتشتنورم منرا یاسوزاندندیقرونوسطیبودیمحتماً

هاخیاالتعجیبیبه.بعضیوقتشدمیاینکهیکقدیسهم

شدتسرخوشیبی از میزند. احساسشومیوزنمسرم و

راکنمیم چیز همه سپسناگهان پروازم. حال در هوا در

کهدهسالهیکبارزمانی،مرگ،زندگی،همهچیزرا.فهممیم

.سپسکردمیبودمنشستهبودمدراتاقغذاخورینقاشیم

خستهشدموتویفکررفتم.ناگهان،سریع،زنیپابرهنهآمد

تو.لباسآبیرنگورورفتهایتنشبود.شکمشبزرگبود

خیلیمهربانویهاوصورتشکوچکوالغروزردوچشم

بدون آمیزداشت. عجلهرداسرار کندبا اینکهبهمننگاه

چرافکردانمیشدورفتاتاقکناری.مننترسیدهبودمونم

اتاق آمده اماکردم ندیدمش. هرگز دیگر کند. تمیز را ها

 .دانیکیبود؟مریمباکرهمی

 ناتاشا؟یکنیولفلبخندزد:چرااینفکررام

درمی - یکبچه دیدم. خوابشرا بعد سال پنج دانم.

فرشته و بود بوند،یهاآغوشش گرفته را پاهایش کوچک

درستمثلنقاشیرافائل،اماهمهانهازندهوواقعیبودند.به

اینگاهیچیزهایدیگریهمم .نمیبیجز

بردندومنتنها را درمسکوزمانیکهپدر

می بودم مانده خانه رویدر شد؟ چه دانی

هامیزیکزنگولهکوچکبرنزیبود،ازهمان

م تبرول در ناگهاناندازندیکه گاو. گردن

زنگولهدرهوابلندشدوجرنگجرنگصدا

و پاک صدای چه زمین. افتاد بعد و داد

 .شفافیداشت

ولفنگاهعجیبیبهاوانداخت.کاجرامحکمپرتابکردو

بالحنسردومبهمیگفت:ناتاشابایدچیزیبهتوبگویم.می

رفتمو منهیچوقتنهآفریقا همهدانی، اشدروغنههند.

تقر وباًیبود. روسیه شهر تا سه جز به اما شده سالم سی

ند را متروکجایی اینکشور و روستا معذرتامدهیچندتا .

 .خواهمیم

از که رویاهایی همه دلشبرای ناگهان زد. غمگینی لبخند

آن با دلشرا و همراهشبود زمان آن تا خوشکودکی ها

 .کردهبودتنگشد

نوکطالییکاج تابهوایپاییزیخشکوگرمیبود. ها

.دادیوتنههاشانصدایآرامیمخوردندیم

 .مورچه -

ناتاشابلندشدودامنشراتکاندودستیبهدامنش -

 .میاهانشستهرویمورچه:کشید

 منبیزاری؟ولفپرسید:از

در مسکو زمانی که پدر را 
ا در خانه بردند و من تنه

دانی چه شد؟  مانده بودم می
روی میز یک زنگوله کوچک 

ها که در  برنزی بود، از همان
 گردن گاو. اندازند یتبرول م
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م شوخی خندید: مساوییکنیناتاشا هم با حاال تازه ؟

 آنشدیم. و باکره مریم و تخیالتم درباره هرچی هم من

اشبهسرمپردازیورویابود.یکروزهمهزنگولهگفتمخیال

اتفاقهانیکماحساسکردمکهواقعاًهمهازدوبعدازآنکم

.افتاده

 .ستاولفناراحتگفت:همینطور

طعنهنزندگفت:پسبازهمبرایمازکردیناتاشاکهسعیم

 .هایتبگوسفر

را بزرگش سیگار قوطی عادت روی از حرکتی با ولف

 .درآورد

از - بادبادنی قایق با داشتیم وقتی یکبار خدمتم. در

.سوماترامیرفتیبرونیم

* 

عکستخته داشت. مالیمی شیب دریاچه چوبییهاکناره

اسکلهمانندمارپیچیخاکستریتویآب

 جنگل دریاچه سوی آن بود. سیاهافتاده

این اما داشت. ادامه آنکاج و جاجا

برگیهاتنه و درختانیهاسفید زرد

.تصویرنورانیخوردندیسپیداربهچشمم

،ناتاشاکردیایشنامابرهاتویآبفیروزه

ناگهانیادمناظرلویتنافتاد.احساسکرد

روس شدتاندهیدر از روسیه در تنها ،

خوشبختیبغضگلوی مزیباییو را خوشحالفشاردیآدم .

اینحدشگفتانگیز تا بودکهولفماجراهاییغیرواقعیرا

م سنگکندیتعریف ولف آبیها. روی طوری را کوچک

کهقبلازآنکهفروروندلحظهایرویآبسرانداختیم

مخورندیم جلو کسآنرفتندیو هیچ و بود وسطهفته .

ف صدای گاهی فقط نبود، یادوربرها تعجب از کوتاهی ریاد

ا بهگوشمیایخنده دور رویدریاچهقایقیبادیرسیاز .

مدتیطوالنیکنارساحلقدمزدند.بادبانسفیدیشناوربود.

بوی که مسیری توی و رفتند باال دریاچه کناره شیب از

میهانمناکبوته کمیبعدبهدادیتمشکسیاه رفتند. راه

 رسیدند متروکی خدمتکار.کافه نه و داشت مشتری نه که

وبشقابهاوانیانگارناگهانجاییآتشگرفتهباشدوهمهبال

پشتتمیزی رفتندو ناتاشا ولفو باشند. کرده هاشانفرار

م که کردند وانمود و مخورندینشستند گروهنوشندیو و

دندیخندی.وهمانطورکهداشتندمنوازدیموسیقیبرایشانم

غریبیناتا موسیقی صدای واقعاً دور از که احساسکرد شا

.باحالتیاسرارآمیزبلندشدوبهطرفساحلدوید.شنودیم

پول هنوز ناتاشا کن صبر گفت: و ولفدنبالشدوید بارون

.میانداده

لجن از کردندکهپر بعدساحلیبهرنگسیبسبزپیدا

طالی مثل آب روی خورشید نور و بود

کهچشمزدیبرقممذاب ناتاشا راشیها.

ب سوراخ و بود کرده واشینینازک باز

م وایشدیبسته کرد: تکرار بار چندین ،

!من!چقدرزیبایخدا

ولفانگارکمیغمگینبود.باوجودآن

کهروزآفتابیوزیباییبودسایهغمگینی

.رویدریاچهافتادهبود

نم اخمکردوگفت: احساسمچدانمیناتاشا کهکنمیرا

.گذاشتمیحالپدربدترشده.نبایدتنهایشم

ولفیادپاهایالغروتاولزدهپیرمردافتادکهداشتدر

 تختشبرمیگشت.فکرکرد:اگرامروزبمیردچه؟

 اوخوبست..اینحرفرانزنناتاشا-

 .کنمیناتاشابالفاصلهموافقتکرد:منهمهمینفکررام

راهکمیبویادرآورد.بدنچاقشدربلوزراهولفکتشر

رفتیوراهمکردی.ناتاشاراستجلویشرانگاهمدادیعرقم

م احساس کنارش را ولف بدن گرمای که این از کردیو

.خوشحالبود

ودادیطورکهچوبکوچکیراتویهواتکانمولفهمان

م در آن از سوت شبیه خیالآوردیصدایی من بافیگفت:

چقدرباخیاالتورویاهایمخوشحالم.یدانیناتاشانم.کنمیم

بهنظرتزمانیکهازرویاهایمطوریحرفم کهزنمیواقعاً

گویم؟دوستیداشتمکهسهسالانگارواقعیهستنددروغمی

نام بعضی خدا! وای بمبی! بود. کرده کار بمبی چهتوی ها

گفتننام نورشانهمهیجانآهنگیدارند. سرشاراز آورست.

یکخور اصالً من دوست این بکن. را فکرش ناتاشا شید.

بهجزکردیتعریفدرستوحسابیازبمبینم دردسرهای.

ولف کتش را درآورد. بدن چاقش 
راه کمی بوی عرق  در بلوز راه

. ناتاشا راست جلویش را داد یم
و از این  رفت یو راه م کرد ینگاه م

که گرمای بدن ولف را کنارش 
 .خوشحال بود کرد یاحساس م
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دیگری چیز انگلیسی یککلنل زن تبو و گرما کارشو

رفته ستکهاهند؟معلوممیایادشنماندهبود!کدامماواقعاً

هستمنرفته خطرم منخوبدر مثالً سنگاپور. بمبی، ام.

 ...که

م آبراه داشتدرسترویلبه موجرفتیناتاشا یهاو

ازپشتجنگلقطاریردخوردیکوچکدریاچهبهپایشم .

شدوسوتطوالنیآهنگینیزد تروکمیروزکمیطالیی.

جنگلآنمالیم و بود نظرترشده طرفدریاچهحاالآبیبه

 .دیرسیم

پرازآلوخرید،نزدیکایستگاهقطارولفیکپاکتکاغذی

تویواگنچوبیخالیقطار ترشازآبدرآمدند. ولیآلوها

یکی را آلوها ولف و بودند بیروننشسته پنجره از یکی

یهایوانیکهحیفشددرکافهاززیرلگفتیومانداختیم

بودندکشنرفته گذاشته لیوانآبجو زیر مقواییکه گرد

 .است

هارادرهواپرتابکنیچهقدرقشنگوقتیآنیدانینم-

.ناتاشارندیگیاوجم

رابستواحساسکردکهدرشیهاناتاشاخستهبود.چشم

وشبناپدیدکردیشبشناوراست.کمکمچشمشرابازم

 .رفتیوسرشگیجمشدیم

را - ماجراهایامروز برایپدر خواستم وقتیرسیدیمو

هایمنپر.شایدیککمبهماجراهاوسطحرفتعریفکنملطفاً

رنگولعاببدهموچیزهایجالبیازخودمدربیارم.خودش

 .فهمدیم

پیاده خانه تا گرفتند تصیبم رسیدند شهر به که وقتی

به چشمی زیر و بود شده حرف کم ولف بارون بروند.

میهانیماش نگاه صدا سرو داشتکردیپر انگار ناتاشا اما .

مر راه دریا مرفتیوی نظرش به شدتدیرسی. از که

وزنشدهاست.ولفبهاندازههوایخستگیبالدرآوردهوبی

م نظر به افسرده ظهر از بعد راهآمدیگرفته یکچهارراه .

شانولفناگهانایستادوناتاشاازاوجلوزد.بعدماندهبهخانه

اشراباالانداختشانهاوهمایستاد.اطرافشرانگاهکرد.ولف

سر کرد. فرو گشادش شلوار جیب اعماق در را دستش و

کردیطورکهبهپیادهرونگاهمراخمکردوهماناشدهیتراش

بهناتاشاگفتکهعاشقشاست.بعدباسرعتبرگشتودور

.شدورفتتویسیگارفروشی

بهناتاشاگیجوسردرگمهمانجاایستادهبود.بعدآهسته

بگویم. همبایدبهپدر اینرا فکرکرد: افتاد.  طرفخانهراه

همه احساسضعفممه بود. گرفته فرا را همهکردیجا جا.

کت دید. پدرشرا رسید خانه در به که وقتی ساکتبود.

اشراپوشیدهبودویقهبازبلوزشرابایکدستگرفتهسیاه

.باعجلهازدردادیدرراتابمیدهایبودوبادستدیگرکل

بیرونآمد.کمیقوزکردهبودودرمهبهطرفدکهروزنامه

 .رفتیفروشیم

 .ناتاشاصدایشزدودنبالشرفت:پدر

خرنوفکنارپیادهروایستادوسرشراخمکردوبالبخند

.آشناومشتاقشبهناتاشانگاهکرد

 .بیرونیآمدینبایدمناتاشاگفت:پدرعزیزترازجانم!

پدرسرشراچرخاندوباصدایمالیمیگفت:ناتاشا،خبر

اند.امامنیادمرفتهخیلیخوبیدرروزنامهامروزچاپکرده

م بردارم. همینیتوانیپول بیاوری؟ پول و باال جابروی

 .مانمیمنتظرتم

ناتاشادررافشاردادوازکنارپدرشردشد.خوشحالبود

هاکهپدرشاینقدرحالشخوبشدهاست.باسرعتازپله

 .باالرفتانگارتویرویاباشد.تندازراهروردشد

 .ستسرمابخورداممکن-

بهطرفدر ناتاشا روشنبود. چراغراهرو معلومنبودچرا

اتاقشانرفتوصدایحرفزدنچندنفرراازپشتدرشنید.

چ بهسرعتبازکرد. .کردیراغرویمیزحسابیدودمدررا

شناختیکارویکنفرکهناتاشانمخانه،خدمتخانمصاحب

جلوتختایستادهبودند.وقتیناتاشاواردشدهمهبهطرفش

 .خانهباتعجبفریادیزدوطرفاوآمدبرگشتندوصاحب

دراز تخت روی که دید را پدرش ناتاشا زمان آن تازه

مردیکهچندلحظهپیشدرآستانهدرکشیده.شباهتیبه

بینیسرخو جسدپیرمردریزنقشیبودبا بودنداشت، دیده

■ .چشمانیبازودرخشان

 
http://www.newyorker.com/fiction/features/2008/06/09
/080609fi_fiction_nabokov 
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 «بابانوئل ربودن»نوجوان داستان ترجمه کودک و  
«اسماعیلپورکاظم»مترجم؛«بائومکاِل.فران»نویسنده



 قصرکردمییخندانزندگیدرّهبابانوئلدر آنجا در یو

ب و یبزرگ داشت کهمتا اسباب ساختن محل هایبازیه

برایرک هایبچهیسمس بود. جهان موردکسراسر ارگران

درآغازهاآن.گردیدندمیازشازهمهاقشاراجتماعانتخابین

گربهیدیکانهمانسالبایوتاپاآمدندمیهرسالبهآنجا

.ندپرداختمییاروزندگک

یاراهرموجودزندهیزنامیدندمیخندانیدرّهآنمحلرا

.نمودمی،هموارهشادوخوشحالکردمییهدرآنجازندگک

میبارهایجو از یمتعدد جرهایزمینان انیسرسبزش

بادبهآرام بهیوآوازوزیدمیاندرختانشیدرمیداشتند.

.پرتوآفتابپراکندمیبهاطرافیوشادمانیسرخوشینشانه

هابنفشهیوتمامآوردمیبهپروازدرهاعلفانوارشرابرفراز

سبزرنگبهتبسّممشغولیانبستریدرمیوحشهایگلو

بودند.

یخند خوشحالیخوشحالاشالزمهدن و ازمندینیاست

رضاباشدمییمندتیرضا یمندتیلذا سرتاسر یدرّهدر

مبود.کحایبانوئلبهحداَعلبایخندانمحلزندگ

قرار"بورزا"بزرگبنامیخندانجنگلیدرّهسمتیکدر

ارمرتفعسربریبسیوهکگرشیهدرسمتدکیداشتدرحال

بد"هامونیدا"یافراشتهوغارها بود. داده درخودجا نیرا

یترت یدرّهب در بکخندان در سعادت و صلح یمال وهکن

مستقربود."بورزا"بزرگوجنگل

 تصوّر همواره مهربانککنیممیما و بابانوئلسالخورده ه

هابچهردنکاوقاتشراوقفخوشحالیهتمامکیسکیعنی

هنمایدمی دشمنی، یچگونه سراسر زمکدر ندارد.یره ن

براکقتآناستیحق هیطوالنیدورهیکیهاو سکچیبا

باعشقگذاشتمیهقدمکجاکباننبودوبههریدستبهگر

.گردیدمیومحبتمواجه

یوهبزرگزندگکیهدرغارهاک"هامونیدا"نوجودیباا

کردندمی بابانوئل نسبتبه همواره کی، اورزیدندمینه نیو

 نمودن خوشحال از سرچشمههابچهموضوع بابانوئل توسط

داشت.

یغارها به مونیدا"متعلق

"ها و بودند عدد یاجادهپنج

اول به منتهیمالرو غار ین

باگردیدمی را غارها طاق .

و ساخته متصل هم ظرافتبه

اریغاراولرابنحوبسیوهقرارداشت.ورودکغاربزرگدربن

آذکیاکحیعال داخلایو در بودند. ینبسته ازیکینغار

هایدا" "مون خودخواهیدا"بنام درکردمییزندگ"یمون .

ا یپشت غار، دیکن یغار داشت استقرار کگر مونیدا"ه

م"حسادت آنجا یزیدر غار و نفرتیدا"ست در"مون

م از بود. شده ایمجاورتشاحداث معبریان غارها قرارین

.گردیدمیگرختمیهبهخانههمدکداشت

 زترینعمیقدر ینقطه محلکر در و تاریبسیوه ویکار

یازآنجاخبرنداشت.برخیسکهکقرارداشتیغارکهولنا

 داشتند کاعتقاد وحشتیدا"ه گسترده"مون دام آنجا در

بهمرگونابودیاستوهرفرد اکشاندمییرا ناحتمالی.

تداشتهباشند.یواقعیعاتینشایهچنکوجوددارد

بهیکوبارکوچکینغارهاتونلیازایکبههرحالازهر

هکاتاقگرمونرمبودیک.غارپنجمشدمییغارپنجممنته

معبرهایفسنگکاشغالشدهبود."یمانیمونپشیدا"توسط

تخته بودند،کهازدامنهکهاییسنگبا وهبزرگآوردهشده

مفروشبود.

در"هامونیدا"یازآوارگانغارهایاریهبسکشدمیگفته

تونلیم کیان اقامتگاه به پشیدا"ه یمنته"یمانیمون

گرددمی یزاندسرگردان، عنوان وکگردیدمیرا یشخصیه

یخوشا درب خوشبختانه و است کیوچکند وگشایدمیرا

 هواکدهدمیاجازه از افراد تنفسیه نورکتازه از و نند

شیاصالحخویدوبارهبرایرندتافرصتیمندگدبهرهیخورش

ابند.یسالمبیوبازگشتبهزندگ

هاآنهککردندمیغارهاتصوّر"یهامونیدا"هکنیخالصها

عمدهیدل یزاریبیبرایال لذا دارند بابانوئل روزیکاز

ردند.کحینموضوعراتشریتایردندواهمکبرگزارینگیتیم

ازبابانوئلناراحتیگفت:منحق"یمونخودخواهیدا" قتاً

 افسرده زیزامشدهو تعداد او هدایادیرا یبایزیایاز

هاآنوکندمیمیتقسهابچهینتمامیسمسراهرسالبیرک

ازهابچههکنموضوعباعثشدهاستیواسازدمیراشادمان

غارهایکنزد مننتوانیبپره"هامونیدا"یشدنبه میزندو

بم.یرابفرهاآن

لرادارم.کنمشیادامهداد:منهمهم"مونحسادتیدا"

بابانوئلهابچههکآیدمیبنظر راضکاز هیامالً چیهستندو

.بینندنمییحسدورزیبرایلیدل
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میوجهبراچیهتبهینوضعیاظهارداشت:ا"موننفرتیدا"

ن زیمطلوب هیست کچیرا از غارهاهابچهدام یاز

"یخودخواه" بهغارکنندنمیعبور"حسادت"و تنفرو"تا

منبرسند."ینهورزکی

وحشتیدا" براگفت"مون نی: همیمن وضع طورنیز

.آوردنمیبهغارمنپناهیسکاست.ابداً

؟یبخشمنچیهمگفت:برا"یمانیمونپشیدا"

یدرتوانمییسادگ وقتکافت غارهاهابچهیه شمایبه

یعز هشوندنمیزانوارد بازدیازیچنیآنگاه منیبه غار از د

ن من لذا بیندارند شما همانند یفراموشهز وامشدهسپرده

ارم.یکامالًبک

حسادتیدا" ب"مون دوستان باشیگفت: داشته یاد هکد

است.یایمسببتمام فقطشخصبابانوئل فقطو اوضاع ن

ورش حال در کبابانوئل استکسته ما اعتبار و شغل ردن

م.یشیندیبیچارهاترسریعدهرچهینبایبنابرا

ا "هامونیدا"یناوصافتمامیبا باکموافقتنمودند دیه

چگونهیبیراهحل بهیابایستمیابندامّا را نموضوعدشوار

مرحلهاجرادرآورند؟

آن تمامکدانستندمیها بابانوئل درونیه را سال طول

 به خندان درّه تالشکقصرشدر و هداپردازدمیار یایتا

برا هسازد.سمسآمادیرکدیدرعهابچهنیعبیتوزیالزمرا

یآوردنشبهغارهایفتنبابانوئلبراینقدمرادرفریاولهاآن

بدیبرگز"هامونیدا" تا گودالینطریدند به را او اریبسیق

نروزیندازند.بنابرایاست،بیونابودیشتباهیهانتهاکقیعم

گروهیارهاکهبابانوئلمشغولیکبعدزمان شبودواطرافشرا

بر"یمونخودخواهیدا"ردهبودند،کناحاطهیازمعاونکیاند

اوواردشدوگفت:

باوممتازهستند،پسیزیبینحوعجهبهابازیناسبابیا

رابههاآنهک؟افسوسداریدنمیخودتانبریرابراهاآنچرا

خبخشیدمیگوشودختراننقنقویبازیپسرها زودیلیتا

بپردازند.هاآنبیبهصدمهوتخر

پ نوئل کیرمردیبابا خاهایریشه رنگیسترکبلند

.ییگویداشت،درپاسخگفت:مزخرفم

.اوبهدرخشیدندمیونشاطیچشمانبراقبابانوئلازشاد

گرآمدوادامهداد:وسوسه"مونیدا"مقابل

گاهشلوغچیمنهیایافتهدایپسرهاودخترهاپسازدر

کنندنمی نق زنندنمیو اگر من.

روزدریکیبرایراحتهاآنبتوانم

نما خوشحال برایسال یم، تیفاکم

.کندمی

هکارانشینماجرابهنزدیدنایباد"یمونخودخواهیدا"

گفت:هاآنبودند،برگشتوبهیدرغارهامنتظرو

بابانوئلبهیزامخوردهستکتمشیمندرمأمور وجهچیهرا

.خوردنمیماراهایحرفستوگولیاحمقن

 بعد، حسادتیدا"روز و"مون رفت بابانوئل مالقات به

 بازهایمغازهگفت: وسایاسباب از یلیمملو هکهستند

هکآوراست.بنظرمخجالتباشندمیبایشمازیایهمانندهدا

نیتوسطماشهاآن.کنندمیشمادخالتهایفعالیتدرهاآن

خ مخصوص یسریلیآالت شما از تر کع دست با ارکه

رادرهاآنسپسپردازندمیهابازیداسبابی،بهتولکنیدمی

زحماتطاقتیهشمابراکیدرحالکنندمیمقابلپولواگذار

کنید.نمیافتیدریگونهوجهچیتانهیفرسا

 گونهحسادتنسبتبه هر پاسخاو هایمغازهبابانوئلدر

ددانستوگفت:رامردویفروشیاسبابباز

 فقط متوانیممیما یبه بازیمکزان همیاسباب آن و

سمسیرکرادرشبهاآنمسپسیباردرسالفراهمسازیک

تعدادیمزینکمیتقسهابچهنیب اداستویارزیبسهابچهرا

یمانراباعشقومهربانیارهاکستم.مایشترنینفربیکمن

کوچکیایهدایهبراکگردیممیلذاشرمساردهیممیانجام

بهتوانندمیدرسراسرسالهابچهنیمبنابرایریشپولبگیخو

 و شوند یفروشیبازاسبابهایمغازهطرقگوناگونسرگرم

اتوانندمی یدر دوستان به راه کوچکن منینماکمکم ند.

رادوستدارموازرونقیفروشیبازاسبابهایمغازهقتاًیحق

.برممیارشانلذتک

ایعل یرغم هاشکستن نفرتیدا"، یشیاند"مون باکد دیه

بهسهمخویتالشنما بابانوئلتأثیدتا بنابریشبر بگذارد. ر

ارگاهشلوغبابانوئلرفتوگفت:کنروزبعدبهیا

تاندارم.یبرایندیناخوشایربابانوئل،منخبرهایصبحبخ

زینجابگریآدمخوبازایکبابانوئلپاسخداد:پسهمانند

دیهباکهستندییزهایبدازجملهچیراخبرهایودورشوز

دبرمالگردند.ینگهداشتهشوندونباینروزهامخفیا

نموضوعیازاتوانیدنمیاظهارداشت:شما"موننفرتیدا"

وجوددارندیاریامردمانخوببسیرادرتمامدنیدزینکفرار

هکنموضوعمستلزمآناستیقبولندارندواهبابانوئلراک

 از گردیبهاآنشما زیزار ید هاآنرا و شما تانیارهاکبا

.ییگویادزد:چرتوپرتمیبابانوئلفر.ورزندمیمخالفت

یااشخاصیدنیدرپاسخگفت:درهمهجا"موننفرتیدا"

 کهستند نمودن خوشحال خاطر به شما از منزجرهابچهه

شندبامی بعنوان را شما مسخرهیپیکو به احمق رمرد

هبهشماافتراکیسانکنیهازچنکدی.شماحقدارگیرندمی
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بزنندمی باشی، یزار از و هاآند برکیلماتزشتکبواسطه ه

د.یری،انتقامبگآورندمیزبان

یسکازیچنفرتیرد:امّامنهکنانهاظهاریببابانوئلخوش

اندنساختهبرمنواردیانمردمصدمهیازایکچیراهیندارمز

انتقام هاآنیفقطباعثعدمخوشحالییجوو هایشانبچهو

اشودمی بسی. مسائل بین ترجیار من و هستند حیارزش

بهچنکدهممی اککمکیسانکنیه نه کنینمو بر هاآنه

صدمهواردسازم.

حق یدر نفرتیدا"قت بابانوئل"مون انتوانست از نیرا

نموضوعیهاکدیارانهفهمیبد.متقابالًبابانوئلهوشیقبفریطر

رو عنوانیگریمؤذیاز عناد شودمیو قصد "هامونیدا"و

ارخوشحالخواهندیبس"هامونیدا"توآزاراستویفقطاذ

دستبزند.یانابخردانهیارهاکنیبهچنیشد،اگرو

یبد بود کنگونه ب"هامونیدا"ه نویریشهایحرفانیاز

بکبیفر و برداشتند دست دستوریریارگکارانه در را زور

ک بنظر ابتدا دادند. بابانوئلدریکمادامرسیدمیارشانقرار ه

واردنخواهدشدیبهویاچصدمهیدرّهخندانحضوردارد،ه

بس پریاریبعالوه اویاز از نگهبانان و وابستگان اجنه، ان،

 اامّانمودندمیمراقبت یدر بریرکام سوار بابانوئل سمس

ا توسطگوزنشمالکیسورتمه یشکیه سراسرشودمیده ،

انیبارادرمیزیایوهداهابازیتااسبابنورددمیارادریدن

دشمنانینفرصترابراینزمانبهتریندلذااکعیتوزهابچه

تابهاوصدمهواردسازند.گرداندمیبابانوئلفراهم

چنیا ین بود کن "هامونیدا"ه رایزیرکانهنقشه خود

سمسماندند.یرکدیدنعیردندوبهانتظارفرارسکیطراح

نیوبرفسرتاسرزمتابیدمیدرآسمانیااملونقرهکماه

اندادودرّهکسرشتیراپوشاندهبود.بابانوئلشالقشراباال

بر سورتمهیپیاخندانرا مودنجهانپهناورپشتسرنهاد.

ابود.یوهدایزودرشتاسباببازیرهایبستهبزرگمملواز

سرعتبسویگوزنشمال حریبا بابانوئلکتکمقصد تا رد

 خندانرا سوتزدنکخوشحالو خواندنو حالآواز هدر

زندگ سراسر در جهانبرساند. سراسر به بابانوئلتنهایبود،

خوشحالوسرزندهیهاورابراستکسمسبودندیرکهایشب

ایزساختندمی در او بخشیرا مشغول مواقع اسبابین دن

هایبازی کمحصول به شدمیهابچهارگاهش راهاآنتا

خوشحالسازد.

بههمراهداشتیبابانوئلاوقاتشلوغیسمسبرایرکشب

ا از او شالیو مجدداً لذا بود آگاه باالنموضوع در یقشرا

سرشبهجوالندرآورد.

تمام یبابانوئل ذهنشهاشهرکشهرها، در را روستاها و

هاورابهانتظارنشستهبودندکیجاهائیهمهیعنیردکمرور

هابچهیباعثشادمانیاهیدنهدیبهآنجابرودوبابخشیتاو

گردد.

ازاویانتظارهبابانوئلچهکدانستمیقاًیدقیگوزنشمال

نرم به سرعتو تمام با لذا حریدارد بهکردمیتکباد و

نپُرازبرفتماسیبازمهایشسمهکرسیدمیبنظریسخت

.یابندمی

ناگهاناتفاقعج پهبیبیبه طنابیوقوع تأللویوستو در

بابانوئلافتادوطنابیبرروبزرگینورمهتابرهاشدودام

بددهشیشکمکآنمح انید. هبتواندکنیگونهبابانوئلقبلاز

یمقاومت و دهد فریانجام روکبیادیا از یصندلیشد،

اشسورتمه باالیشکباال بر و شد ماندهابرفیده معلق

تاختیهمچنانباسرعتبهجلومیهگوزنشمالکیدرحال

.بردمیصداباخودشیرابهابازیاسبابیوسورتمهحاو

یچن بهتن برایآورحادثه را بابانوئل یلحظاتیتوانست

حواسشراجمعیهاوتوانستتمامکینزمانیکندولکجیگ

درینما کنیهاکافتید، وبد"هامونیدا"اررا نیانجامداده

.اندنمودهچشیمنوالطنابپ

دزد"هامونیدا" انتقالشبهیپساز به اقدام بابانوئل دن

داخلکداخل در بهزور آنجا در بزرگنمودندو غاریکوه

یوارسنگیربهدیردندسپساورابازنجکیزندانیامالًمخفک

ند.کبستندتانتواندفرارب

هاهاها.خندیدندمی"هامونیدا" دستهاآن: شانیهامرتباً

.کردندمییوشادمالیدندمیرابهم

یک"هامونیدا" حاالگفتندمیصدا خواهندکچهابچه: ار

اگرفرداصبحشودمیبپایادوآشوبیعجبفریرد؟براستک

اسبابیه یبازچگونه داخل ههایشانجورابدر و چینباشد

ایهد درختیه بدیسمسآویرکبه نگردد. چهنیزان گونه

؟وچهگروهکنندمیافتینخوددریازوالدهابچههکهاتنبیه

نفرتووحشتیخودخواهیهبهغارهاکیمیعظ ،حسادت،

 عجبروشینبراستیغارنش"یهامونیدا"خواهندآمد؟ما

م.یدیبرگزیانهاکریز

 ناباورکدر ایمال آنسال نی،

هبابانوئلدرکشانسوجودداشت

 ازیبرخاشسورتمهدرون

قبیکنزد از را یانش نوتر"ل:

لترکی"،"ترنگهبانیپ"،"ارکخدمت

"جن همراه"یپرکسیو"و به

ا و بود قصدیبرده نفر چهار ن
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انیدرمترسریعاراینندتاهداککمکهبهبابانوئلکداشتند

یگهانازروناشانبههاربابکیزمانهاآننند.کمیتقسهابچه

درمحلامنیشکرونیسورتمهبهب یرصندلیدرزیدهشد،

ندوازسوزکردنبرخوهاآنبابانوئلقرارداشتندتابادسردبه

ا باشند. امان در سرما هیو موجودات اطالعچین ازیگونه

هاوبهکبعدمتوجهشدندکیسرنوشتبابانوئلنداشتندامّااند

ناپدکناگهانسا یتو است. متوجهشدندیزمانهاآندشده

رایزرسیدنمیشانبابانوئلبهگوشیشادمانهیگرصدایهدک

تمامارباب در لبآوازهایزهامسافرتیشان زمزمهیر شاد

هکمشد،متوجهشدندکوتحاکوچونبهناگهانسکردمی

ایبا حادثه ید باشد. داده هاآنرُخ دودلیتردیمکبا و ید

ازیناثریکسورتمهخارجساختندولیرصندلیسرشانراازز

د.یتنمایراهدایهگوزنشمالکنبودیسکدندویبابانوئلند

ادزد:هووووپ.یفر"یپرکسیو"

اهشدادوکسرعتشرایبردارفرمانیازرویگوزنشمال

ممتوقفشد.کمک

بابانوئلیصندلیبررویجملگ"لترکی"و"نوتر"،"تریپ"

بهمسیجه یطهابرفیهسورتمهبرروکیریدندوازآنجا

ولک انداختند نظر بود، هیکرده اثرچین بابانوئلیگونه از

دند.یند

م؟ینکدبیارباکد:ماحاالچیپرسیبادلواپس"یپرکسیو"

مهربانوهایچهرهبتبهوضوحدرینمصیجایمنتاکمک

گردیپدهاآنیمیصم جانشیدار و شادید نشاطین و

شد.یشگیهم

با"ارکنوترخدمت" ما همیگفت: از برگردینمسید متایر

پ را یاربابخود یمزینکدا همه از او تنها خبرهابرنامهرا با

.شناسدمیرهارایاستومس

ناستازکاظهارداشت:نه،نه،بابانوئلمم"ترنگهبانیپ"

نحاالیکردهباشدولککاضرورتاًماراتریشدهویماعصبان

گشتنویبرایافکوقت دنبال هرگونهیبه و ندارد وجود

قبلازصبحبهدستهابازیهاسبابکشودمیرباعثیتأخ

یگریزدیشازهرچینموضوعاربابرابیهاکنرسندهابچه

رد.کغصهدارخواهد

هافرادشروروکرانهافزود:منمطمئنمکمتف"لترجنکی"

 گرفتار ااندکردهبدجنسبابانوئلرا از راهابچهقینطریتا

ایههداکاستنیفهمااینوظیدسازند.پساولینوناامیغمگ

موینکعیتوزهابچهنیوهودقتبابانوئلدربیراباهمانش

 خاتمه فرصتبتوانیممیدر اربابخویبا دنبال به شیشتر

م.یمواوراازبنددشمنانشآزادسازیبگرد

نگهبانیپ" نظرم"تر به اگفت: درستیحرف وشان تر

سامعقوالنه از پیتر راآیدمیشنهاداتیر استآن پسبهتر

تداد.کدستورحریملذابهگوزنشمالینکاجرا

وانباوفامجدداًٌهمچونفنرازجاجَستوباسرعتبهیح

یپ او رفت. هادرّهش طهاتپهو یرا از وهاجنگلنمود،

دندیمردمرسهایخانههبهکنیردتااکععبوریوسهایدشت

 کهمانجا وهابچهه ناز خواب ویعمدر بودند رفته فرو ق

.دیدندمیسمسرایرکصبحیاینهدایریشیاهایرؤ

تمام بابانوئل بیوظایدوستان را تقسیف خودشان مین

همراهبابانوئلبودهوبهیقبلهایمسافرترابارهادریردندزک

 ککمکاو بودند. هاآنرده به حال همه وهاتوصیهدر

داشتندتاینسعی.بنابرانمودندمیشانعملدستوراتارباب

بابانوئلعمل هداکدرستهمانند بینندو عادالنهدر را نیا

نمایتقسهابچه ایم با امّا برخیند در وجود دچارین موارد

یاشتباهات مثالً براونیمام"شدند. بچه"ا درکیادختر ه

یآرزو بکعروسیکداشتن اسبابیکشیجاهبود، طبل

یدریباز همچنکافت یرد. پسرک"تیاسمیچارل"ن یه

باز مشتاق جوشو جنبو پر یشلوغ، رونیبهایبرفدر

محافظتیبرایکیمهالستکچیکداشتنیخانهبودوآرزو

یپاها داشت، را سرما خیکشاز لوازم ازیاطیجعبه مملو

از"یچارل"رد.کافتیرادرهاسوزنوهانخ،یرنگهایپارچه

هبابانوئلکشدهبودیعآنچنانبرافروختهوعصباننموضویا

.نامیدمیارکبیالهبرداروفرکیراشخص

اشتباهاتهااین جمله یاز کبودند در"هامونیدا"ه را

پلیراستا یاهداف کدشان ناراحت که بود،هابچهردن

یابوی.امّابههرحالدوستانبابانوئلدرغنمودمیخوشحال

جامهعملپوشاندندهایشایدهارانهوصادقانهبهیارهوشیبس

نیهدرچنکبودیمترازآنمقدارکاریبسهاآنواشتباهات

.رفتمیانتظاریرعادیطغیشرا

بهاآن با کنکنسرعتممیشتریاگرچه ولکار نیکردند

توزیهنوزهدا تماماً بودندیا سمسیرکعهروزیهطلکعنشده

گرد بنابرایآغاز ید شمالن یگوزن بههایسالمطابق قبل

شگرفتتایدوراهبازگشترادرپیطرفدرّهخندانچرخ

هبرگردند.یگاهاولیبهجا

شمالهاآن گوزن و برگشتند خندان درّه اصطبلیبه به

آنگاهجلسهایهدا ارانوییبزرگمشتملبرتمامیتشد.

بهاورایرسانکمکوهیدتاشیلگردکیدوستانبابانوئلتش

هچهکابندیدربایستمییزیقبلازهرچهاآننند.کیبررس

بنابرایبرایاتفاق است. داده رُخ یبابانوئل "یپرکسیو"ن

بهباغمل "بورزا"زجنگلکهدرمرکدیانرسانیهپرکخودرا
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یبخواهد.اوتمامکمکافتنبابانوئلییقرارداشتتاازاوبرا

ا"یهامونیدا"یماجرا هچگونهقصددارندتاکنیبدجنسو

رد.کانبازگویهپرکملیشانسازندرابرایدوپریراناامهابچه

قولدادیاننیهپرکمل بهاو ملیشاننماکمکهکز هباکد.

سر قوا یتمام اقدام بسکعاً و سریرد بر آنچه از را او زود ار

بابانوئلآمدهبود،مطلعساخت.

"یپرکسیو" نزد "نوتر"یعنیدوستانشبه و"تریپ"،

هدرقصربابانوئلمنتظرشبودندوماوقعکبرگشت"لترکی"

هچگونهکردسپسچهارنفربهمشورتپرداختندکفیراتعر

بهنجاتاربابشانازچنگالدشمنانمبادرتورزند.

خوشحالنبوداششبانهیریهبابانوئلازدستگکیباوجود

اصالًینبهوفاداریکول عدالتدوستانشاعتمادداشتلذا و

دلواپس تنها نبود. ینگران مهربانشکبابانوئل چشمان در ه

دوستانشیدشدنشباعثنگرانیهناپدکنبودی،ازدمیموج

شدهباشد.

هایدا" نگهبان"مون به نوبت یبه .پرداختندمیبابانوئل

زویتآملماتاهانکاربردنکبینفرصتبرایمترکازهاآن

.کردندمیاستفادهیتمسخرو

سمسآغازشد،یرکهصبحروزکیهنگام

رایفهمراقبتاززندانیوظ"موننفرتیدا"

او ارتندترازیهزبانشبسکبرعهدهداشت.

یسا هایدا"ر فر"مون بابانوئل،یبود، زد: اد

د تمامیحاال یبهابچهیگه واندشدهدار

چگردندمیخودشانیایدنبالهدا یزیامّا

یابندنمییخالهایجوراببجز هاهاها، وهاشیونچههاآن.

پاهاییدعواها چگونه انداختو خواهند راه ازیبه را خود

زمیعصبان یتبر خواهند غارهاکن امروز ازیوفت. مملو ما

امالًکیزودهنجابیر،ایخواهندبود.بلهبابانوئلپینافرادیچن

پُرخواهدشد.یعاصهایبچهاز

تمام برابر در هاپرانیکمتلیبابانوئل وکردمیمقاومت

گواگفتنمیچیه او ینبودولیارغمگیهازاسارتشبسکنی.

.شتافتمیاوکمکشجاعتشبه

یا زمان نفرتیدا"ن نگهبان"مون بهینوبت را خود

دادودرصددبرآمدتاعلتپاسخندادن"یمانیمونپشیدا"

راکشدارشراپرسوجوینهایحرفبابانوئلبه ندوماجرا

بفهمد.

پشیدا" سا"یمانیمون مانند یبه هایدا"ر وکناب"مون ار

ویشازنرمیآرامومنزهداشتوصدایناجورنبود.اوچهرها

یرضا مندبود. بهبهمحضو"یمانیمونپشیدا"تبهره رود

ازبابانوئلگفت:برادرانمیبهمنظورنگهبانیکغاربزرگوتار

کنیبهمنندارندامّابههرحالایاعتمادچندان"مونهایدا"

هابچهگریزانجامگرفتهاستوشمادیصبحشدهوشرارتن

د.یددیراتاسالبعدنخواه

خوشحال با ایبابانوئل حقیجوابداد: ین دارد عکقت دیه

هاقرنندفعهپسازیاولیسمسگذشتهاستومنبرایرک

دیراناامهاآنناستکنموممکرامالقاتهابچهامنتوانسته

ردهباشم.ک

هیاندادوبنحوگالکتیباتأسفسر"یمانیمونپشیدا"

هیزیآم تواندنمیسکچیگفت: شما ککمکبه هابچهند.

بس اندوهگیاحتماالً خودخوایار وحسودن، بهاندشدهه اگر و

هاآنازیناستفقطبتوانمبرخکند،ممیایب"هامونیدا"غار

شانم.کبیمانیرابهسمتغارپش

رو از آیپرسیاوکنجکیبابانوئل تاید: خودت نونکا

؟یاردهکمانشدهوتوبهیپش

پشیدا" حق"یمانیمون اوه، داد: حتیپاسخ من بله. یقتاً

پشیبسکنیا یار کمانم دخالت شما اسارت در .امداشتهه

برا ایاگرچه شرکنیجبران بسیار دیرانه منیار استامّا ر

هکیبداندینبایکمانمولیارنادموپشیبس

یا شرکن همیار با ما را گریدیکیارکرانه

یطراح یودایمکردهواجرا امپشیمانیگر

ست.یچارهسازن

 متوجه من گفت: هایتحرفبابانوئل

شوممی از مردم اگر رانهیشریارهاکامّا

بهآمدنبهیازیگرنینندآنگاهدکاجتناب

شمانخواهدبود.یغارها

پشیدا" ا"یمانیمون داد: یپاسخ یکن ویلکقانون

ولکیح است یکمانه اکبینیدمین بدون شما کنیه ارکه

.بهبریدمینغاربسریدراکنید،ایانجامدادهباشیارانهیشر

تمدرکهمنخالصانهازمشارکمیهثابتنماکنیایهرحالبرا

پشیریدستگ تصمیشما هستم، یمان شماکامگرفتهم به ه

د.ینکفرارنمتاککمک

بابانوئلشد.اوبهعاقبتینگفتگوهاباعثبُهتوشگفتیا

اندک ایشیار و بدکنید طریه ین سر بر چه مونیدا"ق

خواهدآمد."یمانیپش

"یمانیمونپشیدا" باز به هاییگرهردنکشروع هکنمود

اس یبابانوئلرا دکر به را او و سپسیرده او بودند. بسته وار

ردوبهکتیهدایوطوالنیکتونلباریکقیطربابانوئلرااز

برد.یمانیغارپش

پشیدا" ام"یمانیمون یگفت: کدوارم مرایارهاکه بد

بگیناد ببخشیریده مرا و زید بدید شخص اصوالً من یرا

این گفتگوها باعث بُهت و 

شگفتی بابانوئل شد. او به 

اندیشید و اینکه عاقبت کار 

دایمون "بدین طریق چه بر سر 

 خواهد آمد. "پشیمانی
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ین دارم باور من کستم. یارهاکه

انجامینوندردنکتایادیخوبز ا

.امداده

نیبد پشیدا"گونه "یمانیمون

انیغارراگشودتاجریدربمخف

دواردآنجایعهنورخورشیهواوطل

مونیدا"آرامبهییگردندوبهبابانوئلبرسند.بابانوئلباصدا

ه"یمانیپش من تعبچیگفت: سوء شمایریگاه به نسبت

حتامنداشته یو دنکمعتقدم موجبیه حضورتان بدون ا

دلتنگیافسردگ بنابرایو شد بخنیخواهد صبح شما ریبه

د.یداشتهباشیسمسخوبیرکهکدوارمیموامیگویم

پش غار از بهصبحروشنیمانیبابانوئلآنگاه خارجشدو

لحظات او گفت. درحالیخوشامد زنان قدم زکیبعد رلبیه

دردرّهخنداناشخانه،بهطرفخواندمیوآواززدمیسوت

براهافتاد.

درهابرفهکیدرحالرفتمیخانهیبابانوئلقدمزنانبسو

اریراپوشاندهومناظربسهاکوهیگسترهیشتمامیرویجلو

نمایعیبد به یرا تعداد بودند. نگهبانازبشماریشگذاشته

آهستگیکولکردندمیجنگلمراقبت به یشاخهیکیناو

نبرداشتوازآنبعنوانعصااستفادهیدرخترااززمکخش

راهبرود.هابرفانیبتواندراحتتردرمردتاک

 بود نشده دور آنجا از چندان هنوز خکبابانوئل با لیه

اشصمیمیارانیهتوسطکازطرفدارانشمواجهشدیمیعظ

وییبرا نجات و یافتن دست شدهیبس"هامونیدا"از ج

وا یبودند. کسا"یهامونیدا"بر بابانوئلراکنغارها اگر ه

ن رکآزاد چگونه آنگاه بودند یابایستمیده را بهکنگروه ه

اوآمدهبودند،جوابگوباشند؟یخونخواه

لموقرویکدوستانباوفابهناگهانباهکنیهرصورتابه

گردیمایس مواجه بابانوئل درحالیمهربان یکدند هایریشه

پوشیسف برف از ازیدش روشنش چشمان و بود شده ده

یبهتمامیانگرعشقومحبتویهبکدرخشیدندمیتیرضا

بودند.هابچهژهیبویموجوداتهست

هاوکنیدوستانبابانوئلبراطرافشحلقهزدندوازایتمام

 سرحال و سالم پادیدندمیرا رقصو پرداختند.یوبیکبه

 از مشتاقانه حماهاآنبابانوئل عملکیتیبخاطر به او از ه

تش اوکرکآوردهبودند، "کسیو"آنگاهرد. "نوتر"، و"تریپ"،

رامهربانانهدرآغوشگرفتوموردتفقدقرارداد."لترکی"

تشجمعشدهبودند،گفت:یهبهحماکیبابانوئلبهگروه

ماننخواهدداشت.یبرایاچبهرهیه"هامونیدا"بیتعقکنیا

قادربهخرابیوداندشدهیشانمخفیدرغارهاهاآن یارکگر

نخواهندبود.

متف براکبابانوئل من امّا داد: ادامه افسوسیرانه شان

.خورممی

بهقصرشیعتبابانوئلتارساندنویگروهبهمشایتمام

تر موقتاً بهتعرککادامهدادندسپساورا عیفوقایردندتا

شدرقصربپردازد.یکدوستاننزدیشبگذشتهبرا

انمشاهداتیگروهبهبازیندگیزبهنماین"یپرکسیو"

ایخو و پرداخت بزرگ جهان از صبحکنیش تا شب آن ه

برایعهدایچگونهبهتوز بههابچهیا وصبحزود ادامهداده

.اندبرگشتهدرّهخندان

صدا"یپرکسیو" حقیازسرشوقفرییبا ما قتاًیادزد:

هست زیخوشحال یم یمترکرا تعداد درهایبچهن ناراحترا

اسیناربابمن،شمانبایکولایمداشتهصبحامروز ریدمجدداً

هشمادرنظرکمآنچنانیناستنتوانکراممیدزیدشمنانشو

م.ید،بهادارهاموربپردازیدار

هانجامدادهبودند،پرداختوکیاناشتباهاتیاوآنگاهبهب

ایمدادهازآنچهانجامیهبابازرسکگفت ندهیدرآتوانیممی،

واشتباهاتانجامشدهامنمائییریجلوگهاآنازانجاممجدد

م.ینکزجبرانیران

شن با یبابانوئل گزارشات سپسیخندکیاندهاآندن د

یبرایکیمهالستکچیکردتافوراًکرامأمور"یپرکسیو"

برایزکعروسیکپرجنبوجوشو"تیاسمیچارل" یبا

زخوشحالویدنینببردتاآندوبچهناامینازن"براونایمام"

شادمانگردند.

افتنازیبااطالعکردندمییهدرغارهازندگک"هامونیدا"

نشدندیارآزردهخاطروغمگیبسهایشاننقشهتیعدمموفق

سمسیرکهدریکدندبطورینگردیامالًخانهنشکهامدتوتا

ه سال یکچیآن ههابچهاز خودخواهیبه دچار وجه ،یچ

ن و نشدند تنفر پشیازیحسادتو نیوالدافتند.ینیمانیبه

املداشتند.کتیرضاهاآنزازینهابچه

مأکهاییبچه بابانوئل از دلگیه بهیوسو و بودند شده ر

یشپیخویاحمقانهارکداشتند،بهکاعدالتاوشیوجود

درروند"مونهایدا"ذارندتاچگاهنگیههکبردندوقولدادند

توز و هدایسفر ایایع در یبابانوئل یرکام نیمترکسمس

■ رابوجودآورند.یمزاحمتواختالل
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 «عروسک نخواستنی»نوجوان داستان ترجمه کودک و  
«اسماعیلپورکاظم»مترجم؛«دبایبایلی»نویسنده



الیه"سوزان" و نشسته مغازه رویقفسه وبر گرد ایاز

اودلش پوشاندهبود. بواسطهخواستمیغبارسطحبدنشرا

بغضیکهوجودشرافراگرفتهبود،باتمامقدرتفریادبکشد.

 اوهایبازیکهتماماسبابکردمیاومشاهده بجز را مغازه

.اندبردههایشانخانهخریدهوبه

فروشیباقیماندهقبلدرمغازهعروسکهامدتاز"سوزان"

یک"نسوزا"گونههمهاورافراموشکردهبودند.بودوبدین

زردطالییهاینخایزیبابودکهموهایشراباعروسکپارچه

داشت.یبهرنگآبیآسمانیدرشتهایچشمساختهبودندو

داشتو قرار وضعیتنامناسبی لباسزیبایآبیرنگشدر

شدیداًنیازمندشستشوبود.

شهمایلبودکههمراهبایکدخترکوچولویهم"سوزان"

موردپذیرشاوواقعگرددوگرامیداشتهبهمنزلشبرودو

هیچ بود، شده آورده مغازه این به که زمانی از امّا گاهشود

شا دعلتآنبودکهیکدستیکسیبهاوتوجهینداشت.

کسزحمتدوختنمجددآنکندهشدهبودوهیچ"سوزان"

بهخودش دادنمیرا و بازویشبرایروزها متوالیهایشب.

 کنار کهدر بود منتظر داشتو قرار مغازه رویقفسه بر او

مجدداًبررویبدنهعروسکنصبگرددامّاتاآنزمانهیچکس

اینکارراتقبّلنکردوانجامشنداد.

 یعنی کریسمس اسبابترینشلوغایام برای سال دوره

اسبابهافروشی تمامی رسید. پسازهامغازههایبازیفرا

بهپروازهاقفسهخریداریوالدین،شادمانهازوهابچهانتخاب

هاآنگرمونرموسرشارازمحبتهایخانهوبهآمدندمیدر



برفتندمی همگی البته ه. دریز"سوزان"جز هنوز او را

نشستهبود،گردوغبارهابررویشیاجایشبررویلبهقفسه

نیزهمچناندرکنارشاشجداشدهجمعشدهبودندوبازوی

قرارداشت.

چرا اینکه و داشت خاطر به را زندگیش دوره تمام او

واقعنشدهاست؟کیودکچیتاکنونمقبوله

 دلش زیراخواستمیاو کند گریه وجودش تمام با

هیچکسنخواستهبودکهاوراباخودبهخانهببرد.

سرنوشت"سوزان" چنین براییبه که بود شده محکوم

 بماندوهاقفسهبررویاشعروسکیبقیّهعمر تنها بنشیند،

خاکبخورد.

 از کوچک صورتی فیل یک که کرد مشاهده هاقفسهاو

پائینآوردهوفروختهشد.

برداشتهوهاقفسهایازاوشاهدبودکهیکتولهسگقهوه

د.یبفروشرس

وکمشدهاقفسهاودیدکهیکقورباغهبزرگسبزرنگاز

رونرفت.یازمغازهبیبابچها

نیزیکیپسازدیگریازهاقفسهرویهایعروسکدیگر

برداشتهشدندامّااوهنوزدرهمانجاباقیماندهبود،هاقفسه

تنهاترازهمیشه،تنهایتنها.

هنوزدرابتدایروزقراریشبعیدکریسمسفرارسیدول

 ا"سوزان"داشتند. قفسه روی بر ویهمچنان بود نشسته

اوهرگزنتوانستهکردمییاحساسدلتنگیبیشازهرزمان .

ه عالقه و توجّه بچهیبود، دختر نمایاچ جلب بخود دیرا

یقفسهفروشگاهاسباببازیشهبررویهمیدبراینبایبنابرا

.ماندمییباقیفروش

دریدربورودیباالهایزنگولهناگهان فروشگاهبهصدا

درااعالمیدارجدیخریکشانورودنگیجرنگیآمدندوباجر

ک ید"سوزان"ردند. زکد جوانو خانم ییبایه دختریکبا

ک دختر شدند. فروشگاه وارد روکوچولو بر لچریویوچولو

راستشدرقالبگچقرارداشت.ینشستهبودوپا

ز و جوان یزن به صبحیفروشندهبا سالم، گفت: مغازه

رآقا.یبخ

بهآندونفرانداختوکنیعیازباالینگاه"براون"یآقا

ازمنساختهاست؟کیمکایر،آیصبحشماهمبخپاسخداد:

معرف به شروع جوان اکیزن یرد: دختر میوچولوکشان

"ولیکن" کاست دچار یکه زاندشدهحادثه او درکیمان. ه
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نخوردویخبود،متأسفانهبرزمییبررویتسوارکیحالاس

کششیپا او وکداندمیست. آمد امشبخواهد نوئل بابا ه

قولیاهیشهدیبرا او منهمبه امّا هکامدادهخواهدآورد

ازمنکعروسیکبهانتخاباوبخرم.اوحاالیهایشهدیبرا

ماندهاست؟یتانباقیبراکیاهنوزعروسیخواستهاست.آ

ت سرشرا تمامکفروشنده متأسفم. نه، گفت: و داد یان

.اندرفتهفروشهربیالتاخیبخاطرتعطهایمعروسک

 مامان،کدختر گفت: و داد خطابقرار مادرشرا وچولو

ن.کآنجارانگاه

کیوقت"سوزان"قلب متوجه یاشارهه بهکدختر وچولو

بهطپشافتاد.اشسینهسمتششد،درقفسه

مستقکیدرحالکدختر یه با بهکوچکهایدستماً ش

ن.یراببکمامان،آنعروس سمتاونشانهرفتهبود،ادامهداد:

دختر"براون"یآقا عروسکبه آن شما راکگفت:

آنعروسینخواه هنهاستوضمناًکغبارآلودوکدخواست.

ربهیتعمینونبراکدتایندهشدهاست.اوباکدستشهمیک

هکنیمایتانبگویقترابرای.حقشدمیبرگشتدادهاشسازنده

ماندهاست.منیچرااوتاامروزدرآنجاباقدانمنمیخودمهم

یپهامدتبایستمی همراه را او گوشههاآشغالش یادر

تامعدومشود.گذاشتممی

ازمندیگفت:نه،نه،اوهمنیمحزونیوچولوباصداکدختر

دوستداشتناست.

م؟ینیناستآنراببکد:آقا،ممیباپرسیخانمجوانوز

لیدوگفت:هرطورمیشکابروانشرادرهم"براون"یآقا

خودتاناستخانم.

هاآنیراازباال"سوزان"رفتوهاقفسهاوسپسبهطرف

بازو با همراه یوتحاشجداشدهیبرداشتو وچولوکلدختر

داد.

کیدرحالکدختر مح"سوزان"ه آغوشگرفتهکرا در م

گفت: بده بود، اجازه لطفاً یمامان، براکد را آن خودمیه

ا عروسیبردارم. خکن همیلیبنظرم او انگار قشنگاست.

ش دچار من مصدومیستگکمثل فیو من است. شده رکت

ککنممی توانممیه را تمکآن یامالً ولینماز تنهایکم ن

استیلشاکمش باکن بازویه دقید جایشرا در اولشیقاً

بدوزم.

متشچندهآقا؟یسپسبهفروشندهمغازهگفت:قکدختر

کمتف"براون"یآقا سپسپاسخاشچانهرانه و خاراند را

داد:

 ککنممیمنگمان شما بردارتوانیدمیه مجاناً را دیآن

مانداخت.یخواههازبالهادرهدرهرصورتماآنرکچون

،بااصرارکردمیفپولشرابازکیهیکدرحال"ولیکن"مادر

شبهشمابپردازم.یرادرازایدمبلغیامّابهرحالمنباگفت:

نگاه مغازه یفروشنده دختر کبه انداخت هکوچولو

مح"سوزان" آنچنانکرا بود گرفته آغوش در بنظرکم ه

عروسرسیدمی آن داشتن بسککاز غبارگرفته و اریهنه

زیراتمکدعروسیابتداباداندمیهکیخوشحالاست،باوجود

گاهمشاهدهچیراهیزینصحنهمحبتآمینونچنکند.اوتاک

ردهبود.کن

پائیا سرشرا درحالینزمانفروشنده بهکینگرفتو ه

"ولیکن" گفت:کردمینگاه خوشحالیرضا ، و ختردیت

آنگاهبهیافککمتعروسیقیمبجایتانبرایوچولوک است.

گفت:کدختر

رد،مگرنه؟کدیمراقبتخواهیخوبهبکنعروسیشماازا

.مناورادهممیآه،بله،قول ردوگفت:کیتبسمکدختر

ا داشت. مقدارکنعروسیدوستخواهم به ویتنها عشق

خواهمداد.همنآنرابهاوکازداردیمحبتن

ب بیاعزیمادرگفت: بهخانهبرویزدلم، اوآنگاهدختریا م.

عروسک با همراه را گرفت.یجدکوچولو آغوش در دش

نینخوشحالنشدهبود.اوانتظاراینچنیگاهاچیه"سوزان"

دشدهبود.یباًناامیزرانداشتوتقریانگجانیهیماجرا

نیبد حتیرکگونه سال آن کعروسیکیبرایسمس

 ■ د.یمونگردیومکزمبارینینخواستن
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 رابین الکوف(، بخش اولسوم)قسمت ؛ بررسی ادبیات فمینیستی  

«فاطمههمدانیان»مترجم
 

 از زبان و شأن زنان  

الکوف تولماش دانشگاه۳1رابین در زبانشناسی پروفسور

کالیفرنیا،برکلیاست.اوبانگارشکتابزبانوشأنزناندر

 تازه۳۴12سال مطالعاتی وباب زبان عنوان تحت را ای

زبانشن دیگررشتهجنسیتدر دراسیو گشودکهنهتنها ها

سطحیبین در اهلعلمسطحملیبلکه ارجاع المللیمورد

طبقه، کتابعناصریچون این الکوفدر است. شده واقع

قدرتوعدالتاجتماعیرادرارتباطباجنسیتموردبررسی

تکمیلی تحصیالت دوره گذران طی الکوف است. داده قرار

کردهاینوامچامسکیشرکتمیتی،درکالسآیخوددرام

ویطی زبانشناسیمرتبطشد. دپارتمان اینطریقبا از و

روش روی بود، چامسکی دانشجوی که کاردورانی هایی

یافتهمی ساختزبانراه زبانیبه بستر از خارج که اند.کرد

کند،اوبرایاینالکوفدرکارخودرویاصلادبتاکیدمی

(به1(تحمیلنکنید،۳شمرد:هفاکتورعمدهرابرمیاصلس

(درمخاطباحساسخوب۱انتخابمخاطباحترامبگذارید،

کندکهاینسهفاکتوردرراخلقکنید.سپسویتاکیدمی

وفادار آنها به سخنرانی اگر و است. خوب راسیکتعامل

کردهاست.«نقضِاصل»شودکهنباشد،گفتهمی

بهمنصهطبع1111کهدرسال۳۱کتابجنگزباناودر

ارائه را معاصر دوره گفتمان از زبانی تحلیلی است، رسیده

کند.ویدراینکتابِخودبهموضوعاتیچونعناوینمی
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محاکمه توماس، کالرنس و هیل آنیتا دادگاه

سیاسی صحت پدیده و لوینسکی رسوایی اُ.جی.سیمپسون،

سایتکوف،اکنونعضوهیئتتحریریهوبپردازد.رابینالمی

هافینگتونپستاست.تحلیلی-خبری

هاییازکتابزبانوشأنزناستجستارپیشروبخش

کتاب از برگرفته اینجستار شده، قلمالکوفنوشته به که

تئوری نوشته فمینیستی فرانسیس»های و کلمار وندی

بایکوفسکی ا« بررسی سریالی جستارهای دبیاتاست.

فمینیستیبهقلمرابینالکوفدرسهبخشبهمخاطبانارائه

شود.دراینبخشالکوفبهطرحبحثیکلیازگونهزبانیمی

پردازد:زنانهوتبعیضناشیازآنمی

دختربچه چونپسرانسخنبگوید،اگر صداییزیر ایبا

 شودیاشود،یاسرزنشمیمعمولشآناستکهیاطردمی

 

شود.درواقع،جامعه،والدینِکودکووردتمسخرواقعمیم

نشانند.اینپروسهدوستانشبهاینروشاوراسرجایشمی

آسیب متعدد ابعاد از اغلبحتمیاجتماعیشدن و الوقوعزا

 بهطورخاصدرنمونهموردنظرما اما آموزشزبان–است،

کهممکنشودمسایلخاصیایجادمی-هاخاصبهدختربچه

استآموزگاریامعلمازآنآگاهنباشد.دراینجااگردختربچه

آموزخوبیباشدودرسشراخوببیاموزد،بابتپذیرشدانش

کند،ایکهدرآنزندگیمییجامعهچونوچرایکلیشهبی

اینپاداشیدریافتنمی برخالفآنعملکند، اگر اما کند.

بهانه بعدها شخود خواهد اینای به استناد با دیگران تا د

نازل درجه در را او کالمی، بهسبک نسبت تری

بهعنوانیکانسانهایشقرارجنسهم دهندوموضعاورا

ایندختربچهوقتیکهمراحلرشدرا چندانجدینگیرند.

شودبهاینکهرسد،متهممیپشتسرگذاشتهوبهزنانگیمی

یاآنطورکهبایدازخودشبگوید.توانددقیقسخنبگویدنمی

می اطمینان بسیاربا توصیف پیشین پاراگراف که گویم

همچنینمیساده است. توانبهایازآموزشزباندرآمریکا

پسربچه گفتکه دختربچهیقین و دوها پایین سنین از ها

می را گفتگو متفاوت برحسبمدل پروسه این و آموزند

ازآنجاکهمادروهاهاوگزارشمشاهده بسیارپیچیدهاست.

دیگرزنانتاثیراتقابلتاملیدرزیستاغلبکودکانزیرپنج

درابتدا-پسرانودختران–سالدارند،یحتملهردوجنس
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بهعنوانزباناولخودمی«۳۹زبانزنانه» )الکوفرا آموزند.

می اشاره مباحثپیشینخود کودکاندر ژاپن، در که کند

زبانیکهمناسبپ ساختار سنپنجسالگیاز تا دختر سرو

به را است میزنان بابتکار پسران چون آن بعد اما برند،

می واقع تمسخر مورد ساختزبانی این از ازاستفاده شوند

می دست آن دخترانکاربرد و پسران که همچنان کشند(.

توصیفاسپوکرشدمی به بنا پسرانتنصدایشان۳2کنند ،

کنند،شود،اتفاقیکهاغلبوالدینازآناستقبالمیزیرترمی

ایازسخنگفتندردخترانراتقبیحدرحالیکهچنینشیوه

هابیشترگرایشکنند.ازسندهسالگیوبعدآنکهبچهمی

جنسخوددارند،مطابقمشاهداتسالوهمهایهمبهگروه

زباننشانه دوگانگیدر من، میهایخود نمود امارا بخشد،

اتفاقمی موردپسرها کندایناستکهایشانچیزیکهدر

بهکار اصطالحاتیجدیدرا ازیادبردهو زباناصلیخودرا

همانسبکگفتاریقدیممی بر دختران حالیکه در برند،

باقیمی پسربچهخود دالیلیکه از یکی درمانند)احتماال ها

خالقبازی هایشان دختربچهتر میاز عمل همینها کنند،

است(.

درواقعیکدختربچه،چهدرصورتامتناعازکاربردسبک

گفتاریزنانهوچهدرصورتیادگیریسبکگفتاریمردانه

شود؛اگراوازسخنگفتنبهسبکزنانهامتناعکندطردمی

می واقع تمسخر غیرزنانهمورد گفتارش که آنجا از و شود

پس سبکاست، اگر و داشت خواهد همراه به را انتقاد

واقع تمسخر مورد جهت آن از برگزیند، را مردانه گفتاری

تواندبهدرستیبیاندیشدیاآنکهقادرنیستشودکهنمیمی

دربحثیجدیمشارکتکند؛بهطوریکهاوراداخلآدمبه

اینکهباید–روییکزنآورند.ایندوگزینهپیشحسابنمی

دونشانیاززنبودنرابپذیردیادونشانیازانسانبودن

بسیآزاردهندهاست.-را

به که شود وارد من به انتقاد استاین ممکن اینجا در

علیهزبانزنانهآورده چراکهبسیاریازعبثایننمونهرا ام،

می دانشگاه وارد وقتی میزنان درشوند، چطور که آموزند

متفاوت تغییرشرایط خنثی زبانی کاربرد به زنانه زبانی از

جهتدهند)مثالدرکالس،صحبتبااستاد،مصاحبهشغلی

منفکرمی اما کهچنینانتقادیدروغیره(. کنمافرادیرا

ندیده را مسئله از چندی ابعاد دارند اگرذهن آنکه اول اند،

ثیردختریبایدهردوسبکگفتاریرابیاموزد،پستحتتا
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  .spock های بسیاری را حول  متخصص کودکان است و کتاب
 کودکان و مسایل مربوط به رشد آنها به رشته تحریر درآورده است.

هاممکناستدوزبانقرارداردوهمچونخیلیازدوزبانه

طورکهبایدمتبحرنباشد،هرچندکهدرهیچیکازآنهاآن

به برای زبان دو هر بر شرایطتسلطش در آنها کارگیری

نمی اما بکارگیریهیچمختلفدرحدکفایتباشد، توانددر

مطیکسهل هرگز و راحتعملکند و مئننیستازانگار

اینکهآنگونهزبانیرادرمکانمناسبودرارتباطباشخص

مدنظردرستاستفادهکردهاستیانه.تغییرفضایذهنیاز

به نسبت خاصی آگاهی به احتیاج دیگر زبان به یکزبان

هایاجتماعیوهوشیاریخاصهایموجوددرموقعیتتفاوت

اینکارخودانرژینسبتبهعدمپذیرشاحتمالیآندار د.

می زنان از میمضاعفی که انرژی کاریستاند، صرف تواند

خالقانهشود،درواقعاینتغییرزبانیکهچالشیذهنیبرای

می آن از استمانع دهند،زنان خودینشان زنان که شود

نمی که آزادیهمچنان و تمامیت نمودتوانند بعینه را شان

یک اگر بنابراین میبخشند. استادشپذیرایدختر که داند

تمایل او البتهکه غیراحساسیاست، عینیو نظراتیعلمی،

دارداززبانیخنثیدرکالسیاکنفرانساستفادهکند.امااگر

او پذیرای هم بسیار متفاوت موقعیتی در مردی که دریابد

خواهدبوداگرکهاواززبانزنانهوآراستهخوداستفادهکند،

میانهآن در دختر این متفاوتگاه زبانی گونه گزینشدو ی

دستخوشتردیدنخواهدشد؟یکیازمسایلیکهدرمطالعات
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بسیاریبداناشارهشدهایناستکهدخترانمعموالکمتراز

مباحثکالسیمشارکتمی شایدیکیازپسراندر کنندو

کوفدریزبانیباشد)الدالیلشهمینتردیددرکاربردگونه

می اشاره کالسپرانتز در ازقضا که اینکند خودش های

احتمالدرستازآبدرنیامدهاست(.

بهمعنای–توانچنینگفتکهزبانزنانهبراینمبنامی

دستخوش آن از استفاده در زنان که زبانی زبان: دو هر

محدودیتهستندوزبانیکهبرایاستفادهزنانتجویزشده

باانکارعب-است هویتشخصیزنرا ارتاستاززبانیکه:

بیانی میابزارهای محاق به شدیدا نیزاش طرفی از و برد

موضوعاتعباراتپیش مباحثو به مشککراجع و پاافتاده

تقویتمی وقتیزنیوارداصلیرا متعاقباینرویکرد، کند؛

بحث میموضوعی میبرانگیز وی با که رفتاری شودشود

دیگر–محورتاریابژهرف طور استنهرفتاریکه-جنسییا

خودشاست. به منحصر رویکردهای با فردیجدی درخور

را وضعیت همین جامعه در رفتاری اشکال دیگر که البته

پدیده اینجا در من برگزیده مصادیق اما استکهدارند، ای

اشپرواضحاست.خصوصاابعادزبانشناختی

تاثیرنهاییایناختالفات،درانکاردسترسیزنانبهقدرت

درقالبیسیستماتیکاست،زیراهمانگونهکهشرحدادهشد،

زبانی رفتار حفظقدرتبا به قادر دیگرایشان کنار در شان

ابعادرفتاریشاننیستند؛اماطنزموجوددراینمیانآنست

تااینگونهرفتارکننداندکهگفتهشود،اصالزنانساختهشده

واینخودبهعلتنابسندگیهوشویاآموزشدرآنهااست.

هایاماحقیقتاینجااستکهدقیقابدینعلتکهزناندرس

آموخته خوب را رنجخود تبعیضموجود این از بعدها اند،

اقلیتمی اقشار مورد در وضعیتی )چنین صدقبرند. هم ها

یدنژادآنگلوساکسوناستانداردهاییراکند:مثالمردانسفمی

کرده آنتنظیم اگرچه اقشار بقیه دارند توقع و رااند ها

خواهنددرواقعآنهامی-پذیرندامابهآنهااحترامبگذارندنمی

شانمحفوظبماند(.جایگاه

تربهموضوعنظرکنموکنمنیازاستکمیجزییفکرمی

را توضیحشرفت باال در که زبانی پدیده این از مصادیقی

هاییبپردازمکهدرآنبررسیکنم.درابتداقصددارمبهروش

سپسباگونه مرداناستو یسخنگفتنزنانمتفاوتاز

کاربردهایهایبدیهیتبعیضعلیهزنانرابابحثروینمونه

می فکر دهم. نشان روزمره بهزبانی بحث برآیند وضوحکنم

یزبانی)سبکمردانهوزنانهنشانخواهددادایندوپدیده

موجوددربخش هاییازفرهنگزبان(برآیندسوگیریعمیقِ

فرهنگ– تمام حقیقت در آنهاو به راجع من که هایی

چنینتفکریخو-اممطالعاتیداشته ایناست؛ منطبقبر د

ایدهاستکهجایگاهوشانکمالیانسانآناستکهدرحقِ

■.۳9خود،فردوموجودیعقالنیباشد
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 داده تنزل اش کمالی شان از را او زن خواندن احساسی با تفکری . چنین 
 .دارد می روا را وی بر تبعیض گسترده سطحی در متعاقبا و
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 5102ادبیات سال برنده جایزه نوبل  «آلیس مونرو»با احبه مص 
«حسینکارگربهبهانی»مترجم

 
نویسکوتاهشودآلیسمونروهرگزقصدنداشتکهداستان

کاروهاسالبودکهحاصلییهارمانبلکههدفاوبسطدادن

امبرنامه بودند. رسیدا،ریزی فرا کار این زمان که ،هنگامی

زمانیدربخشاوزمانکافیبرایانجامچنینکارینداشت.

ایمریضنوشت:بچهشیهاداستانیکیازمجموعهیمقدمه

 به ماندن هدف به اقوام رخدادیندیآیمشانخانهاستو .

 خانه امور در ناپذیر که"قاًیدقاجتناب پاور در نقصی مثل

کاریتواندیمشودیمدرکامپیوترهابرنامهباعثازبینرفتن

دردستانجامرامخدوشکند.

نویسنده هیات در هممونرو فرزند سه از که جوان ای

آموختدرزمانمحدودیکهدراختیاردار:،کردیممراقبت

 خواب خالل ،هابچهدر غذاشانهیتغذحین که هنگامی یا

آوریداستان گرد داشتداستاننویسیکند. قرار رویگاز

که–اشیداستاناولینمجموعه-۳شادیهاهیسارقصبرای

۳۴9۱درسیوهفتسالگیمونرووبهسال

منتشرشدقریببهبیستسالطولکشید.

کتابدیگر ده بهحالمونرو آنموقعتا از

 از که کرده یجملهمنتشر یمجموعهآنان

1عشقوازدواج،اضهارعشق،دوستی،نفرت

گرفته. قرار تحسین مورد البته که است

داستانکوتاهشناخته بهعنواناستادِ مونرو

شدهاست.

 سال به پست واشنگتن منتقدان از نوشت:۳۴۴۱یکی

ای رابطه یا زندگی شکل ای العاده فوق سیاست با مونرو

کهآناینتصویرسازیبیشاز،اماکندیمپیچیدهراتوصیف

یهاداستانایتفضیلیاستوتصئیرسازیپیشنهادیباشد

نهداستاندرنفرت،.درداستاندیگرشاندبیرقبیاحتماالًاو

دوستی...درزادگاهشکاناداواغلبدرشهرکوچکیشبیه-

 وینگهام استان از –انتاریو که آنجااشیکودکشهری را

اکثرافتدیماتفاق-گذراند اغلبهاداستاناینیهاقسمت.

هاحسرت،هاخواسته–داستانزنان ضعفزنان، -قدرتو

 موضوعاتییهاداستانهستند. پرکه عشقی روابط از شان

بی نوجوانی و بار مرگ بیماری تا گرفته کههیجان رحم

تنها–ترانبزرگ –زنی دست .اندمتفاوتاندازدیمرا

ناپذیروتاثیراتیراکهمونروزندگیذهنیتحملیهاداستان

شخص هر درونی داشتهتواندیمتصورات بیرونی دنیای بر

.کنندیمباشدکاوش



دخترشدرکالگاریتلفنیباآلیسیخانههنگامیکهاز

همراهباشوهرشدرشرفسفرهواییبه،مونروصحبتکردم

ونکوور زندگی-جزیره آنجا ماه پنج زمستان رسیدن با که

یکیدوهفتهبودکهتنهادرساحلغربیکانادابود.-کندیم

دلیلیکهمونروفقطبه؛جراحیقلبراپشتسرگذاشتهبود

خاطربهتعویقافتادنسفرزمینیِشهربهشهرشانذکرکرد.

امسالدیرتربهمسافرتامیجراحمونروبهمنگفت:بهخاطر

میرویم وقتی جلوگمیتوانیم. بوران از کنیم معموالًیری

 میروینمبیرون منتها دستتوانمینم. زمینی سفر این از

وبهاتفاقاتمیاگذشتهازهمینشهرهازمینیهاسالبکشم.

 زندگتیاندستمیاکردهتوجه از واینمثلزمانیاستکه .

زندگیدیکشیم گر فقطنظاره ایننقشیاستدیشویمو .

 آنآشناستوطیعمر بهخوبیبا اشیسندگینوکهمونرو

اینمهارتراتقویتکردهاست.

 کارافاینبرگ -

-  میمقدمهدر از جموعهیکی

 میگویید۱منتخبیهاداستانداستانیِ

تانیهاداستان ازترطوالنیهاسالطی

سختتروخاصتر–همدیگرنامربوطتر

فکراندشده بهتانیهاداستاندیکنیم.چرا

 ؟اندافتهیاینشکلتکامل

چراچنیناتفاقیافتادچونوقتیداستانیدانمینمقاًیدق

 اماکنمینمتجزیهوتحلیلشسمینویمرا وقتیداستانرا,.

 اتمام داستانرسانمیمبه کارهای دادن انجام به شروع و

راامنوشتهآنچهکنمیم حدبسیاریقوانینداستانکوتاه تا

.ایناتفاقبدونحسرتقابلذکریبرایماتفاقکندیمنقض

افتدیم فکر کنمیم. کهبهآنعالقهتوانمیمتنها چیزیرا

را ای ویژه داستانیخطمشیِ اگر الواقع فی بنویسم. دارم

 کند یاجازهدنبال را کار هماندهمیماین به را داستان .

.کنمیمنظارهافتدیموآنچهراکهاتفاقسمینویمشکل

بهنقضقوانینگرایشدارند.تانیهاداستانگفتید -

؟هددیمچطورایناتفاقرخ

کنمیمشانکهتحسینییهاداستانایدارم.بعضیازایده

 نظر ندارند.رسدیمبه قرار مشخصی مکان یا زمان در که

در احساسقشنگی منتها ندارد وجود رابطه این در قانونی

نهفتهاست.درآثارخودمخوانمیمکهییهاداستانبسیاریاز

پوششبدهمیهازمانتمایلدارمکه درزمانبه;زیادیرا

آلیس مونرو هرگز قصد نداشت 
نویس کوتاه شود  که داستان

بلکه هدف او بسط دادن 
یی بود که حاصل ها رمان
 ریزی بودند. کار و برنامه ها سال
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کهانجام دهمیمعقبوجلوبروم.منتهاگاهیاینکاریرا

اینکارهمانچیزیاستکنمیمچنداندرستنیست.حس

کهممکناستمردمفکرکنندبایدخودشانراباآنسازگار

که است چیزی بیان برای راهی این واقع در ولی کنند

بایستیبهاینمنتقلشکنخواهمیم مواینگونهمسائلرا

داد. انجام حال-زمانشیوه و باو-گذشته مردم اینکه

مسلئهایستکهبسیاربهکنندیمگذشتزمانچقدرتغییر

آنعالقهدارم.

-  امکردهمالحظه از بسیاری در تانیهاداستانکه

کارکترهابار،تانمجموعهعلیالخصوصجدیدترین

روی با دیگر گذشته از حتی–دادی یا نوجوانی از

-کودکیشان رو .شوندیمروبه

تر بیش که هست امکانش

راجعبهزنانبهعنوانموضوع

آثارتانصحبتکنید؟

 فکر کنمیمچون مایهمهکه

مانرابرایخودمانوزندگییهاداستان

 تعریف دیگر افراد شایدمیکنیمحتی

.علیکنندیمبهترباشدبگویمکهخاطراتبهشدتمجذوبم

داستان زیاد و زیادیدارند خاطراتعالقه به ایحالزنان

 ;کنندیمتعریف فکر پیرکنمیموهمینطور که هم مردان

منتهاکمیمتفاوتاززنان.دهندیماینکارراانجامشوندیم

مرداندرموردزندگیشانبر.امدهیشنصحبتکردنمردانرا

تجاربجنگیوجرو،شانشکاررفتن,حسبدفعاتمحاکمه

پلیسصحبتشانیهابحث زنانکنندیمبا البته زنان... اما .

راجعبهزایمانوبیماریووضعکودکاندرآنبرههصحبت

.البتهشایددارمراجعبهزنانهمسنوسالخودمکنندیم

کهبرایایندستهاززنانچنینمسائلیچراکنمیمصحبت

امازندگییمسئلهنیترمهم است. اینزنان،شانبوده انگار

ایندستهازیهاداستانبهدنبال بزرگعاطفیهمهستند.

کنندیمپیشینیاروابطعاشقانهفکریهاازدواجزنانراجعبه

رفتن دلشکار مرداناز بههمانشکلیکه شانداستانیو

 آفرینیهاآنکنندیمخلق داستان شکل همان به هم

بهخودجذبکنندیم مرا آنچه چگونگیخلقاینکندیم.

چهچیزیدرزمانمتفاوتیدرزندگیتانقرار-هاستداستان

 چگونگی–گرفته و مانده باقی نخورده دست چیزی چه

اینیاستفاده از ینییاحتیبرایخویشتنبهاداستانشما

کنید. تحمل قابل خودتان برای را زندی اینکه برای گاهی

 که هستند معدودی ازشانیزندگخواهندیمافراد بعد را

مسائلِپوچِپیدرپیدرککنند.

کهراجعبهزناناست.ازاینتانیهاداستانبیشتر -

چهاحساسیدیشویمایفمنیستخواندهنویسنده

دارید؟

 و هستم زن زنانمیهاداستانعتاًیطبخبمن به راجع

 واژهدانمینماست. چه که مردانی برای بهاکثراًای راجع

 هیچسندینویممردان و دارد فمنیستوجود مفهوم وقتاز

"کامالً ابتدا در نیستم. فمنیستگفتمیممطمئن که البته

اما نوعی،هستم که باشد معنا این به بودن فمنیست اگر

دنبال اینکهکنمیمتئوریفمنیستیرا چیزیراجعاصالًیا

تاآنجاکنمیمبهآنمیدانمپسفمنیستهمنیستم.فکر

تجا که این و هستم فمنیست دارد اهمیت زنان واقعاًرب

اساسِفمنیسماست.

-  طی تاننویسندگییدورهآیا

دیسینویمنوعزنیکهراجعبهاوداستان

؟دیادادهراتغییر

کار این که نیستم انجاممطمئن را

منحسبحالنویسنیستم دادهباشم.

و تفکرات برحسب را خودم زندگی اما

اگرکنمیمبهخوبیدنبالمیهادهید اینرو از ییهاداستان.

نگاهاشگذشتهراجعبهپیرزنیاستکهبهسمینویمکهاآلن

واکربخاطرجایگاهاآلنماست.وقتیکهبرادرانگاوبازِکندیم

داستانیراجعبهخردسالیکهیکروزراباپدرشسپری-۹

چهارمیدههرانوشتمزنجوانیبودم.آنموقعدر-کندیم

امیزندگ به و امیکودکبودم نگاهکردمیمنگاه بنابراینبه .

زمانحالعالقه خیلیبه و تمایلدارم ایکردنبهگذشته

قبلازاینکهبتوانمبفهممجریاناتازچهقرار اندبودهندارم.

بگذرانم نظر از ربایستی هم هنوز شان. به هفتمیدههاجع

عطف نقطه من سال و سن هم زنان برای که زندگی

.براینزدیکبودنسمینویمزیاددیآیمزندگیشانبهحساب

هفتمزندگیبهاندازهکافیجواننبودیممنتهابراییدههبه

 کافییهمهدیدن قدر به نبودند نزدیکمان که احتماالتی

هبارهاوبارهابهآنتوجهایاستکجوانبودیم.اینمسئله

.امادرخاللدهههفتمزندگیداشتمزندگیدخترانامکرده

 2زنانو موردنوشتمیمرا پیشترزندگییهادههکهدر

است.

یمجموعهداستانیاز–9یخانوادگیهیاساساسبابدر

-جدیدتان دختری به دیسینویمراجع برایاشعالقهکه

وقتیکهخودشرااشخالهوکندیمنوشتنراجستوجو

 کارکترهای از یکی عنوان یمنتشرشدهیهاداستانبه

ی ما  همهکه  کنم یمفکر 
مان را برای  ی زندگیها داستان

خودمان و حتی افراد دیگر تعریف 
شاید بهتر باشد بگویم که  میکن یم

 .کنند یمخاطرات به شدت مجذوبم 
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ندیبیماشخواهرزاده همشودیمناراحت داستان این آیا .

است؟تانیشخصبرگرفتهازتجارب

ایناتفاقاترخندادامانهدرحقیقتهیچ کامالً،کداماز

 در اهمیت،امیجواندرستاستکه برایم نویسندگیآنقدر

فداینوشتنباًیتقرداشتکه .شخصیکردمیمهمهچیزرا

کردمیممثلخالهزادهراکهمسئلهبزرگینبودفدایداستان

دنیاییکهخودمخلق–امیسندگینودنیایکردمیمزیرافکر

دارمدرآنزندگیبسیارپویاترازدنیایاستکه–کنمیم

وفکرکنمیم کهبسیاریازنویسندگانهماینکارکنمیم.

 انجام .دهندیمرا باالتر سنتان بهشهوترودیمهرچه تان

 کهکندیمنوشتنکمیکاهشپیدا نحویهم هر به باید .

شدهبااینحقیقتجذابکهزمانیقراراستبمیریدروبهرو

 کاری هر بنابراین زندگیشوید. در که انجام دیدهیمتان

 نظر به تر رسندیممرتبط زندگیتانهانیاچون از بخشی

هستند.

- را تجربه این حال به تا دردیاداشتهآیا افرادی که

–زندگیتان اشتباه راجعبهخودشان–درستیا داستانرا

شما با جهت این از و دهند تشخیص

مقابلهکنند؟

کهبعضیازافرادامداشتهاینتجربهرا

وهاستآنداستاندرموردکردندیمفکر

 غمگین بسیار بابت این درشدندیماز

شهر در میدانید نبود. اینطور که صورتی

 به-کوچکیبزرگشدم شروع وقتیکه

وازاینروبهخواندندینممردمزیادچیزی-انتشارآثارکردم

کهسبکِ وقتی بنابراین نداشتند. عادت شخص اول راوی

 مندعالقههاآنپس"من"دیگویمکهیسینویمداستانیرا

کسیاستاینشخصچه"گویند:ومیشوندیمبهخواندنش

دخترم"پدرمگفت:"وجهموقعاینکارراانجامدادهاست؟

نمهرگزدابایدازتخیلشبهرهگرفتهباشدزیراتاآنجاکهمی

 ".دوستپسرنداشتهاست

خواستمیمراستش مکان به بپرسم.تانیهاداستانراجع

–خاصییمنطقهشمابهاینامرمشهورهستیدکهدرمورد

عکسالعملتانرادرخواستمیمودیسینویم-انتاریویغربی

سندهایمحلیخواندهشدنبدانم.موردنوی

اصالً اگر اهمیتیندارد معناییسندهینوبرایم محلیبه

حائز بسیار محل من برای ولتی. یودورا مثل باشد شخصی

احساسش خوب خیلی چون است فکر،اماکنمیماهمیت

کنمینم محدودبهآنمنطقهباشد.فکرسمینویمتجاربیرا

اینقارهبزرگشدهبودمکنمیم ازآن،اگرجایدیگریاز

رخدادداستاناستفادهمحل وشایدکردمیمبهعنوانمکانِ

.دراسبابکردیممطالبشخصیراجعبهکارکترهایمتغییر

یهیاساس ،مربوطاستامینوجوانخانوادگیکهبهکودکیو

 تاثیر دخترک بر که شخصی بهگذاردیممسائل منحصر

داستانتنهامنحصربهآن،استامااشیزندگمحلیجامعه

 نیست. یهاداستانوقتیمثالًجامعه اوبرایاندر یدورهادنا

هاداستانارتباطعمیقیباآنخوانمیمدرایرلندرااشیجوان

کنمیماحساس واقعاً. کنمینمفکر ایننیترمهمکه مسئله

فکرمیکنم بلکه کنیم زندگی وارد را منطقه جزئیات باشد

اززندگیرامانیهادانستهحائزاهمیتایناستکهیمسئله

خاص جزئیات جایی هر در مردم و کنیم. زندگی وارد

دارندیمنطقه شایدنشود–خودشانرا بعضیازمناطقرا

 دید. منطقه عنوان به دیگرمثالًتنها ریچلر موردکای

راجعبهزندگییهودیاندر"اساساًمهمکانادایییسندهینو

 است روستا که کهسدینویممونترئال است این منظورم .

اماهمهنوعروستاییوجودسدینویمریچلرراجعنوعیروستا

دارد.

- اثریهاسندهینوکدام شما بر دیگر

مجموعهاندگذاشته در داستان عنوان ؟

ذهن،جدیدتان به را اوکانر مانفالنری

راستایآوردیم در را کارا این شما منتها

قهرمانیتراژیکانجامندادید.

 خوشِ پایان نه. همانهاداستاننه

 فکر که است ترکنمیمموضوعی مسن با

 من در شودیمتربزرگشدنم رویدادها نوعتوانندیم. هر

گاهیاینتغییر تغییریخوشیمنتغییریداشتهباشندو

 وانمود البته کارکترهایکنمینماست. کن و جوهانا که

کهبهکنمیمتصور,داستانتاابدباخوشیزندگیکردنداما

شانیهاخواسته و دویشانزاحتماالًرسیدند هر برای ندگی

بنابراینبهاینگرایشدرخودمتوجه کمیبهترخواهدبود.

البتهبهکنمیموفکرامکرده کهمنتقدینهماینمسئلهرا

.اندکردهمتفاوتبیاننسبتاًشکلی

راجعبهاینکهچهکسیبرمنتاثیرگذاشتههماناول

بودمکارسونمکامیزندگزدیدتوخال.وقتیدردههسوم

فال,کوترز ولتی یدورا و اوکانر ولتیخواندمیمنری یدورا .

مثلبقیهامیزندگامادرآندههازختیانگیمتحسینمرابر

باًیتقرمردم هرکسیرا کهکردمیموحسخواندمیمآثار

بودندکهمایوسمییهارماناینکارضروریاست.تکوتوک

االنباکردندیم . برادرانکارامازوفرا دارم دیگر خوانمیمر

 در که امیجوانچرا را رمان این مطالبخواندمیموقتی

که بعضی  ام داشتهاین تجربه را 
داستان  کردند یماز افراد فکر 

و از این  هاست آندر مورد 
 شدند یمبابت بسیار غمگین 

 رتی که اینطور نبود.در صو
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مربوطبهیهاقسمتبسیاریازآنراازدستدادم.آنموقع

 از مطالبی تنها و نخواندم را رااشیعاطفیهابخشپول

ازآندیرسیمخواندم.وقتیداستانبهبخشمربوطبهپول

.گذشتمیمقسمت

اما- نیستید نفر اولین چه افرادی,اگر معدود از یکی

 تصدیق که کاملدیکنیمهستید را کارامازوف برادران

.دیانخوانده

 ببرم. نام چخوفهم از باید اما درستاست. یهمهبله

داستانکوتاه ذکر چخوفکنندیمنویساننامشرا واقعاًاما

 و بود مهم داستانبرایم همه برای

همینکوتاه ویلیامنویسانهم است. طور

منازیعالقهموردیسندهینوماسکول

همین است. شمالی مائیوآمریکای طور

 که ایرلندی نیویورکرسابقاًبرنان برای

یسندهینوومریالویندیگرزدیمقلم

ششمزندگیفهمیدمیدههایرلندی.در

همانیهاسندهینو به راجع که بودند نیویورکر در زیادی

ترکهمنپیشنوشتندیمراجعبهعواطفومکان –مطالبی

حاضر حال در که هستند دیگری بسیار افراد بودم. نوشته

وگاهیتحتخوانمیم.تماممدتکنمینمفکرهاآنراجعبه

.رمیگیمقرارخوانمیمتاثیرمطالبیکه

- بهتیمقالهزمانی راجع نوشتید ای العاده فوق وصیفیِ

 داستان چگونه جادهدیخوانیماینکه مثل داستان گفتید: .

داستانبیشترشبیهخانهاست؛نیستکهبشودآنراپیمود

 آنجا مدتی سرکدیمانیمو سرتان پشت و رو به رو به .

کهدیکنیمونگاهدیمانیمدیپسندیموجاییکهدیکشیم

هااتاق هم به چگونه روها راه نگاهاندمرتبطو با که این و

،دنیایبیرونچقدرمتفاوتاست.کردنازپنجره

ای مقاله یا مقدمه عنوان به قسمترا آن درستاست.

 ابتدا در نوشتم. دوستانم از یکی کهدانستمینماصالًبرای

راجعبهچهبنویسمچونهرگزدرموردچیستیداستانفکر

گفتم,امابودم.نکرده هم مقاله در که آنهمانطور پساز

فکرشدیمراجهبهروشخواندنمکهدرجاییواردداستان

بهتوانمیمکردم. راجع احساسم جمالت از دوتا یکی در

 ادامه را خواندن آن پساز کنم. بیان را ودهمیمداستان

 اینکارمثلایناستخوانمیممطالبپیشینوجلوییرا .

به را داستان از خارج چیزهایی و مرتبطید داستان به که

وایندینیبیم-آنخانهیپنجرهازطریق–متفاوتیوهیش

مثلپیمودنمسیریبرایدیدناتفاقاتآتینیست."ابداًامر

درهمانابتدایخواندنداستانمیدانمکهچهاتفاقی,اغلب

ایدنهتنهاطرحداستانتغییرکندبلکهخودخواهدافتادش

ینوشته"...دوستی،نفرت"داستانهمتغییرکند.درداستان

حائزاهمیتاستمنتهااغلبطرح"نسبتاًخودمطرحداستان

جزءداستاننیست.نیترمهمداستان

 از یهاداستانبسیاری ویژه به و شما یمجموعهاخیر

 درون به مرگ،ضرریعمدهیهاهیماجدیدتان و بیماری

.نظرتاندراینموردچیست؟پردازندیم

 با را مباحث این تربزرگخب فرا اآلنرمیگیمشدن .

سرطاندر خاطر به باشمکه دوستانیداشته احتمالاینکه

که افرادی یا بگیرند قرار مرگ معرض

 به بیشیخانهناچارند بروند سالمندان

تراست.منظورمایناستکههنوزبهاین

ایناتفاقبرایمشروع،اماامدهینرسمرحله

 نام داستانیبه است. "1یرادآوی"شده

که هست جدیدم داستانی مجموعه در

است داده دست از شوهرشرا که زنی

ازنظریرابطه عشقبازیشانرا اینگذراندیمعاشقانهیا و

.گذاردیمموردبهچگونگییادآوریخاطراتشاثر

 از بسیاری چنینتانیهاداستاناما داشتن خالف بر

"۱شناورپل"یدراحساسینیستند.حتاصالًدرونمایههایی

دیسینویمکارکتراوراطوری,داستانیراجعبهزنیسرطانی

کهازمسئولیتبرگشتبهدنیایواقعینسبتبهدردورنج

!رسدیمنگرانتربهنظراشیماریب

 امیدوارم اآلنمیهاداستانبله. که چرا نباشند احساسی

.وقتیسیسالمبودکنمیممتفاوتازگذشتهبهمسائلنگاه

راجعبهشخصیکهبهخاطرسرطاندرکردمیماگرسعی

استبنویسم گرفته اینتراژدی,معرضمرگقرار بهخاطر

.مسنترشدنتاثیرخودشراداردواینهمانشدمیممتاثر

■ تجربهایستکهباعثشدهاآلناینجاباشم.

پانوشتمترجم:

۳- Dance of Happy Shades 
1- Hateship, Friendship, Courtship, 

Loveship, Marriage 
۱- Selected Stories 
یهاهیسامجموعهداستانیِرقصِیهاداستانیکیاز -۹

 شاد

2- The Lives of Girls and Women 
9- Family Furnishings 
1- What is Remembered 
۱- Floating Bridge 


اما باید از چخوف هم نام ببرم. 
نویسان نامش را  ی داستان کوتاه همه

برایم  واقعاًاما چخوف  کنند یمذکر 
مهم بود و برای همه داستان 

 طور است. نویسان هم همین کوتاه
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 5012سال برنده جایزه نوبل ادبیات  «سوتالنا الکسویچ»با احبه مص 
«(مرضیهقاسمیراد)هستی»مترجم؛«جولیاچایکا»گرمصاحبه
 

نگار خوبی نیستم. قلبم همیشه این را تایید من تاریخ 

 کند. می
الکسویچباتلفنیمصاحبه اواعالمازپس،سوتالنا نام

.11۳2سالادبیاتنوبلجایزهیبرندهعنوانهب

 

 رسمی وبسایت از است، جولیا مناسم  سالم،: جولیا

. اعطای رمیگ یم تماس (Nobelprize.org).نوبل جایزه

 گویم. امسال را به شما تبریک میجایزه نوبل 

 

!سپاسگزارمبسیارشمااز:سوتالنا

ی جایزه  برندهکه  دیدانست یم احتماالًجولیا: شما 

 ؟دیا شدهنوبل 

 بله حقیقتدانستمیمسوتالنا: این باورکردن هنوز اما

خنده()سختاست.



که شما در مسیر رفتن به یک  میدان یمجولیا: ما 

 کنفرانس مطبوعاتی هستید...

سوتالنا:بلهتاکسیمنتظرمناست.



دقیقه وقت برای جواب  3-9جولیا: امیدوارم که شما 

دادن به چند سوال را داشته باشید. این مصاحبه ضبط 

مان در کنار سایر  سایت برروی وب بعداًخواهد شد و 

 ود.برندگان قابل دسترس خواهد ب

سوتالنا:بله.حتماً.



شما وقتی  العمل عکسدر مورد  میخواه یمجولیا: ما 

 این موضوع را فهمیدید بدانیم.

البته. احساساحساسسوتالنا: یک است. بخشی لذت

 که غریب و اینخواهمیمعجیب اما کنم. پنهان را آن

تمام که آنقدر منشده، اضطرابدر احساساتباعثایجاد

پاسترناکبونین،سولژنیتسین،ایناشباحرادرمنزندهکرده:

امابرندههانیایهمه ادبیاتروسیهبودند. نوبلدر یجایزه

اینیکراهطوالنی، اینجایزههرگزبهبالروسنرسیدهبود.

بودهوچیزهایجدیدیدرانتظارمناست.بزرگیککار

 

 

جولیا: متشکرم برای این کلمات زیبا. برویم سراغ 

بپرسم هنگامی که شما این  توانم یمسبک نوشتن شما. 

ی را در کارتان انتخاب کردید نگار روزنامهنوع رویکرد 

 چه تاثیری بر سبک نویسندگی شما داشته است؟

 دنیایمدرنخیلیسریعدیدانیمسوتالنا: در چیز همه ،

 قادرافتدیماتفاق فرهنگی بستر کل نه شخصو یک نه

نیستآنرادرککند.خیلیسریع.هیچزمانیبراینشستنو

ب ندارد. وجود کردن عقایدشهفکر تولستوی مثال عنوان

هرشخصی بلوغبرسد. به سالطولکشیدتا ده از متجاوز

بخشکوچ تنها من مثل را حقیقت از بفهمد،تواندیمکی

بعضیاوقاتمنفقطزنمیمفقطحدس .۳1 ۳11خطاز

وگاهیاوقاتتنهایکصفحه.گذارمیممتنمراباقیصفحه

تارمانیمثلشوندیمباهمدیگرترکیبهابخشیاینهمهو

کشندیمیمارابهتصویرزمانههانیهمصداهاشکلبگیردو

کهچهحوادثیبرماگذشته.ندیگویمو



ی  استعارهجولیا: شما در رمانِ صداها از یک 

، سوال بعدی من مربوط به دیا کردهکننده استفاده  خیره

این است. شما در مسیر کارتان شاهد رنج عظیم و 

. آیا تاثیری دیا بوده آوری همچنین شواهد مهیب و رنج

 بر روش شما برای انسان بودن گذاشته است؟

سوتالنا:اینسوالزمانزیادیرابرایپاسخدادننیازدارد

کهبهطوردائمامابایدبگویمکهمنمتعلقبهفرهنگیهستم
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بعضیاوقاتاینوضعیتدر دارد. وضعیتدردناکیقرار در

برایباورنکردنیوغیرقابلتحملاست.هافرهنگسایر اما

میکنیمرهنگزندگیمایکشرایطمعمولیاست.مادرآنف

 جامعهو ماست. همهی این وهاسالی قربانیان بین در ما

 زندگی میکردیمجالدها هر در دراخانواده. حتی ی،

درشهرچرنوبیلاینجنگوجود۳۴۱1سالدر....امخانواده

هرشخصی یمربوطبهخودشراهاداستانتواندیمداشت.

رمانیازدردهارابهشماتواندیمیاخانوادهداشتهباشد...هر

واینبدینمعنینیستکهمنازاینتصاویرهدفی بگوید.

اینشرایط به مردمم مندوستدارم اینکه یا باشم داشته

تصور شخصیرا زندگیماست. اینبخشیاز نه کنند. فکر

.سدینویمودرموردآندیآیمکنیدکهازتیمارستانبیرون

منایآ موردباید در تو چرا کن، گوش که: بگویم او به

 لویسینویمتیمارستان پریمو مثل جمع۳1ی؟ مورد در که

 هااردوگاهکردن اینکه توانستهینمو راشیهااشکجلوی

کشتههااردوگاهکهدرهمین۳۱بگیرد،نوشتهبود.یاشاالموف

 دیگری چیز مورد در او بود. منتوانستینمشده بنویسد.

همانخودم هنوز ما چرا که تعجبم ودر هستیم طور

اینیکسوالمیتوانینم کنیم. آزادیتبدیل به را رنجمان

این تقلیدهایآگاهمهمبرایمناستکهچرا به یوابسته

درازایمنفعتمانیآزادپیوستهشایعشدهاست؟آیاما را

 مبادله میکنیممادی که همانطور ترس، با یا انجامقبالً؟

دادیم.



 ؟دیسینو یمی چه کسی برا جولیا: 

ترآساناگرجواباینسوالرابفهممکنمیمسوتالنا:فکر

برایهرکسیصحبتکنم.هنگامیکهمندرحالتوانمیم

دوستانمصحبتنیترکینزدباکنمیمنوشتنهستماحساس

بهکنمیم که دارم آرزو اینزندگیهاآن. بگویمکهمندر

قبول منهرگزاینقانونوعدالترا .کنمینمواقعیتدارم.

.کندیممنتاریخنگارخوبینیستم.قبلمهمیشهاینراتایید

 ما زمانیکه تا نگرانیمناست، درمیتوانیماینسوالکه

یکانسانجادهاین چقدر بزنیم، تواندیمیوحشتناکقدم

یاینفاجعهبرایمنشاعرانهیجنبه؟اینکهچراتحملکند

                                                           
71

برگشت  زنده آشویتس اردوگاه از که یهودی ای ونویسنده
اگراینیکبخاطراتاسارتشدرآشویتسواروپایشرقیرادردوکتا

 .نوشتمعاهدهومرداست
78

توسطحکومتشوروی۳۴۱1درسالکهوارالمشاالموف 

یکولیمادرشمالشرقیسیبریفرستادهشد.اودستگیروبهمنطقه

 هایکاراجباریگذراند.اهاردوگاشرادراینندگینزدیکبهدودههازز

که زنی یا مرد استبگوید مهم کسی هر برای است. مهم

داشتههاکتاب بهتری احساس و بخوانند را وحشتناک ی

راپاکشیهااشکباشنداینکهیکخوانندهاشکبریزدوبعد

 باید تو باشیهمهکند. داشته ذهن در را چیزها این نهی

هفقطمردمرادرفاجعهغرقکنی.اینک



جولیا: متشکرم و یک بار دیگر تبریکات ما را 

که شما را اینجا در  میشو یمبپذیرید. ما خوشحال 

 استکهلم در ماه دسامبر مالقات کنیم.

سوتالنا:متشکرم.خدانگهدار

■جولیا: خدانگهدار

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DA%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D9%86_%DB%8C%DA%A9_%D9%85%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%AA&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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 هنرمندان، دوستان و همراهان عزیز

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

 تریبون همه هنرمندان است.« چوک»

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

