
 

 

 

 

 
  

  

 ششم سال ،49 ماهبهمن ،ششمو  شصت شماره 

 ی ایرانداستان اتیادب (PDF) کیالکتروننشریه  نیاول 

 

 داستان ایرانی 

 ترجمه های داستان 

 سیر تحول نثر پارسی 

 ماه بهمن متولد مشاهیر 

 و عکس ینقاش داستان 

 بررسی ادبیات فمینیستی 

 «عشق»یادداشتی بر فیلم 

 ن دستی )سنتی(بررسی انیمیش 

 ی جان اشتاین بک به پسرشنامه 

 نامه وداع مارکز به هوادارانش 

 «درانجامه» یادداشتی بر فیلم 

 «مریم رییس دانا»مصاحبه اختصاصی با  

 جهان کوتاه های داستان بهترین بررسی 

 ی ادبیات داستانی ایران و جهان تاریخچه 

 «لیتیوم کربنات» نگاهی به مجموعه داستان 

 آلمانی در ایران تمشتاقی و مهجوری ادبیا 

 برنده جایزه نوبل« ژوزه ساراماگو» با مصاحبه 

 «ملت عشق»گزارش جلسه نقد و بررسی رمان  

 «بسیار بلند و فوق العاده نزدیک»نقد روانشناختی فیلم  

 «ژوزه ساراماگو» ادبیات نوبل جایزه برندگان با آشنایی

 «پارسآپارتمان در تهران چهار»نگاهی به مجموعه داستان  

 «آواز گوسفندها»گزارش جلسه نقد و بررسی مجموعه داستان  

 «ترندتیترهای درشت سیاه» شعر در مجموعه روایی عناصر بررسی 

  
 :با همراه شماره این

پور، مهتاب مجابی، بابک از بدرزاده، مهدی حسینپور، مریم رییس دانا، علیرضا عباسی، بهنغریفی،  بزرگ علوی، صادق هدایت، شهرنوش پاسی عدنان

 پور، مرجان صادقی، علی پاینده، مولود سلیمانی، سیده سمیه سیدیان، طلیعه کاظمی، مریم موفقی، مهناز پارساچی، دیانا عباسپور،  امین سقطابراهیم

 پور،  میالد خسروی، ابراهیم مطلق دریائیائده ملتی، سحر خانیپور، گیتا بختیاری، مجید رحمانی،حمید رضا قطبی،  سعید افقی، ممرادحسین عباس

دیمیر علیرضا احمدی، کریستف نیومن، ویرجیلو پینه، ژوزه ساراماگو، الیف شافاک، استفن دالدری، رابین الکوف، ارنست همینگوی، جفری اسمیت، وال

 بک، فرانتس کافکا، جفری اسمیت، چارلز دیکنز ناباکوف، روبم فونسکا، گاسپر نوئه، گابریل گارسیا مارکز، جان اشتاین

 



 

 

 سخن سردبیر
 شود. ماهناهم ادبیات داستانی چوک هب شما تقدیم می ششمینشصت و با افتخار 

و رد  نداه تکثیر می شداه از طریق میرزا بنویسیر شدن آن، کتابشیپ از  اختراع صنعت چاپ و جهانگ 
اهی زیادی از این طریق کسب معاش می کردند . زمانی . طبیعی است هک آدمگردنتفاختیار مردم قرار می

دنتش. اینکه آنبنویسهک صنعت چاپ جهانی شد، بدون کش میرزا  اه هم خود را با صنعت اه دو راه رتشیب ندا
طابقت بدهند یا هب دنبال کار دیگری باشند.  و حاال دنیای مجازی، مرحله بعدی پیشرفت است هک چاپ م 

توان این نگرانی را ربطرف رد حالی هک می .اه را نگران کردهروی دست صنعت چاپ بلند شده و خیلی
شته باشیم.  جاکرد هب شرطی هک اصرار بی  رب سنتی بودن ندا

اه انبود خواهند شد. و منظور خود را اینطور بیان کرده هک ته است هک هب زودی کتابخاهنای گف رد سخنرانی بیل گیتس
کان و متعلقات صنعت چاپ نیست بلکه ما میلیون توانیم رد کتاب را هم می اه دیگر نیازی هب این همه فضا و م

 یا رد یک سایت داشته باشیم و ره زمان هک خواستیم استفاده کنیم.  تیک دیسک 
رند و می گویند کتاب را باید لمس کرد. کتاب  ی ادبی و فرهنگی گرااهیسنت  این مسئله را غیراقبل قبول می پندا

اما هک سعی رد سنتی بودن مطالعه دارد.   را باید ورق زد. وزن کتاب را باید حس کرد و ... ازاین دست  گفته اه
اهی گذشته، ساختار اهی قرنهک شاید میرزا بنویسهچ بخواهیم و هچ نخواهیم جهان رد حال تغییر است. همانطور 

رار رب خط تحرریی دادنتش، ربای مدتی این تضاد نیب صنعت چاپ خواندند و اص روح میحروف چاپی را بی
و الکترونیک وجود خواهد داشت ات هب مرور تغییر آن هب طور کلی شکل بگیرد.  اما فعالین رعهص فرهنگ موظف 

 ی خود را با  فضای مطالعه الکترونیکی وفق دهند. هستند زودرت از ره کس 
 

 

 چوکادبیاتداستانیماهنامه 

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

ه، گفتگو( ریتا دبیر نقد، مقال) بهاره ارشدریاحی

اکمل، ندا محمدی، غزال مرادی، شهناز عرش

امین، مرضیه اسدی، مائده مرتضوی، امیر کالگر، 

اهلل سیف، علی پاینده، محمود خلیلی، مهدی روح

آرای، مصطفی سلیمی، مصطفی میرابی، علی رزم

 بیان، مریم ایلخان، ناهید گرامیان، ابوذر آهنگر

 تحریریه بخش ترجمه

یان )دبیر بخش ترجمه(، نگین کارگر، شادی شریف

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

مولود مختاری، زینت رحیمی، نیما رمضانی، 

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

و فصلنامه شعر چوک، در سایت کانون فرهنگی چوک 

دسترسی است. نشر این ماهنامه از سوی شما، قابل

کاغذی و... دی، پرینتیقی اعم از ایمیل، سیهرطربه

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»

هایکانونفرهنگیچوکفعالیتآشناییبا  

 

 

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

همزمانبادهمینسالفعالیتکانونفرهنگیچوک،بانک49شهریورماهسال.یاچندمطلبجدیدبخوانیدکتوانیدیتهرروزمیوگفتگویاینسای

مقاالتادبی،فرهنگیوهنریهمراهاندازیشدهاستودراختیارهمهعالقمندانقراردارد.



:فعالیت هفتگی آثاریازشما وهمچنینجلساتشودمیروزهایمختلفومتنوعبهعزیزاندربخشهرهفتهروزهایشنبهسایتبا ؛

باشدورودبهاینجلساتفقطوفقطمخصوصاعضایکانونوآکادمیکانونفرهنگیچوکمیشودکهمیهفتگیبرگزارصورتبهکارگاهینیز این.

زمانبادهمینسالفعالیتکانونفرهنگیچوک،فعالیتنمایشهم49رماهسالازشهریوامروزبیشازصدجلسهکارگاهیبرگزارکردهاست.بهکانونتا

گیرد.اننمایشیرویسایتقرارمیرادیوییداستانهمآغازشدوهرهفتهیکداست



011ماهنامهبهبیشازاینکند.میادبیایرانتقدیمبهجامعهافدیصورتپیبهیاماهنامهکانونفرهنگیچوکهرماه،فعالیت ماهیانه: 

ارسال نفردرسراسردنیا نیزمیشودمیهزار بفرماییدتوانیدماهنامهوهمچنینشما سایتدانلود از هایقبلیرا طولسال. درضمناینکانوندر

دراینجلساتآزاداست،شرکتمندانعالقهوبرایهمهشودمیرسانیوازطریقسایتاطالعکندمیتفریحیبرگزارصورتبهجلساتی اینکانون.

تفریحیبرگزارکردهاست.-بیشازهفتادجلسهادبیحالتابه



آنالینو)یرحضوریغحضوریو»طریقدونویسیبهکانونفرهنگیچوکدرسالسهدورهآموزشیتخصصیداستانفعالیت فصلی: 

«نامه شعر چوک فصل».درضمننیدکتوانیدبهسایتمراجعهمی« ی کانون فرهنگی چوکآکادم»کهجهتآشناییبادورهکندمیبرگزار«ای(مکاتبه

نیزآخرهرفصلمنتشرشدهودرسایتکانونفرهنگیچوکقابلدسترسیاست.



سالیانههاییهمباشد،همایشمیمخصوص اعضای کانون کانونفرهنگیچوکعالوهبربرگزاریجلساتهفتگیکهفقطفعالیت سالیانه: 

؛ودرمواردیدیگراگراعضااثریمنتشرکنند،مراسمرونمایینیزشودمیدرشهریورماههرسالههمایشیبانامجشنسالچوکبرگزارکند.میبرگزار

برگزارخواهدشد هایاینمراسمرادرسایتتوانیدعکسکهمیبرگزارکردکوتاهرادرایرانداستاننیزهمایشروزجهانی49و41درسالچوک.

مالحظهبفرمایید.

 



است.شدهاندازیهتمعرفیهرچهبهتروبیشترشماهنرمندانعزیزراهج«کچوهنرمندان  کبان»

جوایزادبیوهمههنرمندانها،ها،جشنوارهانونکها،حامیانجمنکانونفرهنگیچوک



 

 



 



 
 
 
 

 

 
 



 

 



 

 

 

ویی داستان چوک را از سایت دانلود کنید. یهای نمایش راد برنامه     



 

 



 

 

 

 امیر کالگر سرقت اثر هنری؛ :نقاشی، داستان

 ندا امینگفتار هفدهم،  سیر تحول نثر پارسی:  

 مائده مرتضوی: بهمنمعرفی هنرمندان متولد ماه 

 مریم ایلخانایران و جهان:  داستانی ی ادبیات ریخچهتا

 مرضیه اسدی سرباز؛ کریستف نیومن؛ :داستانعکس، 

 ابوذر آهنگرمشتاقی و مهجوری ادبیات آلمانی در ایران: 

 خوابی؛ ویرجیلو پینه؛ ریتا محمدیبی:بررسی داستان کوتاه

 مریم رییس دانا، شهناز عرش اکملگفتگوی اختصاصی با: 

 ؛ بهاره ارشدریاحیژوزه ساراماگو :8991معرفی برنده جایزه نوبل 

 ناهید گرامیان ملت عشق؛ الیف شافاک؛ :جلسه نقد و بررسی رمان گزارش

 محمود خلیلیلیتیوم کربنات، بهاره ارشدریاحی،  :یادداشتی بر مجموعه داستان

 شود؟، علیرضا احمدی چگونه ققنوس از خاکستر خود متولد مییادداشت ادبی: 

 ناهید گرامیان مرد اسکلتی؛ مهدی رضایی؛:جلسه نقد و بررسی داستان گزارش

 غزال مرادی ؛علیرضا عباسی ؛«ترندتیترهای سیاه درشت»مجموعه شعر  :شعر، داستان

 مصطفی سلیمی پارس؛ عدنان غریفی؛چهار آپارتمان در تهران نگاهی به مجموعه داستان:
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 (شانزدهم )قسمتیزه نوبل ادبیات ان جاآشنایی با برندگ 
«بهارهارشدریاحی»؛«اراماگوژوزهس»



(José de Sousa Saramago)،پرتغالیتبارینویسنده

کشاورزایخانوادهدرلیسبونشمالدرکوچکایدهکدهدر

ورفتلیسبونبهخانوادههمراهبهبعدسالدواوآمد،دنیابه

تمامنیمهمعاشامراربرایراخوددبیرستانیتحصیالت

ومکانیکیآهنگری،نظیرمختلفیهایلشغبهوگذاشت

پرداختروزمزدیکارگری ومترجمیبهنیزمدتیازپس.

مشغولپرتغالکمونیستحزبارگانروزنامهدرنویسندگی

شد کشورگناه»نامبهاورماناولیناگرچه. به۷۴۹۱در«

چاپبرایناشررضایتکسببرایاوناکامیولیرسیدچاپ

کناررانویسیرمانشدموجبدومشکتاب

وبالتازار»کتابانتشارباکهاینتابگذارد،

بهآنترجمهو۷۴۹۱سالدر«بلموندا

آمد،اوسراغبهشهرت۷۴۹۹درانگلیسی

درپرتغالدربارانحطاطبهکهتاریخیرمانی

سالازگرچهاوپردازد.میشانزدهمقرن

وپیوستپرتغالکمونیستحزببه۷۴۹۴

استبودهوفادارآنهایآرمانبهمچنانه

.استنیاوردهدرایدئولوژیخدمتبهراادبیاتگاههیچاما

نشانگانکاربردعدمساراماگوآثارویژگیفردترینمنحصربه

بسیارجمالتازاستفادهومتداولصورتبهسجاوندی

ازاو.کندمیتغییرنیززمانآندروندرگاهکهاست،طوالنی

وکندمیاستفادهویرگولونقطهازتنهانگارشیعالئممیان

یاکندمیمشخصراسئوالیجملهمثالًکهعالماتسایراز

وگذاردمیگیومهدرراآن پرهیزدمیمطلقاً... گفتگوهای.

مشخصونویسدمیسرهمپشتراداستانهایشخصیت

یکتندربهوگفتهکسیچهراجملهکدامکهکندنمی

.کندمیتمامراپاراگراف

وبکسرازانتقادوخیتارولیتخهکساراماگوشاعرانهکسب

بهرااوهکاستشدهموجبآمیزدمیهمبارافقرویاسیس

هیتشبزکمارایگارسلیگابرژهیبهونیالتیایکامرسندگانینو

یپذیرتأثیرواروپاادبیاتدهندهادامهراخوداواما.نندک

 .داندمی«سروانتس»و«گوگول»ازبیشترراخود

طعنهجمالتازخودهایداستاندلدرگاهساراماگو

وتخیلیحوادثازراخوانندهذهنکهکندمیاستفادهآمیزی

معطوفامروزجامعههایواقعیتبهخودداستانتاریخیغالباً

ساتمقدمعموالًساراماگوهایکنایهپیکاننوک.کندمی





اجتماعیهاینابرابریوخودکامههایحکومتمذهبی،

است وهارماندرآنچنانمذهبعلیهساراماگورویکرد.

۷۴۴۱سالدرپرتغالکشوروزیرکهاستآشکاراومقاالت

رااونام«مسیحعیسیروایتبهانجیل»کتابانتشارپیدر

راکتاباینوکردحذفاروپاادبیجایزهنامزدهایلیستاز

آنازپسساراماگوخواند،پرتغالکاتولیکجامعهبهتوهینی

بهخودخواستهتبعیدیبهاشاسپانیاییهمسرهمراهبه

اقیانوسدرقناریجزایردرآتشفشانیایجزیرهالنساروت

.گزیداقامتآنجادرعمرآخرتاورفتاطلس

 وی آثار نیزهایاقتباساز سینمائی

شد فیلمساخته مثال، عنوان به ه،

«ویلنیودنیس»کارگردانیبه«دشمن»

تکثیرمرد»رمانازادبیاقتباس

۱۰۰۹)«شده است( سینماییفیلم.

«روفالومارک»بازیگریبه«کوری»

 است.«کوری»رمانازادبیاقتباس

هیئتعضوموروژانهمراهبهساراماگو

سنفیلمالمللیینبجشنوارهیدورهچهارمینوپنجاهداوران

.بودسباستین

وسرانجام،بود،شدهاتیادبنوبلزهیجانامزدبارهاهکوی

نیا۷۴۴۹سالدرشدموفقیسالگ۱۹سندرهنگامرید

ندکشورشکوخودآنازرازهیجا وسینورماننیاآثار.

گزندهانتقاداتباراییجادوسمیرئالیعبارتبههکشاعر

 .استشدهترجمهزبان۱2بهدآمیزمییاسیس

یاهدااعالموساراماگوازشیستاباسوئدفرهنگستان

باساراماگوآثار»:گفتیوبه۷۴۴۹اتیادبنوبلزهیجا

واداروقفهیبراماطعنهوشفقتولیتخازملهمهایتمثیل

حزببه04۹4سالازگرچهاو
وپیوستپرتغالکمونیست
آنهایآرمانبههمچنان

گاههیچامااستبودهروفادا
ایدئولوژیخدمتبهراادبیات

 .استنیاوردهدر



 

 

رمانیک«یورک».کندمیمبهموفرارتیواقعیککادرابه

یکان،کموزمانحصارازرونیب،یلیتمثاثریکاست،خاص

واجتماعیآشفتگهکیاسیس،یاجتماعمعترضانهرمان

مناسباتوشیخوارکافرهیدادرراگمدرسرهایانسان

کندمیریتصویاجتماع داردقتیحقنیابردکیتاساراماگو.

یمطلقکمالوشودمیمعنا«تیموقع»دریانساناعمالهک

دروستینثابتانسانتیموقعرایزندارد،وجودتقضاویبرا

استیمیداتحول ذهنعمدهدغدغهساده،المکیکدر.

معاصرانسانیسرگشتگمسالهیفلسفرماننیادرساراماگو

خاللازهکاست«تیموقعدرانسان»ای

آنانهایواکنشومختلفهایالیهوابعاد

 .شودمییبررس

 ساراماگو:ژوزهازرمانچندخالصه

 (049۹)یسنگبلم

هک«یبریا»رهیجزشبهرمان،نیادر

اروپاقارهازدارندقرارآندرونایاسپانوپرتغالیشورهاک

 .شودمیرهااطلسانوسیاقدرشده،جدا

 :(0494)سبونیلمحاصرهخیتار

رماندوایتیروادوازیقیتلف«سبونیلمحاصرهخیتار»

درهکاستیجنگآنموضوعهکیخیارترمانیکاست،

افتاداتفاقسبونیلشهردریالدیم۷۱قرن جنگنیادر.

درقرنچهارمدتهکراسبونیلشهرپرتغال،هایمسیحی

یرحمیبباوردندکتصرفومحاصرهبودمسلماناندست

 .رساندندقتلبههمراشهرمردمهمهتمام،

دروشودمیتیروارمانلکشبهتابکنیادرواقعهنیا

اسمهکهرچند.استواقعهآنازیلیتخیتیروااثرنیاواقع

آمدهرمانازبخشنیادرهمخیتارهایشخصیتازیبعض

 استیلیتخکامالًهاصحنهوحوادثاتییجزامااست،

شرحیعنی.استیامروزوعاشقانهتیروایکگر،یدتیروا

موسسهیکمصححمردهکگریدیکبهیزنومردعشق

گریدهایمصححومصححآنلئومسزنواستیانتشارات

 .داردنامهیزندگخودحالترمانقسمتنیا.استموسسه

واقعدر(مصحح)«لوایموندوسیرا»هکاستگفتهساراماگو

اوهمسر(لوایسوموندیرامافوق)«ساراایمار»واوست،خود

 .است«ویردلالریپ»خانم

 

 (0441)هانامهمه

او.استاحوالسجللکیگانیباجزءارمندکژوزهیآقا

رانامیبشهریکنانکسایهادانبرگه،یمنشعنوانبه

کندمیمرتب هامردهویآرشهکیحالدر.

هاقفسهگرفتهغبارویکتاریفضادر

بهراشانیجاوشوندمیانباشتههمیرو

یآقا،دهندمیهازندهدیجدهایپرونده

صددربارهیاطالعاتانهیمخفژوزه

.کندمییآورجمعمعروفتیشخص

یزندانبرگهتصادفحسببراویروز

گریدهاینامهمهانیمهککندمیشفکراناشناسوجوان

استشدهگم نیادربارهیمختصریاداراطالعاتهکنیابا.

زند،یمدستاورهدرباقیتحقبهدارد،اریاختدرشخص

رااوهکیزنانومردانبهوکندمییبازسازرااوسرگذشت

هکیپرسوناژتنهاژوزهآقای.شودمییکنزد،اندشناختهمی

بهقشیتحقطولدررمانسندهینواسمهماندارداسم

وندککشوجودشانبهتواندنمیهکخوردیبرمیاشخاص

حس،یدلسوزتاگرفتهترسازرا،هاسرشتتماماحساسات

دروسادهیقیتحقهمانندساراماگوژوزهرماننیادر.کندمی

یروآورسرسامیداستانبهخود،پرسوناژیپرماجراحالنیع

قصه،یکمثلنیهمچنویسیپلرمانیکمثلهکآوردمی

اوژوزه،یآقاگونهوسواسقیتحق.شودمیخواندهدرنگیب

سجللکیگانیباازدوربه،کندمیپرتابونریبیایدنبهرا

یایدنبهیکنزدیناشناختگوانضباطینوعآندرهکاحوال

استمکحااکافک بهسکهرهکشودمیمتوجهمکمکاو.

یک.کندمیمقاومتیادارکخشستمیسمقابلخود،اندازه

هایدندهچرخیروکاندیغباروگردت،یاهمیبکامالًزیچ

،شودمیتماشاشدهمقررحدازشتریبهکیسکعن،یماش

رزنیپیکاستکافی.استیافکیزندگیکرووریزیبرا

نیقوانازمردیکند،کفاشییبهیغریبرارااسرارش

چوپانیکوندکیتخطسالهصدچندییموسسهمستبدانه

تاندکعوضرامیعظیگورستانشدهحفرتازهیقبرهایاسام

دستبهالعادهفوقیقدرت،یفرداسیمقدرمقاومتنیا

آورد درجاوهاپیشرفتقش،یتحقطولدرژوزهیآقا.

لیسبونمحاصرهتاریخ» تلفیقی«
یکاست،رماندویاروایتدواز

آنموضوعکهتاریخیرمان
میالدی09قرندرکهاستجنگی

 .افتاداتفاقلیسبونشهردر



 

 

وکندمیادداشتیکیوچکدفترچهدررااشروزانههایزدن

لیتبدوکندمیدایپصدایکاو،کندمیفیتعرخودیبرا

داستاننیادرب،یترتنیابه.خودشیزندگسوژهبهشودمی

خودسرگذشتیراوبهشودمیلیتبدپرسوناژشخص،سوم

کندمیاستفاده«من»ازو زننیانندهکابداعژوزهیآقا.

همانندرااوچهوباشدردهکتصوررااوچهاست،ناشناس

 .باشدردهکشفکیفراموشکترسنایتوهزاردرگنجیک

 :یورک

واهیسیورکنهیورککوحشتنایدمیاپهکیشهردر

وکندمیدایپوعیشکتابناودیسفیورکهکیکتار

باشد،ییجاهرتواندمیوجاستکدانیمنمی

نداردنامهاخیابان زینرمانهایشخصیت.

هکیدخترتر،کدزنتر،کد.نداردنام

بندچشمهکیرمردیپداشت،یدودکنیع

ساختاروسبک.لوچکپسرداشت،اهیس

ییجاذبهصفحه،چندازپسرمان،دشوار

هایپاراگرافدرخالل.کندمیدایپییاستثنا

وانسانروحهایپیچیدگی،یطوالن

 .کندمییتداعرایزندگغامضالتکمش

ویسازمانده.استیمعنویورکساراماگونظرموردیورک

.استیینایبآغازینوعبهخودعاقالنهرفتارویقانونمند

کتکتدهاندرراشیپهلوچندودهیچیپالمکساراماگو

ترکدزندهاندرانیپادرمخصوصاًوتابکهایشخصیت

استگذاشته یروزشاید،دانمنمیم،یشدورکماچرا»:

ماکنمنمیرکفبگو،بله،،یبدانمرادهیعقخواهیمیم،یبفهم

ییورهاکنا،یباماورکم،یهستورکماکنممیرکفم،یشدورک

 .«بینندنمیامانندیببندتوانمیهک

عدالتبهراخودقیعمباوروتعهد«یورک»درساراماگو

وروحهکیتزباهمراهمیسلعقلوخردبهاحترام،یاجتماع

استییجامعههرماندنداریپاضمانتراهتنهاهکجسم

ارمغانمابهزیانگشگفتوهنرمندانهرمانیکدرقالب

 .دهدمی

شدمنتشر۷۴۴2سالدر«یورک» :گویدمیساراماگو.

فهموعقلشدنورک.استیلیتمثست،ینیواقعیورکنیا»

استانسان رفتارعاقالنهومیدارعقلهاانسانما.

 ...«کنیمنمی

 :داستانخالصه

هایعنوانوندارندنامداستانهایشخصیترمان،نیادر

.شودمیتفاکایکهریاعاجتمنقشبهواستگونهرمزهاآن

رانندهقرمز،چراغپشتدر:استنیچنیورکرمانخالصه

دچاریبیعجیورکبهمردنیا.شودمیورکناگهانیلیاتومب

ریشیایدردرییگووبیندمیدیسفرازیچهمهیعنیشده،

استرفتهفرو اما،رساندمیاشخانهبهرااویگریدمرد.

دزددمیارورکنیالیاتومب کیپزشچشمبهرااوهمسرش.

دزدوکپزشچشم.شودنمیشفکیورکعلتاما،رساندمی

کپزشچشم،شوندمیورکبیترتنیهمبههملیاتومب

سازدمیخبربارابهداشتنیمسوول یوالیهرافاجعهنیا.

ندیگویمدیسف آن،تیسراازیریجلوگیبرانیمسوول.

نهیقرنطیمارستانیتساختماندرراانشانیکنزدوورهاک

شودمیشتریبورهاکتعدادروزبهروزاما،کنندمی همسر.

راخودشاما،شودنمیورککپزشچشم

جداهمسرشازتازندیمیورکبه

انیپاتاهکاستیسکتنهااونشود،

ناستیبداستان ییبالهاچهنهیقرنطدر.

آیدنمیورهاکسربرهک چشمهمسر.

هاآنهایمصیبتورفتارهاازکپزش

ازیاریبس.دهدمییزیانگعبرتگزارش

نگهبانانوسربازاندستبهورهاک

 .شوندمیورکمکمکهمسربازهااما.شوندمیشتهکنهیقرنط

هیاولیازهاینبرآوردنورهاکیبرالکمشترینبزرگ

غذاهاآنبهدولتهکنیاباواستمستراحوکخورایعنی

دشواراریبسآنازاستفادهوردنکمیتقساما،دهدمیلیتحو

شودمی دختربهیدرازدستلیدلبهلیاتومبدزدآن.

شودمیشتهکسربازاندستبهویزخمکینیع ودولت.

نترلکحالدریورکهکدهندمینیدروغهایوعدههارسانه

بارهیکهکینساکورودمینیبازشهربیترتونظم.است

وهااتوبوس،برندمینیبازرازیچهمه،شوندمیورک

 .هااینمانندیحوادثوکنندمیسقوطماها،یهواپ

یورهاکازییدستهاست،مستقلیشورکهکنهیقرنطدر

ورهاکهیبقاز.گیرندمیدستبهراغذاکنترلمسلح،واوباش

ودهندتنهاآنهایخواستهبههکخواهندمی

وحشتناکاپیدمیکهشهریدر
کهاریکتوسیاهکورینهکوری
پیداشیوعتابناکوسفیدکوری
وکجاستدانیمنمیوکندمی
نامهاخیابانباشد،جاییهرتواندمی

 .ندارد



 

 

زندهیبراهمورهاک،کنندمیقطعرابخشهریغذاگرنه

 .دهندمیزیچهمهبهتنماندن

اوباشدستهسرقهرمانانهناست،یبهککپزشچشمهمسر

اوباشباتاکندمیدرستیلشگروآوردیدرمپاازرا

هستندآندراوباشهکیبخشباالخرهشته،کچندبا.بجنگند

نهیقرنطآتشاما،شودمیدهیشکآتشبهزننیمهلهیوسبه

گیردمیفرارا نگهبانیسربازهاازاما،کنندمیفرارورهاک.

بینندنمییاثر زبالهراشهراما،آیندمیشهربهگروهگروه.

اناتکامگریدوگازبرق،آب،بدونرانه،یو،کمترویدان

یابندمی گمراهایشانخانههکورهاکواندشدهورکهمه.

غذادنبالبهوآمدهدرتکحربههمباگروهگروه،اندکرده

 .کنندمیخرابراجاهمه

ییراهنماراخودگروهاستکپزشهمسرچشمهکزنآن

با.کندمیهیتهغذاشانیبراوبردمیخودخانهبهوکندمی

بازینیسگوکیودک،رسندمیمحبتوعشقبههم

وبودشدهورکبارنینخستهکیسکهماناالخرهب.هاستآن

زینگرانیدوشودمینایبیناگهانبطوربودبودگروهنیادر

نیاشهردروبینندمیهکزنندمیادیفریشادبایکییکی

 ■ .شودمیدهیشنادهایفر

آثارژوزهساراماگو:

 (Caderno:پرتغالیبه)یادداشتدفتر-۱۰۷۷

 (A Viagem do Elefante:پرتغالیبه)لفیسفر-۱۰۰۹

پرتغالیبه)مرگدروقفه-۱۰۰2 :As Intermitências da 

Morte) 

 (Ensaio sobre a Lucidez:پرتغالیبه)بینایی-۱۰۰۹

 (O Homem Duplicado:پرتغالیبه)شدهتکثیرمرد-۱۰۰۲

 (A Caverna:پرتغالیبه)غار–۱۰۰۷

 (Todos os Nomes:پرتغالیهب)هانامهمه-۷۴۴۱

 (Ensaio sobre a Cegueira:پرتغالیبه)کوری–۷۴۴2

پرتغالیبه)مسیحعیسیروایتبهانجیل–۷۴۴۷ :O Evangelho 

Segundo Jesus Cristo) 

پرتغالیبه)لیسبونمحاصرهتاریخ–۷۴۹۴ :História do Cerco 

de Lisboa) 

 (A Jangada de Pedra:پرتغالیبه)سنگیبلم-۷۴۹۹

پرتغالیبه)ریسریکاردومرگسال-۷۴۹۹ :O Ano da Morte 

de Ricardo Reis) 

 (Memorial do Convento:پرتغالیبه)بلمونداوبالتازار-۷۴۹۱

 Manual de Pintura:پرتغالیبه)خطاطیونقاشیمبانی-۷۴۱۱

e Caligrafia)
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 ماهبهمنمتولد  مشاهیر 
«مائدهمرتضوی» 


،مشهورترین۷۱۹۱بهمن۷۲متولدمجتبیبزرگعلوی

یکیازاعضایگروهمعروفاونویسندهچپگرایایراناست.

بودوآثارادبیمشهوریرابهرشتهتحریر"پنجاهوسهنفر"

 جمله آن از که توانمیدرآورد رمان و"هایشچشم"به

اشارهکرد."چمدان"داستانکوتاه

 نخستین"هایشچشم"رمان برای سال در ۷۲2۱بار

و استعالم اینرمان بزرگعلویدر شد. خورشیدیمنتشر

بدین برده، کار به را یکاستشهاد پراکنده قطعات که گونه

ماجراراکنارهمگذاشتهوازآنطرحیکلیآفریدهاستکه

ادبیات در بیشتر شیوه این دارد. تکیه گمان و حدس بر

شخصیتپلی و رمان این منتقدین برخی است. معمول سی

و زندگانیکمالالملکنگاشتهشده از الهام با ماکان استاد

شرححالیاززندگیتقیارانی .دانندمیگروهیدیگرآنرا

اینکتابازآثارمعدودفارسیاستکهدرمرکزآنیکزنبا

است.تمامعواطفوارتعاشاتروانیوذهنیقرارگرفته

نثریروانهایداستانایازمجموعه"چمدان" وکوتاهبا

 سال کتابدر این است. به۷۲۷۲ساده وتاثیر شد منتشر

سزایروانشناسیفرویددراینکتابمشهوداست.

و"مسعودفرزاد"بزرگعلویباصادقهدایتمحشوربود.

مینوی" "مجتبی به بوجودپیوندندمیهاآننیز جمعی و

.شودمینامیده"ربعه"کهبعدهاآیدمی

علویآثارینیزبهزبانآلمانینگاشتهاستکهازآنجمله

نوین" فارسی ادبیات تحول تاریخچه و ایران را"مبارزات

اوپسازپیروزیانقالببرایمدتکوتاهیتوانمی نامبرد.

شرقیبهایرانبازگشت.لیکندوبارهایرانرابهمقصدآلمان

بیمارستان در قلبی سکته علت به علوی نمود. ترک

هاین" روز"فریدریش در سرانجام و شد بستری برلین

 ۱۷یکشنبه ۷۲۱2بهمن با ۷۹برابر ۷۴۴۱فوریه

 وی مشهور هایشچشماز:اندعبارتدرگذشت.آثار و، پنجاه

لغتنامهبزرگآلمانیبه،موریانه،هاساالری،چمدان،سهنفر

سیو...فار

صادقهدایت تهرانمتولدشد.۷۱۹۷بهمن۱۹در در

پیشگامانداستاننویسینوینایرانوروشنفکریهدایت از

اثرتریندرخشانمشهورترینو"بوفکور"برجستهبود.رمان

چندشهرتعامهدایتهرادبیاتداستانیمعاصرایراناست.

آثاریازنویسندگانبزرگ نظیرنویسندگیاستاما ژان"را

سارتر کافکا""پل "فرانتس چخوف"، کرده"آنتون ترجمه

است.هدایتتاثیریژرفبرجریانروشنفکریایرانگذاشت.

رادر"ندایاموات"روزنامهدیواری۷۱۴۲هدایتدرسال

"دارلفنون"مدرسهانتشاردادودورهمتوسطهرادردبیرستان

ب آن سالهایپساز در نمود. وفاآغاز مجله ترقیو مجله ا

نخستین کوتاههدایتدرهمانهایداستانهمکاریداشت.

نمایشنامه پروین"سالخودکشینافرجامشصورتگرفت.

رادر"مادلن"وداستانکوتاه"زندهبهگور"،"دخترساسان

همیندوراننوشتهاست.

هدایتازپاریسبهتهرانبازمیگرددوبا۷۲۰۴درسال

مس بزرگعلویآشنا مجتبیمینویو فرزاد، وشودمیعود .

۷۲۷۹تا۷۲۷۰.سالهایگیردمیشکل"ربعه"حلقهدوستی

آثارتحقیقیوشودمیبرایهدایتدورانیپربارمحسوب و .

.کندمیداستانیبسیاریمنتشر

 سال هند۷۲۷2هدایتدر به پرتو شین دکتر همراه به

ویبهفراگیریزبانپهلویپرداخت.رفت.دردانشگاهبمبئی،

در پهلویبهفارسیترجمهکرد. از کارنامهاردشیربابکانرا

راکه"بوفکور"طیاقامتخوددربمبئی،اثرمعروفخود

درپاریسنوشتهبود،پسازاندکیدگرگونی،بازنویسیکردو

رمانبهسبکفراواقعنوشتهاینبرایدوستانخودفرستاد.

تکشد و پندارهایه توهمو گویییکراویاستکهدچار
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چون متعددی زبانهای به کنون تا کور بوف است. روانی

مجارستانی، عبری، سوئدی، آلمانی، فرانسوی، انگلیسی،

سگ"مجموعه۷۲۱۷اسپانیاییترجمهشدهاست.هدایتدر

"ولگرد در کرد. منتشر نوشتن۷۲۱۹را "توپمرواری"به

ا نرسید.پرداخت چاپ به ازمرگش پس تا اثر این ما

آنترینمعروف تحت هم مرواری توپ که او مستعار نام

باهمکاری۷۲۱۴است.درسال"هادیصداقت"منتشرشد

"حسنقائمیان" در"مسخ"داستان و کرد ترجمه را کافکا

 در سرانجام داد. انتشار سخن در۷۲۲۰فروردین۷۴مجله

 اجاره اواشایآپارتمان کرد. خودکشی گاز با پاریس در

وی است. ایرانیاستکهخودکشیکرده نخستیننویسنده

اشنشدهچاپهایداستانچندروزقبلازانتحاربسیاریاز

رانابودکردهبود.ویدرپرالشزمدفوناست.

از:اندعبارتآثاراو

،ولنگاری،وغوغساهاب،سهقطرهخون،فوایدگیاهخواری

گجستهدژو...،سگولگرد،بوفکور

 شهرنوشپارسیپور و۷۲۱۹بهمن۱۹زاده نویسنده

کتاب با را طوبیومعنای"مترجمایرانیاستکهبیشتراو

دررشتهعلوماجتماعی۷۲2۱.درسالآورندمیبهیاد"شب

پورنویسندگیراازالتحصیلشد.پارسیازدانشگاهتهرانفارغ

بانامهایشداستانالگیآغازکردوازشانزدهسالگیسیزدهس

 در نخستینرسیدمیگوناگونبهچاپهایگاهنامهمستعار .

نامدارد."سگوزمستانبلند"رماناو

پارسیپوراکنونمقیمایاالتمتحدهآمریکاست.

بلند:هارمان زمستان سگو آبی، عقل و، ساده ماجرای

طوبیومعنای،بربالبادنشستن،شیوا،کوچکروحدرخت

شب

زنانبدون،بلورهایآویزه،آزادهایتجربهمجموعهداستان:

آدابصرفچایدرحضورگرگ.،مردان



 دیکنز پر۷۹۱۰ژوئن۴-۷۹۷۱فوریه۱)چارلز )

بزرگیترینآوازه آثار خالق او بود. ویکتوریا عصر نویسنده

الیورتویستوداستانچوندیویدکاپرفیلد،آرزوهایبزرگ،

دوشهراست.

او دیکنزدربیستسالگیخبرنگارعمومیوپارلمانیبود.

نیزمانندبسیاریازرماننویساندیگرمانندجورجالیوتو

امیلزوالازروزنامهنگاریشروعکردوسپسازواقعیتبه

خیالگرایید.چارلزدیکنزاستادتوصیفاست.اشیابیجانرا

توصیفبه ای دارند.کندمیگونه کالبد در جان که گویی

از که سینمایی بسیار است چیزی ها واره طرح توصیف

توصیف در هایصحنهخودداریدیکنز .گیردمیساکنمایه

قاعده موید گمان بی بیاید چشم به بارز استثنایی هم اگر

است.

دارد.کوتاههایداستاندیکنزآثاربسیاریبهصورترمانو

معروفشمانندالیورتویسترابهصورتهایداستاناوبیشتر

کردمیمنتشرهانامهوهفتههاروزنامهسریالیدرهایداستان

کهبعدهابهصورتکتابمنتشرشدند.

هایرمان دیکنز پیکویکاز:اندعبارتبرجسته ،آقای

،شیمغازهعتیقهفرو،ماجراهاینیکالسنیکلبی،الیورتویست

آرزوهایبزرگ،دیویدکاپرفیلد،سرودکریسمس

مارسبرایآخرینبارسرودکریسمس۷2چارلزدیکنزدر

بهطورناگهانیدیدهاز۷۹۱۰ژوئن۴راخواندوسرانجامدر

■ جهانفروبست.

شبکهاینترنتیآفتابمنابع:

bitrin.com 
ویکیپدیا.
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 «انامریم رییس د» گفتگوی اختصاصی چوک با  
«شهنازعرشاکمل»



طنز،ضرورتزمانه

سنده،مترجم،پژوهشگروروزنامهنگاریسدانانوییمریمر

.اوبردمیبهسررانیهاستدرخارجازاهسالکاستیرانیا

 سال ۹۲در ادبیصادقهدایتسبکموفقبه یبراجایزه

نی.همچنشد«جزیرهایدردلتهرانبزرگ»داستانکوتاه

راجایزهادبیفستیوالداستانکوتاهاصفهان۷۴۹۱سالدر

سییریازآثارداستانرابهدستآورد.«آزآوا»برایداستان

هکردکاشاره«ربهنامعبو»بهمجموعهداستانتوانمیدانا

 منتشر را آن نگاه است.کنشر زمرده یدر زینترجمهنه

اعر،شورنامهژاکپرهمجموعهاشعاروزندگی

تابکاست.سهدهیبهطبعرسفرانسویازاو

هدایت» صادق آرای و «آثار هاینوشته»،
هدایت صادق ،«پراکنده بوته»و هدایتدر

نظ و پژوهشین«رنقد آثار نمونه از اویز

هستند.

اییمریمر خارجاز در بهیراننیسدانا ز

یاوهیاتورادیخوددرنشریوفرهنگیوعاتبمطیهاتیلفعا

زبانیفارس دهدمیادامه . زبانفرانسهکاو دانشآموخته ه

زبانانگلیسیدرچیفیکالجلیبهتحصاست،درحالحاضر

ستسداناییرناثریآخر«کپتلکمتل»ااشتغالدارد.یکآمر

است.یقسایازطریهدرسالجارک تآمازونمنتشرشده

قابلکیبچرخدوازنظرسیتابحولمحورطنزمکموضوع

و...رابای،ادبیرهنگف،یماجتماعیسندهمفاهینو توجهاست.

همراهیچاشن فرمدوطنز قالبو جالبیر .کندمیعرضه

آخرریزیگفتگو انتشار یبهبهانه انتشار سندهیافتهنویناثر

است.

 

هآنراکناثرمنتشرشماستیآخر«کپتلکمتل»

؟دیاردهکآمازونمنتشریرو

توانعالوهبروبسایتآمازوناینقابلیتراداردکهمیبله.

زبانی هر به نیز را کتاب گوناگون، فروشکاالهای و خرید

چاپوپخشکرد، فقطیبدونصرفحتمنتشر، یکدالر؛

بهلطفدوستانخوبیمانند بایدمهارتتکنیکیداشتکه

نویسندهفرهیختهمقیمبرلیناین وشخآقایمهرانزنگنه،

نصیبمنوکتابمشد.بهدیگرسخن،وبسایتآمازوناقبالی





هاییکهادعابراییاریبهکتابناشرهمهست.ناشریبی

با ازطرفی ندارند. را ایران در شمایلشانسانتشار و شکل

به کتاب چاپ من ترجیح اما پخشاست قابل هم کیندل

 دلیل همین به است کالسیک صورت پتلهمان کمتلک
از باشکوهقرنهایمعجزهنسخهکاغذیداردونهاینترنتی.

بهچراغجادو! شباهتدارد اینترنتبسیار اینترنتاست. ما

 را شما استکمیوقتصرفشکنید. بهتقریباًفقطکافی

.رساندمیتمامآرزوهایتان

بحث شروع از ادبیمقبل درباره اتیخواستم

دررابطهسندگانیالتنوکمهاجرتومش

.دیدهیاتحیباانتشارآثارشانتوض

نویسنده مشکالت از یکی من، عقیده به

 سندرم کشور از بالک»خارج یعنیاست.«

تواندوره یا قدرت شاعر و نویسنده که ای

.رهاییازایندورهدهدمینوشتنراازدست

 و تفاوتدارد ای نویسنده تواننمیبرایهر

زمانییکساندارد.چهبسانویسندهگفتبرایهمهیکدوره

نوشتن به شکلانفجاریشروع پنجسالبه گذر از ایبعد

کند،اماایناتفاقبرایدیگریدهسالطولبکشدوبرایآن

گاه نیفتد. اتفاق هرگز عمر آخر تا ییکی شودمیگفته

،صادقنویسدنمینویسندهوشاعریکهازمملکترفتدیگر

آورند.شایدبخشیازاینحرفحقیقتالمیچوبکراهممث

نمونهکامالًداشتهباشدشایدهم هایایرانیوبرعکسشود.

غیرایرانیکمنیستندکهبامهاجرتنوشتنراکنارنگذاشتند،

 فکر باالخرهکردندمیچون و نوشت خواهند باالخره

راشانکتاب کار این هم باالخره و کرد خواهند منتشر را

نویسندهکرد چرا اما کریستوف. آگوتا ناباکوفیا مانند ایند،

 پژوهششودمیبالک پرسشنیازمند این پاسخ نظرم به ؟

جامعه و شناسی شخصیت شناسی، روان شناسی، زبان

مناززاویهدیدخودم بهمفهومزبانتوانممیشناسیاست.

کشوراشارهکنم.درنظربگیریدنویسندهایرانیکهبهخارجاز

می متوجه ازشودمیآید خارج در زبان فارسی خواننده که

ایرانبهشکلمتمرکز)ازنظرجغرافیایی(وجودندارد.بنابراین

 پیدا فارسی زبان هویت به نسبت ماهوی .کندمیپرسشی

مانبهزبانچهبیهودهاستفارسینوشتنوقتیدراطراف»

آثارخودراگیردمیدرنتیجهتصمیم«.گوینددیگرسخنمی

بهعقیدهمن،یکیازمشکالت
نویسندهخارجازکشورسندرم

بالک» ایاست.« دوره یعنی
یا قدرت شاعر و نویسنده که

 .دهدمیتواننوشتنراازدست
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بهزبانکشوریکهدرآنزیستداردبنویسد.اینروندچند

 زمانیاتفاقکشدمیسالطول غیرمادری! زبان نوشتنبه ؟

بهزباندیگرباشد.رسیدنهایتانخوابیکهشماحتافتدمی

آموزتماموقتباشید،بهاینمرحلهیعنیشمابایدیکدانش

 یا زباندوم خواببایدبه بشنویدو بنویسید، بخوانید، سوم

رمان هلندببینید. مقیم ایرانی ینویسی کهشناسممیرا

 کوشش است سال هلندیکندمیشانزده به را رمانش

 خطسال۷۹بنویسد. است، کتابش ویرایش درحال است

می مینویسدمیزند، خط باز باز، و زند

.نوشتنآساننیست،خاصهبهزباننویسدمی

این به سال ده از بعد من خود غیرمادری.

خواب است، من کلمه فارسی رسیدم نتیجه

زبان با چند هر است. من رویای است من

توانممیفرانسهوانگلیسیهمبیگانهنیستمو

دراقیانوسهردوزبانخودرانجاتدهم،اما

 فارسی زبان نفستوانممیدر و خستگی بدون شوم شناور

کهنفسزدن. رسیدم ایننتیجه به باالخره سال ده از بعد

برگردانم. مقصد زبان به سپس بنویسم فارسی به نخست

رابهزبانغیرمادریهاییجملهپیشآمدهکلمهوگاهیهم

 امدیدهخواب این ولی است شده الهام من به هالحظهیا

سختنادرهستند.

 استریناصلیزبان نویسنده برخورد نخستین باو ت

محیط هنرمندانمهاجرینچالشبا دیگر رامخاطبش. تازه

بهعنوانمثالبازیگرسینما،نقاش،موزیسین،عکاس ندارند.

 یکنویسندهراندارد.تابلوینقاشی،عکسهایدشواریو...

برقرار گوشمخاطبرابطه و چشم با بالواسطه موسیقی و

بازیمی حتا مترجمنیست. نیازیبه حفظکنند، متنیرا گر

دودچراغبخوردتاهاسالوبعداجراامانویسندهبایدکندمی

غولچراغجادوبیدارشودومعجزهایبکند.نوشتندرمحور

 نقطهکندمیزمانمعنیپیدا ولیهنرهاییکهذکرشددر

.نوشتننهفقطبرایخالقاثردررسندمیصفرهمبهظهور

بشودمیزمانتعریف اینقانون، رایمخاطبخارجینیزاز

دورنیست.

زدرفرمیوتاهطنزآمکقطعه009شاملکپتلکمتل

ای.آایدگذاشتهبرآنکهخودتانناممتلکفهاستیلط

خاصیایبرا منظور تعداد یداشتین تواندمی009د.

نباشد؟ینماد

 درواقع ندارد. نمادی هیچدلیلو متلک۷۱۰خیر قطعه

بود پتلک عدد به رسید خودسانسوری درنتیجه .۷۷۹که

کامالً است طنزهامتلکدرست ها پتلک و هستند طنز

بهعنوانمثالشعرباشندیاداستانک.توانندمینیستند.

خاصیهاکمتل موضوعات دربرمیشما رند.یگیرا

فرهنگ اجتماعیموضوعات ادبی، حتی، شما ... یو

د.باغوریاوتهنقدقراردادهرانرادربیاتایتادبیوضع

متن کبینیممیدر طور به وضعیلکه شرایبا طیتو

دن در شوخیموجود مسایاردهکیا اما فرهنگئد ویل

بیایاجتماع زیران همه از تیش قراریر شما نقد غ

اند.گرفته

درانتقادمنصفباشم،بنابراینامکردهسعی

آنمقطعتاریخی بهنظرمدر آنچه یعنیهر

زماننگارشکتابقابلنقدبودهبامتلکبیان

جهانامکرده نام )به بیستم متلک مانند ،

بهدلیلحضورشدرعراق نسبیت(،آمریکارا

یبس )زناکار( مقصر بابترویدادهایبینممیار

نوشتهشده۱۰۰2دهشتناکامروز.دقتکنیداینکتابسال

تیجهاینکنشسیاسیاست؛دهسالپیش.وامروزببینیدن

ادرمنطقهچیست؟بچهحرامزادهایبهنامداعشخلقیکآمر

 هم والدینشرا استخوان دارد که عبارتیجودمیشده به ،

نتیجههایواکنش همانا آمریکا و اروپا در تروریستی

میهایکنش اینکه منطقه. در است غرب گوییدسیاسی

قر انتقاد مورد بیشتر را ایران مسائل درستاست،امدادهار

بودم. ساکنایران آنهنگام و منایرانیهستم برایاینکه

سال ده در اما است. پوستمنتپنده زیر ایران نیز اکنون

ربهفضاهایغیرایرانینیزآگاهیبیشترییافتهوتجربهیاخ

 افزونای دست به میامآوردهتری گمان کتابو در کنم

آینده زبانی هر به تمامام از البته، طنز ساختار با باشد، که

نها کمیک پارادوکس ویفضاهای کرده را استفاده ت

هایمراخواهمپراند.بهعنوانمثالدرنظربگیریدکلمهمتلک

turkeyمی را ترکیه کشور معنی معنیهم هم و دهد

 نیز وکیل معنی فرانسه در آواکادو کلمه .دهدمیبوقلمون.

خب دست این هاازیباز زیر با البته کلمه هایساختبا

عمیقتر.

یدونتوللیهفرکاستیاوهیلماتشکباینشوخیا

 اثرطنزآمیآهمدرطنزخوددارد. یا بهتواندمیزشما

توفرزادیهدا«وغوغساهاب»ادامهدهندهراهینوع

ندستباشد؟یازاییارهاکویتولل«لیالتفاص»ای

انتقادوزبانششوخی،اششیوهاست،هدفطنزروشنگری

را طنز که ای نویسنده هر شدن. بهتر و ساختن امید به

انتقادمنصفامکردهسعی در
به آنچه هر بنابراین باشم،
تاریخی مقطع آن در نظرم
یعنیزماننگارشکتابقابل

 ام.کردهنقدبودهبامتلکبیان
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ناخودآگاهشکندمیانتخاب و نقدحتماًخودآگاه به اصرار

داردامااینکهبشودنویسندهایرادنبالهرونویسندگانپیش

ازخوددانست،سخنبیهودهاینیستزیراآنچهامروزمندر

هایسدهپشتوانهادبیحتماًنویسممیبهزبانفارسی۱۷قرن

ا اما دارد. خودرا نالزاماًنیپیشاز ستکهدریبهآنمعنا

چونآنانبیندیشموبنویسم.امفکریسبکونظام

دانستییهاکداستانیهارابهنوعکتوانمتلیامیآ

طنزآمک بار داستانیه نام اطالق با دارند؟ برکز

تابکسندهینوهکنید؟باتوجهبهایتانموافقیهاکمتل

آنیالصادقیلهک)نییبویاستنلک،مار«وهمبزرگ»

فارس به وسبیرا متلیشبکیبرگردانده به کپتلکه

دارد داستان( قطعاتشکنام بر

نشباهتییبویهاکنهد.داستانیم

براهایمتلکبهیادیز دارد. یشما

نمانندییقطعهبویکمثالشباهت

« گوشکنگاه دعاکن، بزن، زانو ن،

عزک ین. عجله بدو. تبلکزم غاتین!
 شد )«تقریباًتموم ،01داستان 01ص ازیکیبه(

یهاکمتل بازهمیدوهزارسالس»شما: اههمبگذره،
غلطنیهمهچ زشتیغلطه. درستهاما ک)متل«ست.

یاریساماشباهتب،(باوجودترجمهبودننمونهاول6۹

شود.یدهمیدندوموردیاان،فرموساختاریدرنوعب

شمادوپرسشدارید.پاسخاولایناستکهمقصودمازنام

متلکدومفهومبود:یکیهمانمفهومشوخیومزاح،طنز،و

 یعنی ک. + متل دوم هاقصهمعنای کوچک.هایداستانو

تند،بله.درواقعداستانکهسهامتلکبنابراینبرخیاز

ازاشتواناورکنینیزنامتوانمی:دومتانوپاسخبهپرسش

قصه نام به دارد داستانی مجموعه یبرد. ای.دقیقهکهای

داشتنِ» دوست نیست/ خودت دست کـهگـاهی کسی/

شوداوراداشــت/امــامطمئنــیکـهتاابـدیدانــینممی

تکـهتکـه داستانییاحت«...کنـداتمیدوسـتداشتنـش/

منتصورششکلمه هانویسندهکهاینکنممیایهمینگوی.

 نوشتار از واحد سبک یک ازرسندمیبه نشان نوعی به

 و دارد آنان زمانه.شانتواناییخویشاوندی درکضرورت از

قرنبیستویکم،قرنسرعتاست،عصرکلیکوتاچوزمانه

مطلقاًاست.معنایسخنمننیازمندآثاریچونمتلکپتلک

این بنویسد. عامه بایدمطابقسلیقه نویسنده ایننیستکه

سوارجریان با رویکردیعنیدرکضرورتزمانهتفاوتدارد

پتلک متلک که است دلیل همین به شاید شدن. زمانه

فارسیزبان پراکنده اندکتوفیقیمیانخوانندگان توانسته

پتلک متلک کند. رپیدا ها سرعت به بهشودمیا خواند،

 اجازه شما ولیبه سرعتازدهدنمیسرعتیککلیک، به

بلندشویدقدمبزنیدکندمیرویآنعبورکنیدشماراوادار

معنی به تا خواند بار چند را برخی باید حتا کنید. فکر و

رسید.

نیهبهترکیسکسرجهان:تنهاترینکاربردی
مم ازکاستفاده )متلبودییدایردعلکسرشنرا ک.

44 ص گفته030، پانوشت در ایا( ید گفته ازیکین

صنعت دایشریاستادان به مواردییفراجع در است.

برخینیگرید شما یز را قطعات گفتهعیناًاز یهااز

گاهایدبرداشتهاشخاص خودتانی. هم

گفته آن شوخبا واقعکیها در و رده

 به نسبت خود بافتارهاآننگاه در را

ب یطنز ایدکردهان . است آن هکمرده
ن به هدنبرنییوکنامش اونی/ و تلر

هایکی کهم !هانیستماسمشونزنده
ای جمله متلکیا 99کهدر بیزنانبرصل»تابکاز

«ستهکش مکنیدمینقل ای. در توضنیشود حیباره

د؟یده

فکرکهنظرازهرشود،میداییعلی«سر»باکهایشوخی

بیشاینکهعلیداییاست.معرکهدانشگاهاستادجملهکنید

اینازهوشنشاناولاست،دهزرقیباندروازهبهگلصداز

زدنگلبرایرادرستهایزاویهتوانستهکهداردبازیکن

واقعیطوربهبلکهتمثیلیطوربهنهاواینکهدومکندانتخاب

دقتاینبرایکردهاستفادهسرشاز یککنیدپیروزی.

موفقاینکه...برایودانشگاه،استاد،سینماگر،مترجمنقاش،

واستفادههوششوسرازدیباشود نقاش هرچند کند،

 بهره کار برای دستش از چهداییاماعلیبردمیمترجم

کرد.استفادهازسرشواقعیوچهتمثیلی

زی ضربالمثلهایفارسی اصطالحاتو بابرخی

مردهآناستکهنامش»همینمثالًهستنداماکافینیستند.

«بهنکویینبرند نمیردهرگز»یا مردنکونام اگرنمردنرا«.

نیک، انسان فقط واقع به خب کنیم فرض نامیرایی همان

نامشماندگارنیستواشراریچونهیتلروچنگیزخانهم

جالب پارادوکس است. شده ماندگار یعنیاینامشان ست،

.کندمیهمینپارادوکساستکهتولیدطنز

مکمتلیگاه خارج طنز فرم از شیها و لکشوند

ص،63کمثالمتلیرند.برایگیشعروشعاربهخودم

متلکپتلک سرعت به را شودمیها
ولیبه بهسرعتیککلیک، خواند،

بهسرعتازرویدهدنمیشمااجازه
 وادار را شما کنید عبور کندمیآن

 ویدقدمبزنیدوفکرکنید.بلندش
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خوشبخت»:11 سرنوشتکشودمیبزرگیوقتیاما ه
نیبارطنزدرا.«بتونداشتهباشدیمبهتعقیگرتصمید

پا استییقطعه انتقادکنیاضمن.ن دکیه در گریه

همنکیشود.حسیدهنمیقطعاتهست،دربطنآند

شب دارم، آن به حسیمخاطب یه بهکاست ه

ونوشتهدل ییهاامیپها بکدارم بدلیه و رد افراد ن

شود.یم

اگرشعار اگربهشعرنزدیکباشدباهدفاتفاقافتادهاما

متلکنیستآنچهشدهخبدیگرنقصکاراست.درواقعهر

کتاب پتلکشودمیبراساسشالوده پتلک. شعر توانندمیها

هر و یعنیمیز پیز، میز میگوییم محاوره زبان در باشند.

صندلی. مانند است میز ماهیت به نزدیک و مربوط آنچه

متلکپتلکهمدراینفرمتشکلگرفته،یامتلکهستند،

عرگونهورمانتیک.یامتل+ک،یاپتلکیعنیفضاهایش

تلریوهیلماننازآبهکهدرچندمتلکجالباست

یایدپرداخته افرادهاییشوخیا جمالت رینظیبا

ایارتدارکد نظرم به هاقسمتنید. از ارکقابلتوجه

دهیدهاآندریخاصی.درواقعتشخصهنرانددرآمده

انتخابایم راجعبه ینشیشود. در حیارتانتوضکوه

د.یده

روزآخرالزمانوجود آلماننازیتا هویتتاریخیهیتلرو

زمین روی بر بشر که زمانی تا عبارتی به داشت. خواهد

است. تکرار قابل هم شوم پدیده این است تکثیر درحال

 گزارشی فیلمی پیش تشکیلدیدممیچندی چگونگی از

داعشیانداعش. فیلم بخشیاز همانشکلبهدقیقاًدر به

می سالم )خلیفه( مقتدایشان و نازیپیشوا که هایدادند

دوم جهانی مشغله.جنگ موجب بازتولید درحال شرّ این

داعشنوشتممیشود.روزیکهمنمتلکپتلکرافکریمی

بنابرایناشنطفهوجودنداشتاما همیشهدرحالتولداست.

بهنامپاکس آدمسوزیهیتلر ازیبهنامهیتلرنوشتهشد.

برهمزد، تعادلجهانرا ایدئولوژیکداشتکه بشریتپایه

سرانوسالطینشبه درستمانندامروزکهتعادلجهانرا

 واندریختههم زندگی تعادل رفتن دست از این درنتیجه .

.هادورانابژهکارنویسندهدرهمهشودمیجهان

اجتماعیمفاه وضعیم به پرداخت ویمانند زنان ت

اکودک متکن در بسیهاکار نمود داردیشما یبرا.ار

متل افزاک31کمثال به جامعهیه معتادان تعداد ش

رانوعدمرشدیایتادبیننقدوضعی.همچنپردازدمی

اهمهی.آایدپرداختهتاببهآنکلیهدراواکیتابخوانک

راناست؟یتایمتوجهوضعصرفاًننقدهایا

همان نیزگفتمچونکهپیشطورمسلماستکهخیر. تر

آنزمانشهروندپایتختبودمانتقادهاازدوربینیکشهروند

ایرانیـتهرانیبهتصویرکشیدهشد.امروزتجربهایدارماز

و اروپا خاورمیانه، زندگیدرسهنقطهیکمثلثجغرافیایی:

 آثار در امیدوارم منصفانهامبعدیآمریکا. انتقادی اینگاه

 بهداشته توجه با البته مثلث، این نقطه سه هر به باشم

ام.استطاعتواژگانواندیشه

ممکآخرسوال استبراکه هممخاطبین شیپان

چهبوده؟تابکنینوشتنایزهشمابرایانگهکنیادیایب

کهمتفاوتباسبکنگاشتهشدهیدرژانرکپتلکمتل

ارکهکنید،ضمنایسوشاعریارشماست.شماقصهنوک

تاجاکنیدمیهمیوخبریپژوهش هاطالعدارمکیی.

ندارک طنز چهشدیار بهفکد. کپتلکرخلقمتلکه

فیافتاد کد؟ ایشاکنممیر رید اثر باورهاین در یشه

شمادرباباجتماعوفرهنگداشتهباشد.یکدئولوژیا

و نوشتاری زندگی تاریخ در هنرمندی و نویسنده هر

میژانراشهنری تولید را مختلفی مثالهای عنوان به کند.

چارلزچاپلینفیلمیدرکارنامهخودداردبهنامموسیووردو.

ولیبهنظرمنمانندخنداندمیایناثرگرچهگاهیبینندهرا

دیگرآثاراوکمدینیستیاژاکپرهور،شاعرسوررئالیست

 هم سناریونویسی و نقاشی که مهکردمیفرانسوی بیان. م

■ ای.مقصودتوییکعبهوبتخانهبهانه.است،بههروسیله
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 «خوابی بی» داستانکبررسی   

«یتامحمدیر»؛«پینهویرجیلو»نویسنده

 
ویرجیلوپینهرالییرا،نویسنده،نمایشنامهنویس،شاعرو

 مضمون سبکنگارشو کوبایی. نگار اویهاداستانروزنامه

زیادیبرنویسندگانامروزآمریکایالتینداشتهاست.بهتأثیر

رغمحمایتشازانقالبکوبا،بهخاطرمسائلزندگیشخصی

شد. گوارا چه و کاسترو فیدل مغضوب عقایدش برخی و

 و کرد خطاب دلقکمنحرف را او گوارا ازشیهاکتابچه

سویحکومتانقالبیکوباسانسوروخودشممنوعالقلمشد.

دتیدرزندانسپریکردودرفقروگمنامیدرگذشت.درم

شد.یدهه کشف آثارش ادبی ارزش که بود هشتاد



خوابیبی

است.بی پایدار وضعیتی خوابی بستر به زود .رودیممرد

.تاقباز،دمر،جنبدیم،لولدیمزند،.غلتمیدیآینمخوابش

پهلو. دورخودبه را ملحفه ندارد. فایده .. بازچدیپیمش ،

کندیم بالشفرو در سرشرا برمیبردیم، سیگاری. خیزد،

کمیمطالعهکندیمروشن خوابشکندیم. ساعتدیآینم. .

دیگویم.کندیمخیزد.دوستشرابیدارسهصبحاست.برمی

توصیهدیآینمکهخوابش قدمبزند،یکپیادهرویکندیم.

کمیخسته داشتهباشدتا بعدیکفنجانچایکوتاه شود.

سبزبنوشدوچراغراخاموشکندوبگیردتختبخوابد.تمام

 را کارها خوابشکندیماین برمیدیآینماما دوباره خیزد..

سراغیکپزشکاین به رودیمبار از هیچکدام یهاهیتوص.

بخوابد،درتواندینم.همچنانکندینمپزشکدردشرادوا

 صبح شش پرمیاشاسلحهساعت گلولهرا درکند. ای

کندیمشلیکاشقهیشق بالفاصله بیدارردیمیم، هنوز اما ،

است.بیخوابیوضعیتیبسیارپایداراست.

***

بررسیداستان

لئاررسو:ژانرداستان -0

ل:واقعیتبرتررئارسو

عا اشیاء به غیرعادی خواص دادن همنسبت کنار دی،

یک با ربط بی ظاهراً کلمات و مفاهیم و اشیاء گذاشتن

دیگرمثال:

غلتمیدیآینمخوابش . لولدیمزند، باز،جنبدیم، تاق

پهلو به دورخودشدمر، را ملحفه ندارد. فایده ،چدیپیم...

خیزد،.برمیبردیم،سرشرادربالشفروکندیمباز



 روشن کمیکندیمسیگاری . خوابشکندیممطالعه .

رادیآینم دوستش خیزد. برمی است. صبح سه ساعت .

 کندیمبیدار توصیهدیآینمکهخوابشدیگویم. کندیم.

قدمبزند،یکپیادهرویکوتاهداشتهباشدتاکمیخسته

خاموش بعدیکفنجانچایسبزبنوشدوچراغرا شود.

کا این تمام تختبخوابد. بگیرد و کند را اماکندیمرها

.دیآینمخوابش



عدمآزادیفردی-9

تخیلخود"ترسیمتصویریازذهن"یلهیوسراویبه

راآزادوآنرابهتعریفواقعیتگسترشوبسدادهاست.

درجوامعمدرنبه وازهمینطریقعدمآزادیفردیرا

بههانشانهیواسطه است داستان خدمت در همگی که

اندادهاست.خوبینش

مدرن:یهانشانه چراغ.جوامع چایسبز. مطالعه. سیگار.

پزشک.اسلحه.یهاهیتوصپزشک.

 ازاین کدام ییهالهیوسهیچ استیدهییزاکه مدرنیته

آرامشو آزادیعدمامنیتبدهد.نتوانستهبهفردآزادی،

 دارد. ادامه چنان خوابیوضعیتیبسیاربی"فردیهم

"پایداراست.

مثال:

 روشن کندیمسیگاری مطالعه کمی خوابشکندیم. .

رادیآینم دوستش خیزد. برمی است. صبح سه ساعت .

 کندیمبیدار توصیهدیآینمکهخوابشدیگویم. کندیم.

قدمبزند،یکپیادهرویکوتاهداشتهباشدتاکمیخسته

خاموش بعدیکفنجانچایسبزبنوشدوچراغرا شود.

کند را کارها این تمام تختبخوابد. بگیرد اماکندیمو

 برمیدیآینمخوابش دوباره یک. سراغ به بار این خیزد.

پزشکدردشرادوایهاهیتوصکداماز.هیچرودیمپزشک

همچنانکندینم بخوابد،درساعتششصبحتواندینم.

پرمیاشاسلحه گلولهرا کند. در شلیکاشقهیشقای

،اماهنوزبیداراست.ردیمیم،بالفاصلهندکیم



مخالفتبازیباشناختیمدرن-3
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،زندگیدهدیملیستینشانرئاراویبااستفادهازتفکرسور

وبایدتوانیمزیباشناختیاست،یهیبرپامدرنکهظاهراً

گلوله شلیک با اگر حتی داد. تغییر باشد.ای درشقیقه

مثال:

اشاسلحهبخوابد،درساعتششصبحتواندینمهمچنان

 در ای گلوله کند. پرمی اشقهیشقرا ،کندیمشلیک

،اماهنوزبیداراست.ردیمیمبالفاصله



سور-9 گروتسکرئاترکیب واندیشه ل

= )اتوپیا( فاضله مدینه + مدرن جامعه از انتقاد

اندیشهگروتسک

آین و شته گذ وقایع و خیال زندگی، و انسان،مرگ ده

که است تخیل تنها و دیگراند یک درتناقض

روبهانحتاطانسانمدرنرایجامعههنرمنحطوتواندیم

نشاندهد.

مثال:

یهاهیتوصکداماز.هیچرودیمباربهسراغیکپزشکاین

 دوا همکندینمپزشکدردشرا . بخوابد،تواندینمچنان

 صبح شش پرمیاشاسلحهدرساعت گلولهرا ایکند.

درشقیقه شلیک کندیماش بالفاصله هنوزردیمیم، اما ،

■ بیداراست.
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 «لیتیوم کربنات»یادداشتی بر مجموعه داستان   
 «محمودخلیلی»؛«بهارهارشدریاحی»نویسنده



 سقط مادران با و تارکخواندم در فرزند، کخایکیرده

هکدمیتوراشنیهانیجنکدردنایهاهیهمراهشدموواگو

نوزادان بیتبدیبه بکشیلشدند کتیجنسیلو حماقت»ه

«اومد.یدمیلگرفته.جوونهزده.نباکهنطفهبسته.شکردهک

ارواحآنانیزنانتهمراهشدمباسرگردانییدربرهوتتنها

زندگان اپاندولیدر ویانبودنیشانمیوار نبودنوحضور ا

ا حضور دریعدم ویایدنشان گرفته گـُر ارواح زندگان.

بیمیسرگشته داالن بایان بویبازگشت، با هککیخاید

 خو است انباشته را آنان کمشام هکنند

استویگرهمید نسرنوشتمحتوممانده

زابس. درد در شدم فرزندیهمراه یش

 هکناخواسته نکچیه مادرش حتا زیس

ناستمهماکستوچهدردنایمنتظراون

راکیباشییجا تو انتظار تنها نه ه

شند.کیدنتدردمیشندوازدکینم

 خواندنْ، پسِ خوردنیصدا»از هم به

میهادندان گوشم در فیچیپیم سرما، و رسکد یر ایدن

ردمکتصور«ردهبود.ککجاوچراراازذهنمپاکدنوینرس

دوبایسپیشعرهایالنه،البهینارشومکدانشستهاستیهآک

زند.وشعریرجم"هنوزرا"یهاشبیاهیدشسیسپیموها

شبگردیهاانستارهیهدرخالشناورباشددرمکوزنانگاریب

ازیوتونبتوانداورادربسترینیهجاذبهکآنیزندبیپرسهم

شبانهبخواباند.ییالالی،بیکآسمانتار

یم چرا تنها"پرسم سال تنها"ییصد مگر نیریدییو

دوره در درازایاانسان نمیبه طول سال صد شد؟کیچند

دهدبایاهمکیهمزهکچرایغذا،هینارسفرهکهدرکیوقت

گردوهاکع تصوّر بیسخورشتبادمجانو طعمیفسنجان،

ت،چشمدرینشستهاستروبهرویی،تنهایربانبارسقبزن

شرمنده و دستکیاچشم خالیهاه یت ناست یازهایو

شبینداشتهوبیرسکرویخیبیلدایانت،درازمثلکودک

وندبزند.یصبحپیدیهشبرابهسپکیاچره

ردارآسفالتیرگونوقیقیاهیسیدهاستبررویخوابیزن

دوزدینوآسمانرابههممیشزمیهاوبانخوسوزنچشم

وچهستیستوچکیینندایهاکیدانیوتونم"چرا"هک

ازیارادرهمگرهزدباگلوله"اهیسرخوس"هکخواستیم

ندوازکیمیهنامردکرتاستیغیبچهبیرغیب.وتیغ



یهالباسیاهیشوددرسیزندوبعدپنهانمیپشتسرم

مکیزناه.یس خویه بطن در بیتوانست ستاره ند،یافریش

رویشهابکنیا بر است ویزمیشده خفته. یاهیسن

قابشدهیموها نامحرم دستچشمان شدر راکاند مُرده ه

حجابینیحَرَج آنیستو مگر بک، ویه بپوشد چشم ننده

کگرانبغضواشیدنمرگدیهدکحجاببرچشمبگذارد

سبب.یبیهایداردونهشادمان

ومگرنمینزنانتوبلندنمینزنوایا دانندیشوندچرا

سک آدمآسفالیاهیه تن و است سرد یت

سردینم بپذکخایتواند برایرا و یرد

خوانندیهنمازشباولقبرمکناستیهم

وسردتازهاتیاتانسانباحیحیتابدنب

وآرامش.ی،همبسترشودبهنرمکخا

انکودکتو،چهیفروغندایبیهادرچشم

وچهنوزادانبه-البخندنزدندیستهبهدنینز

نیدن انکودکوچه-دندیشکهقدنکامدهیا

رابایهآزادکرندیادبگیهبهمدرسهنرفتندتاکدهیشکقدن

وینویخونم ندبهکستتاچپینی"فروغ"سندنهباقلم.

 صف گرکودکاحترام و مدرسه ناگزیان ریز از شدنیر خته

کییهاختومرگیهنرکیخون یکهپشتتنها یکمرگ،

وزن آسماندادزنخفتند. نشانِ )دریهمک، توانمَردبود،

با شایزمان موقعِ در و مید و مرگید(، به بود توانمصمم

گران.ینجاتدیشبرایخو

هذ یگوانیزنان داستانکت سقطینانوشتهیهاه مرا

البهردهک در مدامیخودردآلودیهاهیواگویالاند چرا ش،

ندویگویم"سخت"ندوشوینندودوبارهباردارمکیسقطم

روحیاندیم"سخت" مثل و میشند دریسرگردان گردند

یشانوبویپریندردهایایشیوارما؟پرزندگانمردهیایدن

ندکیرادوامیزندچهدردیآنانپرسهمینیهدربککیخا

نوتاربستهدریارگوشهنشکدنوافیدرحالپوسیهاازتن

غبار؟

انینموهذیاننبیهبخوابموهذکخورمیزقرصمیمنن

دیامرابگشانهیهسککهسمخونمباالرودوپزشکسمیننو

جمع دسته بشیاهایرویگور را کم بدوزد دوباره و هکافد

بهراحتیهاننفسیدایبگذار" بدردیشدوصلکبیآخررا

بهدوشبیبدخ گرانیود"گریدیشدچندصباحکمخودرا

همراه زنانت تنهایی برهوت در
در آنان ارواح سرگردانی با شدم

پاندول میانزندگانی ایشان وار
عدم و حضور و نبودن یا بودن

 حضورایشاندردنیایزندگان.
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مبخرندوخرماونقلویبرایمنعقدنشدهگوریوالمکهنوز

همخواهدمردو"یفالن"نیهاکنندیببکبساطمسجدتدار

دیخمناسببگردیدارد،دنبالتاریعروس"یبَهمان"فقطچون

نیدراهماناولیاسهشبجمعهونوعیهچهلمبهتراستک

شاد و بگذرانیتولد سر بهیاز ختم مجلسزودتر تا ریخد

شودو...

ندوبهیزایگرانفرزندانمرامیهدکهستمیمنتنهامادر

پرتابمیدن لیهمندرآندخکیسرنوشتینندبهسوکیا

شاندوکیم"ناخواستهیدوزخ"نمرابهعذابیستموهمین

اذهانویرفهمینبودنزبانودکدنگرانالیپرسمچرابایم

فهمباشمکیهاگره ندانندیهاستانهداکور نخوانندو را ما

بافتنیهبهجاکاستییهاورحاصلدستکیهانگرهیهاک

ماندهیذهنتشنهیبافندبرایسرما،طنابدارمیبرایشال

؟ییردانایوکدر

یانجارینارماوبعدازماجرک،ازپسماودریوزندگ

میخو را سیش و هیگیارهیگذراند مدار در میج دامچ

چرخدیم گور"تا در خفته تنها"چشمان سال صد ییبه

یشاندیخویندهیآ پکشه به نه و اشینند آکوند یانو ایدا

.یصورتکهاوالناخن

تابکیکبانو،دوبارهیمنای،برایمنآمدیاگربهخانه

صفحاتآنبهازدحاممردمخوشبختبنگرم.یهازالکاوریب

هخوابذهنمرابهآشوبکزمیخیبرممنبهاحترامقلمتو

وانآبانداختهیجوهرداخللیاهوا،قطرهیانگار،ب»یانداخت

«.یباش

 داستان کربنات»مجموعه لیتیوم بوت« ماریناشر: نوبت،

اول /۷۲۴۲چاپ: تعدادصفحات:نسخه/۷۰۰۰شمارگان:

■الیر۹2۰۰۰مت:یصفحه/ق۴۹
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 (2) جهانیات داستانی ی ادب تاریخچه  

«مریمایلخان»


ادبیاتیونانباستان

سده شرایطیدر یونان میالد، از قبل نهم و هشتم های

ثباتداشت.ازیکسودرگیرتاختوتازدرشمالبسیاربی

هر مناطقمختلف. مهاجرتاز گرفتار سویدیگر از و بود،

نداشت،ولیچنددرایندورانچیزیبهناماتحادملیوجود

عنوان به خویش شناخت و ثبات یافتن صدد در قبایل

اینقبایلدرشرایطیشبهملوک واحدهایمستقلبرآمدند.

کوششمی سنتالطوایفی کهکردند بخشند تکامل را هایی

بود.مایه تاریخی و خانوادگی مباهات ی

گسترش پی در طوایف این سرکردگان

افسانهسنت به سدههاشان پیشینههای ای

یعنیعصرپرشکوهپهلوانیرویآوردند.اینان

داستان داستانحامی که بودند هایسرایانی

پیروزیشگفت راانگیز بزرگ مردان های

ومی خدایان تبار از را خود دودمان که مردانی سرودند.

هایموروثیدانستند.اینداستانمیهاآنهمشاننشینوهم

منتقل سینه به سینه بخشمیکه الهام در"هومر"شدند،

آفرینشادبیاتحماسیگردیدند.

 حماسه 

هومر

ایلیاد -

 یاری به همسرالهه)تهیآفرودپاریس هلن عشق(، ی

می را اسپارت میمنالئوسشاه تروا به خود با و برد.رباید

می اسپارت شاه یاری به یونان طوایف وسرکردگان شتابند

آگاممن فرماندهی به میسپاهی تشکیل دوبارهون تا دهند

 بهدستآورد. طیماجراییواردهاآنمنالئوسهمسرشرا

می بهاسارتمیشهرتروا آپولونشوندوکروزئوسرا گیرند.

کند.هارادچارطاعونمیبهدرخواستپدرکروزئوس،یونانی

می آزاد را کروزئوس آگاممنون عوضسرانجام در و کند

کند.جنگشدتپیداآخیلوسرااسیرمییبرزئیس،معشوقه

صحنهمی وارد آخیلوس میکند. نبرد جنگیی در و شود

میبهتن پایدر از پاریسرا برادر منظومهتنهکتور یآورد.

یابد.یهکتورپایانمیایلیادباتشییعجنازه

اودیسه -

هکتور، مرگ از کشتهپس پاریس دست به آخیلوس

هپیشنهاداودیسه،اسبتوخالیبزرگیراازشود.یونانیانبمی

شهریمحاصرهکنندکهازکنندووانمودمیجنگجویانپرمی

شده اسبخسته تروا اهالی بازگشتهستند. صدد در و اند

بهداخلشهرمی کشانند.جنگجویانشبانهازشکمچوبیرا

می بیرون دروازهاسب و سربازانآیند دیگر ورود برای را ها

ویرانمییونانیمی را اینترتیبتروا به و وگشایند سازند

گردند.همراهباهلنراهیدیارخویشمی

هایهومراصولحماسهسراییبراساسمنظومه

عنوان .۷ به ملی قهرمان یک سرگذشت دادن قرار

 موضوعحماسه.

 ها.یاریخواستنازالهه .۱

میانه .۲ از منظومه کردن یآغاز

 نقلرویدادهایبخشاول.داستانوبعد

و .۹ ثابت صفات از استفاده

آتنه مثل یاهمیشگی زنگاری چشم ی

 بازویاآخیلوسبادپا.دیسپنوزیکای

2.  که طوالنی ودربارهمعموالًتشبیهات اعمال ی

می برده کار به جریانات و طبیعتمعموالًشود از برگرفته

 است.

 یگستردهازتکگفتار.استفاده .۹

 ایاندرامورانسانی.یخدمداخله .۱

استفادهازوزنحماسی؛مقطعاولبلندودومقطع .۹

 دیگرکوتاه.

هسیود

حماسه دیگر هزیودسرایانیونانیمیاز یا هسیود توانبه

می شاهان برای هومر کرد. برایاشاره هسیود و سرود

متعصب، خرافاتی، خشک، شاعری اینکه با وی روستاییان.

تتخیلبود،باوجوداینبهکاریکهآنکوتهبینوفاقدقدر

نامیدکمرهمتبستهبودودریحقیقتونهجعلمیراارائه

داستان کهاین موروثی های

می منتقل سینه به شدند،سینه

بخش آفرینش"هومر"الهام در

تحماسیگردیدند.ادبیا
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منظومه بود. شده موفق نیز کار این روستایی"ی خاطرات

همواره"راستین اهلعملاستکه و مردیساده مورد در

کژیمی برابر در جانبراستیرا روزها"گرفت. و ی"کارها

 سرهسیود، بر هم هنوز استکه پرمغز حاویبرخیامثال

یگرانبهاییاستوی،گنجینه"دودمانخدایانِ"هاست.زبان

هایموجود.تریننمونهازاساطیروشایدازکهن

سال بین در ۹۰۰های از22۰تا گروهی میالد از قبل

حماسهحماسه به که گرفتند شکل یونان ادبیات در هایها

مشهور تکمیلادواری منظور به اصل در اشعار این ند.

یافتهحماسه تالیف هومر افسانههای مانند: اودیپ،اند. ی

ها.داستانتِب،هرکولونبردغوکانوموش

موش و غوکان نوشتهنبرد ایمجهولها،

هزل تقلید و ازالمولف است آمیزی

موشحماسه و غوکان هومر. باهای ها

وبهاینزندیخیبرمقهرمانانهومربهنبرد

به خدایان، ارتباطمیانحیواناتو ترتیب،

مورداستهزاءصورتآمیزه ایازهزلوجدّ

گیرد.اینمنظومهباآنکهقابلیتاندکیبهلحاظادبیقرارمی

حماسه سرایندگان بر اما تاثیردارد، خود هایهزلیپساز

گذارد.زیادیمی



 تراژدی

منا از یونان میتراژدی سرچشمه مذهبی درسک گیرد.

میجشن بز پوست مرد، همسرایان گروه بهها، و پوشیدند

رقص ترانهاجرای و دیونوسوسها افتخار به دیتورامب های

پرداختند.خدایشرابوباروریمی

قسمت از یونانی تراژدی ساختمان کلی طور زیربه های

یابد:تشکیلمی

رشرحنمایشنامهایدپیشدرآمدکهشاملمقدمه .۷

 است.

چهارواقعه .۱ یا سه شامل که دخیل و عَرَضی ی

 رویداداست.

 مقامکهشاملآوازگروههمسرایاناست. .۲

می .۹ انجام مقام از پس آنچه به که شودمقطع

 گویند.می

تراژدییونانیاساطیریاسرگذشتپهلوانانیاهرموضوع

معم پهلوانی عصر بزرگ مردان و خدایان است. والًدو

دهند.هاراتشکیلمیینمایشهایعمدهشخصیت

درتراژدییونانیکاملنبودهبهطوریکهبسیاریازطرح

دانستند.تماشاگرانانتهایداستانرامی

 یونانی نویسان وزمانوحدتتراژدی

وحدتکردنداماراگاهیرعایتمیمکان

میعمل مراعات ازهمیشه بسیاری شد.

ازهنمایشنامه سوفوکلس آیسخولوسو ای

درانگیزش سرشارند. عالی دراماتیک های

رشتهنمایشنامه وقتی اورپیدس یهای

می همگره بنبستمیحوادثبه قهرمانبه و رسد،خورد

گیرد.گشاییبهدستیکیازخدایانصورتمیسرانجامگره

طالع و الهام اینپیشگویی، در اساسی نقش همواره بینی

کردند.هاایفامینامهنمایش

 خصلتوسازیشخصیتدر پرداختنبه تراژدییونانی

مرحله پساز اهمیتسیرتگرچه از اما دارد قرار یطرح

نمایشنامه از بعضی در است. برخوردار شخصیتزیادی هاها

 از بسیاری در اما باالترند خود سطح از هاآناندکی

یانسانی.چهرههایینوعیوستودنیهستندباشخصیت

نویسانبزرگیونان:تراژدی

آیسوخولوس

هفت تنها که نوشته نمایشنامه و تراژدی نود به نزدیک

ایرانیان، زنانندبهسرا، آثاروی: تراژدیویدردستاست.

تب، علیه تن هفت زنجیر، در -آگاممنون)ایاورستپرومته

کام-کوئفور بخشی سه اثر تنها اورستیا استائومنیدس(. لی

برنده و مانده یادگار به ینخستمسابقاتآتنیجایزهکه

تراژدی در آیسوخولوس است. خود مسائلقاًیعمهای به

پردازد.اخالقیومذهبمی

 سوفوکلس

 به منسوب۷۱۲نزدیک سوفوکلس به را نمایشی اثر

آثارمی است. ویباقیمانده هفتتراژدیاز تنها اما دانند.

آ آژاکس، الکترا،وی: تراخیس، زنان شاه، اودیپ نتیگونه،

هاباقهرمانانهومرغوکانوموش
 نبرد اینزندیخیبرمبه به و

و حیوانات میان ارتباط ترتیب،
ایازهزلخدایان،بهصورتآمیزه

 گیرد.وجدّمورداستهزاءقرارمی
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دادگر سوفوکلسخدایانرا کولونوس. اودیپدر فیلوکتتس،

یآناندرسرنوشتدانداماهمانندآیسوخولوسبهمداخلهمی

شود.بشرمتوسلنمی

 اوریپیدس

ترانه و آناکساگوراس،شاعر شاگردان از و آتنی سرای

گ است. گرفتارمشکالتفتهپروتاگوراسوسقراطبوده انداو

می روزگار غاری در زاهدان چون و بوده گذراندهزناشویی

ق.مبهاجرا۹22هایویتاسالاست.هیچیکازنمایشنامه

دهندامادرنیامدند.حدودنودنمایشنامهرابهوینسبتمی

یویدردستاست.برخیازآثاروی:تنهاهجدهنمایشنامه

،مدیا،یون،زنانسیآلستآندروماک،هکاب،فرزندانهرکول،

تروا،هلن،سیکلوپ،...

زمانه از بسیار متفکر یک مقام در خویشاوریپیدس ی

جلوتربودهاست.اوباآنکهملحدنبودامادرپرتوعلمواخالق

می انتقاد خدایان از شدت افسانهبه دلخواه به و هایکرد

می تغییر را اعتخدایان او بهداد. پیشگوییرا و تفال به قاد

می قرار حمله ریشخندشدتمورد قهرمانانسنتیرا و داد

پایهمی بر دموکراسی آرزوی اوریپیدوسدر وکرد. عقل ی

لیاقتوصداقتبود.محورومباینظریاتاخالقیویعبارت

ازاهمیتسرشتهرفردواعتباراخالقیوعقالنیاوست.



 کمدی 

کمدیقدیم

شودکهپیشازسالدیقدیمبهکمدییونانگفتهمیکم

همانکمدیق۲۹۰ مقصود واقع در استو تالیفشده .م

 کمدی، است. سرچشمهظاهراًاریستوفانس منبع دو از

گیرد:می

آتنییاآوازشادمانیکهبهافتخارکوموسنخست، -

می)ونوسوسید مارسخوانده ماه در اینخدایشراب( شد.

اندبرایدفعبالیاایجادبرکت.هاییبودهبیشترنیایشآوازها

لباس میبازیگران غریبی و عجیب حالهای در و پوشیدند

نشانه تماشاچیانحمل نثار هم رکیکی الفاظ فالیک، های

کردند.می

و - ادا از بود عبارت کمدی منبع دومین

عمدتاًهایخندهآورسیسیلیکههایانمایشسازیشکلک

هایتندوخودمانیخطاببهحاضرانبود.پرانیلمزهشام

شکلک برایاینکهچهکسیکوموسیا سازیسیسیلیرا

اجراهایاولیهمورداستفادهقراردادمعلومنیست؛تنهامشهور

اینکمدی آتنبهاستکه یا مگارا شهر در نخستینبار ها

اجرادرآمدند.

ق.م(۲۹۰تا۹۹۹حدود)ستوفانسیآر

خانوادهکمدینیتربزرگ در او است. یونان اینویس

حومه نوشتنآبرومنددر به خیلیزود آمدو دنیا یآتنبه

 سال در وی اثر نخستین آورد. روی بهق۹۱۱کمدی .م

نمایشدرآمد.

کمدی الگوییساختمان هیچ از و است متنوع وی های

نمی میتبعیت جزئیات از صرفنظر نمایشنامکند. هایهتوان

یشادویراشاملدوبخشدانست:دربخشنخستاندیشه

آید.شودودربخشدومایناندیشهبهاجرادرمیمطرحمی

هایویعبارتاستاز:هایاصلینمایشنامهبخش

اندیشه .۷ از خبر که آمد: در یاپیش شاد ای

هوشمندانهمی و نقشبسته ذهنبازیگر در معموالًدهدکه

 وغیرعملیاست.نامعقول

راه:نخستینآوازگروههمسرایانبههنگامورودبه .۱

 صحنهاست.

ایبینمدافعطرحشادومخالفآن؛جدال:مباحثه .۲

 بامدافعطرحاست.معموالًپیروزی

فواصل .۹ در همسرایان گروه جمعی: دسته تصنیف

 خوانند.هاینمایشروبهتماشاچیانمیبینپرده

2.  سلسله ضمنی: تصنیفحوادث پی در که وقایعی

 کند.یشادراتصویرمیآیدواندیشهگروهیمی

یضمنیهایغناییکهبیندوحادثهمقام:تصنیف .۹

 شود.خواندهمی

 خروج:آخرینسرودهمسرایاندرپایاننمایشنامه. .۱
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یکمدیاستآثاراریستوفانسنزدیکبهچهلنمایشنامه

ندهاست.اینآثار:باقیماهاآنکهتنهاچهاراثراز

ها،دالوران،ابرها،زنبورها،صلح،پرندگان،زناندرایآخارنه

تسموفوریا،...

در است. سنت به معتقد و کار محافظه آریستوفانس

کمدی بهمعموالًهایش اعتراض و گذشته خوش آرزوهای

ینو،ادبیاتنو،...وجودچیزهاینوازقبیلمذهبنو،فلسفه

هر او میدارد. فاسد را نو درامچیز و اعتراضیداند او های

استبرفسادزمان.

 کمدیمیانه

۲۹۰یهاسالیکمدیمیانهدرفاصله

 انتقالی۲۲۹تا شکلی و شد شکوفا ق.م

است. نو کمدی و کهن کمدی میان

کمدیمیانه،تاحدیفاقدجسارتکمدی

هایقدیمبودهوکمترباسیاستوانسان

 و سر هجوزنده به عوض در دارد. کار

پردازد.درایننوعکمدیآوازهایدستهاساطیروتراژدیمی

صورتنمایش کمدیهایمیانپردهجمعیبه از ایدرآمد.

میانههیچاثریدردستنیست.

 کمدیجدید

.ممتداولشد.درق۱۹۱تا۲۲۹هایکمدیجدیددرسال

انسان تدریج به طرح روزماین زندگی جایگزینهای ره

هایهاشدند.آوازهایهمسرایاننیزبهصورتنمایشاسطوره

سرانجاممیانپرده یافتو ادامه کمدیمیانه ایمتداولدر

هادرچهارنمایشثابتماندونمایشنامهشماراینمیانپرده

بهپنجپردهتقسیمشد.

کمدیجدیدسهویژگیبرجستهدارد:

۷.  جور: و جمع کمدیطرحطرح برمعموالًجدید

هویتپایه کشفویدسیسهوعشقبازینهانی، هایپنهان،

یقدیمییاترکیبیازاینشناختدوستانیابستگانگمشده

موقعیت قرارداد. مبالغهسه وهایمضحکو نامعقول، و آمیز

 یکطرحفرعیدرکنارطرحاصلی.

لوح،پدرخسیس،هایتیپیک:شوهرسادهشخصیت .۱

بد بردهپسر روسپی، الیق، اما نوکریبیرفتار طفیلی، شرف،

 زن.دسیسهکاروسربازانالف

بخشکم .۲ با نو کمدی مایگی:

کوچکیازاجتماعسروکارداردوبهجای

بیشتر اخالقی عمیق مسائل به پرداختن

 سازد.رفتارهاورسومرامطرحمی

کمدی میاز جدید ایننویسان به توان

شارهکرد:نویسندگانا

.م(ق۲۰۰حدود)لوسیفید

یباحدودصدنمایشنامهکهتنهابخشیازیکنمایشنامه

ویدردستاست.

.م(ق۱۴۷تا۲۹۲حدودمناندر)

نویسنده صدمشهورترین از بیش جدید. کمدی ی

کمدی تنها اما نوشته ویق۲۷۹)"دهاتی"نمایشنامه از .م(

■ باقیماندهاست.



منبع:

باکنرتراویک-بیاتجهانتاریخاد





آریستوفانسمحافظهکارومعتقدبه
کمدی در است. معموالًهایشسنت

اعتراضبهآرزوهایخوشگذشتهو
نو، مذهب قبیل از نو چیزهای

 ینو،ادبیاتنو،...وجوددارد.فلسفه
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 (2)ایران ی ادبیات داستانی  تاریخچه  

«مریمایلخان»


ورودصنعتچاپ،پیدایشفنترجمهدرایرانومتعاقب

مقدمه رمانآن ابتدای در مترجمان از بسیاری که هاهایی

می )که سیاسیغالباًنگاشتند اوضاع به -اجتماعی-اشاراتی

اثراشارهداشتند(،ازعواملبروزیکنظامفرهنگیمحلتولد

کهمی همانطور ایرانشدند. ادبیادبیجدیددر دانیمنظام

هابهیشعربناشدهوبهاینترتیبقرنسنتیایرانبرپایه

هایمذکور،بهتدریجحیاتخودادامهدادهاست.اماپیشرفت

کندودرپییپاییکنوعادبیجدیدرابهادبیاتایرانبازم

هاکهفرهنگشود.اینرمانزادهمی"رماننو"هااینترجمه

ادبی فرم قالب در را می-ایرانی نوین محصولروایی ریزند،

مشترکیازسنتونوآوریهستند.

اینفرمنگاشتهمی توانشوندمیازنخستینآثاریکهبا

 امیرارسالنبه یگبیابراهیمسیاحتنامهوکتاباحمد،

 متن، اینسه کرد؛ ممکناستاگرچهاشاره

اما تعریفامروزینگنجند، به قالبرمان در

ایازتجدیدنظامخصلتیرواییداشتهونشانه

می ایران متنادبی بازتابباشند. که هایی

چهره و بوده ایران در مشروطیت یدوران

دگرگونی اوج در که سیستمی هایشاخص

اجتماعیوفره میسیاسی، پردازیمبهمعرفیایننگیاست.

سهاثر:

ناقل:میرزامحمدنقیبالممالک،امیرارسالنناماثر:

نگارنده:فخرالدوله)دخترناصرالدینشاه(

یشمس۷۱2۴احتماالًزمانتالیف:ربعآخرقرننوزدهم،

می را بهامیرارسالن که نامید فارسی رمان آخرین توان

و شده نگاشته زمرهسبکسنتی سمکدر چون آثاری ی

گیرد.ایناثر،نامهوحسینکردشبستریقرارمیعیار،حمزه

شیوه دو تالقی محل واقع ودر شفاهی است: روایت ی

سوییمی از نویسندهنوشتاری. دارایدو اثر توانگفتاین

است:ابتداکسیکهآنراروایتکردهودومکسیکهآنرا

آنشدهاست.نوشتهوموجبتداوم

هایمحبوبناصرالدینشاهارسالنازداستانداستانامیر

سپرد.نقلاستهنگامیبودکهسالییکباربهآنگوشمی

نقالِشاه(الممالک)رفت،نقیبکهناصرالدینشاهبهبسترمی

 شاه اتاق به نوازنده، سه نقالرفتندیمو که حینی در و

نوا بود، داستان روایت همراهیزندهمشغول وی با نیز ها

)کهبسیاربا"فخرالدوله"کردند.ازسویی،شاهدختجوانمی

یکمالوفرهیختهبودوبسیاریازاوقاتخودرادرکتابخانه

می سپری پدرش نقیبخصوصی که هنگام شب کرد(،

وباقلموالممالکمشغولنقالیبود،بهاتاقخواجگانخزیده

می در پشت میقلمدان که را آنچه هر و شنید،نشست

ذهنمی از اگرچه امیرارسالن داستان ترتیب، بدین نگاشت.

نقیب نیز فخرالدوله اثر است، درستیباشدیمالممالک به .

معلومنیستشاهزادهخانمدردخلوتصرفاصلِداستانچه

ینبایدفراموشکردهمینکهنویسندهسهمیداشتهاست.

یایرانوده،نشانازتحوالتفرهنگیجامعهایناثریکزنب

دراواخرقرننوزدهمدارد.

داستان:خالصه ازی است حکایتی ارسالن امیر داستان

۷۱و۷۷قرنقرن)هایصلیبیکهبهمدتدودورانجنگ

(میانمسلمانانومسیحیاندرگرفتهبود.م

 ارسالن نعمان،یپسرخواندهامیر خواجه

یاستکهبهسببنجاتخدیوبازرگانمصر

دالوری نمایش و پادشاهیمصر به هایش

رودودستبههامیرسد.بهجنگبارومیمی

می کلیساها اینتخریب از یکی در زند.

 که چشماتفاقاًکلیساها تخریبآن میاز تصویرپوشی کند،

میفرخ را تاجاییکهیتصویراومیبیندودلباختهلقا شود.

میسلطن رها را فرخت جستجوی در و سفرکند راهی لقا

لقادخترپادشاهروماست...شود؛غافلازاینکهفرخمی

ویژگی از اشارهتوانیمهایمتن، خطیمتن ساختار به

یاصلیاستواراست:کردکهبرسهپاره

تولدارسالنوتعلیموتربیتاو -

پادشاهیارسالن -

 اصلیداستاناست.یپارهماجرایعشقارسالنکه -

داستانیرودتاحدودنیمهداستانبهسبکرئالپیشمی

.شودیمکشتهشدنهوشنگ(کهازرئالبهسوررئالکشیده)

یعنیازدنیایواقعیتبهدنیاییخیالیوجادویی.ازاینپس

وطلسمو... جادو ارواحو قصر پریو فضایرمانازجنو

می نانباشته این نوآوریشود. تالقیسنتو گانه، دو وشتار

هایرمانجدیددرامیرارسالنهمچنینازدیگرویژگیاست.

توانبهبرداشتجدیدیکهنگارندهاززمانومکانداردمی

واقعیت یک از ناگهان راوی یازدهم، فصل در کرد. اشاره

امیر ازداستان ارسالن
هایمحبوبناصرالدینداستان

به یکبار سالی که بود شاه
 سپرد.آنگوشمی
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تالش-زمانی اینبرایحفظآنبسیار قبلاز تا مکانیکه

می میکرده، روی تخیلی عالمی سوی به و کهگریزد نهد

هاییقصهایاست.امیرارسالنرادرردهبیانگرسنتاسطوره

دهند.عامیانهنیزقرارمی

...چونآفتابسرزدوبخشیازمتنداستانامیرارسالن:
درمقابلسپاهسپاهارسالنجهانرابانورخویشروشنکرد،

غرقدریایآنوفوالدسواربرنارسالفوالدزرهقرارگرفت.
اسبچشمبهمیدانجنگدوخت.فوالدزرهدیونیزکهچون
آدمیانشمشیرزمزدنشانبرکمربستهوپوستببریبرتن

کردهبود،واردمیدانشدونعرهکشید:
ایاقبالشاه!چطورجراتکردیبهجنگمنبیایی؟گویا"

درلشگرای.آیاکسیعقلخویشازکفداده
می پیدا وتو گذارد میدان به پای که شود

"همآوردمنباشد؟
عفریتی که اقبالشاه یاران از یکی

ازاقبالشاهرخصتخواستوعظیم الجثهبود،
بتواند آنکه از پیش اما شتافت. میدان به
آورد، وارد زره فوالد بر کوچکی خراش
چنانبرفرقشفوالدزرهشمشیرزمردنگاررابرفرازسربردو
بهگوشه نیمه هر نیمشدو غروبکوبیدکهدو تا ایافتاد.

کشتهشدند.فوالدزرهسیزدهتنازدالوراناقبالشاهبهدست
روزدومارسالنخودپایبهمیداننهاد.چونتیریکهاز

یکمانرهاشدهباشد،بهسویفوالدزرهتاخت.سرعتچله
ایسردادوکهفوالدزرهقهقههاسبارسالنچنانزیادبود

اسب"گفت: که نمانده مردی سپاهت در گویی اقبالشاه!
"ای.سواررابهمیدانفرستادهبی

بااسبپیمودومقابلفوالدزرهقرار ارسالندورمیدانرا
گرفت.چشمدیوبهارسالنافتادکهچونسهراب،پوررستم

دستانبود.ارسالنخروشید:
؟اگرمردمیدانی،بگردتایزنیمدان!چقدرالفایدیونا

بگردیم...
***

پایانقرن تحتتاثیرتعاملیالدیم۷۴ادبیاتایراندر

 رمانزاده گرفتو شکلنوینیبهخود غرب، ازشدبا اما، .

کهرابطه یمیانروشنگریاجتماعیوتحولادبییکآنجا

ایررابطه داستانی ادبیات است، دوسویه ازی یکی نیز ان

اینوین،زمینهسازبروزعواملیشدکهباپاینهادنبهمرحله

تعدادمحدودی ادبیداستانی،آثارازتحولیبنیادینگردید.

فراهمآوردند.این۷۴۰۹یانقالبمشروطهرادرسالزمینه

بازتاب و ادبیات از جدیدی نوع پیدایش نشانگر خود آثار

جامعه اجتماعی بودند.تحوالت قاجار عصر در ایران ی

نویسندگاناینآثارهریکبخشبزرگیاززندگیخودرادر

می بنابراین بودند. گذرانده داوطلبانه کمابیش توانتبعیدی

مثابه به را نویسندگان این ظاهراًآثار و بیرونی نگاهی ی

نوشتهبی کرد. قلمداد چونروشنفکرانیهایطرفانه

فتحعلیمیرزاطالبوف،عبدالرحیمای،غهمراالعابدینزین

جمالسیدکرمانی،آقاخانمیرزاخان،ملکممیرزاآخوندزاده،

و...اسدآبادیالدین

یابراهیمبیکسیاحتنامهناماثر:

ایالعابدینمراغهنویسنده:زین

 سال حوالی تالیف: یالدیم۷۹۹۰زمان ینامهسیاحت"،

ازفارسیبهایسفرنامهنام"بیگابراهیم

سالحدوددرکهاستایمراغهالعابدینزین

.شدمنتشراستانبولدرقمریهجری۷۲۱۷

واجتماعیآگاهیدرزیادیتاثیرکتاباین

جنبشآستانهدرایرانجامعهسیاسی

العابدین.استداشتهایرانیمشروطه زین

خالله۷۱22-۷۲۱۹)یامراغه در .ق(،

کرد،یگانهرمانخودرانبولزندگیمیهاییکهدراستاسال

یابراهیمبیگدرسهجلدنوشتهوبهچاپرساند.سیاحتنامه

زبانیکه است. ادبی تصنع از دور و ساده بسیار زبانی با و

نگارانترازسطحزبانروزنامهبسیاریازادباآنراحتیپایین

میدوران)آن ملکمخان( دانند.مانندمیرزاحبیبکرمانیو

برنوشتهقاًیدقنثروی یخوددرهمانسطحیاستکهبنا

یایرانییجلدسوم(ازیکبازرگانسادهنویسنده)درمقدمه

ایداردودربیستسالگیترکوطنمایهکهتحصیالتمیان

.زینالعابدیندوسومعمرخودرادرروسیهودیآیبرمگفته

بد بنابراین بود گذرانده راترکیه الگوهایوی استکه یهی

پوشکینوتولستویجستجوکرد بیشتربایددرآثارگوگول،

تاسعدی.بخشبزرگیازاینرمانشرحزندگیخودنویسنده

استودائرهالمعارفجامعیاستکهاوضاعایرانرادراواخر

دهد.پروانشانمیقرنسیزدهمهجریباقلمیتندوبی

کتابازسهبخشتشکیلشدهاست:طورکهگفتیمهمان

سفرنامه بخشدیگربخشاول، دو از و است ابراهیم ی

وصیتطوالنی با قسمت این است. درنامهتر ابراهیم پدر ی

دهدکهازایراندیدنشود.پسربهپدرقولمیقاهرهآغازمی

ع(بهمشهدبرودوخاطراتخودرضا)کندوبرایزیارتامام

دفت در تهرانرا به وقتی داستان قهرمان رییادداشتکند.

می میوارد مستی خواب در را همه بیشود، و ازبیند خبر

و مراغه اردبیلو دیدنشهرهایقزوینو ویپساز عالم.

"بیگابراهیمینامهسیاحت"
ازفارسیبهایسفرنامهنام
کهاستایمراغهالعابدینزین
هجری۷۲۱۷سالودحددر

 .شدمنتشراستانبولدرقمری
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گردد؛وهرآنچهدیدهبنابوارومیهو...بالخرهبهمصربازمی

گیردوتقادمینگارد.اوضاعمملکترابهبادانرابهتفصیلمی

نویسدوهایآنانمیهاوبدبختیازاخالقوعاداتوگرفتاری

بخشمی پایانهر در زندهمرده"آورد: اندولیاندولیزنده،

"مرده!

جلددومداستانبازگشتابراهیمبهمصراستوداستان

و طنز بخشلحن این در میهن. اندوه از او مرگ و عشق

دهوغمواندوهبرسرتاسرکتابسایهتمسخربهکلیترکش

افکندهاست.

جلدسوم،ماجرایخوابعمویوسفاستوشرحسفراو

همه آن ساکنان که دوزخی و بهشت دوزخ. و بهشت به

عزایایرانی خاللشادیو در و هاآناند

گوش به سیاسی زهرخندهای دم به دم

همهرسد.می از بیش آنچه اما،

اسیاحت را داستاننامه سایر هایسنتیز

می دسیسهجدا فقدان عاشقانهکند، ی

برایوطنشمی بیگتنها ابراهیم قلب بهاست. عشق تپد.

زندواشراآتشمیکشاند،خانهایران،ابراهیمرابهجنونمی

می فرو اغما آغازبه او پایانسفر بدینترتیبرماندر رود.

استکمی زیبایی تداخل این و برایحادثهشود را راه ایه

کند.درجلددوممحبوبهبینیبازمیحقیقیوغیرقابلپیش

شودوباقهرمانیکهقلبشنامزدابراهیمبیکواردداستانمی

می ایران برای میتنها ازدواج دوتپد جلد پایان در کند.

بی طرزیاسفناکرویجسد به جانشوهرشجانمحبوبه

می راوی اما، انداختهدهد. قلم از را استچیزی نگران که

ادامهمی را اینداستانغمانگیز جلدسوم در دهدوباشد،

می عموابراهیم رویای وارد را ترتیبابراهیم بدین و کند؛

می بیگ رمانابراهیم قهرمانان از بسیاری مثل هایتواند

هایگوناگونومتعددعامیانه،تاقیامتزندهبماندوبههیبت

شود. دومیدرجهدرقهرمانسرگذشترمانایندرظاهر

اوضاعبهاعتراضنویسندهاصلیغرضواستاهمیت

.استایرانیجامعه

درابزاریعنوانبههامدتتابیگ،ابراهیمیسیاحتنامه

ازوشدمیتلقیانقالبیوطلباصالحیاندیشهیکخدمت

.آمدفائقآنادبییبهجنبراثرایرسانهیجنبهجهت،این

یابراهیمبیک:بخشیازمتنسیاحتنامه

ازهمهجهتچهارچیزخوبدرایراندیدمکه"...گفت:
عموموطن افتخار پرستانتواندبود:موجبخوشوقتیمنو

روضه مطهرهاول دومی السالم. علیه رضا امام حضرت ی
بعضراهکاروان و غفهایشوسهسراها شاهیپادشاه رانپناه

و بزرگ شخص بودن سوم ثراه. اهلل طاب صفوی عباس
 مانند محترم"کاراگاهی وجود"وجود چهارم تهران؛ در

"دارالفنونناصریدرتهرانوالسالم.
همهشهرهایخوبراسیاحتوگفتم:والسالم؟چرا؟این

گشتوگذارکردیدتنهاتنهااینچهارچیزجالبنظرمشکل
د؟...پسندشماش

خفته باغبانانرا و افسرده بساتینرا باغاتو بنده گفت:
هاراتیرهازرنگغباروهاراپژمردهوزردوگلستانیافتم.گل

گل در نه صحنگلستانشنزهتو در نه دیدم. هایشگرد
طراوتبود.همهجاراپایمالسمخیولخزانیافتموگمان

 در بهاری روش این به که سالندارم باشد. خزان آن پی
دوازدهماهخزاناستوبس.

شما سخنان صحبتو وضع از گفتم:
می معلوم خیلیچنان ایران از که شود

اید.رنجیده
خود محبوب از من که حاشا گفت:

حیاتمن"زنماینکارکیکنم؟منالفعشقمی"برنجم.
درگرومشتیخاکازآنحیاتپاکاست.همهآزردگیدل

اغم باغبان غفلت از من تقصیریپرور را باغ گرنه و ست

■ نیست...


منابع:

کریستفباالیی-پیدایشرمانفارسی

فارسیسرچشمه کوتاه داستان باالیی،-های کریستف

پرسیایکومیشل

یحییآرینپور-ازصباتانیما

الممالکنقیب-امیرارسالننامدار

یامراغهبدینزینالعا-یابراهیمبیکسیاحتنامه


سیاحت همه بیشاز ازآنچه را نامه
داستان میسایر کند،هایسنتیجدا
 یعاشقانهاست.فقداندسیسه



 

بهمن|چوکماهناهم ادبیات داستانی |شصت وششم شماره 12
 3114 ماه 

 «هفدهم گفتار» یپارسسیر تحول نثر   

«نداامین»


و علمی کتب نثردرسبکمختصات مختلف های

پسازحملهمغولیهاکتابمشهورترین

مواردیازاوضاعفرهنگیواجتماعیدردوبخشپیشینبه

حملهمغول، زبانفارسیکهپساز ادبیاتو حوزه بر مؤثر

اشارهبود اینکر، فارسیدر بهچگونگیتحولنثر ونیز دیم

پرداختیم. مختصاتسبکیآن ایندرشرایطومختصریاز

کتبعلمیدرعصرگفتارنخستاشارهمختصریبهمختصات

خواهیمکردوپسازآننثرمتکلفومصنوع

مختلفنثرفارسیدرمشهورترینیهاسبک

رابررسیخواهیمکرد.کتبایندوره



علمیدرعصرنثرمتکلفوکتب-0

مصنوع

 در که علمی بهیهادورهکتب اول

،شدیمدالیلیکهعنوانگردیدبهطورعمدهبهعربینگاشته

زمانخوارزمیانوسالجقهآرامآرامبهگسترهزبانفارسیدر

ایرانی دانشمندان از ای عده گفتیم که چنان و نهاد پا

با را فارسی واژگان حیطه اصطالحاتعلمیکوشیدند ابداع

دورهمغولدوعاملمهمدررونقوبهثمردربارورترنمایند.

نشستنهرچهبیشترنتایجکارایندانشمندانکمکفراوانی

حکومتنخستکرد. افتادن اعتبار از و بغداد سقوط آنکه

تازیراازقلهزبانعلمیدنیایاسالمتنزلدادوزباناعراب،

ن عربی وقت،مصلحت سیاست خوشامد مطلق وجههویسی

دستداد. از را غالبوازخود قوم حکومتو سوییدیگر

وزبانوفرهنگوادبیاتمتمدنوبرجستهخطقدرتیافته،

بهدنیایعلمیروزتحمیلکند. بتواندخودرا اینداشتتا

حاالبه که پارسی زبان به علمی کتب نگارش سبب این

د را خود ثابتقابلیت علمی مضامین و اصطالحات ابداع ر

بود، داد،نهکرده ادامه خود همچنانبهکار رفتهبلکهتنها

یافت. بیشتریهم اقبال اینزمینه در فضایبارفته وجود

تصرفنمودهبود،تکلف گراییکهسراسرقلمرونثرفارسیرا

درایندورهکتبعلمیهنوزمانندقدیمسادهوروانوموجز

در آنهست. سبکمتقدماندر بوییاز هنوز استو بوده

ایازبهعده»واقعسبکانشاءمرسلدرقرنهفتموهشتم

قصصویهاکتابعلمیوگاهبهیهاکتابکتبتاریخو





 و هارمانحکایات امثال اختصاصداشتهاآنو )صفا،«

(.۲:۷۷22ج.۷۲۹۹



دریهاسبکـ9 فارسی نثر مشهورترینمختلف

کتبایندوره

 کتاب در نیز فرشیدورد دکتر که مختصرچنان تاریخ
دردورهمغولوبهویژهاوایلآندردیگویمزبانفارسی :

-رایجیهاسبکایازتمامنثرفارسیآمیخته

یکدوره شاخصه کدام هر مقطع این تا که

(۷۲۹۱:۱۲)خوردیمبهچشم-زمانیبودند

نویسندگانکندیموزانفرنیزتاییداستادفرو

اینعصرهیچیکطریقهایاختراعنکردهو

 مکمل و تابع نویسانیهاسبکبیشتر نثر

 ۷۲۹۲).اندبودهسابق نثر»واقع:در(.۹۰۹:

نثرمرسلیکیفارسیدوجریانداشتهاست،

وسادهکهازقرنچهارمتاامروزدرمسیرگردشوتطورباز

حرکتکردهاست،دیگرنثرفنیکهازقرنششمگاهنماندهو

استوقدریازحرکتشبازدادهیمبهگاهتوقفیدرآنروی

داشتهیم راه به دیگر بار نویسندهافتادهیمو هر ]است[.

هستکههر و بوده زمانمختار و عصر هر پارسیزباندر

شیوه ساسبکو راه یا کند، اختیار بپسندد خود که دهای

برود تفنن صنعتو پی از یا پیشگیرد، را نویسی )بهار،«

(ویاآمیختهایازهردوسبکرادر۷2۹-۲:۷2۲ج.۷۲۹۹

نویسندگان برخی مانند حتی و نمایشبگذارد به خود اثر

شگفت افراطی به را ابوالمعالی سبکفنی دوره، این اواخر

مغلقمتکلفانگیزکشاندهودرحقیقتتبدیلبهنثرمصنوع

-وحتینثرسادهایندورههاسبککند.بههررویتماماین

امابازازحدود برخوددارد، اگرچهنامسادهروانمرسلرا

سبکوشیوهزمانخودکهبهحکمتطوربهوجودآمدهبود

.اندنرفتهبیرون



گونهکهپیشازاینهمان:سبکسادهیامرسل-9-0

نث شد، کتبعلمیتأکید به متعلق بیشتر ایندوره ساده ر

واقع در اینهاکتاباست. مجموعهکلاثر، آثاریکهدر و

.بارزترینندیآیمسبکراپیشگرفتهباشندتحتایندسته

رسائل در ما نظر مورد زمانی فاصله در سبک این آثار

هر پارسیزباندر نویسنده هر
عصروزمانمختاربودهوهست
که ای شیوه و سبک هر که
راه یا خودبپسندداختیارکند،

سیراپیشگیرد،یاازسادهنوی
 .پیصنعتوتفننبرود
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قطبافضل علمی آثار الدینشیرازیمشهودالدینکاشانیو

د است. در السراج منهاج تاریخی، آثار مجموعه طبقاتر
مختلف،سبکبسیارسادهوروانیهاسبکازمیانناصری

(.۷۲۹۹:۷۱۷راانتخابکردهاست.)میرفخرایی،
 

«سبکبینبینوآمیخته»-9-9 :۷۲۹۱)فرشیدورد،

این۱۹ در بود، شده قرنششمآغاز از ایننوعسبککه :)

درواقعاگربعضیازکتبراکهبهطوردورههمادامهداشت.

خاصقرار سبکی یکدسته مشخصدر

علمیدردستهیهاکتابمثل-رندیگیم

این-سبکساده آثار اکثر بگذاریم، کنار

دورهکموبیشدرحیطهسبکیبینبین

 آمیختهقرار بایدتوجهداشترندیگیمو .

 اصطالح صاحب"سبکبینبین"که که

همچوندکترفرشیدورددربارهایننظرانی

"نثربینابینی"بابرندیمگونهآثاردرایندورهزمانیبهکار

کهدکترشمیسادربارهبعضیازآثارنیمهدومعصرغزنویان

 متفاوتاست. بود، درآن"بینابین"استفادهکرده بودنآثار

از ای آمیخته حاوی آثار آن که بود معنی این به دوره

نثرمخت نثر، بودند. خود از پس پیشو دوره سبکی صات

یکنواختیبودکهدرخصایصسبکیخودآمیختگیازهردو

دورهراداشت.

امانثربینبیندرایندورهبهمعنیآمیختگیدونوعنثر

یعنیبه طوربادوخصیصهسبکیمتفاوتدرکنارهماست.

 هم آثار این در ییهاقسمتمعمول نثر واز ساده و روان

بی دیده شودیمتصنع هم مزین،ییهاقسمتو سبک از

....آراستهوآمیختهباصنایعلفظیومعنوی

شناسییاتاریخادبیاتیمختلف،بستهسبکیهاکتابدر

رسدآنرامیتربهنظرکهدرنهایتکدامسبکغالببهاین

درواقع.دهندیمدردستهسبکمرسلیافنییابینبینقرار

تاریخادبیاتوسبک تقسیمبندیسبکاینگونهکتبدر

 و است ای سلیقه بیشتر ایران مقایسهتوانینمشناسی از

نظراتمختلفصاحبنظرانایندوحوزهبهعنوانیکسانی

توصیف در آنان تمامی مواقع از بسیاری در چه اگر رسید.

مشابهیار دهندیمائهمختصاتنثریککتابمشخصآمار

اماهرکدامدرنتیجهگیریخودهمانکتابمشخصرادر

بندی ایناساسندینمایمعناوینسبکیمختلفدسته بر .

برایاین شایدبهترباشدهمانسبکآمیختهوبینبینرا

اطالقاسامی گرفتو نظر دیگررایهاسبکگونهکتبدر

مشخص و مطلق طور به که آثاری مجهت بهتری، تصف

تأکید باید هم باز نمود. واگذار خصایصیکسبکهستند،

اینآثاردرمقایسهبا کردکهتوازندوکفهسادهوفنیدر

بیشتر مرسل و ساده سمت به بعضی نیست، یکسان هم

متمایل حتیمصنوع سویفنیو بعضیبه و گرایشدارند

 ترند.

 جوامعالحکایات)عوفی(:-9-9-0

کتا این نثر کثرتیهاوهیشب از گاهی دارد، گوناگون

تصنعوتکلف،عبارتراازجادهفصاحتولطفبیرونبردهو

استو افکنده تعقید تعسفو مرحله به

به سادگی فرط از که دارد عباراتی گاه

بعد دوره ساده نثر و هشتم قرن سبک

 (.۹۹-۲:۹۱ج.۷۲۹۹.)بهار،رسدیم

 (:لبابااللباب)عوفی-9-9-9

« بهتر سبکواقعیتوانیمکتابیکه

کتاب یافت آن در را نویسنده این

االلباباستکهتاحدیسلیسومحکماستوگاهیلباب

نویسندهدرآنبهسجع،قرینهسازیوموازنهپرداختهخاصه

است برآمده توصیف مقام در که جایی در )میرفخرایی،«

۷۲۹۹:۷۹۹.) 

راشعارالعجم)شمسقیسمعاییالمعجمفی-9-9-3

 رازی(:

کتبالمعجم سایر مانند و علمی است کتابی اینکه با

علمیقرنششمسادهوسلیسنوشتهشدهاست،باوجوداین

،نویسندهبهتوصیفمعانیوتجسمافکارهاقسمتدربعضی

نثر مانند مطالب بعضی بیان در کتاب این است. پرداخته

سادهوروانوبهپیرویازشیوههنامسیاستونامهقابوس

در و است قدیم ویهابخشنثر نثرکلیله همانند توصیفی

ودرواقعدرعینآنکهکتابیعلمیاست،کندیمدمنهعمل

به )همان: کهیکتاب(.۷۱۰شیوهایادبینوشتهشدهاست.

 اینقدرت»استادبهاردربارهآناعتقاددارد: اگراینمردبا

جودتذهنوحدتذوقوصفایقریحهکتابیآزادترخامهو

 حکایاتی یا تاریخی مانند علمی کتب گنجینوشتیماز

 (.۲:۹2ج.۷۲۹۹«...)گرانبهابود

 مرصادالعباد)نجمالدینرازی(:-9-9-9

سبکاینکتابترکیبیازچندشیوهاستکهدکترمحمد

ر آن کتاب این بر خود مقدمه در ریاحی گونهامین این ا

 :کندیمتشریح

وهالیتمث:شیوهمؤلفدرپارهاینثرسادهباموجشعری -

هنگامبیانحکایاتوروایاتوشرححاالتعارفان،درعین

کتاب تاریخسبکیهادر یا شناسی
این به بسته مختلف، درادبیاتی که

غالب سبک کدام نظرنهایت به تر
رسدآنرادردستهسبکمرسلمی

 .دهندییافنییابینبینقرارم
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که یکموجلطیفشعریهمراهاست...، سادگیوروانیبا

 انگیزترین دل و همانیهاقسمتشیواترین العباد مرصاد

 ارشیافتهاست.استکهبااینسبکنگ

 :سدینویم:دکترریاحیدراینبارهشعرمنثور -

بهتصادفنیستکهازخداوندگارانسخنعشقوشوق»

تامقلدانومدعیانبیمایهمتأخرحقایقعشقوعرفانرادر

وآنچهنیزبهنثرنگارشیافتهاندختهیرقالبسخنانمنظوم

رازی نجم از قبل دارد. شعر ،چاشنیایاز

پیرهراتومیبدیوعینالقضاة...سخنانی

گفتهبودندکهجزوزنوقافیهچیزیازشعر

کمنداشت.وینیزپیسپراینراهبودوهر

عشقاستبیانش و خدا سخنشاز که جا

 شعر پدیدردیگیمرنگ منثوری اشعار و

 «.آوردیم

مدوبا:مرصادالعباددردورهاعتالینثرفنیپدیدآنثرفنی -

ایجاد در تفنن گاهی نویسی ساده در مؤلف کوشش همه

یهاقسمتنیترمصنوع.دیآیمسخنآراستهدرآنبهچشم

است. کتاب نهادن سبب و خاتمه و مقدمه العباد مرصاد

مقدمه.۷۲۹۱) اینقسمسوم۱۹-۱۹مصحح: نثریاست»(.

 و موازنه سازیو مکرریهاسجعدارایقرینه پیو پیدر

نثرها خالل در و حمیدالدین قاضی و عبداهلل خواجه مانند

لطیفودیگرانواعشعرازتازیویهایرباعآیاتواحادیثو

 (.۲:۲۱ج.۷۲۹۹)بهار،«شودیمپارسییافت



سبکبینبینیکهبیشترروبهسویمصنوع،-9-3

 مغلقوپیچیدهدارد

ثرسادهونثرفنیوایازنازمیانآثارایندورهکهآمیخته

وهاقسمتمزینهستند،تعدادیازکتباگرچهدربعضیاز

متعددیاچندینپاراگرافبانثریبسیارروانویهاجملهگاه

وازاینرودردستهنثرهایبین-انددرآمدهسادهبهنگارش

 قرار نثر-رندیگیمبین سبک به کتاب عمده بخش ولی

استوبههمینسببگاه-نهحتیفنیو-مصنوعومتکلف

سادهاینآثاریهابخشبرخیازصاحبنظرانحوزهادبیات،

سبک دسته در را ادبی اثر مجموع در و گرفته نادیده را

0.ندینمایممصنوعومتکلفتقسیمبندی

                                                           
عالء "همچون حسین میرجعفری که در مقاله خود تحت عنوان  - 1

شیوه جوینی  "گوناگون جهانگشای جوینی یها یژگیوالدین عطاملک و 

. برای اطالع بیشتر ر.ک.: خواند یمرا شیوه نثر متکلف و مصنوع و فنی 
گوناگون جهانگشای  یها یژگیوعالء الدین عطا ملک و "جعفری، حسین میر 

گونهآثارخودسادهاینیهابخشاماحقیقتایناستکه

ارسبکشناسانهایهستندکهدارایارزشادبیوواجداعتب

هاآنرادرکلیتکتاببهحسابنیاوردهوازهاآنتوانینم

عبارت به درواضحگذشت. نویسنده مثال طور به اینکه تر

سادهوروانیهابخش متننثررا وچونبهکندیمروایی،

مطلبرابهصنایعلفظیومعنویرسدیمتوصیفییهابخش

کتابیهابخشمقایسهبانویسندهایکهتمام،درزدیآمیم

 پی سبکفنی با اعتبارردیگیمرا دارای ،

ازاینکهدربعضی جدا سبکشناسیاست.

 مختصاتیهاقسمتکتب دارای ساده

اینگونه از سبکیقابلتوجهیهمهست.

برشمردکههمدرتوانیمآثاردوکتابرا

در هم و خود مصنوع و فنی بخش

هستندیهابخش سبکی اهمیت حائز مرسل و نفثه:ساده

در که جوینی... جهانگشای وتاریخ نسوی زیدری المصدور

خواهیم اثر دو این ادبی ومختصات ویژگی به آینده گفتار

■ پرداخت.



منابع
.چاپتطورنثرفارسیخیتارشناسی،سبک(.۷۲۹۹)بهارمحمدتقی. -۷

 زوار.نشر.تهران:ج۲دوم.

سوم.جلدپانزدهم.چاپ.تاریخادبیاتدرایران(.۷۲۹۹)اله.حیذبصفا، -۱

 فردوسنشر:تهران

۷۲۹۱).خسروفرشیدورد، -۲ تا(. ازآغاز فارسی مختصرزبان تاریخ

 .تهران:نشرزوار.کنون

۷۲۹۲)ن.الزماعیبدفروزانفر، -۹ ایران،(. ادبیات تابعدازاسالمتاریخ

باگفتاریازعبدالپایانتیموریان وتوضیحاتمقدمهحسینزرینکوب.،.

ارشاد فرهنگو وزارت تهران: دوم. چاپ مجیدی. عنایتاهلل وتعلیقات

 اسالمیسازمانچاپوانتشارات.

حسین. -2 ۷۲۹۹)میرفخرایی، مغول(. دوره فارسی نثر اول.چاپ.نقد

 :نشرثالث.تهران

امین. -۹ محمد ۷۲۹۱)ریاحی، العباد(. الدینفیتال.مرصاد نجم

رازی.ا محمد بن علمیتهرانسیزدهم.چاپبوبکرعبداهلل انتشارات :

وفرهنگی.

                                                                                         
مجموعه مقاالت اولین سمینار تاریخی هجوم مغول به ایران و ، در "جوینی

. ص 2ج (، 1731مرکز انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، « )تهران پیامدهای آن

1231. 

وینیزپیسپراینراهبودوهر
عشق و خدا از سخنش که جا

وردیگیاستبیانشرنگشعرم
 .آوردیاشعارمنثوریپدیدم
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 «ترندتیترهای درشت سیاه»عناصر روایی در مجموعه شعر  بررسی  
 «یمرادغزال»؛«علیرضاعباسی»سروده



شعر۹۲شامل"تیترهایدرشتسیاهترند"شعرمجموعه

رضاعباسیسومینمجموعهشعرعلیباشد.صفحهمی۴۲در

نیزتوسطنشرمرواریدمنتشرشدهاستپیشترکه"است

 با شعر مجموعه خارجپروانه"یهاعنواندو متن از ای

-انتشاراتآهنگدیگر-"شودمی هایکوتاهمرمتخواب"و

چشمه-" است-نشر کرده این.منتشر شعرهای ویژگی

سادهمجموعه بیزبان بیانی استو نهاآالیش در یتکه

شعرزبانیممکناست.البتهشدهاستسرودهسادگیوایجاز

لذتکشفوتفکرراازمخاطبنگرفتهسادهداشتهباشد،اما

یهایدگیچیپمحصولتنهاشعریارازآلودگییدگیچیپاست

.درزبانیسادههمممکناستنیستیزبان

عیتصو و فضاها گرفته،لکشیهاتینیرها،

رازآلوده پیچیدهکنندشعررا واینخود و

علیرضا شعرهای که است ویژگی دیگر

نمونهزیر:مانندعباسیدارند.

 میکنیمهنوزفکر»

 بهمعمایدونفریکه

 پسازشبیبرفی

 شمارهشعر«کنارهمآبشدند

سازندهگویدلسینگمی هردو نقاشی و شعر توهمکه ی

یهستندامایزیبایاندهردوآفرینندهحضورچیزهایغائب

لحظهدرکمی ینقاششودوشعردرطولزمان.نقاشیدر

راهایستاستوشعر بایداز را شعر وابستهبهحرکت. و پویا

میدرشعرشناخت.حرکت مشاهده که همانطور شودزیر

استعاری بیانی با شاعر و دارد وجود کل به جز از حرکتی

سازد.مفهومعمیقیرامی

جنگندیمزنبورهایسرباز»

جنگندهرروزمی

شودترمیدهانملکهشیرین

دنیا

پرازکندوهاییبههمچسبیدهاست

سربازانشانرنجمشترکی )که دارند شماره صفحه۲شعر

۷۰»)

هایدگرمعنارارارسیدنبهجاییدانستهکهازپیشوجود

از«تواندیکسردستاوردساختنمعناباشدکهنمیییجادارد،





شناسیوتئوریادبی،روایتیکمنظریمتداولدرنشانه

زبان ممکناستبه است. یکداستان بخشیاز یا داستان

دیدراآوردهشود،نوشتهشودیاتصورشودویکیاچندزاویه

دهد.یآنانارایهمیویاهمهناظرهاهاوبرایبرخینقش

کندکسیکهگودالیمی»

تردیددارم

پذیرفتهباشدزندگیرا

گریزدسگیکهبازنجیریمی

«آزادیراتردیددارم

خرده شبیه ساختی عباسی علیرضا شعرهای در روایت

یعنیفاقدشخصیتپردازیروایتدارند

بلکه منطقیهستند پیوندی در عناصر

می بیان را خود بیشترروایت و کنند

هرساختیذهنیوانتزاعیدارند.درواقع

ایبیانزبانگونهرواییاستمتنکنشی

و واقعیت ساحتیبنابراینشناسیک

اینتفاوتکهداستان البتهبا گونهدارند.

مجموعه دارد. غلبه حقیقی زبان بر آن مجازی اززبان ای

خواسته و میتمایالت که شکلها به متن در هایتوان

نمادینجلوه اتفاقاستعارییا و چیدمانسطرها شود. هاگر

 خوردایاستدرروایتیحقیقیبهچشممیگونهبه

کلمهصدایخودشرادارد»

زنجیرصدایخودشرا

شوندکلماتگاهیبههمزنجیرمی

زندانیغمگینی

صفحه۷شمارهشعر)کنداشرابادیوارقسمتمیتنهایی

۱»)

کهپیششودیمبهشکلیاستعاریبیانمعنا همانطور و

د توضیح نیز شدتر هموارهاده عباسی علیرضا درشعرهای

بهجزوجودداردهمانچیزیکهحرکتیازجزبهکلوکل

هایشعردیگرویژگیازدهد.هایاستعاریرخمیدرساخت

بهاو متعهد شعرها همه در لحنییکساناستگوییشاعر

یکنوعلحنشدهاست

داندنمیزندگیخودش

لبکداممرزتیرخواهدخورد

زانوهایش

است ممکن هم ساده زبانی در
عینیت و فضاها هایتصویرها،

گرفته،شعررارازآلودهوپیچیدهشکل
است کنند ویژگی دیگر خود واین

 کهشعرهایعلیرضاعباسیدارند.
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 خواهد مرگتیر حکم کدام )دیلرزپای شماره ۲۱شعر

(2۴صفحه

ایناستکهشعرهایاینهایمجموعهشعرازدیگرویژگی

استمجموعه استفادهجهانشمول بومی عناصر از نه شاعر

وتیعناصریکهرنگوبوینوستالژیدارند.الونهکردهاست

داشت بکباور راه تنها یه احساسات، یپان اشتراکدا کردن

گراییهارابهنفععینیتگراییرمانتیکاوذهنی .استینیع

 رد کهنر بود معتقد و نوکرد؛ نبایه ویسنده احساسات د

ایدازمجموعهیهباکند،بلکانیمبیطورمستقعواطفشرابه

موقعیتیازاش وسلسلهحوادثا، یهبازتابکندکاستفادهیها

اصاستوآنعوامل،هماناحساساتآناحساساتخیبرا

زبیدارکندیرادرخوانندهن

ایزخم،ملحفه

کهدنیا

 (2۲صفحه۲۲شعرشماره)تارویگردنشکشیده

 مالیدانستمینییهاداستانتوانیمشعرهایکوتاهاورا

می روایت شعر بیان همهکه در آنچه شعرهاشوند این ی

 زننضربهیکشفباشدیممشترک است. راده مخاطب که

کرد نمایشمیغافلگیر به را ایزیبا ولحظه واقعگذاره در

کهعلیرضاعباسیبهخوبیازآناستفادهایجازتکنیکیاست

آن سطرها این درواقع است بیانکرده آشنا و بدیهی قدر

شوندکهتنهافضاسازیآگاهانهشاعراستکهاینچیدمانمی

دهد.درادامهتخیلشاعرعاریسوقمیرواییرابهشکلیاست

هایبصریوخلقایماژهایعینیروایترااستکهباظرافت

گرچهاینروایاتترینشکلممکنبیانمیبهمجازی نماید.

اوقدرقابلآن لمسوبهمخاطبنزدیکاستکهمخاطببا

زیریهانمونهکنمانندپنداریمیهمراهوهمذات

 بارانراهرفتنزیر»

 کندینمدیگرکمکیبهدوستداشتن

 !محبوبم

 درایندنیایمدرن

 بایدزرهبپوشیم

 «وازقلبهاماندفاعکنیم

  به شعررسیدن در بهوهمینعینیت نزدیکشدن طور

شناسانه روایتبهعنوانامریزیبا از استفاده و زبانیساده

بویژهدرمالنیمییهاداستانگرچهاستفادهازتکنیکاست

این تمایز دشوارشعرهایکوتاه هم از ایندوشکلبیانیرا

هاستکهشکلآواییوموسیقایشعریمتنکردهاستتنها

 تفاوتایندوقالببیانیراازهمسببشود.تواندمی

 ردیگیمدلم»

 وقتیتنهایی،زودترازمن

 روبهرویتنشسته

 (۱۹صفحه۷۱شعرشماره)«خوردیمباتوچای

به شعر مجموعه "طورکلی ترند سیاه درشت "تیترهای

دارداجراهایتصویریرغمزبانسادهکهعلیشعرهایدارد

■.هایرواییموجوداستفادهنمایدازظرفیتکهتوانستهاست

منابع:

ترنددرشتسیاهیترهایتعلیرضاعباسی، .۷

۷۲۴۱چاپاولپاییزتهرانانتشاراتمروارید
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 در ساری «مرد اسکلتی»جلسه نقد و بررسی داستان کوتاه گزارش   
«ناهیدگرامیان»،«مهدیرضایی»نویسنده

 

ژانری" چه در که بدانیم اثریباید هر نقد از قبل

"نوشتهشدهاست.

ساری"همنگر"،کارگاهنقدداستان۴۹دی2روزشنبه

هفتاد وپنجمیننشستخودبهسرپرستیحسیناعتمادزاده،

از"مرداسکلتی"رابرگزارکرد.دراینجلسه،داستانکوتاه

 داستان "مجموعه گوسفندها در"آواز رضایی مهدی اثر

حضورنویسندهموردنقدوبررسیقرارگرفت.

به گوئی آمد خوش ضمن اعتمادزاده حسین نخست

هایتانداسمیهمانجلسه،پیراموننقدهائیکهتابهحالاز

مهدیرضائیشده،توضیحاتکوتاهیدادوسپسگفت:الزم

دانمبرایآشنائیبیشترآقایرضاییازروندفعالیتکارگاهمی

اینتوضیحرابدهمکهمایکجلسهرابهنقد"همنگر"نقد

داستان به جلسه ویک رمان بررسی و

اختصاص تنوعیدهیممیکوتاه هم که .

 ایجاد کارمان دوستانکندمیدر هم و

 به هاتفاوتمان رمانهایشباهتو

پی بیشتر خیلیبرندمیوداستانکوتاه .

داستان مجموعه امروز که بودیم مشتاق

" گوسفندها علت"آواز به اما دهیم. قرار بررسی مورد را

کوتاهبودنزمانجلسهمان،یکداستانکوتاهازاینمجموعه

اسکلتی"مداستانانتخابشدبهنا اینمجموعه"مرد در .

نیت"داستانکوتاهبهچاپرسیدهاست.داستان۴داستان،

آزادکن بودندکه"کن، ایننظر منتقدانبر تعدادیاز را

کلیشهایوتکراریوضعیفاست.هیچاشکالینداردکهبه

 مهمایناستکهآیا ایمتوانستهموضوعاتتکراریبپردازیم.

دیرابهمخاطبانتقالدهیم؟آیانویسندهتوانستهنگاهجدی

آنچهراکهمدنظرداشتبهخوانندگانبرساند؟معتقدمآقای

.باتکنیکوساختارشناسدمینویسیرارضائیجریانداستان

"داستانادبیاتداستاننویسیآشناست. "۴اسبشماره

شماداستانیپسا بادامدرناست. روز"ستاناینداستانرا

 آقاینویسنده این"بهخیر حکیمیمقایسهکنید. زهره از

قوی جزءداستان امروز که ست حکیمی داستان از تر

مدرنهایداستان داستانیپسا مجموعه، این در دارد. قرار

نامدارد.بهتکنیکبهکاررفته"نفهمیدمچهشد"هستکه

تک هاگوئیو رفتو عمیقتریذهنی،هایبرگشتو نگاه

.شدمیبیندازیم.هرچندکهفاصلهگذاریبایدبیشتررعایت

بایدیکفاصلهرویممیچرا؟برایاینکهدرونذهنشخصیت

وبرون(دنیایدرون)ذهنایایجادشودتامخاطببتواندبه

(عین) به داستان همین در ببرد. درهایبحثپی تربیتی

داختهشد.جایتاسفاستکهدرموردکودکانونوجوانانپر

 از ایهانشستبعضی منصفانه نقدهای منتقدان وجلسات،

کارشناسیمهدیرضائینداشتند.هایداستاننسبتبه اگر

دچاراشتباهشودونقددرستیارائهندهد،مخاطبانهمدچار

اشتباهخواهندشد.چونخوانندگانتحتتاثیرنظراتدرست

غلطکارشناسان یا بههرحالمنتقدگیرندمیونقادانقرار .

تهرانییا از اعم نویسندگان، همه آثار واقعیکسیستکه

و بخواند را شهرستانی از استفاده با و هایتکنیکمنصفانه

 کوتاه را سخن بدهد. نظر نظراتکنممیداستانی، نقطه و

 درمورد "دوستان اسکلتی را"مرد

.شنویممی

ومیهم انانحاضردرنشستسپساعضا

بهاظهارنظرپرداختند.

پور: ابراهیم اینهایداستانبابک

 داستان خواندم. را اسکلتی"کتاب "مرد

این و صحبتکنید نماد از بخواهید که نبود پیچیده آنقدر

ستدرموردکنید.داستانمعمولیوقشنگیاشپیچیدههمه

کرد. فدا وداستانفضایسوکسیکهخودشرا ررئالدارد

 سایر و داستان این که ندارد عنصری اینهایداستانهیچ

شروعداستانموقعیتینمایشیدارد
 جذابیت توانسته فراهمکه را اولیه

کند.مخاطب،میدانوسرمایگزنده
 مجسمکند.تواندمیومرداسکلتیرا
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جهان به مربوط کند. ایرانیزه را جهانشمولمجموعه یعنی

 نویسندگان از یکی روزی من":گفتمیاست. مخاطبان

 زنندمیحرفهائی هائی برداشت تعجبکنندمیو من که

کرد.اشیچیدهپ.بهنظرمنبایداینداستانراخیلی"کنممی

.داستانامخوانندهمنمنتقدنیستموفقطبهشتهونداد:

درژانراجتماعینوشتهشد.وفضائیسردویخزدهداردکه

 جاهائیسوررئال اسکلتیمثلیکقهرمانشودمیدر مرد .

اوحتماًکهمردمبایدکندمی.مرداسکلتیفکرکندمیعمل

امامرد بهخوبیبشناسند، را ویااوراشناسندنمیمیااورا

ودر.آورندنمیوبهرویخودشناسندمی

سکوت تنها وگذشت، ایثار همه آن مقابل

کهکنندمی ست بزرگی تراژدی این .

 کهگویدمینویسنده روشنفکرانی عاقبت

رابدونشاندارائیهستونیستویهمه

چشم مردمهیچ هرگز کردند، فدا داشتی

 چرا؟قدرشان ندانستند. بهدررا کوری از که گدائی پایان

بینائیرسیدهوچشممرداسکلتیرادرچشمخانهخوددارد،

یعنیازناآگاهیبهآگاهیرسیدهاست،هماوستکهحکایت

تاجریانوکندمیبخشندگیبیامانمرداسکلتیراروایت

 و بخشندگی سرهافداکاریحکایت به عمرشان گوئی که

آمده،همچنانجاریباشد.

شکری: آرش خوانش داستانتوانمیچندین این از

 توانمیداشت. همچنین و داشت. نمادین توانمیخوانش

اشکالمتندرراویاولشخص خوانشسوررئالهمداشت.

 بهتر روایتاولشخصنبود، اگر شدمیاست. هایالیهزیر

 کجا از شهر مردم داد. شکل را مردفهمندمیداستان که

 بخشدمیاسکلتی یادش در دلیلماندنمیولی همین به ؟

داستانهایشخصیتچونراویاولشخص،خودشیکیاز

است،پسنبایددراینامردخالتیکند.موردبعدیایناست

کهباحرفهاینویسندهمواجهایم.نویسندهدرداستاندخالت

معرفتکندمی اسکلتیبهکدام مرد استکه. خاصرسیده

اسکلتی مرد همسر به ادامه در زند؟ بخششمی به دست

بهاز.رسیممی نسبت که احساسی و همسر این ظاهر

در زن شخصیت نشد. صحبتی هیچ ارد د اول شخصیت

بخشیشخصیتاصالًداستان معنا به حتی ندارد. کاربردی

 کمکی هیچ هم هیچکندنمیاول هم اصلی شخصیت .

چندسالدارد.شغلشچهبودهو...دانیمنمیندارد.پرداختی

توجهکنیدبهجمله داستانوزبانشهممشکالتیدارد. نثر

 ..."اول میدانم است."وسط ضعیف وجاننثری بخشی

کهنثرقویباشد.ضمناینکهدرشودنمیشاعرانگیباعث

استولینقلقول۱۱ص مستقیم غیر دار کافه نقلقول

توجهشود.هاقولرکمستقیم،کهبایدبیتشربهایننقلدخت

شروعداستانموقعیتینمایشیداردکهناهیدگرامیان:

توانستهجذابیتاولیهرافراهمکند.مخاطب،میدانوسرمای

مجسمکند.راویاولشخصتواندمیگزندهومرداسکلتیرا

 دارای دارد، محوری شخصیت انسانیشدیداًهایکنشکه

سوررئال رویدادهای با اما ست، واقعی داستان مکان ست.

ومیگویددرقبالآنگویدمیهابخشیدنمواجهایم.راویاز

آمادههامهریبی برای نویسنده میان، این در است. دیده

گذشته به بازگشت مخاطب، کردن

چگونگیبخشیدنکندمی چرائیو از و

و... چشم و صورت وپوست دست

درونیگویدمی تضاد رویدادها این در .

رفتارهای.مثلشودمیآشکارهاشخصیت

خشنیادوگانههمسرمرداسکلتیومرد

کافهداروسایراهالیشهر.داستانیرمزآلودوپیچیدهاست.

.حرکتافرادهاستبخششبهسمتتضادهادرپایانداستان،

انتها در است. ومحبت مهر سمتبخششو شهربه اهالی

کهشهرکنندمیهمت چرا اسکلتی. مرد برایبرپائیدوباره

به کمک و دوستی انسان نماد که اسکلتی مرد داشتن به

چگونگیو مشکلهمینجاست. اما دارد. نیاز همنوعاست،

مشخصنیست. فقطچرائیتحولمردم همانآیا خاطر به

وگربه سگ که هاصحنه نشدند خردرهااستخوانحاضر ا

نمادتواندمیکهآیدمیاست؟پایانداستانمردمحقق،کنند

و پرسشروشنفکری و باشد جامعه در مردخواهدمیگری

اسکلتیرابرایهمیشهثبتکندوادایدینیداشتهباشدکه

دورنمایهکامالً اینداستانکهموضوعو از قابلقبولاست.

آمد.انسانیوانساندوستانهداشت،خوشم

نوروزی محمد اول جمله با رابطه در هم من وسط":

 ... ام.ایستاده داستان،"میدان اول همان از دارم. نقدی

نظرمصحنه به کند. جلب را آدم ترحم که شد چیده ای

شدمی دیالوگ کرد. ترش پیچیده خیلیهابچهکمی

ست.تناقضیدرمتنداستاندیدمبهاینمعنیکهایکلیشه

ولیبعددررابطهباکندمییازکمحافظهبودنشصحبتراو

ویابخشیدندستبهاهداچشمبهمردنابینامثالًهابخشش

 یکدستو.. گویدمیمرد همتکرار باز ادامه در کندمیو

.معتقدمهنگامنقدداستان،رویآورمنمیچیزیرابهخاطر

س لحاظ به که ببینیم و بدهیم چهساختارشنظر اختاری

 بیائیم اینکه نه دارد. داستایهمهایرادی نمادعناصر را نی

مخاطب، کردن آماده برای نویسنده
وازچرائیکندمیبازگشتبهگذشته

وپوست دست بخشیدن چگونگی و
 .گویدمیصورتوچشمو...
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عناصر خیلی داستان این مورد در دلیل، همین به ببینیم.

.بینمنمیداستانیرابهشکلنماد

اسالمی: داستانمحسن این از کلی برداشت یک من

عمقامداشته از فراموشکاریراویمیاشمعنائیو گویم.

مربوط کارشیعنی بخشمثبت راویهابخشیدنبه ست.

فقطخواهدمی ولی نیست، کاری فراموش آدم که بگوید

فراموشهابخشیدن منکندمیرا نظر پایانداستانبه در .

است. نهفته حالغمی راخواهندمیکه اسکلتی مرد نماد

 فربه ابتداسازندمیبسازند، از او یعنیکه .

اهمبازمهجوراست.اوغریببودودرانته

وآدمیهمکهوقتخوبنشناختندراهیچ

ساختندمرداسکلتینیست.

فیروزی: وعبدالرحمن تعریف قصد

تمجیدندارم.دررابطهباساختاروفرمسوال

آواز همان اسکلتی، مرد داستان دارم.

یادحرفبرشتمیگوسفندهاست به افتم.

بهقهرمانبدبختملتیکهنیاز"کهگفت:

گونه"دارد به داستان بهایآغاز که ست

توانمیسختی چون خواند، را وخواهدمیاول سختیکار

بحرانروحیمرداسکلتیرابرساند.دررابطهبافراموشیباید

گفت،فراموشیظاهریندارد،بهشکلیستکهفقطبخشش

فراموش کندمیرا داایرادهای. زبان مورد ستانکوچکیدر

وجودداردبهطوریکههنگامروایتدرزمانحال،وقتیبه

 رودمیگذشته حال زمان حالشودمی، زمان به دوباره و

.درکندمیاکنونبرمیگردد،ومثلخاطرهنویسیادامهپیدا

 داستان مردن"گویدمیانتهای روز استفردای "ام

هممثلهمانقبلیبتوانستمی اگریانکند.بقیهروایترا

 این هابخششبا حس را او حضور مردم وکنندنمی،

اینروایتراتوانستمیازاومجسمهبسازند،پسخواهندمی

 امروز مثل حال)هم (زمان بگوید که این نه کند، "بیان

است. ام مردن روز "فردای داستانکنمنمیفکر پایان که

کهاندساختهیراآدمچونخوشباشد.،بلکهبسیارتلخاست.

مرداسکلتینیستوفربهترازاوست.وقتیروایتاولاصالً

خودشتعریف از اسکلتی مرد جاهائی شد، شخصانتخاب

،ولیاگرروایتآورمنمیولیبهیادامبخشندهکهمنکندمی

 دیگر داشتیم، اسکلتیازگفتیمنمیسومشخصرا مرد که

کندمیخودشتعریف کسوالهمبرایمپیشآمدیضمناً.

ناگهانتغییر شدهمهمردم مردمیکهکنندمیکهچطور ؟

چطورتغییراندداشتهمثلکافهدارحتیبرخوردخشنیبااو

داستان مننویسنده اسکلتی"کردند؟ "مرد

.امدیدهرادرحالتجربهکردنبسیارموفق

اینجملهفاطمهمحمدیان: دررابطهبا

بهچهمعنی"حرکتخستهوبی"سوالدارم

بخشش اگر بخشیدناست؟ از خسته ست؟

؟بخشیدنمی،دیگرآمدمییادش

اسماعیلکالنتری: مردمحمد داستان

اسکلتیداستانیسوررئالاستکهراویآن

درون با مرزیمایهاولشخصو اجتماعی،

بیان با و نوردیده در را وواقعیت خیال

اینکههمهچیزگویدمیانسانیاحساسنابخوداز کهبا

 دیده هم باز است، کرده مردم فدای را درشودنمیخود .

 هاانسانپایان، مردبینندمیوقتی احترام به حیوانات که

 لیسیدن از هااستخواناسکلتی خودکنندمیاجتناب به ،

آنانآیندمی "گویدمیوحتییکیاز کهاز کمترهاآنما

."نیستیم

نمادینهرکساززاویههایداستاندرمهدیفرجپور:

 اولتواندمیای کوتاه جمله باشد. داشته را خود برداشت

همه و هستم میدان وسط که دارد آن از حکایت داستان

.بهلحاظامایستادههستیونیستیامبهتاراجرفت،ولیمن

مسئ است. کوتاه اینجمله داستاندر معنویتمام کامالًله

 را ایراد این و ست شناختی اینگیرممیجامعه من که

 را درشناسمنمیشخصیت وموقعیت تحصیالت لحاظ به .

عناصریمثلیجامعه فرضیداستان، جامعه در یا و ایران

 کارمثبتیانجام کههر اسکلتی، آوریدهدمیمرد براییاد

 وشانزندگیهاآننیست. جهترشد در خورده تعالیگره

.نیازندارندکهبرگردندکنندمیجامعهودراینمسیرحرکت

.دریکدوراناندکردهعقبوببینندکهبهکیوکجاکمک

 در هایگذشتهو این ما هاقهرماندور، ولیایمداشتهرا .

از هائی ودرس تحوالت از سری یک بررسی با امروزه

عنیبایدبهدنبالحرکت،دیگراینافرادرانداریم.یهاگذشته

داستانی اسکلتی مرد داستان
اول آن راوی که است سوررئال

شخص درون با یمایهو
را وواقعیت خیال مرز اجتماعی،
درنوردیدهوبابیاناحساسناب

کهبااینگویدمیخودازانسانی
فدایمردم کههمهچیزخودرا

 .شودنمیکردهاست،بازهمدیده
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جمعیباشیم،نهفردی.دررابطهبانقشمردمهمسوالدارم.

درستاستکهمردمنگاهخوبینسبتبهمرداسکلتیندارند،

ولیچرامتنداستانتااینحدنگاهمنفیبهمردمدارد؟در

 حیوانات هااستخوانجائی لیس ومالحظهزنندنمیرا

ینمالحظاترانداشتند.خب،اینخیلی،ولیمردماکنندمی

مردم که درست حال است. مردم به نسبت لطفی کم

رفتارهای اسکلتیرا امابینندنمیشخصیتهائیچونمرد ،

کهماغافلکنندمیدرتحوالتاجتماعی،مردمحرکتهائی

دور،هایگذشتهگیرمیشویم.همانطورکهدرآغازگفتمدر

.اماپرداختندمیندکهبهروشنگریجامعهمرداناسکلتیبود

همباشد. امروزهبراینباوریمکهعقالنیتواحساسبایدبا

و صورت که زند می همسرشتلنگر البته

سیرتبایدباهمباشد.درواقعدریکجائی

اما برگردد، باید اسکلتی مرد راه نیمه در

.رودمیهمچنانیکتنهپیش

سپهری: دابوالحسن مرد"استان

ستبهروشنفکراندرواقعنقدی"اسکلتی

نمادین. و تمثیلی ساختاری با البته مردم. حال عین در و

پیش را داستان تضاد، دو گیری کار به با .بردمینویسنده

تضادروشنفکربادرونخویشراداریم.درقدماولاستکه

یناندیشهمردمسیرتزیبارادوستدارند.دراکندمیتصور

 معنی بی زیبا صورت بهشودمیآنقدر روشنفکر حتی که

 آمیزیسعی اغراق جسمکندمیصورت در چه آن هر که

حتی شود. تر آشکار زیبایش سیرت تا ببخشد دارد خود

 به را خود ودست وگوشت حیواناتهاانسانپوست و

.وآوردنمی.تاحدیکهدیگرایناعمالشرابهیادبخشدمی

بهشدتسرزنش حاالهمسرشاولینکسیستکهویرا

...-۱۲ص)کندمی و سیرت که ترتیب(کسی این به

 پردازی واقع فرا شکل به شکل(سوررئالیسم)داستانی

.کهمرداسکلتیشخصیتاولآناستودرجدالیباگیردمی

درزمانبخشندگیازمردم.شناسدمیمردموجامعه،خودرا

انسانیت راگفتندمیوی خود مردم زبان از او هم و

،بهدلیلمعصومیتوپاکیزگیهابچه.نگاهسوالیشناختمی

 ذهنو با تناقضیآشکار راستاندیشی، ویاندیشهو آلوده

نکتهایبسیارمهمکهنبایدمغفول سودجویانهمرداندارد.

 که کاری است. ومکان زمان فاقد داستان یاندیشهبماند،

مرزهایجدلیفی و بخشید. تمام خصلتی را آن مسلطبر

مابینروشنفکرومردمراهوشیارانهشکستهوگستردهساخته

.گرددمیاست.کهالبتهاینفاصلهبهشعوراجتماعیبر

داستانایرجعرب: داستانیمناسب، ازساختار نویسرا

.داستانکندمی.دور.گوئیو.ورطهشعاروروایتمحضوکلی

اینمونهارزنده"آوازگوسفندها"ازمجموعه"مرداسکلتی"

گریزی هنجار معنا، و زبان تلفیق با که است. موارد این از

.بهگیردمیمعنائیموردنظرنویسندهدرذهنمخاطبشکل

یکیاز"منراوی"لحاظساختاریبایدگفت انتخابشده،

 اهایگاهنظر روحمرد روایتمدرناست. وقایعیرا سکلتی،

کندمی ایستاده زمان مرز بر .– محو واقعیت–زمانی از و

نسبتبهنالدمیخویش را مردم بخشش، وجود با که چرا .

 عبوس بهبیندمیخویش بازگشت زمان، مرز بر ایستاده .

وبااینشیوه،اطالعاتموردنیازرابهکندمیگذشتهخویش

دهدمیمخاطب آنگاه، خیالخویش. وهمو

بهکندمیرابرمتنتزریق وخواستهقلبیرا

بااینخیالآمیزینمایدمیواسطهآنبیان .

وبرآنکشدمیخطبطالنیبرآنچههست

تاکید خطروایتکندمیچهکهبایدباشد، .

 پیش راوی کامل نابودی تا رودمیداستان

زب با مناسبداستان پردازی صحنه و داستانیفضاسازی ان

باال بابردمیقدرتمتنرا تمثیلرا و داستانیکهاستعاره .

متن زبان در تشخیص تکنیک است. کرده همراه خود

.بهیکمثالدرپاراگرافبردمیداستانی،صالبتمتنراباال

 ابتدایداستانشودمیاولداستانبسنده در باد،"آیدمی.

ساختارخودتفاوتاساسیبااینجملهدر"سردیپائیزی...

 که دارد ساده تواندمییکجمله باشد زیر"چنین را باد

 کردم احساس "پالتوم تشخص جمله در باد .گیردمی.

 وشودمیتشخصموجب روایت حیطه از عمل هویت که

فضای متنو سازیدر صحنه به گردد. توضیحمحضدور

 ووضعیت زمانی موقعیت همچنین و کمکداستانی راوی

کندمی چه اسکلتی مرد داستان اما اینخواهدمی. بگوید؟

ساختارویژهآیامفهومویژهایایجادکردهاست؟ساختاری

التقاطیازرئالیسممحووسوررئالیسممحوترکهخاصاست

آنرایکمنطقسوررئالیستیدرعینحالعینیشودمیو

خویشوازرنجیدانست.روحیستکهازمغمومیتروزگار

اسکلتیوسطمیدانشهر،مرد.گویدمیکهبردهاست،سخن

ازبخشندگی،معروفیتخاصگرفتهاست.تمثیلیازیکقدر

ناشناسیکهموضوعجالبیرابرایعرصهانسانیپیشکشیده

 در چه اجتماعی.یحوزهاست. چه و فرهنگی، چه تاریخی،

معادله اسکلتی مرد داستان استبهپیشنهاد روشنی بسیار

صحنانسانیتوبسترزندگیانسان.قدرشناسان،قدرمردان

.شناسندمی.بهدلیلیپشیمانشدهوقدرآورندنمیحقبهجا

درواقع"مرداسکلتی"داستان
درنقدی و روشنفکران به ست

با البته مردم. حال عین
 تمثیلیونمادین.ساختاری



 

بهمن|چوکماهناهم ادبیات داستانی |شصت وششم شماره 11
 3114 ماه 

قدر باز فکری، اشباع و وتمکن قدرت و لذت اوج در

هایمجسمهواینفرازوفرود،اینالغریوچاقیشناسندنمی

راههایانسان تالشدر وپر انسانیت رفاه و آزادی و حق

تاابدیتادامهدارد.هاارزش

حسیناعتماد پایاننقدوبررسیاعضاینشست، پساز

زادهبهمنظورپاسخگوئیبهسواالتونیزنقشنمادوتمثیل

 اسکلتیپیچیدگیهاداستاندر داستانمرد هائیداردگفت:

طهبانشاندادنکهبایدشکافتهشود.مضمونداستاندرراب

آدم هائیایثار زمان در که شانحیاتست جامعه راهاآن،

ساختندوبعدهامجسمهبرایشانشانمرگنشناختوبعداز

هاتجلیل یکجمله در داستانیستتوانمیکردند. گفت،

همچون هائی داستان داریم؟ دلیلی چه نمادین. و تمثیلی

بوفکور قصر، هائی داستان و... طوراندبعدیدو به امروز .

 مفصل و وتمثیلصحبتخواهممیجدی نماد با رابطه در

 تاکید آن، از قبل و ازکنممیکنم ما که

 در که نداریم انتظار مایجلسهنویسنده

حضوریابدتاازاثرشدفاعکند.درجلسات

تواندمی،مگرنویسندهامگفتهنقدقبلیهم

مخاطبا که مکان صدها رادر اثر این نش

هراندخوانده در زمانی هر و یابد حضور ،

کند. دفاع اثرش از تا باشد واقعاًمکانی

است؟ نویسندهمسلماًامکانپذیر از ما نه.

تاهنگامنقداثرشحضوریابدبااینهدفکهکنیممیدعوت

بیاید برساند؟ مخاطبان به را مقصودش توانسته آیا ببیند

تر.ومهماندکردهندگانچهبرداشتیازاثرشوببینیدکهخوان

اینکهاثرداستانشرابهرویمخاطبانبداندوببیند.ازاین

برهاحرف وقتیگردیممیگذشته، بهمتنداستانیایناثر.

نیازکنیممیتاکید اثرینمادینوتمثیلیست، کهایناثر،

 اینداستانسه کنیم. پیدا را نمادها قسمتدارد.استکه

مردیمواجه کههمهچیزداردیعنیشویممیبخشاولبا

وهمههمحمایتش همسرو.. زندگی، آرامکنندمیقدرت، .

۷۹الی۷۲.توجهکنیدکهدهدمیآرامچیزهائیراازدست

کلمه "میدان"بار چرا؟ کلمه۹الی۱آمده، "همسر"بار

 یار نماد همسر همچرا؟ باز –آمده درهمراه–یاور است.

اشنشینوگوشهمنزویبخشدوممردزندهاستولیناتوان.

دستنمادقدرتاستکهبهمرد دیگرقدرتندارد. کردند.

که مرد است. قدرتمند چی کافه حاال بخشید. دار کافه

چیز هیچ اکنون سیرت، هم و داشت صورت هم روزگاری

کند،امانتوانست.سپسجایگزینتواندمیکردمیندارد.فکر

همسرکهبهمعنیهماندیشهوهمفکرویارانو..استاورا

چوناعتقادداردتوبایدصورتوسیرتراباهمکندمیترک

 بخشدوم در باشی. شدهبینیممیداشته اسکلت مرد که

ایستائی نشانگر اسکلت تمثیل، و سمبل فرهنگ در است.

مرگپویاست. بلکه ازوسیلهنیست، برایشکلجدیدی ای

سپسست.زندگی سوم بخش نویسندهرسیممیبه که

بهجائی ومیردمیکهمرداسکلتیکشاندمیزیرکانه،کاررا

.داستانکندمیبعدازمرگش،جامعهبرایشمجسمهدرست

انتهاگیردمیدریکفضایترسووحشتشکل تا ازابتدا .

آغا در دارد. وجود ترسوحشتی هابچهز، نشان .دهدمیرا

وذهنمخاطبگویدمینویسندهمضمونداستانرادرلفافه

بهسمت هاتمثیلرا نمادها براییافتننمادها،کشاندمیو .

دقتکنیم.آیانویسندهتوانستهنمادهاواژهوهاجملهبایددر

بله. بسازد؟ نمادین ساختار توانسته آیا قولی به بسازد؟ را

 در هم باز است. هاواژهتوانسته بادکنیممیجستجو کلمه .

چندینبارتکرارشد.چهمعنائیداشت؟باد

بی درونی، انقالب معنی به نماد در

همگفتمقبالً.استاستحکامی،ناپایداریو..

چشم قدرتاست. ونشانگر نماد دست، که

اندیشهو بینش، بهمعنیشناخت، نماد در

 اندیشهو..افکاراست. مرداسکلتیقدرتو

جایگزینخوبیبعدکردمیرابخشیدوفکر

درونمایه نشد. اما شد. خواهد اوپیدا از

 است جمله یک همان یتوده"داستان وآیدمیسیاهی

.بهاینجملهدقتکنید،"شودمیروشنائیازجایدیگرمحو

رههمه.حاالدوباآیدمیوظلمتگیردمیکافهچیقدرترا

 شوندمیجمع هاانساناز همهوگربههاسگو و همه ها،

اینخواهندمی همه کنند. آدم به تبدیل را اسکلت این

توضیحاترادادمکهدوستانبدانندهنگامخواندنداستانیا

برای داشت، دومفهوم بهجمالتیبرخوردندکه هرگاه رمان،

د وکاوی کند باید زیرین مفهوم رمز و کشف ونمادهار

راهاتمثیل چشم چرا خودمانسوالکنیم از باشند. داشته

داد؟چشمنمادچیست؟چرادستشراداد؟پسقبلازنقد

است. شده نوشته ژانری چه در بدانیم باید اول اثری هر

ستکهمعنایسوررئالیستیدرژانری–تمثیلیهایداستان

 باید و دارد خودش برای کشفرمزهحتماًخاصی را ایش

–شاید–اگر–کنیم.وقتیکهمرتبکلماتیهمچونانگار

 داستانبایدبهآیدمیگویا، در قطعیتندارد. یعنیاینکه

گونهایفضاسازیکردکهبتوانحسوحالحاکمبرمتنرا

بهمخاطب ترسرا اینداستانفضایوحشتو انتقالداد.

نمادهایقرارددهدمیانتقال از باید. ادیبایددوریجست.

مناسب، داستانی ساختار
وداستان شعار ورطه از را نویس

محضوکلی و.روایت دور.گوئی .
از"مرداسکلتی".داستانکندمی

 گوسفندها"مجموعه نمونه"آواز
 ایازاینموارداست.ارزنده
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پایانداستانبهمحقق در .رسیممینمادهایجدیدساخت.

محقق؟چون درخواهدمیچرا کند. ماندگار اسکلتیرا مرد

اینکاررابکند.تواندمیاشکند.وفقطیکمحققتارخثبت

ازبحثنماد،انتقادیکیازدوستاندرستاست،بلهدر جدا

کلمهمحاورهایشدهاستکهخب،بههراول،یکیجمله

رعایت نتوانست نویسنده جائی یک حال

بازهمدرپاسخدوستی بکند. ایننکتهرا

 در کنم، روابطهایداستانتاکید مدرن

این در پیرنگ و نداریم. معلولی و علت

ازهاداستان جا این در است. ضعیف

نویسندهگرانقدرآقایمهدیرضائیدعوت

صحبتیبادوستانداشتهباشند.مکنمی

مجموعه نویسنده سپسمهدیرضائی

صحبتکوتاهی"آوازگوسفندها"داستان

بااعضاینشستداشتکهبهاینشرحاست.

کهباداشتنفرصتکنندمیمهدیرضائی:دوستانیانتقاد

هاشهرستانکوتاهوفشردگیکارهاواندکبودنوقت،چرابه

درروممی و شرکت نقد هرکنممیجلسات در معتقدم ؟

متفاوتاست.منهادیدگاهشهریودرهرنشستی،نقدهاو

خوانشونقددر.رسممیدراینجلساتبهنکاتارزندهای

هراثریبایدتوجهکنیمازکدامزاویهبایدنگاهکنیمتابهآن

مزاویهساراماگوازکدا"کوری"مهماستکهمثالًهنربرسیم.

بهعنوانیکچونخواندهشود. زاویهنگاهبسیارمهماست.

اموظیفهایننیستکهسمبلبسازم،اموظیفهداستاننویس

ایناستکهمعنابسازمودوستانخوانندهبهسمبلبرسند.

ازگویدمی،درانتهاامخستهگویدمیاگردرابتدامرداسکلتی

مردمتوانمیاینباورمکهباتحقیر.برامخستهخودم،ازمردم

 کسیاز رمانچه در حرکتداد. کهترسدنمیهادیوانهرا ؟

اولینرمانمناست،عکسشیریراآوردمکهپسازشکار

 به اشبارداریآهوئیوپیبردن دق آهو کنار در وکندمی،

میردمی مقابل را نکته این انسانیرفتارهای. غیر و خشن

قر آدمیان .دهممیار تحقیر این از خواهممیهاکردنمن

 اسکلتی مرد چرا میگویند همه بزنم. ؟بخشدمیتلنگری

؟خباگربقیهبخشندنمی،چرابقیهکندنمیهیچکسسوال

گویدمی.داستایفسکیرسدمیهمببخشند،جامعهبهتعادل

حسابی" باید آدمی هر نیست، افتخار بودن حسابی آدم

.ح"باشد بقیهنبایدبخشدمیاالاینآدمکههمهچیزشرا ،

داستان در نثرببخشند؟ موسیقی نام به موردی ما نویسی،

کهدرموردموسیقینثربایدکنممیداریم.بهدوستانتوصیه

ایدرخیلیدقیقباشیموتوجهکنیم.ببینیمکهچهموسیقی

مالتحالشکلگرفتناست.دربحثاستفادهازکلماتوج

 که است این واقعیت ای، شد"پالتویم"محاوره و بود

راستیبهصفحه.۹۰صفحهبودکهشد۷۲2.اثرمن"پالتوم"

دانمنمی پیش مشکالت این چاپ، هنگام چرا .آیدمیکه

حال،ینکته زمان در است. حال روائی زمان بعدی، مهم

اما کینم، می چه که دانیم ومی آگاهیم

م از پس فراموش مردکنیممیدتی .

 هابخششاسکلتی فراموش .کندمیرا

وقتیدرزمانحالاست،یادشاستولی

یادشگذردمیبعدکهزمانی دررودمی، .

 نقدداستانیهمهپایاناز وکارگاه شما

"نگرهم" تشکر ومعتقدمکنممیساری

کهنهاثرمنونهاثردیگران،بدونضعف

امامندرخلوتخودمنسبتنخواهدبود.

.کنممی،فکرشودمیبهآنچهکهنقطهضعفاثرشمرده

 از هایصحبتپس اسکلتی"نویسنده حسین"مرد ،

 داستان معرفی با کور"اعتمادزاده هدایت،"بوف صادق از

بررسیدرجلسهسومبهمن نشستنقدو۴۹جهتنقدو ،

■ بررسیماهدیرابهپایانبرد.

پیچیدگی اسکلتی مرد هائیداستان
مضمون شود. شکافته باید که دارد

نشاندادنایثارداستان دررابطهبا
،شانحیاتستکهدرزمانهائیآدم

 ازهاآنجامعه بعد و نشناخت را
شانمرگ هامجسمهبرایشان

 کردند.هاتجلیلساختندوبعد
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 در ساری «ملت عشق» رمانجلسه نقد و بررسی ارش گز 
«ناهیدگرامیان»،«الیفشافاک»نویسنده



" در ما ارتقاءیزمینهدانش هنوز داستانی ادبیات

"نیافتهاست

،کارگاهنقدداستانهمنگرساری۴۹روزشنبههفتمآذر

رمان بررسی و نقد جلسه اعتمادزاده، حسین سرپرستی به

کرد."ملتعشق" برگزار الیفشافاکرا حسیننخستاثر

در کافی دانش نبود و فرهنگی ضعف پیرامون اعتمادزاده

 عادت چرا گفت: داستانی ادبیات خوانشایمکردهزمینه به

داستانچراخطی؟هایداستان هائیکهبراساسبهرمانو

داستان شدهتکنیک نوشته نویسی

یمهه؟دهیمنمیاینشانچندانعالقه

ایناصلاستکهیدهندهنشانهااین

 در ما دانش ادبیاتیزمینهمتاسفانه

 است. نرفته باال شمایهمهداستانی

 رمان عشق"دوستان را"ملت

.رمانیکهموضوعآنبهقرنایدخوانده

 بر کهگرددمیهفتم درست ساختار و قوی تکنیک اما ،

رشرمانیاینچنیننویسندهازآنبهرهجستهمنجربهنگا

 نقطه که هرچند است. همهایضعفموفقشده را اثر این

ایمدیده متوجه خواننده داستان آغاز همان از کهشودمی.

از چنانچه اگر است. کرده استفاده دید زاویه دو از نویسنده

،اثریضعیفهمراهبااشکاالتکردمییکزاویهدیداستفاده

هنروخالقیتنویسندهبودکهازاین.اینکردمیفراوانخلق

 متوجه اثری هر در شما کند. کهشویدمیتکنیکاستفاده

یاشناسدمینویسندهآیاداستانوساختارداستاننویسیرا

نه؟بسیاریازخواننداگانازخواندناینرمانلذتبردند.اما

ادرمقابلتنیچندازناشرینوخوانندگانراضینبودند.چر

وشودمیکهجریانجدیدداستاننویسیدراینرماندیده

اینگونهشودمیضعففرهنگیباعث افرادیاز هاداستانکه

نویسهموارهبایدبدانداستقبالنکنند.بههرحالیکداستان

بهخوبیبشناسد. را ساختار بنویسدو هموارهماکهچگونه

بینیممیعفراهمضمنبرشمردننقاطقوتیکاثر،نقاطض

متنیتهموجودداردکنیممیمطرحو اینداستانبینا در .

 کنیم. یقیناًکهبایدپیدا شمادوستانبههایصحبتپساز

سرپرستهایصحبتپسازنتایجکاملتریخواهیمرسید.

کارگاه،اعضاینشستبهاظهارنظرپرداختند.





اکبریان: فرمیبرخورداراستاز"ملتعشق"رمانرویا

دورماندانستولیدرقالبیکرمان.دوروایتتوانمیکه

صورتموازیروایت به که زمانشودمیتودرتو دو در اما ،

 یکی دارند. درهاقرنمختلفجریان یکی و شرق پیشدر

ظاهر به گرچه پایه این بر آمریکا. غرب در و حال زمان

مایههردوباهمدارند،ولیبنبسیارزیادواساسیهایتفاوت

بیشباهتبههمنیستند.ستکهعشقوتاثیرآندرزندگی

ست.ازیکملتعشقازیکسودلدادگیوازیکسورهائی

 اشاره عشقزمینی به ازسویکندمیسو و

عرفانیعشقهایجنبهدیگربهبخشمعنوی

 اشاره زندگی چیرهکندمیو با نویسنده .

یندوخطراکنارهمدیگرقرارداددستیا

اوج نقطه آورد. وجود به را داستان وپیوند

آن داستان دگرگون الال که .شودمیجاست

تازه برگ آغاز الال زندگی از کهشودمیای

.شودمیشیفتهاندیشهوافکارمولوی

کالنتری: اسماعیل حالمحمد زمان دو در نویسنده

 به را روایت دو پیشوگذشته، به تودرتو و توازی صورت

رمانبسیارقویاستونویسندهباتحقیقبردمی یومطالعه.

گستردهخود،بدونخطا،درهردورهتعلیقالزمهرابهوجود

بی خواننده تا راویآورد بخواند. را ایناثر تابانهویکنفس،

اول زمانحال،سومشخصدانایکلوراویزمانگذشته،

بیشازبیستشخصلستک موضوع، هنویسندهمتناسببا

 کار به را بیشترگیردمیراوی یککلمه اثر این درونمایه .

 درچیزی.(عشق)نیست معاصر انسان راوی، زعم به که

طالقالالو).گرددمیاطرافخودنداردودربیروندنبالآن

 عزیز(. به آوردن آخرینهاانسانرو به یافتن دست با

ژی،همهنوعرفاهرابرایخودفراهمکردندولیدریکتکنولو

.واینرمانهمیکپیامبیشترنداردکهلنگندمیچیزهنوز

زندگیبدونعشقبیمعنیستوخودشچهزیباگفتهاست

تنهایی" به خود / عشق ندارد نیاز صفتی و متمم هیچ به

یادنیائی درآتشش/ ستعشق/یادرستدرمیانشهست،

بیرونشهستی،درحسرتش

وجهمشخصهاثرایناستکهداستانرابهبهشتهونداد:

اختالفزمانیومکانیفاحشدارد.بردمیطورموازیپیش .

مختلفراجمعهایداستاننویسندهبایدخیلیماهرباشدکه

ازفرمیبرخورداراست"ملتعشق"
 دانستولیدرتوانمیکه رمان دو

دوروایتتودرتوکه قالبیکرمان.
مو صورت روایتبه اماشودمیازی ،

 دردوزمانمختلفجریاندارند.
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رمانیبنویسدوماهمآوریکند،ارتباطخوبیباهمبدهدو

ببخوانیم.شخصیتزنداستان،یکزنبتوانیمیکرمانخو

ستکهتغییربسیارفاحشیدراورخخانهداربسیارمعمولی

تالشدهدمی تمام اوکه اعضای. به دهی سرویس اش

واینتلنگرخوردمیبوده،یکزمانیتلنگریبهاواشخانواده

.نویسندهتکنیکراخوبشودمیاشزندگیموجبتحولدر

شناختمی خصوصدرکه به کرد. انتخاب دید زاویه چند

پذیرکهاینشیوهروایتداستانراباورداستانشمسوموالنا

زندگیالالکندمی وارد حکایتعشقیکه حکایتشودمی. ،

همانسنگی برکه اولداستانوارد در یکشودمیستکه .

 کتابشمساستیا۹۰سوالهمدارم. در قانونعشقآیا

داختهذهننویسندهاست؟ساختهوپر

مسئلهداریوشعبادی: طرحاصلیو

اصلیرویقواعدچهلگانهاست.نویسنده

عنوان به را عشق گانه چهل قواعد این

و وحدتوکثرت وهمواره داد قرار محور

همین براساس را رمان نیز و و... تعالی

برد. قواعدوپیش اساس بر ضمن در

 روی پیش هم موضوعاتمثکندمیزمینی عزیز. و الال ل

در جنسیتیکه تبعیضطبقاتیو مثل زمینیست، بیشتر

 رمان تحجربینیممیحرکت دارد حرکتشتعهد مسیر در .

 هم ابزارها ببرد. عرفان سمت به را استداللعمدتاًزدائی

دارد. فلسفی عشق دارد. مختلفعرفانزمینی مکاتب در

مهایبحث مزدک، است. ولیچیزیانیو...مختلفیداشته

ولی دارد وجود افکار همین مولوی تفکر استدر مهم که

آمیختهباعنصرعشق.بهطورکلیمحتوایاینرمان،ازنوع

عرفانایرانیست،یعنیعدمانکارهستیوجوددارد.دررمان

 رابطهشودمیتالش یک عشقکه و زمینی عشق بین ای

هعشقالالوعزیزاسترازمینیکآسمانیپیداکند.عناصر

کهنتوانستهکنممیبهیکعشقآسمانیپیوندزند.منفکر

آنتصویریبسازد. از نتوانسته اتصالراحلقهموفقباشدو

نشدنبینمنمی خیس با ندیدم. مصادیق این از تصویری .

سمتعشقآسمانی به را خواستآن آبحوض، کتابدر

هاست.عرفان،کشفشهودیوبکشدکهباسحروجادوهمرا

جهانهستی انساناز بابدونواسطه خواسته نویسنده ست.

بایکسریازحرکات استفادهازعرفانکهالبتهدراینجا

آسمانیرا عشقزمینیو شبیهاست، معجزه و بهجادو که

تحجر از خودشرا مسیر رمان دهد. سمتاتصال به زدائی

کن هدایت نتوانست توانستعرفان مذهب سمت به ولی د،

ببرد.هنگامخواندنوقتیبهقاعدهچهلمرسیدمکلیدیبرایم

قاعدهچهلمازعرفان ناگهانهمهچیزروشنشد. و بازشد.

فاصلهگرفتهاست.

گرامیان: چشمآنناهید بسیار رمان این در که گیرچه

دداریمبارتغییرزاویهدی۴۹.باشدمیاست،انتخابزاویهدید

البتهراویسومشخص۷۹حدودو و نفرراویاولشخص.

رمان، روایتی خط با همراه دید زاویه تغییرات داریم. هم

توانستهچفتوبستخوبیداشتهباشدومخاطبراسردرگم

.دربخشمربوطبهرقصسماعکندنمیویاخستهودلزده

روایت چندنفراینواقعهرا حسنکنندمیشمسوموالنا، .

اینکارایناستکهوقتییکرویداداززاویهدیدافرادمختلف

اطالعاتکافیووافیتواندمی،مخاطبنهتنهاشودمیروایت

باور حقیقتمانندیو بلکه دستآورد، به

باقیرویدادهادر.شودمیپذیریآنبیشتر

توسط شراب خرید شمس، ازدواج همچون

ونهاست.موضوعداستانموالناو...هماینگ

عشق" به رمان"رسیدن طول در است.

یکهاشخصیتشاهدیمکهچگونهبعضیاز

جامعه و زمانه رایج هنجارهای به یک به

.درهمینجاکنندمیوساختارشکنیزنندمیخودپشتپا

پردازیقویومحکماشارهکنمکهبهخوبیبایدبهشخصیت

را..کویرو.گلالال،عزیز،موالنا،هائیچونتوانست،شخصیت

کهکندمیدراینجهتپرورشدهد.مخاطببهخوبیحس

ودیگرهمسرومادروگیردالالدیگردرکالبدخودشجانمی

اینپوستهخواهدمیوکندنمیکدبانویخوببودناوراارضا

شخصیتیتحولرابشکافدورهاشودوبهعشقواقعیبرسد.

مالًکاالال آغاز درونیرا سفر او است. درکندمیبرجسته و

عشقواقعی هنجارهایاجتماعیرسدمیپایانبه با مبارزه .

 دیده سایرین و کویر گل و موالنا و شمس .شودمیرادر

جامعههایشخصیت در ایستارمان که نیست،ای وپویا ست

رایججامعهطغیان بکنندمیعلیهساختارهایمعمولو هو

هماناصلدرونمایهبرسند.خواهندمیعشقواقعی رمانرا

می۲۹ ص در که کردن"گویدمی۹۴۰دانم عوض برای

والبته"زندگیمان،برایتغییرخودمانهیچگاهدیرنیست...

عمریکه"2۰۹صربطباآننیستقاعدهچهلمهمکهبی

ه،همهماونکتهآخراینک"عشقبگذردبیهودهگذشته...بی

دانیمکهبینعارفوصوفیتفاوتفاحشیوجودداردومی

بهحال نهصوفی.دانستیممیآنچهکهتا شمسعارفبوده،

ولیمتاسفانهدراینرماننویسندههیچتفاوتیمیانعارفو

هم شمسرا و نشده قائل گری صوفی و عرفان و صوفی

صوفیمعرفیکردهاست.

شناختمینویسندهتکنیکراخوب
به انتخابکرد. دید زاویه چند که
شمسوموالنا داستان در خصوص
را داستان روایت شیوه این که

 .کندمیپذیرباور
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دوقصهوبایکقصهمفصلیوارتباطرمانباایرجعرب:

دهندهساختهشدهاست.یکقصهالالستویکقصهشمس

عزیز قصه هم دهنده ارتباط قصه آن و ست. مولوی و

موازاتهمپیش رمانبه قصه دو بدونروندمیزاهاراست. .

روح یک در اما نظر. هر از شوند آمیخته هم در اینکه

یدارند.اشتراکموضوعیدارند.زیادهایمشابهت.اندمشترک

قصهاصلیرمان،زندگیالالست.وبانظرگاهسومشخصهم

رمانساختارمقایسهرودمیپیش امارمانوخطی. ایدارد.

رمانهایشخصیتایدارد.بانگاهپیچیدهنسبتاًدومساختار

ست،ایدایرهساختارشوشیوهمدرنتریدارد.رودمیپیش

گیریشدهاست،مختلفپیهاینگاهند.یکحادثهباب۱۰در

ستخطیایشخصیت.البتهاگرمنظمشود،حادثه۷۱ازنگاه

 شمس متحولورودمیکه را مولوی

کندمی کشته شودمیو عین یحادثه.

والالراشودمیزندگیالالکهعزیزیپیدا

.اساساینرمانمیردمیوکندمیمتحول

ختاریبرتحولاستوتحولدرازنظرسا

ساختار این دارد. اساسی نقش رمان این

 انتخاب که چرا ،هاشخصیتمنطقیست.

هازمان هامکان، روابط هاشخصیت، پیش ایجادهایزمینه،

ست.شدهبرایحرکتشخصیتمحوری،برایتحولمنطقی

نمادسنگاینجامعناپیداعاملتحولدرالالمنطقی ست.

ژانتوهمکتابملتعشقویکهایحرف،همتلنگرکندمی

 پشتکارتپستال. است.هااینجمله 2۰۰تلنگرهایتحول

 خوانده شودمیصفحه قرن تاریخ از معاصر، تاریخ از ،۷۲

 و جهان از واقعاًبخشی رمانخواهدمیچه این بگوید؟

گویدمی با طولچهلهایقاعدهشمستبریزیهم در گانه

میتاری بهخفریاد را یکچیز بیاییمملتعشقبشویم. زند،

 هدیه وقتیکندمیدنیا شود سوال شاید معرفت. و عشق ،

بهعرفانومعرفتتوانمیچگونهبینیممیعرفانسالوسانهرا

کناراینرمان،کتابدادیممیواقعیرویآورد؟اگرپیشنهاد

عرفان" ایاز هاله استاد"ادبیاتدر بخوانیم،اثر را سیار

رمان این سراغ عرفان، از بیشتری شناخت با قدری شاید

پیشرفتیممی پا عرفان تا نیستکه اینگونه ازگذاردمی. ،

پیشرفتدستبکشیم،اززندگیدستبرداریموترقینکنیم

نخواهیم.حتیتمدنهمبایدلباسعدالت وعلموتمدنرا

سانگریزنیست.عاملتحولومعرفتبپوشد.معرفتامروزان

معرفتی دنبال به انسانی تاریخ بیداراست. را انسان ستکه

از نترسد، پویائیافکار از بهوحدتهااختالفکند، بگذردو

فکربکند.هاانسان

ست.سوالاستکهداستانداراینقاطقوتینرجسفالح:

یا ست شنیداری شمسفقط و موالنا شنیداری روایت آن

.ولیدهیممیوددارد.شمسیاعشقرااصلداستانقراروج

 از هایدیدگاهنویسنده آمده کرد.هاروایتمختاف بیان را

 قرار اصل را دهیممیکیمیا هم باز ازهاروایتولی را

مختلفداریم.ازآغازداستانمتوجهشدیمکهالالهایدیدگاه

نآمیختگیو.ایمیردمیقراراستمتحولشودوشمسهم

بهنظرگسسته ایندوداستانآیا ؟هردوآیدنمیتوازیدر

.آیابهترنبودبهجایاینکهکاراکترکنندمیعشقرامطرح

رامطرحآمدمیبیرونکاراکترهااضافهکند،نشانههائیکهاز

یکییکینشانهتوانستمی؟درهمانداستانالالهمکردمی

کهگسستهباشد.بدهد.دوستنداریم

قربانی: اشارهحسن دونکته به

اینکنممی یکی رمان. طول در که

.وقایعشودمیمسیحیتدیدههایاندیشه

 وجود به که هم اتفاقات وآیدمیو

،شمسشودمیشمسمطرحهایاندیشه

 مسیح شبیه کندمیرا که۷۴۷ص.

زدن، کتک شمسهنگام ،شودمیوارد

ارکردنمریماستکهمسیحدخالتهمچونداستانسنگس

چیزیکندمی مولوی سرکش اسب گوش در شمس یا .

مسیحاست.نکتهدومهایداستانکهبازهمهمچونگویدمی

اینکهشخصیتمولویدرطولرمانمنفعلاستواحساس

کنیمنمی بقیه هستیم. رو روبه یکعالم با هاشخصیتکه

مول شمس، است. روزمرگیدرخوبپرداختشده از را وی

.شودمیاحساسکامالًآوردودرموردالالهمهمین

درفاطمهمحمدیان: دو عارفانهکههر و عاشقانه اثر دو

رمانآوردهشد.چهلقاعدهشمسکههرکداممرابهیادیک

چهل توجهکنیمکهتحولالالهمدر نشینیانداخت. چله

 همههااینسالگیاتفاقافتاد. درکندمیبههمربطپیدا و

و..ویک–خاک–عنصروجودیآب۹ادبیاتهمداریم.از

کهشودمیعنصردیگرخالءکهدروجودانساناستنامبرده

عشق فقطعشقبینممیمنآنرا پرتواندمی. را اینخالء

اشوجودیکهاینخالءگرددمیکند.شمسدنبالشخصی

پرکند.کهموالن را پیدا .مندرجائیخواندمکهکندمیارا

،امادراینجاآخرداستانکندمیشمسوجودموالناراکامل

.درموردعرفانکنندمیکههردووجودهمراکاملبینیممی

همبایدگفتکهعرفاننیازبهمریدومرشدندارد.

شمستبریزیهمگویدمیاینرمان
گانهدرطولتاریخچهلهایقاعدهبا
میف عشقریاد ملت بیاییم زند،

هدیه دنیا به را چیز یک بشویم.
 .،عشقومعرفتکندمی
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سپهری: ابوالحسن کلی طور عشق"به داستان"ملت

ن را مردمانی باالتریندهدمیشان در بخواهند وقتی که

وهایارزش دانش تجربه، است الزم بگیرند، قرار انسانی

پاکیزگینفسرادرخودداشتهباشندتابتوانندبارسیدنبه

کمالبهخدانزدیکشودن.اینراهازطریقدرسگرفتناز

.نویسندهظهوراینتفکرگذردمیمکتبعرفانوصوفیگری

 ناشیازشرایطاجتماعیو اقتصادیحاکمبر–اعتقاداترا

داندمیمناسباتاجتماعی اشاره اصلقرنکندمیو ۱۷در

هاجنگندارد.(هفتمهجری)میالدی۷۲چندانفرقیباقرن

گیمردماروآوهاستمظلمو–هاخانمانیبی–هاجنایت–

.روایتهاستآندرهردودورانازبارزترینخصلتمشترک

داستانازدیدراویسومشخصاستکهزندگیالالراتحت

همهرکدامبههاشخصیت.بقیهکندمینظرداردوآنرابازگو

 زندگی راوی شخص اول رماندر.اندخویشصورت واقع

روایتمحوراست.درموردزبانداستانبایدگفتداراینثری

و ساده روان، امکان استکه تسلطموجز

خوبیفراهمخوانندهرادرکلشرحوقایعبه

سازدمی دیده توصیفاتکم درشودمی. و

مواردیهمکهتوصیفدیدیممناسببود.

صحنه بخش در کنماما اشاره پردازی،

مواردیهاصحنه در است. ناقص بسیار

همچونکتکخوردنگلکویرازجمعیتی

 خارج مسجد از توسطشوندمیکه یا

رسدرروسپیخانه،فضایالزممشاهدهبیب

هاشخصیتهائیکهبیندیالوگ.شودنمی

جایبیشتروتوانستمیستکهکوتاهاکثراًشودمیردوبدل

آخراضافهکنمعدددرگذاریبیشتریهمداشتهباشد.تاثیر

اینرماننمادیازبعضیاز۹۰ خودهاستویژگیدر کهبا

د همراه رمزآلودگیبه الالدر ۹۰ارد. .کندمیسالگیتغییر

بیندمیشبخواب۹۰مولوی صوفی۹۰. قاعده ۹۰گریو

روزبهچلهنشستن.

درمیانایندوداستانکهبهطورموازیمهدیفرجپور:

پیشرفتند،منباداستانزمانحالارتباطبرقرارکردم.در

یعنی آنچهداستانزمانحال،زندگیجاریوساریست.

نیستم. موافق داستان مقدمه با الالست. زندگی در گویاکه

که داشته وجود هائی نقص رسید، پایان به داستان وقتی

مولویآرامآرامنویسندهمجبورشدمقدمهرابیاورد.درالالو

بهخودشودمیحرکتیایجاد وبعدبههمتلنگرها،هاآمدن.

همهدیده مرگعزیزوشودمیزدنهمهچیزوآتش... با .

 وجود به برایالالومولویخالء زندگیآیدمیشمس، اما ،

شمسدایرهیابدمیادامه مطرح. کهدرحالکندمیهائیرا

کاملشدناست.زندگیانسانهمدرحالکاملشدناست.

.شمساعتقادداردکهکرهشودمیدررمانتقدیرگرائیدیده

.شناسدنمیوسیاهوسفیدمذهبست.زمینیکچیزواحدا

یکپروسهایتوانندمیوهمه حولاینمحورجمعشوند.

پیش یکی آیدمیبرای بعد یپروسهو آغاز .شودمیبعدی

بهمرحلهمرگ مرحله همینطور . کمالگرائیو... یکیو

.مردنقبلازمردنهمهمینگذاریممیچالشیراپشتسر

 را .دهدمیمعنا بسته ایکه دایره بعدیشودمیهر دایره ،

 ازشودمیآغاز برگی که ست گرائی تقدیر جا این ولی .

درختینخواهدافتاد.پسشمادردایرهایقرارگرفتیدکهاز

دیگرایناستکهدرمقدمهکتابینکتهپیشمشخصشد.

 برده نام شغال کله صبحشودمیاز حسن طرفداران از که

او و است نشان قاتل یک نویسنده کهدهدمیرا هرچند .

امایفاصله راحرمتشانزیادیباعرفانوصوفیگریدارم،

 کهجای.دارممینگه است سوال

اینقدرمنفور چراجریانحسنصباحرا

قلعهدهدمینشان از شغالرا کله اگر ؟

نویسنده باید بیرونکردند، حسنصباح

عدی،حمایتوبهمننشاندهد.مسئلهب

عرفانهایحرف از نویسنده جانبدارانه

همه طوریکه به عرفانیست. ومسائل

جاهائیهاشخصیت در هستند. مثبت

۱2۷همچونصفحات بهصورت۱۱۰و

 است. شمس نامه کهپذیرمنمیدرس

نویسندهبخواهدبهمندرسبدهد.اینجاکالساخالقکه

جاهائیکه در هاصحنهنیست. گوئیمطرحبهصورتتکرا

داستانروایتکندمی شخصیتهائیدر موفقاست. بسیار ،

کنندمی روایت هم شکلی به سلیمانکنندمیو همچون

 این توان از خارج که و... وهاستشخصیتمست وقایع .

 هایحرکتکهمثلشودمیرویدادهائیدرطولرماندیده

کهشمس(یرگلکو–داستانسلیمانمست)تصادفیست

 ظاهر شودمیناگهان این کراماتهاحرکت. از ناشی اگر

هاستنامه،اگرهمجزءدرسپذیرمنمیشمساستکهمن

.پذیرمنمیکهبازهممن

نشست، اعضای نظرات و بحث رسیدن پایان به از پس

به گوئی پاسخ و بندی جمع منظور به اعتمادزاده حسین

بهوضوحدیده"ملتعشق"نبعضیازسواالتگفت:دررما

نفرعشقشودمی دو برای و زمینی عشق نفر دو برای که

تکلیفداستان ابتدایداستان، همان از دارد. آسمانیوجود

 گرائیدیده تقدیر رمان .شودمیدر
شمساعتقادداردکهکرهزمینیک

است. واحد ومذهبچیز سیاه و
 شناسدنمیسفید همه و توانندمی.

یک شوند. جمع محور این حول
ایبراییکیپیش ویدآمیپروسه

 .شودمیبعدیآغازیپروسهبعد
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 شودمیمشخص شخصیت که معنی این منگویدمیبه

ویراستارمودرحالویراستاریاینرمانهستم.پسدیگردر

وباکهنویسندهگوییدنمیطولرمان درحالنوشتناست.

 متوجه هم باز زمان شویدمیگذشت این مالهاروایتکه

 است شیوهمثالًشخص این شمس... مال موالناست، مال

 وجود تداخلیبه اگر داستانضربهآمدمیدرستاست. به ،

.اماایندوخطموازیباهمتداخلنکردندوشخصیتزدمی

لالستکهموفقنشدندبهاصلیکیمیاستوشخصیتبعدیا

نشدند.هایخواسته موفق چرا که ببینیم باید برسند. خود

 از واقعیهاآدمبسیاری عشق به تا شمسهستند نبال به

.درپاسخدوستمانبگویمرسندمیبرسندوبهعشقناکام

عرفانیودراویشوصوفیانوجودهایبحثقاعدهدر۹۰که

داردوحتیجزئیازباورهایمردمدارد.چلهنشینیهاوجود

 ادبیاتمثالًهمهست. در ماجرایخریدشرابتوسطموالنا

باز را شراب شیشه در وقتی که است گونه این عرفانی

مثبتاینرمانهایویژگیگالباست.ازبینندمی،کنندمی

ایناستکهروایتالالبهصورتسومشخصاست.چنانچه

مهمچونداستانزمانگذشتهچندینداستانزمانحاله

 ضربه داستان به داشت، زدمیراوی دراصالً. که علتاین

داستانزمانگذشتهچندینراویداریمچیست؟وقتیروایت

هرزمانحالراداریم،دوربینرویدوشسومشخصاست.

روایترودمیجاکهالال امازمانگذشتهاینگونهشودمی، .

نویسند چیزنیست. همه بر بتواند تا نبوده زمان آن که ه

انتخابپساشرافکاملداشتهباشد. بهزیبائیاینشیوهرا

نویسندهکندمی چون ترتیب این به نقصاست. بدون که

بیافریندوهاصحنهخواهدمیوجودنداشتولی وحوادثرا

بهخوانندهاطالعاتهمبدهد،اززاویهخواهدمیدرعینحال

د کندمییدهایمختلفاستفاده چندینراویرا تاآوردمی.

هرکدامروایتخودشانراداشتهباشندوداستانشکلبگیرد.

توجهکنیدهایویژگییکیاز دفاعاززناناست. اینرمان،

زنداستاندارند.هایشخصیتکهبیشترینتغییروتحولرا

–الال حال-گلکویر–کیمیا در همه حرکتو.. تغییرند.

شمسدررابطهباکیمیاغیرانسانیست.شمسگلکویررا

،اماکیمیارانه.یکیازدوستانبهرگههائیازدهدمینجات

گفت باید واقع به کرد. شاره رمان این در مسیحیت دین

.حتیدرقرآنهماندهمازبرگرفته.اندهمادیانشبیهیهمه

 هاقصهاز هایداستانو استفاده دیگر البتهشودمیادیان .

 در هم رمانهایبحثتناقضاتی این رویدادهای با عرفانی

بهطورمثالدرادبیاتعرفانی،شمسدرچاهشودمیدیده .

.بعضیازاتفاقاتباآنچهکهتابهشودمیبلکهگمافتدنمی

ه،تفاوتدارد.توصیایمشنیدهحالدرادبیاتعرفانیخواندهو

ادبیاتدرهالهایازعرفان"کتابحتماًکهدوستانکنممی

" بیشتر که بخوانند را سیار عبداهلل میر اینتوانندمیاز با

کنند. برقرار ارتباط کهدررمان اعتقادم این بر مجموع

تکنیکباالیداستاننویسی، از استفاده با توانسته نویسنده

همبایدچندبارخواندتاحتماًرمانخوبوموفقیبنویسد.و

■ بتوانپاسخگفت.بهبسیاریازسواالتوابهامات
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 (2) رانیامشتاقی و مهجوری ادبیات آلمانی در   
 «ابوذرآهنگر»نویسنده



 :Romantikدورهرمانتیک)رمانتیسم(

پرداختنبهالبتهشایسته ادبییهاسبکتراستپیشاز

مکتبادبی،معادلاصطالح»بیندازیم:هاآننگاهیمجملبر

ها،سنت یمجموعهوبهمعنای Literary school انگلیسی

 هاییاستکهبهدالیلهاوویژگیها،نظریههنجارها،اندیشه

ایخاصدرادبیاتیکاجتماعی،سیاسییافرهنگیدردوره

نمود کشور چند آثارمی یا در معموالً مجموعه این یابد.

میگروه رخ قلم صاحبان از وی آن نماید درباعثتمایز ها

می دیگر نویسندگان و شاعران از منتقدان،سبک  شوند.

چنین متبحر و برجسته شاعران و نویسندگان پژوهشگران،

هایهرمکتبارائهدرقالبمشخصه یابندوایرامیمجموعه

پیروانیکهبرایخودمی مکتببا هر ایهیابددورمی دهند.

 –ویژه بلند یا می–کوتاه ورا پیماید

پایه.ایستدسپسبازمی گذارانهرمعموالً

مشخصهکم از نیز خودشان هایتب

شیوه دیگران و نیستند آگاه هایآثارشان

معرفی مشخصو را .کنندیمهنریآنان

ایناصل زیرایجنبهالبته همگانیندارد

هاذارانآنهبنیانگکاندهاییهمبودهتبکم

بیانیه آگاهانه تصمیمی با و ایدانسته

ایهشیوهکپیشازآنکردندیمتبخودصادرکمیدرباره

هاتازهدرنگارشآثارادبیدرپیشگیرند؛مانندسوررآلیست

دادائیست آثارکهایهرمیژگیو.هاو تبادبیرفتهرفتهدر

می آننمود گفتنیاستادبیمربوطبه مکیابد. هر تبکه

ش مکادبی یافته دگرگون واکل یا خود نشوکتبپیشاز

ههیچکتوانگفتطغیانیدربرابرآناست؛ازهمینرو،می

هایبیشترشودوردّیازویژگیتبیبدونمقدمهپیدانمیکم

میتبکم آن پیشاز ادبی آثار در را ادبی یافت.های توان

نوعنگرشیاستتبادکترینعاملپیداییهرممهم هکبی،

در دنیایپیرامونخویشدارد. زندگیو به دوره ادیبانهر

یجهینت است نگرش شکهمین هنری، بیان هایلکه

می بگوناگونی در تغییراتی و  ارگیریکیابد و یوهیشزبان

میک پیش واژگان اوضاعکاینخالصه.آیداربرد و شرایط ه

ایج فرهنگیدر سیاسییا ماجتماعی، تغییر یا اتبادبیکاد

متفاوتوتقریباًکهاییتبکاریدارد.مکتاثیرغیرقابلان امالً

فتند؛مانندکدیگرشکناریکهمزمانباهمسربرآوردندودر

همبستهبه.سمبولیسمورآلیسم همیندلیلاستکهگاه

تا و خاصدشوار مکتبی به نویسنده یا یکشاعر شمردن

هکشاعرانونویسندگانیبودهوهستند .حدینشدنیاست

 گرایشفعالیتیدورهدر هایگوناگونبههایادبیخویش،

اندماندنگوته،نویسندهوشاعرآلمانی؛اتبمختلفداشتهکم

هاکیرمانتتوانهمدرشمارهاورامیکم(۷۹۲۱–۷۱۴۹)

نوزدهمیسدهازاواخر»«.هاکیکالسیزمرهدانستهمدر

هایادبیسرعتزیادییافتهیالدیاثرگذاریواثرپذیریم

می را علتاینامر استو چندموردجستجو رد:کتواندر

ارکافیشتابندهاجتماعی،گسترش–روابطفرهنگییتوسعه

هاملتسیاسیوآشناییروزافزون–هایاجتماعیواندیشه

ی ادبیات و زبان کبا کدیگر؛ باعث امر این عمرکه وتاهی

آمیختنتبکم و ادبی یهاآنهای دیگرکبا

هاتبکهاییازاینگونهمشدهاست؛امارگه

م در کرا سالکاتبی ه از پس سرهاآنها

میبرآورده اند، مشاهده تبکم.ردکتوان

مقوله ادبیاتادبی، در و است غربی ای

هبیانشد،کفارسیجایگاهیبهآنمفهومی

رابر–فارسی بهویژهشعر–دبیندارد.آثارا

شیوهیهیپا دورهکهایی در گوناگونه های

آمده بوجود ایران ادبیات سبتاریخ اصطالحاً و نامیدهکاند

مانندسبکنندیمشوندتقسیمبندیمی کخراسانی،سبک؛

وفایییاکدرادبیاتفارسیهیچگاهش.هندیکعراقیوسب

م آن–هایادبیتبکافول ادبیاتغربکمفهومیبه در ه

ادبیاتیعمدههبخشکنبودهاست.گفتنیاست–پیشآمد

ازهمین نوینایرانبرگرفتهازادبیاترآلیستیروسیهاست؛

 آثاری بیشتر آورند،کرو پدید ایران پیشرو نویسندگان ه

علیینوشته«شوهرآهوخانم»رآلیستیدارند؛مانندیجنبه

ای افغانی. نیستمحمد معنا بدان امر مکن اتبپیشازکه

 کرآلیسم داشتند رواج اروپا در فارسیترشیپه ادبیات در

 گونه همان زیرا، ایرانکبودند؛ معاصر ادبیات شد اشاره ه

 توضیح این با گردید، روسی رآلیسم جوالنگاه هکعمدتاً

هاهپیشازرآلیسمدرروسیهوجودداشتمدتکرمانتیسمی

 از نمود.پیش رخ فارسی آثار در ایران به رئآلیسم «ورود

 ()همان ناتورالیسم،کهایادبیبهتبکمیجملهاز السیسم،

.ردکتواناشارهسپرسیونیسم،امپرسیونیسموپارنایسممیکا

گرفتاریانسانبینآرزوهایوسیع
 توانایی از اندکو بعد انقالب او

را فردی آزادی که است فرانسه
 و کرد .فروپاشید ناگهانتقدیس

با رنگبومیومحلّیبرایمبارزه
 .گرایشعمومیکالسیسم
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:زاینقراراستاناممکاتبادبیامشهوروجهانشمول

رمانتیسم کالسیسیسم، (رئالیسم)باوریواقع، مرئالیس،

ابتدایی جادوییرئالیسم، رئالیسم)سوسیالیستیباوریواقع،

،سوررئالیسم،دادائیسم،(ناتورالیسم)گریطبیعت،(سوسیالیستی

گرایییگانه،ناتوریسم،سمبلیسم،پارناس،(کوبیسم)حجمگری

(کوسموپولیتیسم)گراییجهان،(اونانیمیسم) گریواقع)وریسم،

رمان،(فوتوریسم)گراییآینده،(پوپولیسم)گریمردمی،(محض

 (نوموج)نو

مکاتبادبییهایژگیوشناساییوتبیین

ستکهگاهمفصلوبهظاهردشواری حثب

ادبیات برخیازعالقمندانبهشودیمعثبا

که کسی هر برای اما بگذرند. آن خیر از

الاقلآشناییکلی پردازدیمجدیبهادبیات

ضروری مکاتب این زیرسبا نوشته ت.

مکاتبمهمادبییهایژگیوگذرا بهطورخالصهوکوشدیم

 .اروپاراپیشرویمخاطبقراردهد

*** 

برایزندهکردن.مکتبادبیاستنیتریمیقد:کالسیسم

یونانی است-میراث برپاشده مکتب.التینی مقدس کتاب

کرده وضع ارسطو که است نظری اصول همان کالسیسم

آنمنحصربهادبیاتتمثیلی)دراموتراژدی(واصول.است

.است داستان و است... فرانسه کالسیسم، نیمشهورترمهد

ازویژگیهای.هایآن:راسین،کورنیومولیرهستندشخصیّت

 عاطفیو یتندروآن:زیباییکالم،وضوح،برونگراییوعدم

 و معتدل آرام عقل با )موضوع،یگانهسهیهاوحدتپیوند

بهمسائلعمومیانسانیهمچون.نمایشنامه زمانومکان(در

 .ورزدیم اهتمامعشق،کینه،غیرت

رومانتیسم برای: بخشی رهایی انقالب آن اساس

 از ادبیات قدیمیطرهیسآزادسازی یونانی و التینی ادبیات

.است دستاوردآننیترمهم.قیودهنرییهمهسرپیچیاز

یضابطهتنها.رتمثیلیمشهورنیزداردشعرغناییاستوآثا

زادگاهاینمکتبفرانسه.آن:پسندسلیقهومیلطبعاست

عظمت و فروپاشیشکوه شکست ناپلئوناست. و و فرانسه

 زیر به ییهاجنگیهارانهیونابودیآرزوهایجواناندر که

حالتروحیخاصیگردید.سازنهیزم.دیجامآنهاآن شکست

در ادبیاتشانافراد رفتند. فرو  خودشان ونگردرونادبیاتی

 .کردیمسیاهشدکههمیشهدردوعذابوخرابیرازمزمه

 مشخصاتمکتبرومانتیسم

بیماریزمان:گرفتاریانسانبینآرزوهایوسیعوتوانایی

انقالبفرانسهاستکهآزادیفردیراتقدیس اوبعداز اندک

 و با.فروپاشید ناگهانکرد برایمبارزه محلّی رنگبومیو

 .گرایشعمومیکالسیسم

.فردیّت شعری... )خلق( نیستبلکه" ابداع ادبیاتتقلید

 ".آفرینشاست

 (لحنخطایی:)مثلهوگووپیرون

نه و متعدّد خدایان نه است: واحد پرستشگاهی طبیعت

افراددرسرودندرد:اینحالتاغراقدردرد،.بسیار یاهویه

،آنانگرددیم فردوجامعه گردننجیبرر

 یاخالقیهاضعفدراینادبیات،رذایلو

کردند توجیه .را یهاوحدترومانتیسم

”موضوع وحدت“راباورنداردوجزگانهسه

محترم شدنشماردینم را تقسیم به و

وتراژدیاعتقاد یکمدنادرستادبیاتبه

نوا.ندارد از پر رومانتیسم وادبیات در

 خشونت و غیرعادی برعکس استقضایای آن نمایش و

دارد خیال و عاطفه بر تکیه پیشگام.کالسیسم و رهبر

 .رومانتیسم،ویکتورهوگواست

رئالیسم : وسمیآلدهیابرعکس شرّ و عذاب را زندگی ،

ولترسازنهیزم.ندیبیمسختی نمایندهآنبود۷رئالیسم، و

بیشتریندستاوردآنداستان.کاستدوبالزا اونورهدرفرانسه

رئالیسم،سعیدرتصویرواقعیاتزندگیو.ونمایشنامهاست

 و و یافشاکشفاسرار  خفایا لیکنجوهرهاآنتفسیر دارد.

 شرّ را داندیمجهان یک دینمایم کینچهآن، جز درواقع

 گرگ انسان، برای )انسان نیست دروغین یادرندهسراب

 رئال۱است.( برخالف چهآنیسم، :پندارندیمگروهی

نیستیبردارعکس زندگی و .از جامعه مشکالت بررسی

بلکه همهاآنکوششبرایحل  خاصیدریفلسفهنیست.

کمدی“تولیدیآننیمشهورتر.فهمزندگیوزندگاناست

انسانی ” بالزاک“از ” که  شاملاست داستان .باشدیمچند

 حوادثاعتقادندارد.بلکهتنهابهرئالیسمبهاصولمشخصی

بلکهبهموقعیّتکندینمقانونخاصیراپیروی .معتقداست

هاتیّموقعکهزمامحوادثو .انسانممتازکسیاستنگردیم

 ۲ببرد.خواهدیمرابهدستگیردوبهراهیکه

”بالزاک“ دوموپوسان“، ”گی ”فلوبر“، هاری“، توماس و”

.اندسبکانمشهورایننمایندگ”هنریلک“

ادبجهتدارایاستبرایغلبه:رئالیسمسوسیالیستی

 اعتماد و خوبی عامل و بهدادن او.یهاییتوانا انسان

یک دارای استو مردم زندگی خوشبین روحمحتوایشاز

 .بهمثبتبودنانسانایماندارد استکه

 تبیین و یهایژگیوشناسایی
وبهظاهرمفصل حثبمکاتبادبی

بادشواری گاه شودیمعثستکه
به عالقمندان از از برخی ادبیات

 خیرآنبگذرند.
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تصویردر.رئالیسماستیرودنبالهیاگونهبه:ناتورالیسم

بیان فهمیدنو طبیعتزندگیو  کردنشکردنواقعیّتو

حقایق .کوشدیم به را ژرف واقعیت و طبیعت این لیکن

ما...وچیرگیآنبریهاهورمون زندگیجسمانیماوغرایزو

عیب.دهدیمارجاع احساساتوافکارواخالقوروشزندگی

 بیترکرایدروچهآنآنعمومیتدادناستوتجاهلبه

است نهفته نیمشهورتر.جسمی زوال“نویسندگانش ”امیل

 .است

)فرمالیسم( هنر برای و:هنر درونگرایی گرایش در

دارد تعارض رومانتیسم با اینان.خودمحوری نزد در شعر

یزمزمه.است هدفبرایبیانعواطفنیستبلکهیالهیوس

همیشگیو اندوه نابودیو دردهایفراگیر،

ساخت محکوم را بازگشت.شماردیمگی به

 حقیقت به اشییبایزهنر .کندیمدعوت

اخالقی مسائل به هنر برای هنر مکتب

پردازدینم است معتقد از کهو حیث هنر

یا بودن درست بودن، بد یا بودن نیک

 بودن بلکهشودینم یداورنادرست از ،

بدانیجنبه بودن زشت یا بودن زیبا

 .شودیمنگریسته

جهان:سمبولیسم فهم طریق در خاص گرایش یک

ادراکوجودذهنیکهوجودفعلیدرآنجا بیرونیاستو

است کوششبهکشفعقل.گرفته گرایشباطنیاستکه

گرایشلغویخاصیاستکه.ناخودآگاهیدارد عالمدرونو

ومیزانوابستگیآنبهعملشیهاییتوانازبانویفهیوظاز

 .کندیمبحثهاآنتبادلحواسّو

“ زیر سفیدی یجمجمهغروب خنک کهشودیممن

یاحلقه را آهناز  آن گورکهچناندربرگرفته یک گویی

رویایمرموزو قدیمیاستغمگنانهوسرگردانبهدنبالیک

 گردمیمزیبا جوهر میانکشتزارهائیکه در  دریتینهایب.

هاآن “شودیمشکوفا همهستیکسمبو۹... برونگرا لیسم

خیالوتصورات یواسطه بهلغویوبیانذاتیجنبهکهبه

اخالق و انسانی و ذاتی مشکالت به بلکه نکرده اکتفا آن

تخیّلیویاگونهبههمپرداختهوراههایعالجآنرا عمومی

.ارائهکردهاست انتزاعییهاشهیاندبا

وتزلزلمفاهیمهاانسآناثرجنگدر:اگزیستانسیالیسم

انکار.وافکاراخالقیهاارزشو یروحوناچیزشمردنمیراث

 نداشتن باور و محصورزیچچیهماهیّتگذشته و وجود جز

هستی  کردن در فرد“انسان تفکر هرچیزی” وجود انکار و

نتیجه:نهخداییهست،نه خارجازتفکرویاماقبلبرآندر

 نه و ا یهاارزشماهیّتی بلکه میراثهانیا یهمهخالقی، ،

 کهنیارهاشویمتاهاآن چنگاستکهبهتراستازیاکهنه

 زندگیآزادانهحرکتکندو بتوانددر خودشرا یهستفرد

وآنشوردیماگزیستانسیالیسمبرقضاوقدر2تحقّقبخشد.

بهظلم ازاصولواحکامکهیدرحالانسان.سازدیم متّهمرا

گذش عمل مطلق آزادی با است رهاشده عناصر.کندیمته

تعهّددراین.اگزیستانسیالیسم:آزادی،مسئولیتوتعهداست

درقبال استمکتبیکجایگاهاخالقیواجتماعیمشخص

 یا اجتماعی و فردی حادثه و.یهنیمهر هنری ارزش

در اجتماعی، و اخالقی ارزش از پس ادبیات زیباشناختی

داردیمرتبه جای ادبیات.دوم

 و تعهّد بین بهچهآناگزیستانسیالیسم که

ادبیاتموسوماست ادبیاتاندیشهیارسالت

ادبیات هدفومعتقداستکهگذاردیمفرق

تصویرکشیدنواقعیتزندگیاست متعهّدبه

 یک- سمیالیستانسیاگزو خود گمان در

یکارزشنیست واقعیت نیبارزتر.استو

ویژگیها اگزیستانسیالیسم ازاندعبارتی

 با آن ارتباط عدم از ناشی عدمهاارزشتزلزل و خدا یا

 .احساسآنبهمسئولیتخطیر

 هاارزشهجران:بهسببآزادیمطلقورهاییازهرگونه

را جزا سرنوشتو و جبر و تسلّی سببآن به ناامیدی:

.داندیم یمنتف از رهایی و تعهّد بین یهازشارتناقضآن

 .گذشته

گسیختنازواقعیّتزندگیآگاهانهوگمان:سوررئالیسم

وتریقوواقعیتدیگریکارآتر، واقعیت، نیابهاینکهدرورای

واقعیّتدارتردامنه درروحانسانیو شدهسرکوبوجوددارد،

تثبیت ادبیّات آنآزادکردنآنواقعیّتو هنرو یواژه.در

بهم واقعگراییسوررئالیسمرا وفرا رؤیا توهم، عنیتخیلی،

ولیآنچهصاحبنظراندرخصوصمعادلایناندبرده بکار

گراییاستکهالبتهمفاهیمیچند واژهمدنظردارند،فراواقع

 بر را محور دیگر سوررئالیسم.تابدیمگونه بیانی به یا

در کهدیآیمسوپررئالیسمازجملهمکاتبادبیجهانبهشمار

 ۷۴۱۰سال به پا فرانسه ادبیات و هنر وجودیعرصهدر

سوررئالیست بهجهانیفراسویواقعیاتملموس گذاشت. ها

واقعیرا،تالشذهن گرایشدارندوشرطادراکاینجهافرا

قید آن،خروجازیالزمهکهدانستندیموضمیرناخودآگاه

است هشیار ذهن و استدالل و .منطق و سنن قواعدآنان

و هاتیمحدود اجتماعی رد جهانکنندیمرا آفرینی باز و

منیجمجمهغروبسفیدیزیر
 آهنازیاحلقهکهشودیمخنک

را  آن گوییکهچناندربرگرفته
و قدیمیاستغمگنانه یکگور

یک دنبال به رویای سرگردان
 .گردمیممرموزوزیبا
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رئالیسموسمبولیسمنزدیکاست واقعراکهاغلببهمکتب

 بیهوده شمارندیمرا انگیزش متدسوررئالیستنیترمهم. ها

 و ناخودآگاه ویهاوهیشبهسویضمیر مصنوعیهیپنوتیزم

بههاآنراینمسیرازمخدراتاستبهگونهایکهد استفاده

 اهایرؤضبط  یهاانیهذو روانی فراوانیعالقهبیماران

بهدنیایی سوررئالیستها گفتتوانیمدرمجموع.داشتند

ازپشتوانه کهایندنیادارایپیامدهاییخارجنگرندیمتخیلی

ایبنامتفکروعقلاستوالبتهرؤیاوتوهمدرابعادمختلف

.بنیانگذاراینمکتبآندرهبرتونهاستآنکارییهاروش از

افرادیچونلوییآراگون،پلآلوار،ژان شاعرفرانسویاستو

و ساروت ناتالی گریه، رُب آلن پابلو ژنه، و بکت ساموئل

 ازنمایندگان یبرجستهپیکاسو کوراندمکتباین بوف اثر . 

 شمار به نوعیسوررئالیسم چوندیآیمازصادقهودیتنیز

 .زنندیمدرایناثرموج فراواقعییهامؤلفه

August Wilhelm(۷۱۹۱-۷۹۹2آوگوستویلهلم)

( اشلگل ۷۱۱۱-۷۹۱۴فریدریش )Friedrich 

Schlegel واکنرودر، هاینریش ویلهلم

(۷۱۴۹-۷۱۱۲)Wilhelm Heinrich 

Wackenroder،(۷۹2۲لودویگتیک-

۷۱۱۲ )Ludwig Tieck فن، آخیم

( ۷۱۹۷-۷۹۲۷آرنیم )Achim von 

Arnim،(۷۱۱۹-۷۹۹۱کلمنتسبرنتانو)

Clemens Brentano،آرنیم فن بتینا

(۷۹2۴-۷۱۹2)Bettina von Arnim،

( گریم کارل (۷۱۹۹-۷۹2۴ویلهلم
Wilhelm Carl Grimm

گریم یاDie Brüder Grimm :) برادران ، Die 

Gebrüder Grimm)، ۹) اکوبی  ۱۰–۷۱۹2ژانویه

 ۷۹۹۲سپتامبر گریم و(  ۱۹) ویلهم ۷۹–۷۱۹۹فوریه

 انتشار(۷۹2۴دسامبر علت به که بودند آلمانی دانشوران ،

شدند فولکلور هایداستان مشهور مطالعاتیدرهاآن .پریان

زبان مانندزمینه گریم شناسیداشتند یکقانون فرهنگ و

هایترینداستانمعروف.برایزبانآلمانیهمنگاشتند لغات

،«سیندرال»،«راپونزل»،«سفیدبرفی» :عباتندازهاآنفولکلور

«.قورباغهوشاهزاده»و «شنلقرمزی»،«هانسلوگرتل»

)ی گریم کارل لودویگ  Jacob (۷۱۹2-۷۹۹۲اکوب

Ludwig Karl Grimm
هوفمان آمادئوس تئودور )ارنست هوفمان ای.تی.آ.

(۷۹۱۱-۷۱۱۹)E. T. A. Hoffmann Ernst Theodor 

Amadeus Hoffmann

نماارنست شاعر، نوازنده، آمادئوسهوفمن، شنامهیتئودور

نوینحالغمگیسوافسانهسرا،شادوپرشوربودودرعینو

دوستداراننوعینوم از و پنجید، نام  (Punch مشروببه

آمینوع که دارچیاختهیمشروب و رم از ویاست ن

وسیل اطالعات و زمیعیموترش(. همه ویادبیهانهیدر

دربارهآلمانومشرقزمیاجتماع یادیزیزهاینچیداشت.

تخیم بسیدانست. نیل رمانیرومندیار و وداشت. ها

یآفرییهاداستان که ینوعجمعاًد و مغربیهزار شب ک

 .اندرابهوجودآوردهینیزم

 )نوالیس هاردنبرگ فن فرایهر (۷۱۱۱-۷۹۰۷فریدریش
Friedrich Freiherr von Hardenberg - Novalis

( آیشندورف فن ۷۱۹۹-۷۹2۱یوزف )Joseph von 

Eichendorff،(۷۱۴۱-۷۹2۹هاینریشهاینه)Heinrich 

Heine.
هاینه۷ هاینریش یوهان  :آلمانی به) کریستین

Christian Johann Heinrich Heine)(۷۲ یراده 

 یدرگذشته؛دوسلدورف در ۷۱۴۱ دسامبر

از(پاریس در ۷۹2۹ فوریه ۷۱ یکی ،

خبرنگاران و  در آلمانی شاعران ۷۴سده

خانواده.بود (میالدی) یک در هاینه

زادهیدهشیآلمان دوسلدرف در یهودی

ایخودراباتحصیلدرشدوزندگیحرفه

 بن ،گوتینگن هایرشتهحقوقدردانشگاه

به برلین و ولی بعدها کرد.  ادبیات آغاز

دوبااینوجود،مندیپیداکربیشترعالقه

 ۷۹۱2 تحصیالتشدررشتهحقوقراسال

 مسیحیت بهپایانرسانید.درهمینزماننیزاوازیهودیتبه

زیرا پروتستانی آلمانو گروید، در همه،  عقاید اروپا قبلاز

،آلمانرابه۷۹۲۷ هاینهسال.درحالرشدبود ضدیهودیت

در را زندگیخود پایانعمرش، تا و قصدپاریسترککرد

نظریه فرانسه پایتخت با او فرانسه در  پردازانگذرانید.

 ازجمله (Utopian socialism) سوسیالیسمآرمانشهری

همچنین سیمون-کونتساینت انتقادسیاسیاو شد. همکار

در کارلمارکس ازطرف«افسانهزمستانیآلمان،یک»بانام

هاینهبیشتر.بهچاپرسید (Vorwärts) روزنامهفوروِرتس

غنایی اشعار خاطر به مشهور استاش درضمنشده او .

شاعرهم از رمانتیسیسم زمان، یکی او آثار بود. نیز

درپرترجمه نوشتارها آلمانی ترین می ادبیات شمار .روندبه

عنوانهاینریشهاینهمنظومه با در«فردوسیشاعر»اینیز

با بزرگداشت اینمنظومه در او دارد. او سراینده و شاهنامه

تئو هوفمن،ارنست آمادئوس دور
نما شاعر، نوینوازنده، ویشنامه س

در و بود پرشور و شاد سرا، افسانه
غمگیع حال نومین و ازین و د،

 مشروببهنامپنجیدوستداراننوع

استازیاختهیمشروبکهآمینوع
 موترش(.ینولیرمودارچ
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D9%88_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%28%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%29&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/E._T._A._Hoffmann
http://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_von_Eichendorff
http://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_von_Eichendorff
http://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_von_Eichendorff
http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Heine
http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Heine
http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Heine
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3_%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3_%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3_%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B9%DB%B7_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B9%DB%B7_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7_%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B5%DB%B6_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B5%DB%B6_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
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/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B9_%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%B9_%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%B9_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86
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/%DB%B1%DB%B8%DB%B2%DB%B5_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B2%DB%B5_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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%B6%D8%AF%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%AF%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B3%DB%B1_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B3%DB%B1_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%D9%86%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86&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=%DA%A9%D9%88%D9%86%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86&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/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85
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
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که رنجی به سرودن فردوسی اشاراتی کشید، شاهنامه در

بیشازهمهبهستمیکهدرحقاورواداشتندپرداختهواز

 ناسپاسی بسیار عزنوی محمود استسلطان ازگفته و

درپ هاینه او. دیرهنگام  شیمانی پایانی  یمنظومهابیات

«شاعر فردوسیِ» بهیصحنه، است:تصویرکشیدهدردناکیرا

هدایای کاروان جرس صدای که حالی محمود در سلطان

الاله غزنوی بانگ و بیرون از شتررانان غربییدروازهاالاهلل

وسیازفردیجنازهرسد،کاروانتشییعمی گوششهرتوسبه

خسروناقد) ...شودشرقیشهرخارجمییدروازه

:Biedermeierبیدرمایر:یدوره

Nikolaus Lenau(۷۹۰۱-۷۹2۰نیکالسلناو)

 Eduard(۷۹۰۹-۷۹۱2ادواردموریکه)

Mörike
روکرت (۷۱۹۹-۷۹۹۹)فریدریش
Friedrich Rückert

آلمانی به) فریدریشروکرت۷

:Friedrich Rückert) ماه۷۹)زاده

 .آلمان شواینفورت در (میالدی) ۷۱۹۹ مه

  در (میالدی) ۷۹۹۹ ژانویه۲۷درگذشته

نز نویزس  کوبورگ دیکیدر او پدر یوهان»آلماندرگذشت.

روکرت آدام آلمان« شرق در تورینگن ایالت بود. اهل

فریدریشروکرت،شاعرومترجمنامیآلمانیوازبنیانگذاران

فریدریش»ایادبینیزبهنامست.جایزهآلمانا شناسیشرق

روکرت سه« هر که دارد نویسنده وجود به اعطاسال ای

تحصیالت.گرددمی رساندن پایان به از پس روکرت

مدرسه ،«شواینفورت» ایالتینیزباندرشهردبیرستانیدر

مشغولبهتحصیلعلمحقوق«وورتسبورگ» دردانشگاهشهر

رشته به بعد  و شناسیزبان ،ادبیات هایگشتولیچندی

اتمامتحصیالتمدتیآموزگار زیباشناسی پساز رویآورد.

مدتی لیپساز بهعنوانمعلم دبیرستانبودو ترجیحداد

سفرکردو ایتالیا به۷۹۷۱خصوصیکارکند.روکرتدرپاییز

بسیاریازهنرمندانآلمانیمقیم با او رم درآنجا شد. آشنا

 سالهای ۷۹۷۹در شهر۷۹۷۴و طریق آلمان وین از به

نزد وین در اقامت طی روکرت هامر»بازگشت. فون یوزف

اتریشیومترجمغزلیات شرقشناس و دیپلمات«پورگشتال

.نفارسیراآموختحافظ،زبا

( پالتن فن ۷۱۴۹-۷۹۲2آگوست )August von 

Platen
درسته فن )-آنته ۷۱۴۱-۷۹۹۹هولسهوف )Annette 

von Droste-Hülshoff
Adalbert Stifter(۷۹۰2-۷۹۹۹آدالبرتاشتیفتر)

شتیفتر آدالبرت ،Adalbert Stifter،نویسنده یک

دان و نقاش تربیتیشاعر، علوم و پرورش و آموزش شمند

) اتریشی ۱۲زاده -۷۹۰2اکتبر ۱۹درگذشته (۷۹۹۹ژانویه

ویبرایتوصیفمی ازچشماندازهای هایباشد. زنده بسیار

.باشدطبیعیمشهورمی

Jeremias Gotthelf(۷۱۴۱-۷۹2۹یرمیاسگوتهلف)

( گریلپارتسر ۷۱۴۷-۷۹۱۱فرانتس )Franz 

Grillparzer نستروی، نپوموک یوهان

(۷۹۹۱-۷۹۰۷ )Johann Nepomuk 

Nestroy ،( رایموند (۷۱۴۰-۷۹۲۹فردیناند

Ferdinand Raimund هروگ، گیورگ

(۷۹۱2-۷۹۷۱ )Georg Herwegh،

( الوبه  Heinrich(۷۹۰۹-۷۹۹۹هاینریش

Laube،(۷۹۷۷-۷۹۱۹کارلگوتسکو)Karl 

Gutzkow ،( فرایلیگرات (۷۹۷۰-۷۹۱۹فردیناند

Ferdinand Freiligrath ،( (۷۱۹۹-۷۹۲۱لودویگبورنه

Ludwig Börne،(۷۹۷۲-۷۹۲۱گیورگبوشنر)Georg 

Büchner
 تا ۷۹۷۲ آلمان (Georg Büchner :) گئورگبوشنر

گئورگبوشنر.بود آلمانی انقالبی و شکپز ،نویسنده (۷۹۲۱

 نز۷۹۷۲سال در گودالو منطقه متولد دارمشتات دیکیدر

خانواده در او تحصیلشد. آن اعضای تمام که شد زاده ای

ایتحصیلکردکهبوشنردرمدرسه.کردهوسرشناسبودند

کرد.اوتوجهخاصیمی انگلیسی و ایتالیا ،فرانسه هایبهزبان

سالگی۷2در.تحصیلکرد پزشکی دررشته استراسبورگ در

یک سیاست به به تدریج به و شد  سیاسیفعال عالقمند

مطالعه به نوجوانی از او شد. تاریخ فلسفه تبدیل انقالب و

فعالیت.پرداخت فرانسه دلیل به دراو خود سیاسی های

شدوهمانجادرسن تبعید زوریخ هایآغازجوانیبهسال

■ .درگذشت تیفوس سالگیدراثرابتالبهبیماری۱۹

 

منظومه هاینه نیزهاینریش ای
 عنوان شاعر»با فردوسی در«

سراینده رگداشتبز و شاهنامه
با منظومه این در او دارد. او

رنجیکه  فردوسی اشاراتیبه

 .کشید شاهنامه درسرودن

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C
http://de.wikipedia.org/wiki/Nikolaus_Lenau
http://de.wikipedia.org/wiki/Eduard_M%C3%B6rike
http://de.wikipedia.org/wiki/Eduard_M%C3%B6rike
http://de.wikipedia.org/wiki/Eduard_M%C3%B6rike
http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_R%C3%BCckert
http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_R%C3%BCckert
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B8%DB%B8_%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%81%D8%B9%D8%A7%D9%84_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%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/%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/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%81%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%81%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
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 شود؟ چگونه ققنوس از خاکستر خود متولد می  
 «علیرضااحمدی»

 

صادرابطهمستقیمباظهورویاپنهانکردناستعدادهایاقت

کشوردارد.درزمانیکهکشورازرونقاقتصادیبرخوردارباشدو

داستان نویسندگان حتی باشد، داشته خوبی بازار هایکتاب

عرضهمتوسطنیزمی تواننددربازارجوالندهندوآثارخودرا

بهچاپنمایندوحتیاینکتاب هایباالترخواهدرسیددرها

متاسفانه حالیکهشرایطرکوداقتصادیبرجامعهحاکمباشد،

قلم خشکمیجوهر رویها نوشتهشده قبالً آثاریکه و شود

هاخاکخواهدخورد.برایانتشاراتدروجهاولیخانهطاقچه

استیک قرار مهمنیستکه مهماستو اقتصادیکار جنبه

بهبازارشاهکارادبیر اینکهاثریدستهچندمرا چاپکندیا ا

حتیبرایناشرمهمنیستکهقراراست صدسال"ارائهکند.

"تنهایی کتاب اینکه یا کند بازار وارد غذاعمه"را چگونه ام

بیشتر"پزد؟می کدام کتاب دو این بین از استکه آن مهم

واضحفروشمی روشنو هنوز برایمردم شاید نباشدکهرود.

کارناشرکارفرهنگیاستچوندربینایرانیانچیزیبهاسم

هنوزجانیفتادهبلکهعکسآندرجامعه"پولدرخدمتهنر"

انتشاراتی در یعنی است جریان در پول"ها خدمت در ."هنر

مسئلهایناستکهنگرشکاالمحوریبهآثارهنریباعثافت

نویسنده کیفیتکارهاشده. بهدلیلپرشدنآثارضعیفدرها

اندوتحقیقوبازارونبودنرقیبجدیدراینعرصهتنبلشده

حذفکرده خود آثار از برنامهپژوهشرا در حتیشده ایاند.

آورندوکاراورامعرفییمتوسطیرامیمثلخندوانهنویسنده

برنامهکنیم.اینگویند:داریمترویجکتابخوانیمیکنندومیمی

هایطنزصداوسیمادرستاستازلحاظکیفیتازسایربرنامه

نمی استولیهنوز جامعهباالتر ضعیفدر معرفیآثار با داند

برنامه سمت به بیشتر حرفهخواننده جذبهای ماهواره ای

بینمیمی کمرونقادبیاتداستانیاز همینبازار و رود.شود

ب ایران جامعه امروز یکشرایط حکم داستانی ادبیات رای

شوندقبرستانبزرگرادارد.آثاربزرگوکوچکدرآندفنمی

آن روی فراموشی گرد میو نویسندهها سراغنشیند. کمتر ها

می رمان مینوشتن بیشتری انرژی و وقت چون وروند برد

هایکوتاههمکهبسیارضعیفریسکفروششباالست.داستان

بامجموعهداستانونویسندهشوندنوشتهمی هاییهایجدیدرا

کتاب درون برگشتهکه قحطی از انگار که الغری اندهای

میمی بهندرتپیدا کردکهشناسیم. پیدا ایرا نویسنده شود

یکسال از بیشتر یا و باشد بازنویسیکرده زیاد داستانشرا

وقتیهمکهازکارایننو هایسندهرویآنوقتگذاشتهباشد.

 ترازمندرفالنآثارضعیف"گیریمیگوینداشکالمی

 

فالناثرعاشقانهکهفقطرابطه"ویا"جشنوارهجایزهگرفته

رسیده چاپصدم استبه پسر و فروشباالی"دختر از اگر

توسطآثارسرویبیهایعاشقانهرمان بگذریمگرفتنجایزه ته

ب باند و بندها و زد میازیضعیفبه بر باها خوشبختانه گردد.

بازی گسترش رایانهوجود فیلمهای و باای سینمایی های

ایران در قدرتمند نویسندگان ظهور قوی داستانی درونمایه

الزامیشدهولیهنوزکسیبرایآنارزشقائلنیستچونبه

گردیم.الزمبهذکراستکهبرمی"هنردرخدمتپول"همان

 جذبمیاتفاقاً کندولیمتاسفانههنوزهنرقویپولخوبیرا

"انتشارات"هارابهاسمکهآن"هایاقتصادیمروجهنربنگاه"

اندوهنوزدرکشناسیمهنوزبهاینمرحلهازرشدنرسیدهمی

صحیحیازهدایتآثارهنریبهسمتچرخهاقتصادیندارند.

 عنوان به نیز دولتی نهادهای از دارد میجا که توانندکسانی

ارشاد محترم وزارت کنیم. یاد باشند بخش این رونق حامی

کتابمی از بخشی خرید و پول تزریق با بهتواند ناشران های

صورتضربالعجلتاحدودیبهبخشانتشاراتکمککنداما

باالبردن ایندرکوتاهمدتموثراستودردرازمدتبایدبا

ادبیات کنند.فرهنگمطالعه خارج رکود اینوضع از را ایران

نبودننداردو ربطیبهتحریمبودنیا ادبیاتایراناصالً اتفاقاً

توانددرشکوفاییسایرتولیدآثارهنریوچرخهاقتصادیآنمی

باشد.بخش بعدازشکوفاییادبیاتایرانو هایاقتصادیموثر

قدرت از بخشیکی این اقرونق باعث که درهایی ایران تدار

امتیازبزرگیمقابلکشورهایدیگرمی شودهمینبخشاست.

می ایران ادبیاتکه همین رشد باشد داشته منطقه در تواند

توانداستانیغنیوصادراتآنبهجهاناست.ازهمینراهمی

برجهانگسترشدادبهصورتغیر مستقیمحکمرانیایرانرا

 وخونریزی جنگ اینکه دولتبدون آنکه شرط به دهد رخ

ترحمایتبیشتریازادبیاتداستانیداشتهباشدوهرچهسریع

کمک اختصاص بهبا امتیاز دادن با و ناشران به خود های

هایقویبهاینبخشکمکنماید.داستان
می آور یاد آخر نیزدر الکترونیک انتشارات گسترش با شوم

گسترشفرهنمی در چهتوانگامیدیگر هر برداشت. گمطالعه

برایباالبردنفرهنگمطالعههزینهکنیمهزارانبرابرآناستفاده

خواهیمبردودرمقابلکشورهایدیگرکهکمترینهزینهرادراین

 دهندازقدرتواقتدارباالییبرخودارخواهیمشد.بخشانجاممی

قرارگرفتهوامیدوارماینیاداشتموردتوجهوزارتمحترمارشاد

شکوفایی رشدو بوم، و دشمناناینمرز با مقابله راه بدانندتنها

■ بخشادبیاتداستانیکشوروصادرکردنآنبهجهاناست.
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 «پارسچهار آپارتمان در تهران» مجموعه داستاننگاهی به  
 «مصطفیسلیمی»؛«عدنانغریفی»نویسنده



غریفی" "عدنان ن۷۲۱۲متولد ایراناز جنوب ویسندگان

باشدمی و هاستسال. هلند باشدمیساکن از و ترینمهم.

.ویخودراپیرومکتبآیدمینویسندگانمهاجرتبهحساب

 چیزهاییداندمیهمینگوی درباره همینگوی گفته طبق .

است.نویسدمی کرده تجربه بهکه معتقد کهاستاینو

به.نیستندمطالعهاهلوهنددنمیخواندنبهبهاییهاایرانی

 و نیست بدهکار ایران نویسندگانیهایشآموختهادبیات از

چونهمینگویوفاکنراست.

شاملپنجداستان"چهارآپارتماندرتهرانپارس"مجموعه

وتوسطنشررسشبهانتشاررسیدهاست.باشدمیکوتاه

وجهان،نویسندهصریحوقاطعانهدیدگاههاداستاندرهمه

بیاناشبینی وهیچجاییبرایتاویلومشارکتکندمیرا

 باقی گذاردنمیخواننده هایداستان.

شوند.وروایتیمجموعهباراویاولشخص

نویسندهفضاهارسدمیبهنظر واتفاقاترا

 بعضی وقایع است. کرده هاداستانتجربه

اغلبدرجنوبودرکودکینویسندهاتفاق

نویسندهایهاداستانند.وبعضیازمیافت

هاداستانهمه.دهندمیروشنفکررانشان

.وگیرندمیازیکزبانوشیوهنگارشبهره

سرراستدارند.هاییروایت

.مردمهاجرودختریژاپنیدراستخریدر"آوی"داستان

حرکاتخشونت و برخورد ژاپنیاز دختر هستند. حالشنا

هیکلیکهسعیدربرقرارکردنارتباطبااوآمیزمرددرشت

 اذیتقرار دخترگیردمیداردمورد پسرشبا مردمهاجرو .

درروندگفتگوحسترسدخترشوندمیژاپنیهمصحبت .

پیرامونهاآنهایصحبت.شودمیژاپنیبهحسیخوببدل

معنیهایشاناسم هااسمو هافرهنگدر مختلفهایزبانو

 راویاست. زبان از هیکل درشت مرد داستان انتهای در

توصیف شودمیاینگونه فشاررادوشدکمهنکهیاازقبل":

...شوممطمئنشنیدممیکهییصداازتاکردممکثبدهم

کینزددرمزرعهکهخبریبیهایخوکخرخرهیشبزییچ

".بودمدهیدمانخانه

بهراویداستانمردیاستکه"اعدام"داستان پدرشرا

 اعدام نفوذیاندکردهدلیلنامعلوم عمویشکهشخصبا و .

استدخالتینکردهتاپدرشاعدامنشود.باشروعداستان



 اعداداندنمیخواننده پدر مکه فقط نه. یا فهمدمیشده

گناهمحکومبهاعدامشده.ولیباادامهداستانشرحیپدربی

حتیخواهشمادرهاکنندهاعدام.خوانیممیازنحوهاعدامرا

وقتیتاتیرخالصتویصورتپدرنزنند.پدراندنپذیرفتهرا

برایکهمعناییهمهشونداعدامگناهبیخواهندمیفهمیده

پایانداستانخوانندهمتوجهدرداده.دستازداشتهزندگی

برادرمیکبارهگفتاالنهاسالشودمی ازاعدامپدرگذشته.

دهسال.نهتقریباًنهسال.پدرچی؟تقریباًشه؟دوقتمیچن

سالبودکهمادرممردهبودودهسالبودکهپدرم.

راویداستانپسرینوجواناستکه"آهآندکان"داستان

شاهدویرانیمغازهایاستکهدایی۷۲۲۱مرداد۱۹درروز

 کیشان هم از ای عده داراشداییو پاتوق آنجا ند.در

حاضرهاکپرنشین تومانمزد ازایپنجاه به

وهاکتاببهخرابکردندکانونابودکردن

اندشدهداخلدکانهایروزنامه هایفحش".

کمترینشانرکیک،چارواداری،مرگبرحزب

بودیکیدودقیقهدیگرسروکلهجماعترا

هستند. کسانی چه نبود معلوم اول دیدیم.

کپرهااینشان.عجبدیمبعدیواشیواشدی

بودند هاآدمترینبدبختنشینها فقیرترین.

چندتاچندلدرشتوکلفتراهااین...هاآدمترینکسوبی

 زنان فریاد و ریزان عرق داشتند و بودند .آمدندمیبرداشته

راوی"تکرارکنند.دادمیحتیبلدنبودندشعاریراکههرداد

شدهاست.وهمهچیزاشداییوآرزوهامسحوررفتار،آرمان

وکتابخواندمی.کتابسنجدمیاشداییرابانظرودیدگاه

کتابخوانکردن سعیدر و گرفته. دایییاد از خواندنرا

کاریبهکارآندکانواصالًدیگراندارد.واگرباوحیدیکه

ستکهبهآندکانندارددوستاست،بهاینخاطراهاییآدم

 گفته دایی است"که خوبی بچه که همین ندارد. اشکالی

فقیری خانواده آمده. ایبار توچنینخانواده اشکالیندارد.

فوتبالاست.کنندمیبهتنهاچیزیکهفکرهایشجوانکه

وحیدفقطبهفوتبالوچرتوپرتعالقهدارد.حتییکبار

آرزویینداشت.صالًانشدبامنازآرزوهایشحرفبزند.انگار

وتنشلختنبودبرایشکافیبود.خوردمی...همینکهنانی

یاشودمیحتیبهاینفکرهمنبودکه بیشترازنانخورد؛

"لباسبهترپوشید.

هاایرانیکهاستاینومعتقدبها
اهلودهندنمیخواندنبهبهایی
نیستندمطالعه ایران. ادبیات به

 نیستو ازهایشآموختهبدهکار
و همینگوی چون نویسندگانی

 فاکنراست.
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 باور را دکان نابودی کندنمیراوی همواره و خواهدمی.

بیایدبهدکاننگاهکند.ودررویاهایشدکانرامثلهاشب

 فرضکند. روز"سابق مگه نیست؟ نور پر دکان االن مگه

سرجاشوننیست؟مگههاکتابسرجاشوننیستند؟هانامه

هاشبداییاونجانیستودارهبادوستاشحرفمیزنه؟....

بیایموتنها.نهباوحید،نهباهیچکسدیگر.خیلیدیروقت

؛فقطخودموبایدبیایم.جوریکههیچکسنباشد؛هیچکس

.بیایم،وتویاینتاریکیمطلقبنشینمودکانوهاسگاین

وهایشآدم کنم تماشا هستند ماه تکه یک مثل که را

همنشوم.مزاحمشان

هارادرحاشیهشهرنشینراوی،محلهکپر"جاده"داستان

ازجامعه،فقر.اینکهدیگرانهیچهاآن.انزوایکندمیتوصیف

 محلههاآنکاریبا و نداشتند.. اصالًایکه

 نیست. "شکلمحله کسی دانستمیکمتر

 کپرهای همه مالنشینکپریراستهکه ها

کپرها این مگر است... عوض حاج

بهساکنشاننزارهایآدمجزبهتوانستندمی

کساندیگریتعلقداشتهباشند؟هیچیک

 هاآناز نامیده دیوار که را پشت..اشتند.ندشودمیچیزی

جوینهچندانباریکی .گذشتمیکپرها بههاییماهی.. که

 با تازه( غذای نفتهاآببویمرموزی)شاید وآمدندمیو

تکان دمی و بال گنداب آن در سو، این در صباحی چند

دادندمی بعد... مردندمیو هایشانالشهو بهکردمیباد و

 جوی معرضآفتاآمدندمیسطح در و قرار وگرفتندمیب

هاچرکییهمه.دراینجویراکد،ترکیدندمیوگندیدندمی

 هم به سیاه نفت کندیدهپیوستمیرا جزیره هزاران و

ساختمی راوییکی"شدمیکهفرودگاهحشراتبیماریزا

ازپسرهاییبودهکهشاهدخرابکردندکانروشنفکرهادر

 آ۱۹روز آه داستان )در توسطکپرمرداد دکان( هانشینند

را ادعایمالکیتکپرها حاجعوضکه نام شخصیبه بوده.

کپر از نشیندارد اجاره داستانگیردمیها طول در راوی .

فکرمناینبود".سوزاندمیصریحدلبهحالکپرنشینها

خیلیزیادخواستممیاوه...منهماوه...هاآنهم...هاآنکه

 کنم گریه گریه داشتم کردممیو اما یکجورخواستممی،

نگاههاآنخاصخیلیزیادگریهکنم...چونوقتیبهصورت

یکهودیدمکه هاآنکردم، هاآنهم... همآدمهاآنهم...

آدامس"هستندو آمده محلهکپرنشینها دختربچهایاز

رها.وقتیبلوزرهاکپخردنمیبفروشدولیکسیازاوآدامس

وکنندمی،مردمفقطتماشاکنندمیلهشانداخلراباوسایل

ارتشیازجادهایکهجایکپرهاهایماشینوهاتانکوقتی

ارتشیداشتندازهایکامیونوهاتانک"،گذرندمیاندساخته

هاآنومردمهمایستادهبودندوداشتندآمدندمیرویجاده

"گفتندنمیوهیچکردندمیراتماشا

در"داستان آپارتمان پارسچهار و"تهران نویسنده راوی

شهبانومتر دفتر به ترجمه کار انجام برای که است جمی

رودمی شهبانو دفتر در قیمتیتابلوهای. گران نقاشی

شود. نمایشداده هنرهایمعاصر مزه در تا خریداریشده

تابلوهای پول با که قیمتی ارچهدشومیشانیکیگران

ارزشدردفتروآپارتماندرتهرانپارسخریدمثلکاالییبی

بهپایاندشدهراهپلهپخش بهطوریکهوقتآوردنقهوه .

.راویخریدتابلوهاراهدرکردناموالکنندمیآبدارچیگیر

تقلبیباشند.تابلوهاوحدثمیزندخیلیازداندمیعمومی

مالچهکسانیمثالًماوهنرنقاشیمدرن؟"

 میاندخریدهرا .... را؟ پیکاسو مال دونی؟

بدانمخانمجان؟ کجا از قیمتاونچقدره؟

تومان؟ عبارتیچند یعنیبه دالر. صدهزار

هزار هشتصد تومن؟ هزار هشتصد نزدیک

خواسته انگار جوریگفتکه اینرا تومان؟

وهمبهآمیزشرا،همنسبتبهخودتابلوباشدقضاوتتحقیر

خریدارانآن،کردهباشد.)شایدهمصدوپنجاههزاردالر(....

اینبارآقارستمبهجایآنکهتعجبکند،باوحشتوبازهم

تویبستهبندییشدهبالبآویزانبرگشتوبهتابلوبکج

راتابلوهارستمیکیاز"نگاهکرد...پسچراگذاشتینشآنجا؟

هارآپارتماننصفهکارهدرتهرانپارستاباپولشچدزددمی

■بخرد.

نهباوحید،نهباهیچکسدیگر.
یم.جوریخیلیدیروقتبایدبیا

کس؛ هیچ نباشد؛ هیچکس که
 .هاسگفقطخودمواین
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 «سرقت اثر هنری» داستان ،نقاشی 
 «امیرکِالگِر»



زبانداستانیکنگارهبی

 اندازهتوانندمیهاهستیترینزبانبیهاوقتگاهی به

داشته داستان و سرگذشت خود برای کتاب، پوشه چندین

کهالبتهکمنیستنداینبی اماهایانزبباشند. خوشماجرا.

خودشرا داستانویژه کدام هر ایناستکه توفیرشاندر

جملگیاین و انگشتیهاداستاندارد اثر مانند مانندمینیز

کههیچمانایهمنیستند.

،درهازباندراینمیاناما،شگفتاکهبرخیازایندستبی

کهمردمکمالسادگیچنانسرگذشتیپرفرازونشیبدارند

از یکی گذارد. وامی دهان به انگشت را

 شگفتی سازهاهمین نگاره هایگل»،

گوکاست؛ونسانون«خشخاشوگلدان

نگاره اندازه در کانواس روی بر ۲۰ای

زردوهایگلسانتیمتربا۲۰سانتیمتردر

زمینهسرخ در و کوچک گلدانی ایدر

بیننده هر نخست نگاه در بهتیره. را ای

 کشاندمیخود نگاه به دارد، گیرایی رهایشچسبدمی، و

ایناندازهکوچکوکندنمی وشایدبرایهمیناستکهبا .

ون دارد. دالر میلیون پنجاه برابر ارزشی اینخردش گوک

سال در مرگش؛ سالپیشاز درستسه را م۷۹۹۱نگاره

سال تا است. م۱۰۷۰کشیده هنریاز هایداراییاینکار

امااکنونشدهمیموزهمحمودخلیلدرشهرکاهرهشمرده ،

دراینبارهکمیبایددرنگکرد.

داستانازچهقراراست؟

درهایموزهمحمودخلیلدر۱۰۷۰اوت۱۷درصبحروز

شود.شهرکاهرهبهرویبازدیدکنندگانبومیونابومیبازمی

نیزدیدهیتالیاییکنندگاندوتنازشهروندانادرمیانبازدید

؛یکزنویکمردگردشگرکهدرحالنگاهکردنشوندمی

 هاینگارهبه هنرمندباشندمیموزه نگاره به که هنگامی .

.کنندمی،لحظهایدرنگرسندمیهلندی؛ونسانونگوک

وزیبایینگارهسُهِشی)احساسی(هارنگوازشوندمیخیره

 خوشیدر هاآناز مرددگیرمیپا به چیزی زن بعد دمی .

بیرونگویدمی موزه از شتابان هم همراه به آن از پس و

.روندمی

به بازگشت برای ایتالیایی دو که زمانی بعد، ساعت چند

،کارکنانوکارگزارانرسندمیکشورشان،بهفرودگاهکاهره



کشیده«خشخاشهایگل»ایکهبرنگارهموزهبهپوشینه

بوده، رویشوندمیدودلشده از را شتابپوشینه پسبه .

 بر دارندمینگاره ایروبرو ناباورانه نمای با برشوندمیاما ؛

کههیچردّیازشدهمیرویدیوارتنهاچارچوبچوبیدیده

بررسی برای کارگزاران است. نبوده آن میان در نگاره خود

 دستبهکار بشوندمیسریعاً و پلیسکاهره به لندپایگانو

.کنندمیآگاهیرسانی

هایدوربینبررسیدهدمیپلیسنخستینکاریکهانجام

چاره همچنین است. کارمندان از بازجویی همراه به موزه

هایبایستهرابرایکارهایپایشیاندیشی

 در گسترده جستجوی وهافرودگاهو

بیرونهایلنگرگاه از تا نمود آغاز کاهره

کشورجلوگیریکند.بردننگارهاز

فاروکحُسنی،وزیرفرهنگمصر،پساز

همهایبررسی در آیندنخستین،

نگاره گفتکه گشتو حاضر خبرنگاران

چند است. شده دزدیده خلیل محمود موزه از گوک ون

جلوی به دیگر بار حسنی فاروک بعد، )ساعت( تسوک

دهارسانههایدوربین ایتالیایی دو که گفت و تالشآمد ر

در دستگیرشدند. بیرونببرنداما ازکشور را نگاره بودندتا

بررسی پلیسپساز که شد گفته ماجرا ازوارش)توضیح(

وهایدوربین ایتالیاییبدگمانشده مرد بهیکزنو موزه

فرودگاه در را تن دو آن توانستند پیگیریگسترده پساز

آورند.کاهرهدستگیرکنندونگارهرابهدست

خودداری ماجرا جزئیاتبیشتر کردن بازگو از دولتمصر

مردمبرایدیدنبازیافتهشدهبهکندمی اماروندمیهاموزه.

 موزه دیوار بر نگاره از اثری بربینندنمیهمچنان امر این .

تااینکهباردیگرفاروکحسنیجلوآوردمیدولتمصرفشار

 هاهستیترینزبانبیهاوقتگاهی
پوشهتوانندمی چندین اندازه به

کتاب،برایخودسرگذشتوداستان
نیستند کم البته که باشند. داشته

 خوشماجرا.هایزباناینبی
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هنوزداردمیاذعانورودمیتلویزیونهایدوربین نگاره که

بنیانهایگفتهیافتنشدهو بر نادرستهایدادهپیشیناو

بودهاست.

 مصر در را غوغایی )اعتراف( خستوش .آفریندمیهمین

 خشم به محمودآیندمیمردم عادل مصر؛ واالی دادستان .

ودستبهکارآیدمیبرایآرامکردنخشممردمیبهصحنه

درشودمی فرنشین. و فرهنگ وزیر دستیار گام، نخستین

به محمودشاالنرا دپارتمانهنرهایزیبایدیوانفرهنگ؛

بهبود دلیلکوتاهیدر کارمندانبه از چندتندیگر همراه

پایشیوسهلانگاریدرنگهداشتآثارمیهنی،هایدستگاه

اجتماعی )خدمات( های زاور انجام و زندان سال یک به

.کندمی)محکوم(ایراخته

کهبرکندمیاعالمهارسانهدادستانواال؛عادلمحموددر

 راهایگزارشبنیان خود )وظایف( دَخشَکان شاالن پلیس،

سهل پایشی کارهای با و بوده گرفته فرایندنادیده انگارانه

نوراانجامندادههایدوربینشکستهباهایدوربینجایگزینی

 درهشدهایدستگاهو اینموارد و است. نکرده روز به را ار

نگاره۴دمیبودهکهویدرسالگذشتهپسازدزدیدهشدن

درباره هایدوربینوهادستگاهازموزهمحمدعلیدرکاهره،

 به هایموزهامنیتی و بوده داده هشدار بههاآنمصر را

پیاده فراهایدستگاهسازی سختگیرانه و پیشرفته پایشی

راهخو با برآنبودتا چنانکهقرار بود. اندازییکاتاقانده

به که کاهره تاریخی )قلعه( کاله درون در مرکزی پایش

صالح نژاددستور کرد و تبار ایرانی فرمانده ایوبی؛ الدین

هامسلمان دستگاههایجنگدر بود، شده ساخته صلیبی

ستگاهیگانهکاهرهرابهیکدهایموزهپایشیوامنیتیهمه

پیونددهد.

 همین میانه آرامهایکشمکشدر برای مصر در درونی

رویدادها، آوردن گرد و موجود )فضای( سپاش سازی

 بیان جهانی گستره در ایتالیا دوداردمیخبرگزاری که

ایتالیاییبازداشتشدهبهاتهامدزدینگاره،تنهادوجوانو

ودندکهدرروزشنبهبخشیازیکگروهگردشگریدرمصرب

اینآگاهیغوغایدوبارهایرااندبودهدردمبازدیدازموزه .

،بهگونهرودمی.فاروکحسنیزیرفشارکندمیدرمصربرپا

تاسرانجامبازگوکندکهنخست؛درروزشودمیایکهوادار

شنبهودرهنگامدزدیدهشدننگارهتنهادهنفردردمبازدید

،ودوماینکهتنهاهفتدوربیناندبودهزهمحمودخلیلازمو

 کار موزه دوربین سه و چهل همکردهمیاز باز اما است.

دو سرنوشت نیز و دزدیده ماجرای از سرراستی جزئیات

.شودنمیایتالیاییبازداشتشدهبازگو

همهاین ایناستکهایننگارههاداستانبا در نکتهنغز ،

ازموزهمحمودخلیلربودهم۷۴۱۱یزدرسالپیشازاینن

شدهبودهامادوسالبعددرکویتپیداشدهبود.آنبارنیز

هرگزازجزئیاتربودهشدننگارهسخنیگفتهنشد.تنهاپس

مصریدر سه که بود گفته کشور وزیر نگاره، شدن پیدا از

.اندشدهپیوندیکایندزدیدستگیر

انسی نجیب اکنون برایهم مصری دارای مرد ساویرس؛

دادههر و آگاهی کهکسکه دستدهد به نگاره این از ای

 گردد، آن شدن پیدا )موجب( پاداشهزار۷۱2شوند دالر

■ هکانیدهاست)تعیینکردهاست(.
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 داستان ،عکس 
«مرضیهاسدی»؛«کریستوفنیومن»سعکا



،آلمان،برلین04۹0سربازآلمانشرقی،کریستوفنیومن،
امیو سال در آلمانی کارگردان نام۷۴۹۱وندرس، به فیلمی

هایاشتیاق(ساخت.دراینفیلمتعدادیبال)نیبرلآسمانبرفراز

شانحمایتومراقبتازرسدوظیفهبینیمکهبهنظرمیفرشتهمی

می جلوتر هرچه اما است، برلین میمردم متوجه کهرویم شویم

تصمیمنمیاهآن راهگیریانسانتوانندتاثیریدر تنها بگذارند. ها

دستانسان به جاریشدنعشق بانجات، فیلم میانه در هاست.

شویمکهدرآنهومر،پیرمردیکهنمادوجدانرومیایروبهصحنه

ایاورازندوفرشتهبیدارِمردماستدرنزدیکیدیواربرلینقدممی

گیردوپروازدستهپرندگان.هومرسرشراباالمیکندهمراهیمی

حرکتمی برلین گرفته آسمانِ فراز بر آزادانه که تماشارا کنند

خودمیمی با کندو بهجایی"گوید: رماستکههنوز فقطراه

شود....ترینردپابهجاییرهنمونمیشود،فقطباستانیختممی

هاییمخفیداردوبرلینگذرگاهاینگذرگاهکجاست؟حتییورود

می منآغاز آنجاستکهکشور افسانهفقطاز چراشود...کشور ها...

 بچگی، هاگذرگاههیچکسمانند و درها نمیهاشکافو بیند؟را

آسمان در و اینرویزمین همه، اگر میها؟ را تاریخیها دیدند،

"داشتیمبدونجنگوخونریزی...

د جهانی جنگ از یعنیپس جنگ در پیروز کشور چهار وم،

را آلمان شکستخورده کشور فرانسه انگلیسو امریکا، شوروی،

بندی،شهربرلینبهدستمیانخودتقسیمکردند.دراینتقسیم

ویژگی به توجه با اما افتاد، موقعیتشوروی و خاصاینها های

وقسمتشهر،سهکشوردیگرموافقتنکردند.درنتیجهبرلینبهد

تقسیمشد؛بخششرقیتحتنفوذشورویوبخشغربیبهصورت

شد.حدودیکسالبعدمشترکزیرنظرسهکشوردیگرادارهمی

 سال در متحد۷۴۹۹یعنی فرانسه انگلیسو امریکا، کشور سه ،

شدهوجمهوریفدرالآلمانراشکلدادند.پسازمدتی،شوروی

یکدولت حاکمیتخود محدوده ودر آورد کمونیستیرویکار

آمدن کار روی با کرد. ایجاد را آلمان دموکراتیک جمهوری

نگرانکمونیست اجتماعیمردم وضعیتاقتصادیو شد.ها کننده

مهاجرت تعداد افزایش موجب مردم آلماننارضایتی از کنندگان

و اساتید کارشناسان، آنان اکثر که شد غربی آلمان به شرقی

ودند.باخروجاینافرادوضعیتاقتصادیآلمانشرقیروشنفکرانب

ترشد،درنتیجهدولتباهدفپیشگیریازفلجشدناقتصاد،وخیم

هایارتباطیمیانبرلینغربیوشرقیرامسدودکرد.تمامراه

نیروهاینظامی۷۴۹۷درساعاتابتداییروزسیزدهمآگوست ،

برلین میان مرز آلمانشرقی، دستور احاطهبه را غربی و شرقی

که ساختدیوار شدند. ساختدیوار به مشغول کارگران و کرده

متربودتاپایانسالطول۱کیلومتروبهارتفاع۷22طولآن



تانک و نظامی نیروهای مدت این تمام در مرزکشید. در ها

قدری به اینواقعه آمدکند. کسینتواندرفتو بودندتا مستقر

ن مدتسریعو به افراد بسیاریاز که سالاز۱۹اگهانیرخداد

هاافرادزیادیتالشکردندتاشانجداافتادند.دراینسالخانواده

ایموفقشدند،عدهزیادیپایایندیوارازدیوارعبورکنند.عده

بودند انتخابکرده را کردن صبر که عدهایدیگر و دادند جان

فروپاشیآنراببینند.آنقدردوامنیاوردندتا

آلمانشرقی"عکس روزهایابتداییساخت"سرباز مربوطبه

ازخانوادهخود دیواربرلیناست.اوبهکودکیکهحیناینماجرا

بود،کمککردتاازسیمخاردارعبورکردهوواردخاکجداافتاده

دوستیاوسببشدتادولتاورابهآلمانشرقیشود.همینانسان

عنوانفردیخائناعدامکند.

نوشته یادداشتخود دفترچه در اعدام، از قبل سرباز بود:این

دانمبهخاطرکمک.اکنونمیاستیبزرگگاهیانسانبودنگناه"

،فرداقبلشدهاستگناهکهبازیچهجنگوخشونتبهکودکیبی

می دستخداوند به مرا آفتاب طلوع میاز انساسپارند. نیتدانم

".استیبزرگمیردولیبدانیدگاهیانسانیتگناههرگزنمی

 گاهیانسانیتگناه اوست، نبود.استیبزرگحقبا فرشته او .

می انسانیمعمولیکهقدرتعشقرا پایانانسانبود. در دانست.

باخودتمی همینرا گویی:فیلمآسمانبرفرازبرلیننیزاحتماالً

،واینراخوب"ترازفرشتهبودنت.سختانسانبودنسختاس"

برنمی کاری فرشتگان از گاهی که ناامیدمیدانی داری حق آید.

بازبایدرویپاهای شوی،حقداریاشکبریزیچونانسانیاما

خودتبایستی،دستبهکارشویواوضاعراساماندهی.

اینعکس،اینفیلموبسیاریاتفاقاتدیگردستبهدستهم

،دیواربرلین۷۴۹۴دادندتابرلیندوبارهجانبگیرد.درنهمنوامبر

بهدستمردمفروریخت.بهگمانمهمهمردمبرلینآنروزباهومر

"ماعازمشدیم..."صداشدهبودندزمانیکهگفت:هم

کهبیشازهرچیزدیگریاستیزیچآری...بایدعازمشد.این

 ■بهآننیازداریم.
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 بهناز بدرزاده ؛«راز»داستان کوتاه 

 پورمهدی حسین ؛«انتظار» کداستان

 مهتاب جابی ؛«بختک»داستان کوتاه 

 پور؛ بابک ابراهیم«خالصی» کداستان

 چی؛ امین سقط«زخمه رود»داستان کوتاه 

 ؛ دیانا عباسپور«هاکفش»داستان کوتاه 

 ؛ مرجان صادقی«منلو پارک»داستان کوتاه 

 علی پاینده ؛«افسانه یا واقعیت؟»تان کوتاه داس

 ؛ مولود سلیمانی«همایون برگرد»داستان کوتاه 

 ؛ سیده سمیه سیدیان«خال پیس»داستان کوتاه 

 طلیعه کاظمی ؛«آشنایی زدایی»داستان کوتاه 

 ؛ سیده سمیه سیدیان«خال پیس»داستان کوتاه 

 ؛ مریم موفقی«های جادوییکفش»داستان کوتاه 

 مهناز پارسا ؛«دیدار در روز آفتابی»کوتاه  داستان

 ؛ محمود خلیلی«هیاهوی بسیار برای هیچ»داستان کوتاه 

 پور؛ مرادحسین عباس«عنکبوت نفرین شده»داستان کوتاه 

؛گیتا بختیاری«صدای که دیگر نخواهی شنید»داستان کوتاه 
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 «راز» کوتاه داستان 
«بدرزادهبهناز»نویسنده



یصدا.کردیمسفیداستادبارادیوارهاسومطبقهنیاز

.پنجرهکناررفت.شنیدراگچیاسیمانگونیشدنپرت

...پاییندویدهاپلهاز.پایینبودندشدهجمعکارگرها

بودشدهپاشیدهخون.بودآسفالترویالماسصورت

مثلرفب.بودشدهلهسرشمغز.هادرختوهانیماشبه

.بودشدهقرمزبهشتِدریخ

آنکهفهمیدتازه.بودخونیشدهلهگوشتمشتیک

،بابا:گفتیمالماسسریباال.بودپدرششدهلهگوشت

.شدینمخارجدهانشازصداییاما.بابا

.بودشدهراهراهاشکازگچیشصورت

نمابرایالماس.کردندجدایشبزور

بهدکتر.کردیمکارهشتمطبقهکاری

تمام.آوردهآبقلبش:بودگفتهگلبیبی

.کردسقوطوبودگلبیبیپیشفکرش

پولبیوهویتبیاجسادشهرداریکهقسمتیدرجنازه

.کردبرازراجایشازین.شددفن،کندیمدفنرا

***

از.ایرانآمدیمادهیپ.بودبغلشزیراشبقچهالماس

رزمهممجاهدپدرش.کردیمرکاایرانسالگی۷2

معلولشکمرشبهترکشاصابت.بودمسعوداحمدشاه

بارادستشهرات،برگشتنیازکهبعدسالدو.بودکرده

چالاشگونهخندهموقعکهگلبیبیاشدخترخاله

...گذاشتندحناافتادیم

.هراتگشتبرمیماهسه.کردیمکارایراندوسال

.کردیمصحبتموبایلبابلندایصدبازمینصاحب

دومطبقهازالماس.افتادجیبشازچکدستهبرگکی

صداینداشت،فایدهاماپاییندویدسرعتبه.دید

برگ.بودرفتهزمینصاحب.بودبلندخیلیجوشکاری

اشدگمهوگذاشتبغلشجیبدر.برداشتراچکدست

:جیبشرویزد.بسترا

.هستمهندسبرای-

.سرشتویکوبیددستیدوایرانیکارگریک

میلیاردسه.هستخوشبختیتسنداینبدبخت-

.چکه

.خوانمیمنمازمن.نمودهلطفمنبهمهندساما-

…استحرامپولنیا



کههستاینحرامهست؟چیحراموحاللبیچاره،-

.باشهگرسنهتوومنشکم

راایرانیکارگرکهرفت.خوردتلوتلوالماس.دادهلش

نگهبانکهگرفتیمباالداشتدعوا.خوردکتک.بزند

.کردجدایشان

باراولینبرایمردداد،زمینصاحببهکهراچک

دستالماسبابعد.کردنگاهشدقتبه.دیدراالماس

کفگذاشتتومانیهزارپنجاهپولچکچهارتاوداد

.دستش

هست؟چیکارتاینجا-

.برمیمراگچوسیمانیاهیگون-

هرچهحقوقت.باشینماکاربایدحاالاز-

.برابردوبوده

بهارافغانستان،برگشتپردستباوقتی

فقطالماس.کردسالممحجوبشلبخندباگلبییب.بود

.خوردندکهشام.کرداحوالپرسیپدرشومادربا

حیاطببردکردجمعراهاظرفصدابیگلبیبی

الماس.کردپهنرارختخواب.شاناتاقرفتبعد.شویدب

قرمزگلدارروسریوقرمزپیراهنکی.بوسیدراپیشانیش

.بودآوردهسوغاتیبرایش

رانیافتهمعناهنوزنیازِگلبییبتهران،برگشتوقتی

باکهعکسش.نبودهراتتولدشموقع.داشتشکمدر

جیبگذاشتوبوسیدرسیددستشبهوالیتیهمیک

دستمزد.بودندبیمارهردوالماسمادروپدر.بغلش

ازبتواندکهبرسدسنیبهنیازبودمنتظر.نبودزیادالماس

.شودجدامادرش

***

خشکنیمهدرختبهپدرشکهتابیرویداشتنیاز

یهالباسگلبییب.کردیمبازیتاببودبستهحیاط

.بسترابقچه.کردیمبازهدوباربود،کردهتارانیاز

.هستبستهجانمبه.نبررابچهاینوبیا-

زیرشودیمکاراستادخودشبرایدیگرسالپنج-

.جمعخاطرت.هستخودمبابعد.ردیگیمرامابغلِ

.هستبهتراینجاازخوراکشوخوردولباس

پشتاز.دشیبوس.کردینمنگاهرانیازچشمگلبیبی

...شدمحومحوتاماندخیرهقدراین

 گفتهگلبیبیبهدکتر
بود قلبش .آوردهبآ:

 بیبیپیشفکرشتمام
 .کردسقوطوبودگل
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.آوردتهرانبهخودباکاربرایهمرانیازباالخره

راکاریسفیدوگچکارینیازبوددادهاجازهصاحبکارش

رویراسرشنیازالماسسقوطازقبلروز.بگیردیاد

بودزمینیسیبونانشام.بودگذاشتهپدردست پدر.

.بردخوابشهککردیمتعریفخاطرهبرایش

***

.بودکردهاجارهتهرانحاشیهدرکوچکخانهیکنیاز

باهمهموالیتیشانهیهمسا.بودندمادرشواو

.بودشدهماهرزنابزارگچکاریکدیگرنیاز.اشخانواده

راسختوظریفکارهایاستادکارش.بودسالهپانزده

اززدیمابزاررادیوارهاداشتنیاز.سپردیماوبههم

وریشتهوطالدندانبامردیپایینآمدکهنردبان

آمد؟بدشمردازچرانفهمید.زدلبخنداوبهگندهشکم

…دیگراتاقیکرفتنیازاما.بودجورییکمردنگاه

پنجاهیکشدتنهاکهنیازبا.بودوانترانندهمرد

.گذاشتدستشکفهزارتومانی

داده؟دسمهنهست؟چیبرایاین-

.بدهمانعامبهتداشتمخوش.دادمخودمنه،-

.ندارمپولبهازین.دارمپولمن-

کارماکشورآمدیکهداریمالطفبهنیازاما-

دیشا؟هاکنی؟چکاریخواستیمافغانستانتو.یکنیم

؟یشدیمجمهوررییس

.پولمهستحالل.رمیگیممزدکنمیمکار-

.شدگالویزاوبامرد.بودخلوتتساعآنساختمان

.کردیمپیدامردانههیکلداشتنیازتازه

غرورشوکلیه.بوداشکغرقصورتشنیازبعدکمی

تومانهزارپنجاهغروربامرد.بودشکستههمدر

■ ...نیازسررویکردپرترا


 

 



 

 «انتظار» کداستان  
هازتربتحیدری«پورمهدیحسین»نویسنده


پیداکرد،یادخاطراتگشتیمدنبالشهاسالدرهمانحالکالهیراکه.همینکهوارداتاقشد،لباسشراعوضکرد

پسرناراحت.جمعشد.پدرشآنکالهرابهاودادوبهسفررفتودیگربرنگشتشیهاچشماشکدر.افتاداشگذشتهتلخ

■ رشرادید.سرشراباالبردوبهآینهنگاهکرد،پد
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 «ماموریت من» داستان کوتاه 
«بهنازرضایی»نویسنده



همونی دقیقاً انداختم. خودم به نگاهی یه آینه توی

.صورت,قد,هیکل,رنگچشموابروخواستمیمشدمکه

ایو چشمهایقهوه پسریقدبلندبا پوستگندمی. و

ماًدمشموهایخرمایی.اگهمیذاشتمموهامبلندبشهحت

اینبراینقششدیمحلقهحلقه هنرمندانهایکهباید .

 وکردمیمایفا زدم چرخی تا باشه. جالب میتونست

خواستمپشتسرمروبراندازکنمآینهناپدیدشدونورا

بایهسریکاغذمعلقدرهواوارداتاقشد.اوناروهدایت

اامضاکنم.کردتارویمیزقراربگیرنویهقلمبهمدادت

ا هیبتکنیاز همچنان کردم. تعجب بودم نشده محو ه

آدمیزادگیچندلحظهپیشتویآینهباهامبود.نگاهیبه

تقریباً بودن. خوشفرم و کشیده انداختم. پام و دست

نشستم نژادم. کدوم متعلقبه میتونستمحدسبزنمکه

قرارمونبهابرگهرویصندلیوشروعبهخوندن اکردم.

و شکل با نباید لزوماً اما بود, همینطوری همیشه نورا

.ماهامعموالًتاقبلازمیشدیمشمایلآیندهجلوشظاهر

بیشتر نورا مثل نداشتیم. خاصی شکل توجیهی جلسه

تازهدیرسیمشبیهموجبودیموباد.وقتیزماناعزامفرا

کهشدیمشکلمونمشخص رو قرارداد راهیمیبستیم.

میشدیم قرار راه راهنمای پل وسط باید ومیگرفتیم.

باسرعتزیادیبهپایینسقوطشدیموقتیپلشکافته

میکردیم بهمون سقوطخیلیحسخوبی این .دادیم.

 بیهوش خوشی از ترهر.میشدیمبطوریکه پایین چی

کوچیکوکوچیکترودرنهایتبهاندازهنقطهمیرفتیم

ههوشمیومدیمتامدتکوتاهیگذشته.وقتیبمیشدیم

ازکجاومیکردیمیادمونمیموندامابهتدریجفراموش

 بر که بار هر اینخاطر به میگشتیمبرایچیاومدیم.

 قرارثبتمیدیدیمپیشنورا و قول با اقداماتمون چقدر

شدهمتفاوتبوده.همیشهقبلازرفتنبایدهمهچیزبه

شدیمدقتثبت چندتا هر بشه. سنجیده پیشرفتمون

برنامه در تغییراتی زمانی شرایط اقتضای به بود ممکن

بشه. اینتغییراتمطلعاماداده از حینماموریتهرگز

.کسالتبارترینتجربمموقعیبودکهبهنبتونمیشدینم

جو با بادهایشدیداینسیاره یکیاز شدم اعزامشدم.

هشت نبتونآبیرنگخستهکنندش. سالیدور صدهزار

اینماموریتصبوریگفتیمبعدشمپلوتونگشتم.نورا



الزمه. آیندم نقشهای واسه که میده وسعت رو تو

معلومبودنوراعجلهداره.اماروبادقتمیخوندم.هابرگه

ونوآموزاشزیادشدهبود.ازنظرمنکارهایمبتدتعداد

کاریتویعالمسختتره.اماازهرهایمبتدکردنبااین

.حتیمنمکهدادیمنوراخیلیباحوصلهبهشونآموزش

 بر که بار هر بود زیاد سقوطم آمارگشتمیمتجربه

 باورم بود. آور سرسام انقدرشدینماشتباهاتم من روح

از تونستم شد, زیاد تجربم که تدریج به بشه. سردرگم

بارهابهمکسالتنبتونیوپلوتونیخودمروخ الصکنم.

خیلی نقشهائی در اما زمین برم که شد داده ماموریت

متفاوتومتنوع،ازماهیوخرگوشوکبوتروزنگرفته

تااختاپوسوتمساحومگسومرد.نورافرقیبینانسان

ماموریت بهم که بار هر و نبود قایل موجودات سایر و

 دادیمزمینی هم مرد اگه جانورازشدمیمحتی بعد

اونچندفقط.کردیمشناسینقشآیندمروبرامتشریح

ازبکاربردنواژهجونورخودداری باریکهزنشدمنورا

کرد.گفتموجود.وتشریحکردکهوجوداینموجودبه

وجودده.گفتخیلیبایدقدرخودمبدونم.یاوسعتمیدن

 دعوت زندگکزن ایننده از قبل آخر تجربه دو نسانه.

شدنمتحولروحیعمیقیدرمنایجادکرد.یکیزمانی

زنده زنده و شدم بدل آفریقایی یکتمساح به که بود

اینکهجلویچشمامعشقمروتاخوردنجونوراعادتمبود.

دستدادم. نشد.هراز اشکریختمزنده همکه چقدر

منطقمونبهخاطرسدسازیهایغیراوصولیآدمیزادها

 منقرضگرفتار قیمت به که بود شده بدی خشکسالی

چنین تمساحیم عمر طول در شد. تموم نسلمون شدن

خیلی قضیه اینبار اما بودم. نکرده تجربه رو خشکسالی

 زنده که جونوری نه بود آبی نه بود. مردهیجدی ا

ازاقداماتخشونتبار بخورمش.وقتیبرگشتمپیشنورا

پیشنورا بودم. شرمسار خاطراتم،تمساحیم مرور موقع

ازدستدادنعشقمکهحتیتوعالماقدامات وحشیانم،

برای که افسردگیحادشدم ارواحمپیداشنکردمدچار

بیروناومدنازاینوضعیتنورابهمپیشنهاددادبهیک

بهموجود و برم جنوباروپا در هوا منطقهخوشآبو

بنابراین مگسشدم.درکمترآزاردهندهایتبدیلبشم.

 شدم. اعزام فرانسه به موجوداتهامگسنهایت خیلی
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 استثنا به جونورا اکثر هستند. ماهاانسانمفیدی با

پرها اون با دارن. وینامرئیسازگاری باریک پاهای و

 براق, بعضییپروازهاچشمهای داشتم. انگیزی خاطره

هاوقت خیلی اما دوستام اینهاوقتبا تا تنهایی. کههم

و براق چشمای به چشمم وقتی شدم. عاشق دوباره

ازاونبه مهربونشافتادقلبمگسیمداشتوایمیساد.

نیباتریز.وزوزاشمیکردیمبعددیگههمیشهباهمپرواز

موسیقیبودکهقبلازتجربهآدمیزادشدنمشنیدهبودم.

بااینکارمونتوجه عاشقوزوزکردنبودیم.معموالً کالً

جلب رو جونورا بقیه یا خوشمونمیومدمیکردیمآدما .

سربهسرشونبزاریمواوناروبهحرکتدربیاریمهرچند

 بعضی و نبود بیخطر هم بازیهمیشه توهاوقتاین

 بودیممیخوردیمسری فرز خیلی که اونجایی از اما

میتونستیمقصردربریم.امامگهماچقدرمغزداشتیمکه

عهرودرککنیمودستازوزوزکردنبیموقععمقفاج

هنوز رسید. فرا کذایی روز اون باالخره برداریم. نابجا و

پاییزنرسیدهبودامانمیدونمچراهواروبهسردیرفته

بود.برایگریزازسرماباعشقمتوییهکافهفروداومدیم.

واسههاکافه حتی دارن طرفدار خیلی فرانسه توی

صدایوزوزشدیم.باموسیقیمالیمیکهپخشاهمگس

.تعدادیجووندورکردینمماخیلیتوجهکسیروجلب

داشتن بودنو عینکینشسته مرد یه کنار میزا یکیاز

یهابحث روشنفکرانه و آرومکردنیمادبی آروم و

.رفتیمدورشونوزوزکنیم.دنیکشیمگیالساشونوسر

همدادنیمخیلیبوهمبودن،همنزدیکشومینهآخه

.قبلازمگسشدنمنورابهمگفتهزدنیمحرفایبوداری

 جایی اینفرستمتیمبود توی عطرش صادرات که

اولازاینحرفشخیلیناراحت منطقهعالمنظیرنداره.

هامگسشدم.آخهمیدونستمکهعطروبویخوشواسه

اماوقتیمگسفرانسویشدم دیدمخیلیجذابنیست.

همشرایطواسمناراحتکنندهنخواهدبود.ازقضاآدماش

 بو کهدادنیمخیلی اونجایی تا زمستونا بخصوص .

 رو رفتن حموم قید وضعیتزدنیممیتونستن .

درصدکرهزمین۴2شونهممثلیبهداشتیهاسیسرو

 دامن شدنشون بودار وضعیت به که بود .زدیمجوری

بود.فقطچندتامنطقهمحدودرویاینجاهامگسبهشت

حتی و نظر این از شرایطشون که هست زمین کره

افکارشوندرموردبووحرفایبودارخیلیمتفاوتتراز

جاهایدیگهزمینه.نمونشونهیججایدیگهعالمندیدم.

عشقمخوش منو خیلیداشتبه تویفرانسه خالصه

اونروزیکهرفتیمکافه،گذشتیم وتا دوراونجوونا

ناگهانیهگارسونامامردعینکیوزوزکنیموگرمبشیم،

کهنفهمیدمسروکلشازکجاپیداشدجلویچشمامبا

به چشماشچسبید عشقم. سر تو زد کشمحکم پشه

دیواروپرهاینامرئیشتویهواپرپرزدن.پاهایباریکش

ودنمدورانمگسبیهایخوشهرکدومچندتیکهشد.و

شد. تموم زدن هم به چشم یه توی سادگی همین به

اوج پرهام با فوراً موندننداشتم. زنده دلیلیواسه دیگه

چشمای توی رفتم تر تمام چه هر سرعت با گرفتم

 وپامخواستمیمگارسونه. دست توی رو قدرتم تمام

متمرکزکنموچشمایآبیشازحدقهدربیارم.امااونبا

 که گیردستمالی منو راحت خیلی کشید چشمش به

نورا پیش باز ترتیب این به و کرد مچالم و انداخت

برگشتم.اینبار،همافسردهبودمهمخشمگین.بعدازاون

پشه منوجاییبفرستهکههیچکسبا بهمقولداد نورا

از زمین توی که جایی فرستادم نزنه. سرم توی کش

کویرودریاهمهمیدم.خیلینظراخاصبود.اینوبعدهاف

وجودیکهچندینبارمبرای با داشتهمجنگلودشت.

اسم اما شدم اعزام اونجا به مختلف ماموریتهای انجام

همه از معجونیبود خالصه نمیاد. یادم سرزمینشاصالً

چیز.اینبارزنشدم.تجربهدردناکموجودشدنم.کاش

م،اونمتویاینامابهقولنوراموجودشدشدمیمجونور

سرزمینویژه.دورهخیلیخاصیبهاونجااعزامشدهبودم.

خونهخارج خیلیاز وقتیممیومدنبیرونشدنینمزنا .

 هم صورتشون شامل که رو وجودشون شدیمباید

میپوشوندن.اونموقعخیلیتوسریخوردمخیلیبیشتر

نبود. کش پشه با چند هر بودنم، مگس دوران از

درسبخونمامامردایخونهکهشاملپدروواستمخیم

برادرامبودنبهماجازهندادن.بعدازاینکهکتابودفترام

روتویسرمکوبوندنبهمادرمعترضشدنکهدرتربیتم

به دهنم از تر حرفایگنده باعثشده و کوتاهیکرده

زبونبیارمورویایسیکلگرفتنروتویسرمبپرورونم.

اینتصمیمگرفتنتاکارازکارنگذشتهشوهرمبدن.بنابر

 رویا این وجود دهنم،یهایپردازبا از تر هنوزگنده

اماشوهرمدادن.فقطدهسالمبود.کردمیمعروسکبازی

 رو چیزایی اصالًدمیفهمیمیه هم رو چیزایی یه ،

کهییهاعروسک.صورتقشنگیداشتم.مثلدمیفهمینم

نشوندادنمهربونیشونازسفرهایتجاریبرادرامبرای

اگهمیدونستمچه ظریفومعصومبودم. واسممیاوردن.

سرنوشتغمباریدرانتظارمهازهموناولنوراروراضی
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تامردبشم.مادرمهممثلمنزودشوهرکردهکردمیم

 وجودیکه با نداشت۲۰بود. بیشتر زمینی شدینمسال

دوتادیخندیمیوقتشمرد.دورچشمشرویهاچروک

 طرف دو بزرگ اشلبههالل صورتشدیمظاهر و

 نشون الغرتر دادیمنحیفشو پدرم مادرم۱2. از سالی

.همیشههمدیرسیمبوداماقبراقترازاونبنظرتربزرگ

.تخصصاصلیشدستوردادنبهمنزدیمموهاشروحنا

ردربازارچهازهمونومادربود.امابرادرامتویحجرهپد

.شدنیمبچگیباحسابکتابآشناوبعدمعازمتجارت

یتودنیایاوناخیلیازدنیایمنومادرموسیعتربود.

.رقابتعروساگذشتیمخونهشوهرهمخیلیبهمسخت

باهاموزخمزبونایمادرشوهرکهنمیتونستمبچهزنده

ناگهانیکیازآخرینبهدنیابیارمازتجربهغازشدنمکه

بدتریهانسل داد قورتم درسته آفریقایی سوسمارهای

بود.شوهرممردبدینبود.بهترهبگمزیادیخونسردبود.

نقنقایدوتازندیگشروهمبامتانتهرچهتمامتر

وهمیشهازحرفگوشکنبودنمنجلویدادیمگوش

 تعریف خواهراش و مادر و باکردیماونا جو. موهای

اون و بودن نزدیک بهم زیادی که چشمایی و گندمی

زبونکوچیکشروهمدیخندیمدهنگشادشکهوقتی

 اضافه جمعمون دوستکردیمبه بار شخصیتحماقت

داشتنیبرامپیداکردهبود،اماباوجودهمهایناتویاون

گاهیاوقاتازشوهرمنفرتپیدا بودم. خونهخیلیتنها

واقعاونمنوازتنهاهمدمزمینیممادرجدادر.دمکریم

بود. خواهراشیحتکرده و میدونستمادر وجودیکه با

تالفیهاوقتبعضی قاشقداغ با میسوزوندم رو غذا که

ولبخندحماقتبارشگفتینمهیچیبهشونکردنیم

 تکرار برام کردیمرو امیزندگ. اتاق یه به ۷۱محدود

پزتویمطبخوظرفشستنکنارحوضمتریوپختو

 بعداز باالخره بود. خودمهاسالیخزده رفتنبا کلنجار

روخودمرقمبزنم.اگهفراموشیامیزندگارادهکردمپایان

زمینیبهمدستندادهبودومیدونستمباخالصشدنم،

 بر تویهمون،گردمیمپیشنورا رو خودم پدرم خونه

رویهاقاشقبرایآخرینباربهجایچاهآبمینداختم.

دستوپامنگاهکردم.وقتیتویسطلکنارچاهبهچهره

بیرنگمخیرهشدم،داغرویصورتمرونتونستمتحمل

اونتجربهتلخباعثشددفعه کنموبرگشتمپیشنورا.

دیگههرجونوریبشماماموجودیمثلزننشم.بنابراین

یبشمتاحقدورانزنبودنمروقوخواستمیممردشدم.

بگیرم.برگشتمبههمونمنطقهتوهموندورههایلیخاز

اومدننورا قبلاز انداختهبودم. ایکهخودمروتوچاه

آخه میشم. زاده روشنفکر یکخانواده در بود بهمگفته

اونبا اما بودم بخاطرتجربهقبلیخیلیازشگلهکرده

تمامبهحرفامگوشدادویادآورصبروحوصلهومتانت

وخودمروتوچاهنمینداختمبودمیمشدکهاگهصبورتر

یهامیخودکش.گویابعدازشدیمسرنوشتمجوردیگهای

کردمیمزلزلهخیلیسختتویشهریکهدرشزندگی

میادوهمهساکنینشدردمجانبهجانآفرینتسلیم

میرنپیشنیمیکننودستهجمع نورا قرارگفتیمورا.

و بمونم زنده شهر اون بازمانده تنها عنوان به من بوده

از که ثروتی با البته خودم، اینبار و نو از رو آیندم

پیدایهاخرابه مهربونم احمق همسر و پدری خونه

برمهندخواستمیمروقبالًکههاوعدهبسازم.اینکنمیم

زمیناومدهبودمچندینباریکهبه۷۲بهمدادهبود.از

مرتبهبهاینمنطقهکویریدریاییجنگلیاومدم.امااون

 تجربشحداقلواسه هند رفتم روحمپشت۱باریکه

بود کافی ازیهااضتیر. غیر به هند در سکونتم دوران

شونبود.همونهامردهاستشمامدودحاصلازسوزوندن

مردکهکالبدشروزودیهبارمبایددرآغازجوانیکناریه

 زنده زنده بود کرده ترک من از تجربه.سوختمیمتر

.میبگذرخیلیبدیبود.

این که امکاناتی از که بود این اینبارم برنامه خالصه

خانوادهروشنفکردراینسرزمینیکههمدریاوکویرداره

همجنگلودشتحداکثراستفادهروببرموتالشکنم

نمنطقهروراجعبهخیلیچیزاروشنکنم.ذهنافراداو

خواستمیم توییهایسختجبران رو بودنم زن دوران

بهم هم بشم روشنفکر هم بود قرار بکنم. سرزمین این

پستدولتیاعطابشه.آخهفهمیدهبودممشکلمردمون

بهآموزشاصولیهمفاهیمداره. نیاز اونمنطقهذهنیهو

پست کلمه نورا از خوشحالیوقتی از شنیدم رو دولتی

 مرگ ذوق کهشدمیمداشتم پدرم نوجوانی هنگام به .

اونممردادبدوستوروشنفکریبودمنوبرایتحصیل

البمگستجربهقعلومبههمونجاییفرستادکهزمانیدر

بودم. یهازنکرده با مقایسه قابل یهازنفرانسوی

باکبودن. بی خیلی نبودن. راحتتویسرزمینخودم

 حتیابایینداشتنتویشدنیمکوچهوخیابونظاهر .

ازتوصیفخیلیازهاکافه یهاتفاوتکنارمردهابشینن.

 رقمهگذرمیمدیگشون هیچ زندگیشون بگم باید فقط .

شبیهدورهایکهخودمزنشدهبودمنبود.دوستداشتم

سرزمی و دلتنگمادر اما بشم. موندگار عاشقو ناونجا
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مطالعه به وافری عالقه برگشتم. بنابراین بودم. پدری

قولمادرازبسکتابخوندهبودمدیگهبهکردنداشتم.

شبیه بلندبیشتر اونقد با و بود تنمنمونده گوشتبه

سرزمین شیوه همون به بودم. شده همزن تنور چوب

میومدم. دنیا کور ایکاش گرفتم. زن ندید مادری

مادرانقدربامنمتفاوته.ازذکرتجربهنمیدونستمسلیقه

ایندوره خودمگذرمیمغیرعشقیبسیارغمبار شدیداً .

متعالیمشغول افکار جهتاشاعه تالشدر و کار به رو

مترقی افکار شدم. وزرا از یکی مشاور مدتی بعد کردم.

 عمل مرحله به اگه که بود ذهنم توی دیرسیمزیادی

روهمعوضهازنطقهبخصوصسرنوشتآدمایاونمن

کردیم فکر اونمکردمیم. کنم کار که وزیر مخ روی

رئیسدولتهم کنه، رئیسدولتکار رویمخ میتونه

از خیلی توی موقع اون که عالیشون مقام مخ روی

شاهکارکنه.قراربودمنگفتنیمکشورهایزمینیبهش

اینمنطقهاعزامییهاکردهمشاورکهجزءاولینتحصیل

فرنگ،باشم.هرچندتویگفتنیمبهجاییکهاونابهش

من اما موندگاربشم. بودمتا فرنگبهاینفراستافتاده

ماموریت حین در وجود این با بودم داده قول نورا به

زمینی،گذشتهقبلازبهزمیناومدنازذهنمپاکشده

 بهم عجیب حس یه اما هدفیگفتیمبود. برای من

تصمیم و شدم مشاور باالخره اومدم. اینجا به متعالی

 در رو نظریاتم یککلمهقگرفتم در البیککتابکه

 خالصه قضاشدیمحیاتیبرایاینمنطقه از بیارم. در

آشنا زمین بخشاز این ساکنین برای خیلی کلمه این

نبود.ذهنشونتصورروشنیازچارچوبونظمنداشتکه

اینتجربهمشاوردرقالبقانون بشهسامانیبهاونداد.

شدنمازتجربهزنشدنمتویاینمنطقهوحتیمگس

 آخرهرجایهادفعهفرانسویشدنمهمدردناکتربود.

نورافرستادهبودمباتوسریپیششبرگشتهبودم.القصه

انقدرمقاماتتامیناتچیکتابپرمحتوامروتویسرم

آوردموبرگشتمپیشنورا.دیگهتاکوبوندنکهخونباال

.یهچندوقتیطولکشیدرفتمینمزیرباررفتنهامدت

زمینیازتویسرروحمبهدررفت.یهاضربهتاجایاون

یهمدتازعمقروحمبادوموجخیلیشدیدباالمیاوردم

چند ماموریتداد بهم وضعیتنورا این بهبود برای که

برمزمین دروقتیباز و البتهشرقوجنوبشرقآسیا

البسونامیهیباالوپایینبرمتاشایدازسرگیجهودلق

اون، از بعد شم. خالص روحی جدیدمتیمامورپیچه

 نورا شد. خیلیگفتیمشروع تجربیاتت و اطالعات تو

 جایمناسبازشوناستفاده بایددر و .ینکخوبشده

د تا کرد روحیمکار کلیرویمغز بهامیراضوباره کنه

 در البته قزمینبرگردم. زبانگفتیمالبیکهنرمند.

گذار تاثیر میتونه زمینبسیار جونوریدر رویهر هنر

البته که موسیقی با رو افکارم بایستی اینبار و باشه

کنم. منتقل بودنم مگس دوران وزوز با بود متفاوت

وپلوتونبهموسیقیآخموسیقی.اززمانیکهتوینبتون

طبیعت موسیقی بودم شده بدل سیر و سریع بادهای

 نورا اما بود. همراه باهام کهگفتیمهمیشه موسیقی

مقداریمتفاوت.بایدسازیادیاینجابایدازشبهرهبگیر

زمینیهمیهاتیمحدودبگیری،رویصداتکارکنی،از

زمیناومدنم قبلاز ندی. هراسیبهدلتراه تویاصالً

کالس برام موسیقیدان روح تا چند با نورا ارواح عالم

باربدوچندتای فشردهگذاشت.مثلروحموتزارت،باخ،

لحظهاعزامبهمنگفتهبودکجابایداعزامبشم.اماتادیگه.

بایدبهمکانودورهایبرمکهحتماًزدمیمخودمحدس

سمفون ارکستر جزء باید حداقل میدونن، وینقدرم ی

حسابیبراندازشدمیم رو خودم تویآینه اینکه از بعد .

لبعدیمهنرمندانهخواهدبود،یکردمومطمئنشدمشما

و ای قهوه گیرای چشمای و خرمایی موهای اون با

رو زیادی موجودات میتونم شدم مطمئن بلند، پیشونی

بخصوصدربینجامعهنسوانتحتتاثیرقراربدمکهاین

رفتنبراین آماده باشه. مترقیمیتونستمفید افکار شر

بایکسریکاغذآمادهامضاواردشد.وقتیمحلنوراشدم.

فریادعظیمیاز ماموریتمروبهمنشوندادشوکهشدم.

اعماقروحمبلندشد.یامامکائنات...ماموریتایندفعم

دریایی کویری منطقه همون در اونم بود. شکنی تابو

 ترانههاممردمجنگلی. آهنگسازوخوانندهمردمیکهبا

قراربودآرزوی ۱۰روهدایتمیکنهامادرچهشرایطی.

رویرخاصینخونوادهمسیسالهیهخونوادهسنتیبشم.ا

ندمدرنظرداشتن.هیچوقتنفهمیدمچرامردمیآیبرا

درحالیکه دختر، تا دوستدارن پسر بیشتر منطقه این

انقدرهیچتفاوتی گنگشوننیست. سرنوشتمبهمو در

رفتنراضی به باالخره تا کرد کار روحیم رویمغز نورا

کردمیمشدم.تویدلروحیمآشوبیبهپابود.احساس

سرنوشتغمباریاونمدرحددقمرگشدندرانتظارم.

قرار زمین به سقوط برای راه راهنمای پل وسط وقتی

جوونازاونپاییندارنمیانچندتاروحدمیدیمگرفتم

.دلماورائیمزدنیمباال.کمیهمبهمپوزخنداسرارآمیز

آخهتویدنیایارواحوقتییهروحبهروح هریریخت.
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میزنه برق و رعد با همراه که آمیز اسرار پوزخند دیگه

خیلی ایمیشیکه تجربه یعنیداریوارد یعنیخطر.

واالیریگیمامقامروحیپیچیدسواگهموفقبشیارتق

بعنوانیه ممکنهتمامرتبههاتروهمازدستبدیو

روحمبتدیدوبارهازصفرشروعکنی.امادیگهکارازکار

سقوط آماده من و شد وسطپلشکافته و بود گذشته

زا جونورایبچه جزء مواقعیکه ایفاینقشتازم. برای

تاریکشدمیم مکان یه توی مدت یه .کردمیمسپری

بشم.خواستمیممدتاقامتمبستهبهنوعجونوریبودکه

برای گرفتمفرصتیبود وقتیتویاونمکانتاریکجا

باوجودیکهنورا تفکرعمیقنسبتبهنقشهنریآیندم.

با مدام دلمراضینبود. ته اما بود داده امید خیلیبهم

 کلنجار رورفتمیمخودم تصمیمم نهایت در گرفتم..

درستیکروزقبلازتولدباطنابیکههموننزدیکیابود

توی خیلی جدید خونواده کردم. آویز حلق و خودم

ذوقشونخورد.پدرمپیرمردمعتقدیبودکهبهیهچیزی

دلش سفید محاسن و موها اون با داشت. ایمان

منرسمخانوادگیشونروکهاوندرجوانیازخواستیم

ش بارش درسزیر باید کنم. اعاده بود کرده خالی ونه

کهخیلیخاصبود.اسمشیادمشدمیمخوندهیهجایی

نیست.فهمیدمچرانوراواژهتابوشکنیروبکاربرد.خواهر

سالمهمتحصیالتموردنظرخانوادگیرودرمحوطه۷۴

.وقتیپدرپیرزمینیمصورتکبودمدادیمایزنانهادامه

 خودم که بودمرو سرشآورده اینبالرو طنابینرم با

 هایهایگریهکرد. نیومدشروگفتیمدید، پسردنیا

چشمزدنومعتقدبودحتیاگهزندههمبهدنیامیومدم

انقدرچشمم زیادمتوجهزدنیمحتماً بیاد. تاچشامدر

قبلیهمکهزمینیهادفعهمنظورشنشدم،امافکرکنم

همیناومدهبودموان قدربالمالبهسرماومدهبودحتماً

 پدرزمینیم سیزدهمین که روحمگفتیمویروسی به

میفتاده.واسههیچکسبهاندازهسیزدهمینمادرزمینیم

تولدش سال پنجاهمین نزدیک بیچاره نسوخت. دلم

مثلاینکهقبلازمنمچندتاخواستهیم منومتولدکنه.

اماروحسرگردونتویاینخونواد بودن سرککشیده ه

تویشکممادر نشده ماه سه هنوز من، از سریعتر اونا

سرعت حتماً رسوندن. می نورا سمت به رو خودشون

ازمنبوده.بعدازاینکهخودمترعیسردرکشونازآینده

خونواده این بر و دور مدت یه کردم آویز حلق رو

رگشتمیم وجودم هم اونا انگار اما نمیدونم حس. و

خواهرمکردنیم خوندن. می دعا روحم شببرای هر .

کهپدرامیدوارینهایداشتتخصصشروتویهمونزم

خواهرمعتقدبودگرفتیمبودمنمادامهدهندشباشم .

بایدیه احتماالً بهدالیلمحکمروحمنسرگردونهو بنا

شایدمراست .گفتیمجاییباشمکهبهشمیگنبرزخ.

و با پیشنوراچون هنوز بودم شده روح کامالً جودیکه

برنگشتهبودم.گویاخانوادمقبلازدفنجنازمبایستییه

 که شستشو ویژه اعمال منطقهیهاینیزمسری این

انجام رو بودن معتقد بهش جنگلی دریایی کویری

بهدادنیم رو احواالتشون اومدنم مرده اونجاییکه از اما

فقطخودشونازشرجنازمخالصهمریختهبوده،فوری

.بنابراینعالوهبردعاهاییکهسپارندیممیکننوبهگور

 روحم واسه شب ازفرستادنیمهر تا بودن صدد در

 فکر که باالتری مقامات ازکردنیمیکسری بیشتر

نفهمیدم که خاص علوم همون متخصص باید خواهرم

جذا پسر چه که آخ کسبتکلیفکنن. بیاسمشچیه

شدمیم دار خودم اززدمینماگه قبل انتظار تویاتاق .

مقام سرانجام بودم. تویآینهدیده رو خودم اومدننورا

متوجهنشدمکالبدمچهربطی باالترحکمنبشقبرداد.

 داشته روحم اکبه انجام بوده.یه الزم براش مراسم ن

سرگردونیبرزخ از منو بودناینشستشویویژه معتقد

دراعماقروحمبانبشقبرموافقتنیبنابرااتمیده.نج

این بود. دلخور دستم از برگشتم وقتیپیشنورا کردم.

دومینباریبودکهباعثخالصشدنروحمقبلازموعد

 شدمیممقرر تر صبور گفتاگه بهم اینبودمیم. به و

میتونستمدورانطالییروکردمینمشکلروحمروآزاد

ک تجربه در موندم می زنده اگه بوده قرار گویا 2نم.

تنهاامیسالگ قضایروزگار از که بیاد وحشتناکی زلزله

یک در کوتاهی مدت و باشم من خانوادمون بازمانده

نوانخانهزندگیکنموخانوادهایروشنفکرمنوبهفرزند

فرنگ به منو کودکی همون از و کنن قبول خوندگی

خالق هاآهنگبفرستنتا ماندگاریبشمکهیهاترانهو

حتیدرسرزمینمادریمکههمونمنطقهکویریدریایی

لجنگ کنمو پیدا طرفدار اینامیمترقیهاامیپیه به رو

مرگخود مرتکب که اونجایی از اما بدم. اشاعه طریق

خواستهقبلازتولدشدهبودمتوسطشورایعالیارواح

بهمدتمحکومشدمبرایتقویتصبر وبردباریمجدداً

نبتونوهزار۹۰۰ السیرعازم سالبعنوانبادهایسریع

 ■ پلوتونبشم.
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 «؟افسانه یا واقعیت»داستان کوتاه  
«علیپاینده»نویسنده


ا از پهارزنیپنیگفتم: ییرمردهای، یمیقدیهاقصهکه

؟یراجعبهاجنهبلدندسراغندار

هستکهخودمیانواقعیرکجییگفت:قصهکهنه،ول

خواست اگر آدمکنمیمفیتتعریبرایبلدم. تن بر را مو .

میداشتینقراربودکهمنومجتبیماجراازا.کندیمخیس

پیابانقاآنیسمتخمیرفتیمرازیرشیازچهارراهمش ادهی.

بهسختیبود دایپهایکازرونپاساژیروبرویپارکیجایم.

بود یکرده به و مجتبیپم داشتیپیشنهاد حرکتیاده م

آنجامنبععمدهیابانقاآنیسمتخمیکردیم یهایفروش.

آنجاتامیرفتیممیهمداشتیومنمجتباستیبرقلوازم

یمحوطهیبرا من بخریهیپاساختمان مجتبیبرق یم.

مانکارساختمانماست.منمعموالًهرکسیپ

 نمیبیمرا به بلدییهاقصهازشراجع که

کوچهوبازاری.دلمردمعادپرسمیماست

 از یهاافسانهپر است. ییهاافسانهفولکلور

نو غفلت علت به ایکه ویسندگان دوره ن

 حال در نواندیفراموشبرهه ای. نیسندگان

بیدوره عقایما به شفرمیپهادههدیشتر

ساختارگراها و تیاهمیغربیگراها

یبدیزهایراچیمیقدیهاافسانهووکهنالگوهادهندیم

مفرطییامروزکهدورانفرمگرایهایغرب.برعکسِدانندیم

پشتسر داستاننواندگذاشتهرا سانیلمنامهنویسانوفی.

یغرب از شدت به نوشتهشانیمیقدیهااسطورهامروز در

نقدمتیبدی.آنوقتماباکشورکنندیمهاشاناستفاده

نیهمیگذشتهبهمیادهیچسبهاسطورهوافسانهنهمیوا

چهایغرب همه پیو فرم در را داستان آنیچیز زبان و ده

!!!مینیبیم

ایبگذر به دیم، یمیرانیایدفرمگراهاینچندخطاز

پالتاصلیگو استبرگردیندخروجاز بهتر مبهیداستان.

فیتعردم:خُب،یپرسی.ازمجتبیانمنومجتبیهمانجر

نداستانترا.ینمایکنبب

ندیگویتکهبهشمیسیرمرددعانویگفت:درمحلماپ

.یاحمدعل

شماکجاست؟یمحلهگفتم:

خرمآباد.یهایکینزدگفت:

نوَروآنوَررایکمایلیهستمکهخییهاآدممنازآن

امگشته هایلیخ. نخاکیکهوجببهوجباشناسمیمرا

قاًکجاست؟یدم:خرمآباددقی.پرساندگشتهرا



کسنندج.یگفت:نزد

کردوادامهداد:شهرکرد.یمکث

د؟!یدم:شماهاکردهستیپرس

یهم فکر یمجتبکردمیمشه با است. یلهجهترک

نزدیبیعج ترکزدیمکانشحرفیبا به اماماندینمیکه

یفمختلفیطواهاترکترکاست.کردمیممنبازهمفکر

اقصد در که ینقاطایارند مجتباندگستردهران چون بای.

یزهاترک گشتیماد فکر خودم همکردمیممنبا او که

فارس ترکاستان نه ترکجایترکاستاما یگریدیو

یهاترکگرانفرقدارد.یحرفزدنشبادینحوهکهاست

کهیبهشکلاستیفارسیهاواژهاستانفارسزبانشانپراز

کم خینیهمنشیبا دقت ازیلیو

حرف متوجه را البتهیشویمهاشان .

یفارسیهاواژه با انیبیمتفاوتیلهجهرا

صحبتمجتبکنندیم شهرهای. کردیاز

گفت:نهماینمرامتعجبکرد.مجتبینش

م.یم.مالُرهستیستیکردن

یمدتیتعجبمندوچندانشد.مجتب

ینکهآنحوالیاواشمحلهراجعبهشهرو

نوکجاهالریناستوکجاهافارسنشیشکردنشیکجاها

یعنیحدادوبعدرفتسراصلمطلبیمنتوضینبراینش

که:گفتیم.یاحمدعلیماجرا

دادهیمونوشتهیمسبوده.دعایدعانویناحمدعلیا_

نمواظبتکند.یاطیراازشراجنهوشهاآندستمردمتا

سریکشباحمدعلیباهاشبدبودند.هاجننیمبخاطره

اشیکترلوی.بکندیمییمهشبهوسچایمزرعهبوده.ن

رسدیمسمتقنات.بهقناتکهافتدیمداردوراهیرابرم

یرزنیپندیبیم لبقناتنشسته. جوهر ننهپرسدیمبنام

دیگویم؟!ننهجوهریکنیمنجاچهینوقتشبایجوهر،ا

که با ازخانهبیدعوامیهابچهمادرجان، ومرا رونیمشده

علاندکرده احمد ی. برانداز را جوهر وکندیممتعجبننه

یآمدهای،چطوراندفلجتی،ننهجوهر،توکهپاهاپرسدیم

نی.توبهاامآمدهیکجوری،حاالدیگویمنجا!ننهجوهریا

کار یکارها دست از حاال باش. ناراحتم.میهاچهبنداشته

راندارم.یکیحبهتویتوضیحوصلهحالو

مجتبیپر صحبت وسط یدم با گفتم: رابطههاجنو

آوردهبودنش.هاجنداشته.

 این مادورهنویسندگان ی
بهعقاید پیشهادههبیشتر

ساختارگراهای و گراها فرم
وکهندهندیمغربیاهمیت

 و قدیمیهاافسانهالگوها ی
 .دانندیمراچیزهایبدی



 

بهمن|چوکماهناهم ادبیات داستانی |شصت وششم شماره 11
 3114 ماه 

نیمجتب حاالقرار گفت: اولآخریدلخور یقصهستاز

فکردنمراازدستیمنحستعرینجوری.ایمراحدسبزن

.دهمیم

خ ببخشیلیگفتم: دیخوب؛ تعراشهیبق؛ کنیرا ف

م.ینیبب

احمدعلیمجتب کهننهجوهرندیبیمیوقتیادامهداد:

احمدیمزرعهکهباهمبروندخواهدیمناراحتاستازش

درستکنندوباهمدرددلکنند.ننهجوهرییوچایعل

احمدعلردیپذیمهم پریکتری. وبعدهمننهکندیمرا

کول را مکندیمجوهر راه تویو حرکتیافتند. که راه

نویکهننهجوهرکمکمداردسنگکندیمحسکردهیم

ازباالشودیمنتریسنگ خندهویسرشهممدامصدای.

یتمسخرآمیهاغیج شنودیمز چشمشبه ناگهان یطره.

زاناست.یکهازکنارگردنشآوافتدیمیاییطالیموها

دکهیمکثیمجتب دم سیایاکرد. و گرفت.یگاریستاد

س افتاد.یبعد راه من همراه دوباره و کرد روشن را  گار

یهم کام که گرفتیمنطور در داد: جنیمحلهادامه یما

فخر بنام ایاست فخری. دارد.یبلندییطالیموهاین

کهفهمدیمافتدیمییطالیتاچشمشبهموهایاحمدعل

وهردرآمدهبوده.ستکهبهشکلننهجینهمانفخریا

یهایمحلوگفتم:حاالهمیدموسطحرفمجتبیبازپر

 کجا از چندانندیمتو جنیکه حاالین و دارد وجود

شهمبلنداست؟!یموها

دیمجتب یبار خُب گفت: دلخور گر.یددانندیمگر

اهایمیقد دینچیچوندلشانپاکبوده را بودند.یزها ده

زهاراینچیگرایداندشدهبدحاالچونمردمدلسختو

.نندیبینم

گارشویدبهسینراگفتوساکتشد.چسبیایمجتب

 به کرد دلخوریسنگیهاکامشروع حاال گفتم: گرفتن. ن

شد.یمچینیفکنببیراتعراشادامهنشو.

لشرایکدستبیبایگفت:تصورکناحمدعلیمجتب

کولشیجوهرهمرووننهاشیکترگریگرفتهوبادستد

ناگاهننهجوهررا یلمحکممینوبابییپااندازدیماست.

لبهدستگاردیوبکشدیمعهمعقبیسرش.سریزندتو

فخرردیگیمیدفاع حالی. خودشیدر به درد از که

د.احمدیدش.حرامزادهرابزنیزند،بزنیادمیفردهیچیپیم

.خواهدیممکوازمردمککشدیمهمهواریعل

گارشرایگرفت.بعدسینیساکتشدوکامسنگیمجتب

عمویکهتقر ادمهداد: انداختو بهدور بود تمامشده یباً

کسانیکیمن کهیاز احمدعلیباالرسندیمبوده .یسر

فرغونرسندیمیکهوقتکندیمفیتعر ،تصورکنچندتا

برندیموکشندیمرونیشبوده.مردماورابیقلوهسنگرو

تای.احمدعلشودیمچارهفلجیتآنبیدوادرمانامادرنها

بیهم فلجبودهامایستسالیناواخرهمزندهبوده.حدوداً

دموگفتم:حاالازیخند.نوشتهیممردمدعایهمچنانبرا

 که معلوم شاهاجنکجا بودنش. دشمنیزده یزیچید

غافلگ شب نصف که یداشته مکنندیمرش زننش.یو

زدهبودنش.هاجننگفت:نهیخشمگیمجتب

فکرکن،داستانتویشخودتکمییمنگفتم:حاالخدا

آخرچطور دستیهمبیاحمدعلیپرازتناقضبود. لرا

رزنراکولگرفتهبوده!یوهمپیگرفتهبودهوهمکتر

خُببایخشمگیمجتب لرایکدستبینترادامهداد:

دگرفته دست با کتریبوده، پیگر روی، هم کولشیرزن

بوده.

فکریکم خاراندو ادامهیمکثکردوسرشرا و کرد

اولب نهنهاولپیلوکتریداد: برداشتهبوده... رزنرایرا

ب و شده خم بعد و بوده گرفته یکول و رااشیکترل

پ رویبرداشته. دودستخودشرا کولاحمدیرزنهمبا

راگرفتهیسروگردناحمدعلیعنیکمنگهداشته.محیعل

فته.یبودهکهن

ا خنده خدایباز گفتم: و شانسیشمجتبییکردم تو

ا نرفتهیشیبجویعیهایادبنانجمنیکهبهایآورده راز

تعریا داستان ایو برویفنکرده اگر آنجاها ای. از نیو

.کنندیمپوستترایغلفتیفکنیتعرهاقصه

هانیاگفت:یجتبم تیواقعاشهمهکهگفتمقصهنبود.

بود.

هم خهایکینزدنیگفتم: یچهارراه یهنریحوزهراتو

باست دارد. هم داستان انجمن یو برویا ایکروز و نیم

.کنندیمبرخوردینچجوریفکن،ببیراتعراتقصه

یمجتب زد: علیهابچهداد دعایاحمد هم هنوز

مویکروزبرویاتای.توباندارتباطااجنهدروبسندینویم

.یمتاباورکنینیراببهاآن

رشنشدم.قرارشدیگرپاگیدمدیراکهدیدادزدنمجتب

 بیکه دو هر شدیکوقتکه برویکار یم و نیایهابچهم

ایکهواقعاًمشتاقمکهبفهممآیکیم.منینیراببیاحمدعل

اندتیواقعهانیا ی، آیا دروغ؟ و قصه یکمشت یهابچها

عل یاحمد در اجنه با اندارتباطواقعاً ی، اشهمههانیاا

دغلکاریبکاریفر اهاستآنیو خودشانی؟ هم را قصه ن

اندساخته مردم دهان در ااندانداختهو از طریتا قین

چارهکالهبگذارند.درهریدعاهاشانرابفروشندوسرمردمب

 فال هم براحال تماشا. هم فهمیدیاستو و دنیدنشان

■ .کنمیمیقتلحظهشماریحق
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 «زخمه رود» داستان کوتاه 
«نویسان»یادبنشستعضو «چیسقطامین»نویسنده



شیطونوگازمیگیره!یهابچهـمواظبباش،بعضی

 گاز را ای بچه استدرامنگرفتههیچ بعید خیلی و

بک را هماینکار شایدهمیوسوبدیگرآدمیآینده نم.

هامیقدنیستکهبتواندمثل حرفبزندوهمههابچهبا

برای که آنطور را استبرایشانهاآنچیز تر فهم قابل

.هنوزازآنروزدیگویمتوضیحدهد.میدانمچرااینرا

 به من ازهابچهکه بعد روز همان ناراحتاست. پریدم

تاکلهکچلوصورتهابچهموآتشکهاززمینبرگشتی

 و خندیدند دیدند را شلواراشمسخرهسیاهش کردند.

قندوقتی .دهدیممخملپسرکبویصندلیمینیبوس

خیلیمواظباستکهدستشکهگذاردیممینزرویرا

 یوسوبیهادستاز استخاکینشود. یوسوبچاقتر

 زهازآبتاغازهارویبرآمدگیحاشیهنهرنشستهاست.

 اندآمدهبیرون کز تر طرف آن کمی بزرگهاندکردهو .

در را قند خوبینباشد. خبر اینشاید نیستو بینشان

دوستدارمتمامگردانمیممیهادنداندهانممیانتمام .

فضایدهانمطعمشرابگیردوبعدبازبانممزهرابجورم

 نهر در را یوسوبسنگی کیفکنم. سفیده.اندازدیمو

پردیمچرتش آب به نگاهی دوبارهکندیمو بعد ولی

شیهاچشم قنبربنددیمرا بوس مینی شدن رد غبار .

مگر ؟ازیکساعتپیشتاشودیمهنوزنخوابیدهاست.

.بادآخرتابستاناست.یوسوبکنمیماالن؟سرمرابلند

 .سفیدهاینبارزیرچشمینگاهیاندازدیمسنگدومرا

کندیم زمین روی را دوم قند پسرک بهارگذاردیم. .

.بعدکهدیدکاریبهدیترسیمامسالهمآمدهبود.ازمن

شد. نزدیکم لرز و ترس با دوباری یکی ندارم کارش

از قبل پیش سال پنج ولی نیست یادش که خودش

سوختنمزرعهکهچندماهیاینجابودند،همانروزهاکه

رفت راه داشت تازه یاد منگرفتیمن از ترسی هیچ ،

که هربار برگشتنخواستیمنداشت، چرا تویحیاطاز

 و گوسفندهاگاوها کند تماشا نشسترفتیمرا می و

من.صدایباالبانتویکاسهسرمبهدرویالنهنزدیک

وبرمیمرابهسمتقندرویزمینامپوزه.خوردیمدیوار

پسرکناراحتنشود.یوسوب.فقطبرایاینکهکشمیمبو

فهمدیم ایندیگویمو از من میشه. کور بسه، دیگه

.ازاینکهدردهسالگیباداندیم.یوسوبترسمیم



 بشوم هم کور کوفتی درد پا تیرترسمیماین لگنم .

نکندحتیترجیحکشدیم یوسوبمجبورم اگر دهمیم.

 سرد هوا بیاید که زمستان نروم. هم هوایشودیمراه .

سالگیاز ده مندر و تر. خیلیخیلیسرد بیرونالنه،

 .ترسمیمسرماهم

 چه از یترسیمتو چرا تو ؟یترسیمیوسوب؟

تیهاچشم تر برق است.شوندیمبی ریخته موهایت .

عرق زمین روی شدن راست و خم از بعد همیشه

.دیچسبیماتیشانیپبههااسبوموهایتمثلیکردیم

باح ست تو پیشانی میان فاصله بزرگ زمین یک اال

آوازهایت. با تو میان فاصله بزرگ زمین یک موهایت.

حاال است. کرده همشروع قپوز یوسوب. کچلبیآواز،

قصهناله باسارایشودیم.مگرکندیمعاشیقدمبهدمِ

شروعنکند.

همسرومعشوقهاست،مغانایلزیبایعروسسارای، 

خاندانشوایلوزنازروزیکآیدین.چوبانخانآیدینِ

یهادشتبهچرابرایرابزرگگلهوکندیمخداحافظی

بردیمدورتر مغانکهبهایلآمدهخانِآیدینغیابدر.

 ندیبیماستسارایرا خانسارایرا خواهدیم. یهمه.

کهشیهاآدمایلبهپایخانمیافتندولی هرکسیرا

اهدخویم پار لتو بعدکنندیممانعبردنسارایشود

 .برندیموبهزورباخودکنندیمسارایراسواراسب

دهانشودیمشروعقصه؟رودینمدودتبویچرا  .

.گمتکردهدهدیمعاشیقبویمطبمردچاقسفیدرا

ودیگرنشناختم.ایوای،ایشناختمینمبودم.بویتورا

 ای امان عوضوای، را بویت کردم. عادت فقط ... وای

راه از دوباره چوبان خان گفتم. دروغ خودم به کردم.

.گفتمدیگربویشردیگیم.دوبارهسراغسارایرارسدیم

باید همیشه لعنتی است. این بعد به این از نیست، آن

مراسمعروسیسارای احمقیدر کدام بخواند. سارایرا

آنخواندیم ایناست. این. ایننیست. بود، آن نیست،

 همه است! این هااحمقاست؟ همه سارایهااحمق،

.بویتوکو؟مویکنندیم.اولازسارایشروعخوانندیم

پیراهنگشاد این با مسخره، گشاد اینشلوار با کو؟ تو

 میهمانان به داماد، و عروس به اول ینشستهمسخره.

سارا که گویند می اتاق دورتادور که رفت. هالیسی
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باحالواحوالتیکینبود.اتافهیقسارایرابردند.کاش

.ازنگاهفهمدیمتویکنقابداشتی.خانچوبانخودش

حدسهاآدم نگاهپدرسارای. از زندینم. رویفهمدیم. .

 یکچیز همه، اندنوشتهصورت خاکتیهادست. روی

ازاینکهقنددوم.ستدیایم.پسرکعقبترکنندیمبازی

.کندیموتورانگاهگرددیمناراحتاست.برامنخوردهرا

 سارای پدر سراغ حاال چوبان سارایرودیمخان .

 ولی است فهمیده نگاهشپرسدیمکجاست؟ تو .

 .یکنینم

خورهعمو؟ـچرادیگهنمی

ـمیترسهکورشه!

ـسارایکجاست؟

ـبردنش!

شمیکنه؟فهمهقندکورـمگهمی

ـنه!

ـکجابردنش؟

!میدانینمـ

کندیمنگاهتواجوهاجپسرک پایینراسرتتو.

 داری.برمیزمینرویازچوبیتکه.یاندازیم

ـکجابردنش؟کیبردش؟

ـخانوآدمهاش.

 ساکت عاشیق که است لحظه همان .شودیماین

 روی را یهامیسدستش گذاردیمقپوز نشانیطنتا

ب شروع باالبان و کردن.کندیمخوابد. ناله پسرک به

رودیمتوخانهدرازواندازدیمپایینراسرش حتمن.

.بویاورقیهدادیمخوشحالیبوی.استخوشحالایبیش

 نفهمیدم. توراشافهیقرا آن پشت نبود معلوم که هم

شیطنتیداشتندآنروزکناررودخانهشیهاچشمسفید.

.یشدیموقایمیزدیمتدرختبرایشسوتکهازپش

نگهمداشتهبودیکه دستتورویگردنمنگرمبود.

ولی من ببیندم. و بیایم بیرون درخت پشت از نکند

راازآببیرونکشید.هالباسنگاهشرادیدم.برگشتو

بهتنچشمهخوردوصدایشهارختآبشارکفالودآب

 راههاسنگبین در بهپیچید. رسیدن از قبل برگشت

زمینتکنارجادهآنگلسفیدرادیدی.آنگلسفیدبا

.خمشدیاشساقهبویبره.خمشدی.دستترفتروی

رابوسیدی.نفستبویبرهشیهاگلبرگونجواییکردی.

 گرفتهبود.

.آفتاباندبستهافساراسبسارایرابهزیناسبخان

ببهلبازآبباراندیشبپرپایینآمدهاست.رودخانهل

سفید.آخرینقطرهیهاکفسرخبایهاموجاستوپراز

زدیریماسبیهاالیسارایروییهااشک یهااشکو

 زند.اسبرویزمین.قپوزدادمی

 شودیمبویایبیشنزدیکتر چوبییهاخط. با که

.هزاراندگذشتهایهزاربارازرویهمرویزمینکشیده

 .اندکردهنهرکوچکخشکهمدیگرراقطع

 اسبتندتر نفسشدودیمخانچوبانرویاسباز .

 است. شده پتکاشنهیسگم تنش تمام به

شیهاچشمموهایجلویسرشرویپیشانیوکوبدیم

 .زنندیمشالق

 .دیآیمایبیشازدرپشتخانهبیرون

 ـداداشی

سرتهنوزپاییناست.

ـیوسوب

.شودیم.بویشخستهکنمیم.نگاهشیکنیمنگاهش

صافو موهایشرا حاالدیگرخیلیکمترشبیههماید.

برقمیزند.کنارتواشدهیتراشتمیزشانهکرده.صورت

 .گذاردیماتشانه.دستشرارویندینشیمرویزمین

.کاروانخانبهرویدهدیمصدایعاشیقبویچوب

سارا رسیده. پل آرام آرام را اسب افسار بهکشدیمی .

بهچهرهخانچوبانهاآب.بهسرخیکندیمپاییننگاه .

به آب. توی بزرگشان چادر به رود. امتداد بر گسترده

گلی نخ، و سوزن هزار رد با مادرش که سرخی لحاف

کوچکسپیدبهاریهاگلسفیدوبزرگرویشکشید.به

غروب روشن تنورهای به مغان. به برگشتیهازنگوله.

بهلرزشاشکدرهاگله بهرقصمشک. خانیهاچشم.

از پایشرا سارای سرخ. آب به لباسسپید. به چوبان.

وخودشرادرآبکفآلودرودرهارهاندیمرکابزین

.خواندیموترسدیم.عاشیقکندیم

آتش بعداز اینهمهشبیهآنروز چرادیاشدهچرا ؟

؟فردایآتشسوزیتوکناردیانشستههمانطوردقیقن

ته شبپیشاز ایکهموهایشرا کله با زمینترفتی.

تراشیدهبودی،درهمانلحظاتیکهمنبیرونالنهزوزه

چوبتکهیکبا زمیننشستهبودیوکنار.دمیکشیم

یکردیمسیاهرادستتکفسوختهکوچک ازایبیش.

آمدخودشزمینسمت .خودشسالموزردزمیناز.

گذاشتاتشانهرویدستوطورهمیننشستکنارت

 .طورهمینکردنگاهتوطورهمین

خوایبریمکنارآبگیر؟ـمی

ـنه،عروسیداداشمه.بایدبرمتو!
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 صدایشخنددیمایبیش بلند. بلند صدایپاشدیم. توی

باالبان.

 آد.باهاتمیداداشتمـ

اکنارآبگیر؟ـعروسیخودشی

.شایدهمواقعنداردبهسوالتوفکرشودیمایبیشساکت

 دستترابهسمتایبیشیشویم.بلندکندیم

.یریگیم

ریمعروسیت.بـ 

آن برد. سیلسارایرا باالبانمیگویند؛ و قپوز عاشیقو

 دخترکزیبایمومشکیرا.عروسیکهمانندنداشت.

 خم در نزدیک یشویمتو سرم به دستی .یکشیمو

میهاچشم بندمیمرا یکیاز باالمیهاگوش. حاالیدهیمرا .

خانچوبان به بروید میگویید؛ نجوا با تو و فریاد عاشیقبا

بگوییدکهدیگربهایلمغاننیاید.کهاگربیایدخونشبهناحق

 بر شد. خواهد یزیخیمریخته به ایبیش با اشیعروسو

 بهعروسیاورقیه..یرویم

بهزندیخیمکمکمبرغازها تویحیاطبروند.شانالنهتا

 بزرگه فقط را این و است آدم از پر حیاط کهداندیمولی

آورده میانه ایبیشاز پیش، ماه سه را بقیه و سفیده نیست.

 ازآمدنبهاینجاخوشحالبودند.مندرمیانهشانهمهاست.

 و ایننهرهاآنهیچنهریندیدم در روز هر اینکه حتمناز

توانندیم خیلی کنند رااندخوشحالشنا میانه بار یک من .

.بامینیبوسقنبریکساعتدرراهبودیم.دوسالازامدهید

 زمین گذشتیمسوختن دیگر راتوانستمینم. یوسوب حال

تحملکنم.مادرشبهخداقولدادهبودکهاگریوسوبخوب

اوبکشند.یکروزسیاهوسفیدراکشتند.حالیوسوبشدگ

خدادلشبسوزد.سیاهوخواستندیمخوبنشدهبودولیشاید

همیشهبهترینگاوراگاوهاسفیدازهمه مهربانتربود.چرا

اینکهکشندیم تا خشکخوردم. نان فقط من روز چند تا ؟

وارمینیبوسرابازکردوسامالنهیوسوبصبحخیلیزوددر

رفتیممیانهپیشآنمردچاقسفیدکه خالیقنبرشدیمو

قرمزتویحلقمبریزد.آنیهاقرصسوزنتویرانمفروکندو

آتش هواپیماهمازمیانهآمدهبود.همانکهزمینیوسوبرا

هواپیمایدشمندرمیانهیکمدرسهدخترانهباگفتندیمزد.

دهوبعدکهازآنجادورشدهفهمیدهتمامبچهاهایشراآتشز

الکیولکرده وآنیکبمباضافیرا یکبمباضافهدارد.

رویزمینخدا،رویزمینیوسوب.دقیقنوسطزمینیوسوب.

یوسوب که چیزهایی تمام با شد خاکستر و سوخت زمین

بفروشدبرایعروسی.خواهدیمکاشتهبودکهبهمنگفتهبود

هبود.زمینشدقیقنرویخطحصارهاییکهفقطبهمنگفت

مرزشبازمینایبیشوبقیهبودسوخت.نهیکخوردهبیشتر،

وسطشیکسوراخبزرگدرستشد. و کمتر نهیکخورده

وقتیکنارزمیندرحالسوختنرسیدیمیوسوبهیچکاری

نکرد.فقطایستادونگاهکرد.وقتیمنخیلیواقزدمدستش

یگردنمکهساکتشوم.منبرگشتموصورتشراگذاشترو

نقابشداشت نارنجی و قرمز نورهای بازی توی که دیدم را

 بقیهحالشرابفهمند.گذاشتینم.هماننقابیکهسوختیم

وهادسترابازکردم.میهاچشمبویقهوهایقهوهایآمد.

دهامرپاهایشراطناببستهبودند.چراهمیشهبهترینگاورا؟

کردهبودند.چرامننفهمیدماینهمهآدماینجاست.اشدوره

باالبانرسیدوشروعکرد.بویچوبواسپندوخونوخاک

 دردستداشتندیکهوهاآنبود. را راهاطنابکهطنابپاها

قهوهایقهوهاینعرهایکشیدورویزمینافتاد. کشیدند،

کم پشتم دیوار از لرزید. جا ریخت.همه سرم خاکروی ی

ایبیشدستدردستاورقیهازدربیرونآمدند.پسرکهمبا

 علفشو وقتیهاعلفبوی آمد. بیرون دستش توی مانده

رابهقهوهایقهوهایبدهد.ایستادموهاعلفنکردهبودهمه

 را همینکار همیشه کردم. تیز را دوستکردمیمگوشهایم .

.پشتسرعروسوداماد.دیآیمانبدمنداشتمبفهمندازکارش

 بود. دایی دنبال تویخواستمیمچشمم و کنم نگاهش

نهشیهاچشم ولی دیدمش. جمعیت بین بزنم. واق

آنشیهانیآست نه و دستشبود چاقو نه و بود زده باال را

رویش را چاقو که سیاه صدایکشیدهدیکشیمسنگدراز .

ستدایینبود.ازبینجمعیتولیچیزیدآمدیمشدنچاقو

یوسوبوبویعجیبیبیرونآمدند.چاقوراخیلیمحکمروی

.دیکشیمسنگ

ایقهوهایقهوهاینیوسوب،  یادت تمامدیآیماست. ؟

 که بارهایی تمام را؟ رویاشیشستیمنجواهایت و آواز با

کهپشتگوششییهاگل.تمامیدیکشیمپوستبراقشبرس

 ؟تمامشناهایتاندرآبگیررا؟یگذاشتیم

دیگرنقابیکولیداشتنقاب  نارنجیوسرخینورها.

دندیرقصیمصورتشروی گذاشترویرازانویشوشدخم.

یکلحظهبرگشتوتوی منمیهاچشمگردنگاو. نگاهکرد.

زدم زل یوسوبدزدیدم از را نگاهم رفتم. جلو به یکقدم

قهوهداشتوبودایستادهحرکتیهیچبیکهپسرکصورت

گرفتهمحکمرااورقیهدستشیبیا.کردیمنگاهراایقهوهای

رد.یکواقخیلیبلندکنجواییلبزیروبرگشتیوسوب.بود

زدمولیبهسمتمبرنگشت.چاقوراگذاشترویگردنقهوه

شد. جماعتبلند از صدایی برگرداندم. را سرم ای. قهوه ای

نارنهر.بویخونبودودود.بوییوسوبراگمکردم.کرفتم

 روی رفت و خورد سر کنارم از خون از کهییهاخطردی

یوسوبباچوبرویزمینکشیدهبود.تویهزارنهریکههزار

کهازرویشانییهاپلبارازرویهمگذشتهبودند.هزاررودبا

یکروسریسفیدمیانگذشتیم خونپرشد. هاالبیساز

 ■ .شدینمغوطهوربود.یکروسریسفیدکهسرخ
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 «بَختک» کوتاه داستان 
«مهتابمجابی»نویسنده


کهتکانشزنمیمرویانگشتشستِپام.زورکنمیمزوم

دهم.بیفایدهاست.بختکافتادهرویم.

بیستنفری است. زیاد صدا و همحرفسر ،زنندیمبا

 شاننمیبینمانگار. پشتگلویمخواهمیم. نفسم بزنم. داد

.پشتشبهامنهیس.زنچاقینشستهرویقفسهکندیمگیر

بلندحرفمی بلند دیوار. رویشبه اسممرامناست. زند.

.کندیمصدا

 زور خوابرفته. و تنممانده تازنمیمدستراستمزیر

 سُر چاق زن بیرون. اشخوردیمبکشمش کَـپَل عقب.

دامنشنفسبکشم.افتدیم کنار از مجبورم صورتم. روی

.کشمیمزوزهای

ساکت درشوندیمهمه مناستکه صدایزوزه تنها .

.چدیپیماتاق

کشمیمودستراستمرااززیرمکنمیمنیرویمراجمع

.اتاقخالیاست.گلویمخشککشمیمبیرون.نفسراحتی

م.سمتِمیزکنارتختچرخمیمشده.

برمی را آب رویلیوان نشسته سفیدی خرگوش دارم.

پاشمیم.لیوانِآبراجنبدیممیز.زلزدهبهمنودهانش

خرگوش طرفش. جهدیمبه گم دیوار جرز در .شودیمو

شروع دوباره شودیمصداها تماشا را باالخودم از .کنمیم.

ای جنازه تخت.امافتادهمثل زیرمدستروی جاراستم

مانده.لیوانیرویمیزنیست.

"علوی" سواری دوچرخه تختم همانکندیمکنار با .

پدرشجایزه از دبستان اول سال رنگیکه قرمز دوچرخه

همانجوریکهمنشکستماشدوچرخهجلویسبدگرفت.

چرخدیم.دورخودشخوردیمیکوَریآویزاناستوتاب

.وردآیموزنگِدوچرخهرابهصدادر

خودم.گوشهایمازاینهمه بایدبرگردمرویتخت.کنارِ

."علوی"صدازنگمیزند.مثلزنگِدوچرخه

 کوچه دومیمدر را تو روبروینمیبیم. ای ایستاده .

.موهایتراازتهزدهای.تانخانه

ایستادهایونگاهتبهپنجرهاتاقمناست.مثلروزی

کهرفتیسربازیودیگربرنگ توازدومیمشتی. بهطرفت.

 دور یشویممن تندتر دوردومیم. من از تندتر تو .

.بایدبرگردمرویتخت.امشدهخیلیازخودمدور.یشویم

دوراهی.رسمیم توسرِ نمیبینمرا راهدانمینم. کدام

.دستراستمتیرکشمیمبهتختم.بهسختینفسرسدیم

ن.دستراستمازشانهقطعشدهبهآکنمیم.نگاهکشدیم

.کشمیمجیغنیست.وسرجایش

 خفه چاق زنِ دامنِ در شودیمصدایم سرِامبرگشته.

چاقازرویمبلند .پشتبهمنایستادهوشودیمجایم.زنِ

خم و برمیگردد دامنشباالیکپلچاقشچینخورده.

شودیم خانم است!"دادرس"رویم. چهارم کالس معلم

 انگشتهامان الی خودکار که انگشتهایمگذاشتیمهمان .

نالهردیگیمدرد صداییازگلویمخارجکنمیم. .شودینم.

خمیرنان.هیشبدارد.شیهامشتچیزیدر"دادرس"خانم

 وَرز را دهدیمآن فرو راکندیم. نفسم راه دهانم. در

ردیگیم نفس بینی از سختی به کشمیم. درترسمیم.

همینحالتبمیرم.شایدمرگیکبختکابدیباشد.

سرفهکنم.تکسرفهخواهمیمخمیردرگلویمبادکرده.

بهبیرون را خمیر اینکابوستمامشود. ایکافیاستتا

 کنمیمتف باد بادکنکی مثل شودیم. و بزرگ تربزرگ.

شودیم رودیم. بعد و باال سقف "بوم"تا وکندیمصدا

.شودیم.راهنفسمبازدترکیم

مردهیهایماهدروجودم.دودیمبویبدیهمراهنفسم

 بدنم جهندیمروی پایین. افتند می بعد صدا"تاپ"باال.

کسیتورماهیکنندیم تعدادشانزیاداست. رااشیریگ.

دهندیمکهجانییهایماهخالیکردهرویتختم.منزیر

.کنمیموجانامشدهدفن

یهاانگشت الی از بیرون.مردهیهایماهپایم مانده

.رومیمدرتشکفرو.مثلوزنهایامشده.سنگینامخسته

پایینوپایین.درچاهیشودیمانگشتهایپایمازمندور

ودورتررومیمتر پاهایمدور جمعیتیدوردهانهشودیم. .

درمن.دچیپیمصحبتشاندرچاهیصدا.اندزدهچاهحلقه

 فرو ویرهیدا.رومیمتاریکی کوچک چاه دهانه روشنِ

آنسویتهِاینچاهبهدنیایدیگریدیشا.شودیمکوچکتر

وسطرسدیم از مادرم روشنبهطرفمخم. .شودیمدایره

 دراز چادر.کندیمدستشرا آویزانیلبهنمازشاز چاه

تاب و بویمربایبالنگخوردیمشده رویعطرددهیم. .

 سبکشومیمبالنگشناور باالشومیم. میآیم. خواهمیم.

گریهخواهمیمدستمرادرازکنموبهصورتمادرمبکشم.

کهبویهلوبالنگکنم. دهمیمبافشاردهدیمنفسمرا

بهچشمهایمادرم.اندرفته.همهشودیمبیرون.صداهاقطع

چشمهایمرادهمیمتکانوانگشتشستپایمرازنمیمزل

■ .کنمیمباز
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 «صدایی که دیگر نخواهی شنید» داستان 
«گیتابختیاری»نویسنده



تاجاییکهتوانداشتملحفهرادرگردنشفروکرد

فواره پرقدرتاما خون دستهایی از باتر بودند او های

اشلبهکردرمقشنگاهمیترسواضطراببهچشمانبی

شد باز اما آرامشبزند سر حرفیاز بهنگاهشتا را او

آرامشدعوتکرد.

کردچهاشمیزیبایپرآرامشششرمندهیهامردمک

زاپرازابرهایبارانهاسالرحمانهآسمانچشمانشرابی

ماشین صف که آمبوالنس جیغ صدای بود. هایکرده

می ترافیکرا در میمنتظر جلو به راشکافتو رفتاو

رفتهداشتیوام راروزهای عمرش ی

هرچه تا برگردد عقب به و بشمارد

 در بد یا خوب نیترکیتارخاطرات

 ذهنش رژهزوایای به نامنظمرا ازای

 چشمانش کهواداردجلوی دریغا اما ،

هایعشقهرمگرمایآخرینشعلهفقط

بی بیستو پیشوفایی سال یاد به بخاطرِکهاوردرا

«او»خودش همهنوز،هابهپایینپرتکردهبودازپلهرا

 از کشیدههاسالبعد درد گرمنگاه شب آن در اش

بیتابستانی از پلکانیمسرور بر یادوفاییشراافتاده به

.داشت

یادتباشهیهروزیمیرسهکهپشیمونونادماز...-

بینیوقتهمچینروزیرونمیمطمئنباشهیچ-

مطمئننباش- روچون همینجمله روزیمنم یه

.گفتم

ب اطمینان از پر برلبانشانگاه درریشخندی چنان

اصالً سال همه این از بعد که بود بسته نقش ذهنش

لحظه که دوید تخت سر پشت بود. نشده هایکمرنگ

 روی به در اما کند جبران تاپاشنهنبودنشرا چرخید

 برای را بگیرد..هابودناشتیاقش سخره بهبه .التماس

.پرستارکرد

تونیدداخلنمی،کنیدخودداریدالتماسمیبی -

.همینجابایدمنتظربمونید،بشید

صدایبازوبستهشدندرومحوشدنپرستارواون

یهایپله با بییهاسنگکه بودسرد مفروششده روح

دردریچه شده پنهان خاطرات روی بر شده قفل های

.شرابازکرداعماقمغزنیترژرف

کنداماهمهبهشگفتهبودندکهراهرااشتباهطیمی

تابقدری کند صبر نشد حاضر که داشت دوستش

عشقش» جدایی« برای را دادگاه شده تعیین ازمهلت

.دنوبعدخطبهعقدشانراجاریکنهمسرشنگهدارد

می انتقام آدماش از وحشتناک دنیا این گیرد،چقدر

همچی یه بادرست تا رفت و گذاشت که بود شبی ن

آغاز مشترکرا زندگی ظریفشیه و عروسکخوشگل

تیلهکند. آن مظلومشدر قهوهنگاه درخشانشایهای

شودکهملتمسانهخواستهبودکههرگزازنظرشدورنمی

او با خاطراتمهربانانه تا کند رفتار

همسربداخالقوشکاکشرابهدست

 قولفراموشیبسپارد مردانه چه او و

ذرات آخرین که زمانی تا بود داده

کندجاریمیشیهارگاکسیژنرادر

خارج لبانش از عشق جز کالمی

.نخواهدشد

؟خانمپرستارحالشچطوره-

.فقطدعا،دعاکنید-

یعنینمیشهبراشکاریکرد،منظورماینکهنمیشه-

اونخونریزیقطعبشه؟

اینسرطانخیلی- خودتوندیدیدکهبینه، رحمه...

شاهرگگردنشبقدرینازکشدهکهبهموییبنده،باهر

تکونیبیشترپارهمیشه،فقطدعاکنیدکهزجرنکشه

کندانستینم یاددعا برسد پایان به انتظار این که

ثانیه برای هابودن»ها » ورقشوددارترکش صدای ،

برق ناهنجار صدای مجله بآخوردن هایکتابرگسای

عمرشرادرفضایذهنشپرکرد

.امکانندارهاینیهدروغبزرگه-

ومدرکبهتوننشوندادماگهحرفمنمنسند-

.تونیدباخودشونصحبتکنیدکنیدمیروباورنمی

یک- فقط که گفت بهم اون ممکنه اینچطور بار...

نشون مدرکیکه مشتدروغهدیدیمسندو همشیه

بهشبگیدمیدو برید میکنه رو کار این کیداره که نم

بیخوددارهخودشروبهزحمتمیندازهمنباایندروغو

.گردمهابرنمیدغل



سالهمهنوز از بعد دردها نگاه
گرمکشیده شب آن در اش
افتادهبرپلکانیمسرورتانیتابس
 .بهیادداشتوفاییشراازبی
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باورکردنشسختبودوغیرقابلتصورآنهمحاالکه

شیرین انتظار روزشماریدر زندگیشان لحظات ترین

لگدهایمی با شکمشانداختکه به نگاه یه یهکردند،

 باید چرا حاال بود، شده کج زیبا چرادیفهمیمموجود ،

امانهخیلیهمدیرنبودهمشدیفهمیماینقدردیرباید

راماهبودکهیهزندگیمشترکپرازآرزوهایقشنگ۴

شروعکردهبود

 این با کهشدندیمیعنی بود ممکن چطور تا، چهار

 امکاننداشت، نه چیزیهانیاچهارمینشوهرشباشد،

اشبهمبافتهبودندکهخانوادهنبودندجزیکمشتدروغ

او تلخ"شیرینِ"تا با را مزهزندگیش دستترین از ها

عروسک نداشت امکان اصالً بدهد،

بچه از کوچکشبغیر و اوظریف ،ی

همداشتهباشد،تمامهایدیگریبچه

بهشبیسیاهروزهایشدرفکروخیال

 شدیمتبدیل شک به، خوره مثل

نمی و بود افتاده آنجانش گذاشت

پرازعشقهایپرمهرونگاهپرحرارتشوجودشرادست

ودلدادگیکند.

کوچکدر بزرگمردی فهمید که نبرد زمان خیلی

عشوه نگاه خیلیزماندستانو گردخترکیزرنگبوده،

فهمیددیگرروزهایزندگیشحتیتکراریبرای نبردتا

برایانتهایخاطراتشی انتظار رینهمنخواهدداشتو

روح به شد فرسایشی زندگیش کهداستان روانش و

کرد.همچونشمعیآبمیوجودشرا

نیترکوچککند،حساسبهدمیراحساسمیآانتظار

کفش حتی چیزها، یصدایبهای که راهاپلهپرستاری

تیزمیشیهاگوشهمگذاردپشتسرمیآرام اتکندرا

 ازخاطراتاوراکهفروریزدقلبشبرآواریازدلهرهرا

بکشد،«رهایی» بیرون زندگیش سیاه و تیره روزهای

می بد خیلی اتفاق یک افتادن برای دانست باقیزمانی

اتفاقیکه توانستبراینیفتادنشهیچکارینمینمانده،

بکند.

.میتونیدبریدداخل،البتهیکییکیباهمنه-

حالشون...-

بهترهکهزیاداذیتشوننکنید،رگبهموییبندهو-

هرآنممکنهبرایهمیشه...

ازهانگاه حرفی نگاهی هر و بود شده خیره او به

شدیمبهیکحرفختمهانگاهاماتههمهها،ناگفته



توبروپیشش-

اما...-

بزنهمی- حرف تو با که،خواد تو مثل درست

ییحرفاتروبهشبزنی،زمانمنتظراماواگرهایخوامی

.مانمیشه

پله ها سالهمان زندگیشدشمن سیاه آغوشی،های

گشود برایش بهشیهاقدمند،تلخ انگاری بود سنگین

ییشنیددربلندگوهارارفت،صدایتپشقلبشمسلخمی

 نازوکرشمهصدا با درِ،زدیمکههرچنددقیقهیکیرا

لوندیچرخشیلعنتی کرد،بررویلوالهایآهنینشبا

هایسفیدپردهآنمتریبا۱۰آلوداتاقووهمفضایسرد

 که بلندی شماره«هاینفس»و به

داشت خودش در پنهان را افتاده

.منجمدکردشیهارگخونشرادر

کنج به پرستار اشاره ترینبا

قسمتقدمبرداشت،پردهراکنارزد

 دوست اینچهرهنداشتاصالً ی

خوبیروزها اما کند زندگیش کتاب ثبت را آخرش

می دانست ندیدن»با » همههم داستان چهره یاین

شبانهیهاکابوس شد، خواهد کهاش تختی روی بر

بود گرم خونی قرمزی جوشش دستخوش سفیدیش

،بودیدهآرملولهیدرشماریچیدهپیفوظریفنحپیکری

شیهاپلک مژهیلهیتدو زیر رنگبراقشرا سیاه گانی

دلشنیامدبیدارشکندشایدبهتربودپنهانکردهبود ،

ازسنگفرشدرخواببهخوابمی رفت،آهستهپایشرا

دادپایانزندگیرامییزاردهندهآکهبویبرداشتسرد

کم و بریده صدای اما خوابرفتنشنباشد به شاهد تا

بهسمتشکشاندنفسشاورا

می- رو مرگ مزه مزهوقتی برات زندگی دارچشی

.میشه

.فکرکردمخوابیدی-

حروم- چشمام به رو خواب تو دیدن برای همیشه

.کردم

ازدوچشمسبزشسرازیرهمهوجودشبارششدتا

سفید چینشودیصورت آنکه در بسته نقش های

بودوفایینشانیازخاطراتسالهایعذاببی

فاکردم،خیلیبدکردم،منمقصرِاینبهتخیلیج-

مریضشدیواین،بخاطرمنمهمهعذابودردتهست

...،منمقصرتماماینیکنیمهمهدردروداریتحمل

مریضیمنربطیبهتونداره،مریضیمالآدمیزاده-

چهارتا،چطورشدندییعنیبااینم
شوهرش چهارمین که بود ممکن

چیزیهانیباشد،نهامکاننداشت،ا
 دروغ مشت یک جز کهنبودند

 .اشبهمبافتهبودندخانواده
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.بامنوتوداشتیبدیبازیزندگ-

توبلدنبو- بدینداشتفقطمنو دیمزندگیبازیِ

.درستبازیکنیم

تودرستبازیکردیامامن...-

.رواشتباهرفتمهاراهخیلیمنم-

نبوده- من مثل تو اولش،اشتباه انتخاب تو چون

.واونمانتخاباولتویبود

.شروعشمثلهمبوده-

.اماتوخوشبختبودی-

.خوشبختیمخیلیطولنکشید-

منازتگرفتم،مناون...-

 رنگشاز ندامتیبارانچشمانسبز و اندوه و غم از

رازهایآنقدرباریدیم منگفتهیکه هقیاناش هق

ترینسخت،شدیمیلازحروفتبدییبهالفباشیهااشک

میثانیه را عمرش آنهای بخاطرگذراند لحظاتهم

دوستداشتنیباکسیکهمطمئنبودتاابدعشقشذره

.واهدکردختکهذرهوجودشراتکه



.هادیگهگذشتهبراشغصهنخورگذشته-

هماشروزه- همیشه و مونده خاطراتش اما رفته

مونه،بهتبدکردم،بهعشقتپشتکردم،حرفاترو...می

تاچندساعتدیگهازمنهیچیجزیهخاطرهویه-

این نمونه باقی دیوار روی کرده جاخوش عکس قاب

ن تلخ خودت به رو خیلیلحظات تو و من زندگی کن،

جاهاششبیههمبوده.

از خون ظریف الیهجوی رامآپانسمانهایالبالی

سمت دستشبه بود کرده بررویگردنشباز راهشرا

تک را سرش رفت، شده قرمز باابانداژهای تا داد ن

خونبدنشیهادست رودیاز باشدکه تماسینداشته

کرد، رنگی گوشنحیفشرا بویخراشبوق و دستگاه

عشقش و او بین پرستارها هجوم کرد، منقلبش خون

ایبهاندازهسالهایرفتهانداختفاصله

.بریدبیرون،بریدبیرون-

کنم،بایدازشبپرسم،بایدازشبپرسمخواهشمی-

- برید نمیبیرونبرید–آقا مگه چه، در که بینید

.وضعیتیهستند

.دونم،بایدبدونمکنم،منبایدبخواهشمی-

لوله و دستگاه همه آن کهمیان وبلند کوتاه های

میهرکدام ممدحیات را نفسی پروانهشان دیدن ایکرد

حیرت به را آدمی هر چشمان تخت لبه بر نشسته

بهچهکاریآمدهاستوامی اینجا شایدبهداشتکهدر

پرستارهمیخونگرفتههای،دستدنبالشهدگلیبود

کند،توانستنمی آرام وعصبیرا آنرگازهمگسیخته

همهچیزقرمزبود،همهچیزبغیرازصورتسفیدشکه

آن رنگصورتشبا چقدر بود، شده همیشه از سفیدتر

هایپروانهبود.هایبهخوننشستهشبیهبالجوی

درشیهاچشم براقش دایره دو کرد، باز آرام را

حدقه نقطه باالترین خمار داشتاششدهی قرار

مجذوبییهاچشم آدمیرا فریبنده و همزیبا کههنوز

هایرنگپریدهبردکهکرد،گوششرانزدیکلبخودمی

را عشق شیرین طعم انار سرخی همچون روزگاری

نمود،صدایشزمزمهعشقودلداگینوازشگرصورتشمی

بودکهدرگوششبهنجوادرآمد

...همونروزی...که...از...حاللت...حاللتکردم-

بریدکنارآقا،مگهبهتوننگفتمکهنبایدزیادحرف-

.بزنه

بوددست زده یخ سردو خورد، تکانی انگاریهایش

دست از آدمی، میجان پیدا جریان لبهایکند،هایش

لمسکرد،آرامراشیهاگوشباریکوسردوبیرنگش

رانشنید،آخرینآهیکشیدکهکسیجزقلبشصدایش

با را سرنوشتش در شده ثبت آننفسهای آهکشیدن

تاسرازیر کرد نفسبدنش پوستهُرم بر آتشی هایش

.شودصورتش

.یچیددرگوششنجواکنانپعشقیزمزمه

.حاللتکردمهاپاییناونپله-

بهتبدکردماما...-

برمینمی- وقتی خونه...،گردیخواستم بهدر ام

---قلبشخالیازعش...کدوممادری،...روت

کتابیانبرپایدستگاهکهاعالنیکنواختبوقممتدو

خاطرهیشزندگ نگذاشت عشقزمزمهیابود از یوار

ازدستانش«جان»درذهنشبهثبتبرسد،یباورنکردن

کش پروانهیدپر با لبپنجره،ینرنگیتا بر کمانآماده

بایبرایپرواز داشته ،خالیجاییکیعنی.شندرفتن

.یدشنینخواهیگرکهدییصدایعنی

توجهیب«انتظار»صداهقهقکرد،یبشدینمیگرد

■ بود.یدهرسیانشبهپا«هایهثان»بهخواهش
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«آشنایی زدایی» کوتاه داستان 
«طلیعهکاظمی»نویسنده



پنجره،آفتابرویپاهایشرایلبهظهرپنجشنبهبود.

جایشتکانسوزاندیم از او اما حرکاتخوردینم. محو .

ظریفپاهایگربهایشدهبودکهدرکوچهسالنهسالنه

کهبادیدیمکتفشراهمیهااستخوان.حتیزدیمقدم

.رفتندیمهرقدمچطورباالوپایین

 جزئیات تک تک بود. شده تیز بییکوچهنگاهش

بزرگت برایشچندینمرتبه حرکت، نظر به .دیرسیمر

 روی برگیخشکشده هواییلبهتکه در که جدول،

هم را جوی داخل افتادن نای حتی ظهر روز آن راکد

هنوز آنسویجدول. تهسیگاریلگدمالشده، نداشت.

.شدیمذرهایدودازآنخارج

 میان از ذراتدود، که ردیشهیشحسکرد پنجره

شوندیم به آشناکنندیمدخولشیهاهیرو سیگار، ته .

انگارهنوزته امیداوبودسوختیمآنکهیماندهبود. ،

 تبدیل غبار به نگاهشدیمکه پیش، دقیقه پنج همین .

باحضوریآشناپارهشدهبود.پیادهایکهاشزدهچرت

لباسیآشنا، دنیایششد. وارد سویقابپنجره، آن از

برقآفتابرویموهایکفشیآشنا،سیگاریآشنا...حتی

.دیرسیمکوتاهشنیزآشنابهنظر

رهگذربهقدریآشنابودکهچشمانبیگانهآلودشرا

مردمکشدرست بود! کرده جاییکهامکانداشتباز تا

،گشادابدییممثلبچهگربهایگرسنهکهمادرشراباز

وکردیمحسشیهاقهیشقشدهبود.ضربانقلبشرادر

وارمنتظربودتاسنگینینگاهش،نگاهپیادهرابهدیوانه









به باال،بهپشتپنجره،جاییکهاوبودبکشاند.پیاده،

،باهرقدمگذشتیمقابرسیدهبود.اگرازمیانهیانهیم

.همینبودشدیماحتمالگرهخوردننگاهشبااوکمتر

یمتررادوبرابرکرد.چندمیلشیهاقهیشقکهسرعتنبض

 از تر رایانهیمآنسو رو پیاده درختینیمهسبز قاب،

زیرپوشاندیم لحظه، همان درست رسید. آن به پیاده .

درخت،باحرکتیسریعباالرانگاهکرد.امانهبهیهیسا

باالییدرخت.یشاخهپنجره،نهبهاو،بلکهبهکالغروی

تمامآشناییلباسوح رکاتشنگاهمعترضومتعجبش،

رادرآنیزدود.

لکه رهگذر، پیشانی روی سفید بهیهیهدای کالغ

پشتدرخت، دیوار به پنجره، سوی این که بود نگاهی

 جان آشنایی تجسم که جایی خشکسپردیمهمان ،

راباآستینهمانلباسیکهاشیشانیپماندهبود.رهگذر،

پاککرد. داشت، آرزو ایپیشتاروپودیاز لحظه باتا

حرکتیاعتراضآمیز،سیگارشراپرتابکرد،باپایشآن

رابهزمینفشردوازقابخارجشد.

 دیگری چیز او، نگاه اما، پنجره سوی .دیدیماین

 کل به آشفته روحی مانند سوییمنظرهآشنایی، آن

همه که رهگذر، بی ای منظره بود. یافته بسط پنجره

چیزشآشنابود.

ودکهازتهسیگارنیمهخاموشخارجدیذرهآخرین

شد،بهآسمانرفتوخورشیدرادرجاییکهبودبهمیخ

خورشید که است ساعت چهار و بیست حال، کشید.

■ ...سوزاندیمورویپاهایاورا،اینسویقاب،تابدیم





«خالصی» کوتاه داستان
«پوربابکابراهیم»نویسنده
 

بودامشانهیککیفکوچکروی .میرفتیمیابرایهمیشهمیکردیممانمشخصشود.یاآشتیفقراربودآنروزتکلی

.رسیدمبههمانجایهمیشگی.درکافهرابازکردموبهداخلرفتم.اوهمباشالصورتیوکردیماذیتماشینیسنگکه

کردم،یکشاخهگلرزازکیفمدرآوردموجلویشسیگاربهدسترویصندلینشستهبود.بعدازیکساعتاشکمراپاک

سنگینیکردمیمراشکستوبهگوشهایپرتکرد.منهمچنانکهنگاهشاششاخهگذاشتم.باعصبانیتگلراگرفت،

 ■ .کیفمراسبککردم.اسلحهرادرآوردم،ومغزمرویدیوارسفیدکافهپخششد
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«تابیدیدار در روز آف» کوتاه داستان 
«مهنازپارسا»نویسنده



مرددرماشیننشستهبودوماشینبهسرعتدرجاده

.تلفنهمراهمردیکلحظهزنگخورد.مردرفتیمپیش

رسید: مرد گوش به آشنا صدایی و برداشت را گوشی

کنکهخانهرابفروشد،خیلیضروریاشیراضمهندس.

وکنمیمدمراهست،شایدتوبتوانی.مردگفت:سعیخو

گفت: راننده بعد ربع یک بست. را موبایلش گوشی

 که روستایی مهندس. آقا همینیخواهیمرسیدیم.

رنگروستااشارهیجاستوبادستبهبیابانوتابلویآب

بود نشسته راننده پشت صندلی در که مرد کرد.

درداشیمشکسامسونت دستشما دستگرفت: در را

آقایران بهنکند، ماشینکرد مکثکوتاهیکه با و نده

نزدیکظهربود، همهدیتابیمداغدیخورشپایینرفت. .

مردعینکآفتابیبهخوردیمسبزبهچشم جامزارعی ..

..چشمشبهکورهرفتیمپیش چشمداشتوبهآرامی

سالپیشازآنراهگذشتهبود.درراه۱۰راهیافتادکه

ط دو گذاشت. قدم چشمخاکی به زیبایی مزارع رفش

سالپیشکهازاین۱۰.باغبانیسرگرمکاربود.خوردیم

:سالم.آقاگفتیمدیدیمهرکسیاوراگذشتیممسیر

معلم.البتهکهمعلمنبودبلکهدردورانسربازیطرحش

زمان آن بود. گذرانده روستا این در که بود معلمی

یهابچه سویش به دندیدویمروستا دیدن از باهاآن،

صفایباطنشانلذتیهالباس روستاییو .بردیمساده

خاکی مسیر از خاطراتیهمهگذشتیمهمچنانکه

اشیمیقد بار .گرفتیمجان اولین برای که روزی آن

هکآنزمانروستاهنوزآبنداشت.ظهر…نرگسرادید

یهآبنداردوبعدسطلکلشد،متوجهشدیمدرسهتعط

م سمت به و وقتکیبرداشت رفت. مینه رسکیبه دینه

آبپریکنزد از حالیکهسطلرا در بود. کردیمظهر

 پایییهمهمهناگهان صدای گوششرسید. به مبهمی

یمتوجه.بهزودیدیدویم،مشخصبودکهکسیآمدیم

و بود پیچیده چادرش در باد شد. جوان دختر یک

تشیهالباس بشدت باد در سرعتخوردیمکان به ،

دیدویم کسیفرار گوییاز رسید،کردیم، او به دختر .

.بریدهشدیمنفسشبریدهبود،صدایشبهسختیشنیده

نیازدیوونهدنبالمکرده!...مردبهدخترجوان بریدهگفت:

 رشته کرد. یایانگاه زلفقهوه روییایااز بر دختر

اشیشانیپ اثر بر بود. نظرافتاده به حال آشفته دویدن

.حالدخترککمیبهخودآمدهوخودراجمعدیرسیم

،حالتیازخجالتوشرمندگیدرچشمهایکردیموجور

 موج بدستشزدیمدختر و کرد پر را دختر سطل او .

بامنبیایدواز نیازمزاحمشماشده.. گرفت،لبخندزد:

معلم بازگشتآقا در نترسید.. همهیچچیز نرگسبا و

.بعدازآنکردیموآقامعلمدوسطلراحملآمدندیم

شتردردلیعشقنرگسبگذشتیمهکههرروزکبود

نرگسیبهخواستگاریوبعدازمدتگرفتیممردجان

وهمینیککردیمرفت.اماناهلل،پدرنرگس،کشاورزی

 به عصر روز آن داشت. را ریخانهدختر اهلل فت.امان

باز کیه؟وخودشدررا اماناهللپرسید: زد. کلوندررا

دناوگفت:چیشدهآقامعلم؟شیرینیبدستیکرد.باد

وانیدرایچایکمیآمدی!چرازحمتکشیدی؟بفرمابر

ایبخور همراهشبه معلم آقا یم. رفت. دریزیکوان لو

اریبیچایکوانانداختهبودند.امانهللبهزنشگفت:یا

 تازه گلویمانرا آنوقتبودینکزن، سینکم. یهزنبا

ظرفیچا و قند رس ی، راه از بادام ازیکشمشو بعد د.

ازنرگسیخواستگاریمسئلههآقامعلمکرفتنزنبود

اماناهللدستکرامطرح دوسگرمهیشکششیبهریرد.

گفت:یها شد. نمآقاشدرهم اکیدونیمعلم در نیه

یخوردهینیری؟نرگسشمیدیبهنمیدختربهغرروستا

حاالهمد فیپسرعموشه. نرگسکگر سرتبر از رونیرا

اماناهللضمنگفتناک تندتندیچاهاحرفنین. شرا

.آقامعلمبعدازآندیرسیمبهنظریدوعصبیشکهورت

وقت بی و وقت دیگر بار چند و نماند باز تالش از

اما با ناهللمطرحکردولیبدونپاسخماندتقاضایشرا

د شد. امید نا اصراریبالخره فاکنیگر یرد، یایاده

این به ماموریتم که شده چطور کرد: فکر مرد نداشت..

 در اینکمرد است؟ افتاده روستاییپیشیجادهروستا

روستاییرفتیم جوان به چشمش خیار جالیز کنار .

غریبهایآق جوانپرسید: ا؟مردلحظهایعینکخورد.

حاجیباباکجاست؟یخانهآفتابیشرابرداشتوپرسید:

اکبر منم معلم؟ آقا شمایید شناختم! ِا.. گفت: جوان

چقدر اکبر! خدایمن! گفت: مرد شما! شاگرد محمدی!

 شده همانیایابزرگ شما پرسید: اکبر نشناختمت! ،
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وضیححاجیرابخری؟مردتیخانههستیکهمیخوای

کنیمکهخانهشرابفروشد.اشیراضمیخواهیمداد:ما

من معلم، دیدمآقا را خوشحالمکهشما لبخندزد: اکبر

 حرفه فنی دیپلم یایافوق رایهایخوبگرفتم، شما

کجان؟هابچهیهیبق.مردپرسید:کنمینمهرگزفراموش

بیستسالهکهنیامدید.. معلم! آقا همهاکبرتوضیحداد:

بزرگشدند،زنگرفتندوبعضیهاشونرفتندشهر،بیژن

مهندسشد..تقییادتونهآقا؟سالپیشزیرماشینرفت،

االنتوبهشتهآقا.مردگفت:خدابیامرزدش،پسرخوبو

اکبرجان.گذردیمدرسخوانیبود.زمانچهزود

باموهایژولیدهوسریایادرهمانلحظهپسربچه

بهپاازراهرسیدوجوانبهپسر خاکیودمپاییووضع

 ببر را معلم آقا اصغر، آی. پسریخونهگفت: حاجی.

نگاهشکردوبااشارهچیزیبهجوانگفت.جوانخطاب

با وقتپسر آن چشم! بگو چیگفتم هر گفت: بچه به

مناشینیبپیراهنشیگوشه آقا، گفت: و پاککرد را

 را دوبرمیمشما خداحافظی. و همدستدادند با مرد

پیشکردند. روستا داغ آفتاب زیر مرد و بچه حاال

رفتندیم اینجا بزودیبهسمتراستپیچیدندو یرده.

ونورخورشیدبود.هاآنبلندسیبحایلیبینیهادرخت

گذشتند.پسرپرسید:شماهاهیساخنکوسردیکنارهاز

حاجیرابخری؟یخونههمانیکهمیخوای

درسته._

راباالانداخت:نمیفروشه.شیهاشانهپسر

۷۰۰ جلوتر دستیخونهقدم با پسر بود.. حاجی

بدون و برگشت بعد جاست. همین که کرد اشاره

آقامعلمچشمشبهخانهافتاد. خداحافظیبدودورشد.

محصورهادرختخانهسمتراستجادهساختهشدهوبا

تازهسفیدکردهبودند.کلونظاهراًنمایآنراشدهبود.

این زد. کوبید،چونجوابینشنیدزنگدررا درخانهرا

محلیدررایهالباسبارجوانیباصورتآفتابسوختهو

بازکردوپرسید:باکیکاردارید؟مردگفت:باحاجیکار

دارم.

دکهبفرماییدباال.درحیاطمردچشمشبهزنیافتا_

سوختهبود.آثاراشچهرهچادربهسرداشت،زناندکیاز

چشمشبرایهمیشهیگوشهوهاگونهسوختگیبرروی

 بود، خوشکرده شیهاچشمجا و بود یگوشهدرشت

چشمچپشبراثرسوختگیبهسمتپایینکشیدهشده

بود.زنگفت:سالم.مردجوابشراداد:سالم.خواهر!مرد

یکفکروحسبهاویایااندیشه درمغزشبیدارشد.

نگاهگفتیم انگار است. جاییدیده زمانیو اینزنرا :

زن مقابل از سکوت در وصفمرد این با بود. آشنا زن

 و مرغ چندهاخروسگذشت. چیدنبودند. دانه سرگرم

درختدرگوشهوکنارحیاطخاکیسربهفلککشیده

حوضتویحیاطپر بودند. آبزاللبودو برهابرگاز

کهحاجیآندندیرقصیمرویحوض کرد جواناشاره .

مرد بیاداخل. مرددرزد.صدایآرامیگفت: اتاقاست.

بر یکگلیم کوچکاست. اتاقی دید رفت. اتاق بداخل

 زمین بهاندانداختهروی پنجره کنار در یکصندلی و

 خوردیمچشم چند تصویر دیوارها روی دیده. عکس

شدیم نگاه که حالی در مرد رویکردیم. چشمشبر

یچهره که بود پیرمردی ماند، ثابت یهاشیرحاجی

عرقچینسبزبهسرداشتوتسبیحی سفیدیداشت.

دست کرد:گرداندیمدر اضافه بعد سالم. حاجیگفت: .

.آقابفرمابشین،

مردبررویفرشنشستوبهپشتیتکیهدادتوضیح

برایخریدخانه بالخرهامآمدهداد: مدتیسکوتشدو .

ُمرد پدرم آنموقعکه مناز شکست: حاجیسکوترا

 شدم. خانواده مسئولیت دار برادر۹عهده و خواهر

سامانترکوچک و سر شونرا همه داشتمکه خودم از

ما کار کسبو منایندادم. راهادستکشاورزیست.

زمینمکارکردمتازمینمآبادشودوباالزدمورویخاک

راازبینببری؟آره؟خطآهنهانیایهمهیخواهیمتو

شماقرارهازقسمتشرقیاینروستابگذرد.شماهمهجا

خراب دیگریهمداریدکهدیکنیمرا کار فقطهمین. ،

ما قصد نیست، اینطور کرد: نگاهش مرد بدید؟ انجام

بایدبه برایآبادانیست. قطار باشید. فکرآبادانیروستا

 باندیآیماینهکهمسافرهایزیادیبهاینجا اینروستا .

دیدنیوجذابهکهحتیتوجه آنقدر آبشارهاییکهدارد

خارجیراجلبکرده.قطارمسافرهاراجابهیهاستیتور

وبایدبهفکرمسافرهاباشیم.مازمینشماراکندیمجا

.پسرجوانواردشدوچایآورد.میخریمبهقیمتخوب

هم چای یکپیاله گذاشت. مرد مقابل چای یکپیاله

برایحاجیگذاشت..حاجیقندانرامقابلمردگذاشت.

پرسید:چندسالتهآقامعمار؟مردجوابداد:یهعمریاز

دیگه.امگرفتهخدا

زنوبچهداری؟اینحرفمردرادگرگونکرد._

دوستشتوانستمیم_ که زنی نشد.. اما باشم داشته

داشتمبامنازدواجنکرد.پدریداشتکهخیلیسختگیر
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ایندختریدلباختهبود.منآنزمانمعلمبودموسخت

روستاییپاکدلشدم..

یکنینمبرایهمینهکهدرک_ منهکهازیفهیوظ.

من ترگبزرملکوامالکخواهروبرادرنممراقبتکنم.

روی نفرنانخوردارم.۲۰امسفرهاینجمعهستمجوان.

ومیخوایکاریکنیکهمنیایاتوازگردراهرسیده

کرد. نگاه حاجی به مرد شوم؟ خجل دیگران مقابل در

بود، شده خالی که را چایش گذاشت:یروپیاله میز

حرفهایشمامتین..منبایدبهشمابگویمیهمهحاجی،

ما حاجیکه ارتباطاتهستی... آوری فن عصر در االن

قلنبهروبکارنبری؟یهاکلمهحرفشرابرید:ممکنهاین

بهصاحبکارتبگوکهمنمخالفموتحتهیچشرایطی

 را امالکم و اینآخرینجوابفروشمینمزمین همین. ،

 دعوتت شام به من و شبست االن ولی .کنمیممنه

ب درهوایخنکامشبدرروستایما مانویکشبرا

روستابگذران.مردبهامیداینکهحاجیتغییرعقیدهبدهد

دلش و نبود مرد دل در دل شام از بعد کرد. قبول

بهخواستیم و زد دریا دلبه بالخره نرگسبپرسد. از

حاجیگفت:یکسوالدارم.حاجیتسبیحشراگرداند:

بگو.

؟دیآیماماناهللرایادت_

بلهکهیادمه.خدابیامرزمردخوبیبود._

مگرفوتکرد؟_

؟آناشیشناسیمبله.دوستقدیممنبود.ازکجا_

وقتبدقتبهچهرهمردنگاهکردوبعدگفت:خدایمن!

 کرده تغییر چقدر معلم؟ آقا مهندسشدهیایاتویی !

!بهگمانمچهلسالداری.آره؟یایا

_ معلم آقا شناختیخودمم. خوب شما! روستای

حاجی.

نه._ داد: حاجیتوضیح عموششد؟ پسر نرگسزن

نرگس، با ازدواج قبل شد.درپسرعموش شهید جنگ

پدرشُمردند. و مادر گرفتهبود، نرگسفوقدیپلمشرا

و دخترشحمایتکنم از منقولگرفتکه پدرشاز

منمقبولکردم. قعآنموازمثلپدرازشمراقبتکنم.

.میدانینرگسیککندیممنزندگییخانهنرگسدر

نرگسهمکمی آتشگرفتو انبار که بود خانه در بار

بعدازآندیگرحاضرنشدباهادست وصورتشسوخت.

به معلم آقا شد. نشین خانه و کند ازدواج مردی هیچ

سرعتیادزنیافتادکهدرحیاطدیدهبود.همانزنیکه

صورتشسوخ خوبی به حال بود. نرگسدریچهرهته

نقش معلم چشمهایدرشتنرگس..گرفتیمقلبآقا .

بتولخانمزناماناهللواردشدویکسینیدیگرچای

آورد.آقامعلمچایبرداشتومدتیدراندیشهفرورفتو

؟یکنیمسکوتکرد.حاجیپرسید:بهچیفکر

از انگار و آمد خود ناگهانبه خوابیگرانبیدارمرد

تویحیاط مننرگسرا بههیچچیز... باشدگفت: شده

 جراحیپالستیکاشیسوختگدیدم، هرگز نیست. زیاد

چهدرسرداریمرد؟ناگهاندانمینمکرده؟حاجیگفت:

باشدلیوانچای گرفته مثلکسیکهتصمیمشرا مرد

را نرگس من گذاشت: زمین بود خورده که را اش

اشچهرهحاجی،دلمدرگرودلشه.حاجیحالاهمخویم

؟خیریایامجردماندهدانستمینمبازشدهولبخندزد:

ببینیجوان.نرگسهمبعدازفوتپسرعمویشمنزوی

از یکی به جواببعله که منخیلیسعیکردم و شده

.نیمساعتبعدزنحاجیکندینمخواهانشبدهد،قبول

گفت و آمد اتاق به هارختخواب: ایوان در ،امانداختهرا

شبمردتاصبحخوابنرگسرادید.تشریفبیاورید.آن

روزبعدبودکهحاجیبعدازصرفصبحانهبهمردگفت:

خبرایخوبیبرایتدارم.دیشببازنمحرفزدم.همسرم

 نرگسقبول اما نداره راضیکندینمحرفی گفت: مرد .

حاجی من! بیاید.کردننرگسبا میگویم باشد. گفت:

نرگسکنار و اتاق اینطرف بود نشسته مرد بعد ساعتی

قلب منعاشق کرد: شروع معلم آقا بود. نشسته پنجره

عشقچیه؟صورتتمهمنیست.یفهمیم.امشدهپاکتو

بایکجراحیپالستیکسادهازاولهمخوشگلترمی

گلدا چادر توی بود، ساکت ابتدا نرگس نگاهششی! ر

معلقماندهوماندیمچونپرستویی داندینمکهدرهوا

نگاهشرنگتردیدداشت.بالخرهوقتی چگونهبالبزند..

بهپایتهاساللبخندزد،آقامعلمگفت:نه،نگوخانم!من

.چشمهاینرگسازاشکترشد.ساعتیبعدامکردهصبر

 در خبر که بایهمهبود حاجی پیچید. گفت:روستا با

شیرین دهنتونو شیرینیتعارفکرد: و معلم. آقا مبارکه

حاجی برداشتند. شیرینی بابا حاجی و معلم آقا کنید.

پیعاقد امروز ساعتیبعدنرگسفرستمیماضافهکرد: ..

درهمانوقتتلفن گفت. باچادرسفیدکنارمردبلهرا

خورد. زنگ جوان مرد چهییصداهمراه آنجا پرسید:

شد چی عروسیه؟! مگه صداست؟ و سر چقدر خبره؟

رابفروشد؟!اشخانهکردیکهاشیراضبالخرهمهندس،

یادش از ماموریتشپاک که یادشآمد به ناگهان مرد

■ رفتهاست.ماندکهچهبگوید.
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 «شدهعنکبوت نفرین» داستان کوتاه
«پورمرادحسینعباس»نویسنده



تویشدتندنورازایباریکهشدبازکهتابوتیگوشه

هامچشم نرسیدذهنمبهچیزی. .بودمخوابانگار.

انگاربرخاستنبرای.شدیممانعچیزیشومبلندخواستم

داشتمنیازبیشترینیرویبه توانستیماشهمههانیا.

ازکهییهاوقتکههاهمانازباشدشوخیجوریک

.کردمیمخودمباچیز،همهازوشدمیمخستهزندگی

بودمرفتهبودمنشدهبزرگهنوزوقتیهم،وقتیک

برایقبلازهاآدمنبودرسمجاآن.آمادهگوریکداخل

چههربعد.کننددرستگورخودشان

نشدبیایمبیرونکردمسعی انگاریعنی.

بودندداشتهنگهمراییهادست میخانگار.

نشددمکرسعیچههر.زمینبهبودمشده

شدیمبیشترلحظههرترسم.بیایمبیرون

بودمندرابتدادرکههماندکینیرویو

بودشدهزایل دیگر.کشیدمزدنپاودستازدستبعد.

بیایمبیروننکردمسعی هجوممنبهلحظههرسرما.

اینوکافوروکهنگیبویکمیوخاکبویوآوردیم

چیزها داشتاصیخیمزهتازهخاکبوی. ازداشتم.

.بردمیملذتبودکردهرخنهپوستمزیرکهسرمایی

کردمشروعدوباره.ترسیدمدوبارهبعد.شدمیمآرامداشتم

وبودمندرسرما.شدمآرامدوبارهبعد.زدنپاودستبه

.شدیمتاریکداشتهوابیرون.شدیمبیشترلحظههر

بزنمفریادتوانستمیم.آمدیمگوشمبهصداهاییدوراز

بویوآمدیمپاصدای.بودندشدهگممندرهاکلمهاما

راراستمدستبعد.شدمجاجابهخودمدرکمی.کهنگی

درونانگارکهراپاهایمبعد.شدمخیزنیموکردمستون

کردمبازهمازبودندرفتهفروامنهیس راخودمبعد.

انگارحاال.بودگوربیرونییلبهکهپاییسمتبهکشیدم

بودمزدهچمباتمه آمدنبیرونبرایزیادییعجله.

نداشتم چپمپاینهیابودراستمپایرویوزنمیهمه.

دانمینمدرست بودگوریلبهکهپاییهمان. نبودگور.

بودگورشبیه لباسمیگوشهبشومبلندخواستمکهبعد.

راستمآرنجرویراسنگتیزی.سنگتکهیکبهکردگیر

کردمحس بودمبرخاستهدیگرحاال. بعدوهادستاول.

آندرکهچیزیتنها...«لحظهاین.»تکاندمرامیهالباس

آمدذهنمبهلحظه تکرارلبزیرراکلمهاینبارچند.

اینکردمحس.بودمبرگشتهدورسفریکازانگار.کردم

داشتتازهآفتاب.ماندخواهدمنذهنتویهمیشهبرای

آمدیمبیرون قبرستانپهنهروینورازوسیعیحجم.

بودپاشیده قبرهاسمتبهبرگشتم. .قبرهاازیکیسمت.

بودجاآنکهقبریتنهاسمت قبرستانآدمیهربرای.

قبرتیزیلبهباراپاهایشنفریک.نفریکقبرستانیعنی

بودکردهپاک هنوزامادورخیلییدشایشنبهپنجیک.

به.بودگورعمودییلبهرویشدهخشکگلیماندهته

گشتیمبرخاطرهاین.آوردمفشارذهنم

قبلسالچندبه فقطقبل؟سالچند.

.بودقبرستانپایینچشمههستیادم

بودندنکشیدهشیروانیرویشهنوز ما.

راهامردهکهاینازبعدهمیشه

خالیقبرستاناینکهازبعد،شستندیم

کافوربویآب.چشمهتویمیدیخزیمدیوارزیراز،شدیم

میدانستینمزیادیچیزماامااحتماالًدادیم اسمهنوز.

بودنخوردهگوشمانبهکافور بهچیزهاازخیلیاسم.

بودپرآبکف.شایدهمتابوتاسم.بودنخوردهگوشمان

سفیدیهازهیرشناز جمعگوشهیکرااهآنما.

کهبعدوخانهمثلمیکردیمدرستچیزهاییومیکردیم

سربهگردانیمبرمیراهازهیرشنبرگردیممیخواستیم

جاآنمانبردپیکسیکهبوداینبرایاین.اولشانجای

میابوده بودمالذتازایعمدهقسمتاین. یهالحظه.

.نیستمهمنه...کهوقتیمثل.داشتیمهمدیگریخوب

همباکهییهاوقتحتی.بودمتنهاهمیشه.بودمتنهامن

.دمیترسیمچیزیازهمیشهمن.بودیم

رفتندمایکوچهازهاآنهمیشهبرایروزیک تامن.

کردمگریهصبح بوددستمکفهازخمجایهنوز. الی.

کوچهکهظهرهابعد.بیشترهمشایدزخمهزار،هاانگشت

زبریرویدمیکشیمرامیهادستکفشدیمخلوت

همهبود؛کردهفوتتازهصاحبشکهکوچهاولیخانه

یهاآدمداخلبودمایستادههممنوبودندشدهجمع

ایپنجرهبهباشممشرفکهبودمایستادهجوریوبزرگ

بودچیزهمهآنپشتکه مردهتازهکهکسیآنچون.

بودطبیعینداشتمابانسبتییچههمسایگیجزبهبود

ایستادهصفتویکههموقتی.نباشمناراحتزیادمنکه

روینورازوسیعیحجم
.بودپاشیدهقبرستانپهنه
.قبرهاسمتبهتمبرگش
قبرهاازیکیسمت سمت.
 .بودجاآنکهقبریتنها
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بودمرگکردمینمفکرکهچیزیتنهابهمردها،بینبودم

همانحالیکهدربودگذشتهدرتازهکهایهمسایهو

لحظههماندرستوکردندیمگریهداشتندکسانیلحظه

وناگهانیزدنیجیغصدایفتگریمتهداشتهاهیگرکه

اما.کردیمملزمدوبارهایگریهبهراهاآندل،تهازشاید

داشتممنوبوددادهرخمنازبیروناتفاقاینبودچههر

یهمهمثلدلمتهوکردمیمفکردیگرییزهایچبه

کردمیمفکرچونبودمهمخوشحالحتیکمیهاآدم

میپسمدتیتاکمدستاردیگریهامرگمرگ،یک

.افتندینمکوچهآنبرایاتفاقیدیگروزند

یکدرشدیمخالصهروزهاآندرچیزهمهمنبرای

بهزیادیحدتااشیسبزکهرنگسبزقدیمییپنجره

بودباختهرنگزمانگذروبادوبارانخاطر هنوزمن.

بودمنگفتهچیزی نبردهبوکسیهنوز.

مانصورترویپاییزرمقنیمآفتاب.بود

دیپاشیم گذاشتمینممنوآمدیمباد.

بشوندخاموشهازمیه کهبعدهفتهدو.

سالدوبعد،ماهیکصحرا،بودیمرفته

بعد هیزمکهبودممناینهمیشه...

کردمیمجمع بودخوبیفرصتاین.

داشتمدوستکهچیزهاییبهکردنفکربرای رهابرای.

.خواستمینمکهچیزهاییزاشدن

بودیمنفردوما بودیمنفردواغلب. نفروقتیهمیشه.

گرفتیمتهمیهاحرفمنشدیماضافهسومی چیزی.

گفتمینم برایبودمگذاشتهامابودزیادییزهایچ.

مهیاچیزهمهگفتمینمچیزیکههموقتی.دورموقعیتی

.برومفروخودمدربیشترچههرمناینکهبرایشدیم

شدمیمدوربیشترگذشتیمکهلحظههربعد جاآن.

شدمیمدورداشتمامابودم استبهترکردمفکربعد.

باشمتنهامدتی باشمخودمالکتوی. کهشنیدمبعد.

عاشقاست،رفتهدربهراهازاست،شدهخرابگفتندیم

.هاحرفاینواستشده

نداختمایمآبتویکهراقالب زمانفقطایننه....

چندفقطشاید.منزندگیازکوتاهییتکه.بودکوتاهی

روز بودآمدهباالآباست؛نماندهذهنمبهزیادیچیز.

انگار بودگرفتهخوابممن. بودآمدهباالآب. کتابروی.

روزآن.رفتیمراهریزریزداشتعجیبیکوچکیحشره

یحشرهبود؟منهمراهکسیچهاشعاریدهیگزغروب

.کتابیهاوسطبهبرگشتدوبارهرنگآبیکوچک

همان.نداشتمکتاببهنیازیدیگر.بماندهمانجاگذاشتم

.بیاورمکاغذرویراخودمچیزهایگرفتمتصمیملحظه

.گذشتیمداشتوبودگذشتهمنبرکهچیزهایی

کهوختهسنیمیهازمیهرویریختمراآبیماندهیباق

شدندیمخاموشداشتند خاصیاتفاقکردمینمفکر.

بیفتد شدهجمعکوچهسرهاآدمدیدمبرگشمکهبعد.

بودند کوچهیهاانهیمدردرست. شدنشکستهصدای.

بودمنخواهرتنهاالنازکردم؛حسراچیزی تنهاالناز.

.بودتنهامنمثلهمالناز.داشتسالشش

شدندجمعهاهیهمسا نگفتندچیزیهاآن. منتظر.

یهاخانهبه.شانیهاخانهبهبرگردندوبرسدغروببودند

کدامهر.نداشتهاآنبهزیادیارتباطاتفاقاین.گرمشان

فکرالنازومرگازغیرچیزیهربهلحظهآندرهاآناز

کهنگفتندهاآن.کردمگریهصبحتامنشبآن.کردندیم

دخترسحرباکهانددهیدرااودیروز

کردهیمبازیخانههمسایه نگفتندهاآن.

دیواربغلازکهانددهیدرااوقبلروزچند

کولهحالیکهدربودگذشتهبود،سایهکه

.دیکشیمزمینرویرابزرگشپشتی

یهابچهباغروبروزهرنگفتندهاآن

رویراکوچهوشدندیمجمعهمسایه

گرفتندیمسرشان نگفتراچیزهااینسحرپدر. پدر.

هیچکدام،هیچهاآن.همساراپدر.نگفتچیزیهمکسرا

نگفتندچیز بودنمردهالنازانگار. بودممنتنهااینانگار.

.کردمیمگریهکه

صدایشده،رهامردیصدای؛آمدیمدورازصداهایی

.زنیککودک،یکگور،درمردیآستانه،درمردی

کهمردابیکنار.همهازهم،ازگریزانوبودیمشدهرها

آنماازغیرکسی.بودیمتنهاما.دندیترسیمآنازهاآدم

نبودجا برویمدورجاییکبهاستبهترگفتم. مرداب.

رسیدیمبعد.بودیمشدهدوردیگرمااماآمدیمباالداشت

صخرهیکباالیبه یخانهیکهایدیوارپناهدرآنجا.

رساندیمصبحبهراشبمتروکقدیمی .آمدیمباد.

بودشدهمهیامابرایسنگازییهاتابوت دورازمرداب.

بودپیدا بودیمخیسهنوزما. بادوبودسردکمیهوا.

همه.کنیمروشنآتشکهکردپیشنهادماازیکی.آمدیم

کردیمنگاههمبه نگفتچیزیکسی. کهماازیکیبعد.

سیاهشپالتوجیبازبودترخبرهآتشکردنروشندر

آوردبیرونکاغذصفحهچند وبودندگرفتهنمکاغذها.

.خواندراهاآنشدیماماگرفتندینمخودشانبهراآتش

خواند؛راهاآنشدیمسختیبهوبودندگرفتهنمکاغذها

.بودنبردهبوکسیهنوز
رویپاییزرمقنیمآفتاب
دیپاشیممانصورت باد.

گذاشتمینممنوآمدیم
 .بشوندخاموشهازمیه
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هربا.بودکردهننفریرااواشهیداکهبودعنکبوتیدرباره

ازراهابرگه.میرفتیمریسهدلبیشترماخواندیمکهخط

کردبازهم آفتابجلویگذاشت. مانیهاخندهصدای.

گرفتیمتهداشت بودرسیدهآخربهداستان. هابرگه.

بودندشدهخشک رفتندیمباالترلحظههرهاشعله. هر.

یهمهآتشنیتربزرگاینکهکرداعترافماازکدام

استبودهعمرش بودشدهروشنجاهمه. راحتیبه.

هابرگهدیگرحاال.خواندرادیوارهاروییهانوشتهشدیم

بودتنهاعمریهمهکهمردیحکایتبودند؛سوختهکامالً

کردیمسرگرمنوشتیمچیزهاییکهباراخودشو هاآن.

.دندیخندیملدتهازییهاوقتوکردندیمگوشفقط

برایبخواندبرایشراهاآنکهنبودکسیکههمییهاوقت

.بشنودکهبلندصدایبا.خواندیمخودش

زیادوداشتجیغکمیکهصداییبا

نبودمردانه محوداشتکهصداییبا.

هر.سکوتبهشدیمتبدیلداشت.شدیم

بهشدیمبیدارخوابازوقتیصبحروز

.کردیمسالماشهیسابهخودش،

آیابزند؟حرفتواندیمآیاهنوزبفهمدخواستیم

هربااست؟فهمقابلخودشبرایکمدستشیهاحرف

صدایکهدیشنیمودیخندیمخواندیمکهایجمله

.گشتیمبروکردیمطیراسردابهپستوهایاشخنده

بابودهاسال.شناختیمراهاآنبودندخودشیهاخنده

هرصبحروزیککهاینتا.بودکردهزندگیهاخندهاین

نشنیدراصدایشکردتالشچه .زدیمحرفداشت.

.دیشنینمراصدایشاماجنبدیمشیهالبکهدیدیم

دیشنینمراخودشصدای نیستمهمگفتخودشبا.

.استهمیشگیذکامهمانیادامهیاامدهیخواببدالبد

شودیمتمامزود آخرینزیریادداشتشدفترتویبعد.

:نوشتبودنزدهتاریخکهیادداشت

چیزیکردسعیچههر؟.بودندگرفتهتهاودرهاکلمه

دهراجملههرکهکردفکرروزهاییبه.نرسیدذهنشبه

کسیاوجزکهشکلیبهترینبهبرسدتازدیمخطبار

بیاوردکاغذرویتوانستینم حتینبودقادرگردیحاال.

بنویسدسادهیادداشتیک .بودندکشیدهتهشیهاکلمه.

رفتفروفکربهکمی خندیدنبهکردشروعبعد. هنوز.

بوداودرحیاتیهانشانه بهچیزها،بهتوانستیمهنوز.

تمامفالکتبهخودش،بهبزرگ،دادهایرویبه،هاآدم

بخنددخودشنشدنی دیگرکهرسدبزمانیترسیدبعد.

دوبارهبعد.نبودعادالنهاین.بخنددچیزهیچبهنباشدقادر

کیازبود؟کردهفراموشرانوشتنکیاز.رفتفروفکربه

تهاودرهاکلمهکیازبودند؟شدهگماودریهاکلمه

سیاهکاغذهمهاین.بودزدهحرفهمهاینبودند؟گرفته

بودکرده کاغذبیهودهوبودزدهحرفبیهودههمهاین.

بودکردهسیاه برایراجاورفتیمکناربایددیگرحاال.

کردیمبازبودندترمحقزندگیبهکهدیگرانی این.

یا.مرداببهبرگردددوبارهاستبهترکردفکر.بودعادالنه

اینکهیاکندحبسخانهزمینزیردرراخودشکهاین

.هانیایهمهازغیرچیزییایا؟کندبازراگازشیر

فکرروزهاییبه.بودتنها.بودگرفتهتهآتش.بودخسته

بهوشدندیمجمعپدریشیخانهزمینزیردرکهکرد

دیگرانبهبزرگ،رویدادهایبهپوچ،چیزهای

»دندیخندیم پدرییخانه. دوباره.«

کهبودبارآخرینشایداینوخندید

وجودباکهافتادییهاوقتیاد.دیخندیم

بودنجدیجراتکسیاوحضوردرواو

نداشت .بودندکشیدهتهروزهاآنحاال.

نبودندهاآدمآنازکدامهیچحاال تنها.

بودشده کردنگاهخالییهاتابوتبه. .بودماندهاوتنها.

بودندزدهزههمه نبودکسهیچ. خندیدنتواندیگر.

نداشت آمدسراغشبهعجیبیختیکراحساس. قادر.

گوردرونشوخیبهکهوقتیمثلدرست.بشودبلندنبود

بشودبلندنتوانستکردسعیهرچهبعدورفت بهانگار.

وبودهمبادآمدیمتازهخاکبوی.بودخوردهگرهزمین

یگونهبهبودکردهرخنهشیهالباسزیرکهسرمایی

بودبخشلذتعجیبی بهدردکهوقتیهاترشیپ.

شدیمآرامآسپرینقرصچندباآمدیمسراغش حاال.

بودکردهرخنهدرونیشیهاهیالبهدرد پوستشزیربه.

بوددویده چیزیقدیمییگنجهتویازوبرددست.

کهنهارخوریمیزسمتبهکشاندراخودشبعد.برداشت

بودسنگیتابوتیکشبیهنبود،میزشبیه ازیتابوت.

یکازقسمتیهماینشایدکردفکرخودشپیش.سنگ

باشدبازی همانرویآراموخوابیکازقسمتی.

■ .کشیددرازکهنهآشناییهااستخوان

شایداینوخندیددوباره
.دیخندیمکهبودبارآخرین

باکهافتادییهاوقتیاد
کسیاوحضوردرواوجودو

 .نداشتبودنجدیجرات
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 «های جادوییکفش» داستان کوتاه
 «مریمموفقی»نویسنده

 

 به و بود نشسته خاکیرنگنگاهیهاجعبهتویمغازه

کردیم تابعداز باید . شانهمهظهر مرتب .کردیمرا

بهدربمغازهبود.پشتش

سالم       -

رویشرابرگرداندتاببیندصاحبصداکیست.زنیجوان

 و شیری بارانی روبرویشیهاکفشبا ای قهوه تخت

ایستادهبود.

سالمخوشاومدین       - 

تو       - که دار پاشنه دورنگ کفش اون ببخشید

شچنده؟ویترینهقیمت

قابلتونرونداره       -

سالمتباشید       -

صدوسیتومنالبتهچرمه.       -

شمارش مشغول و برگرداند خاکییهاجعبهرویشرا

رنگشد.

روبدین۲۹بیزحمتشماره       -

 بین زودییهاجعبهاز خیلی بودند شده مرتب که

توانستکارموردنظرراپیداکند.

بفرمایین       -

پشتپیشخوانمغازهرفت.سعیداشتاستکانچایش 

غریبیآزارش درد سر کند. موفقدادیمراپیدا باالخره .

زن بطرف را رویش و ریخت چای خودش برای شد.

باعجلهبیروندویداماچرخاند. هیچکسدرمغازهنبود.

 که کند پیدا را زن ویترین پشت که امید این مثالًبه

هیچاثریاززننبود.اما.هاستکفشدیدنسایرمشغول

دوستشکهدرمغازهبغلیروسریمیفروختسوالاز

بود. ندیده اوهمکسیرا اما مغازهخستهکرد وناامیدبه

آن یهانوشتهبرگشت.رویزمینتکهکاغذیافتادهبود.

راباصدایآهستهخواند:

زیا واعتقاد عالقه فقط نیستم دزد حرفمن به دی

دارم.هارمالفالگیرهاو

 پیش که باری اگرشانیکیآخرین گفت: رفتم

مغازهاتیینازامشکلیخواهیم بایدبهچهار حلشود

دوماه سر کفشبدزدی. دوتایشان از و سربزنی کفاشی

باردارخواهیشد...

 به که درحالی جوان دوستیچهرهمرد و معصوم

ادخواهرشافتادکهبرایبچه،یکردیمداشتنیزنفکر

دارشدندستبههردارودرمانیزدهبود.

 تلخ لبخند  با رفت. تلفن طرف زیادییهاحرفبه

■ باخواهرشداشت...

 



 «دو خورشید» کداستان
«زادهفرزانهولی»نویسنده



خوامهاستکهمی.سالکشمتیمبهخداایندفهدیگه-

بکشمت.

...وتموممیشی...تمومتموم!کشمیمصبحآرهعزیزم.تا

وبادستپاچگیهمهدادیمادامهشیهاحرفهمانطوربه

.بردینم.بدونچهارپایهکاریازپپیشکردیمجارازیرورو

وگهگاهدخترکرابیداردیچرخیمدورخودشوخانه

.گرفتیموسراغچهارپایهراکردیم

یراهبهاجداداجنهکهچهارپایهصبحبودوهمچنانبدوب

اورابردهبودند.دخترک،قلمموراازاوگرفتودرتابلوی

ناتمامپدر؛دوخورشیدبهرنگمادرکشید.

عروسکشرابرداشتوبهپدرگفت:باباجونیکیخورشید

■منباشه.یکیخورشیدتو.باشه؟؟؟

***
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 «مِنلوپارک» داستان کوتاه
 «رجانصادقیم»نویسنده

 

باباجیکفریوکالفهبودوداشتزیرچشمیازپشت

رنگیآویزانکهیکیدریهاالمپیسهیریلکلکپنجره

نگاه وگاهیهمروموهایکردیممیانسوختهبودندرا

پایینتومحوطههنوزآن.دیکشیمدستاشآالگارسون

راکهتاشویفلزییهایصندلوبودنشدهشلوغیقدرآن

نچیدهبودند.فقطرویهنوزدنبالهمقطارکردهبودند،

 رمردهایپشانییتاچند شبیهیهارزنیپو مچاله

بودند.یهاگلوله نشسته کاموا ازرنگی

فهمیده کارِالمپاختراعبودوقتی

رفتهترشیبهاشسگرمهنیست،انشتین

راقفلکردهبودهاشدست.همتویبود

 بود،اشبهانه .اشنهیسرو شده جور

وحاضرخوردینمازاتاقشتکانبودگفته

نیستتوجشنعصاشرکتکند:

تبنک» دایره عالف آدم مشت یک

بزننوبهریشماکهموقعراهرفتنلق

اینمنبخندن،میزنیم تو ذارمینمهایبازمسخرهپامو

.«گفتهباشم

 یاسکقهیپلیور زردبودتنشیامدافتادهاز لک که

عهددقیانوسیوپهنپتناجوریداشتوکراواتابریشمی

نشستهبودزده زهوارپشتبودو کهایدررفتهمیز

ورورنگتاشدهویمقواخورد.میپشتشرااشصبحانه

تونخودهاشروش،بودکردهپهنرادوزشیرفته

اشذلهشدندونمیهمردیفدنبالوکولهکجهایگردالی

تایِبودکرده دو آن گذاشتکنار را لوبیا که تیمسار و

گفت، کشداری دوز و سبیلشهنوزدیگر راداشت

بود.ودیجویم محوطه به دربانمنتظرچشمش بود

 با که کمخوردمییهاآدموتوکتکآسایشگاه و بود

اندازشپسازایچندرغازدرازراهبرسد.کردیممعاشرت

 خبرشکندکاربهدستموقعبهبودندگذاشتهقرار و شود

کهفلنگراببنددبرودبرجبلیتکنسرتِآنیاروباقیافه

 و اشمسخرهشلخته بخرد. بودشدهاشخورههایتازگرا

قدیمیوازوداغاندربوباپِلیِردیخریمراشیهایدیس

تولکینگیبگهمسروریوقت،کردیمردهخارجگوش

دامثالًبودو یدارنمیپارهکهنهشتبا وهاپسلهکنجو

 دستمال را شیصدا،دیکشیمقرنیزها قصد از بُردیمرا

باال.



نبودودربانهمکهقالشگذاشتهبود،صبحآدماصالً

اشخلق کهقَدَکچیانبرخالفهاصبح.بودشدهدرهم

کند،سالمتورزشانجمنرفتینملوچبود،هاشچشم

کشید،میسرراسردششیروماگماندیمجایشیتو

پوستای کندیمموزیرا باچپاندیمو دهانشبعد تو

 از کورمال کورمال جلفش پلنگی یهاپلهروبدوشامبر

 باال رفتیمعقبی بقیه قاطی را پوستش وآشغالآتو

توانداختیمرمجازشیغیهایخوراک

 مستراحطبقه زیادهاییباالسوراخ که

سروصد الکیوتفاَخ،کردندیما

فونیس،کردیم دیکشیمرا آمدیمو

زیرپتویگرمونرمَشدیچپیمدوباره

وسرصحبتراباسروردرموردجوراب

 یا دعواییهاآدمواریس تو که

شانولوردهله باز بود .کردیمکرده

کهبعدها خالتوری خواننده از و شد باز سرور یخ که

انداختبهخورهزد،طرفدارشبودحرف بلیتخریدَنرا

مثالًبزندقایمکیدیدشبودشدهتنبانباباجیکهعادتش

همتوهایملحفهازایقاطیکپهراهاملحفهوقتیداشت

 آهنگداردستهسبدتویچپاندیمگوریده و کنارش

روهاشقرصوقتیکیسهای،کردیمهمانیارورازمزمه

پشتورقاشهچشمزانوهاشبود، تا بود کرده ریز را

بخواند، را جدیدش ازقرص استفاده وکردیمفرصت

:پراندیمحرفمعمولی

بهتکهنوشیدماونبهترنشد؟سرتخانم،سرور-

کردی؟دمگفتمو

 را داشتیبرمکیسه وارسییکییکیو را داروها

ومدلنگاهکردنشرازدیمبیمهراورقدفترچه.کردیم

خیتاردان.زیچهمهانگارعالمهدهراستوکردیموریج

ازتوصفحهاوّلدفترچهازبرکردهبودجاهمانتولدشرا

اشکلهتوکمکموخودِقضیهکنسرتبعنوانکادویتولّد

پاگرفتهبود.

وهواکردهتلکهبوددربانباباجیراکهمطمئنتیمسار

کرد،یمقواپساست، تا را الیدادهلرادادشمدوز

و گذاشت،بازراپنجرهالیپاشدخوشانخوشمجله

هرسکهراهادرخت.اتاقتویریختهاگنجشکیصدا

ی اسکقهپلیور از یامدافتادهی
ناجوریبودتنش لکزرد که

ابریشمی کراوات و داشت
دقیانوسیوپهنپت عهد
میزپشتبودونشستهبودزده

اشصبحانهکهایدررفتهزهوار
 خورد.میپشتشرا
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گیرهاشاخهالیدیگرمیالدبرجِنوکبودندکرده

شبنمی و بهانهمدامونبودزارباباجیکههاییکرد

باباجیوزدندمیدیدرابرجنشستندمیگرفت،نمی

شکستگانیمکشتیهممادریاییه،فانوسشبیه»:گفتمی

دفترچهبعد«وزهنمیبهمونهمایشرطهبادهیچکه

زدمیورقراآویزانبودگردنشدورِهمیشهکهیادداشتی

توی.شمردمیرااشتهرانگردیهایخطو

بودوبهخوردهخطتازهمترواشدفترچه

عزیززنشخاطرنکهیباابودگفتهتیمسار

،دیآیمخوابشبهشبهمبهشباستو

متروببردبگیردراسروردلشاستدست

وکوردنبلوبخورند.هرباریاددفعهقبلی

سرورآمدیمحیفشافتادیم همبا یکبار

تومحوطهمیزیغورپتوپهنیراخرکشامتحانشنکند.

 هلش داشتند نفری چند و بودند ظربن،دادندیمکرده

 آسایشگاه مدیر البد رسید پشتخواهدیمتیمسار آن

بنشیندوصدایشرابیندازدتویسرشوسخنرانیکندو

«.بگیریقیافهحاالخوادنمی»:گفتبقیهخمیازهبکشند.

بفرستد.موچبخواهدانگارجلو،دادراهاشلبباباجی

آنیکیکرد،میپیداراانشتینداشتمغزشبایگانیتوی

استبرقمخترعطرفبودکردهثبتتو کهصبحی.

تومیدونی»بود:گفتهواتاقشتویباالبودآمدهتیمسار

مخترع که ادیسون بوده؟البراتوار کجا المپِ راجدول«

صورت وباباجیجلوی بودگفتهخوشحالیباگرفته

تویو«موندهیکیهمینفقطکردم،تمومشباالخره»

باباجیبود.شدهروشنواتصدمپالتادوهاشچشم

المپمخترع»بودگفتهوغبغبشتویبودانداختهبادی

«تیمسارانشتینِکه بودنشستهخانمسرورموقعهمان.

شومابویکهراشستههایوپادریاتاقکنکفشجلوی

بودکردهپهندادمی سروربودنددیدهجفتشان.

زد،میبادراشخوداشروسریبالباکههمانجوری

دوبارهبعدوباباجیبهوتیمساربهبودانداختهرانگاهش

کهبه چیزیکانشتینکردمیاشحالیداشتتیمسار

تمامگرانخیلیبراشباباجیوکردهکشفرادیگری

شده را اخفشسرش بز عینهو گرچه و تکانتکانبود

.لکتوبودرفتهحسابیدادیم

یخچالکافیاندازهبهاتاقببند،رورهپنجاونلطفاً-

هست.

کهگفت، رفتپشتشکردقفلرااشدستهاینرا و

گردنشیدفترچهنشست،اشفنریتختلبه رادور

واشاستخوانیپاهایرویانداختراملحفهودرآورد

تحصیالتشپزِخواستهمیتیمسارکردمیفکرکشیددراز

:گفتکند.کِنِفشرسروجلویوبدهداوبهرا

بدید.ندید-

دارِسمعکگوشبهکهنبودبلندقدریآنصداش

بولیبرسدتیمسار که تویتیمسار بودالبراتوارفکرشتر

شودمیکجاازکردمیفکرداشتشنید،

کجاست،قراربودالبراتوارادیسونفهمید

هفتگی، جدول مجله شدن پر برای

 با و بزنند نیبلوریعصایکصدایش

مدیر بدهند. فعال سالمند جایزه بهش

رایهامجلهخودشتمام جدولآنماه

ازشگرفتهبودولبخندرضایتمندیزده

وتیمساردلتویدلشکندیمبودازشتجلیلگفتهبود،

وگفت:اشدهینتراشراکشیدرویریشدستشنبود.

هیچیاونباشمطمئنخانومهسرورخاطرواسهاگه-

نفهمیده.

مالیدعینکزیرازراهاشچشمو باباجیدانستنمی.

دنیاچیزِهمهازکهگفتهکرده،سرهمدروغوراستکلی

داشتکهسوادیکورهباسرورخیالشبهوآوردمیسردر

خیلیهمهاشحرفالبالیکرده.باورراچیزهمه

باکهراخودشعکسکهدرحالیموزمارانهوزیرجلکی

پشتوپرتجاییکبودایستادهکجکیبِرِتالهک

نیششونبودبشریبنیهیچگز،درختچندجزسرش

کردهاشحالیداد،میسرورنشانرابودبازگوشبناتا

بپلکدودوروبرشقدکچیانناخنخشکنگذاردکهبود

 بودکردهتعریف قایمشیهابگیتچطور تختش زیر را

متکا،زیربودبرگرداندهراعکسارهدوبهموقتی.کندیم

نگاهشخریدارانهخانمسروربودرسیدهنظرشبه

کهبودخوردهمبهمیزمزمهگوششبهحتیوکردهمی

.زندنمیدلبهچنگیقدکچیان

نگاهشبستراپنجرهچفتتیمسار بهانداختراو

کههاییبندیجدولومحوطه .کردندیمداشتندکفمال

زیپکهقدکچیانسرپشتصف،بهنفرچندپایینآن

رااشورزشیگرمکن بیخ وباالبودکشیدهاشچانهتا

دراشفرفریموهایودادمیتکاندوَرانیراگردنش

ایستادهخورد،میتکانبادباطاسشتقریباًسرهایکناره

:گفتباباجی.دادندمیتکانراسفیدشانسرهایوبودند

خوابم.تواومدباززنمدیشب.ندارهناوبهربطی-

جلو،دادراهاشلبباباجی
 بفرستد.موچدبخواهانگار
داشتمغزشبایگانیتوی

یکیکرد،میپیداراانشتین
طرفبودکردهثبتتوآن

 .استبرقمخترع
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باباجیبهپشتشتاچرخیدکمیونشستتیمسار

گلکردهواشیوانگیدبودشدهخبرداراششستنباشد،

نیامدندربانهمنتوانستهبرنامهبلیتخریدنشراکنسل

ازنیبهترکند. نکند درگیر خودشرا که بود این کار

 داشت دوست هم بگویدکندهوپوسترکطرفی بهش

 فکر کردهیمالکی خرشیاکارهدربان .رودیماستو

انتظار تکانخورد باباجیهمکه شروعداشتدهان باز

درآوردنیا ادا بهنقشبازیکردنو هایدروغآنکند

کهبشنودراکردمیتعریفتابوآبباکهشاخدارش

برایشآمدهمرحومشعیالمثالً باوآوردهسیرابیو

گذاشتهقاشققاشقوکردهتریدشدهپرتازهلیموی

دهانش انیقدکچ،بودکردهکهبرایشانتعریفیصبحدم.

شدهولاشخندهپقصدایوبودکردهکجراهاشلب

باباجیترکیدهوهواتویبود همبود.

براشوبوددرآوردهرابزرگشزبان

کهراهاشدستوبودبستهشیشکی

بهانفجارحالدرآنیِصورتپیورگ

آنهربودممکنورسیدندمینظر

دورابریزندبیرونوکنندفوران

بودکردهمشتطرفش همقدکچیان.

ورزشانجمنبودرفتهخندیدمیکرکرکههمانجوری

.بدهدنشانسروربهخودیباباجیخیالبهیاکند

:بودگفتهتیمسارعوضش

خب.داشتیمیگهنمنبراهمقاشقیه-

کهتیمسارحرفنختویبودنرفتهخیلیهمباباجی

تکانکُنانملچملچرادهانشفقطنه،یاکردهاشمسخره

.بودداده

کسیتوبلندگویِمحوطهچندبارفوتکردوقتهمان

،سه،دویک،»کردوصدایشرابرایمراسمعصرامتحان

کردیموداشتفکرکالفهبودیباباج«.میکنیمامتحان

محوطهجمعشوند، تو کسیتواندیموقتیهمه و برود

داشت، دلشوره امّا نَبَرَد بویی تودیترسیمهم برود

 و تهرانگمشود نقشبرآببشود.شیهانقشههزارتویِ

کردیمفکر قماش از هم دربان و افتاده یهاآدمگیر

یزنالف همینطوری و است قدکچیان یختکباهللمثل

پوستدادقورترادهانشآبحرفیپرانده. گردنشو

:آمدکش

نوکشها.نوکِبرج،ببرتماومدهگفتیمزنم-

سمتگرفتسیخراکجشدرازانگشتموقعهمانو

نگرفت.راانگشتردتیمساردادنشانرابرجوپنجره

روزید کنسرترا و باباجیحرفبرج که بودپراندهعصر

هیچفکرش است،اشکلّهنقشهجدیدیتویکردینمرا

امّا نشده زیچهمهشب زبانش زیر از .بوددهیکشرا

خرجیکجاآنجایجشنعصایواشکیبرودخواستیم

با و یکبلیتکنسرتبخرد بدهدبرایسرور ماهشرا

 بکن شیهانکناینکه کَتَش بودگفتهبهش،رفتینمتو

ممکناستتوی»و«یستنخوراتوبوسمسیربرجکه»

اینراهمآمد«.شویوگورگمحتی»ای،«بمانیبندانراه

یکیادشهستکهرفتنشانمترواولیدفعهبگویدکه

اشدورهکهمردمیبهزدهوحشتوبودشدهپاکلهمرتبه

درستدردسرتاجمعشکنندوپادستبودنداززیرکرده

پسزدهزلنکند نزدیکبود و باباجییولبیفتد،بود

:بودگفتهوباقلدریبودکردهیدستشیپ

دستت- کف عین تهرانُ که تو

.بیاباهامبلدی،

وچانهچکتیمسارهمکهحوصله

زدننداشتودوستنداشتوابدهد

کنسرت برنامه درگیر را خودش و

کَفَش از عصا جشن و برودکند

نگاهش مثلحاالکهبودکردهبروبر

:گفتاش.شیشهتویکردپوفودرآوردراعینکش

اونجا.ببردتقرارهبیادپسرتتعبیرشاینهکهشاید-

پسرشحرفخواستنمیدلشهیچشد،براقباباجی

وگفت:جلودادراهاشلبباز.بیایدپیش

اونبرم،- با نمیخوام کاریاونیبرامنخودم که

شامکهکردهراصراواومدهبارشاهدهچندسرور..نداره.

ببرتم.

زدهسوتسمعکشنشنید،راآخرشهایحرفتیمسار

سمعکبدونکهنبودباالقدریآنباباجیصدایوبود

شودشنیده شلنگوقالببایدکردفکرخودشپیش.

شیپسیتیزنکهباباجیپسربهوکندعوضراسمعک

راتویسمعکشجرمآخریدفعهکهکردفکربودگرفته

بودگرفتهکنپاکگوشبا بودگفتهتیمساربهسرور.

خانهبهزدهزنگآبدارخانهتلفنازکهبارآخریباباجی

باباجیوشدهفروختهخانهگفتهخطورآنیکسپسرش،

زدهخشکشهمانجوری بودپرسیدهسرورازهمانجا.

گفتهدانستنمیکههمسروروچییعنیشیپسیتیزن

اشنوهازبودزدهزنگواسترضمیکجورشایدبود

.بودپرسیده

 حوصله که هم وچانهچکتیمسار
نداشت دوست و نداشت زدن
برنامه درگیر را خودش و وابدهد
کَفَش از کنسرتکندوجشنعصا

 .بودکردهبرودبروبرنگاهش
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جنبیدنمیوبودنشستهتخترویهنوزکهباباجی

:گفت

بودهمونجوری- عینصورتسرور صورتخدابیامرز

انداختهوگلگرد

ناراحتبودکردهدربانباباباجیتاکهیجورازتیمسار

نداندبدوندهانزدلبخندبزندولینتوانست.بهزوربود،

وباالکهگلویشتیزنوکسیببهوکردنگاهباباجی

اماگویدمیمهمیچیزداردکهفهمیدرفت،میپایین

نشنید.کردهرچه

هوا.اینداشت،بزرگبالدوتا-

کرد.بازهمازراهاشدستو

هواپیما.بالیهیقاعدهبههرکدوم-

قورتداد،ترراستبعد لبخندنشستوآبدهانشرا

یوگشادگل بهتونگاهشنشست.شیهالبرو راهرو

دوربودبستهسفتراگلداریچیتدستمالسروربودکه

مشتسرشمغزرارویهاشدستازیکیواشیشانیپ

تومیفشاررابلنددستهیداشتتبود،کرده وتشتداد

سعیبعدپرید.میبیرونشلپشلپآب که صدایی با

:گهشداردگفتداشتپایینن

هستبایدبلیتَروبخرمیهرجورفرداتولدسروره،-

رووقتیتیمسار ولبدید بسته باباجیآویزانهای

 تکان دیگر و نشسته رسیدفکرشبهخوردینملبخند

وپیداراقدکچیانبرود براشبدهدراسمعکشکند

کهانگارییهاسهیروپنجرهبهانداختنگاهیکند.درست

وکلّهبرجیشدندیمتصالیداشتندوخاموشوروشنا

شدهبود،دودلبود.هاالمپکهمثلفنجانسروتهیالی

اشچشمه انداخت.به،زدیمدودو نگاهی دلشمجلّه

دلبودکهقیدجایزهدوکند.اشیراهتنهاشدینمراضی

و بزند را فعال کهسالمند هستخودشبرنامههرجور

 .ببردبرجراباباجیرابچیندوبلیتخریدن

 فکرشرا ریزراهاشکندچشموجورجمعسعیکرد

بهآرامریرجیجخورد،تکانیکندیبهوکرد تخت

چندسمعکرویراگولدستشوجیگخورد،گوشش

تندوناشیانهبهباباجیبعدورفتدمپنجره.دادتکانبار

:گفتکهروتختقنبرکزدهبود،

آمیمهاتمنمبا-

زد، برق باباجی تنگ چشمان آبتوته قند دلش

کردند.

؟شهیمچیتزهیجاتکلیف-

رادراوردوهاشدندانانداخت،کاربهتیمسارمغزشرا

نگاهیانداختپنجرهرابازکردویالتودستشچرخاند،

باباجیدستپاچهآن شدکهخودشراپا،بودشدهپایین.

چندباررویقالیازاشحولههودمپاییبرساندکنارپنجر

 برگشتپاشکرد. دوباره و ماند کاهییمجلهپاشجا

 بادیتکان نرمه را رادادیمرویمیز نتراشیده مداد و

 دادیمتکان کهیهاخانهرو کافی و جدول نشده پر

رنگیسبزون.بودزدهسرکششازآخرینمربعریزبیرون

دودهانارونالیبوددهیچیپتازه مهقاطیاگزوزشو

چندبود،پایینرقیق داشتندیکییکییشلوارکتنفر

 زدتوهادندانمساریت.شدندیمازشپیاده جا دوباره را

کهازسرپیریکجوکولهشدهشیهاانگشتدهانش را

 دمِ کرد گرد بود »دهانش رو بعداًجایزه شهیمهم

باباجیدنبالشراهحمامتویخوردهُلبعد،«گرفت و

هرباروکردمیچکهشیرآبوبوددوشزیرلگنافتاد.

ورویشدمیپخشآب .پایینخوردمیسُرودیواردر

یکمکشید.اشوکلهآینهایستادودستیروسریجلو

باباجیکهچرخید به بوداشژامهیپو تنشکجشده تو

نگاهیانداختوگفت:

با- اونجا یکی ادیسونشاید البراتوآر بدونه که شه

■ .کجاست
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 «همایون برگرد» داستان کوتاه  
 «نویسان»یادبنشستعضو «مولودسلیمانی»نویسنده



هنوز پدر بود. خودشنبرده با را بچه و بود زنرفته

نوددرجهاییهیزاوخیرهبودبهخالروبهرویش.همان

ساختهبود.بهمادرکهچندثانیهپیشپایزنبامبلکه

بود؛ گرفته دندان چادرشرا بدیمگفتمهنوز رو بچه :

ثوابداره.دستمادرِاحمد؟

 داشت که حالی در جمعیهااستکانمادر را چای

توییدههیهازنهیشب،کردیم بود؛ شده شصت

مادرمرادیدهبودمکهینمونهتلویزیونیصدهایهالمیف

رادوستییهازن.امامناندمردهنشانبازیگراحتماًحاال

هالمیفنهدرهشانیشبداشتمکهدیگر

هست.مادرزیرلبباهاابانیخبلکهدر

رازدیمخودشحرف صدایم انگار و

کهپدریکهوصدایشباالدیشنینم

رفت:

یادمنیست - یادمنیست. .بهخدا

منفقطرفتهبودمنونبخرم .ابوعطایهایسنگ.

نگفتی؟.خودتگفتیزن

پدر. دست داد اورد قرآن چوبی، کمد از رفت مادر

گفت:همایونبزنروش.قسمبخور.بگوبهمرگعلیکه

یادتنیست.

گفت: گذاشترویسرش. قرآنرا روحپدرم،پدر به

 نگاه به باز کفنکننو خودشرویآنیرهیخعلیرا

عمودمحوبرگشت.یهیزاو

فتصدایبچهبلندشد.مادرگفت:وقتیکهزنر

.بدو.بروخفهکناونپدرسگو -

دویدموبچهرابغلگرفتموتکانتکاندادم.زنگدر

دویدم و بچه رویدهن کشیدم را پتو آمد. در صدا به

ازسمتدر. تا سه دیدم. بیرونرا سوراخکوچکدر از

آنهاهیهمسا توی کدام هر صورت از ربعی که بودند

بود.س افتاده کوچک بهشانوراخ حق .دادمیمکمی

 پایشبه زنی کهیخانهباالخره زنی بوده. شده باز ما

.اینواقعهگشتیمچادردندانگرفتهبودودنبالمردی

ماعجیبهست.زنتمامیمحلهخودشبهحدکافیدر

حنایییهالیسبمحلهراگشتهبودوگفتهبود:مردیبا

وسرکچلر گریهخواهدیما ششیبچهیک.کردیم.

رااشبچهگفتیم.خوردیمماههتویبغلشتکانتکان



 امآوردهتازهبهدنیا بیایدسرزندگیشیا رااشبچهیا

 حرف فارسی زور به وقتیزدیمبگیرد. داشت. روبنده .

برمیداشتتااینکهرسیددیرسیم بهکسیروبندهرا

همایون!سبیلهاتچرارنگشعوضشده.:گفتبهپدرم.

گذاشت بچهرا یگوشهیکسالهچهقدرمودرآوردی.

یگوشهجدولوبهسروصورتهمایونکوبید.ازبینیو

چشمهمایونخونامد.همایونامابازخیرهبهیکنقطه

یادمنیست.یادمنیست.منفقطرفتهبودم.....گفتیم

 اگر گفت: من به باهاهیهمسامادر را بچه بفهمند

برویم کنیم جمع باید نبرده. خودش

برای مادر دادزدوهاهیهمسادهمان.

 چادرش دنبال االنگرددیمگفت و

صداییکیازرسدیم آمدهاهیهمسا.

صدایپچپچشانبعدعجلهنکنید.که

آمدکهخیلیراحتازاتاقهمشنیده

شدیم برو بچه با گفت: مادر گفتم. برن. تا جایی یه

سالنه سالنه پشتی در از و خانم معصوم تخت خیالت

بیرونزدم.آخرینچیزیکهشنیدمصدایابوعطاییبود

کهبلندگفت:

چادر یه خانم. معصوم دارید نگه مهمونو حرمت

پوشیدنمگهچهقدطولمیکشه.

کناراینجاده.مردمجادهرامیانشستهحاالبااینبچه

هواسشاننیستکهیکراهباریکازاینکنندیمردکه

ما.بهقولاحمدیهاخانهبهخوردیموشودیمجادهجدا

بلند.شایدبراییهاساختمانوهابرجیکروستابیناین

همیناحمدرادوستداشتماواینراهباریکرادیدهبود.

دازاحمدبهدوستانشبرادرشمعرفیمکردهبود.کمیبع

شهررایهازبالهمرگاحمد،محلهخرابشد.فاضالبو

داخلیخانهنزدیکختندیریم بوشتا که قدر آن ما.

 آمدیمخانه بروندداخلهاهیهمسا. تا دریزدند هر به

شهر.خیلیهاشانرفتند.ماندیمماوابوعطاییوچندتا

دیگر.یهیهمسا

زدمآ کنار رویبچه از را پتو فکررام نگاهشکردم. .

و است خوابیده ارام است؟ مادر شبیه انگار چرا کردم

 چرخ هانیماشصدای یککندینمبیدارش کردم فکر .

تاریک هوا گفتمشودیمساعتدیگر بعد خانه. برگردم

غلگرفتموتکاندویدموبچهراب
در صدا به در زنگ دادم. تکان
آمد.پتوراکشیدمرویدهنبچه
سوراخ از در. سمت دویدم و

 کوچکدربیرونرادیدم.



 

بهمن|چوکماهناهم ادبیات داستانی |شصت وششم شماره 11
 3114 ماه 

کهبچهبهبغلببیندبایدبار یکوقتهنوزهستند.مرا

یخانه.کنیمبرویم.تصمیمگرفتمبرومپیشمادراحمد

 اما ایستادمشدیممادراحمددوربود. آژانسیگیرآورد.

توی بزرگی ماشین کردم. دراز را دستم و اتوبان لب

ایستاد. کردم.تاریکی باز را در شناختم هاشو سرنشین

یکیازدخترهاپیادهشدتامنوسطاووآنیکیدختر

بنشینم.پرسیدم:چهطوریتوتاریکیمنوشناختین؟

چی؟گفترانندهیهدقهصدایضبطماشینوکمکرد.

کفتمچهطوریتوتاریکیمنوبچهبهبغلشناختین؟

توی نمیخواد. ماشین راه این تو کسی آخه گفت:

شمامکسیبااینقوارهنبود.یمحله

بودنشانشاندادمگفتم: ارامخوابیده کههنوز بچهرا

د.احمیخونهعجلهدارم.میخوامبرم

نشان بچهرا باز کهآوردمساکتشدند. اسماحمدرا

گفتم: یبچهدادم بابامه.یزادهحروم

رانندهکهاسمشیادمنبودصدایضبط

کرد. کم خواستکیرا انگار لحظه

نگفت. اما بگوید وقتیفقطچیزی

ما نگو مادرش به گفتن رسیدیم

به کردم شروع و باشه گفتم آوردیمت.

.هانیادرازاحمدیکوچهازپیادهرفتن

مایمحلهاحمدیکسالپیشبااینجماعتآمدهبود

هحسابیناامیدشانکردررایجمعکند.پدانتخاباتبرای

منتویکهگفتندیمپشتسرپدربدوبیراههاآنبود.

دروغگفتمبهسنرایرسیدموبهکوچهماندیدمشان.

رایبدهم.بساطمراازهندخوایمبهکسیکهقبولکردم

.دهمیمنصفقیمتهاآندرآوردمگفتمبهامکولهتوی

یشدهکندهیهادرختراخودمساختهبودم.ازاشهمه

 عسل های قاشک چیزهاماحمد.ساختمیمدربند از

 دستمخصوصاًخوششآمد. آنچیزهایفلزیکهبا از

گا مرا شوند. آدم تا پیچدمشان می قدر بهآن هی

 وکی.بردیمدانشگاهشان کرد مصاحبه من با هم بار

کر دچاپ بایمجلهدر بود من عکس دانشگاهشان.

 قاشکهایعسلموآدمکهام.

خوناحمدیلکهمادراحمدهنوزیخانهیپلهروی

جایکردینماحمدپاکشمادربود. وردپاهایهاکفش.

آنخونماندهبودزیادیکهمواظببودندپانگذراندروی

ومادراحمدبعدازمرگاحمدهرگزانجارانشستهبود.

از که دیدم کسیرا چندبار و زدم را زنگدر چندبار

رویبه.مردبود.خوردیمسفیدرنگتکانیپردهپشت

روی کنارهاپلهخودمنیاوردم. حاالیلکهنشستم. خون.

.نانداشتگریهکردینم.اماصداآمدیمازبچهبویگند

کردمیکسالفکرکند.اورادراغوشمتکانتکاندادم.

مردهمیازندهاستکهکسینمیپرسه جزآنوقتکهیا

دربندکهیجادهحاجاقاطلوعیآمدهبودبپرسدمنتوی

پیشازپیچواپیچکوچههامانبودنوشتم:همایونبرگرد.

و آن از رفت. و نه گفتم دیگرپرسید. زنگقت کسی

مقصرکنیزخانمبود. نزدهبود. انداختهبودچودرمانرا

در به آرام که دیده شب نیمه یک را عطایی ابو که

وقتبودکهآن.کندیمومادررادررابرایشبازکوبدیم

یکنیمهشبرویجادهنوشتمهمایونبرگرد.بهگلویم

اندبردهفتکهپدررابهدروغگهامدتتارسیدهبود.مادر

 این با بلوچستان.هاگروهبجنگد سیستان باوردر کسی

کردینم خانم گفتیمکنیز را اندگرفتهپدر اندبرده،

خرهمآنقدرزدهاندشکهنیعزندان.

سال یک حاال باشد. مرده نیست بعید

استکهپدربرگشته.اوایلپدربههرجا

بودی؟پدرکجادندیپرسیمازشرفتیم

:یادمگفتیمقدیمیرایجملهاماهمان

رفته نیست. یادم مجید قرآن به نیست.

بودمنانسنگگبگیرمازابوعطایی.

بچهآمدصداییهیگرچندثانیهبعدازاینکهصدای

پایکسیراشنیدمازحیاطپشتیخانهکهپریدهپایین

 دارد ارام ارام خودمرودیمحاال روی به که. نمیاورم

سفیدرایپردهپیرزنرادیدمکهآرامیهیساشنیدم.بعد

کنارمیزند.گفتعلی!تویی؟گفتمارهمادرِاحمد.گفت

سبد آهسته کجاست؟. از بچه صدای بودم. خواب

به و پایین بودآمد کرده وصل طنابی به که همیشگی

سرمخورد.همیشهاحمدآنجامینشستووقتییگوشه

میشدیمتظرنم پدریخاطرهگفتیمسبدبیایدپایین.

 مادر نه مگر پایین.تواندیماست. پدردانستمیمبیاید

پدریمادرشومادرشیخانهآمدهیمهاشباحمدنیمه

کلید بیدارانداختهیماینطور صدایچیزیکسیرا تا

 تا بودم حاالمنجایاحمدنشسته خونشیلکهنکند.

رامبهسرمخورد.کلیدرابرداشتم.صداآود.سبدپاکنش

امدکهبرداشتیگفتمارهمادراحمد.

.خوردینمکلیددرراکهچرخاندم.فهمیدمکلیدبهآن

کسیدررابازکرد.خواهراهستهقبلازاینکهصداکنم.

پایینبلقیسخانمزندگیمیمکردبایطبقهاحمدبود.

داخلکشید.چادربهدندانگرفتهاهستهمرابهشوهرش.

اسماحمدراکهآوردمساکت
دادم نشان را بچه باز شدند.

بچه یگفتم: یزادهحروم
اسمشیادم که راننده بابامه.
 نبودصدایضبطراکمکرد.
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 و آبود گریه کبچه.کردیمرام نشانشدادم را گفتم:ه

گفت عطیه خرابکرده. خودشرا اینبجه خانم عطیه

ویبچه پدر گفت مفصله. گفتم کیه؟

خیابون از نه گفتم معلومن. مادرش

چیزی ای نامه گفت کردم. پیداش

برم؟ حاال نه نه کفتم نبود؟ همراهش

بچه مادرم بده. خیرت خدا احمد گفت:

اگهبدونیچه میخوادوزدهبهسرش.

عوض قفلو همین کنه...برای می کارایی

کردیم.همیندوساعتپیش.توامصدایپاروشنیدی

عطیهجانگفتمازحیاطپشتی؟ .امیعلکهنهنشنیدم.

.همینبچهبراشآوردمدیگهیبراعلی.

 رفهاپلهاز بود.باال منتظر احمد مادر ازبچهتم. را

از میمیره. داره نداره. نا گفتاینبچهکه دستمگرفت.

بسگشنست.عطیهراصدازد:اونزنهکههمیشهسینش

گفتدوتاهاپلهشیردادهخونشنزدیکه؟عطیهازپایین

خونهاونورتر.

ربچهرااینطورشیردادند.حاالبهصداامدهبودوماد

 کیف کردم.گفتم.کردیماحمد پیدا راه سر از را بچه

دعامکردومادراحمدگفتیعنیمیشهچنوقتهیعط

نمیشه؟مادراحمدبوچراازشنگهداریکنم؟گفتماره.

عجلهدارمبایدبرم.بیخداحافظیگفتمگذشاتبهبچه.

گذشتموسریعشانخانهتندوتیزیهاپلهاززدمبیرون.

دربند توی مخفی روستایی به دربند از خالی دست

همان به بود خیره هنوز پدر بود. صدایشکم رسیدم.

منکهوارد نقطهکهحاالحاجاقایطلوعیرویشبود.

 مادر دستخطیهاقرصشدمکسیمحلمنداد. و پدر

ببینید. گفت داد. نشانشان را مرضکیدکتر یه سال

کدومتونمم هر بود. بگیرید.گرفته عطاییگفتابوکنه

کی سالیادتبره خریمیه ما ایمگه اخه آیضعیفه

بودی؟بریهرغلطیمیخوایبکنی؟زنهمعلومنبودچه

کارس.فکرکنمفاحشهایچیزیبود.

عباوحجابوزنفاحشهراکهگفتباززنیادمافتاد.

کردهروبندهرابرداشتهبود.موهایشزردبودیازردرنگ

ابیبودیالنزآبیگذاشتهبود.پدرخیرهشیهاچشمبود.

شدهبودبهآننقطهازپایشکهشروعآویزانشدنپاها

بهآن بهساق. بهتالقیزانو مبلهاست. عمود.یهیزاواز

بگذارد. را بچه پشتی اتاق ببرم را زن گفت جلومادر

بلندشراپاشنهیهاکفش.آمدیمافتادمواوپشتسرم

آهسته گذاشترویزمین. را وقتیبچه بود. نیاورده در

دستیبهسبیلهامکشیدوگفت:ببینمت.تازهپشتلبت

که.تاحاالزنیرادوستداشتی؟گفتم:نه.گفتسبزشده

اهواز. من با یککاغذدستپسبیا بلوزشو در کرد

زن قد این گفت: و آورد بیرون صورتی

داش دوست که هست باشی. اشلهجهته

شد وارد که زنی به شباهتی بود. غریب

جلو که بود او برگشتیم وقتی نداشت.

بود. بادافتاده کهزدیمکولر حریری به

رویمبل،نشسترویعباشپوشید.بعداً

گرفت یهاقرصمادرهمنشستکنارشدستهایزنرا

را همیشه حرفهای و آورد در جیبش توی از را پدر

زنشبیهشنیدم برایدیدنشانییهازن. که شدیمبود

یکلحظهدلمکنمیمکهفکرشراحاالبهخیابانرفت.

.بودیمخواستمادرم

رفتهبودندهاهیهمسایهمهوقتیکهبهخودمآمدم.

جز مادر داشتبه طلوعیکه معصیتگفتیمحاجآقا

کهدرتهتویقضیهگفتنکند.پدرراببردشالقشبزنند.

.اندیازیادیبهخانهمییهازنبیاید

نشان را پیش سال یک تظاهرات داشت تلویزیون

کشتند.یکهانیهم.گفتمهمایون!ببیناحمدرادادیم

تو شبیه تفنگزدروز یکیبا منتها بیرونزد. خونه از

احمدنگهداری بچتودادمدستمادر رویپلهکشتش.

پهلوشبمونه بذا داره.کنه. ثواب به . بود خیره اما پدر

همان ایکهچندساعتیهیزاوروبهرویش. درجه نود

■ پیشپایزنبامبلساختهبود.







هاباالرفتم.مادراحمدپلهاز
دستم از را بچه بود. منتظر
نا که بچه این گفت گرفت.
بس از میمیره. داره نداره.

 گشنست.
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 «هیاهوی بسیار برای هیچ» داستان کوتاه 
 «محمودخلیلی»نویسنده



موسو لرزشتهِیحامد از اینرا بود، حسابیترسیده

اهشیدرشتوسیهاصدایشاحساسکردم.باآنچشم

م و تاریکی به بود زده یزل گشادکدانستم یه

بیهاکمردم رویش از برایشتر دقت تا است یترس

بازویزیافتنچی محی. ازمنکمگرفتوتکمرا انمداد.

منهمهمانکاریراکردمکه خواستسراپاگوشباشم،

آسمانیخیالتوطوربیخواست.بااینکهماههماناومی

سایهیوآ اما بود، کوهیکهنزدیکآنبودیمیزانمانده

درهسنگینیمی بزرگیاز کردومثلبختکرویبخشِ

دم.یترسیممنهمداشتممکمکشد.چیزیدیدهنمی

حامدبهآرامیزیرگوشمنگفت:بهجانتو،باهمین

وگوش خشِ صدای شنیدم، خودم های

ها.یکیننزدیخشراهرفتنبود،ازهم

و مطلق تاریکی به ماندیم خیره دوباره

زلچشم که بس از گرفت درد هایمان

خیلی پرسیدم: پیر. بی ظُلماتِ به بستیم

وقته؟

بهآرامیجوابداد:شایددهدقیقه،شاید

همبیشتر،حسابشازدستمدررفته.

دانستموقتیترستویدلتخانهکند،حسابزمانیم

 از مکان بیدستو میآدم گونیرون پشت از هارود.

خیزشدموراهافتادمسمتکوه.قطعهسنگیبرداشتمنیم

صدایِ جز غلیظ. و مات سیاهیِ شکم توی انداختم و

چیزی خاک، ریزشِ و سنگالخ زمین سنگبه کوبیدن

شنیدهنشد.

امتحانکنم،اینبودکهسنگیرفتمتاازسمتدیگر

ایتربزرگ بازبرداشتمودوباره تاریکی. نداختمتویدلِ

یبشریصدایلیزخوردنسنگشنیدهشدوخبریازبن

نبود.حامدترسونبوداماآنقدرخودشوجانشرادوست

احتیاطمی همیشه بقیهداشتکه از را همیناو و کرد

تهدلمشککردهبودموخواستمچیزی بود. کرده جدا

دونم،باورنکردیمیبگویمکهحامدظاهراًفهمیدوگفت:

ته.کهچیزیاونباالستامااآلنسایامابهجانمحمود

خوردی قسم بدبخت منِ جونِ به که اول بار گفتم:

کنیویکهودیدیخیالشدم،ولیبازداریتکرارمیبی

قاطیکردمها،الاقلبهجونخودتقسمبخور.

باشهحامدکهتهدیدمراجدیگرفتهبودبالفاصلهگفت:

بهجونخودمچیزیاونجاهست،خوبشد؟

دم:چراتنهایینگهبانییادمافتادوپرسییزیناگهانچ

دی،پسنفردومکجاست؟می

پایینانداختوگفت:علیکریمیهمش فتیسرشرا

هرفتهتوییکیازنفربرهاخوابیده.کمنبود

اومدی بهجایبیدارکردنعلی، اونوقتتو پرسیدم:

بزنیم،سر دوری بریم هم با تا بیدارشکن بدو من؟ اغ

شه.یطوریخیالتووخودمراحتماین

حامدتندوباشتابازجاپریدوبهطرفنفربرهاییکه

به صدایکوبیدنمشتاو کنارهمگذاشتهبودیمرفت.

از نفر دو یکی شدن بیدار باعث نفربر

بیرونبچه هاشد.حسینغفوریسرشرا

ردوپرسید:خبریشده؟آو

حامدرفتبهطرفاوتاچیزیبگویدکه

دویدم.حامدراهاآنبهطرفمنباعجله

فرستادمتاعلیرابیدارکندوخودمبرای

حسینکههنوزخوابوبیداربود،ماجرای

حسینکهخواباز آرامگفتم. آرام را شنیدنصدایپا

م برای تنش همیشه و بود پریده اجراجوییسرش

اسلحهمی بالفاصله منخارید، کنار و برداشت را اش

می اینبودکهدانستمچراغقوهایستاد. یکوچکیدارد،

باخواستمازطرفدیگرکوهآرامآرامباالبیایدوگه گاه

بایدجای مننشانبدهد. به جایخودشرا چراغ، نور

می شلیکدانستیموگرنهامکانداشتبههمهمدیگررا

نگران ایکنیم. از یما اکنجهتبود در نقسمتازیه

گاهیجبهه یغرب، دایپیعراقیهایگشتیلهکسرو

شسردونگهبانراگوشتاینچندوقتپیشدوهمیم

دانستموقتیترستویمی
حساب کند، خانه دلت

آدمدستزمانومکاناز
می پشتبیرون از رود.

خیزشدموراههانیمگونی
 افتادمسمتکوه.
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بر دیگوش طرف از بودند. هیده یگر خبرکچ سهنوز

نیمکنمنطقهیدرایزرهینفربرهارووینداشتمابان

تیاردهک فرصتم در عراقیا ضربشصتیمناسببه یها

م.ینشانبده

حسین و رفتیم راست سمت از کریمی علی و من

موسو حامد و کشیدند.یغفوری باال کوه ازسمتچپ

چنددقیقهکهگذشت،نورچراغحسیننشاندادکهما

 ماندههاآناز بیشترجا را خود سرعت علی و من ایم.

غل صدای یکباره که راکردیم ما سنگ چند تیدن

میخکوبکرد.

چسب وجود تمام شیدیبا به کم وه.کم

سنگیبزرگازکنارماگذشتوباخود

علیدستهاییرابهپایینبرد.سنگریزه

اختیاررفترویماشهوصدایرگباریب

حامد و حسین پیچید. کوه دامنه توی

برای ما شاید بودند کرده گمان که هم

شلی کسی یا کردهچیزی وک شدند کار به دست ایم

تیراندازی همهصدای شد باعث ما یهابچهیهای

بیدارشوندوتویمحوطهوکنارنفربرهاتجمعگردانمان

کنند.

امکانداشتبچهیبدجور بود. کرده هاییکاربیخپیدا

مییهیکهفقطسا دندشمنبهیدیدندبهگماندمارا

منوریکیازدوتیریراکهشلیککنند.باکلتطرفمان

منطقه و کردم شلیک کوهیداشتم شکم زیر تاریک

روشنشد.برقِسرکچلحشمتجابریدروسطمحوطه

جابریتیربارو بوداینبودکهدادزدم: ازهمانباالپیدا

برداروبیاباال.

درستمتوجه بود، بیدار حشمتکههنوزهمخوابو

پ فرستادم را علی ونشد. بدهد توضیح را ماجرا تا ایین

می حسینآنچه زدم: فریاد دوباره بیاورد. خود با خواهم

،دارممیامطرفشما.یاندازیننارنجک

صدا و بچهیسر شد باعث ییپایهامن فقطکن وه

بگیتماشاچ موضع پشتنفربرها و کهیباشند منور رند.

ب گرفت. را جا همه مطلق تاریکی دوباره اخاموششد،

شتابخودمرابهحسینوحامدرساندم.حسینباتعجب

گفت:ماکهنارنجکنداریم!

دونیمنهکسیکهخندیدموگفتم:اینرومنوتومی

اهماروچوبیاحیاناًتویشکمتاریکیقایمشدهوزاغس

کهحقامنکوبیدوگفت:یحسیندستیبهشانهزنه.می

اگذاشتهورفته.شیطونیهشاگردخلفرواینج

حامدپرسید:حاالچهکارکنیم؟

تیربارو جابریبگه به پایینتا فرستادم علیرو گفتم:

دنبالفقطبرایترسوندنمی نیستحتماً الزم خوایمو

فشنگبگرده،نترس،چندتاتیردیگهکهشلیککنیمهر

چیهستونیستروشنمیشه،هرچیکهشدهمهبا

همهستیم.

 چیزیچند هنوز آمد. باال تیربار با علی بعد دقیقه

 نتونست ترسیده، حشمت گفت: که بودم اینپرسیده

نخواستبیاد،منماصرارنکردموتیرباروآوردم.

حسینگفت:اگهراستراستیمحاصره

کار چه وقت اون چی؟ باشیم شده

شه؟خوادبکنه؟البدتسلیممیمی

شانه به گفتم:دستی و کوبیدم اش

فعالً هستیم نفر چند ما که همین

وبریمدیپخششکافیـــه،حاالهمزودتر

خیلی ما شدن جمع جا یک چون باال

خطرناکه.

بازبه حامدچسبیدهبهحسینبهراهافتاد.منوعلی،

به چیزی شدن ساییده صدای برگشتیم. راست سمت

وسنگ نشستیم کرد. میخکوب را همه دست، باال های

آنقدرآرامنفسمیگوشتی کشیدیمکهصدایزکردیم.

تپشِقلبخودمانرا

سعرقبود.یهاوپشتگردنمخفدستکشنیدیم.می

خورد.یدستمسرمیاسلحهتویقبضه

ب و رفتینرم ازیصدا مانع تند، شیبِ باال. طرف به م

میحرکتبی سنگریزهصدایما ماشدو قدم هر با ها

حسیننشاندادیردند.نورچراغقوهخورویهمسُرمی

 میهاآنکه باال به احتیاط با ما مثل صدایهم خزند.

زیر التهابرا دوباره ما باالیسر غلتیدنچندسنگاز

کوه پشت به لعنتی ماه این اگر کرد. تزریق ما پوست

مخوابوحشمتکههنوزه
بیداربود،درستمتوجهنشد.
تا پایین فرستادم را علی
راتوضیحبدهدوآنچه ماجرا

 خواهمباخودبیاورد.می
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نچسبیدهبودواگرمابهجایزمینگیرشدنرویشکم

دشمنبودی باالیسر شانهکوه به دستعلیکه ... امم

آید.کوبیدبرگشتموشنیدمکهصداازچندمتریمامی

نفسنفسزدن صدایآرام نداشتیم. جرئتجیکزدن

کار چه گفتم: گوشعلی دم بود. متریما همینچند

کنیم؟

علیزمزمهکرد:خیلینزدیکشدیم،چطوریبهحسین

.میرشیاسونیمکمتویفتینهبکایناخبربدیم؟ن

بهعلیگفتم:توچشماتروببندتامنورروبزنمطرف

رسه.باال،چونهیچراهیبهفکرمنمی

بودم، منگشده و آخرینگیج و دومین تأمل بدون

یمنوررابهسمتباالیسرخودمانشلیککردم.گلوله

بستمتاصدایترکیدنمنورکهشنیدهشدچشم هایمرا

چشم اولیه خیاهنور را نیم بهکره را مقابل بتوانم و ند

خوبیببینم.

ازدیدنسایهبلند چشمکهبازکردم،نفسمپسرفت.

دوقاطرکهدرچندقدمیماایستادهبودندجاخوردمو

بهسمتعلیغلتیدم.علیدستکمیازمننداشتوبا

زبانخیرهیهایازحدقهدرآمدهبهایندوموجودبچشم

 مانده دیکیبود. با قاطرها سمیاز بهزمدنما نیاشرا

وهکنییدوچندقطعهسنگسُرخوردوشتابانتاپایوبک

رفت.

خنده دلمیصدای آتش روی آبی مثل حسین بلند

دلم افتادم حامد و حسین آغوش توی وقتی ریخت.

لرزیدوآرامخواستگریهکنم.هنوزتهدلمداشتمیمی

نشدهبودم.

هاییراکهبهگردنقاطرهابستهشدهرفتوطنابعلی

خودشدنبال و پایین کرد هِی را قاطرها کرد. باز بود

هاوچندشلیکبچهیدوید.ازپایین،صدایخندههاآن

 و مات کرد. استقبال ما از بامغلوبهوایی جنگ از

خ لوچهیالیدشمنان و لب با ، آویزان سرازیرازکوهی

دهبودیمکهاینهمههیاهو،برایهیچبود.شدیم.سَرخور

حشمت بود شده بیدار خواب از تازه گویا که مؤمنی

وسطمحوطهدیدبا را کنارزدووقتیقاطرها جابریرا

تعجبپرسید:چراقاطرهایمنوآوردیناینجا؟

حشمتتندوتلخدادزد:یعنیاینقاطرهامالتوبودن

وه؟کمکشیرماتوکهبردیوگذاشتیباالیس

آره، گفت: حیران و مات افتاده؟مؤمنی اتفاقی مگه

زبونبسته تا دیدمایندو منبودو دیشبپاساولبا

گردن،اینبودهمینطورآوارهوحیروندورمحوطهمی

تنه به باال اون بستم طناب با و بردم درختیکه یه

همیمکخشک،گفتمنکنهبرنرویمینوسقطبشن.

طرفواوننیهنخوانبرناکآبوعلفبراشونگذاشتم

طرف.

را تیربار گلنگدن بود حسابیجوشآورده حشمتکه

تندکشیدوگفت:البدبعدشهمرفتیوباخیالراحت

گذاشتیپهک رو کهیمرگت کنم کاری یه منم حاال ؟

.یسقطشخودتبریرویمینو

د با که عصبانیمؤمنی ازیتجابریدن خواب حسابی

بهفرارگذاشتوآنشبحشمتاز سرشپریدهبودپا

قوطییرو حرام را فشنگ قطار یک خالیِغضب های

■ کمپوتکرد.
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 «خال پیس» داستان کوتاه
 «سیدهسمیهسیدیان»نویسنده



کاهگل خاکو از پر که نارنجی گونی روی نشست

برایخالکردهبودش.پشتشراکردبهخانه.قوزکردو

پیسشموچیکشید.خالپیسیکبالشرابازکرد.بق

را دستش کنارتوری. افتاد راه کتی یک و کرد بقویی

کوبیدبهپایش:

کارغالم»- حکما کردار! ال چشمخورده شکر! مَصَبتو

چشمهاشقرقرهاس.دیروزصبحیکهیهنوکپااومد،

بستهرو، زِبون کردهرو قفل من های

«بود...

اولصبحیکه حال کم تویسوز

کرد،یقه خوش جا دماغشاش آب

با شد. پاکشآویزان دست پشت

زردییسبیلکردازگوشه به هایشکه

جامی جابه گونی راروی خودش زد.

توریکرد؛ کنار بود گذاشته را گونی

دراز دستشرا توریمرغی. کنار بود افتاده انبر کفترها.

دسته داشت. برش و گلیکرد گونی.ی به مالید اشرا

درشراباانبرسفتکردوگیرشدادبهزمین،توریراکه

همه تو. برد را سرش و کرد بقوباز بق هم با شان

پیسنورمی خال از بعد هما؛ به چشمشافتاد کردند.

تویالنهمرغیرویتخمچشمی بود نشسته ها.اشبود.

کفترهایصعله از یکی با پایتازگی تنگشی ینخیابان

کردهبود.موچدیگریکشیدوگفت:

«بیِه!بیِه!»-

روی شنیدنصدایشچهاردیواریتوریرا با کفترها

سرشانگذاشتند.بقبقویشانحیاطرابرداشت.گونیکج

گوشه خورد. ورویشلمبر شد.شد ویکتشگِلی گِل

بود. گِلمالکرده باراندیشبالیتویحیاطگونیرا

بویفضلهباندادهبودوهمهجاراآببرداشتهبود.امان

بویکاهگلخیسخوردهتویدماغشنشست:

بیوقتی!»- بارون چه دراَه! هم منیر زِرِ و عَر حاال

«میاد.

اززیرلحاف همیندیروزبودکهصدایغرغرمنیررا

یکبندمیگفت:ولکنهمنبود.شنیدهبود.

«فرداکن!همیندیگههیامروزو»-





بود. کرده پوستشطبله و بود داده نم اتاق سقف

میشدتویگوشش خوابپا از که هرروز صدایمنیر،

شد:سوزنسوزنمی

غمی!بایدسقفبیادروسرمونتابهخداکهعلیبی»-

می مرد بکنی؟ کاری تویه اونا بغوی بَغ فقط یا شنوی

«گوشته؟

می که بود فردا راکیگفت.فردا، خرپشته بود قرار

می خدا فقط کند، دانست.درست

لنگه شدن باز کهصدای را پنجره ی

باشنید، زدو نشنیدن به را خودش

شانه به دادن بهتکان جا را کتش ها

زیرچشمینگاهکردبهپنجره. جاکرد.

کاسه خیسکردهمنیر که را سبزه ی

هرسالنزدیکیهره.گذاشتلبهبود،

هایشمنیرهمسبزهشد،یسالنوکهم

ازشاهیوماشوعدسگرفتهتاگندم.کرد.رابهراهمی

میهمسایهگفتدستشخوباست.می همهرا بردند.ها

دستمالگلدارراکهبهسرمنیردید،فهمیدکهوقتتمیز

لبی شنیدنغرغرهایزیر دوباره استو اش.کردنخانه

پنجه بومنیرروی شده بلند پا شیشهی و پاکد را ها

چرخیدرویهایقرمزشمیکرد.دستمالتویدستمی

سرشیشه. حمام از بغل به بقچه منیر که همیندیروز

هایشرادیدکهحناگذاشتهناخنآمدخانه،تازهیابانخ

بود.

دست از را بهنگاهش دوباره و گرفت منیر های

راخال منیر صدای دوخت. پیسچشم خال سیاه های

شنید:

پاشومرد!یهدستیبگیر!دَمعیدشد.ازاونبهارتا»-

درستمی کیاینسقفکوفتیرو بایدکنی؟اینبهار،

«زیرآوارشآشوالششیم؟

می راه یککتی پیسهنوز نگاهشدویدخال رفت.

یسیاهشرایدستهدنبالکیسهپالستیکیسیاه.گوشه

کیسهراکشیدبیرونوکهدیداززیرراهآببیرونزده،

حبه تویآنچرخاند. تویمشتشدستشرا را یسیر

یسیرآخریبود.اینحبهپوستشراباناخنکند.گرفت.

کرد،خالپیس....اگرافاقهنمی

انبرافتادهبودکنارتوریمرغی.
برش و کرد دراز را دستش

دسته مالیدیگلیداشت. اشرا
باانبرسفتبهگونی.توریراکه

بهزمین، درشکردوگیرشداد
 بازکردوسرشرابردتو.را
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کهبردتویتوریمرغی،خالپیسدستشدستشرا

نوکزد. بهرا نوککوچکشرا گرفت. اوهمگردنشرا

فروکردتویحلقخالپیس.زوربازکردوحب هسیررا

تویدستشبالبالزد.خالپیس

برگشت،روبهمنیرگفت:

«بیچارهخالپیسممریضه!اگهخوبنشه؟؟»-

دستش راتوی دستمال و گرفت شیشه از نگاه منیر

هایشرابهدندانگرفت:چالند.لب

دیگه»- بسه هما کاکلی، پیس، خال شکفتر! همه

ازهمانیتویدستشرادستمالمچاله«خستهشدم.!

انداختکفحیاط.درخانهرابازکردوآمدرویایوان.جا

یسبزهخوردبهدیوارکاسهباپامحکمزدبهکاسهسبزه.

شد. تکه چند و رو چسبیدهماشروبه زده جوانه های

جارویگونینشستهبودوبااوهنوزهمانبودندبهدیوار.

منیرپاهایشراکرد.زدهبهمنیرنگاهمیقهایوچشم



















چنگزدبهچادرشکههایالستیکی.کردتویگالش

هابود.دادزد:روینرده

بهجهنمکهخوبنشه!بهدرک!میخوامصدسال»-

درک. به برن همشون هما خالپبس، خوبنشه! سیاه

«راتی!سقفخونمدارهخرابمیشهروسرم!توفکرکفت

خورد.نگاهشبههایشتکانمیخالپیستویدست

ازسرشکندوانداختشمنیربودکهدستمالگل داررا

کنارگونی.چادرشراسرشکرد:

بمونتاخالپیستخوبشه!!مندیگهنمیتونم»-

«بمونم!!

دررامحکممنیردررابازکردوازحیاطبیرونرفت.

یکزد.هایشبالبالمیدستخالپیستویبههمزد.

پیس. خال به ویکنگاهشهم بود درآهنی نگاهشبه

میخال تکان سیاهش تند،خوردند،های یکتند اما

نبود؛ تکانی بعددیگر خالدقیقه نه پیس خال هاینه

■ سیاهش.
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 «ها کفش» داستان کوتاه  
 «ورپدیاناعباس»نویسنده


۷  موردهاکفشیهمه در و بودند شده جمع هم دور

حرف بود افتاده :گفتیمهرکسچیزی.زدندیماتفاقیکه

گفت:یشمارهکفش و خزهایشکشید به دستی نه و سی

باید»گفت:هاکفشیکیاز«ایندومینبارِ،بایدفکریکرد.»

ریگفت:دیگ«بیشترمراقبباشیم.هیچکسدراماننیست.

«اینگونهمیشه.میآیمعجیباستهروقتبهاینخانه»

اگهاینگونهادامهپیداکنه،بایددر»سیونهگفت:یشماره

مالقاتکنیم. یکدیگر با زباله سطل بایشماره« دو و چهل

«چراسطلزباله؟»صداییگرفتهگفت:

چونمادولنگهکفشهستیم.-

موضوعگمشدنداره؟خوباینچهربطیبه-

گم- همکه را آنلنگه گمبشه، ما از لنگه یه چوناگر

نشدهدورمیاندازنویکجفتکفشجدیدمیخرن.

چرااصالًوایپستاچندروزدیگهمارادورمیاندازن؟-

لعنتیبیایم؟یخانهمابایدهردفعهبهاین

نیست.چرامیگوییلعنتی؟تازهدستخودمونکه-

تومثلاینکهخوابی.-

معلومنیستچیمیگی؟اصالًمنخوابمیاتوکه-

موردگمشدن- داریمدر ما هاکفشوایمخموخوردی!

توداریچیمیگی؟میزنیمحرف

توی اینمردمیکه ببینم ساکتباشین لحظه یه بابا ای

خونهخوشمیگذروننچیمیگن.

گمشدنچیزیحرفمیزنن.البداوناهمدارندرمورد-

یعنیممکنهاینزمستونهمتمومبشه؟-

بهترهبحثروعوضکنیم.کنمیمآرهمنهمفکر-

چیشدچراتعجبکردی؟-

گربه.-

چیمیگی؟-

االگمیمیهگربهاونجاست.راستگمیمراست- بهخدا.

تا آره بایدقایمبشیم. تکهپارهمیکنه. دیرمیادهممونرو

نشدهبایدیهجاییبرایقایمشدنپیداکنیم.خدارحمکنه.

بایدچیکارکنیم؟واقعاً

بیستوسه،بیستوسه،بیدارشو!۱

چیشدهسیونه؟-

وقتتتمومشدهبیدارشو!-

.همشخوابوقتاییدمیدیمآرهمثلاینکهدوبارهخواب-

یتکهپارموننکردهبود.لعنتیگربهکههنوزاوننمیبیمرو

۲   کفش من منه، اسم سه و ازیبچهبیست یکی

بودمویکجورهاییسیونهمادرمبود.بعدازهاخانواده





ماراتوکامیونزبالهریختندیهمهلعنتییگربهحملهاون

بعدماراداخلسطلبزرگیریختندووماازآنجادورشدیم.

مابیهوشیهمهدانمینمبیهوششدیم.البتهبرایچنددقیقه

از بیش شدم بیدار وقتی دانم می اما من. فقط یا شدیم

توانمینممادرمراببینم.دلیلاینکهخواستیمهرچیزیدلم

ببینمایناستکهصاحبپدرم مردهبودواوراقبالًپدرمرا

کهازهمدرسطلزبالهانداختهبودندوخیلیوقتبودقبالً

اولکمیگیجبودم.بعدکهخوببهدوروبرمجداشدهبودیم.

خودمهمبرایخودمغریبه عجیببود. کردمهمهچیز نگاه

بودم.منتبدیلبهیککیفشدهبودم.تالشکردممادرمرا

جورواجور.یکییهاکالهوهافیکپیداکنم.دوروبرمپربوداز

ربود.ازهمهآشناتهاکالهاز

*

تنها من و خرید را مادرم و آمد کسی یکهفته از بعد

ماندم.چندروزبعدخانمیآمدومراازفروشندهخرید.اولمرا

درجایمخصوصیگذاشت.دخترشهمیکبارانیتازهخریده

روزظاهراًبهپدردادند.بود.آنرادادبهپدرش.بعدمنراهم

تولدشبود.

کردم بارانیخیسکمیصبر دیدم کند. بارانیلبباز تا

کهباراننباریدهشدیمشده.تعجبکردمچونچندهفتهای

من آرامیبه به بعد ایهمرویبارانینبود. هیچقطره بود.

 نیستی؟»گفت: سه بیستو تو اسم« کجا از او تعجبکردم

 دانستیممنو گفتم: »؟ و بیست من امسهآره هر.« بارانی

«؟یکنیمتوداریگریه».پرسیدم:شدیمهبیشترخیسلحظ

«یعنیچی؟»گفتم:«ازشوقه.»گفت:

 گفت: کردن. گریه به بودم کرده شروع هم چیه»خودم

نهفقطیهلحظهیادپدرمافتادم»گفتم:«؟یکنیمداریگریه

بود. چهار و اسمشچهل که هنوز« تو که این مثل گفت

«منکیهستم.یدانینم گریهگفت:«راستشنه.»گفتم: با

هستم.» چهار و منچهل » توواقعاً»گفتم: راستمیگی؟

پدرمنی؟پدرواقعیمن؟واقعاًچهلوچهارهستی؟یعنیتو

بعدبدوناین«چطورممکنه؟یعنیپدرمنهنوززندهاست؟

کهجوابسوالهایمرابدهدپریدتوآغوشم.

چهخبراز»بودیم.بعدگفت:چنددقیقههردومونساکت

«سیوسه،مادرت؟ یه»منمنکنانگفتم: راستشمادررا

نفرچندروزقبلگرفتومندیگهازاونروزبهبعدازشخبر

حیفشدکاشمادرهمبین»بعدآهیکشیدوگفت:«ندارم.

بود. ما » جمعمانکامل»گفتم: خیلیخوببود. بود اگر آره

بعدد.«شدیم خوش»ستیکشیدروسرموگفت: حاالبهترِ

■ «باشیموبهچیزاییکهناراحتمانمیکنهفکرنکنیم.
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 زینت رحیمی انیمیشن دستی )سنتی(:

 های مقوایی، مجید رحمانیستاره :نامه فیلم

 عشق؛ گاسپر نوئه؛ نیما رمضانی یادداشتی بر فیلم:

 مرضیه فروزنده ؛ حمیدرضا قطبی؛درانجامهیادداشتی بر فیلم:

 العاده نزدیک، استفن دالدری، مولود سلیمانیبسیار بلند و فوق:نقد روانشناختی بر فیلم
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 «دران جامه»فیلم  یادداشتی بر  
«مرضیهفروزنده»؛«حمیدرضاقطبی»کارگردان

 

 یاجتماع-قهیدق۷۰۱،انیساداتجمالدیس:کنندههیته

پگاه،یزمانیمصطف،یکوثرباران،یکرامتمهتاب:انگریباز

وخواهنشاطفرزانهان،یبهروزمحمود،یاسدافسر،یآهنگران

 ...وینامالهام

،«درانجامه»یزودیاپسهلمیفداستان:داستانخالصه

بهپدرشختممراسمدرکهاستنیریشنامبهیزندرباره

وردبیمیپاویزندگدریدیجدروابط

 .کندیمکشفراتازهیقیحقا

سندگانینو:عواملریسا دیناه:

یقطبدرضایحموییطباطبا اولاریدست/

زیربرنامهوکارگردان /انیخچومکیواه:

ریمد/یقاسممحمدیعل:یلمبرداریفریمد

یصدابردار ینجفداهللی: صحنهیمنش/ /انیریدلدهیسع:

دیتولنیجانش یناظمداوود: میرگطراح/ /یدواریاممانیا:

طراح/یقیسلمیمرباباپور،رضاکالهدوز،محمد:میگرانیمجر

لباسوصحنه یطاریمیکربابک: صحنهارانیدست/ ثمیم:

ییدرپاداودویاصالنحامداکبر،یعل لباساریدست/ تایآز:

یدباغ لمبرداریفاریدست/ فکریعالجالل: :صداارانیدست/

انیطلوعشکاناوانیرضودیدوحیس :عکاس/

 رخانیامانیآر:یارسانهمشاور/انیساداتنیدمحمدحسیس

 لمیفبشرا:پخش

گوبودنفیلممحوراستکهبهقصهدرانفیلمیداستانجامه

می پایانوفادار فیلمتا ناهیدماند. قطبیو حمیدرضا را نامه

شتهاندکهاقتباسیازکتابیبههمیننام،نوطباطبایینوشته

قطبی نیزحمیدرضا کارگردانیآنرا ناهیدطباطباییاست.

اینفیلماولیناثرسینماییحمیدرضا .برعهدهداشتهاست

سی در و است درقطبی فجر فیلم جشنواره دوره وسومین

هاینامهبخشمسابقهنگاهنوحضورپیداکردوازمعدودفیلم

اتفاق که است امسال جشنواره این هماقتباسی موفق اً

ظاهرشدهوعالوهبرنامزدبهترینفیلموبهترینکارگردانی،

توسطهیئت بهنهایتاً فیلمداوران بهترین اقتباسیعنوان نامه

،کنندهعنوانتهیهسالپیشجهانگیرکوثریبهدو.انتخابشد

جامه ساخت باپروانه درنهایت اما کرد، دریافت را دران

ساداتهیه رفت.کنندگیجمال دوربین جلوی فیلم این تیان

به بود؛ ساختاینفیلم راه ایکهگونهمشکالتبسیاریدر

پیشسه مرحله به شد.بار متوقف دوباره و رسید تولید

تهیهطوری و کارگردان چندینکه تغییرکننده، به مجبور بار

آهنگرانی، پگاه نهایتاً و شدند اصلی بازیگران و فیلم عوامل

امتی،مصطفیزمانیوافسراسدیدراینفیلمبهمهتابکر

 .ایفاینقشپرداختند

سهشودیمبازگوزنسهزبانازوزودیاپسهدرلمیف

فیتعرمتفاوتینماسهازراداستانلمیفنیادرزنگریباز

زبانازتیروااولزودیاپدرکنندیم

دستازرا پدرشیتازگبهکهنیریش

ییرازهامتوجهنیریش دشویمدادهگفته

شیپییجاتاراداستانوشودیمناگفته

هنوزاماندیبیمرابرادرشکهبردیم

که.استنشدهبازداستانیهاگرهیهمه

یگریدیهاگرهو لقامهزبانازشودینماغازلمیفدومزودیاپ

زودیاپدرتاابدییمادامههمچناناماشودیمبازداستاناز

یهاگرهتمامو شودیمکاملداستانگوهرزبانازومسو

شوندیمبازداستان ازهرکدامبههاتیروانیادر.

ینوعبهمتفاوتیهازمانوجوامعدروزنیهاتیشخص

میتصمعدمویسرگردانهاآندرو شدهلیتحمیرنجودرد

زودیاپسمتبهاولزودیاپازهرچهکه .شودیمدهیدیریگ

یجامعهدرخصوصاً شودیمتررنگپرمیرویمشیپسوم

رشیپذبهناچاروبردیمسربهآندرگوهرکهیتیرعارباب

یزودیاپسهلمیفداستان
نیریشنامبهیزندرباره،«درانجامه»

بهپدرشختممراسمدرکهاست
بردیمیپاویزندگدریدیجدروابط

 .کندیمکشفراتازهیقیحقاو
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 .باشیمچراوچونبدون آنیهایناخوشهاویخوشتمام

است؛انیمدرمردکییپاشهیهمزن،سهنیاداستاندر

یاهیسازنسهنیایزندگبراشبتیهکهزادهاربابیمرد

استافکندهنیسنگ ازکه،یطبقاتنظامدرهاآدمقصه.

بورژوازتیحاکم کهدهدیمنشانوبرندیمرنجیجامعه

ازجامهاند،کردهتنبهاربابوخانجامهکهییهاآدمچگونه

خودیهاهوسوالیامیقربانراهاوآنآورندیدرمتیرعتن

یزندگعشق،فرودستان،کهروندیمشیپییجاتاوکنندیم

طبقدریتیورعاربابیبازدردیبازینراخودفرزندتاًینهاو

قصهتماماً«درانجامه»لمیف .کنندخوداربابانمیتقداخالص،

خدمتدریواقعیمعنابهلمیفعناصرهمهودیگویم

یایجغرافسهویخیتاردورهدولمیف .استلمیفداستان

استیلمیفدرانجامه .کندیمتیرواراگریکدیازمتفاوت

تمامکهاستمحورزنیاثرگفتدیبازیچهرازشیبهک

.اندشدهمواجهآنبازنانکهاستییهابیآسحولداستانش

یهاتفاوتباوجودزود،یاپسههردرکهنیاتوجهجالبنکته

افراد،مناسباتوفکرطرزویزندگسبکدرریگچشم

درآمدهریتصوبهفرودستیگاهیجادرزنریتصوییبازنما

اییخیتاردورهچهبهمتعلقکهکندینمیفرقییگوواست

یکافیباشزنکهنیهم،یباشیاجتماعطبقهوگاهیجاچه

تیروانیادر .یشوستهینگرباالازینگاهبانکهیایبرااست

زودیاپهسهردرزنسهییتنهاویپناهیبنقشدیتردبدون

.دهدیماختصاصخودبهرالمیفیاصلتمواستریچشمگ

بارایادیزراتیتاثزنسهنیایزندگدرکهیمرد

همهمرگازبعدحاالوگذاشتهیبرجاخودیهامیتصم او

وکندکمکماجراقتیبحقتارودیمشیپیاگونهبهزیچ

 ■ماندینممهربهسریرازچیه
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 «العاده نزدیک بسیار بلند و فوق» شناختی فیلم واننقد ر 
شناسیبالینیدانشجویروان«مولودسلیمانی»؛«استفندالدری»کارگردان



سوگدرروایت

"فوقالعادهبلندوبسیارنزدیک"باوجوداینکهدرفیلم

کارگردانی مثلماکسفونسیدو،ییهاناماستفندالدریبا

تامهنکسوساندرابوالکنیز،)الدیویسجانگودمنوویو

بازیگر و کننده تهیه عنوان بهبه ) باخوردیمچشم نه اما

فروشخوبیمواجهشدونهبااقبالچندانخوبیدرنقد.در

فیلمکمترینهیهزحقیقتفروشفیلمبیستمیلیوندالراز

تح بسیار یا ستودندو بسیار آنرا منتقدانهمیا و قیربود

کهازجهاتیبسیارعالیوقابلستایشاست.کردند.امافیلم

سعیشدهدرایننقدبهانهاپرداختهشود.

است. کودک یک سوگ بیان کلمه یک در نقطهفیلم

تنیدگیسیرسوگیککودک درهم گرهقوتشهم سیر با

گره روایت پود و تار با سوگ انگار است. داستان گشایی

باشد. دیذاربگخورده با سوگوار یک جهان یفسلفهبه

گشتالتنگاهکنیمتابفهمیمتعلیقروایتاینفیلمچهطور

.رسدیمباتمامشدنتکلیفگشتالتیبهپایان

بهصورتیهارنجمکتبگشتالت نایهافیتکلزندگیرا

 بییند. زندکیمی ییهاحرفتمام کسیمیخواستیمکه به

کارهای نزدیم. نیمهمیخواستیمیکهبزنیمو انجامبدهیمو

ماو.سازندیمناتماممارایهافیتکلکارهتمامکردیم؛همه،

زندگیمیلبهتمامکردنآنتکالیفداریم. تااصطالحاًدر

دروضعیتعدمتعادلشناختیزمانیکهتکلیفناتماماست

آنمیتوانینمبایدبپذیریمکهردیمیمقرارداریم.وقتیکسی

باآنشخصمتوفیآنطورمیتوانینمتکالیفراتمامکنیمو

واردرابطهشویم.میشدیمواردرابطهقبالًکه بازنماییدیبا،

با بتوانیم تا کنیم صورتنمادیبرقرار متوفیبه دیگریاز

قبلی روابط استمرار و تازه دهیم.روابط ادامه زندگی به

بلن بسیار فیلم در که ماکودکی به نزدیک العاده فوق و د

 تمامشودیمشناسانده همینتکالیفنا مشکالتشاز مبدا ،

اماشنودیماست.اودرحالیکهبهخانهرسیدهصدایپدررا

روز.حاالازکهانردیمیموبعدپدردهدینمتلفنراجواب

نداده جواب را تلفن گناه ناتمامکندیماحساس تکلیف .

سپتامبردومشتابوت یازده جریان در پدر است. خالیپدر

فوتشدهوبنابراینجنازهایازاوندارند.وهمینباعثشده

مردن چگونه موضوع و سواالتکودکبیجوابباشند. که

پدروچرامردنشسوگشرادردناکترکردهاستتاجاییکه

دوقلوپرتابیهابرجکهازییهاآدممختلفازیهاعکساو

مطمعن و برمیدارد بودندرا پدرشهاآنکهشودیمشده

 تکلیفناتمام یافتناشیبعدنیستند. پدر ششمیمنطقهبا

 پدر که ای منطقه است. ازقبالًدیگویمنیویورک بخشی

فرزندش معماییبرایبازیبا را یافتنآن و نیویورکبوده

 هم از هم فیلم کودک اسکار داده. خستهیهایدردقرار

یکننده آسیبشیهایشهرهم همین و است خسته

پسربرایحلتکلیفناتمامخود.کندیمراتشدیداشیروان

با هنگامیکهکهاینتا یکسالدچارسوگنابههنجاراست

پیدامخفیکلیدیاست،پدرشکمدگشتنحالدرعجله

فلیقکردنپیداوشهردرگشتنباکهکندیمفکروکندیم

،چیزیمهمراازپدرشیادخواهدشودیمبازکلیداینباکه

ماند. برایشباقیخواهد وی از یادگاریهمیشگی گرفتو

 باعث که منطقهشودیمتصمیمی پنچ تمامی به پایش

فیلموجاییکهباذهنخوانندهقیتعل.نیویورککشیدهشود

آیاکودکهمدرهمینتکلیفناتماماستکهشودیمبازی

کند؟راجرز پیدا اگرگفتیمخواهدتوانستصاحبکلیدرا

آسیب دچار باشد داشته صمیمی دوست یک بتواند کسی

خستهیهایدرد.اسکارکودکفیلمهمازهمشودینمروانی

یکننده راشیهایشهرهم آسیب همین و است خسته

واجهدرجریانگشتنبرایکلیدباپیرمردیمتشدیدمیکند

تواندینمکهشودیم حرف عمد به یا بزند .زندینمحرف

بتواندباکودکجریانهمدلیرابرقرارشودیمهمینباعث

حقیقتاسکاربیناودرکندوشبیهیکدرمانگرخوبباشد.

 برقرار را سازی همانند پدرشجریان کندیمو رمردانیپو

 پدر شبیه ای ابژه شودیمقدر احساساتندتوایمکه تمام

چون اسکار، که قدر آن خودشبگیرد. به را پدر کودکبه
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 باال شانه پدر شبیه اندازدیمپیرمرد اوکندیمفکر که

بافاصلهگرفتنپیرمردبااسکار،اسکاربعدپدربزرگشاست.

پاالیشهیجا کمی توانستهکه شده، احساسگناهشونی

بادادهیمصدایپدرراکهبارهاگوش بهپیرمردنشاندهد،

بعدیسوگیمرحلهافتراقگذاشتنبینپیرمردوپدروارد

بهتنهایییهیبقخودشود. را سرانجامصاحبرودیمراه و

 برایاوتعریفابدییمقفلرا اماباکندیموتمامموضوعرا

کهکلیددارایرمزورازشودیمیافتنصاحبکلیدمتوجه

ا پدرستوخاصینبوده حقیقتتکلیفگشتالتیاشبا در

باپدربهآنجااینکهتاتمامنشده. اسکاربهپارکیکهعادتاً

ودروسوارتابموردعالقهپدرشمیرودیمرفتهیم شود.

می پدرشرا نوشته تاب برایزیر اسکار به آن در که یابد

نیویورکتبریکمی ششم یافتنمنطقه این و ینقطهگوید

.شودیمرهاییاسکار

بخش زبانچینیبهصورتنمادیاستکهدو سوگدر

تواندیمباعثرشدشودوبخشیکهتواندیمدارد.بخشیکه

افسردگی. بودباعث شده سوگشتمام مراحل که نوجوانی

 پدردریهابککهدرسرتاسرفلشزدیمحرفیرا فیلماز

 دیده کودک دشدیمذهن ظرفیتی من پر: هرگز که ارم

یدربارهخواهدیمدلم.شودینم که هرخوانمیمهرکتابی

 که پدرمبارومیمکنسرتی اما کنم .توانمینمصحبت

کهمهمیزیچدربیانآنموفقبود.کامالًاحساسیکهفیلم

استایناستکهاسکارازسوگبهعنوانفرصتیبرایرشد

کهفیلمبهشودیماعثاستفادهکردوهمینموضوعشایدب

غمانگیزدیگریهاانیجرفیلمیکهازجریانیازدهسپتامبرو

 استفاده احساسات کردن دار جریحه تنزلکنندیمبرای ،

همیندرایننقدهمسعیشدهبهجایپرداختنیبرانیابد.

 است فیلم رویدادهای علت که سپتامبر یازده بهصرفاًبه

■ دکبپردازد.بازنماییروندسوگکو
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 «های مقوایی ستاره» نامه کوتاه فیلم 
«مجیدرحمانی»نویسنده



برخ اساس یبر و اشعار زندگییهابخشاز شاعرهیاز

"فروغفرخزاد"شادروان

ستاینابتدایویرانی

 توویرانشدیهادستآنروزهمکه

 آمدیمباد

 عزیزیهاستاره

 مقواییعزیزیهاستاره

 گیردیمیدرآسمان،دروغوزیدنوقت

***                                 

 

روز-اوجنگلیمشرفبهدریوهستانکجاده-0

درحالرفتخودروهاجادهپوشیدهازبرفومه.یهاکناره

هستند. آمد راکمو رنگی سیاه پاترول جاده افق در کم

زجلویمادراپاترولکهدرحالنزدیکشدناست.بینیمیم

یکیکینزد رد هم.شودیمدرخت روکیالغکزمان یه

 قارقار کدرختنشسته پروازپردیمنان سمتآسمان به و

بیپشتسرخودروراتعقاز.شودیمدرمهگمپرنده.کندیم

واردخودرواست.۹۱۹شکرقمآخرشمارهپالسه.کنیمیم

.شودیمدمحویازدکپالشماره.شودیمتونلیک



ادامه()-داخلپاترول-9

 ییخودروهاازیبرخ.بینیمیمازدیدرانندهداخلتونلرا

 رد روبرو از شوندیمکه فضایصدا.زنندیمبوق در بوق

رانندهدوستارهیصندلدرکنار.یماشدهخارجازتونل.پیچدیم

 یدکوچکمقوایی خاصهاآن.شودیمده ظرافت یرویبا

نصبکیریچوبحص سنجاق با ییهاهماناز.اندشدهوتاه

درکردندیمخوددرستیدرگذشتهبراهابچههکاست تا

.داردیمرابرهاستارهازیکیبادبچرخد.دستزن؛



  همانجا(بعد)یمک -3

مقوا جاییستاره داشبوردکییدر نار چشم .خوردیمبه

رفتهاست.تمامجادهراگمهست.یچهرهزنمشخصنهنوز

درستاره.کندیمخودروراروشنیهاچراغهرانندهیکطوربه

.چرخدیماثربادپنجرهخودروآرامآرام
 

روز-اوجنگلیمشرفبهدریوهستانکجاده-9

جادهیبوسینیم از کردن عبور حال در مقابل طرف از

تیهاشاخه.وزدیمباداست. باد مقابل در انکدرختان

زنیفضادر.خورندیم جاده؛ آلود یمه پالتوکجوان ییه

گرینارجادهقصدعبوربهسمتدکفلور(از)دهیپوشکیمش

دارد. را مهمجاده حالینیبوسینیزمان در روبرو از ز

است.یکنزد نیولشدن متوجه آناوست.یزن سمت به

 جاده نزدینیم.رودیمطرف یکبوس فلورکاست به ه

 صداکبرخورد یند. فضا شرافلور.پیچدیمبوقشدر طیدر

ردهاست.کریگیبد



همانجاده()بعدیمک-6

 (صحنهدرسکوتکامل)

مهآلودیسوآمبوالنسدرفضایخطرخودروپلیهاچراغ

هستند؛کییخودروها.زنندیمکچشم گذر حال در ه

بهترببکنندیممکسرعتشانرا دریسپلنند.یتاتصادفرا

اوسط دستیجاده اشاره با و رفتنهاآنستاده به وادار را

رنگخودرو.کندیم سوینیقرمز آن در ایز ستادهیجاده

نشانینارماشکجواندریوپسردختر.رویمیمجلوتراست.

یا را تصادف صحنه و اند ه اشاناز.بینندیمستاد چهره

وننشستهیداخلماشهمیسگ.اندیدهترسهکمشخصاست

حال بیکدر یه را بیندیمرون صدا و سر هکآنیب).کندیم؛

ختهینریقطرهخوندرزمچندم(.یواقزدنشرابشنویصدا

است. برانیکمشده با روکیاردجسدکجلوتر بایه آنرا

اما.شودیمبهداخلآمبوالنسمنتقلاندپوشاندهدیمالفهسف

م ازدورتریسنبوینیتصادفمربوطبهبرخوردفلوربا ست.

م و یبوسدینیپاترول رنگازکیمشپاترول.شوندیمده

بوسسالمینیواژگونشدهاست.مفجادهکدرسمتراننده

 توقفکدر جاده است.کنار پلاشرانندهرده سمشغولیبا

زدرحالسوارشدنینیبچهمدرسهایتعدادصحبتاست.

جادهوعبورویمصداهاککمبوسهستند.ینیبهداخلم

 خودروها صداهمرا.آیدیممرور الغ.کقارقاروباد.یبا

یآژآمبوالنس کر بیسپل.رودیمشان صحبتیسیبا م

:کندیم

(کندیمیکمرابهدهانشنزدیسیب)س:یپل

ه...ی؛دردستبررسعلتشمارهخودرواعالمشد.
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دفصحنهتصانارجادهنشستهوبهکلیگاردریفلوررو

.کندیمنگاه



روز-وچهکاتاق+–یداخلی+خارج –۹

مجلهچند.درکفاتاق؛کندیموچهنگاهکفلورازپنجرهبه

 و دییهانامهودفتر شده ینوشته ازیکیدر.شوندیمده

:خوردیمنجملهبهچشمیدفترهاباخطدرشتا

 گنه گناهکشعر: ایردم مجله لذت...در ز روکیپر یه

درفلور(چاپشدهاست.)نعنوانشعربانامیهمناستیزم

وچهدوکداخلازنامشاهرخنوشتهشدهاست.هانامهازیکی

فلورازپشتچهرهنارپنجرههستند.کزندرحالردشدناز

افکپنجره یارشغرقشدهاستدکهدر یحتاو.شودیمده

زن یدو جلوکرا از نگیه او به شدن رد حال در اهپنجره

دهاست.یراندکنندیم

بهاویوبادشمنیرچشمیهزیکدرحال)زناولبهزندوم

(:کندیمنگاه

رده...کهمحلهروبدنامیطانه...ین...عروسشکنگاشن

 زن به دوم )زن حالاول زیکدر هم او چشمیه نگاهیر

(:کندیم

...یوایا

(:شوندیمنارپنجرهردکازهادوم)آنزناولبهزن

...یی(اونمچهشراخنددی)مگه...یگنشعرممیمتازهآره..

 از گلدانشمعدانکفلور اتاق؛ ینار برمیتابکو دارد.یرا

گلدان در کرا پنجره کتاب.گذاردیمنار را هکمصور

یازورقهایکییالدر.کندیمباغوسبزهداردبازیهاعکس

آنرادرزنشدهاست.دهگذاشتهکیمردهوخشیآنپروانها

مدتگیردیمدستش یو خواهدیمانگار.کندیمبهآننگاه

پروانهرایناراحتبا.گیردیمخودشرایجلویولند.کهیگر

خا سمتبعد.کندیمگلداندفنکدر .رودیممدشکبه

آویکی آن در خودش لباس دست است.یدو راهاآنزان

زیانهنکودکیفشکولباس.ردگذایمشکبرداشتهوداخلسا

ی.مدتداردیمزبریرانهاآنزن.شودیمدهیمددکدرداخل

راهالباسمادرانهیاحساسبا.کندیمنگاههاآنباحسرتبه

 کتا همراه به و ساکرده ناگهان.گذاردیمشکفشداخل

گوششیطپشقلبیصدا یمدتشودیمبلند.رسدیمبه

ازییپایصدا.نوازدیمچهارضربهساعت.ودریمدراتاقراه

الفهکزن.رودیمدربامراهیسک.انگارشودیمدهیسقفشن

است. صدایصداشده و بام.یطپش...زنگساعت... در پا

.شودیموازاتاقخارجپوشدیمرااشیمشکیپالتو



ادامه()روز–بامخانه-یخارج-1

دیو اواردبامشدهوصداها در.شودیمنلحظهقطعیر

است.یهاکناره شده چیده گلدان تعدادی بام بهاوپشت

 آسماندرحالدسته.کندیمسمتآسماننگاه از ایسار

درآسماندریبزرگک.بادبادآیدیمپروازند.صدایوزشباد

 باد وکبادبادیاغذهاکیرو.رقصدیمدل بزرگ چشمان

نچشمانرقصانازباالبهیاییوگشدهاست.ینقاشییبایز

 نگاه ایاسفلور.کنندیمما یر است.هاچشمن یمدتشده

باالاز.رودیمهانردهباموینگرانبهسمتجلواو.گذردیم

شصتسالدارد.پدرش.اندازدیمشنگاهیاطخانهپدریبهح

یشقورقوبالباسنظامیستهشدهولکهشکیرغمیعل

.کشدیمگارینشستهاستوسیصندلیاطرویدرگوشهح

وتوامبایظاهریبالبخندپدرش)بامروبهیفلورازباال

احترام(:

ردهوبعدادامهکثکن؟)میسالمبابا...چراتوسرمانشست

؟رفتییمتوپشتبامراهی(:شمابوددهدیم

اشیافهقاز.کشدیمرایگارشس.کندیمپدرشبهباالنگاه

(:یوجدکخش)ست.ینیهازدخترشراضکداستیپ

نجابرو...یفلور...زودترازا

بابغض(:فلور)

ببیم آرمانو یخوام دارم ...حق پسرموکنم ندارم ه...حق

نم؟یبب

.شودیمبلند.دهدیمانکوسرشراتگویدینمیزیپدرچ

راوسطهاآنتیعصبانبانارشچندمجلهودفتراست.کدر

ازگوشهحیتپ.گذاردیماطیح درینفترا داشتهو اطبر

هامجله؛سپسریزدیمهاآنیمقابلچشمانفلورنفترارو

.کندیمفضاراپردودزند.یراآتشم

باالتماس(:فلور)

...کنمیمباباخواهش

(:دهدیمادامه)دوافسردهیبعدناام

هبلندشدهکیدوداز)ازمننگرفت؟...ی؟سراغیشاهرخچ

حرفشراادامهبدهد.(تواندینمهیکطوربه.گیردیماشسرفه



اتاق-روز-یداخل-9

است. اتاق داخل در تنشاست.پالتوفلور در انگارهنوز

.نوازدیمگرچهارضربهیباردساعت.لرزدیمسردشاستو

.شودیمشرابرداشتهوازاتاقخارجکسااو
 

ادامه(روز)-اطیح–یخارج-4
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اطیهوخنزوپنزردرحیاثاثیمقدار.شودیماطیواردح

قدممیکمست.یاطنیدرحپدرشاست. اززند.یدرآنجا

 اثریشهامجلهسوختن بامیهانردهسمتبهست.ینیهم

اریاختیب.شنودیمراضربانقلبیصدامجدداً.کندیمنگاه

رو را یدستش نگاهگذاردیمقلبش آسمانو متوجه ش

تاگذاردیمواریدی.دستشرارورودیمجیگسرش.شودیم

زم نیبه پسرشیبعدصدااماافتد.ین بهفلور.آیدیمخنده

اثاث یطرف گوشیصدا.رودیمه به اثاث پشت از آرمان

.رسدیم

(:یاوکنجکبا).رودیمهیبهطرفاثاثفلور

 اونپشتییجاکآرمان... چرا ... مگهیمشدیقاپسرم ؟

؟یمامانودوستندار

ح یدرب باز رایبرمفلور.شودیماط شوهرش و گردد

اعتنایبشاهرخسالدارد.۹2حدودشاهرخاست.او.بیندیم

داردوقصدخارجیهرفتهوآرمانرابرمیبهفلوربهسمتاثاث

.کندیماطرایشدنازح

باخواهش(:فلور)

...تراخدانبرش...شاهرخ

.کندیمهیبلندگریباصدافلور.رودیماماشاهرخ



روز-مختلفهاییابانخوچهوک-یخارج-01

.کنندیمیوچهبازکبچهدرچند.گذردیمهاکوچهفلوراز

است.یاهویهیصدا بلند اوشان کاز هاآننار .کندیمعبور

دهاستدریپوشیابکهرکی.مردشودیمگریدیوچهاکوارد

ک پنجره حالیااشخانهنار در و یهسیکستاده بهکشدیمگار

یوبشوندیمگرردینارهمدکعابرازدو.کندیمروننگاهیب

بشناسندفقطسالمیههمدکآن وتندازمقابلکنندیمگررا

.شوندیمگرردیهمد



روز–محضرخانه –یداخل-00

.اندستهنشگردراتاقمحضریهمدیشاهرخوفلورروبرو

روبهفلور(:)داردیممحضرداردستازنوشتنبر

شمارهشناسنامه؟

غمگ اانگارخودشاست.یتوناست.یفلور یینجدایاز

اوست.ینیراض صداککم.دهدینمجواب راینفسیم

گوشنودیم ی. نزدیکا در یکینفر نفس .کشدیمگوشش

وکشدیمیقینفسعمبعد.کندیمبهدوراطرافشنگاهیکم

ند.کمکاضطرابشراخواهدیمانگار.بنددیمچشمانشرا

(:کندیمربهفلورنگاهیباتغدار)شاهرخروبهمحضر

توبینییم همش زندگیآقا! من با یخودشه...اون

هشماسوالکرده...بانوشتههاشتفاهمداره...انگارنهانگارکن

ن!یردک

بلندتر(:یباصداکند)یمرارکمحضردارروبهفلورت

 خانمگفتمشمارهشناسنامتچنده؟

پا سرش ییفلور است. شعر)ن بغض با و رایآهسته

(:خواندیم

بهاتفاقششصدوهفتادوهشتفرشته

آنهمفرشتهازخاکوگلسرشته

اندمشغولسکونوسکوتیهاطرحبهتبلیغ

 فاتح بله شدم )فاتح راالشدستم.ترکدیمبغضششدم

:(دهدیمدهادامهیبریدهبر.گیردیمدهانشیجلو

صادرهششصد...ششصدهفتاد...ششصدهفتادوهشت...

.ساکنتهران2بخش....از

نگاه شاهرخ به سپس و فلور به تعجب با دار یمحضر

فلور.اندازدیم در انگشتش از را ازدواجش .آوردیمحلقه

مکوآیدیمبانقلبدوبارهضریصدا.کندیمثکمیلحظات

ک تر تند بازشودیمم حلقه با شوهربه.کندیمی. شاهرخ

نگاه بهخواهدیمیالحظه.اندازدیمیسابقش را حلقه

بهاو.شودیممانیپشاماشاهرخپسبدهد. حلقهرا دوباره

یصدا.اندازدیمانگشتش آهسته آهسته وکطپشقلب م

.شودیممحو



روز+شب-مختلفیانهاکم-یداخل+یخارج-09

.نشیندیمباندفرودگاهیادبررویزیماباسروصدایهواپ-

عصبفلور و یخسته سالن دریهاآدم.شودیموارد سالن

خودیعیلطبکشهاآن.رسندیمبهنظریگرینگاهشجورد

راندارند.

دردستشاستیتابکهیکنشستهودرحالیفلوردرقطار-

پنجر باز به یه نگاه دارد.یزیانهاکتترن.کندیمرون اد

زیشنیصدا است.یز صندلدراد ویمقابلشدر مادر روبرو

ردنکیدرحالبازپسر.اندنشستهستساله(یبجوان)یپسر

است.یباگوش بازیصداهمراهش فلور.آیدیمیانفجار

ن یحالشخوب یصداهاست. است.کاشکالفهمختلف رده

مادرشدورپسر نگاه حالذکاز گاهکهدر اوقاتیراست؛

کیدزد نگاه فلور گکندیمبه اواحساس اما .کندیمیجی.

صانهاویهحرکافتدیمچشمشبهچشمپسرجوانیالحظه

 دارد.یافهق.بیندیمرا اعوجاج فلور نگاه در مادرشپسر

ذ مشغول و بسته را است.کچشمانش لذتفلورر نگاه از

بلند.کندیماحساستهوعناگهان.ترسدیمهپسرجوانانیجو
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ردهکیقاو.گیردیمرونیوسرشراازپنجرهقطاربشودیم

.کشدیمیقیوبعدنفسعم

ایابانیفلوردرخ- ازیانامهستادهاست.یپرسروصدا را

کی سابقشاست.یرندهگ.آوردیمفشدر شاهرخشوهر نامه

داخلنامه .شودیمخلوتیابانیخوارد.گذاردیمفشکیرا

سواریپستصندوق موتور دور از ناگهان آنجاست. ازیدر

ک رد شودیمنارش کیو را فرقاپدیمفش فلور زنانی. اد

.افتدیمنینارصندوقپستبهزمکدریول.دودیمدنبالش

زمدستش زخمیشکنیبه و شده توتک.شودیمیده کو

.شوندیمدابانریعابرانازخ

تنهادرفلورردهاست.ککپارییخودرویابانینارخکدر-

م قدم دخترجوانیفریصداناگهانزند.یآنجا بلندیاد

پسرجواندختررابهزورگرفتهوقصددارنداورادو.شودیم

غیجدختر.کندیموحشتفلوراندازند.یبیشانخودروداخل

هنوزیولشدهاست.شب.خواهدیمکمکوازمردمکشدیم

نیخ خلوت چندست.یابان هاجوانیول.ایستندیمعابر

باالخرههبهسالحسردمسلحباشند.کرودیمآنیمبقلدرند.

.رودیمبهسمترانندهفلور.اندازندیمدخترراداخلخودرو

یماشدرب.کندیماعتراض باز ازیسرراننده.کندیمنرا ع

یماش خارج فلور.شودیمن هل سواردهدیمرا دوباره و

شودیمنپرتی.فلوربهزمکندیموفرارشودیمخودرواش

مکجیادبهتدریغوفریجیصدا.داردیمودستشخراشبر

نیفلوررااززمخواهندیمنینفرازعابرچند.شودیممترکو

 فلورنند.کبلند سختیفزمکدر به یعابرین را .دبینیمن

یاگو یکهر شینهاآناز نکزبه انسان یاندامتنهاست.یل

فلور.پیچدیمدرفضایشصدا.شودیمبلندباددارند.یانسان

.کندیموفرارشودیمبلندزند.یغمیازشدتترسج



روز–جذامخانه-ی+داخلیخارج-03

ینینگاهدوربازاست.یلمبرداریفلورباگروهشدرحالف

:بینیمیمراهاآنازیریتصاوکندیمطهضبک

نادرحالگفتناذاناست.ینابیرمردیپ-

سرشیروکیالهبزرگلبهدارمشکهکانسالیمیمرد-

هازمچبهبعدکرادستانشگذاشتهدرمسجدنشستهاست.

ردنکمشغولدعااوناقصهستندبهسمتباالگرفتهاست.

است.

...کشدیمچشمانشیسرمهروهازنازیکی-

روبرو- در بچه نفر یهمدیچند با هکییهاصورتگر

.کنندیمیگرتوپبازیهمدیدارندروبرویخوردگ

.گیرندیمیشتکگریباهمدیدونفرجذام-

 کفلور گروه.دهدیمات ضبط از یصدا.کشدیمدست

قلب ناله.یگاهنفسنفس.یصدا.آیدیمضربان با همراه

بهاطرافشفلورنفردرحالمرگاست.یکهکتناسیامثل

 گاهکستکییصداینا.کندیمنگاه از هر گوششیه به

شد.کنفسبکندیمیسعاو.شودیمنگرانشگروه؟رسدیم

یلمف.کندیمسرفه.تواندینمیول تلفنخواهدیمبردار با

وشودیمفلورمتوجهیولرد.یهمراهشبااورژانستماسبگ

.کندیمانعتمم

نگران(:فلور)لمبرداربهیف

؟ینکاستراحتیخوایس؟میشده؟حالتونخوبنیچ

 تا)فلور نشانه به را تییسرش کد ازیکی(دهدیمان

.دهدیمرابهفلوریوانآبیگروهلیهابچه

گروه(یهابچهروبهفلور)

س...یادخوبنیزحالمله..یارتعطکامروزهابچه



شب-یمارستانروانیب-یخلدا-09

است.مضطربدهاست.یشکمارستاندرازیفلوردرتختب

لباسیرارویشپالتو.شودیمبهزورازتختبلند

.شودیموازاتاقخارجپوشدیم



ادامه()هااتاقمارستان+یراهروب-06

 راهرو وارد شودیماو بهیمدتامل.کسکوت.ایستدیمو

سرشنگا پشتو جلو ویصداهایجاًتدر.کندیمه آهسته

گررسندیمبهگوشیمختلف ضربانقلب؛ آوازی. ناله؛ هبچه؛

دا نواختن و.....یجغد؛ ایسراسفلورره از بهیمه راهرو ن

ییگو.رودیمگریدییراهرو دنبالراز دصداهابه تر؛کست.

اوردیمختلفازجلویهاشکلبایکهرمارانیپرستار؛وب

وندشیم او به یو.خندندیمو از کهراسان عبورهاآننار

یازپشتوگاهی.گاهرودیمگریدیبهاتاقیاتاقاز..کندیم

.شودیمبرقراهروقطعناگهان.کنیمیمبیازجلوزنراتعق

است.یکیتاریلحظات نفسیصدامطلق و قلب طپش

یشک و راهروهانالهدن و شده وصل برق دارد. روشنادامه

.رودیمصداجلوتریبهجستجوفلور.شودیم

:(مادرانهیباحالت)فلور

زدلم...ینمادر...عزکهنیآرمان...گر

.شودیمواردآنجااو.آیدیمدرسمتراستشیصداازاتاق

اپسر یبچه رو۹حدود یساله دراز نالهیشکتخت و ده

وانراپرازآبیلفوراًزن.کندیمآبیفلورتقاضااز.کندیم

بهپسرک و تهپسرک.دهدیمکرده تا بعدنوشدیمآبرا .

آراماو.رودیمنهفلورگذاشتهوبهخوابیسیسرشرابهرو
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او.کشدیمشیوپتوراروخواباندیمرادرتختشکآرامپسر

وازپنجرهنشینیدیمنارتختپسرکدریصندلیهمانجارو

.بیندیمشبرایکیتار



صبحزود–همانجا(بعد)یمدت-0۹

یهنوزخوابکپسر دنویشکنفسیمصداکمکدهاست.

نشستهازیصندلیهروک.فلورآیدیمصحنهیطپشقلبرو

ب یخواب کنجکاو.شودیمدار نگران رادستانش.شودیمو

طپشونفسنفسیآوااما.کشدیموگوششهاچشمیرو

زازیهمهچانگار.بیندیمرونراینجرهبازپاو.شودیمقطع

هیاززمستانشبینقاشیتابلویکبهپنجرهستاده.یتاکحر

یدییصداامااست. جلب خود به را فلور توجه .کندیمگر

زند.یهممتداستارتمکاستییخودروروشنشدنیصدا

یول خودروشودینمروشن موتور بار چند از بعد بالخره .

پسرودشیمروشن ک. فلور خواباست. شدهکنجکهنوز او

مشیجلواز.رودیمجلوتراست. پاترول رنگکیپنجره

الفهکمتعجبواو.بیندینمرااشرانندهچهرهفلور.گذردیم

دهیدییرنگپاترولرادرجاکیخودرومشقبالً.انگارشودیم

یریاوتصناگهان.گذردیمخودرواما.کندیمرکفیمدتاست.

سر و یگنگ ذهنش از پاترول تصادف صحنه .گذردیمع

زوینارمکردهودرکآبراپریوانلادشافتاده.یبهیزیچ

.شودیموازاتاقخارجگذاردیمکتختپسر



صبح–خلوتیابانیخ–یخارج-01

افقخپاترول.شودیمابانیمهواردخیفلورسراس ابانیدر

تواندینماواما.دودیمدنبالشرفلودرحالدورشدناست.

.نگردیمرااطرافش.ایستدیمیمدتنبرساند.یخودرابهماش

زناز لباسمحلیدور زنبیبا افقدیو دشیلبهدستدر

.شودیمیکآرامآرامبهفلورنزداو.شودیمظاهر

لبهدست:ی(روبهزنزنبیعصبیمک)فلور

ببخش مایخانم االن ...شما رانندشوکینیشن شد رد ه

ن؟یدید

باتعجب(:دست)لبهیزنزنب

دمبهیندیول.یشممنجاردیهازاکنهخانم؛منسالهاست

خدا...

یصدا فلور گوش در دوباره قلب او.پیچدیمضربان

یقیبارنفسعمچند.بنددیمراچشمانش.شودیممضطرب

یلحظات.کشدیم باز لیزنزنبماا.کندیمبعدچشمانشرا

 دستدر بایولست.ینارشنکبه زن همان دور از دوباره

ابانینارخکدریبهسمتباغفلور.آیدیملبهسمتشیزنب

.دودیم



روز-باغ–یخارج-09

شدتاز.شودیمزردوپژمردهواردیمهدرباغیفلورسراس

میدو نفس نفس هکالغزند.یدن آنجا در سار اهویو

جلوتر.شنودیمپسرشآرمانرایخندهوبازیداص.کنندیم

شاهرخ.رودیم تاب را آرمان یرویلبخندفلور.دهدیم؛

حاال.رودیمسمتشوهروپسرشبه.گیردیمقراراشچهره

.دهندیمفلوروشاهرخبهاتفاقدارندپسرشانراتاب

 پسرش دادن تاب حال در به)فلور باعشق و ناباورانه

(:کندیمنگاهشوهرش

یلیخ دنبالت شاهرخ...باورگشتمیموقته دارم ...دوستت

ن...ک

اززگلدردستشاست.یشاهرخگل یرشالبهموهایرا

روخواهدیمفلورزند.یزنشم ند.کمکسرشمحیگلرا

نیگلزماماتاآنرابردارد.شودیمخم.افتدیمنیبهزماما

زرکخشیبرگهاتنهاست.ین زو پژمرده و پاید شاست.یر

ست.یازپسروشوهرشنیاثر.کندیموحشتزدهنگاهفلور

مانندیخفییصداها سوت پیف باغ است.یچیدر بهاوده

نارآنعبورکازیمرد.چکدیمدرختآباز.رسدیمیدرخت

کففلور.کندیم .دودیمدنبالشبهشوهرشاست.کندیمر

ست.یاوشوهرشناما.بیندیماورامرد



(03ادامهصحنه)روز-جذامخانه-یخارج-04

گروه(یهابچهروبهفلور)

س...یادخوبنیزحالمله..یارتعطکامروزهابچه

یکی یهابچهاز فلور سمت به گرفته در.رودیمجذام

وتاهکیریچوبحصیهروکاستییدستشدوتاستارهمقوا

یلمف.گیردیمرابهسمتفلورهاستارهاوسنجاقشدهاست.

سر دوربیبردار یع آماده اکندیمنشرا از فیو لمینصحنه

وازبوسدیمواوراگیردیمراازبچههاستارهفلور.گیردیم

.شودیمجذامخانهخارج



یبازگشتبهابتداروز)-خلوتیابانیخ-یخارج-91

(01صحنه

حال در یکفلور دستهاستارهه در پاترولشرا گرفتهسوار

مهواردیفلورسراسازآنطرفاما.کندیمتکوحرشودیم

یخ خپاترول.شودیمابان افق شدنیدر دور حال در ابان
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بهماشتواندینماواما.دودیمدنبالشفلوراست. نیخودرا

اطرافش.ایستدیمیمدتبرساند. زناز.نگردیمرا بایدور

او.شودیمدشظاهریبهدستدرافقدلیوزنبیلباسمحل

...شودیمیکآرامآرامبهفلورنزد



روز-ایجنگلودر-یخارج-90

است.یصدا شده تند قلب همراهضربان آن ینالهبا

درجنگلفلوردن.یشکنفسیصداوهرازچندگاهیفیخف

آلودم یمه جاده به دریادر.دودیمدوباره.رسدیمدود.

است.جیکینزد مردجلوتراده و زن وبانسبتاًی؛ مسن

گودالیهالباس آشغالیمندرسدر از بهفلور.لولندیمپر

یزند.درگودالبطرهایدهونفسنفسمیرسهاآنیکینزد

یپپس داخلکاستهایییوهمو یرهازبالههدر .اندشدهخته

امومردمسنمتوجهفلورشدهومردمسنبهنشانهاحترزن

.کندیماوبلندیالهشرابراک

 ینگاه)فلور یلیخیولزند.یمیلبخند.کندیمبهمرد

(:کندیمزودنگاهشرابهسمتجاده

جابود...؟اوناتفاق؟...کایخدا

....آیدیمسرفهیصدا



دریابتدا–ی+خارجیداخل-99 مشرفبه ویجاده ا

روز –جنگل

سرفه.شودیمواردجادهفلورپشترلنشستهوباخودرو

روکدر.کندیم دهیدییمقوایهاستارهیصندلینارش

گراو.شوندیم بلند یبلند اشیروحتیوضعانگار.کندیمه

ست.یمناسبن



ادامه()جاده-93

پ جاده امتداد در قرمزاز.رودیمشیفلور خودرو روبرو

ایستدیمنارجادهکفلور.آیدیمیرنگ بهنشانهودستشرا

.کندیمنگهداشتنخودروبلند

ادامه()داخلخودرو+جاده-99

یجواندخترپشترلنشسته.یپسرجوان نارشکهمدر

یهمدرصندلیسگ.کشندیمگاریوسخندندیمهاآناست.

 فلور متوجه جوان پسر است. تکشودیمعقب دست انکه

.داردیمنارجادهنگهکراخودرواو.دهدیم

روبهراننده:(یفلور)باخستگ

مسیببخش مکیرین... تصادفیآمدیه ین بود؟ هینشده

رنگ...کیپاترولمش

روبهفلوروبا).کندیمپسرجوانبهدوستدخترشنگاه

خنده(:

خ داریلیخانم برایدوست بشه؟ آرزویتصادف یما

ن...کیخوشبخت

فلور.شوندیمدورخندندیمهیکردهودرحالکتکبعدحر

هدرحالکنیامثل.افتدیمسرفهبه.شودیمنفسیدچارتنگ

است. شدن از.نشیندیمیکمخفه آبکیداخل دریفش

ضربانقلبونفسیصدا.خوردیمازآنرایمکوآوردیم

.شودیمبلندافتاده.یهنوزازگوششنهازدننفس

:(ادیبافر)فلور

ردکیخوشبختیآرزویلیخ خودم سرفهیمک)م...اما

اد(:یبافردهد)یم.ادامه(کندیم

حاالخودمهمخوشبختم...

ینبوقیطنیصدا.دودیمجادهیمهبهآنسویوسراس

بااما.گذردیمفلوریکیبوسازنزدینیم.داردیمجادهرابر

.کندینماوبرخورد



ادامه(:)جاده –یداخلخودرو+خارج–جلوتر-96

تونلخارجکیالپ -ب-۹۱۹شمارهاست.همان.شودیماز

پاترول.2۲ گمگذردیمنارمانکاز مه در عمقجاده در و

ماشفلور.شودیم داخل یدر ).کندیمنسرفه در نارکفلور

در.(پاترولتعادلندارد.رودیمردنراهکجادهدرحالسرفه

ازروبروهاخودرو.شودیمفلوربهچپوراستیهاسرفهاثر

 ماشاز.زنندیمبوق جوانیروبرو دختر و رنگپسر قرمز ن

درییمقواستارهخندهاشانبلنداست.یصدا.شودیمظاهر

ک پنجره اما.چرخدیمنار فلور نگاه نشستهکاز پشترل ه

متعادل نا را نکدر.بینیمیماستجاده زفلورسرینارجاده

برایگ را دستش و گرفته الیجه ریرویحظه لیگارد
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بهزمگذاردیم درقرمزرنگپسرجوانینماشافتد.یننیتا

بوسهمازپشتسرشاندرحالینیومشودیمجادهظاهر

است.کحر موزپسرت صدایکجوان با زیرا ادیبلندش

باخواهدیماو.دهدیمگاریسبهدوستدخترشپسر.کندیم

دختریگارسند.کشروشندوستدختریگاررابرایسکفند

گاررایدودسو.کنندیمگرنگاهیبههمدهاآن.شودیمروشن

خارجیرشانمسهازکمشخصاستکامالًاما.دهندیمرونیب

یوخودروبهسمتچپمنحرفشدهاست.فلوربرااندشده

یک.شودیمهبهخودروقرمزرنگنزندبهراستمنحرفکنیا

ر بهچپو بار تعادلخارجیول.پیچدیماستدو پاترولاز

.شودیمنواژگونیوبهسمترانندهبهزمشودیم



همانجا(بعد)کیاند-9۹

 (صحنهدرسکوتکامل)

مهیهدرفضاکسوآمبوالنسیخطرخودروپلیهاچراغ

چشم هستند؛کییخودروها.زنندیمکآلود حالگذر در ه

بهترببتاتصاکنندیممکسرعتشانرا دریسپلنند.یدفرا

ا دستیوسطجاده اشاره با استو بههاآنستاده وادار را

ستادهیجادهایزدرآنسوینیقرمزرنگخودرو.کندیمرفتن

پسردختر.رویمیمجلوتراست. یو در خودروکجوان نار

یا تصادفرا ناباورانهصحنه و اند ه همیسگ.بینندیمستاد

قطرهچند.کندیمروننگاهیشستهاستوبهبننیداخلماش

زم در ریخون است.ین شده برانیکمخته با اردکجلوتر

روکیجسد سفیه مالفه با را یآن داخلاندپوشاندهد به

تصادفمربوطبهبرخوردفلوربااما.کنندیمآمبوالنسمنتقل

نینیم میبوس و پاترول دورتر از همانینیست. و بوس

یماش جوانن دختر و رنگپسر یدقرنز پاترول.شوندیمده

سمترانندهکیمش است.فجادهکدررنگاز واژگونشده

سیباپلاشرانندهردهاست.کنارجادهتوقفکبوسدرینیم

صحبتاست. ایتعدادمشغول مدرسه حالینیبچه در ز

جادهیمصداهاککمبوسهستند.ینیسوارشدنبهداخلم

و عبور و خودروها صداهمرا.آیدیممرور قاروباد.یبا

یآژآمبوالنسالغ.کقار کر بیسپل.رودیمشان میسیبا

:کندیمصحبت

(کندیمیکمرابهدهانشنزدیسیب)س:یپل

...کنیمیمیعلتوبررسیمدارشمارهخودرواعالمشد.

صحنهتصادفنارجادهنشستهوبهکلیگاردریفلوررو

 است.یهاتنفسیصدا.کندیمنگاه شده بلند ضربانآخر

بادوزیهدکیقلب درفضایشصدادنگرفته.یگرثباتندارد.

وپسردختر.آیدیم.فلوربهسمتپاترولوتصادفپیچدیم

 را ماشکبیندیمجوان بر سوار شوندیمنشانیه .روندیمو

.بیندیمراهاآندورشدنفلور

هبهیکرهشدهاست(اودرحالیرمزرنگخبهخودروقفلور)

::خواندیمرایآهستهآهستهشعرکشدیمنفسیسخت

توویرانیهادستآنروزهمکه...اینابتدایویرانیست

 شد

آمدیمباد

عزیزیهاستاره

مقواییعزیزیهاستاره

.گیردیموقتیدرآسمان،دروغوزیدن

رودیمیاهیربهسیتصو



روز-مارستانیاتاقعملب-یداخل-91

رویتصو ویر روشن قلب ضربان ثبت واضحدستگاه

تختفلورمشغولعملیوچندپرستاردرباالدکتر.شودیم

یرتصو.آیدیمتنفسوضربانقلبیصداونجاتاوهستند.

یرو قلب ضربان ثبت آنکدستگاه خطوط نواختیکه

برایصدا.ماندیم تنفس و قلب قطعشهیهمیطپش

دشودیم مالفهمیردیمفلور.شوندیمدیادرشناامکتروک. .

رویسف اوحاالدراتاقعملنشسته.فلور.کشندیماویدرا

.کندینمسرفهیگردبهچهرهدارد.یلبخند

روز-جاده –یخارج-۱۹

همانلبخندبهسمتپاترولش با نارشکدر.رودیمفلور

 ازییمقواستاره.کشدیمدراز در پاترول بهکپنجره او نار

یزم فلور.افتدیمن بر را روداردیمستاره اشینهسیو

باد.گیردیم را فلور.چرخاندیمستاره بعدو.خنددیمانگار

■ .کشدیمیقیونفسعمبنددیمچشمانشرا
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 «عشق»یادداشتی بر فیلم   
«نیمارمضانی»؛«گاسپرنوئه»کارگردان



 :کارلگالسمن,دبراریوی؛گاسپرنوئهنبازیگرا

محصولکشور:فرانسه،۱۰۷2سالتولید:

یخالصه ساکنِ"مورفی"داستان: آمریکاییِ جوان یک

عاشقانهبایکدخترِفرانسویبهنامیرابطهپاریس,واردیک

 .شودمی"الکترا"

 از جدیدی فیلم منتظر سال نوئه"چند مانده"گاسپر

 ااصالًبودم. آیا که فوقتواندمیطمیناننداشتم آثار از بعد

برگشت"و"مانممیتنها"،"ورودبهخالء"العادهایهمچون

"ناپذیر خواستممیاثریدرخوروقابلتوجهبسازدیاخیر.

بهکجارودمیببینماینمسیریکهدارد

داشتم..رسدمی ایمان او به همه این با

تا ماندم و ماندم منتظر از"عشق"اینکه

پوسترهایش دیدن با اثریکه رسید. راه

معمولیدانستممی اثر یک نیست قرار

کوچیک هرچهازفیلمبدشنیدم, باشد.

آماده را فیلم ندادم. اهمیتی ترین

تمامی خاموشکردمهاچراغگذاشتم، را

 ازحواسمتا تر مهم و نشود پرت

 گذاشتم"هرچیزی؛ کنار را ز"باورهایم اگردانستممییرا

یتجربهبخواهمبانوعیطرزفکرخاصبهدیدارفیلمبروم,به

امسینمایی بود؛.شودمیلطمهوارد حاالکههمهچیزآماده

 دیدن به شروع از یکی فیلمِ محبوبمهایکارگردانآخرین

 .کردم

کلمه، چهار نتیجه؟ اینبدفیلمبدیاست"عشق"اما .

بهبودنش ربطی پردههیچ بی و بودن غیرمتعارف مذهب؛

فیلمبدیاستزیراخودشهمصرفاًنشاندادنحقایقندارد.

مگرخواهدمیبگویدوچگونهخواهدمیچهداندنمی بگوید.

اینکهبخواهیبههمینراحتیمفهومیبه شهرهرتاست؟

؟راهمعشقبگذاریفیلمتنامعشقرابهتصویربکشیونام

پُ" فیلم نوع این از است وهایسکانسر رنگ خوش

۷۱۰سالویا"جذاب.پوسترفیلمِهایصحنهلعاب،باطراحی



سودوم در "روز پازولینی"اثرِ پائولو در"پیر بزرگهم

 مشاهده تمامیشودمیصحنه با فیلم حتیآن هایصحنه.

اشمشمئزکننده کههاییحرفحداقل خواستمیپازولینی

 به را بزند بهزدمیدرستی بیشتر نگارنده نظر به حتی و

پازولینیاینقدردادمیمخاطباهمیت بگویم حتیحاضرم .

دلسوزیمخاطبشبرای و کهحاضرکردمیارزشقائلبود

وبرساندمخاطبششدهبودحقیقتراهرچهقدرهمتلخ؛به

خاکییکرههایانسانخودشراتبدیلبهیکیازمنفورترین

.کند چه فیلم این در نوئه کندمیاما این پس "عشق"؟

کجاست؟ انتقالشودمیمگر از و کنی صحبت عشق از

عاجزباشی؟احساساتش

اصطالحهایکارگردانبخصوصهاکارگرداناکثر به

نگاه،بزرگ از که پروانند می ذهن در چیزهایی گاهی

بیناینرابامخاطدخودشانبسیارجذاباستودوستدارن

کهاینهمیشهمنجربگذارنددرمیانخود

.شودنمیبهشاهکار

نوالنمثالً یعالقهمشخصاًکریستوفر

بخصوصدر و بحثزماندارد زیادیبه

"اینسپشن" تالش"اینتراستالر"و در

استکهاینمفهمومواحساسِگذرزمان

؟کندمیرابهمخاطبمنتقلکندولیچه

اینکه گفتن با ساعتتنها قدر فالن

جا فالن در ساعت قدر فالن و گذشت

ریش کردن سفید کمی با است؛ زمان قدر فالن با مساوی

؟شودمییکیازکاراکترها،آیاحسگذرزمانبهمنمنتقل

 کنمنمیفکر تالشاست در که نوالن چرا اما هایدغدغه.

 موفق بگذارد درمیان مخاطب با را نوئهشودمیخودش و

برانگیختنخیر؟ و عناصر کردن دراماتیزه خاطر به شاید

شکلممکناحساساتمخاطب هر باوبه دیگر, نگاه از یا

 برای شدن قائل تالشیمخاطبشارزش او چه؟ نوئه اما .

یکفیلمبدخواهدمیازعمدباایناثرگوییاصالً,کندنمی

برچسبمن بسازدکهفقطبگویداینفیلممالمناستو

.ویشاستر

یکنیمنگاهِجنسیهایصحنهواینشاندادنبیپر با

؛اینایدهکهعشقآنعشقزیباییشناختیوانتقالمفهموم

نشاندادنروی عشقمدرنرا آرمانینیستو افالطونیه

بخصوصهاکارگرداناکثر

هیگا،بهاصطالحبزرگهایکارگردان

از که پروانند می ذهن در چیزهایی

و است جذاب بسیار خودشان نگاه

مخاطبینخودددوستدارن با اینرا

کهاینهمیشهمنجربگذارنددرمیان

.شودنمیبهشاهکار
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 هاییایدهکاغذ نظر به همرسندمیجذاب هرکسی شاید ,

دامااینفیلمرانداشتهباشبیپرواییجراتساختچنیناثرِ

 است. آمده در کار از بدترینشکلممکن به"نوئه"به که

اصطالحمیخوادعشقراازنقطهنظرِجنسیبیانکندوفکر

پیداکندمی عشق کشیدنِ تصویر به برای جدید ای ایده

 در حتی چهاشجنسیهایصحنهکرده, نیست موفق هم

.اندمعلقوادیگرکهمیانزمینوههایبخشبرسدبه

 پرداختنداشتنکاراکترهاست. "نوئه"مشکلاولفیلم،

قراردهد.بهطوریکهفیلمهاموقعیتخواستهمارادربطن

در حاضرهستیموهاصحنهطوریتدوینشدهکهگوییما

زنیممیداریمپلک یا مثالً. بعضیاز پشتهاسکانسدر ما

خودمانراجایشبگذاریمتاشایدگیریممیسرهکاراکترقرار

کنیم.اینهمهتدبیریکهاندیشیدهشدهاگردرکشیابهتر

.ولیکردیممیجوابگوبوداالنمابایدداخلکاراکترهازندگی

برقرارشودنمیبرعکسحتییکارتباطسادههمباکاراکترها

کههست؛چههستوچهتکرد.شخصیتاصلیمعلومنیس

یدانیمکهیکدانشجویفیلمسازیاستوباشد.مخواهدمی

 ول خودش برای فرانسه توی گاهیچرخدمیحاال و

 بلغور کندمیمضخرفاتی اثرمشخصاًکه کارگردان طرزفکر

است مواد": اسپرم؛ "خون؛ است معلوم نه هایشانگیزه.

 نه و دارد تعادل نه شدههایشدیوانگیچیست وحساب

هایحرفیبوناستکهکارگرداناوتنهایکترمنطقیاست.

برایخودشزمزمهکند.دلش پرداختضعیفکاراکتربهرا

 از گالسمن"کنار؛ احساس"کارل که آید برنمی هم

کاراکتررامنتقلکند.کاراکترِ توانستمی"مورفی"زیرپوستیِ

چندسالهایشخصیتترینبعدیوسهترینپیچیدهیکیاز

احمقانهایکههایدیالوگدرتوانمیااخیرباشدامانتیجهر

 بیان منکندمیهرازگاهی که نیست شخصیتی این دید. ؛

همذاتپنداری یا درککنم کنم، ارتباطبرقرار او با بتوانم

کنم. هایشگریهنه نه است، مهم نههایشدیوانگیبرایم و

 .شناسمنمیوقتیحتیدرستحسابیاوراهایشخیانت

" طور خیانتهمان فیلم مورفیدر داردکندمیکه و

 کشدمیزجر "کمال". رمانِ اصلیِ بییموزه"شخصیت

پاموک"ینوشته)"گناهی "اورهان دارد.یتجربه( مشابهی

"امااینکجاوآنکجا...

همهایشخصیتوضعیت بدتر کهشودمیدیگر الکترا ,

احتماالً از اسهایشخصیتبرگرفته باستان )دختریونان ت

یعقده)شودمیمربوطنیزفرویدهایتئوریآگاممنون(.وبه

اودیپوسدرپسراناست(.اویعقدهمقابلینقطهالکتراکه

ترینمحوریبایستمی فیلم کهبودمیکاراکتر عشقی این ,

اماماچهچرخدمیقراراستتویفیلمباشد,حولمحوراو

بینیممی درست نه هیچ. چنداناسیمششنمی؟ نه و

اینتوانیممی کنیم, ارتباطبرقرار او دریلهجهبا افتضاحاو

مشکلاینجاستکه یلهجهصدرجدولمشکالتقراردارد.

داستانندارند. وحتیکشورشفرانسههیچکارکردیدر او

اصراریبودتوانستمییعنیهرجایی پسچه اتفاقبیافتد.

انتخابشودکهبهطورکلیتوراکهفردیباچنینلهجهای

؟کندمیازدرکشخصیتمنع

واردهبهفیلمدرهمینیضربهترینبزرگدرهرصورت

اندبودهنصفهنیمهاستکهاگرهمخیلیخوبهایشخصیت

فیلمچیزیبهمااندبودهخوب"نوئه"فقطتویذهن در و

رسدنمی که است نویسندگانی حکایت او حکایت طفق".

دانندمی"خودشان شاهکار داستان یک زیرااندنوشتهکه .

وآنقدراندپرداختهآنقدرراجعبهشفکرکردندوآنقدرآنرا

 آن دانندمیاز فکر بیکنندمیکه داستان، این چیز همه

داخل تنها اینکهشایدبیشتراینچیزها غافلاز نظیراست,

خوانندهذهنشان بهاستونهرویکاغذو همتواناییورود

نتیجههرگزلذتیازینویسندهمغز در نداردو را موردنظر

.بردنمیاینداستان

چیزیاستکهزیباتریناحتماالًدراینفیلم,اینبچه"

پیداکنید.هرچندنوئهانگارباگذاشتناسمخودشتوانیدمی

"یردهمینزیباییراهمازشمابگخواهدمیرویاینبچه,

داستانگوبودنفیلمهمدرنوعخودشهممثبتاست

هممنفی. ایننظرکهو پراستازمنفیاز اینکه بر عالوه

هایکلیشه شبیه )چیزی کههایسریالمعروف کمدی

 کنندمیوآشتیگیرندمیکاراکترهادعوا وگیرندمیودعوا

.زندمینولیحرفیهمبهطورکلیدهدنمیشعار.آشتی...(

اندسخیفهادیالوگ چند اینیجملهو در باارزشیهمکه

بدل و شودمیمیانرد چندانبا دیگروحتیهایدیالوگ,

مثبتایناستکهحداقلینکتهیکدستنیست.کاراکترها

آنآثاری فیلماز فیلموجودداردو عنصرداستانگوییدر

.چرخدمینیستکهرویجریانسیالذهن
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آیانورپردازیوفیلمبرداریفوقالعاده،دکوپازهایبیماا

حسیتواندمیسهبعدیویکتدوینخاصهایافکتنظیر,

فرضکردهکهحتماًمهمهمچونعشقرامنتقلکند؟نوئه

تواندمی اوفراموشکردهکهمسلماًو سختدراشتباهست.

یکهایتشخصیتداستانووقتی فراموشکنیو دنیایرا

 این بسازی, برایشان هازیباییکاغذی رنگ هایبندیو

تالشبرایخاص اینهمه ندارند. چندانی دلنشینکارکرد

 بودنوهیچنتیجهایهمنگیری. ،شروعازآخرروندفیلم,

اول. بعد وسطو چهبعد برایکه چهوگرنه؟بودنخاص؟

اینکه جز دارد کارکردی و خودش از شفیلمکارگردان

ناپذیر") "برگشت تقلید .کندمی( یبچهاسم یزادهحرام

متجاوزفیلمرا"گاسپر"گذاردمیفیلمرا واسمداللهنریِ

کندمیخودشبازی چه؟"نوئه"گذاردمیرااسمشو که .

اینقدفیلماگر گونه افراط ور است اینقدرنوئهشخصی

ودراختسمیش,فیلمرابرایخوددشخصیدارهایدغدغه

دیگرقصدنشاندادناینوسط,گذاشتمیاشخانهآرشیو

عشقچهبود؟

" از که را عشق خالء"هتل به دارید؟"ورود یاد به

اینماکتش البته دارد. افتخاری حضوری مورفی اتاقِ در

یادمان کهفیلمقبلیآوردمیبیشتریکیادآوریتلخاست.

"است.نوئهچهقدرخوبترازفیلمحاضر

عنصرترینمهمامابرسیمبهبخشیکهدرواقعقراراست

 باشد. هایصحنهفیلم از مختلف و درهاهمخوابیمتعدد

اینهایشکلزوایایمختلفو قراراستهاسکانسمختلف.

دراین قراراستماعشقرا تعریفکنند؛ هاسکانسفیلمرا

 حتیلمسکنیم. حسکنیم؛ کنیم، مختلفیهایبحثپیدا

 این هاسکانسپیرامون و آمد هاموافقپیش هایمخالفو

پورنو؟":زیادیوجودداشت نظرمنرا"آیااینهنراستیا

)پورنوحداقلهیچکدام.ایننههنراستونهپورنوبخواهید

 ساخته خاصی هدف ای(شودمیبا مجموعه تنها این .

؛کندنمیادنبالجنسیاستکههیچهدفیخاصیریصحنه

 جا هیچ رودنمیبه منتقل هم حسی هیچ .کندنمیو

ندارد.تواندنمی وجود چیزی چون کند منتقل حسی هم

فیلمبرداریهاسکانستمامیاین شروع از پشتفیلم,قبل

هایشخصیت.زمانیکهبازیگرانحتیاندشدهسرههمضبط

 را کارشناختندنمیخود از یکدیالوگ حتی حفظو هم

حتیاین نوئه هاصحنهنبودند. کارگردانیهم وکندنمیرا

ندارد نقشی مشخصهیچ را دوربین زاویه تنها وکندمی,

عشقراخواهیدمیهاسکانسشروعکنید!آیادراینگویدمی

بیخودوبیمعنیوبیهدفهایصحنهپیداکنید؟دراین

ببینیدخواهیدمی را عشق این اگر پستمامی؟ باشد هنر

شخصیکهدراینترنتفراوانریختههمهایکلیپوهافیلم

هایسکانسجنوبی؛یکرههنراست.حتیدرچنداثرکشور

راستایکارکردداستانساختهشده بهتریدیدمکههمدر

بودند،همدرراستایتعریفکاراکترطراحیشدهبودندوهم

داشتند. شناختی زیبایی ارزش به رحمت کههاهمانصد

ادعاییهمنداشتند!

فیلمیاستمعمولیباکمیاداواطوار؛"عشق"درانتها, 

یکاثرشخصیکهدرآنجایگاهیبرایمخاطبوجودندارد.

فیلمیتکبعدیوپرزرقوبرقکهزودفراموشخواهدشد.

"نوئه" از اخیر,هایکارگردانیکی سال صاحبسبکچند

رویفیلمتوانستمی.کنندهتریناثرخودشراساختهدناامی

اثریپرمحتواترینزمانبگذاردویکیاز بسازد. آثارتاریخرا

 اماتوانستمیکه کند. جاودانه سینما در را مدرن عشق

نتیجهیکاثربیمغزاستکهتنهاتالشنوئهاینبودهکهآن

کنبرساند.یجشنوارهرابه

هنرینیست,سینمایهنریاگرغیرمتعارفاینسینمای

خاصساختهشدهنهمخاطببرایبهایندلیلاستکهاست

مخا خاصهمطبرای مخاطب برای حتی فیلم این عام. ب

کارگردانشدرونیهایعقدهساختهنشده!تنهاساختهشدهتا

هرکسیممکناستاز خالیشودوبهنوعیارضایشکند.

داماامیدوارمکسیفریبِزرقوبرقکاررااینفیلملذتببر

که اگریپستهاینفیلمهماننخورد ایاستکه سربسته

■ ست.خالیتوبینیدمیبشکنیدش
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 انیمیشن دستی )سنتی(  
«زینترحیمی»



پرطرفدارترینتاریخینظرازونیتریمیقددستیانیمیشن

دستبامفریهرتکنیکایندر.باشدیمانیمیشننوع

گرددیمطراحی شیوه این به سنتی،یهانام. گوناگون

ودوبعدیاطالقشدهوشیوهایاصیلدریدست،کیکالس

انیمیشناستکهتاکنوننیزادامهیافتهاست.

این.شوندیمطراحیکاغذرویتصاویرانیمیشننوعایندر

ایندرولیرودیمکاربههمدیگریهاسبکبرایعنوان

کاغذرویطراحیمنظورنوشتار در نخستیهاسالاست.

بهدالیلیطراحتاریخانیمیشن، وقلمگیریرویکاغذبنا

جایگزینبرایاستودیوهایصنعتیدریوهیشاقتصادییک

مقیاسبزرگبود.

بامیکردیمکهمادرکودکیتماشاییهاکارتونبسیاریاز

 ساخته تکنیک حاندشدهاین در تمامو با هم حاضر ال

کامپیوتری،یهاشرفتیپ و ازکماکانسینمایی بسیاری

همینسبکساختهیهاشنیمیان اینشوندیمجهانبا در .

سادهترانتخابهانهیزمروشبهدلیلعدماستفادهازطلق،

مجددنشوندیم نقاشی هر برای صحنه اجزای تمامی و

.شودیمکشیده

نرابنابهتناسبموضوعوسلیقهوطراحیایننوعانیمیش

 مختلف،توانیمامکانات مدادهای از استفاده قلم،دیراپبا

دیگریتازهیلهیهروسروغنیارنگ،آبرنگ،پاستلفرانسه،

بهوجودآورد.

یاستفادهکاغذبهحدیاستکهیهاورقمعمولنضخامت

بهسطحآنکهنوراززیرمگرممکننیست،هاآنچندالیهاز

تابیدهشودتادیدنخطوطصفحاتزیرممکنگردد،هاآن



کاغذماتوبافتیهاورقحتادرصورتوجودنورکافی،

ازکهگردد،داربودنهمبهسطحکاغذبرمیبافت)دارهستند.

نرمتازبروجوددارد،وهمبهتارهایبافتکاغذکهباتابش

انیمیشنداتیتول(.اکثرمواقع،ندشویمنوراززیرکاملندیده

 رویکاغذبهوجود کمکتصاویر با ایبهگونهندیآیمکه

 شوندیمعرضه مشاهدهیهمهکه ورق یک روی تصاویر

متحرک،)شوند. ...هانهیزمپسثابت،ریتصاوتصاویر به(و .

کامل، طور به باید چیز همه فریم هر برای دلیل همین

ترسیمگردد.مجددن

انیمیشنماندگارنداثریخلقپیدربرخیهنرمندانیکه

ترجیحرادستی کامپیوتری انیمیشن چراکهدهندیمبر .

داردانیمیشندرکامپیوترازاستفادهکهمزایاییعالرغم

ماهانه،تولیدساعتهزارانحدتاسرعتافزایشازجمله

بهاتوجهببهترباکیفیتاثریارائهوتولیدیهانهیهزکاهش

درکهامروزیکامپیوترهایدرموجودگرافیکییهاییتوانا

دارایدستیانیمیشن،باشدینمحصولقابلدستیانیمیشن

داردکههمراهبهرااثرخالقانرژیوعشقوباشدیماثرروح

باعث گردد همراه شناختی زیبایی های مولفه دیگر با اگر

 .شودیمجاودانگیاثر

یک فرشبهراکامپیوتریانیمیشنتوانیمیسهمقادر

کرد،تشبیهدستیفرشبهراسنتیانیمیشنوماشینی

بهترینازگیریبهرهوجودباماشینیفرشیکدرچنانکه

فرشاینچگاهیهتولید،باالیسرعتوهارنگوهاطرح

ورنگباهرچنددستیفرشیکجایگاهتواندینمماشینی

هماناینوبگیردکنندهمصرفدلدرراترمعمولینقش

مخاطبقلبوذهندرآننفوذباعثکهاستاثرروح

برخیشودیمباعثانیمیشنیحوزهدروگرددیم

سرعتوسهولتبهرادستیانیمیشنزیباییتولیدکنندگان

 ■ دهند.ترجیحکامپیوتریانیمیشنتولید




منابع

فرنیسنموریاثرانیمیشنشناسیزیبایی

انیمیشنسنتییاکامپیوتریاسفندیاراحمدیهیمقاله

انیمیشنزینترحیمییهاکیتکنیمقاله
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 سعید افقیی جان اشتاین بک به پسرش: نامه

 گابریل گارسیا مارکز؛ مائده ملتینامه وداع: 

 پور خرس کوچولو؛ محدثه محمدعلی :داستان ترجمه

 پورفکا؛ سحر خانیجلوی قانون؛ فرانتس کا :داستان

 فاطمه همدانیان رابین الکوف؛ :بررسی ادبیات فمینیستی

 زهرا تدین ارنست همینگوی؛ ؛گربه زیر باران داستان ترجمه:

 خواهرانندگی در شب؛ روبم فونسکا؛ صغورا رفعتداستان ترجمه:

 پورکاظم اسماعیل اسنایدی؛ جفری اسمیت؛:نوجوان و کودک داستان

 الدیمیر ناباکوف؛ میالد خسرویوها؛ ها و سمبلنهنشا :داستان ترجمه

 ؛ ابراهیم مطلق دریایی8991ژوزه ساراماگو؛ برنده جایزه نوبل  :ترجمه مصاحبه
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 «خرس کوچولو»قصه  
«پورمحدثهمحمدعلی»مترجم



یکی زیکیبود خداینبود، آسمون تویر یمهربون،

زیباقشایجزیره چندنگو خرس ، خوبکتا به ویوچولو

همزندگیخوش خرسکردنمییبا مایقصهیوچولوهاک.

الغهبراشونخبرکهروزآقایهکنیهمهباهمخوببودنتاا

آ گفت: و زودکخرسیهاآ"ورد ن،ینکفرارباشینوچولوها،

جزیا مین غرق داره "شهیره کوچولوها. ویترسخرس دن

تیدویفور برایودن درختا چوب با تا خودشونیجنگل

خرسیقا بجز رفتن همه بسازن. ق

 دلش اون برهخواستنمیمهربون،

باودوسداشتیلیرهروخیچونجز

هگوشهنشستوانقدریرفتیناراحت

هکیغصهخوردتاخوابشبرد.اماوقت

هغرقبشه.کناالنهیبهوهمآسیدپاهاشخیدارشددیب

رشدهبودیدیلیگهخیدینهولکخواستفراردوخیلیترسی

وقتیقیچقایهو برشویهمنداشت، و ،ردکهنگاخوبدور

 دوچولوهاکخرس یرو قاکد تو همه ازیقایه قشنگشون

ک خرسمهربونشدنمینارشرد زد. داد و :خوشحالشد

کمک" ه"!کمک! اما دادشنرسکیچی، خرسشیبه موکد.

قمنپریقاایوای!":گفتونرودید،همینکهخرسمهرب

امتاسفمولیخرسمهربون،هیازعسلوخوردن جایتو نجا

ور"!یشینم دویخرسمغرورهماونوداهشوگرفتورفت.

یبشدآسیهخکتواهاه!":گفتبابداخالقیاخمکردو

قاخرسمهربون "کنیمیققشنگموخرابی، خرسو رفت.

وقتهنیغمگ دیم ودیاونو ناراحتشد خیلی هاشودست ،

ادشرفتیاما،هیرگریزدزفوریگذاشتجلویصورتشو

شد.نجاتشبده کنارشدور از و خرسخندون راونقدهم

 کردمیبلندخنده د.ینشنروخرسمهربونیصدااصالًکه

دشدهبودیناامحسابیهکخرسمهربون

هککردمیچشماشوبستوتودلشدعا

روانداختواونگرفتدستشویکیهوی

 قایقش. ختوی مهربون یلیخرس

مهربون با و شد رکازشتشیخوشحال

بهکیدنیهنفهمکباهمحرفزدنرانقدتویقایقرد.اوناک

یکدفهاما.ردنورفتنکیوبعدازهمخدافظ،دنیساحلرس

شیپده،پسفوراًیهاسمشونپرسکادشاومدیخرسمهربون

دیپرسازشخرسدانارفتو توم": اسمیدونیخرسدانا،

چشمکیزدبود؟خرسدانایهمنونجاتدادچکیاونخرس

گفتو اونیهمکبله": یبرا،شناسبودرسوقتخدونم،

 ■."نتورونجاتدادیهمیمهمبودبراخیلیخیلیوقت،اون

 
 



































باهمحرفزدنکهرانقدتویقایقاونا
بعد،نفهمیدنکیبهساحلرسیدن و

 .ازهمخدافظیکردنورفتن
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 «رانندگی در شب»داستان   
«خواهصفورارفعت»مترجم؛«روبمفونسکا»سندهینو

طرحو پژوهش, تحقیق, گزارش, کاغذ, از پر کیفمکه با

بهتنهاییرویتختورقهمسرمقراردادبودبهخانهرسیدم.

تختبود,کردمیبازی لیوانیازشرابنیزرویمیزکنار و

 از برداشتن چشم هاکارتبدون نظ"گفت: به رخسته

آواز".آییمی تمرین صدای شامل خانه معمول صداهای

به پسرم اتاق از بلندی صدایموسیقی اتاقشو در دخترم

 همسرم.رسیدمیگوش پایین"پرسید: را کیف آن چرا

رادربیاورویکلیوانشرابدلچسبهالباس؟آنگذارینمی

"بنوش.بایدیادبگیریکهاستراحتکنی.

بودندرآنجابهکتابخانهرفت جاییدرخانهکهازتنها م,

کتابتحقیقرویبردممیلذت طبقمعمولکارینکردم. ,

کردم. باز را فقطامامیز نداشتم. اعداد حروفو توجهیبه

منتظربودم.

" کار وقتدستاز هیچ شرطکشینمیتو کهبندممی.

ازهوحقوقشانبههمیناندکنندنمیهمکارانتنصفکارتورا

"است. بگویمشام"همسرمبالیوانیدردستوارداتاقشد.

"رابیاورد؟

بزرگشدهبودند.منهایمبچهپیشخدمتغذاراسروکرد.

با که حالی در همسرم بودیم. شده چاق هم همسرم و

اینهمانشرابیاست"گفت:چرخاندمیخوشحالیزبانشرا

داری. دوست و"که قهوه صرف هنگام موقعپسرم دخترم

نوشیدنشرابپولدرخواستکردند.ازآنجاکهمنوهمسرم

حساببانکیمشترکیداریماوهیچدرخواستینکرد.

 پرسیدم: او دانستممی"حاضریبرایرانندگیبرویم؟"از

 آیدنمیکه موقع داد:هاینمایش. جواب بود. او تلوزیونی

نصیبتفهممنمی" چیزی چه هرشب رانندگی ؟شودمیاز

منیعالقهماشینهزینهزیادیدارد,بایدازآناستفادهکرد.

".شودمیبهچیزهایمادیداردکمتر

ازهابچهماشین مانع و بود کرده مسدود پارکینگرا در

جابجاکردموشدمیبیرونآوردنماشینم هردوماشینرا .

درخیاباندرخیابانپارکشانکردم.ماشینمرابیرونآوردمو

پارککردم.دوماشیندیگررابهپارکینگبرگرداندمودررا

کمیمراعصبانیکرد.اماوقتیهاجابجاییاینیهمهبستم.

برابر دو استحکام با مخصوص کروم از که را ماشینم سپر

دیدماحساسکردمقلبمپرازشادیشده بود, ساختهشده

است.



ازسوییچراچرخاندم.موتورق درتمندیبودکهقدرتشرا

کاپوتایرودینامیکیبدست طبقمعمولبدونآوردمیزیر .

اینکهبدانمبهکجاخواهمرفتحرکتکردم.خیابانمتروکی

تعدادحشرات از بوددرشهریکهتعدادساکنینآنبیشتر

بود,نهخیابانآویندابرزیلکهخیلیشلوغاست.

د از پر نور, کم خیابانی به تاریکرسیدم. ینقطهرختان

یکزن؟ یکمردیا تفاوتچندانینداشت.واقعاًخوبیبود.

اماهیچکسبامشخصاتموردنظرپیدانشد.داشتمعصبانی

.منهمآنراافتادمی.همیشهایناتفاقدرآنمسیرشدممی

دوستداشتم.حسآرامشبیشتریداشت.ناگهانآنزنرا

بود.اگرچهیکزنهیجانکمتریداشت,دیدم.شایدخودش

درحالیکهبستهایرفتمیچونراحتتربود.بهسرعتراه

 حمل ارزشرا بی کاغذی در ازکردمیپیچیده چیزهایی .

ودامنپوشیدهبود.پیراهننانوایییابازاربود.

قابلمشکلدرهرچندقدمدرختانیدرکنارپیادهروبود.

نی که بود جلویتوجهی چراغ بود. استادانه حلی راه ازمند

صدای که همین سرعتگرفتم. و خاموشکردم را ماشین

 شدن بههاالستیککشیده که فهمید شنید, جدول به را

باالیزانوهایش,درستوسطپاهایش,کمیروممیسویاو .

 چنگآوردم. به پایچپشرا بینقصییضربهمتمایلبه

 ضربه که شنیدم بههایستخوانابود. شکست. را بزرگش

 با و شد متمایل چپ به ازیفاصلهسرعت یکی به کمی

 رد شدن, کشیده دلیل به کرد. برخورد هاالستیکدرختان

صفرتاشصترادرتوانستمیرویآسفالتماندهبود.موتور

ببینمیشکستهبدنتوانستممیهشتثانیهطیکند. زنرا

حالآرامگرفتن کوتاهکهدر حالیکهجلویدیوار در بود,

خانهایباخونپوشیدهشدهبود.

با انداختم. ماشین به دقیق نگاهی پارکینگبرگشتم. به

غروردستمرابهآرامیرویگلگیروسپرکشیدم.کمترکسی

حریفمهارتمندررانندگیباچنینتوانستمیدرجهان

ماشینیشود.

لوزیونبودند.همسرمدرحالیکهخانوادهدرحالتماشایت

بودوبه تلوزیونخیرهشدهیصفحهرویمبلدرازکشیده

"حاالبعدازگردشحسبهتریداری؟"بودپرسید:

تابخوابم.شبهمگیبخیر.فردادرروممی"جوابدادم:

■"ادارهروزسختیخواهدبود.
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 «جلوی قانون»داستان   
«پورسحرخانی»مترجم؛«فرانتسکافکا»سندهینو

می دربان یک قانون مردینشیند.جلوی دربان، این از

اجازه میروستایی را قانون به ورود دربانخواهد.ی اما

نمیمی اکنون او که فکرگوید کمی مرد شود. وارد تواند

سپسمیمی و میکند بعد کمی آیا شود.پرسد وارد تواند

می دربان است."گوید: نه.اممکن االن لحظه "ما همان در

می باز قانون در همیشه کناریمثل به نگهبان و شود

شودتابتواندازمیاندرداخلرامردکمیخممیایستد.می

میببیند. متوجه دربان که ومیشود،وقتی خندد

وسوسه"گوید:می انقدر منشوی،میاگر مخالفت وجودِ با

بکن. را باشد:تالشت یادت مناما و هستم قدرتمند من

هستم.ضعیف اینجا دربانِ دیگر،ترین اتاق به اتاقی از

ایستادهدربان قدرتمندترهایی دیگری از هرکدام که اند

 "منحتیتحملیکنگاهازدربانسومرانیزندارم..هستند.

نداشتهاست،  انتظارچنینمشکالتیرا مردروستاییکه

می فکر خودش قانبا درکند: همه برای باید همیشه ون

تربهکتپشمیدربان،امااکنونهرچهدقیقدسترسباشد،

بینینوکتیز تارتارشنگاهبه درازِ باریکو سیاه، ریشِ و

گیردکهبهتراستصبرکندتادربانبهاوتصمیممیکند،می

دهدوبهاودربانبهاویکچهارپایهمییورودبدهد.اجازه

آنجااودهددرکناریروبهرویدربِقانونبنشیند.میاجازه

کندتاهایبسیارمیاوتالشنشیند.هامیبرایروزهاوسال

باخواهش دربانکند.هایشخستهمیداخلشودودربانرا

راجعبهسواالتیراجعبهاو،کند.اغلباوراسوالوجوابمی

می دیگر چیزهای بسیاری و آنسد.پرسرزمینش هااما

آن به مهربان مرد که هستند تاثیری بی پاسخسواالتِ ها

همیشه،می مثل دربان آخر در و اودهد، به دیگر یکبار

مردروستاییکهبرایتواندداخلشود.گویدکههنوزنمیمی

است، مجهزکرده بسیار برایاینکهدربانراسفرشخودرا

خرجمیمتقاعدکند، را کهچقدرکند..همهچیز مهمنبود

است. راارزشمند چیز همه که حال عین در دربان اما

میمیگیرد،می را منفقطهمین نکنیگوید: فکر تا گیرم

بهها،درطولسال"کاریانجامندادهای. مردروستاییاورا

می پیوسته دربانبیند.طور سایر فراموشمیاو را وها کند،

اورسد.تنهامانعورودبهقانونبهنظرمیایندربانبرایاو

بدش اوضاع به بلند صدای با و فکر بدون اولیه سالهای در

بچهفرستد.لعنتمی مانند چونسالهایاو و است. شده ها

اشرانیزیپشمیهاییقهککدرازیدربانرابررسیکرده،

ککشناسد.می از کمکحتی دربان کردن راضی برای ها

داندونمیشود،واهد.باالخرهسویچشمانشضعیفمیخمی

چیزهایاطرافشواقعاًتیرهترهستندیاچشمانشاورافریب

دهدروشناییراتشخیصمیامااوحاالدرتاریکی،دهند.می

نشانمی قانونرا تا در بهصورتتابانیاز حالاودهد.که

ندارد. زندگی برای زیادی مرگزمان از همهقبل او یش

می سر از را زمان آن تا سوالتجاربش یک به تا گذراند

است.می دربانمطرحنکرده با آنرا هنوز برایرسدکه او

قادردهد،درباندستتکانمی روستاییدیگر مرد که زیرا

نیستبدنِخشکشراتکاندهد.

زیراکهایندربانبایدخیلیخمشودتابااوصحبتکند،

زیاد،تفاو است.تِ داده تغییر مرد زیان به را درباناوضاع

می"پرسد:می هنوز را چیزی بدانی؟چه مرد"خواهی

چطورهمهدنبالقانونهستند،شوی.توسیرنمی"گوید:می

همه سالدر این اجازهی من جز دیگری کس ورودها ی

بیندکهمرددرشرفمردناستودربانمی"نخواستهاست؟

از"فریادزد:ینکهبهگوشضعیفمردروستاییبرسد،برایا

نمی تو از هیچکسغیر شود،اینجا اینتوانسترد که زیرا

رومتاآناکنونمنمیورودیتنهابرایتوساختهشدهبود.

■ "راببندم.
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 «ها ها و سمبل نشانه»داستان   
«میالدخسروی»مترجم؛«والدیمیرناباکوف»سندهینو

اینمشکلمواجهبر اینچندسالبا در ایچهارمینبار

شدهبودندکهچههدیهتولدیبرایمردجوانیکهبطورعالج

بودبیاورند.اوهیچمیلینداشت.ناپذیریدچاراختاللذهنی

نیروهایشیطانی،پرازهایالنهوسایلساختبشربرایشیا

او فقط که بودند بدخواهانه عمل یک جوش و جنب

دریابد،یااشیاءزمختیکهبرایشانهیچفایدهایتوانستمی

دنیای اشانتزاعیدر حذفکردنچندشدنمیپیدا از بعد .

موردکهممکنبودبرنجاندیابترساندش)برایمثالهرچیزی

درردیفابزارآالتمکانیکیتابوبود(پدرومادرشیکچیز

یکسبدبادهژلهکوچکظریفوبیخطرراانتخابکردند:

میوهایمختلفدردهشیشهکوچک.

مدتزیادیبودکهازدواجهاآنوقتیکهمتولدشدهبود

کامالًهاآنکردهبودند،سالهایزیادیسپریشدهبودوحاال

 سفیدزنباشلختگیبستهشدهبود.موهایپیرشدهبودند.

برخالفبقیههایلباس همهایزنسیاهارزانبهتنداشت.

سنخودش)مثلخانومشولهمسایهبغلیشانکهصورتشاز

کنارهایگلآرایش،سرخوسفیدبودوکالهشدستهایاز

نهرداشت(اوسیمایرنگپریدهایرابهروشناییعیبجوی

 نمایش به بهاری کهگذاشتمیروزهای شوهرش .

بهبرادرکامالًموفقبود،حاالانصافاًدرکشورپیشینیکتاجر

ترشبزرگ یکآمریکاییواقعیبا تقریباًاسحاقوابستهبود،

۹۰ سابقه، هاآنسال را ندرتاو لقبدیدندمیبه او به و

شازدهدادهبودند.

زیرزمینی قطار رفت. پیش اشتباه چیز همه جمعه آن

بیندوایستگاهازدستدادوبرای ۷2جریاناصلیخودرا

دقیقه وظیفهوانستتنمیهیچکس ضربان جز به چیزی

قلبخودوخشخش اتوبوسیهاروزنامهشناسانه بشنود. را

راهاآنقراربودبعدازآنسوارآنشوندمدتزیادیهاآنکه

معطلکردووقتیهمکهآمد،پربودازبچههایدبیرستانی

کهازمسیرقهوهایرنگکهبهآسایشگاهمنتهیوراج.وقتی

.باریدمیبارانسختیداشتگذشتندیمشدمی

طبق را پسرشان اینکه جای به و ماندند، بازمنتظر آنجا

پرازجوش،، اتاق)باصورتبدتراشیده، وعبوسمعمولدر

 که پرستاری ببینند تحویلششناختندمیمتحیر( ولی

اوگرفتندنمی که داد روشنیتوضیح وبه شد ظاهر باالخره

ودکشیکردهاست.طبقگفتهپرستارحالشدوبارهاقدامبهخ

آن پریشانشکند. است ممکن مالقات یک اما بود، خوب

و بود کارمند کمبود باریدچار بهشکلفاجعه مکانآنقدر

 قاطی یا جا به جا راحت خیلی شدندمیوسایل هاآنکه

بعدکه دردفترنگذارندبلکهدفعه تصمیمگرفتندهدیشانرا

دشانبیاورند.باخوآمدندمی

بعددستشرا کندو باز را زنمنتظرماندشوهرشچتر

وقتی که داری روشمخصوصطنین همان به مرد گرفت.

صاف ایستگاهکردمیناراحتبودمدامگلویشرا بهسرپناه .

اتوبوسدرآنسویخیابانرسیدندومردچترشرابست.چند

بارا شدت از که درخت یک زیر تر آنطرف داشتقدم ن

بالوپردرلرزیدمی یکپرندهکوچکنیمهجانکههنوز ،

.پیچیدمینیاوردهبودداشتباناتوانیدریکگودالبهخود

درطولسواریطوالنیتاایستگاهمترواووشوهرشیک

هایدستکلمهباهمردوبدلنکردند.وهرزمانکهزنبه

( او هایرگپیر کرده، قالبقهوهایلکورم پوست( ای ه

 نگاه چترش دسته روی شده جمع و بغضکردمیشده ،

تااینکردمی.همانطورکهبهاطرافنگاهگرفتمیگلویشرا

کهذهنخودشرابهچیزدیگریبندکند،شوکخفیفیبه

اودستداد،ترکیبیازشفقتوحیرت،وقتیکهمتوجهیکی

 و موهایتیره با دختری شد، مسافران وهایناخناز قرمز

گریه ازخودش تر مسن زن یک شانه روی داشت کثیف،

؟اوشبیهربکاانداختمی.ایندختراورایادچهزنیکردمی

سولوویشیکها یکیاز دخترشبا کسیکه بود، بوریسوونا

پیش.هاسالدرمینسک،-ازدواجکردهبود

انجام را اینکار بود دهدآخرینباریکهپسرتالشکرده

اگریکیاز نوآوریبود، شاهکاریاز بهگفتهدکتر، روشش،

 که بود نکرده حسودشفکر بیمار پروازخواهدمیدوستان

بگیردوجلویکارشرابگیردموفق کاریشدمیکردنیاد .

 دنیایخودخواستمیواقعاًکه در که اینبود بدهد انجام

سوراخیپاره،وفرارکند.

یکیازهایهذیانسیستم مفصلدر اوموضوعیکمقاله

وهایمجله او آن از تر قبل خیلی اما بود، علمی ماهانه

بودند. کرده حل را مسئله این ارجاعی"شوهرش ،"جنون

نادر موارد این در بود. گذاشته را اسم این برینک هرمان

 تصور اتفاقکندمیمریض او دراطراف که چیزی هر که

ایستپنافتدمی اومردماشاره هانیبهشخصیتووجودش.

 مستثنی توطئه این از را خودشراکندمیواقعی که چرا

بقیه از بیندمیخیلیباهوشتر کجاهایپدیده. طبیعیهر
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ابرهادرآسمانصاف،کنندمیکهبروداورادنبال وسیلهبه.

تدریجی،اطالعاتفوقالعادهجزییرادرمورداوبههایینشانه

یکد انتقال دهندمییگر بهتریندرونی. شبانگاه، او، افکار

صورتالفبایدستی،توسطدرختانتیرهبااشارهسرودست

 گفتگو و شودمیبحث سنگ هاریزه. هالکهیا هایلکهیا

 الگوهاییپوست ناخوشایندیسازندمیرا صورت به که

نشانهاییپیام بایدجلویدهندمیرا او بگیرد.رهاآنکه ا

بعضی است. هرچیزی اومضمون و است رمز یک هرچیزی

سطوح مثل هستند غرض بی کنندگان نظاره ازجاسوسها

آویختهشدههایکتشیشهایواستخرهایراکد،بقیهمثل

بیرحم،هایسالخ،اندمتعصب،شاهدانهافروشگاهدرشیشه

(تاحدهاطوفانبقیههم)آبجاری،

 هیستریکال نظرجنون هستند،

وبه دارند او درباره ای تحریفشده

تفسیر غریبی و عجیب شکل

 اعمالش از اوکنندمیاشتباهی .

زندگیشرا دقیقه و لحظه هر بایدحواسشباشدو همیشه

همانهواییکهاوباز وقفرمزگشاییزیروبمچیزهاکند.

.ایکاشفقطآنشودمیفهرستبندیوبایگانیکندمیدم

بودو محدود ور و دور محیط به اوداشت که اما-سواسی

وحشیانه هجوم شود بیشتر فاصله هرچه نیست! افسوسکه

هایگویچه.شودمیجنوننیزبهنسبتشدتوحرکتبیشتر

اندازهیکمیلیونباربزرگشده،درسطوحبهگلبولخونش،

شوندمیوسیعپخش همچناندورتر، و عظیمیازهایکوه،

جمو و هایبلندید جنس از تحمل قابل هایسنگغیر

نهایتحقیقتدهندمیگرانیتودرختانصنوبریکهنالهسر

وجودشرادربرمیگیرند.

II 
آخرین آمدند، بیرون مترو ناپاک هوای و ازرعد وقتی

زنپرتوهای بود. شده آمیخته خیابان چراغ نورهای با روز

ژلهراهایشیشهسبدبرایشامماهیبخرد،پسخواستمی

بهاودادهگفتکهبهخانهبرود.مردتاسومینپاگردرفتو

رابهاودادهبود.کلیدهابعدیادشآمدکهپیشازآندرروز،

وقتیهاپلهدرسکوتروی نشستودرسکوتبلندشد،

خستگیوحدوداًکه با حالیکه در بعدزنآمد، دقیقه ده

،وبارنگیپریدهلبخندزنان،رفتمیاباالزحمتزیادپلههار

 تکان حماقتش سرزنش عالمت به را وارددادمیسرش .

اتاقخوابهخودشدندومرد بهسمتآینهفوراًآپارتماندو

انگشتانشصتشفشار با گوشهدهانشرا درحالیکه رفت.

دندانهایدادمی وحشتناک، مانند ماسک شکلک یک با ،

که برداشتوآبدهانجدیدشرا بودندرا خیلیآزاردهنده

نیشراکهبهآنمتصلبودجداکرد.درحالیکههایدندان

 را میز زبانگذاشتمیزن روزنامه خواندن به کرد شروع

 که همانطور خود. کهخواندمیروسی را هایی هوله هله ،

 را دنداننداشتند راخوردمینیازیبه خویاو زنخلقو .

وساکتبود.وقتیکهمردبهرختخوابرفت،اودرنستدامی

 با نشیمن هایکارتاتاق و رفته رو و هایآلبومرنگ

باراندراشقدیمی رویحیاطباریکجاییکه به رو ماند.

 روی بر جرنگجرنگهایسطلتاریکی خورده ضربه زباله

 کردمیصدا هاپنجره، یکیاز در هاآنمالیمروشنبودندو

 با شلوارهایسیاه با خودهایآرنجیکمرد برهنه برده باال

کهرویتختنامرتبیبهشدمیدیده

پایینپشتخوابیده را پرده زن بود.

رامرورکرد.وقتیکههاعکسکشیدو

بنظرهابچهبچهبودعجیبترازاکثر

عکس،آمدمی آلبوم تای یک ازتوی .

الیپز در که آلمانی خدمتکار تپلیک نامزد و داشتند یگ

برلین، الیپزیگ، انقالب، مینسک، افتاد. بیرون رویش

الیپزیگ،جلویکخانهشیبدارکهبهصورتبدیخارجاز

،خجالتی،باترشروسالگی،دریکپارک،۹کانونعکسبود.

بود رویگردان جسور یکسنجاب از کشیده، درهم پیشانی

.عمهروزا،یککردمیرهیزهمانطورکهازهرغریبهدیگریپ

زنپیرایرادگیر،الغر،چشمگنده،کهدردنیایوحشتناکیاز

 بد، تومورهایهاورشکستگیخبرهای قطارو تصادفات ،

—سرطانیزندگیمیکرد وقتیکه راهاآلمانیتا همهاو با

هاییآدم رساندند. بقتل بود دلواپسشان این۹که سالگی،

پرندگان که بود آدمزمانی پای دستو غریببا عجیبو

کشیدمی به بالغ آدم یک مثل بود.بخوابیو مبتال

بازهماو، پسرعمویشکهحاالیکشطرنجبازمشهوراست.

از۹تقریباًسن ترسان درکشکنید، سختاستکه هنوز ،

 خاصدرهادیواریکاغذ یکتصویر از ترسان پاساژها، در

چشماندازیصرفاًکتابیکه ایبا رویهاییصخرهشاعرانه

قدیمی گاری یکچرخ و بییکتپه درخت شاخه از که

اروپاهاآن:سالیکه۷۰.سندادمیبرگیآویزانبودرانشان

 افسوس، شرمساری، ترککردند. کننده،هایسختیرا خوار

هایبچه با او که شروری و زشت مانده آنهاآنعقب در

 زندگیشکهبوهااستثناییمدرسه در رسید وقتی بعد و د.

ذات ازابتالبه یکدوراننقاهتطوالنیبعد با همزمانبود

 آن که شقانهفوبیاهایالریه مادرشکله و پدر کوچککه

بهعنوانهاآن استعدادهایویژگیرا با استثنایییکفرزند

صورتدرونی به شبانگاه، او، افکار ترین
الفبایدستی،توسطدرختانتیرهبااشاره

 شود.سرودستبحثوگفتگومی
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 حساب پیچشآوردندمیبه یک به گویی گرفت شدت ،

تبدیلکردندمیکهمعقوالنهباهمتعاملمتراکمازتوهماتی

 عادیغیرقابلدسترسبود.هایذهنبهکامالًشدندکه

بخاطراینکهبعد-راقبولکردهبودهاایناینوبیشتراز

دست از کردن معنایقبول به براستی زندگی اینهمه، از

هایخوشیفقطنهاستیکیپسازدیگری،هاخوشیدادن

بیپایاندردهایموجاحتمالبهبودیاوضاعبود.اوبهکه-او

تحمل بودند وشوهرشمجبور او دلیلی هر به که کرد فکر

 به قابلهایغولکنند. طرزغیر به را پسرش که نامریی

 آزار دادندمیتصوری بی مقدار به کهیاندازه، درعطوفتی

شودمیدنیاوجودداشت،بهسرنوشتاینعطوفتکهیاخرد

 هدر تبدیلبهدیوانگیرودمییا بهکوکانموردشودمییا ،

جارونکردههایگوشهغفلتقرارگرفتهایکهباخودشاندر

ازتوانندنمیهرززیباکههایعلف،بهکنندمیزمزمههااتاق

شده خم سایه مجبورند وناچار شوند پنهان کشاورز دست

سیاهی که همانگونه او، میمون پیکرشنزدیکشبیه غول

 .کندمیلهشدهرارهاهایگل،رامشاهدهکنندکهشودمی

III 
از ازنیمهشبگذشتهبودکهصدایغرزدنشوهرشرا

اتاقش از خوران تلو تلو بالفاصله مرد و شنید نشیمن اتاق

بیرونآمددرحالیکهرویلباسشبخودپالتویقدیمیبا

پوشیده اشرا آستراخانی ازلباسیقه بیشتر خیلی که بود

.دادمیحمامآبیایکهداشتترجیحش

"نمیتونمبخوابم."فریادزد:-

- "زنپرسید: چرا خستهتوانینمیچرا؟ که تو بخوابی؟

"بودی.

مرداینرا".میرممینمیتونمبخوابمبخاطراینکهدارم"-

گفتورویمبلدرازکشید.

"وزنگبزنم؟شکمته؟میخوایبهدکترشول"-

دکترنه،دکترنه،دکتربهدرک!ماباید"مردبانالهگفت:-

این"زوداونوازاونجابیرونبیاریموگرنهمامسئولیم.مسئول!

به خودشرا و کرد تکرار رویزمینرا یکحالتنشسته

اشپیشانیبهاشکردهگرههایمشتانداختدرحالیکهبا

.زدمیضربه

- آرام زن بیرون"گفت: اونو صبح فردا ما خوب. خیلی

"میاریم.

- دستشویی سمت به که حالی در رفتمیشوهرش

."یهکمچاییمیخوام"گفت:

،زنچندتاکارتبازیوشدمیدرحالیکهبهسختیخم

یکیدوتاعکسراکهازرویمبلرویزمینلیزخوردهبود

ک،الساونامزدپیک،آسپی۴رادوبارهبرداشت.جکقلب،

جانورش.مردباروحیهباالبرگشتوباصداییبلندگفت:

" جاشو همه بهشمیدیم.امکردهفکر رو خواب اتاق ما .

مبل روی یکی اون کنارشو شبرو از بخشی ما از یکی

میاریم بار دو هرهفته هم رو دکتر نوبت. به میکنه. سپری

حرف مهمنیستشازدهچیمیگه. زیادیهمنمیببینتش.

"تونهبزنهچونکهارزونتردرمیاد.

زنگخوردن برای معمولی غیر ساعت زنگخورد. تلفن

اوهمانطورتلفنبود. بودو کفشراحتیپایچپشدرآمده

کهوسطاتاقایستادهبودباپاشنهوانگشتشصتشکورمال

بچهگانهایبدوندندان،گشتمیکورمالدنبالش بطور و ،

ز شوهرشزل از بیشتر که آنجایی از همسرش. به بود ده

.کردمیرسیدگیهاتلفنانگلیسیبلدبود،اینزنبودکهبه

میتونمباچارلی"صدایگرفتهدخترکوچکیاینراگفت:

."صحبتکنم؟

"چهشمارهایرومیخواین؟...نهاشتباهگرفتید."

به زن دست شد. جایشگذاشته سر آرام خیلی گوشی

سمتقلبخستهپیرشرفت.

تکگوییهیجانزده بالفاصله، و سریعیزد لبخند مرد

 ادامهداد. رفتندمی،شدمیبهمحضاینکهروزهاآنخودرا

آوردندشمی داریچاقوها. نگه شده قفل کشوهای در باید

مردم بقیه برای خطری او حالتش بدترین در حتی شوند.

نداشت.

گخورد.همانصدایناموزونجوانتلفنبرایباردومزن

مضطرب،سراغچارلیراگرفت.

دارین"- شما میگم بهتون من گرفتید. اشتباهی شما

صفر بجای را او حرف دارین شما میکنین: چیکار

".چرخانیدمی

هدیه نشستندبهجشنغیرمنتظرهچاینیمهشبخود.

،کشیدمیتولدرویمیزبود.مردباسروصداچایراهورت

صورتشسرخشدهبود،هرازچندگاهییکتکاندایرهواری

دادمیبهلیوانش رگکنارسرکامالًتاشکرشرا حلکند.

 خال که جایی واشمادرزادیکچلش، بود کرده ورم بود

مویزبرنقرهایتارهایاگرچهآنروزصبحاصالحکردهبود،

وقتیکهزنیکاشچانهروی لیواندیگرچاینمایانبود.

 ریختمیبرایاو مرد لذتهایعینک، با گذاشتو را خود

 راهایشیشهدوباره قرمز و سبز و زرد درخشان کوچک

خوشنامهایبرچسبدرشتخیسشهایلببررسیکرد.با

:زردآلو،انگور،آلوجنگلی،بهسیبجنگلیرسیدهخواندمیرا

 ■ بودکهتلفندوبارهزنگخورد.
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 «گربه زیر باران»داستان   
«زهراتدین»مترجم؛«ارنستهمینگوی»سندهینو



یکچیههاآنردند.کهتلتوقفمقابلورودیییایکدوآمر

عبورنارشانکررفتوآمدبهاتاقازیهدرمسکرایازافراد

ابودیدوموروبهدرطبقهدرشناختند.اتاقشانینمراکردمی

ادبودجنگیمجسمهویعمومکمروبهپارهیاندازچشمو

داشت پارک در نیهانخل. و یهاتکمیبزرگ دیدهسبز

نقاشباسهیکشهیهواخوببودهمکههاییزمان.شدمی

نقاشیپا شیه انجا نقاشآمدمیبه . وشنخلیرونحوهها ها

باغیهارنگ به رو هتل درروشن و دوستداشتند.یها را ا

ییایتالیا ها منیز دور راه ازیاز تا آمدند

بازدیمجسمه جنگ یادبود اکد نینند.

هایقطرهریمجسمهازجنسبرنزبودوز

م بارانیدرخشیباران هوا وید. بود

بارانهنگامغلطیدنبربرگهایهایقطره

 آفتاب نور یر در .درخشیدندمیدرختان

.ردهبودایجادکیشنیرهایدرمسکوچکیراهایگودالآب

خطیدر امتداد در زیطوالنیا میدر باران بهکشیر ستو

یرباراندرامتدادخطیدوزیایدتاباالبیلغزیساحلمیسو

یطوالن وساکشدرباز نقلیند. میل از همیه بادان جوار

ییمجسمه ادبود بهچشم درخوردندمیبهصورتپراکنده .

مکافهورودیآستانه گایمقابل دریایرسوندان، بود ستاده

 .خیرهشدهبوددانخلوتیرونوبهمیهبهبکیحال

انداخت.یروننگاهیستادوبهبینارپنجرهاکییایکزنآمر

ب زیآن درست گربهیرون اتاقشان پنجره یزیار ازیکیر

کردمیتالشردهبود.گربهمادهکزکسآبیسبزخیزهایم

سنشود.یندتاخکوروججمعکامالًزیرمیزخودرا

"اورم.ینتاآنبچهگربهرابییمپاوریم"زنگفت:

".روممیمن":بابیاعتناییگفتیشوهرشازرو

نآریرونزیچارهآنبیبگربه.بچهآورمشمینه!خودم"

"سنشود.یزرفتهتاخیم

هبهدوتابالشکیاشادامهدادودرحالشوهرشبهمطالعه

".ویسنشیخ"دادهبودگفت:لمتختکناره

ناردفترصاحبکهازکیوهنگامرفتنییپاطبقهبهزن

تعظگذشتمیهتل او به و شد بلند یمرد مکم یرد. ارکز

بود.قدبلندرویپیدفتربود.اومردیصاحبهتلدرانتها

.ازصاحبهتلخوششآمد"بارد.یبارانم"زنگفت:

" ستیبدیلیخی.هواخانمبلهبله"

 

 
ستاد.زنازاوینورامکآناتاقیزشدرانتهایمردپشتم

بود. انتقاداوخوششآمده پذیهرگونه بودیرا همینرا  و

 دلپذیر زن چشم در را او متانت.کردمیموضوع شیوهو

کخدمت دوستداشت. وسنگین،ریپیچهرهزنردناورا

حال در داشت. دوست بزرگشرا خوششکیدستان او از ه

باز مردیروننگاهیردوبهبکآمدهبوددررا کهیانداخت.

میافهرکنارکدانخلوتیازمبوددهیچیپخودشرادرشنل

.بودمیدرسمتراستاطرافهمانبایستمی.گربهگذشت

یشا د بالکنرفتههم زیر دربود زن .

ورودکیحال در جلو بودیایه ستاده

بیچتر پشت اویاالاز شد. باز سرش

اتاقآنکبودیارکخدمتهمان راهتا ها

ردهبود.کیهمراه

خدمت حالکزن در اکیار ییایتالیه

".شویدسیدخینبا"زد:یلبخندکردمیصحبت

ارکصاحبهتلاورافرستادهبود.زنهمراهخدمتمطمئناً

امتدادمس بهزیرشنیچتربهدستدر رپنجرهیقدمزدتا

شستهشدهرنگشربارانیهزکآنجابودیزید.میاقشانرسات

 و بود گربهروشنسبزرنگششده اما نبود.. دیناامزنآنجا

انداخت.یاربهاونگاهکشد.خدمت

"Ha perduto qualque casa, signora? یزیچ

"؟خانمدیردکگم

"گربهبود.یکنجایا"گفت:ییایکآمرزن

"گربه؟"

"گربه.یکبله"

"باران؟دراینگربهیکگربه؟یک"د:یارخندکخدمت

فرستادهمطمئناً را او هتل صاحب
به چتر خدمتکار همراه زن بود.
دستدرامتدادمسیرشنیقدمزد

 تابهزیرپنجرهاتاقشانرسید.
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اورادلمیلیاهخ"بعدادامهداد:"ز.ینمیرایبله،ز"گفت:

"خواست.یبچهگربهمیکخواست.دلمیم

 درهمکخدمتچهرهکردمیصحبتیسیانگلزمانیکه ار

رفت.یم

کخدمت گفت: ب"ار باییایخانم برگردید. هتل.ید داخل م

"د.یشویمسیخ

".باشماستحقبله،"گفت:زن

خدمتهتلبرگشتندوواردیرشنیازمسهاآن ارکشدند.

همیرونایب ببندد. را چتر کنیستادتا از ردفتمقابلهدختر

رئرئیس شد، پشتمیرد از یزشتعظیسهتل کم یکرد.

رئیچیپزنفوفشردهدردرونیحسخف سهتلباعثید.

عبکوچکحسزنشد در مهمبودنینحالبسیودنو ار

ازپلهاوتبهیواهمیحسبرتریاند.لحظهک هادستداد.

 باز را اتاق در و رفت کباال جورج رد. تختیروهمچنان

حال در بود. مطالعه کیمشغول زمکه را میتاب گذاشتین

"؟گرفتیگربهرا"د:یپرس

"رفتهبود."

حال مطاکیدر از چشمانشبعد به استراحتمه دادیلعه

"جارفتکچهعجیب!"گفت:

خواست.یمدلماورایلیخ"نشستوگفت:تختیزنرو

چارهراینبچهگربهبآخواستمش.یادمیدانمچراانقدرزینم

نیم جالب اصالً یخواستم. کست یکه گربه باراندربچه

"بماند.

مقابلرفتجورجبازهمبهمطالعهادامهداد.زنراهافتادو

رهشد.یبهخودشخینهدستیزتوالتنشستودرآینهمیآ

بعدطرفونطرفیاابتدارد،کینهبررسییمرخشرادرآین

بررسدیگر بعدپشتسروگردنشرا هبازکیرد.درحالکی.

خوبباشدینکیرنمکف"د:یرهشدهبودپرسیرخشخمیبهن

"مبلندبشود؟یبگذارمموها

س زنشنگاهجورج گردن پشت به و آورد باال یرشرا

پسربچهاصالحشدهبود.یکنگردنیهدرستعکانداخت

"ههستدوستشدارم.کطورنیهم"

زن خستهشدهکسلکیلیخ"گفت: انندهشده. هکنیاماز

"ام.پسربچهیکهیشب

ازلحظهیجورجرو هزنشروعبهکایتختجابجاشد.

رو،جوهبودردکصحبت ازاوبرنگرداندیرجاصالً وهبودشرا

".یخوبهستیلیخیلیبهنظرمخ"گفت:

گذاشتورفتسمتپنجرهوبهمیزتوالتینهرارویزنآ

نگاهیب تاریرون به رو هوا گفت:یمیکیانداخت. زن رفت.

م" موهایدلم یخواهد را طورمحکمم ببندم. سرم یپشت

گیموها پشت از را یم بزنم بتوکره حساه دلمکشنم نم.

ندویدامنمبنشیهروکبچهگربهداشتهباشمیکخواهدیم

"ند.کنمخرخرکیهنوازششمکیزمان

"؟هگیخوبد"جورجگفت:

خودمغذابخورمنقرهزباقاشقیخواهدپشتمیودلمم"

م شمع دلم میو دلم دلمیخواهد. و باشد بهار خواهد

بچهگربهویکمودلمینهبشویآیمراجلویخواهدموهایم

"خواهد.یچنددستلباسنوم

 گفت: "جورج و شو خفه ویبگیوفتکیکاه دستت ر

وخودشبهمطالعهادامهداد."بخوان

بهب پنجره دیرونخیزنشاز هوا تارکگریرهشد. یکامالً

 هنوز .کردمیچکهنخلیهادرختازبارانهایقطرهبودو

 دلمگربهیگربهمیکهرحالمندلمبه"زنگفت: خواهد.

بلندیمراتوانمموهایخواهم.اگرنمیناالنمیخواهد.همیم

هرسرگرمینمک باشمحداقلیگریدیا توانمیهمکداشته

"گربهداشتهباشم.یک

د یجورج گر نمهایشحرفبه یگوش و راکداد تابش

هنورکیارد،بهنقطهکروننگاهیخواند.زنشازپنجرهبهبیم

هازکیدرزد.جورجدرحالیسکدانظاهرشدهبود...یدرم

" د؟ییبفرما"داشتگفت:یتابشچشمبرمک

دریخالخالوبزرگیاستادهوگربهیاراکپشتدرخدمت

محبودشآغوش گربه چسبک. او به یم و بود مقابلبدنشده

گفتندحبهتلد!صایببخش"ارگفت:ک.خدمتکردمیحرکت

 ■ "اورم.یبخانمینرابرایاکه
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 «پُلاسنایدی، غول»نوجوان داستان ترجمه کودک و  
«اسماعیلپورکاظم»مترجم؛«جفریاسمیت»نویسنده



بس روزگاران قدیدر غولیار یم، زکبود در یه پُلیکر

پائیمیقد منطقه یدر شهر اوکردمییزندگ"کرک"ن .

قکیشخص موهاوتاه بود. زشترو سیشسیامتو ویخ خ

 بدنش پوست بودند. رنگ چروکقرمز سفتکیامالً و ده

فیثکآنچنانهایشلباس.آمدمیاغذسمبادهبنظرکهمچون

مردممنطقهدادندمیتعفنیهبوکبودند نیاسما"کرک".

حقهبازگذاشتهیعنی"یدیاسنا"غولرا

بودند.

یک ا"یدیاسنا"روز حال ستراحتدر

ز باعثیینسروصداهایکرپلبودولیدر

قتیدارشود.درحقیشدتاازخوابنازب

شدنبهپلبودند.یکدرحالنزدیسانک

هسواربرکبودندیپسرودخترجوانهاآن

پلراداشتند.یقصدعبورازروکوچکیاهکالسک

هامدت کبود هرگاه روخواستمییسکه پلعبوریاز

وزدمیی،جستآمدمیرونیرپلبیفوراًازز"یدیاسنا"ند،ک

وگرفتمینرایعابری.اوبازوگردیدمیظاهرهاآندرمقابل

.کردمیهپولبهعنوانحقعبورکسیکیتقاضا

ردوبهدختروکرارکارراتکنیآنروزهمهم"یدیاسنا"

شما مگردینپلبگذریایازروتوانیدنمیپسرجوانگفت:

آنگاهابروانشرا"یدیاسنا"د.یهپولبهمنبدهکسیکهکنیا

لفتادامهداد:کیدوباصدایشکدرهم

بهمنپولنده اگر ایو بهگوشه را منشما پرتابید،

.شوممیپلیومانععبورتانازروکنممی

ازکالسکههمچنانبرکدختروپسرجوان بودند، هسوار

یشدتترسرفتارخشنغولبه لرزیدندمیآنچنانهاآندند.

نتکقادربهحرفزدنبودند.سرانجامپسربالیهبهسختک

بس"یدیاسنا"زبانبه راایدخواستهارخوب،ماآنچهیگفت:

بهدخترهمراهشوی.اوسپسنگاهکنیممیبهشماپرداخت

انداختوادامهداد:"یدیاسنا"بهینگاه

بایدانیم ما برگرددید، خانه به طوفان آغاز از میقبل

.شوندمیارنگرانیوگرنهخانوادهمابس

ازآنانگرفتوبه"یدیاسنا" اجازهعبورازهاآنپولرا

دند،یگرپلرسیهآندوبهسمتدکیپلراداد.اوسپسوقت

دستتیبرا خداحافظکشان و داد اکیان تا نفرکنیرد دو ه

دند.یگرددیامالًازنظرشناپدک

 

 
خاص"یدیاسنا" منظور یواقعاً اویارهاکاز نداشت. ش

 یببخواستمیفقط آکند چنیه واقعاً مردم پولیا راین

انه؟یکنندمیپرداخت

بهز"یدیاسنا" ینهنگامصدایرپلبرگشت.اوایمجدداً

.شنیدمیزشبارانرایوزشبادور

.شدمیدتریدوشدیبارشبارانلحظهبهلحظهشد

کاندکاند"یدیاسنا" شدمینگران

سیز رپلشروعبهباالآمدنیالبدرزیرا

اودرحق بود. الیکقتینموده وکیقلدر

ا یپهلوانپنبه کبود شنا به قادر ردنکه

 باالتر و باال آب، نبود. وآمدمیهم

عرق"یدیاسنا" دائماً ترسغرقشدن از

بود.یودنبالراهچارهاریختمی

ارشودوگرنهدرونکدستبترسریعبایستمی"یدیاسنا"

رونآمدویرپلبی.اواززشدمیوغرقافتادمیآبرودخانه

نزدکرفتیدرختبلندیبسو در اویکیه داشت. پلقرار

یشیاند باکد یه اندازه به دیافکد تا برود درختباال گریاز

تهباشد.ازباالآمدنآبنداشیچگونهنگرانیه

ردهکهشروعبهباالرفتنازدرختکهمچنان"یدیاسنا"

د:یهبهناگهانشنکبود،

2هکنیدمگرایندرختباالبرویازاتوانیدنمیستا،شمایوا

د.یهبمنبدهکس

 جانب از یگوریکصدا نام به گنده و چاق "کیچان"ل

کسیمدت هرگاه که بود ها
خواستازرویپلعبورکند،یم
فوراًاززیرپلبیرون"اسنایدی"
زدودرمقابلآمد،جستیمیمی
 گردید.هاظاهرمیآن
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دهبود.یگزینکشدرهمانمحلسیپهامدتهازکآمدمی

بودامّااوهموارهازیارخوبومهربانیلبسیگور"کیچان"

پلیهنگامعبورمردمازرو"یدیاسنا"هکیالتکدنمشید

وگردیدمینیارناراحتواندوهگی،بسکردمیجادیشانایبرا

مناسب فرصت اگشتمییدنبال بگونه را موضوع بایتا

انبگذارد.یدرم"یاسناد"

"یدیاسنا" گفت:هایشبجیتمام سرانجام و گشت را

هپولدارم.کس۹منفقطیول

"کیچان" ا"یدیاسنا"به در فیگفت: من صورت رکن

دوخودتانرانجاتینکددرآبشنایهشمامجبورککنممی

د.یبده

نیستمبنابرایچوجهشنابلدنیگفت:منبهه"یدیاسنا"

.شوممیفوراًغرق

"کیچان" تنبلنباش. گفت: فبایستیمیتو چنکبه نیر

نحاالی.بنابراکردیمیرهیراذخهایتپولوبودیمییروزها

نوخودترانجاتبده.کزودباش،درآبرودخانهشنا

دهممیادی،منبهشمایارباشیاوآنگاهادامهداد:اگرهوش

باکنجاتتچیهبراک اولازهمهباینکدبیار دموافقتیامّا

ازمردمبابتعبورازپلیچگونهپولینبهبعدهیاهازکینکب

تاازدرختدهممیهبهشمااجازهکنی.آنگاهعالوهبرایرینگ

کبلیمنباالبرو داخلتوانیمیه راییایبامخانهبه شام و

.یمهمانمنباش

اریبسیایدهباعجلهوشوقپاسخداد:موافقم."یدیاسنا"

.دهممیاستومنقولیخوب

یذیلشدندوشاملذیگوریخانهواردهاآننصورتیبد

ردند.کلیگرمیدیکردهبود،بهاتفاقکآماده"کیچان"هکرا

گرشدند.یهمدیبرایآندوازآنبهبعددوستانخوب

غولخوبومهربانیکلبهیتبد"یدیاسنا"ازآنپس

ز در همچنان او یشد. منطقه پل ردکمییزندگ"کرک"ر

وقصدعبورازپلآمدندمیبهآنمنطقهیسانکنهرگاهیکول

همهاآنعبورشانازپلبایدرط"یدیاسنا"راداشتندآنگاه

اشدمیقدموهمصحبت ازپلعبورکهکنیتا اوکامالً نند.

فتد.یننیعابریبرایهاتفاقکمراقببود

نارکهدرککیوچکهکاوقاتدردیگاهیحت"یدیاسنا"

فروخت.یمیدنیردهبود،بهعابرانغذاونوشکجادیپلا

 زمان چه بگذشتمیهر مردمان منطقهیشتری، به

آمدندمی"کرک" هاآن. وقت مالقاتیبراکردندمیهرگاه

قد"یدیاسنا" پلمعروفو "کرک"یمیبه تازدندمیسر

وششخصخیکقتاًیحقکنیرااوایندزیغولآنرامالقاتنما

بهکمکخودرافقطدریقلبومهربانشدهبودوخوشحال

■ .کردمیمردمجستجو
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 به پسرش« جان اشتاین بک»ی  نامه 
«سعیدافقی»مترجم



ثاربرجستهآ(،نویسنده۷۴۹۹-۷۴۰۱)جاناشتاینبک

چون مشهوری "و عدن "شرق هایخوشه"، ،"خشم

شهرتویدرنامهنویسینیزاما،شدبامی"هاآدموهاموش"

زبانزدهمگاناست.

هاینامهیبرگزیده شامل که بهترین،۹2۰وی از نامه

ترینصادق شوخ آشنایان،هانامهترینطبعو دوستان، به

توانمی،راشودمیمطرحهایشخصیتخانوادهوگروهیاز

بعنوانزندگینامهایجایگزینازویمحسوبکرد.

ایند میان توانمیهانامهر به زیبایاو پاسخ ینامهبه

اشارهکرد،نامهایکهپسر0469درسالتامپسربزرگش

از یکی به نسبت خود عمیق احساسات به آن در نوجوان

درمدرسهاعترافکردهسوزاندخترهایهمکالسیبهنام

بود.

دراینکالمخردمندانه،خوشبینانهوبافراستاشتاینبک

نامهبایدبررویقلبوذهنهرانسانیحکشود.

،۷۴2۹نوامبر۷۰نیویورک،

تامعزیز:

پاسخمنازدیدگاهاتنامه امروزصبحبهدستمارسید.

 دیدگاهخودشپاسخخواهدالینخودمخواهدبودو هماز

داد.

این–بسیارخوباست–اگرعاشقشدهای–اولاینکه

چیز بهترین که ست بیفتد.تواندمیی اتفاق شخصی برای

اجازهندهکسیآنرابرایتوکوچکوبیاهمیتکند.

دوماینکه،انواعگوناگونیازعشقوجوددارد.یکنوعآن

خودخواهانه،دون،بازورودرراستایخودستاییاستکهنوع

نوعدیگرموجبلبریزشدنتوازهرگونهخوبینادرستاست.

احترام-ودشمی و توجه رفتارهای-مهربانی، قالب در نه و

اجتماعی،بلکهدرقالبشناختفردیدیگربهعنوانشخصی

شودمیمحترموافزایششوروتوانایی،خوبیوحتیخردی

کهتوازوجودآنناآگاهبودی.

البتهکه نوجوانینیست. میگوییکهاینعشقزودگذر

قباشد.نیست،اگراحساساتتعمی

اماتوراجعبهاحساساتتازمننپرسیدی،بلکهچیزیکه

ازمنخواستیاینبودکهباید

بگویمبهآنببالتوانممیدراینموردچهکارکنی،ومن

وبرایآنبسیارخوشحالوسپاسگزارباش.



بهیمقوله را چیز همه است. زیباترین و بهترین عشق

آنبگذا عهده عاشقر. بدیدر-کسیهستیاگر هیچچیز

ندارد احساسوجود این داشته-گفتن خاطر به باید فقط

وبعضیاوقاتکنندمیباشیکهبعضیافراداحساسخجالت

کند.راهملحاظهاآناینگفتنبایدحسخجالت

 طریقی به اماتوانندمیدخترها بفهمند را احساسشما

گاهیاوقاتبهاحساسات.کهآنرابشنوندخواهندمیمعموالً

کهازشودنمیامااینباعثشودنمیانسانپاسخمتقابلداده

ارزشوعمقایناحساساتکاستهشود.

 درک را تو احساسات آخر، اینکنممیدر خودم چون

توهمایناحساسرااحساساترادارموخوشحالهستمکه

بدستآوردی.

 خوشحال سوزان دیدن از استقبالمشویمیما او از و

الین را کارها این اما کرد خواهیم دردهدمیترتیب چون

اوهمدرموردشودمیاوستوبسیارهمخوشحالیحیطه .

ممکناستکمکبیشتریبهتوکند.داندمیعشق دروو

 نباش. نگران دادن دست از مورد اتفاقاگر باشد، درست

-افتدمی عجله که است این مهم چیزمطلب هیچ نکنی.

.رودنمیخوبیازدست

■پدر،دوستدارتو
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 رابین الکوف(دوم، بخش سوم)قسمت ؛ بررسی ادبیات فمینیستی  

«فاطمههمدانیان»مترجم
 

 صحبت کردن همچون یک خانم 
جوامع در ارتباط برقراری کلیدی عناصر از زبان و کالم

و زبان میان رابطه و تناسب اما است. ازانسانی جنسیت

موضوعاتیاستکهازنیمهقرنپیشتوجهاغلبپژوهشگران

فمینیسترابهاینحوزهجلبکردهاست.رابینالکوفیکی

از مصادیقی آوردن با وی است. حوزه این پیشگامان از

زدگیزبانهایمختلفبهجنسیتجمالت،واژگانوموقعیت

مردان و زنان در کالم ساخت و انگلیسی

اختهاست.دربخشاولاینمقالهکهدرپرد

ادبیاتداستانی پنجماهنامه شصتو شماره

معرفی ارائه از پس شد، منتشر چوک

هایکلیمختصریازالکوف،بهگونهوسبک

سخنگفتندرزنانومردانوبهطوراخص

هااشارهشد.دراینشمارهالکوفهاوپسربچهدردختربچه

گونه جزییبه مصداقای به میتر ورود کاربردها به و کند

واژگاندردوجنساشارهدارد.



۱صحبتکردنهمچونیکخانم

زنان» ۲زبان انگلیسی« زبان گرامری سطوح تمام در

هادرگزینشوتجلیاتخاصخودشرادارد،کهدرآنتفاوت

هاییکهقواعدکرارادرمواردلغویاست؛بخصوصدرموقعیت

 موقعیتدستوری در را بخشخاصی دیگر و آنی هایهای

می نمونهزبانی تفاوتطلبد. از مثالیای در را لغوی های

دیواریمی به دو هر که کنید تصور را زنی و مرد آورم:

شدهمی نقاشی بنفش به متمایل صورتی بارنگ که نگرند

گوید:است.زناحتماالمی

دیواربنفشاست. -

اینجاکسیبرداشت اگردر اما خاصیازجملهزنندارد؛

شخصثالثممکناستچنین بگوید، را همینجمله مرد

آمیزانهاززنتقلیدایطعنهبرداشتکندکهاینمردبهگونه

هم او اینکه یا داخلیجنسکرده دکوراتور یا است گرا

هاساختماناست.بنابراینزناندرشناساییونامگذاریرنگ

کلماتیچونرنگبژ،کتانشستهترازمردقیق دانهستند؛

  نشده،زمردکبود،اسطوخودوسیوغیرهدردایرهواژگانی

 

                                                           
2
. Lady  

3
 . women language 

 

شوند،امااغلبدردایرهواژگانیمردانزنانعادیتلقیمی

منخودمشاهدصحنه ایبودمکهدرآندومردبانیستند.

تابمرددیگریدرنقطهمخالفآنهاراجعبهاینکهآیاجلدک

می بنفش»تواند » اسطوخودوسی»یا و« بحثمسخره باشد،

چنین مرد سه اینهر اما بودند. انداخته راه به مضحکیرا

دانستند،چراکهپاسخبهبحثیرادستمایهسرگرمیخودمی

غیرضروریتلقی جهانواقعامریبدیهیو در اینسوالرا

کردند.می

خودمان از است ممکن اینجا در

نامگذاریبپرس و شناسایی چرا که یم

برایرنگ و است ضروری زنان برای ها

توانداینباشدمرداننیست.یکپاسخمی

از خیلی ما جامعه مردان از بسیاری که

روحانیمی همچونفرهنگمتعالیوکلیسا، را بینند،چیزها

همانطورکهدنیایکاردنیایمردانهودنیایبیرونازآنبه

درواقعمردانبیشترتمایلدارندآنچهوبمیزنانمنس شود.

دغدغه حوزه در که زنانرا نیستبه ایشان ضمیر و مندی

هااست.نسبتدهند.یکیازاینموارد،شناساییدرسترنگ

بهتعبیریدیگرمی ازآنجاکهزناندریا تواناینگونهگفت:

ب داشته شغلی چه اینکه به راجع )مثال مهم اشند(امورات

تصمیم تصمیمعامل نیستند، اموراتگیرنده به راجع گیری

میپیش عمل ایشان به باج دادن جایگاه در وپاافتاده کند؛

اسطوخودوسیتصمیم رنگ این مثال اینکه به راجع گیری

استیابنفش،نوعیباجاست.

اجتماعیدر نابرابری اختالفلغوی، این که بپذیریم اگر

کند،کسیهمممکناستنانرامنعکسمیجایگاهوشانز

توانآنرااصالحکرد.خیلیواضحاستبپرسدکهچطورمی

کندکهکهدرراستایاصالحایننابرابریکسیپیشنهادنمی

توسطزنان«اسطوخودوسی»و«بنفش»علیهکاربردواژگان

اینکهنمی شودپیشنهادکردکهمردانقانونیتدوینشودیا

اج کهبه آنچه همه بیاموزند. را واژگان این کاربرد باید بار

تواندرراستایاصالحایننابرابریانجامدادآنستکهبهمی

تصمیم در مشارکت فرصت درزنان حضور برای گیری

هایمختلفزندگیدادهشود.عرصه

رنگ کاربرد چون لغوی اختالف موارد از هاگذشته

کاربرتفاوت برای نیز هایی حروف توسط–د که حروفی

ایدراینشمارهالکوفبهگونه
مصداقجزیی به ورودتر ها
درمی واژگان کاربرد به و کند

 دوجنساشارهدارد.
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شناسزبان ۹معنابی»ها مردان-شوندتوصیفمی« زنانو در

ممکناستبرایآنچه شودخواندهمی«معنابی»وجوددارد.

همباشند،«معنابی»ارجاعیهمنباشدواصوالبعیداستکه

کهاینبی معناییبهبستراجتماعیکالماشارهداردکهچرا

میانگویندهکالمومخاطبشوآنچهراجعبهخودبررابطه

گویدداللتدارد.آنسخنمی

آمریکایی بومیان به و شد داده ترتیب آزمایشی

زباندوجملهارائهشدکهدرموارددستوریولغویانگلیسی

 حروف گزینش در تنها و بودند همسانی «معنابی»دارای

انتخابکنندگویندههاخواستهشدکهمتفاوتبودند،ازنمونه

کدامیکازاینجمالتزنوکداممرداست.جمالتعبارت

استاز:

یخچال در رو زمینی بادام کره بازم عزیزم، آه الف(

گذاشتی.

ب(لعنتـــی،بازمکرهبادامزمینیرودریخچالگذاشتی.

بینیماآنستکهجمله)الف(خیلیواضحاستکهپیش

 )ب( جمله و میزنانه تلقی درستمردانه هم این اما شود.

خانم ازجملههایمحترممیاستکهبسیاریاز توانندعینا

اخیرا اینکه به توجه با کنند، استفاده مالءعام حتیدر )ب(

همکاربردآنشایعشدهاست،وایندرحالیاستکهشاید

آمریکایی رااکثریت )ب( جمله کاربرد  متوسط طبقه های

برایزنانتوسطم کاربردشرا اما نکرده تلقی ناپسند ردان

که کنم جالباستاشاره اینجا )در بدانند. ناپسند زشتو

گونه به زبانمردان یافتهکاربرد رواج زنان میان ایفزاینده

                                                           
4
 . meaningless  

مردانعالقه ایناستاما در ندارند، زبانزنانه کاربرد ایبه

مردآمریکاییراگراهاکهکلیشهجنسمیانافرادیچونهم

زننداستثناهستند.مشابههمینموردراجعبهشغلپسمی

می صدق مردانهمردان مشاغل دنبال به بسیاری زنان کند،

دارییاروند،امامرداناندکیهستندکهبخواهندبهخانهمی

گروهیکهقدرتاز–گریبپردازند.زبانگروهمحبوبمنشی

رغیرکالمیتوسطگروهمقابلاتخاذدرکناررفتا-آناواست

برعکسآنصدقنمیمی اما اینشود، مثالیاز هر در کند.

می نظر به بدیهی بسیار فحشدست، بگوییم که هایرسد

فحشقبیح و مردان توسط کارتر به زنان توسط قبیح های

شود.بردهمی

هایقبیححالممکناستسوالشودکهمقصودازفحش

قبیح اینفحشتو یکاز هر اگر )البته چیست. بیر معناها

ترازدیگریباشد.(تفاوتمیانتواندقبیحباشد،هیچکدامنمی

 لعنتی»کاربرد » عزیزم»با آه احساسی« حدت و شدت در

می کالم در فرد استکه نهفته کسی–آورد شاید اینجا در

چهحد تا اینکه تابعیاستاز گزینشیکواژه یکبگوید،

می خودشاجازه به چیزیرافرد احساساتشراجعبه دهد

آن درجملهبا شده بهطوریکهمیزاناحساسالقا بگوید،

احساسگزینشمیواژه آن برای که کند.ای مطابقت شود

حرف کاربرد جدی و واقعی موقعیت یک در هایبنابراین

پیش یا مبتذل افتاده داده–پا نسبت زنان به اغلب که

میجوک-شودیم را وهایی موارد تمام در که آفرینند

شناسیعملیمصادیقخودنامناسبونادرستاست.)درزبان

کنندکهمعاصرازعالمتستاره)*(برایجمالتیاستفادهمی

می تلقی نامناسب موقعیت، به توجه عدمبا این حال شود.

می یاتناسب زبان دستوری عناصر به توجه با بافتتواند

اجتماعیباشد.(

الف(اهمزخرف،سرمشلوغاست.

ب(عزیزم،آیااوبچهرادزدید؟

عنوان بردن کار به با را آنها کوچکهستند وقتی زنان

کوچولوخانم» های کلیشه« پذیرش به تشویق نوعی هابه

خانممی هیاهوکنند. که کوچولوها پسر مثل کوچولو های

نمیمی جیغ کنند، قهرزنند، خاطر به بیشتر اغلب نیز و

شوند:ازپسرهاانتظاروهایابدخلقیکردنسرزنشمیکردن

 داشتن باال»توقع روحیه می« بیشتری تحمل درو و رود،

هایموردانتظاردردخترهامقابلتمکینوتسلیمازویژگی

کنیم،است.همچنینمااغلببدخلقیمردانرارفعرجوعمی

حالی در نمیکه توجیه قابل را یکزن گوییوراجی دانیم.

مقابلاین در اما شکایتکردندارند نقزدنو زنانمجوز
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توانندعربدهبزنند.تنهامردانهستندکهدرهنگامخشممی

می ادعا رفتاریاغلب چنین بیولوژیکبرای بنیانی که شود

چنین وجود بر قطعیدال شواهد که حالی در دارد، وجود

اوتیحتیدرنوزادانپسرودخترازآغازتولدشاننیست.تف

مردان و زنان توسط متفاوت واژگان کاربرد مطمئنا اما

تفاوتخصیصه بازتاب عین در که است اکتسابی هایای

و زنان و مردان رفتار میان موجود نابرابری به غیرزبانی

قالبر در که آنچه دارد... اشاره ایشان فتارانتظاراتجامعه

مانعازآنمیبهزنآموختهمی«درست» شودکهویشود،

خودشرادرجایگاهیکفردجدیبگیرد.بعالوهدقیقاچنین

که چرا ضروریبرایزناست، درستو نگاهیمصداقامر

ایاستکهزنرادرجایگاهچنینرفتاریبرآیندیازجامعه

گیرد.یکفردجدینمی

ن این از مشابهی مشاهدهابرابرینوع نیز واژگان در ها

مثالگروهیازصفتمی هاییکهدرکنارمعانیادبیوشود.

نشان را چیزی از گوینده تقدیر و ستایش خود، خاص

صفتمی این از برخی گویندهدهند. جنس به نسبت ها

توانندازآنهااستفادهطرفهستندوزنانومردانهردومیبی

هادراشکالکاربردیخوددروناینصفتکنند.امابرخیاز

ایازاینصفاتاند.درزیرنمونهطیفکالمزنانهتعریفشده

آوریم:رامی

طرفبی                                     صرفازنانه

عالی                                         ستودنی

العادهفوق                                      دلربا

سرحال                                        نوشین

مرتب                                         دلفریب

الهی

هامطابقبابحثماراجعبهکاربردواژگانمربوطبهرنگ

فحش مو در مردیگرایشبهوردصفتها، اگر هایباالنیز

توانداینمعناراالقاکندکاربردستونکلماتزنانهداشته،می

حالآنکهیکزن است، زیرسوالبرده کندکهاعتبارشرا

بیمی کلمات ستون از آزادانه اماتواند کند. استفاده طرف

زنمی توسط زنانه واژگان کاربرد که گرفت نتیجه نانتوان

یکزنگزینشی که آنجا بود. پیامدخواهد بدونریسکیا

درمقابلمردیکهدر-طرفوزنانهداردبینابینازکلماتبی

می-چنینموقعیتینیست چیزهایبسیارمتعاقبآن تواند

نگاهشبه همینطور متفاوتیراجعبهشخصیتخودشو

دوم یا اول ستون کلمات گزینش با را مدنظر بهموضوع

مخاطبارائهکند.

!2ایالعادهالف(چهایدهفوق

!۹ب(چهایدهالهی

می نظر میبه )الف( جمله موقعیترسد هر در تواند

)ب( جمله اما رود. کار به زن یکگوینده توسط مناسبی

واحتماالتنهادرمواردیخاصراجع کاربردیمحدوددارد.

پیش موضوعات بیبه و وپاافتاده تفریحاهمیت جهت صرفا

دراینجازنیرادرنظرخودگویندهمناسببهنظرمی رسد.

تبلیغات اجرای مسئول تبلیغاتی کنفرانسی در که بگیرید

است.اوهرچقدردرسِمَتخودزنانهعملکندبیشترخودرا

کندتااینکهصرفابخواهدباارجاعبهآن)عملزنانه(تاییدمی

ابروباالبیاندازد شودتاوآنچهکهباعثمی»ومنفعلباشد:

عمل همینزنانه دقیقا دهند اینسمتقرار در را یکزن

■ «کردناست.
 



                                                           
5
 . what a terrific idea 

6
 . what a divine idea  
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 «نامه وداع گابریل گارسیا مارکز» 
«نگار(ملتی)مائده»مترجم

 

 و کلمبیایی نامی شاعر مارکز گارسیا یبرندهگابریل

مرگشدیزهیجا نوبلادبیاتقبلاز در۱۰۷۹لیآور۷۱ر

بازنشستگیوکنارهگیریاززندگیکاریرااعالمیسالگ۹۱

ایننامهرابهظاهراًکرد.اوکهمبتالبهسرطانالعالجیبود

شایانذکرالبتهدوستانوعزیزانشفرستاد.منظوروداعبرای

باشدیم اصل در نامه این جانیولشعروسکینوشتهکه

شدهچاپ۷۴۴۹تکهاولینباردرسالگردانمکزیکیاس

:باشدیمنامهبهشرحذیلمتناست.

بهفراموشی ایکاشخداوندمتعالفقطدمیبیماریمرا

تاچشاندیمزندگیبرمنیعصارهواندکیدیگرازسپاردیم

آورم،نهایتتالشم بجا اینپساندکیبیشیبرا از شک،

هر،کردمیمریشودرامزهمزهلغاتیکهقراربوداززبانمجا

 به را یاندازهچیزی ارج کمتر،نهادمیماستحقاقش

تاحتیذرهگذراندمیموبیشتربهخیالپردازیدمیخوابیم

که چرا نکنم محروم نور از را بستنایچشمانم دقیقه هر

.داردیمدیدگانمانراازنوربدورهیثان۹۰چشم

پای از همه که لحظه ادامهآن رفتن به بودند نشسته

.ماندمیموآندمکهعالمدرخوابنازبودبیداردادمیم

نایل برمن زندگی جام از ای ذره فقط خدا اگر که آه

ساده،داشتیم بهستمیزیمتر را روحم و جسم عریان، و

.سپاردمیمپرتوهایگرمخورشید

نایمرگکهپیریبمعکردمیمزمزمههاگوشدرتمامی

ممانعتازورودعشقاسبابپیریاست.بلکهعشقنیست،

 بالپرواز بهسرشتمیمکودکانرا درآمدنرا بهپرواز و

.سپاردمیمخودشانیهاشانه

کهمرگمحصولپیرینه،زدمیمدرجایجایعالمجار

محصولفراموشیاست.بلکه

 
نصی درکنارتان زندگی عوان در فروانی منتجربیات ب

ازگشت، وا را تاگذارندیمجملهاینکهمیدانمهمهیکدیگر

کهلذتواقعیطیعبوراندغافلبرسندوازاینزودتربهقله

.شوندیمکسبهاگذرگاهاز

اوایل همان از پدر انگشتان گرفتن که واقفم این بر

تقالبرایایستادن، برایباقییدامنوباوگیو انگیز وسوسه

اس دیگریدست ت.عمر از اگر خوبیدریافتمکه به اینرا

نگریسته تو به باال از که است هنگامی آن جویی، یاری

.شودیم

هریآورندههمیشهبیانگراحساسواقعیتباشنهبهزبان

 تو فکره در  .گذردیمآنچه باریدانستمیماگر آخرین این

 خواب در معصومانه تورا نمیبیماستکه تمام بهبا وجود

طلبدمتیکشیمآغوش ازخدا روحکردمیمو نگهبان مرا

واالیتودرزمینخاکیقراردهد.

اینآخریندیدارچشمانمنازرویتوستدانستمیماگر

(:)عاشقتهستمگفتمیمبتو

 پی در ماآمدوشدشانروزها برای باخود دوباره فرصتی

آورندیم حال بیششامل ازین مهم، این اما ،شودینممن

همیندمبتومیگویمکهعاشقتهستمپسدرهمینلحظه

وهیچوقتازیادنخواهمتبرد.

فرداییدرواقع هیچ سالخورده چه و باشی جوان چه

آنکهفردایتوهیچوقتازراهولو،کندینمبودنتراتضمین

امروز و کهنرسد باشد عزیزانت با دیدارت فرصت آخرین

.هاستآنبهاتعالقهلدرابرازهمینبمعنایتعجی

به همواره و دار نگه نزدیکت همواره را عزیزانت

چشمانشانبنگروصورتشانرانظارهگرباشوباتماموجود

 به را احساسهاآنعشقت بیان از وقت هیچ نماو عرضه

وتشکرشرمسارنباش.خواهشبخشش،طلبتاسف،

قعیتتورادرککند،هیچگاهکسینیستکهقادرباشدوا

ازخداخواهانباشتابتوانیبیانگرپس قدرتوخردتامرا

باشی.خودهواقعیت

گوشزدکن.هاآنهموارهاهمیتعزیزانترابه

ایننامهرابهعزیزانتبفرستوانرابهفرداموکولنکنکه

ازراهنرسد.یکشیمشایدفرداییکهانتظارشرا

نهایتعشقباتقدیمبهشما،

■گابریلگارسیامارکز،دوستشما
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 8441برنده جایزه نوبل ادبیات سال  «ژوزه ساراماگو»با احبه مص 
«ابراهیمدریائیمطلق»مترجم؛«دونزلیناباروسو»گرمصاحبه


 ژوزه )ساراماگو  José de Sousa :پرتغالیبه

Saramago) و ۷۴۱۱ نوامبر ۷۹یزاده) پرتغالیینویسنده

 در نوبلادبیاتیجایزهیبرنده (۱۰۷۰ ژوئن ۷۹درگذشته

.یالدیاستم ۷۴۴۹سال

پیوست حزبکمونیستپرتغالبه ۷۴۹۴اوگرچهازسال

آرمان به همچنان و وفادار آن هیچگاهاستبودههای اما

 .تاسرابهخدمتایدئولوژیدرنیاورده ادبیات

دهکده در درساراماگو لیسبون شمال در کوچک ای

ایکشاورزبهدنیاآمد،اودوسالبعدبههمراهخانوادهخانواده

امرار برای را خود دبیرستانی تحصیالت و رفت لیسبون به

شغل به و گذاشت تمام نیمه نظیرمعاش مختلفی های

روزمزدی کارگری و مکانیکی آهنگری،

تینیزبهمترجمیوپرداخت.پسازمد

حزب ارگان روزنامه در نویسندگی

اگرچه شد. مشغول پرتغال کمونیست

۷۴۹۱اولینرماناوبهنامکشورگناهدر

بهچاپرسیدولیناکامیاوبرایکسب

دومش کتاب چاپ برای ناشر رضایت

انتشار با که این تا کناربگذارد، را نویسی رمان موجبشد

وترجمهآنبهانگلیسی۷۴۹۱وندادرسالکتاببالتازاروبلم

شهرتبهسراغاوآمد،رمانیتاریخیکهبهانحطاط۷۴۹۹در

 پردازد.میدربارپرتغالدرقرنشانزدهم

نشانگانفردترینویژگیآثارساراماگوعدمکاربردمنحصربه

بسیار سجاوندی جمالت از استفاده و متداول صورت به

کند.اوازطوالنیاست،کهگاهدردرونآنزماننیزتغییرمی

کندومیانعالئمنگارشیتنهاازنقطهوویرگولاستفادهمی

مشخصمیازسایر جملهسئوالیرا کندیاعالماتکهمثالً

می گیومه در را میآن مطلقاً و... گفتگوهایگذارد پرهیزد.

میشخصیت سرهم پشت را داستان مشخصهای و نویسد

ندرتیکنمی به و گفته کسی چه را جمله کدام که کند

.کندپاراگرافراتماممی

سارام ادبی منتقدان از بسیاری ردیفاگرچه در را اگو

قراردادهوآثاراورابا رئالیسمجادویینویسندگانپیروسبک

نداماکنمقایسهمی آمریکایالتینزبان اسپانیایینویسندگان

 ادبیات دهنده ادامه را خود را اروپااو خود پذیری تأثیر و

 .داندمی سروانتسو گوگولبیشتراز

 

داستان دل در گاه طعنهساراماگو جمالت از خود های

وادثتخیلیوکندکهذهنخوانندهراازحآمیزیاستفادهمی

 هایجامعهامروزمعطوفغالباًتاریخیداستانخودبهواقعیت

کنایهمی پیکان نوک مقدساتکند. معموالً ساراماگو های

 .هایاجتماعیاستخودکامهونابرابریهایحکومتمذهبی،

رمان مذهبرویکردساراماگوعلیه مقاالتاوآنچناندر و ها

 کشور وزیر که است  پرتغالآشکار سال پی۷۴۴۱در در

ازلیست انجیلبهروایتعیسیمسیحانتشارکتاب ناماورا

توهینی اروپانامزدهایجایزهادبی حذفکردواینکتابرا

پرتغالخواند،ساراماگوپسازآنبههمراه کاتولیکبهجامعه

اسپانیایی همسر به خودخواسته تبعیدی به  النساروتاش

رفتو اقیانوساطلسدر جزایرقناریایآتشفشانیدرجزیره

 .تاآخرعمردرآنجااقامتگزید

ساراماگوبههمراهژانموروعضوهیئت

جشنوارهیدورهداورانپنجاهوچهارمین

 .باستینبودالمللیفیلمسنسبین

 
 /سفرفیل - ۱۰۰۹ /دفتریادداشت - ۱۰۷۷ 

 ۱۰۰۲ / بینایی – ۱۰۰۹ /وقفهدرمرگ - ۱۰۰2

-  همه - ۷۴۴۱ /غار – ۱۰۰۷ /مردتکثیرشده

 ۷۴۹۴ /انجیلبهروایتعیسیمسیح – ۷۴۴۷ /کوری – ۷۴۴2 /هانام

لیسبون – محاصره  - ۷۴۹۹ /تاریخ سنگی مرگ - ۷۴۹۹ /بلم سال

ریسریکا  - ۷۴۹۱ /ردو بلموندا و و-۷۴۱۱/بالتازار نقاشی مبانی

/خطاطی


در۷۴۴۱اینمصاحبهدریکبعدازظهرآفتابیدرمارس

منزلاودرالنزاروتانجامشدهاست.
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شود؟سبونتنگمیدلتانبرایلی

دل دقیقاً اگرمسئله نیست. لیسبون برای شدن تنگ

هماندل واقعاً، میتنگی شاعر که احساسطور همان گوید،

وقتبایدبگویمچنینآن–زدگیدرستونفقراتآدمباشدیخ

حسیدرستونفقراتمندارم.

بارکنم.دوستانزیادیآنجاداریموسالییکبهشفکرمی

یمآنجاولیحسیکهحاالدرلیسبوندارماینستکهرومی

نمی دیگر بروم کجا نمی–دانم دردیگر باید چطور دانم

 سال از گرچه  04۹4او حزببه

پرتغالکمون و یست پیوست

آرمان به وفادارهمچنان آن های

بوده هیچگاه به ادبیاتاستاما را

 .استخدمتایدئولوژیدرنیاورده

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B6_%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B2%DB%B2_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B2%DB%B2_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8_%DA%98%D9%88%D8%A6%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B0_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B0_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B8_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B9_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85_%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%84_%D8%A8%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%88%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
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B9_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
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لیسبونوجودداشتهباشم.وقتیچندروزییایکیدوهفته

ولیرومسراغعادتالبتهمیآنجاهستم، هایقدیمیخودم.

جا.نکنمکههرچهزودتربرگردمهمیهمیشهبهاینفکرمی

کنم.آید.اینجاخوبزندگیمیهایشخوشممیازاینجاوآدم

وقتترکشکنم.خوب،بایدبروم،هرچهباشدفکرنکنمهیچ

ماهمهبایدیکروزیبرویمولیرفتنمخالفمیلباطنیمن

خواهدبود.

مکانکردید،دورازمحیطیکهوقتیبهالنزاروتنقل

ردهبودیدونوشتهبودید،اینهمهسالدرآنزندگیک

رابااینفضاوقفدادید،یادلتانبرایخودتانآیافوراً

شد؟محیطکاریقبلیخودتانتنگمی

فکرکنمازآنآدم وقفدادم. هاییهستمراحتخودمرا

زندگی نمیکه پیچیده را کردمشان زندگی همیشه کنند.

برایخودمبهحالتدرا مدربیاورم،چهبدوناینکهچیزهارا

اتفاقاتخوبیباشندوچهبد.منفقطدرآنلحظاتزندگی

احساسشمیمی باشم، داشته غم اگر البته ولی...کنم. کنم

اجازهبدهیدطوردیگریبگویم:دنبالراهینیستمکهجالب

باشم.

می کتابی دارم هم حاال منهمین برای خیلینویسم.

مجالب که رنجی از که است آفریدنیتر سختی از برم،

گرفتاریشخصیت از و روایتها برایتانهای پیچیده های

تاآنجاکهممکناستهرکاریرابگویم.منظورماینستکه

شکلطبیعی به دهم انجام باید میکه برایاشانجام دهم.

ازعملنوشتن من،نوشتنیکحرفهاست.منمقولهکاررا

ربطی هیچ که چیز دوتا نمیمثل جدا ندارند هم کنم.به

چینم،یایکیجلویکلماترایکیپسازدیگریکنارهممی

به که چیزیبگویم بگویم، یکداستان برایاینکه دیگری،

به با مهم نظرم حداقل یا است، ایندردبخور من طوربرای

خودم کار را این نیست. چیزی دیگر بیشتر این از است.

دانم.می



نویسید؟کنید؟آیاهرروزمییچطورکارم

کاریباشدکهبهپیوستگیاحتیاجداشته اگرسروکارمبا

نویسم.البته،درخانهوقتهرروزمیباشد،مثالًیکرمان،آن

قطع یابهدلیلسفرعواملیهستندکههمیشهرشتهکاررا

کارمازرویمی ولیبهغیرازآنخیلیانضباطدارم. کنند،

کنمکهساعاتمعینیدرروزاست.خودمرامجبورنمیبرنامه

که دارم یکمیزانمعیننوشتننیاز به روزانه اما کنم کار

یک از صفحه دو صبح امروز است. صفحه دو معادل اغلب

نویسم.ممکنرمانجدیدرانوشتموفردادوصفحهدیگرمی

استفکرکنیددوصفحهدرروزخیلیهمزیادنیستولی

نوشتنمتون–کارهایدیگریهمهستکهبایدانجامدهم

ها.ازطرفدیگر،دوصفحهدرروزدیگر،جوابدادنبهنامه

صدصفحه.شودهشتدرسالمی

عادت منخیلینرمالهستم. وغریبهایعجیبآخرکار،

همه بهحالتدرامندارم. ترازهمهومهمآورمدرنمیچیزرا

ه .دربارهرنجوآورمدرنمیمبهشکلرمانتیککارنوشتنرا

نمی حرف نوشتن بهزنم.دلهره خوردن و سفید صفحه از

نویسندگانمیبن گویندبستوهمهآنچیزهاییکهدرباره

هیچنمی هرترسم. مثل ولی ندارم را مشکالت آن از کدام

می انجام را کاری هر که دارم.آدمی مشکالتدیگری دهد

وقت آنبعضی کارها میها که نمیطور جور یاخواهم شود،

نمی جور میاصالً پیش مسئله این وقتی بایدشود. آید،

طورکههستندقبولشانکنم.همان



نویسید؟آیامستقیماًرویکامپیوترمی

همین تایپبله، آخرینکتابیکهرویدستگاه است. طور

حقی«تاریخمحاصرهلیسبون»قدیمینوشتم قتاینستبود.

 از استفاده برای برعکسبوردکیکه برنخوردم. مشکلی به

نیازکنمنمیگویندکامپیوتربایدبهآدمبسازد،فکراینکهمی

 باشد ساختن به–به فقط من مثل که یکخصوصاً عنوان

کامپیوترماشین با من که کاری کنید. استفاده ازش تحریر

همانکاریاستانجاممی تحریرکهوقتیماشیندهمدقیقاً

می تمیزتر،داشتم یکی این که اینست فرقش تنها کردم

چیزشبهتراست.کامپیوترتأثیرتراست.همهتروسریعراحت

مثلاینستکهبگوییمتغییرشیوه بدیروینوشتنمندارد.

تحریربرسبکنگارشتأثیریدارد.نوشتنبادستوماشین

اگرکسیسبکخودشراکنمهمچوموردیفکرنمی باشد.

با کار چطور باشد، داشته را خودش کلمات باشد، داشته

خواهدآنراعوضکند؟کامپیوترمی
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کاغذچاپ کاغذ، رابطهقویبا فکرولیهنوز و دارم شده

صفحه هر باشد. طبیعی میکنم تمام که همیشهایرا کنم

کنم....گیرم.بدوناینصفحهچاپیاحساسمیپرینتمی



لمساحتیاجدارید.بهیکمدرکقابل

بله،همیناست.

کردید، تمام را صفحه دو آن هرروز اینکه از بعد

دهید؟وقتتغییراتیهمدرآنمیآن

خوانم.رسم،همهمتنرادوبارهمیوقتیبهآخریکاثرمی

دراینموقعتغییراتیهمهست اختالفاتکوچکی–معموالً

جزییا به دقیقکه به سبکنگارشیا خاصیا خیلی ترت

می مربوط متن کردن هیچ–شود تغییراتولی وقتشامل

اولاساسینمی حدودنوددرصدکارمندرهمانکار شود.

زمینمی همیناستکه و میگذارم هم منکارمجور ماند.

چکیده یک اول که نیست نویسندگان از بعضی مثل

داستانصفحهبیست بعدمیمیایاز شودهشتادنویسندکه

نمی را کار این صفحه. پنجاه و دویست بعد و کنم.صفحه

میکتاب آغاز کتاب مثل رشدهایم نقطه همان از و شوند

یکرمانمی از صفحه دو و سی و صد حاال همین کنند.

کنمآنراتبدیلکنمبهجدیددردستمهستکهسعینمی

دکههستند.ممکناستتغییریانصدوهشتادصفحه:همان

شودولینهتغییراتیکهاگرروی بیناینصفحاتپیدا در

گرفتبهکردمکهآخرششکلجدیدمینویسیکارمیپیش

تغییراتیکه آننیازداشتم،چهبهلحاظحجموچهمحتوا.

دهمبرایبهبودکاراستونهچیزدیگری.می



کنید.لموسشروعمیپسکارنوشتنرابایکایدهم

خواهمبروموکجابایدبرومتابهبله،دربارهاینکهکجامی

هیچ ولی دارم. روشنی ایده برسم وقتیکنقشهیکنقطه

میسفت کار، آخر نیست. کهوسخت بگویم چیزی خواهم

اینهدفانعطافمی ولیدر پذیریهموجودخواهمبگویم،

 بکارمیبرایتوضیحمنظورمعموالًدارد. برم:ماینتمثیلرا

میمی ولیمطمئندانمکه بروم پورتو لیسبونبه از خواهم

نیستمکهسفرمدریکخطمستقیمباشد.حتیممکناست

چون است مسخره البته که کنم برخورد برانکو کاستلو به

تقریباًلبمرزبااسپانیا–کاستلوبرانکودرگوشهکشوراست

 رتوهردوکنارسواحلآتالنتیکهستند.ولیسبونوپو–

به یکجا از کمکآن به خطیکه اینستکه منظورم

می سفر دیگر باجای باید چون است مارپیچ همیشه کنم

اینجاوآنجا است ممکن که باشد همراه روایت گسترش

الزمنبودند.روایتبایدبهنیازهای چیزهاییبخواهدکهقبالً

باش حساس خاص لحظه کهیک است معنی این به که د

نیستهیچ پیشتعیینشده از همچنین–چیز حتیاگر

شود نوشته باید آخرینجزییاتیکه تا و چیزیممکنبود

آن بود، میمعلوم محسوب کامل یکشکست اثر شد.وقت

می بیاید.کتاببایدوجود وجود به اینکه )درداشتقبلاز

گرقراربودمجبورشکنمبهآید.احایکه(کتاببهوجودمی

آن وقتکاریوجودبیایدقبلازاینکهخودشبهوجودآید،

می کهدارم است گسترشداستانی طبیعت خالف که کنم

شود.گفتهمی



نویسید؟همیشهبهاینروشمی

هیچ فکرهمیشه. نداشتم. نوشتن برای دیگری راه وقت

میمی اجازه من به نگارش شیوه این دهکنم مطمئن–د

کهآثاریکهساختارمحکمیدارند–نیستمبقیهچهبگویند

گذردآنچهقبلهایمنهرلحظهکهمیخلقکنم.درکتاب

نظرمی در را آناتفاقافتاده درستمثلکسیکهاز گیرد.

می عنصرساختمان برابر را عنصری هر تعادل باید و سازد

یزد،کتابهمبههمیندیگرایجادکندتاکلساختمانفرونر

درجستجویمنطقخودشونهساختاری-کندشیوهرشدمی

کهازقبلبرایشدرنظرگرفتهشده.



آنپسشخصیت شده حاال تا آیا چی؟ شما هاهای

زدهکنند؟شماراشگفت

هازندگیکنمبهاینمعناکهبعضیازشخصیتگماننمی

آن نویسنده و باشند داشته را کند.خودشان دنبال را ها

نویسندهبایدمراقبباشدکهشخصیتیرامجبورنکندکاری

هم شخصیت ولی اوست شخصیت منطق خالف که بکند

استقاللندارد.شخصیتدرمشتنویسندهبهدامافتاده،در
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خودشهمخبر که ولیطوریایناتفاقافتاده دستمن،

هستندولیبندهاهارویبندنداردکهبهتلهافتاده.شخصیت

آنشل هستند؛ خوششانوول استقالل و آزادی توهم از ها

ولینمیمی مننمیآید وقتیتوانندجاییبروندکه خواهم.

هابگویدافتد،نویسندهبایدبندرابکشدوبهآنایناتفاقمی

اینجامنمسئولهستم.

شخصیت از میداستان ظاهر آن در که شوندهایی

آنجداناپذی است. ساختاریر خدمت در تا هستند آنجا ها

وقتییکشخصیتراخواهدخلقکند.باشندکهنویسندهمی

دانمچهازشدانمکهبهشنیازدارمومیکنم،میمعرفیمی

بلکهداردشکل–خواهم؛ولیشخصیتهنوزشکلنگرفتهمی

میمی منهستمکهدارماینکاررا ولیبهیکگیرد. کنم،

سازیآنشخصیتاستکهمن-معناهماینیکفرایندخود

می مشارکت آن نمیدر یعنی راکنم. شخصیت یک توانم

خالفآنچهکههستگسترشدهم.بایدبهآناحترامبگذارم

هاراکندبهانجامکارهاییکهقادرنیستآنوگرنهشروعمی

نمی مجرمیتوانمیکشخصیترامجبورکنانجامدهد.مثالً

منطقشخصیتاوسازگارنیست بدون–مرتکبشودکهبا

برایخوانندهتوجیهکرد،اینانگیزه ایکهبشوداینعملرا

کارغیرمنطقیاست.

بالتازاروبلیموندایکداستانیکمثالبرایشمامی زنم.

درواقع،می شودهمگفتکهداستانعاشقانهعاشقانهاست.

ولی کهفهمیدمکتابیزیباییاست. کتاببود آخر فقطدر

نوشته عشق هیچدرباره نیست. آن در عاشقانه حرف که ام

شنویمکهبشوداسمشراحرفیاززبانبالتازاروبلیموندانمی

همین نقشه بگوید خواننده شاید عاشقانه. کلمات گذاشت

تعجب که بودم کسی اولین خودم نبود. چنین ولی بوده،

ردمچطورایناتفاقافتاده؟یکداستانعاشقانهکردم.فکرک

نوشتهبودمبدونحتییکمکالمهعاشقانه.

را کار بخواهم آینده در آن از بعد که کنید تصور حاال

اصالحکنموتسلیماینخواستباطنیشومومکالماتبین

ایندوشخصیتراعوضکنمتااینجاوآنجابتوانمچندکلمه

 شخصیتاینک–بگنجانم کامالً اصالتمیار از را اندازد.ها

اینحالت کتاببه وضع درباره حتیاگر خواننده کنم فکر

می هم باز نداند کارشمیچیزی یکجای که لنگد.فهمد

کهازهمانصفحهاولکنارچطوراستکهاینشخصیت ها

بوده یکهم میاند مرتبه دارم»گویند دوستت در« هم آن

وپنجاه؟صفحهدویست

منظورمازاحترامگذاشتنبهکلیتشخصیتهمیناست

و– شخصیت از خارج که کند کاری نکنیم مجبورش

شناسیدرونیاوستکهشخصیتبهآنصورتهست.روان

ناتاشادر–چونیکشخصیتدررمانیکفرددیگراست

صلح» و جنگ در« راسکولنیکوف است؛ دیگر فرد یک

سرخو»؛جولیاندراستدیگرییکفرد«جنایتومکافات»

سیاه همینطور« افزایش-هم را جهان جمعیت ادبیات

صرفاًمی ما شخصیتدهد. سه این موجوداتبهبه عنوان

عنوانفقطانبوهکلماترویتعدادیکنیم،بهالوجودفکرنمی

می بهش که چسبیده هم به آنکاغذ کتاب. راگوییم ها

آدمبه وعنوان میهای نظر در رویایاقعی گمانم، به گیریم.

همیناستنویسهمهرمان هایشکهیکیازشخصیت–ها

هایتانرادوستداریدببینیدیکازشخصیتکدام-کسیشود.

برایخودشکسیشدهاست؟

ولیحقیقترا- باشم، شایددچارزودباوریشده احتماالً،

ازنقاشاچ.–هایمکنمهمهشخصیتبهشمابگویم،فکرمی

 «نویسیروشنقاشیوخوش»در در خوزه سنهور تا همه»،

هانام می« حدسم هستند. کسی خودشان اینبرای به زنم

هایککپیازیکفردواقعینیست.کدامازآنخاطرکههیچ

اینجهاناضافهمی به آنهرکدامشانخودشرا در کندتا

ستندکهفقطیکبدنهاموجوداتداستانیهزندگیگند.آن

دانیمبینمولیمیهارامیفیزیکیکمدارند.مناینطوریآن

کهنویسندگاناغلبیکسونگریهمدارند....



 رمان در دکتر همسر کوری»برایمن، خیلی« آدم

دارم، او از خاصهم ذهنی یکتصویر است. خاصی

یکتصویر«کوری»هایهمانطورکهبرایهمهشخصیت

وجودیکهتوصیفاتخیلیجزئیهمازذهنید ارمبا

هاوجودندارد.آن

شومکهیکتصویرخیلیدقیقازاوداریدکهخوشحالمی

رمان در چون نیست، او فیزیکی توصیفات دلیل به یقیناً



 

بهمن|چوکماهناهم ادبیات داستانی |شصت وششم شماره 313
 3114 ماه 

توصیفنیست.فکرنکنمارزشداشتهباشدکهتوضیحبدهیم

من احساس است. شکلی چه شخصیت یک چانه یا دماغ

خواننده که میاینست ترجیح خردهها شخصیتدهند خرده

کندکهایننویسندههمخوبمی–خودشانراشکلدهند

کند.قسمتکاررابهخوانندهمحولمی



چطورشکلگرفت؟«کوری»ایدهداستان

مثلبقیهرمان ایبهوجودآمدازیکایده«کوری»هایم،

ن )مطمئن رسید فکرم به ناگهانی دقیقکه این ترینیستم

نمی را بهترش یکی ولی باشد درفرمول کنم(. پیدا توانم

هیچ بدون یکهو و بیاورند را نهار که بودم منتظر رستوران

هشداریفکرکردماگرهمهماکوربودیمچه؟طوریکهانگار

گفتممی بدهم را سؤالم جواب خواستم

نطفه این هستیم. کور که ما همه ولی

.بعدفقطالزمبودشرایطاولیهرمانبود

بدهماتفاقات اجازه بیاورمو بهوجود را

اتفاقاتوحشتناکیهستند شوند. متولد

رمان در تخیل«کوری»ولیمنطقپوالدیندارند. خیلیاز

مندروابطعلیومعلولاست.خبرینیست،فقطکاربردنظام



راخیلیدوستداشتمولیخواندنشراحت«کوری»

اشخیلیخوباست.یست.کتابسختیاست.ترجمهن

جیووانیمی من، همیشگی انگلیسی مترجم که دانید

پورتیرو،مردهاست؟



کی؟

 رمان داشت مرد. ایدز بیماری از فوریه. کوری»در را«

خودشمیترجمه کار، آخر وقتیمرد. تمامشکرد که کرد

داشتکورهمبهخاطردرمانیکهدکترهاتجویزکردهبودند

کمکشمیمی که داروها مصرف بین باید کمیشد. کردند

بیشتردوامبیاوردومصرفنکردنشانکهخطراتدیگریبه

می انتخابمیوجود یکیرا تصمیمآورد بایدگفتکه کرد.

بینایی رمانیگرفت داشت هم خودش و کند حفظ را اش

.کرد.موقعیتویرانگریبوددربارهکوریترجمهمی



 داستان لیسبون»ایده محاصره تاریخ به« چطور

وجودآمد؟

یکایدهبامنبود:ایدهیکمحاصره،مثل۷۴۱۱ازسال

یکشهرمحاصرهشدهولیبرایممعلومنبودچهکسیدارد

می را کار تکاملاین واقعی شکلیکمحاصره به بعد کند.

به لیسبون محاصره شکل به اولش که کرد وسیلهپیدا

 سال که ها تجسم۷۲۹۹کاستیلیان را آن افتاد اتفاق

کردم.یکمحاصرهدیگرهمبهاینایدهاضافهکردمکهدرمی

مخلوطیاز اینمحاصره باالخره، اتفاقافتاده. قرندوازدهم

منیکمحاصرهراتصورکردمکه-ایندواتفاقتاریخیبود

بامدت کشید، طول کنننسلها محاصره از وهایی دگان

محاصرهشوندگان.یکمحاصرهمضحک.یعنیکهشهراحاطه

و بودند کرده را کار این که بودند هم کسانی و بود شده

هامنطقینداشت.کدامازاینهیچ

این راآخرشهم یککتاب که شدند جمع هم کنار ها

می که داد ایدهتشکیل پیرامون تفکری درباره خواستم

آ باشد. تاریخ کهحقیقت چیزی آیا است؟ حقیقت تاریخ یا

تاریخمی داستانرااسمشرا گذاریمهمه

می داستاناستبازگو تاریخواقعاً –کند؟

ساختگی حقایق از که خاطر این به نه

هستند واقعی حقایق چون شده، تشکیل

حقایق این چیدن هم کنار در ولی

حقایقمنتخبکنارهایزیادیهستند.داستان همتاریخبا

دهد.برایچیدهشدهکهیکانسجام،یکخطبهداستانمی

آفریدناینخطخیلیازچیزهارابایدکنارگذاشت.همیشه

شدند،شایداندکهاگرمیحقایقیهستندکهواردتاریخنشده

می تغییر تاریخ مفهوم و بهمعنا نباید تاریخ یککرد. عنوان

طوراستواندبگویداینتکسنمیدرسقطعیارائهشود.هیچ

طوراتفاقافتاده.گویماینچونمنمی

تاریخ تمرین فقط لیسبون محاصره نیست.تاریخ نویسی

عنوانیکفرض،عنوانحقیقتیابهتفکریاستدرتاریخبه

ولینهبهبه احتماالت، عنوانیکدروغاگرچهعنوانیکیاز

هست. هم فریبکار تاریخ اغلب دارد تاریخضرورت به که

می وادار را اینما و نه، دنبالیکآریرسمیبگوییم کند

می مربوط خودمان زندگی به این بگردیم. بهدیگر شود،

زندگیایدئولوژی به انقالبیکنهزندگیداستانی، مثالً ها.

شود؛است؛ایننهیاسریعاًیادرطولزمانتبدیلبهآریمی

هافکریگرمواجهشود.بعضیوقتپسدوبارهبایدبایکنهد

می نه»کنم ماست.الزم« دوران نهترینکلمه آن اگر حتی

آیدبهمیگفتنیکاشتباهباشد،چیزمثبتیکهازآنبیرون

چربد.مثالًنهگفتنبهاینجهانکنونی.جنبهمنفیآنمی

امیدوآرزویکمتریدرآننهفتهدرخصوصاینکتاب،

تواندزندگیآدمکوچکاست،ولیبازهممییکنه–است

–سازدرجملهراعوضکند.بااضافهکردنیکعبارتمنفی

 رسمی می–تاریخ پادشاهکه به صلیبی جنگجویان گفت

خیلیازتخیل«کوری»دررمان

مندربردنظامخبرینیست،فقطکا

روابطعلیومعلولاست.
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فتح۷۷۹۱پرتغالکمککردندتادرسال دوبارهلیسبونرا

دیگری تاریخ یک کرد پیدا انگیزه تنها نه رایموندو کند،

 کرد.بنویسد، خودشباز زندگی تغییر برای هم راهی بلکه

انکارآنجملهدرحقیقتانکارآنزندگیبودکهداشت.این

ازشرروزمرگی بهسطحدیگریازهستیرساند؛ را او انکار

 یک–راحتشکرد به غمش. از روزش، شادابیهر مرتبهاز

رسد.ایباماریاسارامیدیگروبهرابطه



همرایموندوو«تاریخمحاصرهلیسبون»درجریان ،

به سارا ماریا میهم معرفی غریبه عنوان –شوند

همغریبه را حتیهمدیگر خودشان. هاییدرونشهر

عرب نژاد )از صدامور اروپا( جنوب در فاتح های

زنند.می

همین است. همین آخربله، است. طور

طوریهستیم.کنمهمهمااینکار،فکرمی



منظ از شما ما»ور پرتغال« مردم

هستند؟

بایدبلهولینهفقطپرتغالی همهما ها.

منظورمشهریاستکهبایدبه–دراینشهرزندگیکنیم

شود زندگیجمعیفهمیده عینحال-عنوانبستر ولیدر

 شهر آن در مورها باشیم، هم خارجی و غریبه مور–باید

کههمبهشک بهاینمعنا لفیزیکیدرشهرحضور)بیگانه(

چونبیگانهاستمی تواندداردوهمبرایشهربیگانهاست.

برتغییراثربگذارد.مور،یاهمانبیگانه،هماندیگری،همان

بین در بودن رغم علی که کسی بگوییم، اینطور یا غریبه،

مرزهاییکشهرخارجازآناست،همانکسیاستکهبه

بتواندآنرادگرگونکند.شکلمثبتامیدداریم



گفته کهسخت«کوری»ایدکهشما ترینرمانیبوده

خشونتنوشته رغم علی که، اینست دلیلش آیا اید.

همنوعانشنشانمی انسانبه خاطربارزیکه به دهد

نوشتن ناخرسندیکهدر هماناپیدمیکوریسفیدو

ینیبایننوعرفتاروجوددارد،شمادرنهایتآدمخوش

هستید؟

سرم- در گلوله یک که آنقدر نه ولی هستم بدبین من

کنیدازهماننوعاستخالیکنم.ظلمیکهبهآناشارهمی

اتفاقمی درهمهجایدنیا اینکههرروز نهفقطدر افتد،

سفید کوری اپیدمی چنبره در لحظه همین در ما و رمان.

کوریکنایه اینیکایاستبرایکوریعقلهستیم. بشر.

می اجازه ما به مخالفتی هیچ بدون که است دهدکوری

میلیون سیارهبگذاریم این روی زمان همین در نفر ها

گرسنگیبکشند.یاکورهستیم،یادیوانه.



 سنگی»اثر کرجی اجتماعی« مسائل به هم

پردازد.می

دادند ترجیح مردم ولی نبود، شکلی همان دقیقاً خوب،

آناین میطور ترجیح مردم ببینند. بهرا را آن عنواندادند

اینبخشیازجداییشبه البته، ببینند. اروپا ایبریاز جزیره

می اتفاقیاستکه واقع در استو شبهداستان جزیرهافتد:

می جدا اروپا از را خودش اقیانوسایبری دل در و کند

رود.ولیچیزیکههدفمنآتالنتیکمی

جداییا معنیبود اصالً چون نبود اروپا ز

خواستمبگویمودرچیزیکهمیدهد.نمی

به ادامههمخواهمگفتچیزیاستکه

اسپانیا و پرتغال است: واقعیت نظرم

اروپاییریشه هم خیلی که دارند هایی

می اثرم خوانندگان به من گفتم،نیست.

بودایم،هستیموخواهیمگوشکنید،ماهمیشهاروپاییبوده

ولیمسئولیت– دیگریبرایبودننیست. هایخودمانراه

پسبیایید زبانیدارند. فرهنگیو بافتتاریخی، راداریمکه

خودمانراازبقیهجهانجدانکنیم،بیاییدازآمریکایجنوبی

وآفریقاجدانشویم.معنیاینحرفانعکاسآرزوهایاستعمار

شبه ولی نیست ایبری،نوین رمانجزیره در که همانطور

بینیم،جاییبینآمریکایجنوبیوآفریقامی«کرجیسنگی»

می میآرام اتفاق دلیلی به این و همهگیرد ما چون افتد.

زنیموجنوبهمیشهجایماندربارهجنوبحرفمیزندگی

منفعتاستحتیاگردرشمالواقعشدهباشد.



شرح سفدر آخرین درباره النزاروت بهحال رتان

می مینیویورک و شمالنویسید در جنوب که گویید

منهتناست.

بله،آنجنوبدرشمالواقعشدهاست.



آمریکایالتینزیاد و اروپا در شما خوانندگانآثار

متحدهمخاطبکمیدارید.هستندولیدرایاالت

برای باشند داشته جدی خیلی محتوای که چیزهایی

اقعاًجذابنیستند.ولیعجیباستکهخوانندگانآمریکاییو

کنمخیلیخوبهستند.نقدهاییکهازآمریکادریافتمی

خواستمبگویمودرچیزیکهمی
چیزی گفت خواهم هم ادامه
است: واقعیت نظرم به که است

هاییدارندپرتغالواسپانیاریشه
 کهخیلیهماروپایینیست.
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آیاعقایدمنتقدانهمبرایتانمهماست؟

این است مهم برایم انجاما آنچه خوب را کارم که ست

کهکتابطوری–بدهم،مطابقاستانداردهاییککارخوب

دستمنخارجشددیگرخواهم.بعدکهازنوشتهشودکهمی

می بچهرا مادر زندگیاست. زایدومثلهرچیزدیگریدر

هارابرایشامیددارد،ولیآنزندگیمالبچهاستوبهترین

بچهاززندگی کندیادیگراناینکاراشاستفادهمینهمادر.

کنندواینمطمئناًنوعزندگینیستکهمادربرایرابااومی

می بیخوبچه استقبال درباره ندارد فایده نظیراست.

به کتابم از تعدادشانخوانندگان واسطه

هرجورچونآنرؤیاپردازیکنم کتابمرا ها

کنند.کهبخواهنددریافتمی

کتابنمی که اینگویم استحقاق هایم

رادارندکهخوانندهراجذبکنندچوندرآن

معنی میصورت ارزشیکاشاین که شود

خوانندگانش.ک تعداد به دارد بستگی تاب

دانیمکهاینحقیقتندارد.می



هم ریور فال به داشتید، آمریکا به که سفر آن در

رفتید،یکناحیهازماساچوستکهاجتماعاتپرتغالی

زیادیدارد.

هر- به کسانیکه برخوردیداشتم، هم مهاجران با بله،

می خوششان من کار از جایدلیلی کهآمد. دارد تعجب

کمترعالقه همیشهجمعیتخوبیداشتمهرچنداینروزها

گمانماینیکتناقضبهنظر دارمدربارهادبیاتحرفبزنم.

میمی من چون آنرسد بنویسم، کتاب اگر و وقتنویسم

مطمئناً خوب بزنم؟ حرف باید دیگری چیز چه درباره

زندهبودموآننویسمولیقبلازاینکهنویسندهبشومهممی

هاییراکههرکسدیگریدردنیاداردمنهمداشتم.دغدغه

بهخاطرکنفرانسی بودم،درپرتغال، همیناواخردربراگا

کارهای خیلیچیزهایدیگرادبیدرباره ولیدرباره خودم،

برایشانجام–صحبتکردیم باید کاریکه وضعپرتغالو

ریخنژادبشرظاهراًخیلیپیچیدهگویمکهتاداد.بهمردممی

می است. ساده خیلی واقع در ولی یکاست در که دانیم

می زندگی خشن مادنیای گونه بقای برای خشونت کنیم.

بایدحیواناترابکشیم،یاکسدیگریراپیدا–ضروریاست

میوه کنیمکهاینکاررابکند،برایاینکهبتوانیمغذابخوریم.

می میحتیگلچینیم؛ را خانهها تا تزیینچینیم را هایمان

این خشونتکنیم. اعمال همه علیهها که هستند آمیزی

می انجام دیگر زنده همینموجودات به حیواناتهم دهیم.

می عنکبوتمگسروشرفتار میکنند: را مگسها هاخورد،

بزرگ خیلی فرق یک ولی بخورد. باید مگس چه هر هم

تستمگرنیستند.وقتیعنکبوتمگسرادرتارهست:حیوانا

می یخچالخود در را فردایش غذای دارد فقط پیچد،

گذارد.انسانظلموستمرااختراعکردهاست.حیواناتکهمی

نمی شکنجه را موجوداتهمدیگر تنها ما چرا. ما ولی کنند

ستمگررویاینسیارههستیم.

بهاینسؤال رسانند،کهبهنظرممیاینمشاهداتمنرا

اگرماسنگدلهستیمپس)طرحآن مشروعاست: کامالً ها(

موجودات که داریم اعتقاد هنوز چطور

چون هستیم؟ بزنیم؟عاقلی حرف بلدیم

می فکر میچون چون توانیمکنیم؟

چیزهاییخلقکنیم؟باهمهاینکارهاکه

تا نیست کافی این بدهیم، انجام قادریم

کار ظالمانهجلوی و منفی باهای که ای

یکآن این بگیرد. را داریم سروکار ها

کنمبایدبحثشودوبهمسئلهاخالقیاستکهاحساسمی

امبهحرفزدندربارهادبیاتهمیندلیلهمهستکهعالقه

شود.کمتروکمترمی

کنمایکاشهرگزنتوانیمازاوقاتباخودمفکرمیبعضی

ربرویمچوناگرموفقشویمدرگیتیپراکندهاینسیارهفرات

شویم،احتمالنداردکهبهروشیغیرازروشامروزمانرفتار

ومن–توانستیمدرگیتیمستقرشویمکنیم.اگردرواقعمی

می میفکر که کنم می–توانیم بیمار هم را ماآنجا کردیم.

فقطروی خوشبختانه که نوعیویروسهستیم ایناحتماالً

خصوص همین در اواخر این ولی است. متمرکز سیاره

ایکهمنفجرخاطرجمعشدموقتیدربارهیکسوپرنوا)ستاره

خواندمکهمنفجرشدهبود.نوراینانفجارسهیاشود(میمی

رسید زمین پیشبه سال ششهزار-چهار شصتو و صد

هن خوب، فکرکردم، برسد. اینجا بودتا وزسالطولکشیده

■ قدردوربرویم.توانیماینوقتنمیخطریوجودندارد،هیچ

است آنچهبرایممهماستاین
بدهم، خوبانجام را کارم که
کا یک استانداردهای رمطابق

کهکتابطورینوشته–خوب
 .خواهمشودکهمی
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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/

