
  

 

 

 

 

  

 ششم سال ،95 ماهفروردین ،شتمهو  شصت شماره 

 ی ایرانداستان اتیادب (PDF) کیالکتروننشریه  نیاول 

 

 سیر تحول نثر پارسی 

 و عکس ینقاش داستان 

 شخصیت اساطیری زال 

 و خارجی داستان ایرانی 

 هایی که فیلم شدندکتاب 

 بررسی ادبیات فمینیستی 

 «آه با شین» نقدی بر رمان 

 «سال گرگ»تاملی بر رمان  

 «پاول پالیکوفسکی»مصاحبه با  

 «شیفت شب»یادداشتی بر فیلم  

 «آه با شین»یادداشتی بر رمان  

 نکات و همانندیابی در رمان کلیدر 

 «فروشمرد داستان »درباره رمان  

 «اگه تو بمیری»بررسی داستان کوتاه  

 «سینمای مستند شاعرانه»بر یادداشتی  

 ادبیات داستانی ایران و جهان ٔخچهیتار 

 «سینمای جنگ ایران و عراق»یادداشتی بر  

 آلمانی در ایران تمشتاقی و مهجوری ادبیا 

 «میالد اکبرنژاد»مصاحبه اختصاصی چوک با  

 برنده جایزه نوبل« اوئهکنزا بورو » با مصاحبه 

 «آواز گوسفندها»نقد و بررسی مجموعه داستان  

 «دنیا زیادی با ماست»یادداشتی بر مجموعه داستان  

 های داستانی در ادبیات داستانی ماآباد روایتخراب 

 «کنزا بورو اوئه» ادبیات نوبل جایزه برندگان با آشنایی 

 «روندهایی که راه میپنجره» شعر در مجموعه روایی عناصر بررسی  
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 سخن سردبیر
 شود. ماهناهم ادبیات داستانی چوک هب شما تقدیم می هشتمینشصت و با افتخار 

کنیم. امید است هک با نو  شدن سال و شکفتن را هب  شما هموطنان گرامی تبریک رعض می فرارسیدن سال نو          
تک شما زعزیان باشیم. رد سال گذشته از جدیدرتین فعالیت اهی شکوافیی ردخت وجود تکطبیعت، شاهد 

زی بخش نمایش رادیویی داستان بود هک با استقبال چشم چوک گیری مواهج شده است. از سراسر دنیا راه اندا
است  هب معنای   اهی فراوانی از افرسی زباانن هستیم هک ماهی دلگرمی  ماست و ایپمی مسرت بخششاهد ایمیل

 دینشه شدن. 
ی داستان از طریق فضای ایاهی ماهوارهو شبکه اهی قدرتمند صدا و سیمابا وجود این همه رساهن ، رساندن صدا

کار راحتی نیست. اما ره کاری هک با عشق انجام شده باشد، راه خودش را باز می کند.  ،مجازی  هب گوش مخاطبان
منت  ما را هک رد رد جهت ااشتنر این آاثر تمامی تالش خود را مبذول داشته و بی سپاسگزاریم از دوستان زعزیی

آور ایپم و جهان توانیم ربای ادبیات اریانب کنند.  امیدواریم هک ردسال جدید هم باز رد این راه حمایت می
 باشد.  تواند کار سختینمی   حرکتی نو باشیم هک با وجود مخاطبانی چون شما

 

 کن این اندیشه را نو      
 فصل بهار آمده                                                       

 

 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

دبیر نقد، مقاله، گفتگو( مصطفی ) مائده مرتضوی

سلیمی )دبیر بخش داستان( ریتا محمدی، غزال 

ندا امین، مرضیه اکمل، مرادی، شهناز عرش

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

آرای، ، مصطفی بیان، محمود خلیلی، علی رزم

مریم ایلخان، ناهید گرامیان، ابوذر آهنگر، بابک 

 پورابراهیم

 تحریریه بخش ترجمه

شادی شریفیان )دبیر بخش ترجمه(، نگین کارگر، 

کارگر اسماعیل پورکاظم، حسین زهرا تدین، 

پور، بهبهانی، فاطمه همدانیان، محدثه محمدعلی

 سینا عباسی هوالسو

 تحریریه بخش سینما و تئاتر

حامد  )دبیر بخش سینما و تئاتر(، مسعود ریاحی

مختاری، زینت رحیمی، نیما رمضانی، مولود 

 سلیمانی، مرضیه فروزنده، مصطفی زمانی

k.irwww.chou 
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، پرینتهرطریقی اعم از ایمیل، سیبه

شود. همیشه نیت شما نسبت به این کانون تلقی میحسن

های شما بزرگواران ار، نقد، نظرات و راهنماییمنتظر آث

 هستیم.
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 هنرمندان همه تریبون «کچو»

هایکانونفرهنگیچوکفعالیتآشناییبا  

 

 

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

فعالیتکانونفرهنگیچوک،بانکهمزمانبادهمینسال49شهریورماهسال.یاچندمطلبجدیدبخوانیدکتوانیدیوگفتگویاینسایتهرروزمی

مقاالتادبی،فرهنگیوهنریهمراهاندازیشدهاستودراختیارهمهعالقمندانقراردارد.



آثاریازشماعزیزاندربخش:فعالیت هفتگی وهمچنینجلساتشودمیروزهایمختلفومتنوعبههرهفتهروزهایشنبهسایتبا ؛

باشدورودبهاینجلساتفقطوفقطمخصوصاعضایکانونوآکادمیکانونفرهنگیچوکمیشودکهمیتگیبرگزارهفصورتبهکارگاهینیز این.

زمانبادهمینسالفعالیتکانونفرهنگیچوک،فعالیتنمایشهم49ازشهریورماهسالامروزبیشازصدجلسهکارگاهیبرگزارکردهاست.بهکانونتا

گیرد.اننمایشیرویسایتقرارمیرادیوییداستانهمآغازشدوهرهفتهیکداست



011اینماهنامهبهبیشازند.کمیادبیایرانتقدیمبهجامعهافدیصورتپیبهیاماهنامهکانونفرهنگیچوکهرماه،فعالیت ماهیانه: 

ارسال نفردرسراسردنیا نیزمیشودمیهزار بفرماییدتوانیدماهنامهوهمچنینشما سایتدانلود از هایقبلیرا طولسال. درضمناینکانوندر

،شرکتدراینجلساتآزاداستانمندعالقهوبرایهمهشودمیرسانیوازطریقسایتاطالعکندمیتفریحیبرگزارصورتبهجلساتی اینکانون.

تفریحیبرگزارکردهاست.-بیشازهفتادجلسهادبیحالتابه



آنالینو)یرحضوریغحضوریو»طریقدونویسیبهکانونفرهنگیچوکدرسالسهدورهآموزشیتخصصیداستانفعالیت فصلی: 

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

نیزآخرهرفصلمنتشرشدهودرسایتکانونفرهنگیچوکقابلدسترسیاست.



هاییهمسالیانهباشد،همایشمیمخصوص اعضای کانون کانونفرهنگیچوکعالوهبربرگزاریجلساتهفتگیکهفقطفعالیت سالیانه: 

؛ودرمواردیدیگراگراعضااثریمنتشرکنند،مراسمرونمایینیزشودمیدرشهریورماههرسالههمایشیبانامجشنسالچوکبرگزارکند.میبرگزار

برگزارخواهدشد هایاینمراسمرادرسایتتوانیدعکسکهمیبرگزارکردرادرایرانکوتاهداستاننیزهمایشروزجهانی49و41درسالچوک.

مالحظهبفرمایید.

 



است.شدهاندازیهتمعرفیهرچهبهتروبیشترشماهنرمندانعزیزراهج«کچوهنرمندان  کبان»

جوایزادبیوهمههنرمندانها،ها،جشنوارهانونکها،حامیانجمنکانونفرهنگیچوک



 

 



 

 

 

     



 

 



 

 

 

 علی پاینده درباره یک داستان قدیمی: 

 شهناز عرش اکملشخصیت اساطیری زال؛ 

 ، ندا امینپایانیگفتار  سیر تحول نثر پارسی:

 علی رزم آرای ؛خراب آباد ادبیات داستانی :مقاله

 مریم ایلخانایران و جهان:  داستانی ادبیات ٔخچهیتار

 ابوذر آهنگرنکات و همانندیابری در رمان کلیدر: 

 ابوذر آهنگرمشتاقی و مهجوری ادبیات آلمانی در ایران: 

 محمود خلیلیسال گرگ؛ جواد افهمی؛  :یادداشتی بر رمان

 کنزا بورو اوئه؛ مائده مرتضوی:9114معرفی برنده جایزه نوبل 

 مرد داستان فروش؛ یوستین گاردر، مصطفی بیاندرباره رمان:

 امیر کالگر شب پرستاره؛ وینسنت ونگوک؛ :نقاشی، داستان

 از منظر االین شوالتر؛ فاطمه همدانیانادبی و نگارش زنانه: نقد

 با شین؛ محمدکاظم مزینانی؛ وفا کشاورزیآه یادداشتی بر رمان: 

 ریتا محمدیاگه تو بمیری؛ محمدرضا گودرزی؛  :بررسی داستان کوتاه

 سعیده مختاری جایی به نام تاماساکو؛ فالمک جنیدی؛ نقدی بر مجموعه داستان:

 پورآواز گوسفندها؛ مهدی رضایی؛ بابک ابراهیم یادداشتی بر مجموعه داستان:

 مرضیه اسدی یک روز طوالنی؛ راهول تالوکدر؛ بنیامین کورتیس؛ :عکس، داستان

 غزال مرادی ؛سحر شیرمحمدی ؛«روندهایی که راه میپنجره»مجموعه شعر  :شعر، داستان

 دنیا زیادی با ماست، مرضیه معظمی گودرزی، محمد مستقیمداستان:یادداشتی بر مجموعه 
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 (هجدهم )قسمت 4991سال  یزه نوبل ادبیاتان جاآشنایی با برندگ  
 «مائدهمرتضوی»؛«کنزابورواوئه»

 

 انگیز های غم خالق جهان

 اوئه 13کنزابورو سال ی3311ژانویه مناطقکدر از ی

شی کوکجزیره آمد. دنیا ژاپنبه در حمله31و با سالگیاو

هم هیروشیما به بخشاتمی دوران این حوادث و شد زمان

تحت را وی زندگی از دانشگاهیرتأثبزرگی در او داد. قرار

اشازردوتاثیرپذیریکیودررشتهادبیاتفرانسهتحصیلکتو

بااینباوربزرگشدکه .ادبیاتغربدراینزمانبیشترشد

 است موجودی چونهمامپراطور او همیشهگویدیمخدا.

 ردهکیمتصور شبیه امپراطور ؤپرندهیککه است سفید

 سال که33۹1وقتیدر شنید رادیو از را امپراطور صدای ،

اعالم ازاینکهدریافتاوکردیمخبرتسلیمشدنژاپنرا ،

 شگفتیکنیز صداییواقعی، معمولیاستبا شدهآدم زده

از،اوئهجایزهنوبلادبیاتراپذیرفت،اما333۹درسال.است

عالی افتخارآمیز عنوان کهپذیرش ژاپن هنرمند ترین

 فرهنگستانژاپنبهاواهداکردهبود،سرباززد،چراکهاین

فرهنگستانبهطورسنتیپایبندفرهنگامپراطورپرستیبود.

مبارزملیساخت،موقعیتیکهٔچهرهیکاواینتصمیماز





اوئهدر.داشتهاستاشبهآناشارهاواغلبدرزندگیادبی

،روایتی(33۹3”)هفدهسالگی“اش،هایاولیهازداستانیکی

 تعریف کندیمرا اساس بر حزبٔواقعهکه رهبر ترور

دانشجویدستراستی،کهبعداًیکسوسیالیستژاپنتوسط

این خاطر به اوئه است. شده نوشته خودکشیزد، دستبه

طرف،یکهردوطرفدعواقرارگرفت.ازٔحملهکتابمورد

دراینرمان،کردندیمهایافراطیکهاحساسدستراستی

دارشدهاستوازسویحیثیتمیراثحکومتپادشاهیلکه

روشنفکرانوهنرمندانچپ کهفکردیگر، اوئهکردندیمگرا

مرکزاز در همیشه او است. ساخته قهرمان تروریست یک

اشهاواقداماتعملیقرارداشتهاستوفعالیتتوجهسیاسی

آثارشمنعکسشدهعموماً زندگیادبیو در که آنچه با

.مطابقبودهاست

زندگی اوئه موضوعاتکنزابورو به پرداختن وقف را اش

مبارزاتمردمیروشیماهقربانیانبمباراتاتمیچونمهمی ،

کشمکش اوکیناوا، زندگی نظم و معلوالن، کردهعلمیهای

جدینمی اصالً کارهایشرا حالیکهظاهراً در گرفتهاست،

وجودآنکه.است با نامدارترینیکیاگرچهاودرژاپن، از

به است، کشور فعالیتنویسندگان که فردی هایشعنوان

 هم به را دیگران آرام بهزندیمخواب اما شده، شناخته ،

سرزن جوشو موجودیاستپرجنبو فروتنوشخصه ده،

.سبکبال

نشیمناوئه،)جاییکهاوبیشتروقتخودرادراتاقٔخانه

 صندلیگذراندیمآن اطراف و از، شده احاطه اش

کتابنوشتهدست سیها، از انبوهی و ودیها، جاز های

چونخوداوئهراحتاستوخودمانی.موسیقیکالسیک(هم

یوکاری،همسرشایبهسبکغربی،طراحیشدهتوسطخانه

 همان توشیرؤیهحاشٔیهناحدر و کوروساوا آکیرا که توکیو

جاییدورازخیابان،کردندیممیفونهزمانیدرآنجازندگی .

نودرختانافرا،وبیشازهایسوسپوشیدهشدهباانبوهگل

اوئهمستقلهستندوترکوچکرز.دختروپسرگلصدنوع

وهمسرش او اینخانه، هیکاریپسرچهلویوکاریدر و ،

.کنندیماشزندگیچهارسالهمعلولذهنی

 که است گفته ٔحرفه“اوئه همانند یکٔحرفهنویسندگی

دلقکیکه همصحبتٔدربارهدلقکاست، کندیماندوه او.”

داستانگویدیم دو موضوع از برآمده آثارش بیشتر که

 ،کهروایتی(33۹۹”)موضوعشخصییک“معروفشهستند:
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کنکاش از روبرواست معلول فرزندی تولد با که پدری های

 و است؛ خاموش“شده )فریاد زندگی(33۹۱” تقابل که ،

.کشدیمنگبهتصویرروستاییرابافرهنگمدرنپسازج

هاییاستهمچون:هاورماناولِآثاراوشاملداستانٔدسته

)آگوییهیوالیآسمانی“ ”33۹۱) ، ” ازیادمابه چگونه بده

شویم خالص خود )دیوانگی ”33۹3) یکهاییادداشت“،

بازیکنبیسبال ”(33۱۹) ، جدید!” جوانانعصر خیزید، ”بپا

و(33۹۹) اینآثارریشهدرتجارب(3331)”زندگیآرام“، ،

)راوی تولدهیکاریدارد. از شخصیاوئه

پسرشمعموالً و است نویسنده خودِ

ایناماهیکارینامدارد.(،یاموری،آیوره،

 تصمیماتی اغلب باگیرندیمراویان که

.تصمیماتاوئهوهمسرشمتفاوتاست

ٔدسته شامل: اوئه آثار سهام“دوم

پرپرکن،بهشکوفه“،(331۹”)ممتاز هارا

)کودکانشلیککن ”331۹) و پشتک“،

(3333”)وارو به خاموش“ٔعالوه، و”فریاد فولکلور شامل ،

آناسطوره اوئه که است بزرگشهایی مادر و مادر از را ها

یکراویاستکهدرتنگنایآزمونیازشنیدهونوعاًترکیبی

اطرزندگیدرجامعه،خودازخودفریبیقرارگرفتهکهبهخ

.آنراخلقکردهاست

مطرحکویی  ژاپنیاستویاز تریننویسندگانمعاصر

ند.کسالگیازآنِخود13توانستهجایزهادبینوبلرادرسن

هایادبیادبیاتونظریهیرتأثاوئهبهشدتدرآثارشتحت

آمریک و موضوعاتسیاسی،کشورهایفرانسه و گرفته قرار ا

 .سشدهاستکنیزدرآثارشمنعادییاجتماعیوفلسفیز

تهکن هایقویایننویسندهازجهانوعناصرآن،تصویرسازی

آثار جهانی بارز است؛ همکاوئه با افسانه آنزندگیو در ه

تصویرینگراندرمی و زندگیکآمیزند شرایطاسفبار از ننده

همتوجهکدهند.ویبعدازاینمیارائههادرعصرحاضرانسان

 گفتشد شده نوبل ادبی جایزه منبرنده منزلت: درباره

،اوئه«گریهآرام»تابکراد،مترجمگوهری .نویسمبشریتمی

ثرکایننویسندهدرادانستوگفت:«آبرویادبیاتشرق»را

اینماندهخودمیآثارشازپسرعقب با هدرظاهر،کنویسدو

هایشندامادرباطننوشتهکایراروایتمیهایسادهداستان

عمیق بسیار تحت شدت به را مخاطب و قراریرتأثاند

  .دهندمی

تا با مترجم اینکاین آثار گفت: اوئه تاثیرگذاری بر ید

مشخصهاصلیدارد؛اگرکنویسندهژاپنیی

بایدآثارحتماًسیباخودشدشمنیداردک

داستانرا اوئه زیرا شدتبخواند! هایشبه

بهآر ذهنمخاطبرا غمگیناستو و ام

می آثارکشدتدرگیر اینمشخصهدر ند.

قدرجدیاستکهمنمترجمهماوئهآن

!دیگرجراتندارمترجمهخودمرابخوانم

 رمان دوم آرام»چاپ گریه این« از

درسال«رادمهر»ازسوینشررادنویسندهباترجمهگوهری

کتابشدروانه3133 گفت:گوهری .بازار اثر این درباره راد

آرام» گریه بی« ینمونه از مدرن،کنظیری رمان

سردرگمدگییچیپ بدون این نندهکهای در است. داستانی

ی متکرمان میکنفر وحده نولم و بدون سندهیشود

قلم خلقمیکفرساییسنگین، هکندکتابیبهواقعشرقیرا

.ندکباآنارتباطبرقرارتواندمخاطبایرانیهمبهراحتیمی

نمونه را نویسانجوانایمناسببرایداستانویایناثر

 میکمعرفی نشان خوبی به اثر این گفت: و رد هکدهد

کشاه ادبی قویالزاماًارهای قلم و ندارند سنگین نثری

می داستانیقابلنویسنده موضوعیساده، از خلقتواند توجه

ها،جایزهادبینوبلراحقاینویژگیرادبابیانگوهری .ندک

استوتحولیکایصاحبسباوئهدانستوگفت:اونویسنده

.درادبیاتژاپنبهوجودآورد

بسیار اوئه گفت: سبکنگارشاوئه مورد در مترجم این

می روان سبک از او استفاده حال عین در السی»نویسد.

رایننویسندهقابلتوجهاست.هرچندشایدسبکفاخ«ذهن

تکنیک اما ندهد نشان را خود خوبی به ترجمه هایدر

دستنمی از را ارزشخود ترجمه در اوئه وداستانی دهند

نویسنده او از استهمینامر اینا.ایجهانیساخته وئهدر

کوشدخوانندهراباسبکیروانتاانتهایداستانبهکتابمی

صفحه1۹1دنبالخودبکشد.درواقعمخاطبدراینکتاب

بی و گسسته میمطالبی قلمارتباط زیبایی تنها و خواند

بهادامه را استکهخواننده ؛کندمطلبترغیبمی نویسنده

افتخارآمیز عنوان پذیرش از اما
کهعالی ژاپن هنرمند ترین

فرهنگستانژاپنبهاواهداکرده
این که چرا زد، باز سر  بود،

فرهنگستانبهطورسنتیپایبند
فرهنگامپراطورپرستیبود.


فرهنگستانبهطورسنتیپایبند

 امپراطورپرستیبود.فرهنگ
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مان،ناگهانخوانندهخودراصفحهپایانیر۰1امانویسندهدر

کند.خوانندهناگهاندرانتهایداستانارتباطشگفتزدهمی

گریه»یابدوزیباییکتابتمامآنچهراکهخواندهاستدرمی

را«آرامگریه»اوئهرمان.نیزبههمینابتکاراوئهاست«آرام

 سال این33۹۱در انتشار استو آورده در تحریر رشته به

.ببرایاوجایزهادبیتانیزاکیرابهارمغانآوردهاستکتا

انتقادکردوگوهری توجهکمناشرانایرانیبهاوئه از راد

افراطوتفریطدرموردترجمهآثارنویسندگانجهان، گفت:

یکیازمعضالتبازارکتابایراناست.برخیاوئهراباگابریل

م کلمبیایی( )نویسنده مارکز میگارسیا راقایسه او و کنند

می شرق ترجمهمارکز ایران در باید چرا اما هایدانند.

که اوئهرا ما اما باشد، مارکزموجود گوناگونیاز رنگارنگو

  .محصولشرقخودماناست،نشناسیم

اشآغازیکودکخطابهنوبلخودراباروایتیازدورانئهاو

ک زمانی شدتتحتکرد؛ به یرتأثه چون لبریکها»رمانی

گونهبرترسخودازجنگوبمبارانقرارگرفتواین«فین

اوئهازسختی کمکهبهکهایزیادیسخنگفتفائقآمد.

هاراپشتسرگذاشتهوازپسرشادبیاتونوشتنداستانآن

  .ندکموسیقیاحساساتخودرابیانمیکمکهبهکردکیاد

 نوبل ادبی جایزه برنده مختلف333۹سال دوران در

ردوازکاش،نوشتندربارهموضوعاتمختلفراتجربهزندگی

می هم لحاظ داستاناین دستهتوان را هایش رد.کبندی

را وی نویسنده خود آثارشمی ژاپنیکامالًای در و داند

شورشراکشور،اجتماعواحساساتمردمکهمیشهخواسته

یمعتقداستبینآنچهاواینحالوبهجهانیانبشناساند.با

ادبیاتمی با داردکالسیکنویسد  .ژاپنتفاوتزیادیوجود

،«هارابچین،کودکانرابهگلولهببندگل»،«شیکو»،«ارکش»

«غنیمت» شخصی»، موضوع «یک هاییادداشت»،

«هیروشیما آرامیگر»، «ه رها»، دیوانگی از تا بیاموز ما به

«شویم ،« که اشکروزی کرداو خواهد پاک مرا های و«

داستان» ایریسو اتمیشیون عواقببمباران از «هایدیگر

نونپانزدهاثرکاند.تاهبهقلماوئهمنتشرشدهکآثاریهستند

باترجمه«ارکش».ازویبهزبانانگلیسیترجمهشدهاست

اشکروزی»ییامرااسداهلل خود او پاکه خواهدکهایمرا

ردک » بایرام، جالل ترجمه مردگان»با برابر در ترجمه« با

رادباترجمهحبیبگوهری«گریهآرام»رضاآذرهوشنگ،غالم

ترجمهفرزانسجودیعناوینیهستند«ادخاموشفری»و با

 .اندتابایرانراهیافتهکهازایننویسندهدربازارک

 عنوان با نویسنده این از اثر خودروزیک»نخستین او ه

درسال«نیلوفر»توسطنشر«هایمراپاکخواهدکرداشک

.وپیشازاهدایجایزهادبینوبلبهویمنتشرشد31۱۹

 سال در 331۹وی سن در ادبی۰1و جایزه به سالگی

نیزجایزهادبیتانیزاکی33۹۱آکوتاوگادستیافتودرسال

 سال در نیز نوبل آکادمی گرفت. تعلق او این333۹به

نویسندهرابرایدریافتجایزهنوبلادبیاتشایستهدانستتا

 به بیابدینتربزرگاو دست خود زندگی ادبی  .افتخار

زبانکتاب به تاکنون اوئه ترجمههای جهان گوناگون های

رمانازایننویسندهترجمهو1اند.درایرانتاکنونتنهاشده

 ■ .منتشرشدهاست
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 «دنیا زیادی با ماست»مجموعه داستان  یادداشتی بر 
«محمدمستقیم»؛«مرضیهمعظمیگودرزی»نویسنده 



مرضیهٔنوشتهپایان()نشرافقبیماستبازیادیدنیاکتاب
گودرزیمعظمی باشدیمکوتاهداستان31شامل این.

 دنیای یک داستان عینثباتیبمجموعه در را

بهسردرگمی هایش کهکشدیمتصویر منطق، و احساس .

 یک نام هم دوقطب رباآهنهمانند باکندیمعمل را

دیدگاه هم در فلسفی و روانشناختی تااستختهیآمهای

فردرادرٔشدهیفروپاشتمایالتسرکوبشدهودنیایدرونی

داراید.کتاباجتماعینشاندهٔمسئلهکنارپرداختنبهیک

بهدروناستروانبسیارنثری ازهمانابتدا را کهخواننده

هشیاریٔکنندهمنعکسیاگونهاینکتاببه.کشاندیمخود

ونویسندهمیانایندودربرخیازباشدیموخودآگاهفرد

تمایزقائلشدهکهتشخیصآنتاحدودینیازبههاداستان

دقتوریزبینیباالییدارد.

(،هشیاریقرینخودآگاهی33۹۹-چالمرز)دیویدٔگفتهبه

کهییهاادراکاست،یعنیآگاهیداشتنازتماماحساساتو

،درستمثلانسانیکههردهدیمدرهرلحظهاززمانروی

.باتوجهکندیمروزِخودرابینحالتخوابوبیداریسپری

کهازمیشویم،گاهیبادنیاییروبروچالمرززامبیٔفسلفهبه

متافیزیک دیدگاه از و دسترسی غیرقابل فیزیکالیته دیدگاه

ایندنیاییاستغیرقابلتشخیصازتواندیم ممکنباشدو

ومیکنیمهبطورهمسانیاپیوستهآنرادریافتجهانِماک

خودآگاهاست.ٔتجربهفاقدیک

 با اینکتاب، اهدافوییهاانساندر از که هستیم روبرو

 بااندبازماندهدنیایدرونیخود دنیایدورنیخودشان از و

چگونگیآنآگاهیهاتیفیکاینکهنسبتنشناختدارندامااز

ازعشقومنطقدر سطحییامرحلهنیستند،بهطورمثال،

امابیرونازآندیانشسته)تصورکنیدکهدرخانهاندبازمانده

 بلندیایشخانه، دودی آن از و گرفته آتش الستیکی

می را دود شما هنگامیدیشناسیمشود، آن کیفیت از اما

 دیشویممتوجه حضور آنجا درکه باید یعنی باشید داشته

اینکتاب،ٔتجربهمعرض همچنیندر بگیرید(. مستقیمقرار

نقاشی،نوازندگی،بیشترنقشزنوهنر(بانقشهنر)ٔرابطه

.شدهاستدادهنشانهاتیشخصفردیواجتماعیبرخیاز

دلیل به را اولبخواهدذهنخواننده نگاه کتابشایددر

گمراهکند،امانویسندهدرکمالایجازوسادگیوگیرایینثر

پسند،تفکراتودیدگاهخودنسبتبهواقعیتراروایتیعامه

 نهادینه آن هیچکردهدر به و از دریغینمادپردازگونه هم

بهداخلذهنهاداستان.دربیشتراستنکرده ،نویسندهمارا

درونیوسعیداردتاتقابلمیاندنیایکشاندیمهاتیشخص

آن بیرونی دنیای بطورو فرد که دنیایی دهد، نشان را ها

عملمی آن با موازی و آن از جزئی اصلهمزمان در کند،

کتاب این نوشتن با نویسنده بنظرم است. نسبیت منظورم

-۰111)مردباتالقیدونالددیویدسونمدلخودرأخواننده

باتالق333۱ درون را خواننده یعنی است، گرفته نظر در )

دهدیم،اوراباصاعقههدفقرارکشاندیمهاتیشخصذهن

اوباشخصیتاصلییکیشودیموهنگامیکهداستانتمام

است شده سعی که وقتی بفهمدکندیماما را شخصیت

تواندینم مخالف را چیزی خواننده واقع در هاتیشخص،

کردنازاستدهید درشناختوآگاهیپیدا اما ناتوانهاآن،

است،یعنیاینکهمعنی،تنهادرذهننهفتهنیست،بلکهبرای

فهمهرگونهگفتارورفتار،تاریخاتفاقیگویندهنیزموردنیاز

زمینه، پیش یا تاریخچه این نبودن دسترس در با است.

،اینگرفتهاستدرنظرتالقیمردبانویسندهخوانندهرامدل

نموداینباشدکهنویسندهدرتواندیمنهیزمشیپعدموجود

)یااینکهتفکراتوشودینماصلذهنیرابرایخوانندهقائل

،کندینمگفتارهایاوفاقدمعنیاستوبهچیزیارجاعپیدا

(تااوراردیگیمپسفردیتوخودآگاهثابتیبرایاودرنظر

داستانبکشاند.یهاتیشخصبایهماننیابهسمت

دارمتابرایرساندنمفهومنسبیتوتبیینمرزبیندرنظر

 بیرونی و درونی آزمایشامیانیپایهاصحبتدنیای با را

 3۹۹۱-33۹3)شرودینگرٔگربهفکری در فیزیکٔحوزه(

این به توجه با داشتکه نظر در باید بدهم، شرح کوانتوم

پس است، پنجاه پنجاه چیز بطورهاتیشخصآزمایشهمه

 هم اندمردههمزمان زمانی اما زنده، هم اینشودیمو از

نشانبدهدکه بهما کردکهنویسنده پارادوکسرهاییپیدا

بخواهیمچنینم حالاگر خیر، بهچنیناستیا وضوعیرا

یاجهینتمسائلروزمرهگسترشدهیمبایدبگوییمکهچنین

گفتکهتوانیمدرتناقضباعقلومنطقاست.درنتیجه،

 دادن قرار با تا است بوده آن درصدد اینٔماهرانهنویسنده

میانهاپارادوکس تعامل یا ارتباط عدم حقیقت، مسیر در

هاتیشخصمستقیمدنیایٔتجربه بهو محیطپیرامونشانرا

اینفرآیندداخلدهدخوبیارائه در نیز را ذهنخواننده و

■ کند.
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 «ماداستانی در ادبیات داستانی  یها تیروا آباد خراب»  
«آرایعلیرزم» 


آن از مقولهادبیات حافظگونه قول به که است ها

ششجهتانسانعلی با دارد.الرحمه کار و سر حیاتاو و

بازهمبهقولحافظادبیاتویرانکنانمی الرحمهعلیسازد

خرابآبادیعنیخراباستچونآباداستوآباداستچون

یاد زنده است. هنر بلکه و قاموسادبیات این است! خراب

اسماعیلشاهرودیاینزمینهازادبیاتوهنررادرونیشعری

ُسرایدن! ویران مضمون: این به است اگر کرده شاید

ساختارگرایانه ادبیاتغور موضوع در آشکارتر کنیمروشنو

افکندنافکنی؛بنبهنمودبرسیمبرایمثالترکیبواژگانیبن

می ظاهر خود با تؤامان را غریب و متضاد معنای کند،دو

اساسافکندنیعنیپیبن اصطالحریزیو در گذاریامریو

افکندنیعنیازریشهوآبادودایرکردنودیگراینکهبن

در و برانداختن ویراناساس اصطالح

مناسب این برایکردن! دید زاویه ترین

شش هر به است ادبیات نوع و وضع

پسمی انسانیآن! توانجهتحیاتیو

می برقرار ادبیات که کرد کنداستخراج

می ویران و کند ویران تاتا کند

کهبرقرارکند! است نقل دیگر! مثالی

دکتر شاد روان نزدیکان از یکی

دیکهازکودکینزداوغالمحسینساع

قلمزدندکتر تفضیلچگونه شرحو استدر پرورشیافته

ساعدیبهروایتدیدگاهدکترساعدیپیرامونامرنوشتنو

می جامعه و مخاطب سو ازدیگر میاثرشو و گوید:پردازد

نویسمتاوقتیکهتویگفتاینداستانیکهمنمیدکترمی

ما آنموقع تا منتعلقذهنمناست، به استو لخودم

آیدرویکاغذدیگرمالخودمنیست،دارد،ولیوقتیکهمی

شودمالمردم،یعنیدیگربهخودمهیچتعلقیندارد!می

مؤلفاستو یعنیاثرمستقلاز بهتعبیریمرگمؤلف!

دارد. خوانندگانخود وقتیمنتشرشدتعلقبهمخاطبینو

ویرانکردنادبیاتبهنفعاثر!هایهمینیعنییکیازجنبه

خردوخرابمییعنیمؤلفویرانمی اثرخلقشود، شودتا

تؤامان ادبیاتایندوویژگیرا آبادشودوایجادشود! شود،

می کار به و تادارد داستانی از خود انواع همه در و بندد

نمایشی،ازشعرتاداستان،ازرمانتانقد،ازپژوهشتاترجمه

شکندوتعریفکندومیچونوچراتعریفمیمهوهمهبیه

سازد!کندومیکند،ویرانمیسازدوویرانمیکند!میمی



ادبیاتداستانیبهمثابهمغزادبیاتوفرهنگیک امروزه

می عمل ملت یک و کشور ونمایشیادبیاتکند. )تئاتر

ژورنالیسم، و مطبوعات انتشار، و نشر موسیقی، سینما(،

ادبیاتداست از همه کتابو... شوند.انیسیرابمیمطالعهو

و عمق غنا، از انسانی جامعه یک داستانی ادبیات قدر هر

حوزه باشد، برخوردار بیشتری آنبازخورد به مربوط های

خواهند عمقبیشتریپیدا و مستقیمغنا غیر یا مستقیمو

پنجاهسالگذشته الاقلازصدیاصدو دنیایتاکنونکرد.

چنانتغییراتخواسته،ناخواستهوعجیبوغریبیاطرافما

بهخوددیدهکهبرایبازرواییوثبتوتحلیلاینتغییراتبه

ادبیاتنیازمندشده ایننوعجدیدیاز بهفراخور نیز ما ایم.

ایم.غرقشدندرشهرهاوبهتغییراتازبیخوبنتغییرکرده

وجودآمدنشهرهایبزرگ،تولیدخلقو

هایجدیدما،تغییریشهریدرنسلخو

ذوقی حسی، عقلی، مختلف معیارهای

 باعث و... معنوی و فطری شدهوحتی

ازاست ادبی کالسیک و فاخر انواع که

دیگر تمثیلو... حماسهو غزلتا شعرو

و ثبت بازروایی، برای مناسبی ظرف

 تحلیلماوقعاطرافماننباشد.

ادبی جدید ترتیبانواع این بهبه که

آورند.رمان،داستانشکلتام،پدیدهشهریهستند،سربرمی

زندگیشهری،روایتکوتاه،مینیمالوهرقالبازایندست،

ًاصالًخواهد.اخالقشهری،فکرشهری،ادبیاتیشهریهممی

دغدغه هایشهریوخالءبرایساختنوخالقیتشهریبا

ح کرد. ادبیاتشهریفکر به چهشهریباید امروز تیشعر

 چه چهنئومدرنمدرن، فرامدرن، چه نئوکالسیک، چه ،

بیااو سیطره زیر همه و همه و... زبان شعر چه اماننگارد،

روایتداستانیقراردارند.بهعبارتیمادهاصلی،زمینهاصلیو

دهد.ادبیاتآفریندوارائهمیفکراصلیراادبیاتداستانیمی

ت اصلی محل بهداستانی اندیشیدن چگونه و اندیشه زریق

.دراینمیانشایدبهمبحثادبیاتاستخوانندهمخاطبو

ادبیات مختلف انواع ذیل که و... روستایی ادبیات یا بومی

شده بندی طبقه موردداستانی این در که بخوریم بر اند،

بندی طبقه که چرا ندارد. وجود اصلقضیه منافاتیهمدر

دارایصرفاًایرانفقطیکنگاهتاریخیبودهوانواعادبیدر ً

بردتشخیصجایگاهفرهنگجغرافیاییدرآثارداستانیاست.

امروزهادبیاتداستانیبهمثابهمغز
ویک فرهنگیککشور ادبیاتو

می عمل ملت نمایشیادبیاتکند.
و نشر موسیقی، سینما(، و )تئاتر

ژ و مطبوعات ورنالیسم،انتشار،
ادبیات از همه و... کتاب و مطالعه

 شوند.داستانیسیرابمی
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خواهد.فیبااینوجود،ادبیاتشهری،رویکردشهریهممی

خواهد.یعنیساختارهایفرهنگیالواقعابزاروامکانبروزمی

هایزمینهوهنری!ایندرستاستکهعصرمدرنیتهباهمه

دهدوآنگاهخودبهفردیتانسانیاولیتمی

صاحب ادیبو انسانیهنرمند، اینفرد که

اندیشهنیزباشد،حضوروفکراوراعالوهبر

می اهمییت حائز او امافردیت داند.

امروزارزش انسانی درحیات انسانیت گذاری

هر هنری و فرهنگی ساختارهای عمق به

 باز انسانی پاالیشمیجامعه و تولید گردد.

هنریوفرهنگیهرقدربهدگرگونیزندگی

واالیی ارزش از برساند یاری بیشتر او اجتماع و انسان

می وبرخوردار زمان هم سو یک از اگر چون چرا؟ گردد.

معاصرعملمی دارد کار و انسانسر زمانامروز با و)کندو

هحال،گذشتهاینبدونشناختنمعنایزمانکههرسهوج

وآیندهدراینمعنانهفتهاست،میسرنیست!(ازسویدیگر

همهابعادوجودیاوراازبدوپیدایشوخلقتشموردپرسش

انسانامروزدرتولیدهنریوفرهنگیدهد.وتوضیحقرارمی

کندبلکهمنجمعیبشریتهویتاوخودبهتنهاییعملنمی



سازدوهمرابهعنواننویسندهوشاعرویاهنرمندو...می

اینمنجمعیمخاطباوست.اینیعنیجمعاندیشینهمن

 که بپذیریم اگر واندیشی! شفاف آینه تنها اندیشی جمع

رویت آن در انسان جمعی و فردی من که است روشنی

میپسشود،می نقد پرسشو مورد پاالیشقرارگیردتواند ،

دگرگونشود حتیموردروایتواقعشود، ،

شود این فقدان پس روحیهنهادها، هایو

عدم و جمود معنای به اندیشانه جمع

 جامعه یک گستره در اجتماعتحرک و

البتهاینفقدانانسانیآنبهشمارمی آید.

بهصورت فقط یعنی دارد متفاوتی های

نمی تعریف نبود و نیست نامعنای شود.

وعدمآفرینشنازآیی)کارآمدیوسترونی

آیند.هایفقدانبهشمارمیفرهنگیوهنری(همازصورت

یکمنطقهوروشناستکهفقر جامعهادبیاتداستانیدر

انسانیحاکیازضعففرهنگیوفکرعمومیوتخصصیدر

آن،براینوعزندگیکردندردورانمعاصراست.امروزهبیش

درادبیاتمعاصرمندازپیشخالءیکادبیاتداستانیجریان

خاللفعالیتایرانی از استکهعواقباینخالء هاینمودار

نیمهرسمیآنبههایادبیرسمیوجمعیوجمعاندیشی

■ شدتنمایاناست.



ن،چهحتیشعرامروزچهمدر
،چهنئوکالسیک،چهنئومدرن

او چه چهافرامدرن، نگارد،
زیر همه همهو زبانو... شعر

امانروایتداستانیسیطرهبی
 قراردارند.
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 «مهدی رضایی»اثر  «آواز گوسفندها»یادداشتی بر مجموعه داستان   
«پوربابکابراهیم»



و ساختار در متنوع داستانی مجموعه گوسفندها، آواز

 اکثر فرمی و نوشتاری سبک است. همهاداستانمحتوا با

گیراست. و جذاب خواننده برای تنوع این و است متفاوت

یومهمکمیکهداردمفاهیمجدتقریباًکتابعلیرغمحجم

آزادی، بیداد، گذشتگی، خود از عشق، همچون زندگی

مطرح را وادارسازدمیاستبدادو... کهکندمیوخوانندهرا

بهتعمقوتفکربپردازدوسرسریازکنارحوادثداستانرد

نشود.نگاهیبهچندداستانازاینمجموعهداشتهباشیم:

هدیداولشخصکهتوسطزاوی"انگاریهچیزیکمه"در

شودمیروایت صورتکامالً، به و کلیشه و شعار از دور به

 در را عمیق عشقی فقدان ٔرابطهجدی

همفاصلهبینیممیزنوشوهری از که

قراردادگرفته یک عنوان به فقط و اند

می تحمل را همدیگر کنند.اجتماعی

نیز راوی که داستان اصلی شخصیت

هنردوستومی انسانیروشنفکر، باشد،

 است. کشیده اینهاییانساندرد از

می همواره دردست را کسی خواهند

 و دغدغه از او با بتوانند تا باشند دردهایشانزندگیداشته

دررادرککند.هاآنصحبتکنند.کسیکههنررابفهمدو

استکهنمادآنآرمانخواهی"ماری"داستان،پیرزنیبهنام

وشخصیتاولداستان،باوجودکهنسالیمارییابدمیتحقق

می با داستان ببوسد. را او پایانٔضربهخواست به قشنگی

می نهاییٔجملهرسد، مفهوم کمه(( چیزی یه انگار ))چرا، :

وهمانجادهدمیداستانرابهبهترینشکلبهمخاطبانتقال

 تمام اسشودمیداستان مخاطب این خودش. از بعد تکه

بهپرسدمی جواب بالفاصله و است؟ کم چیزی چه خب،

می نامذهنش شد، اشاره که همانطور ناب! عشق رسد؛

است.نکتهجالبتوجهکتاب،همین"ماری"شخصیتپیرزن

 داستان در چیزیکمه"استکه یه داستان"انگار چند و

زهکردهباشند.راایرانیهاداستانکهبینیمنمیدیگر،عناصری

نامیایرانینیستودرطولروایتاینداستانبه"ماری"

 شودنمیعنصریاشاره مکانو مختصبه آنرا ٔمنطقهکه

داستاندارای بهموجباینتکنیک، قوتٔنقطهخاصیکند.

ایدرهراست.ازآنجهتکههرخواننده





بخواند، را داستان فرهنگخاصخود با و کجایجهان

کامالً برقرار ارتباط آن .کندمیبا ٔعقیدهبه مرد"نگارنده

دردناک"اسکلتی تاثیرگذارترینداستاناینمجموعهترینو

خوبی به که است سوررئالی داستان اسکلتی مرد است.

هایذهنینویسندهرابهرویکاغذپیادهکند؛توانستهدغدغه

تاریخی حافظه پرستکه مرده روایتمردمیقدرنشناسو

خیانتمی مردمیکهدرجوابخدمت، کنند.ضعیفیدارند.

انسا درد داستان، کهاین است دوستی مردم و روشنفکر ن

هستی تمام فدای را کردهٔجامعهاش خویش ابتذال به رو

اشهمهچیزشرافداکردهامااست.اوبرایپیشرفتجامعه

هیچ مردمردم نفهمیدند. را او خدمت گاه

به اینکهدیگرهیچچیزیندارد اسکلتیاز

هیچوجهناراحتنیست.اوباعشقبهمردم

 لذتکندیمکمک آنان خوشحالی از .

بیمی و فقط از او ناراحتچیزیبرد. اش

نیست،بلکهمرداسکلتیازنادانیونافهمی

می اطرافشرنج داستانمردم این نثر برد.

موسیقی است. آهنگین و خوان خوش

میدان ))وسط است: مشخص ابتدا همان از نثر ام.درونی

بی خستهو باد،ایستاده، و ازحرکت. سردیبارانپاییزیرا

چپاندزیرآوردومی،میکندمیرویسنگفرشزمینجمع

اضافه از هوشیارانه نویسنده است.پالتوم((. گوییپرهیزکرده

جاییدرداستانجروبحثکوتاهیبینمرداسکلتیومثالً

گیردوبعدآنزنازجریانداستانخارجهمسرششکلمی

هایموجوددرخواهندتمامتیپهامیسندهشود.برخینویمی

داستانراتبدیلبهشخصیتکنند؛اینچنینداستانکسل

تمامعناصرداستاننویسیبایددرشودمیکنندهوطوالنی .

خدمتداستانباشدودرجاییازآنعناصراستفادهشودو

زنبهعنوانیکتیپظاهرمی اینجا در آید. کار وبه شود

نقشزیادیدرپیشبردداستانندارد،نویسندهاینتیپچون

کند.گوییپرهیزمیرابهشخصیتتبدیلنکردهوازاضافه

داستان"نفهمیدمچیشد" بقیه اینکهتفاوتیبا دارد. ها

باشد.یعنیبهدورمیپسندبودنخاصپسندتراستوازعامه

خط اول، همان نشناسد را ذهن سیال جریان که کسی

می گم را همداستان را داستان پایان تا اگر حتی و کند

سوررئالی داستان اسکلتی مرد
 خوبی به که توانستهاست

بهدغدغه را هایذهنینویسنده
روایت کند؛ پیاده کاغذ روی

مرده پرستمردمیقدرنشناسو
 کهحافظهتاریخیضعیفیدارند.
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نمی دستگیرش زیادی چیز بهبخواند ذهن سیال شود.

داستان در داستان دارد. قرار داستان خدمت در هایخوبی

نمی آشفته را هوشمند مخاطب اینمختلف، بلکه کند

.شودمیپیچیدگیباعثلذتبیشتریدرخوانشداستان

کن" آزاد کن به"نیت منتقدان برخی قول به اگرچه

نزدیک کلیشهشودمیکلیشه اما سانتی، سطحیو و ایرو

قشنگیٔکلیشهاتفاقاًکندومیمتأثرمانتالنیست.خوانندهرا

عواطفخوانندهراافتد.داستانبهشدتاحساساتواتفاقمی

کند.تحریکمی

 داستان"شرم"اما عالقهاز مورد مجموعههای این در ام

ماروزانهدرٔهمههاییوجودداردکهاست.مسائلیوگفتمان

کنیم،امااگراینمسائلاستفادهمیهاآنبیانشفاهیخوداز

گفتمان و بخشوسیعیاز کهخطقرمز سنتیمأجامعهها

اعتراضعدهمیمحسوب کند، دخول ادبیات به درشود ای

آید.مهدیرضاییهوشمندانهوروشنگرانهبهشکستنقبحمی

کرده داستان اصلی تم را آن و پرداخته مسائل دست این

است.نویسندهفقطیکروایتگرصرفنیست.هنرمند،پیشرو

وظیفه استو جامعه خطر آژیر و به غیرباورهایاشحمله

نیاست.مهدیرضاییدراینداستانازچیزیصحبتعقال

ماخطقرمزاست!بهراستیچرابرخیٔجامعهکندکهدرمی

 روزانه را ممنوعه رکیکو اصطالح! بیانبارهامسائلبه در

می استفاده آنخود بیان از اما هنرکنیم غالب در ها

ترسیم؟می

گوسفندها" آبدرآمده.گرایخوبیازداستانواقع"آواز

هایمردمستمکشیدهوناتوانرعیتیوسختی-فضایارباب

تصویر ذهنمخاطببه در و روستاییبهخوبیروایتشده

.مضمونداستانکهاعتراضعلیهزورواستبداداستآیدمی

.عناصرداستاننشیندمیبهزیباییدرداستانوذهنمخاطب

بهخوبیدرخدمتمحتواقراردارد.

دغدغتمامیاینداستان ایاستکهیفکرینویسندهها

متنوعامادرهایروایتبهخوبیبااستفادهازعناصرداستانو

جایخودیکدست،پیامومحتوایموردنظرشرابهمخاطب

اینداستانارائهمی شخصیواجتماعیتکدردهایهادهد.

بیانمی بایدتنهاباکند.مهدیرضاییوآثارشرتکمارا ا

خودصاحبسبکو جایگاه در اثر هر خودشمقایسهکرد.

زبانخاصخودشاستومقایسهآنبادیگرآثارادبیکاری

کههراثرازاندیشه آیدوهرایبرونمیمضحکاست؛چرا

 ■دیگرمتفاوتاست.ٔاندیشهاندیشهبا
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 «تو بمیری گها» کوتاه داستانبررسی   

«ریتامحمدی»؛«محمدرضاگودرزی»نویسنده

 
می را کنارگذارجنازه رفتهند زیرجنازه که هربار ام،قبر.

حسکردهسنگینی را سنگیناش مرگ انگار ترشکردهام،

گذارندشتواست.بهنظرمبهترینفرصت،وقتیاستکهمی

می سرجنازه راست سمت ازقبر. پراست گوشم ایستم.

مادرودوخواهرشدستبرنمیزنٔزنجموره فرصتها. دارند.

می هلم جمعیت فشار ندارم. وزیادی پدر حاال عقب. دهد

خداحافظیمی او میدوبرادرشبا زور تویقبرکنند. زنمتا

ببیند.نگذاشته نباید کسی بچسبم. را کفن اندشیکجای

.الالهاالاهلل!گیرندسروپایجنازهرامی

می را کفن راستسریع زیربازوی را فرستنده و چسبم

اینمی جا بهترین زیرچسبانم. ماندمیجاست،

تودماغمآید.بویکافوروبهچشمنمی

پیچد.الالهاالاهلل!می

جلویکبریمی و تو گذارندشآن

سخت بازمیکنند. شودیمصورتشرا

اوراشناخت.

کسیندید.حاالدیگربهخیرگذشت،

چشمسرصبرمی به سرختوانم های

برادرانشخیرهشوم.مادرودؤرفتههایتوهمپدرشیااخم

کرده دوره زن چند را خاکخواهرش رویش بیل با اند.

عقبمیمی را خودم نیست.ریزند. من متوجه کسی کشم.

ودترحاالبایدسریعبرومخانه.قرارماناینبودکههرکدامز

مرگ،ٔدربارهمردیم،دیگریاینکاررابکند.وقتحرفزدن

نمی منکوچکاورا ترینتصوریازمرگنداشتمودانماما

 نظرم،نیکحرفمیپیکٔدربارهانگار مرگدر همیشه زدم.

که دیگرانی دیگران. برای بود بهشناختمشانینماتفاقی .

نمی هنوز مرگهمینخاطر درکوتوانمنبودنو حامدرا

می حرف مرگ از که بار یک کنم. ))ازهضم گفت: زدیم.

بعدازمرگ،مغزتاچهلوهشتمعموالًامدکترمددیشنیده

.((فهمدیموآدمبعضیچیزهاراکندیمساعتکار

مثل باالغیرتاً مُردی تو اگر ))ببین داد: ادامه و خندید

بگو.((هاراسریعاتتنبلنباش،گفتنیزندگی

گفتم:))آمدیموتومُردی،آنوقتچه؟((

گفت:))زاییدی!منتادهتامثلتوراکفننکنم،زیرخاک

روم.((نمی

 آن با زیرخاکٔجمجمهحاال خردشده اندام و کرده ورم

طور،کردکهآندانمتوبزرگراهچهمیاست.مننمی



می داغانشکند؟ درب و بزند سرعت با گویندخودرویی

رفت.یکمرتبهخیرهبهروبهرورانندهانگارتوخوابراهمی

آمدهبودوسطبزرگراه.

همهمه و گریه میصدای گوشم تو گریههنوز امپیچید.

آمد،آخرمنبیشترازآنکهغمگینباشم،متعجبشدهنمی

پریروزباهم گفتجاییزدیم.میروححرفمیٔدربارهبودم.

را مرگی دم بیمار بلژیکی پزشکان از استگروهی خوانده

ببینند.می خروجروحازبدنرا گذارنددرحبابیبدونهوا.

اندهایعکاسیدیجیتالآمادهعکاسیبودهیندوربینتردقیق

شود.کهناگهانحبابمنفجرمی

باورنکنید توبخشبخوانیدو ))حتماً خانوادهٔمجلهگفتم:

دانتهکهدستشٔگانهسهای!((وازخوانده

نزدیک خانه به گرفتم. را برزخ بود،

میمی تازه االن برخالفشوم. چرا فهمم

میاشبینیپیش منکه از بعد گفت

اصرارداشتامپلیفایردرمی ٔخانهمیرد،

مابماند.

نباشوقتیفلنگرامی ))نگران گفت:

گیرم،فقطبهشبسپر.((آمازداداشتمیبستی،می

هانیست.سپردهبودم،هرچندحاالدیگرنیازیبهاینحرف

مادرممی باشد،به نداشته امشبکسیکاریبهکارم سپرم

خودممی بخواهمبخورم، هماگر کسیدرآممیغذا خورم،

همنزند.

گوید:))بازچهمرضیگرفتی!((می

گویم:))مرضولمکنونپرس.((می

رود.میدانمبیستوچهارساعتاول،بُردزندومیغرمی

فرستندهخیلیخوباست.

نمی میمهران چه برای را آن ازدانست مدام و خواهیم

هزارشجویانفلسفهمیدان با بهقولخودشآنرا اما نالید،

مصیبتبرامانجورکردهبود.

کنم.سکوتاست.نشینمپایآمپلیفایروروشنشمیمی

مهندسیٔدانشکدهکنم.وقتیمهرانجلوصداراکمیزیادمی

 را امواجدستمانفرستنده و فرستنده دقت و بُرد از داد،

نمی خیلی چه، دقیقهدانم اما بود. زده ساعتحرف و هاها

خبرینمیمی یازدهگذرندو شباست، ساعتدوازده شود.

نشسته جا این طور همین که است شنیدنساعت با و ام

می فرستندهسریعکفنرا چسبمو
می راست زیربازوی چسبانم.را

این جا زیرمیبهترین ماندجاست،
نمی چشم به کافورتوو بوی آید.

پیچد.الالهاالاهلل!دماغممی
 



 

 9395 ماه فروردین |چوکماهناهم ادبیات داستانی |شصت وهشتم شماره 91

پریدهکوچک جا از صدا کمترین است. مرگ سکوت کمام.

حامدبعدازمرگهمآدمراسرکارینارود.امسرمیحوصله

می شاید طورمرگیعنیسکوتگذارد. این اگر نیستی، و

باشد،دیگرگوشدادنندارد.

می خاطر به را پدر حرف هیچحاال ))تو آدمآورم: وقت

.گفتیمشی!((انگاردرستنمی

 چیست؟"زیرکتاب دانته"متافیزیک برزخ به چشمم

برمیمی میخورد، بازش و ودارم سعیکنم

بندمی سرودسوم ندیدیدارواحبزرگیکه:۹1کنمبخوانم.

توانندازناپذیرفهمیدنخودرامیپنداشتندعطشسیرابمی

به ابدی افسوسی و پشیمانی در حال و بردارند میان

برند؟سرمی

چشمنمی کی تکاندانم صدایی از که رفت هم رو هام

شنیدهمی انگار ))زا.....خورم. !((ییدیام:

مکث و صدا انعکاس بود؟ کی میانیعنی

انگارصدایآدمنبود،کلمهراهنوزمی شنوم.

آهنییاسنگی ازدرزتنگدریچوبی، صدا

 کمانه زور راکشیدیمبه سیخشدنموهام .

کنم.کامالًحسمی

شنوم؟وخشمحوچیستکهمیاینخش

بعد خرناساست! عین و گم گنگو که صدایی این حاال

طو انگار نامفهوم، و زیر صداهایی منموجشانل گوش با

گاهصداهاییمی شنومعینریزشخاکیاهماهنگنیست.

 الی از بیابان توی که بادی زوزههاییمسصدای برق

شود.سکوتمیکنم.بازکشد.صداراکممیمی

وضوحنمی به بار این چهارکه یا است سه ساعت دانم

!((ییدی)زا....)یچدپصداییتوگوشممی

میبعدخسخسی یییییکبهعالرا یییییشنومو: وه،

یکمسسساویسه...

می قطع راوصدا صدا انگار گیجم! لحظه چند تا شود.

اینمی پیچیدهبینم پارچه تو استکه سنگی قلوه عین بار

صدایی اگر یا نیست حامد صدای به شبیه اصالً باشندش.

پیچیده پارچه تو که سنگی قلوه صدای است، خردشده

میبا چه باشند. کرده خردش پتک با و خواستشندش

بگوید؟رمزبود؟

روگوش از را برمیگوشی است.هام سکوت باز حاال دارم،

هاون توی دارد یکی زمین اعماق در انگار نه که سکوت

کوبد.لرزشمتناوبومنظمزمینراحسسنگیگوشتمی

بازگوشیرامیمی حسوسگذارم.اینبارهمصداینامکنم.

می شنیده نامفهومباد پشتسرشخرناسیکه و ازشود تر

تاآخربلندمی را کنم،معنیصداهاییراکهقبلاست.صدا

نمیمی قروچهشنوم دندان زمان هم نفر پنجاه انگار فهمم،

گلومی کردن صاف یا هوم یا آه شبیه صدایی حاال کنند.

سساویسشنومو:ییییییکبهعالوهیییییکمسمی

سسه.

می خمیربلند یکتغار انفجار عین صدایی بعد وو شود

■ شنوم.نمیکنم،چیزتمام،دیگرهرقدرصبرمی
______________________________

بررسیداستان

راوی:سومشخصعینیاست.

می را جنازه کنارمثال: زیرجنازهگذارند که هربار قبر.

سنگینیرفته حسکردهام، انگارمرگسنگیناشرا ترشام،

 است وقتی فرصت، بهترین نظرم به است. کهکرده

سمتراستسرجنازهمی قبر. گذارندشتو

می از پراست گوشم ها.زنٔزنجمورهایستم.

دارند.مادرودوخواهرشدستبرنمی



ژانر:شگفت

 ممکنٔتجربهبراساس خواننده، زیستی

استاتفاقبیفتد،درشگفتاستداللیوجود

ندارد.



مثالاول:

استازپرایستم.گوشمتوقبر.سمتراستسرجنازهمی

مادرودوخواهرشدستبرنمیزنٔزنجموره فرصتها. دارند.

می هلم جمعیت فشار ندارم. وزیادی پدر حاال عقب. دهد

خداحافظیمی او میدوبرادرشبا زور تویقبرکنند. زنمتا

ببیند.نگذاشته نباید کسی بچسبم. را کفن اندشیکجای

اهلل!گیرند.الالهاالسروپایجنازهرامی

می را کفن راستسریع زیربازوی را فرستنده و چسبم

زیرمیمی جاست، این جا بهترین چشمچسبانم. به و ماند

پیچد.الالهاالاهلل!.بویکافورتودماغممیآیدینم

کنند.میگذارندشآنتووجلوصورتشرابازیکبریمی

شوداوراشناخت.بهخیرگذشتکسیندید.سختمی

یعنیکیبود؟انعکاسصداومکثمیانکلمهمثالدوم:

شنوم.انگارصدایآدمنبود،صداازدرزتنگدریراهنوزمی

می کمانه زور به سنگی یا آهنی شدنچوبی، سیخ کشید.

حسمی کامالً اینخشموهامرا خشمحوچیستکهکنم.

عینخرناسمی شنوم؟وحاالاینصداییکهگنگوگمو

ست!ا

فرصت، بهترین نظرم به
می که است گذارندشوقتی

راست سمت قبر. تو
می گوشمسرجنازه ایستم.

 ها.زنٔزنجمورهپراستاز
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باگوشمنموجشانبعدصداهاییزیرونامفهوم،انگارطول

گاهصداهاییمی شنومعینریزشخاکیاهماهنگنیست.

سیم الی از بیابان توی که بادی زوزهصدای برق های

شود.کنم.بازسکوتمیکشد.صداراکممیمی

وضوحنمی به بار این چهارکه یا است سه ساعت دانم

!((ییدی)زا....)یچدپگوشممیصداییتو

میبعدخس یییییخسیرا عالوه، یییییکبه و: شنوم

یکمسسساویسه..

داستانچیست؟ٔمسئله

 پیشخواهدیمراوی وضعیتی چه ازمرگ پس بداند

آید.می

مثال:

برای بود اتفاقی نظرم، در مرگ همیشه

 که دیگرانی بهشناختمشانینمدیگران. .

مرگنمیهنوزهمینخاطر نبودنو توانم

از که یکبار کنم. هضم درکو را حامد

زدیم.مرگحرفمی

،مغزتاگبعدازمرمعموالًامگفت:))ازدکترمددیشنیده

می کار ساعت هشت و راچهل چیزها بعضی آدم و کند

فهمد.((می



محورمعناییداستانچیست؟

مرگاست.راویبهدنبالماجراهایپساز

میمثال: را کفن زیرسریع را فرستنده و بازویچسبم

می اینراست جا بهترین زیرچسبانم. بهمیجاست، و ماند

پیچد.الالهاالاهلل!آید.بویکافورتودماغممیچشمنمی

کنند.میگذارندشآنتووجلوصورتشرابازیکبریمی

شوداوراشناخت.سختمی

توانمبهمیصبرحاالدیگرسربهخیرگذشت،کسیندید.

برادرانشخیرهٔرفتههایتوهمهایسرخپدرشیااخمچشم

کرده دوره زن چند خواهرشرا دو و مادر بیلشوم. با اند.

عقبمیرویشخاکمی خودمرا کسیمتوجهریزند. کشم.

که بود این قرارمان خانه. بروم سریع باید حاال نیست. من

یم،دیگریاینکاررابکند.هرکدامزودترمرد

مندیداستان:داللت

 که باشد دالیلیداشته هرشکلیباید ٔدغدغههرچیزیبه

نویسندهبرایروایتکردنشدهاست.

دیگران. برای بود اتفاقی درنظرم، مرگ همیشه مثال:

د که خاطرشناختمشانینمیگرانی همین به هنوز.

درکونمی یکبارتوانمنبودنومرگحامدرا هضمکنم.

زدیم.کهازمرگحرفمی

دکتر ))از مددیشنیدهگفت: مرمعموالًام مغزگبعداز ،

می هشتساعتکار چهلو راتا بعضیچیزها آدم و کند

فهمد.((می



داستانخبریاست:

می آگاه اطرافخود جهان از مخاطبرا سازد.نویسنده
زیرجنازه که هربار کنارقبر. گذارمند می را جنازه مثال:

،انگارمرگسنگینترشامکردهراحساشینیسنگ،امرفته

وقتی بهنظرمبهترینفرصت، کردهاست.

توقبر.سمتراستارندشگذیماستکه

 ازایستمیمسرجنازه پراست گوشم .

دوخواهرشدستهازنٔزنجموره و مادر .

فشاربرنمی ندارم. زیادی فرصت دارند.

 هلم ودهدیمجمعیت پدر حاال عقب.

می خداحافظی او با زوردوبرادرش کنند.

بچسبم.می اندشیکجایکفنرا تویقبرنگذاشته زنمتا

گیرند.الالهاالاهلل!نبایدببیند.سروپایجنازهرامیکسی

 را کفن راستچسبمیمسریع زیربازوی را فرستنده و

اینمی جا بهترین زیرچسبانم. ماندمیجاست،

پیچد.الالهاالاهلل!آید.بویکافورتودماغممیوبهچشمنمی

بازیکبریمی ند.کنمیگذارندشآنتووجلوصورتشرا

اوراشناخت.شودیمسخت

حاالدیگرسرصبر کسیندید. توانمبهمیبهخیرگذشت،

برادرانشخیرهٔرفتههایتوهمهایسرخپدرشیااخمچشم

کرده دوره زن چند خواهرشرا دو و مادر بیلشوم. با اند.

عقبمیرویشخاکمی خودمرا کسیمتوجهریزند. کشم.

که بود این قرارمان خانه. بروم سریع باید حاال نیست. من

هرکدامزودترمردیم،دیگریاینکاررابکند.وقتحرفزدن

نمیٔدرباره را او منمرگ، اما ازکوچکدانم تصوری ترین

همیشهپیکنیکحرفمیٔدربارهمرگنداشتموانگار زدم.

ب بود اتفاقی نظرم، در کهمرگ دیگرانی دیگران. رای

نمیشناختمشانینم هنوز خاطر همین به و. نبودن توانم

کهازمرگحرف یکبار هضمکنم. درکو مرگحامدرا

زدیم...می

عدمتخطیازدیدگاه:

ازراوی انتهایداستان، تا شخصعینیاستفادهاولابتدا

شدهاست.



اتفاقی درنظرم، مرگ همیشه
که دیگرانی دیگران. برای بود

همینشناختمشاننمی به .
 ونمیهنوزخاطر نبودن توانم

 .مرگحامدرادرکوهضمکنم



 

 9395 ماه فروردین |چوکماهناهم ادبیات داستانی |شصت وهشتم شماره 11

مثالابتدایداستان:

می را گذارجنازه رفتهکنارند زیرجنازه که هربار ام،قبر.

حسکردهسنگینی را سنگیناش مرگ انگار ترشکردهام،

گذارندشتواست.بهنظرمبهترینفرصت،وقتیاستکهمی

می سرجنازه راست سمت پرقبر. گوشم ازایستم. است

مادرودوخواهرشدستبرنمیزنٔزنجموره فرصتها. دارند.

 ندارم. میزیادی هلم جمعیت وفشار پدر حاال عقب. دهد

می خداحافظی او با زوردوبرادرش کنند.

تویقبرمی تا اندشیکجاینگذاشتهزنم

کفنرابچسبم.کسینبایدببیند.



مثالانتهایداستان:

ایننمی چهارکه استیا ساعتسه دانم

می گوشم تو صدایی وضوح به :پیچدبار

 !((ییدی)زا....)

میبعد یییییخسخسیرا یییییکبهعالوه، شنومو:

 .یکمسسساویسه..

میو قطع راصدا صدا انگار گیجم! لحظه چند تا شود.

اینمی پیچیدهبینم پارچه تو استکه سنگی قلوه عین بار

صدایی اگر یا نیست حامد صدای به شبیه اصالً باشندش.

 پارچه تو که سنگی قلوه صدای است، پیچیدهخردشده

می چه باشند. کرده خردش پتک با و خواستباشندش

بود؟بگوید؟رمز

روگوش از را برمیگوشی است.هام سکوت باز حاال دارم،

هاون توی دارد یکی زمین اعماق در انگار نه که سکوت

.لرزشمتناوبومنظمزمینراحسکوبدیمسنگیگوشت

بازگوشیرامیمی همصداینامحسوسگذارم.اینبارکنم.

می شنیده نامفهومباد پشتسرشخرناسیکه و ازشود تر

تاآخربلندمی را کنم،معنیصداهاییراکهقبلاست.صدا

نمیمی قروچهشنوم دندان زمان هم نفر پنجاه انگار فهمم،

گلومی کردن صاف یا هوم یا آه شبیه صدایی حاال کنند.

یییییکمسسساویسشنومو:ییییییکبهعالوهمی

سسه.

می خمیربلند یکتغار انفجار عین صدایی بعد وو شود

شنوم.نمیکنم،چیزیتمام،دیگرهرقدرصبرمی

:هانشانهاستفادهاز

هاهمگیدرخدمتداستاناست،عالوهبراینکهنشانه

دهد.کلیدداستانراهمبهمخاطبمی

مثال:

جنازه-3

قبر-۰

هازنجمورهزن-1

گیرند.کسینبایدببیند.سروپایجنازهرامی-۹

پیچد.بویکافورتودماغممی-1

می-۹ بری رایک صورتش جلو و تو آن گذارندش

 کنند.بازمی

نکنم،-۱ کفن را تو مثل تا ده تا من ))زاییدی! گفت:

روم.((زیرخاکنمی

کردهواندامورمٔجمجمهحاالباآن-۹

خردشدهزیرخاکاست.

پریروز-3 هم حرفٔدربارهبا روح

زدیم.می

دمگروهیازپزشکانبلژیکیبیمار-31

حبابیبدونهوا.گذارنددرمرگیرامی

ترینبدنراببینند.دقیقخروجروحاز

اندکهناگهانعکاسیدیجیتالآمادهعکاسیبودههاییندورب

شود.حبابمنفجرمی

دانمبیستوچهارساعتاول،بُردفرستندهخیلیمی-33

مهرانن برایچهمیمیخوباست. خواهیمودانستآنرا

نالید،امابهقولخودشآنراباانفلسفهمیمدامازدانشجوی

■ هزارمصیبتبرامانجورکردهبود.

 

اصالًشبیهبهصدایحامدنیست
است، خردشده صدایی اگر یا
پارچه تو سنگیکه صدایقلوه
پتک با و باشندش پیچیده
چه باشند. کرده خردش

 خواستبگوید؟رمزبود؟می
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 «سال گرگ» رمان برتاملی   
 «محمودخلیلی»؛«جوادافهمی»نویسنده



 ه تمام شده است.ک یناتمام از سازمان یا قصه
 نوکنام گرگ/ سال افهمیتاب: جواد /رمانموضوع:/یسنده:

 صفحه/۹۹1صفحات: سالنشر: شهرستانادب/ /313۹ناشر:

تومان۰۰111مت:یق

؟گویدمیرمانسالگرگچه

گرگ" روا"سال است سازمانیقرار گروهی درون تصفیه ت

)خلقمجاهدین در ٔدههمنافقین( باشد. شهراممحمدتقیپنجاه

)دراینجابانامشهرام(کهیکیازاعضایسازماناستهمراهیکی

اند.شهرامباکارفکریدیگرازاعضا،بهزندانیدرساریتبعیدشده

هادهدتاموجباتفرارآنقرارمیتأثیربرزندانبانخوداوراتحت

هایگوناگون،اینگریزباالخرهبافرازونشیبرافراهمکند.درپی

می انجام جزءموفقیت که شهرام شود.

وتئوریسین سیاسی مشی است، سازمان های

می نفی را گروه مذهبی مطرحخط با و کند

هایکردناینموضوعکهدرجهانامروزروش

دیگرمبا قرآن، از استفاده با مکتبی رزه

مشی نیست، زمانه نیازهای پاسخگوی

.اوبایارگیریبرگزیدرایستینیلن-مارکسیست

ونفوذفکری،بهاعمالفشاربرنیروهایمذهبی

کشاندناقداممی بهانزوا موفقبهحذفو شود.میهاآنکندو

سازیسازمانازنیروهایمذهبی،درونگروهییعنیپاکٔتصفیه

نیزشامل ومجیدشریفواقفیشودمیحتارهبرانسازمانرا

یکیازهمینشهیداناست.

نگاهیکهملغمه"سالگرگ" اینبا تخیلاست، تاریخو ایاز

کشداماازنشاندادنکلفاجعهماجرایخونینرابهتصویرمی

هعلتمبارزاتسیاسیوخالیاست.سازمانمجاهدینخلقکهب

سازمان مامورانساواکاز فرماندهاننظامیو هایعملیاتترور

صاحب و محمدمطرح داشت. مذهبی مشی ابتدا در بود، نام

گذارانسازمان،پیشازآنبااعضایجبههنژاد،یکیازبنیانحنیف

هایشخصیتملیونهضتآزادیحشرونشرداشتوازمحضر

برد.نشهیدبهشتیومرحومطالقانیبهرهمیمذهبیهمچو

سازماناوباجذبجواناننخبهومبارز،نقشیبزرگدرروشنگری

انقالبداشتنداماخطانحرافیایجادشدهوآویزانماندنازطناب

مادیگریومارکسیستیباعثشدٔپوسیده

مذهبیٔرابطه هاآنملیو شهرام قطعشود. مردم نیأدامنهبا

هیدهدوباحذفآیشمیزنمایراتراحتادرآرمسازماننییتغ



باال ی،حذفشاخهزسازمانآرمیقرآناز ننارکتوناز زیآنو

اسلحهیفبهجاکنیالشکنساختناسلحهیگزیخوجایحذفتار

شد.کیرابهرخهمهمیاشهیراتریینتغی،ایقبل

ترورولودادناعضایمذهبیسازمان، شهرامبا

خدمت که زد وحشتناکی پاکسازی به دست

دامنه گرچه ساواکبود. و شاه رژیم به بزرگی

هایتروریستیگروهشهرامبهتصفیهدرونفعالیت

شخصیت ترور بلکه نشد هایرژیمگروهیختم

بدنامیاین ننگو اما برگرفت، همدر پهلویرا

تصفیهتاابددرپیشانیسازمانخواهدماند.جریان

هابازهمنتصفیهوانحراففکری،پسازسالیا

هاپیشراهینهادکهسالتکرارتاریخیداشتورجوینیزگامدر

اشراساختهبود.آسفالتهٔجادهشهرام

د؟یگویسالگرگچهمٔنویسنده

کستیمشخصن نکه یدام و روز ضرورتاجتماعیاز جوادیا ،

یافهم وادار بهسمتنوشتنچنکرا تا اوینرمانیرده برودو

یحیچتوضیاشهخوانندهیبرا صفحه در و آورده۰۰۹ندارد

ویهبتوانمتارکدهاستیردموقتآنرسکیرمکف»است: خرا

ا تاریمخصوصاً بخشاز بین را تصرفیخ و بیدخل اعمالیو

لدهمینبهآنتحوی،بهرسمامانتازایارکمالحظهودست

«ردم.کیامااشتباهم

توانستمقولبدهمیاشمک»ند:کیاعترافم۰11درصفحهیو

انشایتصحیبرایحت و چننوشتهیایحنثر بهشانیزیها نه

یفزایب نه خودتخوبمکمکمو تو اما اکیدانینم ارکنیه

اما«د.یآیبرنمیارکنهمازدستمنیشازایست.بیسرنیم

هکبدان»سندهاصراردارد:ینو۰1۹ستچرادرصفحهیمعلومن

روایا دین حاال روایت تاریگر از است من ایت بازروایخ. یین

یعنیٔتصفیه گروهی درون
ازپاک سازمان سازی

نیروهایمذهبی،حتارهبران
نیزشامل شودمیسازمانرا

ومجیدشریفواقفییکیاز
 همینشهیداناست.
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،ینموتوحقاعتراضندارکیفشمیهمنتعرکاستیخیتار

«برادر؟یفهمیم

 صفحه در اکیتا1۹1باز باشد چه هر دارد: حید تمنیاکن

ویبودنبهآنبزنیبودنوساختگیالیدانگخیاست...توشا

هرچهینکباآنبرقراریارتباطمنطقینتوان هک...اسمشرا

خ.یاجعلوقلبتاریانتدرامانت.یبگذار.بگذارخیخواهیم

یا نتوانستن و نادانستن تارٔنویسندهن برابر در چنانیامروز خ،

ند:کیاناعترافمیدرپا(سندهی)نویهراوکداردیسرانجامتلخ

 رسکحاال خط ته به ماندهدهیه ام واج و هاج چهکام من ه:

داستانردهکهمنبازگوکیام؟داستانخواستهیم هویهپاکیام،

تاچهما خوانندگانشبهیگشاهراهیاساسشبردروغبناشده،

اشحسنبودوهنهحسنکیقتخواهدبود.داستانیحقیسو

ن.یاشحسنینهحس

تابکجلدیطرحرو

اویپویشهزاروطرحیپنهاندربیازگرگیهنمادکنطرحیا

خوب به است، یجاندار یفضأدهندهنشان

داستانکیکتش درون آلود وهم است:یو

رواکیاسندهینو در داستانیه ازیت خود

شیتار قهرمانانکخ، عاقبتکیدارد، از ه

شیخو اعضاکش بهکیسازمانیدارند، ه

شیدهومرامخودوسرانجاممبارزاتخویعق

ردهاندو...ککش

ا نقاطقوتیروهطرحکنیبا از تابکجلد،

هم متنداستانهماهنگو با ماستو متاسفانهیآوا باشداما

دآورندهآنمجهولاست!یپد

شروعرمان

،یکشودامافصلینرمانبابحرانودلهرهگشودهمیفصلآغاز

انینخلقدرمیسازمانمجاهدداردبهتولدکوچکیاتنهااشاره

ند.کیخودالتماسمیآزادیهبراکدهیبریاتودهیکیهاحرف

بیا بخش، چین هر یشاز نگاریتاریکز، استازیخ صرف

مشاه.یدادگاهرژیحزبتودهدربیمهسراننظامکمحایماجرا

نک(،ممیسروانچاووش)یزندانیکاماشرحالتماسواعتراف

برا حتماً( زندانیاست)و مسلیبریهر و مرام هر با وکده،

پیدئولوژیا بی، شیایش جسمیروحیهانجهکد. سازمانیو

امن افیاطالعاتو مرد و چنانابعادگسترده هکداشتینکت،

 اکهمه و مقابله تاب چهیستادگیس نداشت، را برابرآن در

.یوچهمذهبیاتوده

چاووش یسروان مٔمیانهدر محو یرمان فصل تا هک۰3شود

همانیعنی،یبزرگسروانمحسنییسندهاورابهعنوانداینو

مکیسک شهرام بیهموجبفرار دوباره باکیرونمیشود، شد.

یا شخصکن هم معرفیبیتمحسنیار، همیمیشتر و گردد

ترقیعمیهاشهیریمدارایاناونسبتبهرژیاعتراضوطغٔریشه

طرفد از نیخواهدشد. شایگر نویز، ید استبایوشکسنده ده

گرایشیپنیایطراح سریشمحسنینه، نسبتبهیویشکو

شهرامنداند.یرکارفکلیمراتنهابهدلیرژ

حضــورعشق

هانواعخاصخودکیدارد،اماعشقنرمانحضوریعشقهمدرا

متفاوتاست:یگریدامبادکراداردوجنسهر

رؤیعشقمص بویناحساسبیجنساا:یبو رنگو یشتر

ا دارد. خاطر تعلق و بیعادت رابطه، وین خواهر ارتباط انگر

تواندیلنمیندلیباستنهعشق،وبههمیاومصیرؤٔبرادرگونه

محر نکموتور براییرویو یکتحریجذاب به ٔادامهخواننده

فصل در باشد. ا1خواندنرمان باکنارتباطچنانخشی، و

دبهیعاشقانه،بعٔرابطهرهرگونهکهفکشودیفاصلهنشاندادهم

رسد.ینظرم

همرزمشیعشقمر امو همانی: نعشقاز

ههرگونهکستاست،چراکومبهشکابـــتدامح

گروهیاناعضایمیدرونسازمانیعاطفٔرابطه

م خواهدیممنوع خطر به را مبارزه و باشد

انداخت.

طرفهیکناحساسیاا:ینبهرؤیعشقحس

استازینرؤیوتحسیفتگیشیاولنوعٔوهلهدر

حس حسیطرف اما عشق. تا بهین چنان ن

ایمردانگ مقاومترؤیستادگیو یو است بسته دل راکا او ه

داند.یخودمیاهایتجسمتمامرو

یفرصتســوز

انتظارمجوزماندؤچنبرهدوسالدر"سالگرگ"اندرمانگفته

نزمانازدستی،ا"یفرصتسوز"یبهجایاشجوادافهمکیا

 تبدرارفته فرصتی، به میل براکیتازه اصالحیبازنگریرد و

ستوینیمکهدوسالزمانکددارمکیصفحاترمان.تایبرخ

همفیم با بخشیرکشد دوستانه، محافل در خوانشرمان و

رد.کالتفراوانآنراحلکازمشیبزرگ

یالتنگارشکمشــ

پاره رمانیاهمانند ایهااز شده، منتشر نیتازه رمان بهین ز

شمجددیرایازبهویونبردمیشدتازامالونگارشغلطرنج

دارد.

 صفحه »3۹در سکپسرهنگ: به را میآخر تهیگار و زند

تویس میمیرویبلوریگاریجاسیگارشرا رارکت«لهاند.یز

است.امازیبانویسیوبهدورازیرضروریگاردرجملهغیلمهسک

طرح ازجلداین نمادی که
بیشه در پنهان وگرگی زار

است، جاندار و پویا طرحی
به نشان فضایٔدهندهخوبی

درون آلود وهم و تشکیک
 .داستانیاست
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ایا نیراد همان فقطبه نکنجمله بلیته ترکست، دیبجدکیه

نویشگفتٔمایه"لهاندیم" منظور یاست! از "لهاندیم"سنده

له"سوروانِیبسلکیتریهبهجاکاست"ردنکله"همان

"لهاندیم"بنووغلطکیجادتریوایدستبهواژهساز"ندکیم

نقصهسردرازدارد.یزدهاست،اماچرا؟...ا

نیا«.ندکیارنمکاِم۹1لتکضامن»آمدهاست:۰1درصفحه

دکیندهمحترمبرآنتاسیهنوکداردییبایبناهمگونچهزکیتر

"اِم۹1لتک"سندهازیهمنظورنوکشودیادآورمیداشتهاست؟

تازه.یزیاستونهچ"برچهلوپنجیالکلتک"همان

یجاوچهزمانکهازکمیگویبهاونم»م:ینیبیم3۹3درصفحه

جاکمازیگویشدنوشت:نمیآنمیبهجا«!امشردهکمالخود

ام.ردهکاورامالخودیوچهزمان

»ست؟ینبود؟نیخوبٔنقشه»آمدهاست:331درصفحه

شیرایدرویدقـتیب

مش منتشرشدهیهاتابکٔعمدهالتکاز تازه

بهیرایدرویدقتینبیزهمینیکی شاست.

 توجه مثال صفحهینکچند در و۰31ود:

جا33و31۹ م"یبه آمده"ندکیورانداز

 ندکیمبرانداز»است: !» صفحه اما131در

ش استکحیلصحکباالخره آمده جاکلمه نوه از سندهیدارد

کتش شود. معنالطفاًر وراندازٔکلمهیدر با تفاوتآن و برانداز

د.ینکدقت

دل"سندهیدمنظورنویشا«!!اوراداشتمٔگودهدلو»:۰۹صفحه

بودهباشد."ادلوجراتاوراداشتمیگراویوج

بهروخم»نوشتهشده:"یشکیبهرخمم"یبهجا۰۱درصفحه

؟«!یشکیم

بابودویزخوردههیهکردکیمیزندگیدختر»:1۱درصفحه

"خورده"یدبهجایهباکشودیمیادآوری«ثروتمندخوردهبه

م.کوکاندیبهمعنا"خرده"شدینوشتهم

!ییغلطامــال

امال33۹درصفحه -آمدهاست!؟«نشأط»نشأتبهصورتی:

آمدهاستتادرصفحه«غارغار»هابارهابهصورتالغکیصدا

در–دهشد!یزدین«قارقار»یعنیحآنیلصحکباالخرهش3۹1

 یامال313صفحه صورتمحمدخانآغا محمدخان»به «آقا

متذ است، مکآمده ایر به میشوم شخصآغا نهین و گفتند

خواجگآقـــــــ علت به هم آن یویا، ماجراک، بهیه آن

تاریتفص 333درصفحه–خهستیلدر امزخممعده»آمده:

بازگشتویردنبهمعناکعود«!نهکدوبارهاود

گرفتهاست!!یدیجدلکشایهگوکعودتاست

پیدرتایدقتـیب

 ٔادراه»11۹ص جا« –ٔادارهیبه 11۹ص

به«آجز»1۹۹ص-چهگوارایبهجا«چگوارا»

شهینمیبهجا«شهین»۹3۰ص-آجریجا

به«خوشوقتم»۹31ص–وچهکیبهجا«وچک»۹3۰ص–

ص–گلگونیبهجا«یگلگون»1۱3ص–خوشبختمیجا

«ٔقهقههیبهجا«ٔقهقه»۹۹ص-ٔطعنهیبهجا«طعنة»33۹

به«رودخاه»۰۹1ص–ٔجاودانهیبهجا«ةجاودان»331ص-

ص-بهوجودیبهجا«وجودن»به۰۹1ص–رودخانهیجا

13۰ص-نداردییرایانگارسیبهجا«نداردیراتیانگارس»۰۱۹

«نگیمت»13۹ص-رملواسطرالبیبهجا«رمزواسطرالب»

دارانو...ارتشیبهجا«ارتشتاران»31ص-نگیتیمیبهجا

ماشاءاهلل!یال

!یاشتــباهلپ

 صفحه شده:33۱در نزد»نوشته دهان به ... یکچنگالشرا

!«گذاردیند...قاشقرابهدهانمکیم

انیارانماکسخناناستادآشیدرپ»آمدهاست:33۱درصفحه

ارا،حشواست.کآشٔکلمه«.شدهاست

 صفحه ینیبیم3۱1در »م: کمکنکمکهمحتاجکییساکبه

.نمکیم آدمایم« به نوشت: یشد نم.کیمکمکمحتاج

 پارسٔدایرهخوشبختانه زبان استیواژگان گسترده هکچنان

ندارد.یونوشتاریگفتاریدگیچیبهپیازین

 صفحه ۰۰۱در مک»آمده: پنجره بازینار را پنجره و روم

نوشته"آن"شیوبهجانهحذفیدبهقریپنجرهدومبا«.نمکیم

شد.یم

عشقهمدراینرمانحضور
انواع که عشقی اما دارد،

داردوجنسهرخاصخودرا
 .کدامبادیگریمتفاوتاست
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نبهشعـورخوانندهیتوه

برد.پسازیشانناممیسندهازخانمهاویتابنوک1۹درصفحه

یتاصلیروبهاسمشخصچوقتمنیه»ه:کندکیدمکیآنتا

ردنخوانندهکزفهمیچیسپسبرایو«نزصدانزدیکداستاند

ٔقصهشباهتبهیمابیزندگٔقصه»:نویسدمییدرپاراگرافبعد

ستیبزرگنیآرزوها آیچیدبراکینهمهتایا«!! بایست؟ دیا

بهتمام بهیجویلقمهرا دودردهانخوانندهگذاشتتامبادا

برازحمتافت و ییاده نام کافتن نویتابو دستبهیا سنده،

بایتحق تفحصبزند؟ و بدانیق ید کم عمومٔدایرهه یاطالعات

ٔنویسندهتابازکیکهحتانامکستینکوچکخوانندگانآنقدر

لطفیبزرگجهان به نداند؟ فهاانیمیشنرا یرارکتیهالمیو

رادارند.ناطالعاتیزایاننکودکمحترم،حتایمایس

 صفحه نوک۹1در تصویتاب، یریسنده سال و سن پسراز

هکردهاستکافراموشیندگوکیب(رابهخوانندهارائهمیمص)

گذرد!یدختروپسرمیوگفتوگوییهفتصفحهازرودرور

چوجهقابلقبولیاو،بههییپسرورونمایدرمعرفتأخیرنیا

ست.ین

تازه!یهابکیهاوترلمهک

شترمردمانیهبکنهچنداندوریهارباد!درسالیادشبهخی

ش زبان پارسیریبه غلطین و بودند عمومیسینوآشنا یرواج

انتها در درسبخشینداشت، یمیهر نام ولمهک"آمدبه ها

گوک"تازهیهابکیتر ایه افهمیا رمانجواد زینینبخشدر

آمدهاست!

حوصله۰31صفحه–ندکیمینورپاشانآفتاب...۰۰۱صفحه

اند!!!زاندهیفرور۹۰1صفحه-ساباندیبههمم131صفحه–مند

نو و متخصصان جایدستان به امروز، درآوردنیسندگان

ویغجراحی،باجاگذاشتنتینازدلزبانپارسکیچریهاغده

برسرآنخواهندیینزبانفاخر،بالیماکدرشیچیپنسوق

نیبهایمکنند.کهانتوانستندچنانسالیهدشمنانطکآورد

هدربرابرکمچرای،احترامبگذاریگووجهاننوسادهیریزبانش

■ ستادهاست.یگانگان،همچناناستوارایهجومب
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 (1) جهانادبیات داستانی  ٔخچهیتار  

«مریمایلخان»
 

 های میانه ادبیات شرق در سده

ادبیاتچینی

 سال 3۰۱3در هنر،سونگٔسلسلهمیالدی، مشوق که

گیرند.روندحکومترابهدستمیعلوموادبیاتبهشمارمی

شعر، تاریخ، ادبیاتبودند. پرشور امپراطورانسونگحامیان

لغت و ادب عصر در کرد.هاآننویسی پیشرفت بسیار

 از بعد که نیز مغول دستهاآنفرمانروایان در را قدرت

ادب تشویقبهآفرینشآثار وجودگرفتند، با ادامهدادند. یرا

بیشترهاآنمغولسرودهشد،عصرٔدورهاشعارفراوانیکهدر

 داستان و نمایشنامه جهت یادماندنیبهاز

است.

نمایشنامه

 مناسکٔسدهتا میالد، از پیش ششم

مذهبیچینرارقصوآوازبااشارتدستو

می همراهی مناسکصورت این اما کرد.

باپیشرفتنمایشدرچینندارد.شواهدیدرارتباطچندانی

دستاستکهشایدنمایشچینیازمنابعتاتاریسرچشمه

صنفبازرگاندرچینهمانندهمینصنفظاهراًگرفتهباشد.

نمایشیداشته پیدایشآثار نقشمهمیدر انگلستان، اند.در

طوریفراهممیصحنههاآن عمومهاینمایشرا ساختندتا

میمردم سالن بیرون که بهی آزادانه بتوانند هم ایستند

هم نفوذ با و ثروتمند افراد برای بپردازند. نمایش تماشای

مینمایش ترتیب خصوصی صحنههای این دادند. عموماًها

 بدونجناحینو درباًیتقربدونپرده، اجرا بدونوسایلبه

هامبتکرانهوپرخرجبود.آمدولیلباسمی

امهنمایشن ٔانهیمٔسدهی دو به ؤدستهچینی نظامی

اجتماعیتقسیممی هایاولرویدادهاوشخصیتٔدستهشود.

دومتصویریازمردمعادیٔدستهکندوتاریخیراترسیممی

معموالًدهد.ایننمایشزندگیخانوادگیارائهمیمخصوصاًو

بدیههخنده با و است همراهگوییآور رکیک بسا چه هایی

می شایدبیشترایننمایشنامهٔسندهینوشود. نامعلوماست. ها

چینٔانهیمٔسدهنویسشناختهشدهازمشهورتریننمایشنامه

کردهوازسیزدهمزندگیمیٔسدهباشدکهدرفو-وانگشی

داستانهاآنیکیازنامهبهجایماندهاست.اوسیزدهنمایش

 غربی فرنگی راکاله جوانی دانشمند ماجرای که است

می چنگحکایت از دخترش همراه به را بانویی که کند

می راراهزنان دختر با ازدواج پاداشقول عنوان به و رهاند

کندخدمتکارخودراانکارمیٔوعدهگیرد.هنگامیکهمادرمی

زند.دختربازرنگیپایانخوشیرابرایآخرماجرارقممی

رمان

بأپردهمنشاءرمانچینیمانندنمایشنامهدر ابهاماست.

چینی مدتاینکه ها پیشاز آشناییٔحملهها قصه با مغول

میداشته نظر به معنایاند، به رمان رسد

 اوائل در آسیایٔسدهواقعی از سیزدهم

مرکزیبهچینواردشدهدرآنکشوررواج

یافتهوظرفسیصدسالبهاوجشکوهخود

رسیدهاست.

سدهرمان چینی میانههای راهای

بندیکرد:توانبرحسبموضوع،بدینشرحگروهمی

هایمبتنیبرغصبودسیسهرمان-3

هایحاکیازعشقوفریبرمان-۰

هایمبتنیبرخرافاترمان-1

گرراهزنیویاغیگریهایبیانرمان-۹

انداز:هایایندورهعبارتمشهورترینرمان

(:داستانیتاریخیم3۰11حدود)یپادشاهداستانسه

سوممیالدیٔسدهنبردهایٔدربارهکوانچونگ،-منسوببهلو

ازصحنه اینکهسرشار اعمالدلیرانهاست. هایخونریزیو

داستانسبکیسادهوسرگرمکنندهدارد.

 به سفر )گزارش غرب نویسندهم31۰1حدود :)

 هندوستانظاهراًناشناس. به تسانگ هسوئن سفر گزارش

گردآوریاست بهنظور هاکتابکه یادگاریهاتمثال، هایو

پذیرد؛امادرواقعبیشتراینگزارشارتباطیبوداییانجاممی

هایسرگرمکنندهباسفراوندارد.ودرعوضانباشتهازقصه

 از بسیاری که اعجابهاآناست رویدادهای وشرح انگیز

■.آساستمعجزه

باکنرتراویک-جهانمنبع:تاریخادبیات

صحنه پرده،عموماًها بدون
 و جناحین بدونباًیتقربدون

درمی آمدولیوسایلبهاجرا
 هامبتکرانهوپرخرجبود.لباس
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 (1)ایران ادبیات داستانی  ٔخچهیتار  

«مریمایلخان»
 

اثرداستانی ارسالن،تاکنونمروریداشتیمبرچهار امیر
ابراهیمبیکوحاجیبابایاصفهانی.ٔنامهاحتیسکتاباحمد،

شکل که امیرارسالن رمان جز داشت،به متفاوتی گیری

ریتأثوتحتیالدیم33دومقرنٔمهینسایراینآثاردراوائل

درروشنفکرانیشکلگرفتهٔخواهانهیآزادیهاشهیاند اندکه

ارتباطباغربِمتجددبودند.درایندوراننویسندگاندیگری

نیزبودندکهبهخلقآثاریماندگاردستزدندکهبرگرفتهاز

ٔشهیاند اوضاعٔطلبانهآزادی که نویسندگانی بود؛ ایشان

غربمی-سیاسی بهقیاسبا بهاجتماعیایرانرا نشستندو

نمایشمیترفن به قیاسرا این قلم بهد راهی تا گذاشتند

هم باروریذهن و ترقی نگاهیسوی بگشایند. خود کیشان

آثار برخی و نام به داشت خواهیم گذرا

ایشان:



  خان قلی -3۰31)تیهدارضا

3۰۹۹)

 ٔگفتهبه او براون، ازیکیادوارد

قرننیتربزرگ در ایران نویسندگان

قاجاربهٔسلسلهخدمتگزاراننیترمهمازیکیگذشتهاستو

رود.ویدرزمانفتحعلیشاهبهسببسرودنشعرشمارمی

بسیارموردتوجهشاهبودولقبملکالشعراراازشاهدریافت

درزمانمحمدشاه،منشیشاهومربیشاهزادهعباس کرد.

مناصب شاه ناصرالدین حکومت دوران در و شد؛ میرزا

بهمختلفی بیشتر بزرگیرضاقلیخان اما بود. دار عهده را

پژوهش چون:سبب آثاری او از است. وی ادبی های

مجمعریاض العارفین، الفصحاء به جلدکتابیکه سه روضهو
 بهچاپرسیدهاست.افزود،میرخوانداثرالصفا

 

 خانناظمالدولهمیرزاملکم 

پدرش3۰۹3درسال ه.قدرجلفایاصفهانبهدنیاآمد.

جاسیاستسفیربود.دردهسالگیبهفرانسهرفتودرهمان

در دارالفنونتدریسنمود. در گرفت. فرا اقتصادرا 3۰۱1و

خانهرابنیادنهاد.مدتیوزیربود.درعقدقرارداده.قفراموش

 از:اندعبارتداشت.آثاراورویترنقشمهمی

قانون،ٔکتابچه دفتر دیوان، دستگاه وزیر، و رفیق غیبی،
سیتأساولیایآدمیت،مدنیتایرانی،ٔاشتهارنامهندایعدالت،


خانه،اصولبانک،امتیازفوایدعامه،مرووترکمان،فراموش

و...آثارملکمخانراآقایآدمیت،حجت،مفتاح،توفیقامانت

 آوردهاست.اهللاصیلفراهمحجت

 

 میرزافتحعلیآخوندزاده 

تا سالگی هفت از است. رشتی جدّش و تبریزی پدرش

علی آخوند نزد به آنجا در بود. اردبیل در سالگی سیزده

کند.لقبآخوندزادهرارودونزداوتحصیلمیاصغراوغلیمی

 دهد.اصغراوغلیبهاومی

 از:اندعبارتآثاراو

ایراد،ٔرسالهجدید،مکتوباتکمالالدوله،یالفباتمثیالت،
نمایشنامه بر تبریزی،انتقاد آقا میرزا های

رساله بر یانتقاد لدوله،مستشارأکلمهیک
وچندتفهیمحریّت،انتقادبرمثنویمولوی

 دیگر.ٔمقاله

آخوندزاده،باعثاشتهاراوشد.ٔشنامهینما

می لقب قفقاز گوگولِ اروپا در را دادند.او

درمسکووپطرزبورگروی برخیآثارشرا

ولی داشت باور خط اصالح به طالبوف آوردند. صحنه

 میکیآخوندزاده جلوتر خطفارسیمرحله تغییر از و رود

زند.خرافاتدینازمنظرآخوندزاده،مذموموقابلحرفمی

دقیقاً را ادبی نقد ولی آشناست انتقادی تفکر با است. نقد

 شناسد.نمی

 

 میرزاآقاخانکرمانی 

اونیترقیعم آقاخانکرمانیاست. میرزا ایندوره متفکّر

ٔفرقهمانمتولدشدهاست.پدرشبهدربردسیرکر3۰۱1در

 به گرایشداشت. حق ٔگفتهاهل فرقه"آدمیت: این عقاید

 و اشراق و مشاء حکمت و عرفان از بود ٔفلسفهتلفیقی

 "مالصدرا

 از:اندعبارتآثاراو

ریحان،)کهبهتقلیدازگلستاننوشتهشدهاست(،رضوان
 ٔنامهآیینسخنوری، ازٔنهییآباستان، ایران تاریخ سکندری،

اسالمتاسلجوقیان،سهمکتوبوصدخطابه،تاریخشانژمان
تکوینوتشریع،هفتادایران،تاریخقاجاریه،درتکالیفملّت،

ودوملت،حکمتنظری،هشتبهشت،عقایدشیخیهوبابیه،

باعثٔشنامهینما آخوندزاده،
اروپا در را او شد. او اشتهار

می لقب قفقاز دادند.گوگولِ
و مسکو در را آثارش برخی
 پطرزبورگرویصحنهآوردند.



 

 9395 ماه فروردین |چوکماهناهم ادبیات داستانی |شصت وهشتم شماره 11

 ماشااهلل، ٔرسالهانشااهللو تلماکاثرٔترجمهعمرانخوزستان،
 فنلون.

(آشنابودییتحصلگرا)سمیویتیپوزٔفلسفهمیرزاآقاخانبا

 بر نیزیاسالمٔفلسفهو انتقاد آن به اما داشت وقوف نیز

 کرد.می

آنازلیوبهاییتحقیقاتوسیعیٔشاخهدرباببابیهودو

سر بر را جانشان روحی احمد شیخ و او بعدها داشت.

دانشوسیعیداشت. خان، آقا میرزا ایثارکردند. اعتقادشان،

هایاوایسخنانشیرینوشنیدنیدارد.دیدگاهدرهرزمینه

 غالباًانتقادیاست.

 

 میرزاحبیباصفهانی 

یحییآریانپورمی راصفهانوتهرانبهتحصیلد"گوید:

بغدادنیزبهقدرچهارسالبهتحصیل در علوممشغولبود.

تخلصدستانادبیاتوفقهواصولپرداخت...دراوایلحال

اعتناییبهمی و اشعارشبیتخلصبود اکثر اواخر در کرد.

 "تخلصنداشت.

زبان حبیببا آشنامیرزا فرانسوینیز عربیو هایترکی،

بو اولینباراوبودکهبرایگرامرفارسی، را"دستور"ٔواژهد.

 برگزید.



 علیاکبردهخدا 

می خود دهخدا، "گوید: تهران در من سنگلجٔمحلهمولد

آبادیوهادینجمبود.درنهسالگیپدرمدرگذشت...نزدشیخ

 "شیخغالمحسینبروجردیتحصیلنمودم.

شناسند.ولیبایدمیحکمامثالوولغتنامهدهخدارابا

چرندوپرندنظیرینیزبود.گفتاوشاعرتواناونثرنویسبی

اومعروفاست.دکترمحمددبیرسیاقیمجموعهمقاالتاورا

می تحقیق اهل که است آورده فراهم جلد دو بهدر توانند

 رجوعکنند.هاآن



 عبداهللمستوفی

 اجتماعیعصر تاریخ تفصیلعبداهللمستوفی، به را قاجار

کتابیارزشمندوکمنظیرشرحزندگانیمننویسد.کتابمی

اولینفارغالتحصیالن از او گویا سیاسیاست.ٔمدرسهاست.

هایباجهانغربکموبیشآشناست.درادوارمختلفپست

رضاشاهنیزمشاغلمختلفیرأدورهمختلفیداشتهاست.در

ط از است. داشته عهده اصالحاترضاخانیاست.به رفداران

توسطنشرهرمس،31۹۹درسالشرحزندگانیمنکتاب ،

 ■ باویرایشجدیدمنتشرشدهاست.

منابع:

مجتبیبشردوستگفتارهایدکتردرس

پرس،یایکومیشل-هایداستانکوتاهفارسیسرچشمه

باالییستفیکر
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 «فروش مرد داستان»رمان  ٔدرباره  

«مصطفیبیان»؛«یوستینگاردر»نویسنده

فروش» داستان می،«مرد نقل را مردی ازداستان که کند

ککود نوشتنداشته خاصیدر خودشاستینبوغ ولیهرگز

نمی خلق سوژهاثری همواره و خارقکند و بدیع ایالعادههای

هاآنهکیابدمی اختیار مقابلمبلغیپولدر در سندگانینورا

.دهدصاحبنامقرارمی

می» باالخره کهحاال کاریرا خواهمشد؛ کاره کهچه دانم

باخواهمیمادامهخواهمداداماازحاالبهبعدکردمیمهمیشه

بهکسبایرابگذرانم،هرچندهیچعالقهامیزندگاینکارامور

،اینیکیازبهترینشرایطبرایثروتمندشدنمشهرتندارم،اما

کتاب(.۹)صفحه«است.

است.آدمچندانخوشبرخوردینیستو331۰پیتر،متولد

همهچیزخواهدیممشکلبشوداورامردیشرافتمندیدانست،

،تاجاییکهبتواندسعیسدینویمراتوضیحبدهد،بههمیدلیل

امامعنیاینکار:»دیگویمصادقانهبنویسد،اماخودشکندیم

«.نیستکهآدمقابلاطمینانیهستم

درچهارسالگی خوبیداشت. دورانبچگیِ

بهتنهایییادگرفت،آن خواندنونوشتنرا

 کردن بَر از طریق از قدیمییهاقصههم

تمامکتابخانه. در کودک، مهد دوران در

وکردیمحینبازیتماشاراهابچه،هاساعت

 تماشای و لمیدن هاآناز امابردیملذت

 دیدن نبود، هابچهغمگین جدی را چیز همه گرفتندیمکه

برایشجالببود.

فقطروزهاییکشنبه وبعدبههمراهاوبهدیدیمپدرشرا

هنوزنوشتنبلدنبودهاوقت.آنرفتیمسیرکٔبرنامهتماشای

.البتهآنرانقاشیدیچیمامادرذهنشسیرکرادرکنارهم

 تمامکردیمهم با را سیرک داستان نبود. هم خوبی نقاش .

امادروسطداستان،مادرکردیمجزئیاتبرایمادرشتعریف ؛

کهازشنیدنبقیهماجرامنصرفشدهاست.کندیمفکر

 بیشتر کودکی مادرشاهوقتدر چون بود، تنها خانه در

عصرتویدفترشدرشهرداریکار بعدازکردیمهمیشهتا و

دوستانش دیدن گاهیبه هم دوسترفتیمآن هرگز او اما .

گرفتینم زیرا باخواستینم، وقت گذراندن نظرش به و ،

 زمانی دادن دست از باعث شدیمدوستان درتوانستیمکه

کند. فکر  تنهایی خلق برای شیهاداستانپیتر «تخیل»از

بهخیالبافیکردنخیلیراحتبود،:»دیگویم.کردیماستفاده

راحتیِرقصیدنرویسطحنازکیخ،منرویسطحنازکیخ



پیروئت کهزیرآنآببسیارعمیقیاستحرکاتچرخشیِ

وهمیشهزیراینسطحچیزیدادمیم)حرکتیدرباله(راانجام

کتاب(.3۹)صفحه«وتاریکدرانتظاراست.سرد

خیالیاستٔخاطره،فقطشیهاداستانالبتهنودونهدرصداز

اینحال با مبهمتواندیماما بهطور باشد. واقعیتهمداشته

شایدکسیکردیمداشت.پیشخودشفکرایتصوراتِرویاگونه

ازاینتوانستیم؟زیراشودیمدرشهررویاهادلشبرایاوتنگ

 آدم بود: معتقد او کند. دیدن وتواندیمشهر حال احساسو

یک در ایرؤهواییرا آن زمانِ حتیاگر بیاورد یاد هامدتبه

پیشازحافظهپاکشدهباشد.

بیدارهستیم،اماوقتیمیکنیمفکرمینیبیموقتیماخواب»

کتاب(.11)صفحه«دانیمکهبیدارهستیم.،میمیادهینخواب

قصه داستاناو صورت به را انشاهایش بود. خوبی گوی

مدرسهبهبچهنوشتیم در داستانشرا اولینبار، ایفروخت..

 کاریکه از هیچوجه به آنکردیمالبته از تازه ناراضینبود

خوبیهستٔدهندهکهیاریبردیملذتهم

 مسئولیت و پاسخگو کار، این با ٔهمهو

کالسبهعهدهاوست.یهابچه

کتاب خیلی سالگی دوازده یا یازده در

رویهمرفتهچهلشانخانهخواندهبود.توی

دا جلد سه وئرهو هویگ آیشه از المعارف

دالیل توانش، و حوصله و حال به بسته و داشتند سالموترن

راداشت.هاآنمختلفیبرایبرداشتنیکیاز

کهسهیاچهارکالسازاوزدیمحرفهابچهاوخیلیبهتراز

هاآنباالتربودند.قصدنداشتبهدیگرانثابتکندکهبیشتراز

.هامعلماهیهمبیشترازوحتیگداندیم

واینبرایششدیم،بیشترتنهارفتیماشباالترهرچهسن

وکردیمعالیولذتبخشبودزیراخودشرادرافکارشغرق

 روی کار معطوف بیشتر هرچه را وهاکتابتمرکزش فیلم ،

تئاترکردهبود.یهاشینما

مثالًهرگزسعینکردمخودمرابهترازآنچههستمبنمایانم،»

به حد بیشاز جلویآینه یا و جلویدیگرانخودنماییکنم

)صفحه«امآمدهخودمبرسم.منبرایدیدارکوتاهیبهایندنیا

کتاب(.1۹

اواعتقادداشتکههرگزموفقنخواهدشدیکرمانبنویسد

فکرها کار این برای هجومزیرا سرش به زیادی بسیاری ی

آوردیم دارندکهمدتیهاسندهینو. رماناغلباینتواناییرا

 روییکموضوعوهمانیکهاسالزیادیودربیشترموارد،

قصه بود.او خوبی گوی
بهصورتداستان انشاهایشرا

داستانشنوشتیم بار، اولین .
 ایفروخت.رادرمدرسهبهبچه
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یک بسیار او برای کار این اما کنند. مشخصتمرکز موضوع

 منحرف مسیر از اغلب و بود نامتوازن و دلیلشدیمبعدی .

دیگریهمدا بیهوده کار آناینکهنوشتنرا .دانستیمشتو

کهنوشتن،غیرطبیعیجلوهکند.ازایندیترسیمهمیشهازاین

سادهیهارمانوشودیمگذشته،درهمهجایدنیارماننوشته

روزینوشتنرمانخیلیعادی»همنوشتهخواهدشد.ایلوحانه

گذشتههاآنخواهدشددرستمثلخواندن در 11)صفحه«.

کتاب(.

 انتخاب مورد »سدینویمشیهادهیادر آن: با من شاید

شکارچیقابلمقایسهباشمکهبهنظراوشکارحیواناتکمیاب

 اما است، عالی وخواهدینمبسیار تکه تکه خودششاهد که

شکارش افتادن ریخت از و شدن پخته

تواندیمحتیایباشد.یکچنینشکارچی

گیاهخوارهمباشدوالبتهکهبینشکارچیِ

تناقضی هیچ گیاهخواری و بودن ماهری

وجودنداردالبتهایناحتمالهموجوددارد

صیادانزیادیهم کهاورژیمداشتهباشد.

خوششانهستندکهبههیچرویازماهی

دیآینم اینحال با قالبدرتوانندیماما

 و بیاندازند وهاساعتآب بیاستند منتظر

آنفوراًزمانیهمکهماهیبزرگیگرفتند

کتاب(.11)صفحه«یاهرکسیهدیهکننددوستانشانرابه

 راه بانشاطرفتیموقتی و جسورتر خیلی فکر ،کردیمتر

به ترتیبهمیشه هاسوژهاین فکرشیهاموضوعو به جدیدی

هاآنوداشتیمدفتربزرگیبرآمدیمووقتیبهخانهدیرسیم

برای فیلمنامهیهاداستانرا تئاترو قطعهنمایشیِ رمان، بلند،

نوشتیم بهترین هاآنو تایپ ماشین کردیمرا بعد ٔهمهو

 تویکالسور را ازهاآنودیگرهرگزهمگذاشتیمکاغذها را

یهادهیا.هرگزبهکارکردنروییکیازآوردینمکالسوربیرون

زیراکارکردنحرفهییبرایشمثلیکسرگرمیِکردینمفکر

 نارساییبود. ناهنجاریو سکهوتمبرجمعهایلیخمنسوخیا

را.شیهادهیااوهمکردندیم

؟آمدیمامااینتخیالتشازکجا

مثلتواندیمایرؤاینراهمازتخیالتمآموختهبودمکهیک»

یککتاببازباشد...اطمینانداشتمکهشکلگیریِتخیالتمنه

بازتابتجربیاتیمربوط به دنیایخارجبهشدینمتنها در که

«دادیمدستآوردهبودم،بلکهبرعکسچیزهایجدیدیراارائه

کتاب(.۹3)صفحه

شده«ماریا»باتماموجودعاشقاشیزندگبرایاولینباردر

انمیجوانبهسنوسالخودش.اوبهزبانسوئدیحرفبود.خ

خیالزدیم و تداعی استعداد به. را تخیالت و داشت پردازی

ماهرانه صورت ای اوکردیمتحلیل با فراوانی مشابه تخیالت ،

برایشداستان عالی. فکرهای و دید افق طور همین داشتو

وماریاهممتوجهشدهبودکهاولبریزازداستانکردیمتعریف

 به ناگهان ماریا، هست. حکایت بود،روابطشانو داده خاتمه

 زیرا: نشد و»غافلگیر افکار بیشتر که کسی با بود مایل

درواقعیت،صمیمیوخودمانیکندیمزندگیشیهایفانتز تا

کتاب(.۱۹)صفحه«بشودیانه

.اوبرایپدرشدنآمادگیخواستیمماریاازاویکبهبچه

نداشت،اماپرسشیاینجاستکهآیاروزیخواهدرسیدکهاین

نگاهاشبچهآمادگیراپیداکند.تنهاتصوراینکهتویچشمان

کندبهنظرشچندشآوربود.دردورانکودکیازاینکهکسی

نوازشکندیا راببوسداشگونهموهایشرا

مویکسیتوانستیمبیزاربودحاالچگونه

راببوسد!؟اشگونهرانوازشکندو

چنین داستان اصلی شخصیت چرا

چرا داشت!؟ کودکان به نسبت احساسی

هنگامرفتنماریابهاستکهلمتاایستگاهراه

نکرد!؟چرامردیبودکهازاشیهمراهآهن

واینبچه)دختربچهکهخواستیماوبچه

ومادرش شباهتبینماریا اؤبچهداشت(،

نبود!؟

راهاآدمکهفرهنگ،ماآمدیمبهنظرممسخرهوغیرعادی»

بنویسند،اماخواهندیمیاسندینویمیابهجاییرساندهکهعده

کتاب(.31۹)صفحه«حرفیبرایگفتنندارند

 رویتوانستینماو وقتی کند. تمرکز داستان یک روی

 توجهفوراًکردیمداستانیتمرکز هشتداستاندیگر یا چهار

تاکردیم.بنابراینبایدهمیشهفکرکردیماشرابهخودجلب

تازهیهانقشه تویمغزشداستان پیوسته بکشد. تازه و اینو

نظرششکفتیم به داشت. شدن منفجر احساس همیشه و

آن ندادن انجام و آسان حسفکریکاریبسیار و فکر تولید

 دشوار بسیار که کسانی برای اما بنویسندخواهندیماست،

 به ٔگونهموضوع خیلیاز هاماههاآندیگریاست. راهاسالو

ت» از هم را آموختهاین خیالتم
 یک که مثلتواندیمایرؤبودم

اطمینان باشد... باز کتاب یک
داشتمکهشکلگیریِتخیالتمنه
مربوط تجربیاتی بازتاب به تنها

بهشدینم خارج دنیای در که
برعکس بلکه بودم، آورده دست

 «دادیمچیزهایجدیدیراارائه
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 تاکنندیمسپری باشند مغزیداشته پُر و تازه فکر آنکه بی

اوهیچوقتٔدربارهبتوانند بههمیندلیل، آنچیزیبنویسند.

بههیچوجهخیالنداردنویسنده و کتابیمنتشرنخواهدکرد.

شود.

 که میاشیداستانیهادهیازمانی برایشرا دیگر فروخت،

درحقیقتهیچمشکلیهمنبودوهرگزهمبه وجودنداشت،

 فکر کردینماینمساله شود، روزیافکارشتمام اینتنهاکه

تصوریبودکهباآنبسیاربیگانهبود.

وبرایکردیمفروختفتوکپیتهیهازتمامچیزهاییکهمی»

یعنیداشتیمخودشنگه تویکالسوریهاآن، گذاشتیمرا

 بود رویشنوشته فروختهشد»که » باالیکاغذو آنٔگوشهو

کتاب(.33۹)صفحه«نوشتیمقیمتونامخریداررا

 اینکه احساسخشنودیییهاسندهینواز بود، کرده بارور را

بینکردمی خودشرا یکسیستمهاآنو پادشاهیدر مانند

 حس استبدادی گروهشیهایمشتر.کردیمحکومتی سه در

تقسیمشدهبودند:

نویسنده بودندکهششیاهفتسالیازانتشارایگروهاول:

وهنوزاثرجدیدیمنتشرنکردهوازگذشتیمرمانشانآخرین

اینجهتدچارسرخوردگیشدهبودند.

وبهنوشتندیمگروهدوم:نویسندگانیبودندکهخیلیخوب

حاالخشکیهاسبکتمام نویسندگیتسلطکاملداشتنداما

نوشتن و کردن روایت برای چیزی دیگر یعنی بودند شده

نداشتند.

که بودند کسانی سوم: خودگروه از اثری هیچ حال به تا

منتشرنکردهبودندامادوستداشتندنویسندهشوند.

« چاپلوسیِ یهاسندهینوهرگز زمانیکهکردمینمبزرگرا ،

بزرگچیزیبراینوشتننداشتبایدکاردیگریٔسندهینویک

یکمثالًکردیم بزرگتالشیبرایپیدأسندهینوهیزمشکنی.

 موضوع کردینمکردن زمانی فقط نوشتیمو ستیبایمکه

پیوستهستیبایمبزرگینبودمزیرأسندهینوبنویسد.خودمهم

 تخلیه را بهکردمیمتخیالتم مجبور را خودم هم هرگز اما .

«شکنیهمنکردمضمناینکههرگزهیزمدمیدینمنوشتنرمان

کتاب(.3۹3)صفحه

 کتاب اصلی فروش»شخصیت داستان مرد دوران« در

افسانهایخنده کودکی، آنبهمادرٔدربارهداریساختهبوداما

 زیرا پسمدادراخواستیمچیزینگفتهبود، غافلگیرشکند.

 دست ردیگیمبه اتاق سفید دیواریِ کاغذ روی .سدینویمو

.مطمئنبودکهمادرازداستان،خوششبالدیمخیلیبهکارش

برخالف اما اینکهبداندخواهدآمد. قبلاز مادر اصالًتصورش،

.اینکندیمچهچیزیرویدیوارنوشتهشدهاست،اوراتنبیه

 باعث تلخ جلدشودیمخاطره نامشروی نخواهد، هرگز که

کتابینوشتهشود!

،«یوستینگاردر»،یازدهمیناثر«فروشمردداستان»رمان

سینوداستان)محسنفرجیاست.نویسندهوفیلسوفنوروژی

اینکتابرماننیست،بلکهدرژانری»:سدینویم(ومنتقدادبی

می قرار نام به این.«رمانسجدید»گیرد ویژگیرمانسجدید

و قالبدنیایوهمو در ازسپریمیاتیهماستکه و شود

گراییمعمولرمانبهدوراست.ازطرفیآثاریکهدراینواقع

 میفیتألسبک بهشخصیتشوند، که دارند آمیز اغراق هایی

 پیشرفتییایرؤشکلی جلو سمت به کمی گاهی حتی و

شخصیتمی نگارش، نوع این در همچنین صورتکنند. به ها

هادرهاکهتمامآنشوند.اینخصوصیتطرحیکلیترسیممی

داستان» فروشمرد می« دیده با یهایژگیوشود، واقعرمان

.«ردگرایانه،تفاوتدا

فروش» داستان با«مرد کلی یکداستان از شده تشکیل ،

فلسفیفراوان.اثرییهاپرسشگوناگون،حولمحورییهاتیروا

گویی)ماجراهایخوب،اماجذابنیست.داستان،سرشاراززیاده

 از بسیاری و فراوان یهابخشفرعی( را بدونتوانیمکتاب

طرحجلدوصدمهزدنبهمحتویاتاصلیداستان،نادیدهگرفت.

متعددیهاچاپعواملنیترمهم،یکیازتوانیمعنوانکتابرا

■ اینرمانبرشمرد.
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 «نوزدهم گفتار» یپارسسیر تحول نثر   

«نداامین»
 

مشهورترین  در مختلف نثر یها سبکمختصات  ادامه

 پس از حمله مغول یها کتاب


و فرهنگی اوضاع از مواردی به پیشین درگفتارهای

مؤثربرحوزهادبیاتوزبانکهاجتماعیپسازحملهمغول،

فارسیبود،اشارهکردیمونیزبهچگونگیتحولنثرفارسیدر

اینشرایطومختصریازمختصاتسبکیآنونیزسبکهای

پرداختیم.مختلفنثرفارسیدرمشهورترینکتبایندوره
گفتیمازمیانآثارایندورهکهآمیختهایازنثرسادهو

نثرفنیومزینهستند،تعدادیازکتباگرچهدربعضیاز

نثرییهاجملهوگاههاقسمت متعددیاچندینپاراگرافبا

وازاینرودردسته-انددرآمدهبسیارروانوسادهبهنگارش

 قرار بین بین بهول-رندیگیمنثرهای کتاب بخشعمده ی

استوبههمین-ونهحتیفنی-سبکنثرمصنوعومتکلف

ادبیات، حوزه نظران صاحب از برخی گاه یهابخشسبب

در را ادبی اثر مجموع در و گرفته نادیده را آثار این ساده

 0.ندینمایمدستهسبکمصنوعومتکلفتقسیمبندی

گونهآثارخودینسادهایهابخشاماحقیقتایناستکه

ایهستندکهدارایارزشادبیوواجداعتبارسبکشناسانه

هاآنرادرکلیتکتاببهحسابنیاوردهوازهاآنتوانینم

عبارت به بهواضحگذشت. اینکه درتر نویسنده مثال طور

سادهوروانیهابخش متننثررا وچونبهکندیمروایی،

مطلبرابهصنایعلفظیومعنویرسدیمتوصیفییهابخش

کتابیهابخش،درمقایسهبانویسندهایکهتمامزدیآمیم

شناسیاست.،دارایاعتبارسبکردیگیمراباسبکفنیپی

سادهدارایمختصاتیهاقسمتجداازاینکهدربعضیکتب

کتابرا دو آثار اینگونه از سبکیقابلتوجهیهمهست.

 دربخشفنیومصنوعخودوهمدر مردکههمبرشتوانیم

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

شیوه جوینی  "ی گوناگون جهانگشای جوینیها یژگیوالدین عطاملک و 

. برای اطالع بیشتر ر.ک.: خواند یمرا شیوه نثر متکلف و مصنوع و فنی 

ی گوناگون ها یژگیوعالء الدین عطا ملک و "حسین میر جعفری، 

مجموعه مقاالت اولین سمینار تاریخی هجوم ، در "جهانگشای جوینی

مرکز انتشارات دانشگاه شهید « )تهران مغول به ایران و پیامدهای آن

 .1231. ص 2ج (، 1731بهشتی، 

 

هستند:یهابخش سبکی اهمیت حائز مرسل و ساده

ونفثه نسوی زیدری جوینی المصدور جهانگشای که تاریخ

وپیشین درگفتار ویژگی نفثه به ادبی المصدورمختصات

 یمواینکادامهکتبایندوره....زیدرینسویپرداخت



جهانگشا:مختصاتسبکیتاریخ-0

نگارش - اغلبشگردهای جوینیدر از تقریباً تاریخخود

بسامدباال معنویبا لفظیو ادبیاعمازصنایعبدیعی،

ازاینمیان،صنایعیمانندجناسامااستفادهکردهاست.

او اثر صنعتتوصیفدر سجعو جناسخطو ویژه به

از یکی سجع کتاب این در دارد. چشمگیری کاربرد

موسیقیو بارزترینعواملیاستکهنقشبهسزاییدر

خوبیازبهتوانستهیمآوایکالمداردوجوینیتاآنجاکه

جس بهره کالم موسیقیایی عامل دراین سجع است. ته

 کار به قرائنمتوالی گاهیدر نثر اگرچهرودیماین و

صفحه باکمتر باشد، صنعت این از خالی که است ای

 در این، فراغهاباچهیدوجود با کهنویسنده هرجا نیز و

اطراف طبیعتو پیارتباطحوادثبا آسایشدر بالو

یشتربهکارگیریسجعوموسیقیکالمبخوداست،این

نیزصادقاست،نویسندههرجاکه.برعکساینگرددیم

،بهکارگیریسجعشودیممتوجهپیگیریوقایعتاریخی

اوکمرنگ نثر نکتهدر ازسجعدو استفاده در تراست.

اینکهسجعمتوازی،کهنخستاست:تأملدیگرنیزقابل

نوعدربینسایرانواعسجعاست،درایننیترییایقیموس

گیرد.می کتاببیشترمورداستفادهقرار

نکتهدومایناستکهاسجاعبهکارگرفتهشدهتکراری

نیستوهمینامرنشاندهندهآناستکهنویسندهتاچه

 با گونههاواژهحد اینبه تداعیآشناستو دایره"ایدیگر

مب"واژگانی بهآناشارهتاریخبیهقیحثاستکهدر نیز

شد،بااینتفاوتکهدایرهگستردهواژگانبیهقی،مجموعهنو

آن،ساخته با بیهقی که است فارسی ترکیبی واژگان از ای

لطافتوروانیکالمخودرابهحداعالرساندهبود.درتاریخ

ایازالفاظغریبوگاهخشنیجهانگشادایرهواژگان،گستره

تکهنویسندهبهکمکآن،نمایشیازمهارتخوددرلفظاس

اجرا به را سازی سجع بهگذاردیمپردازیو این وجود با .

ازآوردناسجاعخوددارینامهمرزبانوکلیلهودمنهاندازه
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 درجه به نیز و نیاوردهمقاماتحمیدینکرده مکرر سجع

است.

-  سجع از جهانگشانیترجیرابعد نثر در بدیعی صنایع

متداول و معمول نثر این در آن انواع جناساستکه

.رسدیماستوگاهیاستعمالآنبهنهایتتکلف

-  تحلیل و تضمین ازیهامصراعدر کمی دست معروف

او پای به انتخابش حسن چه اگر ندارد ابوالمعالی

.رسدینم

یتااینعهدلغاتتازیبهپارسیهاجمعهنوزاستعمال -

براضافه.شودیمهمیافتتاریخجهانگشاهستودر

نیز قدیمی لغات هنوز کتاب این در آن

.شودیمگاهیدیده

صدی - از تازی لغات کتاب، مجموع در

کمتر هفتاد و شصت صدی تا پنجاه

باالی بسامد دلیل به نثر گاهی نیست.

رفتهدر ترکیباتعربیبهکار واژگانو

مکسرفراوانویهاجمع.شودیمآنخشنومتکلفانه

جمله از غریب، و نامانوس مشتقات با عربی لغات

تکلفچشمگیریدرکهباایجادتصنعواستیموارد

نثرباعثتشخصسبکیکتابشدهاست.

سبب - اینیهاواژهبه رفته، کار مغولیبه ترکیو

کتابمقدمهوپیشاهنگیبرایمتونتاریخیبعداز

.رودیمخوددراینزمینهبهشمار

-  را کتاب کهتوانیماین دانست کتابی نخستین

عربی دوشادوشلغاتفارسیو بهلغاتمغولیرا

 (.31۹۱:3۹1کاربردهاست.)شمیسا،

بررونقسخنش - تشبیهاتملموسوگاهیبکراو،

پیش آنجا تا گاهی تشبیهات این است، افزوده

رودیم دیده سطری چندشودینمکه یکیا که

تشبیهدرآنبهکارگرفتهنشدهاست.تعمدصنعت

سازیدرتصویرگریاوبهخوبیهویداست.

افعالبهقرینهفعلیحذفکتاب،یهایبنددرجمله -

کهدرآخرجملهمعطوفعلیهآمدهاستوحذف

نقلیگاهبهافراطدیدهیهایماضضمایروروابطاز

شودیم حتی مواردی در نیزهافعل. قرینه بدون

 .اندشدهحذف

محلفعلیهاغهیصاستعمال - افعالدر مختلفاز

سازیاستکهدرجملهییهایتازگماضیازجمله

آنوجودداردودرواقعنوعیازصنعتالتفاترابه

 ضعفبردیمکار یا رکاکت موجب هم غالباً که

 تألیفشدهاست.

ایجاز - بر جمله، و لفظ از مترادفات ایراد و اطناب

ازاینرویبلندودرعینحالهاجملهغلبهداردو

اهودلچسبکوتیهاجملهبههمفشردهاستواز

 در بلعمیکه تاریخ سیستانو تاریختاریخ و

 وجودداشت،خالیوبیبهرهاست.بیهقی

سبک - با جهانگشا درخصایصنثر که دیگری فرق

یهایماض؛اینکهخوردیمنوشتاریبیهقیبهچشم

وصفی صیغه به مفعول-نقلی اسم بیشاز-یعنی

علتآنهمکندیممتقدماناستعمال و

 در که است بهیهاجملهاین متعاطفه

از را ضمایر نخستین، فعل قرینه

است،یهایماض بعدیحذفکرده نقلی

نتیجهاینکارکثرتافعالوصفیکه در

غیرازهافعلنیا.دیآیمدرعبارتحاصل

ویهاغهیص نثر متقدماندر همه وصفیاستکه

اندآوردهشعر تاریخبیهقیودر .شدیمنیزدیده

ساختن گونه باحذفضمایریهاغهیصاین وصفی

ابداعاتقرنازافعالماضینقلیبهقرینهفعلاول،

شده زیادتر عصر دراین که است بعد به ششم

۰است.وموجباطنابجمالتگردیده
 

                                                           
اطالعات مربوط به مختصات نثر جهانگشا در این بخش،  - 2

 برگرفته از منابع زیر است:

. ص 7ج (، 1731)تهران: زوار،  سبک شناسیمحمد تقی بهار،  -

16-13. 

 فیتأل ، تاریخ جهانگشای جوینیعباسی و همکاران، مصحح -

-83. مقدمه. ص 1ج (، 1736عطا ملک محمد بن جوینی )تهران: زوار، 

16. 

برخی از خصایص سبکی تاریخ "احمد امیری خراسانی، -

مجموعه مقاالت اولین سمینار تاریخی هجوم مغول به  در ،"جهانگشا

)تهران: مرکز انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،  ایران و پیامدهای آن

 .121-113ص . 1ج (، 1731

سبک و اختصاصات نثر ایلخانی در تاریخ "اشرف شیبانی اقدم،  -

تهران مرکز  واحد )پایان نامة دکتری، "جوینی و نفثه المصدور جهانگشای

 .21ص (، 1736دانشگاه آزاد اسالمی: 

)پایان نامه "صنایع ادبی در تاریخ جهانگشا"نجف محمودی، -

 (.1738رودهن دانشگاه آزاد اسالمی: واحد کارشناسی ارشد،

 نخستینتوانیماینکتابرا
کتابیدانستکهلغاتمغولی
و فارسی لغات دوشادوش را

 عربیبهکاربردهاست.
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دکتر آنکه وجود  با است معتقد جهانگشا»شمیسا تاریخ

 فنیاستکه نثر آنمقدماتفسادتوانیماولیننمونه در

امااگربا31۹۱:3۹۹«)دستورزبانفارسیراسراغگرفت ،)

درتاریخوصافکمیاغماضودرمقایسهباآثاریهمچون

ابتذالنثردرتکلف انحطاطو یهادورهگراییافراطیخودو

ازآخرین تاریخجوینیرا نثرفنیمتبحرانهویهافروغبعد،

 تلقی سبکابوالمعالی ادامه راامینمائدر آن اهمیتادبی ،

کهبدانیم:میکنیمزمانیبهتردرک

اززمانتألیفآنبهبعدنویسندگانزیادیوبهخصوص»

ازجملهوصافاندکردهمورخانسعیدرتقلیدازاینکتاب ،

تکمیلةالحضر در را خود وصاف تاریخ کتاب که شیرازی

بیتاریخجهانگشایوبهتقلیدازآننوشتهاست]...[ابنبی

العالئیه امور فی العالئیه االوامر کتاب اخبارنیز در را خود

زمانتألیفآن کهدر رومهمبهعطاملکجوینی، سالجقه

وهمبهتأسیازتاریخکندیمحاکمبغدادبودهاست،تقدیم

.نویسندگاندیگرینیزآوردیمجهانگشای،بهرشتهتحریردر

االخباردرتاریخسالجقهةمانندمحمدآقسرایی،مؤلفمسامر

 تاریخنامههراتووسیفیهروینویسنده

... شرفالدینقزوینیمؤلفتاریخمعجمو

تاریخ تأثیر تحت را خویش ماندگار آثار

 تألیف اندکردهجهانگشای و« )عباسی

(.۹1.مقدمه:31۹1همکاران،

اینتقلید استاد :دیگویمفروزانفردرباره

چونعطاملکخودازحیثنویسندگیشهرتداشتهونیز»

الکوواباقااهمیتیداشتهاستودرواقعجانشیندردرباره

خلفایعباسیبودهکتاباوازحیثسبکدردرجةباالقرار

عده و کتابگرفته تتمیم در یا تقلید به مورخین از ای

 کتبی )اندکردهفیتألجهانگشا، »31۹1 در۹31: این و )

ایدئولوژیکدولتی حقیقتباردیگرتاکیدبراهمیتدستگاه

نویسندهایدبیرکهبهسببریتأثدر برادبیاتایراناست؛

سوی اینوشتارشاز سبکوشیوه دربار، در موقعیتخود

.ردیگیمسایرنویسندگانموردتوجهوتقلیدقرار



:سبکهنرمندانهوموزونتوأمباشعر-9

[ در که شیوه عبداهللیهادورهاین خواجه آثار در قبل[

در و میبدی ابوالفضل و ابوالخیر ابوسعید شیخ و انصاری

مقاماتحمیدیوسمکعیارسابقهدارددراینعصرباخلق

نیتریعالوبهاینترتیبرسدیمگلستانسعدیبهاوجخود

نمونهنثرشاعرانهوهنریدرتمامادوارگذشتهزبانفارسی

 (.۱1-31۹۱:۱۹فرشیدورد،)دیآیمبهوجود



نقشواهمیتگلستانسعدیدرجریانتطور-9-0

نثرفارسی

سعدیدرسیرتحولنثرفارسیچیزیگلستانموقعیت

از سعدی"ایبراییکسبکنویسندگینمونه"فراتر است.

،تنهانویسندهایازکلیلهودمنههمچونابوالمعالیصاحب

هردوقلهبلکهمیاننویسندگاندرمسیرتاریخینثرنیست،

و اجتماعی اوضاع تأثیرات موازات به که هستند نشینانی

 زمان برٔسررشتهفرهنگی و دارند دست در را نثر سبک

.بهعبارتینقشاینکنندیمقدرتمندانهحکومتتغییراتآن

کتب و نثرنویسان وسیع گستره بستر از نویسنده دو

از جزئی عنوان به نه و برداشته بلندی خیز منثورشان،

مجموعه،کهبهعنوانقدرتیمسلطوحاکمبرآنخودنمایی

تأثیرندینمایم تحت که اندازه همان فارسی نثر تحوالت .

است،وقایعسیاس داشته قرار فرهنگیروزگار اجتماعیو ی،

کتاب قدرتبرجستگیایندو تحتسیطره

و ابوالمعالی است. بوده هم سبک صاحب

بر را خود نویسندگی شیوه تنها نه سعدی

سیاسی مصلحت اقتضای-اساس و مذهبی

سلیقهرایجروزگاربرنمیگزینندومحکومو

خود زمان پسند مورد سبک مغلوب

،بلکهخودسبکینوآفریدهوقدرتمندانهنثردیگرانشوندینم

آنمتحول تحتتأثیر کنندیمرا درباره خاصییهایژگیو.

موجب که چیزی و دارد وجود گلستان نثر در شودیمکه

 در و شده متمایز خود عصر در موردیهادورهسعدی بعد

بهمواردزیراشارهنمود:توانیمتوجهقرارگیرد،

رویداددربرجستگیسعدیدرطولتاریخنثرنیترمهم.3

فارسیایناستکهدنبالهنهضتنویسندگانهمدورةخودرا

دراواخرقرنششموتمامقرنهفتمدرنثرنویسیبهسبک

باابداعکندیم،بلکهسعیردیگینممصنوعومتکلف،بهکار

نسبکاست،خاصخودکهتاحدیبرگرفتهازاییهاوهیش

حدتوافراطآننهضترادرهمشکندوروشمیانهایبه

قرار عام حیاتشمقبولخاصو دوره از هم که آورد وجود

یعنیازیکسو،اهمیتسعدینهتنهادرایناست .ردیگیم

باردیگراعجازقدیم»کهازحدودنثرمعاصربیرونرفته،بلکه

توافعالوادواتکهنهراکهازایازلغارانشاندادهوپاره

31۹۹بهار«)میانرفتهبودازنوبهکارانداختهاست :1ج.

 درگلستانموقعیت سعدی
سیرتحولنثرفارسیچیزی

 از یکنمونه"فراتر برای ای
 است."سبکنویسندگی
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نثر»سوییدیگر،از(.31۹ بزرگسعدیایناستکه هنر

زنندهوکلماتیهاشیآرافارسیراازچنگتکلفوتصنعو

وترکیباتدورازذهنوفضلفروشینجاتدادهواعتدالی

مطبوعوموزونبهآنبخشیدهاست.دراختیاراینشیوه،در

خود و دوریجسته عرفزمان و سلیقه از حقیقتسعدی

نویسندگیبایدشهامت در اینرو از است. راهینوبرگزیده

سب استقالل و ابتکار قوه وی، نظرادبی در را کش

 (.31۹3:1۹یوسفی،«)گرفت

استییهااختراع.ویژگیمهمدیگرنثرسعدیابتکارهاو۰

کهسعدیازخودبروزدادهاست.ابتکارهاییکهبههیچوجه

اوهمحتیدر اوبهعینسابقهنداشتهوپساز پیشاز تا

تکرار کیفیت این به دیگر تقلیدی، آثار

.شودینم

ینیوسفیدربارهاهمیتکاردکترغالمحس

 »سدینویمسعدی داشتن: عرضه با سعدی

یک از نویسندگی، سبکخاصخویشدر

طرفبرشیوهنویسندگانآنعصرقلمانتقاد

کشیدهاستوازسویدیگرنوآورییبهخرج

دادهکهبهموفقیتاعجابانگیزینیزمنجر

دبیعصرآزادوپسندهایاهاقهیسلشدهاست.خودراازقیود

کردنوراهیدیگربرگزیدنهمانقدردشوارومهماستکه

برخالفجریانزمانهشیوهایتازهورسمینوآوردنوآنرا

(.۹1)همان:«...رواجبخشیدن

در1 عهد این نویسندگان که را تسلسلی دور سعدی .

رقابتباهموباپیشرواننثرفنیپیشازروزگارخودایجاد

همک در لطیفخود ابداعشیوه با بودند، بهشکندیمرده و

تاخواستیمجریانتکلفوتصنعگراییایکهمعلومنبود

پایان یابد، غایتادامه اینبارهدهدیمکدام در بهار استاد .

»دیگویم هیچ: نثر حرکتتطور و وقتمتوقفنگردیدهسیر

بودوجریاناینرودخانهبهسوینشیببرقرارطبیعیدوام

داشت،لیکنسعدیکاریکردکهدراینسیروحرکتتوقف

راه طبیعی حال به جریان که اینطور آمد، پیدا آرامشی و

وباردیگربهسویباالدیمایپیمافتادهوبهسوینشیبراه

کهبهحالدورانشبیهترازجریانواینحالتگرددیمباز

استگردابیبهوجودآوردکهمانعازموجودشدنسبکو

تازهنثرفنیگردیدودرواقعسعدیوگلستاناویهاوهیش

نثرراازتطورطبیعیبازداشتوهرقدربعدازسعدیدرنثر

بهپایهگلستاننرسید )فنیتفننبهخرجدادند، ...»31۹۹.

(.1:31۹ج

سعدی۹ از پس که بس همین کتاب این اهمیت در .

گرفت. قرار عام خاصو توجه مورد هشتمگلستان درقرن

به ونهمگروهیازخوشنویسانهراتوخراسانوقتخودرا

واینحسنشهرتموجبشددندیگذرانیمنوشتنگلستان

کهجمعیازنویسندگانفاضلبهتقلیدگلستانبرخاستهودر

ا هند عثمانیو آننوشتند.هاکتابیرانو شیوه همان:)به

311.) 

جمله1 این در سعدی بودن ممتاز و هنر اوج واقع در .

سعدیدرنثر»استادبهاربهطورگویاییتوصیفشدهاست

نظرش در چه هر و کرده غور عجم و عرب از گذشتگان

و بکار را چه هر و کرده استطرد کارآمده به نا نابایستو

دربایستیافتهاستجلبنمودهوبهکاربرده

است افزوده آن بر ]نیز[ خود از و «است

 (.3۰۱)همان:

مخ به سبکاینک مختصات از تصری

 گلستاناشاره ازمیکنیمسعدیدر مختصر .

گلستان سبک زیبایی و تازگی که روی آن

بی آندنیای ویژگی هر که است کرانی

یاتواندیم یکمقاله موضوع مفصل طور به

به سعدی نثر در که خصایصی آنکه چه گیرد، قرار رساله

 روندخوردیمچشم طبیعی نتیجه و سبک تحول حاصل

ذاتییکفردنثر نبوغ ثمره نیستبلکه خود روزگار نویسی

 .شودیماستکهتنهادراثراوتجلییافتهومنحصر



ایازمختصاتسبکیگلستانپاره

نظرانعناوینصاحبگلستان،درنامگذاریعنوانسبک

(آنرا31۹۱:۱۹)دوردیفرشدکترمختلفیرابهکارمیبرند؛

.استادصفاخواندیم"سبکهنرمندانهوموزونتوأمباشعر"

(31۹۹ . 1ج :3۰3۹ نظمش مثل هم را او نثر سهل"(

استاد.داندیم"ممتنع گلستانسعدیدر»بهارمعتقداست:

(.دکترخطیبیدراشاره1:3۰۱ج.31۹۹«)واقعمقاماتاست

رانوعیازمقاماتستانگلگونهصاحبانادبکهبهنظراین

بامقاماتگلستاناشتراکسبکیوجوه،اندآوردهبهحساب

باگلستانامادرعینحالمواردتمایزسبکشماردیمرابر

 شرح هم واقعمشخصدهدیممقاماترا در کهشودیمو

هممتمایزازآنهرچقدرکهبهمقاماتشبیهاست،گلستان

دراست. "نثرفنیمرسل"نهایتخطیبینثرآنرا نثر"یا

)باوجودتمامتناقضاتایندوعنواندرکنار"مسجعمرسل

(.31۹۹:۹11).داندیمهم(

ویژگیمهمدیگرنثرسعدی
ییاستهااختراعابتکارهاو

کهسعدیازخودبروزداده
است.ابتکارهاییکهبههیچ
عین به او از پیش تا وجه

و... سابقهنداشته
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یکنثرمتمایزوخاصگلستانحقیقتایناستکهنثر

است.اگردرحیطهنثرفنیاست،ابداعوابتکارلطیفیاست

مقاماتاستکهمقامهنویسیرادرنثرفنی...واگردرگروه

بهحداعالیکالمرساندهاست.همسهلوممتنعاست،هم

...،امامسجعوهمتنهانشانهایازمقامهنویسیدرایندوره

هیچ از آمیختههانیاکدام نیست. تنهایی بهترینبه از ای

 این از کدام هر وهاسبکخصایص

بدیلبهسعدیتگلستانکهدرهاستوهیش

شدهاست."سبکگلستان"



ازلحاظکیفیتدرجاشعارگلستاننثر -

نویسندهبا روشیممتازومشخصدارد.

اقتضا معنی که مورد هر در شاعریخود خالق قریحه

وگسلدیموازآنونددیپیمرشتهنثررابهشعرکندیم

بی را هیچعبارت دنبال انحرافی و قطع وکندیمگونه

شواهدشعریرابهطریقتأییدوتأکیدیاتمثیلوتتمیم

.ایناشعاردرهرموردعمالًازدهدیمدررشتهنثرجای

تفنن، سبیل بر نیز گاه نیست. بیشتر بیت چند یا دو

.بهکندیمحکایتیرابهتماموکمالدرقالبشعربیان

بیراعکسشیوهمتداولدرنثرفنیایندوره،اشعارعر

 کار به ندرت وبردیمبه آیات از اقتباس که چنان ،

احادیثنیزدرشیوهنگارشکتاب،جزدرمواضعیخاص

 که:شودینمدیده است عقیده این بر خطیبی دکتر .

ذوقابداعوابتکارمانعازآنبودهاستکهنویسندهجز»

ماننددیگر بیندیشدو پرداختهقریحهخود بهساختهو

فنیایندورهبرایآرایشکالمبهارکانعاریتیبهآثار

(.۹3۹)همان:«طریقاقتباسونقلرویآورد

دوره - ماللیدر موجباطنابو صنایع تکلفاتو ایکه

یکبارهرسومپیشینگانرازنده»افراطیشدهبود،سعدی

صناعت با را ایجاز پایسپرده زیر را رسممعاصر کرده

غتذاتیتوأمساخت،چنانکهاگرلفظوفصاحتوبال

ازعباراتشکلمهایرابرداریم،کالمازقاعده،ومعنیاز

(.اختصاروایجاز1:31۹ج.31۹۹)بهار.«رونقبازماند

موجب سعدی کالم معنیشودیمدر بیان به تنها که

نیز را ساده سهلو قیود گاهیاینمختصر کندو اکتفا

معنی تکلفیبه بیهیچگونه را کالم زمام و سازد رها

کوتاه،باروانیورساییییهاجملهبسپاردومفهومرادر

ایجازهایفصیحسعدی گاهینیز سادگیبیانکند. به

 قصار جمل آمدن پدید قشودیمموجب این. از سمتی

گونهجملبراثراختصاروکوتاهیوروانیوسهولتلفظ

وکلیتشمولمعنیونیزتناسبآهنگورعایتسجع

زبان در خواصوگاه گفتار در امروز ازدواج، و توازن یا

 عوامبهصورتضربالمثلجاریاست.

ایکهحجمکثیریازلغاتغریبعربیومغولیدردوره -

درگلستانیکیاز»ارسیشدهبودواردزبانف

آنالفاظوترکیباتبکاربردهنشدهوازلغات

سایر و وصاف تاریخ سرتاسر که نیز مغولی

تواریخآنعصرمملوازآناست،جزیکیدو

چیزی ]...[ نداشته فارسی گویا که لفظ

 (.1:311ج.31۹۹)بهار،«نیاوردهاست

 اینکتاببهیهاواژهنیز نثر عربیکهدر

شده شناخته و لغاتمستعمل حدود از گاه هیچ رفته، کار

لطفذوقنشان قریحهخالقو سعدیبا است. نرفته فراتر

درتوانیمماتدشوارعربی،بدوننیازبهاستعمالکلدهدیم

قالبقصصوحتیمقامات،تناسبآهنگوبرجستگیلغات

رابهآسانیمراعاتنمودوحدودزبانفارسیراازورودلغات

 مشکلونامأنوس،مصوننگاهداشت.

واژه - بدیعیتمایلوسعدیدر گزینیبهصنایعلفظیو

امانهبهصورتیکهماننددیگردشوار توجهخاصدارد،

برمعنیمقدمبداردو جانبلفظرا نویسانزمانخود،

 باتکلفبهمناسباتلفظیبکشاند. الفاظ»رشتهکالمرا

راتاجاییپروردهاستکهقوالبمعانیراسزدوصنایع

«ربردهاستکهآدابسخندانیراشایدراتاحدیبهکا

(.درروشنثرنویسیاو،کلمات1:3۹1ج.31۹۹)بهار،

مشخصیکهنمودارصنعتیازصنایعلفظیاست،درست

را معنیآن لغاتیاستکه ازطلبدیمهمان نویسنده .

میانصنایعلفظیمختلفبیشتربهسجعتوجهدارد.اما

کلماتروشنثر نویسیاو،
صنعتی نمودار مشخصیکه
است، لفظی صنایع از
درستهمانلغاتیاستکه

 .طلبدیممعنیآنرا
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سازی،گاهیکهبهقرینهکندیمدرسجعهممیانهروی -

اوازدوتاسهسجعبیشترنیستویهاسجع،پردازدیم

به .کندیملطیفواسجاعمتوازیاکتفایهاموازنهغالباً

درنثرمسجعمرسلسعدی،بنایسجعوازدواجبیشتر

برافعالوکلماتفارسیودرمواردینیزبرلغاتآشناو

دیراکهبعضیازارباببالغتمستعملعربیاستوایرا

در-رندیگیمبهسجعنویسان اینصنعترا غالباً که

،چنانکهیکیازدورکنبرندیمقطعاتمترادفبهکار

موردگلستاندرنثر-رسدیمکالمحشووزایدبهنظر

ومصداقندارد.

بعدازکلیلهو:»سدینویمگلستاناستادبهاردربارهارزش

گلستان مانند که کتابی ،]...[ دنیایی است کتابی که دمنه

تألیفشده دنیایی روح همان با ولی نباشد کلیله از تقلید

 (.1:3۰۹ج.31۹۹«...)باشددرنثرفارسیوجودندارد



منابع

محمدتقی. -3 خیتارشناسی،سبک(.31۹۹)بهار

زوارنشر.تهران:ج1.چاپدوم.تطورنثرفارسی

.فننثردرادبپارسی(.31۹۹)خطیبی،حسین. -۰

چاپسوم.تهران:نشرزوار.

سیروس. -1 31۹۱)شمیسا، نثر(. شناسی .سبک

 :نشرمیتراتهرانچاپدوازدهم.

ایران(.31۹۹)اله.حیذبصفا، -۹ .تاریخادبیاتدر

 فردوسنشر:تهرانسوم.جلدپانزدهم.چاپ

.مصحح(.31۹1)مهرکی،ایرج.الهوبیحبعباسی، -1

جوینی جهانگشای بنفیتأل.تاریخ عطامک

 اول.تهران:زوار.جلداول.چاپمحمدبنجوینی.

مصحح(.31۹۹) -۹ جوینی. جهانگشای .تاریخ

جلداول.چاپعطامکبنمحمدبنجوینی.فیتأل

 دوم.تهران:زوار.

31۹۱).خسروفرشیدورد، -۱ مختصرزبان(. تاریخ

 .تهران:نشرزوار.ازآغازتاکنونفارسی

)عیبدفروزانفر، -۹ 31۹1الزمان. ادبیات(. تاریخ

پایانتیموریانبعدازاسالمایران، گفتاریتا با .

زرینکوب.، عبدالحسین وتوضیحاتمقدمهاز

تهران: دوم. چاپ مجیدی. اهلل عنایت وتعلیقات

و چاپ سازمان اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت

 انتشارات

گلستان.مصحح(.31۹3).نیغالمحسوسفی،ی -3
شیرازی.فیتألسعدی. سعدی عبداهلل بن مصلح

دوم. انتشاراتشرکت:تهرانچاپ سهامی

 ■خوارزمی.
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 «روند یمهایی که راه  پنجره»عناصر روایی در مجموعه شعر  بررسی  
 «یمرادغزال»؛«سحرشیرمحمدی»سروده



سحرمجموعهشعرنخستین"روندراهمی که هاییهپنجر" 

توسطانتشاراتبوتیمارصفحه۱3کهدرشیرمحمدیاست

بهچاپرسیدهاست.بیشترآثاراینمجموعهشعرهایکوتاهی

کشندآنرابهتصویرمیپرداختهیااحساسهستندکهبهبیان

امادرهمینشعرهایکوتاهنیزروایتجریاندارد.هنرروایت

شناسانهاستکهدرییبایزبسیارمهمبهخودیخودیکامر

شناسانهدرهایزیباییتعدادزیادیازالماناینمجموعهنیز

عملشده وارد اینالمانشعر ایدهاند. شامل هایضروریها

همانند روایتهستند روایتساختار به شاعر که زیر نمونه

عنصرتخیلاستفادهپردازدیمیکاتفاق برایبیانآناز و

کند.می

تنهایی دوباره»

 خانه همین از

 شودمی آغاز

 خوانندمی شعر هاگلدان

 موهایم البالی سفیدی هایجوانه

 کنندرشدمی

 میردمی ای پرنده درتنم

 کنندمی سکوت آوازهایم

 تنهایی دوباره

 خانه همین از

 (۹صفحه۰شعرشماره)...شودمی آغاز

”دیگویمییایرؤ نیست. روایت نیست، نقل اداره”شعر

برایهاآندرمتناستومنسجمکردنهاکلمهٔرابطهکردن

همانطورکهگفتهشد.خلقمعماریزباندرساختمانشعر

نیترپررنگتخیل در است.یشعرهاعنصر امااینمجموعه

پردازششدهنیزروایتیاستکهدرذهنتخیلموجوددرآن

تخیل این درواقع ندارد واقعیت با مغایرتی مرزکنترلو در

ایبین تصاوشده هشیرمحمدیکیریسورئالورئالاست.

بهذهنکندیمانتخاب کهیوحسترکینزد، نبایاتراست.

مدارد،یتشاعررابطةمستقیزبانوجنس

دیآیم باران»

 کشدیم نفس پنجره

 دستی

 کندیم پاک را ابرها

 شودیم بخار امخانه

 در لنگه یک

 که ماندیم باقی

(۱صفحه1شمارهشعر)شودبازنمی

 با درییهاتیرواشاعر سعی وکوتاه احساسساده بیان

راوی نهایتاولشخصخویشدارد در تصویر ایجازوبیان

همانطورکهآدرنودرواقعتوانستهاستشعریمتفاوتبسازد

که است استمعتقد هنر بیان محتوارنج آن شکل وبه

استبخشدمی رنج هنر انسانی محتوای نه اثباتی.ٔجنبهو

رنج ساده تصویری با توانسته شعر این در نیز شیرمحمدی

بیانکندشاعربایدبتواندچنان چیدمانهاواژهانسانیرا را

بهتماید رسیدن و سطح از گریز و پذیریواژکان تعبیر تا

ازماورای نیز شیرمحمدی نباشد. سخت مخاطب برای آن

استهمانشعرهایشاستفادهنمودهبیانتکنیکبرایهمین

کهنکته برآنیاکوبسنای اصلی ونکته دارد ٔکهیوتاکید

شاعریشایدداندوبهسویبیانمیگیریآنشاعری،جهت

.گردداینیستکهبیانمیچیزیجزگزاره

دارمیم بر را مو قلم»

 را اتاق

 کنمیم آبی

 شومیم نهنگی

 اقیانوسی در که

 («31صفحه3شعرشماره)تنهاست

ایاستکهدراینمجموعهجریانتواترینکلمهتنهاییپر

راایدهاصلیاینشعرهادرنظرگرفت.داردوشایدآنبتوان

آن اصلی بهروند شاعر که است حسی منتقلها مخاطب

هادرگیرفرماستونهچینشکلماتبهشکلنمایداونهمی

تواندبهراحتیآنبلکهمخاطبمینامتعارفوساختارشکنانه

خواندرااحساسکند.چهرادردنیایشعراومی

کندیم آرامم دردی»

 خزمیم

 میهاجراحت در

 ابمییم را تیهادست

 قلبم در ییهاحفره و

 صدایت که

 («۰۹صفحه3۹شعرشماره)دهیچیپ درآن
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رغم به از شیرمحمدی سحر شعرهای یهاانیجرآنکه

هادرشعرفاصلهداردامازبانزنانههایاخیروبازنمودآندهه

کلماتبهزبانیزنانهایدرشعرهایاوجریانداردتنهابیان

هکنتوانشیدارد.ایشتریبیبرجستگیتوانشعاطفاستو

اثرگذار شریبیسبب بر مخاطبیتمانگفیکشتر جذب و

وجنسیتشاعربهمتنهویتیبخشیدهاستشوددرواقعیم

هنجاروتابوهمانطورکهگفتهشدبدونگریزازرااینهویت

شکنیحفظنمودهاست.

گردمیبرم»

 باپاهایخودم

 هایتوبادست

 هایشرامثلکبوتریکهبال

 انددهیبر

 کندوفکرمی

 پروازراجوردیگری

 (۰1صفحه33شعرشماره)آموختشودمی

یا

دریا»

 دهدنمی پس تو دستان به مرا

 شویممی بلند یکدیگر خاکستر از ما

 من از قسمتی و

 است مانده جا زانوهایت روی

 شودیم آب آهسته

 که هایمدست

است آویخته گردنت در

 بوسدیم را تو

 افتی می راه یشویم بلند

 بردیم آب را صدایت

 من و

 (۹1صفحه11شعرشماره)شوممی گم هارودخانه توی

هااستعارهمعتقدنددرشعرهایسادهبرخالفآنکهبسیاری

کهصفتیکپدیدهبهصفت درسطراتفاقافتادهومعموالً

شودوبهرغمایجازشعرهایسحردیگرنسبتدادهمیٔدهیپد

تولیدکنداستعشیرمحمدیکهمی ارهدرتوانداینویژگیرا

رخ او شعر مفهومی وارتباط ساختار در بیشتر او شعرهای

اوبیشتررنگوبویانسانانگارییهااستعارهدرواقعدهدمی

رادارند.

هادرخت بعضی»

 خانه توی افتند می راه

 تو مثل

 چکدیم تیهاانگشت از میهااشک که

 کوچکی یهایقنار و

 تیهاشاخ در

 خوانندمی شعر

 هاخانه از بعضی

 ندارند درخت

 شانیهایقنار و

 کوچکی یهاقفس در

 (۰۹صفحه۰3شعرشماره)خوانندمی زرد یهامجله

یا

شورها همه»

 توست صدای در

 را امیوارید چهار

 !کن پاره چهار

 بزن زنگ مضراب چهار و

 بگو

 (۹3صفحه1۱)شعرشماره!امیدشت من

می درپایان شعر مجموعه راه که هاییه پنجر"توان

ارزیابینمودکهرامجموعهایحسیوبازبانساده"روندمی

بیانیساده با استشاعر احساساتتوانسته بیان از اجرایی

هدرشعرسحرشیرمحمدیکییسادهگویژگیداشتهباشد.و

ام و دارد بکوجود و بهتر ارتباط ویان مخاطبیشتر با را

می فراهم حاصل ویژگی این که ساختارهاارکسازد، یبرد

توصیانیبیهاوصورتیدستور آسانویهافیسادهاست،

همچنینیواژگانسادهکه دبرگرفتهاست. یهاصحنهعامرا

■ گردد.میقابلفهمارائهیدرقالبیویفیتوص


 




 

 9395 ماه فروردین |چوکماهناهم ادبیات داستانی |شصت وهشتم شماره 39

 شخصیت اساطیری زال 
«اکملشهنازعرش»



 برجستهشاهنامهاستکهدرهایشخصیتزالاز مهمو

آنچهبهمقطعیخاصبیناسطورهوحماسهشکلمی گیرد.

 افواه بین زال درباره پیرمردیسپیدمویچرخدمیطورعام ،

شود،بهخاطرظاهرخاصشاواستکهوقتیازمادرزادهمی

 شوم میپندارندمیرا طرد فرزندیو منتظر که سام کنند.

را او نژاد و دوده باشدو پهلوانیاو راه ادامهدهنده استتا

تنشنقره»کهشودمیپایداروماندنیکند،بانوزادیمواجه

رخچونبهش «تسیمو آهوهمانکشسپید»استاما از

کردنزال«استموی داستانرفتنسامبهالبرزکوهورها

کوچکدرآنجابرکسیپوشیدهنیستواینکهسیمرغ،پرنده

می خویش کنام به را کودک همراهاساطیری و برد

.پروردمیهایشجوجه

پرسندگردنکشانوچوآیند

بدنشانبچهنیمازیگوچه

دیوچیستهویمکهاینبچچهگ

ستنهپریگرپلنگودورنگستو

نیزمرانیابگذارمننگنیاز

نآفریبروبومبرینخواهمن

خواب واسطه به زال کیبعدها سام جامعهبیندمیه به

شود.اوبهرودابه،دخترگرددوپهلوانینامدارمیانسانیبازمی

کابل می(مهراب)شاه نارضایتیمنوچهردل وجود با و بازد

کوششخودرابهتمامشاهایرانبرایوصلتبادخترمهراب،

گیردتادلشاهرابهدستبیاوردوبهوصالمعشوقکارمی

داستانزالورودابهاززیباترینعاشقانه هایشاهنامهبرسد.

است.

آنچهمطمحنظرایننوشتاراست،نقلقصهزالنیستبلکه

ایوخاصاوست؛شخصیتیکهبحثبرسرشخصیتاسطوره

ازدیگریکپهلواننیستبلکهوجهاساطیریصرفاً اشاورا

می متمایز شاهنامه هیچپهلوانان زال مرگ درکند. گاه

گررهدمویوچایشودوبهعنوانپیریسپشاهنامهاعالمنمی

دراغلبحوادثمربوطبهرستمحضورداردوهموستکهدر

چاره اسفندیار ازسیمرغراهیکندمیگریجنگرستمو و

می اسفندیار نبرایچیرگیفرزندشبر مرغجادو زیطلبدو

دهد:ینتنرابهاونشانمییراهغلبهبرپهلوانرو

هواسربرکبرخادیدیگز

مانروامرغفربرشازنشست



ترنراستیگزیبدوگفتشاخ

تراستکنوتنشیسرشبرتر

اریاسفندبودهوشبدانگز

همدارینچوبراخوارمایتوا

اول زال یقصه شاهنامه حماسی قصه قصهن کهاست؛ ای

هم کنار در وجه بهترین به را غنایی و حماسی مضامین

قسمت بین پلی درواقع زال است. ونشانده اساطیری های

ازایحماسیشاهنامهاستوشخصیتاسطوره اورا اشگاه

ایاستازمیانشخصیتیافسانه»کند.اوزمینیبودندورمی

ایرا حماسه اقلیم به که سکایی است.اقوام یافته راه «نی

ی)مختار ،31 آسیای۹۱: در مستقر ایرانی قومی سکاها )

دیگر مهاجرت از پس که بودند مرکزی

هابهطرفجنوبدرمسکنخودماندندآریایی

غربراهی سویجنوبو به مدتی از بعد و

اینقبایل گروهیاز بهگفتهپورداوود، شدند.

ایرانبهسمتجنوبراندهشدندوبخشیاز

خود سکونت برای را سیستان یعنی شرقی

کتیبه در داریوش کردند. تختانتخاب های

نامبرده، راهاآنجمشید،بیستونونقشرستمازقومسکا

قلمروحکومتیخوددانسته وجزء تقسیمکرده بهسهتیره

 )پورداوود، ۹۹است. بنابرا۰۹۰: اقوامیهستندی( از نسکاها

هایهاوحماسهشوندوبسیاریازاسطورهمیکهساکنایران

آورند.خودرابهایرانمی

جامعه که دارد اهریمنی شخصیتی تولد ابتدای در زال

نمی را او میسنتی رانده جامعه از درواقع و شود.پذیرد

اجتماعبهشماریسپ با دموییعاملیاستکهمظهرتضاداو

نوزادیم دانستن اهریمنی و شوم وضعیتیرود. با که انی

می دنیا به میمتفاوت نمود زال قصه در نسبتآمدند یابد؛

ظاهری خصوصیت خاطر به دیو به او جالبدادن اش.

آرامشو رنگ سپید شناسی رنگ دیدگاه از که اینجاست

شود.برایمثالدیدراوستاهمستایشمییپاکیاست.سپ

یابد.یتمیتشتررایومندبهصورتاسبسپیدزیباییجسم

(1۹۹ص:۹1)اوستا،

می دنیا به مثلبرخیازیآزالپیر او است. جاودانه اما د

وشخصیت کوهستان در کودکی در استکه شاهنامه های

پرورشمیهایمکان کسانیسخت که تفاوت این با یابند،

قصهزالاولینقصهحماسی
قصه است؛ کهشاهنامه ای

غناییرا مضامینحماسیو
هم کنار در وجه بهترین به

 نشاندهاست.
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بینیمنجمانمانندکیخسرو،فریدونوکیقبادبهدلیلپیش

م از خارج مکانی هیاهویبه از دور خویشو سکونت حل

کسیزندگیمنتقلمی زالچنیننیست. درمورد اما شوند.

کندواوبهدلیلاینکهظاهریمتفاوتبرایاوپیشبینینمی

می طرد جامعه از کهدارد توسطسیمرغ بزرگشدن شود.

افسانه ازنکاتجالبخودموجودیاساطیریو ایاستخود

است؛سیمرغیکهدردوبعداهریمنیوتوجهمربوطبهزال

می نمود شاهنامه زالمقدسدر خاندان با برخورد در یابد.

پرورد،دریند)زالرامکیمیگرشانچارهیمقدساستوبرا

یارکابراهیشدودرجنگباافراسیاندیمانرودابهچارهمیزا

گشتاسپند(امادرمواجههباخاندانکیرستمفراهممیبرا

اهر یمنیصورت یطر)دارد. افراسکق رویشتن بهییاب را  نه

م صورتیرستم سیدهد(، هفتمرغیاز در

اسفند با نبرد به برمیخوان یخیار هکزد

نابودم ایسرانجامبهدستاو نوجهرایشود.

نوع شخصیمیبه در نیتوان زال دیت د.یز

باهمدارند.یمرغوزالارتباطتنگاتنگیس

گرددیرزالبهآغوشجامعهبازمیبههرتقد

رهیهچشمهمگانراخکاستینونپهلوانکوا

آزمونکیم شام منوچهر سواالتیند. و مطرحیبرگزار را

سواالتیهزالباکندکیم هگشودنکمعماواریدپاسخدهد؛

بسینهاآن خرد به ایاز همه پاسخ البته دارد. یار سؤاالتن

اززمان:سال،شبوروز،ماهو...ییهارتساناست:صویک

چونگ ایرههمانشنیهمانشنبایدروگرزماناستوما

منابع در شهریالبته مانند شاهنامه جز عثمانیبه ارنامه

غررالسییمختار ثعالبیا شسؤاالتیر به شده وهیمطرح

ینیفردوس نیسواالتصرفاًستو هوشو آدابیدرباره و رو

ایطرحم بههقصهکنهنراستادطوساستیشودو اشرا

یمیگونها مفهومزمانرا تا بایمیهارتباطمستقکپردازد

ند.کزالداردروشن

دراوستابارهااز»زماناست.یرانخدایرایزرواندراساط

ا عنوان به بیزروان زمان کیزد دریران و است شده اد

یم عنوان به او از پازند خدا»نوخرد درنگ یزروان در«...

آفر زروان هخامنشیزاداسپرم زمان در اهورامزداست... انیده

نمهرییاند...درآاندانستهکزمانوگاهمیزروانراگاهخدا

مناززروانیاهوراواهرینزروانییاند...درآرفتهیزروانراپذ

(۹1:۹۹لز،یابند.)هنییمیهست

دادنهرسالهخواستاریازقربانات،زروانپسیبراساسروا

هدردلشککیشودبهناماهورامزدا.امابهخاطرشیمیپسر

پدیم او وجود در فرزند دو میافتد، نتیآید اورمزد جهید.

او.زروانعهدکمنحاصلشیدادنزرواناستواهریقربان

شودیهزودترمتولدمکینرابهفرزندیزمیبنددپادشاهیم

د.زروانیآیرونمیافدوبکشینهاورامیمنسیامااهربدهد.

بهفرزندیناخوشاهریلبویبهدل دریپذینمیمناورا رد.

وزرواناورابهارکخوشخودراآشیناهورامزدابوینحیا

اهرکیعنوانفرزندقبولم بهاوینکمنعهدشیند. زروانرا

زرواننکیمیادآوری پادشاهیندو برایز هزار3یجهانرا

برایسالبهاهر او میهمیمنوپساز سپارد.یشهبهاهورا

 گفتن3۹۹-3)همان: ی( آکاست زروانییه روزگارین به

تعلقدارد.یوساسانیانکاش

مختار محمد گفته یبه کدر زال،تاب یفضااسطوره

اعتقاداتزروان از زروانیشاهنامهمملو تشابهزالو استو

جابجایفکییتشابه در اسطوره ییاست.

یفکیهایویژگییخوداززروانبهزالبعض

مستق را یخود غیم دادهیرمستقیا انتقال م

ر هم زروان و زال ترشهیاست. و بکیاند

اساطاسم در حایها همبستگکیر یاز

ضمناهاستپدیده زروان،کنی. اسطوره در ه

هاززروانکاستینموجودیمننخستیاهر

م دنیمتولد به اورمزد آن پساز و میشود نیآیا زال زید.

منزروانیتصورشدهاست.پسازتولداهریمنیاهریموجود

ییفرمانروا دداردکیسپارداماتایمنمیبهاهرموقتاًجهانرا

توانینمراحلرامیبهاورمزدتعلقدارد.ایینهایروزیهپک

ن زال وجود دیدر دیز از اید. تشابهات تجلکنیگر زروان یه

قوتمردانگیریپ یو زالنکو درخششاست. ازیمالو ز

نزروانازیمالرادارد.همچنکویریصهپینخصیاکیودک

زازیوجاودانهبرخورداراستوعمرزالنیازلیابدیقدرت

طوالنید شاهنامه پهلوانان جاودانگیگر و بوده تایتر اش

اینهایب با او سناینمزدییدانانآیهجزءجاوکنیتادامهدارد.

بین جمله از اما )مختاریست است. حماسه یمرگان ،31:

3۱1-3۱3)

م نظر یبه همانترینمهمرسد زروان با زال تشابه وجه

بیرانگکیب نیزمانیو جاودانگیباشد؛ بیز ایمرگیو نیو

اسطوره مرگیشخصیاوجه مغلوبزمانو او است. تزال

پینم حماسه با همگام زال میشود. نیش حماسه زیرود.

هاانکهاومدارد.درحماسهزمانیرانگکیوبیزمانیمفهومب

،زمانیملهایحماسهاهللصفادرحیبهگفتهذبوضوحندارند.

م بهاکو نمییانارجو و طبقمعیندارد یارهایتوانآنرا

(۰۹3ص:3۰د.)صفا،یسنجیعیطب

درشاهنامهمرگزالاعالم
زالنمی درواقع شود.

و است جاودانه نامیراست.
در را ابدی زمان مفهوم

 دارد.نگاهمیخودزنده
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مرشدیزالچونپ و کاستیر در مربوطبههایقصهه

تدب دستبه و دارد حضور میخاندانسام زالحتیر یزند.

« املکانسان » به میرا یاد کآورد در ،یگنوسهاینظریهه

یرانیا عرفانایونانیو در استو شده آناشاره ویرانیبه

ماسالمی مانویدیندرشود.یبهآنپرداخته از انساننیز

ازکهانسانی،استشدهیاد«ازلیباشنده»همچوننخستین

نورچلیپای» است« بهو میکاملانسانمنزله .شودتصور

(۱1:133،ی)آلبر

خودخواهدشد؛یخیشاهنامهواردبخشتاریامابههررو

است.یحماسیزپهلوانیابد.زالنییانمیهحماسهپاکییجا

تصویانیحالاستادطوسپا چگونه میافتنزالرا ند؟کیر

یانکومیهبعدزمانکخیزماندرآستانهتاریزالجاودانهوب

چهسرنوشت ییمیدارد، او اساطهکابد؟ داردچهیریوجود

ههموارهمنطبقکخداشتهباشدیتوانددرتاریرامیگاهیجا

یفرستد.حتیاممرگنمکزالرابهیتاست؟فردوسیباواقع

گرفتنانتقامپدرشیستانبرایدرداستانحملهبهمنبهس

شدوقصدقصاصکیبهمنزالزررابهبندمیاروقتیاسفند

درکعتقادبهمنزالجادوگراستبها)دارداورا هرستمرا

د(یآیشمیارپیرساندومرگاسفندیمیاریارینبردبااسفند

میدمویرسپیشپشوتنپیعمویانهداریبهم رها ند.کیرا

نم شاهنامهمرگزالاعالم درواقعزالنامیدر راست.یشود.

ابد زمان مفهوم و است نگاهیجاودانه زنده خود در را

■.داردیم



منابع

(،اسطورهزال،توس.31،محمد)یمختار

د.یلدوستخواه،مرواری،جل3ج:(،۹1اوستا،تیریشت)

ر.یبکریران،امیدرایی(،حماسهسرا3۰اهلل)حیصفا،ذب

زب۱1)یآلبر ،) مانویور ج، ،3 پور،اسماعیلابوالقاسم،

اسطوره.

یهن راسل جان اساط۹1)لز، شناخت ای(، باجالنیر ران،

ر.ی،اساطیفرخ

 ر.یرانباستان،اساطی(،فرهنگا۹۹م)یپورداوود،ابراه
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 پلوشاه سلطان حسین و کشمش  
«علیپاینده»نویسنده



وآنچهدردلهااسطورهوهاافسانه،هاقصه،یاتشفاهیادب

مخف بازار و چیمردمکوچه ستند.ینیکمارزشیزهایشده

جمعیجزئهاآن ناخودآگاه یاز محسوب .شوندمیملتما

ندورهویسندگاناینویمهریکهمتأسفانهموردبییزهایچ

نیخارجازایسندگانیکهنوامدیده.مناندشدهماواقعٔبرهه

رانافتادهیگذارشانبهایبهعلتیکهزمانهاآنمرزوبومو

اززبانپهاآن وبهزباناندنگاشتهماهایپیرزنرمردهاویرا

 منتشر جالباندکردهخودشان دریاو نکه

ا یخارج هاکتابن بعداندبودهپرفروش و

مترجمان یتوسط الاقل گفتتوانمیکه

منتشر ما خود زبان به نکند درد دستشان

وهاافسانهنیازایاریفکهبسی.چهحاندشده

نوهااسطوره غفلت اثر بهیدر ما سندگان

یبعدهاینسل کهشودنمیمنتقل انگار .

 نملتدرگذرزمانگُمشدهباشد.یمایعظخیازتاریزیچ

نویچهح یسندگانایفکه برهه و بهاندچسبیدهندوره

کاویشاروپاوامریپهادههیدفرمگراهاوساختارگراهایعقا

محسوبییزهایچ گذشته به مربوط غرب در حاال که

حشوندمی چه چی. همه پیفکه فرم در را سختیچیز ده،

راهاافسانهوهااسطوره.وبینندمیکاثرینخوانبودنوزبا

ازبهاصطالحدوستانروشنفکریاری.بهبسانگارندمییسطح

یتوصیادبهایانجمن کنممیه مقاالتو روزهایکتابکه

بدانندکهآنچیادب بخوانندو آنرایزیاتجهانرا کهما

ازینامیبهفراتدارد.یدرغربچهارزشانگاریممییسطح

فراموشوشکسیپ را کوچکشان نام کانونکارشناسانکه تان

.امکرده



نوکشمشپلویشاهسلطانحس

ای،وینباشیدشاهسلطانحسیاباینمملکتیگفت:درا

وسط حد تصمینادر. حال ندارد. ببیوجود توست. با نیم

.یکدامشانباشخواهیمی

جریخند داد: ادامه سلطانیدو کشمشیحسانشاه نو

؟یدهایپلوراکهشن

ست؟یانشچیگفتم:نه!جر

تود ه... ه به نویگفت: چطوریهستیاسندهیگرچجور ؟!

نشنیجر دل؟یادهیانشرا حاال خُب یگفتم: کهشودنمیل

عالمهایکتابٔهمهایمیزرابدانیهمهچایمنویسندهچونما

باش خوانده هیرا معروفیایینتوانایکسچنچیم. ندارد. را

 فالنشاعرکهفکر بلخکنممیاستاز یازشعرایابوشکور

هجرٔسده یچهارم که رسگویدمیباشد بدانجا دانشیتا د

ناینسخنراازقولابنسیکهنادانم.همیمن،کهبدانمهم

برایخند.اندگفتههم حاالشما ادامهدادم: تعریدمو فیما

ماهمیکن دیموشایریادبگیازمعرفتشمایزیکچیدتا

مجال جایهم در تا داد چاپشییدست

م.یکن

 در کلامپراطوریقدهایزمانگفت: یم،

بودهبنامشاهسلطانیشاهیدایریزیصفو

گویحس این. حسیا سلطان شاه ین کین

یکیکروزیحکومتکردهبوده.یسالیس

خوان یاز بلند قندهار شودمین رودمیو

تیشاهدرآنمنطقهبهشاهشکایتختشکهازدستوالیپا

،آنموقعهاشهراصفهانبوده.یدانیتختهمکهمیکند.پا

.خُبکندمیمالقاتباشاهرایقاضاترسدمیبهاصفهانکه

ینآدمهمآدممهمیا مطابقرسومبایستمیبودهوقاعدتاً

قد رایدوران خود حال شرح و مالقاتکند شاه با بتواند م

رمسائلیکهدرحالحاضرشاهدرگشنودمید.اماپاسخیبگو

.پذیردنمیرابهحضوریکسحاالهاستوحاالیمهممملکت

اپرسدمی یکه نذهنینچنیستکهایمهمٔمسئلهنچه

انتمادرینددیگویسلطانبزرگرابهخودمشغولداشته!م

ازا نقراراستکهقرارشدهاستکهکلیخطراست.ماجرا

یصفویامپراطورهایکشمش از و کنند جمع هاآنرا

رانبرهدرستکنندوبعدهمبدهندعلما یکشمشپلوبا

نکهازکشمشیاباتوجهبهاینندکهآیربارتستکنندتاببد

دستٔمادهینوع به مستآیدمیحرام را آدم کشمشپلو

نهوآیکندمی نهودریزاستیاخوردنکشمشپلوجایا ا

ایا تا و بپردازند. حکم صدور به مورد فقطین لحظه ن

زمانیپاهایکشمش قطعاً و شده جمع آن اطراف و تخت

جمعشود.یسراسرامپراطورهایکشمشتابردمییادیز

بهفکرشنودمینراکهیقصرشاهایخانافغاندرسرسرا

ازهمانجادرودمیفرو .کندنمیینشاهصحبتیگرباخادمی.

 برمکندمیهابدانپشت یو با و افغانستان به کیگردد

تعریف ما برای شما حاال
کنیدتاماهمیکچیزیاز

ب یاد شما ومعرفت گیریم
داد دست مجالی هم شاید

 تادرجاییچاپشکنیم.
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یدیاعده از بهپایبرمهاافغانگر کندمیشروعتخت.یگردد

.بردمیسرگیردمیبهچپاولوهرکسراکهسرراهشقرار

تعریخند هِه. هِه داد: ادامه و کنندمیفید کبندهیکه

سرببرداماکاردشخواستهمیهاافغاننیازایکیراییخدا

بهشتوانستهنمیزنبودهویت ببرد. کهگویدمیسرطرفرا

زکنموبرگردم.طرفهمیکاردمراتنجابمانتابرومویهم

مراقبیهیب یچ همانجا ترس افغاننشیندمیاز ویتا برود

زکندوبرگرددوسرشراببرد.یکاردشرات

ا جریگفتم: نین موقع آن مال که ایان جریست! انین

هاستمغولٔحملهمغولاست.درموردٔحملهمربوطبهزمان

.هاافغانهنشودمییتینروایکچنیکه

 من گفت: ادانمنمیپَکَر اما نی. من به که اندگفتهطور

.هاستافغانمربوطبه

شوگفتم:حاالبهدلیپایدموزدمرویساکتشد.خند

یرینگ برایماجرأبقیهد. را پلو تعریکشمش کنیمان دیف

.شودمیمچهینیبب

 آنکه خالصه رعاهاافغانگفت: جمله از هاصفوییایکه

سمردمتجاوزیوبهنوامریزندمیتخترابههمیبودندکلپا

مکنندمی که هم لشکر فرماندهان یدانیو آن در هازمان،

م از همه را لشکر انتخابیفرماندهان شاهزادگان ان

وشوندمیمیودرحرمسراهاقاروندمیشان،همهاندکردهمی

کهدهندمیهمحکمیاردربیوعلماپوشندمیلباسزنانه

لشکر اکنون یهم اجنه برخوردآیدمیاز متجاوزان با و

اکندمی از اوضاع روزیو تا بوده قرار ین سربازیکه ک

ندوزیکپوستیهافشارکهنامشنادربودهوفرزندییمعمول

.ریزدمیرونینکشوربیراازاهاافغانوکندمیامیبودهق

خند ادامهیباز و هِهد براداد: بهتیهمیهِه. ناستکه

ایگویم در که یم تو زمانه بایندوره باشیا نادر ید شاهی، ا

بهخواهیمیوجودندارد.حالکهین.حدوسطیسلطانحس

کهاگریرشویدرگیوباکسیبروییراهقضا مواظبباش.

بیاندک سلطانییایکوتاه شاه اصفهان سرنوشتتسرنوشتِ

است.نیحس

نترنتنمودمیدرایقی*بندهدرموردنادرشاهاندکتحق

جا در پدرشپوستییاما که بود یننوشته و بوده دوز این

■ نبوده.
alipayandehjahromi@gmail.comل:یمیا

 


mailto:alipayandehjahromi@gmail.com
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  Kelidarلیدَر کیابی در رمان نکات و همانند  
«آهنگرابوذر»



،3133مرداد31زادروزمحموددولتآبادی،

،ماهرمهرآذرخانمهمسر،(سبزوارشهرتوابعاز)آباددولت

سارافرهاد،سیاوش،فرزندان منبراینوشتنقصارٔجمله،

مدیدییهامدتوی.است«بودههمراهرنجودردباهمواره»

.شودیمادبیاتنوبلٔزهیجانامزدکراربهکهاست



احوالٔخالصه

 دولتآقای )محمود -3133آبادی نویسنده( معاصری

ایرانی ، در خانمفاطمه آقایعبدالرسولو 31ٔمورخهفرزند

بهدنیاآمد.سبزوارشهرآباددولتٔمنطقهدر3133مرداد

سببموقعیت بهیخانوادگویبه بود ناچار کودکی از

 ارتزاق برای و بپردازد یدی هریزندگکارهایسختو در

 خاطر جوانیبه ویدر ایآزمونیکند. درونیٔعالقهحرفه

نمایشپرداختوسپسیشگیهنرپمدتیبه امور در کار و

ونیزگاهگاهنوشتننمایشیسندگینوخودرایکسروقف

پایانن هم و نسالن هم از آبادی دولت آقای نمود. امه

معاصرسندگانینو قالب که ایران کالسیک و قدم پیش

صادقداستان چون: ادیبانی یعنی آوردند، پدید را نویسی

ابراهیمی نادرهدایت، اعتمادزاده محمود، ،افغانی محمدعلی،

ترقی زادهجمال محمدعلی ،گلی خانم ،دانشور سیمین،

،پورروانی منیرو ،فصیح اسماعیل ،درویشیان اشرفعلی

چوبکساعدی غالمحسین صادق ، بزرگمحمود احمد، ،

علوی گلستان ابراهیم، فقیریو...گلشیری هوشنگ، علی ، 

مندیکهویتاکنونازمجموعهآثارارزش،شودیممحسوب

فهرستزیرراعنوانکرد:توانیممنتشرساختهاست،



آثارآقایدولتآبادیشناسیکتاب
(31۹۱)-بیابانیهایالیه:مجموعهداستان

)مجموعهداستانونمایشنامه(کارنامهسپنج



:رمان

(3113)-سفر سبحان، بابا بلند(آوسنه ،)داستان

(3111)-بانگاواره سلوچ، خالی جای عقیل، -عقیل،

(3111) چنبر، خم (311۹)-از جلد(31)کلیدر، زوالِ،

سلوک،اتوبوس،روزگارسپریشدهمردمسالخورده،کلنل

طریقبسملشدن،آنمادیانسرخیال



:شنامهنمای

ققنوس،(311۰)-باشبیرو،تنگنا



:مجموعهمقاله

گزینشهنرمند و ناگریزی ادبیات، و هنر کلی موقعیت

محالاندیشٔقطره،کنونی

دیداربلوچ:سفرنامه

.مانیزمردمیهستیم:گفتوگو

آثار سلیمان:سایر هجرت مرد، گزل، من بخت آهوی

یوسف)داستان( شب و روز سرخ، مادیان یالآن شب، ته

کلنل،نوننوشتن،رد،گفتوگزارسپنج)داستان(

قبلیهاسالاغلبدرآثارجنابآقایمحموددولتآبادی

منتشرشدندوازآن311۱ونیزبرخیدراوایلانقالبسال

که موردنیترشیبجا در حجممقاالتوکتبمنتشرشده

 همان به مربوط نیز سخنشوندیمهاسالایشان طبع به ،

انقالبکه افرادنسلبعداز ایشانازجانبیکیاز گفتناز

آنهمبعدازنشررمانبزرگکلیدربهدنیا13تازهدرسال

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B1%DB%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B0_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B0_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B1%DB%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_(%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%D9%82%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%D9%82%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D9%81%D8%B5%DB%8C%D8%AD
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF_%DA%AF%D9%84%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B4%DB%B7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AC&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AC&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%81%D8%B1_(%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%81%D8%B1_(%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%88%D8%B3%D9%86%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%B3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B0
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%84%D8%8C_%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B3
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B2_%D8%AE%D9%85_%DA%86%D9%86%D8%A8%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B6
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%B1_(%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86)
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%90_%DA%A9%D9%84%D9%86%D9%84&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%90_%DA%A9%D9%84%D9%86%D9%84&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%90_%DA%A9%D9%84%D9%86%D9%84&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3_(%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D8%AE_%DB%8C%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D8%AE_%DB%8C%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82_%D8%A8%D8%B3%D9%85%D9%84_%D8%B4%D8%AF%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%A7_(%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%A7_(%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B2
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%82%D9%86%D9%88%D8%B3_(%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C_%D9%88_%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B4_%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C_%D9%88_%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B4_%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%DA%A9%D9%84%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%B1_%D9%88_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%DA%A9%D9%84%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%B1_%D9%88_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%DA%A9%D9%84%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%B1_%D9%88_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7_%D9%86%DB%8C%D8%B2_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C_%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%AA_%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%AF_(%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%87%D9%88%DB%8C_%D8%A8%D8%AE%D8%AA_%D9%85%D9%86_%DA%AF%D8%B2%D9%84&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%88_%D8%B4%D8%A8_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D8%AE%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%87_%D8%B4%D8%A8_(%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%AF%D8%8C_%DA%AF%D9%81%D8%AA_%D9%88_%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AC&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Mahmoud_Dowlatabadi.jpg


 

 9395 ماه فروردین |چوکماهناهم ادبیات داستانی |شصت وهشتم شماره 15

،ولیباشدیمآمدهاست،کاریدشواروبهطبعبسیارخطربار

اگرسخنگفتنازیکادیبراامریجهتپاسداشتوزنده

انیم،اینمقالهیچنباشد،یکاداینگاهداشتنمفاخرملیبد

بود.تواندیمدین

ایننوشتاربهصورتیبسیارمجملبهبررسیرمانبزرگ

ونیزپاسهاسندهینوآنباآثاردیگریهایهمانندو"کلیدر"

.وراقمایننوشتارمعتقدپردازدیمداشتازاینادیببزرگ

ارجمندٔسندهینونتمامیهنرایٔهیمااستازآنجاکهجان

 بزرگ رمان یعنی اثر این همان"کلیدر"در برای، که گونه

نوول برایآقایعباس"بوفکور"آقایصادقهدایتدر و

رمان قابلبررسی"مردگانسمفونی"معروفیدر و مشهود ،

حیرت اثر این کنکاشدر با لذا است. بنتوانیمانگیز، با

یهاهیما این تفکر و اندیشه ی ای ارجمندٔسندهینوریشه

آشناییبههمزد.

ایدردنیایکاثرسوگلیدارد،هرنویسنده

تقالهایدیگرِٔهمهگفتکهتوانیمپرواوبی

جهتنیلآن دیگرشیا آثار نشر و نویسنده

بهآناثربزرگودسترسبهآفرینشآنو

ریختنآخرینقطراتزهردرون تکمیلو یا

بزرگ زایشآناثر اثر بهعنوانباشدیمدر .

هانامهآنهمهانبوهنمایشٔهمهمتذکرشدکهتوانیمنمونه

فرانسوی(جهتٔسندهینورومنروالن)یهاداستانواشعارو

رمانبزرگدست "ژانکریستف"یابیبه رمان نیز جان"و

"شیفته است. بوده آن نمایشٔهمهتکمیل انبوه همه آن

هانامه و اشعار یهاداستانو مارک"آقای گارسیا زگابریل

دستٔسندهینو) جهت کلمبیایی( عظیم رمان به صد"یابی

واشعارهانامهنمایشآنهمهانبوهٔهمه،ونیز"سالتنهایی

 یهاداستانو "آقای )نوتوماس جهتٔسندهیمان آلمانی(

بودهاستو..."بودنبروکهأخانواده"رسیدنبهرمانبزرگ

 تقریب محمودتوانیمبه آقای بزرگ آثار فضای که گفت

"کلیدر"همانفضایغالبهانوشتهدولتآبادینیزدراغلب

رم بر حاکم فضای است. ی خواندنی ی"ان خالی جای

"سلوچ "کلیدر"بهتقریبهمان-رمانبزرگدیگرایشان-،

دراوجیدیگراست.

 تاثراتو مورد جنابآقایدولتآبادییهایریاثرپذدر

ادیبتوانیم هر مانند نیز ایشان که گفت قطع طور به

 از ریتأثدیگری دور به فن بهاندنبودهعظمای توجه با و

داخلیوخارجی،پایسندگانینوعمیقایشاندرآثارٔمطالعه

ازخاللآثاروقلمدیگربزرگانیسندگینودرسگیریدرفن

همدرمیانبودهاست.

شرایطآقایدولت تماموجود با ایرانیاستو آبادیکه

ایدرکتابدشوارهنرمندبودنرالمسکردهاست،درنوشته

کهایشانهیچگاهداردیمبیان"نوننوشتن"زیباودردناک

 مستقیم نوشتن فن اصوالًیستاددر و است نداشته

.ایشانخودکندیمینعلبهنعلازکسیراردیریرپذیتأث

روزگاروکرسینشینزمانومطالعاتهمهٔآموختهرادانش

 بسیار بیدانندیمجانبهو اما ازخواندنآثار. شایبهنویسنده

 روسندگانینودیگر این از بود. نتواند بهره بی قدما نیز و

برانگیز تحسین رمان در انگیز پاساژهایحیرت با رویارویی

ارزمندیازسبکواسلوبجریانیهاهیماکهجان"کلیدر"

تک ذهن، تکسیال برونی، ریالیسمگویی درونی، گویی

 دارند، ... جبریتو گرایی، ماده گرتوانندیمجادویی، بیان

عمیقایشاندرادبیاتغربوبهویژهغوراستادانهدرٔمطالعه

لئو شولوخوف، میخاییل چون بزرگانی آثار

م جویس، جیمز پروست،تولستوی، ارسل

اونورهدوبالزاک، فرانتسکافکا،آنتونچخوف،

 لئوتولستوی، هوگو، ویکتور فئودورامیلزوال،

داستایوسکی،ویلیامفاکنر،و....تواندباشد.حتا

 رمان نوعی به را"سلوک"ایشان خودشان

حاصلبازخوانییرمانبوفکورآقایصادق

.دانندیمهدایت خود ایشان مصاحبهالبته در با ٔروزنامهای

گویند:می"همشهری"

آثارادبیجهانبهچهاراثرعالقهفراوانیدارم.در مندر

 نخست وهله "اثر"گانهیب"رمان رمانیگرید ،"اموکآلبر

دریپ" و سومییهمارنستاییرمرد گرگ"همرماننگوی،

هکنیوآخرآلمانی(ٔسندهینو)"هرمانهسه"ٔنوشته"ابانیب

شهدریورخودماناست.منهمکهمباشدبوف اولیتواندیم

ا نویطول سال چهل ین آرزو ک امداشتهسندگی بهکه تابی

ناعترافمناست.یسم،اینآثاربنوییازایکحجموقدرت

ویا» عذاب جاز فشردگی سلوکآوری متن خوانندهکه به

یتحم کندیمل از آمده نوکبر روا سندهیوشش تیبرای

فشرده از شخصیکای ذهنی و زمانی اویپروسه اصلی ت

تدرونیمتنانجامگرفته،آنراازیروا هدرکاست.ظرافتی

یفضاها همذاتپنداریکی اجازه خواننده به دوردهندیم ه

ردهاست.ک

 "کلیدر"رمان بزرگ و ده جلدی ی 

کلیدر:یهاشاخصه

محموددولتآقای قلم هستایشبرانگیزب رمانی نام کَلیدَر

نویسنده آبادی ایرانی معاصر ازابزرگ رمان این نام ست.

روایتدرونی رافتیکهدر
متنانجامگرفته،آنرااز
خواننده به که فضاهایی
پنداری همذات  اجازه

دورکردهاست.دهندیم
 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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بخش در پایکوه روستایی در نیشابور شهرستان سروالیت

رمان هایاینحیدریگرفتهشدهکهحوادثبرخیازقسمت

آنرخمی رماندر در زندگیعشایریشرحدادهشده دهد.

هایرمانآنرابهصورتشخصیت کلیدرونیزنگاهسنتیبه

 جلداست31مانشاملرمانیکالسیکدرآوردهاست.اینر

جلدیتوسطنشرفرهنگمعاصر۰کهبهصورتپنجسری

 .تجدیدچاپشدهاست

 رمان این )از31نوشتن  طول (311۱ تا 31۹۰ سال

 .استکشیده

کاملشدهاست.۹1درمجموعرمانبهطورکاملدرسال

کلیدرریشهدرواقعیتدارد.ٔواقعه

نوشته در آبادی دولت کتابآقای در ای نون"ارزشمند

"نوشتن داردیماظهار گلٔحماسهکه

رخدادهاست محمددرحوالیسبزوارواقعاً

ماجرایآن با کودکی از جا آن کودکان و

آشناهستند.وایشانازکودکیآرزوداشته

و بزرگ رمانی صورت به را واقعه این که

 به سوییٔرشتهماندگار از و درآورد. تحریر

مطابقباورهاوذهنیتمردمکهسندینویم

خراسانپسازمرگگلمحمد،خانمحمد

یعنیهمانبرادرارشدکهجانازآنپیکاربهدربردهبوده

است،بعدهابهخونوکینخواهییخانوادهدرفرصتیبه

وانتقامگذشتهرابردیمجانببابقلیبنداروآالجاقیهجمه

نی.ردیگیم رمان در موضوع این و آنٔسندهینوامده بزرگ

واگذاشتهاست.هاخوانندهمابقییماجراهارابهخود

ابراثرخویشیعنیٔباچهیدآقایرومنروالنعزیزنیزدر

کهفصولیدرموردبهجنگرفتنسدینویم"ژانکریستف"

 درمسائلژانکریستفو استکه بوده نوشته آن پیرامون

راحذفکردههاآنحجمکتاب،بازنویسیینهاییونظربه

است.

سبک:ریالیسم،حجم:دهجلد،نوعاثر:رمان،ناماثر:کلیدر

اثر:ٔخالصه،روستایی

311۱نگارش.کلیدر  .31۹1تا دولتآبادی. 31محمود

جلد.

 اثر:ٔخالصه

ساکنخراسانبهشهر کُردِ عشایر جوانیاز دختر مارال،

می پدرش)سبزوار( کهبهآیدتا را نامزدشدالور عبدوسو

و مارال کند. مالقات هستند، زندانی قتل در شرکت جرم

اند،براثرمادرشدرطولیکسالیکهایندودرزندانبوده

اند.مادربعدازبیماریزندگیدشواریراگذرانده،خشکسالی

سختیمردهاستومارالکهتنهاماندهاست،تصمیمگرفته

 بر آتپیشعمهسوار اشبلقیسهمسراسبراهوارشقره

سوزن کالته کلمیشیمثلآقایکلمیشیبه خانوار برود. ده

ایلیاتی قلعهبیشتر و کلیدر منطقه بین سامان آن وهای ها

هایپراکندهآننواحیبرحسبفصل،دررفتوآمدند.کالته

هابهصورتیمارالدرمسیرحرکتبهسویچادرکلمیشی

گل با تصادفی یککامالً هنوز البته که رامحمد دیگر

.کندیم،برخوردشناسندینم

جاشودودرآنعمهبهخوبیپذیرفتهمیٔدرخانوادهمارال

همسرشٔخانههم گلمحمدو نیز و بلقیسپیر کلمیشیو

 نامشیرو به خانواده نیزدختر و بعدبرایشودیمزیور روز .

 با خانواده کوچک کشتگاه کردن میهاآندرو شود.همراه

و کلمیشی )پسر محمد گل روز همان

بلقیس(باداییخودمدیاروچندتندیگراز

می همراه خانواده بهاعضای دختری تا شود

 صوقی حسین-نام حاج خواهرزاده

راکهمدیارعاشقاوست،ازخانه-چارگوشلی

نامزد صوقی سویی از بدزدند. حسین حاج

رگوشلیاست.درنادعلیپسرحاجحسینچا

اینماجرامدیاروحاجحسینچارگوشلیهر

اثرشلیک آنشبتاریکبر در طرفینکشتهیهاگلولهدو

شوند.می همان در را وی مدیار خاکهایکینزدیارانِ به

.گردندیمپسارندوبهایلبازمی

شیرو خانواده، مردان غیبت در چادر در دیگر جانب از

جوانیکه–درویش(طبققراریکهباماه)دخترجوانبلقیس

روضه برای شمایلهرسال و خوانی به چادرهااهیسگردانی

می-آیدمی فرار گلدارد، وقتی سوزنکند. به دهمحمد

رودودرآنجاگرددبرایپیداکردنشیروتانیشابورمیبرمی

اندوبهقلعهچمنشودکهآندوباهمازدواجکردهباخبرمی

اند.رفته

کم دیم کشت کردن درو از بعد درخانواده خود حاصل

برمیسوزن بهچادرها بیماریگوسفندهاده وقتیبا گردندو

می گلروبرو ادارهشوند، از کمک گرفتن برای هایمحمد

می سبزوار به ادارهدولتی هیچ اما توجهیرود، او به ای

نمی چادرها به ناامید و خسته او و ناچاربرمیکند و گردد

آقایبابقلیبندارمی از قلعهشود در وچمندکانیداردکه

محسوب آالجاقی ارباب نام به اربابی مباشر طرفی از خود

،قرضیبگیرد.گرددیم

بهماه زندگی برایگذران چمن قلعه در شیرو درویشو

درمی بابقلیخدمتبابقلیبندار کارگاهیکه در شیرو آیند.

 بهٔدرخانوادهمارال عمه
می پذیرفته درخوبی و شود

همآن ؤخانهجا کلمیشی
بلقیسپیرونیزگلمحمدو
دختر نیز و زیور همسرش

 .شودیمخانوادهبهنامشیرو

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B4%DB%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B4%DB%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7
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جوانیبهنامدرزیرزمینخانهخوددایرکرده،همراهبابندار

کند.هایقلعه،قالیبافیمیایازبچهاستادموسیوعده

مافیای نوعی به که آالجاقی اربابش نیز و بندار بابقلی

سرمایه محسوب وشوندیمداری بازرگانی داشتن بر عالوه ،

اربابافغانیتجارتیوسیعبهکارقاچاقموادمخدرازطریق

.پردازندیمرحمشجهنخاننیزبیٔنوچهبهنامبازخانو

نشانه یافتن برای نادعلی سو این خوداز پدر قاتل از ای

نتیجهگذارد،امابیهایاطرافرازیرپامیچادرهاوقلعهسیاه

آیدتابهازایگردد.گورکنقلعهبرکشاهیبهسراغشمیبرمی

 گندمیکه میروغنو او شباز در که را مدیار گور گیرد،

او به شده، دفن برکشاهی قلعه گورستان در پنهانی حادثه

ردیازقاتلپدر نبشقبراو، نادعلیبتواندبا نشانبدهدتا

که فجیعی منظره اما آورد دست به خود

بیند،نادعلیباگشودهشدنقبردرگورمی

نادعلیبراعصاباواثرمی سالمتگذاردو

ازدستمی ازآنوقتروحخودرا دهدو

نوعی به که مالیخولیا نوعیهذیانو دچار

،آوردیمگونهرابهیهیادروشنبینیهملت

.شودیم

بافرارسیدنفصلپاییزخانوادهکلمیشی

می قشالق تنگدستی،به و احشام میر و مرگ اثر بر روند.

بیکگل و محمد )برادر ترکوچکمحمد هیزم( به کشیناچار

خانوادهمی سربار موقعیت آن در را خود که مارال روند.

پیشنهادمیمی کمکدهدکهگلبیند، اینکار در محمدرا

گل مارالدلکند. به اولیندیدار از بامحمدکه است، بسته

گیرد.آنکهزنیبهنامزیوردارد،مارالرابهزنیمی

ونامعقولگلمحمدغیرطبیعی*البتهایناقدامعجوالنه

آورمحمدکهدرگذشتهرزمگل.رسدیموناهمگونبهنظر

برای شدن معطل از اکنون بلند روحی داشتن با و بوده

به محصولیاندکونیزدرآمدیشرمآورخستهشدهاست،

شهرهیزم اینکارکشیبه به خود موسیکه کمکپدر با

وبعددریکیازسفرهاییکهبرایآوردیماشتغالدارد،روی

دوزیآشنافروشهیزمبهشهررفتهاست،باستار،جوانپینه

شودکهگاهگاهبرایکاربهمیانایالتوبهدهاتاطرافمی

آید.می

درغروبشبیبرفی،دوامنیهبرایگرفتنمالیاتبهچادر

مرگآیند،امادروضعیتبدیکهخشکسالیوهامیکلمیشی

مالیات پرداخت برای امکانی پیشآورده، گوسفندها میر و

محمدراباخودبهشهرببرند.هاخیالدارندگلنیست.امنیه

خانگل و میمحمد را دو آن کلمیشی( )برادر وعمو کشند

هایگرگرفتهوجسدهاشانراباانداختندرچاهیپرازذغال

می بین از وقداغ بعد چندماه کلمیشیبرند. که دارندتی ها

کنند،ازآمدنچندخودرابرایکوچبهطرفکلیدرآمادهمی

سیاه میان به میامنیه باخبر گلچادرها وشوند. محمد

میخان ترک را چادرها بیابانعمو به و اطرافکنند های

گریزند.می

وعده طبق را شیرو بندار اربابآالجاقیبابقلی به که ای

فرستد.چندیبعدبلقیسکهدادهاست،بهشهربهخانهاومی

برایکاریبهخانهاربابآالجاقیبهسبزواررفتهاست،شیرو

می آنجا در میرا خانواده میان به خود با و امابیند آورد،

آشتیدرنمیهیچ در از باشیرو اویکازمردانخانواده آیندو

قلعه به دلشکسته و برمیتنها بعدچمن روز چند گردد.

معاملهجهن بندار بابقلی با که بلوچ خان

مطالبات وصول برای دارد، تریاک قاچاق

آیند.چمنمیسواربهقلعهخودازاو،باچند

جهن و نیست چمن قلعه در بندار بابقلی

ماه کهحاضرنمیخان، شودجایدرویشرا

ازباالیپشت نشانبدهد، بامبهحیاطاورا

پرتمی ماهخانه بعدکند. به آن درویشاز

زمین و میعلیل جهنگیر شیداماند. خان،

بهگروگان را خودمیپسرکوچکبابقلیبندار همانبا برد.

یکیاز–روزموسیکهازشهربرگشتهاستبهگودرزبلخی

خبر-ساکنانقلعهچمنکهستاربااورفتوآمدهاییدارد

ایدرشهردستگیرشدهاست.دهدکهستاردرپیحادثهمی

البتهشیرودرآتیهبادلرحمیگلمحمدازسویخانواده

شودوشیروکهدیگرماهدرویشرابهحالخودمیپذیرفته

خودبازمیگردد.ٔخانوادهرهاکردهبودهاست،برایهمیشهبه

خان چندیبعد پسر چندسالیتربزرگمحمد بلقیسکه

آید.همانشودوپیشکسانخودمیدرزندانبوده،آزادمی

خانشبگل میمحمدو چادرها به برایدیدناو آیند.عمو

امینه و اشکین استوار بعد روز تعقیبصبح در که هایش

میگل بهآنجا دستگیرمیمحمدهستند، اورا کنند.رسندو

همگل ستار زندانبا نقشهمحمددر ستار ایبرایبنداست.

کشد.نقشهباموفقیتانجاممحمدوچندتندیگرمیفرارگل

وقتیگلمی میگیرد. محمدبهچادرها مارالپسریبهرسد،

بعدازمدتدرازیتردیدبهیاد نامپسررا آوردهاست. دنیا

 باخته جان همانشبگلگذارندیم"مدگل"مدیارِ محمد.

خان با بیکهمراه و سراغعمو به کالخونی رباط به محمد

علیپسرخاله حاجشان میاکبر مطمئنپسند چون و روند

پاییز فصل فرارسیدن با
قشالق به کلمیشی خانواده

اثرمی بر میرروند. و مرگ
گل تنگدستی، و محمداحشام

بیک و (ترکوچکمحمد)برادر
 روند.کشیمیناچاربههیزم
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محمدرالودادهاستاوراپسند،گلاکبرحاجهستندکهعلی

برند.کشندوگوسفندهایشراباخودمیمی

بهرباطکالخونی،هاآنروزبعدازفرارزندانیان،خبرحمله

می ستوانغزنه طرفکالخونیراهبه سرعتبه با او و رسد

افتد.موسیکهباتشکیالتیکهدرشهراست،ارتباطدارد،می

خوداعالمیه با را دستمیهایی دهاتاطرافبه در و آورد

می دهقانان از روستاها،بعضی اغلب در روزها این رساند.

ارباببحث امالک گرفتن سر بر مخالف و موافق هاهایی

درگرفتهاست.درهمینروزهاشیداکهموفقبهفرارشده،به

اوراچمنمیقلعه رسدوبابقلیبنداربرایحفظجانشیدا،

فرستد.محمدمیهگلبهپناهگا

روندوازمحمدوهمراهاناششبیبهقلعهسنگردمیگل

تفنگنجفاربابمی که فشنگخواهند و بهها را هایخود

گردند،باحملهاستواربدهدووقتیبهقلعهمیدانبرمیهاآن

محمدومردانششونداماگلهایاومواجهمیاشکینوامنیه

موفقمی گلاهآنشوند بکشند. امنیهرا دو کهمحمد ایرا

باگوشبریدهبهشهرروانهمیزندهمانده ازآنروزاند، کند،

هایمحمددردهاتوقلعهبهبعد،آوازهشجاعتوقدرتگل

پیچد.اطرافمی

از را ستار فربخش سرگرد بعد چندی

می آزاد گلزندان پیش را او و محمدکند

بمی او به تا استفرستد مایل که گوید

رئیسگل فربود کند. مالقات را محمد

می موافقت پیغامتشکیالت ستار که کند

گل به را سرسرگرد در ستار برساند. محمد

امنیه گروه به خود برمیراه کههایی خورد

گل کردن پیدا میبرای چمن قلعه به دارند روند.محمد

مندیکهزندگیپسرکربالییخداداد،پیرمردثروت–عباسجان

بهتازگیبهخدمتبابقلیبندار-گذشتهراازدستدادهاست

هاییازاربابآالجاقیبرایاودرآمدهاستوهمانشبپیام

هممی که است خواسته بندار بابقلی از آالجاقی آورد.

امنیهگل آمدن از را کندمحمد سعی هم و کند باخبر ها

امنیه به را گلبفرستییهاراهها یافتن به موفق که محمدد

عالوهبرآنسرگردفربخشهمبهبابقلیبندارپیغام نشوند.

هانایب،رئیسامنیهمحمدوخانخواهدبینگلدادهکهنمی

درگیریوبرخوردیپیشبیاید.

آنشبستارمخفیانهباگودرزبلخیوموسیوچندتن

همجمعمی دهقاناندور از دیگر در مطالباتشوندو مورد

ارباب از خود بحثجدی میها قرارهاییهایی و کنند

رود،درسرراهمحمدمیگذارند.روزبعدستاربهسراغگلمی

امنیهخوددستهخان آنحوالیمینایبو در بیند.هایشرا

گلنزدیک غروب، خود،های مخفیگاه از دیگران، و محمد

خان سیاهحمله به را یارانچادرهاینایب از که مالمعراج،

گلمحمداستمیگل نزدمالمعراجکهبینند. را محمدستار

می شده، مجروح حمله این یارانشدر و خود و فرستد

کشند.هایشرامیکنندواووامنیهنایبرادنبالمیخان

جمعیدرو،درقلعهچمن،یکشبقبلازشروعکاردسته

تادرموردگرفتنحقخودازشونددهقاناندورهمجمعمی

جانخبراینجلسهرابهبابقلیقسمشوند.عباسهاهمارباب

می عباسبندار )برادر قدیر بعد، روز برایرساند. که جان(

تواندپابهپایاولینباربهکاردروکردنگماشتهشده،نمی

د.کندیگرانکارکندواصالنپسربابقلیبندار،اورااخراجمی

بهآتشمیقدیرهمانشبخرمن را فردایآنروزها کشد.

آیند،گودرزبلخیوهاییکهازشهرمیاربابآالجاقیوامنیه

هابهبادکتکوشکنجهیاراناورابهبهانهآتشزدنخرمن

گیرد.می

محمدکهحاالباشهرتیکهبهدستآورده،بهصورتگل

شود.هادرآمده،درقلعهمیدانمستقرمیملجاییبرایرعیت

هایاطرافبهسراغاومردمازدهاتوکالته

می با را خود مسائل و میانآیند در او

خواهند.دریکیازگذارندوازاوکمکمیمی

همینروزهادوامنیهازطرفسرگردفربخش

آنبهمحمدمیایبرایگلنامه آورندکهدر

تأمین درخواست دولت از شده پیشنهاد او

فربخش سرگرد تا رضایتبدهد آنکه یا کند

ایازمشهد،بهدیداراوبیایدهمراهبانماینده

دوستانه برایدیدار هم با بروند.و مشهد به فرمانده اینزد

میگل مردد اینپیشنهاد پذیرفتن در هممحمد ستار ماند.

تواندراهیپیشپایاوبگذارد.نمی

محمدبههاییکهازنجفاربابشده،گلبهدنبالشکایت

می )سنگرد( او قلعه آنجا در رایحاجرود. خرسفی خان

ومی خواستگاریبیند محمد، بیک برای را لیلی او دختر

بهنجفمی حاجیخانخرسفیکهخیالداردلیلیرا کند.

گل رفتن از بعد بدهد، همدستیارباب با یارانش، و محمد

آتشمی را او کاه انبار ارباب، گردننجف به را آن تا زند

محمدبیندازدوبتواندازاوشکایتکند.گل

گل بهوقتی برمیمحمد میدان قلعه بلوچ قربان –گردد،

بیندکهازطرفاوآمدهرامی-یکیازکارگزارانبابقلیبندار

گل بهجشنعروسیپسرشاصالندعوتاستتا را محمد

قراراستآالجاقیوفربخشهمبهاینجشنبیایندو کند.

امنیهگل دو کهمحمد را ای
اند،باگوشبریدهزندهمانده

ازآنکندبهشهرروانهمی ،
روزبهبعد،آوازهشجاعتو

محمددردهاتوقدرتگل
پیچد.هایاطرافمیقلعه
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گل برای جشنآالجاقی این استکه فرستاده پیغام محمد

توانددربرابربرایگرفتنتأمیناستواومیبهترینفرصت

بلوچ قربان بگیرد. تأمین او برای تومان، صدهزار گرفتن

محمدهمچنینازجهنخانپیغامیبرایقرارمالقاتیباگل

گل است. دعوتآورده این پذیرفتن در ومحمد مردد ها

ماند.سرگردانمی

افسرانخر قیام روزگاریدر که بلوچ قربان با هاآناسان

وحاالاعتمادگل بوده ودرصفهمراه جلبکرده محمدرا

که کارهایی چون که است معتقد است، درآمده او مردان

هاممکنهانیست،ایندعوتکند،بهنفعاربابمحمدمیگل

هاییکهبامحمدباشد.ستارهمدربحثاستدامیبرایگل

دکهبهجایاینکهدرمیاندهمحمددارد،بهاوهشدارمیگل

رعیتارباب و طرفدوستباشد،ها هردو با و بگیرد قرار ها

را او مردم زیرا بگیرد، را مردم طرف باید

دوستی که حالی در دارند، دوست صادقانه

نمیارباب و نیست صادقانه او با بهها شود

گلهاآن کرد. احساساعتماد با محمد

قبولمسئولیتیکهنسبتبهمر در دمدارد،

شود.هامرددترمیدعوت

مالمعراجنزدیکی پسر حیدر صبح، های

خرابکاری گلخبر به را ارباب نجف میهای رساند.محمد

روند،نجفاربابرادستگیرمحمدویارانشبهسنگردمیگل

دستمی را او میکنندو خود با همینموقعبسته در آورند.

امنیه رئیس طرف از گلکسی تعقیب مأمور که محمدای

خواهدازآنجادورشودمحمدمیرسدوازگلاست،ازراهمی

خبرمی چندیو تا نوذربیگکههردو و دهدکهسیدشرضا

داوطلبپیشیاغیبودندوحاالبهخدمتدولتدرآمده اند،

شده او کردن پیغامدستگیر این گلاند. گیجها را ترمحمد

گویدکهخیالداردنجفعمومیینهمهبهخانبااکند،می

همین را دستارباب ازطور و ببرد اصالن عروسی به بسته

خطریکهممکناستدرکمیناوباشد،پرواییندارد.

گل بعد جهنروز با گلخانمالقاتمیمحمد محمدکند.

میکردجهنکهگمانمی او ازخاناز که پولیرا خواهدتا

 و بندار از طلبدارد، تعجبهاآنآالجاقی کمال با بگیرد،

خانکهتاچندیپیشیاغیبود،خودشرابیندکهجهنمی

خواهدتسلیمکردهوحاالبهخدمتدولتدرآمدهوازاومی

دهد.محمدبهاوجوابردمیکهخودشراتسلیمکند.گل

محمدونزدیکانشبهعروسیاصالنبهقلعهپسازآنگل

روند.آالجاقیوسرگردفربخشهمراهبابابقلیبندارچمنمی

استقبالمی او وجودعدمرضایتحاجیاز آالجاقیبا کنند.

برای را او عروسیلیلیدختر قرار میانجمع، در خرسفی،

محمدهاییپنهانیازگلگذاردوضمنصحبتبیکمحمدمی

دومی از و کند آزاد را ارباب نجف درخواستخواهدکه لت

گل محمدجوابمثبتیبهپیشنهادهایآالجاقیتأمینکند.

بایارانخوددهدوبینمی آنکهدرشامعروسیشرکتکند،

رود.چمنمیازقلعه

بیک است قرار که خانروزی با همراه بهمحمد عمو

خواستگاریلیلیبروند،سواریازطرفسیدشرضاتربتیبرای

آوردکهبهاودستوردادهشدههرچهزودترمحمدخبرمیگل

محمدوبرادرشمحمدراتحویلدهدوگلزندهیاکشتهگل

رسندکهممکناستعروسیبیکمحمد،بهایننتیجهمی

ایبرایکشتناوباشد.بااینهمهبیکمحمدهمراهباحیله

روندووقتیبهعموطبققرار،باچندسواربهخرسفمیخان

می میآنجا متوجه بهرسند، ده اهالی شوندکه

رفته بیرون ده از خرسفی، حاجی ودستور اند

محمدشکایتخوداوهمبهمشهدرفتهوازگل

خشمگینازتوهینیکهبهعموکردهاست.خان

میهاآن دستور غلهشده، انبارهای مردم دهد

راغارتکنندوهاآنحاجیخرسفیراخرابو

کار این به دست ارباب ترس از مردم وقتی

غلهنمی بهکمکبیکزنند، را ریزدومحمدبهنهرآبمیها

است، آنچهکرده پشیماناز و آنچهپیشآمده خشمگیناز

برمیگلنزد همینموقعقربانمحمد در طرفگردد. بلوچاز

می فربخشپیغام راسرگرد او است فربخشمایل که آورد

هاپیشدهدکهازمدتببیند.دراینمالقاتفربخشخبرمی

دادهحکمقتلگل بهاو نکردهمحمدرا را اندوچوناینکار

بی جرم به میاست، کلیاقتی منتقل را او اماخواهند نند.

از فربخشدوستانه خواهدکرد. را اینکار جانشیناوحتماً

کند.محمدخداحافظیمیگل

فردایآنروز،ستارکهبهشهررفتهبافربودبرسراحتمال

ستارتصمیمداردپیشمحمدبحثمیکشتهشدنگل کند.

فایدهگل کار این استکه معتقد فربود و برگردد ایمحمد

هایفربودراقبولدارد،ارهرچندازنظرعقلیحرفندارد.ست

می ترجیح اواما به را خودش محمد گل یاری برای دهد

تواندبرساند.آخرینپیشنهادفربودایناستکهتشکیالتمی

محمدرامدتیمخفینگهدارد.گل

(خبرسوءقصدبهشاهازرادیو31۰۱بهمن31همانروز)

بحثیکهبایکیازرفقاداردبهاینشود.ستاردرپخشمی

سختگیریونتیجهمی بدیاز بعددوره اینبه از رسندکه

ایکهشبهمانروزدیکتاتوریشروعخواهدشد.درجلسه

احساسگل با محمد
به نسبت که مسئولیتی
قبول در دارد، مردم

شود.هامرددترمیدعوت
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شهر اعیان و آالجاقی حضور با سبزوار فرمانداری باغ در

ایبرایتظاهراتبرضدحزبتوده،بهشود،برنامهتشکیلمی

شوندوروستاییانیکهآالجاقیازدانیانیکهآزادمیوسیلهزن

شودشود.ستارمصمممیدهاتاطرافخواهدآورد،ریختهمی

محمدبرساند.خودرابهگل

بهاومحمدمیسیدشرضاتربتیپنهانیبهسراغگل آیدتا

استو حکومتقدرتگرفته که فعلی اوضاع در که بگوید

برد،اومجبوراستبنابهازبینمیداردهمهمخالفانخودرا

گل زنده یا مرده دارد، که رادستوری محمد

محمدبایدبینتمکین،گریزتحویلبدهدوگل

گل انتخابکند. را یکی مرگ، تأکیدیا محمد

نیست.می گریز و تمکین اهل چون که کند

حال درهمان است. کرده انتخاب را مرگ

نیزپیغامیبرایسرهنگبکتاشفرماندهجدید

خواهدتافرداشبخودفرستدوازاومیاومی

حیدر شروعخواهدکرد. اوجنگرا نه اگر تسلیمکندو را

آیدتااگراومحمدمیپسرمالمعراجازطرفپدربهسراغگل

کمک گلبخواهد، اما کند. فراهم برایش همههایی محمد

می رد را کمک تفنگچیپیشنهادهای بهکند. را هایش

میخانه درهایشان برای را ستار پیشنهاد آخرین و فرستد

نمی خود، جان خبربردن محمد گل به بعد روز پذیرد.

هایسرهنگبکتاشوسردارجهندهندکهعالوهبرگروهمی

وسیدشرضاتربتی،برایمقابلهبااواربابآالجاقیهمگروهی

هاست.بهسرکردگیبابقلیبندارفراهمکرد

یاراننزدیکشگل با محمدبرایاینکهکسیکشتهنشود،

روندتاجنگبهکوهکشیدهشود.صبحهمانشبانهبهکوهمی

بهاردویسرهنگبکتاشو را پنهانازهمهخود زیور روز،

میجهن خان از و جنگباخواهشمیهاآنرساند که کند

زیوردستگیرمیگل شروعنکنند. ساعتیبعد،شومحمدرا د.

میدانجهن قلعه به تفنگچی چند با بندار بابقلی و خان

گلمی استقرار محل مارال و بلقیس از و راآیند محمد

،مارالوبلقیسراباخودبههاآنپرسندودربرابرامتناعمی

برند.اسارتمی

رابههازنشبآنروزحیدرپسرمالمعراجخبراسیرشدن

خواهدکهموافقتکندمحمدمیاندوازگلرسمحمدمیگل

گل بجنگد. او کنار در پدرشبرمیتا نزد را او گرداند.محمد

امنیه کشتن با که بهزیور را خود شده، فرار به موفق ای

جنگد.دررساندوباشروعحمله،همراهبااومیمحمدمیگل

وزیورمحمد،ستارمحمد،بیکعمو،گلایننبردطوالنی،خان

جنازهکشتهمی عمومحمدوخانمحمدوگلهایبیکشوند.

گذارندوبعددربرند.چندروزیبهنمایشمیرابهسبزوارمی

کنند.جمعیدفنمیگوریدسته

قربان درموسیو را نادعلیچارگوشلیجسدستار بلوچو

سپارند.مارالجنازهزیورجاکهکشتهشده،بهخاکمیهمان

بهقربانسواربراسبباخودمیرا نادعلیاسبخودرا برد.

دهدتابتواندخودراازآنجادرببردوخودتاصبحدربلوچمی

ماند.کنارگورستارمی

ونکاترمان:هاشباهت

همیشهوقتیدرکشورمانوشتاریبهنقددر

 صورت معاصر ادبیات آثار ،ردیگیممورد

همیشهبهاثرپذیرییتمامیینویسندگانما

.آقایصادقشودیمازنویسندگانبیگانهاشاره

هدایتازنویسندگانموجنویفرانسهوآلنپو

فاکنر، از معروفی عباس آقای کافکا، آقایو

 ویژهدولت به روسی نویسندگان از آبادی

غیره، پروستو جویسو جیمز آقایچوبکاز شولوخوف،

آقایساعدیوآلاحمدوگلستانازهمینگوی،و...والبته

نوپاست،همهیساین ازآنجاییکهادبیاتداستانییما

مواردصحیحهستند.



ونکاترمانکلیدرهاشباهت

ماجرایاغوایبهیمییشبیرو)خواهرگلمحمدو -3

زنماهدرویش(توسطشیدا)پسردومبابقلیبندار(

آنبهخدمتو در زیرزمینخانهایکهشیرو در

روضه حین در هم آن است، مشغول داری خانه

 درویشدر ماه گداز جان ٔخانهٔباالخانهخوانیی

مزمانهمبابقلیبندارکهبسیاراستادنهاستوه

 نشان را شیدا شنیع اعمال هم و ،دهدیمروضه

مراسمسخنرانی بواریدر اغوایمادام به بسیار

کشاورزیدررمانمادامبوارینوشتهگوستاوفلوبر

.ماندیمفرانسوی

ییهازماندرروالرمانقدیروخانعموهردودر -۰

محصوالت و غله کردن منهدم به اقدام مجزا

 .کنندیمروستاییانیکیباآتشویکیباآب

رمانبزرگکلیدردرمتنخودحاوییمونولوگ -1

و برانگیز تحسین ی درونی( گوی و )گفت ها

دردمندانهایبهویژهازسوینادعلیوقدیرکهبه

نوعیحستلخوزبانبیمارسرنوشتادمیدردنیا

سندگانینوآثارنیتربرجستهکهباباشدیمهستند،

 بزرگدراینزمینهپهلومیزند.

اینکهگل برای محمد
با نشود، کشته کسی
یاراننزدیکششبانهبه

روندتاجنگبهکوهمی
 ود.کوهکشیدهش
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حوش -۹ و حول در جان عباس تهدید

نفر سه توسط اصالن عروسی آقایمراسم یعنی

 موسی آقای و بلخی گودرز آقای و استاد-خاکی

بسیاربهپایانرمانمحاکمهاثرفرانتس-قالیبافی

 چکشباهتداردٔسندهینوکافکا کشور قدر عالی

کهدرآنرمانقهرمانداستانباچنینوضعیمثله

 .شودیم

بی -1 درتقالی و فکر در عباسجان امان

کشتن برای قدیر اقدام به رو تردید نیز و عمل

فصول به بسیار خداداد کربالیی یعنی پدرشان

حیرتانگیزودرخشانآقایروژهمارتندوگاردر

رماندؤادهخانورمان آن در استکه شبیه تیبو

بیمار، پدر به مورفین تر بیش تزریق با فرزند

.کشندیمسرانجامویراباحسیماندهازپشیمانی

البتهدررمانکلیدرکربالییخدادادبه

 .ردیمیممرگطبیعی

خالفٔوهیش -۹ و صریح رفتار

جریاندوبرادریعنیقدیروعباسجان

 از اعمالی یاوهبا پردازی، دروغ قبیل:

 ایراد ازیهاحرفگویی، گریز فلسفی،

تندردادنبهمقرراتعامجامعه،زبان

بازیوشرکتدرهرگروهودستهایبیترکردن

بالزاکدامن، دو اونوره آثار قهرمانان به بسیار

 بزرگمکتبریالیسمفرانسهمانندهاست.ٔسندهینو

صفحات -۱ آخرین تا که ستار شخصیت

رمانبهصورتیمرموزوغیرقابلاعتمادونیزمصرّ

 جلوه مخل استکهکندیمو آن نشان بیشتر

سوی از مرگ دم تا و است شهری آدمی ستار

 و ثواب با دست یک مختصیهاگناهروستاییانِ

 .شودینمبهدرستیپذیرفتهخودشان،

۹-  گلمحمد،یزندگلحظاتآخر ٔمسالهبا

روانهکردنتمامتفنگچیانبرایپرهیزازبرعهده

ریزی،خداحافظیسوزناکونیزگرفتنتقصیرخون

شدنوی،ٔصحنه کشته از دنیایبعد هم و پیکار

 با عجیبی درعاشورأحماسهشباهتبسیار که را

ذهن در دارد، عمیق ردی شیعه ایران فرهنگ

 .کندیممتبادر

خانمح حتا و جانبهدر مهلکه از قراربردیممدکه و

این انتقام به آشنایان و خواننده ذهنیت مطابق که است

 .ماندیممختارثقفیهمانابهوسرهایبریدهبرخیزد،هاخون

3-  جغرافیاییهاتیشخصسختی بیرحمی ،

در اثر بطن محیطیکدستطبیعتدر و واقعه

بزرگوبینظیراکثرمواقعخوانندهرابهیادرمان

مرگ" یا ٔنوشته"آزادی نیکوس"آقای

ٔسندهینو"کازاتتزاکیس یونانی مند .اندازدیمارج

 توالی و ؤواقعهسیر سیر به شبیه بسیار نامنتظر

 سقوطپهلوانمیکلساست.

استصبرصبر -31 مجبور استو چوپان او

کههمواولیننفریکندیممراقبتهازنازوکند.

 .رسدیمبهشهادتاستکه

بلقیس -33 عمه اسکان محل به وقتی مارال

ازکنارنهرآبیشودیمنزدیک وازفرطگذردیم،

وکندیموعطشهوسشنایغبارآلودگویخستگ

ادبآشنایایرانیباوصفشناوبرهنهٔخوانندههر

گل دواندن چشم و مارال گشتن

آنسوی از دمهاینٔشهیبمحمد در

وشیرینٔمنظومهبهیاد عظیمخسرو

نظامی آقای گنجه بزرگ شاعر اثر

گنجویوتوصیفشناکردنشیرینو

خسرو و فرهاد توسط او پاییدن

 .افتدیم

اگرحرفبرحقرومنروالنمبنیبرآن -3۰

کهیکاثربزرگدرذهنخالقآناثربهبستنآرام

کهبعدازطیماندیمآرامنطفهدرزهدانیکزن

روندرشدهمچونکودکیپویاوسرفرازرخبیرون

رابیشایبهدیگویموبهدنیایتازهسالمکشدیم

 داوری این به سترگیمیرسیمبپذیریم، اثر که

زهدان در عمری که سال ده نه کلیدر مانند

کار سال ده طی سرانجام و است بوده نویسنده

وسزاستکهمقابلسرخمبی وقفهبربالیدهاست.

 کردوکرنشنمود.

و -31 پدر کلمیشی سرگذشت که کسی

یزندگ را او لیرخواندیمهجرانی شاه یاد به ،

هیادرمانباباگوریوشکسپیرونیزازسوییدیگرب

 .افتدیمبالزاکٔنوشته

3۹-  با ادبارٔواقعهٔمطالعهخواننده و اقبال

و بزرگ ثروتی در نخست که خداداد کربالیی

به بعد و بود مدام حضری و سفر نیز و پرسودا

بیافتدیمافالس دریابد،و خوبی به خود که این

مرده رشد که است کندیمای یادترکدیمو به ،

متأسفانهنویسندهباآهونالهو
یاحساسیروالرمانهاضجه

به رئالسیتیوتاریخیخودرا
ادامه از را خواننده و زده هم

 .سازدیمقصهمنصرف
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هزارویکشبواوجوحضیضفاصلهیهاداستان

 .افتدیمدارقهرمانانمشرقییآن

بریده -31 نیز و نادعلی کردن مست قسمت

ونیزنشستناشیفلسفیهاحرفاشوشدنگوش

شاهکاراست.وتاحدودیاشیسرگردانبراسبو

سروانتس آقای کیشوت دن نیز و گوگ ون به

 .ماندیماسپانیایی

معاصربتوانمعیبیٔخوانندهدرمجموعاگربهعنوانیک

.براینرمانسترگگرفت،آنعیبهمانا

توصیفات -3 و لغاتدشوار زباننامانوسو

 بسیارادبیدرحدفاصلوقایعوگفتوگوهااست.

عجیببرایقهرمانانیهانامگیریبهکار -۰

خودِ)بدونگذاشتناعراببرایتلفظصحیح حتا

 .هاآننامکتاب(

1-  افسانه و غیرمنطقی گلٔگونهرفتار

کهاوراحینشنادیده–محمدبرایاغوایمارال

متأهل-است مارال هم و او خود هم که آن با

 هستند.

درشنا–زنایرانی–رفتارعجیبمارال -۹

 کردندرمحیطیبیگانهونامحرم.

زن–تباهکردنشخصیتوزندگیزیور -1

 گلمحمدباآوردنمارالدراینزندگی.

ٔنقطه -۹ ناقص رویخواننده–اوج که ای

 وافتدیمغلتکماجرا حقیقی جرم رمان آخر تا

گل تعقیب و قوس و کش همه آن واقعی دلیل

 .ابدیینممحمدرادر

ازسوییکم -۱ ترخوانندهو شودیمایپیدا

کهبتواندجلدآخررمانراتاانتهابخواند.متأسفانه

احساسیروالرمانیهاضجهنویسندهباآهونالهو

رئالسیتیوتاریخیخودرابههمزدهوخوانندهرا

وگرنههیچکمندارد.سازدیمازادامهقصهمنصرف

■ ومیراثیبزرگاست.



منابع:

بخارأنامهفصل

کتابنوننوشتن

فارسییهارمان میمنترمانمعاصر فارسی. معاصر های

■ نیلوفر. میرصادقی)ذوالقدر(.
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 «جایی به نام تاماساکو» مجموعه داستاننقدی به   
 «سعیدهمختاری»؛«فالمکجنیدی»نویسنده



مجموعه«تاماساکونامبهجایی»

ٔنوشتهایصفحههشتادوپنجداستانی

نشرتوسطکهاستجنیدیفالمک

ورسیدچاپبه31سالدرچشمه

سالکتاببهترینکاندیدسالهمان

شدگلشیریٔجایزه جنیدیفالمک.

است3113بهمنمتولد بهمدتیاو.

درهممدتیوپرداختهآغداشلوآیدیننزدنقاشیآموختن

رشتهدر.استآموختهعکاسیجوانسینماگرانکانون

ونوشتهرادیویینمایشنامهکرده،تحصیلنمایشیادبیات

فعالیتآفرینشروزنامهدرتئاترمنتقدعنوانبههممدتی

آغازرابازیگری۱۱تلویزیونیمجموعهدربازیبا.استکرده

درمخصوصاًرابسیاریهاینقشتاکنونزمانآنازوکرد

تاماساکو».کردهایفامدیریمهرانکارهای نام به «جایی

اولینمجموعهداستاناوستکهشاملهفتداستانکوتاهبه

نام فیروزهگوشواره»های نگین با «هایی قاب»، خوش جای

شانهستند،جومپاالهیری،سامهمه»،«هارویدیوارعکس

مراقبتازخوددربرابرچیزهای»،«شپارد،رضاقاسمیوبقیه

«رسانآسیب نیفتاده؟»، قلم «چیزیاز منهگرب»، هایشهر

زیادترمی روز «شوندهر تاماساکو»و نام شود.می«جاییبه

مجموع در یکدارایفضاییآپارتمانیو هاداستانٔهمههر

و مدرنیته درگیر زندگی و تنهایی با همسو پیرنگی دارای

هستند.مشغولیدل فکر روشن زنی داستانهای در

مشخصیکروزازراویسو«هاییبانگینفیروزهگوشواره»

روایتمی بیاندغدغهزندگیزنیرا داستانبا هایزنکند.

کند.حوصلگیاوادامهپیدامیشروعوبابیانروزمرگیوبی

اواسطداستانراوی، از خطیاستو انتها روایتداستانتا

گوشواره بر میهایفیروزهداستانرا قرارایمتمرکز کندکه

ایکهازطرفدوستانشرمیهمانیشبانههاراداستزنآن

گوشواره بپوشد. شده دعوت آن زنبه برای داستان در ها

آن چون دارند زیادی رااهمیت او اکنون نامزدشکه را ها

کشمکش دو داستان در است. داده هدیه او به ترککرده

و خودش با زن درونی کشمکش یکی دارد. وجود اصلی

گوش گوشاووارهدیگریکشمکشزنبا در که هایفیروزه

کرده درنمیگیر گوشش از قیمتی هیچ به و آیند.اند

ایهایفیروزههادرواقعنمادهستند.گوشوارهگوشواره



رنجنشانه آالمو روحزنانباشتهایاز هاییهستندکهدر

زخمشده واند. خوشکرده جا زن این زندگی در که هایی

هارااحساسهاسنگینیآنفتنگوشوارهحتیزنبانادیدهگر

درواقعشخصتداستاندچارنوعیناهنجاریشدهمی کند.

نامزد از خودشبرایکمکخواستن با کشمکشزن است.

کهالبتهبهخاطر)هایشاشواحساسنیازاوبههمسایهقبلی

شناسدوهارانمیاشهیچیکازآنطرزفکروسبکزندگی

اآن را میها اعتماد قابل غیر میفرادی نشان کهداند( دهد

گونهکهخودبهوضوحدرداستانبیانشخصیتداستانهمان

استوازنظرروحیشخصضعیفیاست.«شکننده»کندمی

آن از داستانبیشتر بهراویدر بهشخصیتزنبپردازد که

زتواندیکیااحساساتوباورهایاودرزندگیپرداختهکهمی

شکنندهضعف قبیل از زنانه احساسات باشد. داستان های

پراکندهبودنذهنزن سریبهشرکتمی)بودن، زدوفردا

می پولشرا سراغ به باید خاطررؤیاگرفت. به و زنگبزند

روزی چه کند. بود؟ٔخانهمهمانیتشکر دعوتشده سمیرا

سه پیراهنسرمهانگار یادشباشد بازشنبه. بدهداییقه را

هایدیگرانبهخوبیخشکشوییو...(ونیازداشتنبهکمک

درداستاننشانشدهاست.یکیازنقاطقوتداستانداستان

کلی شودوگوییکمتردیدهمیپرداختنبهجزییاتاستو

بینیمکهباوجودمشکالتدرنهایتشخصیتداستانرامی

زندگی میدر گوشوارهاشکنار و گوششماندگارهآید در ا

شوند.می دیوارجایخوشقابعکس»داستان روی ها با«

تنهاراویسومشخصبهسبکداستانقبلیپیشمی رود.

داستانگوشواره اینداستاننسبتبه مورد هاییبانکتهدر

دیگر و است شخصیت ذهن بیشتر پریشانی فیروزه نگین

آن ادامه سیر این پایانی داستان تا ازکه یک هر و دارد

پیشمیشخصیت جنون از نوعی با درها که طوری روند.

بایک«رسانمراقبتازخوددربرابرچیزهایآسیب»داستان

پریشمواجههستیم.همچنیندرداستانشخصیتکامالًروان

قلمنیفتاده؟» معشوقؤدغدغهبازهم«چیزیاز جداییاز

این از حاصل رنج و درد و خود از گرفتنشخصیت فاصله

است. مشخص اتفاق داستان جومپاهمه»در هستند، شان

بقیه قاسمیو رضا شپارد، سام الهیری، راویاولشخص«

داستانبراساسیکگرهپیشمی رود.است.دراینقسمت،

ا ایستاده آپارتمان در پشت ناشناسکه زنگمردی و ست
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مالیخولیامی نوعی دچار داستان طول در زن راوی زند.

بازنکندچونمیشودوتصمیممیمی ترسدمردگیرددررا

دهدکهناشناساورابکشد.درطولروایتکارهاییانجاممی

بهیکمیهمانی مردبهوجودشدرخانهپینبرداماشبرا

خانه به مرد نهایت در و شده میاشدعوت پیدا کند.راه

ویژگیشخصیت با تنها مرد ظاهریپردازی همچونهای ای

کاپشنمشکیخزدار،قدکوتاهوکچلبودنانجامشدهاست

می در چشمی از تنها آنکه دید.توان را انتهایاماها در

وجود مردی و است شده توهم دچار زن اینکه به داستان

گنگبودنشخصیتمردتوانشککردکهبهدلیلنداردمی

هاییاززندگیزنونپرداختنبهشخصیتزنوندادنالمان

داستانگنگمی اصلماجرا به اینبرایپیبردن در ماند.

است. شده پرداخته احساسات به حد از بیش نیز داستان

اینمجموعهداستانهمچونمی توانگفتشخصیتزندر

ودریکداستانواحدهاپخششدهتکداستانپازلیدرتک

توانشخصیتزنراتحلیلکرد،هرچندازاینمجموعهنمی

مستقل مجموعه آخر داستان ابتداییدو داستان پنج از تر

«شوندهایشهرمنهرروززیادترمیگربه»داستانهستند.

رسدمحتوایماجرایتغییریکزنبهگربهاست.بهنظرنمی

اینتغییرباشد.راویسومشخصاینداستانچیزبیشتریاز

کاراکترهایداستانمسلطاستٔهمهداستاننامحدودبرذهن

قسمت در حتی ابرازو شخصیت جای به داستان از هایی

می ضعفاحساسات از یکی این که است.کند داستان های

ویژهمادرعروسیهمهرابایدراضینگهداشت.به»برایمثال:

همینیکدختررادارد،بینفامیلوآشناراکهازداردنیا

برایدخترشآرزو و دارد آبرو .» یا همینکهچند»و انگار

می روز چایساعتیاز کوفتیبهگپزدنو تویدفتر رود

می کوه رفقایش، با کندخوردن کاراکتر«. داستان، این در

او از دارد سعی نویسنده که است دولتشاهی مهشاد اصلی

اکتکاراکتری و بودن منزوی اما کاراکترخاصبسازد های

نماودرمجموعمهشاددولتشاهیبرایخاصبودنبسیارنخ

بهخوبیپرداختنشدهاست.همچنیندرداستاناشارهشده

بیماری دولتشاهی مهشاد است معتقد مقصودی رضا که

پرندواعظیمعتقداستمهشاددولتشاهی شیزوفرنیداردو

اینگرفتارجن حالیاستکهدرونناشیازخرافاتشدهو

درنهایتاینتصور پرندواعظیخودشخصیخرافاتیاست!

می نوعیپیش به واعظی پرند و مقصودی رضا که آید

بهمهشاددولتشاهینسبتمیبیماری را اماهایخود دهند!

اینموضوعبهدلیلابتربودنونپرداختنکاملشخصیت ها

میمسکوتمی بینیمبدونماندودرانتهافقطیکتغییررا

دلیلواضحیبرایشبیابیم. آنکه داستان قلم»در چیزیاز

نیفتاده؟ » درامٔشیوهبا داستان یک در روایت از جدیدی

شویم.شروعداستان،آغازسفرزنوشوهریجوانمواجهمی

 داستان، شروع کنار در سفر این برایٔنقطهاست. شروعی

ایانزندگیاینزنومردنیزهست.زنبابازیکردننقشپ

کندهمچنانرابطهراعادینشانهمسریباگذشتسعیمی

اشنسبتبهزنواعتناییمردباسکوتوبیکهدرحالیدهد

گوشزدمی پایانرابطهرا اینداستانرفتارش، راویدر کند.

کوتاهیدیدهدانایکلاست.دانایکلیکهدرکمترداستان

شدهاست.راویدانایکلدرهرپاراگراف،افکارزنومردو

میماشینپشتٔراننده بازگو ذهنسریرا در که آنچه کند.

گذردوآنچهکهمرددرموردرفتارزندرموردافکارمردمی

قضاوتمی نمایشگذاشتهزن به کلمات از استفاده با کند

 دیالوگی آنکه بی است شود.شده برقرار کاراکتر دو بین

گررفتارزنوشوهرماشینیکهنظارهٔرانندههمچنینوجود

زنٔرابطهفهمیم:پایاناستوانتهایداستانرااززباناومی

جاده و ماشین خانه، از شماتیکی تصاویر به فضا شوهر. و

به حرفشرا داستانتوانسته ایجاز، وجود با استو محدود

برایمخاطببزن چهره بر نقاب زدن و نقشبازیکردن د:

هایازخوشبختنشاندادنخودبهدیگرانبههمراهزندگی

زندگیودرٔادامهدرونپوچوسردونوعیجبرنامرئیبرای

پایاندورریختناحساساتیابهنوعیاکسسوارهایالزمبرای

شامپویمخصوصدیایفاینقش)سی برسامیرحسین، ها،

نیزکل«جاییبهنامتاماساکو»دررهسرامیرحسینو...(شو

کارآگاه باداستاندارایفضایرئالو انتها در استاما گونه

می پایان سوررئال میتصویری را داستان این توانیابد.

تریناثراینمجموعهدانستچراکهخالقیتدرموضوع،قوی

داستان سایر از شربیشتر گلدان از عنوانهاست. به کت

موازیمقدمه ماجرای و شده استفاده حادثه شرح برای ای

مکان کشف ماجرای به فهیمه و آقاشیر دختر خودکشی

می ختم تاماساکو نام به بهعجیبی راجع داستان در شود.

تواندچطورجاییاستچیزیگفتهنشدهتاماساکوواینکهمی

 گزارش بیشتر ٔحادثهو آقاشیر دختر بهخودکشی است،

دادن که صورتی در ندارد. وجود داستان در تخیل عبارتی

جایسرنخ به آن تصویرهای یا تاماساکو مورد در هایی

 کارهای به میٔروزمرهپرداختن شرکت در توانستآقاشیر

کامل کند.داستانرا ویژگیتر از مجموع هایمثبتایندر

یقویاست.هاهاوراویداستان،جذاببودنموضوعمجموعه

نظرنمایشیداستانٔجنبهتوانگفتمی از استو بیشتر ها

■ اند.عناصرداستانیبهخوبیوبهطورکاملپرداختنشده
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 از دیدگاه وجودی« شب پرستاره»بررسی داستانِ نقاشی  
 «امیرکاِلگِر»؛«گوگونوینسنتویلم»نقاش

 

 ستارهیک زندگی بی
برایهمهاهالیهنرآشنااستواز«شبپرستاره»نقاشی

محبوبیتویژهاینیزبرخورداراسـت.درایـنشـمارهوایـن

نوشتار،اینبارقراراستازداستانایننقاشیگفتـهشـود.بـه

داستانچراییوچگونهبههستیآمدنش،داسـتانارتبـاطش

خـودحمـلدراشآفریننـدهباخالقشواحساساتیراکـهاز

،داستانمعناییکهدرخودداردوهدفیکـهبـاایـنکندمی

راکـههـاییارزشمعناوماهیتشگرهخوردهو

،داسـتانتحریفـاتشازکشدمیباخودبردوش

واقعیت،ودرنهایتقراراستبافلسـفهزنـدگی

ایننقاشیآشناشویم.

پــیشازورودبــهبخــشاصــلینوشــتار،

.فلسفهدهممیدفلسفهزندگیتوضیحیدرمور

زندگیمفهومیاستکهمـنبـهطـوراختصاصـیدردرمـان

وجـودگرابـهکـار-روانشناختیمراجعانمبارویکـردشـناختی

.بسیاریازافرادبرفلسفهزندگیخودآگاهیندارنـدوبرممی

نائلشوند.هـدفمـنآنتوانندنمیبهدرکسازمانیافتهآن

تبافلسفهزندگیخودبهگونهایسازماننخسهاآناستتا

یافتهآشناشوند،سپسازخطاهایموجوددرآنآگاهییافته

وبهتغییرآنمبـادرتورزنـدتـاجـاییکـهسـببتغییـردر

گردد.اینفلسفهزندگی،کهفقطدردوهاآنالگوهایرفتاری

،تقریباًتمـاموجـودانسـانیواجتمـاعیشودمیکلمهخالصه

،اماوجودنهبهعنوانصلیبیکـهکشدمییکفردرابردوش

قراراستفلسفهزندگیبـرآنمصـلوبگـردد،بلکـهفلسـفه

رحماماکاراییاستکههمیشـهمصـلوبرازندگیصلیببی

!فلسفهزندگیفقطوفقطمتعلقبـهانسـانکشدمیبردوش

)هومان(استو

ونمودهـایرفتارهامیاینفلسفهرادرتماتواندمیهومان

خـود.وهایآفریدهرفتاریشمنعکسسازد،همچوندرآثارو

بهنظرمنمعرفاصـلیفلسـفهزنـدگی«هشبپرستار»حاال

اساسـیاوراهـاینگـرشاستکـه«گوگوینسنتویلمون»

وسـهشـکلازدهدمینسبتبهخود،دیگرانوهستینشان

.داردمیونمادبیاندازاینوبودناورابازبانهنر

راستی،فلسفهزندگیشماچیست؟!

فینشـنتفـن»کهبههلندیاورا«شبپرستاره»ازخالق

 ،بهعنوانیکخالقدیوانهامانابغهیادکنندمیصدا«خوخ

 
کنند.هرچندصفتدومیعنینابغهبـودنرامنتقـدانمی

همدورهونگوگازاودریـغکـردهبودنـدوآثـارشراتنهـا

بچگانه،درهـموبـرهموخـامدسـتانهبـهعمـومهایینقاشی

معرفیکردند.

3۹11وینســنتونگــوگدرنیمــهقــرننــوزدهم،ســال

آمـد.بـامیالدیدرروستاییبهنامزوندرتدرهلندبـهدنیـا

تـوانمـیمرورزندگیونگوگ،بهیکخصوصـیتبرجسـته

زیـادهیجـانی،فکـریوهـایثباتیرسید؛بی

،آنچنــانهــاییدورهرویــدادی،کــهدرطــی

کهاودرنظرمـایـکفـردبـهشوندمیشدید

شــدتتکانشــیودمــدمیمــزاجبــانوســانات

شدیدهیجانیوعاطفی،خودپنـدارهمتزلـزل،

ایخلــقوروحیــهوحتــیرهدوهــایکــاهش

همــههـاایــن.گـرددمــیخـودجرحیترسـیم

کـهمـارابـهدهندمیمجموعهرفتارهایعادتیاوراتشکیل

؛یـکچارچوبـهکنندمیچارچوبشخصیتیونگوگهدایت

مــرزی.امــاهمــینشخصــیت،نحــوهواکــنشونگــوگبــه

رویدادهایزنـدگیومضـامینمختلـفوجـودیرامشـخص

هنحوهبرخورداوبـامسـألهمـرگوزنـدگی،آزادی،.بکندمی

هـاییدورهمسئولیت،درکهویت،معنا،ومذهبوخدا.اودر

تـابـاآنجایگـاهخـوددررودمـیاززندگیبهسویمـذهب

جهانهستیودرارتباطباخالقشرامشخصسازد،تابیابـد

چنداستودرکـیثابـتازهویـتخـودبـه-کهباخودچند

در_سرنوشتخـودهایچارچوبدستبیاورد.اوبهشدتبا

قالبوجود،جامعه،خانواده،فرهنگ،اخالقیـاتوقـوانینکـه

 پرستاره»نقاشی «شب
برایهمهاهالیهنرآشنا
محبوبیتویژه از استو

 اینیزبرخورداراست.
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ــاروآزادیو ــزاناختی ــهمی ــابدامن ــایشانتخ ــدوده رامح

هـاچـارچوبگالویزبودهوسـعیدرحـلایـن_اندکردهمی

داشتهاست.اماآیاموفقبودهاست؟

تاشـد،وارددبستانروس3۹۹1وینسنتونگوگدرسال

.درگیردمیموردآموزشیکمعلمخصوصیقرار۹3درسال

بـه۹۹.درسـالرودمـیبهیکمدرسهشبانهروزی۹۹سال

ودرآنجـااصـولاولیـهرودمـیدبیرستانیدرشـهردیگـری

ناگهاندبیرسـتانراتـرکو۹۹.درسالآموزدمیطراحیرا

رهوسـردوبـیوایـندورهرادورهتیـگـرددمـیبهخانهباز

ورودمـینـزدعمـویشدرالهـه۹3.درسـالداندمیحاصل

.درکنـدمـیشروعبهکاردربنگاهخریدوفروشآثارهنـری

ازطرفعمـویشبـهلنـدنفرسـتاده۱1سال

وایـندورهبـرایاودورانخـوبیبـهشـودمی

.درآنجـاعاشـقشـودمـیلحاظمالیمحسوب

.اماپاسـخردبـرشودمیاشخانهدخترصاحب

کوبیدهوپسازآنبهتدریجمنـزویاشسینه

)خوبدقـتآوردمیوبهمذهبرویگرددمی

ــه ــقیک ــاعش ــذهبراب ــورم ــهچط ــدک کنی

جنبهجنسینیزداشتهباشدجایگزینکردهاست،توانستهمی

نوعیمکانیسمدفاعیدرقالبواالیـشتواندمیایکهازجنبه

خودباشد(.بعدازایناتفاق،پدروعمـویوبرایمحافظتاز

بـهدلیـل۱۹.درسـالفرسـتندمـیوینسنت،اورابهپاریس

تغییردیدگاهشمبنیبراینکهنبایـدبـاهنـربـهماننـدیـک

کاالیمصرفیبرخوردکردوانتقالایناعتقادبهمشتریان،از

.پـسازآنوبــاشـدتگــرفتنعقایــدشــودمـیکـاراخــراج

ودریکمدرسهمذهبیبـهگرددمییشبهانگلستانبرمذهب

کنـدمـیصورتداوطلبانهآغازبهآموزشدادندانشآمـوزان

)دراینجامیزانعشقاورابهمذهبموردتوجهقـراردهیـد(.

مدتیبعدباتغییرمکانمدرسه،اونیزبهخانهبرمـیگـرددو

اربهمدتشـشمـاهدریـککتـابفروشـیمشـغولبـهکـ

.امابهدلیلارضاکنندهنبودناینکاربرایاو،درکنارشودمی

،آنهمترجمهانجیلبهپردازدمیآنبهطراحیوترجمهنیز

تصمیمبـه۱۱سهزبانانگلیسیوفرانسویوآلمانی!درسال

،پسبـهنـزدعمـویگیردمیخواندنالهیاتوروحانیشدن

ــیدیگــرشدرآمســتردام ــرودم ــاپ سازام

وکنـدمـینزدیکبهپانزدهماهآنجاراتـرک

دورانزندگیشترینوحشتناکایندورهرااز

.مدتیبهعنوانتبلیـغکننـدهآیـینداندمی

کریست،درمیانکارگرانمعادنذغالسنگ

.کندمیدربلژیکفعالیت

ــگ، ــایرنگارن ــنماجراه ــسازهمــهای پ

نقشیکطـراحووینسنتونگوگفعالیتهنریخودرادر

یعنیدرسـنبیسـتوهفـتسـالگیم3۹۹1نقاشازسال

وتاسنسیوهفتسـالگییعنـیدرطـییـککندمیآغاز

دههوخصوصاًسهسالپایانیعمرش،تمامیآثارخودشـامل

ــیشازنهصــدنقاشــی،هــزاروصــدطراحــیودهچــاپرا ب

.گرددمییکتاهاییآفریدهوخالقآفریندمی

وهاتنشوهاثباتیطیدهسالعمرهنریخودنیز،بیدر

الگوشدهدرزنـدگیروانـیواجتمـاعیخـودراهایآشفتگی

همچنانبههمراهدارد،امادرنقشیکنقاش،درجایگاهیک

انســانهنرمنــددرکنشــدهومطــرود،ودرفضــاییازهنــر

بانیبـاپشـتی۹۹آمیختهباهیجاناتوبرونریـزی.درسـال

تئودوربهشهرارلدرجنـوبفرانسـهترشکوچکمالیبرادر

.درآنجاپسازچندماهرفتهرفتهدچارنـاراحتیکندمیکوچ

کـهاوراتـامـرزجنـونگـرددمیروانیوافسردگیشدیدی

وحشتناکشـبانهرهـایینداشـتههایکابوس.اوازکشاندمی

.اوآیـدمیاستودرهمیندورهماجرایگوشراستشپیش

.پـسازآن،گـوشراسـتوینسـنتبـردمیگوشراستشرا

پیچیدهدردستمالیسفیدبهدستزنیبدکارهبهنـامراشـل

کهونگوگعاشقاوبودهاست.بامراجعهپلـیسبـهرسدمی

ایـنموضـوع،اورادربسـتریخانهونگوگبـرایپیگیـری

کهازاتفاقبریدهشدنگوششهیچچیـزبـهیابندمیخونین

!برخیازمحققـاناعتقـاددارنـداوکـهازمـدتیآوردنمییاد

ونگوگیکسالپیشاز
 نگاره پر»کشیدن شب

را«ستاره راستش گوش ،
تکانمی رویدادی این برد.

 دهندهبود.
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،شـنیدمـیپیشدرگوشراسـتشصـداهاییتحمـلناپـذیر

تصمیمبهایناقداممتهورانهگرفت،امابرخیمعتقدندکهاین

یبهراشلبودهاستبرایابـرازعشـق،گوشدرواقعپیشکش

زیراونگوگچیزیدرخورارزشبرایهدیـهنداشـته،پـس

گوششرابهراشلپیشکشکردهاست.

وتغیراتروحیوروانـیونهااحوالیانعکاستمامناخوش

 مشـاهدهکـرد.هـایشنقاشـیوهـاآفریدهدرشودمیگوگرا

دریافتگری)پسـتنبایدفراموشکردکـهاویـکنقـاشپسـا

امپرسیونیسم(بودهوهنرونقاشیبـرایاودردرجـهاولبـه

مفهومبرونریزیوانتقالتجـاربهیجـانیشدرواکـنشبـه

واقعیات،بربوموچارچوبهسـفیدنقاشـیودرقالـبانتخـاب

بودهاست.هاترکیبوخطوطوهارنگآزادانه

ازهراثربهمعناینمایشیکدنیایپدیداری

بـوده،بـهگونـهایکـههاشناختهیجاناتو

تندازقلـمهاییضربهتخلیههیجانیدرقالب

موواَنجهاَنجهکردنبافتبهبافتعناصر،بـه

شدتقابللمسودرکاست.

سالپایانیزنـدگیشدچـارحمـالت1ونگوگدرحدود

وبـههمـینشـودمـیعصبیوافسردگیمتعـددوشـدیدی

ــورد ــانخــاطر،م ــکهــایدرم ــیوحتــیبســتریدری روان

وقتی3۹۹3.درسالگیردمیبیمارستانروانیدرفرانسهقرار

کهدربیمارستانروانیسنترمیفرانسهبستریبود،نقاشـی

نماییازیکچشـمانـداز»؛کشدمیشبپرستارهرابهتصویر

دیـدهمـیکهونگـوگآنراازدروناتـاقشدربیمارسـتان

هایانسانمعمولهمههایدیدناماایندیدنباتمام«.است

معمولیمتفاوتبود.ایندیدنترسناکاست،چرخانومواج

است،تاریکاست،سردوگرماسـت،امـارویاگونـه،لطیـفو

زیباســت،وفضــایذهنــیوروانــیهــربیننــدهایرااحاطــه

نشـانگرآنباشـدکـهگرچـهسیسـتمتوانـدمـی.اینکندمی

دارایعناصـرتوانندمیپدیداریافرادمتفاوتازهماست،اما

واجزایمشترکباشندکهایندنیارابراییکدیگرقابلدرک

.کندمی

همانگونهکهاشارهشد،ونگوگیکسالپیشازکشیدن

.اینرویـدادیبردمی،گوشراستشرا«شبپرستاره»نگاره

تکاندهندهبود.پـسازآن،ازونگـوگبـا

.اوچندماهشودمیبرچسبنقاشیدیوانهیاد

تاکـهمـوردرودمیپسازآن،بهدیوانهخانه

درمانقرارگیرد.

یندورهبستریاستکهوندردرازایهم

ودربـارهآفرینـدمـیرا«شبپرستاره»گوگ

:گویدمیآنبهبرادرشتئو

.ودرایـنبیـنممـینگاهکن،مندارمیکرویـایدیگـر»

.«اندشدهلحظهماهویازدهستارهبهسویمنخم

رابـادنبـالکـردنابرهـایهـانگـاهونگوگدرایناثـر،

ودیدینقطهبهآوردمیبهپویهدرچرخانوخطوطخمیده،

کشـاندمـی.شهریرابهتماشاآوردمینقطهباستارگانپدید

کهدرآرامششبانهخودفرورفتـه،بـههمـراهکلیسـاییکـه

هماننددرختِسروِتیرهوسرددرپیشزمینهنقاشـی،روبـه

.امااینکلیساهیچگاهازاینجایگاهیکهکشدمیآسمانسر

وکوتـاهرسـدنمیلقاثرایستاده،دستشبههیچستارهایخا

خواهدمی،بااینکهیابدنمیوبهدنیایباالترشبانهراهماندمی

،همچـونشـعلهایسـردوهـاشبانهومیلدارد.اماسروآزاد

اشدورههـاسـتارهتیره،تادلسـتارگانقـدکشـیدهاسـتو

دنیایواقعیراهایتناسب.اینسرو،تمامیفواصلواندکرده

تحریفکردهوبههمریختهاست.وکلنقاشی،تمامیاصـول

رایجعصردرمـورددنیـاینقاشـیرابـهچـالشهایتعارفو

کشاندهاست.

وعقایـدمختلفـیدرمـوردمحتـوایهـاحدس،هابرداشت

خـودحمـلموضوعیایننقاشیومعناییکـهبـاخـودودر

،وجوددارد.برخیمعتقدندکهاینیازدهستارهدراینکندمی

نقاشیباداستانحضـرتیوسـفازپیـامبرانسـامیویـازده

.نخســتیننکتــهبرجســتهدرایــنشــودمــیبــرادراومربــوط

سـامیازطریـقهـایداسـتانخصوص،میزاننفوذعقایـدو

یک» دارم من کن، نگاه
می دیگر دررویای و بینم.

اینلحظهماهویازدهستاره
«اند.بهسویمنخمشده
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دمانآریـاییادیانیهودیتومسیحیتدرفرهنگوعقایدمر

اروپااست،همچوننفوذواژگانعربیبهزبانپارسیایرانی.

امانکتهبعدیوالبتهبیشترمـرتبطبـانوشـتارمـا،تعبیـر

تمثیلـیهـایوجـهمعناینقاشیبراساسنمادسازیوایجاد

است.

برایناساس،ونگوگخودرابهعنوانیـکسـروبلنـدو

دربرابریـازدههاستارهدرخشانیشوم،سردوتیره،ومتضادبا

راجلـبکنـدواوراهـاآنکهنتوانستنظربیندمیمنتقدی

کردند.اشخانهطردکردهودیوانهخواندهوروانهدیوانه

درخشـانوهایستارهازطرفیازتقابلوتضادسروتیرهبا

درنظرگرفتنکلیسایخاموش،دوروکوچکِشـهردرمرکـز

بهتعارضاتدرونیونگوگدررابطهباخود،شودمینقاشی،

خداوجهانپیرامونیشاشارهکـرد.گـوییاوخـودرانقاشـی

کــهبــادرکجنبــهایازمعنــابــهمثابــهدانســتمــیقــابلی

آفرینندگی،ارزشومقامیدرحدمنتقـدانشوحتـیبیشـتر

ودارد،اماازسویدیگر،اوتیرهاست،سرداست،شوماسـت،

.گوییونگوگدرکشمکشـیاندکردهمردماوراازخوددور

ازدرکهویــتودرســتمیــانِمیــدانِمــینِخودپنــدارهای

متزلــزلقــرارداشــت.ودرایــنکشــمکشگوشــهچشــمیو

اعتراضیوحتیتردیدینیزنسبتبهخـداومـذهبداشـته،

خودرابـااصـلهایسنگطوریکهانگارهنوزنتوانستهبوده

وجودیمذهبوابکندوبـهسـویشـیطانوسوسـهوتردیـد

پرتاپکند.گوییکههنوزبـرفلسـفههسـتیخـوددربسـتر

زندگیشوقوفوآگاهیکاملنیافتهبود،اماهمچناندرحال

تکاپووتالشبرایدستیابیبهآنبودهاست.

گویاونگوگهیچگاهنتوانستنسبتخـودرابـامـذهب،

وخودشمشخصوروشنکند.معناهاییکـهاودیگران،هنر

برایخودوزنـدگیشدرنظـرگرفتـهبـودهمگـیمتزلـزلو

خدشهدارودچـارخطاهـاییدرایجـادنسـبتبودنـد.حتـی

معنایآفرینندگیکهمعناینخستوبنیـادیهسـتیاسـت،

بلکهنقاشـیخـامدانستندنمیزیرامردماوراآفرینندهواقعی

کـهتنهـاداردبـامفهـومآفریننـدگیرنگبـازیدستونابلـد

.پسونگوگتمامیاینفلسفهمبهمزندگیخـودراکندمی

ظاهرشدهدررؤیاییبههمراهاحساساتوهیجاناتشدرقالب

،درچارچوبهنقاشیفـراافکنـدومـنعکسهایشچشمجلوی

کردتاچارچوبجدیدیازسرنوشـتووجـودرابـرایخـود

ودستکملحظهایبهروشنگریخودبرایخودترسیمکند

وبرایدنیاودیگرانبپردازد.تاایناثرانعکاسدرونودنیـاو

رابانگاهگیردمینگاهخالقشباشد؛تاهرکهدربرابرآنقرار

ودیدگاهوفلسفهزندگیخالقشودنیایهیجانیاومواجهـه

خاموشـیوالبتـهکند،باتنهایی،دوری،خشم،غـم،سـردی،

حسپرتعارضیازبزرگیوارزشمندیوکسیبـودندرایـن

دنیا.

م3۹31وینسنتونگوگیکسـالبعـدیعنـیدرسـال

.اماحتینحوهمردنشنیـزمـبهمودوسـویهاسـت.میردمی

عدهایمرگاورایکخودکشیدراثرشلیکگلولهبهناحیه

.امابرپایهبرخیتحقیقات،عـدهایبـراسـاسدانندمیشکم

،بلکهونگـوگدانندنمیزاویهشلیکگلوله،آنراخودکشی

درحقیقتکشـتهشـدهاسـت.وآنهـمتوسـطدونوجـوان

مست،باشلیکتصادفیازیکتفنگکهنهومعیوب،کـهون

گوگبرایآنکهجـانایـندونوجـوانرابـهخطـرنینـدازد،

تـاحادثـهبـهصـورتیـکگیـردمیبهگردنشلیکراخود

خودزنیدرنظرگرفتهشود.ونگوگیکروزپسازشـلیک،

دریکمهمانخانهدرحالیکهبرادرشتئوبـرسـربـالینش

غـمبـرای»آمدهبود،باگفتنآخرینجملهبـهاودرگذشـت:

«همیشهباقیخواهدماند.

زششماهپستئودور،برادرمهربانوحامیهمیشگیاونی

ازمرگونگوگ،درحالیکهسیوسهسالبیشترنداشـته،

.میردمی

« بیشتر چه حساندیشممیهر بیشتر واقعاًکنممی، که

■ «هیچچیزهنرمندانهترازعشقبهمردمنیست.

وینسنتونگوگ()
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 «آه با شین»یادداشتی بر رمان  
«وفاکشاورزی«»محمدکاظممزینانی»نویسنده



 ها: منطق سنت در برابر مظاهر مدرنیته آنهایی

شین با ازآه مزینانی کاظم محمد تاریخی رمان دومین ،

بعضیجهاتبهاثراولاوشباهتداردوازبسیاریجهاتبا

 اولینرمانتاریخینویسنده،شینشاهبیآنمتفاوتاست. ،

با دیبا همسرشفرح و محمدرضاشاه زندگی از بود روایتی

راویدومشخصمخاطبکهدرکناربدیعبودنانتخابزاویه

امکانبیشترینهمزاددی فراهمد، راویرا با پنداریخواننده

اندازهکردمی به رمان این تاریخی استناد پیدا. که بود ای

ایخالفآنچهدریکیازخاطراتخاندانپهلویکردنجمله

.نمودمیممکنناتقریباًووابستگانشانباشد،

واینودرمیایدورترازلحاظتاریخیبهگذشتهآهباشین

،اینرمان،دیگرکندمیقاجارراروایتهایشازدهبارداستان

 پیشین، اثر اینکهٔدغدغهمانند با و سندسازیتاریخیندارد

 توصیف نویسنده آنچه هر کندمیمعادل درتوانمیرا

اماتخیل،هایکتاب تاریخیمربوطبهقاجارهامشاهدهکرد،

ونویسندهآزادانه،روحغالبظهوربیشترییافتهاستٔعرصه

جادویٔواسطهزمانراباکنارهمقراردادنتصاویرزندهوبه

 نقش خواننده، ناخودآگاه بر دیگر،بنددمیکلمات اما .

ببریدقیقاًهاشخصیت ندارند. نظیر به نظیر بیرونی معادل

 بهانهٔگربهخان، شاه، ناصرالدین مخصوص برایشودمیای

بزرگرادرکالبددارد.ٔشازدهساختنشخصیتالیجهکهروح

 باشودمیجیران پترزبورگ سن تا که انیسالدوله و آهو

ناصرالدین شد، بازگشت به مجبور و بود همراه شودمیشاه

یکیازسوگولیهایبینامحرمسرا.

دارد. را مستقل فضای دو به شدن تقسیم قابلیت رمان،

دنیایپ سال انقالبتا آن از بعد فضایی3131هلویو که

هالهواقع در که قاجارها دنیای و دارد وگرایانه ابهام از ای

فضاییسنتیکهدرآن بیشترهاهاییآنافسونپنهانشده.

،حضوردارند.داستاناززبانتهتغاری،پنجمینهاهاییایناز

ٔشازده روایت شودمیقاجاری تصمیم شاهزادهگیردمیکه

ایشود.اوفرزندناخلفاشرافینباشد،بهمردمبپیونددوتوده

گریایاستکهبابرخواستندرمقابلایننظام،علیهتاریخ

ودرنهایتازدرون،دچارازخیزدمیبراشاجدادیوهویت

.درشودمیجامعهطردخودبیگانگیشدهوازبیرونازسوی

دومشخصکهخوانندهرادرجایگاهراویقرارکنارزاویهدید

تابااوهمهچیزراازنزدیک،تجربهکند،رماندهدمی



وکشدمیهمزمانبهدرونطبقاتمختلفاجتماعیسرک

تاحوادثرابانگاهخودکندمیایانتخابازهرطبقهنماینده

روشنفکرؤطبقهٔنمایندهروایتکند.اگرتهتغاریوسیمین

جامعههستند،صدایاسمالمنیژهوسروانازٔکردهتحصیل

.شودنمیداستانحذف

شینرمان با روایتآه قاجارها، زندگی داستان کنار در

 تحلیل فرصت که است مردمی سنتی ذهن ٔفلسفهبرخورد

 پیدا خود در را قتلاندنکردهمدرنیته با جامعه این .

ٔاندیشهیصدراعظمشامیرکبیر،درها تا بعدهانسلمدرنرا

 رویمبانیفکریجدید سوغاتپادشاهشازبنددمیبه و

 محدود اروپاییشودمیاروپا های بالرین دار چین دامن به

برایزنانحرمسرا.

مقدمهبامظاهرفیزیکیمدرنیتهدرچنینذهنیتیوقتیبی

گون،سادگیونظمهمشودمیقالبکاالهایوارداتیمواجه

اشفکری کشیده چالش شودمیبه ناگزیر، هایواکنشو

دهدمیافراطینشان هایتلویزیون. به ترینخصوصیالمپی،

 وارد حریمشوندمیجایگاهی به جنسی هر ورود برای که

 درب روی قطارهایهایشمنزلخود، دارد. متفاوتی کلون ،

 السیر، ٔهالهسریع با بود قرار که رنجسفرمقدسزیارتیرا

.اینذهنآشفتهکهبرایاولینبارکندمیباشد،کمرنگتوأم

میان از را صداییآشنا آنسوتر، کیلومترها مسیهایسیماز

دمشنودمی به جهانٔبازماندهتریندستی، اشسنتیبینی

 میانهاهاییآن"شودمیمتوسل حتی هستند، جا همه

ایناستکهاندکردههاخارجیتلفنوتنهاکاریکههایسیم

تویسیمزندانیهاهاییآن باشین)".اندکردهرا آه مزینانی.

31۹)

برهوتمدرن، افسونسنتبه جریانتبدیلفضایپر در

بیهایباغ )همانشوندمیسیرتاجدادی، اینکه3۰۱و با )

دلش هنوز اما فروشباغشگرفته، بابت خوبی پول باغبان

وبهسوزدمیشهدرآمدندرختزردآلویقیسیبرایازری

کهرسدمیچنینبهنظر"(3۹۰.)همانشودمیورلودرحمله

حاصلنفسفرایندتوسعهدرستدرهمانحالکهبرهوتیبی

 بدل رونق پر فیزیکی و اجتماعی یکفضای به ،کندمیرا

 باز گر توسعه بطن در را برهوت اینآفریندمیهمان به و

(۹۹)برمن".یابدمیقتراژدیتوسعهتحققطری
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ازطریقخوناز دراینرمان،خصوصیاترفتاریقاجارها،

.همهبهیکشکلازرعایاشودمینسلیبهنسلدیگرمنتقل

ووقتیتهتغاریبعدکشندمی.همهوافورکنندمیکشیبهره

 هاسالاز ٔخانهبه بر سابقگرددمیپدری مثل چیز همه ،

فضایفیزیکی ظاهراًاست. اما همانندکههاآدمعوضشده،

کهرویهاوقت.هماندهدمیهمچنانبویقدیمرا"بودند.

 نشاندشمیشانه جشنبردشمیو آتشبازی تماشای به

 دستشرا یا آبان گرفتمیچهارم مدرسه تا اشهمراهیو

)".کردمی باشین آه فردیت۰۹۹مزینانی. اجتماع، این در )

معنیاست.بههمیندلیلهماسامی،بهشکلسمبولیکبی

.ساالرخان،گیسبریده،شاباجی،سربههواواندشدهانتخاب

 تغاریهاخانمخانم ته کتاب، آخر تا مسعود، راوی، حتی .

ٔپیشینهناپذیر،باایچنیننفوذ.بیرونآمدنازپوستهماندمی

کندمیراوی،سنگینیهایدوشلوم،مثلباریبرتاریخیمع

 سو هر از اشآگاهیو تکه تکه داریوششایگان،کندمیرا .

فیلسوفواندیشمندمعاصرایرانمعتقداست:

اگربپذیریمبیشترتصوراتدیرینه،مشروعیتجزمیسابق

ومبدلبهغباریازتصوراتپراکندهانددادهخودراازدست

پساندشده شناورند، فضایفکریجهان در اکنون هم که

تصورات استوار دیوارهای با دیگر ما که کنیم قبول باید

 جهان و روهایبینیگذشته به رو سابق سخت و سفت

شده ویران و شکسته هم در هستی یک با بلکه نیستیم،

ذرات بهصورتلمعاتحضور، هستی،ٔگسستهمواجهیمکه

(.111)نمایاندمییاری،خودرابهمالحظاتبرقآسایهوش

 مارپیچ ساختار در گسستگی این همهایروایتو در

تغاری،ٔپیچیده ته است. شده منعکس درستی به کتاب،

نسلٔبازماندهشخصیتیدوتکهودرگذاردارد.اوازسویپدر،

عادتجنزده و واقعیتهراسدارد عریانی از ایاستکه

 را چیز همه ورایهالهدارد بهاز و کند افسونتماشا ایاز

اربابیٔواسطه نظام درونی مبارز و منتقد اولین مادرکه

نگاه نظام این به تحقیر با کودکی، همان از ساالرهاست

کندمی اما آنٔالزمه. است، خود بخشیاز انکار اینتحقیر،

 در که ساالری هایشرگخون آن و دارد ٔلهجهجریان

تککلماتیکهبهدرتکتوانمییکهردپایشرااشهرستانی

،پیداکرد.امامهمنیست،اوبایدازاینسرنوشتآوردمیزبان

باآرمانشزندگیکند"محتومبگریزد.بایدبهخلقبپیونددو

(3۰۱مزینانی.آهباشین)"نهاینکهخودزندگیآرمانشباشد.

ایناماجامعه،سرنوشتدیگریبرایاودرنظ رگرفتهاست.

 با بلکه خلق، با تنها نه خلق، افرادتریننزدیکقهرمان

اشخانواده که کاوه پسرش حقبایستمی، پرچمدار روزی

وارمظلومانباشد،بیگانهشده.واینحاصلدرآویختنادیپ

 تقلیلرمانبهسازدمیاستباخودوباتاریخیکهخودرا .

تمام صدای گرفتن نادیده اصلی، شخصیت روایت

بیهاییشخصیت حتی گاهی و واسطه با که ٔواسطهاست

می را داستانخود شینگویند.راوی، با روایتسرنوشتآه

تحوالتاجتماعیآنکهدرقالبتهٔآستانهیکملتاستدر

درمقابلمنطقنهایتاًوجنگدمی،بافسادکندمیتغاریقیام

■ .آیدمیبهزانودر"هاهاییاین"واقعیت

منابع

 .31۹۹مدرنیته.نشربیدگل:ٔتجربهبرمن،مارشال.

و هویتچهلتکه افسونزدگیجدید: داریوش. شایگان،

.3133فرزانروز:انتشاراتتفکرسیار.

 انتشارات شین. با آه کاظم. محمد مهر:ٔسورهمزینانی،

313۰ 
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 «یک روز طوالنی» داستان ،عکس 
«مرضیهاسدی»

 
پالزا"عکسیازمجموعه راهولتالوکدِر،"سقوطرانا آوریل۰۹،

،بنگالدش۰131

،سومالی۰131آوریل۰۹،بنیامینکورتیس،"سومالیاییکودک"

 چهارشنبه روز ۰۹در هشت۰131آوریل ساختمان ،

میطبقه فرو ساوار شهر نزدیکیداکا،ایدر در اینشهر ریزد.

پایتختبنگالدشقراردارد.دراینحادثهبیشازهزاروصدنفر

می دست از را خود تعدادجان این از که کمدهند دست

کارگربوده عملیاتنجاتحدودسهسیصدوهشتادنفرزنانِ اند.

تولید کارخانه پنج پالزا، رانا ساختمان در کشید. طول هفته

شده ساخته اولیهپوشاک طراحی طبق حالیکه در بود

با و طبقه شش صورت به باید ساختمان این کارشناسان،

اداری می-واحدهای بنا ریزشتجاری دلیل ساختمان،شد.

اضافه طبقه دو لرزشماشینساخت و وزن و سنگینتر آالت

هاییدردیوارهاوهابود.روزهاقبلازوقوعحادثه،ترککارخانه

شدهستون دیده ها و صاحبشدقیقاًبود از آن، از قبل روز

بودندکهبهدلیلخطراتاحتمالیساختمانتخلیهشود،خواسته

هشد به توجهی هیچ ماننداما کارگران حادثه روز و نشد ارها

روزهایدیگردرمحلکارشانحاضرشدندتامباداازترسِجان،

کارشانراازدستدهند.ناگفتهنماندشهردارمنطقهبااطالعاز

 دریافترشوه با تخلفاتمذکور، ساختراناشخصاًتمام مجوز

رایبرندهایمعروفپالزاراامضاکردهبود.کارگراندرراناپالزاب

کردند.بنگالدشبهدلیلکارمزدپایینغربیلباستولیدمی



امادرکنار دومینصادرکنندهپوشاکجهاناست، کارگران،

آندرزمینهکشتارکارگرانبیگناهنیزجایگاهقابلتوجهیدارد!

وعلتدادههایاخیرموارداینچنینیبسیاررخدرطیسال

،فسادمالیمقاماتدولتیاست.واضحاستکهاهآناصلیهمه

بی از حجم این برابر جاییدر دستشبه کارگر قشر عدالتی،

حوادثدلخراشمینمی این پساز که اتفاقی تنها افتدرسد.

کارخانه صاحبان کردن دادنمحکوم و زندان سال چند به ها

کردن ساکت درجهت دولت سوی از وعیدهایی و وعده

هایقربانیانوبهپایانرساندناعتراضاتاستکههرگزخانواده

***اجرانخواهندشد.

 چهارشنبه روز کودکانسومالیاییدر۰131آوریل۰۹در ،

مرکزبهداشتوسالمتِموگادیشو،پایتختسومالی،واکسنفلج

می دریافت ایمناطفال جهانی هفته با همزمان وکنند. سازی

آوریل(مقاماتکشورسومالیکهیکی11تا۰۹واکسیناسیون)

پایین نرخاز ایمنترین جهتهای در دارد، را جهان سازی

هایمختلفتالشمجددواکسیناسیونکودکاندربرابربیماری

کردهونتیجهآنرادریافتنمودند.ایندوعکسهردودریک

اقاتاند.دریکروزمشخصدرهرنقطهازدنیا،اتفروزثبتشده

غریبیمیعجیب فراموشمیو هم زود خیلی و ازافتد شود.

فیلمیگرفتهمیهاشانعکسیثبتمیبعضی درشود، یا شود،

 از نامی داستانی، شعری، میهاآنکتابی، ازباقی بعد و ماند

هاشایدبرایدقایقیذهنیرامشغولکند،لبخندرویلبیسال

دردلیزندهکند،یابرایشآهیکشیدهشودو بنشاند،امیدرا

هاشانآنقدرمخفیانهودورازچشمِدنیااشکیریخته...امابعضی

ااند،امهایکوتاههممحرومدهندکهازهمینیادشدنرخمی

گذراند.ایندوعکسازشکینیستکهتاثیرشانرابرهستیمی

مانده باقی روزی درچهارشنبه یکی و بنگالدش در یکی اند.

سومالی،هردوکشوریفقیروضعیف،دریکیصدهامادرکشته

یابند،شوند،دریکیصدهاکودکازمرگاحتمالینجاتمیمی

دریکیحمایتازآنراوبینیم،دریکینقضحقوقبشررامی

سازیچهدرشغلوچهدرسالمت،هردوجالباستکهایمن

شود!شایدبهنظربرسدوضعیتزیرنظریکسازماننظارتمی

باراستاماتفاوتیوجودافراددرهردوعکسدردناکوتاسف

بدبختیچیزینمی و فقر عکساولجز در دردارد. بینیماما

 جز دوم میهااینعکس امیدی کورسوی هرچند، بینیم،

همچناندرشرایطسختوزیرهاآنرمق...درستاستکهبی

بهسرمی برایحفظخطفقر اینلحظهیکقدم در اما برند،

■ .استشدهبرداشتهشانسالمتی
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 «االین شوالتر»نقد ادبی و نگارش زنانه از منظر  ؛مینیستیبررسی ادبیات ف  
«فاطمههمدانیان»


فمینیستونویسندهمنتقدادبی1االینشوالتر آمریکایی،

بنیانگذاراننقد یکیاز او فرهنگیاست. مباحثاجتماعیو

دانشگاه در فمینیستی اکنونادبی شوالتر است. آمریکا های

مردم مجله تحلیل۹منتقد بیو تلویزیون و رادیو سیبیگر

نقدهای مفهوم بسط و ارتقا سبب شوالتر همچنین است.

شوالتربهنگارشکتاب1محورزن هایدرتئوریوعملشد.

در است. پرداخته فمینیستی ادبی نقد زمینه در متعددی

مدل به شوالتراینجا منظر از فمینیستی ادبی نگارش های

تحتمی شوالتر مقاله خوانش برآیند جستار این پردازیم.

 و»عنوان زنان نوشتن فمینیستی: شعری فنون سوی به

زناننوشتندربا اینمقالهبهتحلیلو«۹ره شوالتردر است،

دوره تقسیم منظر از زنانه ادبی متون و نقد وبررسی ها

پردازد.چگونگینگارشزنانهوزباننگارشیایشانمی

بیان صدد بهوضوحدر نقدادبیفمینیستیاالینشوالتر

مدل ناگزیر رد با شوالتر است. فمینیستی ادبی وتئوری ها

نوشتهتئوری تاریخچه بازخوانی و مردانه تاهای زنان های

ارائه ادبیفمینیستی تئوری از یکتا و مدلیمستقل کنون،

کند.می

کند:اشرابهدوگونهتقسیممیاومدلزنانه

فمینیستی (3 جایگاه۱نقد در را زنان که ؛

 .کندخوانندهتلقیمی



                                                           
3
 . Elaine Showalter (born January 21, 1941) 

4
 . People 

5
 . gynocritics. 

6
 . Toward a Feminist Poetics," Women’s Writing 

and Writing About Women 
7
 . Feminist critique 



نویسندهتلقیمحور؛کهزنانرابهمثابهنقدهایزن (۰

 .کندمی

ینقدشوالتربرایارتقایادبیاتیخاصزنانبیشتربهگونه

محورگرایشدارد.زن

ادبی نقد از نوعی مثابه به اول( )گونه فمینیستی نقد

فمینیستی،زنانرادرجایگاهخوانندهمتونیکهتوسطمردان

می است، شده فمینیستتولید بنابراین، تالنگرد. شها

هاییاززنانرادرآثارتولیدشدهکنندتاتصاویروکلیشهمی

ادبی نقد شوالتر، فمینیستی نقد از گونه این بیابند. مردان

می خوانده نیز فمینیستی صرفاسنتی آن در زنان که شود

هایادبیتولیدشدههستند.مصرفکنندهنوشته

والترآنرادرمحور)گونهدوم(کهشدرمقابل،نقدهایزن

ادبی زنانه مدل دوم گونه میجایگاه تلقی شاملاش کند

شودکهخودخالقمعنایمتنیباتاریخ،نویسندگانزنیمی

ساختتم و ژانرها بهها، نکته این هستند. زنانه ادبی های

بردارندهمصداقیعینیاستکهمدلزنانهنوشتندرستیدر

ارزش از مستقل هنجارهای و خودها این و است. مردانه

هایزناندرتاریخادبیاتدهندهجایگاهواهمیتنوشتهبازتاب

است.

نقدزن اینروش، در تئوریحاکمیتمدلمحور و هایها

محضاست. زنانه خلقمدل دنبال به و کرده رد را مردانه

نقطهآغازینرویکردشوالتربراینفرضبنانهادهشدهاست

ح بر زنان متفاوتکه ملیت و فرهنگ نژاد، طبیعت، سب

ایکلیتوانبهگونههستند.بنابراینآثارزناننویسندهرانمی

می مدعی شوالتر نمود. معیارهایمشترکمطالعه با شودو

خاص سبک هم نویسنده زنان نویسنده، مردان همچون

هایزنانخودشانرادرنوشتندارند.ویمعتقداستنوشته

گذشته کمدر و نادیده مردان انتقادات شدهبا تلقی ارزش

است،پسادبیاتمعاصربرایساختادبیاتیمتفاوتوخاص

زنان استعدادهای بازیافت و گذشته بازسازی نیازمند زنان

ادبیات تاریخ شوالتر رویکرد، اساساین بر  است. نویسنده

کند:گذشتهزنانرابهسهدورهدستهبندیمی

زنا (3 نویسندهدوره زنان چون:نه؛ ای

31والیزابتگاسکل3،جورجالیوت۹خواهرانبرونته

                                                           
8
 . Bronte sisters  

9
 . George Eliot 
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3۹۹1تا3۹۹1بهایندورهتعلقدارندکهازسال

می طول هنجارهایبه از نویسندگان این انجامد.

درونی برای زیباییمردانه معیارهای شناختیکردن

 کردند.ایشانخویشرازنانیغالبامردانهتبعیتمی

اجازهمی مردساالرانه فرهنگ درون در که دیدند

نداشته اسامینوشتن با حتی ایشان از برخی اند.

کارهایایشانمستعارمردانهدستبهقلمبرده اند.

اغلبمربوطبهمسایلزناندرخانهواجتماعبود.

در را گناه به احساسآمیخته نوعی اغلب ایشان

مینوشته ارائه مهاشان و درحدودیتکنند هاییرا

 اند.نوشتنداشته

تا3۹۹1دورهفمینیستی؛ایندورهکهاز (۰

می33۰1 طول نوشتهبه شامل ازانجامد هایی

فرانسیسترالپ33الیزابترابینز ودیگراناست.3۰،

زناننویسندهایندورهعلیهآثاروهنجارهایمردانه

برمی مبارزه به نگارش دورهدر دوره، این خیزند.

تجزیهآرمان دورهشهر این نویسندگان است. طلبی

کلیشه آثار مردودهمه را زنان به راجع ای

بیمی از معناییشخصی ایشان راشمارند. عدالتی

 نویسند.ارتقادادهوازتعصباتمردانهمی

زن (1 ربکادوره همچون نویسندگانی محور؛

31ودوروتیریچاردسون3۹،کاترینمانسفیلد31وست

31ریچاردسون این33۰1میانهدههاز کنوندر تا

گیرند.نویسندگانایندورهنهازدورهدورهجایمی

 فمینیستی دوره از نه و مبارزات-زنانه شامل

ایدهنوشتنتقلیدنمی-فمینیستی کنندبلکهصرفا

می ارتقا نگارشاینزنانهوتجربیاتزنانهرا دهند.

 مرداننویسندگانبراساسعنصرزبانیمتفاوتاز

تحلیل و شناسایی راستای در تالشایشان است.

بهدورهخودیابی سوقداده3۹تجربیاتزنانهآنهارا

 است.

بررویکرداالینشوالتردرمی یابیمباتوجهبهمروریکوتاه

خواهدزنانراازقیدادبیاتکهتالشویبراینمبناکهمی

ار بسیار برهاند، مردان حاکمیت تحت برسنتی است. زنده
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 . Elizabeth Gaskell 
11

 . Elizabethan Robins 
12

 . Francis Trallope 
13

 . Rebecca West 
14

 . Katherine Mansfield 
15

 . Dorothy Richardson 
16

 . self-discovery 

مرکزگرا زبان وی تفکری زبان3۱اساسچنین محوریت )با

می مردود را برایمردانه( زبانی دسترسی به را زنان و داند

 زنان به مختص نگارش از فرهنگی مدلی ایگونهبه-بسط

یکتا و زنان-اصیل خاص تجربیات تفسیر و بیان برای

■ خواند.فرامی
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 لیال امانی  ؛«چوخا»داستان کوتاه 

 زهرا شهبازی ؛«شش»داستان کوتاه 

 ؛ فروغ صابرمقدم«تله» کوتاه داستان

 زینب گشتیل ؛«تعامل»داستان کوتاه 

 صفاآرش خوش ؛«هاواگن»داستان کوتاه 

 ؛ محمود خلیلی«کلوز آپ»داستان کوتاه 

 سپیده ابرآویز ؛«پل معلق»کوتاه  داستان

 مریم غفاری جاهد ؛«خالقزی»داستان کوتاه 

 نیما یوسفی ؛«زمان مردگان»داستان کوتاه 

 نژادسعیده پاک ؛«راز پنهان»داستان کوتاه 

 غزال پورنسائی ؛«حقیقت دنیا»داستان کوتاه 

 ؛ گیتا بختیاری«هستهمیوه بی»داستان کوتاه 

 زهرا دستاویز ؛«یک روز متفاوت»داستان کوتاه 

 محمد عزیزی ؛«های تومصائب چشم»داستان کوتاه 

 ؛ یوکابد جامی«دوشنبه هفته دیگه»داستان کوتاه 

 ؛ قباد آذرآیین«هاگناه دارند این اسم»داستان کوتاه 

 ؛ امیر کالگر«یک داستان باورنکردنی»داستان کوتاه 
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 «ها واگن» کوتاه داستان 
«صفاآرشخوش»نویسنده


اما بود. کَر بهشزد. قطار یعنی مُرد. دیروز رضا دایی

انگارفقطمنبودمکهفکردانمینم :کَرنبودکردمیمچرا

،دیشنیم همودیخندیم،زدیملبخند .دیفهمیمشاید

؟!دانستیمچهکسیداییرضااللبود.اصالًشاید

رویمیزکوچکراهرویهاعربدهصبحبا رادیوینکبتِ

همیشهستیبایمبیدارنشدم.مامانعادتگندیداشتکه

صبحاولوقتبهجایاینکه،خواببودچونخودشبی

 بفهمم تا کند بیدارم لگد با بیاید آدم دیراممدرسهمثل

رادیوییراکهمطمئنبودمهیچوقتهمبهخزعبالت،شده

"حالیِمنکندکهمثالًتاتهبازکندتادادینمشگوشا

راالبتههانیا"اتروتکونبده!لشدیرشده!زودباشتن

تک،گفتینمهیچوقت وتکشاناما ادا ریختو و سر از

 چشم و هاغرهاطوارها حرف دیباریمشیهانزدنو اصالً.

انگار،زدینمکسیباکسیحرف؛انگاردراینخانهرسمبود

 .امامنوداییرضادانستینمکسیازدیگریچیزیواقعاً

.میدانستیم

بیشتراوقاتدراتاقآنطرفحیاطکهدرستدرِداییرضا

ورودیخانهبود .هرچهارطرفدیپلکیمآنروبهرویدرِ

فلزیخاکستریرنگنصبیهاقفسهاتاقرادادهبودبرایش

 از بود کرده پُر را همه و بودند خودشویهاکتابکرده

داییمِقدادکهچندسالپیشرفتترکیهتاازآنجاراهی

 که شودانمینمانگلیسشود کاره چه اماآنجا همیند،

تحویلننجوندرحیاطوچندسالپیشجسدشراآوردند

پُ،بستهبندیوتکوتمیز،دادند تاآنهمبا ستخارجی.

خانه این در موقع پُاینامهحتیآن با تحویلسهم ت

باند،داییمقدادبههرحالیکباراماخب،نگرفتهبودیم

مقدادبیچارهرفتهگفتیمتحویلماشد.خالهزری،پیچی

بودبمبخنثیکندواینشدحالوروزش.منهیچوقت

اینحرفچهبود شوخیاصالًشاید،نفهمیدممنظورشاز

ازاونپرسیدماگرشوخیهمبودهمهیچ.ولیمنکردیم

معنایشچهبود.

صبحباضجهومویهننجونبیدارشدم.چشمکهبازکردم

تشکوپتویمامانرادیدمکهمثلهمیشه،آنطرفاتاق

؛درایناتاقخوابیدهباشدآمدینمادمیخالیبود.هیچوقت

نشستتادیروقتدرنهآخرشبکهتابستانوزمستانمی

زیرعکسدیواریقابگرفتهکراواتزدهآقاجانکاموا،هال

ونهاولشکافتیمویکشبدرمیانهمهمانرابافتیم

صبحکهزودترازهمهسروصدایسماورنفتیرویمیز



 راه را راهرو آشپزخانه روی به رو .انداختیمکوچک

فکریشدمچطورخبریازدنگودونگرادیونبود.پتورا

کنارزدموکمیسرککشیدمودیدمکههمهجاشلوغو

پلوغبود.اتاقماآخریناتاقراهروبودوبقیهازهیچکجای

بهراحتیداخلاینیکیاتاقراتوانستندینمحیاطیاراهرو

ویپنجرهبزرگوروبهر،اینکهدرحیاطخصوصاً،ببینند

بزرگهمبود.باًیتقریکتکهاتاقمایکباغچهچهارگوش

 را بود پایم ایکه گشادکردمیمعوضستیبایمپیژامه .

کهبهمیخباالیکمد.بود کتانروشنیرا بودشلوار بهتر

مهمانیآویزانبودبپوشم.یهاظرف

هیچ راهرو نفدر بوی بود. خفه هم رادیو نبود. تکس

نگاهیبهحیاطانداختم.خیلیآدمآمدینمسماورهم آن.

خیلیبیشترازوقتیکهبستهبندیداییمقدادرا،بودجا

که بود بار اولین برای روز آن بدهند. تحویل بودند آورده

قرمزصبحانهراازیادهمهوضعیتفهمیدمکهدرآنخانه

خوبیِبردیم شیشه. یکپارچه که اینبود وایراهرو بود

اینشیشهشدیم اما درحیاطبهوضوحدید. همهچیزرا

 .شدیمراهرویخهازمستانسرتاسرییکبدیهمداشت:

.تمامسرمایبرفویخحیاطشدیممکافاتهازمستاناصالً

نفوذ آدم استخوان مغز تا راهرو یکپارچه شیشه این از

ازکردیم هازمستان،اینگذشته. رفت:شدینمتوالتهم

یهادرختتوالتآنطرفحیاطبود.بهجزاینشاخوبرگ

طرف آن و طرف این باد با زمستان در که بودند حیاط

وسایههاشانبررویخوردندیمویابهیکدیگربررفتندیم

 عموماًهازمستان.منترساندیمبرفحیاطبدجوریآدمرا

یااگرخودمرابهآنکردمیمیاگاهیجایخودمراخیس

 حیاط بندرساندمیمسوی شاش سرما و ترس زور از

وپشتدرآمدیمحتماًمامانخواستمیم.امااگرماندمیم

بشودستادیایم تمام کارم نترسم،تا برگ،تا و شاخ تا

یهاشبغولنشوند.ولیمنهمیشههابرفرویهادرخت

.اورابهدردسرنیندازمزمستانبرایاینکه

و"نه!"گفتمیم عمیق قدر آن خانه توالت چاه چون .

ایندیارزینمبهزحمتشاصالًترسناکبودکه خطرکرد.

پیشازآنکهسرمرازیرپتوبکنم،دراتاقمان،هاشبجور

راپرتکنماممثانهوبعدهاهیکلربطحواسبییفکرهاوبا

نگاه،بهآنطرفاتاق .کردمیمبهروشناییاتاقداییرضا

 که وقتی رضا دایی بودن بیدار وخواستمیمانگار بخوابم

انگار آمادهبشومدلگرمیبود. دیگربرایترسمدرسهفردا
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صورت آن رویهادرختدر هاشان سایه غولهابرف و

.شدندینم

آقامرتضیو،شیهانوهوهابچهعشرتخانمو،درحیاط

 کهالبدازشانیهابچهزنشو زنومرددیگررا وچندتا

رویلبههایبعضدید.شدیممامانبودندیهالیفامفکو

روی بعضیدیگر و بودند آهنییهایصندلحوضنشسته

نبود شلوغ هم خیلی شاید حیاط. کههابچه،میز بودند

دنبالدادینم.مغزمدرستفرمانکردندیمخیلیسروصدا

هابچههمگذاشتن هاخندهو الیشانیهایبازو به ال در

سرخویهادماغوچشموهاضجهرادنبالکنمیاهاباغچه

هازنورمکردهازفرطگریه باالیپیراهنمرایهادکمهرا.

یهاییدمپاانداختموگذاشتمهمانطوررویشلوارمبماند.

بهپاکردمشدیماندازهپایمنفقطآبیایراکههمیشه

دیدمکهازسینیخرمایی بالفاصلهمامانرا ورفتمبیرون.

.کردیمکهانگاردرآغوششگرفتهبودبهآقامرتضیتعارف

مُ در هم شده مچاله کاغذی دستمال اشیک ،بودشت

پرتمان حسکردم مناما دهصورتشهمتمامسرخبود.

 صبحبودم. روز آن حیاطانگار آن در مرا کس هیچ

.طوریبودکردینمکسیبهمننگاههماصالً.شناختینم

.آدمبایدازجاهاییکهگرفتیمخجالتمکهداشتازخودم

نبودنشچندانفرقیاحساس بودنیا آنجا شودینمدر

اماماتمبرده،گفتمیمچیزیستیبایماحساسشرمبکند.

بود.آبدهانمخشکشدهبود.مطمئننبودمصداازگلویم

قبلاز،یانه.همیشهدراینمواقعدراولصبحآمدیمدر

کسی به چیزی حیاط،گفتن سمت آن از رضا دایی

آمدیم زانو من روی به رو مثلزدیمعدل دهانشرا و

وبازوانشراازبههمبیایندشیهاچشمتاکردیمتمساحباز

"کهیعنیکردیمودستانشراطوریمشتکردیمهمباز

ولیمنقبلازاینکهدادبزنمهمیشه"االنوقتفریاده!

کهاشکدررفتمیمچنانازریختوقیافهداییرضاریسه

محکمشدیمجمعمیهاچشم وباهمگرفتیم.دستانمرا

بیرونمیرفتیم مان بست بن کوچه از وقتی ریل. کنار

بود،میزدیم بهرویمانیکتپهکوچکوکوتاه درسترو

رنگقراضه سبز فلزی یکتوری آن از بعد سوراخکه و

 که داشت بهشدیموجود شدن راست و خم کمی با

کهآمدیممنتظرحرکترسید.اماگاهیهمپیشیهاواگن

جاهاماه ،آن خوش بویکردندیمجا از همیشه من .

.بهمحضاینکهآمدیمخوشمشانخوشمزهگازوئیلودود

اودرآنهمه،میدیرسیمهاواگنمنوداییرضابهنزدیکی

هایسالنانتظارچنددهمترگوبلندسروصدایایستگاهو

،ترآنسو باز داشتآنقددهانشرا جا وکشکردیمتا

باهمانژستفریادش؛آمدیمکهچشمانشبههمدادیم

فشار بود دستانشگرفته در محکم که هم را من دستان

منجایاوهم"زودباش!توهمدادبزن!"کهیعنیدادیم

وصدایفریادمنوشایدهمفریادزدمیم.دادزدمیمداد

وبعدبلندبلندزدمیم.دادشدیمداییرضاباهممخلوط

لبخندوژستفریادداییرضاهمباهمهچیزدمیخندیم .

ازگوشهسمتهاوقتوهمیشهالبتهاینجورشدیمقاطی

 راه دهانشآب گرفتیمراست خوب من کهدانستمیم.

.فقطکردیموخاموششزدیمکلیدسمعکاشرامعموالً

وبحثبااوروشنشمواقعیکهمامانبودوبرایفرارازجر

نزدیک،گذاشتیم وقت هر مواگناما خاموشمیشدیها

هممالیهاقهقهههمدادو،دیشنیمولی،بود خودشرا

آنقدربلندبلنداصالً.مادیشنیمکهکردمیممنرا.حس

اینما؛شدیمهمحتیپارههاواگنکهچرتمیدیخندیم

بیدارشانیآهنراهمیشهازخوابطوالنیهاواگنبودیمکه

.میکردیم

الاقلشدیمبااینکهمطمئننبودمصدایمگرفتهبودیا

منتظرماندمتامامانبهدراتاقآرام،چندکلمهایاداکرد

مدرسهستیبایمکهنزدیکترشودتابااشارهازاوبپرسم

نهرفتمیم همیا اوحتیبدوناینکهنگاهمکندفقطو

عصبیگفت و خیلیزود و کشید باال ."نه"دماغشرا

یانه.بهاتاقداییکردمیمبایدکاریدانستمینمسردمشد.

نزدیکشد.پاهایمهنوزخواببودند.فقطشدینمرضاهم

چشممبهکلیدرویدراتاقشافتادکههیچوقتازبیرون

ولی،سوختیماممعدهبود.،صبحروزاماآن،رویدرنبود

راستامگرسنه سمت از شد. داغ مرتبه یک تنم نبود.

پاورچینهایلیخآنسویحیاطودورازچشمیهاباغچه

بهسمتدرحیاطحرکتکردم.ازبنبستکهبیرونآمدم

درستمثل پا دستو با بار اولین برای و رسیدم تپه به

درخاکپوشیدهازبرفشیهاپنجهحرصباحیوانیکهبا

وقتباالگرددیمدنبالچیزی هیچ کشیدم. باال را خودم

وقتیازتویسوراخمانستینمرفتنازآنبهجانکندن .

بگذارم. جلوتر پا که ترسیدم یکآن شدم توریفلزیرد

ژست حتی نکردم. باز را دهانم بودم. تنها آمد یادم تازه

یادهایفر نگرفتم. هم را صبحانه از بهمیهاچشمپیش

،بودهاواگن انگار آسفالتدمشانیدینماما به هم پاهایم .

میخکوبشدهبود.ماتمبردهبود.خیلیعجیبهاواگنکنار

زمینچطور به چنینکششی با رابود تپهخود باالی تا

.کردمیمبودم.نگاهرسانده

قرارهابرفدرختانروییهاشاخه،ازآنشبدانستمیم

ازپشت،.صدایبوققطارمسافربریازدوربودغولشوند

هاواگن گوش مندیرسیمبه بااما. جا همان هنوز

■قفلشدهدرهردوطرفمایستادهبودم.یهادست
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 ها بک یا چیزی توی همین مایه کلوزآپ، فالش 
«محمودخلیلی»نویسنده



افتادیکیوقت فرتیتویهو و گریزیزدیبغلم ه،یر

یفهم دکدم روز چند تا یه شایگه یا چند گهیدٔهفتهد،

وانگاریزدیدحرفمکیب.یشکیقرحمتروسرمیر

چٔدفترچه هر نبود. دستت اومدم،یرمز ابرو و چشم

روزودداره،ینهداداش،باالخرهدیتنشد.مردنهمیحال

ندارهوهمهباهاثباحضرتعزرا لییاماسوختوسوز

فقطبایبرنپارت نیایتوهکینکدحواستروجمعی،

ارندارهتاگروبذارهوآدمیکسندمندبیسکدوروزمونه

ابای،بامنگولهویرون.هرسندیارهبیگاهبروازبازداشت

وفتوزهرماره.کویزنگوله،اآلنگروصدتاقرضوبده

نم قدمیریتو چند همون از اصالً بوی، حلوایات

یم منهم و قدکاومد از میه یشناسیم

یمبهم خور"گن حلوا دست"محمود ،

نبواصالًخودبهخودیهاکستیخودمن

تکشاخ میمنو چکیز و مثلیزینه

زیمکیخرخا تنمیره تمام و جلدم ر

هکخوندمیداستانیبهخارش.توافتهیم

د،یدیمیسکازنوربنفشدوروبریاهالهیهنفروقتی

یهکدیفهمیم فردا و امروز شناسنامهارو باطل"اشمُهر

نمیم"شد منگسرم رنگ من، اما فقطیخوره، و شه

حلواینبویایهاگنالیبروسیهعجکدارمیزیتٔشامه

زنمم ایگفتبیحساسه. با غرینحسعجیا هیبیبو

گفتمهمیاسبک بنداز. یراه پکنممونده سر بشمیریه

یگفت،ولیهمنمراهیمپربیر!البتهخودمونیرمالوفالگ

نکیدونیم اوناش از ما یستیه وخونکم جون با ه

م.ینکنیمونرورنگگرون،سفرهید

عیهمونشبوقت خونهیبا رفتالتاز زنمیمون به ،

بویمهر هم تو شنیگفتم خندیدیحلواشرو وی؟ د

 بو شنکگفت: ینیدنیه حاال گفتم: جاکست. ییارتبه

یرس امالکده غلط من از عمریریگیمییه من ی؟

بهصفمید براکیگرونرو نییردمتا مساعتیهغلط،

یست،بشهجزئیزبرنوپادگانوپرچموبدوباینهخیس

براقی،زودیشناسیهمکرویمهرشون.یخزندگیازتار

 داشت حمله قصد پلنگ مث و دوکشد تویه یدم

یهعرضاندامیمیمشوگفتم:حاالماخواستیتصم





ینک توچتشد زدیهدفعهخرچنگشدیم، تویو

زما؟یرکخا

هکیاینهوافسرعراقیزد،عیرونمیازچشاشخونب

چههیگفت یلیک: حلواخور! وقتیداره مش؟یگرفتیادته

سرنیم یخواستبا پاره دلمونرو مکزه هکدونستمینه،

هگفتم:خوبکنبودینه،اکیارمکامدندوناشبهخرخره

 یبابا یلماتکه "مث هم"ردمکغلط واسه وقتایرو ن

گه.یگذاشتند

یهمیتویمهر دنبال داشت وقتا چین خوشیه ز

دمصالحدرسنگریهدکگشتیردنمکدست،واسهپرت

 و جیگرفتن ایا زدنه یم بود پاتکن تندکه و یزدم

یچرخ هنوز طرفاتاقخودم. یمکدم

نمازپشت،ینازنٔکلههکدورنشدهبودم

 اصابت نمیکمورد قرارکفروند دون

رشیالمصب،دستتینمهریگرفت.ا

 مث نداره، وکتانٔگلولهحرف راست

ـــنهبههدف.یشیممیمستق

ااومدهیهمردبهدنیزن،ینبشر،بهجایاآگهگمونم

اشلوپل.یوربودن،کایهیهمسابوداآلنهتمومدرو

تدافعکیهتالفکبرنگشتم چوننهسنگر یخوبینم،

نهمهمات اکپاتیبرایداشتمو ی، عرفتمیهسرکنبود

یغاتیوتبلیتونستمجنگروانیاتاقوازاونجاتامیتو

 تا چند و انداختم آبٔکهیتراه انداختم. وقتیدار یادته

م رو عراقیذاشتیبلندگو طرف چطوریم ویها چپ از

اشییم،خدایردن؟خودمونکیمونمراستخمپارهحواله

عراقیدادوقتیحالمیلیخ برادرانمزدور بهسر یسر

م.یذاشتیم

نپرسچ من! مهریبرادر یبه توکگفتم به اصالً ه

یبرایمخصوصیهحریسکستوباالخرههریمربوطن

 داره سکخودش یه خاردار یشکم هم پشتش و هیده

میرد گوجهیف یان تا تویبیسکگذاشته یاجازه

دکیگفتم؟منمدارمبیچیگرفتشه.کنکسراشیزندگ

بایتشد؟راستیتبشه،حالیهحالکزنمیورمزحرفم

؟هنوزهمدردینکیارمکفالنجاتچهیتویهاشکتر

یورنگبهرنگشدینشستی؟اونشبوقتیگاهیدار

رفت بعد فهمییدستشویو تری، دارکییشطالکدم یه

چند همون از اصالً نمیری، تو
میقدمی حلوا بوی وات اومد

می قدیم از که شناسیمنهم
 "محمودحلواخور"گنبهممی



 

 9395 ماه فروردین |چوکماهناهم ادبیات داستانی |شصت وهشتم شماره 11

اتبهجنبوجوش.خوشبهحالراهافتادهوانداخته

منطقهجاموندیازمتویزیشدمونهچیهموجکخودم

رکدشدم،نهیباخودمآوردم.نهشهیادگارییزیونهچ

ثارگر.یواللونها

ثاریارتاکارتشیهدارنبهسربازهاکیدیشنیراست

رفتمسپاهیردمووقتکالهکهروزشالویدن؟منمیم

گفتنبرا چیسربازهایمنطقه، هنوز ومده!ینیزیسپاه

دکردمکتعجب با گرونفرقداره،یهمگهرنگخونما

نیایادمافتادجایهک ستواآلنچندینچونوچراها

هاصددرصدباهمهرنگخونکمیهخرفهمشدکساله

ثنداره.یحرفوحدیگهجایهدکنینهواکیرمیتوف

ا و آدمه نشخوار اراجیحرف باین رو، بهتیف د

یم حالت به خوش گرفتکگفتم. آروم ویدیخوابیه

گهنهازدردیدوروبرتچهخبره.دیایدنیتویدونینم

تریوفتک مییشطالکاون خودت غمیچیپیبه نه و

نسنگیمجاتسردهواکهی.یروزگارنامناسبرودار

رویس اکیمینیدلتسنگیاه، فیننینهاما، رکزبگذرد.

یمنبودیجاآگهنک آرپیهگونیو یرویجیگلوله

راستیداشتیاتبودچهدردگُرده تای. ادمنرفتهبگمی،

اک بهمهرینحلواتعجیه بود. آگهگفتمیبخوشمزه

ره.یمنوبپزه،حتماًدستورشرواززنتبگیخواستحلوا

یرمانشاهکروغن درجه آرد واقعاًیکو زعفروناعال، و

هبشقابهمبردمخونه.پاشمیینه.جاتخالکیمعجزهم

زنهیشهومیدامیپاسبخشپٔکلهنهاآلنسروآگهبرم

برج کتو چیم. ویتویزیه ویسرم میز ناچارمکیز نه،

رم،ی؟پسمنمینداریارک.توکنمیممروخاموشیسیب

نقلونباتیامشبمهرروزودبشهیدآگهترسمیم با

باتوبودماشهمههبگمکیستینه.توهمنکییرایازمپذ

 ایو رفت لیادم خرین یست راستیوفتکد نیایرو...

■رمز؟ٔدفترچهایدهیستخریل
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 «یک روز متفاوت»داستان کوتاه  
«زهرادستاویز»نویسنده



خشنسرچهارراهیهایتاکسیپدریوتاهوپکیهابوق

یب کردیماشکالفهشتر صورت به مردد چشمهاراننده.

دوختیم دانستینمو کچه بهشنگاهکار گذرایند.

نشانانداختندیم را رو روبه انگشتاشاره با دادندیمو

ک میمستق))یعنیه نها(رمیم در اما بود. سردرگم تی(.

ادهبرود.یپهتامتروکگرفتیمقطعیتصم

برگشتبهپ(کنمیمرکمفیکادهبرمبهتره،یپ)) ادهی(.

تندیبا))رو. اد نه. برم. وقتیهولمینطوریتر هکشم.

ا حاالچهخبرهمگه؟! (نقدرمهمه؟!یدارم. راشیهاقدم(.

 کشل یبیهابوق،هاآدمرد. هانیماشامان وهایشلوغ،

 هاخنده،هازدنتنه هایشوخو وهافحشو دلهره

.کردیمشتریاضطرابشراب

((اد؟یمیعنی))

خودشگفتهبودادیم")حتماً) 1هک.

هنگفتم.ک.منیطالقانکبعدازظهرپار

((شنهادخودشبود.یپ

م قراضهیرویانسالیمرد یاموتور

ردهوکپهنیفوپارهایثکهفرشکت

یرو عابران به و بود نشسته یمعنائیبیهانگاهش

انداختیم روآنطرفیمک. یزمیتر بساط یهائتابکن

سرسر بود. همانبساطهمینگاهیولو .یشگیانداخت.

ٔخواجه خان، ماشااهلل هبوطیعشقٔرزادهیمتاجدار، در،

اب!!یابونایمکرزاو...همهیرجمیار،یوک

روزمتفاوتوحادثهیکیضرباننامنظمقلبشگواه

گرگرفتهصورتشکردیم.احساسدادیمرمترقبهرایغیا

کعرقشیهادستو شترازیفسردوششبکیردهاست.

سنگیهم چکردیمینیشه غریو گلویشانگاریبیز در

مدکردیماشخفه آن از بود شده مجبور رعاملگندهی.

اشیعصبنیردوهمیبگیساعتمرخصیکیدماغروان

اوردهبود.بادستیسرشراباالنیرعاملحتی.مدکردیم

همانداختهبود:کیردهبودومتلکیاشارها

اش)) برکباشه. یالنداره. هامروزسرکحواستونم"کالًد.

 همون بار چند نبود. فایجاش که اصالح ویردکتورو د

((د؟ینتگرفتیپر

ن روکنگاهش فقط چشمش بود. لبیمونیرده تور

.زدیمراهاحرفنیتاپشبودوا



خودشیعنیاد؟یمنخوششنٔافهیقنهاونهمازکن))

ش یلکچه تو بویفٔصفحهه؟ کس کش یسکع"اصالًه

پروفا پسالبدکعیکلشهمینگذاشته. سمتفرقهداره.

داشتهیایدرستحسابٔافهیقنیدهمچیخودشهمنبا

دمیست.امااون....شایهمهمنکمنٔواسهباشه.مثلمن.

مهم میآدم و یه نمیقیسکخواد نشناسه! شو دونم.یافه

 ینپرسازش چون ن"واقعاًدم. مهم یواسم اما ٔواسهست.

اد؟!خوبیازمنخوششمیعنیمهمه!!یلیافهخیمرداق

((!!کاد...بهدرین

دهلیغم یپنهانیزهایدر ودیچرخیموجودش

 پژمردیمروحشرا دی. یاد اشیقبلدار همیکیبا نیاز

افتاد.آنهمینترنتیایپرمدعایهاآدم

پرمدعائ قدیچه ای!! چهره و یبلند

 برخالفاشعار ٔعاشقانهضمختوسرد.

آموزیدوزار پند و جمالتدلنواز یو

ک در راگذاشتیماشصفحهه همه و

 خودش به وکردیمعالقمند

قربانیآمرکتشیهاامنتک و ز

خودشجمعیانتهارابرایبیهایکوالکیآبیهاصدقه

کردیم با استکنیعیک. یانکته سامسونتکیو ف

یاچدیپکمدریقواره.خودرااستاددانشگاهودارایب

آبپرتقالکیمعرف و بود بودند.یرده خورده هم با هم

ردهبودککدریزیهازهماننگاهاولبطورغرکیهمان

نک خوشش او از یه مجدد قرار و وگذاردینمامده

دحدسمیارشخواهدگذاشت.اماباخودگفتهبودشاکسر

شمارهیاشتباهباشدوشمارها هکیاهمردوبدلشد.

بودیوقت"بعداً داده زنگزدنجوابشرا صدبار پساز

بهحرفیلیچتمایدهبودحدسشدرستبودهوهیفهم

 همنداردو اوهمکعقطعیسرخواهدیمزدنساده ند.

هید بهسراغیچوقتتماسیگر هماشصفحهنگرفتو

نرفتهبود.

((نطورخواهدبود؟یهمهمیکینیاایآ))

 قدکزنجوان یوتاه دستیلبزرگطالئکفیکبا

بهتنداشتیسبزٔمدرسههفرمکیدهسالهأبچهدختر

شد.یکدردستشازروبهرونزد

((شه؟یدامیهمپیچینجاساندویدخانمایببخش))

شیهاقدم کرد. شل ،هاآدمرا
بیهابوق ی ،هانیماشامان

هاخنده،هازدنوتنههایشلوغ
 هایشوخو وهافحشو دلهره

 .کردیماضطرابشرابیشتر
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((دباشهیمجلوترسرچهارراهبایکبله))

((زمیعزیمرس))

ادامهیپاها سرسخت و سمج اما بود. شده شخسته

دادیم حد خیفاصلپ. و رو ونسبزیروابان،یاده پل،

سوسربازدررفتوآمدیپلیابودوعدهکپاریسیپل

 عماشمقنعهبودند. نفس شد. رد آورد. جلوتر یقیرا

دویپاشنهبلندسفیهاکفشبایاندامکد.دخترنازیشک

خکیوتاهکرنگیریمانتوش موباینار لشحرفیابانبا

زدیم دعوا داشت و بود تلخ اوقاتش انگار .کردیم.

هانیماش بوقشدندیمنارشآهستهردکاز .زدندیمیو

.دادیمشادامهیوبهدعوادیچرخیماعتنایب

جوانیکنزد ٔمغازهٔپلهیرویبهظاهرشهرستانیپل،

درگوششیرنگیصورتینشستهبودوهندزفریبستها

س یآهسته غمگدیکشیمگار یو به نواختیکٔمنظرهنانه

 هانیماشعبور روزدیمزل پی. قسمت بریپل، رو اده

رااشیقالبیوعطرهاهانکیعبساطیمردیوئکسیرو

:دندیپرسیممتیردهودودخترجوانازشقکپهن

معلومهینچهحرفیا)) هاصله.خودمازبانهکهخانم.

((ن!کارتستیدستتوبدم.یدمدارممیمتخریآوردم.ق

بریدخترجوان آمد. رو روبه از دانشجو ظاهر دهیبه

ا یروزنامه بود. ٔصفحهدستش

.هایازمندین

((مونده؟یلیابونفجرخیخانمخ))

ب مستق))جوابداد:یلیمیبا مینه.

بد دیادامه تادینیبیمتابلوشو سه دو .

((ابونباالتر.یخ

((گشتیمارکدنبالباخودگفت:))

رس مترو جلویبه فروشکدید. روزنامه بود.یه شلوغ

هوای.بهخاطرگرماخواستندیمیگاروآبمعدنیهمهس

اوهدندیخریمههمهآبکبود رایچگرمائی؟پسچرا

بود؟جوانکحسن ایسکرده ولهبهدوشباکیهچرده

راهاپله.کردیمگارروشنیهسکزانازسقفدیآوکفند

سرعتپائ خیبه زد. تنه وینرفتو شد و آمد پر ابان

یپریهاآدمیاهویه تمامکشان هرگز انگار نداشتیه

ردهبود.کشتریراباشیدرونشیتشو

((خانمچهخبرته.وا...))

((دیببخش))

ستادومنتظریدرقسمتزنانهایاد.گوشهیورسکبهس

رو چشمشبر یماند. سرد برروکهالیرفلز گودالیه

دهودراوهامخودشغوطهیخواباندهشدهبودماسیکیتار

.کردینمنگاهیسکوربود.به

((ه؟یشماشغلتونچ))

توشریارشدمهندسیدانشجو)) ارکتبابامکعمرانم.

((.کنمیم

((چهخوب))

((؟یشماچ))

((تحسابدارمکهشریمنتو))

جاست؟((کخونتون))

((؟یآباد.شماچیناز))

((هیمااقدس))

((بله.چهخوب))

ومادرشرابهکردیمورجهوورجهیگوشیبازٔبچهپسر

ربغلواردشد.یزیبزرگکباسایرزنیجوشآوردهبود.پ

ازیدردستشتعداد هاستادهیاوهانشستهدوناتبودو

دیپرسیم نم)): دونات یتارد؟یخوایخانم !هاامروزهخ

((دگرسنتونه!!یاربرگشتکدازسریدونات...دونات...بخر

انینماهایاهیسازدلکیبوقخوفناکباتیغولآهن

بهسرعتا یشد. شد. گشوده درها و ادهیپهاسوارهستاد

همواردشد. او بردند. منتظرانبهداخلهجوم شدندو

تیزانیآؤرهیدستگ به و گرفت یرگیرا

ندکن)شهچشمدوخت.)یپشتشکمحر

ب نظرشزشت یبه دست هافروشام؟((.

یه کردندیماهو هل ودادندیم.

تبل پاهاکردندیمغیاجناسشانرا شرای.

شترگشودتاتعادلشحفظشودآنوقتیب

کیوچکٔنهیآ بهکیاز و درآورد فش

 )کخودشنگاه د)رد. ماه میدو اونقدر پولم یگه هکشه

 عمل دماغمو ا(نمکبتونم از فی( رضاکن احساس تیر

شنشستهیروبهرویبهسراغشآمد.دخترجوانینیریش

ناز چسب و یخودنمائاشینیبیرویدیسفکبود

خواستازشکردیم کبسؤال. کند دکه وکدام رفته تر

رددخترکرکمانشد.فیانه.اماپشیاترسداردیهآکنیا

ارخودشچرخبزند.کحداددرافیاست.ترجیافادها

((.کردمیماششالسرکیا))

ا)) جدینه ینطور نظر به فرسمیمتر نک. خکر یلینه

((واسممهمبوده!

ومد.یبود.خودممازشخوشمنیجورهیهکیکیاون))

((نباباکولش

دکه جلوی رسید. مترو به
بود. شلوغ فروشی روزنامه
معدنی آب و سیگار همه

گرمایخواستندیم خاطر به .
آب همه که بود هوا

 ؟دندیخریم
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شاپیافکمیبرگهیم"حتماًه؟یچهجورآدمیعنی))

((نهکدمناهاردعوتمیاشای

میهنییاوردوحتیرعاملچراسرشوباالنیمدیراست))

((؟؟زدیمداشتحرفینداختبهمنوقتیهمنینگاه

هکیمرنگکرد.خطلبکنهنگاهیدوبارهبهخودشدرآ

الشراحتیشبود.خیدهبودهنوزسرجایشکدورلبش

شد.

((یدحقانیستگاهشهیارد))کبلندگواعالم

ب و پسزد را یهمه شد.یشکیالئهاآدمن رد و د

ستگاهخارجیارتزد.ازاکباالرفت.یکیرادوتایهاپله

پار وارد روکشد. صندلیشد. قرارشکیهمان راه

گذاشتهبودندنشست.

قهیدقیکقهجلوتر،نهیدقیکدهبود.نهیسرساعترس

نگهداردویعیردخودشرادرحالتطبکی.سعترعقب

حیرونداد.ترجینهبیازتهسیمشتاقبهنظرنرسد.نفس

رهشود.یخهادرختندازدوبهروبهروویپابیدادپارو

زیشا)) منو االن ید نظر بار باشه. خونسردیگرفته د

(باشم. لبخند دستشرایرویمرنگک(. و لبانشنشاند

یآرامیهانگاهرچانهگذاشتوبهاطرافیردوزکمشت

خانداختیم پاریبیلی. چندگروهکتفاوت. خلوتبود.

یایمجرد پرسه طرف آن و طرف دلشزدندیمن .

اوردوخودشرانگاهیفشدربکیراازاشنهیآخواستیم

ولک )یپشیند شد. )مان بودکپس نگفته مگه جاست.

((پنج؟

یمردجوان بایفدستکیویسترکتوشلوارخاکبا

نارشردشد.کعجلهاز

((نبود؟ینهاکن))

((."اصالًبودیگهایدینانگارحواسشجاینهبابا.ا))

الفهشد.کنشد.یقهگذشتوخبریستدقیب

((گذاشتارمکسر))

شی.نهتنهاپکردیمنفشدنکشخودشاحساسیپ

انددهیفهمایدنٔهمهکردیمالیا.خیدنٔهمهشیخودش.پ

ایهپسرک را سریاو انگشتکنطور با دارند و گذاشته ار

 قاهدهندیمنشانش و حتخندندیمقاه وهایصندلی.

کپاریهادرخت دارند .کنندیماشمسخرههم

.دیجویمنشرایلبپائٔگوشهزشدهبودویرشیهاچشم

وابروباالکردیماخمهایصندلتبهدرختانویباعصبان

انداختیم دق انگار اشیدل. سر .کردیمیخالهاآنرا

((نقدراحمقم...یچرااومدم....آخهچرامنا))

چاق تیپسر یبا رمکشرت از شد.کرنگ رد نارش

یمکیروبهروئیصندلیدردستداشتورویاروزنامه

نگاهطرفآن با و نشست ویتر گشود را روزنامه گذرا

مشغولمطالعهشد.

((نم...!کرنکچقدرچاقه...نهبابافی.وانهیآنهکن))

ی آمد همکادش رذلیه فطرت پست آدم هکین

ایییآیم)حتماًه)کدهبودیارشگذاشتهازشپرسکسر

و(نه )( بود جوابداده )حتماًاو دوستندارم رایسک.

حاال...یول((نم.کتیاذ

دیادجلو.چرارفتهاونجا.نه.نبایپسچرانمنهیآ)آگه)

((نباشه.یا

دوششانداختویفشراروکیبلندشد.یتندوعصب

وقت افتاد. راه یبه جوانکاز کنار الیخشدیمچاقرد

ک روزنامه یپائیمکرد بران و ینیسنگیالحظهیآمده

حس پارکنگاهشرا از بود. برگشتوکرده خارجشد.

.روزنامهشودیمدورشیهابیجدستدرکهپسرکدید

جاگذاشتهبود.یصندلیراهمانجارو

کیا)) نمکاش ایه کیومدم... نمکاش ...یه ومدم

((ست.یسنکچیترازمنهخر

راشیهاشانهد.یشکیقیعمد.نفسیمترورسٔدهانهبه

باالانداختوواردشد.یالیخیبٔنشانهبه
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 «های تو مصائب چشم»داستان کوتاه  
«محمدعزیزی»نویسنده



 بر دکتر چوبیٔنهیزمباالیسرِ تویقابِ سفیددیوار،

به بارانو زیر ایستاده بارانیسیاه مردیبا جاییبزرگی،

رویدهانو از ماسکرا است. شده غریبخیره و دور

امینیب دارمیمبر نرگس »دیگویم. امیدی: هیچ یعنی

اکسیژنراسفت«نیست؟! کپسولِ کنترلِ .کندیموپیچِ

می دیگه؟»گویم: روز چند » پشتیِ به اشیصندلدکتر

ازرویدهدیمتکیه عینکاشرا برمیدارد:هاچشمو

«شیمیدرمانیجوابنداده...!»
باراندیماهمیاماندهتویترافیک صورتمراباردیم. .

چسبانمیم ٔشهیشبه ماشین. پرسمیمسرد نظرت»: به

سمتخودشٔشهیشسنرگ«؟امیروقتیمُردیمکجامی

تو.باچیزیکهدرخزدیمپایینوسرما،آرامدهدیمرا

 بغض، شاید است، کرده دیگویمگلویشگیر بسکن»:

وپنجاهمیکنیم.حرکتشودیمجلو،راهکمیباز«نادر!

 دوباره جلوتر میستیایمشصتمتر بر تابلؤِنهیزم. سیاهِ

گویم: می است. شده قرمز بیست عدد راهنما، چراغ

« نفسمگمیمجدی زودتر چی هر نرگس!

خوشحال دیگهبِبُره، نکبتی زندگی این ترم.

واولبخندتلخوسنگینی«واسمعزّتینداره

 زند: ازشمیرمی»می که جایی همون

اومدیم. می« »گویم: فکر کجایکنیمتو از

اومدیم؟ روشن« را وکندیمپخشماشین

ماشینلحظه تلخ فضای در حامی حمید صدای بعد ای

قشنگدریهاآهنگچقدرکنمیم.باخودمفکرچدیپیم

 من که دارد وجود امدهینشندنیا چه ویهاآدم. زیبا

اندگذشتهشگفتانگیزیازبرابرم شانیکیومنندیدم.

دهدیمفرماننشستهکنارم.شیشهراهمینحاال،پشت

رااماشارهانگشت«دونم...گفتمشایدتوبدونی!نمی»باال:

فاصلهبهچشمهام،رویبخارشیشهایننیترکینزددر

!«کنمینمواسهدونستنشزیادصبر:»کشمیمبروآنبر

 شیشه به کسی کوبدیمو بر که سر دارمیم. ٔچهره،

روی آب شیارهای پشت ای، بچه پسر درهمِ و زردنبو

وقزدهخیرهماندهاستبههردومان.یهاچشمشیشه،با

.یکشاخهگلنرگسدهمیمشیشهراچهارانگشتپایین

میدهدیم تو. را پول و ازگذارمیمگیرم کفدستش.

تادیروز،نرگس«نرگستوخیلیبیستی!»:پردیمدهانم



بهزِرامحنجره.گفتمیمتریصدایبهترویکدسترابا

.ماشینِپشتسرمانشودیموپِرافتادهاست.چراغسبز

زندونرگسمیزندزیرگریه.بوقمی

برمیمدست ،امنهیسبهچسبانمشیمزیربغلهاش.

 را پاهاش طرفردیگیمنرگس آن قدم دو ترو

.اینبارآورمیماشرویتخت.شلوارشرادرمیخوابانیم

اماخرابینکردهاست.فقطشاشیده.هشتسالاستکه

شاشیدهبهخودشومن.موتورسیکلتاشراهنوزنگه

بهسرمتنگامداشته بنشانمششودیمتاهروقتدنیا ،

تا بزنم کنار را پرده رویصندلیلهستانیپشتپنجره،

نگاهکند،پرتوپالبگویداششدهدلسیربهتایرهایله

خیسکندتا آخرسرهمخودشرا وبهخِرخِربیفتد.

خرابمسیگاربگیرانمودودشرأهیربنشینمجلوشوبا

.پوشکاشراعوضاشنشستهیصورتبهعرقبپاشمتو

درگذارمیمباالوکشمیم.شلوارشراتازیرنافکنمیم

 نرگسبا رویتختبیفتد. طاقباز، ٔشهیشهمانحالت،

آبتویدستلرزانش،خستهوبریده،تکیه

نادر،تو»:دیگویمدادهبهجرزکناردرِاتاق.

نمی بدبخت این حال به اینسوزهدلت ،

می نشونش هِی رو المصب «دی؟موتور

 از که تختآویزانشدهٔلبهدستداوودرا

اشنهیسرویگذارمیم جاش:نمینشیمو

دلمبهحالخودمواونبابایگوربهگورشدمکهمعلوم»

می گذاشته سر قبرستونی کدوم سوزه.نیست به« و

یهاشعله نگاه کنمیمآتشبخاری نشست»: می وقتی

موتورومحلهرومیذاشتروسرش،بایدفکرمنم ترکِ

کهتواونسگدونی،ازصبحتاشبمیوندودوبودیم

موادشیمیاییجون و اینمکندمیمغبار رفتتودیوار. .

شدآخرتش!شانسآوردهکههردومونرویهمادرزائیده!

نیست معلومم بود...همچین کلکشکنده گرنه شایدو ،

انگارگلولهایازغیبو«کلکهردومونروباهمکندم.

تانفسمبرود.دردامنهیستختخوردیم.شودیمشلیک

بهسروکولموهرجارادلشبکشدنیشخزدیممثلمار

چنگ زند. میاندازمیممی تختو رویسرفه.به افتم

 نرگسٔسرفهمیان که ششم سرم،رسدیمپنجم باالی

ٔلخته حلقم از نرگسجهدیمخونی تا فرش روی

پِرامحنجره و زِر به
چراغسبز است. افتاده

پشتشودیم ماشینِ .
می بوق وسرمان زند

 نرگسمیزندزیرگریه.
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ٔملحفهسراسیمه بگیردٔگوشهافتاده مچالهکند، تخترا

جلویدهانمومنهمآنقدریخونباالبیاورمکهاووا

التماسشبه و صدایگریه و بزند زانو جا همان بدهد،

خدا،میانسرفههامگمشود.

 تار، ای پرده پسِ بهٔنقطهاز نزدیکسیاهی دماغم

.ماسکدهمیمروشوفشارگذارمیم.انگشتمراشودیم

 و دهان روی از امینیبرا مزخرفیدارمیمبر بوی .

.داوودپشتزنمیمتویمشامموچندبارپلکچدیپیم

.تنهاوقتیشودیمپنجرهرویصندلیلهستانیجلوعقب

تاموتورسیکلتکشمیمسرلجمیافتموپردهراکامل

 صداشرا ببیند، وگرنهصدایبادشکمشنومیماشرا .

 هم طرفتوانینماَشرا آن شلنگاتصالشنید. ترش،

ٔلولهبین بخاریچشممرا و کهردیگیمگاز را لوله رد .

،چسبیدهبهسقف،ازباالیپنجرهرفتهتویکنمیمدنبال

 نرگس گفتیمحیاط. خوانده روزنامه مردی،توی که

 و زن اشبچهشبوقتی خواب ایروندیمبه نامه در ،

زنموتاالسمیِ»که:سدینویم امبچهدیگرتحملسرطانِ

ندارم را پیکنیکرا«. گرفته. بعدتمامدرزهایخانهرا

خوابیده آرام و چرخانده را شیرش اتاق، وسط گذاشته

کنارشان.

 باال که نرگسپایینتختکنمیمسر ،

ازرویتختمی بهدیوارتکیهدادهاست.

 .رمیگیمسُرمپیشپاشودستهاشرا

داده دست از را هاش چشم تطابق انگار

یابهکندیمباشد،معلومنیستبهمننگاه

صداش تکانزنمیمپشتسرم. سر آرام .

وبالبخند،میانموجیازتشویشدهدیم

بهحیاط.بارانهنوزگردانمیم.روندکیموترس،نگاهم

باردیم میگویم: می». تو هابارهواسه تلفنهمراهش!«

.بارویگشادهودرشودیم.بلندخوردیمتویهالزنگ

 ماسکآوردیمحالتیخاص،کپسولاکسیژنرا نزدیکم،

رودیم.بعدازاتاقبیرونامینیبرویدهانوگذاردیمرا

وباتعجب«سالممامان...:»دهدیموتلفناشراجواب

پرسدیم نادر.»: خونه میگی؟... بهم بیراه و بد مگهچرا

کنین می اینجوری چرا بگین؟ خودم به اول نشد قرار

دهدیموپسازمکثیادامه«باهام! بگوچکار»: هیچی!

دوست رو دیگه یکی بگین بهشون دیگه! نکردین باهام

پایینوباحرص،اماتاکیدآوردیمتُنصداشرا«..داره.

مننادررودوستدارممامان.خبدوستَم»:دیگویمزیاد

باشه.مگهفرقیهممیکنه؟نهمامان...مندوستشدارم

وتاآخرشمپاشوایسادم...زنگبزنینبهشونبگینالکی

منفیه! منجوابم بیان، نشن پا قطع« بیخداحافظی و

.کندیم

امستادهیا باد پنجره، پشت داوود. ودیآیمکنار

یهابرگ را رویتکاندیمدرختانجیر از را نرگسپتو .
 کشدیمتخت برردیگیمو اما را هاش دست کولم.

چیزیدرونمداردینم بازوهام. میسُرندتا وخیلینرم،

 شلوغیزدیریمفرو میان ناباوری، عین دستهاشدر .

 بیاین پیش،شهر یکسال و غیبرسید از ته، و سَر

 را هام چشم گرفت. را عمیقیبندمیمدستم نفس .

:خوانمیموباصدایگرفتهبرایششعرکشمیم

وچشمانترازآتشاست

وعشقتپیروزیآدمیاست

شتابدیمهنگامیکهبهجنگتقدیر

وآغوشت

اندکجاییبرایزیستن

اندکجاییبرایمردن

 با و چرخم ٔفاصلهمی زل تهزنمیممعقولی به

دستپاچهچشم شودیمهاش. خنددیمو اینجوری»: چرا

بهلرزیدن.صدایکنمیمازدرون،شروع«؟یکنیمنگام

 قلبم، گوشچدیپیمتپش وتوی هام

می زیبایی»گویم: خیلی تو گرم! خدا دمِ

کندیمبهجاییمیانپاهاشنگاه«نرگس!

بدنمداغ کمکم لبخندمحویمیزند. و

چنگشودیم خفیفی درد بهاندازدیمو

تااو،هراسانکنمیمخشکیٔسرفه.امنهیس

 بگیرد:یهاگلاز را هام دست و بردارد چشم قالی

.شودیمشروعونفسمکوتاهامنهیسخسخس«نادر؟!»

 را اش ردیگیمدست تخت تا و کمرم .بردمیمدور

نمینشیم ماسکرا او گذاردیمو و .امینیبرویدهان

یهاانگشت.بعدباکندیمشیراکسیژنکپسولراتنظیم

کشدیمودستکندیملمسمویمرا،سربیاشدهیکش

ریش خالی جای »هام: زود صبح پرتورمیمفردا نوبت

 لرزیدن.کنمیمشروع به
قلبم، تپش صدای

گوشچدیپیم وتوی هام
دمِخداگرم!تو»گویم:می

 «خیلیزیبایینرگس!
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زنمیمدرمانی باز.« ما به رو که داوود دهان به اما من

است امرهیخمانده چشمهاشعیندو بیٔلهیت. و سرد

روحبهفضایبالیسرمقفلشدهاست.شایددیگرهمرا

.مناورا،حاالکهبهتزده،درخالءگمشدهمیشناسینم

کهاوهممرا،حتماً.ودهدیموپسخوردیماستوتنها

قابلتحملجلویش وضعیغیر و سر استبا یکسال

پلکمیم که چیزهایی نرگستمام راتوانستمیم. خودم

است. خودشبرده با و کرده جمع کنم تماشا تویشان

وهمانچندتاقابعکسیتویحمامیهانهییآ واتاق.

اینفقطیکتلقین اما بودند. آویزان دیوار و در به که

سروگذارمیمآبکیاست.کافیاستوقتیپلکرویهم

قابلهضم اندوهیغیر دچار آنگاه لمسکنم. را صورتم

اینشومیم بیٔچهرهکهنرگسچطور مصرفرازشتو

اگر است. قراردانستمیمتابآورده که

داوود و من زایمان سر مادرمان بوده

 وقت هیچ سهگذاشتمینمبمیرد، او

بیخ بیاید. دنیا به من از زودتر دقیقه

تاهردوماندررَحِم،گرفتمیمخِرشرا

ریغرحمتراسربکشیم.

«شبشد.پاشوبرو»گفتم:

«کجابرم؟»گفت:

 بهتن»گفتم: تحریمتکنن. باز نمیخوام یازخونه.

«دارم

نادراینحقمنهکهتاهروقتخواستماینجا»گفت:

«بمونم.

«چرا؟»گفتم:

چوندوسِت»قاشقسوپراگذاشتتویدهانداوود:

ومنسرفهکردم.واوسراسیمهسرمراگرفتتوی«.دارم

آغوششوفشردبهسینههاش.زیرچشمم،درستجای

خالیردیفمژههامرابوسید.دلمگرفتوبغضجوشید

همهپیشازرفتناوبود.هانیاتاگلوم.و

 نیترسادهبه فکر ممکن چطورکنمیمراه اینکه به .

اگرنرگسبانبودنمن،آبدردلشتکاننخورد.شودیم

حتیقطرهایاشکنریزدوچندصباحدیگرعاشقشود.

ازدواجکند.بچهدارشودوبهکلیفراموشکندکهمن،

،تاامشدهدرعمقچندمتری،زیرانبوهیخاکمتالشی

همیشهیکنفر اما بهعشقبازیبپردازد. بتوانددلسیر

تاگذاردیمذهنشرویتکرارٔگوشهکهتوراشودیمپیدا

احساسو بخشعظیمیاز برآمدنخورشید، با هرروز،

کندینممنطقاشرابراییکعمردرگیرکنی.فرقیهم

ایهاسالدرستروبهرویشباشییا پیشمردهباشی.

پیشازآنکهنرگسرادیدم،مردهبودم.هاسالکاش

خواب قرص مشتی کاغذیاندازمیمآور روی و باال

سمینویم چون»: رفت. بوسیدو مرا بود. اودیشباینجا

دوستمدارد.وحاال،ساعتششصبحاستکهعکسهام

تاتماموکمالزنمیمرارویپیکنیکوسطاتاقآتش

 داوود بشوم. اینزندگینکبتیٔمهینناپدید از من، دیگر

«.است.پسچهبهترکهوَبالگردنخودمباشد

ازآشپزخانه وسطاتاقروشنشآورمیمپیکنیکرا .

کنمیم تختبر تویصندوقزیر از را آلبوم .دارمیمو

هاعکس تک تک کشمیمرا .کنمیمنگاهشانبیرون.

پرتشانٔشعلهرویرمیگیم وکنمیمآتشو هماندور

،پیکنیکراروشنسوزانمیمبر.همهراکهتکبهتک

رمیگیموکنمیم.کاغذراتاکنمیمرها

رویصندلی.پلکنمینشیممیانمشتم.

 دستگذارمیمرویهم زیرکشمیمو

شودیمچشمم.هنوزگرمایلبهاشرا

رنگ نرگس، آمیزیمنحصربهحسکرد.

مناماخوابم وبهتردیآیمفردیاست. .

خودم براینرگسو رنگ، بدون چون بخوابم. استکه

 آفت کجاست؟مانمیممثل داوود داوود. برای حتی .

دیگویمخودش تختخوابیدم»: رو اینجام. بهتخت« و

 کهکنمیمنگاه او اما وسکوتهاستسال. زبانشبریده

.ورخوتیعجیبکشمیمکنارشدرازرومیمکرده!پس

.ردیگیمتماممرادربر

دیگریمنرگسازدور،میانِیکسفیدیخیرهکننده

 دیآیمو نزدیک اما شودینم. بر قدم چه هر ،داردیم.

.داوودرویتختخوابیدهشودیمفاصلهمانازهمبیشتر

نفسبکشم.پدرمدرنقطهایکور،توانمینماستومن

مشمئزکننده وضعیتی با دستشویی، دیوار کنج شاید

فروکردهتویدستاش. نشستهرویزمینوسرنگرا

صدایزنگیکِشداروآشنا،سنگینوبَم،گوشمراقلقلک

صدایددهیم چرا اما ضربهٔناله. داوود شبیکه پدرم،

وکندیمتویگوشم؟داوودخِرخِرچدیپیممغزیشد .

رویبالشتوانمینممن ازجایمتکانبخورموسرشرا

.بعددیگریمونرگسهنوزشودیمدرستکنم.صداقطع

خودشبرد،ٔخنده نرگسبا تویقابعکسیکه مادرم

 رژه رودیمجلوم بر صدا دوباره کسی،گرددیم. انگار .

با ضربانقلباشرفتهباالو نگرانایستادهتویکوچه،

■دستلرزانزنگخانهرامیفشرد.

 تکانتوانمینممن جایم از
بالش روی را سرش و بخورم

شودیمدرستکنم.صداقطع
 .دیگریمونرگسهنوز



 

 9395 ماه فروردین |چوکماهناهم ادبیات داستانی |شصت وهشتم شماره 15

 «ها گناه دارند این اسم» کوتاه داستان 
«قبادآذرآیین»نویسنده



سرم...امشدهخلوتنیمساعتیازنیمهشبگذشته...

صدای جورواجور...یهابوقپراستاز ...هاآمبوالنسآژیر

شده... کیپ هام گوش دود بوی تنم ...دهدیممام

گالویزودستبهیقهیهاصحنهبندمیمهامراکهچشم

 یهارانندهشدن پشت جانامخستهیهاپلکعصبی،

خُردهانیماشیهاچرخاستخوانهامزیرفشار...ردیگیم

 خشک اندشدهو بهشان که دست بهزنمیم. فریادم

...رودیمآسمان

وهایخروجامروز؟چهخبربودمگرروزسختیبود...

کیپورودی همه هام پسبودند...کیپ داشت نفسم

...رفتیم و خلوتم حاال وتوانمیماما کرخت پاهای

شلوغ باز که فردا تا و کنم دراز را دردمندم و خشک

...فقطشومیم ...خلوتم بخوابم سیر دقیقه ، چند به هر

ماشینیبرگرده گذر یکبار پاره را چرتم کهکندیمام،

اآلنکهچشمهامگرم شودتاصبح،توپاهمیتیندارد.

 بیدار دربکنند، گوشم زیر یک...شومینمهم من

بزرگراهم...

شانراآقاییهستمکهنامٔشرمندهمن

 من ...انددادهبه دلم خواهدیمخیلی

آنچه به بگویم بهشان و ببینمشان

ندهند...شنوندیم بهاهمیت بگذارند

عصبانیت فرسودگیهاراننده حساب و

هانیماش شلوغی مردم...هاابانیخو بگویم بهشان

شانرادارند...بگویم...حرمت

میاشدهوخروجیهامخلوتهایورودحاالکهمنو

میتوانیم حاال تا صبح دم از امروز، آنچه ومیادهیداز

 میادهیشن کهدرطولییهاحرفبرایهمتعریفکنیم.

 بزنیم...میتوانستینمروز سروباهم و شلوغی ترافیکو

بودن صداها بسته و دم و دود هایورودو هایخروجو

اینکاررابکنیم.گذاشتندینم

انگیز،همیشههمغمهادهیشنوهادهیدوهاخاطرهاین

 این مثل نیستند کننده ناراحت هاصحنهو ٔصحنه...

یهارانندهدستفروشبهیهاپسرکوهادخترکالتماس

ترافیک... تو ییهازنگیرکرده باکرایهیهابچهکه ایرا

...هاگارفروشیس.اندبستهیابهکول اندکردهاکراهبغل





هانیاها...اسورفروشپ...هایبادکنک...هاوشفرفال

...نمشانیبیمتلخیهستندکهمنهرروزیهاصحنه

  من اما خروجیهایورودو و خوشیهاخاطرههام

 تعریف هم برای که داریم غشمیکنیمهم غش و

.وخستگیروزرادرمیکنیممیخندیم

کردیممنتعریفیهایورودازیکیمثلنیکشب، 

 آقا شنیدکهخانمی کهیکروز پرسید: یکراننده از

کریمخانمیخوره؟

خودم مگه بود: گفته البداهه فی حاضرجواب راننده

"چالقمخانم؟

مانزدیمزیرخنده...یکیدیگرازاینراکهگفتهمه

.منگفتهبود:منیهلطیفهبهتردارمیهایورود

.ذوقکردیمهابچههمهمانمثل

رانندهمیپرسه: مسافریازیه بعدگفتهبود:یهروزیه

.آقا،خاقانیمیرید

می بالفاصله نمیراننده آقا. معلومه خب کهگه: رید

...دیترکیم

همهاین رفتهبار ریسه خنده از مان

بودیم...

دوساعتازنیمهشبگذشته...همهجا

است... خلوت خروجیهایورودخلوت و

 عمیق خوابی به هممن.اندفرورفتههام

کارمهمتریدارمکهبایدهمینامشبدیآیمخوابم اما

همینامشب، ...باید یفکرتمامشبکنم هاستمدتکه

 کلنجار برنمیرومیمباش سرم از دست عملیو دارد

بی آرامبکنم... و که این برای وهایورودسروصدا،

بایدخودمشومیمهامرابیدارنکنم،ازجامبلندخروجی

کنم... شروع جا آن از و مسیرم اول برسانم منیکرا

بزرگراهطوالنیهستموهمینحاالهمکهشروعکنمتا

...کشدیمدمصبحکارمطول

من... شروع هم این خب، البه ازآب الیجاری

یهاچمن را صورتم سرممیشویمبولوار، از خواب تا

بپرد... شروع تابلوهاییکهخواهمیم..کنمیمحاال تمام

هانوشتهشدهومرابهآننام،نامگذارینامآنعزیزبرآن

را...شانهمه...دیوارهایدوطرفمبکنمٔنهیس،ازاندکرده

روییدهیهاچکیپکناربزرگراهویهادرختبعضیجاها،

 هاخاطرهاین وهادهیدو
همهادهیشن همیشه ،
کنندهغم ناراحت و انگیز

 ...هاصحنهنیستندمثلاین
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 هاوارهیدبرتنه را عزیز آن نام کنارشاناندپوشانده، باید .

یاپالکیهیچتابلودینباالشانراخوببگردم..البهبزنمو

بر

وبارومیممنباقیبماند...قدمبهقدمجلویهاوارهید

...کنمیمکنجکاویهمهجاراکندوکاو

 تمام کارم میشصبح و کهمطمئنم..شودیمگرگ

استاصلنبیعج..امدادهدرستوبادقتانجام کارمرا

وتابلوهأهمه...دیآینموخوابمکنمینماحساسخستگی

گوشهایپنهانهاپالک روزیکهآنعزیزِکنمیمرا تا

 و تابلوها و ببینم را من نام بههاپالکصاحبِ را

تحویلبدهموبگویمدیگرهیچبزرگراهیبهنام ایشان

عصبانیتش، کس هیچ بعد به این از و نیست شما

..یعنیکندینمراسرشماخالیاشیکالفگواشیخستگ

چوننامشمابرهیچبزرگراهی حقندارداینکاررابکند

راحتوآسودهبخوابیدآقا! نیست...بروید

وقتیبا  درخلوتوسکوتدلانگیزنیمهشب، فردا،

هایورود برایشان شدیم، تنها هام خروجی خبر و

 ■غافلگیرکنندهایدارم.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 «حقیقت دنیا از درون ویترین مغازه اسباب بازی فروشی»داستان کوتاه  
«لپورنسائیاغز»نویسنده



ایکهایستادهزلزدهبودمبهپسرکششهفتساله

زنجوانؤمغازهبودمقابلویترین اسباببازیفروشی.

 چند اشیقدمزیبایی نگاهش لبخند با و .کردیمبود

درشتودرخشانوپوستروشنیداشت.موهایچشمان

رادوچندانکردهبود.برخالفاو،اشییبایز،اشآراسته

گلیهالپپسرکاماصورتقابلتوجهاینداشت،فقط

.زنجوانقدمیبهآمدیماولبهچشمٔلحظهاشانداخته

سمتشبرداشتوبادستموهایمجعدوسیاهشرابه

با زنمقابلشزانوخمکردو پسرکخندید. همریخت،

جراتیبهخودزبانکو اوشروعبهصحبتکرد. دکانهبا

دادموبهسمتشانرفتم،نگاهمرویپسرکثابتماند،تر

 و بود تمیز جوابیهالباسو در داشت. تن به شیکی

بهآرامیبهیکسمتکجسؤاالت .کردیمزنسرشرا

پلکزدمواینباربهزنخیرهشدمکههمچنانلبخندبه

آبدهان قورتدادموسعیکردمصدایملبداشت. مرا

خانوم...رساباشد،روبهزنگفتم:

یکباره تالقیکرد. هم نگاهماندر و چرخاند زنسر

شه...میسراپاایستاد.یکقدمدیگربهسمتشرفتم:

دستمرادرازکردم.زنیکلحظهبهدستمنگاهکرد،با

کنار از سرعت به و چرخید شده گره هم در ابروهای

پسرکگذشتورفت.حسرتزدهبهرفتنشخیرهشدم.

در خودم نگاهمرویتصویر یکباره گرفتمو او از چشم

اسباببازیفروشیثابتماند.پسرکژندهٔمغازهویترین

یکبس خودشپوشیبا تصویر دستشبه آدامسدر ته

■ خیرهشدهبود.
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 «پل معلق» داستان  
«سپیدهابرآویز»نویسنده



مینشستیممدیمبیرون.آبافرشتهوفرزانهازحوضمی

رویتختچوبی.کنارحیاط.خیسخیس.تمامظهرهای

.میکردیمتابستان.بازیآرزوها

 دوستگفتیمفرشته بگیم و بشمریم ده تا بیاید :

.داریماسمبچههامونچیباشه

وگاهیبهدیرسیمبازیآرزوهاگاهیبهاسمشوهر

اسمخودمان.

:دوستدارماسمماسکارلتباشه.گفتیمفرزانه

.کنمیمعوضحتماً:منماسممراگفتمیممنهمیشه

***

می گفتم: برداشت. را گوشی که اسمموفرزانه خوام

.عوضکنم

ریسهرفت.گفت:خلشدی؟!

خوره.دردمننمیگفتم:نه.ایناسمبه

.نگومزخرفبگوچهمرگته.فرزانهگفت:

 فایدهگفتمینممزخرف هیچ من برای اسم این ای.

 صدایم سوسیس همیشه که امیر آنزدیمنداشت. .

هم.مینشستیم.هاوقت روی به رو

تخته بازی میکردیمنرد راشیهادست،

 هوا گندهچرخاندیمدر را چشمانش .

ودادیمتکانمحکمیراهاتاس.کردیم

:گفتیم

جفت - اینم سوسیس، کن نگا

شیش

آوردیمجفتشش فرو را حرصدستم با کردمیم.

 رویپایش.

.:مرضگفتمیم

 که راآمدیمپیشمن گلدار شلوارکطوسی همان

.همانکهبرایشازتجریشخریدهبودم.ازراهدیپوشیم

.خطاتویشکردیم.تاآوردیمشلوارشرادردیرسیمکه

رویصندلی.کتشراآویزانگذاشتیمراصافومرتب.

مبل.کردیم دسته شلوارکبه دیپوشیمرا یهادگمه.

همیشهشیهایراهنیپ.زیرکردمیمپیراهنشراخودمباز

 فشارش بود. را.دادمیمسفید بازوهایش را. شکمش .

چطوریسوسیس؟:گفتیموکردیم.بغلمدیخندیم

 را نرد جفتششدیچیمتخته تاسمنآوردیم. و

بازیتمامنشود.کردمیمخداخدافقطدوبایکدوبود.

یکدستیادودستدیگربازیکنیم.وقتکمبیاوریم.

 امیرفرصتنکندازنازیحرفبزند.

گیچهمرگته؟!فرزانهگفت:می

دستما با را دماغم دور شده نازک گرفتم.پوست ل

شدتموم.گفتم:هیچی.شدمیمخفهداشتم

نازیراندیدهبودم.امیرچندبارخواستهبودعکسشرا

هرشکلیکهبودشکلمن نازیذهنمن، نشانمبدهد.

نبود.قدمنامیررادوستنداشت.

.شه:همینروزهادیگهتموممیگفتیمامیر

رفتهبود.پارسارانازیخیلیوقتبودکهازخانهامیر

همباخودشبردهبود.نازیمعلمبود.

اما.کردمیمامیرخیلیچیزهاازنازیگفتهبود.گوش

کسیراداشتهخواستیمبشنوم.امیردلشخواستمینم

.شیهاحرفباشدبرایگفتن

ای،یهدفعهبهشبگوگوربابای:دیوونهگفتیمفرزانه

نازی فرشتهمثلهمیشهنوکخودتو

بادستمی موهایشرا :گفتیمجورید.

حرفشو قدر این که نازیه عاشق البد

.زنهمی

 بود. من عاشق وهاکشنبهیامیر

ناهارهاچهارشنبه بود. عاشقی روز

میخوردیم حرف میزدیم. شوخی .میکردیم.

تخته.میدیخندیم بازی هممیکردیمنرد گاهی .

امیرجفتشش امیرآوردیمچهاربرگ. بایک. مندو و

.منرویکاغذامتیازهاکردیم.سربازمنبادزدیمسور

 جمع زدمیمرا بغلم راکردیم. صورتش محکم. .

.خداروشکرکههستی:گفتیمبهصورتم.چسباندیم

دربازیآرزوهایکیدوبارخواستهبودمکهاسمشوهرم

 را نازیامیر منبود. امیرشوهر باشد. .خواستینمامیر

خانممن:گفتیم.گرفتیم.دستمراکردیمامیرنگاهم

.همهجابگمتویی.اینروحاضرم

شود. تمام طالق کار بودیم کوچکییمهمانمنتظر

بچه.بدونرادعوتکنیم.هادوستبگیریم.

.خادبچهداشتهباشیمگفتم:دلممی

تختمینشستیم روی

خیس حیاط. کنار چوبی.

خیس.تمامظهرهایتابستان.

.میکردیمبازیآرزوها
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نهنگفت.دربازیآرزوهااسمدخترمشالیزهبود.

.امیرگفت:یهاسمبگوباپشروعبشهبهپارسابیاد

نازیگذاشتهبود را امیرگفتکهسراسماسمپارسا .

سههفتهباهمقهربودند.مادرامیرپادرمیانیکردهبود

اسممالمادره،حقمادره،بچهرونهماهتوشیکمشکه:

.کشیده

تویهدفهبهایننمیگفتیمفرزانه به: گیاینحرفا

.ایندانستمینمبهمنمربوطبود؟نبود؟منچهمربوطه

مثل مثلپوشیدنشلوارکطوسی. بود. عادتامیرشده

هاکشنبهیآمدن چهار جفتمثل.هاشنبهو و نرد تخته

ششودوبایک.

دوسالهدارهمیگفتیمفرشته تقصیرخودته، دو: گه.

.یکنیمسالهعینبزنیگاش

تمومشد؟کجایی؟پاشوبیافرزانهگفت:الو.یعنیچی

.اینجا

 قطع سردردم بود. شده کبود چشمانم .شدینمدور

.کردمیمچندروزبودکهمرتباستفراغ

.تونم.حالشوندارم.منچقدرخرمفرزانهگفتم:نمی

 بازیآرزوها دوبلکسبود.امخانهدر

گرفتیم. دوبلکسی خانه امیر با

کنارمینشستیم پایین. هال گوشه

وگبهیروشومینه. بز عکس که ای

 بز که چشمم داشت. افتادیمگوسفند

.دمیخندیم

؟یخندیم:چراگفتیم

 .هیچییادیهحرففرشتهافتادم -

از ازدوستیمان. ازفرشتهوفرزانهخیلیگفتهبودم.

 بازیآرزوها.ازشوهرخیالیکهاسمشامیربود.

دیگهچهآرزوییکردی؟ -

 شدمیمساکت تکیه کناردادمیم. دیوار داغی به

 نکردم.:گفتمیمشومینه. آرزویی یه فقط ادمیهیچی.

.رفت

.یادمرفتهبودآرزوکنمزدیمپکآخررابهسیگارش

شوهرمزننداشتهباشد.نازینداشتهباشد.ازنازیحرف

یکچیزهاییفقط خاطر به وچهارشنبههاکشنبهینزند.

 هانیاید.

:دیپرسیم.کردیمسیگارشرادرزیرسیگاریخاموش

چهآرزویییادترفتنکردی؟

 درستشدمیمبلند آبکیکردمیمقهوه ترک. قهوه .

امیرشدیم گازآمدیم. از لحظاتیباالتر جوشرا قهوه .

زیادداشتیمنگه زیرشرا قهوهکردیم. آهستهآهسته.

شیروباال.آمدیم بستیمخامه را قهوه درختیریم.

کفهافنجانکهکنارگازگذاشتهبودم.رویییهافنجان

خوشرنگیمینشست.عطرقهوهازآشپزخانهتاشومینه

 .آمدیم

بیابخورسوسیس.:گفتیم

یخرم؟خراونیهکهندونهتوکهچفرزانهگفت:یعنی

.دونستیخیلیوقتبودمی

گلیهافنجان که کوچک سرخ راهای داشت

میگذاشتیم هاینعلبکروی رویمینشستیم.

چایکنارداغ.یهاکییموزا خیس. خیس حوض.

.دربازیآرزوهاهمیشههامهمانبرایختمیریمدروغکی

 سرکار از دیر شوهرم و داشتم وآمدیممهمان فرزانه .

 شانیهاعروسکفرشته بغل تازهکردندیمرا فرزانه .

دارشدهبود.بچه

بچهاسمدربازیآرزوهااسمبچهفرزانهیاسمنبود.

بودم. حامله من هومن. مالفهفرشته زیرچپاندمیمرا

ازخندهفرزانهپایین.افتادیم.شدیملباسم.مالفهآویزان

:ایوایگفتیمکنارحوض.رفتیمریسه

.افتاداتبچه

ریسه همانطوری هم هنوز فرزانه

از.رودیم از یاسمن. ییهاغیجکارهای

 زند.کهفرشتهسرهومنمی

دارنشدم.قرصزناحمدکهبودمبچه

خوردمیم احمد داشت.دانستینم. دوست بچه امیر .

 را من بچه بود. پارسا پارساحتماًعاشق از بیشتر

مردعاشقهرزنیباشهبچه:گفتیم.فرشتهخواستیم

.اونروبیشتردوستداره

یهابچهپدرشوهرفرشتهدوتازنداشت.جانشبرای

 .فخریخانمزندومبود.رفتیمفخریخانمدر

فرزانه شوهر بود. پولدار فرشته شوهر بازیآرزوها در

دکتر.مجیددکترنبود.کارمندادارهثبتبود.فرزانهمجید

.کردندیمرادوستداشت.فرشتهوآقارحمانیزیاددعوا

 جیغ زیاد هومن.زدیمفرشته امیرسر.سر رحمانی. آقا

.زنهنازیهمگاهیجیغمی:گفتیم

ریزهکهاونخبالبداینیهکرمیمی:گفتیمفرزانه

.زنهجیغمی

در بود افتاده عکسم تلفن. کنار مبل روی نشستم

بود. کرده باد دماغم تلویزیون. خاموش میهالبصفحه

روی گذاشتم را گوشی پوسته. پوسته و بود خشک

دوبلکسامخانهدربازیآرزوها
دوبلکسی خانه امیر با بود.

گوشههالمینشستیمگرفتیم.
 پایین.کنارشومینه.
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دادمگفتم: دستفشار با چشمهایمرا خبایناسپیکر.

.نگهخریتهدیگه،آدمبفهمهو

طالق نازی اینکه از قبل هفته چند بودم. فهمیده

.آمدینمهاکشنبهیبگیرد.امیر

کمسربهسرمنزارببینیمچیمیهیگرفتارم.:گفتیم

.شه

 گفتم:چی،چیمیشه؟

 را طوسی میدیپوشینمشلوارک .

 مبل. روی درسترفتمیمنشست قهوه

:گفتیمکنم.

خورمیمولشکنمنچایی-

جوریفرزانه همین همیشه تو گفت:

.خورهدونیازکجاآبمیبودی؛خودتممی

 روی کشیدم را کناریهاادداشتیخودکار کوچک

مثلتلفن. صفهامثلثهمیشه کاغذ روی هم کنار

کجراکلفتکردم.یهاخطبستند.

:باالخرهمشکالتکودکیآدمیهجاییگفتیمفرشته

.زنهباالمی

بهفکرنکردهبودم.هاحرفخیلیوقتبودکهبهاین

خاطراتیکهبهجزحوضوفرشتهوفرزانهوبازیآرزوها

دوستداشتنینبودند.اصالً

هق قدر این ترکید. بغضم فرزانهکردمیمهق که

.دیفهمینمهایمراحرف

:گریهنکن.زندگیتوبکنگفتیمامیر

.دادنندارم.متاسفم:دیگهشرایطادامهگفتیم

مگهزدهگلدونتوشکستهکهگفتهفرزانهگفت:همین؟

.متاسفم

می تو ویال کلید فرزانه میگفتم: روزدی؟ چند خوام

.برمشمال

شوهرم با بازیآرزوها همهدستهمیرفتیمدر شمال.

 و فرزانه و فرشته بودند.شانیشوهرهاجمعی. هم

لبدریا.مینشستیم

امیر شبنشستهبا بودیم. قدمزده چندبارکناردریا

بودیمتویویال.حرفزدهبودیم.خندیدهبودیم.تختهنرد

بودو اوجفتششآورده بازیکردهبودیموچهاربرگ.

مندوبایک.سربازمنبادکردهبود.

ساکتامیرمی موبایلشرا شلوار. با نشسترویمبل.

کردیم بود. پایین سرش خاموشارشگیس. نصفه را

کردیم نیست.دانستمیم.. من به حواسش قهوهکه

.سوسیسکردینممیصدا.کردینم.تختهبازیخوردینم

کتشرا امیر که جایی به مبل. به دادم تکیه را سرم

.انداختیمحوصلهرویآنبی

 روش به اگر فرزانه عوضآوردمیمگفتم: چیزی

؟شدیم

 آرزوها بازی عاقلدر همیشه آرزوهایفرزانه بود.

.کردیممانومسخرهرفتیمریسهمیکردیماحمقانهکه

چی نه. مثالًیگفتیمگفت: یگفتیم؟

ای؟فهمیدمکهبایکیدیگه

 قاپگفتیمفرشته که خانم فخری :

رودزدیدعالموآدمنتونستنپدرشوهرم

کاریبکنن.وایازاونروزکهیکیآدمرو

بخواد.وایازاونروزکهنخواد

دربازیآرزوهامنوفرشتهوفرزانهخوشبختبودیم.

 ماندفعهیککدامهررویسرمان.میانداختیممالفهرا

بودیم که مهمان مهمان. بقیه و بودیم عروس

گاهمیدیرقصیم .میکردیماستوپرقصیوسطرقص،.

.شدیمعوضیباز

شه.:زندگیبازیه.هردقیقهعوضمیگفتیمامیر

یبازهاس.فرزانهگفت:فکرکناینمیکیازاونبازی

مردیکهبهزنشدروغ اشکنکدارهسرشکستنکداره.

.گهبگهبهتوهمراستنمی

.خواماسممراعوضکنممیگفتم:فرزانه

کهمنخوایبزاراسکارلت.:میگفتفرزانهریسهرفت.

.نذاشتم

.خوامبذارمپلگفتم:نهمی

یافرزانهدوبارهریسهرفت.گفت:پلخوبه؛خارجیشد

.بعدرفتنامیر

نهپلمعلق. بیننازیودوستدخترتازهیپلگفتم:

.امیر
 

قدر این ترکید. بغضم

هق فرزانهکردمیمهق که

.دیفهمینمهایمراحرف
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«چوخاء» کداستان 
«لیالامانی»نویسنده



رفتیمباید کسیمانعشیهامشت. بود. کرده گره را

مادرهاشدینمکارش هابچهیهادست. تادندیکشیمرا

هموارترکنند. دیوارهایخشتیبرسرشخاکراهشرا

پهلوانانیهاافسانهازخشتخشتایندیوارها.ختیریم

سیستانیوخراسانیراشنیدهبود.هرشبقبلازخواببه

اسفندیارودیوهایسپیدمازندرانفکرسهرابورستمو

اماحاالبردیمباگرزیکهداشتهمهراازبینوکردیم

.تماممرزهاراکردینمچیزیجزخاکسرداوراهمراهی

سولدوزیهایطلبوشهرهاراازبینبردهبودند.آسیابجاه

تاگندمنفرتراآردخواستیمخونمردمشهربلقیسرا

کند.

کسیوهازن تا بود داخلارگمخفیکرده کودکانرا

آبییکیروزبینشود.بعدازچهارهاآنباعثآزارواذیت

چارههازناز داوطلبشدهبودکهبرایآوردنآببرود.

اطرافارگ از تا برود که بود قبولکرده ایلیار اینبود

دیده زنرا سربازهایسولدوز یکیاز اما محافظتکند،

ک آببود پراز مشکرا چشمه از شبانهکندیمه ایلیار .

زنگمشده با تا بهاسیریگرفتهبود را سربازها یکیاز

بلقیسراتوبرهکردهبودند.بهایلمبادلهکند.خاکشهر

وگربههارحمینکردهبودند.تمامعصبانیتشراباهاسگ

 زمینخالی به غارتقبلکردیممشتزدن این تمام .

بهکمک ازبرگشتنایلیارازچراگاهآالداغتمامشدهبود.

تمامجسدهایدوستانوخویشانرابهخاکسپردههازن

بالبرایشاززمینوزمان چهلودیباریمبود. دوزنو.

چهاردهکودکتماملشکریانشبودندرمقابلچهارهزار

 باید کاری چه گوییریحس؟کردیمنفر که داشت ا

شمشیریزهرآلودواردحلقششدهاست.فرارکردنراه

ذهنش به که دیرسیمحلیمحالیبود دستبههازن.

 وگذاشتندیمهابچهدهان گرسنگی فریاد صدای تا

دیشنیمراکسینشنود.ایلیارصدایدردراهاآنتشنگی

برای سولدوز فرمانده که مهلتی بود. مند درد اوزیرا

یکبیستوچهارساعت از کمتر بسیار بود تعیینکرده

وکودکاندربرابرچشمانشبمیرند.هازنخواستینمبود.

نجات بهای خون را جانش بود. کرده مبارزه تقاضای

 بود. گذاشته سمتباالیهاپاچهدیگران به شلوارشرا

تاشیهابغلآستینپیراهنشراتازیرسرکشیدهبود،



 وزرهکرده کالهخود بود.بود. همین کفاش

پارچهاییهازدنازبیلشیهادست زیادتاولزدهبود.

و بود بغض،طلبیده بود. گذاشته مرهمی آن نفرتبا

 چیره قلبش بر کدام هر لحظه هر .شدیمشکستگی

کند. غلبه چیز برهمه تا گذاشت برهم را چشمانش

رشیهادست کمربندش دید. گرانی گرز را ترمحکما

ایلیار گودآوردند. دستوپایبستهبهکنار زنرا بست.

 را گرفته گروگان وفادیکشیمسرباز عهدش به باید .

کردیم دشمنان بااشیمغول. داشتند مثلثی صورتی

 ریز. تورانیانییهاهمانچشمانی سرزمین از که بودند

آمدهآمدندیم سولدوز اسفندیاربهشکلفرمانده اینبار .

 دل در هنوز سرزمینایرج قدیمیاز کینه هامغولبود.

بود.ایلیارهمزمانبندسربازرابازکردواورابهکنارمیدان

را شمشیر کام سولدوز سربازان اما داد. زنهل به

دستوردادکهبرطبلوایزدوچشانیدند.سولدوزقهقه

آیینهاشیشانیپنابزنند.سولدوزمیشیسفیدکهبرسور

زور تاسربازانش بود گذاشته جایزه برای را بود بسته

و زد ای نعره ایلیار دهند. نشان راوبازویی هماوردش

میانگودگردوخاکیبرخاستهبودتمامپهلوانان طلبید.

ترک کمریشکستهگودرا با .کردندیمفرماندهسولدوز

پنجهسولدوز در پنجه ایلیار با و بیرونآورد لباسشرا

هایخونراوچشمهایهردورگدندیچکیمهاعرقشد.

 پاهایسولدوزکردیمپاره گرفت. سولدوز کمر از ایلیار .

 نرم خاک دندیلغزیمروی بهتوانستینمدیگر محکم

زمینچنگبزند.

بود. کرده پنهان لباسش بین که را کوچکی دشنه

پیراهنسفیدپشمی کشید. پهلویایلیار بر بیرونآورد.

 رنگینشد. بهیهاشانهایلیار گرفتسرشرا را سولدوز

 یهاچهرهعقبکشید. را وزنان تسلیمدیدیمکودکان .

شدنشایستهاونبود.آخرینمشترابرسرسولدوززدمرگ

دم از سولدوزخون سپاهیان زد. بیرون سولدوز وچشمان اغ

راریزکردهبودندتامردنسولدوزراباورکنند.ایلیارچشمشان

ازدرد بهخاکرساندهبود. کشاندیچیپیمپشتسولدوزرا .

کشانبهسمتمیشرفت.طنابیکهبهگردنمیشانداخته

آنرابچینندتاپشمسپردیمبودندراکشید.بایدمیشرابهزنان

 ■ ببافند.هاپسربچهبرایوبریسندوچوخائی
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 «خالقزی» داستان کوتاه  
«مریمغفاریجاهد»نویسنده



رویش که چادری زیر از هیکلش بود. مرده خالقزی

مانست.چادررااینحیفوالغرمیکشیدهبودندبهبچه

چشم زدم برجستهکنار پلکهای زیر بیحالاش های

اشدرهایبرآمدهونههایصورتشباگخوابیدهبودوچین

ستیزبود.آرامخوابیدهبودانگاربچهایکهبعدازالالیی

چادر باشد. رفته آرامیبهخوابعمیقیفرو حزنانگیز

خالهسوسکهافتادمکهٔقصهسیاهراکهرویشکشیدمیاد

کرد:خالقزیهمیشهتعریفمی

همینطوری" که سوسکی خاله

برایخودششوهریکدفعهراهافتادبرود

"پیداکند.

آنوقت شوهرمگر دنبال دخترها ها

وقتاینرانپرسیدماصالًهیچرفتند؟می

کسبهذهنمهمنیامدهبود.نهمن،هیچ

می فکر شاید بود. سوسکنپرسیده دنیای باکردیم ها

گفت:هافرقدارد.خالقزیمیآدم

" دنبالشوهر تویکوچه افتاد راه هرخالهسوسکه و

خالهسوسککجامیری؟پرسید:رسیدمیکسبهشمی

گفت:خالهسوسکمی

گندممی" نون رمضان، بر کنم شو همدان؛ در روم

"بخورممنتمردمنکشم.

شدیمببینیمخالهسوسکازمابیصبرانهمنتظرمی

کند.کجاشوهرپیدامی

بودٔقصه تر جالب هم این از خالقزی کردن شوهر

بازیمی»گفت:خودشمی کوچه تو بود سالِم کردم.نه

کردننشوندنرو اومدنبغلِم یهروز نَمشد. هیچیسرِم

روصندلی نَمدونَستمشوورچیچیه! بغلیهمردگنده!

باالمی که بابا محرمته. این گفتند بعداً ازش. گرفتم

«سرموننبو؛ننهمگفتیهنونخورکمتر.

 سوسک ٔقصهخاله حق حتیخالقزی داشت انتخاب

می آگهمنزنتبشم"توانستازخواستگارهایشبپرسد:

"زنی؟منوباچیمی

خواستنداوراباساطورووبعدبهقصابوبقالیکهمی

منزنقصاب"سنگترازوبزنندجوابردبدهدوبگوید:

"نمیشماگربشمکشتهمیشم.

می دل درد این»کرد:خالقزی نگفت یوم هیشکی

خواییانِه!می

نبو که حاال بزنن.دمث حرف نَمشد روشون دخترا !

«پرسیدازشون.کسییومنمی

می نگاه چادر زیر خوابیده هیکل به و قد ٔقوارهکنم.

بینمکهفقطکمیچروکیدهاست.دخترینهسالهرامی

قدکوتاهوالغرشهیچبهزنینودسالهومادرچندفرزند

پیشنمی سال یک و هشتاد خورد.

 بود رفته ساله نه دختر ٔخانههمین

شوهر.چهشوهریهم!

پیچد:میصدایخالقزیتویسرم

مَردهچلسالشبو؛» بلدنبودم. کار

ترسیدم؛ازِش.اَمخوبمننهسالِم.می

می آبگوشت نبودم. بلد یهکار پختم

سوخت.یهوخشدیامیچیزیشکمبود.یاآبشزیادمی

گفتاینآوردمکارات دیدمحاجیاومِهیهزنُمدنبالشه!

بکنه!عقلِمنَمرَسیداینهوومه!

لهسوسکهبهخالقزیوهوویشیاددادهبودکهخأقصه

زنبایدکتکبخورد؛فقطبعضیمردهاباساطوروسنگ

شان.هایظریفیاسنگینزنندوبعضیبادستترازومی

وقتیهمآنمَرد،هردوزنشراتنهاگذاشتوبهدیار

هیچوقتازدواج نههوویشدیگر نهخالقزی، باقیرفت؛

خالقز نکردند. بود: گفته میخوام»ی شوور مَردَم! خودِم

«چُکُنم!

می نگاه خالقزی قیافه و قامت قدو به چه کردیمهر

نمی چهمردی خالقزی که بودیم متعجب و جوردیدیم

کندوسبیلهمندارد!فکرمردیاستکهچادربهسرمی

کردیماینهمازهمانرازهاییاستکهوقتیبزرگمی

 فهمیم.شدیممی

پسرهاهرکدامازآبوگلدرآمدندرفتندسرکاری.

نانوایی. و ریسی نخ رختشویی. و کلفتی رفت خالقزی

دخترهاراهمفرستادقالیبافی.خالقزیبیآنکهازطولو

چروک و فشرده هی بیاید کش میعرض هنوزتر شد.

هماندخترنهسالهراداشتباچارقدیٔدهیورقلمبلپهای

ایازموهایحناییهمیشهبرسرداشتوتکهسفیدکه

دیدمی را سالفضولشاززیرچارقدهمهجا هایبعدزد.

خالهسوسکهبهخالقزیوقصه
هوویشیاددادهبودکهزنباید
کتکبخورد؛فقطبعضیمردها

زنندباساطوروسنگترازومی
دست با بعضی ظریفیاو های

 .شانسنگین
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شدهبودکهدیگرهیچدختروپسریتویخانهنداشت،

گاهیکهشبخالقزیقصه و میگویما پیشما ماندها

قصه میتنها تعریف شب هر که خالهای همین کرد

در همیشه ما و بود راخیالسوسکه سوسکه خاله مان

می خالقزی درشبیه پیچیده نقش، ریز دختری دیدیم،

چادریسیاهکهرویشراتنگگرفتهاست!

***

ایخالقزیما!رویهرجنازهٔجنازهجنازهگمشدهبود.

نبودکه بااطمینانازاینکهخالقزینیستبازکردیم. را

قالگذاشتهورفتهب را خالقزیما حاالبهکجا،نبود. ود.

اولینفکریکهبهذهنمانرسیداینبودکهمعلومنبود.

خالقزیزندهشدهوفرارکرده!باراولشکهنبود.شدهبود

کهنفسشباالنیایدوگمانبهمردنشبردهباشیموتوی

هوشآمدهغسالآمبوالنس، قبر توی هم یکبار و خانه

بودکه: زنده»باشدوچقدرعصبانیشده میخوایدمرا

اماایندفعهگمشدهبود،انگارترسیدهبودکه«گورِمکنید!

دیگرراستیراستیزندهزندهدرگورشکنیم.خوبریزه

میزههمکهبودراحتیکجاییخودشراقایمکردهبود

البد.

مستأصلماندهبودیمکهیکبارهچیزیبهفکرمرسید.

*

 حج مکه. بود وخالقزیرفته زبر تنها. تکو واجب.

می مغرور. زرنگبودو بههیچکهاحتیاجیندارم»گفت:

«تهنامیرم.

جاتلفنزدهبودوخبردادهفقطوقتبرگشتنازهمان

بودبرویمفرودگاه،دنبالش.

هایشپیغامدادهبودندکهگوسفندآمادهاستننهبچه

رافوریبیاوریدقم.

بود رسیده کمیدیر انگار ؤهمهیم. آمدند مسافران

نیمهشبتویفرودگاه تا رفتندخالقزینیامدکهنیامد!

هاراگشتیمنبودکهنبود.گفتیمماندیمهمهسوراخسنبه

هایشراچهبدهیمبهماسپردهپیرزنگمشدجواببچه

بودندش.

که بودم گوسفندی فکر به خانه. برگشتیم ناامیدانه

هفتهتمامخانهرابهگندکشیدهبود.اهلخانهخوابیک

وکرسی،لحافراسرشکشیدهٔگوشهبودندخالقزیهم

خوابیدهبود.کلیهمساکوچمدانباالیسرشولوبود!

*

گفتم:بریمسرقبر.

توی آرام خالقزی و بودند منتظر قبر دور جمعیت

یااورابهگوکفنشخوابیدهبودومنتظرآخرینسفربود.

تویدیواربهدیوارشاشتباهیآوردهبودند!ٔهیهمساجای

انگاردخترینه کردیم. باز قبرکهگذاشتیمشرویشرا

دانستیمسالهخوابیدهبودنهپیرزنینودسالهوهنوزنمی

مدت تا و برمیگردد خانه به ما با هم خوداینبار با ها

می کهواگویه گذوشت»کند زنده قبرزنده تو نِم نه.« یا

تلقینمی منبرایشمالییجمالتعربیرا و ٔقصهکرد

گفتم.همانقصهایکهازبسوسطشخالهسوسکهمی

می میحرف مربوط نا سؤاالت و همیشهزدیم پرسیدیم

می کاره قصهنیمه باالخره خالقزی ولی تمامماند اشرا

بو موشیکهقولداده خالهسوسکهبهآقا راکردو او د

 به بلهگفتو نازکشبزند، و نرم دم بختٔخانهفقطبا

■ رفت.
 



 

 9395 ماه فروردین |چوکماهناهم ادبیات داستانی |شصت وهشتم شماره 13

 «شش» کوتاه داستان 
 «زهراشهبازی»نویسنده

 

- رو اقدسخانوم دختر سرم بسازدیدی!خاکبه

.اصلیشیادهیچکسنیستٔافهیقکنهدیگهآرایشمی

کن،- ولش بگم!نویااونو هستاونبرات مرضیه

.عروسحاجحسناینا

زنکدومپسرش؟-

.گمبابازنمرادومی-

خب؟؟خبآها،-

که!نمی- بود پوشیده چی عروسی توی منودونی

.دمیپوشینماونلباسیکهاونپوشیدهبودرویکشتیم

خدابهدورررر!-

بودکه- عروسهمانقدرزشتشده

 دلش نگاهخواستینمآدم روش تو

کنه!!

واهواهمادرشوهرشودیدی؟؟-

کنمیموسعیرومیمازخندهریسه

نکنمکهزناصالً اینفکر مغزعموهابه مادرمچقدر و

دنیاجمعشدهتوییهذرهکهٔهمه!فندقیتشریفدارند

اینا وقت اون کرد رو و زیر رو دنیا شه می ذره اون با

نشستنازعروسبیچارهمیگن!

سعیهمین که رنگموهایکنمیمطور از را حواسم

سوی به نظرم کنم دور مهمانی فالن در خانم کبری

 کنار که پدرم و عزیزیهامبلٔدستهعموها و سلطنتی

ٔکرده لم کردی شلوار با پوستانددادهمامان میوه و

رندیگیم کهشودیمجلب حالی در کوچکم عموی که

 ظرف توی از را رنگی زرد و درشت طبقهاوهیمآلوی

 اششهیهمعادت می:دیگویمکندیمگلچین گنهی

می میدرست درست دارهنگوآخه؟کوشه!شه هی

.یبدبخت،طال،ارزکشهرودالر،می

زمانیماسرورگوسفندابودیماالنبایدهیایداداش،-

.گاووگوسفندوبزاریمروسرمون

 بیرون حرص با جوری را نفسش کهدهدیمپدرم

:دهدیموادامهشوندیمبوررنگشبهباالپرتیهالیسب

تومجلس...گفتیمامروزاخبار

 بهترخواهدیمدلم بحثعلم پدرم با هم باز و بروم

اونقربونپدرمن،آخهاستیاثرورتراپیشبکشمکه:

مشکالتحلشدهفقطٔهمهسبیالیخوشگلتبرماالن

مونده؟ خریدنشما ارز بریممیرأسآگهطالو گیبیا

بازاراونپولاضافیروبدهمنیهتبلتبخرمکهجلوی

 نیارم!هاعمهدختر اماکم تویدهمیمترجیح ساکت

بنشینمچونمیدانمجوابشمثلهمیشهچیست: جایم

جوشبدونٔنهکی!!نع تلخمثلیکلیوانچایکهنه

قند!!

ناز گلدان کنار تلویزیون کنترل ماماننازی یاس

یکحرکتجهشیبرشچشمکوپشتکمی زندکهبا

بیدارمیم و همه 1ٔشبکهخبر رد تندتندکنمیمرا و

کدامشبکهدانمینمردکنمکهرویخواهمیمراهاشبکه

کنمیموجوریبهجومونگنگاهمانمیم

خورده زندگی این در مرا حق انگار که

تدبیرایراناینملتفهیموباآخهاست!

بلند مو های بادومی چشم این چی از

شبکهراردخواهمیمخوششونمیآد؟؟

 که کهیعموکنم انگار بلند بزرگم

خواهدیم بگیرد معلومامشببره،نزن:دیگویمپنالتی

میشهتسوزندهاسیانه؟؟

!لرزانمیموزیرلبامواتتسوراتویقبرکنمیمغرغر

رویمیزکنارهمانگلدانلوسول وکنمیمکنترلرا

!رومیمتویمبلفرو

پدرمراکهلجوجانهازشالیهالیسبموهایهمرنگ

اندزدهقرمزمبیرون داخلوآرامآرامشروعفرستمیمرا

کنمیم که لبم پوست جویدن باعثٔبرهیوبه موبایلم

جانشودیم میهالببه کنمو سالمرویهاآنرحم را

صورتمنگهدارم!

یا ندارم بیشتر خاص مخاطب دو من معمول طبق

ایرانسل! گرامی و عزیز شرکت یا فاطمهندفهیافاطمه

خوامحالنگینروبگیرمویهذرهامشبمیزهرااست:

بترسونمشهستی؟؟

 اینطور هالک که جوابهابرنامهمنم سریع هستم

میخوایبترسونیش!؟فقطباچیهستم:دهمیم

 جواب سریع که است منتظر انگار هم با:دهدیماو

موردشونهاجن اطالعاتدر ذره لطفیکنیه فقطیه !

.بهمبدهکهسوتیندمیهوقت

دامناینترنتوسمینویم سریعدستبه کنو صبر

 شومیمگوگل . روی را شصتم یهاراهٔنهیگزانگشت

هاجنشناخت دهمیمفشار سعی راکنمیمو هیجانم

چینمی عروسی توی دونی
یکشتیممنوپوشیدهبودکه!

اونلباسیکهاونپوشیدهبود
 .دمیپوشینمرو
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کنم! صفحهکنترل باز شودیمکه بهکنمیمشروع

هاجنخواندن: راهایمتعددیشناختکهتوانیمرا از

فردموردنظریهاانگشتدیدنوشمردنهاآننیترجیرا

اگراست! اینراه جنبودنکسیشکدارید ٔجهینتبه

ازپنجانگشتبیشترباشدشیهاانگشتاگر!%دارد311

فردمقابلشماجناست!

کنمیمباباسفنجیگردیهاچشمرامثلمیهاچشم

گویم:میشومینمغافلمیهالبودرحالیکهازپوست

!عجببببببببب

شواهدمعلوم کهاز بزرگمانطور کههمانلحظهمادر

:دیگویماسنصیحتشقلزدهٔچشمهاست

منکورمثهاووویالنماندهنکن!!انقدچشاتهمیان

 سوزنینخکنیا!یدانینممیشیدیه امیجوانمنمیه

هیلیفمبافتمکهاوجورشدم!

نبیند!امخندهکنمیمسعی ایندوچهربطیاصالًرا

بافتنیاگوشیبازی؟فیلبهمداشتند!

ایناست!مسئلهمثلشکسپیرمیگویم:

بخورم!امخندهتوانمینمدیگر خاطرهمینسرمبهرا

 پایینکهمادربزرگناراحتنشودکهنگاهماندازمیمرا

 گل دامن از که پاهایش جلباشیگلبه زده بیرون

شیهاانگشتناخودآگاه!شودیم 3،۰،1،۹،1!شمارمیمرا

یهاانگشتشش!بازهم!شمارمیمدوباره!!!ششخدا،ای

تعجبدوبارهبا!شش!شودینمباورم!!شمارمیمعمویمرا

پایین ونگاهمزنمیمکهباوحشتداداندازمیمسرمرا

 خشک پاهایم انگشت بارشمارمیم!شودیمروی برای

■ !!ششدهم!!



 «دوشنبه هفته دیگه» داستان کوتاه  
 «یوکابدجامی»نویسنده

 

قبلازاینکهازخانهکردمیمفکر دراتاقشقفلندارد.

اینطوری انگار اما کند. قفلش دارد عادت برود بیرون

 باز را در اتاقکنمیمنیست. وارد جایشومیمو همه .

.دیوارهایشراازاستیخچالیریزیهاالمپسقف،پراز

کاغذیهاتکه شبیه درست پوشانده. روزنامه کوچک

بجای و کرده پهن قدیمی گلیمی زمین روی دیواری.

 از یکی ویهامکتینتخت، پهن کمی

 هاکافهسنتیِ بی پنجره زیر اشپردهرا

گذاشته.

 چرخ خودم کمدوزنمیمدور دنبال

.کنمیمکهپیدایشگردمیمشیهالباس

رنگ با بلند، زیادی کمد ایقیک هوه

 اینٔهمهسوخته. دارند. تازگی برایم اتاقش، وسایل

اتاقش به که باریست جایمیآیمنخستین پسنباید .

 هر قفل روی باشد. داشته کمد،1تعجب کشوی

وقتیسمتخود کلیدهاییشبیهبههمآویزاناستاما

اولکشمشانیم کشوی نیستند. قفل هیچکدامشان ،

ازاستیخال سومیپر دومیمخصوصجوراباستو .

خرتوپرت.اینبار،بادقتبیشتریداخلکشوهارانگاه

کنمیم بسته کنار سیگاریهاجورابو نخ چند نو،

سیگارنمیبیم بایدبا چرا آرمینیکهازدودمتنفربود، .

.سیگارهابرایاوکنمیماشتباهقطعاًدمخورشدهباشد؟

سیگارینشده.آرمیننیست.

برمیدارمونزدیک .برمیمامینیبیکیازسیگارهارا

 فکر این توتونِکنمیمبه محتویات جای به شاید که

سیگار،موادمخدردیگریدرونشریختهباشد.خداروشکر

،بویسیگاراستاماچهفایدهدارددهدیمتنهابوییکه

چنینچیزی؟حتیاگربویهرموادمخدر

،کاریازدستمبردادیمپرخطردیگریرا

شدهآمدینم تمام االن مثل چیز همه و

بود.

سرجایش را راگذارمیمسیگار کشو و

داخلکشویدهمیمبهسمتداخلهل .

کهگیجخوردیمسومی،آنقدرچیزهایمختلفبهچشم

میشومیم . از تکتکامحوصلهدانم به استتا خارج

نگاهبیندازموبدانمکاراییاشانبرایآرمینچیستهاآن

شانداشته.کهنگه

ازجنگیکنمیم،احساسبندمیمدرراکهپشتسرم

 چهامبرگشتهچندساله بهمنفهمانده، جنگیکهتازه .

بی افراد دست از همیشه برای را دیگرامدادهنظیری و

روالهیچ به اینزندگی چیزِ هیچ و ندارم جایجبرانی

عادیوقبلخودبرنخواهدگشت.

قدیمی گلیمی زمین روی
تخت، بجای و کرده پهن

 از کمیهامکتینیکی ی
 زیرهاکافهپهنوسنتیِ را

 گذاشته.اشپردهپنجرهبی
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اماننمینشیم عروسی عکس قاب به و کاناپه روی

یادشومیمرهخی عروسیهاسال. مژگان، پیشمیافتم.

 بوده.هابچهامان، زندگیمشترکم به متعلق آنچه هر و

عصبانیت، با مژگان که نگذشته بیشتر دقیقه چند هنوز

وقابراشودیمپیدااشکلهازکداماتاقسرودانمینم

راهمانجابازورزیادبهاششهیش.داردیمازرویمیخبر

کوبدیملبهتلویزیون عکسعروسیامانراشکندیمو .

زحمتازداخلقاببیرون بهکشدیمبا واحد، وبهآنِ

.کندیمهزارتکهِبیارزشتبدیلش

زناشویی - پیوند به اوللعنت همون از که مون

اشتباهبود.

خونه - به دوباره؟ سرت به زده احمق. زنیکه

 چیکارداری؟آرمین

درهمانیکنگاهِکوتاه،متوجهموهای

بقیهشومیماشیاسبدم کهییهالباس.

 را دارد که حاالتی یا .دانمینمپوشیده

پسکنندینمنظرمرابههیچوجهجلب

 موهایشهاآندقتبه ندارد. لزومی هم

 چشمم به اینخاطر به دردیآیماما و

 تویماندیمذهنم همیشه مادرم که

 کشسیاه اسببا مثلدم موهایشرا وبستیمخانه،

 منعاشقِاینطرزبستنبودم.

حرفشرا ندارم. دیگر این بیشاز طاقتبودنشرا

تاجاییشومیمامامنازرویکاناپهبلندکندیمتکرار

درهمانحین،صدایزنگآیفونسر برومکهاونباشد.

 نگهم ارددیمجا لبمیگویم زیر حتماً". و"آرمینه

ویادسیگارهایتویکشوکنمیمناخواستهبهاتاقشنگاه

می اشچهرهافتم. تصور دودکنمیمرا پشت که

 گم سیگار، بهشودیمخاکستری رو لبانشکه رنگ و

.ندیگرایمکبودی

سالم. -

 ونسبتاًکالهی کوتاه موهای روی جدید اما گشاد

با بادی، رنگِ طوسی کاپشن یک و گذاشته پرپشتش

مارکدارپوشیده.یهاکفششلوارجینروشنو کتانیِ

توانمیم تمام بگویم جرات همینیهالباسبه تنشرا

 امروزبرایاولینبارافتتاحکرده.

سالم. -

ت؟بعداینهمهمدسالم.بهبه.راهگمکردین -

یهدفعهایخیرهانشااهلل.شانسآوردینحاجخانمخونه

 آسایشگاه.معموالًبود. پیشپسرش، اونتایممیره تو

درست نشدین. معطل و نموندین در پشت خداروشکر

 کهزنگزدینرسیدیندیگه.آره؟همونموقع

 :دهدیممژگاندرراپشتسرآرمینمیبندوجواب

.آرههمونموقعرسیدیم -

 هاشهیشخرده قاب،یهاتکه، چارچوبلختِ عکسو

 جلب را آرمین کندیمنظر خم زمین روی وشودیم.

دهد مژگانقرار منیا بخواهدمخاطبشرا بدوناینکه

 :پرسدیم

اینچرااینجوریشده؟کیبهاینروزدرآورده -

قابو؟عکسوکیپارهکرده؟

 دستتونبره. -

 نگرانیِ که است مژگان آهسته رااشنداشتهصدای

 آرمین ودهدیمنشان انداخته سر روی را شالش .

 مانتویشراتنکرده.

لباس - چرا تو بابا؟ شده چی

نرسیدین اهواز از تازه مگه تنتکردی؟

به یکی میشه بری؟ میخوای کجا پس

منبگهاینجاچهخبره؟

وبعدازآنبهکندیموبهمژگاننگاه

یکیازمادونفراست من.منتظرجوابِ

چیزی کمینگاهشمییگوینماما آنکنمیم. از بعد و

 کاناپه نمینشیمروی دست نبضگذارمیمو روی

شدتمیهاقهیشق به زنندیمکه میگرن دوبارهامیلعنت.

قرصریزمسکنیدر ازداخلجیبپیراهنم، اوتکرده.

تاهرچهزودتراثردهمیموباآبدهانقورتشآورمیم

موبایلآرمینزنگ همانموقع، جوابخوردیمکند. اما

وبعدازچندآوردیم.فقطازجیبشلواردرشدهدینم

 به شدن خیره اشصفحهثانیه جیب، داخل دوباره

خارجاستبامخاطبپشتاشحوصله.شایدازگذاردیم

تلفنصحبتکندویاشماره،برایفردیناشناسبودهو

توانمینمباخبرنیستموهاآنیاهرچیزدیگریکهمناز

فکرمرادرگیرچنینموضوعاتکوچکوبیارزشیبکنم

 کهبرایمهیچسودیندارند.

آرم چهره از باخوانمیمین شدن رو به رو از که

اتفاقاتیکهدرحالبهوقوعپیوستنهستند،شوکشده.

برداشتنیکیدو داد، انجام آنلحظه در کاریکه تنها

رفتوبهاتاقشهاآنعکسبودکههمراهیهاپارهتکهاز

همچنانبا وقتیبیرونآمد، ماند. برایچنددقیقهآنجا

بدونآنکهخواستهباشدحتیکالهوهالباسهمان بود.

 باشد. آورده در وندینشیمکاپشنرا رویکاناپه کنارم

با نیاوردم. سوئیچ من

 تو کافهماشین یه بریم.

زیاددورنیست.شناسمیم

یکیدوتاخیابونباالتره.
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 باریکو انگشتانِ بین را تلویزیون بهاشدهیکشکنترل

.آوردیمبازیدر

قضیهازچهقرارهبابا؟چیشدهکهیهدفعهای -

وبیخبرازقبلاومدین؟

تویکنمیمنگاهش شیهاچشم. تویشومیمخیره .

 و مشکی و زیبا کمیاشدهیکشچشمهای حاال که

 نمدارند.

چشاتچراخیسن؟ -

میگمچیشدهتوسؤالجواب - منایننیست.

دارمیپرسیم خیسن. درککه به خیسن؟ چشاتچرا

اومدنیهدفعهایتوومامانبرایچیه؟جوابپرسمیم

نمی میونم در خط صد که تلفنامو

هیچ خبردادین. ازتون هم کسی

سر واسه وقت که منم نداشت.

هم مرخصی نداشتم. خاروندن

۰بهمتابهتونسربزنم.بعدِدادنینم

 نحالواوضاع؟سالاومدیناونمباای

کیوقتتآزاده؟منظورمواسهامروزکیوقتت -

 آزاده؟

 برایشما،هرموقوعبگیآزاده. -

خیلهخب.بذاربرمپالتوموتنمکنمبعدازخونه -

 بریمبیرون.

ازرویمیشویموهمزمانازرویکاناپهبلند .پالتورا

 تنم و کنمیمچوبرختیبرمیدارم نیم پامیابوته. را

بیرونکنمیم خانه آرمیناز از جلوتر پلهرومیمو دو .

 منتظر تر زدنشبامانمیمپایین صدایحرف بیاید. تا

.چیزخاصیشودیمشنیدهامستادهیامژگانتاآنجاییکه

 .تنهایکاحوالپرسیساده.ندیگوینم

آرمین؟ -

 اومدم. -

 .بنددیمودرراپشتسرشآهستهدیآیمبالفاصله

مامانحالشخوبه؟ -

 .رسمیمبهپاگرداول

دونم.نمی -

 ادامه راهم به دهمیمو آهسته پشت از راامشانه.

 .شودیمومانعرفتنمردیگیم

باورکنفرصتنشدتوایندوسالببینمتون. -

فکرمیکنیندارمدروغمیگم؟بهجونخودتوننهبابا.

خوردرفتمتیمأمور.یکسالکاملکهبهمگمیمراست

 این درگیر قدری به بقیشم ازهاپروژهتبریز. که بودم

خودممیادمرفتهبود.میخوامواسمکاملتوضیحبدین

توایندوسالچهاتفاقیافتادهدقیق.

.کنمیمبرمیگردمسمتشوچندثانیهخیرهنگاهش

یادروزتولدشمیافتم.وقتیبهدنیاآمددووجببودبا

 همویسیاهرویسرش.یکعالم

نیست - خوب آیندت برای طاقتی، کم انقد

بیرونمی بریم گفتم برایچیه؟آرمین. عجله دیگه گم.

منوببریهکافه.یهچایزنجبیلی،یهقهوهاسپرسویی،یه

ای،یهکوفتیزهرماریمهمونمکن.بعدشکیکشکالتی

.گمیم

 زندینمحرفی که را دستم دستشدانمینم. راچرا

 کنمیممحکمچنگزدهازدستشجدا

 راه به دنبالم کهافتدیمو آپارتمان از .

 :دیگویممیشویمخارج

ماشین - با نیاوردم. سوئیچ من

 کافه یه بریم. دورشناسمیمتو زیاد

نیست.یکیدوتاخیابونباالتره.

مژگانو - مهریه نصف باهاش فروختم. ماشینو

 دادم.

سمتپژوآردیِمشکیرنگآرمینکهکمیرومیمو

که همانجا شنیدنحرفم، با میدانم پارکشده. جلوتر

سمتشتانگاهمبهگردمینمایستادهخشکشزدهامابر

ورویزنمیمنگاهشبیفتد.اطرافماشینیکدورکامل

 جای سه انگشتاشبدنهدو سر با برداشته، خش که

تاآرمیندهمیماپوتتکیه.درنهایتبهککشمیمدست

 وآپارتمانشپشتسرمباشندوچیزینبینم.

 دقیقه ماشینآرمینبهگذردیمده صدایدزدگیر تا

بازخوردیمگوشم شوندیمودردها ازکاپوتامهیتک. را

ووقتیبرمیگردمتاسوارشوم،نگاهمانباهمرمیگیم

.شودیمتالقی

 نیست. شلوغ درمیارفتهکافه جور و یکجایجمع

انقالب. بینخیابان از کافه درون سیگارِ دود سنگینی

آرمینچیزیسفارشرودینم کرده. تیره را وکمیفضا

دهدینم دارچینیدیگویم. چای من اما ندارد میل

بایکتکهکیکشکالتی.دهمیمسفارش

قبلازاینکهبخوایمنتظربمونیتاچایسرد -

خوری،بهمتوضیحبدهمهریهمژگانودادمبشهوکیکوب

چی؟ یعنی بر را استکان کوچککنار ودارمیمقاشق

چوب هم را دارچین رویزنمیمهای دارچین بوی .

 .ندینشیمامینیبپرزهای

مژگاناستکه صدایآهسته

رانشانآرمیناشنداشتهرانیِنگ

سردهدیم روی را شالش .

 انداختهومانتویشراتنکرده.
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دونمازکجاشروعکنم.نمی -

 .نوشمیمیکقورتازچایداغرا

خیلینمی - واسه چون کنم شروع کجا از دونم

 پیشه. تمومآگهوقت بگم، و کنم خالصه چیزو همه

 و بیجوابگذاشتم ذهنتو کاملآگهسواالیتو بخوام

توضیحبدم،بایداندازهتمامسالهایزندگیمشترکِمنو

 انتخابکنحاال. اونهمهآگهمژگانوقتداشتهباشی.

آگهاماکنمیمماهلل.شروعتونیوقتبذاری،بسسالمی

منومژگانداریمازگمیمنه،خالصه .

همجدامیشیم.

مشخصاستباشنیدناشچهرهاز

شوکش و شده متعجب چقدر حرفم

 بالفاصله اینپرسدیمزده. چی یعنی :

 حرف؟

-  چیزدیگهیفهمینممعنیواژهطالقو ایرویا

 یعنیچی؟یپرسیمکه

-  حاشیهنرو انقدر دارم یعنیچیپرسمیمبابا.

 بگیرید؟ انجاماصالًطالق کاریو همچین باید چی برای

هم با و بوده دعوا همیشه بینتون دونم می بدین؟

تصورشم حتی ولی، اومدین نمی کنار باید اونطورکه

جدا هم از سال و سن این تو کنم قبول بخوام سخته

 همچینتصمیمیگرفتهباشین.آگهدردناکهواقعاًبشید.

 را شکالتی کیک از تکه پربلعمیمیک دهان با و

دوشنبههفتهدیگهنهمنمیگویم:می تونمونهمژگان.

دادگاه وقت نمیدیگه میمونه. نهدونم یا بیایی خوای

؟یخوریمولی...ولیهیچی.کیک

چیزی به هم ثانیه یک اندازه به حتی را نگاهش

 :دیگویم.خیرهبهچشمهایمزدانداینم

پس - اینخودخواهیمحضه. تونید؟ نمی دیگه

منوسمانهچی؟

االن - تا پیش سال چند از چی؟ سمانه و تو

 چجوریزندگیکردین؟بقیشمهمینجوریزندگیکنین.

بابا.منویزنیمچقدرتلخوسنگدالنهحرف -

اوسمانهتموماینساالروصبرکردیمکهدرنهایتشم

بگی که نکردیم صبر بشین. خوب همدیگه با مامان

 دوشنبههفتهدیگهوقتدادگاهدارین.

 تونیمآرمین.امیدوارمبفهمی.دیگهنمی -

 قرمز صورتش شودیمرنگ را سوئیچ رویکوبدیم.

 میز.

-  چون نباش همفهممینمامیدوار سمانه .

فهمه.تواونخوابگاهخرابشدههیچیازشنمونده.نمی

این و فرستادیشخوابگاه زور به وقتی از دونی می تو

خونهروبرایمنگرفتیچیبهمونگذشته؟همهچیزبا

.تویزدیمپولحلنمیشهبابا.حرفیکههمیشهخودت

 نه. کردیم؟ تحمل رو شبایی و روز چه دونی آگهمی

.یکردینمیرفتاردونستیاینجورمی

وچوبدارچینشراشروعبهخورمیمتاآخرچایرا

 کنمیمجویدن باران درباردیم. ولی

 آسمانخورشیدحضورپررنگدارد.

بهسمانهگفتم. -

 چیگفت؟ -

 حالشبدشد. -

 .دهدیمزندوبهپشتیصندلیتکیهپوزخندمی

.چهاتفاقغیرطبیعی -

-  جلوی دنبالش. خوابگاه دانشگاشنرفتم در

یه بود. تنش قرمز پالتوی یه بیاد. تا وایسادم منتظر

 پالتویقرمزِکوتاه.

صندلیراعقبدادموچهارتاانگشتمراگذاشتمیک

 وجبباالیزانویم.

پشتشداشت. - بزرگم یکپاپیون بود. اینجا تا

کفشاش و بود گشاد ولی شلوارش مشکی. پاپیون یک

صو و بود مقنعشجلو آرایشخاکی. همیشه رتشمثل

 برام پالتوش تیپ، اون با ماشینسؤالنداشت. از بود.

شدیدودرشت برف، ،دیباریمپیادهشدموصداشزدم.

هامافتادمکهچهبرفایجاسفیدشدهبود.یادبچگیهمه

.کردیمیومدوچهغوغاییتوشهربهپاسنگینیمی

شومیمچندثانیهساکت انگشتاشاره شصتمراو و

چشم روی فشار دهمیمهایم آرمینخواهمینم. جلوی

 گریهکنم.

اومدنشستتوماشین. -

 دارم.هایمبرمیهایمراازرویچشمانگشت

دلمبراشتنگشدهبود.وقتیمنودیدتعجب -

خبر؟بعداینکنین؟بیشمااینجاچیکارمیکرد.پرسید

همهسال؟تارسیدیمنزدیکخوابگاه،نصفبیشترحرفارو

 زدی. حرف کالم چار حداقل تو بودم. ۰زده سؤالتا

هاش بچگی مثل نگفت. هیچی سمانه ولی پرسیدی

هنوزممظلومه.انگاریهیچحرفیبرایزدننداشت.منم

دم.فقطازشعلتپوشیدنحرفیتواونزمینهباهاشنز

پالتویخوش چه گفتم پرسیدم. همچینپالتوییرو یه

یه پوشیدن علت ازش فقط
پرسیدم. رو پالتویی همچین
 گفتمچهپالتویخوشرنگی!
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کیواستخریده؟یکمطولکشیدتاجوابموداد.!رنگی

 حرف داشت زدیموقتی صداش فیندیلرزیم، فین و

کردیم نگاش کردمینم. ببینم.خواستمینم. اشکاشو

گفت...گفتپالتو،هدیهیکیبهدوستشه.ولیروحساب

زیادیجذببودنبراش،پالتویسمانهروقرضمیگیرهو

تا شد، زدنشتموم حرف اینکه از بعد شهرشون. میره

دستمال هم سر پشت فقط نگفت. چیزی دقیقه چند

بعدچنددقیقهکهتوماشینموند،داشتیمکاغذیبر .

ایهخدافظیِغمگینپیادهشد.ب

 .دهمیموادامهگذارمیمیکتکهکیکشکالتیدهانم

گرفتیمی - تصمیمیکه از سخته دونیآرمین،

مژگان، مثلپشیمونیمنو بعدیهمدتپشیمونشی.

بعدتصمیمازدواجمون.

ای،تازهآنموقعبوداشکمکهچکیدرویمیزشیشه

خیسیرویکهمتوجهگریهکردنمشدم. سرانگشت، با

میزراپاککردموبهآرمیننگاهانداختمکهصورتشرا

 بادودستپوشانده.

می - مثلچشماتازشآرمین؟ عمر آخر تا شه

مراقبتکنی؟

 بلند صندلی روی پیشخوانشودیماز سمت به و

رودیم حساب کیکرا و چای پول کافهکندیم. از و

می بیرون لحظه چند کیکزند. تکه آخرین وقتی بعد،

 را جومیمشکالتی قورت بلنددهمیمو میز پشت از ،

 .رومیمومثلآرمینازکافهبیرونشومیم

 عقب کمی را صندلی درجهدهمیمپشتیِ یک و

 کمتر را کنمیمبخاری که نگاهش هیچاندازمیم. ،

.نهاخم.نهاشکونهدهدینمالعملیازخودنشانعکس

 نگاه فقطبهجلو بهآینهوسط.کندیمهیچچیزدیگر. .

آینهسمتراستوآینهسمتچپ.

حالتخوبه؟ -

 .دهدیمتکان"بله"سرشرابهنشانه

تربشی.خوایگریهکنی؟شایدسبکنمی -

.ازداخلدهدیمزنددندهسهوسرعتشراافزایشمی

 نگاه سمتچپ، ماشینجلوییسبقتکندیمآینهِ از و

 .ردیگیم

نهخوبم. -

 سرکار؟یریمفردا -

 آره. -

می - نرو.آگهخوای فردارو نیست خوب حالت

یا بهدوستاتبگوبیاین. برودنبالمثالًیکمبمونخونه.

 سمانهو...

 عقبموندهزیاددارم.بایدبرم.کارگفتمخوبم. -

 خوایحرفبزنی؟باشه.بامژگاننمی -

 حرفیندارم.نه. -

خیلهخب.خوشحالمکهمنطقیبرخوردکردی -

وفکرخودکشییاهزارجورچیزدیگهنزدبهسرت.فقط

قبول اینو بگم. چیزیمیخوام یه عنوانحرفآخر به

اینبهبعدبدونم از داریکهمنپدرتم؟پسحقدارم

می چجوری روزگارش میره، کجا میکنه، چیکار پسرم

خوام می سیگارگذره. قضیه بشنوم خودت زبون از

 کشیدنتو.

چنین - خودت به حاال سال، همه این از بعد

 حقیودادی؟

.حقباشومیموباشنیدنحرفشاللکنمیمنگاهش

منبرایهیچ اگرمنکداماوست. شانهیچکارینکردم.

خود از و دلسوز مادر یک مژگان و بودم واقعی پدر

کاربهدوشنبههفتهدیگرمیگذاشتینمگذشته،هیچوقت

 ■ بکشد.
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 «راز پنهان» داستان کوتاه  
 «نژادسعیدهپاک»نویسنده


میدقیق نگاه که میتر تغییرشپی به بیشتر برم.کنم

بود. پریروز از بدتر دیروز و است دیروز از بدتر امروز

تیرهرنگ نفهمی اشبفهمی و گشته هاشگلبرگٔلبهتر

پایینآویزانشده.متربهچندمیلی

ناشناخته چیز چیزیناقصاست. اینوسطانگار ایدر

راز یک باشد. کار این در رازی باید یحتمل شده. گم

اشکهپرِآباست،کنم.گلدانبنیادین.دوبارهنگاهشمی

ام.هرروزهمکهحتییکجبهقندهمدرآبشانداخته

عوضمیآب اشرا میٔپنجرهکنم. باز گذارم،پذیراییرا

میصند میرویگذارمروبهلیرا زلمیاش، زنمنشینمو

مثل که صدبرگدورنگی مخملی رُز به

بو است. سیاه و سرخ راه راه ببری

امراکنم.بویروزاوّلراندارد.انگشتمی

کشم.انگارزبرتراشمیمخملیگلبرگبه

گیوطراوتتویباغراشده.آنتروتازه

می برش ندارد. و جلومیدارم گذارم

بازپذیرایی،شایدهوایبهاریخردادحالشرابهترٔپنجره

کند.

توهمانگلینیستیکهچندروزپیشازباغشادآباد»

«آقایمحسنیآوردم؟

دهد.هیچجوابینمی

«بامنقهری؟»

نزدیکلب مأیوس و سرخورده را میهایم واش برم

اش.بوسممی

می» کردیم..؟ داآشتی دارد..؟ٔخانهنی کم چیزی من

خانه فضای همین تو چیز آن آب،شاید شاید باشد. ام

شایدهوا،شایدشادی،شایدصدا،شایددوست،شایدبو،

«شایدنسیم،شایدعشق،شاید...

روم.دارموازپذیراییبیرونمیگلدانرابرمی

آوردممی» خودم با چرا نمیدانی البد برایات؟ دانی.

توبهاین اماخانهکهطراوتوروحزیبایباغرا امبیاوری.

«ایننمیشهکهتوقهرکنیومنغصهبخورم...

می چهارپایة روی را گلدان ایوان. ایوانٔگوشهآیم

نگاهشمیمی دوباره نمیگذارم. گفتپژمردهکنم. شود

خندد.هرحالخیلیساکتشدهودیگرنمیاست،امابه

اشانروزاوّلبودکهخانهراپرازصدایقهقههفقطهم



امحسکرد.ومنآنروزبهارراباتمامپوستوگوشت

بعدخندید.اماازآنروزبهامبودومیکردم.بهاردرخانه

شود.ترمییواشیواشاحساسکردمساکتوساکت

کندکهتویباغفهمم.آخر،چهفرقیبهحالتومینمی»

من آفتابکههست، باشییاتویاتاق..؟آبکههست،

می را نازت که میهم راکشم. تو که گلدانی این دانی

استتویشگذاشته یادگاریمادربزرگم است؟ نقره از ام

ارزد؟دانیچقدرمیعباسیاست.میشاهٔنقرهگفتکهمی

تویخیل تو که باغی از بیشتر کهی من بودی. اش

زمینزندانی تویباغ بینآناتنکردم. بودیو همهگیر

این بودی. گم گلدانگل توی اما جا

این هم و هستی، قیمتی جلوخیلی که

واردیهمکهازجلوتچشممی.هرتازه

تحسینمی میگذرد، چیزیات کند.

می این از بهتر و بیشتر چراخواستی؟

هاکنی؟مگرگلامنمیمثلروزاوّلنگاه

می کور بههم زدی عمداً را خودت هم شاید شوند؟

خوشگل جمع توی خودمانیم اما توکوری..! بودی. تر

«گیره...اتمیتنهاییدل

اشزیرگذارمزنمومیهاشمیتلنگرکوچکیبهگلبرگ

گرمآشپزخانه.آفتاب.برمی
***

شوکس از نشدهنگهنوز رها ایستادهها وام. در دم ام

سنگنمی روی پا همینخواهم بگذارم. باغها وارد که

اختیارجیغکوتاهیکشیدموگفتم:شدم،بی

سنگ» لگدوااای... هزاررنگ..! مرواریدهای باش، را ها

بچه نسیمنکنیدشان در هوا کنید. نگاهشان فقط ها،

 است ییالقی و سبک چنان فراموشصبحگاهی اتکه

تامی افتادیم راه زود صبح است. ماه خرداد اواخر شود

نزدیک که هرقدر ببینیم. ییالق در را آفتاب ترطلوع

بهمی آسمان آبیشدیم و شفاف عجیبی میطور شد.تر

بود، شنیده را باغ زنگ صدای تا محسنی آقای

قهوهریزهسنگ سفید، صورتی، کوارتزیِ کرمی،های ای،

سرمهسیاه نارنجی، سبز، شلنکآبپاشیده، با را ایو...

بابازشدندرشلنکرا بودکهبرّاقوزیباترجلوهکنند.

انداختزمینورفتشیرآبرابست.

«اید؟هاراازکجاآوردهآقایمحسنی،اینسنگ»

چیز ناقصاست. چیزی انگار
گمناشناخته وسط این در ای

شده.یحتملبایدرازیدراین
 کارباشد.یکرازبنیادین.
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«ازمعدنطال»

روی که میپا دلنشینیشان مالیم خرتِ خرت گذاری

 خم برمیمیدارند. ازشان مشتی بیشوم و اختیاردارم

بویم.می

«شان؟خوریمی»

«چنانزیبایندکههولشدم»

«رهاکن،بیاخودباغراببین»

به رو محسنی بهآقای پشت و باغمن

می بلند که را سرم است. تاایستاده کنم

اشنگاهکنم،پشتسرشارکسترکاملیازرنگصورتبه

امکوببینمکهسختمبهوتومیخقیمیونوروموسی

چیزمی همه دمیده تازه آفتابِ شفافِ نور زیر کند.

چمنمی باغ، ته عمارت جلو حوض آب ودرخشد. ها

هاییکهجابهسنگ گذاشتهو رویزمینکار رنگشانجا

درختکرده میوهاند، که رنگهایی دارند.های وارنگ

گلهباغچه رزهبهها از پر دورنگگله صدبرگمخملی ای

کنار از که تمیزی و باریک جوی در آب شرشر است.

پرندهباغچه آواز همراه جریاندارد، هاهایرویشاخهها

گل و چمن سبزی از زیبایی وهارمونی رنگارنگ های

کرتسنگ گرد بر گرد که زیبایی چیدههای اند،ها

قفهنواختهوایاستکهبیایاززیباییدرهمتنیدهمعجزه

شود.می

رویشومرویچمنیلهمی از نسیمیکه با همراه و ها

مانم.هرکدامگذرد،دردریاییازعطرشناورمیهامیگل

هایشادیرنگشدهاست.هایدورباغچهبارنگازسنگ

اندگلسرخونسترنروندهتمامسطحدیوارهاراپوشانده

گل گلدان ردیف ساختمان وجلو میخک و رعنا های

چیدهشمعدا ستاره و ماه هالل شکل به اطلسی و نی

وسطشده میز روی را چای سینی محسنی آقای اند.

ازگذاردومیباغچهمی آلوچهٔباغچهرودتا بغلیخیارو

بچیندبیاورد.

اندتویباغ.دوستانهمهپخشوپالشده

«هابیاییدچایبخورید.بچه»

شودوینید،خممیخواهم،نچتامنبیایمبگویمگلنمی

میشاخهیک سیاه و رنگسرخ دو میرزِ و دهدچیند

ام.دست

نشینموازخواهرمهایرنگیمیدسترویسنگگلبه

چسبانماممیسینهخواهمعکسمرابگیرد.بعدگلرابهمی

می بیدمجنوندراز زیر ذهنمو ناگهانسوآلیدر کشم.

می جوانه باز»زند: بود، اتاقم وسط مجنون بید این اگر

جانیهایمصنوعیبیهمهزیباییداشتیامثلنخلاین

خورندوچنانعادیشدکهدارندکنجاتاقخاکمییم

برایمندارد؟فکرابشانیغهاستحضورواندکهمدتشده

شدونهایتپااشچندبرابرمیکنمجنون

«گذاشت...فرارمیبه

می متوجه راناگهان افکارم که شوم

آوردهبه زبان بر بلند صدای این»ام: اگر

اطرافنبودبیدهایدوروچمنواینگل

«اشببالد..؟چنانزیبابماندوبهزیباییتوانستهمبازمی

گوید:آقایمحسنیباصدایبلندمی

دست» بابا..! هستیدای باغ توی که را امروز یک کم

این چرا شما کنید! تعطیل را هستید!؟تفلسف طوری

گذاشته چسبیدهفیزیکرا و زیبااید متافیزیک. به ییاید

 نمیچشمتانجلو آنرا و زیباییبینید به راجع وقت

«کنید.یادسهرابسبز!هاسیاهمیکتاب

بعدیکهایمحسنیمثلبرقسهفازمیحرف گیردم.

گذاردرویمیزوروبهشستهشدهمیسبزٔآلوچهظرف

گوید:منمی

دندان» زیر را فلسفه بیا پاشو فیلسوف، خانم هاتپاشو

«حسبکن!

رزسرخوزند.هاراهمبرایخوردنآلوچهصدامیبچه

اشتویآبجویکهساقهٔوارهیددهمبهسیاهراتکیهمی

یادتنره،موقعرفتن»گویم:خودممیامبهباشد.تویدل

«ببریش..!
***

امکهدستدرازکردومراازجویآببرداشتدلهمین

دوستان با افتادطرفماشین.هرّیپایینریخت. اشراه

نگاه آخرین بهبرگشتم که انگار چرخاندم. باغ در را ام

می مرگ تکسوی روی آنروم. چندتک مکث یک ها

کاملی پشتسرشارکستر
موسیقی و نور و رنگ از

بینمکهسختمبهوتومی
 کند.اممیکوبمیخ
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درختثانیه کردم. جالیزهایای میوه، از پر چتری های

هایگل.هایپرازانواعسبزی،باغچهه،کرتخیاروگوج

زلف وبیدهایمجنونبا فضایباز عاشق. هایآویزانو

هایآکندهازعطرگل.آرامشیکهرویباغگسترده.سهره

پرندوکوچکوزردکهبهچپوراستوباالوپایینمی

خوانند.نسیمشادخیالازکژمژیکشتیزمانهآوازمیبی

گیرد...باییکهغبارازهمهچیزبرمیوشکی

ونگاه تویماشین همگیچپیدیم و ماند تمام نیمه ام

سرعتازباغورفقایمخانمرانندهپدالگازرافشردوبه

 پشت بود گذاشته را من شدیم. عقبی،ٔشهیشدور

گلبرگطوری و شیشه به بودم چسبیده وکه تُرد های

امازبویود.دلامفشردهوخمشدهبنازک

نمی بود. دانمبنزینسختبهآشوبافتاده

شوند..!الستیکآشوبنمیخودشانچرادل

گوشچرخ زمختو غژغژی با رویها آزار

می کشیده کهآسفالت شهر داخل شد.

شدیم،آفتابرفتهبودوتاریکیخیمهزده

ماشین هیاهویانبوه آدمبود. و شد.ها آوار رویسرم ها

میخا راننده دوستاننم خانهبایست در به را هاشاناش

طوریکییکیرساند.البدصبحموقعآمدنهمهمینمی

آن و سو این به رفتن برای بود. کرده سویسوارشان

ایزیرپاافتادهبود،مرتبپشتمردهٔالشهشهریکهمثل

میچراغ توقف قرمز کشداریهای سوت صدای کردیم.

 میٔآلودههوای را شهر باالی بر زده وخیمه خراشید

حالوحوصلهواخمواشرارویسرعابرانبیهایخرده

تاریکیدلمی آن در بهریخت. هوایسربیآغشته آزار،

ماشین دم و بهدود کهحالجایاینها جاآورد را ٔهمهام

آخرینهایگاهنفس رساندن از بعد بودم. بسته را ام

بهدوست اش وقتیٔخانهطرف راند. خودش آپارتمانی

اشتوقفکردچیزینماندهبودکهازماشینجلوآپارتمان

آفرینتسلیمکنم.خفگیجانبهجان

حوصلهدرماشینرابازکردوباخشونتخستهوبی

ازجاییکهافتادهبودمبرداشتورفتیمداخلخانه. مرا

کهرختولباسشرابکند،رفتگلدانسفتوقبلازآن

توی بازباریکیآورد، بعدمنرا نصفهآبریخت، اشتا

اشنبود،گذاشتداخلباخشونتیکهانگارخودشمتوجه

بعدگل میز. یک وسط گذاشت برد هم را گلدان دان.

درپرده بار اولین برای دیگری. رفتاتاق و کشید را ها

عمرمتنهایتنهاماندم.یکحسغربتیبرایمدستداد

کههرگزتجربهنکردهبودم.درآنتاریکینگاهیبهدورو

برمانداختم.همهچیزدرفضایقیرگوناتاقمحوبود.با

کمکاین اما بود باز پنجره اتاقه داخل نسیمی ترین

بهنمی دلهرهجایآمد. صداهای میاش هجوم آورد.آوری

 صدای دودستهٔارّهانگار و بزرگ روی درختیٔتنهای

پاشبودکهشد.شایدهمصدایموتورهایسمکشیدهمی

می مسموم را اتاق هوای گلبرگداشت امهایکرد.

رفته دلجمعمیدخوخودبهرفته داشتفشردهشدند. ام

می آنٔچارهشد. جر بود نمانده برایم دیگری ٔگوشهکه

طورماندمودرایناثناداشتمگلدانکزکنم.مدتیهمان

فکرمرسیدکهدستوپاییکردمکهچهکنم.بهفکرمی

امیداین به گلدانبیرونبیایم.بزنم توانستماز کهشاید

تقالکردم.اماباهرتکانیشروعبهتالشو

به میکه تنخودم دیوارهدادم به هایام

املهولوردهخوردودستوبالفلزیمی

می توانٔهمهشد. ساقهتوشو در را امام

محکم را خودم یکخیز با و جمعکردم

 به کوچکٔوارهیدکوبیدم ترینگلدان.

پای و پر اما نیفتاد، گلدان بهخراشیبه کلخونینوام

مالینشد.

اماکورهایی..!؟ باریتمامشبراسعیکردمرهاشوم،

امگذاشتموماندم.کاریازپیشنبردموسربهشانه

سرم داشت تازه بهیسپیده خنکی نسیم که زد

امهایامرابهترکرد.پلکمخوردواندکیحالهایگلبرگ

ود.آرامسنگینشدندو...خوابمدرربآرام

بود.هایچشم گذشته ظهر از مدتی کردم باز که را ام

نمی میباورم آنچه تنگشد را. رادیدم دیشب نفسی

بال و دست بود. خنک و تازه گلدان آب رانداشتم. ام

اندکیگشودمودوروبرمراتماشاکردم.

ایندرستکهجایباغرا» بدیهمنیست. جایزیاد

باالخرهنمی اما زندهدهد، گلدان این تاتوی هنوز. ام

 تا زندهوسرحالنگهدارم. آنواپسیندَمبایدخودمرا

اشامدیگردلزمانکهپالسیدهوپژمردهشدمومیزبان

وضع با را خودم سعیکنم باید دارد، نگه نخواستمرا

«.موجودتطبیقبدهمورنجکمتریبکشم

دانمچندشبانهامنمیازوقتیکهپابهاینخانهگذاشته

می میزبانم گذشته. میروز کنارم وآید نشیند

نوازشمیهایگلبرگ را گاهیبرمیام از هر وکند. دارد

امزلزدهبرَدمکنارپنجرهودرحالیکهبهبویدم.میمی

انگشت بهبا مالیمی میاشتلنگر میام بعد دم.بوسزند.

دهدآشتیکنم.برایهمیشهامرضانمیقهرمباهات.دل»

داشت تازه سپیده
خنکیسرمی نسیم که زد

گلبرگ وبه خورد هایم
 امرابهترکرد.اندکیحال
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باهاتقهرم میبرمی«. تاریکیدارد اما ایوان. توی گذارد

می راه از بدمیرسدحالکه احساسدلام و تنگیشود

کنمتاازریزد.جانمیقراریبهتنوجانممیکنم.بیمی

می هرچه اما خالصشوم، لعنتی گلدان رهاکواین شم

شوم.تاسپیدهباردیگرسرزنددموآنیشومکهنمینمی

شومدمایصبحخستهودرماندهمیآراموقرارندارم.دم

ازنفسمی ناچارسکوتمیو امراهایکنموچشمافتم.

بندم.می

هایباغیادمرفته.باغامقهرمکهخندهقدرباپیرامونآن

بسته چشمان جلو مجسرا میام شمعدانیم بهکنم. ها

می اشاره مجنونی بیدهای که دوریمندلشانکنند از

می هم گرد رفته. ضعف و میغش گپ و زنیم.آییم

اطلسیپچمیهایرعنامحجوبانهپچگل ازسروکنند. ها

گویند.هامیآوازدارند،خاطرههایخوشسرّیکهباسهره

به سر سینهمیخک میروی ام میگذارد آهسته گویدو

برایدل خیلی بهام و بود. شده تنگ اشدنبالات

امبکشد.منهمکندکهدرآغوشاشرابازمیهایدست

امهایاشکنماما...دستگشایمتابغلامرامیهایدست

بهمی بلندمیٔوارهیدخورد سرمرا تمامگلدان. با کنمو

توان میتوشو فریاد ام برسیدبهد»زنم: ادم کسی«. اما

انگارچیزینمی هاکشیدهشدهوتمامپنجرهٔپردهشنود.

کنم،اند.تاصبحتقالمیجماعتدرخوابعمیقیفرورفته

بی همه نمیاما اینکابوسگلدانکیتمامحاصل. دانم

خواهدشد..!کیدوبارهبهباغبازخواهمگشت..!واصالًآیا

بازخواهمگشت..؟!

 میحاال خانه خانم شده. صبح بهدیگر دستی آید

میهایگلبرگ دلام و خشم شدت از من تنگیکشد.

«لطفاًمرابهباغبرگردان!»زنم:فریادمی

امتوانمگردنشنود،یابهفریادماعتناییندارد.نمییانمی

 بگیرم. راست بدنسلولٔهمهرا شدههای خشک اند.ام

افتادهاست.امسرمکجکیرویگردن

باغرألحظهروموخاطراتلحظهبهدرونخودمفرومی

زنم:خودمنهیبمیکنم.بهمرورمی

گویم..؟اگرفهمیچهمیاترافراموشمکن.میرفقای»

باتجدیدخاطراتامامیکنیمیفراموششان شودمیری.

«.احساسزندهبودنکرد

نگاهیبهمیایبهسراغمهایعصرپسربچهطرف امآید.

دارد.کندمراازگلدانبرمیکندوبعددستدرازمیمی

کنم.وای،خدایمن!انگاردارمازگلداننجاتپیدامی»

«االهیشکرت..!

مرابهباغببرید...مراپیش»آید:اختیاردادمدرمیبازبی

«امبرگردانید..!رفقای

شنود.گوییهیچگوشینمی

«اینکهخشکشده.خاله،»

«اشدور.آرهخاله،خشکشده.بایدبریزم»

دستانکوچکهایبزرگیپیشمیدست از مرا و آیند

ستاند.پسرکمی

توانمزندهالاقلاینآبراازمنگیرید.باخاطراتباغمی»

«آببمانم...بمانم،امااگربی

ریزد...هایبزرگمرابهظرفآشغالمیدست

■ پاشم.ازهممی
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 «زمان مردگان» داستان کوتاه 
 «نیمایوسفی»نویسنده



کردکهدیگررمقیبرایشباقینماندهوتمامحسمی -

که خونی زخمشنیرویشهمراه میاز ازبیرون ریخت

است رفته کم .دست خطی که اندیشید رنگمیانبعد

که میرا و محو آنقدر شاید دارد وجود زندگی و مرگ

...انگاریمرگوزندگیلببرلبهمدارند
***

از بود شهر مجاور در داد رخ آن جنگدر دشتیکه

ازجنوبغربیبهخلیجمنتهیشمالشرقیبهتپه و ها

ایازاعتنابهتالشبیهودةعدّهگشتدوسوارهنظامبیمی

بازرگانانشهربراییافتنراهیبرایصلح،مقابلهمصف

حمله هم سوی به سرداران دستور با و شدهکشیده ور

جنگیکهنابرابربودوچندانبهطولنیانجامیدهو .بودند

غلبةبعدازکشتاریسختومقهورشدنمدافعانشهر،با

.هاپایانیافتهبودآشکارمغول

آنانکهزخمیسطحیداشتندیاگریختهبودندیااسیر

آواز پیروزی از مغرور غالبان، و بودند راهیشده خوانان

توسطآنانتارجشود بود بودندکهمجبور .شهریشده

.وحوصلةنطقیطوالنینداشتفرماندهخستهبود

جمعکردهوتاصبحفرصتسربازانرادمدروازةشهر 

دادهبودتادلیازعزادربیاورندبخورندوبیاشامندوزنان

آن کودکانرا میو که رفعشهوتگونه خواستندوسیلة

!حیوانیخودسازند
***

درکنجاطاقیحقیرو -زنجواندرکورسویشمعیکه

اشیا ایمی -خالیاز طاقچه بربر گلیمیکه سوختبر

نشستهبود،سرشرامیاندستانشگرفته،نبودزمینپه

تاریکی به را اطاق که کوچکی پنجره در نگاهشرا و

می منتهی کوچه بودبی -کرددیجور کرده جمع هدف

نگریستآنکهچیزیببیندمیبی پیرش،. مادر آنسوترک،

نوزادچندماهرابغلکردهوسعیداشتاوراکهازفرط

می آرگرسنگی کندگریست، بود.ام تالششبیهوده اما

مضطربمی گرسنهو نوزاد که گریستزیرا هنگام. عصر

همسایه از را شوم شویشزخمیخبر که بود ایشنیده

برابردشمنداده ازشکستآناندر بازگشتهبودوخبر

میان بودوگفتهبودکهبسیاریمردندوشویاونیزدر

...مردگاندیدهاست





بایدتاصبحصبر»گفتهنوزناامیدنبودمیمادرپیرش

کردوبعدرفتودیدشایدزخمیافتادهباشدشایدهم

«!دراسارتدشمنباشدنبایدفکربدبهدلراهداد

کشیدچراکهزنجوانبهناچاربایدانتظارصبحرامی

دانستدراینتاریکیامکاننداردبتواندتامحلیکهمی

.باپایپیادهبرودودرپیشوهرشباشدجنگرخداده

قبلبهزوربهخدمتلشگرشاهی ششماه شوهرشرا

درآوردهبودند،بدوناجرومواجبیاوراگرفتهبردهبودند

فکر که بود روزها آن بجنگد برایحفظخاکوطن تا

بود »کرده رویخاک: بر بودند صلحآنانمجبور هنگام

و کنند کار زمین زمینصاحبان جنگ دارانهنگام

آنانمحولمی خاکوطنبه از دفاع وظیفه و گریختند

«...شدمی

خوداندیشید حفظکنیمو»با ما بایداینخاکرا چرا

آنانببرند؟ برایاینسوالنبود«محصولشرا جوابیرا

اماآنچهمسلمبودفقریبودکهدراینچندماهاخیربا

ابتداچندتکهمالومنالیکه .آندستبهگریبانبودند

شده آن کمکاینو محتاج بعد اما فروخته را داشتند

می تنها و نداشتند شویشخبری از کهبودند دانستند

مشغولآموختنفنوننظامیجهتمبارزهباحملةدشمن

است طول .قدرتمندشان به روز نیم پیشاز که رزمی

بود باشکستآنانپایاننیانجامیده پذیرفتهبوو نوزادد.

دلخراشمی صدای با گرسنگی فرط از بار گریستاین

کرده فرو او دهان در معوجشرا و کج انگشت پیرزن

نوزادشروعکردهبودبهمک.سعیکردهبوداورابفریبد

.زدنانگشتویوبعدخوابشبردهبود

کهساعت بودند شنیده را اسبانی قبلصدایشیهه ها

منا و میمال حمل را بازرگانان و تاجران آنانل کردند

خانواده آنکهمغولجانخودو از بیشتر واردشانرا ها

.شهرشودنجاتدادهراهیدیارهایدوردستشدهبودند

نگریست را بیرون پنجره از تاریکی شبانه .در سکوت

می را کوچه انباشتمنافذ اگر. بود اندیشیده خود با

واینشبرامجبورباشدتاصبحباشوهرشزخمیباشد

زخم بعددرد بود، خواهد سخت چقدر کند سر هایش

هاراتاامیدوارشدهبودکهشوهرشمردهاستودردزخم

.صبحتحملنخواهدکرد



 

 9395 ماه فروردین |چوکماهناهم ادبیات داستانی |شصت وهشتم شماره 91

بودکه .سربازمغولیشکسته ناگهانسکوتشبانهبانعره

می داد  چوبی پشتدر بازاز را در تا خواست می و زد

"!دررابازکنید"کنند

خیزشداماسربازمجالشندادوباپایبردرزنجواننیم

یکی.دونفربودند.زدوآنراشکستهپایدرونخانهنهاد

وسطاطاقآمدتروخوششانکهجوان سیماتربودتا آن.

ترتربودوسیمایکریهداشتیکگامعقبدیگریکهمسن

ودتامیزباناورابهدرونفراخواند،اماماندانگاریمنتظرب

عصبی »ترگفتچونجوابینشنیداینبار برایمانشرابو:

«!گوشتحاضرکن

شرابوگوشت؟ -

نانخشک که هنگامی او، برای بودند کلماتدوری چه

نبود بیش گوشت.خیالی و شراب از زدن انگاری .دَم

کدام»:خدادپاس .نیشخندیگزندهباشددرونشراسوخت

آن «ایازنانخشک؟دریغازتکه ...شراب؟کدامگوشت؟

 ایکریهداشتنگاهیبهاطرافانداخت،خانةیکیکهچهره

فقریآشکارمی بر گواه اشیا دادخالیاز تربهسربازجوان.

زن.کرددنبالچیزیدیگربودوبیشترازغذابهآنفکرمی

نگرانشدهبودوگامیبهعقببرداشتهایحریصاوازنگاه

داددستکاریاومیاماجوانبادستپاچگیکهنشانازتازه

.درازکردوازمچالغرزنچسبیداورابهسویخودکشید

هایقدرتمندویتابزنمقاومتکردامادربرابرسرپنجه

.سربازجوانسعیکرداورادرآغوشبکشد.مقاومتنداشت

گرفتزنگا گاز بهعقبانداختودستویرا .میدیگر

اینبازیسررفتهباشدگامیدیگریانگاریحوصله اشاز

بهسویپیرزنانداختوبایکحرکتآنیدستپیشبرد

ونوزادراازآغوششکشیدوبادیگردستخنجربرگردن

گذاشت نوزاد می .ظریف ترس از گریستنوزاد پیرزن.

.دادرادشناممیسراسیمهآنان

ایزشتداشتاینباردادترهمانیکهچهرهسربازمسن

شوید :زد زنوقت...!خفه به رو بعد و تلفنکنید را مان

خواهدبهاوبدهوگرنهاینچیزیراکهمی:جوانکردوگفت

!هادهمجلویسگکنممیتولهسگراتکهتکهمی

بود ترسیده زن مغول. بود میبیهاشنیده .کشندرحمانه

آغوشبی در را ولعاو با جواناینبار سرباز و حرکتبود

می او روی بر دستانشرا و گرداندکشیده مسن. ترسرباز

!کارتراتمامکنبایدبرویم :گفت

اودراز بعدکنار و رویزمینهلداد جوانزنرا سرباز

ادیدامادرستدرهمینهنگامزنچهرةآندیگریر .شد

می سفیدی به وحشت از انگاری زدکه کریه. سرباز نگاه

دیدکهچیزیرامی .منظربهپنجرهتاریکگرهخوردهبود

.توانستببیندزنازآنجاییکهدرازکشیدهبودنمی

 ...آنجا:سربازمغولبازبانیکهآشکارابندآمدهبودگفت

 !یکمُرده ...یکمُرده ...پشتپنجره زمینبعد را نوزاد

سربازجوان .گذاشتوباسرعتگامیبهسویدرانداخت

گامیبرداشتاما او پی از برخاسته زمین منگاز و گیج

دربازشدهبودودرچهارچوبآندرتاریکی .متوقفماند

تربودازالیدرآنکهمسن.شدکوچهشبهمردیدیدهمی

.شانسنبود اوخوشباسرعتگریختامادیگریبهاندازة

خواستتاگامیبهجلوبردارداماشبحاجازهندادوواردخانه

امامرده.شوهرشبود توانستاوراببیند؛زناینکمی.شد

بود می. کبودی به که پوستی زدبا از. خالی چشمانی

.شداحساسوجایزخمیعمیقکهدرزیرقلبشدیدهمی

خونیکهدیگربهسیاهی.وداطرافزخم،خونلختهشدهب

وقهوه شایدهم .زدمی .رنگایکمرنگیمیانسبزتیره

گاهیبال.چندمگسبزرگرویزخمجاخوشکردهبودن

هممی تنبلیبه با را رگدارشان زدندهایشفافو سرباز.

دانستچکارکندهاجوواجشبحمردیجوانگیجبودنمی

ناگهانشوهرمرده.قبلمردهبودهانگریستکهساعترامی

اشدستپیشبردوباسرعتخنجریراکهازکمرسرباز

جوانآویزانبودبیرونکشیدوقبلازآنکهفرصتدهد

سربازجوانگامیعقبنهدخنجرراباشدتدرقلباوفرو

برد،فروبردوبیرونکشیدوچندباردیگرفروبردوبیرون

د.کشید به پاشیدخون یوار جلو. به گامی جوان سرباز

.برداشتودرتاریکیقیراندودکوچهبرزمینغلطلیدومرد

مردههمانطورهمانجادرچهارچوبدرایستادوبهنوزاد

آنکهکاریوبعدزنجوانومادرپیرشنگریستوبعدبی

آورازدرخارجشدوبکندویاچیزیبگویددرسکوتیمرگ

...هایشبانهگمکرددرکوچهردشرا
***

 .دمبرخاستوازخانهخارجشدزنروزبعد،قبلازسپیده

کوچه گریدوشبرخودداشتههایشهرکهنشانیاغیاز

گذشتوبهدشتیکهدرخارجشهرمحلجدالدیروزبود

سرتاسردشتمملوازجسدهایسربازانجانباخته.رسید

 ساعتیدر بعداز یافتبود شوهرشرا درختعریان، کنار

.کهتکیهبهدرختدادهومردهبود

کبودیمی زدرنگشبه به. انگاری اما بود چشمانشباز

زخمعمیقیکهزیرقلبشبودانگاریگلی.نگریستخالمی

خونلختشدهرنگیمیانسبز.بودکهبهسینهزدهباشد

زیرنورخورشیدبفهمینفهمی.ایروشنداشتتیرهوقهوه

می بنفشی زدبه زخمش. روی تنبل و مگسسمج چند

بودند جاخوشکرده بعدمتوجهخنجریشدکهشوهرش.

فشرددردستمی همانخنجریبودکهشبقبلازکمر.

 ■ ...سربازمغولبیرونکشیدهبود
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 «تعامل» داستان کوتاه
 «زینبگشتیل»نویسنده



 زرد نور زیر بود. روشن نیمه سقفیهاحبابراهرو

ازالی سمتسالن. کرد کج نیهااتاقٔچهیدرراهرو، نی،

کردندتارسیدبهدفترمنشی.اشبدرقهییهاچشم

توی هنوز راهرو کم ازاشچشمهنور نگاهشرا بود.

قهوهایپوستهپوستهشدهرازیروروکولهمنشیگرفت،

 ببینم!می"کرد: رو وسایلم لیست از"خام یکی منشی

باریکهکاغذیازالی انداختباالو ابروهایپرپشتشرا

 کرد: باز را دفتر زیردستشبیرونکشید، امضاتو"دفتر

 لیست این مچ؟ینیبیمپای ساعت موگیربخون؛ ی،

"،مداد،زیرسیگاری...نهیآکشی،

یهدفترچههمبودکه"صفحهرابانگاهشآمدپایین:

"اینجانوشتن،تویلیست،یادمه!

زندستشرابرداشتازرویدفتروآنرامحکمبست.

 بهنخو دادبهٔهیپاخودکاربستهشده فلزیرویمیزرا،

سهماههاومدمتویببینالهام!من"او:

خبرندارمچینوشتن اینخرابشده!

اعتراضیداری.فرمآگهوچیننوشتن!

 همتا.یکنیمپر اعتراضت جواب

مونی، می ما مهمون اینجا نیومده

"ملتفطی!

لبباریکوبیرنگزنمنشیباکلماتیجنبیدکهاو

 نفهمید.

 شایدامروزانهیهاادداشتی"خیرهشدبهزمین: بود...

"همنه...نه!!

تصویراتاقکنگهبانبیرون،افتادهبودرویجامپنجره.

ازینجاکهرفتی،یه"صدایمنشیپیچیدتویگوشش:

فردأدفترچه از و بگیر نوشتنخاطراتنو کنبه شروع

"همبهبرادرتبزن!!یجدیدت!اماقبلازاونیهسر

برگشتبه پسگرفتو شکایتشرا گفتگوهرآمد،

اتفاقیاشخانه دکترهمراهشگفته؛ بوده. حالشبهجا .

و بوده تنهایی فشار و توهمات از گوهر برای افتاده که

ربطیبهاونداشتهاست.

 انگشتانشرا نگهبان، مرد آویختهیتسبیحهمراه که

راکشیدهانآفروبردالیموهایحنابستهوبودبهآن،

الهام کشیدروییکطرفپیشانی. پا او، چمنزیرنگاه

 یشمی پراید ترچندمبلوار. با ایستاد.اشاشارهجلوتر

 چسباند: صندلی پشتی به را کجاامخسته"سرش !

"؟امیرمی

هلداداشنهیسجیغترمز،سرو بهطرفصندلیرا

سر و ماشین کفی روی داد فشار را پاها عقبجلو. را

کشید.

 نگاهرکزدهبرگشتسمتاو: میریم؟"رانندهبا کجا

"مگهمنمسافرم،خانوم؟!

 ببخشیدحواسماینجانبود! -

کن، - نگاه چشمام تو بود، که آبادی ناکجا هر

 ببین؛اینکارهام!؟خداروزیتراجایدیگهحوالهکنه!!

شیطانکردودندهیک،پاازرویٔحوالهرانندهلعنت

کالجبرداشت.راهافتاد.

امام. خیابان سمت بودند پیچیده سعیدی خیابان از

یهامکتینجابهجارویسکووزدندیمفلکهراکهدور

جلوی بودند. نشسته جوان و پیر میدان؛

 یا کدام هر هانیکمتٔگوشهپای

یاییهاسهیک بیل دسته سرشان از بود

بودبیرون. چندلحظهِکلنگومالهزده

مردها و ایستاد وانتی نکشید؛ طول

از بردند. یورش سمتش به سراسیمه

شیشهصندلیعقبکهسربرگرداند؛دیدچندمردورزیده

وجو پشتوانت.چیزیدندیخزیمانباسروگردنیخم،

 کشیدپایین: سرپیچ"چنگزدتویگلویش.شیشهرا

"پیادهمیشم،کناربستنیفروشیالله!

 میزی؛ روی بود کومه میدان، دیگر یهابستهسمت

نخود،کشمشوخرما.دوجوانپشتمیزایستادهبودند.

نا حالیکه در رنگی گلدار چادر با تویزنی بزرگی یلون

 به نقشهایشدیمنزدیکهاآندستداشت، رنگو از .

توینایلونپیدابودلباسسربازاست.

بویسوز، بوددودو یادشآمدکهآبادیپر را آنروز

گرفت، باال آمبوالنسکه یا خطر آژیر و انفجار صدای

ختهیآم و جیغ با وهابچهٔهیگرشد کیف عجله با .

درکالسرهاکردودویدهابچهراهمعلموکتابهاشراهم

حیاط، همهتوی خروجیبردندیمهجوم در سمت

 دو که کالساشلنگهمدرسه به هم. از بود گشوده

کالسخالی.دراسماعیلنزدیکشد، و تاقبود تاقبه

که عقب صندلی شیشه از
مرد چند دید سربرگرداند؛
سروگردنی با جوان و ورزیده

 پشتوانت.دندیخزیخم،م
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سی موازاتجویباریکآب؛ دیدبه دویدسمتکوچه.

سایبانٔبچهچهل لرزانزیر و بغضکرده قد، نیم و قد

هامغازه بههرلیاسماعرویسر.اندگرفته،کیفشانرا را

وازمیانشانبیرونکشید.آسمانپربودزحمتیپیداکرد

بهکهتیرهیهالکهباهواپیماهاییٔنعره

 با و داشتند بال و تیزشانٔپوزهسر

 را آسمان صدایشکافتندیمسینه .

با،وجوانفجاربهدرودیوارمیکوفتم

 میخکوبشان قدم زمینکردیمهر یا

زیرپایشان.شدیممثلگهوارهشناور

کرده تا گردن اسماعیل که دید یکلحظه در الهام

سینه. بال.دیلرزیمروی گرفت. بغل توی را سرش

مانتویشکمکمگرمشدازخونوعرق.روسریراکشید

ازسر،موهاشریخترویشانه،روسریرابستبهسرو

اشارهدیبریمپیشانیاسماعیلوباهقهقیکهنفسشرا

 بهم حالش که افتادندخوردیمکرد راه سالنه سالنه .

سمتخانهاشان.

دیغریمازپشتبلندگویدستیصدایآشفتهمردی

شونتوآسمونوزمینپیداس،نحسٔهیسا»تویکوچه:

آبادی!!بخدا از برید امننیساینجا، » راهاهندوانهمرد

محلهرایهابچهرهاکردهبودپایدیواروپیرمردوزنو

.کردیمیکییکیسواروانت

به نانتازه ازداالنخانهکهگذشتندبویآبگوشتو

سوختن، بوی و کاهگل نم همراه که خورد دماغش

حوضکوچکگوشهداالنپرٔلبهپیچیدهبودتویحیاط.

استکانوصراحیقلیان.دریچهداخلیهاشهیشبودتکه

حوضراتفالهچایوزغالپوشاندهبود.

اتاقدیواربعضی هرها واژگونوسقففروریختهبود.

زیردندینالیمدوغلتخوردندسمتپدرومادرشانکه

 با گچ. چندلو و آجر ریختندهاآنفریادآوار چندنفر

والهامچنگدیکشیمتویحیاط.اسماعیلدستمادررا

تابخوردهبودالبهخروارآجروبالچفیهپدرکهزدیم

گچبهسرخیبهالیآن. بهجا زدیمجا طولینکشید.

دید هردوازهوشرفتند.چشمکهبازکرداسماعیلرا

روی سر اتوبوسنشستهٔشانهبهتزده در کرده، رها او

بودند روی. وکردیمهاشحسپاسنگینیاسماعیلرا

تویگوشش.گرفتیمصدایگوهرکهالو

 دید ماشین پنجره آاز از و ٔنهیسآبادی ٔگرفتهگر

وآبادینخلستان چندنفرشدندیمدور بعضیایستاده،.

ناالنبودیاهانگاه.هایصندلیاتکیهدادهبودندبهوسط

بهتزده. هاآنگوهر به برد خود همراه دراشخانهرا

شهریکهپناهآوردهبودندآنجا.

همسایهشنیدهبودکهگوهرمهریهازنالهامازحرف

 شوهرش، از وقتیگفتندیمبریده افتاده، زنی حس از

پیش پا خودش گوهر فهمیده، مردش

است. خواسته طالق ازگذاشته،

بودگاهیزندگی هاآدممعلمشانشنیده

.شودیممثلسازبیزیروبم

از عاقو جانبمادر طالقاز از بعد

مرد، که مادربزرگشان شد. طرد برادر

چله خبر نکشید طولی و نشینی چله به نشست گوهر

نشینیاومثلکندرتلخچرخیدوچسبیدالیدندانمرد

محله زن شدهو دار بهره گوهر الهام.استکه مادر

نخلستانیاباغ،روندیمدیدهبودصبحکهمردهاگفتیم

زنومردبرایشفادستبهگریبانگوهرشده،پابهخانه

.کمکممردمازشهروآبادیاطرافهمگذارندیمهاآن

دیدنش دندانهایآسیابشآمدندیمبه یکیاز به گوهر .

اتاقش به تلویزیون بودند دیده حتی و زد طال روکش

کهچندخانهبیشترتویآبادیتلویزیونهاوقتآورده.آن

ننگشاستخواهریکهدارد،گفتیمنداشتند.پدرالهام

هرچهآبروداریکردندمرحومپدرومادرشان،گوهربهباد

گبهداد. خانه نیاورند،اهل او جلوی اسمشرا بود فته

کهحقندارندپابهاتاقعمهاشانبگذارند.هابچهخصوصاً

سالصاحباوالدپسرشده،به۱زنیبعدازگفتندیم

بود. برایشچلهبردرستکرده تعبیرگوهرچلهگرفته،

قوچیراخواباندهبوددمٔپوزهشوهرزنصبحخروسخوانی

الهامکهدیدغیظکردکهنهخودش،نه.پدرهاآنحیاط

زنوبچههاشحراماستازگوشتآنبخورند.

 روزی که هم اشان همسایه گماشدوچرخهپیرمرد

 با بود، وردیهاینشانشده آب ظرف ریختن و گوهر

پشت از مردی آشفته صدای
م دستی تویدیغریبلندگوی

 تونحسهیسا»کوچه: شون
بخدا پیداس، زمین و آسمون
 «امننیساینجا،بریدازآبادی!!
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طاهرتویکوچه،توانستهبوددوچرخهودزدشوخوانده

راپیداکند.

وخموگذشتنازچندجویباریککنارمدرسهباپیچ

پهن شدیممحله، دیرسیم، پشتبهییهاخانهجلو که

بودیکروزغروبکهجویپهنباالآمدهبودهاآنٔکوچه

والبدبازدریامدشده،کشیدهبودبهرودونهرهاوبعد

 اسماعیلازمدرسههمراهسرریزکردهبودبهجویآب.

کهیآبٔهیالروبردهبودنددرپاهاراتامچف.گشتندیمبر

سنگفرش سیخدیرسیمهاخانهتا خنکیآب، بهزدیم.

.شتاکمردیکشیماستخوانساقوتیر

روبهبودالهامازهمانجاکسیرادیدپابرهنه،ایستاده

گمآنطرفجویرویشان هوا تاریکی نیمه صورتشدر .

 به بود دوخته چشم انگار اما وهاآنبود، الغر اندامی .

پایش پاشنه تا نظر به که بلند موهایی نحیفداشتبا

.یکآنترسبرشداشتهبود.اسماعیلبیخبردیرسیم

 یهاخندهبا را پاهاش دیکوبیمریز

شتک دلآبو به آبوزدیممحکم

انگاراسماعیلشانکولهگلبهلباسو .

راتاخانهویکنفساالهامنمیدیدش.

بیدنب بودند، دویده کشانده، خود ال

خانهگوهربزرگآنکهدیگرسربرگرداندبهپشتسرش.

 شنیدبود. خانه باغبان پیش؛از خریدهآنجایکسال را

ازآمدناو،حیاطپربودهدرختانجیرواناروقبلاست،

تکوتوکیانارماندهبود.دورتادورحوضوجلوموز.حاال

یک کنار.وپشتساختمان، بعدهاسرنخلبودو گوهر

یهاکرتباغبانهرصبحگرفت.اشخانهنگهبانهمبرای

.دادیمجلویساختمانراآبیهادرختپای

کهگوهرسربستهبهاوگذشتینمچندماهازآمدنشان

فهمانددرخانهتنهانیستند.الهامازهمانروزاولکهپا

گذاشتهبودآنجا؛حسکردهبود.

کناریکروز نیمکت، روی دید را اسماعیل و گوهر

غلتیداندنشستهحوض باد زوزه از سدر برگسبز چند .

نشست خاکی نرمه همراه و هوا ٔلبهتوی پاهایحوض.

 نیمکت، از پنجدیرسینماسماعیلآویزانبود زمین. به

بودندسال تنکهبوده به افتاد رعشه تب، شدت از

آنطورنکشیدبازازسرتاپاجنباندش،وطولیاسماعیل

 و سن هم قواره و قد به گفتدیگر حکیم اشسالهکه

بهالهامکهرسدینم وبعدازآناسماعیلنشستخیره

اسماعیلهنوزقد،کردیمورشددیکشیمماهبهماهقد

دیرسینمتاباالتنهاو

یاهپشهازگرماووزوزبردینمنیمهشبیکهخوابش

باالیسرش؛بیاختیارگوشسپردهبودبهصدایپدرش

گوسفندیکهقربونیکردم،وقت":زدیمکهآهستهحرف

دنیااومدنئیدوقل،محضاسماعیلبود،چطوربالدور

زدبهجانئیپسر؟ الهامو همانموقعهقهق"شداز

بود: بلندشده سالم"مادر پسر؛ نتونستماوالد روسیاهم!

 برات!!نگه "دارم حوض یهایماهتوی درخاکستری

هایرویآباطرافالیبرگکردنچیزیبودندیتقال

 گوهرفواره. یهایماهبه اشاره بهکردیمحوض یا

گنجشکرویسدرکهسرزیرپروبالبردهبود.

اختیارچشمدرچشمگوهرشد؛یبنشست.هاآنکنار

نبود. همیشه رویلیاسماعنگاهشمثل اواز کمک به

با و کرد خم کمر حوض، پای رفت پرید. نیمکت

.هااتاقبرگیازسینهآبگرفت.بعدراندسمتاشانگشته

طولینکشیداسماعیلباسبدیدردستآمدبهحیاط

کنارهایزردو وچندکزدرویزمین.

ریخت دانهبرداشت، دانه قرمزدرشترا

 که کنار سبد. تههسخوردندیمتوی

 بودختندیریمهاشرا شنیده تویباغ.

کهامانتخاکرابایدپسداد.

آبیخواهیمهرجاکه":گفتیمگوهرهمیشهبهاو

؛حتماًوردنلباسآدرحمام،قبلازدرداغبریزییاحتی

هللبسما ازخودتو اینطور کهنمیبینیشونهاآنبگو.

"یکنیممحافظت

 برس آینه، جلو که موهاش.دیکشیمیکبار به

دستش نیست، ناخودآگاهاحساسکردبرسبهفرماناو

گرفتهانگارتویهوا.خوردیملق دستدیگریبرسرا

الهامچشم.دادیم،موهایسیاهوافشاناورانوازشباشد

 مردی به افتاد آینه توی بورپشتسرشاز موهای که

 رنگ بلند، و لحظهاشچشمهداشت همان بود. عسلی

سرعتروسریازرویبادرآمد.اشانگشتهبرسبهلمس

سر. به هاکشید ازشانه که در کسیگذشتیمآستانه

گوش کنار اما نبود گفت: آهسته موکل»شصدایی من

تو اونوقت ببینی، منو تونستی دیگه بار یه گوهرم!

بالرزهایکهافتادبه«؟!یکنیمنخلستانبود،حاالباورم

بیرونپرید.اتاقتنش،نفسشبندآمدواز

 را باغبان روز درختیبیآبدییپایمنگهبانهر که

 گفتیمنماند، زندگی،درختیسبزسر: ساکنانش به

دیدپاییکیازازپشتجامپنجرهیکروز.دهدیم اورا

برای هم نگهبان بعدها گوهر
گرفت.خانه هراش باغبان

یهاپایدرختیهاصبحکرت
 .دادیجلویساختمانراآبم
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هادرخت رو و زیر ازکردیمکهخاکرا ایسیاه گربه .

تیرکسایبانپنجرهبهسرعتباالخزید.

لیلیکناندوچرخه اسماعیلپایچپرویپایدان،

.تاتهباغنرفته،برمیگشت.زدیممیراند.حوضرادور

اسماعیلدوستینداشت.

صبحبودگوهربهاونزدیکشد،خندید.دندانطالیش

تویباغ.میزنیمناشتاییکهخوردین،چرخی»درخشید:

دنبالهم،ازبازیبچگیهاتونمیگردیمچشممیذاریم،

فالعصرمیگین! خوردیم، سبز چای و قهوه که هم

«!میزنیم،حرفمیریگیم

 هیچوقتاجازه تویکوچهدادینمگوهر پا اسماعیل

 او،گفتیمبگذارد. به برگردانند خاطراترا وقتیمردم

نچشیده، زندگیجدیدشرا هیچوقتطعم درماندیگر

کهحالش.شودینم الهاممدرسه.فرستدشیمبهترشد؛

گفت گوهر روز. همان گفت را آینه توی مرد ماجرای

موکلاستهمانکسیکهاواحضارشکرده.

 بهتر کمترگرید.شدیمحالاسماعیلکمکم رعشه

امازدیم رفتارهاش بعضی تنش. به

 گوهر کهطبیعیگفتیمعجیببود.

 وزمان ابردیماست ازوتا دربیاید

 گاهی زباندیدیمهاوقتشوک. که

کمی زدن حرف موقع اسماعیل

 شودیمسنگین یا کهاشدسته، را

خواستیم دهد رااشانگشتهتکان

 کردیمجمع پروا بی حرفهای هم. ازدیمتوی ازلهام.

.دیترسیماینهمهتغییر

نشست وار هرم شب؟ نیمه یا بود میز.ندغروب دور

امروزهم»دورخودش:بوداسماعیلپتوینازکیپیچانده

«دیدم!

میز: روی انداخت نگاهشرا سنگینی خاطره"گوهر

 مصرفش تاریخ که وچیزیه بهقتیگذشته ببخشیدش

ندارند که بهشون،،کسانی دادید هویت جور یه انگار

"،دنبالخاطراتنوباشید.هاآدمطوالنیمیشهعمر

 سمتگوهر: جان"نگاهشچرخید چیزیکه!عمه

اتفاقبیفتهاماتوداستانممکنهتوییزنیمازشحرف

 تونم می چطور من نه! زندگیمویهاآدمواقعیت تو

کهییهاآدمفراموشکنمیاجایگزینیپیداکنمبراشون؟

 نزدیکن! هم تو بیرون"به پتو الی از دست اسماعیل

کشیدهمراهتکهنانیشیرینوشروعکردبهسقزدن.

 دل کهدادینمعمه موقع همان از نان، پخت به

؛مادربزرگ خم کمر کردیماستوار دایره ازگرفتیم،

بهتابهوتنور.عطرنانتیریزدیموچرخاندیمخمیرو

توینخلستان.اهلخانهعصرهادیچیپیموگردهوکماچ

سرشیرتازهیاشیرهخرما،رویتختچوبیوسطحیاط

دندیکشیم،روینانگردهیانانتیریاگربوددندیمالیم

وپشتبندشچنداستکانخوردندیمالیآنوبهکیف

.دندیکشیمسرچیندارکمرباریکچای

دست در که بود راضی همین به بیگاه و گاه حاال

ایرانحیوانیاپول،چندناننیمهمراهشقههایمشتر

.الهامتوییکیشدیمبیاتشبیهگردهالیروزنامهپیدا

 همین هاروزنامهاز که بود پاکسازیراهایآبادخوانده

وکنندیم دتحویلبازماندههاشانشوهرجنازهایپیدا

یهاپاسگاهعمههمکهبارهاسراغگرفتهبوداز.دهندیم

اطراف،گفتهبودندمنطقهمینگذاریشده.

"گوهر،جعبهنوارویدئوراگذاشترویمیز:.صبحبود

"دیدیش؟

 آره.دیدم...دوستشداشتم...! -

 فیلم الهام"پری"نوار دست از را

بودآگه"گرفت: نقشیبدنبهتقرار

فکرکناتفاقاتفیلمتوییا نه، اصالً

.دوستداشتیجایافتادیمزندگیتو

 کدومشخصیتباشی؟

 پری!! -

 !؟هایسردرگمباهمون -

 باهمونسردرگمیهاش!! -

نشستصدایجیرجیرپایفیلمکهمیشدیممدتی

 خالیکنارشبلند صداینفسشدیممبل پشتآن و

.داشتیم.تااینکهوهمبرشدیشنیمنفسزدنکسیرا

بیرونزدیمبیاینکهفیلمراخاموشکند،آهستهازاتاق

 پناه بردیمو گوهر اسماعیل. یا گوهر اتاق گفتیمبه

 موکلاست.

دو هر رفت. پنجره طرف به او همراه جامبیرونبه

پنجرهخیرهشدند.درحیاطبازبود.زنیبستهایازمرد

هبانبااشارهبهنگمردنگهبانگرفتوبعدپولیبهاوداد.

توضیحاتیداد موتوربسته، صدایبوقماشینو بهزن.

ردگوهر.آمدیم کوچه از آرام که مرد و زن چند به

شدندیم کرد: اشاره اتفاق"، خالی فضای توی حرکت

میذاری،می شلوغ خیابون به که پا کندحرکتتافته،

 یا دیروزیستیایممیشه و گذشته ذهنترو فضای تا ،

مصرفش تاریخ که چیزیه خاطره
و بهقتیگذشته ببخشیدش

ندارند که جور،کسانی یه انگار
طوالنی بهشون، دادید هویت

آدم عمر دنبالخاطراتمیشه ها،
 نوباشید.
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کنه، می نمییفکرهااشغال پیدا راه بیاکنن.جدید

یهااتفاق توی بگیر رو اتدستهزندگیت فکر یکنیم،

اونقدرباهمچفتوبستدارندکهنریزندازالیانگشتات.

هیچچیزیبههموصل!برایچیاینجایی؟یکنیمفکر

ننهتونجداشدیدو،نمیشه و بابا از کهشماها همانطور

چیزشاید همه شما. مناز یا برادرت، از تو روز همیه

برایرفتنشکلگرفته.پسبیاقبلازایناتفاق،خودت

"اینخألروبساز!

 باید روز هر یهاشمارهاسماعیل حفظزیادی از را

کهمعنایخاصینداشتند.گوهرییهاجملهوگاهکردیم

هرجورکهمیتوانیمبهموصلنیستندماهاکلمهگفتیم

کنیم. جابجاشان داریهاجملهگفتیمبخواهیم معنی

تاریخمصرفدارند.اینتمرینیاستبرای

با آزاردهنده، فکرهای کردن فراموش

وصل؛اینکار جایی به که خالی فضایی

 ساخته ذهن توی برایشودیمنیست،

 .خاطراتجدید

اسماعیل سر به شانه وقتی بود مدتی

دندانهدیکشیم پرمی، مو.هاش از شد

گفتیم گوهر است. فنجانشزرد گفتیمته هانیاکه

پیدای اینکه بخشند. آوردشآرام و کردم پیششان ان

.اودجزن،معجزهبود.تویاینشهرفامیلینداشتشخود

تمامماهیچههاش.چیزیکندیمدردگفتیماسماعیل

عمههرروزخواستیم.اشنهیسٔقفسهچنگمیزندبه

بهدیدنشبرود،باهمحرفبزنند.

راهرو توی ظهر، بعداز یا بود دستشویی،یصبح

بستهپیراهناسماعیلرابازکرد،جابهجابستهیهادکمه

تهفنجونروسر"رابرگرداندوصافکرد:اشقهیلبهبود.

نخور!کمترهمحرف یااصالً نکش،حداقلاثرشکمتره!

نکنبهششبزن! اعتماد هست. ما به دانگحواسشون

"گوهر!کسیروجزتوندارم!

اسماعیلچنگانداختبهدستالهاموراندشازیقه.

بود:یزبانشسنگ اینکه"نشده اااز خاطررراتخوبتو،

 از که منه از همه نننمیکنه، نگات نااااجور یهیییکسی

اماروزگارازسهمیکیبوده،یی،تقدیرموناااازاولمیانطفه

بهتو.هههرچهپیشاووومدهدسسستداااادمنکمکرد،

داااشتیخاطراتخوب اینقدرترو تو اااما نبوده، من

"بببسازیبراخودت،چیزیکهمممننتونستمبسازم!

 گفتیماسماعیل بهتواندیمبوته کی اما دهد میوه

کهسربهآسمانگرفتهوبهخودشرسدیمدرختٔقواره

،خاکنشیناستخوردیم؟بوتهتویخاکغلتبالدیم

د.گیرانگشتیهمسمتآسمانبتواندینمو

آنمعصومیتو اسماعیلدیگر توینگاه میدیدکه

 در شیطنت نوعی نیست، ذقاشچشمهمهربانی ذق

هر.کردیم تر پریده رنگ و الغرتر دورشدیمروز .

روزهأحلقهاشمهچش آن هم را موکل بود. بسته تیره

شراتویاتاقاسماعیلوحتیحضور،گاهدیدیمبیشتر

.کردیماتاقکنگهبانهمحس

رقصبستنیروینانوپرتاب زمینگذاشت. کولهرا

عبارت گرفت. "نامهنانوشته"بادکولر،حرارتصورتشرا

نان"ابراهیمدمشناس"اثر لغزیدجلویچشمهایالهام. ،

دستگاهراباالکشیدوبهٔدستهپرشدهیانشدهازبستنی،

پسر کرد. اشاره پسرک دست توی کتاب

همراهکارتیکهجاکتابراگرفتطرفاو،

آن: الی خوندم!"داد اونجاش تا "نیفته!

خالیآبهویجرایهاوانیلتشکرکرد.پسر

و کشید دستمالی میز. روی از کرد جمع

رفت.

کتاب؛ جلد روی میز. پشت نشست

فروهاشاخهانگارهاشهیرتصویرچنددرختبودکهجای

ایهایفلزیرفتهبودندتویخاک.پسریخزیدهبودازپ

 اشدستهباال، ریشه آن. دور بود زده سرهادرختحلقه

 آمد بنظرش وتوانستندیمبرافراشته، برگ باشند پر

گردشبیهکنار.یهاوهیم

سربرگرداندهبودباالهادرختپشتجلدیکیازهمان

با و پایه نوک به بود چسبیده هنوز که پسرک همراه

پلکردهرویپیشانی،خیرهبودبهدوردست.کناریدست

مادرنگرانخوابپدربهخانهبرگشت."تصویرنوشتهبود:

پدربزرگدستمراکشیدوبهاتاقشبردوپندواندرزداد

پیشخودمآدمیآمدیمنویسینامهبیخواستیمتوکه

 طرف رااشنامهباید شان کدام من بشناسد را

"؟شناختمیم

کتاب رویزمینو سیگار رویته پسرکافتاد سایه

راگرفتوناناشچشمهتویدستش.باپشتدست،نم

را آرنج زیر تا بود کرده نشت که بستنی آب و لهیده

انداختتویسطلزیرمیز.

باالهاماسماعیلروانهآسایشگاهشدهبود،ازروزیکه

ریز خرده و کتابودفترچه دستلباسوچند دو یکی

 اتاقاو. به بود کوچیکده دودهاشبدیگر زیر گوهر که

به شانه وقتی بود مدتی
م اسماعیل ،دیکشیسر

پرمیدندانه ازهاش شد
م فنجانشگفتیمو. ته

 زرداست.
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مینشستبه او نوشتنبود، و مشغولکار عنبر و عود

درستکردناسبوسرباز.

کهبادستوصورتشدیمگاهچنانغرقآبوگل

خوابگلی رفتیمبه روینیمکتتویحیاطهاصبح.

میگذاشتشان،تاآفتاب،گرمارابهیالوبالوکوپالشان

بپاشد.نمازتنشانرفته،جانبگیرند.چندمرغوخروس

یک اگر باکشنبود گذشته. یاد به بود همدرستکرده

.ختیریماسماعیلکرکوپرشانیهااسبروززیرپای

یکهدوسربازافتادهبودندبیسر،رویزمینواماازوقت

،آمدیمهاگربههمگمشدبهگمانشکارهااسبیکیاز

 هاشبدیگر اتاق رهاشانبردشانیمبه نو از صبح و

تویحیاط.کردیم

 فکر خودش کهکردیمبا اسماعیل ؛

بیوقت وقتو نیست. تنها دیگر برگردد

تواندیم باهاآنبا او آنوقت و کند بازی

شدیممشغولخیالراحتکهاسماعیلسرشگرماست،

چیزیبهذهنوخاطرش ؛دیرسیمبهخواندنکتابیا

.اشدفترچهتوینوشتیم

یکشبتاق کردرویتخت. رها یهامهینبازخودرا

روی بیفتد نفسی انگار کشید. تنگی به نفسش شب

تقالکردنفسشوسنگینینگاهیرویپل هاپلککهاش.

هم، از کند موهاشنتوانستباز روی را نوازشدستی .

نالید: کرد. نتونستم"حس تم، شرمنده تنهام!! ننه!

"محافظتاسماعیلکنم!!

 گوشه نشنید. اختیاراشچشمهجوابی بی و جوشید

دستنوازشگر"الرحمنالرحیم...هللبسما"لبشجنبید:

،بازشدهاپلکوآننگاهناگهانپسرفتازموهاوروی

.بادنیمهخنکیبهصورتشخورد.بالمالفهرااشچشمه

کهنمناکبودتاهاقهیشقلبوبینیوبعدرویگرفت

لرزیدوخزیدزیرمالفهوپیچیدتوی گونهوزیرگردن.

آن.

 جا؛ همه آن، از بعد نزد. پلک صبح تا ٔهیساآنشب

،گاهحتیازپشتدروکردیمحسنگاهیرادنبالخود

موکلاست.دانستیمدیوارهم.

از یکی زیر را غذایشان مانده پس گفت گوهرمی

ازآمدیمصداهاییهاوقتبریزند.گاهیحیاطیهادرخت

 پشت هااتاقانباری زمگفتندیم. بودهقبالً زراعتی ین

انباریپایینٔپلهآنجا.شایدهمباغیبزرگ.گاهازدوسه

هاش سنگینیعجیبیرویشانه وقتیافتادیمنیامده، .

اینرابهگوهرگفت،چندروزبعد،بستهایداددستشو

،پایدرختروبرویهاستینیزمگفتکهاینغذایزیر

درانباریچالشکند.

بعضیدادیمجوهرخودنویسگوهرزردبود.بویخوبی

شبیهبویگالباستیازعفران.کردیمموقعالهامحس

گوش اتاقگوهر، از بلندشد ناله صداییشبیه یکبار

دید باریکدر، درز از پشتدر، چهارزانوخواباند گوهر

سفالیشمعدانمقابلشیکنشستهوسطاتاق،رویمیز

بنفشبودوچندجلدکتاب.

گوشه شمعکوچکشمعدانیشعلهبهدهانداشتو

یله روزنهاشدود از چوبی، سوز دادیماتاقیکعود

 و شمع دود ٔشاخهاطراف. هم در دیچیپیمعود ٔهالهو

قالیچه نقش خود؛ پشت آن، سفید

.کردیمآویختهبهدیوارراپنهان

 گذاشته،هادستگوهر زانو روی را

سمتراستوچپ .گرداندیمباالتنهرا

بستهبودوصورتشخیسازعرق.اشچشمه

.کلماتشعربیبودواوچیزیخواندیمچیزیزیرلب

.دیفهمینم

بوداثر"الحیواندمیریحیاه"دوکتابرویمیزیکی

"بیهقی" دیگری و بود کاهی هاش برگ خزینه"که

.یکیدوباریکهیواشکی"علیاکبرنهاوندی"از"الجواهر

بود، نفهمیده چیزی بود؛ کرده وکلماتتورقشان

همانجمالتش دیگر کتاب چند پیچیده. و بود سنگین

برگهایلهیدهوواشرازهیشچنانامادیگرمیزبودٔگوشه

بوده نکرده جرات که درهم و بود ریخته بهم کاهیش

بزند.هاآندستبه

وساعتمردانهدیپوشیمدشداشههاوقتگوهربیشتر

راستش دست اوبستیمبه شبیه هم آینه توی مرد ،

وگاهبهالهامهمدیکشیم.گوهرسیگاردیپوشیملباس

سیگاربکشد..اماندیدهبودموکلکردیمنخیتعارف

 عود بوی همیشه گوهر همدادیماتاق دیگری در .

،اماشودیمموکلازدرمخفیوارداتاقشگفتیمداشت.

الهامکهگشتاطرافساختمان،دردیگریندیدجزیک

بازنشدهبود.هاسالدرپوسیدهوزنگزده،کهانگار

از گفت او به دیدش، می واضح گاه دیگر که موکل

مشکلگوهرهمان که فهمیده شده، احضار اولکه روز

بیبچگینیست.چیزیکهاوبدنبالشبودنهشوهربود،

شوهرشپیسرنوشتیکهبرایشگذاشتیمنهبچه.باید

رقمخورده،برود.بهیقیناو،گوهرمیتواستکنارشبه

برسدورسیدهبود.خواستیمچیزهاییکه

رهایکشبتاق را خود باز
ن تخت. روی یهامهیکرد

 شبنفسشبهتنگیکشید.
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 زیر را جا همه خانه داشتنگهبان نظر ازو خیلی

هیچکسبدوناجازهدانستیمالهامبیرون.زدینماتاقش

خارج داخلیا چندشبکهشدینماو آنجا. یهاآدماز

اطرافخانه.چنانبهبادکتکشانزدندیممشکوکیپرسه

و کجا تاریکیاز در بودند حتینفهمیده که بود گرفته

.شنیدهبودرویصورتآنخورندیمچطورمشتولگد

ٔپنجهجایپنجهوخراشماندهبودشبیههابرگشتهبخت

جلویخانه از خاصی احترام با محله مردم یکحیوان.

.شدندیماشانرد

پول دار، مغازه پسر بود. رفته مغازه به روز یک

زعفرانرانگرفته،چشمکیزدهبهالهاموگفتهیهابسته

بعد.امااوبعدازاصرار،پولرایهادفعهبودکهبماندبرای

کرد رها بهورویمیز آنروز از رفت.

که بودند دیده گوهر و نگهبان بعد

پرسهمیهاآنپسرکمداماطرافخانه

یکبارهمبهبهانهآوردنآشنذری زند.

بود کرده چشم چشم کشیده، سرک

ش.داخلخانهکهنگهباندستبهسرشکرده،راندهبود

بودکهناگهانآتشافتادبهخانهو فردایهمانروز

وپسرکٔمغازه در لرزاند چندمحله صدایانفجارشتا .

را.هاخانهدیوار

را اسماعیل اتاق در سراسیمه دیدالهام کرد، باز

 زیر خودش. توی زده بود.اشچشمهچمباتمه کبود

راچرخاندالیموهایاو.ریسهایطالییتاباشانگشته

بعدازآن اسماعیلشروعکردبهدستوخورددورآن.

بربالشت،چندپرازدرزکوفتیمبزرگشرأکلهپازدن،

موهاییهاگوشه الی نشست برخاست، هوا به بالشت

الهامبیاختیارفریادزد: عمه!کمککن،بره"خیساو.

"کمکشکن!!بیرونازتنش!

دستهای او کمک به سرشان، باالی رسید گوهر

ازگوشهکفتختبستند.یهالهیماسماعیلرامحکمبه

رنگبردنشیمازاتاقکه.ختیریملباسماعیلبیرون

لبش.ٔگوشهبهصورتنداشت.زردبود

 چیزها، این گفتکه بااستیفکرٔدهییزاگوهر که

آنقدرمکیدهخونتان قویتر،شماهارشدکرده. کهازشما

شده،بایدمبارزهکنیدباآن!

کمکگفتیم همانکندیمشان خودش. که طور

توانستهفراموششانکند.

؛همآزادنطوریاشون،بیابنویس"ایدادبهاو:دفترچه

"همانگارکهجایینگهشونداشتی.،هاآنشیازمی

نشانآن آتش مامورهای حدسیروز توانستند فقط

دیوار به دیوار که آشپزخانه توی گاز کپسول که بزنند

را مغازه و خانه دیوار و سقف و ترکیده بوده، مغازه

مغازه شانسیکه تنها رویهم. کرده آوار وسوزانده، دار

آنموقع تعطیلبودو اینبودکهمغازه پسرشآوردند،

بودن رفته نکشید؛همگی طول هفته دو اما مزار. سر د

هبهکخانهومغازهرافروختندونهتنهاازمحلهٔماندهیباق

گمانگوهرازشهررفتند.

موکلرایکروزجداازآینه،دراتاقدیدکهخیرهبه

به"راسراندرویدفترزیردستش:سیخودنواو؛ تا بگو!

 چه خوشبختتیخواهیمهر چطورکنمیمبرسونمت، ،

"میتونمباهاتمعاملهکنمدرعوضقلبتکهبهمبدی؟

جوابداد،آنکهچشمبدوزدبهاوالهامبی

کهماازیکجنسنیستیم.استکانچای

راند: پس هم چایخورمینم"را

 "زعفرون!!

بود شده پهن آفتاب روشن بازوهای

رویدستهصندلیراحتی.موکلازاتاقبیرونرفت.پشت

 عود بوی با گوهر سرش سیگار نشستو داخل. آمد

روبرویالهام،نصفهسیگاریبهلبداشت.بعدازچندپک

همانجا و نعلبکی گوشه تکاند را سیگار کونه عمیق،

کرد.گذاشتش. نزدیک لب به را چای استکان گوهر

"!خورمیممن"نگاهشراضیبود:

تربود.یکروزجثهموکلریزترازگوهراماازاوقوی

 رو الهاممثلهمیشه راگرفتیمکه دستاو موکل، از

هستی؟ کردیکی فکر اتاق: وسط پرتشکرد گرفتو

کنمیمگفتماگربامنباشی،ازتمامدنیابینیازتبهت

"هرچیکهبخواهی،هرچی!!

 مرنو سیاه گربه بام چندگربهدیکشیمرویچینه و

 دم داده، لم حوالی همان در چهارچرخاندندیمدیگر .

کهخوابدستوپاخزیدوپایتخت،نزدیکاسماعیل

 رویزانوهاشوبود، چسباند پیشانیرا بعد چندکزد.

موکل بعد مدتی پاهاش. دور کرد حلقه را دستش

صندلی،بلندشدازٔدستههردوراگذاشترویاشدسته

 سیاهپریدرویشاخهدرختجلویٔگربهجایشورفت.

ساختمان.چندگربهکمرراستکردند.

گ زیر زد افتاد، گوهر به چشمش ریه:سربرداشت.

اونقدریکهدلمقرصمیشهباحرفهایتو،موکلتمام"

"وجودمرومیلرزونه!!

اتاق در سراسیمه الهام
دید کرد، باز را اسماعیل
چمباتمهزدهتویخودش.زیر

 کبودبود.اشچشمه
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 کشاند: ای گوشه را او گوهر از"یکشب بری باید

برنمی سرت از دست موکل.اینجا، اینارومنداره

"!!شناسمیم

 نگهبانچی؟ -

نباش!!اونگران -

نفهمیدگوهرچهگفتازخانهروزقبلازرفتنشآن ،

کوچه.به سمت راند اتاقک از سراسیمه او که نگهبان

دوستگوهررایکیدوباردیدهبودحینگرفتنبستهاز

نگهبانوحاالگوهرپیشاوفرستادهبودش.دوستگوهر

شوهرشٔخانوادهباشوهروپنجبچههمراه

بازنوهاآنکههرکدامازکردیمزندگی

 صاحبیکاتاقدر آنباالیششبچه،

رادریکهاشببهناچارالهامخانهبودند.

قدونیمٔبچهوجبجاییکهنصیبپنج

صبح به بودند، دختر همه و شده قد

رساندیم بعضی سقفیهاشب. پنکه و بود گرم هوا که

حیاط، در همه نبود؛ سیمییروجوابگو تختهای

دیارزیم،خنکبودوآمدیمونرمبادیکهدندیخوابیم

 داغشرا نفستنگو که پنکه صورتدیپاشیمبه به

تویحیاطودیخزیمچندگربهٔهیسا.چندشببودهاآن

.اماهرقدرچشمچشمدیچیپیمصدایمرنوکشیدنشان

کردیم پشتبام یا دیوار روی ای ایندیدینمگربه و

نکشیدکههماننگاهیطول.کردیمبیشترالهامرانگران

ناپیدادوبارهچنبرهزددرخوابوبیداریش.گاهیتاصبح

:کردیم.زمزمهزدیمغلتوواغلت

غربتم" والیت،غریبی، از دادپیشکی،مودور کنم

؟شکایت

بسازمقلعهایدوراززدستقوموخویشبیمحبت

"والیت

برگردند ازشرکتعصربودوهنوزماندهبودتامردها

 کار آنجا لبکردندیمنفتکه دوستگوهر دید الهام ،

بهگمانش پایتشتلباسنشسته، چندآمدیمحوض،

،زیرهارختبهزدیمروزیرفتارشعوضشدهبود.چنگ

ازشدیمالبهالیکفوآبکهسرریزکردیمشانورو

او به بود خیره اما نگاهش اختیارتشت. بی لبش و

دیجنبیم گوهر از و تنهایشگفتیم، نباید که

 او.گذاشتیم

 ماه یک هنوز روز همان پناهگذشتینمفردای از

درب گرفتند. ردشرا مامورها که خانه آن آوردنشبه

دکرحیاطرازدند.یکیازدخترهایخانهسراسیمهاشاره

وتااوخواستبجنبدبهخود،اندآمدهکهپیاوبهالهام

دیدزنماموریایستادهاستمقابلش.ناغافل

او به شبانه تویآسایشگاه. بستریشده گفتندگوهر

گفتهبودکهباهمدستیگوهر.اندزدهحملهکردهواورا

سه جای گلویش زیر گفت بازجویی افسر بوده. الهام

سوراخعمیقبود،شبیهفرورفتنناخنحیوانی.پرستارش

وفریادخواهدیموابکمکتویخهاشببیشترگفتیم

عرقاشچهره،کنندیممیزند.چراغاتاقشراکهروشن

.اشگونهکردهوپریشاناستوچندخراشافتادهروی

ازماجرایآوردینماماصبحچیزیبخاطر

 افسر قبل. راگفتیمشب گوهر

.اندبردهآسایشگاهیکهاسماعیلآنجاست؛

زنان سالنقدم از اسماعیل همراه

نشستند محوطه، سمت رفتند آسایشگاه

نیمکت و،روی آب از که حوضی به رو

او دست کف سنگ قلوه چند الهام بود. خالی ماهی

هوا،باپشتدستاندازدیمکهییهاسنگگذاشت.گفت

انتخاب .کندیمچندتایینگهدارد،خودشعروسشانرا

تویذهنشگفتیملیاسماع مادر از گنگی تصویر که

بچگییتوچیزییادشنیست."یهقل،دوقل"ازاست.

،نرمبود.کردندیمگلجمعحیاطٔباغچههمیشهازکف

واسماعیلاسبوسرباز.کردیماومرغوخروسدرست

برایتفنگسربازهاش.دیتراشیمراخشککنارٔشاخهاو

 برای که بار چند بود دیده را اسماعیلیهااسبگوهر

وکاسهدخترهایمحله؛دیدیم.کندیمآغلگلیدرست

 درست .کنندیمبشقاب اسماعیلهاوقتبعضی با که

یلههااسبلسربازهایاسماعیلناغافشدیمدعوایش را

بهناچاربایدازالهاماو،یهاخروسسمتمرغودادندیم

میساختشان. دوستامانو سربازاسماعیلرا اسبو او

داشت.

 گفتیمپرستار بلندهاصبحبعضی اسماعیل که

بهاینکههماتاقیشکیبود،کندیمازتخت،فکرشودیم

عسلی، چشم داشت!؟ بلندی موهای که کسی اسمش؟

.دیآینمیادش

کهتویخوابییهاهمانبگو،شبیهگفتیماسماعیل

خواب.نمیبیم یا یهاقصهمن اتفاق کدام ؟افتدیمتو،

.اگرخودکاروکاغذیرودیمحیفکهچندروزبعد،یادم

ازخیابانپیچیدتویکوچه،همانموقع.نوشتمیمداشتم

کناردیدآویزانازدیوارحیاطکهآمدهپربرگٔشاخهچند

همراهاسماعیلازقدمزنان
رفتند آسایشگاه سالن
نشستند محوطه، سمت

بهحوضی،روینیمکت رو
 کهازآبوماهیخالیبود.
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رویدر. تا بودگوهرٔخانهرویسنگفرشجلویبود پر

کناروبرگ.

کنارپیراهنٔلبهچندبچه،پایدیوار شانتویدست،

.بعدازمدتیهاآن.ایستادبهتماشایتویآنختندیریم

کنارهایدرشتسبزبههابچه ازدلسیرشروعکردندبا

بازی. قلدوقل تویکوچه.یه کرد کج سرباز پر وانتی

بزرگبهدوشوکالشینکفتویدستشانبود،ٔکولههمه

کهبادکردهبودییهالپدستازبازیکشیدندوباهابچه

 پشتسر دست، بالپیراهندر سربازهادویدند.هاآنو

 زمزمه جمعی دسته بهکردندیمآوازی پیچید وانت .

ایستادندوبعدازکمیپاهابچهخیابانپهنسمتراست.

بهپاکردنهریکبهسمتیرفت.

چنگانداختبهباهویدر.کولهراگذاشتپایدیوارو

پاگذاشترویبرآمدگیآجرهاکهازگوشهوکناردیوار

مایلشدسمت بیرون. بود دریچهزده از خزیدباال. در،

زانوباالیدرگردنکشیدداخل،گوهرنشستهبودچهار

رویآجرفرشحیاط،هاونجلویپاهاشگذاشته،چیزی

لبهدرآن.دیکوبیم بودتویحیاط. بویزعفرانپیچیده

حوضچندخودنویسبودسرشانبازوزردابینشتکرده

درآفتابیکهپهنبودرویدیدرخشیمکههاآنبودزیر

سینهحوض.

اتاقکنگهبانخالیبود.دوچرخهاسماعیلکنارحوض،

البهدندیخزیمهایماهرویجکبود.فوارهخاموشبود.

آب. توی دوچرخه چرخهای پشتیروالی درخت

روی مثلکرمیپشمالو راه راه و ایسیاه گربه حوض،

تنه،ٔشاخه از نگادهیلمرسته بود. همراه گربه هایماهه

سربرگردانددیلغزیم گوهر دید یکلحظه الهام آب. در

■ باالیدر.ٔچهیدرسمت
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 «تله» داستان کوتاه 
 «فروغصابرمقدم»نویسنده

 

باغخانهشمالیپر برفیبهحیاطو بود. برفشده از

سپیدی؛یکدست،بدوننقص.تمامروزقبل،تمامشب،

،النههادرختبیوقفهباریدهبودوپوشاندهبود؛زمینرا،

هامرغ دیوارها، روی را، پرندگان آشیانه ،هانیپرچ،

هانیماش روی وهایروانیش، کوچه مدرسه، زمین، ،

هاابانیخ بساط و ها درمغازه سر بازار، ،هاییروستارا.

خیسبودند.خیس.همهجاسردبود.زمین.هوا.آسمان؛

 بیداد سرما گزنده. و تلخ کردیمسخت، باد .دیوزیم.

کرده خم سر برف سنگینی زیر باغچه، کوچک رزهای

یاسواقاقیایرویدیوارخانه،پوشیدهازیهابوتهبودند.

 بود. بههاگربهبرف گاهی خوشکرده، جا ایوان روی ،

سرک خانه آن به خانه این از غذا، ای لقمه دنبال

هیدندیکشیم را گاو دو روستایی مردی .

 کوچه در کنان پایدواندیمهی صدای ؛

همراه به سنگینی طنین کوچه در گاوها

داشت، قهوهدیلرزیمتنشانپوست و، ای

نرمونازک زمخت.دردناشیازضربهترکهً

 بر شانگردهصاحب پشتیهادمو بلند

 تاب خوردیمسرشان تاب هی تابخوردیمو هی و

هنگامیخوردیم سبکبزرگوکوچکیهادانهکهباد،

 .نشاندورویزمینمیپراکندیمبرفرابهاطراف

کهپدربزرگباتفنگیشکاریودیباریمبرفکماکان 

واردخانهشد.سرپرندگانشیهادستدوپرندهسیاهدر

تاخوردیم،همانطورتلوتلوتنشاننگونبخت،آویزاناز

ایکهمادربرایپختشانآمادهکردهافتادندرویسینی

 .بود

آنهمهامدرسه  یکجا؛ برف. اینهمه تعطیلبود.

وقتیکههنوززمستاننیامدهبود.ارتفاعبرفبهیکمتر

آمدهدیرسیم گرسنهبودندو همهگنجشکاندنیا انگار .

انداخته راه ای همهمه چنان آن شمالی؛ باغ به بودند

بودندکهآنسرشناپیدابود.ازصبحاوراموظفداشته

پشت تا سربودند و بنشیند روییکصندلی و پنجره

او به بزند. انگشتنشانهدستشگره به طنابنازکیرا

گفتهبودندکهچشمازتورتلهبرنداردوبهمحضاینکه

را طناب هم او بنشیند، دانه خوردن قصد به ای پرنده

بکشدوتلهبیفتدرویپرنده.حاالغروببودوتعداد





ش شکار گنجشک داخلزیادی زنده، همگی بود. ده

 دندیپریمقفسکوچکی به را خودشان قفسیهالهیم،

زورخستگیمی گاهیاز کفقفسوافتادندیمکوبیدند،

رنگ کوچکسیاه چشمان بهشانمعصومبا هراسناک ،

 .کردندیماطرافنگاه

بکنند.خواستندیمترها،بااینهمهگنجشکچهبزرگ

بازارهاآنتوانستندیم در فروشیکه پرنده بفروشند. را

پنجتومانپرندهمیفروخت،گفتهبودقیمتهرگنجشک

 چانه مشتری اگر همتوانستیمزدیماست؛ تر ارزان

شاید همینبزرگترها تومان؛ بلکهگنجشکیدو بخرد،

انداختندیمراهاآنودندیبریمهمفرداروزی،سرشانرا

و نرم و شفاف و نازک پرهای جوش، آب داخل

وشانیشمیابر نازک پوست از را

 و تکههاآنقرمزشانجدا دو چاقو با را

مقداریکردندیم و فلفل نمک، کمی ،

،برشتهدندیکشیمآبلیمو،بعدبهسیخ

،کبابی؛وهنگامخوردنازچرقشدندیم

 چروق ویهااستخوانو ترد و ریز

 .بردندیمدرزیردندان،لذتشانشکننده

دیگربهتنگآمدهاشحوصلهدستشخستهشدهبود.

بود.دوستداشتبرودداخلحیاطوآدمیدرستکند.

وبلندقدترازهمههاآدمترازهمهبزرگآدمیبرفیکه

شکارچیاندنیاباشدحتیبلندترازپدربزرگ؛قویتراز

او،تابتواندتفنگاورابگیرد؛نه!تفنگپدربزرگشرااز

مرتب که خواهرهایش و برادرها مابین چرا بدزدد. او

،کردندیماینطرفوآنطرفوباهمبازیدندیپلکیم

 انتخاب شکارچی عنوان به باید شکشدیماو بدون .

داشت. شکار تجربه بزرگ پدر بود. بهتری شکارچی

.ازبینخواهروبرادرها،استعدادشناختیمشکارچیانرا

انگارتمام بود. اوکشفکرده فقطدر شکارچیبودنرا،

درهاپرندهجهاندریکسوبودویکتلههمبرایشکار

 .دیگریکسوی

کهروبهتاریکیرفتصدایپرندگانهمخوابید. هوا

طنابراکهازدستشبازکردنفسعمیقیکشید.آسمان

بهرنگبنفشوصورتیبود. آندورترها بود. قرمزشده

آدمبرفیایکهخواهرهاوبرادرهایشدرستکردهبودند

م کماکان کهدیباریبرف
پدربزرگباتفنگیشکاری
در سیاه پرنده دو و

 واردخانهشد.شیهادست
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 برفهنوز بود. وسطحیاطایستاده ودیباریمهمانجا

.دماغتیزودادیمدمبرفیچشمذغالیرافربهترنشانآ

رادلنشینترکردهبودواشچهرهبلندونارنجیرنگش،

کراواتقدیمیپدربزرگدورگردنبزرگش،جذابترش

زیررفتیمکردهبود.کالهسیاهآدمبرفیکمکمداشت

 اشیاهیسبرفو بزرگبهشدیمناپیدا پدر سیاه کاله .

شببود.بهرنگپرهایسیاهرنگشکارش.بهرنگرنگ

 اویهاچکمه

ازرویصندلیبرخاست.داخلقفسهنوزپرازپرنده

دیدتمامفضایخانهشمالی کرد باز که اتاقرا در بود.

شکار او گنجشکانیکه بدن تنو عطر و هوا از پرشده

وپدربزرگشدیمکردهبودورویکبابپزمادربرشته

وخواهروبرادرهایکوچکترکهنشستهبودندودستو

رادندیپریمبالگنجشکانیکهساعاتیقبلآزادانهدرهوا

 کردندیمخردشانیهادندانبا

گوشتتنتوانستینم چشمانشازعطر بایستد. سرپا

وقرمزشدهبود.سوختیمکهشکارکردهبودییهاپرنده

.دادیملقفس،آزارشداخیهاپرندهصدایجیکجیک

 آزاد تاب سمتکردنشانبی به صدا بی و آهسته بود.

را خودش پشتی در واز برداشت را قفس رفت. قفس

 همچنان برف حیاط. توی رادیباریمانداخت قفس .

کرد. باز را آن در و ایوان بهیهنگامگذاشتروی که

 باز خانه چرخید؛گشتیمداخل آسمان به نگاهشرو

 ■ .کردیمایبزرگوشکاریدردوردستپروازپرنده
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 «من هم آنجا بودم» داستان کوتاه
 «محمدامینپورحسینقلی»نویسنده

 

منهمآنجابودم.میانگردوخاکیکههواشدهبودو

صداهایناهنجاروشدیدیکههرلحظهازهماننزدیکی

گوش دستحمید.دیرسیمبه درستکنار بودم، آنجا ،

حمیدآخرینکسیبودکههمراهمشدهبودوهیچوقت

.درهمهسالهایعمرم،درستازروزیبرمینماوراازیاد

کهمتولدشدم،باتنیقبراق،کشیده،سختوچابککه

همنشین بود، شده پوشیده فلز برق روغنجالو هایاز

ولیهیچکدامآدمثابتینبودندکهخیلی زیادیداشتم.

همراهیمکنند.اولبارکهازجعبهبیرونمکشیدند،اسمم

رویقنداقچوبیپایین -۰۹11-حککردند؛جامتنهرا

دست در روز هر ایران. ارتششاهنشاهی

یهاآدم اما بودم. دوشانهمهمختلفی

با بودند جوان داشتند؛ مشخصه

.هرچندروزشکلکیونیفورمهایمرتبوی

از تعداددیگریازهمقطارها، با همراه مرا

.گذاشتندیموبهدوشدندیکشیمبیرونهاقفسهداخل

درجاییوسیعبادیدگاهباز،زیرآسمانآبی،برایاجرای

 آماده قلمدوشیکیازمیشدیممراسم از که اولینبار .

شپایینامکشیدندوبهطرفهمانجوانهاییونیفورمپو

گرفتند،تازهبهنقشجدیدمپیامنشانهیکسیبلچوبی

بردم.وقتیانگشتعرقکردهوگرمجوان،رویماشه،آن

اعماق از چیزی لغزید، بدنم حساس و کوچک قسمت

وجودمغرشکرد،تیرکشید،وگرمایلذتبخشیهمه

همآمدوآمدتنمرادرخودغرقکرد.غرشوحرارتباز

اینیهاقطعهوهمه ازسرخوشیلرزاند. فلزیوجودمرا

سرخوشیبارهاتکرارشد.اماهنوزمنغافلبودمکهکار

 که رسید روزی تا نیست! این هماندوشقلماصلیم

جوانهاییکشکلومنظم،بیرونرفتیموبراینخستین

کههیچقرارگرفتیمییهاآدمبار،درمیانجمعیتانبوه

 آن از و نبودند دیگری شبیه یکیهالباسکدامشان

در همنشینهایمان، دوش بر ما نبود. تنشان هم شکل

صفیمنظم،مقابلآنجمعیتناهمگونایستادهبودیمو

دادندیمراتویهواتکانشانیهامشتمقابلمانیهاآدم

 فریاد دندیکشیمو ناگهان رفت.هادستکه ماشه به

 چندنفرغرشو کمیبعد، بدنمتکرارشدو حرارتدر

رویزمینافتادهبودند.آنوقتبودکهدانستمکسبوکار

سؤال!اماچرا؟اینهاآدماصلیمنچیست؛بیجانکردن

برایمبیپاسخبود.اینماجراچندباردیگرهمتکرارشدو

منهرباردردستانیکیازآنجوانهاییونیفورمپوش،به

.افتادینم.گاهیاتفاقیرفتمیمدیگرنشانهیهاآدمطرف

 چکانده ماشه هم شدیمگاهی روییهاآدمو دیگری

روزهایدیگریهمآمدندوبرایدندیغلتیمزمین . -ما

هاابانیخدیگرعادیشدهبودکهبه-منوهمقطارهایم

تااینکهآنروزهاآدمبردهشویمو رویزمینبریزیم. را

تویهمان بودند آمده دوباره مردم رسید. راه عجیباز

بهیهاابانیخ را ما کسی اینبار اما شلوغ. و عریض

 همان عوض در نگرفت. نشانه طرفمانهاآدمطرفشان

یکییکآم نوکتکتکماها، در دندو

 چهخبردمیفهمینمشاخهگلگذاشتند.

شدهاست.ولیناگهاناتفاقیافتاد؛مردی

پوش یونیفورم جوانهای با همیشه که

،کردیمامرونهیهاآنوبهآمدیمبیرون

راپرتکردوخودشبایکیازهاگلسرشاندادکشید،

بهطرف بعدبهطرفمردم،هاجوانهمقطارهایمن، و

 صدای یکهو گرفت. روییاتقهنشانه مرد و شد بلند

زمینافتاد.دیگرندیدمبلندشود.چونآنجوانیکهمن

راقلمدوشداشترویزمینرهایمکردوبهسرعتمیان

 هاآدمسیل رایهایلیخغیبشزد. کار این هم دیگر

کردم؛ همنشینهایجدیدیپیدا آنروز مناز کردندو

رئیسیکهییهاآدم نه و مرتبیداشتند یونیفورم نه که

بهشانامرونهیکند.روزهابهخیابانیامسجدوجاهای

ودستآخر،برمگرداندبهجاییشبیهشدمیمدیگربرده

مخصوصنگهداریامثالفلزییهاقفسه،باامخانهاولین

برایمیهاآدممنوهمان شدهبودسؤالیونیفورمپوش!

 تویییهاآدمچطور دیروز تا امثالمن،هاابانیخکه با

 بیجان را همدستدوستیکردندیمهمدیگر با دوباره ،

ایندهندیم با بههرحالبرگشتهبودمبهخانهسابقم. !

د.یعنییکقسمتازتفاوتکهاسممراعوضکردهبودن

اسمم،آنجاکهحکشدهبودارتششاهنشاهیراسائیده

 ،رهایمکردندطوریهاقفسهآنجادرمیانهامدتبودند.

کهخاکگرفتم،روغنمخشکشدوتنمدیگرمثلاولین

که رسید روزی عاقبت اما نبود. براق خدمتم روزهای

هادست میان از را ماها خاکپیهاقفسهدوباره و رگرد

 در تمیزکردو چوبیگذاشت.یهاجعبهبیرونکشیدو

 اتفاقی .افتادینمگاهی
چکانده ماشه هم گاهی

شدیم دیگریهاآدمو ی
 .دندیغلتیمرویزمین
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دانستهبودمکهعازمجاییهستم.اماکجا؟آنوقتبودکه

و کشید بیرون جعبه از را من وقتی و دیدم را حمید

جدیدی همنشین که دانستم قلمدوشخودشگذاشت

 امکردهپیدا حمیدهممثلاولینهمنشینهایم، هاهمان.

،کردندیمیلیراحتمردمکوچهوخیابانرابیجانکهخ

نبود،هاآن.امامثلدیپوشیمیونیفورم

خشکوشقورقومرتبنبود.بیشتر

همان وقتیدرییهاآدمشبیه که بود

مرا شدم، رها زمین روی خیابان

همه حمید، اطراف در بودند. برداشته

اماشکلکییهالباسشبیهاوبودند.با

چندانتمیزومرتبیکهپرازخاکنه

بهندرتازخودش ازآنروزهمیشهباحمیدبودم. بود.

کهباهمراهانشدریکاتاقهاشب.حتیکردیمجدایم

،دندیخوابیمپرازشن،یهاسهیککوچکساختهشدهاز

باالیسرشتکیه بهدیواروآنوقتبودکهدادیممنرا

 فرو فکر تاریکیشببه سکوتو چه .رفتمیمدر اینجا

 همه این چرا و بود بهیهاآدمخبر را ما امثال جوان،

راحت حمید با احوال، این همه با بودند؟ دستگرفته

وشدمیم.هرهفتهروغنکاریکردیمبودم.هرروزتمیزم

بهطرفهیچکردینمماینکهدیگرمجبورترمهمازهمه

آدمینشانهبروموبیجانشکنم.درستبودکهازصداو

از اما نبود خبری جوانی روزهای انگیز رخوت گرمای

 کردن هاآدمبیجان نبود. خبری آنخواستمینمهم به

کسبوکارگذشتهبرگردم.روزهابهاینمنوالگذشتند

و شبیسیاه رسید. راه آنشبعجیباز ساکتبود.تا

دنجیهااتاقک،بجایخوابیدندرهاآدمحمیدوبقیهآن

ازباالی برداشتندو را ماها بهیهاتپهوکوچک، خاکی،

 صافی دشت داخل شدند. سکوتهاساعتسرازیر در

راههایناشناختهرابهآهستگیطیکردند.وقتیسپیده

است. بوده خبر چه آنجا دانستم تازه کرد، طلوع صبح

غرشصداهاازهمهطرفبلندشدودودوخاکبودکه

همراهانحمیدیکییکیروی پوشاند. آسماناطرافمرا

 افتادندیمزمین پراکنده اطراف به یا برایشدندیمو .

 روی حمید انگشت بار امماشهاولین خواستمینمرفت.

با بودم حاضر بود الزم حتیاگر بیاید، حمید بالییسر

همهوجودمماشهرابکشدومنرابهطرفهرکسینشانه

.اماحمیدختیریمبگیردکهاوودوستانشرارویزمین

نلولهمرابهجایینشانهبرود،رویزمیاصالًقبلازآنکه

رنگرا آن شد. پهلویشسرازیر از سرخ مایعی و افتاد

بدنشناختمیم در خیابان، در بارها خودم ازهاآن. که

 زمین به همقطارانم یا من غران لوله ختندیریممقابل

دیدهبودم.دردستهایحمیدبودمواوناالنرویخاک

افتادهبود.عاقبتزمانیکهصداهاآرامشد،کسیرادیدم

یکزنجوانبود کهخمیدهخمیدهبهکنارحمیدآمد.

درلباسیکسرهتیره.جعبهایدستش

گوشه به کشانکشان را حمید و بود

گرچه حمید برد. یکتپه پناه در ای

زخمیوخستهبودامابازهممنرااز

شیهادست کردینمجدا گذاشتینم.

آنجامثلبقیههمقطارهایمکناربدنهای

تنهابمانم.زنزخمحمیدرابستوبهاوآبشدهنجایب

هردوشاندرهم کهچهره دقیقهاینگذشتهبود اما داد.

شدوخودشانرادرپناهتپهمخفیکردند.صداهاییمی

انگارادزدنیفرآمدکهمثل پاییندستییهاآدمبود. از

دخترباچشمانترسانش.دندیرسیمآندشتوسیع،سر

حمیددرحالیکهبا اما بهحمیدنگاهکردوچیزیگفت.

او به بیتوجه بود، زخمشگذاشته روی دستشرا ناله

تپهباال بهآرامیاز نگاهسرشرا آنسویدشترا بردو

 صداها شدیمترکینزدکرد. در نگرانی وهاصورتو

 موج نفر دو آن دخترزدیمچشمهای ناگهان .

بهشیهاانگشت نوکشرا و کرد حلقه من لوله دور را

درحالیاشنهیس و چشمچسباند به نگاهکه حمید های

چیزیزیرلبشگفت.حمیدامابانگرانیبهاووکردیم

 نگاه تپه آنسوی به انگشتکردیمگاهی وکردهعرقو

 روی را امماشهلرزانش بود. دانستمینمگذاشته

رفتهامماشهچکارکنند.چراحمیددستشبهخواهندیم

تنش به را مرگبارم لوله نوک خودش دختر چرا بود؟

ل حمید بود. بیرونچسبانده دختر دستان از را من وله

 که جایی به مقابل، طرف به را آن و یهاهیساکشید

 نمایان آنکهشدندیممتحرک از پیش اما رفت. نشانه ،

رادورشیهاانگشتناگهاندختر
به لولهمنحلقهکردونوکشرا

کهبهچسباندودرحالیاشنهیس
چشم نگاه حمید کردیمهای

 چیزیزیرلبشگفت.
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جیبپیراهنشامماشه از کاغذ چیزیشبیه بچکاند، را

بیرونکشیدوبهدستدختردادوسرشفریادیکشید.

کاغذهاراگرفتوآرامدخترکهانگاردرتردیدماندهبود،

من از و حمید از خمیده خمیده و رفت عقب به آرام

 گرفت. کهشدندیمترکینزدهاهیسافاصله دختر و

 عقبسرشنگاه کردیمگهگاهیبه دورتر یکشدیم، .

حسکردم.حاالفهمیدهامماشهآنانگشتحمیدراروی

بودمکهبایدچکارکنم.خودمرادراختیارشگذاشتمتا

نهایتدقت نشانهرودوصدایغرشازعمقاملولهبا را

افتادویکیدیگرهم.هاهیساوجودمبیروندمید.یکیاز

حمید آمد. ما سوی به ناهنجار صداهای از موجی اما

نفسنفس دزدید. زدیمسرشرا با. لبچیزهایی زیر

انگشتانشکهمنکردیمخودشزمزمه .

سردتر و سردتر بود، چسبیده سفت را

رابهجلواملوله.بااینحالبازهمشدیم

لرزش، و سختی به را ماشه و داد هل

چکاند.دوبارهغریدمامادیگرندیدمکسی

از و مقابل عوضاز در بیافتد. زمین به

 غرهاهیساسوی حسصدای ناگهان و آمد آتش و ش

و شلشدند غالفآهنینم، گِرد بر حمید دستان کردم

 ماند.اشاشارهانگشت خاموش و ساکت همیشه برای

آن مثل دوستانشو بقیه مثل هم او حاال که فهمیدم

هاهیسا بیجانشدهاست. دانستمیمکهبهزمینافتادند،

 حاال بیچییهادستکه حمید از را من جداجدید، اره

کنندیم نیافتاد. اتفاق این ولی سرمانهاهیسا. باالی

رسیدندوخیلیزودرفتندومنهنوزدرمیاندستهای

گذشت.آسمانروشنوتیرههاشبحمیدبودم.روزهاو

نه دیگر اما وبعددوبارهگرما. آمد. سرما بارانآمد. شد.

بهزمینکهیارانحمیدراهاغرشصداییآمدمانندآن

ریختهبودونهسایهایازهیچآدمی.ومنهنوزدرمیان

شیهادستدستانحمیدبودم،درمیانآنچیزیکهاز

باقیماندهبود.کمکمخاکآمد.بادوغبارآمدوحمید

براق دیگر کرد. پنهان آسمان چشمهای از را من و را

توی روغنتازه دیگرکسینبودکهتمیزمکندو نبودم.

پیشمیهالوله هنوز عوض در نداشت. عیبی اما بریزد.

همدیگررا نماندهبودیم. تنها حمیدبودموباهمبودیم.

اشتیم.کسیمزاحمنبود.کسیترسانوهراساننبودود

رابهسویاینوآنبگیرمواملولهکردینمکسیمجبورم

بیجانشکنم،حتیبخاطرحمید.امااینروزگارهمتاابد

دوامنداشت.روزیرسیدکهصداییشنیدم.صداییکهبا

بود.گاهبهگاهابرهامتفاوتیهاغرشصدایبادوبارانو

،نورخورشیددوبارههامدتکنارزدهشدوبعدازهاخاک

پوسیدهحمیدتابیدنیهااستخوانبربدنزنگزدهمنو

 هااستخوانکاوشکردوهاخاکمیانییهادستگرفت.

ازاطرافمنبرداشتوبااحتیاطدرکیسهایسرریز را

راامدهیتکبعدسراغمنآمدوبدنهخستهوهادستکرد.

 میان انگشتیهاماندهیباقاز بندهای شکننده و سفید

شومیمحمیدبیرونآورد.دانستمکهدیگرازحمیدجدا

همنشینهایجدیدی البددوباره مجبورمابمییمو باز و

برگردمبهکسبوکارسابقم؛بیجانکردن.ولیکنندیم

پرخاکآنچهمنتظرشبودماتفاقنیافتاد.حتیکسیبدنه

بهجاییبردندامگرفتهوزنگار بجایشمرا تمیزنکرد. را

کههرگزمانندشراندیدهبودم.نهمثل

 از مملو اولم خانه یهاقفسهنخستین

فلزیوجوانهاییونیفورمپوشبودونه

مثلجاییبودکهحمیدودوستانشدر

بود؛تمیزیا.جایتازهکردندیمآنسر

 با مرتب ویهااتاقو ای شیشه

پرنورورنگی.منراباهمانسرووضعکثیفیهاالمپ

کهبادیواریهااتاقوزنگزده،گذاشتندتوییکیازآن

 چندتایشدیمازشیشهازراهروجدا نبودم. تنها آنجا .

دیگرهمبودند.ازهمقطارهایخودم،مثلمنشکستهو

کهاینجاهستم؛هاستمدتداغانوگلاندودبودند.حاال

جدیدم.دیگرکسییهادوستپشتیکشیشه،درکنار

بهدیآینمسراغمان لولهمانرا تاروغنکاریمانکندیا

اندک روزها، بعضی گاهی فقط برود. نشانه کسی طرف

.ماکنندیموماراتماشاندیآیم،هابچه،بیشترییهاآدم

 هاآنهم تماشا دارممیکنیمرا دوست خیلی من اما .

اززمانیبگویمکههاآنداستانمراهمبرای تعریفکنم.

به حمیدبهآنبردندیمهاابانیخمنرا زمانیکهبا یا .

بگویمحمیدچکارکردخواهدیمدشتمرگباررفتیم.دلم

وچطورمرد.همهدوستانماینجامثلمنداستانیدارند.

 از ترکشانییهاآدمداستانی یا بودند همراهشان که

 صدایی هیچ اما جزتواندینمکردند. بیاید بیرون ما از

مرگب غرش آتشین. و ماهابچهار دیدن به هم هنوز

وباچشمانبهتزدهازپشتشیشهبهماخیرهندیآیم

شوندیم اما دانمینم. کهمنهمآنجادانندیمهاآنآیا

 ■بودم؟!همانجاکهحمیدبود؟!

 
 
 

فقطگاهیبعضیروزها،اندک
هاآدم بیشتر ،هابچهیی،
.کنندیموماراتماشاندیآیم

 .میکنیمراتماشاهاآنماهم
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 «هسته میوه بی» داستان کوتاه
 «گیتابختیاری»نویسنده



بادست کهمثلبرفسفیده،اشدهیچروکهایگرمو

خوره،ریختچاییروکهبرایسالمتیقلبشکمرنگمی

جرعهجرعهنعلبکیوبایهخرمایکوچیکقدیهآلوتو

قورتداد.

اینهیچیمثلقُل"- نمیشهمادر، هایکترقُلسماور

نمی چاییتوشدم یادشفقطبزکدوزکدارن، کشه،

لآتیشنگرفتهزغابخیراونسماوردستهپنجهبوکسی،

پارچصدایقُل از سنگینلبالبشدهمسیقُلآبشکه

کرد،چاییچهعطروبوییداشترویبودخونهروپُرمی

"اونسماورا

هشتدری،ٔخونهروگرفتم،هایکودکیشسراغکوچه

 اون با وحوضش درختایشمعدونی،یهاگلدانحیاط

بیدمجنونوخرمالوش.

نقشونگاردارشروتونعلبکیاستکانکمرباریکو

و آورد نمازشبیرون چادر زیر از پاهاشرو و گذاشت

پهنشونکردتوآفتاب.

که"- بودم کوچیک اما بود سالم چند نمیاد یادم

اومدیمتابابامبیشترکارکنهتاهمهچیزاومدیمتهران،

"داشتهباشیم

"مگههیچینداشتید"-

-" نداشیم...، اینکه مثلاماداشتکارداشتیم...،نه

نهخواستمیخودشواسهخونهیهنداشت،پولاینکه

بانبودخودشمالهمشاماداشتنداشت،اینکه

مامانمهرچیخواستمیدلشبود،شریکبرادرش

عروسکمنبرایداشتدوستبخره،براشدارهدوست

داشتماااابخره، شدهپارهکمیهایمپارچهعروسکاما...

بود.

وقتیاومدیمتهرانبابامیهخونهکوچولوبرامونخرید،

یه قد حیاط یه و داشت پایین و باال اتاق همشدوتا

برگاش تو باد وقتی که تکدرختخرمالو یه با غربیل

چرخیدهمچینباکرشمهوطنازیاونشاخوبرگهایمی

آوردکهبادروعاشقسفتوزمختشروبهرقصدرمی

"کرد.دشمیخو

"خرمالوهاشهستهداشتیابیهستهبود"-

میوههممثلآدمیزادههستهنداشته"- هستهداشت،

خیلیشیرینوخوشمزهزدنشسخته،«جوونه»باشه



بود،آرهیهخونهکهدیگهمالخودمونبود،یهخانواده

داشتم،بزرگنبوداماخوببود،البتهخیلیچیزهاروهم

وا دوستنداشتیم اینکه با تهران اومدیم همین سه

بایدبریمنباید وقتیبگه دیگه، خبپدره نداشتیماما...

".گفتیمنهمی

"دیگهچیانداشتید؟"-

هادکترداشتهباشیم،اونموقعمیشدیممثالًمریض"-

اومدیم ما، شهر به برسه چه نداشتند دکتر شهرها همه

تهرانتاایناییروکهنداشتیم،داشتهباشیم،اولشخیلی

البته خوببودتااینکهیکدفعهمریضشدیممنوبابام،

و بهزندگیمونادامهدادیمباباماوندنیا خوبشدیمو

 واسه دنیا، این برگردیممن باید گفت مامانم همین

که مامانم بخاطر شهرمون بریم اومدیم تا اما شهرمون

مامانم تهران، موندیم نداشتمش سلدیگه شد مریض

منخوبمیدونمکهدلتنگبابامشدواز گرفتهبوداما

منمپیش مامانمپیشهمبودندو و بابا غصهدقکرد،

هرانکهخیلیچیزهارواومدیمتروزگاریاداداشم...،ای،

."دیگهنداشتیمداشتهباشیم،امااوناییروکهداشتیم

نگاهشبهغمنشست،خاطراتشازالیهالیهذهنشبه

مرورنشستهبودند،یهنگاهبهپنجرهسفیدآهنیانداخت

پنجرهکه یاد شاید پیداییداشت، کوچیکناپیداییدر

خونشون کهچوبی بارونافتاده چوبهزدبوی آواز اش

الالییچشماشمی یادبخاریهیزمیرو شایدهم کرد،

دیگه که روزگاری در خرمالو درخت برگ و باد رقص

.افتادهوجودنداشت

وباباخواهری،نهوداشتبرادرینهبودتکمادرم"-

عمویهدنیادارازبودند،مردهبودوقتخیلیهماشننه

که همکِیداداششنفهمیداصالًداشتم اگر مرد،

گفتسنگترازویکرد،داداشممیفهمیدتوفیرینمیمی

مهرومحتبشپولبود،وقتینداشتیمهریهمنداشت،

فامیلی دیگه تهران اومد شیراز از بابام وقتی هرچند

 با گرفت،یهاپولنداشتکهمهرشرو اندازه بشه بابام

اشهمسایهحقفامیلبهگردنفامیلحقنداشتبجآگه

یه دیوارخونمون به دیوار داشت، همسایه گردن به

رحمتشکنهصیغهخواهریبا«عزیزجون» کهخدا بود

دختر یه دنیا دار از مادرم، شد اون بود، خونده مادرم
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۹کههمسنمبود،منشدمخواهرشوداداشمکهداشت

بازمصاحبخانوادهبودشدداداشش،تربزرگسالیازمن

میهمادروپدرکهیهخواهرهمبهشاضافهشدهبود،شد

کرد، برامون مادری بود، خوبی زن کنه رحمتش خدا

ترازپدره...،خیلیمواظبمونبود،آخهنداشتنمادرسخت

آرهگُلم،مامانمدلتنگبابامبودورفتپیشش،اماجاش

برامبخونهتایکیدیگهبودکهترانه هایمادریمروشبا

"دلتنگاونچشمایسبزشنشم.یادشبخیر

هاسالانداختکهبندیازانگشتشاشدستهنگاهیبه

روزگارتاکمرسرتعظیمفرودآوردهیهایسختدربرابر

پوستسفیدشدستیکشید،یهیهاچروکبود،بهروی

هاشتانفسعمیقکشید،اماآرومویواشفرستادبهریه

کنهکههنوزدموبازدمیداشتند.هواراقاطیخاطراتش

همینمنو"- واسه بودم بچه سرِسنگنمیخیلی برد

میهامنداشتهسرد بچه، دقگفت غصه از موقع یه ام

نمیخیلیکنم.می بود، محبتی با دلتنگکهذاشتزن

میمادرموپدر مامانمو بهانه دلم وقتی گرفت،بشم،

 باز برام عاشقاشدیمآغوشش همون مهرنهتا وهای

گره موهای و کنه زمزمه گوشم زیر رو مادری محبت

کرد.ازهمبازمیاشدستهآرومبانوازشامروشده

نکن، نیگاه شناسنامم به بچه، خیلی بودم بچه آره

داشته به زودتر که کردند بزرگم برسم، «عزیزجون»هام

منسروسامانآگهگفتهمشنگرانعاقبتمنبود،می

 ودیترسیمبگیرمدیگهخیالشراحتمیشه، زودبمیره

هم خیلی اما نبود عمرشکوتاه نشم، بخیر عاقبت من

بلندنبود،واسههمینیهدستیبهسجلدمکشیدندتایه

هویت آدما تازه اونموقعها شدند،دارمیکمبزرگبشم،

ب کسی موقع اون عوضکردند، منو سجلد دخترم هآره

کسینبود،آقاعبداهللشوهرعزیزجوناسمشروگذاشت

بجایپدرم،حاالدیگهبزرگشدهبودماونمیهبزرگیکه

عروسکپارچه نبودم حاضر دیگه رونگو، روزگارایم که

بدجوریزخمبهتنشانداختهبوددستبگیرموباهاش

 عروسک کنم، راستمیتربزرگبازی عروسک خواستم

."راستکی

کهیهاخونکوتکرد،سکوتیبرایگشتزدندرس

کهحیاطشیهاخونداشت،همونخودشدرروتاریخی

بازیزیرسایهدرختلیقدیهغربیلبوداماجابرایلی

داشت زیر.خرمالو که خونه میزبانپلههمون اششاید

ترشیدبه شایدمیاد.بودندآبغورهوهاینخبستهبهسرِ

قرمگوجه شدهلهزهای افتادهیهاتشتتو بزرگ

برایذخیرهشدندیمهمونهاییکهدروندیگمسیربی

سرمایزمستون.

اون"- بگم آرزوم از من اینکه بدونِ خیرشبده خدا

خودشفهمید،واسههمینبهداداشمگفتبایداولخونه

دلشمی عروسکیکه بتونه تا باشه بغلداشته رو خواد

یه کرد، رحمتشکنهگشتبرامیهخونهپیدا کنه،خدا

حوضخیلی یه اتاقداشتبا عالمه یه بزرگکه خونه

کهشمادارید،همینیکهبهشمیگیدبزرگعینهمینی

"استخل" نه، دیگه یادته ومیهاتابستان، اومدی

رویمی آبششاالپیبریزه یهاگلدونپریدیداخلشتا

یادته،عصرا شمعدونیلبهحوض،زیرزمینشروکهحتماً

داخلزیرزمینتاازخرتویرفتیمهابابچهشدیمکه

مالیهاپرت شده چراغییهاآدمانبار نبودند، دیگه که

."جادووغولشروپیداکنیتابرسونتتبهآرزوهات

یهآخیشگفت،خمشدشصتپاشروکهناخنشرو

زیر روشکشید، چادرشرو آروم کرد، نگاه بود کشیده

لبزمزمهکردکهبهاندازهکافیهواخورده،عینکگردو

جابجاکردرورویاوندماغکوچیکوسرباالشبزرگش

نمی بخوره، کمیصورتشهوا عینکمیزنه،تا دونمچرا

چشماشروتازهعملکردهولنزگذاشته،بهقولخودش

تاگذرزدیمجوونشدهوچشماشپرنور،شایدعینک

زمانروبررویکتابعمرشبیشتربهیادبیاره.

روحششادعزیزجونمومیگم،اولمنوصاحبخونه"-

بعدشخو کرد چه میگم، دخترشو بهمیهاخوناهرمو،

بزرگ اعیونیداد و اینتر از دیگه کو مالخواهرم، از تر

"ها،یادتهدیگه.خونه

دقالبابدولنگهچوبیخوباوندر وایحلقهاشبا

انسانتعلقداشت بهجنسیاز کدوم روچکشیکههر

 اون با نگاهکلفتپردهیادمه از رو خونه که گلدارش

می دور فرششدهنامحرم حیاط تصویر اونکرد، اشبا

همون ذهنم، راهروهای در شدن قزاقیشقاب آجرهای

کردیآرامشروباآجرهاییکهوقتیآبرومهمانشمی

می خونه دل اهالی مهمان وکرد،لبخندی بیرونی

بودمرکزحوضشدهتاپلهازهمجدامیشد،۹اندرونیشبا

تابستونآفتابستیغدرآبشزاللیکهاوندنیایکوچک

ارزونیمازدهگرماتنبهروقناتآببخشفرحخنکیِ

هایپرتوخرتازمملووتاریکنیرزمیزاونداد،می

اتاقکمنداشتاما.میراثدرگذشتگانبودٔموزهاشعتیقه

کردیودوستداشتیتشکروپهنمیهوسکهجاهر

پنبهمی متکای و زیرکردی میذاشتی رو شده گرد ای
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صدایشاالپگاهیخوابیدی،میسرتو حوضتا کنار

هایشیطونآهنگالالییروزمزمهکنهتوگوشاتماهی

 زیرییایرؤتا گاه ببینی، ودرختانشیرین مجنون بید

پرنده کنار رخرمالو باهایلونهکرده ویشاخوبرگشتا

 مستون جیک جیک صبحهاگنجشکصدای به چشم

پشت هم گاهی کنی، اتاقشدیمخانهبامزندگیتباز

بخورهتاگرهستارگانبشیمبهبرقترکینزدخوابمونتا

نگاهمون خاطراتکودکیم.به دلتنگاونخونهو چقدر

شدم.

دادند،"- بهم که بزرگنداشتم خونه یه مادر یهآره

خونهبایهعالمهاتاقواثاثکهیهمردهمروشگذاشتند

رحمتشکنهگفتند خدا رومیگم«عزیزجون»مالمنه،

کهخوب نیستایندخترزیرگوشداداشمزمزمهکرد

بهم مرد یه با خونه که اونوقتبود باشه، نداشته خونه

دادنداونممثلمنبزرگبودامادستتوسجلدشنبرده

منبودن اومد وقتی بزرگبود، خیلی بزرگبود، واقعاً د

خواهرم، با گِلدخترداشتم درخونه دم بازیعزیزجون

بهمی خنده اما شلوارش به پاشید گِل تیکه یه کردم،

"نگاهشنشست.

توازظرفیهمشتکشمشوگردوبرداشتوریخت

سرامدسته تلخ سردو رو استکان ته در نشسته چایی ،

 و همونکشید تو هم هنوز تعلبکی، تو گذاشت

خوردکمرباریکولبطالییچاییشرومییهااستکان

این چاییفقطتو خاطراتشروهاستاستکانمیگه که

دارمیکنه.مزه

هله"- این همش بگیری، جون جون، مادر بخور

میهوله رو زهرماری اینوهای ندارید، جون که خورید

"یبخورتایهکمگوشتبگیر

"خودتونهمبخورید"-

میشم،"- اذیت میکنه، گیر ندارم، دندون جون مادر

دلتبخوادازهایادشبخیراونموقع دندونداشتموتا

دندوناممهانیا دارم، اینا از دلتبخواد تا حاال نداشتم،

مالخودمهاماجراتخوردنایناروندارم.

گُلم، میخوبآره یادمه، نآگهگفتند یهپدر اما داره

می براش پدر مثل که داره برادرمشوهر تازشم مونه،

«خواهرشوهرم»رفتزیربالوپرش،خدارحمتکنهمی

گفت:رومیگم،بهداداشش

بایدبزرگبشه،درستهکهسنشبزرگهامابچه» ست،

بتونهشوهرداریکنهیادبایدچیزاخیلی اونم«بگیرهتا ،

 بود بزرگشکرده خواهرشکه حرف نه»روی نگفت،«

 که من گفت: خواهرش به نداره، مشکلی ندید»گفت

اینسومیرو«بدید نیستم،دوتازنداشتم،میتونمفعالً

نداشتهباشم.

 رحمتشکنه عمه»خدا خوب« زن میگم مامانترو

نداشیادهیوفهم سواد میبود، خوب قالی اما وت بافت

می قالی روی قشنگی ونگارهای بهنقش نور انداخت،

وسایل با پیشخودشتا برد منو یهاخونقبرشبباره

و نقش بتونم تا بشم بزرگ و کنم بازی نداشتم که

بزنم.امیزندگنگارهایقشنگیبهقالیِ

 خانمگذاشتکه تا سه کنار خواهرشوهر»منو اونها«

بود، دوتاشونهم هوو»میدونیکه یادش« بودند...، هم

 کار زیر از گاهی برادرزادهرفتمیدرمبخیر با هایو

بازیخاله»خواهرشوهرم خدامی« بودیم، همسن کردم،

نمی بهم چیزی کنه رحمتش همآگهگفت کسی یه

میمی بالفاصله بزنه حرفی شناسنامهخواست اشگفت

دُرشتیبهشکنیدنشدهمببزرگهنوزامابزرگه آگهادا

آخرین تا بباره قبرش به نور مادرشم. من نداره مادر

هایعمرشازگلباالتربهمنگفت.لحظه

از داد بهم خانواده یه نکنه جونهمدرد دستعزیز

میشنجمعجایههمدورهمهازاوناییکهاونابزرگاش،

ازاونخونهباهمزندگیو تنهادیگههاکهآدممیکنن،

صورتشنیست. که خونه ویه بود خورشید نور به رو

توچلهتابستونبیقبله نداشت، سایهاشنیازبهقبلهنما

خودش تویِ رو آفتاب زمستون سرمای و سوز تو نبود،

خونهزندونیمی یادشبخیراونا آدماشیخنزنن. کردتا

 دارید شما که اینی خورشیدٔهیسابود تابستونش،

زمستونشمالخودشنیست.

بچهمیداشتم عمه روز گفتگفتمیه و زد هامصدام

البتهاونموقع31حاالدیگه میسالته، ،3+3۰گفتندها

گفتنداینعددنحسه،میهازمانآخهمثلاالننبود،اون

"گفتندامابرایمنخوببود.قدیمامی

امهمونلبششدامایهیهخندهنمکیباحجبوحی

غمتوچشماشنشستدرستزیراونعینکگردبزرگ

هایکوچیکاماعمیقزیرشپنهانشدهبودندکهچین

"عزیزجون؟!یخندیمواسهچی"-

افتمکهدخترابدرمیهروقتمیگمسیزدهیادسیزده"-

میرنسبزهگرهمیزننتابختواقبالخوبیگیرشونبیاد

زودترازراهرسید،سبزهگرهنزدهبختواماسیزدهمن

سبزه عزیزجون بباره قبرت به نور کردم، پیدا اقبال

قشنگیبرامگرهزدی.
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خدارحمتشکنهشوهرمرومیگمبابابزرگت،مردخوبی

بود،اونممثلمنعاشقعروسکراستراستکیبوداماخب

اسهخواد،ومَردهدیگهبراشاُفداشتکهبگهدلشچیمی

منخوبهمینمی اما برسونه آرزوهام به رو خواستمن

واسههمیندونستممیمی خوادخودشبهآرزوهاشبرسه،

منسومینزنشبودم،البتهفقطمنوداشتاوندوتادیگه

پرصالبتدرستمثلنبودند. بلند، قد قویو جوونبود،

می داداشم البته پدرمپدرم، از که من بابامه، مثل گفت

ایجزاونمریضینداشتم،منوخیلیدوستداشت،خاطره

می داشت دوسم خیلی میگم، رو نوربابابزرگت من گفت

چشماشم،نهاینکهفکرکنیپیربودهنهجوونبوداماخوب

کمضعیفبودولیعینکنداشتواسههمینچشماشیه

هرجا باشه چشماش نور بدون نداشت دوست هیچوقت

"باهامبودرفتمیمباهاشبودموهرجارفتیم

"عزیزجونیعنیروزاهمباهاشبودی"-

با"- همیشه باید چشم نور نداره شب و روز مادر، ای

"چشمباشه

"عاشقشبودیعزیز"-

-" قلب مادر میشه یهمگه انگاری باشه، خالی آدمی

ست،وایبهگلکنی،آدمیبدونآدمیهمردهگلدونروبی

دوسشداشتم، که معلومه باشه، نداشته عشقی که روزی

 میدمشیدیموقتی رو اسمش بدجورییا قلبم شنیدم

،قلبکهبزنهیعنی...بخصوصوقتیبااونچشمایزدیم

زدیمچنانشدیمیرهاشبهمخنهچنداندرشتپُرجذبه

قلبه نگو، کنه،شلوغشالکیگاهیدارهدوستدیگه،که

خدارحمتشکنهمردخوبیبود،مگهمیشهآدمشوهرشرو

کهمثلباباشهدوستنداشتهباشه.

کالسدرسخوندهبود،مردباخداو1مردباسوادیبود

همشبهممی بدونمنآب«خانومم»گفتمهربونیبود، ،

 نمیهم گلوشپایین خوباز حرفخواهرشرو بهرفت،

نشستمسرگوشگرفتهبودکهاولزنتبعدخودت،تانمی

می که نوبرونه دهنشنمیذاشت، تو غذا اولیشسفره اومد

خودشمی بعد بود من ومال رخت من برای اول خورد،

اشخوببود،خریدبعدبرایخودش،خیلیسلیقهلباسمی

گفتمشکیآدمرویادعزامیاومدیرهبدشمیاماازرنگت

بهشمی منم مشکیآقاجانگفتمیندازه، عروسیهم تو

میپوشن،بایدداشتهباشیم.

نمی میبرام خودم برامخرید روز یه باالخره اما خریدم،

یادشبخیراولینلباسمشکیکهبرامخریدخیلی خرید،

برایخونهجدیدقشنگبودامامندوسشنداشتمآخهباید

می خونهداداشم میرم وقتی نداشتم دوست پوشیدم،

امامی گفتندزشتهوخوبنیستجدیدشتنمسیاهباشه،

دونستمکهخوبنیستوبایدحتماًبایدبپوشی،خودمممی

بعدش دیگه اما پوشیدم باالخره دوستنداشتم، بپوشماما

ندیدم... رو زنده"داداشم سکوتشبرای اولینشاید شدن

خاطراتلباسمشکیشبودکهبابابزرگمبراشخریده،شاید

همبرایخاطراتسپیدوشیرینبرادریبودکهخیلیزود

ازهرچیبودهالبخاکرودرآغوشکشید،اونخاموشی

زدندر پرسه پایانیکوچهچیزیجز خاطراتینبودندکه

 هم هنوز اما عزیزجون»داشتند خستگمی« یتونست

هایکاهگلیشونجاروزهایعمرشرورویسکوهایخونه

بگذاره. به نگاه رنگشاشدستهیه آبی رگهای انداختم،

 یادآور رو رفته عمری مثلشدیمخاطرات جویباریکه

بود،اشچروکیدهوسفیدپوستزیرازباریک زده بیرون

 به ازییهادستنگاهم نشونی اما نداشت پینه که بود

عمرروشونحکشدهبود.یهایسخت

"خوریعزیزجون؟چاییمی"-

آگههمینیکیروکهخوردمکافیبودنهعزیزدلم،"-

پهن رو رختخوابم دستشویی کنار باید شب بخورم بیشتر

"کنم،برایخودتبریز

"گفتیدخورم،خبداشتیدمینه،نمی"-

که"- داشتم شوهر یه اما نداشتم، قلبم به کاری آره،

رحمتشکنه خدا بود، بزرگ موقعخیلی عصبییه هایی

بلندشدیم کم صداشیه امکاننداشتکسیشدیم، اما

 بشنوه، من وگفتیمغیر زن که بفهمه نباید هیچکس

می کردند، دعوا هم با خندهشوهر شوهر و زن باید گفت

 دارندتوچاردیواریخونشونآگهرویلبهاشونباشه، دعوا

"بایدچالبشهوکسینفهمه.

می خرده یه گاهی که کالمییهاتیجنادونستم

شوناتفاقافتادهواسههمینباشیطنتازشپرسیدم:بین

"شدهبودبابابزرگتبزنتت؟"-

،هاحرفوا،مادرجوناینچهحرفیه،بابابزرگتواین"-

"تااینحدکهبخواد...بزرگبودامانهدیگه

صدایقلقلکتریکهبلندشدمادربزرگچشمدوخت

بوکسی پنجه دسته زغالی سماور یاد شاید خودش، به

برقی...جهیزیه و نفتی شد بعدها که سماوری افتاده اش

بهنمیدونمدنبالچیمی شاید دیگهحرفینزد، گشتاما

ٔخونهبشهرویدیوارزمانشبودتاقابیٔرهیدادنبالانتهای

بچه مثل درست برٔهمههاش، شدند قابی که اونهایی

خونه وچهاردیواری قزاقی خوشآجر بوی دیگه که هایی

نداشتند، ذغالیرو یادسماور کهییهاهمانشایدم افتاده

■ باشه...«ایهستهبیٔوهیم»دوستنداشتنداو
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 «یک داستان باورنکردنی» داستان کوتاه 
 «امیرکاِلگِر»نویسنده



 که داستانی راخواهمیمشاید کنم تعریف برایتان

وقتباورنکنید.اینداستانراهمهمردمشهرماننههیچ

نهانددهیشن و آنزندگیاندخوانده، بلکهبا ناماندکرده، .

میگویند فریدون. یعنیبندر است؛ شهرمانفریدونکنار

براینجاتایرانجنگ اِژدِهاکا زمانیکهبینفریدونو

ریدونکهحاملباروبنهجنگیبودهدرگرفت،کشتیف

تویهمینمنطقهکنارگرفتوبههمینخاطرنامشرا

گذاشتندفریدونکنار؛شهرکوچکیدرکنارهدریایوِرگانا،

درشمالایران.

غریب و عجیب اتفاقات شاید حال به تا زمان آن از

من داستانیکه اما باشد داده رخ فریدونکنار زیادیدر

آنخواهمیم از داستانِ برایتانبگویم،

و دیده باید که است اتفاقاتی دست

 لمسشکردهباشیدتاباورتانبشود.

متولی، ولی حاج پدربزرگم قول به

 بهسالهایپیشازگرددیمداستانبر

چهل، دهه سالهای به منطقه؛ این توی ببرها انقراض

کهمنتازهبهدنیاآمدهبودم.آنزمانیییهاسالهمان

دریای آب و بود شدن شهر بحبوحه در فریدونکنار که

راهاخانهورگاناهنوزآنقدرپیشنیامدهبودکهبسیاریاز

هنو بیخانمانکند. را مردم تویساحلشهرببلعدو ز

 دیده شدینمپالژی کل ییهانیماش. تویشدیمکه

و بود انگشتاندستهمکمتر تعداد از دید، فریدونکنار

پلضامنیتویخیابان بویتاپاله. درشکهبودواسبو

پهلویسابقهنوزچوبیبودوویشکارودوخُرسهرودو

م هفتاد به هنوز روان، آبو پر مونگار تریپلرودخانه

وشدندیمویکیدندیرسیمپوالدیشهرنرسیده،بههم

بهنامرودخانهسهرودبهسمتدریاسرریز.پلپوالدیرا

ساختههایآلمان دوم جهانی جنگ سالهای همان توی

بهدوقسمت را همینپلاستکهشهر ؛کندیمبودند.

نمحله.آنروزهاروزگارهمهمردماویشکامحلهوخُرسه

شهرباصیدماهیوشکارمرغابیوکشتشالیوفروش

 سپری خودیشدیمبرنج به هم باز زندگی چند هر .

 گاهی مردم بود. سخت گرسنههازمستانخودش

ماندندیم کرسیذغالیویهاشبو با تاریکرا سردو

لَمپاسر کردندیمچراغِ همکهاززورشرجیهاتابستان.

 دم کردندیمهوا کالفه مردانتویهمینشدندیمو و

شالی دروی به داسخالی با فقط داغ، خیسو هوای

رفتندیم دستی خرمنکوب با رایهاساقهو شالی

پدردرآوروجانگرفتنیبود.هانیاکههمهدندیکوبیم

یاتویشکممادرهاطفلتویهماندورههنوزخیلیاز

تویهمانکودکی بعمردندیمیا زا. همسرِ ضیمادرها

بارفتندیم نبود. کار بیمارستانیدر آنچنانیو درمانگاهِ .

آنروزهادلخوششکلوقیافهخودشراهانیاهمه ،

داشت.شایدشالیکاریسختبود،عوضشوقتکاشتیا

وزیررساندندیمدرو،تمامفامیلکنارهمبودندودست

یهاخرمنسوارهاچهبوخواندندیممحلییهاترانهلب

بلندِشالیپیشهآباءواجدادیشانراکم

بساطصبحانههازنوگرفتندیمکمیاد

 آماده کمکهم با را ناهار .کردندیمو

همهکنارشدیمهرچیزیبهانهای تا

تمام درو کارِ وقتی شوند. جمع هم

شدیم برپا جشنی شهر توی وشدیم، دهل و سرنا با

 در یهانیزممردها جمع لوچوشدندیمکاله کشتی و

وتویپختندیمهمدورهمآشنذریهازن.گرفتندیم

 پخش همسایه و کردندیمدر آن جایهاوقت. نذر

خودشراداشتبینمردم.

گورستان، آن وسط که داشت گورستانی شهر، مرکز

تویاتاقککوچکوتاریکی،کنارباغچهمستطیلشکلی

لسرخبود،کسیدفنبودکهمردمصدایشکهپرازگ

کهجدشبهامامگفتندیمامامزادهسیدمحمد.کردندیم

خوردندیمومردمشهرسرجدشیاقسمرسدیمحسین

سالوماهوروزشانرابهجا گفتندیم.آوردندیمیانذرِ

کهدیآیمکهجدشخیلیقویاست،گیراییدارد.یادم

سرگورِپدرش،مراهمرفتیموقتیبچهبودم،مادرمکه

.منهمیشهباتمامترسولرزمدوستبردیمباخودش

داشتمبرومنزدیکآناتاقکتنگوتاریکوازالیدر

یک شبیه چیزی توی که بود قبری یک بکشم. سرک

قفسچوبیگذاشتهبودندوپارچهسبزیرویشکشانده

چادرهایدیرسیمبهزمینشیهالبهبودندکه زنانیبا .

بهکمربستهودورگردنگرهزده،بهتیرهایگردچوبی

رویآنگذاشتندیم.سرشانرابستندیممزاردخیلسبز

تویشدیمییکههانیماشکل
تعداد از دید، فریدونکنار
و بود کمتر دستهم انگشتان
 درشکهبودواسبوبویتاپاله.
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هاچوب چیزی لب زیر باالخواندندیمو سر بعدش و

آنقدرکهبهزدندیموبهتیرهایچوبیبوسهآوردندیم .

ات تاریکی درون زل زدمیماق گیج .رفتیمسرم

دمیترسیم نگهم چیزی اتاقکداشتیماما داخل از .

.آمدیمکهخوشمزدیمهوایخنکیبابویگالببیرون

تاریک اتاقکتنگو متولیهمین ولی، حاج پدربزرگم؛

تمیزنگهش مرتبشداشتیمبود. مزارکوچککردیم، ،

وامثالهمینکارها.سیدکردیمسیدمحمدراخاکروبی

 ولی حاج را اطرافگفتیممحمد همین مردم که

،توییکیازروستاهایگذردینمکشتند؛سالهایزیادی

اطراففریدونکنار.جسدشراانداختهبودندتویرودخانه

باخودشبهفریدونکنارآوردهبود. مونگاروآب،جسدرا

احتر با و کشیدند بیرون را جسد کنارمردم زیاد، ام

سیدیهانوادهرودخانه،تویگورستانبهخاکسپردند.از

تویاینشهربودندوهنوزهمتعدادشانیهایلیخمحمد

شالیکارهاآن.چندنفریازکنندیمزندگیهاآنکمیاز

 همه بین اما ماهیگیر. هم ای عده و سیدهاآنبودند

شریفچیزدیگریبود.

.کمیبندهشناختندیممردمشهرسیدشریفراهمه

یکجورهایی که گفت بشود هم شاید بود، ساده خدا

شیرینعقلبود.سربزرگیداشتکهازمیانهکچلبودو

همریختهدورسر.همیشه،باموهایسیاهوبهزدیمبرق

بلندوآشفتهایداشتو زبرِ ریشِ پایینشیهالبخدا

بارفتیم.راهکههاعرببکلفتوگوشتالوبود؛شبیهل

 نظریهادستآن به خمیده کمی آویزانش و بلند

کمیشبیهانداختیمورویپایچپشلنگدیرسیم .

دوست شهر مردم همه را شریف سید اما بود. خرس

.دلصافیداشتکردندیمداشتندوجورِدیگراحترامش

وجدشمثلسیدمحمدقویوگیرابود.پاتوقشدمبازار

،جفتپلپوالدیبود.مردمشهرهرکجاهافروشماهی

 ای گره گیری، کارشان توی سیدافتادیمکه جد نذر

کهفقطکافیبودآدمگفتیم.حاجولیکردندیمشریف

«.یاجدسیدشریف!»بگوید:

یشروعشدکهزناحمدآقاگاریاماهمهچیزازروز

چی،بابتناخوشیودردِبیدرمانشوهرشنذرِجدسید

شریفکردورفتودخیلسبزیرابستبهبازویراستِ

و بود شالیکوبیکناره گاریچیِ احمدآقا، سیدشریف.

.چندمدتیبودکهناخوشکردیمبرنجحملیهاسهیک

 و بود افتاده خانه گوشه کهاحوال درمانی و دوا هر

.هیچطبیبوکردینموشفاپیدادادینمجوابکردندیم

عرق مدام دهد. تشخیص را دردش نتوانست دکتری

کردیم دیلرزیمو خودش به روزدیچیپیمو به روز .

کمبنیهحالبی ترو طوریکهآبرفتهبودوشدیمتر ،

 توانستینمدیگر مردم برود. بیگفتندیمراه وقتیکه

پیش است. جندیده است، دعانویسرفتند.مألشده و

علی حرزِ و طلسم ضد نوشتند، دعا کردند، باز کتاب

برایشگرفتندامااحمدآقاخوبنشدکهنشد.

بودکهیکروززناحمدآقاگاریچی،ازدنیاهانیهم

سبز باریکِ ای پارچه نوار برگشته، آخرت از و خورده

برداشتوچادرسیاهشراسرانداختوزیرلبرنگیرا

سیدشریف دعاییخواندودمیدبهپارچه،بلندبلندجدِ

راصداکردورفتدمپلپوالدی؛جلوبازارماهیفروشان.

 دم که کرد پیدا شریفرا سید خیسویهاتختهآنجا

بهدهانکردیملزجِماهی،ایستادهبودوهاجوواجنگاه

مردیک نیمهجانیهایماههدرحالچوبزدنقیمتِ

وکفبازارزدیمزیردماغهایماهبود.بویپِرکوزهم

خیسوشنآلودبود.مردیکهدرحالچوبزدنقیمت

پالستیکی چکمه دیگر فروشان ماهی همه مثل بود

 و داشت پایش زیریهانیآستسیاهی تا را پیراهنش

بهنیمهرسیدهای فیلترقرمزِ بازوهاباالزدهبودوسیگارِ

 الی شیهاانگشتاز گوشهشدیمدیده آقا احمد زنِ .

نزدیکِ بهدلجمعیتزد. زیردماغگرفتو چادرشرا

یاجدسیدشریف،خودت»سیدشریفکهشد،فریادزد:

بده. شفا را پارچ«شوهرم زیرآنوقتنوارِ از را ایسبز ه

اما چادرشدرآوردودخیلبستبهبازویسیدشریف.

سیدشریفهیچملتفتنشدوهمینطوربادهانبازولب

کهکردیمولوشهآویزانبهدهانمردماهیفروشنگاه

وبافشارزیادبافتیمراهمینطورقطاریبههمهامتیق

.کردیمرویسرمردمهوار

چهلِ گاریچیشفاروزِ آقا احمد اینماجرا، از بعد

بهخانه مردمبرایتماشا تویشهرغلغلهشد. کرد. پیدا

برنو از مثلفشنگیکه احمدآقا بردند. هجوم احمدآقا

رویایوان باشند سراشخانهدرشکرده به یکسر از

تکانشیهادستورفتیمدیگر درهوا وگاهدادیمرا

هخوببهمردمنشاندهدشفایعاجلوگاهیبرایاینک

و فرز رویایوانمثلورزشکار است، درمانکاملیافته

 وارو معلق چندتایی بلندزدیمچابکی پا پاشنه روی و

شدیم بناگوش تا بازشیهالبو رضایت نشانه به را

ایوانبیفتدکهمردمبهکردیم از همنزدیکبود یکبار .

دادشرسیدند.موقعجلوآمدندوبه
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شریف سید سیدیِ تقدسِ به مردم ماجرا، آن از بعد

نذری یا دردی که کسی هر آوردند. برابر چند ایمان

داشتازخودشهروازروستاهایاطرافباخودشپارچه

 آوردیمسبزی آن بر دیدمیمو دخیل بهبستیمو

 شریف. سید پای یا حاجتشانهایلیخدست به

کهدانستندیم،دندیرسینمهمکهییهاآنودندیرسیم

صبرپیشهکنند.امااینستیبایمحکمتیدرکاراستو

دخیلبندانبهجاییرسیدکهبستندخیلازدستوپا

ورانوبازوهایسیدشریفگذشتوبهانگشتاندست

سرایتکرد.ازشهرهاوروستاهایدیگرمثلبابلسروبابل

براینذرشدخیلآمدیممیرهمآدموامیرکالوبهن تا

بهگرهدخیل گره دورهرانگشتورویهربند، ببندد.

 خودنمایی که خدا،کردیمبود بنده .

کردیمسیدشریففقطبادهانبازنگاه

 چیزی جاییگفتینمو دیگر کم کم .

نماند.حاالدیگرمردمهاانگشتهمروی

سبزحاجتشانرارویپیراهنیهاپارچه

 با شریف دمیدهیهاسنجاقسید دعا

.ازیقهتارویسینه،دورتادورتنهبستندیمشده،دخیل

لباسهزار که بود آدمیشده سیدشریفشبیه کمر. و

تکهسبزیپوشیدهباشد.بااینسرووضعکهجلویبازار

بستادیایمماهیفروشان که مسافرهایکمیرا شهر، ه

.بادیدنسیدشریفهاجکردیمراشگفتزدهآمدندیم

 واج ماندندیمو هایبعض. او به وزدندیمدستی

دندیخندیم تاگذشتندیمهمسریعازکنارشهایبعض.

مباداآسیبیبزند.

و گردن به رو خالی، جای نبود از کم کم مردم

وموهایبلنددورشیهاشیرآوردند.حتیبهشیهاگوش

سرشهمدخیلبستند.حاالدیگرسیدشریفشبیهعَلَمِ

را دورش سبز پارچه تکه هزار با که بود شده محرم

سبز پا تا صدمتریشبیهدرختسر از باشند. پوشانده

بود.ازدویستمتریشبیهبوتهسبزیبودکهگاهیباد،

وگونه،راتکاندهد.ازسیدشریففقطلبشیهاشاخه

بادوتاچشمویکدماغگوشتیویکپیشانیبزرگو

ازوسططاسیماندهبودکهانگارازالیشاخو سرِکچلِ

وبستندیمبرگبیرونزدهباشد.مردمدخیلرویدخیل

سیدشریفمثلپهلوانیمذهبیوآمادهرزمیشدهبودبا

 باشد. پوشانده وقتزرهایسنگینکهسرتاسربدنرا

 بر قدم کند و سنگین رفتن وقتکهداشتیمراه هر .

 شدیمگرسنه حاجولیرفتیم، سیدمحمدو مزار دم

ماهیفروشان،دادیمغذایش بازار همان دم گاهیهم .

 دهانش توی غذایی ثوابش برای .گذاشتندیممردم

غذاییبرایشیهایلیخ هم داشتند نذریکه سر دیگر

گالبآوردندیم هم ، به صورتهالیدخکه و سر به و

کهسیدشریفگفتیم.حاجولیدندیپاشیمسیدشریف

زندهدادیمهمیشهبویگالب سیدشریفشبیهضریحِ .

راه خیابان توی مزار، و مقبره جای به که بود سیاری

وبیآنکهبداند،حاجتمردمراروازدیموپرسهرفتیم

.کردیم

 بودمهاسالمنتویهمین بچه وقتی آمدم. دنیا به

 اینماجرا زیادیاز هستکهدمیفهمینمچیز یادم اما .

وقتیدهسالمبود،سیدشریفمرد.

شهر توی کرد. صدا توپ مثل خبر

یادم کهدمغروبدیآیمغلغلهایشد.

آرایشسرخغلیظیکم با خورشید بود.

 پایین آسمان سراشیبی از .رفتیمکم

چادر مادرم رسید، ما خانه به که خبر

سیاهشراسرکردودمپاییجلوبستهرا

پایشوجلدیزدبیرون.منپشتسرشراهافتادم.مردم

بیرونشانیهامغازهوهاخانهکهدستهدستهازدمیدیمار

وانگارکهسِحرِچیزیشدهباشند،همهمهکنانزدندیم

بدونارادهبهسمتگورستانهایبعضو همزاریکنان،

.ازخیابانپهلویسابقبهسمتشمالافتادندیمشهرراه

سهرود،خودمان بهپلباالرفتیموازکنارهپیوندگاهِ را

کم کم آسمان رسیدیم، پل به وقتی رساندیم. پوالدی

 از و بود شده شهر،یهاگلدستهتاریک جامعِ مسجدِ

بلندشد.رویپلپرازجمعیتبود،پرمؤذنصدایاذان

 فانوسداشتند.ییهاآدماز یا فِنِر دستهایشان توی که

بر موج مدام جمعیت اما بود. روشن روز مثل جا همه

مردمبههمهلداشتیم وروبهجلوحرکتدادندیم.

کردندیم ازبعدها. را صحنه این دوستانم از یکی که

شانخانهپنجره کهماندیممثلآن:»گفتیمدیدهبود،

هاسهیرپلراریسهبستهباشندوبادیموجبیندازدتوی

کهکردیممادرمآنوسطتالش«راتکاندهد.هاچراغو

ازالیجمعیتجلوبکشاندوپیشازبقیهبه خودشرا

سفتگرفتهبودمومیانآن چادرشرا گورستانبرسد.

 کمرهایشان تا فقط من که جمعیت ،دمیرسیمهمه

.ترسیدهبودم.همینطورکهپایمکردمیماحساسخفگی

 پای هاآدمالی کردیمگیر سکندری بهخوردمیم، و

.شدمیمدهدنبالمادرمکشی

وقتیبچهبودمچیززیادیاز
 ماجرا امادمیفهمینماین .

یادمهستکهوقتیدهسالم
 بود،سیدشریفمرد.
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هم انداختن سوزن جای رسیدیم، گورستان به وقتی

همهایبعضنبود.مردمزیادیرفتهبودندباالیدیوارهاو

یهاسقفروی گورستانقرارییهاخانهحلبیِ جفتِ که

و بود گرفته را دستم مادرم بودند. نشسته داشتند،

هراهاآدموازالیدادیمهرکسیکهجلویشبودراهل

 کردیمباز کمر و پا فقط پایین، آن من ودمیدیم.

بردهرفتندیمکهدرهمقیقاجییهاهیسا .سیدشریفرا

بودندجلومزارامامزادهسیدمحمدتادرموردخاکسپاری

بااوجوهازنومحلدفنشتصمیمبگیرند.صدایزاری

.وصدایفریادهایدیرسیمفرودهایدنبالهداربهگوش

گاهوبیگاهمردانیکهخشمناکوعصبی،مانعازهرچه

.زدندیموفشارهاراپسشدندیمجلوترآمدنِجمعیت

نزدیکاتاقککهرسیدیم،ازالیپاهایمردمحاجولی

،باالیسرجسدسیدشریفهافانوسرادیدمکهزیرنور

 اتاقکااشهیسانشستهبودو پدرمرویدیوار بود. فتاده

همآنجابود،باالیسرحاجولیایستادهبودوباچندنفر

درحالصحبتکردن.بعدشحاجولیازجایشبلندشد

ایستاد. صحبتکردنباز از پدر باالگرفت. دستشرا و

چنددقیقهبعدجمعیتکمکمآرامگرفت.حاجولیرفت

خی جمعیت به و ایستاد گورستان باغچه شد.کنار ره

 اذان»بعدشگفت: نیست. االنوقتخاککردنجسد

معصیت و گناه صبحبشود. تا کرد بایدصبر گفتهشده،

«دارد.

 گفت: جمعیت الی از بو»یکی جسد است ممکن

«بگیرد،حاجولی.

 گفت: و کشید هم در پیشانی ولی جسد،»حاج این

نزن، را حرف این دیگر نیست. معمولی یکآدم جسد

گالبپسرجا را جسد میزنیمن. مزارمیگذاریمو کنار

«امامزادهسیدمحمد،تاصبحِزودخاکشکنیم.

زدنداماحاجولیزیربارییهاحرفچندنفردیگرهم

آخرش آمدند. مردمهمپشتحاجولیدر و پدر نرفت.

مردم و بود گفته ولی حاج که شد همانی تصمیم

پذیرفتند.بعدشجمعیتباشونگوشیداوهواروزاری،

بر بهداشتندیممثلموجیتویهمخیز وخودشانرا

 شریف سید جسدِ رساندندیمباالی خم وشدندیمو

 دوردندیکشیمدستی دیگر موجی توی دوباره و

طولکشیدتاجمعیتدستبردارندوهاساعت.شدندیم

 جمعیتشانیهاخانهبه آنکه برای ولی حاج برگردند.

اتاقک درون به را جسد که گفت شود، پراکنده زودتر

ببرند.مادرباپدرماندوبعدازآنکهگورستانازجمعیت

وارداتاقکشد.رفتوباالیسرجسدنشستخالیشد،

وفاتحهایخواندوزاریکرد.بعدشپدرومادرازحاج

آنشب، برگشتیم. خانه به ما و ولیخداحافظیکردند

و شود صبح زودتر چه هر تا بودند منتظر شهر تمام

گورستان به شریف سید خاکسپاری برای را خودشان

یگریشد.برسانند.اماهمهچیزجورد

فهمیدنآن، با کهصبحفردا همانشباتفاقیافتاد

به شهر تمام زود صبح ماند. باز شهر مردم همه دهان

محمد سید امامزاده مزار جلو و آوردند هجوم گورستان

دوبارهپرازجمعیتشدهبود.دورتادورگورستان،ازسر

خیاب از ماهیفروشانو بازار دم تا انخیاباناصلیشهر

کیپتا رود، خُرسه دمِ پشتگورستانتا خاکیِ تنگو

کیپزنومردوپیروخردسالجمعبودند.همهانگشت

واقعیاستیانندیبیمبهدهانماندهبودندچیزیراکه

نه.

راه ما از پدرمزودتر بودمو مادرمآمده منبههمراه

کوچکِ لته جلو همه، از جلوتر ولی حاج بود. افتاده

اماهمیشهشدینمهمجوارِمزارایستادهبود.کسیباورش

باورِ برای چیزهایی یکجور شهر، مردم همه درون در

ناباورترینِچیزهاوجودداشت.

همانشبیکهسیدشریفمردوجسدشرابهاتاقک

 به شهر مردم همه و بردند محمد شانیهاخانهسید

بسترهایشانبهخوابرفتند در حاجولیتابرگشتندو ،

اذانصبحبیدارماندهبود.نقلِپدرماستکهحاجولیآن

سید که بپذیرد نتوانست کرد چه هر خودش با شب

 دلش بسپارد. خاک به را سیدخواستیمشریف که

پاکیشسوگندیاد شریفهمیشهمیانمردمبماندوسرِ

 دلش ببرند. پناه جدش به و تاخواستیمکنند که

جزئ خاکشهمیشه که شهری بماند؛ شهر این از ی

حاصلخیزوآبشفراوانبود.شهریکههردرختیدرآن

.دادیموشاخوبرگشدیموسبزگرفتیم،یکاشتیم

سبزپوشِ جسد باالیسر صبح شبتا همان ولی حاج

سیدشریفماندودعاخواند.وقتاذانازجایشبلندشد

بادِ شد. خیره آسمان به ای لحظه اتاقک، از بیرون و

وآسمانسیاهوبیستارهبود.بعدشرفتدیوزیمخنکی

دمشیرآبوتلمپراچندبارفشاردادووضوگرفت.دو

مازخواندورفتسرِباغچهوبابیلکوچکیزمینرکعتن

راکنارزد.بعدشرفتوجسدراآوردوهاخاکراکندو

تا سیدشریفرا راستراست، درستمثلنهالسبزی،

سید نگفتم، اشتباه زمین. توی کاشت زانوهایش باالی
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بیلچندباررویخاکو با کاشتتویزمین. شریفرا

عدشرفتباسطلازخُرسهرودآبآوردگلراکوبیدوب

وریختپایسیدشریف.

 اولین وقتی پدرم، زنان، ازیهاتابشسپیده خورشید

 بیرون رود خُرسه بهزدیمپسِ رسید همه از پیش ،

کهاولشوقتیگفتیمگورستانودهانشبازماند.پدرم

 خیال افتاد، باغچه دیدهکردیمچشمشبه اشتباه که

چ است. بار کرد.شیهاچشمند بسته و باز و مالید را

مثلترکینزد چیزی ناگهان و زد دست جسد به شد.

تویسرتاسربدنشتازیانهکشیدو تمام، رخشباشتابِ

بهلرزَشانداختوازکفپاهایشخارج

شد.زیرلببسماهللگفتودوبارهدستی

شبیه قلبش زد. شده کاشته جسد به

لغ چکابِ کهماهی بود شده ای زنده

سختوچغردُمبزندوبخواهدازدهانش

که احواالتبود تویهمین بپرد. بیرون

پدرم و شد پیدایش اتاقک پشت از ناگهان ولی حاج

پاهایش رویپاشنه قدم چند پسپسکی، و فریادیزد

رفتوبهزمینخورد.دهانشهمانطوربازماندهبود.حاج

دستشر و آمد بلندولیجلو تا کمکشکرد گرفتو ا

شود.پدرتابحرفزدننداشت.فقطبهحاجولیخیره

.یکجوریکهانگارکردیمماندکهبهدرختِنوکاشتهنگاه

سیدشریفداردریشهمی»باخودشباشد،زیرلبگفت:

سبزشریشهزدویهالیدخوسیدشریفباتمام«زند.

هالیدخسبزترازشیاهبرگقدکشیدوشاخوبرگداد.

.ختندیریم،نهشدندیمبودوتویگرماوسرمانهزرد

 شد، روبرو اتفاق این با شهر که توانستینماولش

باورشکند.ریشسفیدهایشهرشروعکردندبهغرولند.

 را مردم عقوبتش و دارد معصیت که .ردیگیمگفتند

میان افتاد بلبشو شد. شلوغ شهر آمد. سرباز و ژاندارم

گورکن داد. شریف سید کندن به دستور ژاندارم مردم.

امامردمکهبهحاجولیایمانداشتندوزیرنور آوردند.

خو حالضعیف در کم کم رگهایشان در خون رشید،

و ریختند میان به شدند. مانع بود، آمدن جوش

بازوهایشانرادرهمحلقهکردندوسفتومحکم،دورتا

گرفتند. را محمد سید مزارِ و شریف سید درخت دور

ژاندارمتهدیدکرد.میانمردموسربازهادرگیریشد.تیر

مردمدس اما تبردارنبودندکهنبودند.هواییدرکردند.

سیدشریف حاجولیکناردرختِ بود. شهرقیامتشده

به دستشرا و بود انداخته زیر به را سر و بود نشسته

اهالیخُرسهمحلهوقِرتتپه،چماقودیکشیمدرخت .

 آوردند. داز باالگرفتوخاکوخولهایریدرگداسو

 زخمی ژاندارمری سربازهای شد. زیربلند و بودند شده

باالخرهآنروزژاندارمریدندیکشیمچکولگدهانعره .

دستبردارهاژاندارمکهدانستندیمعقبکشید.اماهمه

نیستند.شبِهمانروز،نیمیازجمعیتشهردرخیابان

پای محمد، سید مزار جلو گورستان، توی شهر، اصلیِ

آنروزدرختسیدشریفتاصبحبستنشستند.فردای

بانیروهایکمکیکهازبابلسرآمدهبودند،واردهاژاندارم

 شدند. دوشانفرماندهگورستان کرد، صحبت مردم با

هوار ایستاده راست و کمر به دست

مردم اما داد. اخطار زد، تشر کشید،

دازهایشان و چماق و بیل با همانطور

کنار و بودند ایستاده درخت جلو

شآمدندینم تا بود.. همین وضع ب

بر تیر حکم با بروند که اینبار گفتند

.گردندیم

فردایآنروزشمارزیادیازمردمشهرکفنپوشیدند.

هایلیخ کناریترهابزرگاز غائله این از علناً اما شهر

 مولییهایبعضکشیدند. مول احتیاط، سر از هم دیگر

 توی و کشیدند پس پا و وشانیهاخانهکردند ماندند

 از پر گورستان دور تا دور نیامدند. باییهاآدمبیرون

خردسالشانرایهابچهحتیهایبعضسفیدبود.یهاکفن

 با بودند؛ ویهاکفنهمآورده سربندهایسبز، و سفید

 شانیهانهیسروی بودند: نوشته سرخی خط اینجا»با

«کربالخواهدشد.

فاولینجوانهراازدرهمانروزسوم،درختسیدشری

میان از کوچکی سبز جوانه زد. راست شانه ناحیه

سبزبیرونزدهبود.بادیدناینصحنه،خیلییهالیدخ

«اهللاکبر.:»زدندیمازحالرفتندومردهافریادهازناز

حاجولیکهباتماموجودشایمانبهکارشداشت،تنها

محمدرفتودرراسریتکاندادوبهدروناتاقکسید

پشتشبست.جمعیتحاالیکپارچهاهللاکبرشدهبودند.

پسکشیدودستازسر پا اینماجرا ژاندارمریبعداز

مردمبرداشت.

دیکشیمازآنروزبهبعددرختسیدشریفمدامقد

جوانه برگزدیمو شاخو اولیندادیمو با یهاشاخه.

براینذر مردم محکمش، بستننورسته دخیل و نیاز و

زیادیهرروزهدورتادوردرختیهاشمعهجومآوردند.

تنهدخیلبستهوسبزِشدیمسیدشریفروشنوآب .

زیادیاز فردایآنروزشمار
پوشیدند. کفن شهر مردم

هایلیخ شهرترهابزرگاز ی
کنار غائله این از علناً اما

 کشیدند.
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،طوریکهشدیموکدرباختیمدرخترفتهرفتهرنگ

زیر از رنگی ای قهوه و ستبر تنه دوم، سال از بعد

تنهچنانرشدکردیهالیدخ بیرونزد. سبزوپوسیده

و خودشگرفت در را شریف سید صورت و سر تا که

روی پوستی گره دو شبیه شریف سید بسته چشمهای

درخترشدکردندیهاشاخهدرختانشدهبودند.یهاتنه

درخت اما بهسمتزمینمایلشدند. کلفت، وطویلو

در ختسیدشریفسیدشریفشبیههیچدرختینبود.

گرامیداشت و احترام مردم فقطدرختسیدشریفبود.

قداستش کهرفتیمماورایزمینیبرایشقائلبودندو

افسانهشود.

و اسب و گاری و ماشین با اطراف شهرهای تمام از

مثلهازمان.آنآمدندیمحتیپایپیادهبراینذرونیاز

چندانهابهیغر.حاالنبودهکهتوریستبهشهرمانبیاید

ازآنباخبرنبودند.امایکبارمهندسانیکهازکشورهای

برایقطعدرختان وزهکشیهاجنگلانگلیسوآمریکا

بههانیزم بودند، آمده منطقه این به سازی شهرک و

شهر گورستان به کرده تحصیل ایرانیِ تعدادی همراه

صلیب مدام شریف سید درخت دیدن با و آمدند

دندیکشیم عکس کنارشگرفتندیمو هم خودشان .

مربوطهانیاایستادندوچندتاییعکسیادگاریگرفتند.

کهآخرینببرهایمازندرانراشدیمییهاسالبههمان

 و آوردند در پا از گلوله ضرب به صافهانیزمهم را

 زمینبیرونکشیدندویهاشهیرکردندو از درختانرا

ساختندکهاسمشانراییهاشهرک بیرونفریدونکنار را

و خزرشهر خزرکنار. و خزرشهر و دریاکنار گذاشتند

نامشچه نفهمیدند وقت هیچ ما مردم که خزرکناری

دَخلیداردبادریایورگاناوسرزمینایرانوقوممازنیو

بندرفریدون.

یکبارازپایتخت،نمایندهایازطرفهاسالتویهمان

تبرایبررسیدرختآمدوگزارشیازآنچهدیدحکوم

بعدازآنبالفاصلهیک رفت. فراهمکردوبیسروصدا

ییهاآدمعدهایآمدندکهطرزلباسپوشیدنشانبابقیه

بودندامابههایخارجکهدیدهبودیمتوفیرداشت.شبیه

.درخترابررسیکردند،ازکردندیمزبانفارسیصحبت

ب بدونآنکهشاخو سوم روز ایبرداشتندو رگشنمونه

تمامهوشوهاسالراببیند،ناپدیدشدند.آنهاآنکسی

با قداستشبود. و شریف سید درخت به حواسمردم

برایش که هست یادم حتی و خورد گره مردم زندگی

درختترانه پای نوروز جشن سال هر که ساختند ای

:خواندندیم

جدش سیدم درختِ الهیبرگیاز // اششاخهعزیزه

نریزه

درختِسیدم،حاجترواکن//دلِزخمی،دلِغمدیده

رودردشدواکن

 دروغین آفتابِ بیتامهیسازِ اهلِ مِهرِ زِ // باش

باشامهیسرما

نو ماهِ رفتو زمستون // جدیده سالِ سیدم، درختِ

رسیده

الهیهرکهیزدانالهیکهزِلطفتشهرِمنآبادباشه//

میپرستهشادباشه...

 هانیاهمه روزگار و داستانگذشتیمبود اینکه تا

شهرماودرختسیدشریفازیکجاییبهبعدکمکم

 بر که حاال شد. سوا هم از خوببهگردمیمراهشان و

 نگاه کنمیماتفاقات ونمیبیم، آرام آرام چیز همه

ک تغییر ناگهانی اما کهتدریجی بودیم کسی شبیه رد.

شهر هنوز انقالب اول سالهای تا باشد. خورده رودست

زنده آنقدرها اما ولی حاج بود. نینداخته پوست آنچنان

نماندکهانقالبراببیندویکسالقبلازآنعمرشرا

شریف سید درخت پای درست و داد پدرم و من به

آقاعلیکن پدرم انقالب، از بعد تویخاکشکردند. اری،

آملونیروهاییهایجنگلمربوطبهیهایریدرگیکیاز

خاکش به شهدایآمل گلستان توی و شد کشته سپاه

سپردند.مادرمبعدازآناتفاقخودشراحسابیباختو

تاربهتارموسپیدکردوتویخودشپینهبست.منهم

جنگکهشروعشد،کمیبعدشرفتمجبهه.مادرماولش

نیروهایمخال جزو اول سال سه و رفتم اما بود ف

دوسالبعدازآن، پشتیبانیبودموبعدشغواصشدم.

 کربالی عملیات توی پنج، و شصت سال در ،۹یعنی

مادرم تا بود کافی زخم همان شدم. زخمی نزدیکفاو

دیگرنگذاردکهبهجبههبرگردموازآنفقطپایلنگش

راادامهدادممیهادرسدازجنگبرایمبهیادگاربماند.بع

ووارددانشگاهشهیدبهشتیشدم.مدیریتشهریخواندم

حاال شهرمانشدمو دهههشتادواردشورایشهرِ در و

.شناسندیممرابهعنوانشهردارفریدونکنار

کهشد،درختییهانییپاوباالوهاسالتویهمهاین

همپایمردمشهردرح التغییرکردنسیدشریفهم،

کهییهایسازندگبود.مردمشهر،شایدبعدازاصالحاتو

 پولدارتریهادولتتوی رفته رفته شد، انجام مختلف
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شدن باز و شهر زمینهای سر موضوع اصلِ اما شدند،

 روی به شهر باهاستیتوردرهای مردم آشنایی و

یهاوهیش شکل بود. زیستن از تغییرهایزندگجدیدی

کردوازسادگیدرآمد.افکارمردمهمجوردیگریشد.

هاارهزمینهایجنگلیوکالهکهازقبلازانقالبزیرتیغ

مناطق و کشاورزی زمینهای را جایشان و بودند رفته

حاالیکبهیکتبدیلبهویالو بودند، مسکونیگرفته

شدندیمتجاریوتفریحییهامجتمعآپارتمانو مردم.

به فروختند می را شالیزارها و کشاورزی زمینهای

هایشهرستان راههاستیتورو کاسبی پولش با و

زیادیبهشهرهجومآوردند؛یهایشهرستان.انداختندیم

خصوصاًازشهرهایبزرگیمثلتهرانواصفهانومشهد.

 از یکی توی ویال،هایگودبرداریکبار ساختن برای

رشهرجنوبی،استخوانوهِستِکایحیوانخزیهایکینزد

مرکز از که ای مربوطه کارشناسان که شد پیدا بزرگی

استانآمدهبودند،گفتندمتعلقبهببریاستکهکمتراز

یهادندهچهلسالپیشکشتهشدهاست.اثرفشنگیکه

آن از بعد بودند. کرده پیدا را بود کرده خرد را حیوان

یکببرراکهتوسطواقعه،مجسمهایاز

در بود، شده ساخته پور صانعی استاد

شهرقراردادندونامشرایهادانیمیکی

گذاشتندمیدانببر.امادیگرببریدرکار

هیچ جایشانرا رفتهبودندو ببرها نبود.

فقطیادگارروحوروانآن کسنفهمیدکهچهپرکرد.

خودشانبهج با مردماینشهر را بودند،ببرها نگبرده

کربال،بهفرماندهیحاجحسینبصیر۰1تویلشگرویژه

ساده کارِ فقطیکآلومینیوم زمانیتویفریدونکنار که

آخرینببرهایمازندراندرشهرمابودند.بعدهانیابود.

ازجنگ،گورستانشهربهگلزارشهداتغییرنامپیداکرد

ر شجاعتشان و مبارزه روحیه مردم و روی یهاتشکا

 نشان دادندیمکشتی فریدونکنار بزرگییهاقهرمان.

پیشنهاد بودم، شورایشهر در که زمانی و کرد معرفی

جنگی قهرمانان همراه به قهرمانان تندیساین ساختن

شهردادهشدکهتویمکانیکهمعروفاستبهجزیرهو

بینرودهایخرسهرودومونگارقراردارد،جایگذاریشد

یاادگارهیوهارنامهیتقدوهامدالوتویاتاقبزرگیهم

اینقهرمانانرادرقالبیکموزهکوچکبهعمومعرضه

 و بعدشجزیره بایهاابانیخکردیم. را آن دور تا دور

رستورانو و کافه سنگفرشکردیمو حفظفضایسبز،

هامکان یهافروشگاهو برای هم هاستیتورتفریحی

پاتوق محل شد آنجا توریست، جای به اما شد. احداث

مواد.یهایساقاوباشوخالفکارهاو

از خبر منظمگزارشو پلیسبهطور دهههشتاد، از

و مخدر قاچاقمواد محلیِ دستگیریباندهایکوچکو

محرکیهاآشپزخانهکشف پلدادیمساختمواد زیر .

نزدیکیدهنهدریاییِ اواخرهمیندههدر کهدر میالد،

شهرودرجادهساحلیاحداثشد،تبدیلبهپاتوقیبرای

 ویهاکنندهمصرف بابلسر و آمل از بود. شده مواد

 گراسآمدندیممحمودآباد و سرگل جنس. خرید برای

محلکسب ماهیشمعروفو همپایبرنجو فریدونکنار

 درآمد آمارهای سرسامهاسازمانشد. انتظامی نیروی و

یکیاز امیرکِال، کهزمانیدرکنار فریدونکناررا بود. آور

نیتریمذهب مازندران استان حاالشناختندیمشهرهای ،

طبقآمارهایموجودازفاسدترینشهرهایاستانبودو

 شهرِ نام به را آن استان اینشناختندیمهایساقتوی .

شهرسختوسنگینبود.وقتییهایمیقدمواردامابرای

را تالشم همه شدم، فریدونکنار شهردار نود سالِ در

نه نهمنو اما معطوفبهتغییردادنچهرهشهرکردم.

سید درخت به حواسش چندان شهر

بود: گفته یکبار مادرم نبود. شریف

«حواستهست،پسرجان؟»

«ان؟بهچه،مادرج»گفتم:

 مردمش.»گفت: و شهر به من« اما

باشد،نبود.ستیبایمحواسمبهآنچهکهقبلازهرچیز

تمامحواسمانبهتوریستیترکردنشهروافزایشکشت

کارهایمربوطبهپرورشوصید رونقشیالتو برنجو

درآمدیهایماه محل تا بود خاویاری غیر و خاویاری

 آنکه خصوصاً باشد. لحاظبیشتر از که فریدونکنار بندر

بیشتری رونق را بود خوبی موقعیت دارای جغرافیایی

مدیریت محلیبرایانتقالو تبدیلشکنیمبه بدهیمو

حواسمان اما سکوهاینفتیدرحوزهدریاییفریدونکنار.

بهآنچهکهزیرپوستشهر بهیکچیزخیلیمهمنبود.

درختسیدشریفدرشدیمدرجریانبودونمودشرا

دید.امانهبصیریبود،نهشاهدی.

پادردِهاسالمادرمدراین حسابیپیرشدهبودودچارِ

 مجبورش که بود وکردیمشدیدی بنشیند خانه توی

مردمصدایش بیرونبیاید. اینکردندیمکمتر با آقازن.

 ظهر،اشینینشیکجا سرِ یکبار بود. جمع حواسشاما ،

آمد راعصازنان بغلش زیر مان همسایه زن شهرداری.

کمکش و بود گُرکردیمگرفته و عصبانی برود. راه تا

آقازن.کردندیممردمصدایش
 یکجا این ،اشینینشبا

 حواسشاماجمعبود.
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.همانطورکهعصایشرابهطرفمباالآمدیمگرفتهبهنظر

تکان و بود تلخیگفت:دادیمگرفته و لحننیشدار با ،

امامزاده» بردید حاالتشریفتانرا تا جنابشهردارباشی،

«سیدمحمد؟

 گفتم: چهشده،»منکهازپایمیزمبلندشدهبودم،

«مادرجان؟

«ازدرختسیدشریفخبرداری؟»گفت:

.«شودینمنه،مادرجان.وقت»گفتم:

مادربیشترعصبانیشدوعصایشرابهزمینکوبیدو

وقتوخبرراباهمدمدرختسیدشریفحراج»گفت:

هدرخروجیکردوبعدشباعصایشاشارهایب.«اندکرده

باکمکزنهمسایه،عصازنانازاتاقخارجشد.

عصرِهمانروز،باچندنفرازمدیرانشهرداریرفتیمو

سرکشیکردیم.هوانیمهسردبودوبادموجداروخمیده

ایدرحالوزیدنبود.آسمانگرفتهوخاکستری،باالی

 نفس سنگین شدیم.دیکشیمسرمان درخت نزدیک .

ریخت از و فرسوده شریف، سید سبزِ همیشه درختِ

.شبیهآدمیدیرسیمافتاده،درحالتینیمهجانبهنظر

 باشد. احتضار کهدر بهخشکیرفتهشیهاشاخهبود رو

بهزردکندیمکهداردشروعمانستیمبودوبهدرختی

رویشیهابرگکردن باالدستشچندکالغیهاشاخه.

دانمینم:قارقارقار،اماگفتندیمالنهکردهبودندومدام

 گوشم به ازخوردیمچرا خواستم مارگ. مارگمارگ :

 را صدا همین هم شما که بپرسم کهدیشنویمبقیه

پشیمانشدم.

 باعثشدچندتاییاز پیچاکیوزیدکه یهابرگبادِ

هایاطرافآنبریزد.بیشتردرخترویاتاقکمزاروقبر

درختهنوزتروجانداربودنداماحالعمومییهاشاخه

 نظر به نزار و زرد شریف دیرسیمسید یهالیدخ.

کهازدرختآویزانبودند،خاکگرفتهوآفتابیبشمار

 کهنگی به خورده، باران و شد.زدندیمگزیده سردم .

توحیدخواند حمدو و بقیههمدستیبهدرختزدم م.

ولیو خاکحاج سر بعدشرفتم کردند. را کار همین

وقتی تاریکیکه رفتمتویاتاقکتنگو و دادم فاتحه

.سیدمحمداینروزهادمیترسیمبچهبودمهمیشهازآن

متولیایکههمیشهتروخشکشکند،نداشتوبعداز

سرکشی هفتگی صورت به نفری چند ولی حاج مرگِ

بودمکردندیم شورایشهر در روزهاییکه آن اینکه تا

هفته برآنشدتا پیرزنیبهاسمبَگومکهقرار اییکبار

نیازمندبود،بیایددستیبهسرورویمزاربکشدومبلغی

ازشهرداریدریافتکند.

کلیدبرقرازدم.نورزردِکمرمقیفضایاتاقراگرفت

پارچهسبزیرویش ورویمزارسیدمحمدپاشیدهشد.

بودکهمثل درختسیدشریف،یهالیدخکشیدهشده

.تیرهایدادیمکهنهورنگباخته،درحالوارفتننشان

و نم بوی اتاق بودند. پوسیدن حال در امامزاده چوبی

 اتاقکدادیمماندگی توی در، کوچک آستانه از باد .

وزوزهدیچیپیمودرسهکنجِسقفتویخودشافتادیم

.دوتاازهمکارهاپشتسرموارداتاقکشدندودیکشیم

سرککشیدند.سالمیدادیموفاتحهایخواندیمودررا

بستیم.

بهسرعتبهشهرداریبرگشتم. آنروزبهخانهنرفتم.

مدیرانومعاونانجزءوکلراجلسهفور یاعالمکردم.

هرچهزودتر ازشورایشهردعوتکردمتا خواندمو فرا

خودشانرابهشهرداریبرسانند.اتاقجلسهکیپتاکیپ

بودکههمگیمتعجببودندوزیرگوشِ پرازآدمشده

.جلسهرارسمیاعالمکردمکردندیمهمپچپچوهمهمه

ب را موضوع تاو درخواستکردم رساندم. گوشحضار ه

فکری،چارهایصورتبگیردکهدرنهایتچارهآنشد

کهاقدامبهبازسازیمزارامامزادهسیدمحمدوگورستان

شهرکهبعدازجنگتبدیلبهگلزارشهداشدهبود،بشود

مختلفمربوطبهشهدایشهرومراسمیهابزرگداشتو

برگزارشود.مذهبیبهصورتپررنگ تر پرمحتوا ترو

با خصوصی ای جلسه طی در بعد روز را نهایی نتایج

فرمانداربهتآییدرساندیموقراربراقدامفوریشد.
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اینتصمیماتبالفاصلهبهمرحلهعملرسیدوازمحل

محل از همچنین و شورایشهر درآمدهایشهرداریو

ن و شد دریافت بودجه فرمانداری، بارگاهِذخایر قشه

مناسبوبزرگیبرایامامزادهسیدمحمدومحوطهآنو

 و مراسم شد. ریخته شهدا هدفهابزرگداشتمزارِ با

جذبمردموبهخصوصجوانانشهردرقالبمضمونو

طرح روز، نیازهای و شرایط با مطابق و محتوایجدید

ریزیشد.یکسالازایناقداماتگذشتوبنایامامزاده

برپایی جهت هم اطراف شهرهای با و گرفت پا

سالهابزرگداشت نوروز حتیدر مراسمهمکاریشد. و

جشن3۰ِ سال هر قدیمیکه ترانه آن متنِ مردم بین

،پخششدتابهخواندندیمنوروز،اهالیشهرپایدرخت

،هیچهاتالشخواندهشود.اماباهمهاینهاگذشتهرسم

 درخت در دیدهتغییری شریف سید

شده نزار درختبیشتر نشد. نشدکه

بیشتریزردشدندوبود.برگهایسبز

درختیهاترکه از خشکی کوچکو

.ختندیریمبهزمین

درختدرتماماینمدت،درستدر

،تصمیمبههاطرحنقطهکانونیافکارمبود.باجوابندادن

آنموقعم طرحیریختمکهتا ثالیکارجدیدیگرفتم.

ریختمبهنامدخیلبندان. چیدمانبرنامهایرا نداشت.

نذر که کسانی میان از بود شده شرط طرح این در

 نذرشان حسب بر و باشند کرده یهالیدخبیشتری

کشی قرعه باشند، شریفبسته درختسید بیشتریبه

ویژهایبهعملآیدوجوایزنفیسیبهبرندگاناهداشود

بیشترییهالیدخهایبیشتریکندووهرکسیکهنذر

ببندد،امتیازبیشتریهمدرقرعهکشیخواهدگرفت.

اطالعیهواعالمیهدرسطحشهر،بینکاسبوتاجرو

همچنینبیناهالی و دامدار و شالیکار و کارگر و صیاد

حتیازهامحله استقبالزیادیکردند. مردم پخششد.

بَهنَمی امیرکِالو و سُرخرودهمشرکتکردند.بابلسر و ر

کشی قرعه بودیم. گذاشته خودرو را ماه هر ویژه جایزه

مونگارپه روستای از شخصی و شد برگزار اول ماه ویژه

بعدی ماه در مردم شد باعث همین شد. خودرو برنده

داشته بیشتری شرکتکننده و کنند بیشتری استقبال

شریفومزارباشیم.ازپولنذرهاییکهپایدرختسید

همبرایتأمینبودجهشدیمامامزادهسیدمحمدریخته

 میکردیماستفاده یهالیدخ. روی یهالیدخزیادی

کهنهورنگباختهدرختبستهشدویکجورهاییسبزی

هالیدخ هنوز اما بود. کرده نونوار را وهاترکهدرخت

هالیدخخشکیدهوتکیدهدرختازالبهالییهاشاخه

 چشم دخیلخوردیمبه بستن هنگام در گاهی و

.ختندیریمزردبهزمینیهابرگباشکستندیم

بعدیهمگذشتوجوایززیادیدادهیهاماهماهبعدو

حالوروزدرختبدترو اما ومردمزیادیبرندهشدند.

بدترشد،تااینکهدریکمفروردینسالنودوسه،آخرین

درختبااولینبادِبهاریازشاخهجداشدبرگِزردونزارِ

وآراموتابخورانبهزمینسقوطکرد.مردمزیادیکه

و بودند آمده رفتگانشان مزار به نو سال یکمِ روز در

همینطورمنومادرم،باچشمهایخیره،شاهدِاینپایان

مادرم زمینرسید، وقتیآخرینبرگبه ناخوشبودیم.

صدای با بهناگهان کرد شروع ای، گرفته غم و لرزان

خواندنترانهقدیمی:

الهی // عزیزه جدش سیدم درختِ

نریزهاششاخهبرگیاز

دلِ کن// حاجتروا سیدم، درختِ

غمدیدهرودردشدواکنزخمی،دلِ

 دروغین آفتابِ زِامهیسازِ // باش

باشامهیسرمامهرِاهلِبیت

نو ماهِ رفتو زمستون // جدیده سالِ سیدم، درختِ

رسیده

الهیکهزِلطفتشهرِمنآبادباشه//الهیهرکهیزدان

میپرستهشادباشه

 الهیبرگیاز // جدشعزیزه سیدم اششاخهدرختِ

نریزه...

حاالدرختیخشکیدهبرایمانمانده،باهزارهزاردخیلِ

سبزیکهبهسرورویشبستهشدهوشبیهداغیشده

گاهی است. نشسته قلبشهرمان وسط وسطشهر، که

دهندیمدرشورایشهرپیشنهادقطعکردنشراهایبعض

دیگر عده اما دیگریکاشتهشود. اینکهجایشدرختِ و

تکیدهوبیجان،مخالف بهامروز، درختتا آنهستند.

ما شهر به اگر استو جایخودشباقی سر هم هنوز

درختِبیجانِسیدشریفراکناربارگاهِدیتوانیمبیایید،

سراغشرا کسکه هر از ببینید. محمد سید امامزاده

■ .داندیمبگیرید،نشانیشرا







یهالیدخیزیادیرویهالیدخ
درختبسته رنگباخته و کهنه

هالیدخشدویکجورهاییسبزی
 درخترانونوارکردهبود.
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 مائده مرتضویهایی که فیلم شدند: کتاب

 سرباز های غار؛ مجید رحمانینامه کوتاه: فیلم

 سینمای مستند شاعرانه؛ هستی وختی یادداشت:

 سینمای جنگ ایران و عراق؛ زینب گلستانی یادداشت:

 میالد اکبر نژاد؛ زهرا خسرویمصاحبه اختصاصی چوک: 

 پاول پالیکوفسکی؛ دیوید جیمز؛ بدری سیدجاللیمصاحبه با: 

 شیفت شب؛ نیکی کریمی؛ آرزو مکتوبیانیادداشتی بر فیلم: 
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 سینمای جنگ ایران و عراق یادداشتی بر 
«زینبگلستانی»

 

 کتاب به نگاه جنگ»با شهدا، و رزمندگان تصویر،

ایران سینمای قاب در عراق و ایران دو« انییس از

ویکتور

ومبدأهنرآناستکهبمیریپیشازآنکهبمیرانندتو...

ضیآوینی(.)سیدمرتاندمردهحیاتآنانندکهچنینمنشأ

سینمایجنگودفاعمقدسدرایران،بابهتصویرکشیدن

بیستمکهازسویییادآورٔسدهآخریننبردسیاسیبزرگدر

جنگجهانیاولنیزهست،دربحبوحهجنگزادهشد،آنچه

تفاوتاساسیآنراباسایربازنمودهایجنگدرجهانیادآور

شودیم کهدر دورانهاآن، شاهدتولیداتسینماییپساز

جنگهستندجنگهستیم.درحقیقت،آثارتولیدیسالهای

کهازدیدگاهبسیاریازاندیشمندانسینمایایرانبهعنوان

شناخته جنگ سینمای طالیی دوران

آفرینششوندیم با که سینمایی ،

انواع سویی از خود، خاص ساختارهایی

بهیک دهدیمدیگرپیوندحماسهورئالرا

ازسوییدیگرریشهدرهمذاتپنداری و

 قهرمانان با ایرانی «اسطوره»رزمندگان

 کربالدارد.

رشته دانشیار ویکتور، انییسدو ضمنیادآوریایننکته،

کتاب نویسنده سوربنو تصویر،»مطاعاتسیاسیدانشگاه

رزمندگانوشهدا،جنگایرانوعراقدرقابسینمای

جامعه«ایران در اسطوره و جنگ میان روابط بررسی به ،

جنگ با مرتبط سینمایی تولیدات در آن بازنمود و ایران

جنگیهاصحنه.ویباتمرکزبرچگونگیبازنماییدازدپریم

تالقی برچگونگیحیاتجاوداناسطوره، درسینمایایران،

آنباواقعیت،همذاتپنداریرزمندگانبایارانامامحسینو

.درحقیقتکندیمازسویتماشاگر،تاکیدهاشباهتباوراین

سینمابهعنوانهنریبرآمدهازدلصنعتوتکنولوژیجدید

چونخاستگاهروابطینومیانهنرتواندیمکهشودیممطرح

باورهایمردمدرنظرگرفتهشود.امااینهنر،بابرهمزدنو

دریافتآثار،یهاییبازنماتمامیمعادالتکالسیک هنریو

،بلکهخودکندینمرهایموجودبسندهنهتنهابهبازنماییباو

 نو باورهایی گذار پایه تواناییشودیمنیز سینمایی ابزار .

 خیال دهی شکل در سطوحییهایپردازبسیاری در نوین

فردیواجتماعیدارند.ازسوییدیگر،سینما،آنچنانکهژان

،قادربهدگرگونکردنتصورودریافتدیگویملوئیکومولی

هنربینند از زمان هم بردن لذت آنچه است، واقعیت از ه

خوبمیدانم»سینماوحفاظتازخویشتنرابهدنبالدارد:

...میکنمیماینچیزیجزیکتصویرنیست،اماآنراطلب

حال... بههر اما واقعینیست، دانماینقطار بدینترتیب«.

 حتی وتواندیمسینما خویشتن نفی برای ابزاری ایجادبه

همان بدلگردد، باورهایینو مانونییادآور .شودیمگونهکه

خود به تبلیغاتی جنبه گاه جنگکه سینمای تولیدی آثار

نبردبودکهباورهاییرایهاجبهه،ارائهگرروایتیازگرفتیم

 ازجملهاینکهجنگمحلانجامکردیمدرذهنبینندهالقا ،

ییهانییآ مدد به که است درهاآنبوده کربال اسطوره

درواقعدرطولجنگ،وستهیپیمبهواقعیتهاجبهه است.

حاکم سینما بر اعتقادی باورهایی بیشتر،

بازنمایی برای سیاسی اجبارهای تا بود

جنگبهشیوهایخاص.بدینترتیبآثاری

 نینوا»چون » ایمانییهایژگیوبه

رزمندگانپرداختهو تصویری«هاعقاب»یا

روی به را ایرانی عظیم تقدیر به اعتقاد از

.آوردیمپرده

بهتوانیمعالوهبرآثارسینماییتولیدشدهدرایندوران،

کهازسوینهادهاییمختلفتولید کرد آثارمستندیاشاره

،ازجمله:شدندیم

یهاگزارش - در که سیما و یهامجلهتولیدیصدا

.شدیممربوطبهجنگپخشیهابرنامهتصویریو

تولیدینهادهایفرهنگیعمومیهمچونیهالمیف -

سینمای مرکز اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت

تبلیغات سازمان هنری مرکز تجربی، و مستند

اینآثار جمله از تبلیغاتقم. امور دفتر اسالمیو

توانیم مستند فیلم خرمشهر»به از ای «نامه

همت31۹۰) به که کرد اشاره نصر نصراهلل از ،)

بودوبه ارشاداسالمیتهیهشده وزارتفرهنگو

جنگ در ملی مشارکت و ایثار روحیه ستایش

.پرداختیم

یهالمیف - تلویزیونییهاگروهتولیدی و سینمایی

ازجملهفیلم ابدیت»ارتشوسپاه، «ازخرمشهرتا

به31۹1) فیلم( و اسالمیان، علیرضا کارگردانی

بهتواندیمبدینترتیبسینماحتی
ایجاد و خویشتن نفی برای ابزاری

گونهکهباورهایینوبدلگردد،همان
 .شودیممانونییادآور
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(.گروهتلویزیونیسپاهتولید31۹3«)فتحخونین»

 رابرعهدهداشتهاست.هالمیفهردویاین

رزمندگانیهالمیف - سربازان، توسط شده ساخته

ازجملهاینآثار غیرنظامیان. توانیمداوطلبویا

(3113«)حدودتاریخ:قسمتدوم»بهفیلممستند

هتهیهکنندگیوفیلمبرداریمحمدرضااسالملو،ب

اپراتوربیسیمچی»فیلممستند «محمودنورایی،

فیلم31۹1) (31۹3«)خرمشهر»(ازمهدیمدنی،

از اساسشعری بر گروهی یککار عنوان به که

 بهروز»یهالمیفسپیدهکاشانیساختهشدهاست،

)فرهنگی( )مرادی »31۹۰ آزادسازی»(، گزارش

)خرمشهر »31۹۰ و «میادهیخوابهاخاکبرروی»(

آزادی»،بهکارگردانیمهدیکفایی،مستند31۹۰)

31۹۰«)خرمشهر حسنمنزه، از )« ٔخانهخرمشهر

حسینی،(،بهکارگردانیمحمدمیر31۹1«)توست

 یهاچهره»و )سوختهیهاتنسبز، از31۹1« )

 محمودشولیزاده،اشارهکرد.

توسطیهامجموعه - شده تولید

برای آوینی مرتضی سید گروه

 میان در که هاآنتلویزیون

فتح» عنوان«روایت به ،

 و مستندنیترمیعظپرکارتربن

ایران جنگ دوران طول در شده تولید جنگی

.بااینکهآوینیتنهاسازندهمستندشودیمشناخته

انییس دیدگاه از اما نیست، جنگ دوران در

3۹دوویکتور ییهایژگیو، تعداد یهالمیفهمچون

 )حدود شده زمانی۹1ساخته پیوستگی فیلم(،

فرمی) ثبات آن(، از پس و جنگ طول تمام

همان) به وفاداری و فرمول( همان طبق همیشه

موضوع)پایداریمطلقبسیجیاندرگیرامر(،سبب

شوندیم یهالمیفتمامی درٔشدهساخته آوینی

معرفیگ«اثر»قالبیک کهدرآنییهالمیفردند،

 مردم عموم نظر از بهییهالمیفدوران تبلیغاتی
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از جمله مطالعات انجام شده دربارٔه آثار واندیشه های سید  

آوینیبه  توان یمرتضی آوینی م شهید آثار در حبیبهسیری از

( 31۱1جعفریان آوینی(، شهید نظر در حقیقت اشراقی ،سینمای

،نوشتهزهرایشهیدمرتضیآوینیهاشهیاند(،31۱۱محمدمددپور)

( 31۹۹حسینی و آوینی( شهید دیدگاه از هنر نظری مبانی

مطالعاتفرهنگیوهنریشهیدآوینیدرسال توسطاگروه منتشرشده

 ،اشارهکرد.31۱1

ودراینمیاننبایدآگاهیآوینیآمدندیمحساب

تبلیغاتینادیدهگرفت.ییهاجنبهرابرایایجاداین

 شدهیهالمیفهرچند ساخته مستندهایی آوینی،

نحوه ریشه دوویکتور اما بودند تلویزیون برای

هاآناییبازنم در سینماییجستجویهاکیتکنرا

کندیم موردهاآنو سینمایی آثاری عنوان به را

 .دهدیمتحلیلقرار

سیدمرتضیآوینیکهخودبادیدگاهنظریهپردازانبزرگ

به داشت، کامل آشنایی فورد و هیچکاک همچون سینما

عنوانچهرهایشاخصدرمیاناندیشمندانیمطرحاستکه

سعیخودرادرجهتارائهقواعدتکنیکی،زیباییشناختیو

 نظاندبستهجامعهشناختیسینمایجنگبهکار در با او ر.

برای ابزاری و تکنولوژیک هنری عنوان به سینما گرفتن

نگاه میان تفاوت خاستگاه به اشاره با چنین هم و گشتل،

 و دامانٔجامعهغربی به دارد، فلسفه در ریشه که ایرانی،

زندتابدینترتیبتعریفخودازهنرفلسفهاسالمیچنگمی

 وبهخصوصهنرسینماراارائهدهد.

دیدگاه دواز دارای تکنولوژی هایدگر،

درونی)انسانی( و بیرونی)خارجی( جنبه

ارائه اندیشه این در جهان نوعیاست. گر

دردلخود منبعانژیاستکهانسانرا

 جستجویدهدیمجای در که انسانی ،

همتخاص با حالیکه در او است. جهان تسخیر کشفو

 روبرو جهان با شیشودیمخود به توجه با گشتل، ظهور وه

ازسوییدیگر،سینماکهکندیمعمل هنریوابستهبهذاتاً.

انجامدیمتکنولوژیاست،بهآفرینشجهانیخیالییاواقعی

کهدرابدیینمکهدرهیچهنریجزشعرامکانظهور ،چرا

شعرزمانومکاندرونیوبیرونی،یعنیتمامیتجهان،باهم

.بدینترتیبکارگردانباتوسلابندییمودریکزمانتجلی

کهداندیمبهاندیشهایشاعرانه،خودراقادربهخلقجهانی

 عبارتی اینتواندیمبه در تنها باشد. الهی حضور ساحت

صورتاستکهفردگراییحاکمبرهنرمدرن،جایخودرابه

 حضور»مفهوم » تمامی از هنر و هایدیپلداده هایپلشتو

.دراینصورت،اثرهنریضمنقرارگرفتندرشودیمزدوده

،خودرادرفرماستساحتیمعنویکهحقیقتبرآنحکم

 ساختاری انعکاسوحدتابدییمجستجوی اجازه او به که

 را کثرت بر تنهادهدیمحاکم نه اندیشه این در فیلم و .

زبازنماییسادهایازواقعیتنیست،بلکهانعکاسیاستنابا

 ٔسازندهروح که معناست این در درونییهاجهانآن.

تواندیموآوینیشوندیموقفهبهحقیقتنزدیککارگردانبی

گرنوعیمنبعجهاندرایناندیشهارائه
خود دل در را انسان که است انژی

انسانیکهدرجستجویدهدیمجای ،
 کشفوتسخیرجهاناست.
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 اشراقی»از اثر«تکنیک ساحت در حقیقت تجلی یعنی ،

هنری،سخنبگوید.ازسوییدیگربارجوعبیوقفهبهمفهوم

 خود از هنرمندهمواره پرسدیمعدلالهی، چگونه توانیم:

تعریفکرد؟،وبدینشیهاییبایزوهایزشتدنیاراباتمامی

ترتیبازحضورجاویدانزشتوزیبادرکناریکدیگرآگاهی

ابدییم و»، نیهیلیسم سیاه متن در سفید که چنان آن

 کامو و سارتر اگزیستانسیالیسم پسیمیسم، ...«آنارشیسم،

 تابدییمظهور با آوینی ترتیب بدین همچون. هنر عریف

« در تعهد روح فضیلتی«هاانساندمیدن همچون آن به ،

نگردیم سوق کمال و فضل سوی به را انسان .دهدیمکه

اینگونهاستکهازسوییآثارحقیقیهنرینمایانگرتقدسو

جنبهسرگرمیدارند،صرفاًکهشوندیمشور،ازآثاریمتمایز

میاو اساسی تفاوت دیگر سویی واز غربی سینمای ن

 ظهور شرقی تعریفابدییمسینمای در ریشه که تفاوتی ،

دارد.«هدفهنر»
نیزٔنحوه او آثار در خوبی به سینما از آوینی برداشت

وازدیدگاهدوویکتور،تماشاگررابهمشاهدهشودیممشاهده

 راه نمایش صفحه ورای .بردیمچیزی

ویهالمیف خود، ویژه گفتمان با آوینی،

منحصریهایژگیویادآورهمراهباصدایی

 دفاعی فرد جنگی«مقدس»به از ،

کالسیکپردهبرمیداردکهدرآنرابطه

اسطوره و مبارزه شکلمیان شیعی ای

حماسهردیگیم یادآوری با آثار این حقیقت در شیعی،. ای

میانکهنالگوهایعظیموعرفانیدرقرنبیستم،رابطهای

.کنندیمبرجستهاسالمبرقراریهاچهرهجنگجهانیاولو

 فیلم ساخت شیوه به آوینی اما، 04؟میجنگیمچرا
عمل 

کندینم چند هر که چرا نمایانگریهالمیف. نوعی به او

ملی،ویاتوجیهیهاحرکتجنگنرم،تحریکیهایاستراتژ

ختم جا همین به اما است، مبارزه برای تالش پذیرش و

،چراکهاوبهدنبالیافتنمعنایژرفجنگاست.وشودینم

ونهان،اجازهچنیننگاهعرفانیرا سینمابهعنوانهنرپیدا

بهخوانشیازجنگفراخواندکهدهدیمبهاو تاتماشاگررا

رد.ریشهدرعرفانشیعیدا

 محدود گفتار به تنها نگرش، نظرشودینماین از بلکه ،

 آوینیسینمایی جستجویندیآفریمدوویکتور، در خود که

اینجاستکه سلوکاستو و نیتربزرگبدلشدنبهسیر

.اودرواقعباتوسلبهنوعیردیگیمخالقیتاثرآوینیشکل
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 Why We Fight? 

فاصله ایجاد به که مونتاژ، زمان در آنتفکر زودیبا به چه

 زمانانجامدیم،شودیمنمایشداده به ورود به را بیننده ،

جنگدعوت حقیقتآوینیدرکندیممندیدیگریاز در .

جستجویبیانمعنایاصلیجنگدرتاریخیبسیارگسترده

منحرف به تالشاو این اگر حتی جنگاست، تاریخ از تر

فرآینده درآمدن لرزه به و بیننده ذهن تبلیغاتیکردن ای

جنگبینجامد.واینتالقیمیانتفکرفلسفیوعرفانیشیعه

وپیشرفتابزارضبطوتولیداستکهازطرحعظیمومنحصر

.داردیمبهفردآوینیدردورانجنگپردهبر

 منابع

- Agnès Devictor, Images, combattants 

et martyrs, La guerre Iran-Irak vue 

par le cinéma iranien,Karthala, 2015. 

-  

بنی - اسماعیل دلخواه، مسعود مطهری، میثم سید

 مجیدسرسنگی، بررسیتطبیقیتولیدات»اردالن،

 دهه در هنری مقدسحوزه دفاع با۹1سینمای

دریهاهینظر )جستاری آوینی مرتضی سید

ایران( سینمای مدیریت » مطالعاتدر

شانزدهم،ارتباطات-فرهنگ سال ،

-3۹3،صص313۹،تابستانامیسشماره

3۹۹

-  مدنی، شناسیسعید جامعه

مقاله چهار مقدس، دفاع و جنگ سینمای

مقدس دفاع و جنگ سینمای تهران،درباره ،

 بهار چاول، ابوالفضلجعفرنژاد،.3133بهمنبرنا،

راهسوم)فلسفهتکنیکدرسینماازدیدگاهسید»

و31،شخردنامههمشهری،در«مرتضیآوینی(

 ۱1ص،31۹۹،فروردینواردیبهشت3۹

از» - گفتاریمنتشرنشده سرمقالهاصلعملاست:

سی آوینیشهید مرتضی «د در سوره، مجله

،صص31۹۰،شهریورومهروآبان۹،شاندیشه

 .1و۹

 افخمی، بیادسید»بهروز اومیدانم: دوسهچیزیکهاز

مرتضی سید هنر، و مجاهده عالم مفخر قلم، اهل شهیدان

در«آوینی تجسمیهنرهای، ش ،1 بهار صص31۱۹،، ،

31۹-313. ■







بهخوبینحوه سینما برداشتآوینیاز
 مشاهده نیز او آثار ازشودیمدر و

دیدگاهدوویکتور،تماشاگررابهمشاهده
 .بردیمچیزیورایصفحهنمایشراه
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 «سینمای مستند شاعرانه»یادداشتی بر  
«هستیوختی»



س به پرداختن از شاینمایقبل شاعرانه، دیمستند

سادهازشعرارائهگرددوپسازآنبهیفیباشدتعرترمناسب

.میفمستندشاعرانهبپردازیتعر

یگویم ویانگالیخ،فیلطاستموزون،یالمکندشعر ز

 ممکمختصر مقفکه است متساوین باشندیو  .هم

ر همان درواقع نیوزن آهنگداشتن است وزنیتم مانند ز

.تمداشتناستیاریداشتن

الیخیرویردننکریدرگیشعربرایهایژگیوگرازیدیکی

 بودنیشنونده ))مختصر خواننده چنان(ا است حضرتک( ه

( است فرموده اند)حافظ لفظ معناکبه  .ار((یبسیو

چهگفتناستبلکهست،یدرشعرچگونهگفتنچندانمهمن

ابهیاستویارکانجامدادنیگفتنبراشعرتدارد.یهاهمک

معنایارنباشدسخنگفتنبکدریاستاگرهدفیخاطرهدف

ن نظر از شاعر بود همگانباش،یخویمعنویروهایخواهد

یعیطباستعدادحه،یحهاستوقریقریدارارایزمتفاوتاست؛

 کاست تعیزیهنرهایهاقاعدهه را ییبا  .کندیمن

 را شاعرانه اندتوانیممستند پوشکیبا اغماضیچشم و

مستندشاعرانهیهاشهیررد.کیمستندتلقلمیازانواعفیکی

:ردکمستندجستجوینمایخسیدرسهمقطعتارتوانیمرا

3-)  دهه عالقهکیهنگام33۰1در نقاش هنرمندان ه

س به یخودرا و دادند نشان هانسییهاتیشخصنما مثل

ینمایدرسییهاتجربهدستبهوالترروتمنلژه،فرنانختر،یر

یهرابرتفالهرتکندورانبودیزدنددرهمیدیتجر



راپدیکآمریکرمانتینمایدرسینتحولاساسینخست دیا

.شمال((راساختکنانو)لم)یآوردوف

۰-  یبرخ3311دردهه نهضتکییهالمیفاز در ه

رهبریینمایس به گریانگلستان شدیجان ساخته رسون

ازنگاهیاکح اجتماعیت موضوعات به  .داشتیشاعرانه

مستنددودههیهالمیفازیاریدربستوانیمنگاهشاعرانهرا

3311و33۰1 درتمامیاستایهیبدرد.کمشاهده نگاه ن

هالمیفنیرادراییهاصحنهاماشودینمدهیمستنددیبخشها

کذتوانیم داراکردکر وعتیطبشاعرانههستند.ینگاهیه

لممستندیفیکراتبرگرفتهازآندرساختاریاستاثکانع



ب درایتردیشاعرانه بید شاعرانه نگاه نخواهدریتأثیجاد

امشروطبود، غناکنیبه هم مستندساز نگاه شاعرانهییه و

باوچشمنوازیزیریهتصاوکنیمستندسازتنهابهاالبتهباشد.

ا دهد کارائه لمیفیکیژگیونیترمهمچون،کندینمتفا

تصاو خلق شاعرانه لطیریمستند هماهنگ و ویموزون ف

تصویالانگیخ شعر استو سییریز شعر یینمایا یکتنها

براکاستیانیقالبب ساز مستند وجودآوردنفضایه یبه

.دهدیمشاعرانهارائه

شاعرانه،یفیکیهایژگیونیترمهم مستند ریتصاولم

ماه تغزلییتعاطفیموزونبا گبدوناست،یا ازیریبهره

ردویرقرارگیدرخدمتتصوتواندیماستصدایهیبدگفتار.

همراهیتصوییغنایهاجنبه تقوکیررا به و تصویند ریت

جنبهشاعرانهیلمبرداریرفیاتصاویریندچنانچهتصوککمک

 .نداشتهباشد

 شاعرانه گفتار تواندیماگرچه عنوان عواملیکیبه از

دنیازشنییحسشنوارایزمهمباشد،یهامؤلفهرگذارازیتاث

زیصدا یخوشو کبا آهنگکه بیلمات رابا موزون و یانین

چنانچهامانشانخواهدداد.یمساعدواکنشند،کارائهیادب

لمبهیجنبهشاعرانهنباشدگفتارفیلمدارایرفیاتصاویریتصو

ییتنها کشودینمموجب تلقیفه شاعرانه  .شودیلم

رنتوانندیهتصاوکالزماستیاستفادهازگفتارشاعرانههنگام

تنها وجودیتغزل،یعاطفیهاهیماییبه به را شاعرانه و

■.آورند
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 «شیفت شب»لم یف یادداشتی بر  
«آرزومکتوبیان»؛«نیکیکریمی»کارگردان

 

کریمی نیکی کننده: وتهیه کارگردان محمودنویسنده:،

 مدیرتولید:پیماننجفی،ونیکیکریمیآیدینوعلیاصغری

قریشی،سحر،محمدرضافروتنزارع،یاللبازیگران:

پاکدل،ینحس،یراندیشگوهرخ،یرآقاییامآرمان،یرحسینام

 کریمییکینپروانه،ترالن

 وهله در ترغیبمخاطباول،عنوانفیلمشیفتشب، را

اشتیاقکندیم علیرغم اما ببیند را فیلم حداقلیکبار که

کهیکبارتماشایشودیمدرپایانفیلممتوجهمخاطباولیه،

 !کندیمفیلمکفایت

 بی از شب شیفت هایحوصلگفیلم مردییهاسکوتو

فیلمعلتاینسردیرفتاروطفرهٔادامهکهدرشودیمشروع

همسرش،هایرو صحبتبا درگرددیممشخصنسبتبه .

 مطلع دیگران طریق از مرد همسر اثنا کهشودیماین

شوهرشچندوقتیاستکهنسبتبهزندگیبیمیلشده،

ترینهم همسرشحساس حرکات و رفتارها به اورا گفته

متوجهبدهیباالخرهتااینکهپسازتعقیبوپیگیری،کندیم

اماآنچهکهازهمانابتدانامتعارفشودیمهنگفتشوهرخود

کهبهخصوصمخاطبزنشودیمومانعازآنآیدیمبهنظر

باشد، داشته پنداری همذات نتواند ناهید یرتصوباشخصیت

بعیدوغیرقابلباوریاستکهبرایناهیددراوایلفیلمترسیم

نا نقش در زن تاآنجاکه همکارقبلهید،شده از آنکه از

ورفتاری روحی تغییرات خبر دیگر ای وعده همسرش

ماندیمغریبهایهمچونشنیدهباشد،(رافرهادهمسرخود)

 رفتارهایظاهراًکه از کمکوخبررسانیدیگران بدون خود

فیلم،بردینمهمسرشپیبهموضوعخاصی یانهناشوآنقدر

وسطماجرایهمسرشپر را تاکندیمتابناهید گویی که

اورا رفتاری وسوابق نداشته او از شناختی هیچ این از قبل

ازسال31کهشودیمندیدهوباوجوداینکهدرفیلمهماشاره

ازگذردیمهاآنزندگیمشترک بیخبریکاملناهید اما

 دیدنبرخیرفتارهایفرهاد کهحتیبا قابلتواندیمماجرا

سازیضعیففیلمازشخصیتزنزتصویرانشانحدسباشد،

آن، در که دارد ایرانی جامعه واقعیماغالبادر زندگی در

ازسوی بیشتری وکنجکاوی ودقت تیزبینی شاهد وهرروزه

کهدرآنناهیدحتییریتصوزنانهستیمکهبااینتوصیف،

او، ومیلبهخودکشیدر بیانگیزگیفرهاد شنیدنخبر از

 !رسدیمنامانوسبهنظریکم،شودیممتعجب

ضعفی، چنین درکریمی،یکینفیلم،کارگردانباوجود

مجموعقصدداردنقشزنرادرحفظبنیانخانوادهوبرطرف

 کردنمشکلپیشامدکردهبهنمایشبگذارد.

بانگاهیزنانهپیشببرد نیکیکریمیکهخواستهفیلمرا

یکزنبرخور نگاه از کند،وبامشکلپیشآمده یتشخصد

ناهیدرادرقالبیآمیختهازمنفعلودرعینحالکارابودنبه

 زن.کشدیمتصویر دانسته همسر مشکل شودینمشریک

ازمنجالبیکهدر امادرنهایتهمینزناستکهخانوادهرا

 اسیر درینکها.دهدیمنجات،اندگشتهآن ابتدا از ناهید

 بدهی همسرش111جریان میلیونی قرار گیردینمازابتدا

ومردباپنهانکردناینموضوعقصدداردبهتنهاییمشکلرا

حلکندریشهدرنگاهیداردکهدرجامعهبهقابلیتوکارکرد

دهدیمابتداوانتهایفیلمنشانالبته،شودیمزندرخانواده

کهنیکیکریمیایدهخوبیدرذهنداشتهومسالهاجتماعی

یحرفآنرابپروراند.تواندینماماکندیمزمطرحخوبیرانی

 انگار اما درتواندینمبرایگفتندارد آنگونهکهخود آنرا

خوبیاستاماحتیٔیدهاهمایده،یاشایدذهندارداداکند،

ندارد. درخوری انسجام هم کارگردان ذهن یهاحرفدر

 هم هیچکدام به اما امادررسدینمزیادیبرایگفتندارد

نهایتباوجودشروعدورازباوروپایانخالیفیلمبهمسالهای

کهبراساسنظریهمرتنقابلتبییینشودیماجتماعیاشاره

فرهادازآنجاییکهازلحاظطبقاتیباناهید،استوآناینکه؛

ازخانوادهپایینتریحداقلازحیثمطابقت نداشتهوظاهرا

 با مقایسه در همٔخانوادهمالی وناهید برخورداربوده ناهید

داشته، او از فرهاد توان از بیش موجبیناانتظاراتی امر

وپاسخاشخانوادهکهفرهادبرایارتقایسطحزندگیشودیم

همسرش، انتظارات نهایتدستبه در که بزند ریسکی به

بهبارآوردوبهبیاناشخانوادهعواقبسنگینیبرایخودو

مشروعنتوانستهبهاهدافخودیهاراهنیچونازطریقمرتو
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پاسخبگویددرنتیجهبرایرسیدنبههدفمشروعازوسیله

 .گیردیماینامشروعکمک

فرضبنیادین مضامینٔیهنظراگر مبنیبراینکه بازتابرا

شرایطاجتماعینشانگرهردورهدرهرجامعهای،هاییلمف

 است، آنصورتحاکمبرآندوره فیلمتوانیمبپذیریمدر

میانٔرابطهراروایتگرجامعهایدانستکهدر"شیفتشب"

وراههاییکنندیمتقاضاهاواهدافیکهافرادبهآنمیلپیدا

کهجامعهبراینیلبهآنبهصورتمشروعوقانونیتدارک

طوریکهافرادروزانهبهمیزانیازبهوجوددارد،شکافدیده،

وموجیآنانرابهشوندیمتحرکاقتصادیاجتماعیتحریک

برایکشدیمسویاهدافی متاسفانه هاآنکه یهاراهکمتر

نهایتتناقضمیانهدفو ودر شده گرفته نظر در مشروع

کهمرتنازآندهدیموسیلهافرادجامعهراتحتفشاریقرار

 آندبریمنام در فرهاد که شرکتی رئیس قول به وچون

 چهاندندانستهمشغولبوده ودر کیبپرند وبا کیبپرند که

تحرکدرزمانی؟ به تنها نه اشتباهی پریدن چنین اثر

عقبیابندینماقتصادیاجتماعیدست به هم چندقدم که

شغلیفرهادیهامنزلتکهطیفیلمباتغییرکنندیمبازگشت

موض پایانی،این ودرسکانس شده داده نشان خوبی به وع

حالموشکشییتاًنها خیاباندر در موفقدیروز حسابدار ،

 !!تومان1111.بهازایهرموششودیمدیده

کسانی مواقع بیشتر در متاسفانه ای جامعه چنین ودر

 رامتحمل سنگینی جرمشوندیممجازات اصلی عامل که

 اندنبودهیاخطا بپرند؟اندستهندانوفقط کی با کیوباکه

 بپرند؟!

شب"درفیلم نوعی"شیفت دچار که محتوا برخالف

 چطور راو چیز چه بیانخواهدیمبالتکلیفیاستونمیداند

کنندههاینیآفرنقش،درمقابلکند، حدیجبران وتا قوی

استالبتهبااغماضازنقشخودنیکیکریمیکهتنهاحدسی

 ایناستکهکارگردانبدندیدهکندیمراکهبهذهنمتبادر

استرخی کارگردان نیز خود استو ایپهن سره حاالکه

بنمایدودرقالبنقشیکهدلیلقانعکنندهایبرایحضورآن

یکیدشاباشد.ظاهرشدهنیست، ازنگاه خواسته هم

طالق که را زنان از ای طبقه وصرفا شود وارد مستندساز

هو...بهتصویربکشدبدونآنکهمعنایگرفتهوصاحبفرزندبود

یااینکه باشد داشته آن درپس را ای عرضه یاقابل خاص

شودیمبخواهدبهنتیجهایپیچیدهترازآنکهدرظاهردیده

 برسد.

ومخاطبیرسدیمودرپایانهمفیلمباامیدکمیبهپایان

بهاوجخوداشیذهندرلحظهاتمامفیلمکشاکشیقاًدقکه

دریغازآنکهبتواندبیناینهیاهووکشمکشذهنیرسدیم

راآرامکنداشیختهگسنتیجهایبیرونبکشدکهذهنلجام

■پیداکردهباشد!!یشهاپرسشویاآنکهالاقلپاسخیبرای
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 «سربازهای غار» نامه کوتاه فیلم 
«مجیدرحمانی»



روز-غاریکدهانه-یخارج

کدریدوسربازجنگ مشرفبهیتپهایغاررویکنار

وخستهبهداخلیباچهرهزخمسربازها.اندگرفتهدرهپناه

 نگاه زمصداهای.کنندمیغار پس در شنیجنگ دهینه

بنوشند.یتاآبکنندمیازآبشانرابازیخالقمقمه.شودمی

کم.کنندمیپرتیرابهسمتهاقمقمهنگرانوناراحتهاآن

ستینمشخصدهند.یادسرمیگربحثوفریمبرسرهمدک

بهند.یگویهچهمک اشاره غار کنندمیدهانه هر ازیکو

یکهرولیدواردغارشود.یهاولاوباکخواهندمیگریهمد

.کنندمیامتناعهاآناز

 اولبهسرباز )دومسرباز عیتندوسرهکهاییدیالوگبا

ونامفهوماست(:شودمیگفته

 دوم سرباز و بهداخلغار اوباکیعنی.کندمیاشاره دیه

داخلبرود.

نامفهوم:هایدیالوگسربازدومبهسربازاولبا

یمیشخندین اشاره و باککندمیزند او داخلیه به د

برود.

ک کم زمصداهایم پس در زیجنگ ینه .شودمیادتر

تارسربازها دهانه به بعد و اطرافشان به نگاهیکنگران غار

نزدهاییگلوله.کنندمی اصابتیکیبه دو هاآن.کندمیآن

بلندشدهوهردوناگهان.کشندمیندرازیدهودرزمیترس

.دوندمیبهسمتداخلغار



(ادامه)–داخلغار

تار صداسراست.یکفضا بایو درونغار در سرباز دو

یشناسکانع تهدیسکهکنیامثل.شودمیده .کنندمیدیرا

ازآنجاهاآنفریادهایییوبعدصدایراندازیتیصداناگهان

.شودمیدهیشن



ادامه()رونازغاریب

ه با سرباز بیدو به یاهو فرار غار از مدتی.کنندمیرون

زنندمیهنفسنفسکیآهستهتررفتهودرحالبعد.دوندمی

خودشانیبهمقرفرماندههاآن.زنندمیگردادیبرسرهمد

نهادامهدارد.یجنگدرپسزمصداهای.رسندمی



روز-یداخلمقرفرمانده



ستادهاند.یزفرماندهتفنگبهدوشایمیآندودرروبرو

بخسته و داد اشان فرمانده هستند. نگران یو .کندمیدا

.دهندمیانکازترسسرتسربازها

با)زندیقدممهاآندورورده؛کهاآنبهیفرماندهنگاه

تندونامفهوم(:هایدیالوگ

.گویدمیراینامفهومیزهایچ

بشدریازجیانقشهاست.یستسربازانشعصبکاوازش

بلندششرحیباصداهاآنیرابرایتجنگیوموقعآوردمی

سرباز.دستدرچانهرودمیبهسمتسربازاولبعد.دهدمی

 به گذاشته؛ ویخهایشچشماول خسته صورت و شده ره

وکندمیارراباسربازدومکهمین.بردمیاوراباالتریزخم

.ناگهانبااندایستادهخبردارهاآن.گرددمیزشبریبهسمتم

م به یمشت صدایوبکصدای.کوبدمیزش با مشت یدن

منتظرفرمانده.شودمییکیرونازمقریدربیزیدنچیوبک

پاسخسربازانشاست.

وکندمیواشارهبهسربازدومافتدمیاپوکسربازاولبهت

یعنی.کندمیاشارهبههولدادناو.گویدمینامفهومیزیچ

هسربازدوماوراهولدادهاست.کنیا

نسبتیهم اول سرباز به دوم سرباز را اشاره .دهدمین

هاوراهولدادهاست.کهسربازاولبودهاستکنیایعنی

توجکشخواهندمییکهر را یستشان بافرماندهنند.که

رابهسمتتختههاآن.کندمیدادصحبتشانراقطعیدادوب

یراهاو.کشدمیرایونقشهجنگبردمیاهدرگوشهاتاقیس

غاردردرون.کشدمیغاروجودداردیکآنیهدرانتهاکرا

 را ککشدمیدشمن و شده پنهان اسلحه با یمکه ردهکن

رونازغاربااسلحهیهبککشدمیرسربازاولرایتصواواست.

هواردغاریکوسربازدومرادرحالدهدمیداخلغارراپوشش

یکیهکفهماندمیهاآنبهیکتکنتایابا.کشدمیشدهاست

بهفرماندهاشدونفردومبهداخلبرود.دمراقببیرونبایازب

 و برگشته حالچرتهاآنسمتسربازها در او.بیندمیرا

فریعصبان و میشده چرتپرهاآنزند.یاد حالتیاز و ده

اشارهبهسربازفرمانده.دهندمیانکستادهوسرتیخبردارا

هکیدشمن غار داخل یمکدر کن کندمیرده به هاآنو

کفهماندمی و مرده را او یه زنده دوتصوخواهدمیا اسی. ریر

شتهشدنکو تابلو در تسر.کشدمیدشمنرا سر انکبازها

همدیولدهندمی یبه نگاه خصمانه فرمانده.کنندمیگر



 

 9395 ماه فروردین |چوکماهناهم ادبیات داستانی |شصت وهشتم شماره 931

بهاشاره.کندمیدیراتهدهاآنادیرادرآوردهبافراشاسلحه

هاگردشمنراکفهماندمیهاآنوبهکندمیتابلوودشمن

رااشاسلحه.کشدمیلاوندهندآندورایامردهتحویزنده

دهویترسسربازها.گذاردمیسربازاولودومهایشقیقهیرو

.فرماندهکنندمیتأییداندادهوکبهحالتخبردارفقطسرت

.شودمی.مشغولنوشتننشیندمیزشبرگشتهویبهسمتم

میتفههاآنوبهدهدمیرابهدوسربازنشانهاصیمرخبرگه

دستگککندمی را دشمن اگر یه کر به یمرخصهاآننند

داد. فربعدخواهد یبا به هاآناد بروند.ککندمیاشاره ه

زدهوبهحالتخبردارشدهواسلحهاشانیلبخندسربازها

ازدوشبرداشتهوبهدست وباحالتسانخارجگیرندمیرا

.شوندمی

روز-جادهمشرفبهغار-یخارج

هاآن غار سمت به هم از فاصله با جاده .روندمیدر

ینهشنیجنگدرپسزمصداهای ازسربازها.شودمیده هر

ردهوکپناهگرفتهوبعدبههمخصمانهنگاهییدرجایگاه

روند.یبهسمتغارم



ادامه()روز-غاریکدهانه-یخارج

نزدهاآن یکیبه یکهر.رسندمیغار اکدر تپه ینار

اولبهسرباز.گیردمیرابهسمتغارنشانهاشاسلحهسنگرو

شل نکندمییکسمتغار دوم سرباز به میو زند.یشخند

همسرباز نشاناعتراض؛ کنیدومهمبه را هاآن.کندمیار

تا به توجه بیکتکبدون اشان؛ مانده یرافر کرو ردنکم

ازامانند.کیکبهسمتداخلغارشلکنندمییگرسعیدیک

نیدامازاکهرحاال.آیدمییراندازیتیدرونغارهمصدا

خودشانراکنندمیی؛سعاندگرفتههدرتپهپناهکدوسرباز

دهویترسیراندازیازتهاآننند.کشترپنهانیدرپشتتپهب

نهیجنگدرپسزمصداهای.کنندنمییکگربهآنجاشلید

گریزبهسمتهمدینهخیدوسآن.شودمیدهیهمچنانشن

گریردیتیک.کنندمیگرنگاهیوبههمدشوندمیرفته؛بلند

نانداختهویدودوبارهخودرابهزمآن.شودمییکازغارشل

نیاززمهاآن.شودمیوتکسمدتی.کنندمیباهممشاجره

 وبه شده سنگرهایشانبلند رااسلحه.گردندمیبر اشان

یچهرماست.کهایشانفشنگولی.کنندمییخشابگذار

داخلخشابک آنرا است؛ مانده اطرافشانبه.گذارندمیه

وبهکنندمیهردوبهسمتغارحملهناگهان.کنندمینگاه

 آن سمتروندمیداخل به غار داخل از بالفاصله رونیب.

مدتشودمییکشل از بعد یوتاهک. سر همان بازهادوباره

درماندههاآن.کنندمیهبهسمتخارجفرارکشوندمیدهید

اشده به سمتیو آن فردوندمینسمتو یو .زنندمیاد

شراازدردیوپاخوردمینیدنبهزمیسربازاولدرحالدو

ناله و بهآسسرباز.کندمیگرفته بدونتوجه بسربازیدوم

اوبهبردمینارغارپناهکبهسمتتپهمشرفبهدرهدراول .

زندویهلنگمکیبازاولدرحالسر.کندمیدروندرهنگاه

یپا را مالدمیش او سمت نفسهر.رودمیبه نفس دو

کسدوباره.زنندمی گاههراز.شودمیوت صداهاییچند

.شودمیدهیشننهیجنگدرپسزم

نامفهوم(:هایدیالوگبا)دومسربازاولبهسرباز

هاوبهداخلغارکخواهدمییازوو.کندمیاشارهبهغار

برود.

سربازدومبهسربازاول:

ج عیاز کبش در را فرزندش نشانآوردمیس او به و

او.دهدمی اول سرباز از غارکخواهدمیمتقابل داخل به ه

برود.

نامفهوم(:هایدیالوگبا)دومسربازاولبهسرباز

.دهدمیونشانآوردمیرشرادریسمادرپکبشعیازج

بهداخلیکدامکهکنیگربرسرایوباهمدیهردوعصبان

بروندبحث فرکنندمیغار دادو پشتبهبعد.زنندمیادیو

.نشینندمینبهحالتقهریزمیگررویهمد



(فورواردفالش)روز–یفرماندهمقرنارک–یخارج

قهسربازاولگذاشتهاست.یشقیرارواشاسلحهفرمانده

هایشچشمترسسربازاز آرامانگشتهای.بنددمیرا فرمانده

آرامدرحالفشردنماشهاست.



(فورواردفالش)روز–یفرماندهمقرنارک–یخارج
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دومگذاشتهاست.قهسربازیشقیرارواشاسلحهفرمانده

هایشچشمترسسربازاز آرامانگشتهای.بنددمیرا فرمانده

آرامدرحالفشردنماشهاست.



ادامه()روز-دهانهغار-یخارج

ههمزماندرکهاآن.آیدمییکشلیازدهانهغارصدا

بااندبودهفرماندهاشانیردنبهاعدامخودازسوکرکحالف

صدایشن یتیدن را سرشان کر متوجهبعد.کنندمیج

صداکشوندمی است.یکشلیه بوده درونغار گریدباراز

دو.آیدمینهازداخلغاریدرپسزمیکجنگوشلصداهای

 پناه دوباره از.گیرندمیسرباز یکشدتترسهر هاآناز

ازجیدیدستمالسف .بندندمییبشدرآوردهوبهچوبیرا

خیسهاآن همدینه به دوباره یز هایدستمال.رسندمیگر

باالیدهمدیسف در را دوکدر.بینندمیچوبیگر نارغارهر

بههمدشوندمیبلند یو نگاه هسرکهاییچوب.کنندمیگر

سرباز.آورندمینییآندستمالاستراآرامآرامبهسمتپا

ازسرچوبیاولدستمالسف دسربازدومراگرفتهوآنرا

ک داخلدره به و همسرباز.اندازدمینده هم راکنیدوم ار

 اسرباز.دهدمیانجام اعتراضبه نشانه سربازکنیاولبه ار

هول راهایشانسالح.شوندمییعصبانهاآن.دهدمیدومرا

.کنندمیگرپرخاشیوبههمدگذارندمیدرپشتتپه

سربازاولبهسربازدوم:

بهش روکدستشرا و آورده قهسربازیشقیلتفنگدر

.گذاردمیدوم

سربازدومبهسربازاول:

.دهدمیارراانجامکنیهممتقابالًاوهم

همد با درگیبعد یگر به.اندغلطیهممروی.شوندمیر

رابرداشتهوهایشانسالحسپس.زنندمیگریسروصورتهمد

بهسمتهمتیههمدیعل و گرفته پناه .کنندمییراندازیگر

صدایراندازیتهر است.یادیفریبا اولسربازهمراه

یخشابخالآوردمیرادرخشاب.شودمیتمامهایشفشنگ

یتمامشدهوخشابشخالهایشفشنگدومهمسربازاست.

بهگوشهاهایشانتفنگدوآناست. وبهکنندمیپرتیرا

درند.یگویگرناسزامیهمدبه.کنندمیگرحملهیطرفهمد

اک دره اناست.ینارغار در روکدو دره .اندافتادههمینار

هکبدونآنهاآن.شودمیدهینهشنیرگباردرپسزمصداهای

باناگهانناردرهمشغولزدوخوردهستند.کمتوجهباشنددر

ادبهسمتقعردرهسقوطیفریباصداکنندمیهکیتکحر

.کنندمی



همانجا()بعدیمدت

.شودمییراندازیرونتیبهبیازداخلغارهرازچندگاه

مثلدرآوردنخشابازداخلصدایی.شودمیصداقطعبعد

.شودمیپرتیانگارخشاببهگوشهاولی.رسدمیبهگوش

ازدهانهغاردریدیآرامآرامپرچمسفیوتاهکازمدتبعد

تکیحال که یبخوردمیان درکیسربازگویا.آیدمیرون ه

استقصدتسل بوده دارد.یداخلغار پسصداهایمخودرا

.جنگرسدمیآرامبهنظربیروننهجنگقطعشدهاست.یزم

است. شده پرندگانصدایتمام یآواز گوش .رسدمیبه

هدوکیداخلغاربودهاستآهستهآهستهدرحالهکسربازی

سف پرچم با است گرفته باال بیدستشرا ید با.آیدمیرون

یاحت نگاه محوطه به پنهانسریع.کندمیاط تپه پشت

مدتبعد.شودمی پرچمیاز و آورده باال تپه از را سرش

اسفیدش گوشه به یرا بهایستدمیاو.کندمیپرت و

ست.یرونازغارنیازسربازهادرباثری.کندمیهاطرافشنگا

زدهولبخندی.کندنمیشیتهدیهخطرکشودمیمطمئن

■ .رودمینجادهییبهسمتپا
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 «پاول پالیکوفسکی» مصاحبه با 
«سیدجاللیبدری»مترجم؛«دیویدسیمز»گرمصاحبه



 "آیدا"شیرینوموفقیتتلخ

درخشانکارگردانِ فیلمبهترین اسکار برنده-"آیدا"درام

غیرانگلیسی فرهنگدههادایاز-۰131سال احترامشبه

و۹1 تاریخازشیبدقتلهستان به برایوفاداری خود حد

دیگویمکشورش مراسماسکار اینمصاحبهپیشاز .۰131

 ،مجلهآتالنتیک۰131دیویدسیمز،فوریهانجامشدهاست.



 پاولپالینوفسکی، اخیر اتفاقآیدافیلمِ کاریاو کارنامه در ،

یاتازه شمار آغازاسکارنامزدِایناما،دیآینمبه زمان از

برانگیختهتاکنونانتظارات۰131سالاکرانشدر زیادیرا

درامِ سفیداست. و سیاه روایتزندگیآیداخوشساختو

 استکه یتیمی خوردنٔآستانهدر برایسوگند صومعه در

وپدرکهابدییمدردرلهستان،33۹۰سالشدن،درراهبه

یهودی کشف،اندبودهمادرش برای را او موضوع همین و

آیدایآرامکندیمترغیبهاآنماجرایمرگ با)مصمماما.

نقشترِبوهوفسکاآگاتابازی نخستین واندااشینیآفردر با )

کولِشا) آگاتا همراهیاخاله(، کرده، پیدایش تازگی به که

استکهدرگذشتهقاضییالخمردائمزن،آیدأخاله.شودیم

 پاکسازی دوران در اما هاستینیاستالبوده از جنگپس

 مقام تنزل است.جهانی داشته داستانیآیدافیلم وجود با ،

ییهالحظهفیلمیکهدرپسبهشدتتأثیرگذاراست،،زدهغم

-داستانخودیهاتیشخصگاهمفرحوگاهتراژیک،بیشتربر

تمرکزدارد.-ریککشورشانهستندکهدرواکاویگذشتهتا

 
 آیدا در که است توجهی۹۰فیلمی قابل تأثیر دقیقه

تحسینگذاردیمبرمخاطب فیلم این موفقیتومنتقدان.

درباکسآفیسرا(دالرمیلیون31ازبیش)انگیزیشگفت

 خود آن ادامهکندیماز نتفلیکسهم درخششدر این .

وسرانجامباکسبجایزهاسکار)بهترینفیلمخارجی(ابدییم

.پالینوفسکیکارگردانلهستانیتبارمقیمرسدیمبهاوجخود

 پیشاز تا فقطدرآیدابریتانیا، فیلمساختهاشیفعلکشور

منمانندیاعاشقانهدرامبود، عشق  My) تابستان

Summer of Loveیزیبرانگبحثیهاواکنشآیدا(.اکران



یزیستهنیمازمردملهستانرابهدنبالداشتکهفیلمرابه

ٔدرباره،بهویژهبهعلتروایتداستانیکردندیممتهم



هولوکاست،درلهستانیشهروندانازبرخیهمدستی واقعه

زماندرهایلهستانازبسیاریاشارهبهاینموضوعکهبدون

اینانتقاد،کهدر.دادندنجاتراجانیهودیانهاینازاشغال

زمانیارتباطپرمسألهاینکشورباتاریخمعاصرشریشهدارد،

.ابدییمدستیالمللنیبیهاتیموفقبهآیداکهردیگیماوج

تصریحاما مصاحبه این در پالینوفسکی خود که همانطور

کندیم هرچیز،آیدا، نهاست،شخصیداستانیکبیشاز

برایکهتاریخ،بازگویی مجبورکارگردان داستان شفافیت

شدهتغییراتیدرآنایجادکند.
_________________________________

نظرممدتیبه؟رسیدیدآیداچطورشدبهقصه :سیمزدیوید

.دیکردیمدیگراینداستانکاریهانسخهبودکهروی

پالینوفسکی: کارپاول داستان این روی بود مدتی بله،

است:کردمیم اینطور روالکار معموالً طرحی. ،زنمیمابتدا

بعدتاجاییکهبهیکدیواربرمیخورم،سمینویمبعدآنرا

نمیبیم،وقتیبرمیگردم،رومیمازآنسراغداستاندیگری

 مورد در است. کرده چیزیتغییر که ششآیدا بگویم، باید

شایدبود،پیشسال یککهبیشتر،یا کشیشماجرای

بودهاستفهمیدیهودیراشنیدمکهلهستانی ازنسخهای.

نوشتم، البتهبهجایینرسیدکهآنداستانرا ایدهآنطرح.

روشنفکرانهبودکمی کهباهلناآشنادیآیمبعدازآنیادم.

بروس، ولینسکا )هلنا دههدر۰1استالینیستیقاضیشدم

فوتانگلستاندرتبعیددر۰11۹سالدرلهستانکه3311

که،(کرد سالیکسی چند بود. واندا کاراکتر بخش الهام

وقت هیچ یکیکردم. را داستان دو من دانمینمگذشتو

هاداستان شکل زمانی چه از هیچرندیگیمدرست ،

.نداردوجودکاتالیزوری

سیمز ترکیبراایدهدواینشماکهاستجالب: هم با

تاریخبرگذاشتنبهنوعیسرپوشدوموضوعهرچونکردید،

.است

 پالینوفسکی: شرایطهاداستاناین خوبیاز وجودی

وبرخوردارند، کاراکترهادیتوانیمشما این با حدودی تا
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ژوزف  یهای حکومت ها و روش سیاستمنسوب به  

نخست وزیر، فرمانده کل قوا، دبیر کل  (3785 -3591) استالین

 .حزب کمونیست، و دیکتاتور اتحاد شوروری

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%88%D8%B2%D9%81_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%88%D8%B2%D9%81_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%88%D8%B2%D9%81_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86
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کنید برقرار ارتباط هرمن. خوبشخصیتدو خیلی را

شناسمیم ارتباطمیهالمیفهایکاراکترهایتمامبامن.

شمارابهفیلمسازیکهاستهمانچیزیاین.کنمیمبرقرار

طرزدیتوانیماینکه،کندیمترغیب وارد شخصاً ،هاآدمفکر

تناقضاتهایریدرگ،هاتیموقع شویدو فیلمیخواهمینم.

که تاریخ"ناکردهخدایبسازم کنمبه اینموضوع."حمله

همانچیزیکردیم،تاریخدوریتوضیحِبهعمدازما.نیست

عمده بخش لهستانکه استسینمای شده گرفتارش به.

توضیحبهشروعکهاینمحض تنهانه،دیکنیمدادن

توضیحوتشریحآربدیخواهیدداشتچراکهپریهاالوگید

بهتر.شرحبسیارناقصیازماوقعماجراخواهدبوداست،بلکه

 مورد در و شود یککتابنوشته استکه یهاپژوهشآن

گیرد صورت سر-درستی بر است.بحث سینما،درتاریخ

.استترمهمبسیارروانیحقیقتوعاطفیحقیقت

:سیمز زوایاییییهالمیفامسال و جوانب به نوعی به که

مردم شدند. سال داغ بحث بودند، پرداخته تاریخ مختلف

موضوعرافالن"یا"بهفالنموضوعاشارهنکردید":گفتندیم

این"اشتباهنشاندادید افتاد،اتفاقهم"آیدا"مسئلهبرای.

است؟درست

 بله،پالینوفسکی: کرداخیراً پیدا شهرت که وقتی از آن.

که زمانی قلمداد هنری یکفیلم فقطشدیمصرفاً مردم ،

 رفتندیمسینما آنرا فیلمدندیدیمو همانسطحبا در و

 کردندیمبرخورد اما بزرگمسئلهیکبهحاضرحالدر.

برسیاسیتبدیلشده، اسکار جایزه آوازه تأثیر نتیجه واین

افکارمردماست.

تبلیغاتاست؟نتیجهفقطایندیکنیمفکرآیا:سیمز

 حسدیاشدهربودهدیکنیماحساسپالینوفسکی: این ،

استاین ممکن چطور است. بوده ناخوشایند برایم همیشه

جالبیحسباشد؟ربطداشتهامساختهمنآنچهموضوعبه

،امزدهخجالتکشورمبهخاطرازاینبابتکمیمنونیست،

 افتخار آن به اغلب که وقتیکنمیمکشوری اتفاقاین.

دیگویمهاآنو،افتدیم ضد"آیدا": آور شرم فیلم یک

 منفکر و کنمیممیهنیاست، نیست.": آور فیلممنشرم

"رفتارشرمآوراست.این

همانچیزیتاریخدوریکردیم،توضیحِبهعمدازما"

عمده بخش لهستانکه شدهسینمای گرفتارش

"..است

کنمیمحس:سیمز ،نندیبیمبیشترافرادیکهاینفیلمرا

 زده نظرم،شوندیمشگفت به فهرست. در گرفتن قرار

Netflix  زیادی کمک فیلم شدن دیده به کردهم آنچه.

،شودیمروایتاینجادرکهاستاهمیتداردداستانیبیشتر

فیلمِاست؟درست درسفید،وسیاهاین دههلهستانِکه

.داردریشهمردم،درزندگیافتدیماتفاق33۹1

 بله،کامالًپالینوفسکی: رایکمردمازبرخی. فیلم»ازآیدا

اینآنژانری.نیست،کهاینطوراندکردهتوصیف«هولوکاست

بسازم. آنفیلم در دوستداشتم درنیستکه اینموضوع

.درپسزمینهاینفیلمشودیمایندیده"آیدا"پسزمینه

دارد.استالینیسم، جریان هم راک و خوبجاز، خیلی اما

کهمردمباتماشایآیدا،ویژگیخودفیلمرادریابند:شودیم

است، شاعرانه اینکهاینکه دار خنده جاهایی وشودیمدر ،

است. یکتراژدی درییهالمیفعاشقمناینکه که هستم

.دهندیمزیادیرادرخودجاعینسادگیچیزهای

بهبلوغرسیدهاست.فیلماینو:سیمز

.غریبوعجیببسیارشخصیتیکباامابله،پالینوفسکی:

ویژگیخاصینقشآیدابودید،بازیگرزمانیکهدنبال:سیمز

مدنظرداشتید؟

 امروزیهاآدمدنبالکسیبودمکهشبیهمنپالینوفسکی:

تلویزیونندیدهباشد.چوندررفتارمردمکششنباشد، مثالً

دنیای زیادینسبتبه دارد.مجازیوجودیهارسانهبسیار

 خودمیگویید: کسیکهاالندیدمیکآدم"طوریکهبا

نمایش؟ صفحه روی تصویر یک یا بود دلتان"واقعی

دیدنشفکرنکنیدکهخواهدیم کنیدکهبا پیدا اوکسیرا

موقع.دیادهیداخیراًرویپردهنمایشیککپیازچیزیاست

[ او حسکردم نقشآیدا بازیگر ترِبوهوفسکاانتخاب [آگاتا

هرتواندیم که باشد کسی در ندیدهاشیزندگگز تلویزیون

بااینکهساکنجاییصومعهمانندبودهباشد،هاسالواست،

 از یکی در که زنجوانخوشتیپیبود خوبیهاکافهاو

اوورسایرفتوآمدداشت،همانجاییکهپیدایشکردیم.

دنیایاطرافشدختر حدودیاز تا و عمیقیاست، و متفکر

 شخصیتدالیلبهنه،ردیگیمفاصله این بلکه اومذهبی،

دخترینیستکهدربطنروابطمستمرباشد..است

سیمز نکنمایناولین: شماستکهداستانیفیلماگراشتباه

.آیاچیزخاصینظرشمارابهخودجلبگذردیملهستاندر

کرد؟

کههرروزبیشترامدهیرسبهسنوسالیمنپالینوفسکی:

 فکر گذشته به بیشتر .کنمیمو دهه چشم33۹1سالهای

دنیاباچیزهایکمترهاسالآن.استمنکودکیاندازدوران

بود. تر مردمیوساده سویدیگر، کهاز داشتند بهحضور
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یهاانتخابباتاریخشکلگرفتهبودندومجازیواقعیتجای

پیداکردنبازیگران.زدیمرقمراتاریخیلحظات،شانیزندگ

انتخابهر–بودسختیواقعاً]سیاهیلشکر[فیلمکارفرعی

 گرفتهاآنیکاز وقتزیادیازما اینفیلمبهنوعییک.

نظر به اینطور که چند هر لهستاناست، به عاشقانه نامه

.نامهعاشقانهایبهنقطهخاصیازفرهنگ،جاییدررسدینم

نوعیتکبرخفیف33۹1اوایلدهه "چیزیشبیهخالقانه،،

."کندیماهمیتیندارددنیاچهفکری

کریستوف،کنمیمفکرلهستانسینمایبهوقتی:سیمز

بهذهنم(سهرنگسریالدهفرمانوکارگردان)کیشلوفسکی

.دیآیم

بله،اوفیلمسازیاستکهتقریباًبدونتوجهبهپالینوفسکی:

.کندیمانتظاراتموجودکار

زیادیبهذهنمیهانامکهکنمیماعترافدوره،آناز:سیمز

.کندینمخطور

بهاینکلینگرشاماچندنفریوجوددارند،پالینوفسکی:

است، بودجه"شکل یکماست،این طرح با را آن چطور

 برای کنیم،جشنوارهموضوع یکیاوهزینه آن با چگونه

بسازیمبهاماتجاریآمریکایی،رمانتیککمدی لهستانی، ."

[آنچهمندرنظرداشتم.]مراقبهستندهمیشهسازهافیلم

،هاشینمابود،۹1دههاویل-11اواخردههیهارماندیدگاه

راکهجازیهانیسیموز خودشان کار دادندیمانجام این...

33۹۰سالانتخاب.استلهستانفرهنگباشکوهدورههاسال

سینمایآنمردماست،ونهاینباگووگفتبیشتربهنوعی

سبک چکنوموجبهشایدآیدازمان. ترکینزدسینمای

مراقبتشدهقطارهایدقیباشد،  Closely Observed)قاً

Trainsمهمانان گزارشیازیکمهمانیویا(و(A Report 

on the Party and the Guests )عاشق)یکبلوندیاA 

Blonde in Love).

شایدتاهایدگیچیپ:سیمز و تحوالتداستانخیلیآرام و

.افتدیمحدودیسرداتفاق

.داردوجود۰3احساساتگراییخیلیسینمادرپالینوفسکی:

احساساتایندر هم استفیلم شده بیان ضمنی طور .به

بزنید فیلموصله به نیازینیستآنرا مطمئن. منشخصاً

بگذارد تأثیر زیادی رویافراد فیلم نبودم کهکردمیمفکر.

باشدیاجشنوارهفیلمیکبیشتر افتتاحیهوقتیاما. مراسم

را درفیلم کهشدیمدیدم،تورنتووتلیوراید یکگفت
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ریتأثتحتواقعاًمردمدارد،وجودسالندرواقعیالکتریسته

مطمئنبود.توانینموقتچیهاما.گرفتهبودندقرار

:سیمز آیا لهستان11دیکنیمفکر بعد کمترسال

)شمایلشکن(خواهدشد؟۰۰ایکونوکالست

 یهاسالپالینوفسکی: بود،یاالعادهفوقیهاسال۹1دهه

لهستان مختصّ تحوالتاساسیدرآندورهرخدادکهصرفاً

اما نبود. انفجاردلیلبهلهستان،هاسالآن یک با جنگ،

خودراحفظیهاداشتهبایدمردمچونفرهنگیمواجهشد،

بود،کردندیم استالینیسم ظهور آن از پس آنکه. در

خونینسانسورهای شدیماعمال . سال سانسور،331۹از

شد، فرهنگاماکمتر بود،داروامهمچنان هنوزدولت و

زمانیاتفاقنیترجالب.مالحظاتتجاریدرآنراهنیافتهبود

کوتاهاستبدادیدولتیککهاست خود مواضع از کمی

وهنردودستیکندیمآزادیراایجادازیاهیحاشودیآیم

اتفاقدرایرانکمیبعدازآیت.اینچسبندیماینفرصترا

رخداد،[ایرانیانشد33۱3انقالببهکهمنجر]اهللخمینی

اندکدرکه زیبایییایآزادآن به بود آمده وجود به که

مقاصدتجاریاینکهبدونشد،یبرداربهرهتوسطفیلمسازان

عطشهنرمندبرایصحبتازحقیقتدراینجا.مدنظرباشد

اینکهبتواندآزادانهصحبتکند.البتهوساختارهامطرحاست،

ایرانکمیسانسورهمهنوز بههمینخاطروجوددارد،در

 مجبور هنرمند که استعارهشودیماست قالب در بیشتر

اینچیزبدیبرایهنرنیست.کهرابزند،شیهاحرف

ودیآیمکمیازمواضعخودکوتاهاستبدادیدولتیک

وهنردودستیاینکندیمآزادیراایجادازیاهیحاش

.چسبندیمفرصترا

 اینبرایاحتماالًپالینوفسکی: بودجهمسائلنوعبیان

داشت خواهم کمتری کارهایممن. در معموالً امروز به تا

این،امداشتهآزادی بود۹/3فیلمبودجه دالر میلیون این.

همکاریکنید،دیخواهیمباهربازیگریکهدیتوانیمطوری

دادمانجامکاریکهمن حدوداماکامل،طوربهالبتهنه. تا

خواهدگسترشازاینبهبعدهاتیمحدودایناحتماالً.زیادی

یافت رامناما. هالیوود در فیلمسازی آرزوی وقت هیچ

نداشتم.

ذهنداریدکهبخواهیدبرایفیلمآیامفهومخاصیدر:سیمز

بعدیروآنکارکنید؟

نظرداریدکهآیا:سیمز در بریتانیا مورد موضوعدیگریدر

بسازید؟اشدربارهبخواهیدفیلمی
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 دارمایدهیکبله،پالینوفسکی: سه. واقع در ایدهخوب،

دارم، هاآنهمهکه اصطالح شانیکیاماهستند،پزمینبه

 است. رفته جلو نیمه از بهاست،بزرگیپروژهبیشتر البته

تجاریلحاظکنترل، نه و از. اتفاقهادهیایکی لهستان در

امامادرم،وپدرمورددرخیلیشخصیداستان،یکافتدیم

فیلمیکباخاست،سباستینیوهانجوانیِایدهدیگردرمورد

.موسیقیومناظروهنرمورددرغریبوعجیبیاجاده

الیپزیگ؟سفربهدرباخ:سیمز

 بلهپالینوفسکی: یاجادهدربیستسالگیبهاینسفرباخ!

پسرجوانیعصبیوتندخوکهکسیرارفت،غریبوعجیب

بودوشتموموردضرب داده ارگقرار کلساییکهآنجا در

مشکالتینواختیم بودبا شده مواجه بهپیادهپایبااو.

 استاد درنوازانارگمالقات رفت،آلمانی کهلونبورگ

ارگنیتربزرگ بودزمانآندرنوازنده این. زیادیاز چیز

است، نشده گفته بهسفر باید را چیز همینسببهمه به

اماتخیلسپرد، او استکه باکیلومتر۹11روشن پایرا

همراهعودخودبااینکهباخوطیکرده،هفتهسهدرپیاده

.داشتهاست

:سیمز نظر ورسدیمبه نوعیسیر شاهد اینفیلم در که

سلوکزائرانه،برایباخدراینسفر،هستیم.

نتوانستاعتقاداتشامابود،مذهبیباخبله،پالینوفسکی:

کهدرآنزمانافرادیپیونددهد.آورششگفترابااستعداد

به معموالً داشتند استعدادی رفتندیماپراچنین اوناما.

اما،امنوشتهاینداستانازنسخهمنیک.اینگونهعملنکرد

نامهلمیفداراست،خنده.امگذاشتهکناردرحالحاضرآنرا

ممکناستفیلمدیگری،گذارمیمکنارراآن،سمینویمای

ساختنبسازم، با اینبار اما بهآنداستانبرگردم، دوباره و

متفاوتی آدم آنامشدهیکفیلمدیگر دیگریبه پسالیه .

کارممنواست،پرازاتفاقزندگی.داستاناضافهخواهدشد

دارم، دوست فیلمصورتبهوکنمیمزندگیرا موازی

■ .سازمیم
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 (2) .هایی که فیلم شدندکتاب 
«مائدهمرتضوی»



است.چکمه.9 کرمانی مرادی هوشنگ از داستانی نام

باگرایشبهمضامیناجتماعیوبیان کرمانیاینداستانرا

تهران کالنشهر در که ایرانی نوجوانای و کودکان سرنوشت

توأمزندگی حسرترا باگذرانندیمبا داستان این نوشت. ،

اقتباس یک به توانست اش گرایانه واقع ساخت به توجه

موفقتبدیلشودوتوجهجامعهبینالمللیراکامالًسینمایی

بهسینمایایرانجلبنماید.

محالتجنوب از یکی مادرشدر با سمانه داستان: خالصه

 زندگی تهران کارکندیمشهر محل به اجبار به روزها او .

 رودیممادرش، مدیریهاطنتیش. دلخوری باعث سمانه

چندروزیدرخانهتنهاشودیمکارگاه ومادربهناچاراورا

.خردیموبرایدلخوشیاویکجفتچکمهقرمزگذاردیم

 اتوبوسیکیاز گمیهاچکمهدر لنگهشودیمسمانه مادر .

 دور را چکمه پسازاندازدیمدیگر سمانه روزی اینکه تا .

.کندیمجستجویزیادلنگهچکمهراپیدا

سا بهکارگردانیمحمدعلیطالبی31۱3لفیلمچکمهدر

مونیخآلمان،سائوپائولو،یهاجشنوارهساختهشد.اینفیلمدر

برای فراوانی افتخارات و کرد شرکت ... و لندن امریکا،

سینمایایرانکسبنمود.



شناسنامهفیلم:

کارگردان:محمدعلیطالبی

 از داستانی اساس بر طالبی علی محمد هوشنگنویسنده:

مرادیکرمانی

رایاشقایقاسالمیعلیآتشکارسمانهجعفرجاللیبازیگران:

پورنصیری هادی حسینیعباسکذاییزهرا حسین سید

امانی مرادیکرمانیمهدی محمدبیژن محسنمصباحپیر

فخاری

مدیرفیلمبرداری:فرهادصبا

تدوین:حسنحسندوست

طراحصحنه:محمدعلیطالبی

آهنگساز:محمدرضاعلیقلی

صدابردار:محمدسماکباشی

صداگذار:روبیکمنصوری

31۱3محصول:

دقیقه۹1مدتفیلم:

کشور:ایران

زبان:فارسیانگلیسیسوئدی.
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دیگرانآرامش.5 حضور مجموعهدر از داستانی نام

ازغالمحسینساعدیاست."بینامونشانیهاواهمه"

خالصهداستان:سرهنگبازنشستهایپسازفوتهمسرش

ازدواج معلمجوانیبهناممنیژه ازشهرستانبهکندیمبا و

دخترهازندگیبیدیآیمپایتخت نزدیکدخترانشباشد. تا

بندوباریدارندوآمنهکلفتشان،سعیدارداینراازپدرشان

باخبر وضعدخترها از پدر دارد. الکلمخفینگه به استو

 بردیمپناه دختر تربزرگ. تنگ به نامزدش ودیآیماز

 کندیمخودکشی دختر ترکوچک. بهشودیمآبستن و

وشودیم.سرهنگدچارجنوندهدیمازدواجیناخواستهتن

.کندیممنیژهاورادرآسایشگاهروانیبستری

 فیلم تقوایی دیگران"ناصر حضور در "آرامش در سالرا

رویپردهبرد.3113

شناسنامهفیلم:

کارگردان:ناصرتقوایی

غالمحسینساعدینویسنده:ناصرتقوایی

طرحاولیه:غالمحسینساعدی

مشکینی علی قاسمیبازیگران: بهارانثریا نراقیلیال علی

مهریمهرنیامحمدعلیسپانلوپرتونوریعالمنوچهرآتشی

میشا.ایرؤمسعوداسدللهی

فیلمبردار:منصوریزدی

تدوین:عباسگنجوی

آهنگساز:هرمزفرهت

ژرژماتروسیاننوازندگان:کامبیزروشنروان

نور:فیروزملکزاده

صدابردار:حیدرنخعی

تهیهکننده:ناصرتقوایی

دقیقه۹۹مدتفیلم:

محصول:ایران

زبان:فارسی

رنگ:سیاهسفید

.3113محصول:



هدایتکوربوف.6 صادق از بحثبرانگیز و مطرح رمانی

زیادیبودهکهیهالمیفخلقمنشأاست.اینکتابتاکنون

تاحدودیاینرمانراتفسیرکنند.رائولروئیزاندکردهتالش

 نام فیلمیبا فرانسه، شیلیاییمقیم با"بوفکور"سینماگر

"مونها"برداشتآزادازاینرمانساخت.داریوشمهرجویی

راازاینرمانالگوبرداریکرد.عالوهبراین،بزرگمهررفیعا،بر

اساسبوفکورفیلمیساختهکهدرواقعپایاننامهاوستو

دریکیازکشورهایآمریکایالتینفیلمبرداریشدهاست.

نام 311۹درسال"بوفکور"کیومرثدرمبخشفیلمیبا

هنقشپیرمردخنزرپنزریساخت.دراینفیلم،پرویزفنیزاد

.کندیمرابازی

خالصهداستان:

 آغاز اینجا از رفشودیمماجرا سوراخ از روزیراوی که

اشخانه نقاشی همواره که را ای رکردهیممنظره است

ندیبیم اثیری دختر نگاه مفتون شودیمو بهاشیزندگو

.شودیمطرزوحشتناکیدگرگون

شناسنامهفیلم:

کارگردان:کیومرثدرمبخش

کیانوشرفیعیدستیاران:احمدسلیمانی

طرحاولیهداستان:صادقهدایت

فنیزاده پرویز فرنودپروینسلیمانیبازیگران: ناصرفرشید

نوینقیاسینصیری

تهیهکننده:منصورتهرانی

جمشیدفرحیکوپالمشکوتفیلمبردار:عظیمجوانروح

3111محصول:ایران

انفارسیزب

■رنگی
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 «میالد اکبرنژاد»مصاحبه اختصاصی چوک با  
«زهراخسروی»

 
.ازسومدبستاندرصحنهبودم

ایازسختیپاالداکبرنژاد،کسیکهباتالشدرجادهیم

ایگذاشتهوبهجایگاهیرسیدهکهشایدکمترکسیبهعرصه

اینشرایطتوانستهباشدبهایندرجه برسد،دراینزمانهبا

گرفته نفرتوریاجایخوبی،عشقوسادگیرا کهحرص،

 او المرداست شهرستان در واقع بخشاشکنان از توانسته

پیشرفتبرساند.یهاقلهبهفارسخودرا
 

تانرادراختیارخیلیمتشکرمازاینکهوقتسالمو

 ماگذاشتید.

.چوکماهنامهمخاطبانٔهمهبهسالم

بخودتاناز بهکجاسالدارید،چند،گوییدبرایما

 ؟آمدیددنیا

استانجنوبیشهرهایازکهآمدمدنیااشکناندرمن

کهاستسالدویکیوبیستبهنزدیکاالنواستفارس

 .هستمتئاترامربهمشتغل

فعالیتنمایشیهنرهایحوزهدرکهاستسالچند

 آمدید؟تهرانبهکهاستسالچندو؟دیکنیم

درکردم،آغازتهراندرجدیصورتبهراترئاتکارمن 

ترکراتهرانشدممجبوربعدهااما.جوییدانشدورانهمان

سالیسهخباماشدطوالنیبسیارزماناینمتاسفانهوکنم

 هستم.تهرانکهاست

 دارید؟همدومیشغلایآ

اممشغولدراماتیکهنرهایٔحوزهبهوقتتماممننه

 کنم.میهمتدریسمتفاوتهایساحتدرالبته

هیچایآ هنری کارهای که است درست ادعا این

 ایندارند؟آینده

برویمصبحکهداریمانتظاراگرباشدچهآیندهازمنظورتا

منتظرمنفعالنهوهمچنانبرگردیمهمظهروثابتیکارسر

وخوشیراهمبهاموراتمانوشودواریزپولیماهآخرباشیم

خیرخرمی هیچبگذراند، ضمن در چنینآزادیکارو

آزادهایتجارتانواعمثلسرگرمیصنعتندارد.وضعیتی

همهواستشرطپیشوشرطهادهبهملتزمومتوقفدیگر

عملکردنوآوری،میزاناستعداد،میزانتالش،میزانبهچیز

اقتصادفضایبرکهداردگیبستشرایطیٔمجموعهوبازار

اتوشویییاقنادییکمثلدرست.استحاکمتقاضاییعرضه

 دیگر.آزادکاروکسبهریا

استآیندهازماتصورهمبعدیٔنکته فقطبندهیعنی.

همیندانم،نمیثروتوآیندهرامالیبرخورداری کهبلکه

بهاینکهیاکندومیعطاازمااستعدادهاییبعضیبهخداوند

بشرثانویهایمقولهسایروادبهنر،عقیدتی،فکریلحاظ

 است.همثروت

ممکنیعنیاست،درآمدیسودهابهتوجههمسومٔنکته

نسبتبهسینما،یاترئاتکاروکسبمشتغالنِازیکیاست

کندمینگاهکهخوباماباشدنداشتهدرآمدفرشتاجریک

یاوپروژهیاکاربرایکهایهزینهمیزانبهبیندمی

 آورده.دستبهبیشتریسودکردهاشمحصول

دررارفاهکهایناست،رفاهیاقناعتٔمقولهچهارمٔنکتهو

 کنیم.تعریفچیزیچه

الرکهزمانیازبفرمائیدهنریتانیهاتیفعالاز

وکهتاکنونودیابوده هستید پایتختساکن آیادر

دارید یابدهیدادامهرانویسندگیکارهمینعالقه

 بسط؟راهنریتانفعالیت

تهراندرکنمزندگیالردرسالیکهیکاینازقبلمن

کاریفرآیندازبخشیالربنابراینبودمکردهشروعراکارم

دومن.بودبخشلذتهمبسیارالبتهکهدیآیمشماربهمن

چهارمجموعدروکردمکارالردرمقطعیطوربههمبار

حضورامکانبارآخرینواولینبرایهاآندوتایکهنمایش

درهورالهویزهشهرزادالبتهوکردپیدارافجرجشنوارهدر

هرشد.همصحنهطراحیٔزهیجأبرندههشتادسالهمان

جایزهورتبهحائزایمنطقهواستانیمراحلدرنمایشچهار

 بودند.شده

 دارید؟راتانیهاشنامهینماکردنچاپقصدآیا

وشدهچاپمنازنامهنمایشمجموعهچهارلحظهاینتا

دارمچاپزیرهمکتابدو شدچاپکهکتابیآخرین.

منتشرنیستانسویازواستمنٔنامهشینماهشتٔمجموعه

 "امبوسیدهخوابدرراتوداردحقیقت"نامباشده

بهبرگردیدکهدیابودهآیاتابهحالبهاینفکرفکر

یهابچهاختیاردرراتانتجربیاتمدتیوشهرتان

 بگذارید؟تئاتری
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منحضورکهدانمنمیاساسازواستاشکنانمنشهر

کهامانهیاداردپیدرخیریجاآندر کههرجایی

تجمعخواهانتصویریونمایشیهنرهایداراندوست

باشد،ساختهوخواستهمنازهمکاریوباشندآموزشی

شد.خواهمحاضرحتماً

شروعکسیچهباوچگونهتئاترراکارخودتان

کردید؟

پادبستانسومسالازاشکنانابتداییدرشکلبهمن

گذاشتمصحنهروی معموالًهاایندانیدمیشماخباما.

البتهکهباشند!متداومکههرچندآیندنمیحساببهجدی

بودهطاهریانجمشیدبامنآترتهکارجدیهایجرقهاولین

 است.

تحصیالتبایدحتماًکارایندرموفقیتبرای

ایندرفردیتواناییوشانسبهداشت؟آیادانشگاهی

 معتقدهستید؟کار

وشرایطتجمعبهحرفهایندرکاریتداوموحضوریبرا

دقت،مدام،مطالعاتتحصیالت،جملهازاست؛نیازمقدمات

آگاهیحرفه،دستاوردهایوابزاربرتسلطزمانه،اوضاعرصد

 کافیو...بختواقبالوهاحوزهوهارشتهسایرازمناسب

 شدچهبود؟استعدادتانکاشفکهجرعهاولین

وشورٔهمهبابعدوشعربعدنوشتم،میداستانابتدامن

وشدمرئاتتمبتالیداشتم،سینمابهنسبتکهعاطفیشوق

ماندمحرفهایندرکهبودلجاجتبیشتراشراست خواستم.

وکنمیکارگردانبنویسم،زدنغرجایبه شودمیخب...

استسالبیستدیدمآمدمخودمبهیکبارگیگفت

 ام.مشغول

 بسیارکمهستند؟زننویسندگانچراشمانظربه

زنهاینویسندهوزنانخودازراسؤالاینبایدنظرمبه

نویسندهیاآدمشود،نمیسرمبندیتقسیمخیلیمن.بپرسید

 نیست.یااست

کهتئاترینیآخرودیاخواندهکهکتابینیآخر

 بود؟چهدیادهید

ٔنوشته"منکمونیستشوهر"خواندمکهرمانینیآخر

به"هملت"اجرایدیدمکهآترتهآخرینواستراثفلیپ

 بود.مایراوسترکارگردانی

راشانکدامباهمکارینوشتهشدهدرزیراسامیاز

 دوست محمدرفیعی،علیدکتر؟دیداریمبیشتر

ماهیان،افسانهپسیانی،الیآت،انیمحمدرحمانیعقوبی،

 ادبی.نسیمیثربی،چیستامحمدچرمشیر،

ونازنینپسیانیآتیالبامعاشرتازکهچنانهمالبته

لذتعزیزرحمانیانمحمدوداشتنیدوستشیرچرممحمد

روزهایماینٔخاصههوایوحالوعالیقلحاظبهبرم،می

طورهمینوخیابانوخلوتدرتفکروبازنگریوتأمل)

دراماتیک(هنرهایدیگرهایحوزهدرحضوربرایتمرکز

 است.کردهپیدااولویتتنهایی

دوستخیلیراکارهایتانازیککدامخودتان

 بهتریناست؟کدامشدیکنیمفکرودارید

دنیابههنوزچونشناسم،نمیکهبهتریننامبهیزیچ

اشدوستبیشتراندکیکههستنامهنمایشچندامانیامده

وپوشیدمراپوشپروانه""پرپیچکٔپارهراهنیپ"مثلدارم

 "پالسپالسفاوست"یا"رقصیدم

 بفرمائید.کوتاهیهاعبارتدرکلماتاینازراتانحس

کارمعدودومحدودزمانازخوبیخاطراتالرستان؛

یادمراهمیشهالرستانکهویژهبهودارمشهرآندرآترته

ناپیدادیگرانهایکوچکیدرهایشبزرگیکهاندازدمیمردی

علیسید"بود؛خواهدوبودهاستمناستادوبرادرامامانده

 "هاشمیان

بودناستافتخاریماازهریکبرایسمندریان؛حمید

راخداوامحالخوشواشکارگردانیزمانییهابرههدر

آترتهنظیرکممردایندرحضورسالیسهدومنکهشاکرم

 .امکردهایرانتلمذ

نیستیموافقاوباوقتیحتاهمیشه،معلمِبیضایی؛بهرام

 آموزی.میاوازهمباز

بیستاینهمراهوعزیز،برادررفیق،طاهریان؛جمشید

همراهیاینخواهممیخداازالبتهکهسالمناستپنجو

 شود.ختمهمآیندهسالپنجوهفتادبه

کهعزیزوسخنخوشوشوخدوستیکاللهیاری؛ایرج

 کند.میغمگینمرفتاوبرکهایحادثهبهکردنفکر

 ام.شوکدرهنوزشریفی؛مجتبی

بایدکهچنانشهرٔکلمهمعنایتمامبهشهریکتهران؛

باشد درمدامیزندگوجنبش،شورشلوغی،عاشقمن.

 هستم.گذرش

برایواقعیجشنیکباشد،جشنکاشایجشنواره؛

 ■ گذرانی.خوش

 





 

 9395 ماه فروردین |چوکماهناهم ادبیات داستانی |شصت وهشتم شماره 911

 

 

 مسعود نوروزپور؛ سه بزغاله :داستان ترجمه

 شانس؛ حسین کارگر بهبهانی :ترجمه داستان

 ارنست همینگوی؛ زهرا تدین روز انتظار؛یکداستان ترجمه:

 سینا عباسی هوالسو : عشق؛ قهرمان تازه اوغلو؛داستان ترجمه

 لباس محلی سامر؛ گری اسمیت؛ اسماعیل پورکاظمداستان ترجمه: 

 غالمرضا آذرهوشنگ کنزا بورو اوئه؛ برنده جایزه نوبل؛ :ترجمه مصاحبه

 پری دریایی و انسان اسبی؛ آنا رویز؛ اسماعیل پورکاظمداستان ترجمه: 
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 «عشق»داستان  
«هوالسوسیناعباسی»مترجم؛«قهرمانتازهاوغلو»سندهینو

را آن کسی هر اما زند می خودشحرف زبان به تنها عشق

فهمدمی زیادآنرا عشقآنچیزیاستکه وکمبهطلبیممی.

رازودآوریممیاش.وهرآنچهراکهازآنبهدستآوریممیدست

منبرایتوراهشدمو"فتناینجملهکه.باگدهیممیازدست

.کنیممیگاهینگرانیوتشویشخودراپنهان"توبرایمندست!

باتضلمکردنبهدیگری .عشقرافهمانیمشمیوایناضطرابرا

درکشکرد.امابااینهمهزبانتوانمینهباحرفبلکهباحسرت

زبانخودمبخواهممیبازهم با هکسدیگریبفهمانم.کهآنرا

،ایدکردهدربرابراحساساتیکهدرکشزنیدمیکههاییحرففقط

قرار هاگوشندارند. بشنوند.هایزمزمهتوانندنمیهرگز سکوترا

اینراعشقبایدیادشانبدهد!

آزردهشودمیگاهی کهمحبوبتانازشدتدوستداشتنشما

بایکشدشودمی گاهیآدمیعشقرا تعجیبیبرایقلبشبه.

اماهرگزکنیدمی.گلوالیراتبدیلبهالماسآوردشمیاجرادر

اماهیچوقتکشیدمی.انتظارآمدنشانراشودنمیکسیمتوجهآن

آیندنمی گم را مان راه برایماکنیممی. را همعشقراه باز اما

.دهدمینشان

آ اگر است. کردنیکدروغ باورگاهیعشقتماشا را ندروغ

کهقصدجانترا نداشتهباشیدرعوضبیآنکهبفهمیکسیرا

نبودنشباعثکنیمیتصورشمحبوبتکرده، کهآرزویشودمی.

نداشتنشرا! بودنشآرزوی و باشی داشته آوردنشرا دست به

 سیر کشیدن انتظار از هرگز جستجوشودنمیعشق از عاشق و

نبودندکههاییهمانعشقهرچیزیکهپیدایشکردیمدرکردن!

کههرآنچهراکهدردهدمیدنبالشانبودیم.اماآدمیطورینشان

 دنبال که بودند چیزهایی همان است کرده پیدا هاآنعشق

تواننمییادگرفتاماهرگزتوانمی.عشقرادرهرسنیگشتمی

چیزیازآنرابهخاطرسپرد!

درفهمید که چرا نیست. زیستن عاشقانه بر دلیلی عشق ن

 را عشق کسی زییدمیحقیقتهر زبانتواندنمیولی به را آن

 نفر یک خاطر به همیشه آدمی دوستتواندمیبیاورد. را همه

داشتهباشد.ویاازهرکسیمتنفرشود.فرداتنهاچیزیکهباعلت

 خطور ذهنتان به علت بدون مادرطفق،کندمییا یک آرامش

تواندمی که وقتی گاهی مانایستیدمیباشد. نزدیکی از چیزی

بیآنکهردشدنشراحسکنیمدرستمثلیکفرصتوگذردمی

دادنشهرتوشفقتدر جا عشق، عشقشایدخودفرصتباشد.

حضور با دو آرامشآن بردن بین از و است. قلب در هم کنار

سیدنگلویهیوالیوحشیگرسنهاییکدیگراست.عشقشبیهبو

چراکهدرآنتپدمیآدمعاشقهمیشهدوقلبٔسینهدراست.

!شودمیاشخستگیعشقباعث

■ .آییدمی...چراکهازعشقایدخسته



 «سه بزغاله»قصه   

«مسعودنوروزپور»مترجم


یکیکردندیمروزیروزگاریسهبزغالهکنارهمزندگی .

خودراازکاهودیگریداشتازچوبٔخانهازآنبزغالهاداشت

ساختیم بازیهاآن. وبه ساختند زود خیلی را خود خانه

کردنپرداختندچونخیلیتنبلبودند.امابزغالهسومخیلی

 سنگبرایخودشساخت.کردیمسختکار ایاز خانه و

لحظهایکهآندوبزغالهدرحالرقصوشادیبودند،یک

 غذایهاآنگرگاخمو چه به به خودشگفت: با و دید را

داشت.گرگناگهانآندوبزکوچکرادنباللذیذیخواهم

کاهیرسیدند،گرگاخموخیلیزودٔخانهکردهمینکهبه

 خرابکرد. را سمتهابزغالهخانه به عجله ترسو ٔخانهبا

کمی چوبیرأخانهتالشچوبیدویدندگرگاخموپساز

همخرابکرد.دراینزمانکهدوبزغالهبیچارهکهخیلی





سومکهازسنگساختهشدهٔخانهسیدهبودندبهسمتتر

دویدند.گرگاخموتالشزیادیکردکهاینخانهراهم،بود

بیخطر جایآنسهبزغالهکامالً خرابکندولینتوانست.

سنگیٔخانهتاازدودکشواردکردیمبود.گرگاخموتالش

ودرازیرسومیکظرفبزرگکهپرازآبداغبٔبزغالهشود.

 از ٔتلهدودکشگذاشتدرهمینلحظهگرگاخموبیخبر

با و افتاد آبداغ از ظرفپر آن داخل ناگهان سوم بزغاله

پشیمانیپابهفرارگذاشت.

ساختن در کاریخود کم خاطر به بزغاله آندو حاال و

خودیهاخانههمهاآنخانهپشیمانبودندوبعدازآناتفاق

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



هامکهبهاتاقآمدتاپنجرهیامدهبودیروننیتختبهنوزاز

لرزیدمیودهبودیست.رنگشپربیمارراببندد.احساسکردم

 شسختست.یداشتکهانگارراهرفتنبرایقدمبرمیوطور

ن؟جاشده،بابایزیچ-

.دکنیسرمدردمیککمی-

.یوبخواببهتختتبرگردی ستپسبهتر-

حالمخوبه.ست.یالزمن-

- بخواب. برو پوشارهایملباسگفتم میکه ومیآیدم،

"نمت.یبیم

راعوضکردهوهایشلباسدمینرفتم،دییپااماوقتیکه

شوم خیکنار ساله نُه پسرکِ نشسته. یلینه

مریب و یحال نظر رارسیدمیضبه دستم .

دمکهتبدارد.یشگذاشتمودیشانیپیرو

 استراحتویبرستبهتر"گفتم: و باال

".ایهشدبیمار.انگاریکن

"ست.یمنیزیچ"گفت:

تبشرااندازهگرفت.ودکترآمد

"؟چقدرتبدارد"دم:یپرس

"صدودودرجه."

هاآنکپسولوطرزمصرفنوعمدکترسهینکهآمدییپا

یگرمُسهلبود،وسومیدیکیبُربود،تبیکیرابهمنداد.

کروبآنفوالنزایآورد.دکترگفتمینمییراپادخونیهماس

نبودکهدریزیماند.ظاهراًچیزندهمیدیطاسیفقطدرمح

موردآنفوالنزانداند،وگفتاگرتبشازصدوچهاردرجهباالتر

نبا اصالً سالمتینرود، نگران باشید اخیش آنفوالنزایم. یراً

پیشیفیخف سیوع بچه اگر و بود، کرده نمهنیدا کرد،یپهلو

نداشت.یخطر

هابهاتاقکهبرگشتمدرجهتبشرابازمانمصرفکپسول

نوشتم.یتکهکاغذیرو

نم؟ابخویزیتچیبراخواهیمی-

".باشد،یهخوایاگرخودتم"پسرکگفت:

زیرنگشپر و بود چشمیده آرامیهار بود. افتاده شگود

بود.یگریدیجادهبودوانگارحواسشیتختشدرازکشیرو

یهاواردپالییایداستاندزداندر شیبراباصدایبندرا

ست.یمعلومبودکهحواسشبهداستانناماخواندم،

"ن؟ا،باباجیبهتر"دم:یپرس





".امنکردهیتاحاالکهفرق"گفت:

براکنار و نشستم یتخت تا خواندم کتاب زمانخودم

نگاهشکهکردم،امابرد،یدخوابشمیبرسد.بایکپسولبعد

.خیرهشدهنتختییببهپایعجیدمبانگاهید

نم- یخوابیچرا بزمان؟ شد که داروها دارتیخوردن

کنم.یم

"دارباشم.یدبهخوایدلمم-

 دقیقهچند گفت: و من به کرد رو ج"بعد، اگرابابا ن،

".یشمنبمانیستپی،الزمنیوشیمخسته

م.وشینمخسته-

ا- منظورم ینه، اگر که خستهنست

.ینابمکنارمیستی،مجبورنویشیم

هذ کردم میاحساس ساعتیگویان د.

خانهشرادادموازیهاازدهکهشدکپسولی

رونرفتم.یب

یکهرویبود،وبرفیصافوسردیهوا

خزدهبودکهانگاریننشستهبودچنانیزم

درختانب بوتهیتمام برگ، شاخهشاخو هرسشده،یهاها،

زم عریاننیچمنو با را همه همهو بودند.ی، خلعابداده

یکمسنوسالمانراهمباخودمبردمتاقدرشکاریسگ

اراهیستادنویاامام،یبزنقدمزدهخیجادهدرکنارنهرِیباال

خییرفتنرو خوردزیلبارچند سختبودوسگبسیارها

اما هم داشت،باز نگه زحمتخودشرا باردوهممن به

ویکبارش،افتادم افتاد دستم تفنگاز که بود محکم آنقدر

رینرااززیبلدرچکدستهیکبارهمیهاسُرخوردم.خییرو

باالییهابوته از آوییکه نهر دادیکطرفِ پَر ویزانبود م،

باالیوقت داشتند میکه میپرینهر دور و شدند،یدند

چندتایدوتا تفنگزدم. با را یشان رفتند،درختالیشان ها

یبیول ویهابوتهالیشترشان شدند پنهان انبوه

بدهم،هاآنخواستمیاگرم پَر رویبارا بار یهابوتهیدچند

مخی بلدرچیپریزده تازه، بنیدم. که رویپریرونمیها یدند،

زدهیخیهابوته و نداشتم تعادل فنرمانند کردنشانو شکار

بود. دشوار بسیار تاهمیندلیلبه شانرایفقطتوانستمدو

کینکهیخوشحالازااماخطارفت.بهرمیبارهمتبزنم،وپنج

گرهمیکروزدیاموداکردهیکخانهپیننزدیدستهبلدرچ

خانهشدم.یم،راهیایتوانمبهشکاربیم

 که وقتی رفتم،اما پایین
 عوضهایشلباسدیدم را

کردهوکنارشومینهنشسته.
نُهسالهخیلیبی حالپسرکِ

 .رسیدمیومریضبهنظر
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رس که خانه پسرککسیبه گفتند اتاقشراهیدم، به را

دهد.ینم

یم ییایدبهاتاقمبیحقندار"گفت: نبایدبهبیماریمند.

".مبتالشوید

د و اتاقشرفتم یبه که همانطور درست دم کنارشقبالً

شیهاحال؛گونهیدهوبیپرده،رنگیتختدرازکشیبودم،رو

خیرهنتختییازتبگلانداختهبود،وهنوزمثلقبلبهپا

بود.شده

تبشراگرفتم.

چقدراست؟-

قاًصدودودرجهیتبشدقیول"کصددرجه.ینزد"گفتم:

وچهاردهمبود.

"تبمصدودودرجهبود."گفت:

گفته؟یک-

دکتر.-

.یدنگرانباشیست،نبایادنیتبَتْز-

ست.یدستِخودمناماانگارستم،ینگرانن-

.یشویفکرشرانکن.زودخوبم-

 نم"گفت: بهپا"کنم.یفکرشرا دوباره خیرهنتختییو

رود.یکلنجارمیزی.معلومبوددارددرذهنشباچشد

باآببخور.انکپسولریا-

داشتهباشد؟یادهیاصالًفایکنیفکرم-

.ددهداریکهفاستمعلوم-

درکنار دزدان کتاب و نشستم وییایتخت کردم باز را

 ست،یدمحواسشبهداستاننیداماشروعکردمبهخواندن،

نساکتشدم.یهمیبرا

رم؟یمیگرمیچندوقتدیکنیفکرم-

؟یچ-

چقدربهمردنممانده؟یعنی-

؟ست،توحالتخوبیریستبمیقرارن-

دمگفتتبشصدودویرم.خودمشنیبمستچرا،قرار-

درجهاست.

ادریمیآدمکهازتبصدودودرجهنم- حرفیچهنی،

؟زنیمیکهاست

م- که مادیمن مدرسهدر.مریمینم به که فرانسه

بچهیم مرفتم، درجهیها چهار و چهل تب با آدم گفتند

االنمنصدودودرجهتبدارم.اما،دریمیم

ازساعتنُهصبح،منتظریعنیکروزتمام،یپسپسرک

رد.یبودکهبم

 طفلکبیچاره"گفتم: ایشاتز! اندازهی! مان مثل ویها ل

هادماسنجه.اندازیریستبمیقرارنهمنیهمیلومتره.برایک

م فرق هم دمادکنیبا مثالً یعادی. دماسآبا سن وینج

".استندماسنجنودوهشتیهفتوباا

؟یمطمئن-

دقستمعلوم- مطمئنم. مایکه فرق مثل ویقاً ل

اگستلومتریک مار. هفتاد سرعت رانندگیبا ساعت در یل

؟ستلومتردرساعتینچندکاسرعتمیعنیم،یکن

نطور!یکها-

پا به که یینگاهش تخت شد.خیرهن آرام گرهبود،

فردانیزشیهااخم باالخره، و همانروزهریازهمبازشد،

خیمیبازآراماماحالبود،یبکمیچند و راحتیلیکرد

■ افتاد.یهمیبهگربیاهمیتچیزهایایبر
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 «سامِرلباس محلی » داستان  

«اسماعیلپورکاظم»؛مترجم«تیگِریاسم»سندهینو


روستای مردم گروهیاز تیرگیهوا، آغاز با غروبیکروز

دراطرافآتشیبزرگ"آسانته"بنام"غنا"کوچکیدرکشور

گردهمآمدند.دقایقیبعد،پیرزنموقریواردشدودرمیان

او گرفتهبودزیرا فرا را جمعنشست.سکوتکاملیهمهجا

بودولباسمحلیمخصوصیکهازجنسجاجیمسبزوقرمز

،بردوشانداختهبود.پیرزنهموارهازشدیمنامیده"کِنته"

"کِنته"پوشیدن بهدوردیبالیمبخود کامالً اینکآنرا لذا

 تصوّر پیرزن بود. کردیمخویشپیچیده قدرت"کِنته"که

عجیبیداردآنچنانکهاورادرنظرمردمازیکپیرزنحرّاف

گوییدوستداشتن محبوببسانقصّه یو

بهبازگوییبخشدیمتجسّم هرزمانکهاو .

ییهاداستان هاشجاعتاز یهایقهرمانو

 مردم ای "آسانته"افسانه ،گشودیملب

 نمودندیمتمامیافرادحاضرسکوتاختیار

.دردادندیموبادقتبهسخنانشگوشفرا

 بنظر خاص شب حتیدیرسیمآن که

رکتوساکتبودند.حجانوراننیزکامالًبی

پیش سال چهارصد حدود در واقعه این

آمدندیمنروستایرُخدادهاست.آنزمانکهتاجرانبَردهبها

 مردم یکی یکی "آسانته"و و انداخته بدام دندیدزدیمرا

بهدروندهلیزهایتنگوتاریکهاآنسپس یهایکشترا

 بَرده کشاندندیمحمل هاآن. بر بادبان وافراشتندیمآنگاه

سفردریاییخویشرابرایگذشتنازاقیانوسپهناوراطلس

آغازهابردهورساندن ایننمودندیمجهتفروشبهآمریکا .

چنینبودکه:

.شدیمدچارزوالهاآنزبانوفرهنگ

.دیگردیمنابودهاآنعالیقورسوم

وشدیمنادیدهانگاشتههاآناسامیاصلی

.زدودندیمراازآنان"کِنته"جادوی

*****

ایالت کوچکیدر شهر و"تگزاس"در افسردگی آمریکا،

کوچک مزرعه فراز بر ابرهایتیره حضور از دلتنگیحاصل

"اسمیت" یگسترش مزرعه بود. مساحت"اسمیت"افته با

هکتاردرفاصلهبیندودرختنارونکهنسالبزرگقرار1/۰

داشت.

 خانواده مادر بود. آلود غم بسیار روز با"تیاسم"آن

دروناشیخاکسترمالیمتوتأنیبهتاکردنلباسراهراه



 تا سپسبه او گشت. مشغول آبکچمدان لباس یردن

پایلکمخصوص در و نمود اقدام آبیسا تایانبلوز رنگشرا

ک فقط مادر لباسبرایکرد. کارکیدست و دستیکردن

ساداشت.یلکاحضوردریاوقاتخاصویبرالباس

رااواخریزگذراندندیمهاخانوادهرایآنزماناوقاتسخت

یکآمریداخلیهاجنگ و بود پولیههاآنا بساطیچ در

نداشتند.

؟یینماکنگونهترینجاراایداید:مادر،چرابایپرس"سامر"

؟یمانینمنجایهم"ایکجس"چراهمراهمن،مادربزرگو

دریادیزیشغلیهافرصتمادرگفت:

ز دارند وجود جنگیشهر وقوع اثر در را

شانیهاخانهازمردانازیاریهنوزهمبس

 ااندماندهدور بدیو موضوع معنین ین

رابهزنانمحوّلیشتریبیارهاکهکاست

ممیبنابراکنندیم کن بتوانم است ارکن

ارخانهفوالدکادریدرراهآهنویمناسب

ابم.یب

گاه"سامر" فقیگفت: از ریاوقات

مجبور.شومیمبودنخودمانمتنفر ما رینفقینچنیمایچرا

م؟یباش

همهچ نگراننباش. ماباشودیمزدرستیمادرگفت: دی.

هرکمیموبدانیمانداشتهباشیبهخداوندقادرمتعالا هاو

یچ را احتکز باشیه داشته برایاج موقع به فراهمیم، مان

.سازدیم

*****

آنٔتسمهنیوآخربستیمهمادرچمدانشراکهمچنان

مح روان"سامر"یهاگونهازیبهآرامهااشک،کردیممکرا

.آمدندیموغبارگرفتهاتاقفرودیفچوبکوبردندیگردیم

برا"سامر" من مادر، دلتنگیگفت: فشومیمشما رک.

د؟یقادربهبازگشتبهخانهباشیهچهزمانکدیکنیم

 آورم بدست پول آنقدر زمان هر گفت: بتوانکمادر میه

.پسگردمیممآنگاهبهخانهبریبگذرانیسالرابخوبسراسر

و"ایکجس"خانهبهیارهاکهدرکینکیدسعیتاآنموقعبا

 بزرگ سعیینماکمکمادر هم من مرتباًککنمیمی. ه

تاننامهوپولبفرستم.یبرا

*****

سکوت حاضر افراد تمامی

 بهنمودندیماختیار دقت با و

.دردادندیمسخنانشگوشفرا

کهدیرسیمآنشبخاصبنظر

کامالً نیز جانوران حتی

حرکتوساکتبودند.بی
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یهنهآقاکونیامکسواریهمادرشبهآرامیکزمان"سامر"

انداد،کتیشبهرسمخداحافظیبرایشدودست"سونکج"

احساسدلتنگ شدت تنهایبه رد.کییو پشت ونیامکدر

برمادر هکازافرادمنطقهبودندیگریتعدادد"سامر"عالوه

.رفتندیمبهشهریافکسبدرآمدکاروکیجستجویبرا

"ایکجس" باز"سامر"به برو ولکیگفت: اطرافین از

خانهدورنشو.

"سامر"بهکیردتااندکیسع"ایکجس"

نگونهاوراازیبدهدوبدیدواریوامیدلخوش

"سامر"نیکبخشدولییررفتنمادررهاکف

ردننداشت.کیچوجهحوصلهبازیبه

نارپنجرهنشستوکشباوّلرا"سامر"

بهخانهبرخواهدگشت،یکفقطبهمادرشوزمان هاومجدداً

د.یشیاند

هاستارهنارپنجرهماندوبهکتمامآنشبرادر"سامر"

یبشمارد.اوحتیکییکیراهاآنداشتتایرهشد.اوسعیخ

هدادهبود.کیهخوابشبرد،همانجابردرگاهپنجرهتیکزمان

اوقاتخودرابه"ایکجس"و"سامر"شدندویطهاهفته

دراطرافخانهگذراندند.یردنوبازکارک

هبهرختخوابشکییهاقدمیازصدا"سامر"روزصبح،یک

دارشد.ی،بشدندیمتریکونزدیکنزد

مادرم.یاربروکوچولو،پاشوتابهشکمادربزرگگفت:دختر

.زدیموچولوصداکشهاورادختریهم"سامر"بزرگ

یگریاجانوردیمپرندهویدبتوانیمادربزرگادامهداد:شا

ش کرا براینکار برگشت، خانه به مادرت اگر تا غذایم ش

.امینمائدرست

لوبیمقدار"سامر" زیایبرنجو خورد زمانیقرمز آن را

ابشدهبود.یمکگوشتبهشدت

 مادر برا"سامر"غالباً صبحگاهان کشیدر ورفتیمار

هکیتاموقعدیگذرانیمرابامادربزرگیاوقاتخوش"سامر"

نند.یمادرراببٔشدهارکجانورانش

مادربزرگیکدرحدود دریسگآبیکساعتبعد، را

یت گکررستفنگمشاهده نشانه پساز و بالفاصلهیریرد

 شکآتش از بعد آبکرد. سگ یار فر"سامر"، ادیتوانست

دوربشنودیوحشیگرازها ازفواصلنسبتاً هدرکگرسنهرا

غذابودند.یجستجو

عتریدسریم.بایابرویوچولو،بکادزد:دختریمادربزرگفر

م.ینمنطقهدورشویازا

ارشدهرابهکشیهسگآبیکومادربزرگدرحال"سامر"

خانهبهراهافتادند.یهمراهداشتند،بسو

فیپرس"سامر" مادربزرگ، هچهموقعبهکیکنیمرکد:

م؟یخانهبرس

.دانمینمقاًیدقیولیمادربزرگپاسخداد:بهزود

یارهاکازیاری،توباانجامبس"سامر"اوسپسادامهداد:

بهمنیخانهومزرعهحق امیدلگرموباعثیکنیمکمکقتاً

.یهست

ییصداها"سامر"آنشب یهاسرفهاز

شدکخش شنیو بزرگ مادر ید درکد ه

دهبود.یاتاقخوابشآرم

هموضوعچندانکردکرکابتداف"سامر"

وجدّ اینیمهمّ هصبحروزبعدکنیستتا

هکنیمادربزرگبموقعازرختخواببلندنشد.مادربزرگباا

خودشپ به لحافرا عدد تببهیچیدو از همچنان بود، ده

.دیلرزیمخود

نیبنابراامشدهضیوچولو،منمرکمادربزرگگفت:دختر

 خانم و "یتون"برو پائکرا در زندگیه باکندیمینجاده ،

اور.ینجابیخودتبها

 یمیزن"یتون"خانم بود پزشکانسال امور مردمکیه

.دادیممنطقهراانجام

یسر"سامر" پوششیهالباسعاً هوایرا در و کخنید

دواندوانروانهخانهخانمیصبحگاه خانهخارجرفتو از

د.یگرد"یتون"

 حدود کی1در خانم خانه تا امّا"یتون"لومتر بود فاصله

راه"سامر" داشتیمیاز خبر بازکانبر هنگام در او بایه

یسا ها بچّه بمحضایر بود. کنیافته دربخانه"سامر"ه بر

 خانم پخ"یتون"نواخت، لوبمشغول و برنج قرمزیتن ا

درآشپزخانهبود.اشروزانه

،مادربزرگم"یتون"،خانم"یتون"ادزد:خانمیفر"سامر"

شمادارد.کمکازبهیضاستونیسختمر

در"سامر" را شب آن تمام
 به و ماند پنجره هاستارهکنار

تا داشت سعی او شد. خیره
 رایکییکیبشمارد.هاآن



 

 9395 ماه فروردین |چوکماهناهم ادبیات داستانی |شصت وهشتم شماره 911

ازقضایبهسمتدربخانهدو"یتون"خانم باخبریدتا ا

سپسدقا یقیشود با آندو بهیسریهاقدمبعد شتابزده عو

ردند.کتکحر"سامر"سمتخانه

یفر"سامر" خانم نه نه، زد: نبا"یتون"اد راه آن از دی،

.شناسمیمانبریراهمیکم.منیبرو

 "یتون"خانم موقع"سامر"گفت: به ما ،

امیرسیم جرعه با یو یهاجوشاندهاز

طبیگ سایاهان یو داروها مادرمیتوانیمر

م.یبزرگتراشفاده

ایچند به هفته ین ون گذشت منوال

هکیدتاوقتیارهاگردکازیاریدرخانهعهدهداربس"سامر"

هاچوب،پختیمروزانهرایحالمادربزرگبهترشود.اوغذا

برا یرا قطعه قطعه کردیماجاق به خانوادهیهادامو

.نمودیمیدگیرس

زمانیک صبح کیروز "سامر"ه هامرغبه ،دادیمغذا

.شودیمیکنزدهاآنبهخانهیپستچهکردکمشاهده

دیپستچ یبا "سامر"دن من برایکگفت: شماینامه

هازجانبمادرتازشهرآمدهاست.کدارم

ا از کنیپس او آنگاه خواند را نامه بزرگ مادر عددیکه

کاس تانخورده و داخلپایدالر31ناستازه از رونیتبکرا

د.یشک

ارخانهفوالدبعنوانامورکیکمادربزرگگفت:مادرتدر

اکندیمارکیخانهدار اویتبسینونبراکو اردلتنگاست.

دومااگرچهیایسمسبهخانهبیرکدیعیهبراکقصددارد

 ولینداریافکپول کفیم چیبتوانکنمیمر مناسبیم رایز

م.یمادرتفراهمسازیسمسبرایرکهیبعنوانهد

ع شب یسرانجام یرکد یفرارسسمس و منتظر"سامر"د

 شد. خانه مادرشبه اندرونیمحهاآنآمدن بایط را خانه

صبرانهدریب"سامر"آراستندویقرمزوسبزبخوبیهاروبان

ناراجاقبهانتظارمادرنشست.ک

کتوقفخشیهسرانجامصداکصبحبود۰ساعتحدوداً

د.یبهگوشرس"سونکج"یهنهآقاکونیامکوگوشخراش

آرامیلحظات به دربمنزل بیبعد، ویو شد گشوده صدا

دواورادرآغوشگرفتوبارهایبهسمتمادرشدو"سامر"

د.یبوس

فرارس همگیصبح و مید اطراف غذاخوریدر درونیز

آشپزخانهنشستهبودند.

خ"سامر" من مامان، یلیگفت: کمتأسفم امنتوانستهه

یهد یتهتیبرایسمسمناسبیرکه تنهاکه به امّا یکیینم

.امکردهتاندرستیسمسقشنگبرایرکارتک

نخواند:یسمسرادردستگرفتوچنیرکارتکمادر

،کسمسمباریرک

دوستتدارم.

."سامر"

 بهترآنگاه حاال شما گفت: نیمادر

.دیادادهسمسرابهمنیرکهیهد

دراطرافاجاقیغروبهمانروز،همگ

سبز"نتهک"هیکهمادربزرگدرحالکنینشستهبودندتااخانه

کنیشبهارثبردهبودوایهازمادربزرگخوکرایوقرمز

برشانهداشت،واردشد.

 مادر بزرگبه یتوض"سامر"مادر دخترکحداد چگونه ه

زمانک در مریکوچولو مراقبتیه او از استوکضبوده، رده

مدتیهمچن درکیندر بود، رفته بهشهر خانه مادرشاز ه

است.نمودهیمکمکنیریامورخانهبهسا

برا سپس بزرگ داستانیمادر مردمانیمیقدیشان از

رد.کفیتعرهاآنانکاینیعنی"آسانته"

ازآن"نتهک"نیروزایکانبهمادرگفت:یدرپامادربزرگ

ویدتوانستیشماخواهدشدوشماخواه یهاسنتادگارها

 قالبداستانگو"آسانته"مردمان در فرزندانتانیبراییرا

د.یزندهنگهدار

اویدرخشیردوچشمانشازشادمانکیتبسمّ"سامر" د.

یبس بود خوشحال اکار کنیه وکدر مادر افرادیسانار ر

■ .کندیمیبهترزندگٔندهیآدبهیبااماشخانواده



 

زمانییک صبح کهروز

"سامر" هامرغبه ،دادیمغذا

به پستچی که کرد مشاهده

.شودیمنزدیکهاآنخانه
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 «پری دریایی و انسان اسبی» داستان  

«اسماعیلپورکاظم»؛مترجم«آنارویز»سندهینو


بس ظهر از آفتابیبعد گرمیار یو با"رایشا"بود. همراه

انوسشنایدرآباق"ایاسک"و"شایعا"اشیمیصمدوستان

کردندیم امواجیخویبایزیهادمو مسرّتبر با فکشرا

 دندیکوبیمآلود بازهاساعتیبراهاآن. عالقهیبه مورد

ههرکنبودیقراربراهایبازنیشپرداختند.درضمنایخو

نارتفاعازسطحامواجیهبهباالترکییایدریهایپردامازک

نما پرنسسدریپرش بعنوان شود.ید، انتخاب همانروز در ا

حهاآن بازیدر خین جستو شوخیزهایو آنقدر ویشان

همدکیگلود به و خندیردند یگر هکدند

شانیهاشکم سرانجام گرفت. "رایشا"درد

یتصم گرفت تاکم بدهد اجازه روز آن ه

ز"شایعا" شود مسابقه هموارهیبرنده را

 همگککردیماحساس تریه خوشحال

ازیزسهمیردوستاننیخواهندبوداگرسا

برندهشدنداشتهباشند.

ازتربزرگانوسوقلبشیازافقاقعتریوس"رایشا"تبسّم

ییهاقله مکبود آسمان بر سر ازیسائیه چشمانش دند.

یهخانهویکهمانجائیعنیدرخشانتربودهاآبنیتریآب

موها داشت. قرار اعماقش همچونییطالیدر او موّاج و

یآبشار تا سر پشت کاز دندیرسیممرش یدُم"رایشا".

ماهیکبار از یتر اان و یداشت موضوع تاکردیمکمکن

ندوبهباالکاشنایدردر"هایماهانسان"ریعترازازسایسر

یایباددریافسونگربهنرمیرآهنگیشنظید.صدایجهشنما

بادها سرعت به و یطوفانیشمال اریبسیهامسافتتا

زمانافتییمانیجرکیدرخشیطوالن نیغمگ"رایشا"هیک.

هفردموردکدواربودیوامنمودیمبهآوازخواندنبود،شروع

ید.آنشخصمردیشآینظرشبتواندآوازشرابشنودوبسو

.نمودیمیشاحساسدلتنگیبرایزیشازهرچیهاوبکبود



 زندگ"شانان"او عشق تنها و داشت اینام کنیشبود.

هکنیقرارداشتوآنایبیغریدربُحتوسرگشتگ"رایشا"

؟کندیمارکجاستوچکنزماندریا"شانان"

*****

"شانان"ندفعهیاول"رایشا" ردکشمالقاتیپهاسالرا

اراتجهانمتولدیهآسمانمنفجرشدوستارگانوسیکزمان

تش را شب آسمان و کیشدند زمان آن دادند. و"رایشا"ل

"شانان" همدکدر ینار ستاره از پُرنورتر خواهران"گر "دو

ییدرآسمانشبتأللوهاآن.دندیدرخشیم

املداشتند.کباهمچونماهیز

مسافت یبسیدر دورتر، و"سول"ار

باال"لونا" تماشایاز به ستارگان سر

تختهنَردینشستهبودندوخودشانراباباز

ساختندیمسرگرم بدونمقدمهو"سول".

بیباصدا بازیبلندگفت: تا بایخویا یشرطبندیکشرا

م.ینکنتروجذابتریریشکیاند

ز"لونا" شوق و شور پرسیبا شرطیاد چه امّا قبول ید:

م.یبگذار

باریکینیصدسالزمیکهریدبهازای:باپاسخداد"سول"

تمام یسیقدرت به ستارگان و یسکارات شود هکواگذار

.شودیمنمسابقهیبرندها

رفت.یدهخوششآمدوآنراپذینایازا"لونا"

زمان"لونا" مدت وکیدر بود مسابقه آن برنده وتاه

آسمانستیبایم برایقدرت زمیاولیرا صدسال درینین

اوبفوریازستارگانبرگزیکیاریاخت قراردهد. تدانستیده

نستارگاندرخشانانتخابیخوشبختراازبٔستارهدامکهک

یهاقلبرابخاطر"وشانان"رایشا"ٔدوگانهندلذاستارگانک

بکپا عشق یکو هاآنران زیدیکبه نمود انتخاب رایگر

آندویاحساسدلتنگیندوبراینتوانستبنشیعاطف"یلونا"

ند.کنیارکچیه

*****

گرفتگیکهکیدرشب خسوفرُخدادیعنییواقعهماه

شقرارداشتیدراوجقدرتخو"لونا"هکدیرسیآنگاهزمان

بفور ظاهرشدوآنانراخطاب"شانان"و"رایشا"تبریلذا

قرارداد:

آندتایازمنبخواهییآسمانشب،آرزویهابچهیشماا

م.یلنمایتتبدیتانبهواقعیرابرا

 و"شایرا"اینک بُحت در
داشت قرار غریبی سرگشتگی

 اینکه آن زمان"شانان"و این
 ؟کندیمدرکجاستوچکار
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ادزدند:یشادمانهفر"شانان"و"رایشا"

 دار"لونا"آه، آرزو ما نزدی. ایکمتا هرستاره از دریتر

م.یگرباشینارهمدک

نیکبونامفهومنمودولیعجیلماتکرارکشروعبهت"لونا"

بهدو"شانان"و"رایشا"دآنگاهیهخسوفبهانتهارسیکزمان

تبد قرمز گلرُز یعدد بودند ساکلشده از یه اریبسهاگلر

داشتند.یشتریبٔجلوهونمودندیمباتریز

نارکگردریباردیبراییارتماشایباغگلبسیکآندودر

یهمد امّا گرفتند قرار ازتوانستندیمنزمانفقطیاهاآنگر

گرلذتببرند.یحههمدیحضورورا

*****

شبپُرستارهمجدداًیکدر"لونا"صدسالگذشتویک

یظاهرشدوبهآناناجازهدادتاآرزو"شانان"و"رایشا"بر

داشتهباشند.یگرید

 صورت"لونا"کنیا"سول"یاریبا به

شییتغیزیسحرآم هکر به و داده بتیل

یزیاپروانه با زنیتردرخشانبا نیباتریو

اوهارنگ بود. شده گلیبسوظاهر بوته

و"رایشا"یهمحلزندگکردکپروازیرُز

بودودرآنجالببهسخنگشود:"شانان"

قد ایمیدوستان اکنیمن، هیدر چینجا منکیزیچ ه

بنابرایما ندارد وجود انجامشباشم، امینبرایلبه انکشما

.امساختهگررافراهمیدیآرزویکبرآوردهشدن

ندرخواستنمودند:ینچنیباایزآندوگلرُزقرمزو

گریدیکنارکههمچناندرکناستیماازشماایآه،آرزو

م.یموروزگاربگذرانیباش

ز تبسمّیپروانه چشمکیبا و کیرد سپسهاآنبه زد

دشد.یرانهناپدیکوبیردودرآسمانآبکموقرانهپرواز

ابربزرگویکیکیدبالدرنزدیبوترسفکبعددویلحظات

ععاشقانهدرحالپروازبودند.یوس

شانان"رایشا" "و در همدکمجدداً ینار بودند. هاآنگر

مللبهپروازدریانآسمانبهنشانهصلحودوستیدرمکنیا

ارخوشنودینلحظاتبسیدرا"شانان"و"رایشا"آمدهبودند.

ول هاآنیبودند برخکهمچنان زیچیمبود در را یندگزها

.کردندیماحساس

لذامنتظرماندکردیمنغمواندوهآنانراحسیا"لونا"

داشتهباشند.ییتاآندومجدداًآرزو

*****

یکخودرابصورت"لونا"دویسرانجامزمانموعودفرارس

خرما ییجادویدرخت در و آورد قدیکدر رُز یمیباغ

همانباغ "رایشا"یهمحلزندگکیمستقرشد، "شانان"و

بود.

 سفکآندو یبوتر در بسیکدبال تابستانیروز گرم یبرایار

رویلحظات جادویبر اندییدرختنخل تا آمدند کیفرود

ندامّابهناگهاندرختخرمالببهسخنگشود:یاسایب

دکنیا سال یصد لذا است گذشته یآرزودیتوانیمگر

ابد.یتیدتاواقعیشرابازگوئیخویبعد

ادزدند:یصدافریک"شانان"و"رایشا"

تمام عشقیبه به و فراوانت قدرت

بکیقیعم قسمیه دارد، وجود نفر دو نما

یزندگٔهموارهتامیخواهیمهماکمیخوریم

مویگربگذرانیدردستهمدشرادستیخو

م.ینکیراطهادستشانهدرشانهتادور

قرارگرفتوهاآنزیجانانگیرسخنانهیتحتتأث"لونا"

خواستتاسربهسرشانبگذاردلذاگفت:

 ولدیاخواستهآنچه شد خواهد انجام بیک، رایائین آن د

وسرگرمکیاند تربسازکشادتر دهردوینبایمبنابرایننده

د.یخواستهمنموافقتنمائیکنفرتانبا

ست؟یدند:آنخواستهچیبوترانپرسک

گراستینارهمدکدریشمازندگیگفت:اگرآرزو"لونا"

هکد.منتوقعدارمیرابهانتظاربگذرانیشتریدزمانبیلذابا

ازهمدیکدتاینکموافقت جدا دینمائیگرسپریهزارشبرا

یز دوستینطریبدخواهمیمرا مستحیبیق قلوبتان ترکن م

گردد.

پاسخدادند:"شانان"و"رایشا"

 میکنیمقبول ما مدتکمیریپذیم. انتظاریه در را

م.یگرباشینارهمدکمتابعداًدریبگذران

ا"لونا" از زمیخرسند دل بناگهاندر پاسخ ناپدین دین

گذاشت.تنهایانتظارطوالنیکشدوآندورادر

*****

دانستندیم"رایشا"ییایستسالگذشت.دوستاندریدو

دوارینامیکولباشدیمنیارغمگیبس"شانان"یهاوازدورک

پرواز رُزی گل بوته بسوی او
و"شایرا"کردکهمحلزندگی

لببه"شانان" آنجا در و بود
 سخنگشود.



 

 9395 ماه فروردین |چوکماهناهم ادبیات داستانی |شصت وهشتم شماره 919

بارد"شانان"هعاقبتکاست گریدیکنارکگردریبرگرددتا

نند.کیزندگ

احساسخستگ"رایشا" بهیمختصریآنروز داشتلذا

لحظاتیساحلشنیبسویآرام نمودتا بهیشنا درآنجا را

دبهیرتابشگرمخورشیهاودرزکبگذراند.همچنانیچُرتزن

یکشازیاید.اودررؤیادیرادررؤ"شانان"خوابرفتهبود،

ه:کدیشنییایاسبدر

هستکیسک انتظارش در همیه در ید، هایکینزدن

شمااست.یدبراینویکهکستبلیدروغنیکنی.اباشدیم

خشیا"شانان" در زمان کین درزدیمپَرسه دائماً و

یجستجو عشق "رایشا"اشیزندگتنها او را"رایشا"بود.

یایط یالزندگکاشٔهمهنمدتدر زمکدر نجستجویره

بسک آنروز او امّا بود پریرده و خسته بود.یار گشته شان

براکهمچنان"شانان" زمیه بر یاستراحت دراز ،دیکشیمن

براوییایاسبدریکهکعاًبخوابرفت.اودرخواببودیسر

ظاهرشدوگفت:

بیدوستعز ایز، ایشاز نباش. ینمنتظر آغاز ارکنسر

انآن.یشمااستونهپا

هباسرعتوکمگرفتیدوتصمیفوراًازخوابپر"شانان"

بپردازد."رایشا"یبهجستجویشتریقدرتب

سمتدنیا"رایشا" در یزمان صداهابوتهگر چهاریاز

یبینعلتاختنو آیازخودشپرس"رایشا"دارشد. منید: ا

اهستم؟یهمچناندرخوابورؤ

شیهاچشماو بهناگهاندوستزکرا گشودو شیبایامالً

اسب" د"یانسان یرا کد در برکه تاکنار آبتوقفنموده ه

ابد.یییرهایاشامدوازتشنگیبیجرعها

شدتم"رایشا"قلب یصدا"رایشا"هکدآنچنانیطپیبا

 بفوردیشنیمضربانآنرا او ی. تشخ"شانان"تروح صیرا

دادوحضورشرااحساسنمود.

آب"شانان" چشمان یبه شفاف تایخ"رایشا"و شد ره

ند.اوسپسگفت:کخودشرادرآنتماشا

 نزدکدانستمیممن تو به صدایکه و بهیهستم تمرا

تنمودهاست.ینجاهدایا

پاسخداد:"رایشا"

م،ازیگرجداشدهبودیهازهمدکیمنتورادرتماممدت

هکیدوردستیهاآبانیازمی،حتکردمیمدرونقلبمصدا

 "شایعا"با "ایاسک"و آواز نشستمیمبه با وجدیو ادتبه

.آمدمیم

بهرنگ"شاخکت"یکهابوتهنزمانناگهانازدرونیا

بسو و شد "رایشا"یسنبلظاهر تاختنگرفت."شانان"و

شیهاشاخنورهمچونفورانآبگرمازییطالیهااشعهآنگاه

دنیتاب"شانان"یهاسموسرتا"رایشا"سرتادُمیبرتمام

ت هآمدهکردوهمانگونهکشاخسپستاختنآغازکگرفت.

د.یدگردیناپدهابوتهانیبودمجدداًدرم

*****

ردندکستندومشاهدهیگرنگریبههمد"شانان"و"رایشا"

ک ید"رایشا"ه ییایدریپریکگر ید"شانان"و یکگر

اسب" ین"یانسان دکنیاهاآنستند. همانند انسان گریدو

هاانسان به آندو وینبدنشاننگریپائیهابخشبودند. ستند

دویجدینمودندوازداشتنپاهایشادماندنویشروعبهجه

افتندیتدریبفورهاآنردند.کیارخوشحالیگربسیدیکهمانند

تک حقکه در قدیشاخ دوست همان یعنیهاآنیمیقت

تیشانجامهواقعیههموارهبهآرزوهاکبودهاستهمان"لونا"

.دیپوشانیم

"رایشا" شادمان"شانان"و رضایبا زندگیتمندیو یبه

یخوکمشتر بدنیادیزیبایزیهابچهشادامهدادندو ایرا

کآوردندوبزرگ سرانجامیدلکهپاکدانستندیمهاآنردند.

■ .گرددیمهمراهیبختیکبان
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 «شانس» داستان 

«حسینکارگربهبهانی»؛مترجم«مارکتواین»سندهینو


امیرحامددولتآبادیفراهانیٔراستهیو

درجه سه دو از یکی افتخار به که جشنی در دارماجرا

 ترتیبدادهٔشدهشناخته خودشان عصر در ارتشانگلیسی

شدهبوداتقاقافتاد.بنابهدالیلیکهبزودیمشخصخواهد

آشکار وسپهبدلردآرتورکنمینمشدنامواقعیولقبشرا

.زنمشیم.سی.،ک.س.بوفالنوفالنصدای،اسکورسبی

 اسامی دارد!یهاآدمآخه مردم برای جذابیتی چه مشهور

به3مهیکرجنگیهادانیممردیکهبهیکبارهدرمیدانیاز

وماندیماوجشهرترسیدوهموارهمشهور

بارها و بارها را نامش قبل سال سی از

امدهیشن نشسته آنجا حاضر و حی بود.،

خوراکماینشدهبودکهبنشینموچشماز

برندارم؛ خدا :کردمیماشیوارسایننیمه

 آرامش، یتوداربه یصداقت،صورتٔجذبه،

 وجودشبود، در بزرگیاشیناآگاهکه از

تحسیناشیذات نگاه صدها از ناآگاهی ـ ،

برانگیز،عمیق،دوستداشتنیوبیپیرایهایکهبهاودوخته

.کردمیمبودـدقتشده

–بودامیمیقدکشیشیکهسمتچپمنشستهبودآشنای

رادرپادگاناشیزندگاولٔمهینواستکشیشاآلنالبتهکه

وولویچ در نظامی ای مدرسه در معلمی و جنگ میدان و

و مخفی نور به راجع داشتم درستزمانیکه بود. گذرانده

 گسیل اسکورسبی چشمان از که فردی به شدیممنحصر

،کشیشخمشدوبااطمینانخاطربااشارهکردمیمصحبت

بهقهرمانضیافتدرگوشمزمزمهکرد:

."نبمونهمنتهااسکورسبیلعبتکیتمامعیارهبینخودمو"

ناپلئون،سقراطیأدربارهازتعجبشاخدرآوردم.اگربحث

شدمینمزدهحیرتاینقدربود سلیمان خبرچیزدواز.

داشتم نظرصداقتٔدربارهکشیشجناباینکهاول:

قضاوتخوبراهاآدماینکهدوموداشتایسختگیرانه

راجعبهاینقهرمانبدوکندیم ونشکفهمیدمتمامدنیا

خواستمیمبنابراین.استلعبتکاسکورسبی ؛کنندیماشتباه

تنهاوتکچطورکشیشجنابکهبفهمممناسبیوقتیدر

برداشتهرازاینازپرده وداددستفرصتیبعدشروزچند.

پیشدرحدوداً:گفتمنبهراهانیاکشیش سال چهل

ٔمدرسه معلمی وولویچ در ای وقتیکردمیمنظامی کهو

حضور گذراندیمرااشیمقدماتیهاآزموناسکورسبیجوان



داشتم بهخوبوراحتخیلیهابچه دمیدیماینکهاز.

نبودبلدچیزی-عزیزم؟چراآخر-اوودادندیمپاسخسؤاالت

.کردمیمترحماحساسبرایشوشدمیممتأثربگوید،که

جوانخوب،دوستداشتنی،محبوبوصادقیکهبودواضح

مثلمجسمهیکدمیدیمرنجآوربودکهداًیشداست،پس

 ستدیایمجا کندذهنیودهدیمییهاجوابو کهنشاناز

.بهدلگفتموقتیسوختیمجهالتشبود.خیلیدلمبرایش

؛پساینکهکاریشودیمردحتماًدوبارهازشامتحانبگیرند

کنمتابیدردسرترردشودکاریاستبس

.رسدینمخیرخواهانهوضرریهمبهکسی

هشدماندکیایکشیدمشومتوجبهگوشه

وازآنجاییکهداندیمراجعبهتاریخسزار

 دیگری خاصیسؤاالتدانستینمچیز

 که را سزار به کاردانستمیمراجع به

تعلیمشدادم.ندیآیم پاروزن غالمی مثل

 موفقیتکاملیکنیمباور با کهامتحانرا

آزمونقبول در و بود فقطچندسوالیحفظکرده گذراند؟

حال درعین و گفتند. به به و چه چه کلی سایرین و شد

اما،ردشدند.باچنددانستندیمافرادیبودندکههزاربرابراو

رخهمدوبارقرنیاحتماالًکهاتفاقی–اتفاقشانسیعجیب

سوایچه-دهدینم از خارج اوشیهاخواندهٔمحدودهلی از

نشد.

حیرت تمام در بود. مثلامیآموزگارٔدورهآور حسی با

احساسیکهمادربهفرزندعلیلشداردکنارشبودموهمیشه

.دیرهانیمگوییبامعجزهخودشراازمعرکه

ودخلشکردیمالقصه،فقطریاضیاتبودکهدستشرارو

 راحتترکنمپسآوردیمرا .تصمیمگرفتمجانکندنشرا

 طراحان داشت تری بیش احتمال که سؤالسواالتی

ٔدورهآوربود.درتمامحیرت

مثلامیآموزگار حسی با

فرزند به مادر که احساسی

و بودم کنارش دارد علیلش

همیشهگوییبامعجزهخودش

.دیرهانیمراازمعرکه
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سرنوشتشاناستفاده دست به بعدش و دادم یادش کنند

در سپردمش.خبآقا!حدسبزنبعدشچهاتفاقیرخداد:

ستایش تحسینو مورد و اولشد نفر حیرتم کمالبهتو

همهقرارگرفت!

هفتروزآزگارخواببهچشمانمنیامد.وجدانمروزخواب؟

.فقطمحضرضایخداکاریکردهبودمدادیموشبعذابم

هم خوابشرا هرگز و بشود رد تر راحت بیچاره جوان که

دمیدینم به بیاید. بدست نامعقولی نتایج چنین ٔاندازهکه

را.کودنیکردمیماحساسگناهودرماندگی۰نیاشتافرانک

درخشانووظایفشگفتآوریقراردادهیهاعیترفدرمسیر

بودم؛منتهیممکنبوداتفاقیرخدهد:دراولینفرصتاوو

.شوندیموظایفشباهمنابود

جنگکریمهبهتازگیتمامشدهبود.به

آرامشپابرجا دلگفتمبدونشکصلحو

است. راه در جنگی و ماند نخواهد

باشیموپیشازمیتوانینم درصلحوصفا

اینکهدستاینکودنروشودشانسمردن

بدهیم؛ او به ایحادثهآنمنتظرپس را

رووزیرراچیزهمهزلزلههمچونکهبودم

.کردگیجمحسابیودادرخحادثه.کندیم

گردانٔفرماندهاسکورسبیکهشداعالم

استنظامپیاده چنینبهرسیدنازپیشترشایستهافراد.

میبایددرارتشاستخوانخوردکنندتابهچنینمقامیمقا

کهچنینبارمسئولیتیکردیمنائلشوند.چهکسیفکرشرا

حتی بگذارند؟ پشتوانه بی و خام جوان این دوش بر را

باورکنمکهشیپوربهدستشبدهندچهبرسدبهتوانستمینم

بکنرافکرش–منسبفرماندهی خرفتدارمکردمخیال!

.شومیم

بسیاریکنیمفکر چهکردم؟منیکهآرامشوسکونرا

وطنمداشتمیمدوست به بابتنسبت این از گفتم دل به

مسئولموبایستیقدمیازقدمبردارموتاجایممکنکشور

رادربرابراسکورسبیحفظکنم.اینشدکهچندرغازسرمایه

کاروخسیسبازیپساندازکردهبودمهاسالایکهپساز

 پرچم حسرت و آه با راگرداننظامسواره برداشتکردم.

.رفتیممیدانبهباهموخریدم

کارهایشبرچسبٔهمهخیلیبدبود.اشتباهاتاحمقانه؟بر

اینبابا هیچکسازراز اما، بود. اشتباهاتاحمقانهچسبیده

تباهافتادهبودندوهربارخبرنداشت.همهدرموردشبهاش

 تعبیر اشتباه به کردندیمعملکردشرا اشتباهاتجتاًینتو

همهمینطورواقعاً؛گذاشتندیمرابهپاینبوغشاشاحمقانه

 پیشپا شخصنیترافتادهبود. اینکه برای اشتباهاتشهم

ایندستکارهایشان و بود کافی بیندازد گریه به را عاقلی

 در بهآنفکرآوردیماشکمرا وقتیکه خلوتخودم در و ـ

کردمیم در کوره گریهکردنهماز بر همرفتمیمعالوه و

ترسعرقهمیشهکهموردی.زدمیمفریاد دادهاوانهیدمثل

هراشتباهکهبودحقیقتاینکردیمجاریپیشانیمبررا

کردیممشهورترهمگانچشمدررااواشتازه دلبه!

قتیدستشروشودوکهرودیمباالشهرتشآنقدرگفتمیم

.دیآیمازعرشبهفرش

دیگریکشتهشیهایباالدستچون شدندیمیکیپساز

تااینکهدیرسیمدرجهومنسبشانبودکهپشتسرهمبهاو

 در آخر، کشتهٔلحظهنیترحساسدر سرهنگمان جنگکه

شددلمهریریختپایینچراکهپسازاو

آنموقع متاسفانهاسکورسبیارشدمانبود.

بههمیندلیلبهدلگفتمبیبروبرگردده

اسفل درک به را مان همه نشده دقیقه

.فرستدیم

بود؛شدهحساسبسیارجنگ 

نشینیعقبهمسرپشتمانمتحدین

کردندیم موقعیتیدرماگردان.

اشتباهیکوبودشدهمستقر استراتژیک

شدیمحاصلراگردانکلنابودی یالحظهچنیندر.

ازموقعیتیکهداشتجدایبحران اینابلهبالفطرهگردانرا ،

 به حمله دستور و ازٔتپهکرد نشانی هیچ که داد را مجاور

دشمننبود!باخودگفتمدیگرکارمانتماماست.

 لومیرفتیمیکسره مان حرکتاحمقانه اینکه پیشاز و

 به کنند متوقفمان و چٔدامنهبرود بنظرت رسیدیم. هتپه

 بیخبرِ ازهمهجا بنظرتٔرهیذخدیدیم؟کللشکر روسیه!

درنودونهدرصدقطعاًچهاتفاقیرخداد؟ناکارمانکردند؟

دهدیممواقعهمچیناتفاقیرخ اما، همهاروس؛ فکرشرا

درکردندینم وقتی چنین در تنهایی به بتواند گردانی که

فقطٔبحبوحه بیاید. انگلیساستکهارتشٔهمهجنگآنجا

لوهاروسٔرکانهیزٔحقهبهآنجابرسدواینگونهبودکهتواندیم

رویکولشانو گذاشتند را دمشان و شد دفعخطر رفتو

سراسیمهازتپهپایینآمدندوبهسمتمیدانجنگرفتند.

خودشاننظمهاروسبادستپاچگیبسیاریدنبالشانکردیم.

سپاهشانرادرهمشکستندونابودشکردند.دروقتیکمو

 نیتروحشتناکدر است ممکن عمر به که ،ینیببجنگی

شد. بدل شکوه با ایبزرگو پیروزی به شکستمتحدین

تحسینوشادیگیج زدیممارشالکانروبرتکهازحیرت،

بود؛شدهحساسبسیارجنگ
عقبهمسرپشتمتحدینمان

کردندیمنشینی درماگردان.
مستقر استراتژیکموقعیتی

نابودیاشتباهیکوبودشده
 .شدیمحاصلراگردانکل
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د بهآغوشکشیدشو رمستقیمبهسمتاسکورسبیرفت،

ارتشبهاومدالافتخارداد.ٔهمهحضور

بنظرتاینباراشتباهاسکورسبیدرچهبود؟فقطدست

بهاودستورداده اشتباهگرفتهبود؛همین! چپوراستشرا

ولی، حمایتکند را راستمان جناح و عقببیاید که بودند

منتهی رفت؛ بود رسیده که دستوری خالف را مسیر تمام

اس که شهرتی عنوان به روز آن ٔنابغهکورسبی ٔالعادهخارق

بر همیشه نامشتا گرفتو فرا را دنیا نظامیبدستآورد

جاریاست.هازبان

ریابیوداشتنیدوستوخوب اسکورسبیآدمیاست

داخلبیایدبایدبارانبارشهنگامکهداندینمآنقدریمنتهی

نشودخیستا درستاست.کامالًشبودنابلهٔدربارهنظرم.

فرددنیاستوتانیمساعتقبلغیرازنیترکودناسکورسبی

 ودانستینممنوخودشکسیاینموضوعرا بهروز روز .

سالبهسالشانسشگفتآوروحیرتبرانگیزشهمراهش

 درخشانیدر براییکنسلسرباز او یهادانیمٔهمهاست.

اشتباشیزندگجنگبودهوکل با بارا اهاتشسپریکرده؛

القابی و باشد مرکتبشنشده اشتباهینیستکه اینوجود

،لردویامقامیاینچنینیبارشنکرده1بارونتچونشوالیه،

 به فقطاشنهیسباشند. کن؛ تنویهالباسنگاه وطنیبر

ازیهامدال هرکدام خبآقا، خارجیبرسینهدارد. افتخار

گواهیازچندخریتبزرگیاچیزیازایندستهامدالاین

گواهیاستکهبهتریناتفاقیکهبراییکشانهمهاستکه

 است.تواندیممرد شدنش زاده شانس خوش دهد رخ

 تکرار هم باز گفتم، هم جشن در که :کنمیمهمانطور

اسکورسبیلعبتکیتمامعیاراست.

***

 ان*پینوشتنویسنده:اینداستانچاخ

ازکشیشی اینداستانرا گوییخیالپردازانهنیست.

کهچهلسالپیشدرهیاتآموزگاریدروولویچ

آیهکردیمخدمت و سحتشقسم صدقو سر و

آوردشنیدم.

 3،روسیه مابین جنگی کریمه: جنگ

 رلندیا،ریکببریتانیای که عثمانی اشجهینتو

شکستخوردنروسیهازقوایبریتانیابود.

 ۰شخصیتاولرمانیبه فرانکاشتاین:

اثرمریشلینویسندهاینیترمعروفهمیننامو

منتشر3۹3۹انگلیسیاستکهنخستینباربهسال

شد.

 1نجیب مورد در کلمه این بارونت:

می کار به بارونزادگانی ارثی طور به که رود

■نبودند.
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 4991برنده جایزه نوبل  «کنزابورو اوئه»با احبه مص 
«علیرضاآذرهوشنگ»مترجم


  کنزابورو سال در دهکده3311اوئه، در کوچ، درکای

شیکوکوبهدنیاآمدوبااینباوربزرگشدکهامپراطورٔجزیره

کردهمیهمیشهتصورگویدمیخدا.اوچونهمموجودیاست

شبیه امپراطور سالٔپرندهیککه در وقتی و است سفید

ازرادیوشنیدکهخبرتسلیمشدن،صدایامپراطوررا33۹1

 اعالم را کردمیژاپن دریافت که این از او، آدمیکنیز

.،شگفتزدهشدهاستمعمولیاستباصداییواقعی

 از،333۹سالدر اما پذیرفت، نوبلادبیاترا جایزه اوئه

 عنوان پذیرش هنرمندترینیعالافتخارآمیز

فرهنگستان که کرد۰1ژاپن اهدا او به هژاپن

،چراکهاینفرهنگستانبهطورسرباززد،بود

اینپرستیبود.امپراطورسنتیپایبندفرهنگ

 از اوتصمیم ساخت،ٔچهرهیک ملی مبارز

اشبهآنموقعیتیکهاواغلبدرزندگیادبی

.هاستاشارهداشت

 داستانیکیدراوئه اولیهاز های سالگی"اش، "هفده

(33۹3 تعریف را روایتی اساسکندمی(، بر ترورٔواقعهکه

توسط ژاپن سوسیالیست حزب دستیکرهبر دانشجوی

کهبعداًدستبهخودکشیزد،نوشتهشدهاست.اوئه،راستی

هردوطرفدعواقرارگرفت.ازٔحملهبهخاطراینکتابمورد

درکردندمیهایافراطیکهاحساسستراستیطرف،دیک

دارشدهاستحکومتپادشاهیلکهثاینرمان،حیثیتمیرا

چپ هنرمندان و روشنفکران دیگر، سوی از فکرو که گرا

کردندمی اوازاوئه است. ساخته قهرمان تروریست یک

هاوهمیشهدرمرکزتوجهسیاسیقرارداشتهاستوفعالیت

آنچهکهدرزندگیادبیوآثارشباعموماًاشلیاقداماتعم

مطابقبودهاست.منعکسشده

زندگی اوئه موضوعاتکنزابورو به پرداختن وقف را اش

مبارزاتمردمهیروشیمایمقربانیانبمباراتاتچونمهمی ،

کشمکشاوکیناوا، معلوالن، های و زندگی کردهعلمینظم

جدینمیاست، اصالً کارهایشرا حالیکهظاهراً گرفتهدر

وجودآنکه،اگرچهاودرژاپناست. نامدارترینیکیبا از

کشور بهاستنویسندگان فعالیت، که فردی هایشعنوان

 هم به را دیگران آرام بهزندمیخواب اما شده، شناخته ،

وفروتنوسرزنده،پرجنبوجوشیاستشخصهموجود
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 - the Order of Culture 



ولبخندیبرلببهاستقبالورزشییلباسسبکبال،کهبا

 که )هنریکیسنجر موافقچیزهاییاستکهغالباًمنآمد.

لبخندشیطانیاوئه است(.یاداوئهمخالفآناستاز کرده

نشیمنآنبیشتروقتخودرادراتاقاو)جاییکهاوئه،ٔخانه

واطرافصندلیگذراندمی ازدست، ها،نوشتهاشاحاطهشده

انبوهیازسیدیکتاب و موسیقیکالسیک(ها، و هایجاز

اوئههم خانهچونخود خودمانی. سبکراحتاستو ایبه

ٔناحیهیوکاری،درهمانهمسرشغربی،طراحیشدهتوسط

توشیرؤحاشیه و کوروساوا آکیرا که توکیو

 آنمیفونه در زمانی جا .کردندمیزندگی

انبوه با شده پوشیده خیابان، از دور جایی

سوسنودرختانافرا،وبیشازصدهایگل

 گلنوع رز. پسر و اوئهترکوچکدختر

دراینخانه،اووهمسرشمستقلهستندو

چهارسالهیوکاری و چهل پسر هیکاری و ،

.کنندمیاشزندگیمعلولذهنی

 گفتهاوئه که ٔحرفه"است یکٔحرفههمانندنویسندگی

دلقکیکه ٔدربارهدلقکاست، او".کندمیصحبتهماندوه

برآمگویدمی آثارش بیشتر داستانکه دو موضوع از ده

(،کهروایتی33۹۹)"موضوعشخصییک":هستندمعروفش

کنکاش از روبرواست معلول فرزندی تولد با که پدری های

 و است؛ خاموش"شده زندگی33۹۱)"فریاد تقابل که ،)

.کشدمیروستاییرابافرهنگمدرنپسازجنگبهتصویر

هاییاستهمچون:ورمانهاآثاراوشاملداستاناولِٔدسته

33۹۱)"آگوییهیوالیآسمانی" ازمایادبه"(، چگونه بده

شویم خالص خود 33۹3)"دیوانگی یکهاییادداشت"(،

33۱۹)"بازیکنبیسبال خیزید،جوانانعصرجدید!"(، "بپا

(،اینآثارریشهدرتجارب3331)"زندگیآرام"(،و33۹۹)

نویسندهخودِمعموالًویاهیکاریدارد.)رشخصیاوئهازتولد

آیوره، پسرشموری، و دارد.(،یااست نام ایناماهیکاری

 اغلب راویان کهگیرندمیتصمیماتی وتصمیماتبا اوئه

 متفاوتاست.همسرش

ٔدسته شامل: اوئه آثار ممتاز"دوم (،331۹)"سهام

کنشکوفه" شلیک کودکان به پرپرکن، را و(331۹)"ها ،

وارو" (،3333)"پشتک خاموش"ٔعالوهبه شامل"فریاد ،

اسطوره و اوئهآناستهاییفولکلور مادرکه و مادر از را ها

یکراویاستکهدرتنگنایازبزرگششنیدهونوعاًترکیبی

 ازدواج،تا پساز سال سه
سال در هیکاری که زمانی

او0461 آمد، دنیا دوئهبه
داستان تعدادی و رمان

 .کوتاهمنتشرکردهبود
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،آزمونیازخودفریبیقرارگرفتهکهبهخاطرزندگیدرجامعه

 خودآنراخلقکردهاست.

33۹1پسازازدواج،زمانیکههیکاریدرسالسهسالتا

دورمانوتعدادیداستانکوتاهمنتشرکردهئهبهدنیاآمد،او

-بود جمله مردگان"از برابر "در
۰۹(331۱ و سهام"(،

غبطهبرانگیزآکوتاگاوارابهٔجایزه،کهبرایاو(331۹)"ممتاز

بود منتقدینارمغانآورده عنوانادبی. ٔنویسندهترینمهمبا

زمان از کردیوکیوجوان استقبال او از بودنمیشیما اماه د.

 که بود معتقد بانا تاچی تاکاشی معروف، بدون"منتقد

".شکلبگیردتوانستهیکاری،ادبیاتاوئهنمی

بیماریهیکاریدرزمانتولد،هرنی)ورم(مغزیتشخیص

نی،پزشکعملجراحیخطرناکوطوالیکدادهشد.پساز

اوئه دارد. سختی معلولیت هیکاری که گفت اوئه به جراح

-کهفرزندشاززندگیاجتماعیمحرومخواهدبوددانستمی

با اجتماع شدندر کودکمعلولیکظاهر خجالتمعموالً

امااووهمسرشبهاستقبالزندگیجدیدرفتند.-آوربود

هیکاریبهروشناییاست.درکودکیبهمعنای"هیکاری"

 وتوانستمیسختی بزند حرف که تالشوالدینشوقتی

کنندکردندمی گفتگو او حرفستتواننمی،با راآنانهای

باکردمیوسعیکردمیاوئهاغلبضبطراروشن.درککند

را هیکاری شوپن موزارتو موسیقی و پرندگان پخشآواز

 کمککند و کند تاآرام ششسالگی،روخوابهباو در د.

 کند. ادا کههنگامیهیکاریموفقشدکهجمالتکاملیرا

اوئهمشغولقدمزدنبود،در با او یکتعطیالتخانوادگی،

ایراشنیدوموفقشدکهبهدرستینامپرندهراصدایپرنده

.طولینکشیدکهاوبهموسیقیکالسیک"آبچلیک"اداکند،

را او اوئه شد. مند کالسبهعالقه درسپیانو .بردمیهای

 هیکاری، ترینمعروفامروزه (savantالکترونیک)آهنگساز

 او است. موسیقیتواندمیژاپن قطعه کنونهر تا که را ای

هراثرتواندمی.اوبنویسدشنیدهاستبهخاطربیاوردوآنرا

تشخیص آن از قسمتکوتاهی شنیدن پساز موتسارترا

.اولینسیدیاوکهچندمیناثرموتزارتاستبگویددهدو

اوئه" فروشموسیقیکالسیکرا"موسیقیهیکاری رکورد

اوئه با نشیمن اتاق در را خود وقت بیشتر او شکست.

وپسربهموسیقیگوشنویسدمیوخواندمی.پدرگذراندمی

آهنگدهدمی راحتی.نویسدمیو به اوئه طولمصاحبه در

گاهینیزوانگلیسی)کهبرآنتسلطبسیاردارد(وبینژاپنی

.کردمیفرانسهرفتوبرگشت
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این مترجم، توسط نشر کسری به چاپ  ترجمٔهاین کتاب با  - 

 رسیده است.

 را خود اید.پیرامونیخطابکردهٔنویسندهیکشما

 خواهیدمیظاهراً، منشاء اشاره)خودبه ژاپن( کشور

می نظر به اما اینکنید، از فراتر مقصودتان که رسد

 کهلطفاًباشد. این از شما منظور که دهید توضیح

"پیرامونیهستم،چیست؟ٔنویسندهیکمن"گوئیدمی

کوچکیدرژاپنبهدنیاآمدم،وژاپنکشوریٔجزیرهمندر

 است.ایگوشهاستدر اینخیلیمهم و آسیا. همالبتهاز

مابراینباورهستندکهژاپندرمرکزآسیأرتبهقطارانعالی

حقیقتایناستکهکنندمید.ودرخلوتخود،فکرقراردار

 همیشه من اما دارد. قرار عالم مرکز در کهگویممیژاپن

نویسنده هستم پیرامونی ناحیه–ای ژاپناز پیرامونی، ای

پیرامونیدرآسیا،وکشوریپیرامونیدراینسیاره.مناین

.گویممیراباافتخار

 توانیممیادبیاتبایدازپیرامونبهمرکزنوشتهشود،وما

ما، موضوعات ما، اعتقادات دهیم. قرار نقد مورد را یامرکز

 متعلق ما دربهتصورات که انسانی است. پیرامونی انسانی

ما پیرامون، از ندارد. نوشتن برای چیزی دارد، قرار مرکز

داستتوانیممی موجودیتبشری مورد ایندر و بنویسیم ان

 بنابراینانسانیتمرکزنشینتواندمیداستان کند، بیان را ها

ٔکلمهوقتی بهکار اینبرممیپیرامونیرا باورمنترینمهم،

 است.



 "شفاگرٔخانواده"در به ارجاع با فالنریٔگفتهشما

ٔجاافتاده؛بهرفتارهایهانویسعاداترمانٔدربارهاٌکانر

یعنیچی؟کنید،ایننویسندهاشارهمی

برای"عادت"ٔواژهقبلازهرچیزبایدبگویمکه دراینجا

بنابراینمنبایداینواژهرأواژههنرمندیک مناسبینیست.

بهدقیقاً اٌکانر گیرم.مطابقمنظور  کار اینکنممیفکر کهاو

ژاک وامگرفت. ژاکماریتین، ازاستادش، را ۰1ماریتینواژه

کهفالنریاٌکانردرکنممیدرآنزماندرپرینستونبود.فکر

ازجنگجهانیدومپسهایمتولدشدودرسال3311سال

مکاتبه استادش توماسبا تفکرات از ماریتین و داشت، ای

آکویناس،کهبرایشاهمیتزیادیقائلبودحرفزدهبود.

نویسنده،یکعادتبهاینمعنیاستکه:وقتیبهعنوان

 ده طول نوشتهیادر روز هر سال، عادتسی تدریج به ام،

یادیگرهوشیاری.گیردمیمنشکلٔخمیرمایهنویسندگیدر

بههرحالعادتدارمکهناهشیاریدراینبارهمطرحنیست.
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دین  ژاک ماریتین فیلسوف کاتولیک فرانسوی که بعدها بی -

 1791و متوفی به سال  1882شد. متولد 
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دصورتدوبارهبه خودرا ربحرانییکنویسندهمتولدشوم.

نکردهبینممی تجربه هرگز اکه عادت قدرت با توانممیم.

 توانممییامتولدشوم حتیچیزیبنویسم. یکیکسرباز،

زندگیهایبحرانترینماهیگیر،دربرخوردبابزرگیاکشاورز

 تواندمیخود، ما متولدشود. قدرتعادتدوباره هاانسانبا

خودرابههایعادتو)اگر(شویممیوباززادهشویممیزاده

قادرباشیمبابحرانکنممی،فکرکنیمیکانسانخلقعنوان

نکرده تجربه را بحرانی چنین قبالً اگر حتی شویم؛ روبرو

کنمکهنظرفالنریاٌوکانرهمینبودهاست،وباشیم.فکرمی

منهمشاگردفالنریاٌوکانرهستم.



 پسرتان ٔنقطهتولد در بود صداییافتنعطفی

شخصی مثابه به نویسنده.یکاتان

نوشته کهشما پنجسال"اید بیستو

 اولمبا پسر ضایعهمغزیبهیکقبل،

 که چیزی کمترین آمد. توانمیدنیا

یکگفتایناستکهاینواقعهبرایم

عنوانبزرگٔضربه به هم هنوز بود.

نویسنده،بایداینحقیقترااعالمکنمکهموضوعیک

ام،مرکزیآثارم،درطولبخشبزرگیازکارنویسندگی

خانوادهٔنحوه اینبرخورد با زندگی چگونگی در ام

"کودکمعلولبودهاست.

 مناینرا دقیقاً. بیستوهشتسالمبودکه .امنوشتهبله.

نسبتأًنویسندهمنفرزندممتولدشد.دربیستوهشتسالگی

منٔرشتهمشهوریدرژاپنبودمودانشجوی ادبیاتفرانسه.

پونتی موریسمرلو و پلسارتر صدایژان با حرف۰۹بیشتر

حرفزدممی طریق این به همیشه چیزی، هر مورد در .

مغزیشدیدبهدنیاآمد،ٔضایعهیکبا.وقتیکهپسرمزدممی

وبه یکشباحساسکردمکهبایدبهخودمروحیهبدهم،

اینفکرافتادمکهچطوراستنگاهیبهکتابخودمبیندازم

وایناولینباریبودکهبهفکرخواندنکتابمافتادم،تنها–

 بودم نوشته زمان آن تا خواندنکتاب،–کتابیکه پساز

نمازآنروحیهبگیرم.بنابراین،هیچکستوامتوجهشدمنمی

توانستباخواندنآثارمروحیهپیداکند.همنمی
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 Maurice Merleau-Ponty (1۱ پونتی-موریس مرلو -

ترین پدیدارشناسان قرن بیستم  ( از مطرح17۹1مه  1-17۹8 مارس

فراتر رفت و نشان داد که دوگانگی  هوسرلهای  بود. او از پژوهش

  ،کاپدیدارشناسی ادراصلی کار او،  شاخٔهدر کار نیست.  ابژهو  سوژه

 .شود یممحسوب  پدیدارشناسیسنت مهم در  1کی از ی

منهیچچیزنیستموکتابمهم"پسبهاینفکرافتادمکه

بعد"دارد.هیچارزشین بودم؛ ازیکیبهشدتافسردهشده

مجله ویراستار نگارانکه ازروزنامه ژاپنبود، ایسیاسیدر

اتمی بمباران که محلی بروم، هیروشیما به منخواستکه

ضدهایفعالیتخواهیکهشدهبود.درآنسالجنبشصلح

ایندراتمی در بود. برگزارکرده داشتتجمعیرا هیروشما

جمعاختالفاتجدیبینطرفدارانچینوشورویبروزکرد.ت

منتنهاروزنامهنگارمستقلدرآنجابودمکهازهردوطرف

انتقادکردم.

اتمی بمب مجروحان بیمارستان به هم سری آنجا، در

قدریآشناشدمبهنامفومیوزدموباپزشکعالیهیروشیما

مصاحبه۰۱شیگتو در . شیگتو با که بیمارستانای بیماران و

دارم که کردم احساس کم کم داشتم،

میروحیه پیدا تازه دوستای خوب، و کنم.

داشتمکهاینحسرادنبالکنم.بنابراینبه

که رفتم بیمارستانی به و برگشتم توکیو

پزشکان با و بود بستری جا آن در پسرم

نجاتپسرمصحبتکردم.ٔدربارهجاآن

ٔنقطههیروشیما،واینٔدربارهبهنوشتنوبعدشروعکردم

بود.نوعیتولددوباره.امزندگیعطف



قربانیان از ازمشاهداتشما اینتاثیرمتقابلیبود و

 و مشغولترمهمهیروشیما که پزشکانی کار آن، از

درماناینقربانیانبودند.چهچیزیدراینمشاهدات

تانبزرگزندگیشمارابهبرخوردیمتفاوتباتراژدی

 کشاند؟

ماهیچکاریبرایاینبازماندگان"بله.شیگتوبهمنگفت:

توانستیمبکنیم.حتیدرحالحاضرهممانمیاتمیبمباران

هاچنداناطالعینداریم،ولیهرچهکهازماهیتبیماریآن

آمدانجامدادیم.هرروزهزارنفرجانخودراازازدستمانمی

چنانبهکارمان.امامادرمیانایناجسادهمدادندمیدست

وقتیبازماندگانبهکمکمادادیممیادامه خوب،کنزابورو، .

؟آمدمینیازداشتند،غیرازاینچهکاردیگریازدستمابر

حاالهماینپسرتاستکهبهتواحتیاجدارد.وتوبایداین

هیچ اینسیاره، در درککنیکه تورا پسرتبه کسجز

وآنجابودکهمنبهخودآمدم.بهتوکیو"احتیاجیندارد.

نجات را همسرم و خودم پسرم، تا تالشکردم و برگشتم

بدهم.

                                                           
27

 Dr. Fumio Shigeto 

مصاحبه ودر شیگتو با که ای
کم داشتم، بیمارستان بیماران
دارم که کردم احساس کم

 کنم.ایتازهپیدامیروحیه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%DA%98%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%DA%98%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%DA%98%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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تریلینگ احساسات98لیونل به اعتراف که نوشته

ترینوارزشمندترینچیزهاییشخصی،ازانگیزهبخش

وردشما،نویسندهبهآنمتکیاست.درمیکاستکه

 در چیزیاستکه "موضوعشخصییک"اینهمان

صدقپیداکردهاست.

کهاحساسمرابازگوکنم.درآنزمانخواستممیبله.من

کهکردممی.فقطاحساسکردمفکرنمیشریفبودنارزشبه

توانمدانستمکهنمیخودمبنویسم.چراکهنه؟میٔدربارهباید

پسرم و شوم متولد نمیدوباره شود.هم زاده دوباره تواند

بنابراینوقتیکهدرکناردریابودم،تصمیمگرفتمکهخودمو

کنمبههمیندلیلآنکتابراپسرمرانجاتبدهم.فکرمی

نوشتم.



 رایککنیدمیفکر کارش موضوعات نویسنده

؟شودمیبهاوالهامیاکندمیانتخاب

 اییاموقیعتیاموضوع راداستان. ما استکه نموضوع

 وکندمیانتخاب زمان است. همین هم نویسنده هدف و ،

 انتخاب نویسنده عنوان به را ما بایدکندمیلحظات، ما .

 زمانمانپاسخگوی اساس بر خودم،ٔتجربهباشیم. شخصی

اینجاتوانممی در گفت، نادینگوردیمر که چیزیرا همان

یاکنم،ولراانتخابنمییکپسرمعلداستانمن"تکرارکنم:

خانواده انتخابنمیباایماموضوعِ کنیم.درپسریمعلولرا

کهازآنفرارکنم،اماچیزیخواستمیدلمشدمیواقع،اگر

 انتخاب آن نوشتن برای مرا که مراکندمیهست پسرم .

وبرایمن،اینیکدلیلواضحاستکهبهکندمیانتخاب .

م.نوشتنادامهده



مقاله در شما در":ایدنوشتهای من بنیادی سبک

موضوعاتشخصی از را داستان استکه این نوشتن

رابهجامعه،بهکشوروخودمشروعکنموبعدموضوع

."بهجهانپیونددهم

 نویسممیمن و خودم، امخانوادهتا جامعه به به–را

 خانوادهپیوندکهکشان و خودم کردن وصل بهدهم. ام

 چون است، آسانی کار بهادبیاتتمامیکهکشان گرایش

بنابراینوقتیما ،نویسیممیخودٔخانوادهٔدرباهاستعارهدارد.

امامنتوانیممی بهکهکشانوصلکنیم. خواستممیخودرا

وقتیکهباجامعهخودموخانواده بهجامعهپیوندبزنم. امرا

                                                           
28

 -Lionel Trilling 

می پیدا پیوند از دیگر شخصیمسائلکنیم، بسیار

نویسیممستقلازمسائلشخصی.نویسیم،بلکهرمانیمینمی



 گفته"شفاگرٔخانواده"در کههاییدرسایدکهشما

خانواده در فعال عضوی به معلول فرزندی تغییر از

جامعهدرسطحییکایبودهاستکهاید،نمونهگرفته

وتوانددرمیترگسترده برخوردبامعلوالنبهکاربرد.

تواناینکه،چگونهازآنانبیاموزد.بهدیگرسخن،می

 خلق طریق جامعهٔخانوادهیکاز شفاگرشفاگر، ای

ایجادکرد.

نمی اما امیدوارم. بله، کهپسریایخانوادهنقشخواهمبر

نمی کنم. تاکید دارد، کنم.معلول تاکید فردیت بر خواهم

 خانوادههمیشه، که وقتی پیوند جامعه به را ،زنیممیمان

 آن در اینیابیممیارزشیاجتماعیرا غیر در . فقطصورت،

.نویسیممیخودمانٔتجربهیکموضوعشخصیراباتوجهبه

 پسرم مورد در را رمانم اولین نام که موضوع"وقتی یک

"شخصی که بودم اینباور بر مطلبیکهترینمهمگذاشتم

ایناستکههیچچیزخصوصیدرآننیست؛مابایددانمیم

 خودمان، بین زدن نقب برای کنیم پیدا موضوع"راهی

مانوجامعه."شخصی



سیاسی باورهای شما داستانآیا در را هایتانتان

؟کنیدمیمنعکس

داستان نمیدر سعی من کنمهایم، سخنرانی که یاکنم

مقاالتمیاددرس در اما اینکارٔدربارهبدهم. رادموکراسی،

کنممی ،من. دمکراتیکٔمثابهبه رافرد حرفمقاالتم با

 کارهایمتالشکردهنویسممیکوچکد در امکهگذشتهرا.

دمکراسی و جنگ کنم: رادرک ضدٔمسئله. بر فعالیت

.موجودایهایهستهومقابلهباانواعسالحایتسلیحاتهسته

ومشارکتمندرایهایضدهستهفعالیتدرموردضرورت

تسلیحات گونه این با مبارزه نهضت تغییری، چیزی هیچ

نکردهاست.بهسخنیدیگر،شرکتدرنهضتیکه)متاسفانه(

امیدچندانیبهموفقیتآننیست.

 از من عقاید نظر، یک تغییرٔدههاز سو این به شصت

نسالنپدرمبهمنهمچوناحمقیهمچندانینکردهاست.

نسالنخودممرا.همنگرندمیمنداستکهبهدمکراسیعالقه

فردیکهفقطبهدمکراسیچسبیدهاست-عملیبهخاطربی

می– انتقادقرار ازمورد کهواقعاً نسلجوانامروز، و دهند.

سالپساز۰1–دمکراسییادمکراسیموجودپسازجنگ
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تی.اس.الیوتٔگفتههاالبدبااینداند.آنیزینمیچ–جنگ

میاندموافق اندرزهای"گوید:که به که نخواهید من از

گوشکنم. یا"پیرمردان نه، من اما بود، آرامی مرد الیوت

حداقلامیدوارمکهنباشم.



فردجوان،شماخودتانرادرآنزمانیکعنوانبه

نامیدیدمیآنارشیست به هم هنوز آیا آنارشیسم.

ید؟معتقد

باریکآنارشیستهستم.کورتونهگاتیکمندراصول،

بی فردی او که احترامخگفت مسیح عیسی به که داست

دمکراسیعالقهگذاردمی به که آنارشیستیهستم منهم .

دارم.



 نقشی چه خودش، زمان در درتواندمینویسنده

مسائلسیاسیداشتهباشد؟

 بودن خدمتجامعه امر–در به من استسیاست. این

عالقهسیاست کهگذاری دارم دوستانی اما ندارم. ای

.اندشدهسیاستمدار



خواهدهنریکیسنجرباشید.دلتاننمی

داشت، حضور هم کیسنجر آقای که سیمناری در من

لبخندی با پایانی مراسم در کیسنجر آقای کردم. شرکت

گفت: یک"زهرآلود در بدجنس خیلی هاکارتونخرگوش

."،درستمثللبخندشیطانیآقایاوئهداردلبخندی

بعضی سیاستمداران، مقابل در نیستم. بدجنسی آدم من

.وآدمسیاستمداریهمنیستم.امااززنممیزهرخندهاوقت

برایسیاستکاریخواهممی(،هایمنوشتهدر)دیدگاهبشری،

یامقاالتمانجامهاداستانکارراازطریقبکنم.خوب،بایداین

بدهم.



چگونه؟

بگویمباصدایبسیاراندکمدارماینکارراتوانممیشخصاً

.کنممی

 فکر کنیدمیآیا موضوعاتهایداستانکه و شما

درکاهشامکانتواندمیانسانیکهبرآنتمرکزدارید

بروزفاشیسمکمکیبکنند؟

هیرو در منگفت:زمانیکه به شیگتو دکتر بودم، "شیما

 فکر نمیکنیمیوقتیکه کاریازتبر یککاریبایدآید،

"بکنی. فکر هم درکنممیپسمن نفوذی بتوانیم اگر که

که شد خواهیم قادر باشیم، داشته جوان روشنفکران افکار

قدرتیمتفاوتراسازماندهیکنیم.برایاینکهبحرانکنونی

موایکی ژاپناز در افراطی ناسیونالیسم بروز نامحسوس رد

بهشدتاحساس اینجو بهشودمیاست. اینباره در اگر .

آنوقتجوانان بهآنحملهکنیم، اگر و صراحتبنویسیم،

واینتوانندمیروشنفکرهم کنند. نسبتبهآنآگاهیپیدا

برایشروعبسیارمهماست.



 روشنفکران این توانندمییعنی، ٔمسئلهبا

ناسیونالیسمافراطیمقابلهکنندوبهفراگیرشدنبحث

درعمومی در کنند، کمک باره موضوع"این یک

،باموقعیتواقعیشدست"برد"،مردجوان،"شخصی

.زندمیبهمقابله

کهبهخواهممیبله،منازجوانانژاپنی،جوانانروشنفکر،

شانبرخیزند.یفراروهایواقعیتمقابلهبا



پارهایازآثارشمابررویجوانانمتمرکزشدهاست؛

 مثال عنوان کودکانهاشکوفه"به به پرپرکن، را

"شلیککن در یکگروهجواناستکهبههیچٔباره،

وشهرهمازسکنهخالیشده ارزشیپایبندنیستند،

چهنقشویژه دهیدرشکلتوانندمیایجواناناست.

 باشند؟داشتهجهانٔبارهمادرهایهاید

جدیدیٔخیریهبنیادمندرپایاناینرمان،قهرمانداستان

اندازدمیراه ،گروهیهاآن،کهنهمسیحیاستونهبودایی.

خواهندمیمردجوانیکازجوانان،درواقعبراینجاتروح

 رهبر روزی بکنند. انجیلهاآنکاری جمعیت مقابل در

خواندمی واژه(.Ephesians)افسیانٔنامه، دو افسیان در

 باالیصلیببه"انسانجدید."وجوددارد: عیسیمسیحبر

پیرمردراازٔکهنه.حاالمابایدردایشدمبدل"انسانجدید"

 باید ما جدید"تنشدرآوریم. "انسان فقط انسان"بشویم.

توتواندمی"جدید بنابراین، "انسانجدید"بایدکاریبکند،

 باید جوانان جدید"بشوی. سالخورده"انسان مرد و بشوند.

باشد."انسانجدید"خلقاینٔواسطهباید



خودرابرایآیندهآمادهتوانندمیچگونهدانشجویان

 چگونه ابتدا، نویسندهتوانندمیکنند؟ برای را خود

گذاریتأثیربرایتوانندمیشدنآمادهکنند؟وچگونه

نقشداشتهباشند؟"انسانجدید"مثبتبرتعریف
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امیدوارمجوانانصریحباشندومستقل. امیدوارمکه ابتدا،

بینشپیداکنند.البتهنهبهاینمعناکهبینشدیگرانهاآن

 بپذیرند. ٔهمهرا باید بههایایدهما خلقکنیم؛ را خودمان

دقیق بیان به که را بینشی باید دادهتر، ما اصالحخورد اند،

کنیم.صریحبودنوداشتنبینش:همینبرایاینکهجوان

.کندمیخیلیخوبیبود،کفایت



 دکترشیگتوگفتهٔدربارهشما یابدونامید"ایدکه،

توانستمیناامیدیبیشازحد،بهسادگیتاآنجاکه

بهراستی"شودگفتکهمی"بود.شدهسهیمهارنجدر

"انسانیارزشمندبود.

استادمنمتخصصاومانیسمفرانسویبود،وهمیشهبهمن

":گفتمی اومانیسم، امروزه چیست؟ بودنیعنیاومانیسم

ایناستمدلیازانسان"ناامیدیبیشازحدیابدونامید .

این بهٔتوصیهاومانیستامروزی. مناینرا استادمنبودو

."دانممیبله،اینرا"داد:شیگتوگفتم،واوجواب



نویسندگی هنر در خاصی روش دارای شما آیا

هستید؟

کار بارها و بارها که هستم نویسندگانی دسته آن از من

 بازنویسی را اصرارکنندمیخود چیز همه تصحیح در من .

خط دست به شما اگر متوجهدارم. کنید، نگاه من های

ام.درتغییردادههاراآنرهایمچقدخواهیدشدکهدرنوشته

است."تکرارهمراهباتغییر"واقعروشاصلیمندرادبیات

 تالش بهکنممیمن نسبت نو رویکردی با را جدیدم کار

قبلی کنمکارهای شروع ؛ام سعی شکلیکنممیبعد به که

شکلی به بازنگری، هر در واقع در شوم. درگیر آن با دیگر

 .کنممیمتفاوتکاررابازنویسیکامالً

 واقع، کهخواهممیدر کار،تاکیدکنم دقتدر اینگونه

نویسیبایدآنرافرابگیرد.چیزیاستکههررمانترینمهم

"تدقیقموسیقایی"بهنامادواردسعیدکتاببسیاریخوبی

تعالیموسیقیدر آنبهبررسیمعنیتدقیقو در نوشتهو

بتهوونوبرامسدانانبرجستهقیآثارموسی ایهمچونباخ،

اینموسیقیدانانبزرگدرفرآینداینتدقیق،پرداختهاست.

ایرادرموسیقیخلقکنند.اندابعادتازهتوانسته



اینهمهکهوقتی،شویدمیتدقیقاینچطورمتوجه

 ؟دهیدمیکارخودراتغییر

اینخ کارهایممرتبیکخودشوب، مندر است. مسئله

می بازنگری هم باز و سالبازنگری به سال و کنم

.سبکآثارممرتبشوندمینیزخوانندگانآثارمکمتروکمتر

بسیارضروریاستاین.شودمیترتروبغرنج،سخترتپیچیده

تازه بتوانمابعاد کارهایمپیشرفتداشتهباشمو راایکهدر

مکهآیاهبودانزدهسالپیشدچاراینتردیدشدپ.خلقکنم

یانه.نویسندههستیکصحیحبراییکار،روشٔشیوهاین

خوبیدرکیشخصیازسبکٔنویسندهبهطوراصولی،هر

صداییازاعماق،صداییکهازکاردارد.واینطبیعیاست،

 اول صفحات اولیه(نوشتهدستیکهمان گوش)طرح به

،پردازدمی.ووقتیهمکهبهبازنویسیوتدقیقاثرشرسدمی

قوی عمیق، و طبیعی صدای این سالشودمیتر در های.

333۹ پرینستون333۱و دانشکاه در آمریکا در زمانیکه ،

هایکپیازدستنوشتهیک،موفقشدمکهکردممیتدریس

فحهپیداکنم.صدهاص"فینهاکلبری"ٔبارهمارکتواینرادر

کم و خواندم را آن شروعاز همان از که شدم متوجه کم

سبکدقیقیاست.حتیوقتیچهداستان،مارکتوایندارای

،نوعیازبَرَدمیبهکاررا)محاورهای(کهاوانگلیسیشکسته

ترکارراروان،وجوددارد.وهمینموسیقیشموسیقیدراثر

طورطبیعیبهسراغهر.اینروشاصالحوتدقیق،بهکندمی

برجستهبهطورمعمولٔنویسندهیک.آیدمیخوبیٔنویسنده

کندکهصدایخودشرانابودکند،امامنهمیشهتالشنمی

کنم.دگرگونامکهاینصدارادرتالشبوده



 کهصدایخودتانرانابودکنید؟خواهیدمیچرا

کهسبکجدیدیرادرادبیاتژاپنیابداعخواستممیمن

صد از که ژاپن، ادبیاتمدرن تاریخ در بیستسالکنم. و

نداشته سبکوجود تغییر گرایشیبه هیچ شده، پیشآغاز

 ژاپنی، نویسندگان آثار به شما اگر ومثالًاست. زاکی تانی

 مشاهده بیندازید، نظری آنکنیدمیکاواباتا مدلکه از ها

ادبی پیروی کالسیک نویسندگان،کنندمیات این سبک .

هایطالییادبیاتژاپناست،ایعالیازنثرژاپنیسالنمونه

کوتاه، اشعار احترامهایکوسنت سنت این به من تانکا. و

متفاوتبنویسم.کامالًخواهدمی،امادلمگذارممی
وقتیکهاولینرمانمرانوشتم،فقطبیستودوسالداشتم

ژاپنی زبان به که چند هر بودم. دانشجویادبیاتفرانسه و

نوشتممی اما انگلیسیرمانٔشیفته، و فرانسوی اشعار و ها

والیوت.منهمیشهادبیات11وسارتر،آودن۰3بودم:گاسکار

ساعت۹.کردممیژاپنراباادبیاتفرانسهوانگلیسمقایسه

ودوساعتبهخواندممیدرروزبهانگلیسیوفرانسهکتاب

                                                           
29

 - Gascar 
30

- Auden 
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 نوشتممیژاپنی فکر این به کهکردممی. ٔنویسندهیک

 کندتوانستمیفرانسویچگونه بیان را اینمسئله یکیا،

بیانکند.باتوانستمیانگلیسیچطورآنموضوعرأنویسنده

هایبیگانهونوشتنبهزبانژاپنی)مادری(درخواندنبهزبان

 آنخواستممیواقع بین بسازم نوشتهپلی اما، منها. های

بیشتروبیشترمشکلوپیچیدهشد.

ممکناستمدرشصتسالگیبهاینفکرافتادمکهروش

 اثر خلق چگونگی از من تصور باشد، توانستمینادرست

زمانیکهنتوانمفضا باشدومنهنوزهمتا یخالییاشتباه

اما.زنممیتبهبازنگریرویکاغذپیداکنم،دسبرایاصالح

 وارد شدهٔمرحلهحاال بازنویسیدوم ساده خیلی من ام:

ترازآنچهتروروانایمفهوم،نسخهکنممی

نوشته قبالً کهکه نویسندگانی به من ام.

بنویسند، سبک دو هر با هستند موفق

 احترام سلین-گذارممیبسیار که13مثل ،

پیچیده بسیار سبک هم دارد همای و

سبکیسادهوروان.

گانه( تریلوژی)سه در مناینسبکرا

"زوجدروغین" و"غمگینٔچهرهکودکیبا"،"تخسٔبچه":

کتابمن" بردم"خداحافظ، کار .به جوان"داستان مردان

خیزید! بهپا اما"عصرجدید، بههمینسبکنوشتم. نیز را

مج در وعهداستانماینکار ترمنتشرشدهقدیمیهایکوتاه

در است. داستان، این واقعیخواستممینوشتن صدای به

هم منتقدین اما کنم. گوش وجودخودم سبب به چنان

 ساختار و مشکل حملهٔپیچیدهجمالت من به اثر این

.کنندمی



نامگرفتهاست؟"زوجدروغین"سهگانهاماچرااین

 من؛هستندزنوشوهرهازوجواقعی، یکتصویریازاما

ام.حتیدرآغازفعالیتم،دراولینرمانساخته"زوجدروغین"

 بهبچهشکوفه"بلندم، پرپرکن، را شلیککنها راویو"ها

تمامیدر.تقریباًهستند"دروغینزوج"یکترشجوانبرادر

درگیرقیدوبندچنینیاامکههاییداشته،شخصیتکارهایم

.بندیارهاییازآناندتوانستهیااندبودههاییزوجیت

رمان از ای پاره در موضوعشماهایتان، یک

 دنبال را کهمعموالً-کنیدمیروشنفکرانه یکشاعر

هارادربافتاثرتانوآنخوانیدمیآثارشراباوسواس

 دهیدمیقرار در جدید". عصر جوان پا،مردان به
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 - Céline 

است،"خیزید! بلیک شاعر وارو"دراین "پشتک

توماس 19آر.آس. در و بهشت"است، کیم"پژواکیاز

است.اینکارشمادرخدمتچههدفیاست؟11هاچی

رمانایده های آثار با است مرتبط من یاشعراهای

آن برهه آن در که خواندهفیلسوفانی را روشدرها این ام.

 منامکان بهدهدمیضمنبه نویسندگانیکه مورد در که

نظرمازاهمیتزیادیبرخوردارهستند،بامردمصحبتکنم.

کازوئهواتانابه استادم 1۹وقتیدردههبیستزندگیبودم،

معلم نداری تصمیم چون گفتکه من پرفسورادبیاتیابه

پسبایدخودآموزی منکنیبشوی، دودورهدارم،همیشه.

کهبررویٔدورهیک متفکریمتمرکزنویسندهپنجساله، یا

رویٔدورهیکوشوممی که ساله سه

کنم.مناینکارراازموضوعیخاصکارمی

بیشازکنممیبیستوپنجسالگیدنبال .

سهسالهدارم.وقتیکهبررویٔدورهدوازده

اغلبازصبحتاشبکارمییموضوع کنم،

 توسطکنممیمطالعه که را مطالبی تمام .

نویسندهنوشتهشدهاستوتمامتفسیرهایی

.خوانممیآننویسندهنوشتهشدهرارراکهدرموردآثا

 دیگری زبان به را مطلبی که وانمخمیوقتی مثالً،

صرفخواندن"چهارفصل" اولرا سهماه بخشیکالیوت،

آن 11ایستکوکر"مثالً،
" بهکنممی، را آن بارها و بارها و

 انگلیسی خوانممیزبان را آن که زمانی تا خاطرهبخوب

وآنکنممیخوبژاپنیازآنراپیدأترجمهیکبسپارم.بعد

 همبهخاطر سپسسپارممیرا با. متنرا ایندو همبارها

آنبهٔترجمهزبانانگلیسیوبهاصلیمتن–کنممیمقایسه

ژاپنی قرار-زبان مارپیچی در کنم احساس که جایی تا

وگرفته ژاپنی متن انگلیسی، متن از است ترکیبی که ام

.گیردمیخودم.ازدروناینمارپیچاستکهالیوتشکل



هایهایادبیوپژوهشخیلیجالبهکهشماازتئوری

.درگیریدمیهایمطالعاتیخودبهرهآکادمیکدردوره

آمریکا،نقدادبیونویسندگیخالقدربیشترمواقعبا

.هستندتنگاتنگیارتباطدرهم
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 - R. S. Thomas 

33
 - Kim Chi Ha 

34
 - Kazuo Watanabe 

15
- East Cocker  نام روستایی در حوالی شهر سامرست در

 انگلستان

تریلوژی در را سبک این من
گانه( دروغین")سه :"زوج

"تخسٔبچه" با"، کودکی
"غمگینٔچهره خداحافظ،"و

 .بهکاربردم"کتابمن
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 بیشتر به پژوهشگرهامن آنگذارممیاحترام چه اگر ها.

محص محدودی فضای در را خود بهکنندمیور موفق اما ،

 هایراهکشف خاص نویسندگانی آثار خوانش نیزخالق

 .شوندمی پژوهشییتسبلیک،ٔدربارهوقتی به دانته هایا

،متوجهکنممیهارامطالعه،تماماینپژوهشکنممیمراجعه

.وازاینطریقشوممیاینپژوهشگرانبسیاربینهایتفاوت

 زیادی چیز پژوهشگرگیرممییادگیری سال، چند هر ی.

 ٔدربارهکتابی دانته همکندمیمنتشر پژوهشگر هر و ،

پژوهشگریکخاصخوددارد.منهرسالکارهاییرویکرد

وسالبعد،کارهایپژوهشگریدیگررا،وبهکنممیرادنبال

.روممیهمینترتیبپیش



؟کنیدمیشماچگونهاینافرادراانتخاب

اینقتبعضیو طبیعیروندمطالعاتیمناست.ٔنتیجهها

هم،کهاوکشاندمیییتسبهعنوانمثال،بلیکمرابهسوی

بهطرفدانتههدایت بعضیوقتکندمیمرا اینامر،هاهم.

سفرمطالعاتییک.مندردهدمیتصادفیرخکامالًبهطور

روزیکهآندرانگلستانبودم،وتوقفیدرولزداشتم.درسه

کتاب بودم، مطالعهجا برای یافتمهایی بار. یکبهیک

ازمسئولآنجادرخواستکردمکهکتابفروشیمحلیرفتمو

او منمعرفیکند. به انگلیسی کتاببه ٔمجموعهیکچند

همیادآورمعرفیکردوالبتهواحیراشاعرآننیکشعراز

نامشاعرآر.اس.شدکهاینکتابفروشخوبینداشتهاست.

هایاوراخریدم.همانطورکهکتابتمامیتوماسبودومن

آن مطالعه را کردممیها او که متوجهشدم شاعرترینمهم،

 است ناحیه وآن کنم.توانستممن مطالعه را او کارهای

بنجامین والتر نقاطمشترکبسیاریبا او که احساسکردم

.هردورسندمینظربهمتفاوتهاخیلیدارد،هرچندکهآن

مرزیمیانبیآن در گرفتهها عرفانقرار دینیو ایناند. به

 افتادم فکر که انگار بنجامین و توماس شکلبا را مثلثی

ایم.داده



؟بریدمیکشورلذتازشماازسفربهخارج

هیچتجربه از هستیدایننیستایبهتر جاییکه کهدر

درآنجانوشتهشدهباشد.خواندنکهمتنیرامطالعهکنید

آثارداستایوسکیدرپترزبورگ.خواندنآثاربکتوجویسدر

 ویژه به ناپذیر"دوبلین. "نام
شود.1۹ دوبلینخوانده در باید

.بههرحالوقتیکهنوشتمیالبته،بکتدرخارجازایرلند
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 - The Unnameable 

،تریلوژیبکتراباخودمهمراهروممیسفربهدراینروزها

 با پایانشهم و ناپذیر"دارم از"نام هرگز من بود. خواهد

 شوم.آنخستهنمیخواندن

 

یاروشیراکهشماتشریحکردیددیدندنیاازذهن

همدیگراینویسندهمنشور خوانندگانشما آیا است.

؟بینندمیدیدشمأزاویهجهانرااز

،دنیاراازشوممیآر.اس.توماسیاییتسوقتیمنجذب

نگاه،اماباورندارمکهشمابتوانیددنیاراازبینممیهادیدآن

 رمان ببیند. درنویسیکنویسنده است. معمولی یکفرد

بیشتر بودنیکواقع جهانی این است. غیرعرفانی موجود

بلیک ویلیلم است. مهم خاصیآن–وییتسبسیار افراد ها

اند.بوده



 رقابت در را خودتان باشما و17موراکامیهاروکی

؟بینیدمی18یوشیموتوبانانا

،بهسبکژاپنی.کارهایاونویسدمیوروانسادهموراکامی

شود.میوبااستقبالروبروشودمیهایدیگرترجمهبهزبان

ادبیاتجهانیٔعرصهویژهدرآمریکا،انگلستانوچین.اودربه

 است، پیداکرده جایگاهی خود برای و13میشیمایوکیوولی

ادبیات در استکه اولینبار نداریم. را مناینامکان خود

خواندهشدهاست،اماهممنآثار.افتدمیچنیناتفاقیژاپن

،مطمئننیستمکهحتیدرژاپنکنممیوقتیبهعقبنگاه

داشته قرصی پا پرو نمیخوانندگان مقایسهباشم. ایخواهم

 دلم اما خواهدمیبکنم، ٔترجمهکه وآثارم پر خوانندگان

منپاقرصبیشتریدرانگستان،فرانسهوآلمانداشتهباشد.

نمی اماتالش باشم، داشته زیادی خوانندگان که کنم

بامردمخواهدمیخوانندگانفرهیختهبرایممهمهستند.دلم

داشتهاندیشهادبیاتؤدرباره نفوذ منعمیقاً در اندهاییکه

اشدرگیرحرفبزنم.بهعنوانکسیکهدرتمامطولزندگی

فکر که نویسندگانی از دسته آن با امیدوارم بوده، ادبیات

منکنممی اول انتخاب باشم. داشته مراوده هستند، مهم

ر.حتیاگربهنظشریخاهایادواردسعیداست،بهویژهکتاب

ندا شنوا گوش من که باشمبرسد فکرشته سعید به اما ،

ایدهکنممی بخشمهمی. برگرفتهازهایاو در کارهایمرا

ایدرزبانژاپنیپیدااست.اوبهمنکمککردهکهبیانتازه

اوراخیلیدوستدارم.کنم،تفکرینودرژاپن.شخصاً
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ب تنهایی در که دارند اصرار زیادی هنویسندگان

رمان راویان اما بپردازند، شمانوشتن -های اغلبکه

هستند اتاق-نویسنده در نشیمنرویتختوقتیکه

کشیده آیادراز نوشتنهستند. مشغولخواندنو اند،

؟نویسیدمیشمادرحالیکهخانوادهدرکنارتانهست،

وقتیکهمشغول منبراینوشتنبهخلوتاحتیاجندارم.

نیازینمییاخواندن جدانوشتنهستم، خانواده از بینمکه

معموالً قباشم. اتا در کار کهکنممینشیمن حالی در ،

 گوش موسیقی به دهدمیهیکاری . وزمانی هیکاری که

،چونبارهاودهممیبهکارمادامهمنهمسرمحضوردارند،

مامهمیشهناتیمها.رمانکنممیهایمرابازنویسیبارهانوشته

بازنویسیخواهمکرد.کامالًهاراکهآندانممیهستندومن

،اینمننیستمنویسممیداستانرایکاولیهٔنسخهوقتیکه

نویسدمیداستانراکه . بازنویسیو ،کنممیوقتیکهآنرا

کردهقدرآندیگر پیدا ارتباط آن تنهاییبا به نیازی که ام

ندارم.

مندرطبقهدومهماتاقیبرایمطالعهدارم،اماکماتفاق

رمانیخواهممیکهدرآنجاکارکنم.فقطزمانیکهافتدمی

برایتواندمیواینرابهپایانبرسانم،احتیاجبهتمرکزدارم،

 دیگرانمزاحمتایجادکند.



دریکی مقاالتتاناز سه که بودید ازگروهنوشته

براانسان ها کردن گفتگو بسیار:اندجالبی که فردی

،وفردیکندمیایسیر،فردیکهدردنیایتازهداندمی

شما خود است. داشته ترسناکی و تجاربعجیب که

هستید؟گروهکدامجزء

که-منتقدبرجستهیک-بسیارنزدیکدارمیدوستمن

اوکردتوانگفتگواظهارداشتهبامننمی بهگویدمی. اوئه، ،

دهد،وفقطدوستداردازآنچهحرفهیچکسگوشنمی

گذردمیکهدرسرش باورمنالبتهحرفبزند. اینحرفرا

هایمحرفدادنبهکهگوشباشمآدمیکنمفکرنمیاماندارم،

دردنیایجدیدیوام.جالبباشد.منچیزهایزیادیندیده

نکرده سیر عجیبطورهمینام. تجارب زیادی غریب همو

نداشته تجربهاماام. های امداشتهزیادیکوچک من ٔدرباره.

کنممیوآنرابازنویسینویسممیهایکوچکهمینتجربه

بازنویسی همین هنگام به آنو تجربههاستکه دوباره را ها

.کنممی

رمان شخصیبیشتر زندگی اساس بر شما های

 تصور شما آیا رمانکنیدمیشماست. شماکه های

.91رمان-منسنت:بخشیازژاپنباشد

رماننوشتهشدهاست.-منکارهایبزرگیدرقالبسنتی

اوایلقرنبیستم۹3آیوانوهومی قرننوزدهمو اواخر کهدر

یکی،نوشتمی نویسندگانمحبوبمناست. عبارتیایناز

"سرسختیمأیوسانه"ستکهاوبهکاربردهاستا اما -من.

درایخاصوغیرمعمولاستکهحادثهیااتفاقٔدربارهرمان

اورابههمٔروزمرهوزندگیدهدمینویسندهرخیکزندگی

زمینلرزه،مرگمادرریزدمی مرگشوهر.یا،مثلسونامی،

اینداستان هیچگاه ها جامعهٔبارهسئوالیدر در نقشفرد

مطرحنمی زندگیکنند. آثارمنبا اماشودمیشخصیآغاز ،

.پیوندبخوردعاتاجتماعیوموضابکهکندمیتالش

.نوشتندمیجهانعینی)رئالیستی(ٔبارهدیکنزوبالزاکدر

دادند.بررویکاغذپرورشمیوآنچهراکهدرذهنداشتند

 جهانازطریقزندگیشخصیخودٔدربارهزمانیکهمناما

نویسممی ایناستآیدمیکهبرایمپیشیپرسشترینمهم،

صداییرابرایبیانآنچهوکهچگونهداستانراروایتکنم،

 کنم. پیدا از شخصیتپس که است شکلامداستانیآن

 .گیردمی



هایشماازمیانتجربیاتشخصیشمارمانٔهمهآیا

؟گیرندمیشکل

امازپیشتعیینشدهکهشخصیتداستانیٔایدهیکبامن

کند طی مسیریرا خلقیاچه شخصیتیخاصرا چگونه

شرو نمیعکنم، داستان نوشتن به من، برای چگونگیکنم.

 بسطبیانیکموضوع، روندبازنویسیو در همهچیزاست.

،شوندمیهایتازهخلقهایجدیدوموقعیتدادن،شخصیت

دراینعرصهاستکهکامالًمتفاوتاست.واقعیزندگیباکه

شخصیت رشد یابندمیها خود خودی به داستان پیشو

زاویهدیداولشخصدرمقابلترجیحمناستفادهاز.رودمی

 .باشدیکمسئلهتواندمیخودشاینکهسومشخصاست.

شخصراتوانأنویسندهیک سوم دید زاویه استکه قادر ،
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 I-novel tradition 

 私小説 Shishōsetsu, Watakushi))رمان  –من 

shōsetsu?)  سبکی در ادبیات ژاپن است که اتفاقاتی را روایت

که در واقع در زندگی خود نویسنده رخ داده است. این سبک در  کند یم

ریزی شد. روی دیگر  ناتورالیسم پایه توسعٔهیجی با امپراطوری م دورٔه

های سیاه زندگی اجتماعی یا زندگی  این سبک، اعتراف یا تشریح جنبه

دید اول  ٔهیزاوی آن، روایت از ژگیو نیتر مهمفردی نویسنده است. 

 بوده است؟( رمان –من  واژٔهپیدایی  شٔهیرشخص است )وشاید همین 
41

 - Homei Iwano 

http://en.wikipedia.org/wiki/Help:Installing_Japanese_character_sets


 

 9395 ماه فروردین |چوکماهناهم ادبیات داستانی |شصت وهشتم شماره 911

اما کند، نتوانستهانتخاب هرگز شخصاممن سوم زبان به

هستم.ایغیرحرفهٔنویسندهیکبنویسم.بهاینمعنا،من

 اینحالدر منهایمداستانتمامیبا به کسیهستکه ،

مثلمن و مردییامردجوان،یکبهعنوان،شباهتدارد،

کودکیمعلول،میان یمردچونهمیاسالبا فکرسالخورده

امکهاززاویههاییداشتهچهمندرگذشتهنوشتهاگر.کندمی

ندادیدسومشخصروایتشده ، شخصیتاصلیداستان،اما

 خودم به که کسیبوده همیشه است.بیشتر شباهتداشته

واقعیتیازامتوانستهنتیجهآنکهفقطازطریقاولشخص

 بازگوییکنم.راجهاندرونیخود

،"ییهیوالیآسمانیآگو"کوتاهبهعنوانمثالدرداستان

وقتیکهکسینوشتهٔدرباره مندارد، امکهوضعیتیمشابه

گیردمییمامااوتصمی؛هیکاریبهدنیاآمد

 که متفاوت من تصمیم آگواستبا پدر یی.

خودٔالخلقهناقصٔبچهکهبهگیردمیتصمیم

مندر"موضوعشخصییک"نکند.درکمک

رفتارٔباره "برد"تفاوت "با "آگوییپدر

امنوشته این دو هر هاداستان. دریکتقریباً

عملکردٔبارهاند.بانوشتندرزماننوشتهشده

انتخابرادرمسیرامزندگیدستآخر،،منبردوآگوییپدر

قصد ابتدا گرفت. او که گرفتم را تصمیمی و دادم قرار برد

فه بکنمولیبعد را اینکار رانداشتمکه اینکار که میدم

اینداستانکرده برددر یکمرداستومنبهعمدنامام.

راتداعیکند.امتاپرندهایننامراانتخابکرده



 عنوانچرا به اغلب دریکهیکاری شخصیت

؟هایشماحضورداردداستان

ٔدربارهام،ونوشتنمنچهلوچهارسالبااوزندگیکرده

یکیاو پایهاز امادبیٔتجربههای من است. اؤدربارهبوده

پیدایکتانشاندهمکهنویسممی معلولچگونهخودشرا

اینکارسختومشکلاست.وقتیکهاوهموچقدرکندمی

 وجود ابراز به کرد شروع بود، جوان کردنبیانوخیلی

انسانی ازاحساسات موسیقی. طریق از نظریکاش نقطه

اوقادربودکه موسیقیبیانبااندوهراچونمفهومیخاص،

چناندراینوهنوزهمکند.اوواردفرآیندخودشکوفاییشد

.رودمیمسیربهپیش



کلمهگویدمیآنچهراکهاوشمایکبارگفتیدکه

امادرشکلیمتفاوت.،نویسیدمیبهکلمه

دقیقاًمنگفته بیانهایهیکاریرا شکلیکه کندمیبه

ٔنحوه،محتواوکنممی.چیزیراکهمنبهآناضافهنویسممی

پاسخ او به دیگران که است فرآینددهندمیهایی این در .

فهمحرف قابل بسیار هیکاری های هرگزشودمیتر من .

دهمکهقابلفهمشوند.هایاورابهنحویتغییرنمیحرف



 فرزندانتان بقیه همه این شما که این ٔدربارهاز

 ؟کنندمی،چهفکرنویسیدمیهیکاری

 اؤدربارهمن زیاد-پسرم هم ناتسومیکو دخترم و چان

نوشته فقطناتسومیکو ام. استکه را هیکاریٔدربارهآنچه

خیلیدقتگویدمی.منبهچیزیکهاوخواندمی،نویسممی

کاررابکند.توانداینهیکارینمیاما،کنممی

 

شدید نوبل جایزه برنده که وقتی

شما با برخوردی چه خانواده افراد

؟داشتند

هانسبتبهمنهیچتغییرینکرد.نظرآن

مطالعه سرگرم و بودم نشسته جا این من

گوش موسیقی به گوشه آن هیکاری بودم.

دانشجویشیمیدادمی که پسرم، . و توکیودربود دانشگاه

بود،خواندمیدرس صوفیا دانشجویدانشگاه که دخترم و ،

هیچکدامازآنهمگی نهارخوریبودند. در ازها، بهجزمن،

شببود3.حدودساعتندباخبرنشدنوبلٔجایزهبرندهشدن

درآمدتلفنزنگکهکه وهیکاریبهآنجوابداد.بهصدا

ازیکیاین کارهای اشعالقهمورد او بگویدتواندمیاست.

زبان به دقیقاً چطوره؟ حالتون آلمانی،سالم، فرانسه، های

کره و چینی بهروسی، و داد جواب تلفن به او خوب ای.

انگلیسیگفت،نه،ودوبارهتکرارکرد،نه.بعدهیکاریتلفنرا

پشتسوئدآکادمیجایزهنوبلٔکمیتهازافرادیکیبهمنداد.

خطبود.اوپرسید،شماکنزابوروهستید؟ومنگفتمکهاگر

م؛مننوبلراردکردهاست،متاسفٔجایزههیکاریازطرفمن

 سرجایشگذاشتموبرگشتمپذیرممیاینجایزهرا تلفنرا .

خانوداه به و نشستم سرجایم طرفصندلی، دادم.به خبر ام

همسرمگفت،واقعاًحقیقتداره؟



 چیزیبودکهاوگفت؟ٔهمهواین

آن نگفتند. هیچ دیگرم فرزند دو و بهبله، آرام خیلی ها

دنموسیقیادامهداد.منهیچاتاقشانرفتند.هیکاریبهشنی

م.نوبلصحبتنکردٔجایزهٔبارهوقتبااودر

 

 اؤدربارهمن و-پسرم چان
زیاد هم ناتسومیکو دخترم

ناتسومیکونوشته فقط ام.
 که است را چه ٔدربارهآن
 .خواندمی،نویسممیهیکاری
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 آیاشماازاینبرخوردسرخوردهشدید؟

ٔشیوهتوانستمازاینکتابمادامهدادم،امانمیٔمطالعهمنبه

 خانوادهبرخورد افراد تلفنامدیگر بعد نباشم. هاشگفتزده

.ازخوردمیتلفنزنگوقفهشروعشد.برایپنجساعتبدون

آن من که کسانی نمیطرف را فقطها فرزندانم شناختم.

اشان.منپردهراکهگزارشگرانبرگردندبهخانهخواستندمی

خصوصیخانوادهراحفظکنم.کشیدمتاحریم



هیچمخالفتیهمبااینجایزهوجودداشت؟

داشت،امااینجایزهوجودندرموردمنفیخاصیٔنکتههیچ

زمانیکهمن از مثبتیهمنبود. اینجایزهٔبرندههیچنگاه

 گزارشگراندرطولسهسالپشتدر منجمعٔخانهشدم،

شدندمی . ارزشو مورد نوبلاغراقٔجایزهنشریاتژاپنیدر

.حتیپارهایازآنانکهازکارهایادبیمنتقدیرکردندمی

بودند یانکرده وقتیکهسیاسیٔجبههدر از مخالفبودند،

هبهمنعالقناگهانام،لشدهبجایزهنؤبرندهاعالمشدکاندید

بودند. مندشده کار نوبلدر ادبیجایزه چندانیتأثیرفرد،

 اما موقعیتندارد، عنوانفرد به ایاجتماعیارتقاءچهرهرا،

دهدمی دادهپولزیادی. آنراتواندمیکهشودمیبهبرنده

 عرصهدر برایهایمختلفیصرفدر اما نویسنده،یککند.

آید.باورمنبهخودمهیچتغییرییچتغییریبهوجودنمیه

ٔجایزهندکهپسازبردناهبودمعدودینویسندگانپیدانکرد.

هابود.ازآنیکیند.توماسماناهخوبیعرضهکردآثارنوبل،

.طورینهمهمفاکنر



کاریشمابراینوشتنچیست؟ٔبرنامه

به،هرروزکنممیداستانیکهربارکهشروعبهنوشتن

 ادامه دهممیکار شود. تمام داستان ساعتهفتتا معموالً

تاخیزممیصبحازخواببر .نویسممییازدهساعتوحدوداً

ن یمصبحانه روشفقطخورم. این نظرم به آب. لیوان یک

عالیاست.براینوشتن

بهنظرشمانوشتنکاریسختاست؟

 ٔواژهدرزبانفرانسه؛ ،شودمیکهبراینوشتنبهکاربرده

معناییهمچوندردزایماندارد.درضمناینواژهدردرون

رادارد،بهدسترنجگرفتنبادردورفتنخود،معنایکلنجار

برای.آیدمیتالشبهدستٔنتیجههمانسانکهچیزیدر

نوشتن کشمکش دست"درپروست، از زمان جستجوی در

منایننتیجه"رفته است. اینتالشداشته از ایاستکه

 که ندارم نوشتنِنوشتناحساسرا است. اولینیکمبارزه

 بازنویسیآن فرآیندیلذتبخشاستاما فقطکارنسخه،

اماکاملکردنآنهملذتبخشاست.است؛



هایشماراهیبرایبازگشتکهداستانایدشماگفته

.ایدشدهکهدرآنبزرگایهستندجنگلیٔدهکدهبه

همهم کودکیمنوجنگلٔخانه-پوشانیدارددوچیزبا

ام.واقعیتوامنوشتهدورانکودکیٔبارهای.منبارهادرافسانه

خیالباهمدرآمیختههستند.

وتالشکشیدممییکباردرجنگل،منطرحیازدرختان

دررختخوابوبگیرم.سرماخوردمرایادهاکهنامآنکردممی

.افتادم نظر رسیدمیبه نمانمکه زنده پرسیدمزیاد دارم،.

؟مادرمگفت،حتیاگرتوبمیری،مندوبارهتورابهمیرممی

دیگرینخواهدبود؟ٔچهب.منپرسیدم،آنوقتاوآورممیدنیا

یادبهاوواوپاسخداد،منتمامچیزهاییراکهتوبلدهستی

ومی بهاومیایهاییکهخواندهتمامکتابچنینهمدهم. ،

دهم.



 به میگذشتهوقتی نگاه کنید، راهکنیدمیفکر که

 اید؟درستیراانتخابکرده

زندگی کردهمن سپری خانه در را ام کهام، را غذاهایی

اموباهیکاریام،بهموسیقیگوشدادههمسرمپخته،خورده

گذرانده میروزگار فکر خوب، خوبیام. انتخاب که کنم

خستهداشته خواندن از هرگز که یقین این با صبح، هر ام.

خیزم.اینزندگیمنبودهاست.شوم،ازخواببرمینمی

–تنیکداستان،بمیرمخواهدکهبعدازپایاننوشدلممی

می شروع خواندنم دورهی که سیسکووقتی ناتسومی شود.

ازسال 3311رماننویسیبودکهعمرادبیکوتاهیداشت،

 333۹تا در معروفی داستان میٔباره. که هست گوید،او

شود،اگراالنبمیرم.درستقبلازمرگشگفته،خیلیبدمی

ایبمیردبمیرد.درژاپن،اگرنویسندهاواصالًقصدنداشتکه

شودکهآنناتمامیداشتهباشد،کسیپیدامیٔنوشتهودست

هایخواهمقبلازمرگم،تمامینوشتهراچاپکند.امامنمی

هاییراخواهدکتابهایمرابسوزانم.دلممیناتمامویادداشت

آن از چاپشود، دوباره کهدوستدارم خواهمنمیهاییکه

چاپشوند،جداکنم.



نویسنده میبیشتر را همین عملها در اما گویند،

 منظورشانایننیست.

هاینویسندگانممکناستمطالبمهمیدردستنوشته

هاییکهبهچاپکشفشود.امادرموردمن،حتیآنبزرگ
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اند.روندنوشتنکنمکههنوزکاملنشدهاند،فکرمیرسیده

رسد.ومنحتیپسازچندینطرحوبازنویسی،بهپایاننمی

هایمکررراطیکند.بدوناینبایدفرآیندطوالنیبازنویسی

هاکارهایمننخواهندبود.ها،آنبازنگری



باریبردوش"اعتقاد"کنیدکهداشتنآیافکرمی ،

نویسندهاست؟

 ژاپن، ٔکلمهدر مفهوم فکر"سنگین"بار، بردارد. در را

نمی دین که -"اعتقاد"–کنم اما"سنگین"باری باشد،

کنم،احساسنزدیکیمیهاآننویسندگانومتفکرینیکهبا

احساساتوافکاریمشابهمندارند."اعتقادات"دردرمورد

بیاموزم.نویسندگاندیگریهماینعادتمناستکهازآنان

کنموباتفکراتهااحساسنزدیکینمیهستندکهمنبهآن

اعتقاداتمذهبیهم احساساتشاتنسبتبه بهو دلیندارم.

نویسنده تولستوی، مثال، احساسعنوان او به نیستکه ای

 نزدیکیداشتهباشم.

کنمچنینمنآدمیمعتقدنیستمودرآیندههمفکرنمی

خداهمنیستم.اعتقادمنبهسکوالریسمآدمیبشوم،،امابی

امبنامید.درطولزندگی"اخالقی"توانیدآنرااست.شمامی











































دست خرد به تجربه و تفکر، منطق، طریق از همیشه

هایمام.منآدمیمنطقیهستموفقطبااتکاءبهتجربهیافته

زنم.دستبهنوشتنمی

سبکزندگیمن،سبکزندگییکآدمسکوالراستومن

گیرم.ومناگربخواهمازراهواقعیتوجودیبشرچیزیادمی

می کنم، تلقی عرفانی را سالچیزی چهار و چهل به توانم

با روابطم طریق از کنم. اشاره هیکاری با مشترک زندگی

هیکاریودرکیکهازموسیقیاوداشته نگاهیبهعرفانام،

ام.داشته

می  نماز نه میمن دعا به نه و چیزخوانم دو اما پردازم.

آن روز هر که میهست انجام را خواندنها یکی دهم.

هااعتماددارم،وهایمتفکرینونویسندگانیکهبهآننوشته

دهم،وکارحداقلدوساعترادرروزبهاینکاراختصاصمی

بهدوممپرداختنب منهیکاریرا هرشب، ههیکاریاست.

بهرختخواببرمیبرممیحمام وقتیکهاو آن. از جاگردد،

تواندپتورارویخودشبکشد،اینکهبهدالیلیخاص،نمی

می انجام من را منکار برای حمام به هیکاری بردن دهم.

گذارموکالهمرابهسرمینوعیمراسمآیینیاست.بعد،شب

■ روم.هرختخوابمیب
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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/

