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 داستان ایرانی 

 «وارونگی»رمان  نقد 

 سیر تحول نثر پارسی 

 و عکس ینقاش داستان 

 و خارجی داستان ایرانی 

 هایی که فیلم شدندکتاب 

 «ابد و یک روز»معرفی فیلم  

 ما بر افکار عمومیسین ریتأث 

 «خشم و هیاهو»نگاهی به فیلم  

 «سه نفر در برف» رمان درباره 

 «فرائد السلوک» معرفی کتاب 

 بررسی شخصیت در رمان کوری 

 «طالیی ٔسهره»یادداشتی بر رمان  

 موسیقی فیلم هنری، فراتر از موسیقی 

 ادبیات داستانی ایران و جهان ٔخچهیتار 

 «سیاه کوچولو ماهی»یادداشتی درباره  

 «عشق و مات»گزارش جلسه نقد داستان  

 مشتاقی و مهجوری ادبیات آلمانی در ایران 

 برنده جایزه نوبل« کامیلو خوزه سال» با مصاحبه 

 «Two days one night»یادداشتی بر فیلم  

 «چه کسی پالو مینو مولرو را کشت؟» رماننگاهی به  

 «نام دیگر حوا» شعر در مجموعه روایی عناصر بررسی 

 «احمد سلگی»و « محمدامین پورحسینقلی»مصاحبه با  

 «کامیلو خوزه سال» ادبیات نوبل جایزه برندگان با آشنایی 

 

 

 

 

 

دار، ابوالقاسم ، رضا نکویی، ابوالحسن نجفی، محمد امین پورحسینقلی، مریم ملکابورشید شمس سبحانی عطیه راد، :با همراه شماره این

خاطره محمدی، مریم کالنتری، یوکابد جامی، وحید صدر، آصف جالبارزی، مرتضی فضلی،  آبادی، صمد بهرنگی، محمد اسماعیلفیض

مقدسی، وحید رهجو، شعله رضازاده، مهناز پارسا، سحر ببران، نجیب الرحمان، زهرا دستاویز، مسعود حائری خیاوی، عرفا پاپری، محمد 

روستایی، سونیا آور، هستی وختی، هومن سیدی، یاشار صفری، احمد ابراهیمی، محمود اشرف زارعی، الهام زارعی، صدیقه حسینی، سعید 

. هنری، توریل موی، فریدون آنداچ، صابر مقدمی، مسعود کیمیایی، ایرج پزشکزاد، علی محمد افغانی، محمود دولت آبادی آسلگی، 

، ماریو بارگاس ژان فورسیهه ساراماگو، کامیلو خوزه سال، ژوز آرتی ادموندز، رومان ویشنیاک، جیمز جویس، اریش کستنر، دونا تارت

 پیر داردن، لوک و ژانیوسا، 



 

 

 سخن سردبیر
 شود. ماهناهم ادبیات داستانی چوک هب شما تقدیم می هفتادمینبا افتخار 

حوزه، اقدامات و رفتاراهیی دارند هک  پیشکسواتن همان  هک  این است هص هنر رع آزار دهنده  یکی از مسائل 
رد فضای هنر می دانند و  ی کنند و عاملی مضر را تبیح  م اهیشان آن اقدامات و رفتاراهاه و گفتهخودشان رد مصاحبه

را می مینیب هک  . اما همین پیشکسواتنشودهک از آن اتفااقت و اقدامات جلوگیری  هب زبان می آورند ات دایم 
 دقیقا قدم رد همان راهی می گذارند هک خودشان هم آن را تبیح  کرده اند. 

عده ای دیگر هم اگر اعتراضی  لب فرو می بندند و ،عده ای هب خاطر کسوت آن هنرمندان ،زمان رد این
اما آنچه هک باید  «.پیشکسوت را نقد نکنید هک زشت است »د هکنمی شومواهج لب گزیدن دیگر ااهلی هنر  با بکنند 

مورد  کسوت همنقد پیشکسوت قرار می گیرد، هنرمند پیش مورد  ،مانطور هک هنرمند جوانباب شود این است هک ه 
نی ای دارد هک هب کسوت و جوانی  ربط پیدا کند؟  ردست باشد هچ مع   اصال اگر نقدنقد هنرمند جوان قرار بگیرد. 

اند ات الاقل فرقی نیب حداقل قدم رد راهی نگذارند هک  خودشان آن را تبیح  کرده پیشکسواتن ما امیدواریم هک
 ساز انکوک را چنین خالهص کرد هک:و شاید بتوان سوز این پیشکسوت و دیگران باشد. 

  
 ره محخاهن و مسجد کدام است           

 هک ره دو رب من مسکین حرام است                                        
 هن رد مسجد گذارندم هک رند است                                                                              

 هن رد محخاهن کین خمار خام است                                                                                                      
 میان مسجد و محخاهن راهی است                                                                                                                              

 بجوئید ای زعزیان کین کدام است                                                                                                                                                               
 
 

  

 

 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 ) یمائده مرتضو

سلیمی )دبیر بخش داستان( ریتا محمدی، غزال 

اکمل، ندا امین، مرضیه مرادی، شهناز عرش

اسدی، امیر کالگر، علی پاینده، محمود خلیلی، 

آرای، مصطفی بیان، مریم ایلخان، ناهید علی رزم

پور، مریم گرامیان، ابوذر آهنگر، بابک ابراهیم

 ، گیتا بختیاری، رامین جعفریغفاری جاهد

 تحریریه بخش ترجمه

شادی شریفیان )دبیر بخش ترجمه(، نگین کارگر، 

اسماعیل پورکاظم، حسین کارگر زهرا تدین، 

پور، بهبهانی، فاطمه همدانیان، محدثه محمدعلی

 سینا عباسی هوالسو

 تحریریه بخش سینما و تئاتر

مد حا )دبیر بخش سینما و تئاتر(، مسعود ریاحی

 مختاری، مرضیه فروزنده، زهرا خسروی

www.chouk.ir 
info@chouk.ir 

chookstory@gmail.com 

://telegram.me/chookasosiationhttp 
.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، پرینتسیهرطریقی اعم از ایمیل، به

شود. همیشه نیت شما نسبت به این کانون تلقی میحسن

های شما بزرگواران منتظر آثار، نقد، نظرات و راهنمایی

 هستیم.
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 هنرمندان همه تریبون «کچو»

هایکانونفرهنگیچوکفعالیتیباآشنای  

 

 

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

فعالیتکانونفرهنگیچوک،بانکهمزمانبادهمینسال49شهریورماهسال.یاچندمطلبجدیدبخوانیدکتوانیدیوگفتگویاینسایتهرروزمی

مقاالتادبی،فرهنگیوهنریهمراهاندازیشدهاستودراختیارهمهعالقمندانقراردارد.



آثاریازشماعزیزاندربخش:فعالیت هفتگی وهمچنینجلساتشودمیروزهایمختلفومتنوعبههرهفتهروزهایشنبهسایتبا ؛

باشدورودبهاینجلساتفقطوفقطمخصوصاعضایکانونوآکادمیکانونفرهنگیچوکمیشودکهمیفتگیبرگزارهصورتبهکارگاهینیز این.

زمانبادهمینسالفعالیتکانونفرهنگیچوک،فعالیتنمایشهم49ازشهریورماهسالامروزبیشازصدجلسهکارگاهیبرگزارکردهاست.بهکانونتا

گیرد.اننمایشیرویسایتقرارمیانهمآغازشدوهرهفتهیکداسترادیوییداست



011اینماهنامهبهبیشازکند.میادبیایرانتقدیمبهجامعهافدیصورتپیبهیاماهنامهکانونفرهنگیچوکهرماه،فعالیت ماهیانه: 

ارسال نفردرسراسردنیا نیزمیشودمیهزار بفرماییدماهنامهتوانیدوهمچنینشما سایتدانلود از هایقبلیرا طولسال. درضمناینکانوندر

،شرکتدراینجلساتآزاداستمندانعالقهوبرایهمهشودمیرسانیوازطریقسایتاطالعکندمیتفریحیبرگزارصورتبهجلساتی اینکانون.

هاست.تفریحیبرگزارکرد-بیشازهفتادجلسهادبیحالتابه



آنالینو)یرحضوریغحضوریو»طریقدونویسیبهکانونفرهنگیچوکدرسالسهدورهآموزشیتخصصیداستانفعالیت فصلی: 

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

هرفصلمنتشرشدهودرسایتکانونفرهنگیچوکقابلدسترسیاست.نیزآخر



هاییهمسالیانهباشد،همایشمیمخصوص اعضای کانون کانونفرهنگیچوکعالوهبربرگزاریجلساتهفتگیکهفقطفعالیت سالیانه: 

؛ودرمواردیدیگراگراعضااثریمنتشرکنند،مراسمرونمایینیزشودمیدرشهریورماههرسالههمایشیبانامجشنسالچوکبرگزارکند.میبرگزار

هایاینمراسمرادرسایتتوانیدعکسکهمیبرگزارکردکوتاهرادرایرانداستاننیزهمایشروزجهانی49و49و41درسالچوک.برگزارخواهدشد

مالحظهبفرمایید.

 



است.شدهاندازیبهتروبیشترشماهنرمندانعزیزراههتمعرفیهرچهج«کچوهنرمندان  کبان»

جوایزادبیوهمههنرمندانها،ها،جشنوارهانونکها،حامیانجمنکانونفرهنگیچوک



 

 



 

 

 

     



 

 

 امیر کالگر کوناکسا؛ :نقاشی، داستان

 مرتضوی وارونگی؛ عطیه راد؛ مائدهنقد رمان: 

 مرضیه اسدی رومان ویشنیاک؛ :عکس، داستان

 مریم ایلخانایران و جهان:  داستانی ادبیات ٔخچهیتار

 اولین؛ جیمز جویس؛ علی پاینده یادداشتی بر داستان:

 ؛ مصطفی بیاناریش کستنر؛ سه نفر در برف درباره رمان:

 ابوذر آهنگر: (5) رانیامشتاقی و مهجوری ادبیات آلمانی در 

 رامین جعفریطالیی؛ دونا تارت؛  ٔسهره :داشتی بر رمانیاد

 ؛ مائده مرتضویکامیلو خوزه سال :9191 نوبلمعرفی برنده جایزه 

 ؛ مریم غفاری جاهدژوزه ساراماگو؛ کوریرمان:  بررسی شخصیت در

 فرائد السلوک؛ ابورشید شمس سبحانی؛ رضا نکوییمعرفی کتاب: 

 سیه؛ ابوالحسن نجفی؛ ریتا محمدیزن ناشناس؛ ژان فوربررسی داستان: 

 محمدامین پورحسینقلی؛ گیتا بختیاریاختصاصی چوک با:  ٔمصاحبه

 غزال مرادی ؛دارمیرم ملک ؛«نام دیگر حوا»مجموعه شعر  :شعر، داستان

 ماهی سیاه کوچولو؛ صمد بهرنگی؛ ابوالقاسم فیض آبادیدرباره داستان: 

 د اسماعیل کالنتری؛ ناهید گرامیانداستان عشق و مات؛ محمگزارش جلسه نقد: 

 پور بابک ابراهیم ؛ماریو بارگاس یوسا؛ چه کسی پالو مینو مولرو را کشت؟ :نگاهی به رمان
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 (ستمبی )قسمت 9989 سال یزه نوبل ادبیاتان جاآشنایی با برندگ  
 «مائدهمرتضوی»؛«خوزهسالکامیلو»

 

 کامیلو شاعررمانسالخوزه سالاسپانیایینویسو به

و۹۱۹۱ ابتدایی دوره از بعد وی گشود جهان به چشم

پرداخت، پزشکی رشته در تحصیل به دانشگاه در متوسطه

ادبیات به سالولیبعدها ویتوانستدر ۹۱۹۱رویآورد.

دریافتنماید.راجایزهنوبلادبیات

نویسندگانازنفرهپنجکوچکجمعنویسرمانتنها وی

آکادمیآنچهخاطربه۹۱۹۱سالدرکهبودزباناسپانیایی

دلسوزینگرشیبهآنازسوئدسلطنتی با غنیکه ژرفو

ارائهانسانپذیریآسیب از طلبانه چالش دیدگاهیهارشده،م

آمدنائلادبیاتنوبلجایزهدریافتبهکردیاددهدمی سِال.

ادبیاثرهفتادازبیشمجموعاًخودارپربحیاتطولدر

مقاالتوهاداستانبهتوانمیهاآنمیانازکهکردمنتشر

خالقبلندرمانیازدهوسفرنامهشعر،متعدد، کرد. اشاره

 سیاه»سبک رئالیسم آثار« نویسنده و نویسی داستان در

 تلخ لحن و صراحت که ادبیاتهاآنمنثوری با سختی به

فرزندارشد.وییسندگانپیشازاودرتعارضاستغنایینو

پدرشاسپانیاییو مادرشانگلیسیو بود. ایمرفه خانواده

کتابخوانیدوآتشهونویسندهایتفننیبود.آنگونهکهسالاز

 »نویسدمیایندورانبیدغدغه آنچناندر: دورانکودکیم

 مشکل برایم را شدن بزرگ که گذشت .«دکرمیشادمانی

جنگ طغیان با مادرید دانشگاه در سال حقوقی تحصیالت

دچاروقفهشدامااوحتیپس۹۱9۱داخلیاسپانیادرسال

هیچ اتمام موفقبه جنگنیز تحصیالتاز رشته سه یکاز

دانشگاهیخودازجملهحقوقنشد.درطولدورانجنگسال

خدم به فرانکو به وابسته جناح در سرجوخه عنوان تبه

مشغولشداماپسازواقعهتلخجنگبانفیرژیمدیکتاتوری

فرانکواقدامبهچاپیکمجلهضدفاشیستیکردکهبعدهابه

 تریبونآزادمخالفانحکومتاستبدادتغییرماهیتداد.

ترینیکشخصیتجنجالیبودکهازمعروف"خوسهسال"

 از او کندوآثار دوآرتهٔخانوادهو برد.تمیپاسکوآل نام وان

رمان راپاسکوآلدوآرتهٔخانوادههیأتداورانآکادمینوبل،

زبانپسازدونکیشوتِتریناثرداستانیاسپانیولیمحبوب

سروانتسنامیدند.











ازهمسراولومادرتنهاپسرش۹۱۱۱خوزهسالدرسال

بهنگاریجداشدتابتواندباروزنامه«ماریادلروزاریوکونده»

ازدواجکند.«ماریناکاستانو»نام

 سال خوزه کامیلو در قلبی عارضه اثر سال۹1در ژوئیه

گفت. سالگی،بدرودحیات۹8درسن2۱۱2

 از:اندعبارتبرخیازآثارخوزهسال

رمان

(۹۱۹2خانوادهپاسکوالدوآرته)

(۹۱۹۹هایالساریودوتورس)ماجراهایتازهوبدبیاری

(۹۱۹۹کاریا)سفربهآل

(۹۱8۹کندو)

(۹۱82ازمینوتابیداسو)

(۹۱89گوید)خانمکالدولباپسرشسخنمی

(۹۱88کاتیرا)

(۹۱۱۱)۹۱9۱سانکامیلو

(۹۱۹9مازورکاییبرایدومرده)

(۹۱۹۹کریستودربرابرآریزونا)

■دفترظلمات،سانکاملیو،آسایشگاهسایرآثار:

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
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 «طالیی ٔرهسه» رمان یادداشتی بر 
«رامینجعفری»؛«دوناتارت»نویسنده 


 .کشدیم؛بهزنجیررهاندینمپوچیکسیرا

طالییٔسهرهرمان رمان ٔسندهینوسومین تارتآمریکایی دونا

بهچاپرسیدودرسالبعد2۱۹9کهدرسالباشدیم(۹۱۱9)

هنامپولیتزرراازآنخودکرد.اینرمانداستانشخصیتیبیزیجا

وگاسالسدردوشهرنیویورکوشخصاولرادرقالب"ثیودکر"

پسریسیزدهسالهکههنگامبازدیدازنقاشیموردکندیمبازگو .

ٔعالقه کارلفابریتسیوس(اثر۹۱8۹طالیی)ٔسهرهخودومادرش،
(۹۱8۹-۹۱22 در گذاریٔموزه(، بمب یک در متروپولیتن هنر

ر خود دستتروریستیمادر از ودهدیما دستدادنمادر از با .

،یککردهاستراترکهاآنپدریکهیکسالقبلازایناتفاق

.سرگشتهونگرانردیگیمثروتمندسرپرستیاورابهعهدهٔخانواده

 ٔخانهاز در خود سازگاریویاَوِنپارکجدید عدم همچنین ،

هم از بیشتر و او، با اطرافیانش و همکالسیان غم وگدازجانه

تابهسمتوسوینقاشیکندیمهمیشهحاضرمادرشاوراوادار

)ازموزهٔسهره (محسورکنندهومرموزبرودکهاستدهیدزدطالییِ

رقمپرفرازیاسهیادبرایشیکسفر ونشیبدردنیایامروزیرا

.زندیم

یکسرنوشتاست.یهاخماینرمانداستانفقدان،بقاوپیچو

 که است بیلدونگزرمان یا تربیتی ازیهاهیمادرونرمان دیکنزی

،خوردیمبلوغدرآنبهچشمیهایسرخوشجملهبیم،تشویشو

اورابهسمتطورنیهم بارنگوبوییزیباشناسانه،وهمینامر،

.اوبایکمشکلروحیدهدیمیافتنیکپایداریدرزندگیسوق

کهباعثکندیممروانیدستوپنجهنر چنینسواالتیشودیم،

اتفاقاتخوببرای چرا وافتدیمبدیآدهابرایشمطرحشوند: ؟

برعکس.طورنیهم

دوستصمیمیواشیرستگاراودرواقعالیورتوئیستاستو

 او دربوریسجدید باهوشکه و بدزبان مزه، با پسریخیابانی، ،

آرتفول،ودراصلنقشهاستشداسترالیا،روسیهواکراینبزرگ
برایداگر را بود( توئیست الیور دوستصمیمی که بری )جیب

"ثیودکر" کندیمبازی وهاساعت. نوشیدن مشغول یکدیگر با

یگذرانوقت شوندیموگاسالسدر به دستجیتدر. از ترومای ،

 تریاک سمتمصرف به را او پدر پسازکشاندیمدادن بعدها .

شودیمنیویورکدریکعتقیهفروشیمشغولبهکاربازگشتبه

تقلبیآثارهنرییهانسخهفروختنهاآنکهدرواقعتجارتاصلی

ارزشمنداست.یهاقهیعتو

ؤسهره معنی برای پوچ و خشن پیوسته، جستجویی طالیی

کههیچهدفبزرگیدرآنبهچشماستییایدنزیباییدر



چیزیینم تنها خورد. دکر"که دلخوش"ثیو ایندنیا به را

اتفاقیطوربهکهنیااست.بعدازفابریتسیوسٔسهره،نقاشیکندیم

،برایهمیشهایننقسیاودزدیمآنرابعدازمرگمادرشازموزه

 اشباع کندیمرا و ارزشمند نقاشیبسیار بهاستگران. تواندیمو

پی برایشدر ایناثربرایشتداعیدباشداشتهعواقببدیرا اما .

طورنیوهممادرشٔکننده باشدیمزندگینیز براییایزندگ، که

.ماندیماماناکامشودیمرمانتیکیٔرابطهبدستآوردنشواردهر

اما ببرد. فرارتر خود از را انسان باید بزرگ اثر یا هنر هر

جاستنیا که اینعقیده با نیهیلیسم زیچچیهکه درواقعبزرگ،

 نیستوارد ارزشمند بزرگو شودیمدیگر را،"ثیودکر". نقاشی

کهحتیمرگنیزدستشداندیمبرایعشقیآورددستافتخارو
وبکرترینمیراثبشرنیزنیتریافتنین.امادستازآنکوتاهاست

ازمرگمصوننخواهدماند.

 گرفتن بازپس برای دنیا دور به او سفر با یهاقهیعتکتاب

بهآوردهاستدستبهکهفروختهوهمچنینتجاربیکهیایتقلب

 رسدیمپایان ٔسهره: تاریخ و چیزهایییهاانسانطالیی که
دوست اندداشتهارزشمندیرا به و دنبالشان، و ازهاآنرفتند را

.میانآتشبیرونکشیدند

 متوجه او آخر، یک:شودیمدر کهثابتبودٔنقطهنقاشیتنها
بختواقبالوسرنوشتبرهانشانهرویاهایشو گذشتهوآینده، ،

■ .بودشدهآنسوار
طالییاثرکارلفابریتسیوسٔسهرهنقاشی
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 «مولرو را کشت؟ چه کسی پالومینو» رمان نگاهی به  
«پوربابکابراهیم»؛«ماریوبارگاسیوسا»نویسنده


 شروع فجیعی قتل با طرزشودیمداستان به پالومینو .

پلیسمسؤولمأموروحشتناکیشکنجهوبعدکشتهشدهاست.دو

جنایت این پیگیری و مخاطبشوندمیرسیدگی شاید ابتدا در .

گمانکندکهبایکداستانپلیسیوجناییِکلیشهایطرفاست

داستانبراحساساتٔهستهکهشویممیامادرروندداستانمتوجه

یکداستانجناییصرفاًاستواراستومخاطبهاآدمشناسیوروان

عواطفخواندنمی با آمریکایهاانسانبلکه حتیفرهنگمردم و

 باعثشودمیالتینآشنا داستان معماییِ روندجناییو شودمی.

بهوجودبیایدوهمینمخاطبراپای تعلیققدرتمندیدرماجرا

 نگه تشنه یوساداردمیکتاب . از دقیقی ؤجامعهتوصیفات پرو

 التین دهدمیارائهآمریکای راحتی به ما که بصورتی توانیممی،

رمانراهایشخصیتتوصیفاتنویسندهرادرذهنخودمجسمو

،شودمیعناصردرداستاندیدهٔهمهلمسکنیم.چیزیکهبیشاز

رماننظامامنیتیونظامیقدرتمندیاستکهدرجایجایاین

اصلیاینرمان)ستوانسیلوا،هایشخصیت.تمامآیدمیبهچشم

دختر حتی و هستند نظامی میندرو( سرهنگ و لیتوما سرباز

سرهنگمیندرو)آلیسیامیندرو(همانندنظامیانرفتاریخشکو

نظامیکشور سیستمخشکاداریو با بهنوعیما متعصبدارد.

 ک.شویممیآشنا پالومینومولرو گیتار خوبی به بهنواختمیه ،

 گرفتار ممنوعه عشقششودمیعشقی به شدن نزدیک برای و

سربازی خدمت از اینکه علیرغم سرهنگمیندرو( )دختر آلیسیا

 معرفی هوایی نیروی به را خودش بود مشغولکندمیمعاف و

پلیسکهدرپیحلمأمور.پسازقتلِپالومینو،دوشودمیخدمت

اماروندمینقتلهستندبهمحلخدمتشیعنیپادگانمعمایای

.پسازدهدمیهاآنگنگومبهمیبههایپاسخسرهنگمیندرو

پالومینوراسرهنگکهشودمیکلیتحقیقاتستوانسیلوامتوجه

دخترشوبهنوعیٔوابستهمیندرو،پدرآلیسیاکشتهاست.سرهنگ

پایرواب تا او وحتیبا بقولعاشقشبود طجنسیپیشرفتو

طبیعتاًدختر،پدرشازاوسواستفادهکرد.بنابراینسرهنگمیندرو

 حسودی پالومینو راورزدمیبه او و ربوده، را دخترش دل که

کشدمی دو با گفتگو پساز شبی سرهنگدر پلیسدرمأمور.

کهاوقبلازخودکشی،رسدمیوبعدخبرکندمیساحلخودکشی

ازنقددولتوقدرتهاییرگهراهمبهقتلرساندهاست.دخترش

 دیده رمان شودمیدر بار داستانچندین جریان در یوسا ٔطعنه.

قول از چندبار طولماجرا در ایبهدولتمردانمیزند. زیرکانه

کهقتلپالومینو،یکقتلشودمیفرعیدرداستاننقلهایتیپ

کلهگنده"چراکهپایگیرندنمیرراپیِکاهاپلیسسیاسیاستو

وازاینقبیلاندخریدهراهاپلیسباپولهاآندرمیاناست،"ها

 تر هرچهداستانجلو ورودمیجمالت. تر پیچیده قتلپالومینو ،

وخوانندهدوستداردهرچهسریعترمعماپایانشودمیجذابتر

بیچا جوان کسی چه بفهمد باالخره و است.یابد کشته را ره

را داستان که دارد وجود رمان تاثیرگذاریدر شخصیتجالبو

.ستوانسیلواپلیسیآگاهوکارکشتهاستکهبهکندمیجذابتر

اوهمیشهموردتحسینداندمیقولخودشبهخوبیروانشناسی .

وبسیارزیرکانهاززیرزبانمتهمینگیردمیهمکارشلیتوماقرار

برایمخاطبتواندمی.شخصیتستوانسیلواکشدمیونحرفبیر

داستانبه کند. وتحسینبرانگیزجلوه گیرا ٔشیوهبسیارجذابو

دانایکلروایت طولداستانشودمیسومشخصیا راویدر و

بیان را احساساتش و عواطف و کندوکاو را لیتوما سرباز درون

هاگمانوحدسوهاخصیتشوازنگاهاینسربازبهتحلیلکندمی

 پیش پردازدمیهایشبینیو از بودن صدایی چند هایویژگی.

اینرماناست.مخاطبممکناستدرمخصوصاًنویسندگییوساو

ماجرا فصولابتداییکمیگیجشوداماباجلورفتنداستان،روندِ

آیدمیدستش قبطه ایکاشخوردمیو کشاکششدمیکه در

ماجراهای پیچیدهبودمیرمان معمای این حل در نقشی و

!داشتمی

ٔنکته توجهی سرهنگتوانمیجالب آموخت. رمان این از

کهپالومینومولروراکشته(ابتدادخترشوسپسخودش)میندرو

 کشدمیرا چهلکالغ و یککالغ ولیمردم حرفکنندمی. که

کلهگندههااوراسرهنگ،پالومینورانکشتهبلکه؛پلیسغلطاست

کشتند،وبعدهمانکلهگندههاسرهنگودخترشراکشتندکه

رالوندهند؛میگویندکهکلهگندههابههاآنصدایشاندرنیایدو

برمالنکنند.انددادهپولهاپلیس جمالتبرایاینکهحقیقترا

ایرانیانٔهمه ما ایستکه اینهمانتوهمتویطه آشناست؛ بهما

دراینرمانشناسیمشمیخوبی اشاندیشهاییوساصفحه۹8۱!

 است. کرده جاری فاشیستی نظام نقد در کسی"را چه

رواناحمدگلشیریدرنشرنگاهٔترجمهبا"پالومینومولروراکشت

 رمانیبا است. اضطرابوهیجان؛ماجراهاییمنتشرشده از مملو

■ زندگیکرد.ایشهشخصیتکهالبتهبایدخواندوبا
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 «زن ناشناس» کوتاه داستانبررسی   

«ریتامحمدی»؛«ابوالحسننجفی»مترجم؛«ژانفروستیه»نویسنده

 
.ادبیمنتقدوپزشکنویس،رمانژانفروستیه،

تابستان،(۹۱82)شودیمدادهنسخهبافقط:اویهارماناز

۹۱۱9)موقتپل،(۹۱۱2)دیگر ۹۱۹)بادمیراث( داستان(

شرقیهاتپهاویهاداستانمجموعهاز«ناشناسزن»کوتاه

.استشدهترجمهوانتخاب(۹۱۱1)

 زن ناشناس

خوردنهنگامیافت،هایشنامهٔدستهدرمیانراعکسآن

خمشانشیرقهوهٔالهیپرویهاسربچهاتفاق،حسناز .صبحانه

دیبریمنانمادرشانوبود جیبشتویراهانامهوعکس.

درادارههانامهٔهیبقکهکرداعالمبلندصدایبهوگذاشت

.رفتبیرونخانهازتأملبی.خواندخواهد

دلباتاشدایخانههشتیداخلرسید،کوچهبهکههمین

کندتماشاراعکسفارغ ازسریدارزن.

درآمداتاقش :ترسیدمیسریدارهایزناز.

دستبهشالقوسربهکِپییهانگهبان

یادشبهرااشیکودکدورانملّییهاباغ

اوبهگمانبدٔافهیقبازناین.آوردندیم

.افتادراهبهدوبارهوکردسالمی.ستینگریم

فشارعکسبهلباسٔپارچهرویازرادستشاتوبوس،در

ازروشنیٔخاطرهاما.درآوردراآنوکندجرئتکهآنبیداد

داشتذهندرتصویر ودیواربرپشتجوانی،بسیاردختر:

دیخندیمآفتاب،برچهره »اندیشیدخودبامرد. شوخی:

.کنندتحریکراهوگتحسادتاندخواستهاست؛لوسی

.«خوردسنگبهتیرشان

احترامقدیمهمکارانبودشدهکارگزینیرئیسکهوقتیاز

روروبهازجزراهاآندیگر.گذاشتندیماوبهایکنندهنگران

دیدینم تاپسپسشوندخارجخواستندیمکهدفترشاز.

عدمکهبودنکردههرگزتوجهآنازپیش.رفتندیمدردم

اعتمادچههاآدمپشتواستباررقتچهآدمیاندامتناسب

کهشدیمپیداکسیهمیشهپسایناز.بخشدیمواطمینانی

روپیشبودنددادهرواجسرشپشتکهراشایعاتیوبیاید

رویازراهایشنویسماشیناوکهگفتندیممثالً.کندبازگو

نداردنویسیماشینکاربهربطیکهییهاشیآزما

بیازهمینیکییقیناًکهاندیشیدخودبا.کندیمانتخاب

خانمچونواستکردهسوارراحقهاینکههاستشرف



تاشمردمغتنمرافرصترفتبیروناتاقازاشیمنش

کارتقطعبه_عکسپشتدر.بیندازدتصویربهنگاهی

.مرسلههمراهاینامههیچنهونبوداینوشتههیچ_پرستا

.بوددقیقودرستاؤنوشتهدستنشانیپاکت،روی

پیداازکجاراخوشگلیاینبهدخترهمچهیکدانمینم»

دخترهیچباپیشسالدهازکهرسیدنظرشبه.«اندکرده

باازدواجهنگامازدرستاست؛نکردهبرخوردخوشگلی

کردهمشغولشایاندازهبهاداریکارازدواج،ازپس.هوگت

آنمتوجهکهآنبیبودگذشتهسالگیچهلٔآستانهازبودکه

باشدشده آنازیکیسالگی،چهلسالروزبرایحتی.

همانازبود،نشنیدههمرارآمیزتأثاندکیوشوخیهاحرف

یعتمشاءاشیابدارامگاهبهرارئیسوقتیکهییهاحرف

کهشدمتوجهمناسبتاینبه.رسدیمآدمفکربهکنندیم

.خنددیمگورستانتویتصویر،دختر

دیوارداشتتکیهبرآندخترکهدیواری

راوبرشدورچهآنراست،طرف.بودبقعه

معلومبودگرفتهشدهحجّاریٔبوتهوگل

استبقعهدرکهبود تهچپ،طرفو.

چشمبهسفیدییهاسنگعکس،

بودقبرسنگکهخوردیم اماشد،منقلبمشاهدهایناز.

.کردپنهانراعکسناچاربرگشتاتاقبهمنشیخانمچون

بیرونادارهازظهررسیدنازپیشبتواندکهدادترتیبی

.بودنزدیکمتعددشیهاکافهباشرقآهنراهایستگاه.برود

سفارشمشروبعادتخالفبهورفتکافهنیترخلوتبه

اونزدیک_گذاستدختریسرسربهتوانیمکافهتوی .داد

طوربهتوانینماما_بودندعشقبازیگرممردوزنیک

عرفخالفاین:کردتماشاراعکسیطوالنی،مدتیدرجدی،

خدمتکارییامزاحم،واندفراوانهایمشترباکافهتویاست

ستدیایمآدمرویروبهراستدیآیموندارد کههی.

کرددورخودکنارازرااوودادتازهدستورشودینم خدتا.

وبرودحسابسرماشینبعدوسازدآمادهراسینیمتکار

رویتوانیمزحمتبهکند،ثبتکاغذرویراپرداختیمبلغ

.ت.س:خواندرااسمشاولحروفدخترنقشسفیدٔمتنهین

ازکهچونکرد،محققبینذرهکمکبهرااینبایدتازه

نداری،مشروبخوردنبهعداتکهوقتیبعد،بهدومگیالس

حواستگردی،برمیخانهبهدیروخسته،رودیمگیجسرت

داخلرسید،کوچهبهکههمین
دلباتاشدایخانههشتی
کندتماشاراعکسفارغ زن.

.آمددراتاقشازسریدار
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راهبارهدوشوددستگیرتبیشتریچیزکهآنبی.استپرت

.یرویمادارهبهوافتیمی

آمدشدنیتمامنظرشبهبعدازظهر تاکهاداریمشکالت.

بهدقتش.بودمعمابرایشامروزشدیمحلسادگیبهدیروز

مینعلچهار،دیدویمپیشاپیشبگیردقرارکهآنجای

ششساعتبهراخودهمهاززودترخواستیمانگارتاخت،

یکحتی.افتادشمارهبهنفسشدویددنبالشبساز.برساند

حالدرعیناماباشد،جواندختریادبهنتوانستهمبار

جمعراحواسشعصر،طرف.تواندینمچراکهبودخشمگین

جورکردو ایواقعهبهکهگفتخودبهبارنخستینبرای.

.دهدیماندازهبیاهمیتیناچیز

صورت،ایندر.باشددیگریچیزنیستممکنشوخیجز»

وقتهیچبیاییدخوشمدختراینازهماگر

کیستبفهممتوانمینم راعکسایناالن.

.«کنمیمنابود

کهبودبرنجیبزرگجامیکمیزشروی

.سوزاندیمدرآنرامحرمانهاسنادگاهی

کاغذبرگدومیانراعکسکهبودکافی

ببردکنزدیراکبریتٔشعلهکند،پارهبگذارد، یکهماتفاقاً.

.بوددستشزیراشیمنشٔدربارهرسیدهتازهامضایبیٔنامه

آتشٔشعلهتوانستیمفقطکردیمکاراورویروبهکهمنشی

رئیسهم،رهاندیمرادوهرکهرا،اودستحرکتوببیندرا

.گذاشتامضاءبیٔنامهالیراعکس.رامرئوسهمو

«نباشد؟شوخیاگرو»

سکهکردقبولبایدوقتآن ت. بهرااوتیزهوشی.

تااستایستادهمنتظرگورهاوبقعهمیانوگذاشتهآزمایش

بروددیدارشبهاو امابود،ضعیففرضاینصّحتاحتمال.

گرفتقوتآنتحققآرزوی دوسترازنشکهمرداین.

ٔهمهازرازیباییسالهدهدراینزنشکهفهمیدداشتیم

استچسباندهخودٔبرچهرهوگرفتهعاریهدیگریهازن در.

بودپیرشدهکمکمنقاب،اینپشت اسمآخر_سوزانحاال.

رازنشٔپتهتادیرسیمموقعبه_نبوداینجز.ت.سکوچک

راامضاءبیٔنامهکهکردبسهمینبه .بیندازدآبروی

بسوزاند باکهبودشدهدوومتهماودتاشیمنشنامهآندر.

داردعاشقانهروابطعاملمدیر اشرخندهاماینتصوراز.

گرفت رازباننوککهانداختباالبلنددخترآنبهنگاهی.

.یکردنمیماشوبودکشیدهدرهمابرووگذاشتههادندانالی

»گفتخودبا بیچارهنیست،ممکنکهمدیرعاملبابابا،نه:

.«استپیرمرد

برودسینمابههمراهشکهبوددادهقولهوگتبه کار.

برودبیرونخانهازتاکردبهانهرافوری تویکهدیترسیم.

رختوماندیمصورتایندرکهگفتزنش.بزندزنشذوق

لحظههرورفتینمرختخواببهحاالکهیعنی،دیشویم

.بودشوهرشکاردفترکهشودکوچکاتاقواردبودممکن

کهاینتاکرد،دریفراارقامپرداخت،تفریقوجمعبه

خوابیدورفتعاقبتهوگت کشوازبینیذرهوقتآن.

بهکهداشتحق.کردبررسیموشکافیباراعکسودرآورد

.کنداطمینانبینذره

درزمینبقعهدیوارکهجاآنعکس،پایینراست،دست

امضاءتصویر.خوردیم چشمبهآشکاراامضایی،رفتیمفرو

»بودشده ژ: «سادو»یا«بادن. بخشگشود،راتلفندفتر.

آوردراهاعکسخانه «رادوژان»جزاسماین.

یهاعکسآماتوری،یهاعکسرادو،ژان:»نبود

.«هنری

.بودیافتهراسوزانتابودندادهطولخیلی

کشیددراززنشپهلویرختخوابدرکههمین

دقیقهپنج .کردیمپشیمانیاحساسکمی

.حاضرشدخانهعکسدردمشودبازدکانکهآنازپیش

شادیازکهبودهویداایشدهبزرگتصاویرشیشه،پشت

دیدرخشیمزندگی بهلبخند،خوردینمچشمبهلبخندجز.

برفبهدریا، بادبانبهباد،بهکوه،به. آیاکهپرسیدخوداز.

استنباختهرااشیزندگ کهبودکسیتنهااویدشا.

دیخندیمگورستاندرحتیسوزان،دیخندینم درسچه.

!عبرتی

درکیفازراسوزانتصویروشدواردمحکمیهاقدمبا

.آورد

.استشدهظاهرشماکارگاهدرکهدارمعکسیکمن_

.بوداخمیبدزندارمغازه

.میاندازینمعکسکاغذیهمچهرویوقتهیچما_

نیست؟شماامضایاینمگرآخر_

.میکنینمامضاءراکارهاییهمچهوقتهیچما_

.کرددرنگدیگرانشادیبرابردرشیشهپشتآمد،بیرون

این.دادیمسالمدریابهجوانیزنساحل،بربرهنهوراست

اماکرد،کدورتاحساس.بودنفرستادهاوبرایراعکسشزن

ادارهبه .استترخوشگلهماینازسوزانکهگفتخودبه

.نمودیمعصبی.دیدافسردهرااؤافهیقدوومادموازلرسید،

میانراعکسکهبودکافی
پارهبگذارد،کاغذبرگدو

راکبریتٔشعلهکند،
.ببردنزدیک
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.کردیمفروکتشراستدرجیبرادستشدمبهدم

کردهپنهاندلیهارنجبرایطلسمییاتسبیحیجادانیشا

بود حسابداریبهیاخریدبخشبهرااودتبراچندین.

فرستاد خواهدیمحتماًرئیسشکهگفتخودپیشدختر.

باشدتنها شایدکندگریهتا. جداخودازراعکسشبآن.

کرد تاسپردمتخصصیبهراآنآمددرادارهازکههمین.

بههاآنازیکیکهکندتهیهآنرویزانسخهسهفردابرای

.باشدممکنٔاندازهنیتربزرگ

ایجلسهادارهدرقراراستکهگفتزنشبه.بودشنبهفردا

.بخورندناهارجاهمانبعدوشودتشکیلهابخشرؤسایاز

دیآیمخانمهدیربهوبنابراین کهرامخصمصیچرمیکیف.

.آمدبیرونخانهازوگذاشتبغلزیربودکردهتهیهروزپیش

اتاقیوشدهتلیواردشرقآهنراهایستگاهنزدیک

.خواست

حمام؟با_

.استکافییدستشویبا_

روزه؟یک_

.روزهچند_

شارل:بنویسندرارسمشواسمتاشددادهاوبهایورقه

جافالنازروالن، جابهمانبه. بهسوزانسراغبهسپس.

رفتالفایتخیابان بودکشیدهقدسوزان. بهمقواییپاکت.

چرمیکیفتویزحمت

.کندمعاینهراکارنخواست.گرفتجا

.استشدهخوبحتماً_

ببیندخلوتدررااوکهدادیمترجیح هتلبهشتاببا.

.گشودرادرپاکتبست،رادراتاقبرگشت،

بهبلند،یهاانگشتوظریفیهادستباآفتابی،خندان،

وبلندپایپایش،نوکباوبوددادهپشتبقعهدیوار

.دیکشیمخطزمینرویانگار،اشدهیکش

.سفیدقبرهایعکس،تهدروبودیهسااوبرودور

نزدیکرااشیصندل.گذاشتدیواریبخاریرفرویرااو

.شدپیامکشفمشغولسپس.برد

بهشانیهابرگکهبودمنقوشهادرختدرپیاماینآیا

وبودشدهتقطیعالفباحروفازعجیبییهامجموعهشکل

فراوانیبهاهآندرحروفتریناستعمالکموتیزتریننوک

:شدیمدیده

 _xزدند؟صفرمیرقمهاگیرکهجاآنزمین،روییا؟

y_ z

مخصوصیدوایمحلولی،نبایدآیا!بودقدرکارماندههنوزچه

بودمحسوسکامالًکند؟چهبقعهبااماکاربرد؟ظهوربهبرای

جاستدرآنمعماحلکلیدکه سوزانکهایزمینهغرابت.

راتوجهکهنداشتاینجزهدفیبودکردهخابانتتجلّیبرای

راپاریسراهنمایکتابچرمیکیفاز .کندمعطوفآنبه

.آوردراهاگورستانٔنقشهدرآورد،

شیببرکهداشتتکیهایتپهبهگونهاینگورستانکدام

بود؟محسوسکارخانهدودکشدوعکس،آن،

.تختیهاهمالفالیراهمهوگذاشتپاکتدرراتصویر

افتادهپرالشزگورستاندر«مردگانخاکسترگاه»یادبهتازه

.رفتجاآنبهتاکسیبا.بود

و!بقعهقدرچهکهوه.پیمودسرعتبهراباغاصلیخیابان

ازآدموقتیکهناچیزبودایاندازهبهیکدیگرباشاناختالف

جفتکبازیناظرکهپنداشتیمگذشتیمهاآنبرابر

استچارکش رابقعهیکهمانهمیشهرفته،همروی.

.بلندترکمیدورتر،کمیمنتها،یدیدیم

آمدهقبوراهلنزدبهکهنرسیدفکرشبهلحظهیکحتی

است زندگیهاآنجایبهوبودندبلعیدهراامواتهابقعه.

.هاآنٔبهانهبه،هاآننامبه.کردندیم

با،کردندیمتصرفرامحلینبهتر،بردندیمهجومبرتپه

.پاریسبراندازچشمبهترین

ومهاجمقبرهایمیاندرکرد،تازهنفسقلّهنوکدرفقط

غرضشآخر.رفتفروهادرختزیربهتأسفباسپس.پیروز

.نبودعکسٔمنظرهیافتنجز

دوآنهابرگوشاخمیانعاقبت.بودندمزاحمشهادرخت

اشیجنبدوعمارتوخمیدهٔگردهباراخاکسترگاهدودکش

سوختنباکهبودایبخارکهنهکشتیچرخدومانندکهدید

.کنندگرمشمردگان

.زددورراعمارتدست،بهعکسفاصله،حفظبا

پیشاپیشوکوچک،ٔدرهیک،هادرختفرازبردودکشدو»

.«اشبقعهوسوزانهانیأهمه

گشتراهاچهارراهٔهمهرا،باغیهاابانیخٔهمه آندر.

ازتاکوشیدوکردکشفییهادودکش«دیوارفدره»سوی

کنداستفادهسرنخعنوانبههاآن پاریس،طرفسپس،.

نداشتپهناییچنینایبقعههیچ.دیددیگرییهادودکش

داریبوتهوگلچهارچوبچنینو غریزهدیتبهراخود.

قبری،سنگرویور،آنوورینا.افتادراهبهبیهواوسپرده

امابود؛رفتهدارفانیازپیشهامدتکهدیدیمراسوزانینام

اوکهبودنبستهامیدمگر.ننمودرخاوبرایزندهسوزانهیچ



 

 9315 ماه خرداد |چوکماهناهم ادبیات داستانی |هفتادم شماره 91

رویگلدستهگذاشتنمشغولکهببیندروزهمان

قوطیباراحاشیهشمشادهایداردواستمزاربستگانش

؟دهدیمآبایشدهسوراخٔکهنه

صدابهگورستانبستنرنگتاشد،گاهبیتاکردجستجو

چشمشمناگهان:دادادامهراجستجوهایشکوچهتوی.درآمد

.ماندخیرههاعمارتسرباالینانواییهایدودوکشبه

استدرآمدهپاازکهشدمتوجه رستورانی،ٔشهیشپشت.

.رفتدرونبه.دیدکردهسرخمیگوی

هابچهبابخورد،تنهاراشامامشبهوگت اهمیتچه.

هنگامازدرستبود،نخوردهمیگوکهبودهامدتداشت؟

اشیعروسجشن نوشیدآلزاسشراباز. بهرااوسوزان.

بودکشاندههرزگی آوردباالرابطریته. .گرفتقوتقلبش.

بازدیدستیبایمکهبودماندهبسیارییهاگورستانهنوز

!دکن

بهزنش.برخاستخوابازدیرصبحفردااما

.سازدینمتوبهشبانهمهمانی:گفتاو

درخانهراظهرازپیشحرف،همینسبببه

خانهازکهکردجرئتزحمتبعدازظهربه.ماند

فوریٔنامهیکبایدکهاینٔبهانهبهرود،بیرون

زیرازراسوزان.رفتهتلبه.بیندازدپستیه

.نشاندبخاریرفرویرااودوبارهدرآورد،وابخرخت

کردتماشایشونشستمدتی الحاحدرونشدرچیزی.

»کردیم نهقبرستانخدا،بهراشمانه،: وادارمرانخواهید!

لطفاًشودینمآیا.کنمدیدنپاریسیهامردهٔهمهازکهکنید

منخاطربرایکوچکیٔمعجزهبکنید،منبهایاشاره

«کنید؟ب

ٔازموزهرا«ژوکوند»ریتصوکهافتادمردییادبهوقتآن

بهکارم.»بودکردهپیچسؤالرالبخندشهاوماهلووردزدیده

استکشیدهجااین دزدمثلهممنبگذریم،کهسرقتاز.

.«امشدهمخّبطژوکوند

.کردوارسیراتصویرتصویردرشتیبینذزهباهمه،اینبا

:شدیمتشکیلییهاکلمههادرختٔهیدرساانگارگاهی

پارازیتوآمدندیممزاحمیهاحرفسپس،«سوز»

.«سیئوز:»انداختندیم

درهمکهدیدیمراحروفطورهمینهفته،سراسرآن

وکردیمتقاطعدیگریهاامیپباسوزاناصلیپیام.رفتندیم

درکوتاهجاموامثلآمدیمدرریزیوآشفتهورّاجیصورتبه

افتیینمراهپژوهندهذهنبهشکدیگراما.رادیو ٔوهیشبا.

اختراعبهضمناًاتمرازشکافتنطلبدرکهدانشمندای

جایجایبهکهدیدیمراخودراه،رسدیمالکترونیدوربین

.استنشاندارشدهفرعیاکتشافاتاز

شخصیاتاقیکداشتنلذتبااندک،اندکپسآناز

فرورؤیابهآندرکهاتاقی،شدیمآشناتنهایشخودرایب

اعمالشدیمبازآهنراهایستگاهروبهشیهاپنجرهورفتیم

:کردمنحصرمیهاآنزندگیلحظاتنیترجیمهبهرابشری

ورودوعزیمتیهالحظه تازهزندگیآهن،خطدردونتهای.

با.شدندیماردومسافرزیبایزناندرآن،کهشدیمآغازای

بهبودلذتمخلّکهراسنگینبارهایزیراآزا،یهادست

بودندباربرسپرده بهکوتاهیٔلحظهدرفقطکهمسافراناین.

ماجراهایای،تازهیهاراهکدامهرآمدندیماوچشم

وفاداریمفهومزنجیری،واکنشٔقهیطربهکهبودندمحتملی

درازیهاسالطیدرکهراسیهووکردندیممنفجردراورا

شدهمجتمعاشیشرعٔزوجهوجودتنهاروی

.پراکندندیمبود

وبودداشتنگهدرهتلرااتاقشبنابراین

کارهایفرعی،ٔمشاهدهدومیانٔدرفاصله

.کردیمدنبالسورانمورددررااشیاصل

هویتکشفبرایایبیهودهکوششازپس

حروفمیاندررااوشخصیتآکندناو،

خطوطوبودخریدهشناسیخطٔدربارهکتابی.کردیممطالعه

ازهمهایدرپایه.کردیمبررسیراعکسبرپاکتمنقوش

اثریاسلیمی،یهاطرحظریفدرپیشوحروفٔگشوده

.دیدیمشهوتوازلطافت

اوپیدرراجاهمهبیابد؟کجاراخواستنیزنایناما

بودتقدیرسپردهوصادفتبهعنان؛گشتیم کهبساچه.

رویعصر،یهاروزنامهرویفیلم،یهایآگهرویناگهان

شودظاهرمترویاکافهیهایصندل خیالشکهچنانهمو.

ازآشنایهاچهره،کردیمرشدناشناسزنجستجویدر

دیگررادوستانشفرزندان،منشی،زن،.شدندیممحونظرش

دیدینم :شناختیمریزبازیهانشانهرویازفقطراهاآن.

قلمیخه،سنجاقکراوات،نقشپلیور،رویاسماولحروف

.فندکخودنویس،

شخصبرایرارازشتابورزداصراراگرکهفهمیدشبیک

.زدخواهدحرفکوچهدربلندصدایباناگهانداردنگهخود

دبوکردهبحثزنشبازندگیمهمامورٔهمهٔدرباره آخر.

بیایدتاصبرکرد.هنوزیعنی.بودنکردهخیانتاوبهوقتهیچ

بخوابدپهلویشو درسندیتصادفکهگفتاوبهوقتآن.

.ملیدفاعومملکتیمصالحبهمربوطاستگذاشتهاختیارش

تنهاراشامامشبهوگت
اهمیتچهها.بچهبابخورد،
مدتداشت؟ کهبودها
ازدرستبود،نخوردهمیگو
.اشیعروسجشنهنگام
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اصالًاماداد،نشانعالقههوگت.داشتبیمهوگتواکنشاز

.آوردرابینذرهواداسنورفتناچار.نکردتعجبابراز

برگوشاخمیانرا،حروفاینکن،نگاهراجااین_

.هادرخت

نمیبیمآره،_ جااین،نمیبیمهمدیگریحروفو. آن.

.بقعهدیواررویو.جا

راجاشایندیگرتا؛دادیمخرجبهذوقوشوقاکنون

.بودنخوانده

برخاستپسس.شودساکتکهکرداشارهاوبهزنناگهان

.برگشتوزدهابچهاتاقبهسریو

.کندیمسرفهژاککهآمدنظرمبه_

.کشیددرازبستردردوباره

استبهترمانیست،بهمربوطقضیهاینهرحال،به_

.بخوابی

زهرخندشکلبهسوزانلبخندشب،آن.بخوابدنتوانست

آمددر بهخودفکراینحاالوبودزدهجاسوسیازحرف.

تحمیلعشقپیامفکرکهچنانهم،شدیمتحمیلاوبرخود

بودشده اشیایواسلحههاگوستاندرنداندکهکیست.

دردچهبههامردهآخر؟کنندیمپنهانراترخطرناک

بشوند؟هازندهمخفیگاهکهاینجزخورندیم

ماندرساننامهمنتظرمضطربانه کهدادیمگواهیدلش.

اززودتر.کندیمپیداشوددقیقاگرهانامهمیانبحصامروز

نامهبرسرراهکوچهدرتارفتبیرونخانهازمعمولوقت

خرجینیگردنشدوربهکهخبرنداشتبابااین.بایستدرسان

درمطلق،خبریبیبا.منفجرشوندهموادازمملواستآوبخته

.کردیمکاوشدینامیتمیان

.بفرمایید.....روالنشارلآقایبرای_

نبودکلفتیٔبسته انجمنازبودسادهٔدفترچهیک.

.درهلندتمبردوستداران

ایکنندهنگراننیرنگمبیّندفترچهنوارروینشانیاما

بود کاربهآبیجوهرعکسشفرستادنبرایکهسوزاناین.

بودکردهانتخابسیاهمرکبحاالبردیم وسادهخطاز.

فریفتنبهتربرایاینکنخستین،دارفاصلهومتورّموپررنگ

.بودگراییدهداریزاویهوشدهاصالحوفشردهخطبهمردم،

.کردیمثابتراپیامدوهرمشترکمبدأمشابهتعدمهمین

مفتشیاهتمامبهشهربانی،یهاورقهرویکهچنانهم

ایرهزیرشماامروزی،سالکیوایندیروزیسبیلویآنزیرک،

.اندگردآمدهجایکواحد

اعضایازانجمناول،ٔصفحهدر.انداختدفترچهبهنگاهی

ساعتآینده،ٔپنجشنبهروزکهکردیمدعوتخودفرانسوی

.کننداجتماع«پاسی»گورستاناصلیبرابرمدخلدرچهارده،

بیایمتاباشیدمنتظرپسآره،» بهمنکهاندکردهخیال!

«افتم؟میهانیاسوزاندام

سرنگریستپشتبه دوختهاوبرچشمهمهدنیامردم.

بودند کردندیموانمودنفرپانزدهیادهاتوبوس،ایستگاهدم.

منتظرندکه کردندیمتظاهر،زدندیمپرسههاآدمجاهمه.

.خوانندیمراشانروزنامهیانگرندیمساختمانبهکه

یهاطعمه،هامغازهیهاشهیشمقابلخواستنی،زنچندین

ماهرانهییهادامبهکشاندنبرایبودندآشکاریکامالً در.

وخودکاریهادستگاهتویحرکتبیناظران،هاکافه

رادارپشتکهچنانوانداختندیمسکّهعمومییهاتلفن

راهایستگاهبهرا92خطاتوبوسنامنظممسیرباشندایستاده

.ندکردیمدنبالشرقآهن

زدورقرادفترچهبارچندینمیزاداره،پشتدر اخطار.

عادیامکانسرحدتامطالبٔهیبقبود؛اولٔصفحههمانمهم

کردیمجلوهخاصیتبیو خیلیخودکاردرهاآدماین.

.بودندزرنگ

صدایبود،شدهگالویزشکهمداومتوهّمایندارودرگیر

ولطیفآوردیمیادشبهراروزمرهاشتغاالتکهاشیمنش

درهایوکلفتدیوارهایبااتاقیدرصدااین.نمودیمشیرین

دیچیپیمدوگانه وجودبهازنوایآسودهوآرامخوشبختی.

والبخندبهتصویرسوزاندوبارهغیرمستقیم،راهازو،آوردیم

.داشتیم

بهبیمازکند،فکرکهداشتفرصتپنجشنبهتاحاالاز

انتاحاالازساده،ماجراییبهجنسیماجراییازوبرسددامی

رادیگریکارمندانوکندبرکنارکارازراکارمندانیبایدوقت

بدهدپاسخاشیمنشیهاپرسشبهدرپیپیبگمارد،کاربه

آورعذابعصرطرفوبودشیرینولطیفصبحصدایشکه

.زجردهندهو

:شدناآگهانیمیخشدچارششساعتازپیشکمی

کنیدولم_ راکیهرکرده؟همحسابدارمتخصصپدر!

بکنیداستخدام،دیخواهیم .بکنندحساببلدندشانهمه.

.نیستمبلدمنفقط

.شدمیزشرویکاغذهایکردنمرتبمشغولسپس

.بودگذاشتهجاآنراکاملصورتعصر،روزهرمثلاودت،

روی.بردپیشراسرشافتاد،غیرمرسومخطیکبهچشمش

پشتهمیگشی،جاییراوخودنشانیوناماول،ٔصفحه
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میانازشده،ماشینٔورقهایندرامابود؛منقوشسرمدیرکل،

دستباشدیممربوطاوبهکهسطریفقطسطرها،ٔهمه

رونده،پاییننامشخص،ناپخته،خطیبابود،شدهنوشته

!سوزانخطخودگودافتاده؛

.بودپوشیدهراپالتوشآستینیک،رفتیمداشتاودت

.کردصدایش

نیستخوبمنحال_ خستهچشمم،کندیمدردسرم.

نظرمبهاست؟عادیورقهاینآیا.استشده

.اندکردهاصالحقلمباراجاهابعضیکهدیآیم

.زدلبخندمهربانیبهاودت

.استعادیودرستاشهمه،دیکنیماشتباه_

.درآوردآسپرینلولهیککرد،بازرایفشک

باشیدنگرانجورایننیستخوب_ کهنمیبیمروزهر.

.نیستخوب.دیشویمترگرفتهوترعصبیشما

کهییهامژهومیشیییهاچشمباداشت،فریباییلبخند

.انداختیمسایهاشگونهروی

حق.یستنگرمیزشرویٔورقهبه.ماندتنهااوورفتاودت

مثلبود،شدهماشیندیگرانناممثلهماونام.بوداودتبا

بعدٔصفحهدراودتنام اودت_دوو: نشانی. کلروال،ٔکوچه:

.28شماره

بودکانالطرفآننبود؛دور جاآنبه.

میانٔفاصلهدرمتحرک،پلخوشبختانه.رفت

.بودسرجایشکشتی،عبوردو

اودتدفاعیٔعهقلخندق،ازگذشتنازپس

ختیریمفرویکباره برایزشتپلکانیک:

نازک،کوچکدریکهفتم،ٔطبقهبهرفتن

اوپهلویخوابتختدرراخوددوپولی،بلندپیراهنیک

.یافت

.شددیدهشهرکوتاهٔپنجرهپشتازخواب،تخترویاز

بدونوجدید،سبکیهانیتریوبدونباال،آنازشهر

راسنش،اشکهنهکلیساهایوقدیمییهابامابساکنانش،

همسنشدجداکهشیهارختازاودت.دادیمنشانآشکارا

بودسوزان وثابتجوانی،درابدتاکهشدیمحس.

اماآمدفرودشب.عکسشرویسوزانمثلاست،مستقرشده

:گفتاودت.اونیفرودبرسنچیزی

.شوندیمنگرانتانخانهتویبرگردید،بایددیگرحاال_

:ماندساکتایلحظهبزندحرفیکهآنازپیش

؟شودیمچهفردافردا؟و_

.بخواهیداگرامروز،مثلهمفردافردا؟_

بعد؟ودیگر؟روزهایو_

.میزنیمراحرفشبعد_

پنهانخواستیمکهسعادتیبایافت،کوچهدرراخود

کند تنداشتوجهیاوبهکسهیچاما. خودکارپیمردم.

کسهیچ.باشنددیگرانیهاعشقدربندکهانبیرفتندیم

شدهتلوارداوکهنکرداعتنا

ازراسوزانتصویرورفتاتاقش،یهاپردهکشیدنازپسو

راانتابگذارد،ئبخاریکنجدرراآنتابرداشتگنجهروی

خواهدتاودجسمساکنپساینازکهراجانیتابسوزاند،

.بگیردپسآنازشد

کارستانبودکاری شداشیمنشعاشق. کهچنانآن.

نگاههاعکسبهمحلهسینماهایازیکیدردمبعدهاوقتی

درقتل»بهموسومامریکاییفیلماولٔستارهٔچهرهدروکرد

.نکردهیجاناحساسهیچشناختبازراسوزان«گورستان

______________________

داستانبررسی

«مردذهنبهمحدود»کلدانایشخصسوم:راوی

:هامثال

 شیهانامهٔدستهدرمیانراعکسآن*

.صبحانهخوردنهنگامیافت،

ٔالهیپرویهاسربچهاتفاق،حسناز

نانمادرشانوبودخمشانشیرقهوه

دیبریم جیبشتویراهانامهوعکس.

ٔهیبقکهکرداعالمبلندصدایبهوگذاشت

خانهازتأملبی.خواندخواهددرادارههانامه

.رفتبیرون

 »اندیشیدخودبامرد* اندخواستهاست؛لوسیشوخی:

.«خوردسنگبهتیرشان.کنندتحریکراهوگتحسادت



ذهنیمدرنگرایواقع:ژانر

عکسبااتفاقیصورتبهفرزندانوجودبامتأهلمردی

دختردوسترااوخودذهندروشودیمروروبهدختری

.گرددیمعکسرویازاودنبالبهرواقعیتد.پنداردیمخود

:هامثال

هنگامیافت،شیهانامهٔدستهدرمیانراعکسآن*

.صبحانهخوردن

کانالطرفآننبود؛دور
بود .رفتجاآنبه.

درمتحرک،پلهخوشبختان
عبوردومیانٔفاصله
.بودسرجایشکشتی،
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بودخمشانشیرقهوهٔالهیپرویهاسربچهاتفاق،حسناز

گذاشتجیبشتویراهانامهوعکس.دیبریمنانمادرشانو

خواهددرادارههانامهٔهیبقکهکرداعالمبلندصدایبهو

.رفتبیرونخانهازتأملبی.خواند

فشارعکسبهلباسٔپارچهرویازرادستشاتوبوس،در*

ازروشنیٔخاطرهاما.درآوردراآنوکندجرئتکهآنبیداد

داشتذهندرتصویر ودیواربرپشتجوانی،بسیاردختر:

دیخندیمآفتاب،برچهره »اندیشیدخودبامرد. شوخی:

.کنندتحریکراهوگتحسادتاندخواستهاست؛لوسی

.«خوردسنگبهتیرشان

پیداازکجاراخوشگلیاینبهدخترهمچهیکدانمینم*»

دخترهیچباپیشسالدهازکهرسیدنظرشبه.«اندکرده

باازدواجهنگامازدرستاست؛نکردهبرخوردخوشگلی

.هوگت

:داستانمندیداللت

کهچیزیباشد،داشتهدالیلیبایدشکلیهربهچیزیهر

ریزترراجهانشودیمعاشقکسی:استمهمداستانایندر

.کندیمنگاه

»هامثال راخوشگلیاینبهدخترهمچهیکدانمینم:

باپیشسالدهازکهرسیدنظرشبه.«اندکردهپیداازکجا

هنگامازدرستاست؛نکردهبرخوردخوشگلیدخترهیچ

هوگتباازدواج ایاندازهبهاداریکارازدواج،ازپس.

بیبودگذشتهسالگیچهلٔآستانهازبودکهکردهمشغولش

سالگی،چهلسالروزبرایحتی.باشدشدهآنمتوجهکهآن

نشنیدههمراأثرآمیزتاندکیوشوخیهاحرفآنازیکی

اشیابدارامگاهبهرارئیسوقتیکهییهاحرفهمانازبود،

.رسدیمآدمفکربهکنندیمیعتمشاء

بیرونادارهازظهررسیدنازپیشبتواندکهدادترتیبی*

.بودنزدیکمتعددشیهاکافهباشرقآهنراهایستگاه.برود

سفارشمشروبعادتخالفبهورفتکافهنیترخلوتبه

.داد

چیست؟داستانٔمسئله

الیبهالاتفاقیکامالًصورتبهمردکهدختریعکس

.رودیمدخترآندنبالبهیافته،هانامه

باراعکسودرآوردکشوازبینیذرهوقتآن*:هامثال

کردبررسیموشکافی اطمینانبینذرهبهکهداشتحق.

.کند

درزمینبقعهدیوارکهجاآنکس،عپایینراست،دست

چشمبهآشکاراامضایی،رفتیمفرو

دفتر.«سادو»یا«بادن.ژ:»بودشدهامضاءتصویر.خوردیم

ژان»جزاسماین.آوردراهاعکسخانهبخشگشود،راتلفن

.«هنرییهاعکسآماتوری،یهاعکسرادو،ژان:»نبود«رادو

درادارهازکههمین.ردکجداخودازراعکسشبآن*

رویزانسخهسهفردابرایتاسپردمتخصصیبهراآنآمد

.باشدممکنٔاندازهنیتربزرگبههاآنازیکیکهکندتهیهآن

 اتاقیوشدهتلیواردشرقآهنراهایستگاهنزدیک*

.خواست

حمام؟با_

.استکافیدستشوییبا_

روزه؟یک_

.روزهچند_

شارل:بنویسندرارسمشواسمتاشددادهاوبهیاورقه

جافالنازروالن، جابهمانبه. بهسوزانسراغبهسپس.

رفتالفایتخیابان بودکشیدهقدسوزان. بهمقواییپاکت.

چرمیکیفتویزحمت

.کندمعاینهراکارنخواست.گرفتجا

.استشدهخوبحتماً_

ببیندتخلودررااوکهدادیمترجیح هتلبهشتاببا.

.گشودرادرپاکتبست،رادراتاقبرگشت،

بهبلند،یهاانگشتوظریفیهادستباآفتابی،خندان،

وبلندپایپایش،نوکباوبوددادهپشتبقعهدیوار

دیکشیمخطزمینرویانگار،اشدهیکش سایهاوبرودور.

.سفیدقبرهایعکس،تهدروبود

چیست؟داستانناییمعمحور

اوشخصیتعکسیکبامدرن،انسانشخصیتدگرگونی

.زدیگریمادارهمحیطفرزندان،وزناز،کندیمپیداتحول

کشاندیمقبرستانبهرااودخترآنعکس عشق،عدم.

داشتنوجودباتنهایی،یروزمرگتکراردیگری،بهاندیشیدن

نشاننویسندهرادرنمانسانناپذیریسیریشهوتخانواده،

.دهدیم

مدرنانسانشخصیتدگرگونی

:هامثال یافت،شیهانامهٔدستهدرمیانراعکسآن*

.صبحانهخوردنهنگام
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بودخمشانشیرقهوهٔالهیپرویهاسربچهاتفاق،حسناز

گذاشتجیبشتویراهانامهوعکس.دیبریمنانمادرشانو

خواهددرادارههانامهٔهیبقکهکرداعالمبلندصدایبهو

.رفتبیرونخانهازتأملبی.خواند

.تختیهامالفهالیراهمهوگذاشتپاکتدرراتصویر*

افتادهپرالشزگورستاندر«مردگانخاکسترگاه»یادبهتازه

.رفتجاآنبهتاکسیبا.بود

 بهکهنرسیدفکرشبهلحظهیکحتی*

تاسآمدهقبوراهلنزد راامواتهابقعه.

.کردندیمزندگیهاآنجایبهوبودندبلعیده

.هاآنٔبهانهبه،هاآننامبه

تصرفرامحلبهترین،بردندیمهجومبرتپه

.پاریسبراندازچشمبهترینبا،کردندیم

ومهاجمقبرهایمیاندرکرد،تازهنفسقلّهنوکدرفقط

غرضشآخر.رفتفروهاختدرزیربهتأسفباسپس.پیروز

.نبودعکسٔمنظرهیافتنجز

دوآنهابرگوشاخمیانعاقبت.بودندمزاحمشهادرخت

اشیجنبدوعمارتوخمیدهٔگردهباراخاکسترگاهدودکش

سوختنباکهبودایبخارکهنهکشتیچرخدومانندکهدید

.کنندگرمشمردگان

.زددورراعمارتدست،بهعکسفاصله،حفظبا

پیشاپیشوکوچک،ٔدرهیک،هادرختفرازبردودکشدو»

.«اشبقعهوسوزانهانیأهمه

عشقعدم

اهمیتچه.هابچهبابخورد،تنهاراشامامشبهوگت:مثال

هنگامازدرستبود،نخوردهمیگوکهبودهامدتداشت؟

اشیعروسجشن نوشیدآلزاسشراباز. بهرااوسوزان.

بودکشاندههرزگی آوردباالرابطریته. .گرفتقوتقلبش.

بازدیدستیبایمکهبودماندهبسیارییهاگورستانهنوز

!کند

دیگریبهاندیشیدن

آمدشدنیتمامنظرشبهبعدازظهر:هامثال مشکالت.

معمابرایشامروزشدیمحلسادگیبهدیروزتاکهاداری

بود ،دیدویمپیشاپیشبگیردقرارکهآنجایبهدقتش.

بهراخودهمهاززودترخواستیمانگارتاخت،مینعلچهار

برساندششساعت شمارهبهنفسشدویددنبالشبساز.

افتاد اماباشد،جواندختریادبهنتوانستهمباریکحتی.

.تواندینمچراکهبودخشمگینحالدرعین

اوپیدرراجاهمهبیابد؟کجاراخواستنیزنایناما*

بودتقدیرسپردهوتصادفبهعنان؛گشتیم کهبساچه.

رویعصر،یهاروزنامهرویفیلم،یهایآگهرویناگهان

شودظاهرمترویاکافهیهایصندل خیالشکهچنانهمو.

ازآشنایهاچهره،کردیمرشدناشناسزنجستجویدر

دیگررادوستانشفرزندان،منشی،زن،.شدندیممحونظرش

دیدینم یهانشانهرویازفقطراهاآن.

شناختیمریزباز رویاسماولحروف:

قلمیخه،سنجاقکراوات،نقشپلیور،

.فندکخودنویس،

یروزمرگتکرار

شدهکارگزینیرئیسکهوقتیاز:مثال

بهایکنندهنگراناحترامقدیمهمکارانبود

دفترشاز.دیدینمروروبهازجزراهاآنردیگ.گذاشتندیماو

.رفتندیمدردمتاپسپسشوندخارجخواستندیمکه



خانوادهداشتنوجودباتنهایی

اتاقیکداشتنلذتبااندک،اندکپسآناز:مثال

بهآندرکهاتاقی،شدیمآشناتنهایشخودبرایشخصی

بازآهنراهیستگاهاروبهشیهاپنجرهورفتیمفرورؤیا

هاآنزندگیلحظاتنیترجیمهبهرابشریاعمالشدیم

کردمنحصرمی ورودوعزیمتیهالحظه: خطدردونتهای.

مسافرزیبایزناندرآن،کهشدیمآغازایتازهزندگیآهن،

شدندیموارد کهراسنگینبارهایزیراآزا،یهادستبا.

بودندباربرسپردهبهبودلذتمخلّ درفقطکهمسافراناین.

ای،تازهیهاراهکدامهرآمدندیماوچشمبهکوتاهیٔلحظه

زنجیری،واکنشٔقهیطربهکهبودندمحتملیماجراهای

طیدرکهراهوسیوکردندیممنفجردراوراوفاداریمفهوم

شدهمجتمعاشیشرعٔزوجهوجودتنهارویدرازیهاسال

.دپراکندنیمبود

مدرنانسانناپذیریسیریشهوت

خطوطوبودخریدهشناسیخطٔدربارهکتابی*:هامثال

ازهمهایدرپایه.کردیمبررسیراعکسبرپاکتمنقوش

اثریاسلیمی،یهاطرحظریفدرپیشوحروفٔگشوده

.دیدیمشهوتوازلطافت

 ،هامغازهیهاشهیشمقابلخواستنی،زنچندین*

ییهادامبهکشاندنبرایبودندآشکاریکامالًیهاطعمه

.ماهرانه

فکرشبهلحظهیکحتی
قبوراهلنزدبهکهنرسید
راامواتها.بقعهاستآمده

جایبهوبودندبلعیده
.کردندیمزندگیهاآن
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حس.بودسوزانهمسنشدجداکهشیهارختازاودت*

مثلاست،مستقرشدهوثابتجوانی،درابدتاکهشدیم

.اونیفرودبرسنچیزیاماآمدفرودشب.عکسشرویسوزان

نگرانتانخانهتویبرگردید،بایددیگرحاال:گفتاودت

.شوندیم

:ماندساکتایلحظهبزندحرفیکهآنازپیش

؟شودیمچهفردافردا؟و_

.بخواهیداگرامروز،مثلهمفردافردا؟_

بعد؟ودیگر؟روزهایو_

.میزنیمراحرفشبعد_

پنهانخواستیمکهسعادتیبایافت،کوچهدرراخود

کند نداشتتوجهیاوبهکسهیچاما. خودکارپیمردم.

کسهیچ.باشنددیگرانیهاعشقدربندکهانبیرفتندیم

شدهتلوارداوکهنکرداعتنا

ازراسوزانتصویرورفتاتاقش،یهاپردهکشیدنازپسو

راانتابگذارد،ئبخاریکنجدرراآنتابرداشتگنجهروی

خواهداودتجسمساکنپساینازکهراجانیتابسوزاند،

.استآنکنشبیشترازداستانتوصیف.بگیردپسآنازشد

دارداختصاصتوصیفبهبیشترداستانازصفحهچهارده

.استتوصیفیداستانبنابراینکنش،تا

:هامثال

_پرستاکارتقطعبه_عکسپشتدر*

همراهاینامههیچنهونبوداینوشتههیچ

مرسله اؤنوشتهدستنشانیپاکت،روی.

.بوددقیقودرست

پیداازکجاراخوشگلیاینبهدخترهمچهیکدانمینم»

دخترهیچباپیشسالدهازکهرسیدنظرشبه.«اندکرده

باازدواجهنگامازدرستاست؛نکردهبرخوردخوشگلی

کردهمشغولشایاندازهبهاداریکارازدواج،ازپس.هوگت

آنمتوجهکهآنبیبودهگذشتسالگیچهلٔآستانهازبودکه

باشدشده آنازیکیسالگی،چهلروزسالبرایحتی.

همانازبود،نشنیدههمراتأثرآمیزاندکیوشوخیهاحرف

یعتمشاءاشیابدارامگاهبهرارئیسوقتیکهییهاحرف

.رسدیمآدمفکربهکنندیم

بهگورستانبستنرنگتاشد،گاهبیتاکردجستجو*

درآمدصدا دادادامهراجستجوهایشکوچهتوی. ناگهان:

خیرههاعمارتسرباالینانواییهایدودوکشبهچشمشم

رستورانی،ٔشهیشپشت.استدرآمدهپاازکهشدمتوجه.ماند

دیدکردهسرخمیگوی راشامامشبهوگت.رفتدرونبه.

میگوکهبودهامدتداشت؟اهمیتچه.هابچهبابخورد،تنها

اشیعروسجشنهنگامازدرستبود،نخورده شراباز.

رابطریته.بودکشاندههرزگیبهرااوسوزان.نوشیدآلزاس

ماندهبسیارییهاگورستانهنوز.گرفتقوتقلبش.آوردباال

!کندبازدیدستیبایمکهبود

:هاپسامدرنجدیدٔهینظر

»دیگویمبودیار آندرکهاستیوضعیتمدرنیسمپسا:

امروواقعامرمیانمرزوندینشیمواقعیتجایبهتصویر

.«رودیممیانازشدهسازیتشبیه

ماننددارند،اشرافواقعیتبربیشترمجازهااین،بنابر

اشرافواقعیتبرواست"مجاز"کهداستانایندر"عکس"

«واقعیتبامجازبازی.»دارد

عکسبهلباسٔپارچهرویازراشدستاتوبوس،در:مثال

درآوردراآنوکندجرئتکهآنبیدادفشار ٔخاطرهاما.

برپشتجوانی،بسیاردختر:داشتذهندرتصویرازروشنی

دیخندیمآفتاب،برچهرهودیوار :اندیشیدخودبامرد.

تحریکراهوگتحسادتاندخواستهاست؛لوسیشوخی»

.«خوردگسنبهتیرشان.کنند

.استسطحیسهداستان

وابهامآشکارعدموواضحروایت:اولسطح

.استپیچیدگی

شیهانامهٔدستهدرمیانراعکسآن:مثال

.صبحانهخوردنهنگامیافت،

ٔالهیپرویهاسربچهاتفاق،حسناز

هانامهوعکس.دیبریمنانمادرشانوبودخمشانشیرقهوه

ٔهیبقکهکرداعالمبلندصدایهبوگذاشتجیبشتویرا

.رفتبیرونخانهازتأملبی.خواندخواهددرادارههانامه

باتاشدایخانههشتیداخلرسید،کوچهبهکههمین

کندتماشاراعکسفارغدل درآمداتاقشازسریدارزن. از.

بهشالقوسربهکِپییهانگهبان:دیترسیمسریداریهازن

.آوردندیمیادشبهرااشیکودکدورانملّییاهباغدست

ستینگریماوبهگمانبدٔافهیقبازناین وکردسالمی.

.افتادراهبهدوباره

فشارعکسبهلباسٔپارچهرویازرادستشاتوبوس،در

ازروشنیٔخاطرهاما.درآوردراآنوکندجرئتکهآنبیداد

داشتذهندرتصویر ودیواربرپشتجوانی،ربسیادختر:

دیخندیمآفتاب،برچهره »اندیشیدخودبامرد. شوخی:

داستانازصفحهچهارده
اختصاصتوصیفبهبیشتر
بنابراینکنش،تادارد

.استتوصیفیداستان
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.کنندتحریکراهوگتحسادتاندخواستهاست؛لوسی

.«خوردسنگبهتیرشان

احترامقدیمهمکارانبودشدهکارگزینیرئیسکهوقتیاز

روروبهازجزراهاآندیگر.گذاشتندیماوبهایکنندهنگران

دیدینم تاپسپسشوندخارجخواستندیمکهدفترشاز.

.رفتندیمدردم

آدمیاندامتناسبعدمکهبودنکردههرگزتوجهآنازپیش

واطمینانیاعتمادچههاآدمپشتواستباررقتچه

بخشدیم وبیایدکهشدیمپیداکسیهمیشهپسایناز.

بازگوروپیشدبودندادهرواجسرشپشتکهراشایعاتی

کند رویازراهایشنویسماشیناوکهگفتندیممثالً.

انتخابنداردنویسیماشینکاربهربطیکهییهاشیآزما

هاستشرفبیازهمینیکییقیناًکهاندیشیدخودبا.کندیم

اتاقازاشیمنشخانمچونواستکردهسوارراحقهاینکه

.بیندازدتصویربهنگاهیتادشمرمغتنمرافرصترفتبیرون

«آخرالی»

:توضیح

.استروشنخوانندهتکلیف_۹

.شودینمدیدهآندرزبانیپیچیدگی_2

.دهدیمراداستانفرعیکلیدهاینویسنده_9

.کندیمآشکارپنهانیهایدرالیهرااصلیکلیدهای_۹

.شودینمدیدهروایتدرتاریکیوابهامٔنکتههیچ_8

.دیگویمچهنویسندهداندیمخواننده_۱

:دومسطح

.استشناختیروان

اندامتناسبعدم(لف

پشتواستباررقتچهآدمیاندامتناسبعدم:مثال

بخشدیمواطمینانیاعتمادچههاآدم همیشهپسایناز.

رواجسرشپشتکهراشایعاتیوبیایدکهشدیمپیداکسی

.کندزگوباروپیشبودندداده

نگهجوانوزیباراخودظاهرمصنوعیصورتبهزن(ب

.کندتوجهاوبهمردتاداشته

ٔهمهازرازیباییسالهدهدراینزنشکهفهمید:مثال

استچسباندهخودٔبرچهرهوگرفتهعاریهدیگریهازن در.

بودپیرشدهکمکمنقاب،اینپشت اسمآخر_سوزانحاال.

رازنشٔپتهتادیرسیمموقعبه_نبوداینجز.ت.سکوچک

.بیندازدآبروی

.مردذهنکنترلوتمرکزعدمدیگری،حضور(ج

.دیدافسردهرااؤافهیقدوومادموازلرسید،اداره:مثال

فروکتشراستدرجیبرادستشدمبهدم.نمودیمعصبی

کردیم دلیهارنجبرایطلسمییاتسبیحیجادانیشا.

بودکردهنهانپ بهیاخریدبخشبهرااودتبراچندین.

فرستادحسابداری حتماًرئیسشکهگفتخودپیشدختر.

.شایدکندگریهتا.باشدتنهاخواهدیم

تابو(د

فرویدنظراز ازاستمتضادمعنایدوبردارندهدر"تابو":

.داردممنوعوخطرناکمعانیدیگرسویازومقدس،سویک

واخالقییهاتیمعنوجزبهچیزیتابویییهاتیدودمح

الهییهافرمانازکدامهیچبراساسزیرااست،مذهبی

استآمدهوجودبهخودبهخودبلکهنیست یهاتیممنوع.

دراستمعلومناآنتاریخ.نیستاستواردلیلیهیچبرتابویی

نیستفهمقابلمابرایکهحالی بردممقونیترکهنتابو.

استمذاهبٔهمه باراداستانانطباقحالمقدمهاینبا.

.میکنیمبررسینظرموردٔهینظر

جوانهمسرشازکهدختریعاشقعکسیکتوسطمرد

کندیمایجاداودرشخصیتیتحولوشودیماستتر که.

"پیشازبانی"طریقازتنهابلکهنیستآنپشتمنطقیهیچ

دخترباوصالودیدارمشتاقکهآنبا.دبرپیتوانیمآنبه

قراراوضمیرناخودآگاهدر«فکرتابویی»ناگهاناست،جوان

"خیانت"آنتوجیح،کندیممنعرسیدنازرامردردیگیم

.همسراستبه

رااوکهاستقویمردضمیرناخودآگاهدرفکراینقدرآن

غیرکلیشبهتاببافدعکسمورددردروغیکندیموادار

نیازیکهحالیدر.ببردبینازراخودوجدانعذابمستقیم

استواردلیلیهیچبهکهتابوییممنوعیتامانبودکاراینبه

بهاطالععدمصورتدرراوصالبهرسیدناجازهاوبهنیست

دهدینمرا"هوگت" رفته،فراترضمیرناخودآگاهازتابوفکر.

دچارروانشحاال،کندیممردروحوجسمذهن،بهورود

مقدسامریخانوادهداشتنازدواج،طرفیکازشده،تضاد

وممنوعیتخیانت،دخترجوانبادوستیازطرفیاست،

.شودیممحسوبخطرناک

"خیانتعدم+ممنوعیت+تقدس":یعنیتابو

:آنعینیمثال

بودکردهبحثزنشبازندگیمهمامورٔهمهٔدرباره آخر.

بیایدتاصبرکرد.هنوزیعنی.بودنکردهخیانتاوبهوقتیچه

بخوابدپهلویشو درسندیتصادفکهگفتاوبهوقتآن.

.ملیدفاعومملکتیمصالحبهمربوطاستگذاشتهاختیارش
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اصالًاماداد،نشانعالقههوگت.داشتبیمهوگتواکنشاز

.آوردرابینذرهواسنادورفتناچار.نکردتعجبابراز

برگوشاخمیانرا،حروفاینکن،نگاهراجااین_

.هادرخت

نمیبیمآره،_ جااین،نمیبیمهمدیگریحروفو. آن.

.بقعهدیواررویو.جا

راجاشایندیگرتا؛دادیمخرجبهذوقوشوقاکنون

.بودنخوانده

تبرخاسسپس.شودساکتکهکرداشارهاوبهزنناگهان

.برگشتوزدهابچهاتاقبهسریو

.کندیمسرفهژاککهآمدنظرمبه_

.کشیددرازبستردردوباره

استبهترمانیست،بهمربوطقضیهاینهرحال،به_

.بخوابی

.بخوابدنتوانست

آمددرزهرخندشکلبهسوزانلبخندشب،نآ ازحرف.

تحمیلاوبرخودبهخودفکراینحاالوبودزدهجاسوسی

.بودشدهتحمیلعشقپیامفکرکهچنانهم،شدیم

(فرعی/اصلی)هاتقابل:سومسطح

عشقعدم/عشق:اصلیتقابل

پالتوشآستینیک،رفتیمداشتاودت:عشقاولمثال

.کردصدایش.بودپوشیدهرا

نیستخوبمنحال_ خستهچشمم،کندیمدردسرم.

بعضیکهدیآیمنظرمبهاست؟یعادورقهاینآیا.استشده

.زدلبخندمهربانیبهاودت.اندکردهاصالحقلمباراجاها

.استعادیودرستاشهمه،دیکنیماشتباه_

.درآوردآسپرینلولهیککرد،بازراکیفش

باشیدنگرانجورایننیستخوب_ کهنمیبیمروزهر.

.ستنیخوب.دیشویمترگرفتهوترعصبیشما

کهییهامژهومیشیییهاچشمباداشت،فریباییلبخند

ماندتنهااوورفتاودت.انداختیمسایهاشگونهروی به.

ناممثلهماونام.بوداودتباحق.نگریستمیزشرویٔورقه

بعدٔصفحهدراودتناممثلبود،شدهماشیندیگران _دوو:

اودت نشانی. طرفآننبود؛دور.28شمارهکلروال،ٔکوچه:

بودکانال ٔفاصلهدرمتحرک،پلخوشبختانه.رفتجاآنبه.

خندق،ازگذشتنازپس.بودسرجایشکشتی،عبوردومیان

برایزشتپلکانیک:ختیریمفرویکبارهاودتدفاعیٔقلعه

بلندپیراهنیکنازک،کوچکدریکهفتم،ٔطبقهبهرفتن

.یافتاوپهلویخوابتختدرراخوددوپولی،

:عشقعدمدوممثال

کارستانبودکاری شداشیمنشعاشق. کهچنانآن.

نگاههاعکسبهمحلهسینماهایازیکیدردمبعدهاوقتی

درقتل»بهموسومامریکاییفیلماولٔستارهٔچهرهدروکرد

.نکردهیجاناحساسهیچشناختبازراسوزان«گورستان

داردوجودزندگینوعدو:فرعیتقابل

خانواده_۹

هنگامیافت،شیهانامهٔدستهدرمیانراعکسآن:مثال

شیرقهوهٔالهیپرویهاسربچهاتفاق،حسناز.صبحانهخوردن

دیبریمنانمادرشانوبودخمشان تویراهانامهوعکس.

هانامهٔهیبقکهکرداعالمبلندصدایبهوگذاشتجیبش

.رفتبیرونخانهازتأملبی.خواندخواهدهدرادار

باتاشدایخانههشتیداخلرسید،کوچهبهکههمین

کندتماشاراعکسفارغدل درآمداتاقشازسریدارزن. از.

بهشالقوسربهکِپییهانگهبان:دیترسیمسریداریهازن

.آوردندیمیادشبهرااشیکودکدورانملّییهاباغدست

ستینگریماوبهگمانبدٔافهیقبازناین وکردسالمی.

.افتادراهبهدوباره

.استگرفتهشکلخانهازخارجچیزدیگری_2

عکسبهلباسٔپارچهرویازرادستشاتوبوس،در:مثال

درآوردراآنوکندجرئتکهآنبیدادفشار ٔخاطرهاما.

برپشتجوانی،اربسیدختر:داشتذهندرتصویرازروشنی

دیخندیمآفتاب،برچهرهودیوار :اندیشیدخودبامرد.

تحریکراهوگتحسادتاندخواستهاست؛لوسیشوخی»

.«خوردسنگبهتیرشان.کنند

داستانهندسیشکل

.داردقرارآندرمرکزانساناست،مدّورشکلیداستان

نساناچیست؟انساندرونکیستم؟من:پرسدیمخوداز

؟دیآیمفرودکسیبرعشقچگونه؟شودیممتحولطورچه

عشقبهزمانهملحظهیکدرودادرخیکباانسانچگونه

پرکهچرخدیمیایامحوردایرهحولمدرنانسان؟رسدیم

.استپاسخبیمفاهیمیاز

دیگری،بهاندیشیدنعشقی،بی:قبیلاینازمفاهیمی

سیریشهوتخانواده،داشتنوجودباتنهایی،یروزمرگتکرار

وشکشدن،تهیواقعیتازکردن،بازیمجازباناپذیر،

■ ...عشقذهنیٔدهیچیپروابطتردید،
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 «سه نفر در برف»رمان  درباره  

«مصطفیبیان»؛«اریشکستنر»نویسنده
 

 برف»رمان در نفر سه لحنیطنز اریشکستنر،ٔنوشته«

خودتاآمیزداردوجذاب با را وخواندنیاستکهخواننده

،،شاعرداستاننویس«کستنراریش.»کشاندیمپایانداستان

آلمانیاستکهدرسالفیلمنامهنویسوطنزپردازمشهور

درآلمانبهدنیاآمد.درتوضیحکتابدربارهاوورمان۹۹۱۱

برف» در نفر سه » داستان»آمده: از برجسکستنر تهنویسان

مفهوموقلمینزدیکبهرطنزیپُواسطهآلمانیاستکهبه

زبانمردم،درکشورخودمحبوبیتیخاصدارد.ویدرمقام

گرابیشازهمهکودکانونوجوانانرامخاطباخالقادیبی

دهد.رماندلنشیناوسهآثارخودقرارمی

می موضوعی به برف در درنفر که پردازد

شهتازهاست.وآناینکهادبیاتجهانهمی

آدم باشد، ریا و رنگ آلوده اگر هاجامعه

ظاهر اساس بر را یکدیگر ارزش

«.سنجندمی

گی،اینلسیوپنجسأآستانهکستنردر

یقاًدقهیتلررویکاغذآورد.ٔدارودستهرمانرادرفضایآمدنِ

یشهانوشتهیکسالقبلازممنوعالقلمشدنوسوزاندهشدنِ

تظاهراتفاشیستی.درزمانیکهحوادثعجیبِزیادیدردر

جانگرفتنبود. کستنرکشورشوشایدتمامجهاندرحالِ

»نویسدیم خدا: از باید آدم بکنند، فکر یک نفر دو وقتی

کتاب(.2۱)صفحه«چیزیبخواهد!

 آغاز زمانی از شودیمداستان دؤروزنامهکه نامِ محلی،

چاپادٔیزهجأبرنده یهاکارخانهکهتوسطکندیمبیایرا

رختشویی ٔیزهجاتوبلربرگزارشدهاست.«پاکوسفید»گردِ

دومٔیزهجاوبردیماولرایکدکترجوانیبهنامهاگهبورن

 شولتسه آقای اسم به ثروتمند شخصی .شودیمنصیب

گراندیهابرنده هفتهخوشگذرانیدر خوششانسبرایدو

دوبهٔدرجهرفتوبرگشتباقطارٔینههزکبویرنباهتلبرو

.روندیمآلپیهاکوه

 مدیر سفید»یهاکارخانهتوبلر، و پاک را« مسابقه این

در را علتبرگزاریاینمسابقه است)نویسنده، ترتیبداده

ودهدینمداستانتوضیح خیلیعجیباینکهخودِٔنکته(،

ناممستعارآقایتوبلرازرویهیجانوت با «شولتسه»فریح،

!بردیمدومرأیزهجاوکندیمدراینمسابقهشرکت





وجودمخالفتدخترش نه«هیلده»آقایتوبلربا اینبار، ،

بلکهدرجلدیکفقیربهنامشولتسه بهاسمتوبلرثروتمند،

توبلردرجوابمخالفتاطرافیانشکندیم)برایتنوع(سفر .

»گویدیم امکردهفراموشیباًقرت: مردم جورند!واقعاًکه چه

«خردکنم.امنشستهاینقفسبلوریراکهدرآنخواهمیم

رامجروحچشمتانهایشهشممکناستخرده»یوهانگفت:

کتاب(.9۹)صفحه«کند!

شخصیتوبلر(راهمراهپدرٔرانندههیلده،یوهانکسلهوت)

کهدستکمهردوروزیکبارگیردیموازاوقولفرستدیم

گزارشیمشروحازآنچهدرسفررویداده

استبرایاوبفرستد.

بورن فریتسهاگه دکتر طرفدیگر، از

عجیبیٔعالقهادبی(ٔمسابقهمقاماولٔبرنده)

دلیل همین به دارد، تجارتی تبلیغات به

درهمینزمینهنوشتهاشیدکترٔرساله را

 حاکمقوا»ٔدربارهاست، شناختی روان نین

ازوقتیتحصیالتشتمامشدهچندجاکارکرده،«!برتبلیغات

ورشکستهشدوحاالبیکارکردیماماشرکتیکهدرآنکار

مسابقه در شدن برنده خبرِ مادرش است. عصبی و

یهاکارخانه بهاو را رختشوییتوبلر دکتردررساندیمگردِ .

 اینبلیتمجانیشدیمایکاش»پاسخمادرشگفت: توبا

بیرون اینشهر از عمرتپایترا تمام تو بروی! یکجایی

مادرشبدونتوجهبه«نگذاشتهای! فرزندش،یهاحرفاما

دلگرمی پدرتبهدهدیمبهاو با همراه کهسیسالپیش،

کههمینامشبخواهدیممسافرترفتهاستوازفرزندش

.دهندیمکوهوبرفنمایشٔدربارهلمیبهسینمابرود،زیرافی

ناممستعارشودیمسفرشروع ،«شولتسه»وآقایتوبلربا

یوهانکهدراشرانندهپوشبههمراهدرجلدیکفقیرکهنه

وازشوندیمهیاتیکثروتمندواردگراندهتلبروکبویرن

یکسوء اثر در بورن هاگه فقیر، و جوان دکتر طرفدیگر

حاالمیلیونریشودیمبهعنوانیکمیلیونرشناختهتفاهم .

فقیریکهمیلیونرشپنداشتندیمکهگدایش با دانستندیم،

.ابرسیاهسوءتفاهمکهآبستنتوفانبودبرشدندیمرودررو

.شودیمومتراکمگستردیمهتلبال

 گفت: و زد لبخندی بورن بعید»هاگه چیز هیچ اینجا

منگما بههتلفوقالعادهعجیبوکنمیمننیست. کهما

داستان از نویسانکستنر
به که است آلمانی برجسته

مفهوموقلمیرواسطهطنزیپُ
نزدیکبهزبانمردم،درکشور

خودمحبوبیتیخاصدارد.
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 یماآمدهمضحکی » 1۹)صفحه «هتل»کتاب(. مفهوم ٔواژه،

درکنایه مردم برخیاز چرا ما! دنیایامروز آمیزیاستبه

یهاخانه زندگی لباسکنندیممفلوک برای گنجه حتی

 در برخی و یهاخانهندارند مسابقه»مجلل!؟ به جوابمن

کتاب(.۹۱)صفحه«قدرهابدترازمالاوبودهباشدنبایداین

نویسدیمنویسنده ما کسیجزاینکههستیمخواهیمینم:

باشیم.احساسخوشبختیگناهنیست!چیزیاستکهنصیب

پسشودینمهمهکس اغلبلبخندخداستبه»! مالدنیا

)صفحه«کوتاهماندهاست!دستشانکسانیکهازجهاتدیگر

مزایایثروتبیشاز»اب(.اریشکستنرمعتقداست:کت۹8۱

«.آنکهفکرکنیمحدوداست!

مهمانان، از تعدادی همراه به هتل مدیر

 شکایتبعضیاز هاآنبخاطرشهرتهتلو

 پولگیرندیمتصمیم با را شولتسه آقای

آقای کند. ترک را هتل تا کنند راضی

گششولتسه)توبلر(باشنیدناینپیشنهادرن

پردیم با »گویدیمتأثرو شما: نظر پسبه

2۹۱)صفحه«ننگاست!ٔوصلهفقرنهفقطعیباستبلکه

کتاب(.

کهباطنزکنایهآمیزش،خندهرابهلب«سهنفردربرف»

.خواندیم،مارابهسویاندیشهوتفکرفراکشاندیمخواننده

تبهرفتارهایکهعجوالنهوبیتدبیرنسبخواهدیماوازما

کنایه نقد حتی نکنیم. ناصحیح قضاوت زود جامعه مختلف

ودرچندنقطهازشودیمکشیدههاروزنامهآمیزشبهطرف

 بههاروزنامهداستان، )صفحهکندیممتهم«دروغگویی»را

کتاب(.9۱و9۱

دقتو با انتقادیداستان، و اجتماعی گرایی سبکواقع

،«گفتوگو»وعنصرهانشانهکارگیریزیرکینویسندهدرب

برایخوانندههویداست.کامالً

و گو و گفت عنصر کارگیری به در هوشمندانه نویسنده

لحنداستاندرپیشبردنداستانبسیارتواناستوتوانسته

در و کند نقاطمختلفاستفاده خوبیدر به اینعناصر، از

یداستانبشود.نهایتموجبسادگی،روانبودنویکدست

همتالشزیادیصورت«شخصیتپردازی»درموردعنصر

 و درهاییتشخصگرفته کار از پخته و خوبی به داستان

.اندآمده

مدیرهتل،آقایکونه...اسکیبازماهریاست.صبح،بعد»

باهاشب.گرددیمازصرفصبحانهبهکوهمیزندوغروببر

اندآمدهولندنوپاریسبههتلشبانوانمهمانکهازبرلین

رقصدیم را خاطرش مهمانان و است مجرد وخواهندیم.

کتاب(.88)صفحه«غیاباوراتابآورندتوانندینم

 برف»رمان در نفر سه و« مرتب داستانی اریشکستنر،

استخوانداراست.کستنر،تبحرخاصیدرخلقتصویرسازی

درواقعخواند یکفیلمِداستاندارد. داستان،شبیهدیدنِ نِ

سینماییاست.

برفدوستان،آنباال،ازفرطخوشی،ازلذتتماشایافق»

واسکیبهپاکنندیمفراخ،باآخرینبقایایعقلخداحافظی

وازرویبرفیخزدهیانرموپنبهایازرویتختهبندندیم

یهاسنگ پوشیا یهانردهیخ در که مزارع، بادمرز برف

 ناپیدایند و رفته فرو باجهندیمآورده و

از راست، یا خمیده، شکن، شکن سیری

فرولغزان، قائم به نزدیک هولناک مسیرهای

«روندیمهمچونبرقشتابانبهجانبتهدره

کتاب(.81)صفحه

 بینظیرٔترجمهدرکنارخالقیتنویسنده،

حبیبی» سروش نقش« داستان زیبایی در

یهاخوانندهبینظیرکتاب،حداقلبرایٔترجمهدارد.یسزایی

خارجی،بینقص،روانویهارمانحرفهایوعالقهمندبه

خودداستان،شیرینوجذاباست.ٔاندازهبه

کهازقضاوتآموزدیموکالمآخراینکهاینکتاببهما

 یهاوعدهعجوالنه، بینییپزهادروغین، ظاهر و خالی تو

بکاه رمانِ برف»یم. در نفر سه » موضوعی کهپردازدیمبه

 هازمانبرایتمامِ همیشهتازهاست. رمانراکنمیمتوصیه،

■ .بخوانید



























کهباطنز«سهنفردربرف»
به را خنده آمیزش، کنایه

کشاند،مارایملبخواننده
بهسویاندیشهوتفکرفرا

خواند.یم
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 «نام دیگر حوا»عناصر روایی در مجموعه شعر  بررسی  
 «یمرادغزال»؛«دارمریمملک»سروده



مورد همیشه شعر در روایت از شاعراناستفاده استفاده

هایوبادراختیارگرفتنمنطقرواییاشیا،المانبودهاست

اندباحفظقاعدهگریزیازموجودرابهگونهایهدایتکرده

مادرشعرمعاصرایراننیزبازهمشعریراروایتکنندروایت

مانندشاعرانکهنباچنیناستراتژیایروبروهستیمبویژه

جهانذهنشاعرمملوازتصاویرسینماییوهدرشعرامروزک

وشعرهاییداستان تشکیلها را او ذهن جهان که است

میمی نوستالژی وتجربیاتدهد بیانسازد را کند.میاو

زیرنمونه ارجاعهای همراه به را شگرد این از هایاستفاده

.دهندبهخوبینشانمی۹بیانی

هاپارهنشدنخ»

،هازدندستوپا

فقط

-بیشتر-

(۹۱صفحهشعرخیمهشببازی)راازهمپاشیدقصه

هایپردهایتاریکبهتکاندوزممیوچشمنشینممی»

،وهمینبودابتدایویرانیآیدمیبازدرکوچهباد

فرارازتودرسرمنقشهبادالیموهایمخزدمی

پرممیکشیدهمرا،برلبپنجره

(۱۹،صفحهشعردایره)وخدانگهدارت

احساسات بیان راه یکیگانه یافتن هنر، شکل در

بیان به یا ابژکتیو، ازهمبستگی ای رشته یافتن دیگر

یکوضعیتهاموضوع ستیا رخدادها ایاز زنجیره کهیا

کهوقتیحقایقخارجیچنانکهاحساساتباشدٔقاعدهبتواند

اساتنیزشوندارائهگردنداحسبایدمنجربهتجربهایخاص

برانگیخته سرعت دارمریمشوند.به بهملک زیر شعر در

است توانسته همچنینخوبی و رخدادها و کلمات میان

ارتباطیحسیوعاطفیایجادکند.اسطوره

توامروزغمگینترازهمیشهای»

بینمتمی

ایستادهای

آویختهومضمحلهایدستبا

ومیدانی

آدمفرزندناخلف

زرگشدهاستدیگرب

آنقدر؛کهچوبمعجزههم

(«28صفحهکاریازپیشنخواهدبرد)شعرراز

راویادراکخو بیانمیهر براساساینادارکرا کندو

هرگذاردایراکنارمیگزیندوپارهپارهایازحوادثرابرمی

می را روایت طرح اینسازدراوی شعرهای بیشتر در شاعر

راویمجموعه است.از کرده شخصاستفاده هراواول در

گونه به روایترا عناصر نوعیهمدلیایمیسطر که چیند

شخصیکهاودرشعردرواقعمیانخودومخاطبایجادکند

گرددبویژهدرمرتبطمیخطابقراردادهبامخاطبشعراو

تکاندهندهاست.نامتعارفآننیزاینشعرکهپایان

وارونهشدهاستدنیاشاید»

اندزمینکهخدایانروی

ماهٔکرهوانسانروی

زنیمیچهکسیراصدا

توحتالخداییبرایخودباقینگذاشتهای

خودکارترازمینبگذاروبامنبهخیابانبیا

سهمتوازآنانفجاربزرگبیااینتکهسنگ

بتیبتراش

درخورپرستش

(۹۹عربیگبنگ،صفحهش«)شایداینباررستگارشدیم

وحواداستان کهآدم است روایی نگاهیداستانی شاعر

نوعیداستاننیوتن،وزباهمراهکردنویژهبهآنداشتهاست

آدموحواآشناییزداییانجامدادهاستگرچهنگاهبهداستان

دیدوجالباینکهتوانمیرادربیشترکارهایشاعرانامروز

 با ملکدار روایتمریم نگاهیفمنیستیراباز داستان این

شاعردرواقع.باشدمیدیگریتأویلکندبلکهدنبالدنیالنمی

دردنیایمدرن،فضاییپستهااسطورهباشگردهمراهکردن

کند.ایجادمیمدرن

شودتاریککهمی»

اندیشممنبهحواهابیحواسیمی

هاراچیدندکهقبلازنیوتنسیب

جاذبهنماندندمنتظر

ودانستندکهزمینهرچهگرددرشکل

هرچهبیوقفهدرحرکت

هرچهسیاهدراندوه

صفحههمانمردمکچشم تاریکی، هایلیلیاست)شعر

92)
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یا آغاز دارد وپایان آغاز داستان مانند هم روایتدرشعر

ودرنهایتچیزدیگریبیایدشروعمستلزمآناستکهبعداز

خوددپایانبپذیر بهدلخواه بنابرایندریکپیرنگنیزشاعر

تعیینکندنمی را وپایان شروع گریزتواند قاعده شعر شاید

ترینباشدامادرعینقاعدهگریزیپایبندیبهاصولخودرا

پیش دارد مانندنیز هم شاعر که است تکنیکی آگاهی،

اطبهاییرادراختیارمختاسرنخبهکاربردهاستنویسنده

قراردهد.

روزیبرایتخواهمنوشت:

«اینبارخوبنخواهمشد.میدانم»

گذارممینامهراتویجیبت

روممیبهدریا

.... شوم سکوتغرق این سنگینی در ولف،)تا ویرجینا

(«۹۱صفحه

داشتهدرقطعه وجود بیانی بافتی است ممکن روایی ای

کهدرسطرهایپیشینوهمانباشد باطور گفتهشدشاعر

درک"بویژهدرشعرکندمیزباناولشخصشعرشرابیان

بیانیسادهراانتخابکردهاستآنقدرسادهکهشاعر"متقابل

 اگر سادگییکمعناییتأثیرکه به سازیم متنجدا از آن

جایگاهوزمانداستانیموقعیتیمونولوگخواهدبود.بهنوعی

آورده بوجود کمیپارادوکسیکال هم شاید درواقع است

کمیکجلوهکند

گویمازوقتیشعرمی»

فهمممیبهترآخدار

آفریدن،میدانمکه

چهلذتیدارد

قدرکهندانیآن

بایدبامخلوقاتچهکنی...

دهمبهخداحقمی

بیافریند،

حواسشباشدبیاینکه

(«۹۱صفحهباماچهکند)شعردرکمتقابل،

ن تصاویریسورئالنیزهایتسادگیوایجازشعرهایاودر

مانندنمونهزیرکهبااستفادهازاستعارهونمادهاکندمیایجاد

زیرٔنمونهتوانستهموقعیتیعاطفیخلقنمایدکهشایدبتوان

ترینکارهایاینمجموعهدانسترایکیازموفق

ستدستانتوکافیٔپیله»

دورم

محکمتر

(«۹9شعرپیله،صفحه)بتاب

رامرکزدرشعرخودمعنا،روایتواسطورهمریمملکدار

درجاهاییآشناییدهدمیکارخودقرار واستفادهنمادینو

گریزانه از ایجادهااسطورهاو مخاطب نوستالژیکدر حسی

شوددراشعاراونوعیانسجامرواییدیدهمیبنابراینکند.می

وحسهایشودمیبیانمفاهیمدرشعراوبهسادگیگرچه

وبرتصویرسازیاگراوکندشایدمتفاوتومعناگریزینمی

مجموعهموفقتریداشتایجادچندمعناییتاکیدبیشترمی

داشت خواهیم همپیشرو شعرهایدرانتهایاینمجموعه

درسبکخودشعرهایموفقهستندکهشودمیموزونیدیده

پانویس:

به فروشعریارجاع رواییفرخزادغاز استفاده که

کهشاید است شده آن از یاسودمندی تلمیح نوعی آنرا

■ بینامتنیبتواندانست.

منابع:
اردیملک.0 وراسنه هنر انتشارات حوا، دیگر نام دارمریم،

0941تهرانبهشت
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 «فرائدالسلوک»معرفی کتاب  
«رضانکوئی»؛«ابورشیدشمسسَجاسی»



:مؤلفٔدرباره

اتابک معاصر شمسسَجاسی ابورشید ابراهیم بن اسحاق

ازبکفرزندمحمدبنایلدُگُزازاتابکانآذربایجاناست.تاریخ

کهگونهآندقیقوالدتووفاتسَجاسیمشخصنیستولی

 ٔمطالعهاز ایشان باب در مختلف ازآیدبرمیکتب او

 شمار به هفتم قرن عارفان و شمسآیدمینویسندگان .

و کرمانی اوحدالدّین چون بزرگانی پیرو و مراد سَجاسی،

برخی در )البته است. بوده تبریزی شمس

اوحدالدّینالدینرکنمنابع مراد سَجاسیرا

 تبریزی شمس و باانددانستهکرمانی که

الدینرکنتوجهبهقرابتتاریخزندگیشیخ

وشیخشمسسَجاسیوبرخیشواهددیگر،

 اینکه هماناحتمال سَجاسی الدین رکن

دارد( وجود نیز باشد سَجاسی شمس

 سال در قهـ۱۹۱نویسنده سالتألیفحین چهل کتاب

ازامامشافعیبهچهچنانداشتهومذهبشنیزشافعیاست.

 یاد کندمیبزرگی ازٔمقبره. مستوفی حمداهلل که چنان او،

سر الشعرای مقبره در است، آورده القلوب ترهه خابکتاب

تبریز،درکنارخاقانی،ظهیرفاریابیوفلکیشروانیاست.

سَجاس،زادگاهشمسسَجاسی:ٔدربارهمختصری

 از ٔحملهسَجاسقبل از شهرهایترینبزرگمعنوییکی

 رفتهمیشمالغربایرانبهشمار مغولٔحملهاستکهدر

این در چنگیزیان گزند از مانده باقی بنای تنها شد. ویران

شهر،مسجدجامعآناستکهقدمتیهزارسالهدارد.ونیز

 شهدایمغول»قبرستانمعروفبه تناز« پانصد حدود که

کهتوسطقوممغولبهشهادت رااندرسیدهمدافعانشهررا

درخودجایدادهاست.هماکنونشهرسَجاسباحدودده

 در جمعیت، نفر شد18هزار واقع زنجان شهر هکیلومتری

زیرمجموعهخود، در روستا پنجاه بیشاز بههمراه استو

.دهدمیراتشکیلرودسَجاسبخش



افکارشمسسَجاسی

مراتبفضلوکمالاودرحدیکادیبماهرقرنششمو

هفتماستوبامصطلحاتعلومآشنابودهاست.تفکرشقوی

ان،استودرپرداختشخصیتوگفتارورفتارقهرمانانداست

رعایتهاآنومقتضیاتشناسیروان ونشانگرآنکندمیرا

استعداد دارای و تجربه و مطالعه با آدمی وی که است

است.نویسیداستان بوده نگرشنویسنده طبقاتیغالباًالبته

ازدیدگاهفرادستانبهفرودستان ولیچوننگردمیاستو ،

ازشاهکششیهمبهسویواقعگراییداردقهرمان انخودرا

رانیزهایشانکاستیتاگداآرمانینکرده،بلکهعیوبوکمو

 لحاظ از شمسسَجاسی است. داده برنویسیداستاننشان

دوراست،حتیگاهآلیسمایدهوازباشدمیگراواقعرویهم

.اخالقیاتیکهاوتوصیهگرایدمیبهناتورالیسم

نمایدمی نیست. نیافتنی بابثالًمدست در

کهاگرهمگناهیواقعشودبایدگویدمیعفت

چناننشودکهبهبیاحترامیشخصمرتکب،

(ونیزبرزیگر8۹۱وتجریاومنجرگردد)ص

مالکتوصیه برراستبودنبا تا»نمایدمیرا

صراطبگذرد از برق چون جسم۹۱۹)ص« )

انسانممکنا و دارد را خود ستنیکانساننیازهایمبرم

جسمانیانساندر.خصوصیاتشودنمیشوداماهرگزفرشته

(99۱و2۹۹.)صصگرددمیروحیاتمنعکس

زنبهطورواقعبینانهخصوصاًفرائداسلوکهایداستاندر

وقانعکنندهموردتوصیفقرارگرفتهودرغالباختالفاتدر

وخارجکهدرعینیتچنانهمحقبازناست،هاداستاناین

و پایداری و شکیبایی خانواده محور و است چنین نیز

.حتیدرحکایتملکهزبّاءصرفنظرباشدمیزنبرداریرنج

 و تعبیرات هاییصحنهاز اصل به مربوط المثلضربکه

انتقامخونشودمی،طبقبیاناینکتابزبّاءموفقباشدمی

یمهکهمردپدرراازجذیمهبگیردوشخصیتفکریشبرجذ

اززبّاءاست،برتریدارد.ترگستردهاستوقلمروپادشاهیش

عالممؤلف محصول باالترین را مرجان فلسفی دیدگاه از

)ص بنات۹۱جماد عالم برترینموجود را درختخرما و )

۹۹)ص آخرین را بوزینه یا نسناس و حیوانٔدرجه( عالم

بهدرجهکوشندمیهااین)همان(هرچندهریکازداندمی

 جویند تشبه توانندنمیباالتر نیز انسان چنانکه کوشدمی.

(.۹۱و۹9)صصشودنمیمانندمالئکشوداماالبتهفرشته

بهلحاظاجتماعیوسیاسی،طبقیکاندیشهکهنایرانی،

ملکودینتوامانندکهالبتهبهصورتعبارتعربییاحدیث

مأثور نقل اندکردهنیز رعایت۹2)ص که پادشاهی هر .)

کفایت هرکساز سلطنتباشدو سزاور مصالحدیننماید،

سَجاس لحاظشمس از ی
همداستان روی بر نویسی
میواقع ازگرا و باشد
حتیایده است، دور آلیسم

.گرایدگاهبهناتورالیسممی
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پادشاهیبراوبشوردوملکاوراآفت»مهماتدینبازماند،

(.۹8ص«)رسد

الهیممتازند،این بعضیازپادشاهانبهسعادتعقلوفرّ

 دری به را فره»ویژگی » پهلوی، به ورج»و پارسی،« به و

فریدونوکیخسروازجمله8۱خوانند)ص«ورهکیانیخ» .)

الهیبرخورداربودند)ص (.کسانی8۹شاهانیبودندکهازفرّ

نیرنگبرتخت یا کهبدوناینویژگیالهیبخواهندبهزور

 گریزنده»نشینند و متنفر ایشان وجود ملکاز است)ص«

۱۱ ازبمؤلف(. یعنی خود معاصر پادشاه پیشانی بنبر ک

کندمیرامعاینهومشاهده«آننورعلوی»محمدبنایلدگز

 ۱۹)ص که را کتابی لذا بدوهاسال( بنویسد داشته آرزو

.نمایدمیتقدیم

کتاب:ٔدرباره

هفتمفرائدالسلوک قرن نثری آثار از

اخالقیاستکههایکتابزمرههجریواز

حکایتیأگانهدههایبابدرهرباباز آن،

نویسندهکههمانتأییدحکایاتیدر دیدگاه

این است. شده نقل است سنتی اخالقیات

بعضی استو بعضیمسموع نویسنده قولخود حکایاتبه

است. کرده وضع و ساخته خود از یعنی موضوع، و مصنوع

 عزم،ٔگانهدهابواب جود، عدل، علم، عقل، فضایل در کتاب

مکارم عفتو شجاعت، حکمت، نویسندهحزم، اخالقاست.

اتابکان )از ایلدگُز بن محمد فرزند ازبک اتابک معاصر

ابوبکر پسرش ایلدُگُز، بن محمد از پس است. آذربایجان(

هـقدرگذشته.ازبکدرآنموقع۱۱1حکومتکردهودر

،اوضاعمؤلفٔگفتهکودکبودهواسماًحکومتیافته.البتهبه

رتعلیمحکمتعملیوتدبیرملکبمؤلفآشفتهبوده،ونظر

 فرمانرواینوجواناستکه آیینسیاستبه ویرامؤلفو ،

هـقشروعو۱۱۱کتابدرتألیف.داندمیدارایفرَپادشاهی

 از۱۹۱در استکه آن در کتاب ارزشنثر و یافته، پایان

 مغول پیشاز مصححانباشدمییادگارهای که شواهدی و

۹9۱۹.کتابدرسالدهدمی،اینرانشاناندکردهاستخراج

افراسیابیچاپرضاغالمبهتصحیحدکترنورانیوصالودکتر

از مواردی به دانشمند، مصحح دو پاژنگ(. )انتشارات شده

وتکرارمرادفاتمؤلفنقاطضعفکتابازجملهرودهدرازی

دزائهایقسمتواستفادهبهافراطازاشعارفارسیوعربیو

اشارهکندمیکهداستانرابهجایآنکهزینتدهد،خراب

ونیزتوضیحاتیبرایابیاتدشواروعباراتولغاتاندکرده

کهنوعاٌمفیداست.البتهدربسیاریازمواردشعردراندآورده

ازفرائدالسلوک بیرونآوردهوبرلطفونواختییک،نثررا

اما است افزوده بسی سخن برایحسن شعر کاربرد بیشتر

مطالبپیشاست.ٔدنبالهسوقدادنسخنو

کتاب السلوکنثر فرائد به عبارتٔگفتهبنا بر نویسنده

اهلزمانهبودهوکمالایننوعنثردرکتابکلیلهودمنهدر

ٔنویسندهصورتنثرفنیآراستهبمنصهظهورنشستهاستو

السلوک سالکطریفرائد را خود نصراهللبننیز طرز قو

ونیزترکیبزبانیتابعپردازیداستانمحمددانستهوازنظر

کهبرعبارتاهلزمانهخویشکتابیخواستممی»ویاست.

سازمکهجامعباشدفصاحتراوبالغتراوحاویبودنتف

[حکایاترا،واقتداهایشگفتی[عباراتوطَرف]هاگزیده]=

کلیله صاحب به غیرکنم و سِندبادنامه و

کهبردهنمیبهخودگمانمؤلف(.1۹)ص«آن

بتواندمثلکلیلهودمنهوسندبادنامهبنویسد

اینکه تا بوده داشته نوشتندستنگه از لذا

کسیکهکتابیبهتقلیدکلیلهودمنهنوشته

 عرضه مجلسی در برداردمیبوده را آن و

اوازوحوش»کهنهادمیکلیلهودمنهترجیح

مردم مناز باشدو دروغ آینه آنهر استو کرده بهائم و

مؤلف(.12ص«)واینراستبودکنممیحکایت فی»گوید:

الجملهمراازآنکتاببیشازآنفایدهنبودکهدلیرگشتمو

]یعنی بدان اگر گفتم خود با و کردم شروع کتاب این در

ازاین]یعنیکتابشخصکلیلهودمنه[درنتوانمرسیدآخر

(.1۹ص«)مدعی[درتوانمگذشت

اگرکسی:»نمایدمیکتاب،کارخودراتحسینٔخاتمهودر

وتانٌیدراینمجموعهنگرداورامعلومتأملازسرانصافبه

استو بوده چهحَد راندنسخنتا در شودکهقدرتبنده

کهباکندمیا(وادع۹8۹ص«)قوَتایرادمعانیتاچهغایت

 تطویل»وجود » لفظ»از تردید و معنی تکریر خودداری«

بدیعیوهایآرایشورزیدهاست.نثرفنیآراسته،مشحوناز

آراستهبهآیاتقرآنی،احادیث،اشعارعربیوفارسی،امثالو

نیزاینمواردبهفرائدالسلوککلماتزیادعربیاستودر

نوی نظر مورد کمال و عینخوبی در کتاب اما است. سنده

مصنف تعقیداتگفتاریاستو تکلفاتو از دور آراستگی،

خودرامطابقفهممردمروزگاریتوصیفکردهاست.ٔنوشته

 السلوکنثر خاصیفرائد سادگی از آراستگی عین در

ادعای صادق شاهد آن مطالب از بسیاری و است برخوردار

دیگرنیست.ایبینهدنآناستونیازیبهآورٔنویسنده

 در ق914تألیفکتاب هـ
پایانیافته،901شروعودر

آن در کتاب نثر ارزش و
استکهازیادگارهایپیش

.باشدازمغولمی
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دیگراناست آثار نگرفتناز هرچندمدعیبهره نویسنده

 توانمیاما نوعی را وی وجوئیبهرهمسموع آورد شمار به

چنینهم از برخی استفادهگمانبیهاداستاندر منابعی از

 همانند السلوک فرائد در است. ازهایکتابکرده مشابه

اینموردنویسندهکلماتعربیبسیاریاستفا در اما دهشده

خوشآهنگو و کلماتزیبا از بیشتر و تکلفنپیموده راه

مستعملبهرهگرفتهاستوازبهکاربردنکلماتمهجورو

غریبپرهیزکردهاست.

 در موجود بیانی و بدیعی صنایع از دیگر فرائدبرخی

باز:امثالوحکمفارسیوعربیکهمرکاندعبارتالسلوک

حیواناتودرٔدربارهکوتاههایقصهازدونوعقولسایروبیان

 زبان از نتایجی طرح عبرت.هاستآنآخر و تنبه برای

بلندپایه آنسخناندلآویزموعظهآمیز از مراد حکمتو

استبازبانیخوشوبیانیلطیف.

ازنثروچهبسادرایفقرهابداع،کهدرآنبیتیازشعرویا

ازمنابعوایکلمه چندیاریگرفتنوسخنراهاییآرایش،

بهبهترصورتیونیکوترزیبوزیوریعرضهداشتناست.

شبه اشتقاق، حدیث، از اقتباس مجید، قرآن از اقتباس

اشتقاق،تشبیه،تضاد،تنسیقالصفات،جناس،سجع،مراعات

ا جمالت، در ترکیباتو کلماتو در موازنه ستعاره،النظیر،

آیه،حدیث،اقوالٔترجمهتلمیح،تمثیل،حسنطلب،مزاوجه،

■ وشعر،توصیف.
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 (5) رانیامشتاقی و مهجوری ادبیات آلمانی در   
«ابوذرآهنگر»



 Eugen Berthold اویگنبرتولتفریدریشبرشت

Friedrich Brecht)درگذشته - ۹۹۱۹ فوریه ۹۱ )زاده 

نمایشنامه(۹۱8۱ اوت ۹۹ شاعر، و تئاتر کارگردان نویسو

گرایش برتولت.بود کمونیستی و سوسیالیستی هایآلمانیبا

بهعنوانبرجسته بیشتر تئاتر نویستریننمایشنامهبرشترا

به) روایی و است(، دراماتیک تئاتر مقابل نقطه خاطرکه

برتولتبرشتعالوهمی ایمشهورشهنمایشنامه اما شناسند.

نمایشنامه که این وبر موفّق بود، کارگردانی نویسی بزرگ

ترانهشاعریخوش شعرها، و بود نیز قریحه و هایتصنیفها

.انگیزبسیاریسرودپرمعناودل

اِریشErich Kästner(۹۹۱۱-۹۱1۹)۹اریشکستنر

کورتز(Erich Kästner) کِستْنِر ملخیور مستعار نام  با

(Melchior Kurtz) (۹92۱ - درسدن در۹۹۱۱فوریه 

 و نویسنامهفیلم ،شاعر ،نویسنده (مونیخ در۹۱1۹ژوئیه

شوخ آلمانی طنزپرداز خاطر به بیشتر که اشعاربود طبعی،

شدهشناخته ادبیاتکودکان تیزبینانهاجتماعیوپرداختنبه

.است

زگرس) اریشماریاAnna Seghers(۹۱۱۱-۹۱۹9آنا

Erich Maria Remarque(۹۹۱۹-۹۱1۱)2رمارک

رمارک ماریا  Erich Maria Remarque :اریش

نویسندهمشهورآلمانیاستکهعمدهشهرتشبهخاطررمان

.است درجبههغربخبرینیست ضدجنگ

Arnold Zweig(۹۹۹1-۹۱۱۹آرنولدتسوایگ)

( فالیسر لوییزه  Marieluise(۹۱۱۹-۹۱1۹ماریه

Fleißer(۹۱۱8-۹۱۹2ایرمگاردکوین)Irmgard Keun

یاکوبGabriele Tergit(۹۹۱۹-۹۱۹2گابریلهترگیت)

هودیس) کارلJakob van Hoddis(۹۹۹1-۹۱۹2فان

( اوسیتسکی ۹۹۹۱-۹۱9۹فن )Carl von Ossietzky

Ernst Jünger(۹۹۱8-۹۱۱۹ارنستیونگر)

آلمانی(Ernst Jünger :) ارنستیونگر نویسنده وی.

 سال می۹۹۱8در را او گردید متولد آلمان جزودر توان

ارزش نویسندگان فردی حقوق برای که دانست معدودی

درمیانمردمآلمان بسیارقائلاستایننویسندهرئالیست

                                                           
 
 



وموقعی جنگ فرزندان از زیرا دارد خاصی ارزش و ت

 نگهبان است آزاد انسان نویسندهنیترمهمحقوق این اثر

.باشدمی"عبورازخط" وکتابیموسومبه"کارگران"

 ولک )امیل ولک ۹۹۹۹-۹۱۱۱اهم )Ehm Welk

 )هایمیتو دودرر ۹۹۱۱-۹۱۱۱فن )Heimito von 

Doderer( کوپن  Wolfgang(۹۱۱۱-۹۱۱۱ولفگانگ

Koeppen( واینبرگر  Josef(۹۹۱2-۹۱۹8یوزف

Weinheber( یلوزیش  Mirko(۹۹۹۱-۹۱۱۱میکرو

Jelusich(۹۹۹۹-۹۱۱۱)فرانتسکُخFranz Koch

( هوهلباوم Robert Hohlbaum(۹۹۹۱-۹۱88روبرت

Robert Walser(۹۹1۹-۹۱8۱لزر)روبرتوا

فوتکرده۹۹1۹آوریلسال۹8آقایروبرتوالزر)متولد

(ازنویسندگانمطرحواثرگذارآلمانی۹۱8۱دسامبرسال28

.کشورسوییسدارایسهشدیمزبانکشورسوییسمحسوب

زباناصلیآلمانی،فرانسویوایتالیاییاستوبستهبهاینکه

هازبان،یکیازکندیمزبانیزندگیٔمنطقهدامشهروندیدرک

زبانِ فردیبرمیگزیند. زبانهنر بهعنوانزباناصلیو را

وصفِ عین در که است گزنده و خشک طنزی وی آثار

خواننده به شیرین وجهی به نیز را آن ی تلخی واقعیت،

روبرتدرخانوادهایپرجمعیتبهدنیاآمدویکی.اندینمایم

ا کارل نام به اش برادران کارKarlِز در و هنرمند خود

فرانسوییکشورسوییس-آلمانیٔمنطقهنمایشبود.ویدر

بزرگشدولذاباایندوزبانآشنایییکاملداشت.ویبه

دبیرستانباز تحصیالتعالیهدر از خاطرفقطمالیخانواده

موردماند.ویازهمانآغازبهنمایشعالقمندشدو ازآثارِ

فریدریششیللرdie Räuberنمیشراهزناناشعالقه اثر

Friedrich Schillerبود  از یکی در مدتی هابانکوی

 بازل شهر مدتیدر و شد کار سوییسکارBaselمشغول

ویوابستگییبسیاریبهمادرشداشتولیمادرش کرد.

نیارفتوبراثریکبیماریروحیروانیازد۹۹۱۹درسال

 سال است. نمایان والزر آثار در وی حضور با۹۱۹8نمود

آلمانرفتندومدتیStuttgartبرادرشبهشهراشتوتگارت

دریکبنگاهانتشاراتیمشغولشد.چندیبرایبازیگرشدن

تالشکردولیموفقیتیبهدستنیاوردوبعدباپایپیادهدر

 )تس۹۹۱۱سال زوریخ شهر به را خود Zürichوریش(

سوییسرساندوآنجامقیمشدوازآنپسجستهگریخته

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B0_%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B0_%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B9%DB%B8_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B9%DB%B8_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4_%D8%A7%D9%88%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4_%D8%A7%D9%88%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B5%DB%B6_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B5%DB%B6_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://de.wikipedia.org/wiki/Erich_K%C3%A4stner
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AF%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AF%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://de.wikipedia.org/wiki/Anna_Seghers
http://de.wikipedia.org/wiki/Erich_Maria_Remarque
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://de.wikipedia.org/wiki/Arnold_Zweig
http://de.wikipedia.org/wiki/Marieluise_Flei%C3%9Fer
http://de.wikipedia.org/wiki/Marieluise_Flei%C3%9Fer
http://de.wikipedia.org/wiki/Marieluise_Flei%C3%9Fer
http://de.wikipedia.org/wiki/Irmgard_Keun
http://de.wikipedia.org/wiki/Gabriele_Tergit
http://de.wikipedia.org/wiki/Jakob_van_Hoddis
http://de.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Ossietzky
http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_J%C3%BCnger
http://de.wikipedia.org/wiki/Ehm_Welk
http://de.wikipedia.org/wiki/Heimito_von_Doderer
http://de.wikipedia.org/wiki/Heimito_von_Doderer
http://de.wikipedia.org/wiki/Heimito_von_Doderer
http://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Koeppen
http://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Koeppen
http://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Koeppen
http://de.wikipedia.org/wiki/Josef_Weinheber
http://de.wikipedia.org/wiki/Josef_Weinheber
http://de.wikipedia.org/wiki/Josef_Weinheber
http://de.wikipedia.org/wiki/Mirko_Jelusich
http://de.wikipedia.org/wiki/Mirko_Jelusich
http://de.wikipedia.org/wiki/Mirko_Jelusich
http://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Koch_%28Germanist%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Hohlbaum
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بهکارنوشتنوشعرپرداختورفتهرفتهبابزرگاناینفنون

ویراستاریوسردبیریٔرشتهاز۹۱۱9آشناشد.ویدرسال

سمت در سال همان تابستان در و شد التحصیل فارغ

ندسدرآمدویکمه"der Gehülfeدستیاری)معاونت("

منتشرهبهسال"دستیار"خودرارماناشیزندگاینبرههاز

۹۱۱۹ داد. برلینیهاسالنشان شهر به بار چندین آتی

Berlinناشران با آشنایی از پس و نمود مسافرت آلمان

مختلفبهآفرینشآثارمشهوردیگریپرداخت.ازنویسندگان

مانن مشهوری افراد زبان آلمانی موزیلبزرگ رووبرت د

Robert MusilوکورتتوخولسکیKurt Tucholskyو

 FranzونیزفرانتسکافکاHermann Hesseهرمانهسه

Kafkaیهاجنگ.باوقوعدادندیمبهآثارویبهایبسیاری

 به یهاجبههجهانی رفترفتیمنبرد رفته و یهایماریبه

 آزراش روانی دادندیمروحی به عمر پایان در ٔهیتوصو

مختفلیاعزامشد.ویعاشقپیادهیهاشگاهیآساپزشکانبه

طییکپیادهرویدربرفدچار۹۱8۱رویبودودرسال

قلبیشدوجانسپرد.تاکنونآثارویبارهابهصورتٔحمله

ارمهمرمان.آثاندشدهفیلمهمنمایشداده

 تانر )فرزندان( خواهر و  Geschwisterبرادر

Tanner 
 دستیارder Gehülfe 

 یاکوبفونگونتنJakob von Gunten 

 سارقDer Räuber 

داستانبلند

 کوخریهاداستان  Fritz Kochersفریتس

Aufsätze
 زندگیشعراPoetenleben 

 گلسرخDie Rose

Will Vesper(۹۹۹2-۹۱۱2ویلفسپر)

فنمونشهاوزن)  Börries(۹۹1۹-۹۱۹8بوریسفرایهر

Freiherr von Münchhausen
Hans Grimm(۹۹18-۹۱8۱هانسگریم)

 Erwin Guido(۹۹1۹-۹۱۱2گوییدوکلبنهایر)نیآرو

Kolbenheyer
Wilhelm Schäfer(۹۹۱۹-۹۱82ویلهلمشفر)

( بویملبورگ  Werner (۹۹۱۱-۹۱۱9ورنر

Beumelburg ( بلونک فریدریش (۹۹۹۹-۹۱۱۹هانس

Hans Friedrich Blunck(۹۹1۱-۹۱۱۹آگنسمیگل)

Agnes Miegel(۹۹۱۱-۹۱1۹هانسیوهست)Hanns 

Johst( اشتراوس Emil Strauß(۹۹۱۱-۹۱۱۱امیل

 Rudolf Georg(۹۹۱1-۹۱9۹رودلفگئورگبیندینگ)

Binding( تسوایگ  Stefan(۹۹۹۹-۹۱۹2اشتفان

Zweig
تسوایگ  نوامبر2۹)(Stefan Zweig :) اشتفان

(برزیل ،پتروپولیس ۹۱۹2 فوریه 22 - اتریش ،وین ۹۹۹۹

نمایشنامهرمان  نویسنویسوزندگینامهنویس،روزنامهنویس،

برآمد اتریشی با وی و آلمان در سوسیالیسمناسیونال بود.

ناچاربهترکاتریش۹۱9۹انضماماتریشبهآلمان،درسال

،اشتفانجنگجهانیدوم گریخت.پسازآغاز لندن شدوبه

تسوایگتبعیتبریتانیاراپذیرفتولیدرلندنطاقتنیاورد

۹۱۹۱وازطریقآمریکا،آرژانتینوپاراگوئه،سرانجامدرسال

.رفت برزیل به
[۹]

 ۹۱۹9 فوریه 29 اریخاشتفانتسوایگدرت 

الدی،درتبعیدگاهخوددربرزیل،بهزندگیخودپایاندادمی

 فوریه29درتاریخوی .راههمسرشخودکشیکردوبههم

هم 2۱۹2 و خودکشیمیالدی سالگرد هفتادمین با زمان

نامه»بارستینبراینخ کتابخانهملیاسرائیل اشتفانتسوایگ،

.منتشرکرد اینترنت اورادر«خداحافظی
دررشتهفلسفهدر

با۹۱۱۹دانشگاهوینتحصیلکردودرجهدکتریرادرسال

پایان جنگ هیپولیت ٔفلسفهٔنامهموضوع در تنبدستآورد.

 جهانیاولدربایگانیوزارتجنگخدمتکردوحاصلآن

وفادار آن زندگیشبه طول در که بود جویی صلح اندیشه

از۹۱9۹درآلمان،درسال هیتلر ماند.درپیقدرتگرفتن

در.زندگیکرد آمریکا وسپس انگلستان اتریشفرارکردودر

درحالی۹۱۹2بهبرزیلرفتودرآنجادرسال۹۱۹۹سال

دومش همسر همراه به بود شده ناامید اروپا آینده از که

کرد رمان.خودکشی خاطر به بیشتر تسوایگ هایشهرت

و داستانشطرنج ویژه )به رمان کوتاه های)وجدانآموک(،

آ چندبیدار، پستی(و دفتر دختر و احساسات  شفتگی

بنامنامهمیزندگی به«لوند»باشد.تسوایکاولیناثرخودرا

عرضه ادب شخصیت جهان یک عنوان به را او که داشت

او یکازشاگردان برجستهادبیبهجهانادبمعرفینمود.

■ .بود«فروید»برجسته
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 «کوناکسا»بررسی داستانِ نقاشی  
 «یرکِالگِرام»

 
 از کسانی گوشکمتر به شاید کوناکسا هایرانشهریانام

برادرکشیبرایدستیابیبه نمادیاز نامیکه باشد. رسیده

جهانگاهانی نامیکهجایگاهیبرجستهدر پادشاهیاست.

.هاهخامنشایراندارد.وبازمیگرددبهدورانیازشهریاری

،نامیکنبردخونین،نامکوناکسانامیکرویدادبرجسته

آموزشگاه یک در نگاره یک در که است، سرزمین یک

آفریننده نام شد. کشیده بینه به نوزدهم سده در انگلیسی

.اماشگفتیآنبههارایشیاستکهباشدیمنگاره،ناشناخته

هایسیانگل کوناکسا رویداد واندداشتهبه سیاه نگاره این .

ستهداردویکگیراییویژه.گرایآنسپیدامایکگرایبرج

 کاله آن با یونانی سربازان باشندگی شانژهیویخودهادر

کاراکترهایباشدیم در نگاره این گیرایی و بینه. میانه در

کههاآنمیانیآندربخشپایینیبینهاستکهیکتناز

 سربازباشدیمایرانی یک که دیگری دل در را ای دشنه ،

ست،فروکردهاست.یونانیا

اماماجرایکوناکساچیست؟

است؛ بوده میانرودان)ایراک( نامسرزمینیدر کوناکسا

.جاییکه9درسدکیلومتریشمالبابِلودرکنارهرودفرات

 هم به هخامنشی برادر دو پیکاریرسندیملشکریان به و

سختدرمیافتند.

برابرشمشی شمشیردر برابرچشم، روخوندرچشمدر

برادرش نبردیسهمگینمیانکوروشکوچکو برابرخون.

سالترشبزرگ سپتامبر چهارم در هخامنشی، دوم اردشیر

نهمینپادشاههخامنشیوپیشازمیالد.۹۱۹ اردشیردوم،

دوم داریوش بزرگ بوده۹پسر )پروشات( پریزاد شهربانو و

نامیدند،بهچمِاست.یونانیاناردشیردومهخامنشرامنمون

فراخنایی و حافظه دوم، اردشیر زیرا باهوش، و باحافظه

سینکل گئورگ گزارش بر بنا است. داشته فراهنجار

پارتی شاهنشاهی میالدی(، نهم سده بیزانسی )گاهنویس

                                                           
آمده و به « پِرِتوآ-هو»فرات نامی ایرانی است و در اوستا به صورت . 3

 .باشد یم« پایاب نیک»چمِ 
داریووود دوا اف فرفنووداد اردشوویر یمووم هوام نووی بووود. نوواا او بووه   . 4

وده که پس اف شمست بورادرد سویدیاد و ننسوت     ب« وَئوکَه»پارسی باستاد 

بر توت پادشاهی خود را داریود خواند. در فماد او بود کوه ایوراد در یایهواه    

دوگوانهی و یودایی بی وداف،    »ت ها امپریالیست و قدرت برتر یهانی، بوا ساسوتارِ   

پلوپووون ی میوواد آت یوواد و  یهووا ی وو ، تموودد آتوو  را در  ووی «فرمووانروایی کوو 

بوودود دخالووت و رویووارویی مسووت یم و بووا سیاسووت نیووابتی بووا خووا   اسووپارتیاد،

 یمساد نمود.

 داوه دوم(اندداشتهاشکانیان )اردشیر ارشک تبار از که

ایرانشنا رودیگراشمیت)زبانشناسو سآلمانی(هستند.

است. پذیرفته را این براینیز پریزاد که فرزندی سیزده از

داریوشدومبهدنیاآوردهبود،تنهاسهتنزندهماندند؛ارشک

یاهماناردشیردوم،دخترشآمستریسوکوروشکوچک.

دانستیمکوروشکوچکجانشینیراهستوی)حق(خود

انشاهنشاهیداریوشوفرنودِ)دلیل(اونیزآنبودکهدرزم

یک از کوروشکوچک این، بر افزون بود. گشته زاده دوم

شهربانو نام به پشتیبانی بود. برخوردار نیز بزرگ پشتیبان

پریزادکهدرزمانداریوشدومنیزقدرتبهراستیدردستان

.رفتیماوبودواوبازیگردانراستینشاهنشاهیبهشمار

وشکوچکمهرودلبستگیویژهوشهربانوپریزادبهکور

او بسیاریبراییهابرنامهبیشتریازسایرفرزندانشداشت.

مرگ که داشت سر در کوچک کوروش نشاندن تخت به

آن همه اوهابرنامهناگهانیداریوشدوم همریختو بر را

بهجانشینیبرساند. را خود سرانجامنتوانستپسردلخواه و

د داریوش مرگ از بهپس او بزرگ پسر دوم، اردشیر وم،

شاهنشاهیایرانرسید.

در نداشت، را برادر شاهنشاهی تاب که جوان، کوروش

هماناوانپادشاهیاو،دستبهکارشد.اردشیربنابودتادر

ستایشگاهآناهیتاتاجگذاریکند.سرانوبزرگانبسیاریگرد

درآمد.گاردآمدندواردشیردرتنپوشیزیبندهبهستایشگاه

جاویداندرهمهدمبهدنبالشپایشوهارایشینیکبرقرار

بهداشتیم تاالر باالدست بخش در که پریزاد شهربانو .

نگر به شوریده و تاسه بود، اردشیر آمدن چشمداشت

چرمینسیاهشگامیهاچکمه.زمانیکهاردشیربادیرسیم

مردان،بابرکشیدنبرگالیتاالرگذاشت،بهناگهانگروهیاز

وشمشیرهایخوداززیرباالدوشهایشانبهسویاوهادشنه

زدند. پاتک آوران تک به شتاب به جاویدان گارد تازیدند.

کشته با سرانجام درگرفتکه گروه دو نبردیخونینمیان

شدنتکآورانبهپایانرسید.

پسازاینرویداد،کوروشکوچکبهدستوراردشیردوم،

بیدرنگدستگیروباسیاهچالهافتاد.پسازکندوکاوشاهو

دار به فرمان شاهنشاهی، کاخ کنار و گوشه در بزرگان،

آویختنکوروشکوچکبهگوشرسید.آگهیکهبهشهربانو
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بزرگش؛ فرزند به را شتابخود به برآشفتو رسید، پریزاد

اردشیررساند.

زنددلخواهشدستبرپریزادکههمچنانازپشتیبانیفر

،سرانجامنگروآهنگِاردشیردومراازفرمانخودداشتینم

برتاباندوکوروشکوچکراازبهدارآویختهشدنرهانید.

امااینپایانکارپریزادنبود.اودستازآیندهنگریهای

 با برایکوروشکوچکبرنداشتو بسیاریهایپافشارخود

د اردشیر دستور کوروشخود، دوباره ساتراپی برای را وم

همینگزیرشبازه آسیایکوچکبهدستآورد. کوچکبر

در تا کرد کوروشکوچکفراهم برای را درخوری خوبو

لیدیابدوندرنگسیزدههزارتنازسربازانمزدوریونانیرا

 دوم اردشیر برایجنگبا و بگمارد خود لشکر راهاآندر

سازد. آماده دستهگذشته آن از کوروشکوچکرا نگاران،

 نابودیدانندیمکاراکترهایتاریخی و سستی هنگام به که

 یکشاهنشاهیبزرگپدیدار گزیریدکهگردندیمشکوه او .

ازفروپاشیبرهاند. شهریاریروبهافتهخامنشیوایرانرا

دوم، برادرشاردشیر و زمانپدرشداریوشدوم از که چرا

امنشیدرسراشیبیواژگونیقرارگرفتهبود.پادشاهیهخ

سپاهیبیستهزارتنی،کوروشکوچکپسازگردآوری

بهسویپایتختروانشد.فرماندهیسیزدههزارسربازیونانی

راه میانه در داشت. دست به کلئارخوس نام به کسی را

سربازانمزدوریونانیازآهنگکوروشکوچکبرایآفندبه

یردومآگاهشدندوپسازآنبهپادورزیبااوبرادرشاردش

 با سرانجام که بهیهاباجپرداختند کوچک کوروش بسیار

زمانینگذشتکهاردشیردوم،تنبهخواستهاودادند.هاآن

ازلشکرکشیبرادرشبهسویپایتختآگاهشد.پسبهشتاب

کوروش سوی به و آراست سرباز تن هزار چهل از لشکری

پِرِتوآ)پرات=فرات(-دوسپاهدرنزدیکیرودهوتاخت.کوچک

و شدند رویارو یکدیگر با سرزمینایراک)ایرانکوچک( در

 میان خونین فرماندههاآنجنگی کلئارخوس درگرفت.

گزندتر جایکم در کوروشکوچکخواستکه از یونانیان

جنگجویی کوروشکوچککه بیک)اما( جایبگیرد، لشکر

وبیباک راهنماییکلئارخوسگوشنسپرد به بود دالور و

خودرابیپروادردلنبردقرارداد.همینبیپرواییاوهوده

)سبب(گشتتااودرهنگامهنبردکشتهشود.

و ساالر بدون لشکرش کوچک، کوروش شدن کشته با

شدند، آگاه خود دار مرگسپه از سربازانکه ماند. فرمانده

را خود گشتند.انگیزه پراکنده و دستداده بااز کوناکسا و

بهشبیتاریکغلتید. یونانیکهدرفرودخورشید، هزار ده

از کلئارخوش فرماندهی به بردند، در به جان جنگ این

بازگشتبهییهاگذرگاه راه باشد، ایرانیان دید در کمتر که

پیشگرفتند. در برخییونانرا در میانراه، ،هاگذرگاهدر

وشهرهایپراکندهوهایآبادگزیریجزگذشتنازنزدیکی

 بر ایرانیان به که جا هر و نداشتند. باخوردندیمکوچک

تاتنکردندیمکهوادارشانشدندیمرویاروهاآندیواریاز

بهنبردبدهندوبهزدوخوردهایپراکندهایبرایرهاییو

هم از یکی در بپردازند. خود بازگشت یهاییارویروین

.پسازآن،سرپرستیشودیمپراکنده،کلئارخوسنیزکشته

.ردیگیممزدورانیونانیراگزنفونِنامیبهدست

گزنفونسرتاسرماجرایاینبازگشتپنجماهرادرنسکی

)بازگشتدههزارتن(«آناباسیس»کهآوردیمبهنگارشدر

بسیاریدربارهفرهنگیهایآگاه.درآناباسیس،ردیگیمنام

 هانیسرزمایرانی، یهاراهو گیوشناختیویهایژگیوآنو

انسانیباخترایران،بهویژهایراک،بهنگارشدرآمدهشدکه

ایران شاهنشاهی به لشکرکشی در گجستک اسکندر حتی

این از خاور(، هایآگاه)دروازه و برد بسیار هاییراهنمابهره

همانراهیکهدههزاریونانیگذرکردند،جست،ودرستاز

مزدورانیونانیدرراهبازگشتازایراکوبهایرانشهرتاخت.

 دچار سدیهایسختارمنستان، چهار و هزار بسیاریشدند.

دریایسیاهازبیماری،یهاکرانهدرراهرسیدنبههاآنتناز

انخودراباایرانیانجسختیراهونبردهایکوچکوپراکنده

 اما دادند. دست هاآناز به یونانییهانیسرزمسرانجام

نیزبرایخودآوازهنمودند. دراینرسیدندواینبازگشترا

آنهمسراشیبی و بیبازگشتبود، یکچیز تنها میاناما

سرنگونیشاهنشاهیهخامنشیبودتااینکهسرانجامدردوره

ید،واسکندرگجستکبهداریوشسومبهپایانکارخودرس

ایران،کین بزرگ شاهان و ایرانیان از یونانیان کهن خواهی

زخم بر باشد مرهمی تا کشاند آتش به را ایشان پایتخت

و )تمدن( شهرمندی که آتنیان ویژه به یونانیان، دیرین

■ فرهنگشانرابهزیرکیایرانیانباختند.
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 «ساراماگوژوزه »اثر  «کوری»شخصیت زن در رمان   
«مریمغفاریجاهد»



نوکساراماژوزه پرتغالیو یسنده سال ده۹۱22در دهکدر

ایسبونپرتغالبهدنیلیشرقشمالیلومترکیدرصدکیوچک

نارپدربزرگکاشرادرروستادرکیودکامیشترایبیآمد.و

مادر مادربزرگ یو تأثکاشگذراند دوران همان بسیه اریر

دتجربیاتیگویهخودمکیگذاشتبهطوریروبرآثایادیز

داشتهاست.اودانشاموزیتأثیردرآثارشاشکودکیدوران

که طوری به بود درسخوان بدونکدر دبستان السدوم

السسوموچهارمکنوشتویتهمیکغلطد

التکبهخاطرمشیسالخواند،ولیکرادر

رارهارستانیانسالدوم،دبیپسازپایمال

فنرد.ک بهمدرسه پنجسالازیاو رفتو

نمدرسهگذراند،ودرهمانیعمرشرادرا

شورشآشناشد،سپسبهکاتیدورانباادب

حرفهیکیانکم پسازمدتکیا، یهآموختهبودمشغولشد.

ارمندشد.کیرشغلدادودرادارهخدماترفاهاجتماعییتغ

 سال ا۹۱۹۹در ریبا مایلدا شرینونیشش راهکس آهنت

رد.کازدواج

"وهیب"بهنام۹۱۹1نرمانخودرادرسالیساراماگونخست

منتشرشد."نگناهیسرزم"هباعنوانکنوشت

اموودرکیزهادبیافتجایموفقبهدر۹۱۱8ویدرسال

یادمکد.آینوبلگردیزهادبیافتجایموفقبهدر۹۱۱۹سال

وهزارآثار"لشفقتیانج"اطرقدرتزهرابهخینجایسوئدا

درکیویلیتمث به وادار را خواننده همواره یتیواقعکه

رد.کاعطایندبهوکیموهومم

بررسیرمانکوری

یکهیرقابلتوجیرمنتظرهوغیغیورکتابباکنیداستانا

دنهیسفیورکشود،یلپشتچراغقرمزآغازمیرانندهاتومب

یس مدکاه عرض در شهرکیته دریبیوتاه، غرق را نام

اماینهمیورهاقرنطکند.کیمطلقمیدیسف بهیورکشوند؛

طاعونیتدر مانند به مستمرانه و یج فراکسراسر را شور

دنیگیم و امروزیایرد بربریمدرن به ناگهان تیرا

گرداند.یبازم

استعارهیورک» واقع بدبختیابه فجایفردیبر عیو

وهاستآننشانساندربرابرکونحوهوایاسیسویاجتماع

یالهیرابهعنوانوسیماریامودرطاعون،بکساراماگوهمانند

انتخابمنبحرانیشاینمایبرا ند.کیها مترجم:« )مقدمه

21)

دهدمیتصویریکهنویسندهازکوریمردمیکشهرنشان

 نه است روحی بیماری نوع یک از نمادی واقع کوریدر

عادات همه حماقت. تفاوتی، بی چیزیمثلجهل، ظاهری.

همهگیرشودوبهدیگرانسرایتکنداماتواندمیبدیکه

 بیشترانبُعد بر فرهنگی و علمی جهل همان .گرددمیبه

 داستان این یکجامعههاییتیپادمهای از

هستندکهبهبیماریمهمخودتوجهیندارند

 در میانانو کهآشفته دنیایکثیفی و بازار

 درست خود دراندکردهبرای دسته دسته .

نامربوطوبیمحتواهایسخنرانیبههاخیابان

 دهندمیگوش به اینکه کوریمنشأبدون

 فکری و باشند داشته توجه عادتکنندبرایانخود گویی

برایشانمهمنیست.درواقعساراماگوباهمیناصالًواندکرده

نشانتصویر سازیهاقصددارددنیاییپرازجهلمرکبرا

دهد.

 از است.هایپیامیکی کلیسا و مذهب قضیه رمان، مهم

 کلیسا وارد دکتر دسته شودمیزمانیکه بیندمیزندکتر

 همه چشم هایمجسمهروی دستمال زن.اندبستهکلیسا

وهنگامیگیردمیدکترهمینقضیهرادلیلبرکوریمردم

.گرددمیکمکمبیناییمردمبازکندمیرابازهاپارچههانک

به برتأثیراینحرکتنمادیننشانگراعتقادساراماگو کلیسا

دارد.هاآنعقبماندگیجامعهوجهل

سبکرمان

یوزمانیانک،محدودهمیلیتتمثیاکنحیهدراکهمانگونه

نامیبیرشوکدرشهرویورکنفاجعهیدهوایمشخصنگرد

میروا شخصیت نیهاتیشودف خاصیداستان نام به ز

اولشناختهنشده ینمردیورشدوزناولکهکینمردیاند.

اهبستهیبندسهچشمکیرمردیتر،پکتر،زندکورشد،دکهک

دختر عکیبود، میتکنیه اتومبیره لوچ، پسرک لیزد،

…دزد

بهعدمضرینو اربرداسمکورتسندهدرمتنداستانبارها

هکم؛یاابهدورافتادهیندنیقدرازاآن»د.ینمایخاصاشارهم

 روز دکهر بگذرد نخواهیه را خود حتیگر و شناخت یم

 سال در به0441وی موفق
یزهادبیکاموودردریافتجا

 دریافت0441سال موفقبه
جایزهادبینوبلگردید.
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نگذشته،اسمبهیمآورد.ازایمانراهمبهخاطرنخواهاسم

خورد.یچهدردمانم

سگیه دیچ سگ ی، بقیگر اسمیا به را دارندکیه ه

بوشناسدینم از را میسگ بقیش هم او و رایشناسند ه

شناسایهم اکیمیینطور در دنیند. نژاد هم ما ازیگریجا

هستسگ همدیها یم. پارس از را یگر صحبت همکا ردن

بقیشناسیم یم چشم رنگ مشخصات مویه ا

«هاصالًوجودندارند.کندارد.انگاریتیگراهمید

(۹۱)ص

پردازیزنانشخصیت

ای درایتدر و عقل از جالبی موارد رمان ن

مصرفی بی و خواهی خود مقابل در را زنان

 نجاتظاهریابیممیمردان فرشته اینرمانچون زناندر .

شدهومرداناغلبدارایرفتاربیمارگونه،پوچوبیمحتوایند

زنانمشخصدر شمار گرچه است. دوشزنان بر بارشان و

مینتعداداندکدرمقابلمردانیداستاناندکاستاماباه

وتغییریکلیدرساختارایستندمیکهگروهودستههستند

 پدید دادنبرای.آورندمیزندگی کههایینمونهنشان

بهاینمواردتوانمیکندمینویسندهاززنانداستانتمجید

اشارهکرد:

درکموقعیت

اول مکینمردیزن کور مشیه کشود کدرلشوهرشرا

خاطرتجمعباشد،زودخوب»دارد:یندوبااوهمدردکیم

یشویم بکتو سابقه هیانداشتهیماریه دفعهیکسکچی،

(۹۱)ص«شود.یورنمک

وفاداری

د امکزن وجود با کتر، تریورکان را او وکینمک، ند

 در عاقلینارشمکوفادارانه او ایترماند. موجود رمانین ن

طور به تحتکیاست را داستان تمام قراره خود الشعاع

بهیترموقعبردنشوهرشبهقرنطکزنددهد.یم نهخودرا

شوهرش»زند:یمیورک آخرککمکبه از تا بانبلهیرد ها

پایاحت بییاط پلهیاین دم بعد شود، آمبوالنس سوار و هاد

ردوبهداخلکبلندشییاورد،بهتنهایبرگشتتاچمدانراب

آمب و رفت باال خودشهم سر آخر نارکوالنسهلشداد.

ند،منکشوهرشنشست.رانندهآمبوالنسبرگشتتااعتراض

ببرم،دستوراست،با د.زنیادهشویدپیفقطاجازهدارماورا

ناالنید،درستهمیدمراهمببریخوشروجوابداد،مجبور

(۱2)ص«ورشدم.ک

دوراندیشی

گرددیجارامشگاه،همهیاختمانآساتردرورودبهسکزند

ورشدبامحلکهاگرکندکیمییامالًشناساکوساختمانرا

داشتهباشد.ییآشنا

د:یگویبازگشتبهخانهمیدرمقابلاصرارشوهرشبرا

دیمنم» و تو به تا اکیگرانیمانم به آمدیه خواهند نجا

۱۱ص«نم.یبیهمنمکنگوهاآننمامابهککمک

صداقت

هتنهاستکاند،راهمآوردهیورککپسر

ذ زنکمادرش است:کداوت نداشته را تر

تواندیهنمکاستیاآدمسادهکمادرپسر

بگو حتیدروغ اید؛ نفعشیاگر به ندروغ

(۱۱)صباشد.

حسمادری

،کپسریندارد؛امابرایگذشتهخوبیدودکنیدخترباع

دهد.یشرامیندوغذاکیمکوخشندواوراترکیمیمادر

یرهبهپسرلوچگفتبهتراستتوهمرویتکنیدخترع»

یالزمداشتیزینطرفبخواباگرهمشبچی،ایتختبرو

(19ص«)ن.کمیصدا

ایثار

برابرمردهازنیارکفدا در هاآنهبههمهکیارکتبهیها

دادنشازسدزدندودرمقابلپیشانرامیندوغذایگویزورم

هازن قسمتکنندمیسوءاستفاده از است.یها؛ رمان مهم

اندومردهانخواسته،آمادهیداستاندرمقابلایهاهمهزن

ستد.یایشمیهزنشجلوکمخالفاستیکیفقط

زنانراشوندمیمردانبرایفرارازگرسنگیومرگحاضر

.شوندمیحاضرقربانیکنندامازنانداوطلبانهبهاینکار

سع» توجیمردها را یداشتندخود اکنندکه همنیه طور

بزرگیخودیدبیهانباستوزنین نندباحرفزدنکآنرا

رسیم تفاهم به ایتوان ید، مکن بهییگویه داوطلبفقط م

نهمیهاکودشوار،کطخطرنایهدرشراکناستیخاطرا

یکی داوطلبهاستآناز پایخواستهمنیطبقعرفاز شود

زن برابرفداکاری در ها
به که تبهکاری مردهای

آن میهمه زور وها گویند
...دزدندوغذایشانرامی
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ههمهماراکاستیمردنخطریشبگذارند،ازگرسنگیپ

(۹12)ص«…ندکیدمیتهد

شجاعت

نشیء،یهعاقبتباهمکآوردهیچیترباخودشقکزند

وکشدمیندوسردستهآنانراکیفاوباشراروشنمیلکت

شد.کیخوابگاهدزدانرابهآتشمیگریزند

عمل دو تغیاین ایجاد رمان در مهمی ازادیکندمییر .

 دچارش که وضعیتی از شدگان اندشدهقرنطینه به هاآن،

فهماندمی همهدنیایانکه زندانندارد. تفاوتیبا بیرونهم

یکمشکلدارندواننابیناییاستاماهمینازادیازخفت

دکتربهعنوانتنهافردیکهزنرامرهونایندوزنهستند.

قهرماناینرماناستکههموارهنقشراهنماوشودنمیرکو

هابدیمنجیراداردتنهاکسیاستکهچشمشرابهروی

.کندمینبستهوبرایپاککردنمظاهرزشتیتالش

نویسندهرمانباروشینمادینکوریبشرامروزینرانشان

دهدمی از خود اشبدبختیکه و ندارد وداندنمیخبر دور

برشراچهکثافاتیدربرگرفتهوباافزودنبهمشکالتخود

 همه که شخصی اما زند می کوری به بیشتر راهااینرا

برایرفعاینمسائلکاریتواندنمیگرچهبهتنهاییبیندمی

نقشیپیامبرگونهداشتهباشدواوایننقشراتواندمیبکند

کهایننکتهمهمیبرخالفمعمولبهیکزنسپردهاست

درداستاناست.

درمقابل،مردانرمانهیچویژگیقابلذکریندارند.یکی

دومیقصددستدرازیدزددمیاتومبیلمردکورراهاآناز

دختر عکسالعمل اثر بر که دارد را عینکتیره دختر به

 شودمیزخمی او مرگ موجب عمل همین .گرددمیو

نگهب برای که سربازانی کوران واندگذاشتهانی هستند مرد

هاآنمشکالت به گاه و درکنکرده اندازیهمهاآنرا تیر

.دستهایازمرداناوباشدرقرنطینههستندکهبهکنندمی

بعدهمباکمالدزدندمیهیچکسرحمنکردهغذایهمهرا

 طلب را زنان غذا، مقابل در مردیکنندمیوقاحت هیچ .

درکلهیچدهدنمینشانهاآنهمیدربرابرعکسالعملم

■.کندنمیمردیدرطولداستانکارمهمی
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 «پسرک روزنامه فروش» داستان ،عکس 
«مرضیهاسدی»؛«رومانویشنیاک»عکاس



۹۱91فروش،رومانویشنیاک،پسرکروزنامه

راوقفچیزینکنکهحتییکاتزندگیپسرجان:گفتبود،گذاشتههاروزنامهمردنیشخندیزدودرحالیکهدستشراروی
.گویدنمیکلمهازتو

اشرابهتنکرده،دورتادورصورتشراباهایکهنهلرزاند،لباسسوزاندواستخوانرامیدرآنسرمایسنگینکهپوسترامی

هاشده...شالخواهرپوشانده،کالهشرابرسرگذاشتهوراهیخیابان

داند.داند،امایکچیزراخوبمیایازکاغذهاییکهدردستشگرفتهنمیبینی؟کوچکاست،سوادندارد،کلمهپسرکراکهمی

کندخبرهایهارابفروشدودستپربهخانهبرگرددوگرنهامشبهمبایدگرسنهبخوابد.برایشفرقینمیاینکهبایدتمامآنروزنامه

کهزندگیشازداندمیبار.بادنیایاقتصادوسیاستوفرهنگبیگانهاستاماخودشهمخوبتأسفهاستیاکنندامروزخوشحال

زدهودهاننیمهبازوچشمانهاییختراست.اصالًپسرکباآندستفروشددلخراشهرحادثهدلخراشیکهخبرشرابهمردممی

بختیوفالکت...مبهوتِغمگینخودشخبراست،خبرمصورازبد

بهدلیلبی دانددوربینچیست،تاخبریازتکنولوژی.نمیخبریشاست،بیاینکهاینقدرطبیعیجلویدوربینایستادههمدقیقاً

پسرکیروزنامه خودشاست، اوخودِ خواهدبهدوربینهمفروشکهمیبهحالندیدهکهبداندبایدژستبگیردوزورکیبخندد.

بیند.فروشد،بهرومانویشنیاک،بهمن،بهتووبههرکسیکهیکروزاورامیروزنامهب

تکنیکمی بهعبارتیانتقالاحساساز درگیرکند. ترمهمهایعکاسیگویندعکسخوبعکسیاستکهاحساساتانسانیرا

 رومانویشنیاکازپساینکاربهخوبیاهمیتکمنباشد، استبرآمدهترنیست. نمی. شودبهعکسنگاهکنیودردنکشی.مثالً

شوداینبارکهکودکیدرخیابانجلویهایپسرکرابهیادنیاوری.نمیروی،چشمفروشیمیشوداینبارکهبهدکهروزنامهنمی

■ که...شودنمیراهتراگرفتتاچیزیبفروشد،نگاهسردشرارویقلبتاحساسنکنی.
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 صمد بهرنگی «ی سیاه کوچولوماه» ٔدرباره  
«آبادیابوالقاسمفیض» 


یادصمدبهرنگیتابلوییرانقاشیکردهبهوسعتیکزنده

گوشه از که تابلویی گوشهجهان. تا و آغاز را زندگی ایای

دهد.ادامهمی

اشداستانیخوانانهرگوشهتابلوییکههمانندتابلویپرده

ا )راوی( مرشد است. حکایتی خودو شود وارد سمت هر ز

مارمولک، و ماهی خرچنگ، حکایتماهیو است. داستانی

ماهیوآهو،ماهیومرغماهیخواروماهیودریا.

 داستانٔگوشههر اینتابلو استو اینداستانیکتابلو

خوانوپرمحتواکههرکودککنجکاورااست.داستانیآسان

ربایدتابداندزندگیرامیکشدوهوشوگوشاوبهتکاپومی

تواندداشتهباشد.میایچیستوسفرکداماستوچهبهره

آموزدکندکهآگاهیچقدرارزشمنداستومیبهاوحالیمی

خیال اسیر کورپروریکورکورانه افراد های

ذهنشدنچهعاقبتیدارد.

می بهرنگی بچهآقای که خیالداند در ها

 کردههالحظهحتماًخود هوس را بهیی اند

الک قالبیکپرنده، در شکلیکحیوانو

بروندوپشت،خرگوشویاگرگوشیردرنده

هاازدیدهابهدنیابنگرند.شایدبچهازدیدآن

توانازهم باشندکهآیا بهایناندیشیده یکحیواندرنده

دریدنوخوردنیکخرگوشیاآهورادارند؟یادرآنقالب

جاییبرایدوستیومهربانیهست؟اصالً

توانندازخودحیوانیبیدفاع،چقدرمیٔقوارهیادرشکلو

شجاعتنشاندهندومقابلهکنندوپیروزشوند.

نوشته در بسیاری شخصیتنویسندگان خود هایهای

اند.وصمدبهرنگیداستانشانراازمیانحیواناتانتخابکرده

کند.ماهیدردریاواززمینراانتخابمیباهوشیاریماهی

وهوادرخطراستوبایدحواسشبههمهچیزباشد.

داستانبهزیباییدرفضاییدلچسبودرشبچلهوتهِ

شود.دریاآغازمی

شبچله - کرسینشستنیادآور زیر و وها ها

قصه مادربزرگپدربزرگگویی بچهو برای وها ها

آموزآورودرسنشاطهاییکههمی.دورشانیهانوه

بودوحالمظاهرتمدنوپیشرفت!جایشراگرفته

هاودورهمیبهدورازهمی،بدلگشته.شبچله

 کلیلهسخنازشاهنامهبود،از

 

شدوگاهازهایسعدیگفتهمیودمنهبودوازحکایت

سرزمین سفرهاییخیالیبه پریو و ٔافسانههایجن

.-هفتسروپهلوانانشکستناپذیراژدهای

برایتعدادزیادیماهی هایریزودرشتقصهماهیپیر،

حرفمی کوچولو و سیاه ماهی یک ماجراجویی از و گوید

هایفراواندارد.زند.داستانماهیسیاهکوچولوشخصیتمی

شخصیت و ایستا منفی، مثبتو اصلی، وفرعیو هایپویا.

داستا اصلی شخصیتیشخصیت کوچولو، سیاه ماهی ن،

کنجکاوی دنبال به او آگاهیپویاست. با و کههایش هایی

به گریخته میجسته فضاییکنواختدستآورده، از خواهد

کهدرآناستخودراخالصکندوبهشوقرسیدنبهدریا

سفرکند.

کهپی مسیری است جویبار داستان رنگ

اهکوچولورقماتفاقاتزیادیرابرایماهیسی

زندوتاپایانداستانادامهدارد.مسیرپرمی

ماهیمی استو بیخطر نباید گدارداندکه

می بزند. آب میبه تصمیمپرسد، و اندیشد

گیرد.داستانافتوخیزهایجذابیداردمی

گونه این و است. جاری آن کشمکشدر و

می خود دنبال به را ناگهانیمخاطب حوادث بههمکشد.

کندوداستانراماهیپیرشروعمیافزاید.داستانمیٔجاذبه

کند.درادامهانگارماهیسیاهکوچولوازچنگاوهمفرارمی

گیرد.وروایتراخودبهعهدهمی

طولسفرصحنه در رقممینویسنده زند،هایمتفاوتیرا

کنید.حرکتماهیطوریکهجاریبودنجویبارراحسمی

گیرهستیدتاکندپیکنیدوهرجاکهتوقفمیرادنبالمی

پایان خوشی و خیر به زودتر هم درگیری کشمکشو این

گیردتاماهیبهراهشادامهدهد.واینجویبارازدلکوهو

ازمیاندشتوکناربوتهتپه گذردتاهامیزارهاودرختها،

بعددریا.خودبرسد،رودخانهوتربزرگبهبرادر

پساینجویبارهمخود،داستاناستورازهایزیادیرا

زمزمه از دارد. خود دل شنودهایدر و گفت از باد، های

رویش بر لب که حیواناتی نیازهای و راز از و درختان

می عبورشیرینشرا ازسرسپاس، دربوسندیمگذارندو و .

می زیبایینشانداده گلهشجاهاییاینحرکتبه ایکهود

جویبارپی داستان رنگ
اتفاقات که مسیری است
سیاه ماهی برای را زیادی

می رقم تاکوچولو و زند
انداستانادامهدارد.پای
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افتادنٔنقطهشوند.هاییکهبهآبزدهمیآیدودهانکنارجویبارمی دام در داستان وهایاوج است ماهی

اوحتیکهبرایرهاییخودودیگرانمیهاییتالش کند.

گذاردتاثابتکندراهیکهانتخابکردهازجانخودمایهمی

دگیاست.اینبرایداستانفضایزنیفضادرستبودهاست.

کند،هرکسیکهمسیریرابرایرسیدنبههدفانتخابمی

هاترواتفاقترحوادثبزرگافتد.هدفهرچهبزرگاتفاقمی

هایهدفمنددرزندگیعادیکسانیهستندکهانسانبیشتر.

کنندودرمقابلهستندکسانیروندمنعمیراازراهیکهمی

راهگشایدیگران آنکه و راهنماییمیاند را ماهیکنند.ها

ٔبرگهسیاهکوچولویک برایزندگیاست. راهیٔنقشهراهنما

گیریوانتخابهدفوتواندانسانرابرایتصمیماستکهمی

رسیدنبهآنکمککند.

























































نمی بهرنگی راصمد کوچولو سیاه ماهی زندگی خواهد

برا الگویی ولی دهد. نشان کودکان استکهٔوهیشی عملی

بینندکندبهچیزهاییکهدوروبرخودمیراوادارمیهابچه

هاباشندودرجایخودازسپارشنیدهبیتوجهنباشند.گوش

بهخوبیاستفادهکنند.شانیهادانسته

طوریراهبینیمکهماهیهمینبانگاهیدوبارهبهقصهمی

نمی هاییداشتهکهدرجاهاییبهدادشرسیده.شنیدهافتد.

خلقوخوهاییدراطرافشازاینوآندیدهکهدرجاهایی

برایتشخیصبینبدوخوبکمکشکردهواینگونهبوده

■ کهسفرخودرابهانتهارساندهاست.
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 «جیمز جویس»از « اولین»یادداشتی بر داستان  
«علیپاینده» 


،فردابارفتیمانمهسرداد.اگریمیلندماتمبارسوتبیکشت

بودوبهسویاندریفرانکم بلسپردیمرسراهیبوئنوسآیا طی.

ذخیها آیمسافرتشان بود. شده یره وجود با فرانکٔهمها آنچه

یبرا بود توانستیمشکرده حالتتهوعیعقببکشد؟ به أساو

 .کردیمرگاهخدااستغاثهرلبهمچنانبهدیدچارشکردهبود،وز

بردلشنواختهشد.احساسکردفرانکدستشراگرفتویناقوس

ب گردشدرآمدند.یاهایدرٔهمها!یگفت: دلشبه جهانگرداگرد

دروندر به را یفرانکداشتاو دیکشیماها در را او غرقهاآن.

د.یراچسبیآهنٔنرده.باهردودستکردیم

ا.یب_

فشرد.ازیدهوارنردهرامیشورشیهادسته!.محالبود.نه!نه!ن

سرداد.یاها،ازدردنالهایاندریم

.ین!اِویاول_

نراصدازدکهدنبالاوبرود.یدواولیفرانکبهآنطرفمانعدو

امااوهمچناناولیادازفرانکخواستندکهپیبهفر نرایشبرود،

 بدیسفٔچهرهنیاول .زدیمصدا همچونحیخودرا، یوانیحالت،

ازعشقیدرماندهروبهفرانکگرفتهبود،وفرانکدرچشمانشاثر

.دیدینمیاآشنائیابدرودی

سهرسهبهیاثرجمزجوهاینیدوبلٔمجموعهسهداستاناول

سروبهیامادرداستانچهارمجوشوندیمتیاولشخصروأوهیش

هیراندرزاویفمرسومدرایمطابقتعر.آوردیمیسیسومشخصنو

شخصید سوم داناید راویا بیکلمحدود داستانیکه از رون

اختیآگاهٔهمهاست در را یخود یکیار داستانیهاتیشخصاز

 ازچشمیوهمهچدهدیمقرار اکندیمانیباوزرا در هینزاوی.

اید با نوید فینکه حضور داستان در تمامیولنداردیکیزیسنده

نی.دراکندیمانیتداستانبیشخصیاوقیاتخودراازطریذهن

نویش فقطیوه تواندیمسنده افکار تداستانیشخصاودرذهنو

نسبتبهسایدویحلولکندواحساساتوعقا ویرا رکاراکترها

محیهمچن و جامعه تصوین ویط اذهان به نفوذ حق و کند ر

سندهیگرنویاندیقصهراندارد.بهبیهاتیشخصریسایهاشهیاند

انیبیداستانرانداردوبرایهاآدمٔهیبقریالضمیحقنفوذبهماف

نعملخواهدبود.یقاوقادربهایفقطازطرهاآنیحاالتدرون

دختریاول زندگیمعمولین از که یست و شهر خودٔمحلهدر

 از و داده دست از مادرشرا شده. پدرشیفتارهارخسته تند

بهنامیفرارهمراهملوانیایدرسردارد.رؤییایخستهشده.اورؤ

سرزم به رؤینیفرانک دست. دریجدیکزندگییایدور اما د.

یآخر فرانک همراه لحظه ارودینمن ی! چرا کهاستیزیچنکه

مستقیجو بهیسآنرا خوانندهخودبادیگوینماشخوانندهماً دی.

د بهقولمعروفازمیرآنرا انیدنهازمیسفیهاقسمتانیابد.

پایسیهانوشته جویانبندیاه. سبهیداستانخارقالعادهاست.

.ندیآفریمنداستانشاهکاریدرایراست

تقواعدیبهرعایازینیسینوشاهکاریدتوجهداشتکهبرایبا

 در شده نیایادبیهاانجمنمرسوم هیران چیهچکسدریست.

آثارشرعایجهانایکجا در کندینمتینقواعدرا قواعدهانیا.

.اندشدهنجامرسومیکهدرایریدستوپاگیزهایهستند.چیرانیا

اینو رویبجایرانیسندگان بر نوشتنیتمرکز و داستان خود

نقواعدتمرکزکنندتانکندازیایمرتببرروستیبایمشاهکار

یمنتقدیسو پیادبیهانانجمن بگیمورد قرار همیگرد نیرند.

پا هاآنیدستو باعثبنددیمرا روحواقعهاآنشودیمو یاز

سدرداستانشیداستانبخاطرقواعدغافلشوند.بهطورمثالجو

بهسدینویم پدرشرا مارآمدهویبهاتاقبباخشمادآوردکهی:

بود. تکاندرش.مایزندگزیانگترحمیمنظرهگفته یوحشتبا

هایرانیانعبورازخطوطقرمزمایبراعالوهازجاجست.یناگهان

نویاریدربس کارکندیمسندهبهوضوحدرمتندخالتیجاها ی.

درایکهبرا بایما هیدتوجهداشتکهدردوزاویرانحراماست.

داناید داننویکلهمهچیدسومشخصو ناخواهیز خواه سنده

ینکاریچن انجام ادهدیمرا ای. در ما اولیرانبینکه به رو شتر

نویلشایدلمیآوریمیسیشخصنو برایناستکه یسندگانما

منتقد نقد از چنیفرار از زاوین دین در .کنندیمیدورییدهایه

فباالیهمانطورکهدرتعرستیبایمسندهیرانمرسوماستکهنویا

بهداستاننگاهیتاصلیهشخصیطاززاوانداستانشفقیآمدتاپا

سوچندخطیدازدروناوخارجشود.درداستانجویکندونبا

اولینجویدوربیانیپا فرانکتغیساز یینبه کارکندیمر کهی.

دیداوریروز ممنوعاست.یرانیسندگاناینویبرا دمکهدریرا

ارزییهاداستانیایادبٔمسابقه مورد قیابیرا زدادیمرار ری.

ا موارد قینینچنیهرگونه هرگونه از استفاده دریو صفت و د

دیکشیمخطهاداستان اکثر همانهاداستانو در اولٔصفحهرا

نددریکهببخواندینمراتاآخرهاداستان.اونمودیممهردینصفهن

بهروحداستانوخودآندقتشودیمآخرچه بلکهبهکردینم!

ا کردن قیستفاده از نکردن صفتدقتیا و درکردیمد که چرا

رایزیچستیبایمنگونهمرسوماستکهیرانایایادبیهاانجمن

دوصفتآنرانشانداد.ینکهباقیدنهایرکشیبهتصو

ییهاروشنیماباچنیاتداستانیمکهادبیدازخودمانبپرسیبا

 کجا آرودیمبه ادبی؟ انجمن ایا در اگریفقط دارد! وجود ران

نشکلیگرنقاطجهانهمقراربودبدیدیادبیهاانجمننیمنتقد

ارزهاداستان مورد یابیرا پسچرا دهند نگونهیاهایخارجقرار

■؟!سندینویم
alipayandehjahromi@gmail.comل:یمیا

mailto:alipayandehjahromi@gmail.com
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 «فردا در راه است»هی به داستان نگا  
«شهنازعرشاکمل»؛«بهرامصادقی»سندهینو 


هکیوتاهبهرامصادقکنداستانینخست«فردادرراهاست»

نقصهنسبتید.ایهسخنبهچاپرسیدرنشر۹998درسال

اتچاپشد،یدرنشر۹۱هتاسالکگراویوتاهدکیهابهقصه

هبهپستکخاصاوکوسبییمگراداردوفریفرمسادهتر

شود.یدهمیمتردکلدارددرآنیمدرنتما

ندکیشازهمهجلبتوجهمی،ب«فردادرراهاست»درآنچه

هیهبهموازاتدرونماکیسوتوفانیخیآناست؛فضایفضا

نفضایتوانگفتایدرآنداردومیقصهنقشمحوریاصل

است داستان خدمت در شدت هراسوبه با را خواننده و

ند.کیصالموجودهمراهمیاست

توص با میقصه آغاز مرگ حالیف شود،

یستینقطهمقابلمرگونقاًیدقهنامآنکآن

نیرادربردارد.ایدوهستبودگیاستوام

است.یتهدرخورکننیسآغازکپارادو

ده،ویآلودولهنعشراگذاشتهبودنددرداالنمسجد،خون»

ندازد.اماخونوگِلیشبیرویزیردهبودچکفرصتنیسک

«شراپوشاندهبود.یدههمهجاکیخش

ازیاهیکبارصرفاًهکمسجدیکف،داالنتارینتوصیپسازا

تاریابانبهداخلآنافتادهوصفمینورچراغخ ویکیشود.

هبهیساولکهبعدازپارادوکاستییهانورهمازجملهتقابل

د.یآیممچش

باچهیبراعتاستهاللودیهدرواقعنوعکپاراگرافاولقصه

فضایبرا به فضایورود متوجه را خواننده است، یداستان

غمگیانگرعب و کینآنمیز مرد، دو دیپیکیند. و یگریر

نند.تقابلکیمیازآننگهبانییاندوگونارجنازهکجوان،در

نیپ جوان و ایر در میز بگینجا قرار نظر مطمح رد.یتواند

توصینو به میاتپیفخصوصیسنده مردیرمرد از اما پردازد

ایگوینمیزیجوانچ از میدو رمردیهپکافتیتواندرینجا

ادرداستانداشتهباشد.یپایتیدشخصیبا

اول ردوبدلمتینشخصینایهبکیانجملهیدر شود،یها

یشویمتوجهزمانوقوعقصهم زباجملهیون!«یچهشب»م:

جا» باقکشیباز یرش خوبهکه هوا ه اتفاقیپ« از رمرد

یندیناخوشا یشویمباخبر شاکم همیه درید واقع جسد ن
مسجدباشد.

«ربودند.یاردوپنکباهممثل»
«وغالم؟یا؟فضلکی»


گفتتویدمغالمخانبهفضلیچنددفعهباچشمخودمد»
«تو.یاجایمنهیاجایوچهکنیا

شود،یندونفرردوبدلمینایهبکیپنگنگیپیهاالوگید

دجسدموجودحاصلیند.شاکیوقوعقتلرابهذهنمتبادرم

زیک باشد پیقتل آن، از پس اختالفیرا از جوان و رمرد

نونکهاکندیگویبهنامصنممیوغالمخانبرسرزنیفضل

قگرمابهوگلستانیغالمرفویهفضلکنیهمسرغالماست.ا

پ با اما بودند یهم شدنسرو رآبکشانشلهصنمرابطهکدا

دستروزگارینیفضلشد. اما بود عاشقصنم غالم مانند ز

دستصنمرادردستغالمخانگذاشتهبود.

پتکزن» میه هم همیاره خواست
مینم را هردوشون بایخواست. خواست.

.«زدیمسدباپاپیشکیشمیدستپ
پ ایسخنان درباره مثلثیرمرد رابطه ،ین

 از را وکخواننده میفقضکیم مطلع فضلکیه غالمیند. و

میدیکیدشمنخون محلنیگر مردم و گلیشوند در آلودز

ک آب نمکردن ایم در تعلیگذارند. قسمت جادیایقین

ایم به خواننده و یاندینمیشود آکشد فضلیه دستیا به

 نوکغالم است؟ شده بسیشته مهارت با ایاریسنده نیاز

م جمالتکیشگرداستفاده یلینغالمخانخیقیحاال»ند.
«خوشحاله. »و نه... بیایعنیاما شرفه؟ینقدر را« خواننده

ست،یشرفنینقدربیند.اگرغالماکیقمیرتعلیشتردرگیب

تواندقاتلباشد!یپسنم

بیپیگفتگو جوان و خرمرد برق و آسمان غرش رهیا

روشنمکیانندهک را جا همه سوکیه به ره یگریدیند،

برد.یم

باره.پشتسرهم.مثللولهیپنجساعتهمازغروبتاحاال»
«آفتابه.

آلودوحزنیهمفضایناکآسادرلیمرگ،شبوبارانس

لبهیحاالتبدینند.باران،نعمتآسمانکیجادمیراایمخوف

موجودیهاسکگرپارادویزازدیننیشدهوایبتبزرگیصم

مرگدقحتماًهابچهه...برمخونه.یبتیچهمص»درقصهاست.
«اند.شده
میپ خارج مسجد از توصیرمرد تمام خیشود. سیفات

رونزدهاست.یابانخلوتاستوآبازهمهجابیهستند.خ

نمیاهگلکیوارهایدنندوکشیهاملرزند.شاخهیهامناودان

 است»آنچهدر راه در ،«فردا
توجه جلب همه از بیش

.کندفضایآناستمی
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میشک فرو فروریریده نشانیختندیزند. خود استبریوارها

ستنرابطهکباشدازشیدهمنمادیموهومقصهوشایفضا

رفیب دو ین کیمیقدق جسد ایکیه داالنکشان در نون

پیکتار بهیمسجداست. یمشانکوچهرمرد یوچهاکرسد.

اک در آباست. سراسر دیه ازینجا یابانخلوتخبریخگر

تآببهیرونهستندومشغولهدایست.اهلمحلهمهبین

البتههنوزتارکشاننفوذنیهاجلوتادرونخانه ادیفریکیند.

هادارهبرقباوجودکیارکاند؛ردهکبرقراقطعهاآنزند.یم

یوضع انجام وضعندادهتموجود ازیاست. شهر نابسامان ت

نیهم پکن یته نداست طعنهیو کیاز ادارهیکه به نفر

زند.یمیشهردار

باسطلمشغولیرسد.زنجوانیمیرمردبهدرخانهفضلیپ

 است؛کجمع صنم او است. آب ردن

ند.یبیرمردرامیهمسرغالم.صنمپ

«تومسجده؟»

«آره.»

«پهلوشهست؟یسک»

خ را صنم دریخواننده بر باران از س

نونکهتاکییهاعهیندوشایبیودهمهعاشقشبکیخانهمرد

همباغالمرند.یگیشچشمشجانمیده،پیشنهاآندرباره

وچهپرکنازیاراست.دوربکوچهمشغولکراهنتهیتاپیک

تار و پیکآب خانه میبه تصویرمرد گریرود. زن ویر ان

ترسکودک ایان از غرشیده چشمیجلوکدهشتنایهان

همهجانمناشیرمردظاهرمیپ ساستوآبازیوخکود.

چاتاقطاق آسمانهمچنانمکیهمکها بارانبریند. غردو

شودویاندرهممکودکهینصداهاباگریوبد.اکیپشتبامم

خانهپیشبهمچنانم ازکیوچکاسیرمردخودمقیگذرد.

یرانیددرحالویبارششدیکهبراثرکیشهراست؛شهر

خوان بایرمردچهارتباطیندخانهپیندهمنتظراستبباست.

پکدارد.چرایجنازهفضل رمردآغازشدهودرروندیهقصهبا

رمردحضوردارد.یآنهمپ

پکم اتاقیالمه بحث از زنش و مرگکنمنایهارمرد به

یمیفضل فضلیب»انجامد. مادر حالیچاره ایگو«داره؟یچه

فضل مرگ در را غالم ممقصیهمه ایر و یدانند سؤالن

 هست ذهن در فضلکهمچنان آیه مرده؟ اثریچگونه بر ا

نمسالهیشتهاست؟اکغالماوراواقعاًایتصادفجانباخته

ش به قصه قصهیدر تعلیجریسیپلیهاوه و دارد ویان ق

آورد.یرادرخوانندهبهوجودمیششخاصک

براینو سیایسنده و ترس یبیاهیجاد بهشتر همچنان

سیتوص باران ملیف خروشان برق و رعد و پردازد.یآسا

لگرفتهاستوکنهبارانشیزمپسیتوانگفتقصهرویم

ریممنطبقباتصوینیبینداستانمیهازآبدراکیریتصو

جانپکاستیذهن مکه آبارائه یدرباره عقیدهدهد. به

ذهنیآب تصویر آثارهایگوناگصورتبهجانپک، ونیدر

ایآبشود؛ازیکدریایتوفانیگرفتهتاجرعهادبیظاهرمی

می که است آب تصویر جذابیت او نظر به تواندنوشیدنی.

مثالایده برای کند. ارائه مخاطب ذهن به را مختلفی های

گاهی نابودیاستاما تخریبو سیلنماد امواجو توفانو

می مراسم آب شکل به جرعهتغسلتواند یا آبعمید ای

پکمیزندگی شود. ذهنیبخشظاهر گویدجذابیتتصاویر

توانآنرابرایبهتصویرکشیدنایاستکهمیگونهبهآب

گرفت. کار ادبیبه اثر درونیدر تضاد یا روییکسکه دو

(۹۹8ص:۹2،کپ)

ایپ در بهیرمرد داستان از قسمت ن

دوربیمینارک و خینرویرود انغالم

م کیزوم مرد سه اندازه به او ارکند.

حکیم مردم یند. بارانکن درباره ار

م هرکیصحبت و تقصکنند بریس را ر

اندازد.یمیگریگردند

توینکدوآسفالتشینکوچهروبکفکصددفعهگفتم» د.
«گوشتوننرفت.

همردمرادچارترسکاستیاباالآمدنآبرودخانهمساله

ک است. سهانآرده قریاز مبیل تصمیالوقوع و میهراسند

باکرندیگیم شیازافرادمحلخیکییگاوهاکمکوچهرا

ندویشود.درواقعایدهمیشکشیپیبزنند.دوبارهبحثفضل

موازاتیاتفاقناخوشا به پیدیکند قصه در ویشمیگر روند

یاست،مرگفضلکهاثراتمخربتوفاندهشتناکهرچقدر

زاست.یانگزغمینجوان

جلو هنوز فضلیصنم خانهیخانه هم آن هکیااست؛

آقادهیدبتیمصیاعضا حاج خانه به منتقلیاش محل

گوشده نییاند. همیصنم استو عزادار اندوهیز و حزن ن

جلوکوادارش فضلیرده جلویخانه و آبیبماند بهنفوذ

بگ شایخانهرا یرد. دیآینزنبرمیهازدستاکیارکدتنها

وچه،صنمراکشزدنیانهخینباشد.غالمناگهاندرمیهم

هبهخانهبروند.انتظارخوانندهکخواهدیزندوازاومیصدام

رسدوبهیانمینجابهپاینسهنفردرایتایدررابطهباوضع

ابد.غالممتوجهاندوهییراهمیتمحوریندوشخصیخلوتا

او است. شده مکفصنم کیر بکند فضلیه ین صنم یکو

شداماغالمکیشمیبودهاست.صنمبحثبارانراپییزهایچ

اتاقکییروشنا»در استیشخیبایبهزنز«در هکرهشده

قریبآن سیل از الوقوعها
میمی تصمیم و گیرندهراسند

از یکی گاوهای کمک با را کوچه
افرادمحلخیشبزنند.
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زلف سر پکچیشمیهاآباز و صورتشسرخشده راهنید،

چسب تنش به فضایقرمزش چشمیکرمانتییده. دربرابر

تصو میخواننده نزدشود.یر صنم به بایمیکغالم او شود.

روکاشیچشمان یبرمیآلود برا»گرداند. فضلیدلم یمادر
سوزه.یم » حسابکغالم داردیه دوست است، شده دمغ

یبگو فضلیدلتبرا»د: سوزه.یمیخود نم« ایگویاما نید.

مهمقصهاستویهاهیهازسوکیبرخوردماراازارتباطمثلث

ماجر مدرواقع آن حول میا آگاه کیچرخد جنازه یکند؛

تار داالن در دیکعاشق عاشق افتاده، یمسجد در نارکگر

توانبهینجامیران.ایانهحینمیمعشوقاستومعشوقدرا

گوکنودلپردردصنمراحسیتغمگیوضوحوضع ییرد.

خوب بهانه امروز غمشراکنیایاستبرایتوفان بتواند او ه

ند.کنهانپشتآنپ

زندوبهیرونمیراست.ازخانهبیغالمدلگ

اذیاندیمیفضل هدرحقاوکییهاتیشدو

داند؛یردهاست.اوهرسهنفرشانرامقصرمک

فضل فضلیخودش، چرا را. صنم یو

ینم چراکخواستبفهمد اوست. زن صنم ه

نم کگفتیصنم دلشکواقعاًه در دارد. دوست را دامشان

یگویم ازدستدادم.ید»د: اورا «او»نیحاالا«گهگذشت.

دهردوشانباشد.یاصنم؟شایاستیفضل

خ تیدر تالشو همچنان براکابان مانعیایاپو و سد جاد

اندآبرامهارمتوانستهکمکدربرابرنفوذآبادامهدارد.مردم

دک هرچند مینند. فرو همچنان فروریریوارها با ختنیزند.

باًیتقرشانیکیشوند.یزپارهمیبرقنیهامیرناگهانسواید

میرو یغالم او بختبا اما یافتد خودشرا استو نارکار

برمکیم خانه به غالم دیشد. و خبریگردد دریگر او از

ن دیداستان بار پیست. خانه پیگر خوانندهیرمرد چشم ش

حاالهمهچیرمیتصو بیشود. است. ارانقطعزآرامترشده

همچنانناگشودهاست.یشدهاماگرهمرگفضل

خوابمهابچه آماده مادربزرگشاندربارهیدارند با و شوند

نند.مادربزرگسخنانکیگفتگومشانختهیفرورتوفانوطاق

میانندهکدواریام فردا فردایدرباره استدرکییزند؛ قرار ه

اتاق طاق آن هم بام پشت و شود درست ادامهکها اهگل.

پیهاحرف یمادربزرگرا در پکرمرد بله،»رد:یگیمیوچه

«تره.م.راحتینکیوچهراهمآسفالتمک

چ بچهیهمه توفان! از پس آرامش است. شده آرام هاز

پدهیخواب همسایاند. و یرمرد که به را فردا»ارها ولکمو«

گشاکیم گره قصه از هنوز اما دلیینند. و مرینشده گل

زندویرمردباخودشحرفمیست.درخانه،پیروشننیفضل

د.یگشایندوگرهرامکیشضربهراواردمیهاانهحرفیدرم

 طاقشوناومدپایرفتزیفضلیسرش»... آوار... نیا«ن.ییر

شفآنراکهخوانندهانتظارکیزینقطهعطفقصهاستوچ

یهفضلکردکیدبهذهنمخاطبهمخطورنمید.شایشکیم

یاواحتمالارتباطمرگفضلینگونهجانباختهباشد.برایا

نیسندهایرآوارماندنبود.نویشتراززیاربیهصنمبسیباقض

بهخوب کبهیشگردرا اردیگیمار با را نمسالهیوخواننده

دانند.یزهمهغالمرامقصرمیند.افرادقصهنکیزدهمشگفت

نیندارد.آخریدرمرگفضلیچدخالتیواقعههرچنداوبه

تهکننیزبههمیرمرداستنیالوگهمسرپیهدکجملهقصه

گفتیشهمید؟همیحاالغالمخانبهدلشرس»:اشارهدارد
«شم.کیرومیهروزفضلیآخرش

جالبکن اکیته درمورد میه قصه توانین

رمرددرآغازوانجامآناست.یگفت؛حضورپ

شخصکآنحال سهیمحوریهاتیه داستان

فضل جنازه کینفرند: آغازکه نقطه در نیه

سخناشدربارهقصهاستودرطولداستان

یم صنم و غالم و وکرود ارتباط بایاژهیه

پیفضل اما پابهیدارند. پیراویپارمرد نقشیدر قصه شبرد

ندوههبامرگوترسواکقصهآلودگلویتوفانیفضادارد.

ریهباتصوکیمنطبقاست؛مرگیاربامرگفضلیخته،بسیآم

میشویتمتوجهمیودرنهاابدییماسکوارهاانعیختندیفرور

واریجواناست؛دیوارهاعاملمرگفضلیندیازهمیکیهک

شیاعتمادیسستب تردک، نیو حالید در طولقصه در ز

وشودیمآراموفضاشودیمزشاست.باالخرهبارشقطعیر

هدرراهاستکییدفردایوبهامروندیمشانیهامردمبهخانه

درحالروندیمبهخواب گلیهنعشخونکی. فضلنو یآلود

■ .مسجداستیکهنوزدرداالنتار

این نکتهجالبیکهدرمورد
می حضورقصه گفت؛ توان

آغ در آنپیرمرد انجام و از
است.
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 «وارونگی»نقد رمان  
«مائدهمرتضوی»؛«عطیهراد»سندهینو 



مجموعهداستان با حاالمنیک"عطیهرادنویسندگیرا

دارم آفتابی قرمز "کاله نمود. کتاب"وارونگی"آغاز عنوان

 زمستان در چشمه نشر توسط که اوست چاپ۱9دوم به

روایترسید. را زنی داستان وارونگی،

دورانکندیم عشق یافتن پی در که

خاطراتاشیبچگ یادآوری از ناگریز ،

گذشتهاستوخوانندهرادراینیادآوریبا

خ همراه قهرمانکندیمود راوی افسانه، .

اینعشقدارد رهاییاز سعیدر داستان،

 و خاطرات نهایت در یهایوابستگاما

.داردیماوراهمچنانمتصلبهگذشتهنگهاشیخانوادگ

قبلازهرچیزبایداذعانداشت؛وارونگینهیکرمانبلکه

بیشتریهاانداستیکداستانبلنداست.دریکتعریفکمی

 قرار رمان زمره در صفحه صد بهرندیگیماز توجه با اما

خصوصیاتیکهرمانبایدداراباشدووارونگیفاقدآنست؛این

.ردیگینمکتابدرطبقهبندیرمانجای

موازیروایت بهطور زندگیکندیمرمانچندقصهرا و .

بهطورهمزمانپیش درپایانبردیمچندفردرا یکرمان.

غالباً رویاروییهاتیشخصاین به تقابل ازرسندیمو و

گشاییهاتیشخصگردهماییاین داستانگره درشودیم، .

اندیشهایفلسفینسبتبهزندگیغالباًیکرمان،ٔقصهپس

 رمان حوادث و داستان و شده برایصرفاًپنهان ای بهانه

یماست.مطرحکردناندیشهمذکوربهطورغیرمستق

 از وارونگییهاالمانهیچکدام در رمان اساسی و مهم

داستان.دهدیموجودنداردوآنرادردستهداستانبلندجای

بلندازلحاظساختاریبسیارشبیهداستانکوتاهاستبااین

کاراکترها؛ پردازی شخصیت و وقایع شرح برای که تفاوت

مجالبیشتریوجوددارد.

 میشوارونگیشروع ازهوایگرگو استفاده خوبیدارد.

برایبیانحالتروانیراویبسیارهنرمندانهاست:

صدایآسماندرآمده...آفتابوبارانباهم.

 داستانحضوریپررنگیهامثلاصطالحاتو عامیانهدر

دارند.وهمینامردرفضایمتفاوتیکهاینکتابدرمقایسه

،هامثلاست.کلیهمؤثر،بسیارندکیمایجادهاداستانبادیگر

وپیوندیاندداستان،اصطالحاتو...درخدمتهاهیکناگوشه

ناگسستنیباکاراکترهایداستاندارند:

 

"عروسیدارندهاگرگبارانآفتابیعنی"

"آسمونسرخیعنییهزائودرددارهولینمیتونهبزاد"

مرغبریزن.تمومدنیاجمعبشننمیتوننخاکتوسر"

می خودش برسر خاک که خودشه مرغ

"ریزه.

"غژوواغژداره.حاالهادرنوحاال"

 فالش وارونگی، دیگر قوت هابکنکته

نحویهوشمندانهوطوریکهبهبههستند.

 زده نینجامد قصه حتیاندشدهدوپارگی .

نوعییهاخواب هم بکراوی فالش

ادبیاتکودکیراویخوب لحنو هستند.

بازگشتبهگذشته؛کاراکترراویبهطور درآمدهوهمزمانبا

:گرددیمهمهجانبهبهدورانکودکیباز

"زنندینمنوکجوجوهاهیچوقت"

اینحاللحنزمانحالداستانآن با که ستیبایمطور

نواختنیستوگاهیازخطبیرونمیزند:یک

عنیحتییکاینخاطراتکهیبهگندبزندبهاینبچگی."

"لحظههمنبودهکهبخواهمیادمبماند.

فالش حقیقتبا در نویسنده شخصیتپردازیافسان، در

بکبهگذشتهودورانکودکیونوجوانیازشیوهفرویدبرای

.فرویدبراینردیگیمروانشناسیشخصیتاصلیداستانمدد

خود، جسمی ذهنی رشد جریان در کودک که بود اعتقاد

وهرگونهکمتوجهیوالدینگذراندیملاصلیراازسرمراح

تواندیم دورانیهاواکنشموجب در نابهنجار روانی

اینرمان،شخصیتافسانه در ازعمدتاًبزرگسالیفردگردد.

 پردازش فروید روانکاوانه شودیمدیدگاه اینتوانیمو با

اویهاواکنشوهاکنشتحلیلروانشناسی،شخصیتافسانو

رادرطولداستانتاحدیروشننمود.

طول در افسان گفتارهای و رفتارها تمامی کلیدی نقطه

شخصیت است. داستانبهنحویتنبیهبدنیویتوسطپدر

افسانبااینکهدرتمامداستانآراموتاحدیمحتاطبهنظر

رودیمدرانتهافورانوتشنجروانیراکهانتظارامارسدیم

.واکنشیکهدهدیمدرگفتگوومجادلهباهمسرخودنشان

البتهبایدزودتروبهدفعاتبیشتریدرطولداستانشاهدش

.میبودیم

روایت زنیرا داستان وارونگی،
عشقکندیم یافتن پی در که

 ازاشیبچگدوران ناگریز ،
یادآوریخاطراتگذشتهاستو
با یادآوری این در را خواننده

.کندیمخودهمراه
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اصلی موضوع حول و متمرکز گاه هیچ افسانه احساسات

ومرتبازاینشاخهچرخدینمداستانکهعشقبهرضاست

دادنعدمتعادلاینامربراینشانکه.پردیمبهآنشاخه

روحیویکارکردخوبیدارد.

افسانباارتباطشدیمنکتهایکهاینجابایدبدانپرداخته

 فرزندانشاستکه بخصوصبا پررنگیباًیتقرخانواده، اشاره

.واینامردرداستانبلندکهمجالکافیبرایشودینمبدان

نیست.وجودداردبههیچوجهپذیرفتههاتیشخصپرداخت

بهچشم"وارونگی"عمدهایکهدرشخصیتپردازیاشکال

مناسبشخصیتاصلیدریهاواکنشفقدانکنشودیآیم

ورابطهسردعشقناکامرضاتنبیهپدر)ییهابحرانمواجههبا

 افسانبا استکه همسر( حتیشخصیتهاآنبا روبروست.

جایکارمهمداستاناستوپدریکیازکاراکترهایفرعی

وحشتناکی تنبیه چنین چرا پدر که اینمساله دارد. بسیار

وچراافسانواکنشیمناسبباردیگیمبرایدخترشدرنظر

وهمهچیزدهدینماینتنبیهدرطولداستانازخودنشان

؟!شودیمبهچندصفحهآخرموکول

یهاتیشخص داستان واندمنفعلکامالًمرد پدر رضا، .

 همسر نزدیک هم خاصی تیپ به شوندینمحتی کالًو

 این نمایاندن استاتیک با بهیهاتیشخصنویسنده فرعی

روشنیازشخصیتپردازیشانفرارکردهاست.



 عالیقیذاتاًافسانه اما شده کشیده تصویر به سنتی زنی

مثلسونااستخرورهاکردنخانهزندگیوفرزندانبهصورت

کندیمهخانهمادربزرگبهشدتسعیمتعددبرایرفتنب

برچسبامروزیبودنبهاوبزند.

فرعیباعثگیجشدنخوانندهوریزشیهاتیشخصتعدد

 شودیممخاطب براحتی توانیم. از یهاتیشخصبرخی

داستانراحذفکردبدونآنکهبهپیرنگلطمهایواردشود.

زائدوماللآور،گاهآنقدرهاتیشخصگفتگوهابیناینیبرخ

.کندیمصرفنظرهاآناستکهخوانندهازخواندن

روایت قصهایکهدرحینپاککردنآجیلمشکلگشا

کارکردادبینداردوبادرونمایهوخطاصلیداستانشودیم

وانگاردرجهتباالبردنحجمکتابآوردههماهنگنیست

شدهاست.

ست.صداوحضورننشخصیتپردازیننتاجیدرخشانا

در اینکه گیراست. و ملموس شدت به داستان در تاجی

،لحنکالموطبقهاجتماعیهاتیشخصباتعددییهاداستان

کاراکتریبابقیهکاراکترهامتفاوتوتاحدیدرتضادباشد،

نکتهمثبتوقابلتاملیاست.

فوکوسوارونگیازنقاطمبهمدیگرکتاباست.عشقناکام

رضایاقضیهوارونگیبینننتاجیوافسانکهکتابنامخود

بین فاصله کدامیک؟ است؛ آنوامگرفته از ییهایوارونگرا

 اشاره بدان داستان در است.شودیمکه زیاد از، نویسنده

نکردهاستو پتانسیلیکهاینقضیهداردبهخوبیاستفاده

ت.کمیاینایدهخالقانهرابههدردادهاس

 چشم وارونگیبه در دیگریکه ستینگخوردیممساله ؛

سازی تصویر روشنی به حوادث جغرافیای است. داستان

شودینم که اینمساله براحتیمتوجه خواننده و "کاشان".

نویسندهدرگرددینمموطنتمامرخدادهایداستاناست، .

کلیتیکه از که جزئیاتپرداخته به فضاسازیمکانیآنقدر

بدانبایدتوجهاعمالشود،بهدورماندهاست.

 گفته"درگلدون"محله شود، داده نشان آنکه از بیشتر

شده.ومرتبباآوردنعباراتیمثلبدناموتوصیفاتیازاین

.شودیمقبیلمرتکباینضعففضاسازی

داستانی وارونگی، شد؛ گفته که اشکاالتی رغم علی

 خواننده راباًیتقرپرکششاستو او انتها همنفسراویتا

 وکندیمهمراهی ذهنی صورت به اتفاقات تداعی .

داستانبخشیدهیهاتیخالق وروانکاوانهجذابیتخاصیبه

همراه خود با را مخاطب داستان ساده نثر و روان زبان

■.کندیم
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         ساری« نگرهم»در کارگاه  «مات و عشق»گزارش نقد داستان کوتاه   
«ناهیدگرامیان»؛«محمداسماعیلکالنتری»سندهینو 



 عشقومات

مرگیک اونروشنکنم! با میخوامتکلیفخودمو ...امروز

کیبایدربا تا شیونهمیکبار. فقط، باشم؟اشیتماشاچ،

روزبیاد، فشویکهر جا به اشجا روشونه ب، کنه، بااونوقت

بسوزونه! جیگرمنو هم،نگاهش، پیشوآرمآروبعدش از م

،نیستکهردبشه؟!کاریکروزدوروزشیمنتظرمچشمها

صورتششیآرا!یوا؟!کنمیماشتباه،بگممن در، منو پدر

اولصبحیچهبرقیمیزنه؟! ردهمکهمیشه،حاالآورده!

باز میگردونه، بر سرشو چبعد، گممیشه. رو هخوبتوپیاده

کیوسکبیرونازکردم!همینکاررویکبار،منهمشدکه

زدماومد قدم یواش، عینخودشیواش، سختیهمکارم.و

 اوننبود نگاه از را کیوسک کرد، تونگاه اون چیز همه ن!

 بود! همحتیمعلوم رو دیگه!دمیدیمخالصورتهمکارم

بینه!غیرمنومی،هرروزدارهجوراونهمهمینیقیندارمکه

مهالکردار!هروقتیتونهباشه؟!چیمخاطرخواهی،دیگهاز

ازاونیزیهچیانگارمیلرزه!اممردهکهمیاد،ایندلصاحب

تاالپ ماالها، پایمیباال ن!ییافته تنم،یهاسلولتمام

هنوززوده!یکمحکدیگهبایستیبزنمتانه!گرمیگیره!ولی

 بشه. راحت بخوامخیالم که نیست، دیگه من اشتباهواسه

کنم.کار،بایستیامروز!بکنم؟ یکسره نمیسرمرو که رو

چرااینقدردیرکرد؟!...؟!پسونیمشدساعتهشتوای!ن؟!رّبُ

،چندقدماشروزهجهتهمهمخالف.ازکیوسکبیرونمیام

ازروشهاگنجشکبهدرختنارنجتکیهمیدم.ودارمیمبر

روبلندمیشنوجیکجیککنان،روسیمبرقمیشینن.سرم

میگردونم. رو وچشمهام خودش!یواپایینمیارم اینکه

بهکیوسکرسید؟!کیبود؟!

یبگردون!تاتوباشجان!حاالتوبهایستوچشماتوبگردون!...

دک دیه نیگه ینکر ! طاقتنمنه! ایناره،یدلم جورعذابکه

بکشه!برمجلووخودمونشونبدم؟!نه!نه!نه!چیهبرمجلوو

امروزخودم مطمئنبشم.بایستیونشونبدم؟! صددرصد،

بازیبیسکهرینجوریهماینحقمنه! دلم با وکبیاد، نه

فقطخداکنه!آخاروانسراست؟!کنصاحابمردهیبره؟!مگها

داشتکهاینجورآگه!معلومهکهنداره؟!؟باشهنداشتهشوهر،

منوت.خیلیتنهاسنگاهشمعلومهکهاز؟!شدینمماتمن

کرده کارمندتاانتخاب پرکنه! خودشو !نه!؟باشهتنهایی

ممکنه!یستنکارمند،کهمیگهرنگبهرنگشیهالباس



کنه؟!حاالبرمدنبالشببینمکجاچهفرقیمیبازاریباشه؟!

میره؟!...

توپاساژانقالب،منهم.رفترفتتوخیابونانقالب،منهم.

 سفید پا انگیزیچه!هافرشتهمثلسرتا ،دارهموسیقیدل

اینیهاپاشنه خوشبوهه! چقدر وای! کفپاساژ؟! کفششبا

 میمونه؟! جا ازشبه اینجور که ادکلونه، یا تورفتعطره

".پوشاکزنانهوبچهگانه"نوشته:اششهیشمغازهایکهرو

.زنمیم،بهسشوارهازلخرازیپشتویترین

مرگیکبار،شیونبایدقایمباشک...تاکی بازیکنیم؟!

 با خودمو تکیف امروز بار! یک اونهم نه!کنمیمیکسره .

حاال مثلاینکهبهاندازهکافیصبرکردم؟! بیرونبیانیست!

دیگهبایستیبرمتو...

 ایستاده من به پیشخوانیهابستهوپشت از رو پوشاک

بهدختره ومیده رودختره.میگیره چوهم پایه بیچهار

جاهایخالیقفسهروپرمیکنه.وایستاده

وای! بودم! نشده نزدیک اون به اندازه این تا ...هیچوقت

لرزه؟!زانوهام می خراشتاالپچرا گوش چرا دلم تاالپ

...گهچراخشکشده؟!یاینآبدهنصاحابمردهد؟!شده

بهخیر.صبحسالم.-

بروهایباالرفتهباااونوهردونفرسرشونروبرمیگردونن.

.دهیروسرماشیآسمانی،صداوچشمهایدرشتشده

امرتون؟!صبحشمابهخیر!سالمحاجآقا!-

ودستدیگهرمیگیمخوانبستهایروبادستلرزانازپیش

روروشمیذارم.

زیرلطفکنین- جینجورابی، اینیه چیزیتو یه پوشی،

ن.امشبتولدنوهمنه.بدیهاهیما

میکنه.صندلیکنارمیزاشارهبه

االنچشم!!بشینیدحاجآقابفرمایید-

وسرشروبهسمتدخترمیگردونه.

بروببینچاییدماومده؟!اوناروولکنعزیزم!-

خروسبیمحلبهصدادرمیاد.

سیاریکازسیارهفت!-

.رمیگیمازجیبمدرمیارموجلویدهنم

بهگوشم.سیاریک-

۹9۱اتوبوسحضرباشید.مست- کرده، از۹۱۱تصادف رو

جایگزیناونکردیم.بلوارکشاورز،
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مشکلیپیشنیاد!شاورزکاونوقت،بلوار-

اینخط،همهحضوردارن.یهااتوبوسنهحاجآقا!-

بسیارخوب.خستهنباشید.-

ممنون.-

کهازآنبخاربلندمیشه،استکانبالبخندیمحو، چایرا

ذارهوقندانروهمکنارش.ینمجلویم

خوبحاجآقا!نوهتونپسرهیادختره؟!-

باچشمانیتنگ،یکدستشوتوهوامیچرخونه.

بعدشم،چهسنوسالیهست؟!-

بهچینهایانگشتمرایکییکیبهصدادرمیارمویهامفصل

.زنمیمزلدهنشهاللیدوطرف

ور،ششسالیهماونابتداییه.دوسالیاینآرشمن،دوم-

ور،حدودهشتسالیمیشه.

میکنه.اشارهباابروبهرویمیز

چشم!االنحاالچاییتونومیلکنین.-

ر دوشی خودشمیکشهوکیف سمت به میز، وازازکنار

زل،میندازهوبعدمننگاهیبههیدرمیاره.وتوشعکسیر

وصداشوبلندمیکنه.عکسمیزنهبه

دخترم.حاالبیاداییتو،باحاجآقامقایسهکن.بیااینجا-

ببینبااونخدابیامرز،مومیزنه؟!

تکونتکون.نفسشروباصدابیرونمیدهوسرشو

 .کردینمپدرتهمتاندیدهبود،باور-

-----------------------------------

 نقد داستان
 " دگارشودداستانیخلقکنیمکهبهعنواناثرهنریمان "

 شنبه 2۹روز نگر۱8فروردین هم داستان نقد کارگاه

ازمحمداسماعیلکالنتریرا"عشقومات"ساری،داستان

سرپرستکارگاه،حسیننخستموردنقدوبررسیقرارداد.

اعتمادزادهضمنتبریکسالنوبهاعضایکارگاهدررابطهبا

 کسب برای افراد مراجعه و مجازی اینفضای به اطالعات

گونهنیا،گفت:برایکسانیکهمطالعهعمیقدارند،هاتیسا

فضاهایمجازیمطالبپرباریندارند.زیراکهبسیاریازاین

مطالب،ازاعتبارودرستیکاملبرخوردارنیستند.اثرمکتوب

همیشهبرایمابهترینمرجعهستند،ضمنهاکتابیاهمان

دهندیم.کسانیکهبهماداستانشوندیماینکهماندگارهم

نداریم. دوستان این با شوخی و تعارف هیچ کنیم، نقد تا

 هم کاری ومیکنینممالحظه کنیم قضاوت منصفانه باید .

همیشهقضاوتکردنبهمعنیتعریفوتمجیدنیست.صرف

 نویسنده زدن درجا به منجر ماشودیمتعریفکردن قصد .

 است این بحثهمواره از جدا کند. رشد نویسنده که

.میکنیمبهساختارداستانباریزبینیتوجهحتماًای،سلیقه

،ضعفهاداستانهنوزاستفادهاززاویهدیددانایکلدرمثالً

 کهباشدداستانیخلقبایدماتالش داستاننویسیماست.

بماندماندگاروشودتبدیلهنریکبه "کوتاهداستانچرا.

ثبتکالسیکاثریکعنوانبهعلویبزرگاز"مردگیله

زرا؟شودیمتدریسآموزشیمراکزدرحتیوشودمی

عشقو"چیست؟بااینمقدمهبهنقدداستاناشیماندگار

ازاتفاقاًکهمیپردازیمآقایمحمداسماعیلکالنتری"مات

 هستند. هم کارگاه مطمئناًاعضای یهافحرآقایکالنتری

دوستانعمیقتریدراینداستانداردکهبایدبهآنبرسیم.

نظرتوانندیم نویسنده به احترام با اما بدونمالحظهکاری،

 .دهند

الزم داستان این با رابطه در نکته دو قربانی: حسن

بگویم است داستانیشخصیتباداستانزبانکهایناول.

نداردهمخوانیچندان گرفتهفاصلهادبیاتزبانزازباناین.

"...سوزاندومیمراجیگر"چونجمالتیبردنکاربه.است

اینکنیستمونولوگی باشد. شخصیتداستان متناسببا ه

 بزند.تواندیمنکته ضربه اثر بیشازموردبه تعلیق بعدی،

حدیستکهنویسندهایجادکرد.براینویسندهآخرداستان

آنق ادامهخیلیمهماست. بهآخردهدیمدراینتعلیقرا تا

 .پسندمینمداستانبرسد.تااینحدرامن

بهنظر الیسهبارخواندم. دو داستانرا محمودمحمدی:

شخصیتداستان،فردیجاافتادهکهمسئولیتیهمرسدیم

داستانمتناسببااینشخصیتنیست.اولزباندارد،است.

لدرستیپیرامونیکنگاهعاشقانهوتحلیتواندینمداستان

کیوسک این کنار از زن روزها که این باشد. دلباختگی

گذردیم نگاه اماکندیمو شد دیده که ست ای نشانه ،

تحلیلمناسبیبرایعاشقشدنباشد.اگرقراراستتواندینم

کهراویاولشخص،خودشتوضیحدهد،پسبایدهمهچیز

 به دهد. توضیح کرد،ٔتهنکرا اشاره نویسنده خوبی، بسیار

 بهخطاهایتصویرییا اشاره سطحیستیهانگاهمنظورم

 مجموع در دارد. پیامدهائی چه چنانچهتوانیمکه گفت

 باشد، ومحکم درست داستان یک بندی توانینماستخوان

قسمتهائیازمتنراحذفکرد.امااینداستانبهگونهای

 .هائیازمتنراحذفکردبخشتوانیمستکه

به را اصلیداستان بار داستان بخشاول گرامیان: ناهید

واردفضایمخاطبدوشکشید.باواگویههایشخصیراوی،

.بهتشویشونگرانیواضطرابراویپیبردهشودیمداستانی

 هم کنجکاو مخاطب منشودیموحتی نظر به هم باز .
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 اول نیترکاملپاراگراف نویسندهزبان داراست. را داستانی

به را خواننده کندو هیجانمناسبیایجاد تعلیقو توانسته

یعنیوقتی داشته، فضاسازیخوبیهم بکشاند. خود دنبال

کیوسکبیرون از توصیفدرختاننارنجوجیکدیآیممرد ،

زبان بود. قابلقبول سازی، جهتفضا جیکگنجشکاندر

شخصیت با متناسب ست.داستانی راوی همان یا اصلی

خصوصاً منهم."پاراگرافچهارم انقالب، خیابون رفتتو

 امادرخوردیمبهاینکاراکترکامالً"رفت... داستانٔادامه.

کهمتاسفانهطرحداستانبسیارسادهشودیممخاطبمتوجه

 دراصالًو است. ضعیف هم حدودی تا و نیست. پیچیده

ویهاداستان رئال یهاداستانحتی ازتوانیمکوتاه

پیچیدگیورازورمزهابهرهبرد،ولیدراینداستانهیچیک

.نکتهسنجیوتیزبینینویسندهشودینمازاینعناصردیده

استکهازیکشباهت،شبههایجادکرد.امااینشباهتکه

پرداختکاملتریتوانستیمبهشبههبرایراویمنجرشد،

نهداشته تحول، نه کشمکش، نه داستان این در باشد.

 متاسفانههیچدیدهنشد. آقایکالنترییهاداستانحادثه،...

گاهیمخاطبرا ایدارندکه کننده غافلگیر پایانبسیار

کندیممیخکوب "آزمایش"مثلداستان همهآنآراما.

.ندیدمتوجهیقابلچیزداستان ایندرنویسنده،چیرگی

پاراگرافهمانداستانقسمتبهترینکهمعتقدمهمچنان

 . ..قوتعلیزبان،لحاظبهاستاول

پرداخت خوب خیلی داستان اول نظرم به فالح: نرگس

اوداستانآخرکهبودهایمسئلهچهبداندمخاطبکه، نشد

کندغافلگیررا کهتوهماتیبهتوجهبا.استتوهمیکگویا.

 .شدیمپرداختهبیشتربایددارد،ودوجزمینهایندر

لحنداستانبهگونهایبودهکنمیمفیروزهاصفهانی:فکر

داشتهکههرچهدرذهنراوی اینجسارترا کهنویسنده

گذردیم گاهی کند. حرفهاانسانبیان با کردنشان فکر

زدنشانمتفاوتاست.یعنیهنگامحرفزدننقابیبرچهره

کرد،احساسزندیدنازکههرچه ،بینقاب.راویزنندیم

داشتبیانواقعبه یقخوبیداشتهکهدرپایانتعلداستان.

یکچکشیخورد.ازداستانخوشمآمدوشایداگرقراربود

 .نوشتمیمترکوتاهمناینداستانرابنویسم،کمی

کنندهایرؤ تعیین خیلی داستان پایان گفتگوی اکبریان:

شای توضیحیبود. باید همسرشهم اینزننزد ازدادیمد

اینزن اما توجهبهیکمردبهدلیلشباهتشبهبرادرزن.

 .صداقتوسالمتداشت

 نظرم به خدابخش: رضا آقاییهاداستانحمید قبلی

شودیمکالنتریقویتربود.حجمبسیارزیادیاطالعاتداده

کلداستانچهحرفی.بهراستیشودیموناگهانیورشبرده

اصالًدارد؟فقطهمینکهاینمردشبیهبرادرآنزناست؟

 نام مرد که ست نیازی مناشنوهچه )آرش بیاورد؟ .(را

کهخبچهشد؟همین؟فقطنویسندهکندیمسؤالمخاطب

واقعداستاندارای در نشاندهد؟ قصدهوسرانیراویرا

نتوانس اما ست، خوبی بسیار بهموقعیت موقعیت این از ت

مخاطبزیرکسروکارداریم. با ما کند. چراخوبیاستفاده

ضعفهانیابایدبابیسیمروشنمحلکارشراترککند؟

 .داستاناست

شایدنویسنده جوابدوستمانبگویم، در مهدیفرجپور:

روشنگذاشتکهمخاطببداندویچه آگاهانهبیسیمرا

بیادبین است. کاره بدانیمکههافرهنگخرده هاآنرویمو

داستانبازتابیاززنندیمچگونهحرف وچهرفتارهائیدارند.

بود. هستند، فرهنگ خرده دارای که افراد این فرهنگ

یکنگاهفکریهاآدم زنعاشقاشکنندیمسطحیکهبا ،

داستانکوتاهماندیمشدهوچقدرهمهچیزدرسطحباقی .

ازداستاندوآنهماینکهبرشیاززندگیست.تعریفیدار

.یکداستانکندیمهمانایتداتعلیقداردودرپایانغافلگیر

خود دنبال به مرا حد این تا توانست ای صفحه یکونیم

وفضاخوردیمرئالازیکجائیبرشیهاداستانبکشاند.در

تعلیقی.باشودیمسازی،رویدادها،کشمکشو..درآندیده

ایجاد کشمکش جائی در ست، جاری داستان این در که

وناگهاندوسطرماندهبهپایان،مخاطبراازباالبهشودیم

وتازهمتوجهاندازدیمپائین کهتوجهیکهزنبهمیشویم.

اینمردکردهبهخاطرشباهتمردبهبرادرزناست.وتوهم

ارد.ازاینزاویه،داستانمردهمدرایناستکهزن،شوهرند

تعلیقحرکتموفقیست. توهم، کشمکش، .داردراهمه، ،

شومیممتوجهرافضاسازی ولیاستعشقداستانموضوع.

 .ستسطحیعشقاشدرونمایه

بهنظرمنزیبائیداستاندرهمانیک فاطمهمحمدیان:

 نشان دخترش به را عکس زن، است. ازدهدیمجمله و

حرفوبحثداستانباکالً.دیگویمدبهبرادرششباهتمر

 .شودیمهمینجملهتمام

حرف که ست کوتاهی داستان ومات، عشق عرب: ایرج

.اینحملبارسادهکندیمروشنوسادهایراباخودحمل

است. ایننیستکهداستانبهسادگینوشتهشده دلیلبر
،ایننیستشودیمکهداستانبرایکهگفتهامیگوئوقتیمی

بدانیمکهراویدرداستانمیخواهیمکهمخاطبکیست؟بلکه

"عشقومات"باکهحرفمیزند؟طرفمقابلشکیست؟در

درد به که خودش با خودش. درد با خودشهست. با راوی
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عشقیدچارشدهاست.چونباخودشدرداستانطرفهست،

همدنبالکند ساختارکهجزئیازبایدمنطقخاصخودشرا .

آلآنروایتاست،براساساینمنطقساختهشدهاست.ایده

سازیراویاززنبهجهتهمینعشقاست.راویچرابهاین

 نشان است؟ نیازمند هائیدهدیمعشق آدم ما دنیای در که

وآنهمدراینسنوسال.اینشوندیمهستندکهاسیرعشق

اینراویبهچهدلیلبهاینعشقنیازنیازفطریآدمیست،اما

 کمبودیدر چه اشیزندگدارد؟ باخواهدیمهستکه آنرا

عشقاینزنپرکند؟آیااوبهدنبالغریزهانسانیخودحرکت

است؟ ضربهیکیکرده از استفاده شگردهایخوبداستان، از

پایانچرخشدیگری در داستان است. پایانیداستان ناگهانی

؟زنبههوایشباهتبسیارزیادبرادرشبهمردچرافتهاست.گر

راوی،خارجازعرفطبیعیبهاونظرکردهاست.امامداومتاین

خاصیبایدباشدکهموردکاردرداستانبایددلیلیداشتهباشد.

اینکشمکشراایجادنماید.چندکاراستکهبایدانجامبشود

آش داستان در شخصیت با دیالوگخوب،تا روایت، بشویم. نا

تصویرپردازیومهمترازهمهتضاداست.راویعاشقاستو

وجه دارد. وجه دو است. رسیده اوج به خود عشق توهم در

انتخابروایتدرونیبه داستاننویسبا درونیووجهبیرونی.

اینتضاداشارهکردهاست.تضادبیرونودروناوباآخرینضربه

ناگه اوج به رسدیمانی تمام داستان وشودیمو رفت این .

دویهابرگشت با نویسنده بود. داستانالزم بیروندر درونو

از تلفیقی بیرون. یکی و درون یکی شد، داستان وارد دوربین

 .تیآحسدرونیخودوحادثهدربیرونایجادکرده

 ونیمضمباموفقداستانی"وماتعشق"ابوالحسنسپهری:

ستفرهنگی–اجتماعی نگاهمح. با بتدرونمایهآناستکه

 ماجرا مردی، به صبح هر در زنی بهندیآفریممهربان مرد .

پائینیازاقشارمتوسطجامعهتعلقدارد.تکرارنگاهزنیهاهیال

اوست.مردبااینٔباختهدلکهگذاردینمسرانجامتردیدیباقی

هاآن.رابطهایدوطرفهبینشودیمباوربهآشفتگیذهندچار

کهفقطدردنیایمتوهمذهنمردجریاندارد.شودیمبرقرار

بهٔرابطهاین زبانشخصیتمردداستان، طرفهبهخوبیاز دو

.شودیمذهنمخاطبنیزانتقالیافتهودرایندرگیریگرفتار

.کندیمتعلیقکوبندهدرهمانجمالتاول،مخاطبرامجذوب

از خوبی احساس راوی، گوئی شکسته و کالم ایجاز سادگی،

.پایانداستاندارایجذابیتیستکندیمشنیدنماجراهاایجاد

طنزی به زن، مرحوم برادر به شباهتمرد شدن آشکار با که

کهدریکسویآنمرددمغشدهودرسویدیگرشودیمختم

نترتیبمخاطبراضی،شادمخاطبرادرپیدارد.بهایٔخنده

 انتظار یهاداستاندر و تر ایننویسنده،ریتأثپخته از گذارتر

 .کندیمروزشماری

پسازپایاننظراتاعضاینشست،محمداسماعیلکالنتری

گفت:ازتمامیدوستانیکهدر"عشقومات"نویسندهداستان

کهاینقدردغدغهاینکنمیمایننشستشرکتکردندتشکر

مکرراینزناویهانگاهداستانرادارند.راویدغدغهایداردو

یک است. یکانسان بوالهوسنیست، او اینسمتبرد. به را

 را او داخلکشاندیممغناطیسی بیرون واز دارد تردید ولی .

 ندیبیمکیوسکرا و است. نشانه دنبال به ٔهمه. ،هانشانهاین

یرونبرودوتصادفینیست.بازهمکهاوآکاهانهبشودیمباعث

 .کهاینداستانرابادقتخواندیدکنمیمشماتشکرٔهمهاز

گفت: داستان این با رابطه در اعتمادزاده حسین سپس

 مات"داستان و دقت"عشق با مخاطبباید قسمتدارد. دو

 .ستبخواندوپیبههردوقسمتببرد.قسمتاولبخشذهنی

رودیموبهسمتپاساژدیآیمبیرونکیوسکازکهزمانی اما

این نیست. عاشق آدم این من نظر به ست. عینی بخشی

یهاذهن وجود به جامعه در را مشکالتی اگرآورندیمبیمار، .

پسهاآنزنیبه اینعاشقشانحتماًنگاهکرد، در شدهاست.

راویباخودشدر داریم. داستانماکشمکشفردباخودشرا

ک داستان اینگونهیهاحرفشمکشاست. به دارد. دیگریهم

دردیگویمافرادجامعه انسانباشید. عوضکنیدو نگاهتانرا

جواب در هستند. نویسنده نظر افرادجامعهمورد واقعتیپیاز

اگر نیست. نفس حدیث داستان این بگویم دوستان از یکی

یثنفسوتکحدیثنفسبود،بایدزبانهمیکدستبود.حد

اینداستان در که ایدارند ویژه گوئیبرایخودشانساختار

ایننمیبینم متن در جاهائی داده نظر دوستی که این اما .

داستانبایدحذفشود،بهنظرمناینگونهنیست.درمجموع

این اول همان از و باشد داشته خوبی تعلیق توانسته داستان

پرباروماندگاریهاداستانرآیندهتعلیقجاریست.امیدوارمد

 ■ .ازآقایکالنتریبخوانیم
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 «آسو»خالق رمان « محمدامین پورحسینقلی»مصاحبه اختصاصی چوک با   
«گیتابختیاری»سندهینو 

 

مادریمشهدی پدریکرمانشاهیو از ۹98۱آبان۱در

نامشراپدرشانتخابکردبهمحمد بهثبترساند. خودرا

اشراازاجدادشبهارثبردتاایننسلینونامخانوادگیام

شمارهشناساییش بماند؛ ثبتاحوالهمچنانپابرجا اداره را

ومحلتولدشراسرزمینآباواجدادیپدرش.کرمانشاه

 محمدامین ارشدینقلیپورحساز فرزند آسو، رمان خالق

خانواده زاده که میگویم افسانکهاستیشهرای هاهدر

افسانهآورده پادشاه دیوبند طهمورث بدست که ایاند

پیشدادیانبناشدهاست.

آسان راحتو جنگچندان سایه شهریزیر زندگیدر

نیستامامحمدامیندورانگذرازسالهایکودکیتارسیدن

کرمانشاه در را دانشگاهی تحصیالت مرحله اولین پایان به

پایتختساسانیشهری دومین پرویزکه خسرو نشستگاه و

کارشناسآماربوده التحصیل فارغ این اما است کرده طی

تشنه )ناممحض، کامبادان دیارش و شهر ودانش، علم

ترکمی کندتاکارشناسیکرمانشاهدرزمانهخامنشیان(را

بهشتی پزشکیشهید علوم دانشگاه از را زیستی آمار ارشد

ا زیستیرا دکترایآمار و تربیتمدرستابگیرد دانشگاه ز

ملی بنیاد تحقیقاتی باگرنت را دکتری فوق دوره بتواند

درحال که نماید دریافت بهشتی شهید دانشگاه از نخبگان

تدریس به مشغول دانشگاه همین علمی هئیت عضو حاضر

مقالهو۹1۱بیشاز.دکترمحمدامینپورحسینقلیباشدیم

اودرسالپژوهشدرمجالتداخلیوخارجید ۹9۱9ارد.

رتبهاولاستادیارانبخشعلومپایهرادرجشنوارهابوریحان

بهعنوانپژوهشگر۹9۱۹بیرونتوانستکسبکندودرسال

نوشتن به تنها او اما شد، رازیبرگزیده جشنواره در جوان

پژوهش و درمقاله دیگر گامی و نکرد بسنده علمی های

هم باز برداشتتا رمانجنوشتن بگیرد، قرار برگزیدگان زو

آسواولیناثراینمحققونویسندهدرجشنوارهنوروزیسوره

بخشکتاباولی برگزیده اثر سه جزو هنری( )حوزه هامهر

بود.

دودستههستندیاعاشقعددورقمهاآدمگویندمی

ازدنیایعددویاوآمارکهروحیخشکدارند بیزار

عاشقواژه اماهارقم، دارایروحیلطیف، نویسندهو

نشاندادکهعشقبهینقلیپورحسدکتر«آسو»رمان





خشکومنجمدکند،اعدادنمی تواندروحآدمیرا

به ادبیات و نوشتن عاشق اما رقم و آمار اهل مردی

هرکدام که عشق دو در را میانگین مفهموم سادگی

به نوشتن و کار در را هستند هم مقابل نمایشنقطه

گذاشت.

ازرابطهایندوعالقهواشتیاقبگوئید؟

ازدورانکودکیونوجوانیبهدوچیزخیلیعالقهداشتم؛

یکیکارهایعلمیوتحقیقاتیبودودیگریادبیاتونوشتن.

کردمواولمراهمیشهدرزندگیدانشگاهیمپیگیریمیٔعالقه

قاتهمایندوتابادوممرادرزندگیشخصیم.گاهیاؤعالقه

شدند!ازبچگییکخصوصیتداشتمکههنوزهمترکیبمی

کردم)وهنوزهماینطوریمییاپردازیرؤبامناست.خیلی

 کتاب هم خیلی و خواندمیمهستم(. بهباًیتقر. کتابی هر

می نوجوانیدستم دوران همان در داستان. بخصوص آمد،

می خیاحساسکردم و رویاها واژهتوانم قالب در را هااالتم

خلقکنموآنجابودکهگاماولرابراینوشتنبرداشتم.

 

خواندن و نوشتن شروع همیشه مدرسه به رفتن

 اما نوشتن»است، » نوشتن»برای دیگر« آغازی

پیآخواهد.می ایا از رایش داستان نوشتن تجربه ن

؟دیاداشته

می چیزهایی بچگی همان کالاز اما دومنوشتم س

اولینداستانمرانوشتم)یاچیزیکهبشودراهنماییبودمکه

نویسیدرمدرسهقصهٔمسابقهاسمشراداستانگذاشت(.یک

برگزارکردهبودندومناولینداستانمراآنجانوشتمکهتالقی

تخیلی-امبود؛علمونوشتن!یکداستانعلمیهماندوعالقه

هنوزلوحتقدیرشرااولمسابقهٔرتبهبودکه کسبکرد. را

چونهمانیکنسخه ندارم! دیگر دارمولیخودداستانرا

 بودمو بعدترظاهراًبودکهتحویلداده مدرسهگمشد!! در

 که زمانی میٔدورهیعنی دانشگاه در را گذراندم،کارشناسی

نگاریکردمهمبصورتخبرنگارویکمدتیهمکارروزنامه

نویسی)یکستونطنز(ایسنا،وهمبصورتمقالهگزارشگربا

درمطبوعاتمحلیوهمینطورروزنامهسراسریجهاناسالم

 آندورانبعداً)که همٔتجربهتوقیفشد!( خیلیخوبیبود
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کردنموادبرای وهمشناختخودمبراینوشتنٔهیاولپیدا

خواستمبهآنواردبشوم.مسیریکهمی



استکهباگذشتهپیوندخوردهاستوایتاریخ،واژه

نیازبهخواندنهزارانورقتاریخینهتنهاازآننوشتن

دستبه آنداشتتا بایدعشقیخاصبه بلکه دارد

از آنهمتاریخیخونبارکهتمدنیرا ٔصفحهقلمشد،

می محو توسطروزگار بودنش فقط تا وکند فاتحان

قشببندد.ایگلینگذشتگانبررویکتیبه

؟تابشدکنیچهعاملیسببنوشتنا

فترتدرنوشتنٔدورهتحصیالتدانشگاهیباعثشدیک

داشتهباشم.دریکمقطعهشتساله،بهناچارنوشتنراکنار

گذاشتماماخواندنراهرگز.بعدازایندورهتصمیمگرفتمبه

ینجایعنینوشتنهمبپردازموعجیباامیزندگٔعالقهدومین

یکسری خواندن زمان در که تاریخیدربارهیهامتنبود

سرگذشتعیالمی آشور، و نبردمادها و نوشتناینٔجرقهها

کردم فکر خودم با لحظه آن کرد. خطور ذهنم به داستان

اینسرزمینزندگیکردهییهاآدم امادر نیستند حاال اندو

 از دهاآنیادیهم که قالبیکنیستکاشقلمیباشد ر

گذشتهرا،زندههاآنوچیزهاییکهبرهاآنداستان،یادیاز

می دلم طرفی از کند. چیزی ٔدربارهخواست یهاجنگاثر

ٔهمهناخواستهبرزندگیمردممعمولیبنویسم.چیزیکهدر

ٔهمهباریازالبتهمنکوله تواندرخدهد.میهامکانوهازمان

تاحاالخواندهبودمراهمراهداشتمکهکهازبچگییهاکتاب

عالقه خُب و است گذاشته اثر قلمم شدن ساخته بهامدر

امادربارهبرنوشتنمبیعتاًیطبتاریخییهاداستان اثرنبوده.

روی بیشتر بگویم باید رمان، خود توصیفات و فضاسازی

.تاریخیتحقیقومطالعهکردمیهاکتابوهامتن



برایخواندنویانوشتندوستدارید؟چهسبکیرا

سبکیٔدرباره جور همه بگویم باید که کتاب خواندن

سیرابمی همیادبگیرموهمعطشمبهخواندنرا خوانمتا

اما سبکمبراینوشتن،هنوززوداستکهبگویمٔدربارهکنم.

راشروعکردموبهانتهارسیده«آسو»چهسبکی!وقتیرمان

هایکارگاهینویسندگیراباآقایمهدیرضاییدررهبود،دو

هایشدربازنویسیرمانکانونچوکشروعکردمکهآموخته

دوره این در دیگر سوی از کمککرد. من به بهخیلی ها،

 بعضیازیهاسبکصورتتخصصیبا در شدمو ادبیآشنا

-میبهژانرعلقبالًهمچیزهاییبهعنوانتمریننوشتم.هاآن

در چیزهایی دارم دوست بیشتر االن داشتم. عالقه تخیلی

 بنویسم. فانتزی ژانر نیز و جادویی بایدفعالًسبکرئالیسم

شودچهبنویسم.زیادبنویسم.آیندهاگرعمریباشدمعلوممی

!سبکی
 

رمانتٔهیدستماوقتیتاریخیخونبار«آسو»نامچرا

؟شودیم

نوشته همیشه من تمام را اسممیام برایش بعد و کنم

گذرام.چهایننوشتهیکداستانبلندیارمانباشدوچهمی

برایاین اسمآسورا یکیازمقاالتعلمیدانشگاهیمباشد.

نخستبازتاب که فرهنگیبودٔدهندهرویقهرمانگذاشتم

آمد.ودوممعنایشبودکهبیارتباطباهمانکهاوازآنمی

تاننبود.درونماییازامیدوتوکل،اصوالًدوستداسٔهیدرونما

هایمهمیشهامیدوروشنیوجودداشتهباشددارمدرنوشته

توانداسممناسبیهمبرایخودرمانازطرفیحسکردممی

باشد.

 اطرافیانتداستانتبرگرفتهیهاتیشخصچقدر از

؟باشندیم

کهبه،نیازینیستهاتیشخصبراینوشتنوخلقکردن

اطرافمانهستند.حتیخودما.فکرهاآدمجایدوریبرویم.

کنمآسوهمناخودآگاهازدرونخودمنبیرونآمدهاست.می

 که بهیهافصلزمانی همسرم برای و بودم نوشته را اول

می مخاطب اولین میعنوان لبخند با اینکهخواندم، گفت

نوشتنٔهیاولالحخودتهستی!بههرحالبرایپیداکردنمص

و کنیم دقت بیشتر باید پردازی، شخصیت بخصوص و

با البتهبعضیییهاظرافتٔهمهاطرافمانرا کهدارندببینیم.

وهاتیشخص آشور نقشخودشانهستندمانندشاه همدر

راازفهرستاسامیهاآنشاهشوشوشاهماد.امااسامیاکثر

ام.بابلیوآشوری،وامگرفتههایعیالمیوپادشاهانوسلسله

مکانخواستاسمدلممی شخصیتو متناسببا هرکدام ها

بازندگی متناسب هم اسامی این بیشتر البته باشد. اش

فرهنگومذهبمردمقدیمبودهوبرگرفتهازنامهایخدایان

البتهآسواولین جدیمندرنوشتنبودؤتجربهبودهاست.

ولیحاالدارمبیشتروبیشترازاینهایزیادیکاستی دارد.

هاووصحنههاداستانکنموبرایپرداختنروشاستفادهمی

برم.هایروزمرهبیشتربهرهمی،ازتجربهمیهاتیشخص



ازنکاتقابلتوجهکهحیننوشتنرماناتفاقافتاده

بگوئید؟
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 سال از را آسو داستان۱2نوشتن پیرنگ کردم. شروع

ٔارهدرب دستهاجنگاثرات کشورهایاندازیو به آشور های

آشوری بود. بابل و ماد و اطرافشیعنیعیالم در ٔمنطقهها

هاآنکردندوژئوپلتیکاینمنطقهخشکوبیابانیزندگیمی

رادولتیمتجاوزوجنگجوبارآوردهبودکهبهشرقوجنوب

می اندازی میانهدست در کردند. رمان داعشهای که بودم

که یعنینینوا پایتختآشور، آنهمدرستدر کرد. ظهور

با هم داعش اصلی درگیری و است موصل اسمش امروزه

بهفرزندانهماناقوامیاستکهدرگذشتهآشوری هاآنها

دارکردندیعنیکردهاومردمجنوبعراقکهمیراثستممی

.اماژئوپلتیکبابلهستند.درحقیقتزمانهعوضشدهاست

!سرجایشهست



 باید تصورم شدهبه منتشر اثر هراولین از ای

ایهماننداولینفرزندمتولدشده،وجودآدمینویسنده

واژه هیچ که کند خاصلبریز عشقی از تواناییایرا

 ندارد، را اودانستمیمتوصیفش نشدهکه پدر هنوز

 بگوید دوحسبرایم این اشتراک از تا اوامااست از

کتابشرابگویدوقتیبرایاولینبارازحسشخواستم

بهطرحیازعشقوجنگدرآغوشگرفت.

برایچاپکتابخیلیمعطلشدمچوناولیناثربودو

دانستم.ازطرفیوقتیچیزیهمازناشرهاوصنعتچاپنمی

 در ٔجشنوارهرمان شد، برگزیده مهر نشرٔوعدهسوره

رادرعرضیکماهبهمندادند.یکماهتبدیلبهالکترونیک

سهماهشد!درنهایتگفتندصبرکنیدتاسالدیگر!ناشررا

ارشاد روند خوشبختانه رفت. ارشاد به کتاب و عوضکردم

کردمیمخیلیطولنکشیدوکتابزودترازچیزیکهفکر

سایت نسخهیالکترونیکشهمخوشبختانهدر بیرونآمدو

قچهارائهشد.وقتیتوانستمکتابرابادستهایملمسکنم،طا

!نفسراحتیکشیدم

براینوشتنچهکردیتاسرمشقیباشدبرایمنو

امثالمنکهنوشتنرادوستدارند؟

شودخواندوخواندوخواندونوشت!بایدتاجاییکهمی

می که کسی اینبرای که شرطی )به شود نویسنده خواهد

بیند(عادتهرروزهبهنوشتناییرادروجودخودشمیتوان

به نباید داد. دست از را زمان نباید است. مهم خیلی

درنوشتنفکرکرد.بایدفقطهاشکستهایگذشتهوناکامی

،بحثاعتمادیریرپذیتأثاینٔدربارهدیگرهمٔنکتهنوشت.یک

 یک است. نفس میٔسندهینوبه توصیه کهکنامریکایی د

تازهنویسنده های یک با ارتباط در همیشه ٔسندهینوکار

نزدیکانعالقهحرفه اییا راهنماییهاآنمندیباشندکه را

 به دستکم یا نفسبرایهاآنکنند به نوشتنٔادامهاعتماد

استاد که همکارانم از یکی آمد، بیرون کتابم وقتی بدهند.

گفتویروس من به تعجب با است شوخیشناسی آیا بود ه

امبنویسم؟ام؟وکیفرصتکردهکنمکهیکرماننوشتهمی

...هاشبمنهمصادقانهجوابدادم:



 آسو»رمان » از جوانی بایهانیسرزمداستان ماد

واندیشه علم تحصیل قصد به که است مزدایی های

دستدانش و شده جدا کامبادان دیارش و شهر از

،امابهناگاهکشاندیمعیالمیهانیسرزمتقدیراورابه

 ازمسیرتکراریزندگیهر را اشروزهموجیمالیماو

غافلسازدتاعشقیدرقلبششعلهخارجمی ورشود،

آخرینپادشاهآشور،آشوربانیپالهراسانگیزازآنکه

اهلدانشکهنخستینکتابخانهبزرگآندوران رااما

نینوا خود کاخ کرددر مرگشبرپا سپاه با همراه ه،

بهزیرسماسبانشبهتلیخاکتبدیل تمدنیکهنرا

■ .کندمی
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 یوکابد جامی ؛«پدرم»داستان کوتاه 

 ؛ وحید صدر«بزم تیزان»داستان کوتاه 

 آصف جالبارزی ؛«نم و باران»داستان کوتاه 

 مرتضی فضلی ؛«جنگ زده»داستان کوتاه 

 ه محمدی؛ خاطر«چای سیب»داستان کوتاه 

 ؛ وحید رهجو«پیراهن صورتی»داستان کوتاه 

؛ مریم مقدسی «اینستال باران»داستان کوتاه 

 ؛ شعله رضازاده«بیشتر از من...»داستان کوتاه 

 ؛ مهناز پارسا«ها...امشب باران»داستان کوتاه 

 سحر ببران ؛«دارهای نگینبدبختی»داستان کوتاه 

 نجیب الرحمان ؛«اوونا؛ سگ دیوانه» کوتاه داستان

 مریم غفاری جاهد ؛«خیلی دیر شده»داستان کوتاه 

 ؛ زهرا دستاویز«خندد یموقتی بوگارت »داستان کوتاه 

 ؛ مسعود حائری خیاوی«پینچول و پینچولک»داستان کوتاه 

 عرفان پاپری ؛«ماجرای عجیب دکتر جمشیدی»داستان کوتاه 

 «چمدان»ر اساس ایده ب« نویسیداستان»چهار داستان برگزیده مسابقه  

 محمد ابراهیمی، محمود اشرف زارعی، الهام زارعی، صدیقه حسینی
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 «دارهای نگینبدبختی» کوتاه داستان 
«سحرببران»نویسنده

 

برنجخواستمیمسیمینکهرسیدتویآشپزخانهبودم.

ینسیمتویدرچرخیدوبعددیکلآبکشکنمبرایناهار.

منکهبهآمدتو.روندیمکهتویخوابراهییهاآدممثل

 اما کرد نگاه بودم آشپزخانه ندید.اصالًتوی سالممرا

تکاندادوچیزیزمزمهکردمثلسالم.سرشکردم. را

شالفشیک و مانتو همان با و مبل روی کرد پرت را

انداخترویفرشهال. مثلوقتیکهدرستخودشرا

بچهراپشتشسوارکندودورخانهیکخواهدیکنفرب

نشستوشروعهمانراهشببرد. پا طورچهاردستو

 احتیاط با فرش.شیهادستکرد روی بکشد بسمرا

بخار...گفتموقابلمهرابرگرداندمتویسبدتویسینک.آ

آبراریشتابخوردتویهوا.قابلمهغلیظوسفیدتوی

 خانم؟نیخوبم:پرسیدکردمیمکهباز

نگاهشکردم. اپن رویکانتر از شالشچیزینگفت.

 روی بود همان.شیهاشانهافتاده دست دیکشیمطور

رویزمینوچهاردستوپاآرامآرام

 ...خانومکردم:شیصدا.رفتیمجلو

پرسیدم: کرد بلند که را سرش

 شده؟!یطور

کردم!انگشترموگفت: منوگم

 النمیزندزیرگریه.پیشخودمگفتما

زنگکهکمکتون؟!امیببپرسم:خواستمیم تلفنش

اصالًخورد. فشار برنجیهادانهرویختیریمآبکهبا

قابلمهسیمینهمیشهزیادیبلنداست.یصدا.دمیشنیم

حرفیصدانفهمید. صدای مثل هم موبایلش زنگ

مثلزدنش، است.اشخندهصدای بلند زیادی همیشه

دادم:وسرش....خانومگفتم:بلند ادامه کرد بلند که را

 !تلفنتونه

بیرون: کشید کیفش توی از را موبایلش و پرید

مامان؟الو نه...جونم نکردم...زنگ پیداش زنمیمهنوز

 بهت...باشه...باشه...خداحافظ.

تماسراکهقطعکردموبایلشراپرتکردرویمبلو

نشسترویزمین. یکچیزیبهمبعددوباره ثلاینکه

رسید. وعیسرذهنش برداشت را وموبایلش شد بلند

رفتبهطرفاتاقخواب.گرفتیمهمانطورکهشماره

کهوقتشیهالباسشروعکردبهعوضکردنحتماً





 هم نفس نفس زدن ...آرایشگاهسالم:زدیمحرف

دیروزاومدهبودمبرانادریهستم...منزمیعزگلهاست؟!

 ببینمانگشترماونجاجانمونده؟!خواستمیمپیالسیون...ا

وقت ولیشیهاحرفخواستمینممنهیچ بشنوم را

بلندکهصدایشآنقدر.زدیمسیمینهمیشهبلندحرف

 تویآشپزخانه.آمدیمازاتاقخواب

زنگبزنم؟!...نمیدونم...._ بعدازظهر لباسومنیعنی

ونجادرآوردم...توهمونساعتوانگشتروهمهچیزوهم

میدین بهم میکنین...خبرشو راهرو...بله...لطف کنار اتاق

 اونجابود؟...همینشمارهایکهباهاشزنگزدم...آگه

ندارد! درست حواس گمروزیدسیمین را انگشترش

دنبالشبگردد.حاالکرده. باید که فهمیده باصبحتازه

بیرونگفت:رفتیمدرکهداشتازمادرشرفتخرید.

 ظهرسامیاریهچیزیدرستکن.یبرا

مانتوهاییکمانتوفروشیبزرگرااندداشتهالبدوقتی

 رو و یکنگاه،اندکردهیمزیر مادرش

سیمین، دستهای به افتاده لحظه

 کو؟!انگشرت:دهیپرس

بعدسیمینتازهفهمیدهکهانگشترش

ودستپاچهبرگشتهکهخانههولنیست.

مثلهمیناالندوالدوالازکهبگردد.را

وجببهوجبشیهاچشمتاقخواببیایدبیرونوباادر

همانبریزمبراتون؟یچا:پرسمیمخانهرازیروروکند.

 زمین به زده زل و شده خم که ...بعدنه:دیگویمطور

 بردارد فرش گلهای از نگاهشرا اینکه :پرسدیمبدون

 وبرقیکشیدی؟!بارکیجارنیآخر

 عصر...روزیدنمیگویم:ئمطمبعد.کنمیمفکر

تراس._ تو بذار ببر رو خالیخوامیمجارو شو کیسه

 کنم.

جارو. توی بود نرفته منرفتیماگرانگشترش

اصالً.ممثلسیمینحواسمپرتنیستمنکه.دمیفهمیم

 بسکه چوبخواهدیمسیمین را حمیدرضا سیاه زاغ

 بکند.واندتینمبزند دیگری کار هیچ جمع حواسشرا

دمبهدقیقهبهشزنگبزندببیندهنوزخواهدیمبسکه

افتاده؟ راه آنندیببشرکتاستیا از صدایحمیدرضا

تویماشینشهستیایکسطرفخطچهطوریست؟

پریدوموبایلشراازتویکیفش
مامان؟ الو...جونم بیرون: کشید

هنوز نکردم...زنگنه پیداش
.زنمیم

 بهت...باشه...باشه...خداحافظ.
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تویخیاباناستیافضاساکتدیگویمراستاصالًنه؟!

ثلفضاییکواحدآپارتمانممثالًترازاینحرفهاست؟!

ساکنششده. تازگی حمیدرضا منشی که متری هفتاد

گزارشترافیکراگوشکندببیندهمانخواهدیمبسکه

ساعتیکهحمیدرضاتویراهبودهوگفتهبسکهترافیک

همترافیکبودهواقعاًاتوبانصدررسدیمناجوراستدیر

 دیگرکهدیرکرده.حمیدرضارفتهیکجهنممثالًاییانه!

 پیش دوسال از ندارد.اصالًسیمین درستی حواس

ازهمانوقتیکهیکروزصبحبلندشدهورفتهدرست

شنبه.گمانمتجریش. پنج صبح خواستهیمیک

دوربرگشتن،وقتپارچهبخردبرایروتختی."عادل"برود

راخودشمیدانتجریش، باچشمهایخودشحمیدرضا

داش که خارجی،دیده موبور زن یک با ازیکیته

ییهاهمان از بازدید برای آمدهٔکارخانهکه حمیدرضا

کولهپشتیزنهبیرون.آمدهیم"لمزی"درازبودندایران،

 روی نداشته.اششانهکوهنوردی کت حمیدرضا و بوده

پایتلفنبرایداشتراسیمینخودشگفت.هانیأهمه

ازدربندحتماًهایعوض:گفتیم.کردیمخواهرشتعریف

بودکهنیمیس!اندگشتهیبرم گوشهایخودششنیده با

 حمیدرضابهزنهگفته:

"You are really kind!" 

 بشنوم.شیهاحرفخواستمینممن بودمنشستهرا

تویختمیریممشتلوبیاسبزمشتپشتمیزآشپزخانه.

تویاتاقنیمیس.بستمیمفریزریودرشانرایهاسهیک

کهازآنقدرصدایشزیادیبلندبود.اماخوابخودشبود،

یحت.دمیشنیماتاقخوابهمصدایشرأبستهپشتدر

را ای جمله معنی و خواهرش به زد زنگ که شنیدم

بود. گفته حمیدرضا که ازبعدپرسید که کرد ناله هم

بعد.خوردهیمهمانبچگیحالشاززبانانگلیسیبههم

"ث"روییجور!"کثافت"همتلفنراقطعکردوگفت:

دردشیهادندانحتماًکثافتمکثکردکهباخودمگفتم

گفت:چندگرفته. دوباره بعد کمیکی،"کثافت"لحظه

چندلحظهبعدشجوریبرایبارسوموبلندترازقبلی.

کشید "کثافت"داد و دل واشرودهکه پیچید هم به

 زدن!شروعکردبهعق

سیمینخودرفتم.شانخانهآنروززودترازهمیشهاز

بروم. نکنم.یحتگفت درست هم شام آمدمتاگفت

فقط.رمیگیمآژانسبرات:گفتبگویمپسسامیارچی؟

آن که را بزرگی پالستیکضخیم آن رفتن قبل گفت

کوفتیتوشبودببرمبیندازمیکجهنمیکهیهامالفه

 بهشاننیفتد.دیگرچشمسیمین

 کرمیهامالفهآن ریز گلهای و بودند گلبهی کوفتی

برایخودم.بهداشتند. داشتم برشان اما سیمیننگفتم

اینمعلوم توی ست حسابی و درست جنسشان بود

کمرنگشدند. نه و آبرفتند کلیهمحتماًدوسالنه

 پولشانرادادهبود.

رفتندیمبحبعدازآنسیمینوخواهرشهرروزازص

حمیدرضا. انگلیسینیمیسدنبال موبور زن آن جز به

شانهمهآماردیگرراهمباحمیدرضادید.یهازنخیلی

داشتم. برمیگشتمستقیمنیمیسرا که بار رفتیمهر

ٔزندهخواهرششاهدچون.زدیمتویاتاقخوابشوتلفن

یشانیکدانستمیم.زدیمماجرابودفقطبهمادرشزنگ

سالنش و است صادقیه،ٔفلکهآرایشگر کاشانیاولدوم

دیگرتوییکدفترهواپیمایینزدیکونککاریکیست.

اتوماتیکداشت.کردیم یکپژویدودیدنده آنازو

 و چهارصد توییهاپنجاولین آمد که اتوماتیکی دنده

هاتماسهایبعد"کثافت"رفتهشدتوتعدادرفتهبازار.

ش نیمیسد.کم عق تویمن!زدیمفقط همیشه

بودم. مربایهویجهمکردینمیفرقآشپزخانه پایگاز

ظرفبشورم.ایبزنمیاپیراشکیگوشتبپزمبرایسامیار،

یهایراشکیپسیمینهمیشهازصدایجیلیزویلیزیصدا

گفتیممادرشیبراتویروغنوصدایآببلندتربود.

دستهمراگرفتههایعوض""نایب!دانرفتههایعوض"که

هایعوض""بودند یک توی جنوبیٔدوطبقهٔخانهرفتند

هارستورانوقتحرفزدنازنیمیس."حوالیستارخان

 بود.هاکافهو تر وقتخونسرد نشانی کههاخانهگفتن

شدیم قطع را کردیمتلفن طرفدیدویمو به

شنیدنصدایعقوسامیاررفتهرفتهبهمندستشویی.

گریدزدنشعادتکردیم. کداممان بهمیدیدوینمهیچ

.میدیپرسینموحالشرامیزدینمدرطرفدستشویی،

وقتیرنگپریدهوخیسعرقازدستشوییبیرونفقط

 .بردمیمبرایشآبقندوگالبمن،آمدیم

یکیدوماهتاشبیکهقرارشدپدرومادرحمیدرضاو

نبیایندوتکلیفایندوتاراباهمیکسرهکنندمادرسیمی

منوآنطولکشید. شبهمسیمینآژانسگرفتو

فرستاد را بخوریم."باگت"سامیار بعدششنیدمروزپیتزا

بدونیآگهکمیبهترم...هی:گفتیمکهداشتپایتلفن

سامیار جون باباش...به مامان جلوی التماسکرد چقدر
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 که خورد سامیارٔدفعهقسم خاطر آخرشباشه...فقطبه

 قبولکردم.

جاروبرقیرابردمگذاشتمتویتراسوهمینطورکه

 رفتمیمتند تابه کباب که آشپزخانه طرف تههایابه

 توتراسهخانوم.جارونگیرندگفتم:

جارورابازدرببینمش.توانستمیمآشپزخانهٔپنجرهاز

یجور،شیهاانگشتنوکبارابابدبختی،اشسهیککردو

 بیرون.شیهادستکه کشید نشوند خاکی وگردزیاد

بود. شده بلند کردهشیهاچشمنیمیسخاک تنگ را

بازکند.کردیمبودوداشتسعی دفعهکیدرکیسهرا

نداشتدرکیسهاتفاقیباز وقتیکهسیمینانتظارشرا

شدویکمشتپرزوآشغالوخوردهغذایپرسشده

تویشیهادستنیمیسرویهمریختندکفتراس. را

کالفگیسرفهکردوبعدباراپسزد،غبارهواتکانداد.

زیروهاآشغالاشانگشتهزانوزدوشروعکردبانوک را

 روکند.

رااشیگوشتلفنشدوبارهزنگخورد.

بود افتاده هالکه وسط میز روی

شیهادستبرداشتمودویدمتویتراس.

راوصلکردموگوشیتماسکثیفبود،

 رادمگوششنگهداشتم.

_ مامان...نههنوز...دارم ...توستیندیگه!گردمیمسالم

توآرایشگاهموندهکنمینمفک....نهجاروامنیست!ٔسهیک

...حاالبزارببینمچیمیشه...زنگاصالًنیستادمیباشه....

 بهت.زنمیم

سیمینهمدرس تلفنمادر تمثلخودشنفسشبه

است. میزند.یروزبند زنگ رااگرصدبار خانه تلفن

 اگرسیمینهمحاال.ردیگیمبرنداریمموبایلسیمینرا

زنگمیزندبه بردارد نتواندتلفنشرا یکجاییباشدو

 موبایلمن.

قطع کنندیمتماسرا منگوشیرا کنار.کشمیمو

یهایب:دیگویموخاراندیمبابازویشدماغشرانیمیس

کن.امدفعه نگاه یگوشتو ٔهرهلبگذارمیمسیمینرا

 کفتراس.نمینشیمپنجرهو

 کدومانگشترتونهخانوم؟-

 ازدواجم.ٔحلقهم...حلقه-

مانراودستهایمیکنیموهردویمانسرفهدیآیمباد

 تکان هوا جلویمیدهیمتوی از خاک و گرد که

یهانردهبهدهدیمتکیهنیمیسنبرودکنار.چشمهایما

دستشتراس، خمگذاردیمرا پشتگردنشوسرشرا

همون:دیگویموبنددیمراشیهاچشمبهعقب.کندیم

 ؟ادتهیکههمیشهدستمبود...نگینایسیاهوسفیدداشت.

 همونکهشبیهیهبرگبود؟_

همانیوت.شوندیمچشمهایسیمینروبهآسمانباز

 اوهوم:دیگویمحالت

بهکنمیمشروعاماجارو،ٔسهیکانگشترشنرفتهتوی

حمیدرضابا:دیگویمنیمیسگشتن. و مامان

طال...یهکمگرونبود...یعنیاونموقعرخریدیمش...ازبازا

میومد... دستام به خیلی بود...ولی گرون اصالًبرامون

 حمیدرضاتودستمنعاشقششد.

یکمش را تویکیسهزمیریمتآشغالبازرسیشده

 میگویم: اصالًجارو. فکر نبود حلقه کردمینمشبیه

 حلقتونباشه.

.بهجایخالیحلقهکندیمنگاهشیهادستسیمینبه

جاشیهادستکهیککمیبرایشتنگشدهبودوروی

انداختیم حمیدرضادیگویم. :

بینتمام از تباگیهانگیرپسندیدش.

 تکنگیندستگذاشترویهاحلقهو

 که نبود.اصالًهمینی حلقه شبیه هم

.یکخورندیمزیرانگشتاموولهاآشغال

حجم بین کوچک طالیی دکمه

 پیدا کنمیمخاکستریشان شماست؟پرسمیم. مال این

نیمیس یهانردهاز چشمهایشودیمتراسکنده با و

فم.دکمهراکهکفطرپردیمگشادشدهازشوقوهیجان

شودیمشلندیبیمدستم بیحالتشیهاچشم. دوباره

 :چهمیدونمکندیم.کالفهزمزمهشوندیم

فوت تویجیبمویکاندازمشیموکنمیمدکمهرا

 از دیگر هاآشغالمشت سیمینزمیریمرا کیسه. توی

وبهشودیم.خمهانردهبهطرفرودیمدوبارهآرامآرام

:سنگاشیاقوتسیاهوتوپازدیگویم،کندیمچهنگاهکو

با بود. لباسسفید یک من گذاشتیم، قرار حمیدرضا

معمولیانتخابکنمکهبتونیمبخریمش.صدایسیمین

 صدای وگویندهیهابرنامهیهایمجرشبیه تلویزیونی

همزیادحرف هیچوقتبا ما .میزدینمهایرادیوست.

 همیشه سیمین فقط باید که را ،کردمیمکارهایی

.اینکهبرایشامیاناهارچیدرستکنمیاکدامگفتیم

راببرماتوشوییوکدامهاراخودماتوکنم.حاالهالباس

 حرفهای از غیر داشتچیزی گفتیماشیشگیهمکه

تمام با صدایش حتی بود. کرده فرق صدایش انگار

مییهاوقت برای تلفن پشت داشت چیزیکه ادرشاز

خورد. زنگ دوباره تلفنش
بوداشیگوش افتاده که را

رویمیزوسطهالبرداشتمو
 دویدمتویتراس.
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 اتاقشزدیمحرف بسته پشتدر از صدایشرا من و

بود.دمیشنیم بغضکرده شاید حتیدیشافرقداشت،

 همان ٔهیگریصدا.ختیریمداشتاشکهالحظهتوی

سیمینبرخالفصدایحرفزدنوخندیدنشبلندنبود.

همانیحترانشنیدهبودم،اشهیگرهیچوقتصدایمن

ازراهرسید.هامردهکوفتیمثلیهامالفهاآنروزیکهب

یحت بودو۹۹همینپریشبکهساعتاز همردشده

نیامدهبودوشنیدمکهسیمینپشتتلفنبه حمیدرضا

 آدمنمیشه!درضایحم:گفتیممادرش

 ایتالیاییسفیدشگم دستبند اگر بغضشدیمشاید

قلببودیا.یاآنتوگردنیسیتریناشکهشکلکردینم

ازکردیمسعیدیخریموقتیکههمهچیزهایدیگری،

مادرشتوصیف برای یکجوری شکلشرا تلفن پشت

 کند.

_ ٔدونهیه از پر فقطیهاانیبرلبرفه. سفیدکوچولوئه.

 هیچچیزیکهباهاشستبشهنداشت

_ چشماشٔکلهشبیه است. بامزه خیلی جغده. یک

 یاقوتسرخه....

 حاال رااما طالیی ظریف برگ آن بود. کرده بغض

عق دقیقه به دم سیمین که بودند خریده روزهایی

رازدهینم شهر مهم مسیرهای تمام ترافیک گزارش و

.آنروزهاکهحمیدرضاباهیچعوضیایکردهینمچک

شناختهینمهیچعوضیدیگریرااصالًورفتهینمدربند

ونککارکند.آخرینکهتوییکدفترهواپیمایینزدیک

 هاآشغالمشت هم گویم:زمیریمرا می و کیسه توی

 حتی سیمین فقطگرددیبرنمنیست. کند نگاهم

شیهادست هانردهاز شوندیمکنده آویزان مانندیمو

 را دستهایم هوا. سرتکانمیمتوی یه چرا میگویم: و

 چیزی آرایشگاه؟ به فکحتماًدیگوینمنمیزنین ردارد

رادارد.کندیم چیز تویذهنشهمه برایصدمینبار

 کندیممرور بار صدمین برای کناررودیم. اتاق توی

 و شیهالباسراهرویآرایشگاه در وآوردیمرا انگشتر .

ساعتوگردنبندوهرچیزدیگریراهمکهبهتنشوصل

 دراز همینطور. اعصابکشدیمبوده درد و تخت روی

تحملخردکناپیال حتیآخبگوید بدوناینکه سیونرا

.دستآخرهمتمامتنشرازیردوشحمامکنارکندیم

.بعدنوبتساعتوپوشدیمراشیهالباسودیشویماتاق

پیشوقتمروریهادفعه.مثلرسدیمانگشتروگردنبند

این ٔگوشهکردن که مدامشودیمداستان انگشتانشرا

جمعشیهالبیش،رویپیشانکشدیم ویککندیمرا

بین پشتشودیمخارجشیهالبصداییاز اینکه مثل

 سرهمبگوید:نچنچنچ.

.گردنبندشکندیمسرعتشراکمرسدیمبهاینجاکه

آرام وبهدخترجوانیکهاپیالسیونشکردهداردیبرمرا

دیگویم بیزحمتاینو توگردنیاشرایبندیم: بعد ؟

بهخودشتویآینهنگاهاشنهیسدرستوسطدآوریم .

کندیم آرام دارد برمی ساعتشرا مچبنددشیم، دور

 کوفتیشرا انگشترش......انگشتر بعد یاداردیبرمچپش.

مثلهمه پیدایهادفعهنه؟! قبلاینیکتکهتصویررا

شده.کندینم پاک انگار را. تکه یک همین درست .

شیهادستوداردیبرمویپیشانیشراازرشیهاانگشت

 آویزان درماندگیشوندیمدوباره با بعد هوا. توی

 !آه:دیگویمرویسرشوگذاردشیم

.کنمیمتویآشپزخانهوزیربرنجراخاموشگردمیبرم

،شالشراازرویپوشدیم.مانتواشرادیآیمسیمینهم

 داردیبرممبل که همانطور سرشرواندازدشیمو ی

:میرمآرایشگاه.صدایبستهشدندرراکهپشتدیگویم

ونمینشیمهمانجاپشتمیزآشپزخانهشنومیمسرش

 را رمیگیمسرم ازشنیمیس.امدستهبین برگردد که

 رمیگیماجازه زودتر امشب همانرومیم.رومیمو

آنانگشترشبیهبرگیرامیگویمطالفروشیتوینارمک.

راهماندوبارهبخرم.خواهمیم،امفروختهوزبهشکهدیر

راکههمانیاقوتسیاهوتوپازسفیددارد.یهانینگکه

اصالً داشتمٔحلقهشبیه وقتیکه دیروز ازدواجنیستو

همانانداختمشیم از یکی کردم خیال کیفم توی

 هم شدنشرا گم حتی سیمین .فهمدینمهاییستکه

آستریکیفمکهٔگوشهآنازاست.پولشتویکیفمتمام

یکهزارتومنیاشهمیحتتو.امدادهپارهشدههلش

نشده. رومیمکم پس را سیمین ورمیگیمانگشتر

دستگذارمشیمآورمیم صابون زیر آبی اسفنج کنار

بیدارکیشویی. که ظهر دم فردا سیمین که جوری

خوشحالیازصورتشرابشوردببیندش.رودیموشودیم

بکشد، بگوید:بعدجیغ و کند صدایم بلند جا همان از

همبرودتویاتاقبهمادرشزنگبعدپیداشد!انگشترم

منصدایذوق اشزدهبزندو پشتدر از اتاقٔبستهرا

 خنده با که بشنوم حواسپرتومن:دیگویمخواب خر

■ دستشوییبود!ٔنهیآیجلو؟؟ینیبیم
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 «پدرم» وتاهک داستان
«یوکابدجامی»نویسنده


تصورکنم. یکروزتصمیمگرفتمتماممراسمفوتپدررا

 بندوجودم بند اماخواستیمهرچند منفکشود یکدیگر از

اینکارراناتمامنگذاشتم.احساسکردمنیازشدارم.

.ازآنجاییشومیمباصدایدادوفریادمادرازخواببیدار

پساینفوتهمدهندیمتفاقاتنحسبیوقترخکهاکثرا

،ازرویکنمیم.تاچشمهایمرابازافتدیمصبحاتفاق9ساعت

.اتاقمنوخواهرمرورومیموبهسمتدرشومیمتختبلند

حواسمهیچبهخواهرمنیست مادرمهست. بهرویاتاقپدر

تادسترویدستگیرهدراتاق شانکهعکسالعملشچیست.

گذارمیم باز را در پریشان ای چهره با مادر تنهاکندیم، و

 دسترفت"ایناستدیگویمچیزیکه دستبه"باباتاز .

هستم سرپا هنوز همینخاطر بیهوششدنمخوبنیستبه

.دهانِنیمهبازپدرامشدهولیتاجاییکهدرتوانماستشوکه

 که چشمانمیبیمرا صورتشکه رنگسفید زند،، می را نم

 طاقت زانوآورمینمدیگر دو روی و

.نمینشیم

 زنگ اورژانس شوهرمیزنیمبه به و

بلوکامعمه روی به رو اشان خانه که

سرم روی را چادر وجود، این با ماست.

بهبیمارستانببرمامااندازمیم را پدر تا

 از چیز همه و زده خارجامارادهخشکم

بایدقبولکنم ابدتمامکردهودستهایسردش،شده. پدرتا

که آنجاست تازه بغضم ندارند. را همیشگی گرمای آن دیگر

ترکدیم داد رفتی"زنمیمو کجا فریادم"بابا صدای از اما

.شودینمکهشودینموازخوابشبیدارترسدینم

 تکیه است. پُرامدادهقبرستانشلوغ برم و دور و دیوار به

آنقدرگریهاستازکسا نیکهچهرهاشانبرایمواضحنیست.

کنمیم.بهیکنقطهنگاهاندشدهخشکمیهااشککهامکرده

نداشتنشهم و نبود بدون زندگی مگر که فکرم این در و

شد.شودیم خواهد سخت کشیدنم نفس نباشد، اگر پدر ؟

دیگرپدرنیست.دادشودینمچنینچیزیامکانندارد.باورم

.جوشدیمباریدیگرمیهااشکچشمهو"بابا.بابا.بابا"زنمیم

اماازآندمآمدیمقبلازآن،پارچهبتهجقهبهنظرمزیبا

 نظرم به انداختندش، پدر بهنیترزشتکهرویجنازه پارچه

احساس قبلشده. هیکلشکنمیمحسابآمد. از کوچکتر

 تنشهم گوشتهای غسل، آبِ با فکراندتهخیرشاید این با .

،بهطرفهادستکهرویدومیماشجنازهعذابآور،بهسمت

وکسیجلویمرا"بابا"زنمیمداد جایگاهِنمازدرحرکتاست.

 "نزدیکشوم.آهستهباخودممیگویمگذاردینموردیگیم

 

.بلندشووبشین.یدیکشینمبابا،توکهجلویهیچکیدراز

و"بابا"زنمیموباریدیگرداد"دماینجاستببینچقدرآ

سردسالنونمازمیتشراشریکیهاسنگرویگذارمیمسر

نمازشومینم برایخواندن آنهم ندارند. توان دیگر پاهایم .

میتپدرم.

 سفیدشرویاستیخالقبرهنوز تویکفنِ پدر هاخاک.

نهاصوتیاستدرازکشیده.صدایدلخراشروزهخوان،تآرام

 فرو گوشم توی و"رودیمکه رفتی جان؟ پدر رفتی کجا

ییهاناخنومن"ندیدیکهچهبیتابشدندرغمدوریت

راکردیمکهپدرهمیشهبهخاطربلندبودنشانبامنشوخی

سفتفرو بایدقبولزدیریموگوشتتنمکنمیمدرونخاکِ .

تلخِنبودشراتاعمردارمکنمپدردیگرنیستوبایداینمزه

زیرزبانمبچشم.

کهبهییهادستومن،کنندیمبلندهاخاکپدرراازروی

وبهسمتزنمیمراپسانددهیکشآغوشم

.هنوزماندهتابهقبربرسمدومیماشجنازه

.زورشزیادکندیمکهیکیازپشتمرابغل

 را پدر بوی و دهدیماست برادرمحتماً.

است.صورتمرابهسمتشبرمیگردانم.بله.

قرمزشخیره چشمهای توی است. برادرم

"اینبابانیست.مگهنه؟"پرسمیموشومیم

.کندیموباصدایبلندگریهچسباندیماشنهیسسرمرابه

اندرفتههایلیخ هایلیخو اندماندههنوز کنارامنشسته.

پنهانکرده.یکیازپشتسرمخاکتلنبارشدهایکهپدررا

کهرویییهاخاکیکمشتخاکبریزروی"دیگویممدام

.امانمی"جنازهریختنتادلتسردبشهودیگهبیتابینکنی

!کندینمفهمدکهدردِنبودپدررایکمشتخاکجبران

،دستوپایمیخکرده.حتیگذارمیمقلموکاغذراکهکنار

ازهماناولنوشتنتصورشهمسختا گلویمرا بغض، ست.

 سوزاندیمعجیب دلم سبکخواهدیم. کمی تا بریزم اشک

شومامایککارمهمتردیگربایدانجامدهم.

مهرباناستاشمردانه.صدایکوبمیمچندتقهبهدراتاق

.ندینشیم.لبخندیشیرینگوشهلبم"بفرمایید"دیگویموقتی

 که اتاق ومشیموارد رنگنمشیبیم، و نکشیده دراز که

رویاشچهره که را دستش مقدمه بی نیست. سفید دیگر

 حرکت تاپش لپ کیبورد نزدیککندیمصفحه لبهایم به

کنمیم بوسمیمو دستانِ مرتبهشکر. هزار را خدا اشمردانه.

■ هنوزهمگرمهستند.

 

 تکیه است. شلوغ امدادهقبرستان
از است پُر برم و دور و دیوار به
واضح برایم اشان چهره که کسانی

گر آنقدر نیست. کهامکردهیه
 .اندشدهخشکمیهااشک
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 «...اوونا، سگ دیوانه» کوتاه داستان 
«(نجیبالرحمان)بهروز»هنویسند



برخاست. مهیب انفجار صدای هایشیشهتمام ناگهان

نزدیکراشکست،زمینبشدتلرزیدوهمهچیزبهودور

بلندشد مانندخاکوگردباروت،انگیزنفرتبوی . هوا

یکآندریکهخانهاز. فراگرفتراجاهمهتاریکیدرمه

دادهرخآندرانفجارینا وکردمیزندگیمکملفامیل

بودماندهبجاژرفیوبزرگگودالیتنهابود، چرااینکه.

انسانک بخاطر آیا بود؟ چی گناهشان شدند؟ شته

ماتم بخاطرتولدشاندر افغانستان؟بنامٔکدهبودنشان؟یا

اینافرادتکتکاذهاندرپاسخ،بیهایپرسشاین

یکسگ .کردمیخطورغمدخمه تنها

دبختوبیگناهکهازگزندخونبارترینب

و سرگردان بود، یافته نجات حادثه

فرار هولناک محوطه آن از سرخورده

. کردهبود

*****

را وپرش بال وروشنایی رسیده راه از تازه صبح پگاه

حسابی و درست غذای مکمل هفته یک بود، گشوده

بود وچربیهایپارچهخون،کمیمقدارتنها . نخورده

پشتگودالیکازراحیواناتشدهفاسدگوشت

کفارهآنرابازخمیشدنوبودکردهپیداقصابیهایدکان

سگ توسط چپش چالهپای آن که محل ولگرد های

بود. بودندپسداده ساخته خود قلمرو یکاو متعفنرا

وسبزچشمیکدارایوخالخالرنگخاکستریسگ

گردنسرویکودرازهایگوشباریک،پوزهسیاه،دیگر

درد،رنج،ازیکهضجهونالهبا .بودهاسگبقیهازبلندتر

می حکایت عظیمی بسا مصیبتی و هرآوارگی به کرد،

می داخل میکوچه جستجو را آشنای بوی و کرد،شد

می مشام به بوهایکه غریبلیکنهمه و بیگانه رسیدند،

محضکههر .دبووحشتوفرارحالدرهمش . بود

ازناچاروکردمیپرتاببطرفشراسنگیپارهخدارضای

جایبرایپنهانشدنهآنسویمیبسواین تا دوید،

به نشانرا هیچکسیسگسرگردانوبینامو دریابد،

وامنمحلیگانهروزچندایندر داد.اشراهنهمیخانه

قبرهایباقدیمیگورستانبرایشاذیتوآزاربدون

عظمتوغرورباهاسالآنجایکهکوهنزدیکدرفرورفته

وگرسنهروزهااو . کرد،بودنمایمیخودمانندیبی



چیزکردمیبوبوراگورهاوزدمیپرسهآنجادرتشنه

میانبود،مجبور .شدنمیگیرشدستخوردنقابل

رایب .یابددرالیموتوقوتتاکندگردشبازاروهاکوچه

تاکردمیچاپلوسیوشوراندمیدممتملقانههاانسان

شبدهند،مگرنهتنهاازخوراکخبریبرایخوراکیشاید

دشنام با بلکه باراننبود لگد و غضب قهر، رکیک، های

می روبرو نیز بهواردههایزخمازهاساعت شد.عابرین

اشگالبیزبانباونالیدمیوکشیدمیزوزهبدنش

لحظاتآورییاد .کردمیمداواولیسیدمیراهاجرحه

اندوهاشدیگروغمازفارغوخوش

بود رسیده خود آخر نکته کاسه . به

آبولذیذوگوناگونغذاهایازپر

بهعلیلیشمیخلهدرصافوپاک

شدهتبدیلدورومعنیبیتخیل

بهچراکردمیفکرقدرهر . بود

تمامجهنمیکآرامشوغشوغلبیزندگییکبارگی

دانستنمیبودشدهعیار چنانگرنانبویناگهان. م

نانکهآدمیبسوی . خودشکردنزدیکبودغشکندبی

باوشورانددمتملقوتضرعباورفتکردمیحملرا

داشت،ناندستیکهبهدرماندگیوحسرتازپرچشمان

اشکنندهافسونویبکهنانیتکهتاشاید .کردمینگاه

مردی .بودفایدهبیلیکنبدهندبرایشبود،کردهمستش

برد،بهفکروخیالدیگریغرقبودوبهچارکهنانرامی

نداشت روانمردسرپشتبهقدمچند . اطرافشتوجه

وپشیمانیباو . کرداستشمامرانانبویتنهاشد

ازرااواحبشصکهباراولینآمدیادش . برگشتافسوس

وبودنالیدهمکملهفتهیکتقریباًکردجدامادرشنزد

اآهستهآهستهمادر،خواهروبرادرانشراازیادبردهوام

آن فامیل بودعضو شده کردمیاحساسکمکم . ها

بدوخشکهمدهنش . ازاردمیراتنششلیوسستی

دردوخوردمیتابوپیچاندازهبیشکمش . بودمزه

وداشترعشهآشکاراپاهایش .کردمیحسرانظیریبی

لهلهزبانشوزدمینفسنفس تپید.میشدتبهقلبش

پائینوباالبمشکلبسیارضعیفیازهایشپلک .داشت

بازدرببه . داشتمینگهپاسرزوربهراخودش.شدمی

ناگهان . رفتداخلمحآبابیورسیدناآشناخانهیک

رسیده راه از تازه صبح پگاه
گشوده را وپرش بال وروشنایی
غذای مکمل هفته یک بود،

 درستوحسابینخوردهبود.
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بهسرشبدوربرشودوراشیایهمیورفتگیجرشس

دانست،کند؟نمیست؟وچیمیکجاکهاینچرخیدند،

فقطدردخفیف،مختصرومبهمیرادرقسمتپهلویش

دیده زمانی نظرشتاریکشد، در دنیا و پرٔدرککرد

درراغذاییوآبازپرظرفیکگشودراازاشکش

ازبعدزدزبانزبانمیلیبیباودیداشپوزهنزدیکی

اریهمهآنچهدشوبهوشدحالسرآبازاندکینویشدن

راکهبرایشگذاشتهبودندباولعوحرصتمامخوردوباز

وقتیوخوابیدساعتچندینبرای . کمیاستراحتکرد

زدذوق .یافتٔخانهحویلیداخلراخودکرد،بازچشم

ناشناختهچیزهمهپائیدراحولیکناروگوشهوشدبلند

.بودتازهو

می خوشحالیفریاد دلسوزیو سگصدایبا آه آه زد

و ...بخوربخور ...خوبسگبیابیامهمهامام... زندهشده

باهمسگانداختبرایشراشوربابهآغشتهنانپارچه

جنباندمیدمشدتوهیجانبا... بلعیدراآنتاماشتهای

حرکتآنطرفواینطرفآنبایکجاتنشنصفحتیکه

.کردمی

 نگرانیگفت: تشویشو اگر »آوازیبا

سگنامازکهافاف... بیبندراسگپدر

حرفهمیش . استمتنفرسگزادو

مبهمومفهومبیهمخودشبرایهایکه

گویدمیتکرارسرتکراراست در . استنجسسگ »:

عوازمالئک. نیستتبرکوخیراستسگکهیآخانه

فرستد.میلعنتراخانهصاحبانوکنندمیفرارسگعو

معنیبیهمخودشبرایکلماتیکهامامامام

 ...داردجنگیوبزرگسگدوپهلوهمسایهعجب، .است

برابرهایشسگروزهیکمصرفاست،دارپولچقدرببین

نام؟؟برکتوخیرمیگویندرااین .استماخرجماهیک

خورانآدمقبیلهشدهنفرینتابویتابو،پدربرایسگ

«.ماقبلتاریخاست

هایدرازسگباشکوهووقارباالیدوپانشستهوگوش

بلندگرفتهبودوبهگفتگویدوآدمناآشناو وابلقشرا

گوشمی نمیمهربان درک چیزی حسداد، لیکن کرد

ازیکحادثهحزنششممبرایشباافسردگیودرماندگی

«! ننیستمبرایجایهمجااین »داد:انگیزخبرمی

وعذر» زاری نزدش آمد پدرش وقتی احمد...

کنیممیخواهشازشوبوسیممیرادستانش کنیم.می

قالدهاواو . کنیمنگهداریخانهدرراسگبدهداجازهکه

نبشتهنامشاست؟خارجیسگبیبین؟راگردنش

«!شده؟

بچهنی» جواد بهنی قالده که گردی سگیله اشهر

«!تواند؟نمیبودهخارجی گردنداشتهباشد!!

«!؟... شهنمیخواندهدگیش ...جاو... آخآخبیاببینم»

زنگدرزونگزونگصداکرد.

«... کنپنهانراسگ !!! استپدرمبخدا» جوادگفت:

 به را او گرفتو سگرا قالده عجله با مستراحاحمد

ازآناستفادهنمیمتروک کردندبردودربشانکهاصالً

راپشتشمحکمکرد.

«.بردمیآب .استروبروهمسایه» جوادگفت:

بهحویلیآورد. بچه احمدنفسراحتکشیدوسگرا

اوهو» : گفتسگدیدنباهمسایه درمهراسگاین!

بیچاره... امخالهکوچهسربالکدرآهآه... دیدیمکجا

یکهفتههاهواپیمایبمباردماناثردرهمهصاحبانش

 شدند.  ...فهمیمی ...نمانده؟زندهکسهیچپیشکشته

«!کس؟هیچ

همسایه. بچه رفتن از بهروجواد بعد

ولگردسگکهدیدی» :گفتوکرداحمد

«!نیستپناهبیو

گفت: راضیپدر... امادرست» احمد

تو .نیسغرضمهبه.گفتمکهمهشه،نمی

«!! رپدبوسیپاوچاپلوسیمیدانی

این» : ناگهانصدایدورگهپدرشباعصبانیتبلندشد

نهمهآوردین؟خانهبهرااوچراشده؟ازکجانجسسگ

نکنید؟راپیشکوسگداشتنهوسهیچکهبودمگفتم

مراخدا .هستممتنفربشدتموشوپیشکسگ،ازمه

 اندرفتهمهخانهازهممالئک ...!!ببخشاید برکتوخیر.!

«کشم...!!ریدپرید؟؟...بیرونشکنیدآگهنیاورهمیپ

جوادباترسوهراسسگراباخودبهبیرونخانهبرود

کوچکش برادر احمد که بود نرسیده در پایشبه هنوز

یکهتشنابغاردرببرشهیهی : نزدیکشآمدوگفت

دسگرابیرونخانهداخلتشنابقرارجوا .استکاربی

دادوبرگشت.

خودٔسگآسیبهچاراطرافتشنابدیدوآنراخانه

درشدنکوبولتبیمازهمهراروزها .کردقبول

بیرونمحقرشآشیانهاززمانیکه .کردمیسپریتشناب

میانرادموباریدمیسرشبههاسنگبارانشد،می

دادننشانوباکنانعوعوودادمیقرارعقبیشپاهای

غارتشنابهدندان خودشبه از دفاع صدفیشبرسم ای

بچه رفتن از بعد
احمدبهروجواد همسایه.

سگکهدیدی» :گفتوکرد
 «! نیستپناهبیوولگرد
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سبزنورتشنابتاریکدررنگشدوچشمان . کردفرارمی

بودندآمدهدمبالشبهکهراهایسنگکرد،میساطعرا

آدمچهبرهرچرخیدمیخودشبدوروخاییدمیدندانبا

اشروزانهٔبرنامهدیگرشتموضرب .کردمینفرینبود

هابرایدریافتغذاآسودهخاطردرفشبصر. بودشده

می هاگردش اشغال و کثافات پسمیان غذاهای کرد،

خوردواغلببرسرمقدارناچیزماندهوفاسدشدهرامی

آهستهآهسته کرد.هایدیگرجنگودعوامیغذاباسگ

وانمودشدیدالعملعکسخودازستموبرابرظلمدر

بسویاطفالیکهبسیارآزارشجرآتپرکمکم . کردمی

میمی کنان غو غو غو ٔماتمکدهآندراکثراً دوید.داند

.زدمیچرتوگرفتمیپاهایشبرویرااشپوزهخودش

کیفصاحبشتوسطتنشتیمارونوازشازتخیلشدرو

وهستتمامدهشتناکآوازیکازبعدچرااما . کردمی

مانندخبود؟رسیدهپایانبهبودش را او اکمنزلیکه

شاندوستداشتندبهتوبرهبادشدهبودوبچه

بود. نمانده باقی آن از درنامشطنین اثر

گمغمخانهآنازبرخاستهغباروگردمیان

غلبیزندگیاوباشنفریکروزی .بودشده

جانشهبچنانبیلباوزدبهمرااوغشو

وخمیرشدخیلیوقخردهایشاستخوانهمیکهافتاد

دادوکسیمانعآنکردونالهجگرخراشیسرمیوقمی

دادوشدویکنواختاورادشناممیانسانبدسگالنمی

می نامیشد،اووناروزازپسنامش . گفتاوونا...اوونا

چنانآنشنیدنباکهعجیبوآورشگفتنامانوس،

آنراهرکجایگویندهکهگردیدمیگسیختهلجامواصیع

کردبهویژهکهتوأمباتونصدایآنبود،پیدامیکهمی

می بهنیروتمامباکهبودپتکیاووناانگار . بودیلهگرد

دیدگاهازدیوانهسگیکدیگراوونا . شدمیواردسرش

صدایباکردنمیجرآتکسی . بودکوچهآنهایانسان

مثل . یشپرتابکندبسوسنگوبزندصدایشاوونابلند

وپاهابا . میشنستاشخانهدوازهدهنهدرنگهبان

وهاکنهوخاراندمیخرتخرتراتنشهایشدندان

جستهاپشهدنبالبهگاهیگاه . گرفتمیراهاپشه

.زدمیوخیز

*****

وآمادهکوچاشراجمعکردهکمباروپندکزمستانکم

برفکردنمی رقصشد، با هایاکروباتیکبیمیلشانها

فرومیامدند. زمین زوزهگرسنهگرگمانندسردباد به

همهسربهگونهجالدرارحمشبیشالقوکردمی

سحرگاهانسرحالومستاوونا .ساختمیواردموجودات

جفتدهندهنشانکهدادمیسرالودیشهوتآواز

صمادهخابویسگانگلهکهنگذشتدیری .بودگیریش

بدنبالشو . مستشدهرادرککردهبهآنجاسرازیرشدند

موسموسرادمشزیرورفتندمیآنسووسواین

ودادندمینشاندندانوچنگدیگریبرای .کردندمی

سگباالخره.کردندمیراسگمادهتصاحبوپیکاراعالم

فرساطاقتجدالوجنگازبعدرنگ،سیاههیکلقوی

ساعتنیمتقریباً اراتصاحبکردوبااوآمیزشنمود.اوون

کهماندند،باقیشهوانیومعانقهمعاشقه،لذتاوجدر

هایسگ : زددادغضبوخشمازپرصدایناگهان

وکلفتچوبباو . اندماندهدنکبندلعنتیوالمسب

دویشانهروسطمتقسدرزدنضربهبهشروعسخت

بهدندانمیمیغردوهر .کرد و گرفتند.زدندوچوبرا

دادندمیتکانقوتبه رایکدیگرکجکیکجکی.

چکهدهنلعابباآلودخونوکشیدندمی

هابرفوریختمیزمینبهشاندهنازچکه

کردمیسرخرا گریختههاسگهمه.

درانهبیگسگ .شدندجداهمازناچار .بودند

میبشتناسلیشآلتکهحالی درد ودت کرد

می آنگاهگاهی میایستاد زبان با فراررا و لیسید

بهسنگچندشدداخلاشخانهبههماوونا کرد.می

زبانباراوشرمگاهشکردهکیفاواماکرداصابتبدنش

داشت،ادامهشهوترانیشومستیروزچند ...کردمیپاک

شدهبزرگشکمشماهچندازپسآهستهآهسته

و... دیرنگذشتکهچارتولهسیاهوسفیدزاید. رفت..می

شدهظالمووحشیخیلیکردتغیربکلیاوونااخالق

وتنها . کردمیحملههاهمسایهوعابرینهمهباالی . بود

گزندازبودنددادهنانرااوروزیکهپسریدوتنها

خوبیبههاآنباوبودنداماندرتیزشوقویهایدندان

روزیک. کردوترستوأمباقدرشناسیمبهمیرفتارمی

ازوداشتالغروسیاهچهرکهپولیسافسریک

اووناهایتوله . باریدمیکاریفریبوحماقتچشمانش

نزدیکگورستانبهخودوباانداختخریطهیکدررا

وچسبیدهبهمنشانچشماهنوزهاتوله . دادشهرانتقال

میک .بودندکور شورک شور کورمال وورمال خوردند

زده سر تازه و بودند ریز و کوچک بسیار دندانهایشان

آتشوگداختمیآهنگریکورهمانندآفتاب بودند.

خودبهبشدتآفتابداغتیرهایزیردر . کردمیپرتاب

خودشااوون. کردندمیوقوقزدندمیلهلهومیپچیدند

میاندرنامشطنین
برخاستهغباروگرد
گمغمخانهآناز

  .بودشده
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کردووقتیهاگردشمیهکوچدرخوراکیجستجویدر

نیست هایش چوچه شد، متوجه وعصبیخیلی . آمد

دوبارهورفتمیکوچهآخربهکوچهسرازسرگردان

شیرشازپرهایپستان. کشیدمیبوسوهروبرمیگشت

شدمیحقیقتدر . دادمیسرعجبینالهوکردمیدرد

اگهانن .کرددرکحرکاتشدررایشانیشپروسردرگمی

آنجا به زمانیکه و بدویدنکرد طرفقبرستانشروع به

توله همی تلفشدهرسید گرسنگی و گرما شدت از ها

کشیدمیبوراهایشتولهیکیکاشپوزهبااوونا . بودند

با... نبودندزندهکدامهیچ . کردمیپیشوپسو

هایانسان ...آمدکوچهبههدوباراندوهوسرخوردگی

راسفاک اوونا بودن تحمل دیگر کوچه آن جاهل و

مقدار . بکشندرااوتاگرفتندتصمیمعدهیک . نداشتند

پارچهبایکجاشد،میاستفادههاسگکشتنبرایزهریکه

گوشهدروخوردراآناوونادادندبرایشگوشت

چندانیتأثیردوااما .بودندمرگشمنتظرهمه . نشست

کوچکبدواوونا . نداشت سراپاون همچنان تغیری ترین

بودپاکستانیدوایعنی .بودتنروهیناوونا. ایستادهبود

اعدامشبیایدگفتکسی ... اثربیوکیفیتبی

جرآتکسیمعهذا... کردندتائیدرااوگفتههمه... کنیم

حلقهبامباالیازچارنانداشتاوبهراشدننزدیک

هگردنشانداختند...افرادیکهاینبرانیلونیوسفتطناب

پیشمی را مدافع وکیل بدون افسر"غ"بردند،محکمه

بچهباهمرا"ن" و "د"پسرشدوقاضی،بحیثپولیس

اوونا . بودندصحراییدادگاهاعضایحیثبهش" همسایه

آنکهمردمی.کننداعدامشتاکردندبلنددیوارکناردررا

نزدیکمیراقبیحوزجرآورکمیدی دیدندیکحساز

مفهوم،بیشانهمیبرایکهداشتندٔگنگوکسلکننده

خوشکهکردندنمیدرک .بودابهامواسرارازپرومغلق

یاافسردهوخفهیاوهستند وآلودغمکامالًکوچههوای.

بویومرگبوینفرت،بوی . بودشدهکنندهخفه

ودستاوونا یدهبود...پیچخودبهراکوچهسراسراقتحم

بطرزچشمانشبود،زدهبیرونزبانشزد،میپا

جنایتصحنه . بودندشدهخارجهاحدقهازوحشتناکی

تقریباًحدوددر . بودکنندهافسونوجگرخراشخیلی

هببودزندههنوزاما .بودآویزانحلقهدراووناساعتنیم

... جنبیدمیهایشهقبرغمشکل

«... تازمانیکهادرارشنرفته،زندهاست:»گفتمی"غ"

■ کمکمادرارششروعبهریختنکرد...
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 «نم و باران» کوتاه داستان 
«آصفجبالبارزی»نویسنده



 دیدم کردم، باز که را خانه درآورده،شیهاکفشدر را

.تکاندیمتویِکفششرایهاکاهدارد

"۹مادرتخونهیهپسرو؟"گفت:

"ایران.2یمَشِها،توآشپزخونهیه،بیاتو"گفتم:

آمدم خانه از و برداشتم را کیفم کردم، خداحافظی

نزدیکبود.مدرسهبیرون.

 بودو لزجِٔکوچهبارانباریده خانهپُرگِلوالیِ خاکیِ

رسیشدهبود.

.دیباریمازدرودیواردربوداغانِکوچهآبگِل

گرمتیلهبازیهابچهجلویمدرسهزیردرختشببو

بودند.

شببوغوغابهپاکردهبود.یهابرگصدایبارانروی

صف سر سایبانِ زیر شالقیکهناظم با و بود ایستاده

دستشبودآرامرویپایشضربگرفتهبود:

ازجلونظاام،بریدتویکالساتون،تامعلمتونمیادشلوغ

 نید.نک

زنگاولورزشداشتیمولیمعلممانگفتبرایتقویت

.گذارمیمبهجایورزشبراتانریاضیتانیاضیر

روی ولی و شل سمج مگس بودیم. خواب مان همه

.گشتیمبازبرپراندمشیم،هرچهخوردیمدستمتاب

 خوشم عصر شیفت خانهآمدینماز مهمانی وقت هر .

باآمدیم دوستداشتم ولی، بشنوم حرفهایشانرا شمو

بروممدرسه.عصرکارهامجبوربودم

،دندیدویمزنگآخرکهخوردهمهگرمهلهلهطرفِدر

.شدندیمازرویدستوپایمردخوردمیماگرزمین

مدرسهٔنردهحیاطآسفالتمدرسهخیسبود،ازدرنرده

پُر مدرسه روبروی خاکی خالیِ زمین بیرون. آمدم

یهاهبوت راسگبود.9شورو پایش زردنبویی و الغر

 عالمت را ای بوته و بود قلمروگذاشتیمباالگرفته و

.کردیممشخص

مدرسه از و بود دستشگرفته چترشرا مدرسه ناظم

 آمدیمبیرون دمیفهمینم. بعضی رویهاآدمچرا چتر

؟رندیگیمسرشان

 که بیدیباریمباران چه هر دوستداشتم خیس، شتر

.شدیمبشوم.لذتیداشتکهباچترحرام





خانهکهرسیدم،آسمانصافترشدهبودوابرهاپراکنده

 کمانِکمرنگیآسمانرارنگیکردهبود.نیرنگتر.



 کردیممادرمعدسپاک

"سالمننه"-

".۹بِلباواتمیبِسالم،غذاریگازه،وَردابخو،"-

"رَف؟ننه،مشیایران"-

،حاال۱ساردوکهبرنوَر8ینیورچهاننه،رفدسپا"-

"تونستیبروکمکشونباربزنن.۱هیآ.۹هیباالرَمه1هید

مشهدیایرانشدم.ٔخانهغذاییخوردهوناخوردهراهی

:گشتیمدنبالچیزیشیهاقرصٔجعبهمادرتوی



-" ای ٔبستهننه بیشش.امیزبونقرصزیر یظهربِوَر

خدافشارخونیه.تاچندروزدیهٔبندهیادشرفبورتش.

بورهپیشدکتردارواشاکهپسرشایبندربیانسخهشا

"بگیره،نیازشمیشه

قرصراازمادرگرفتموراهیشدم.ٔبسته

رفتم.ادهیپخودمانخیلیدورنبود.ٔخانهاز

اران،مشهدیایرانپرگودالبودکهوقتبٔخانهٔکوچه

.کردیمآبپرشان

کاشتهشدهرویدیوارٔبرندهرنگییهاشهیشنگاهمبه

سرکوچهبود،پایراستمرارویسنگیگذاشتمؤخانه

صورتیسنگپریدم. به رفت. در آمد پایچپم زیر که

کهبهمیهادستکفتویِگِلوالیگودالزمینخوردم.

 بود، شده شدم،بلند.سوختیمشنکفگودالکشیده

کسیمتوجهمنشد. اطرافمکسینبود. کردم، سرمنگاه

سرمادیخاریم از خاراندم. را سرم راستم دست با ،

روبرویشاندمیلرزیم که االن گفتم برگردم، خواستم .

 چه گویند می نیامدٔبچهبشوم دلم ولی ای عُرضه بی

مشهدیایرانرانبینموبرگردم.

ایرانازپشتدیوارکوتاهخانهدرزدم،قدبلندمشهدی

 همیشه شد. یهالباسپیدا چارقددیپوشیمگشاد با

بیرونیموهاسفید. چارقدش از همیشه سفیدش

پوست.ختیریم و ؤسوختهزمخت چین صورتشپر

شیاربود.

دررابازکرد.
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پیری"- بادِ منم کنه، ندرت منا خدا طفلک، توبه بو

زمینخوردی؟چطوپسریشدیشرّیشدمبِیشما.ور

"تو؟بیاتووبروپایچراغ.

را لباسهام که کرد کار هر چراغ. پای نشاند را من

 و یهالباسعوضکند بپوشانداشزادهبچه من به را

 متوجه کسی کاش شد. خجالتم نکردم، .شدینمقبول

کمکشانکنم.مشهدیایرانراضیخواستمیمبود،سردم

نشد.

همهاکاه کامیون یک تووی و وانت یک تویِ را

رابارزدند.خانهخالیشد.گاوهاگوسفندهاو

رفتند.هاوانتکامیونویکیازٔراننده

بود،ٔراننده آشناها از آبی چایآمدوانت خانه توی

بروند شوهرشاصغر و ایران مشهدی با بعد که بخورند

ساردو.

توویدست مچدستراستشرا پشتِاصغرآقا چپش،

گرفتهبود.اشدهیخمقد

نی،"- طوری زمین؟ خوردی خان پسرِ ییچاخوب،

"بخورگرمبشی.

تنها"- ها مردکه جا او بریمکه بایدزود میگم اصغر،

"کمکشونبیاریمپایین.۹۱ایماالنواشن.

 زدن حرف ٔرانندهیهالیسبوقت

 تکان پیدادهنش،خوردندیموانت

نبود.

یرانسینیوفالسکچایمشهدیا

راگذاشتپایچراغ.

یبپسروکهچاییبریزمیکشیم۹۹اُوهماستکانا"-

"رحمتاهللبخوره؟۹2

راخاراندموگفتم:امقهیشقسرو

".بدشمباشهمشیایران،"-

یهادانه روی باران درشت و درختیهابرگشفاف

درختندافتادیمودندیلغزیمپرتقالجلویخانه زمین.

 سفیدی بود. کرده گل بدجورییهاگلپرتقال پرتقال

.زدیمتویچشم

استکانرازیرشیرآبِسرحوضشستم.استکانشسته

دادم. ایران مشهدی دست به ودستشرا خراشیده

گُل چندتا بود. وخونمرده بودند دست سر که پرتقال

بودافتادم.چیدراچیدم.یادقرصیکهمادرمدادهشدیم

.تانبوددستمطرفجیبمرفت،نبود.بازهمنگاهکردم،

نبودکجاافتاده.معلومسرکوچههمرفتم،

نگفت، چیزی هم ایران مشهدی خود نگفتم، هیچی

.آمدینمیادشرفتهبود.کاشدیگرهمیادشحتماً

"خدافظ،مدیهبرم."رفتمدمدرگاهِدروگفتم:

مواظبراهت"وگفت:رابوسیدامیشانیپمشهدیایران

بسیاری سالم باواتم ننه به نخوری. زمین دوواره باش،

"برسون.

توی تلویزیون پای مادر با بود. آمده پدر خانه، آمدم

آشپزخانهنشستهبودند.تنمخیسخوردهبود.

 پرسید: "مادرم ننه؟ مشیٔبستهرفتن به دادی قرصا

"ایران؟

دیخاریمامقهیشق

گف ها"تم: مفتیدن. را داشتن دیه اومدم مَ وختی

"دادمش.

تاریکروشن صدایخروسو کیخوابیدم. نفهمیدم

بود. رفتننشده وقتمدرسه هنوز اما کرد بیدارم صبح

چشمیوقت.رفتمینمکهمدرسهشدیمکاشیکطوری

 باز را کردمیمهام سفیدیصبحاز اتاقمعلومٔپنجرهو

مدرسهیتوو.گرفتیمامهیگروشدیمگ،دلمتنشدیم

امحوصله خواهرمرفتیمسر وقتی از هم خانه تووی .

عروسشدوبرادرمرفتسربازیتنهاشدهبودم.

"تدیرمیشه.مدرسهبلنشو."پدرگفت:

خوردنهاصبح صبحانه اشتهای

 مادر اما بایدگفتیمنداشتم که

مریض وگرنه بخوری .یشویمصبحانه

گلویم بیخ انگار خوردم، پنیر ای لقمه

چسبید.

شاخوبرگسبزتازهوکمرنگیبههمزدهبودند.کنارها

 بعضیآخر تابستان بودم، تابستان انتظار هاهفتهچشم

مشهدیایران.ٔخانهساردومیرفتیم

رازخمیکردهشانیهاشیمیکبارگرگگلوییکیاز

ر بود ریخته شده خوندلمه گوسفند،یهاپشمویبود.

پیرمرد،کردیمخرخر آویزانبود. و گردنشنیمهبریده .

بهاشدهیخماصغرآقاگیجبودودستهاشراپشتکمر

 بود، چفتکرده مشهدیدانستینمهم بکند. کار چه

باچاقویایراندعاییبهچاقوخواندو گردنگوسفندرا

حیوانناییبر پادستهاستخوانیکاملبرید. ایدستو

زدننداشت،خالصشد.

با پخت. کباب و درستکرد ای هیمه ایران مشهدی

 .گرفتیمدستهایپینهبستهوترکترکاشبرایملقمه

بود،ٔراننده آشناها از آبی وانت
کهآمد بخورند چای خانه توی

شوهرش ایرانو مشهدی با بعد
 اصغربروندساردو.
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راهالهیوسرسیدهبودندساردووداشتندحتماًحاالدیگر

تویخانه.دادندیمجا

شبکهآمدمخانهغذاخوردموتکالیفمرانوشتم.گفتم

وابم،خوابیدم.بخ

دهلیهانصفه مثل را در کسی پریدم. خواب از شب

.زدیم

؟۹9شُوکیهایساعت"پدرگفت:

سرشرفتم.هواخنکبود.پشتپدررفتدررابازکند،.

.کردندیمجیرجیرهارکیرجیج

بود، ایستاده در وانتآبیرنگیدم کرد. باز را در پدر

فتهبودودوطرفجادهراوانتتاریکیراشکایهاچراغ

وانتقیقاجیهاچراغروشنکردهبود.شبپرههاتوینور

.باپدرمحرفیزدکهنشنیدم.رانندهپیادهشدورفتندیم

پتوییکهباالیوانتبودرابهپدرداد.

یکباراززورسرمازیرهمینپتوتپیدهبودم.

وانتدرپیچکوچهگمشد.ٔزوزهصدای

حرفوملتهبدررابست،مندویدمسرجایمپدربی

خوابیدم.

مادرنگرانوخوابآلودپرسید:

"چهشده؟کهبیدمردِحسابی؟جونبهسرشدم."-

وگیجبود.دیمالیمرابههمشیهادستپدر

مشیایرانیهکم"- هچینی، نترسی، بگمواهلل، چه

"حالشبدشدهبردنشبیمارستان.

"چطو؟"-

-" زرده سر گویا ای۹۹یاهچی، میره ایران مشی

چشمهاُومیاره،اصغرمیگهبیابشینایرانخستهشدی،

پامبهفرمنمگهیم اصغرپسینیسرمسنگینهودستو

حیاطکهسریورمیشابزنه،۹۱یر.اصغرمیره۹8ین

غرقزمینهشدهورگاشمشیایران۹1نهیومیاتومی

 توسرزدنبیرون. ایمیروفهور خودشپیرمردیهپاره

مشدیامیلنتوآمیدوهرحمتاهللیاخَوَرمیکنه.آ۹۹

 سرش. باالی اصغرم و ماشین باالی میارنشآپتویی

جیرفتن.االنمبیمارستانامامخمینی.

بوخدامرگمبده،حاالجایشکرشباقیهکهرحمت"-

دادمبچهرفتدادش،تاشدقرصزیرزبونیاخواهللبیده.

بهبیمارستانیرسیدهباشننگهشمیداره.

مادررفتبپوشدکهباپدربروندبیمارستان.

گوشیرابرداشت.پدراتاقزنگخورد.ٔگوشهتلفن

 خیال پدر و بترکد بغضم بود خوابم.کردیمنزدیک

ایرانیمشهد.سوختندیمهامگرگرفتهبودندوقهیشق

دمشیدبود،امچشمهجلوی گفتیم، فدایسرتننه،":

 کشیدم، ایمصیبتا از مَ بادشونییهاستمایقد کشیدم

"برد.فقطپیشِچشمامسیاهیمیره

.دیپوشیممادرتویِهاللباس

صداییازآنورخطچیزیگفت،

،خوشبهسعادتشهایا"شنیدمکهپدردرجوابگفت:

آدمبهایزبردست زمینگیرشدنیکهزمینگیرنشد.

"عیبشبید.معلومنیمابهچهروزیبریم.

صداازاینورخطوآنورخط.

■"خدافظ"



اصلالحاتمحلی:
:مادرتخونهسپسرکوچولو؟۹

:مشهدی2

9 مناطقگرموخشکجنوبشرقایرانیهابوته: خودروکهدر

.ندیرویم

:برایباباتهمبگذار.۹

:دستوپابرچیدن8

:روستایییالقیازتوابعشهرستانجیرفت۱

:دیگر1

کهرمهو۹ بهار، رفتنبهییالق، وقتِ ارتفاعاتهاگله: بهباالو را

برندیم

:اگر۱

:مال،چارپا،گاووگوسفند۹۱

:آب۹۹

:برای۹2

:شب۹9

:غروب۹۹

:بهفرمانمنیست،تحتکنترلمنیست۹8

:روی۹۱

:میبینه۹1

،تویسرخودشمیزندکندیمخودزنی:پیرمرد۹۹
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 «زدهجنگ» کوتاه داستان  
«مرتضیفضلی»نویسنده



نامهبرایتگذشتهمثلخواهدیمدلماستوقتخیلی

برایمردمدیگرکهعصریدرباشدعجیبشاید.بنویسم

همهانامهوکنندینممصرفدواتوکاغذنامه،نوشتن

بهاینامهبخواهدکسیاست،شدهالکترونیکیدیگر

چهاگرهستمقدیمیمنولیبنویسدقدیمسیاقوسبک

ازایچشمههنوز.آشنایمهمهایدیجدخویوخلقبا

باریآخرین.داردقلیانوجودمدرهمعاطفهواحساسات

.دیچرخیمزدهوحشتحدقهدرتیهاچشمدیدمتراکه

دید،مراتانگهبانم،آمدبخشزیرزمینبههاپلهازوقتی

نگهبانیهاچشمدر"؟یشناسیمرااوچقدر":گفت

درزنجیروغلاودهم،جوابیآنکهازقبلوماندمخیره

صحبتدکترشبابایدهمهازاول":گفتوکردبازرا

وکنیپربایدرامخصوصفرم":گفتدکتروقتی".کنی

.شدمبمتعج،"بگیریعهدهبهراکاراینعواقب

وخیماینقدرحالتاستممکنکهبفهممتوانستمینم

بایدراایبرندهوتیزٔلهیوسهر":کردتوصیهدکتر.باشد

بردمهتلبهمستقیمترامن".کنیدوراواز طوری.

دارکهکردموانمود وبیماریتونشودمتوجههتل

وخودبهاستممکنکهاستخطرناکآنقدراتیماریب

برسانیآسیبیگراندیا آرامظاهراًتو.

مراتیهاچشمدوارحرکتتنهابودی،

کردیمهراسان بودمگرفتهتصمیممن.

بودمگرفتهترامرخصیکهدوشبیآن

وشودعوضهوایتوحالقدریبلکهتا

نخوابمکنی،حاصلبهبودی اینکهنه.

،دیرسیمبدستتکهتیزیٔلهیوساولینبابترسمازین

خودتبهکهداشتمبیماینازبلکهبگیریمراانج

برسانیآسیب ساعتسرمنمرتبوگذشتشبیک.

.کردمیمعملدکترٔهیتوصبهودادمیمراتیهاقرص

اینکهباتو".کنندیمآرامشهاقرصاین":بودگفتهدکتر

هامدت.رفتینمهمرویتیهاپلک،یخوردیمراهاآن

برایمداشتتیهاچشمحرکتویشدیمخیرهمنبه

شدیمعادی ٔگوشهازکردم،نگاهتوقتیهمباریک.

انگارشدمتردیددچارمنوشدسرازیراشکتیهاچشم

یکردیممخفیمنازرارازی مرا":گفتمتوبه.

.بستیراتیهاچشمفقطتوو"؟یشناسیم



بهترا،شدیمماشینسوارهمباشدی،بیدارکهفردایش

هیاهووجنجالازدورخواستیمدلم.بردمطبیعتدامن

راکوتاهمدتاین-بودگفتهدکترتکهطورهمان-

نداشتمفرصتاصالًمنوکنیسپری یتوانستینمتو.

ولیبودشدهمیسرقیمتیچهبهروزدواینکهبفهمی

توانستمیمشایدودانستمیمراهالحظهآنقدرمن

موقع.باشدمالقاتمانآخریناستممکنکهبزنمحدس

یهالحظهمرتبوبودفشردهراگلویمبغضیخداحافظی

بودندتالقیدرهمبانزدیکودور ییهالحظهراویمن.

گرفتندیمجانذهنمدرکهبودم اینهمبرزبانمشاید.

بخشارتش،بیمارستانتالفتهنهراز":شدجاریجمالت

بیطبیعتاینتاکارونخروشپرٔرودخانهکناراز.روانی

روح ٔلحظهتاسرهنگدخترٔمردهخاطراتاز.

".خداحافظی

میاندرخواهرتگرفتم،راسراغتهامدتازبعدوقتی

تکرارراجملهاینتنهاتوکهگفتشیهاحرف

".گفتیمراست،کردیمزیروراهالجنکهاو":یکردیم

مراتوکهفهمیدممنولیدندیفهمینمرامنظورتهاآن

یگفتیم تکهبارالفتهنهریهالجنکهبودممناین.

ازهمیشهتووکردمیمرووزیرچوبی

اعتراضوقتیوشدیمچندشتکاراین

دوسترالجنبویگفتمیم،یکردیم

یکردیمشروعویدیخندیمتوودارم

زدنرفحسرهنگ،دختربارویاهایتاز

جوی،تهیهالجنآنمثلهمترامنو

کردمیمرووزیر راچیزهمه،یشدیمعصبانیتو.

دخترشسرهنگبگویماینکهاالکنیتحملیتوانستیم

.دهدینمسیکلمدرکبادریایینیرویابزارمندیکبهرا

استخدامزودترهرچهداشتیاصرارکهبودیتواینولی

بگیری،رادیپلمتکهدینشحاضرحتیشوی،

سرهنگدختربهراخودتزودترهرچهیخواستیم

سردرنهدیگریچیزهیچاوبهرسیدنفکرجزوبرسانی

.کردیمآرامترانهوداشتی

ایگوشهبهکسهرشدند،آوارههمهوشدجنگ

کوچید نداشتمخبریتوازهامدتتاهممن. وارد.

خبرتوازکهییهاسالآندروبودمشدهدانشگاه

":گفتدید،مراتانگهبان
در"ی؟شناسیمرااوچقدر
ماندمخیرهنگهبانیهاچشم

اودهم،جوابیآنکهازقبلو
 .کردبازرادرزنجیروغل
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کردمازدواجنداشتم، دیدم،تراهامدتازبعدکهوقتی.

بودیپریشانوآشفتههمچنان پازیرکهنبودشهری.

ٔزدهجنگسراغزدگانیجنگبنیادهرازوباشینگذاشته

تووخندیدمتوبهمنروزآن.باشینگرفتهرااتشدهگم

عشقمنبنظرتوعشقیول.شدیعصبانیهمیشهمثل

عاطفیکمبودازناشیجنوننوعیکیاتوهمیکنبود،

بود یدانستینمرااتمعشوقهاسمحتیتو. توی.

دادهاسکانراهازدهجنگیدادیماحتمالکهییهامحله

بیهودهراعمرتیهاسالویشدیمویلونایلونباشند

یکردیمتلف یکشقعکهبدانییخواستینمحتی.

استخودخواهانهحسیطرفه هیچمفهومشوعشقاز.

مظهریکعروسک؟بودند؟چههازنتوبنظر.یدانستینم

معقولغیرچیزییاکودکانه؟یهاخواستهبرایزیبایی

بحالتابنظرت":پرسیدیمنازدیآیمیادمتو؟ذهندر

بعیدهیچ":بگویمخواستممنو"است؟کردهازدواج

مضطربچنانتوولی".کردهازدواجبحالتاحتماًنیست،

شدهکودکیمثل.رابزنمحرفمنکردمجرائتمنکهبودی

بازیاسبابتاکوبدیمزمینبرراپایشکهبودی

نامیکتنهاتوبرایکهدختری.شودصاحبرادلخواهش

دریتوانستینمحتیتوو"سرهنگدختر"داشت

اشخانهتادبیرستاندرازکنی،صدایشرویاهایت

ازتوبود،شدهتوکاراینمدامهرروزویکردیمتعقیبش

ازرفتارش،وکردارازاحساسش،از؟یدانستیمچهاو

عشقاینویدانستینمهیچتوآروزهایش،وهاخواسته

نگاهراتوزدهحیرتهمیشهمن.نداشتمعناییمنبرای

دیگریهرچیزثلمعشقمننظردرچونکردمیم

ودرآیدتجربهبهتوانستیمباشد،لمسقابلتوانستیم

درآمیزدانساننفسبا نفسراعشقتهرگزتوولی.

افسانهیکمثلسرهنگدختربهتوعشق.بودینکشیده

شکلکودکانهرویاهایوهاقصهدرفقطکهعشقیبود،

اینکهتاداشتممشکلروالاینبااساساًمنوگرفتیم

تیمارستانبهکارتوکردهتصاحبتراجنونشنیدم

شدهکشیده بهتردیدببینم،تراخواستیمدلمخیلی.

نهیاببینمتراوبیایمکهبودنشستهجانم باصبحتا.

بیرونرختخوابازاینکهازقبلورفتمیمکلنجارخودم

مبیایکهکردتشویقوکشیدآغوشدرمرا"میترا"بیایم

خداحافظیهنگامتوکهبودایلحظهآنازبدترو

 ■"میترا":گفتممنو"بود؟چهاسمش":گفتی
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 «چای سیب» کوتاه داستان 
«خاطرهمحمدی»نویسنده


 بیامرز خدا عزت.بود سیبم چای قوری آخرین این

گفتیم  حتماً باشه داشته وجود بهشتی آگه فرنگیس:

 .میده ور تو یهابیس چای طعم

 تفت،کردمیم خشک ،کردمیم رنده هارو سیب خودم

 شدیم انوقت ،کردمیم قاتیش له و میخک یکم دادمیم

 .ندارن دوست هیچکدومشون هابچه.عزت بهشت

 نوک باال، زد که قندم .بخورم هم پیاله یه تونم نمی خودم

 پاتو نکنی مراعات:گفت دکتر.شد زخم پام یهاانگشت

میبریم  سازگاری یآبک غذای با امدهمع.

 .سمه برات هم کردنی سرخ گفتن.نداره

 نرخ شده هم گوشت نرخ برم قربونش

 شکار رفتیم که عزت .ادیزادم جون

گوسفند یه قد میاورد خرگوش  این.

 درد به فقط نیست، کردن جوونی واسه خوبی ٔزمونهزمونه،

 گوشت تو وپنبه بستی چشاتو نکهیهم.خوره می مردن

 رو هاآدم موی انگار کردن، تنت سفید رخت و وندنچپ

 باال هم کول سرو از قبرت رو ملخ مورو مثل باشی سوزنده

 وپیسپیسپیسمیکنن.میرن

 دوتا که ندارم رو یکس.اومده پاییز راستی راستی انگار

 کمرم شده سردم دیشب .پنجره این به بندازه شیشه لوح

 .گرفته بدجور

 که روزهای اون از گذشته صدسال انگار بخیر یادش آخ

 ترق و پشتش رو رفتمیم پا با من و دیخوابیم دمر عزت

 رو فرنگیس بود گفته کامران.میشکوندم قلنجشو ترق

 داده گزارش خودم آخه .شکنمیم گردنشو ببینم هرجا

 خداعزت، آی .میکنه حمل اسلحه خودش با بودم

 رو خشتش به خشت که نونوایی ببینی نیستی بیامرزدت،

.چرخه می هابهیغر دست االن گذاشتیش هم رو خودت

 شنیدم .دیخوابیم آرد ٔکارخونه جلوی رو صبح تا شب

 پولش با و فروخت رو نونوایی سیفرنگ:بودن گفته مردم

 آواره شهمها بچه و کرده چال خونه تو و خریده طال

 زیرزمین این تو اومدم می داشتم طال انقدر من اخه .کرده

 هاهیهمسا از یکی پیش روز چند !شم؟ گیر زمین نیفکس

 پسر یه که دیده رو فرانک خیابون تو گفتیم که دیدم رو

 .چهارد شب ماه عین شده گفتیم.بوده بغلش بچه

 پسرت عرضگی بی از اشهمه اما نیاد بدت زن :گفتیم

 رو پسرت میاد؟ گیرش عروسی همچین کی وگرنه بوده

 خانم دنبال رفت انقدر خان مرانکا.دیپرستیم خدا عین

 زیر بیچاره دخترک.شد این االن تا زرورق و وعرق بازی

.میشه چی دیگه روز دو نیست معلوم.افتاده ناپدری دست

 چشم جلو هم مواظبته هم !خودت؟ پیش نمیاریش چرا

 .خودته

 هیچی کام تا الم.کردم نگاش فقط هاابله عین منم

 و بود باباش ٔخونه پاش یه که نکفرا :بگم نتونستم .نگفتم

 بودم من نیاتللی، یللی دنبال پاش یه

 نرم دندش هم کامران.کرد بزرگ رو شقایق

 گلو تو بپر هلو فرانک اما بود خوب نمیگم

 و ریخت اهل نبود بساز زندگی.خواستیم

 که نبود مارک لباسش .بود پاش

دیپوشینم  یه تو وپالسشو جل که رو روزی نرفته یادم.

 نی یه.کامران دنبال بود افتاده و بود زده بغلش زیر بغچه

 خواد می رو یکی خودش سالشه 8 االن شقایق .بود قلیون

 الاقل محتاجم خودم شب نون واسه من .باشه مواظبش

 یه شده هم ناپدری دست زیر شقایق خوشه این به دلم

 دنبالم پاهام .ندارم هیچی من اما .میخوره تری لقمه

 اومدن می نوبتی بار دو ای هفته ماریه و گالله .نمیان

 تا.غذا لقمه یه کردن درست و من کردن حموم واسه

 که آورد در بامبول گالله شوهر خرپیر، مرتیکه اینکه

 راه کاسبی باهات.اره در پول ازت خواد می مامانت

 چه .پوله مهمه براش که چیزی تنها مامانت.بندازه

 چی؟ یعنی بچه میدونه

 علیل منو هابچه این داغ !چی؟ یعنی بچه میدونم چه من

 صدتا عزت بعد بود مهم برام پول آگه من .کرد ذلیل و

 بود چی من گناه .کردمیم شوهر ،داشتم پولدار خواستگار

 کجا به میدونستم وگرنه !؟دیرسینم هابچه این به زورم

 قبل تا .برید اینجا از دخترمو پای شرف بی .بکشونمشون

 جور واسه وببره تلفن و بیاد مرده مادر سیروان اینکه از

 بار یه وقت هرچند هاهیهمسا ٔخونه از موادش پول کردن

 انیاغیکنم؟ کارشونیچ.قدن هام بچه.زدیم زنگی یه

 .باباشون عین

 الی کامران که بود گذشته عزت مرگ از دوسالی یه

 تا هک زدش اونقدر .کرد پیدا عاشقونه ٔنامه ماریه وسایل

 دیگه روز دو نیست معلوم

میشه چی  نمیاریش چرا.

 مواظبته هم!خودت؟ پیش

 .خودته چشم جلو هم
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 یه طرف .چکوندم می امبچه دهن آبپنبه، با روز چند

 به پسرهام شدن مهندس آرزوی گفتم .بود دانشجو جوجه

 موقع اون .باشم داشته مهندس دوماد یه بذار موند دلم

 خوایم می که کفش یه تو بودن کرده پاشونو جفت پسرها

 خوندن گوشم پشت اونقدر .باشیم داشته جدا کاسبی کارو

 باالشو ٔطبقه و نونوایی شدم راضی تا درآوردن یباز و

 شوهر که ماریه .بانک گذاشتم رو دخترا سهم .بفروشم

 جهیزیه یه .خریدم جهیزیه براش خودش سهم پول با کرد

 متر یه شوهرش دهاتی ٔخونواده .وببین بیا که بود ای

 گلی دسته چه نبود معلوم پسره.بود مونده باز دهنشون

 بخاطر گفتیم کردن اخراجش دانشگاه از و داد آب به

 من مگهکار؟ کدوم اما .داده انصراف وکار زندگی مخارج

 بخت پسرهای مثل .بخدا داره شانس پسرهکردم؟ باور

 دختر بکشه باال مفشم تونست ینم.نیست که من ٔبرگشته

 به تاز ٔخونواده.شد زنش من گل دسته

.پشتشن کوه مثل اشدهیرس دوران

 مالیش ماست براش هبکن یهرغلط

 مرد نفهمیدی تا گفتم ماریه به .میکنن

 نرسید سال یه به .نشو دار بچه زندگیه

 جور ٔبهونه به رو دخترم ٔهیزیجه آقا

 یه با رو بدبخت ماریه و فروخت کار واسه سرمایه کردن

 چه کاری؟ چه.باباش ٔخونه اتاق یه تو گذاشت بچه

 صدمترش رهدا قد وجب یه .بود بازی اشهمه کشکی؟

 دستش که الهی شده زنش دخترم وقتی از .زمینه زیر

 یتیمی از عاطفه یب.ندیدم کبودی بدون دخترمو بشکنه

 تنها بچه تا3 با دخترمو .میکنه استفاده سوء دخترم

 دخترم مگه اما .عیاشی دنبال میره هفته هفته و میذاره

 از ارزن یه هم فرانکگها.میسازه و سوزهیممیزنه؟ دم

 یهرچ.که نداشتم غمی داشت دخترمنو تحمل و طاقت

 ...برعکس دخترام ،ندیدم بچه از و دیدم خیر شوهر از من

 چهارده تنها .میشم زنش که کرد کفش یه تو پاشو گالله

 این گفتم.مرده زن و سالش سی مردیکه .بود سالش

 تازه دختر قدر.هدونمی رو وبد خوب بین فرق.است پخته

 تو گذاشتم رو گالله دست نکهیهم.همیدون شکفتمو

 و رفت که خوند دخترم گوش تو چی نبود معلوم دستش

 ...نکرد نگاه سرشو پشت سالپنج تا

:گفت بده حموم منوتا اینجا بود اومده که پریروز ماریه

.کرد کوتاه کوتاه موهامو .موهات به زده شپش مامان وای

 دروغ.درمانی شیمی ببره مامانشو خواستیم انگار

 مامان:گفت.گفت اینو خودش کار راحتی واسه گفتیم

 دیگه .بیام دوبار ای هفته تونم نمی .میکنن اذیت هابچه

 .بزنم سر بهت میتونم بار یه ای هفته بعد به این از

 و چپ که خواستیم خاطرمو اونقدر بچه تا 5 بعد عزت

 تمام... گردنبند انگشتر النگو.گرفتیم طال برام راست

 .بود النگو دستم اینجای تا اینجا از.بود پر انگشتام

 تا زمین نردبون.نردبونه عینه موهات سیفرنگ:گفتیم

 طال کیسه یه مرد یوقت.بود بلند موهام شهیهم.بهشت

 بشینم گفتم .نداشتم که خواستگارا چه عزت بعد.داشتم

 االن .برندارم هام بچه سر رو از سایمو امیزندگ و خونه سر

 .پشیمونم باهلل پشیمونم واهلل.پشیمونم میگم

 مو عزت با یکردیم نگاه که کوچیکمو پسر سیروان

.باشی کرده نصف وسط از که باشن سیبی انگار.زدینم

 پول تا .افتاد ناباب دوستای ریگ.نبود شانس خوش امبچه

 بساط پابند رو امبچه .کردنینم خلوت دورشو داشت وپله

 تو ریختن مامورا روز هی .کردن افیون

.کردن رو زیرو زندگیمو تمام خونمو

 با گفتنیم.گشتنیم سیروان دنبال

.دزدیدن رو دکتری یه ٔبچه دیگه یکی

؟یک.شدینم باورم.کرده ربایی آدم

 به دکتری پسر چیهمن؟ روانیس

 سیروان قد دکتری پسر چیه.نبود من سیروان خوشگلی

 دکتر کدوم که داشت ونیسروزب .نداشت خواه خاطر من

 رو خونه سند و رفتم گرفتنش یوقت!داشت؟ باسوادی

 زندون رو شب یه پسرم ببینم نداشتم طاقت .گذاشتم گرو

 قطره یه انگار.نشد حاضر دادگاهیش روز واسه .میمونه

 ترس از.کردن مصادره خونمو .زمین تو ورفت شد آب

 دمیخوابیم که شبا ببره طالهامو و نیاد وقت یه اینکه

 بود چی هر سیروان .میذاشتم پاهام بین طالهامو ٔسهیک

 شکستیم چیزی یه اومد می که بار هر .بود باحیای پسر

 کردن جمع وبلور چینی اهل زیاد من .بردیم چیزی یه و

 طال رفتمیم دیرسیم دستم هم پولی وقت هر.که نبودم

 بردیمیا شکستیم هرچی هم همین واسه .گرفتمیم

 چاقو تیزی تا اومدو شب یه اینکه تا .نبودم پابندش یادز

 که گفت.دادم بهش رو کیسه کردم حس گردنم زیر رو

 پیش میبره منم بعداً .استرالیا بره خواد می .کرده ترک

.میخره برام رو برابرش 2 خورد قسم و کرد هیگر.خودش

 اومد کامران بعد روز9بمیره. براش مامان .کردم باور

 زیر اشهمه میدونم که من.مرده سیروان مامان :وگفت

 واسه .کنمینم حاللش شیرمو گفتم .بود کامران سر

 سیروان اینکه از قبل.دادم پلیس به رو گزارشش همینم

 طاقت از ارزن یه هم فرانکهگا

 غمی داشت دخترمنو تحمل و

 شوهر از من یهرچ.که نداشتم

 ،ندیدم بچه از و دیدم خیر

 ...برعکس دخترام
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 بعد شوهرم خواهر روز یه روببره تلفن و بیاد مرگم جوون

 هات بچه :گفت برداشت ونه گذاشت نه.زد زنگ هاسال

 آخریتو بچه.میدن پس رو تو یهاگناه تاوان دارن

 و ندادی شیر بهش اونقدر نیست سالم فهمیدی همینکه

 از بیچارمو داداش پای .مرد تا انداختیش زمین گوشه یه

 االن.کردی کشش زجر بعد و بریدی ومادرش پدر پیش

 باز دهن خواستم تا.میدن پس رو تو گناه تاوان دارن اونا

 دلش ور بچسپونم فحش تا چهار و بدم جوابشو و کنم

 .بود مریض بچه اون قسم برکت این به اما .کرد قطع

 با خودش عزت .مرد وبعد کرد تشنج .اومد دنیا به ناقص

 اونها با اون بود چی من تقصیر .داشت مشکل خونوادش

 ومجنونی لیلی عزت منو میدونن همه .نداشت وشدی آمد

 کردم؟ کشش زجر من خودمون واسه بودیم

 .رسوندم صبح به یکی ٔخونه رو شب هر ریس صدقه سر از

.شکنمیم گردنشو ببینم هرجا سویفرنگ:بود گفته کامران

 گرفتنش ومواد مسروقه ماشین با شنیدم اینکه از بعد

 دنیا جای هیچ .خودم وزندگی خونه سر برگردم تونستم

 ٔحوصله مردم هم زمونه این .نمیشه آدم خود ٔخونه مثل

.من مثل علیلی زن پیر به برسه چه ندارن خودشونم

 شبا .شکونده اینجارو ٔشهیوش اومده امدهید برگشتم یوقت

 به بندازه شیشه لوح تا دو که ندارم رو کسی .میاد سوز

 دو .گرفته جور بد کمرم شده سردم شبید.پنجره این

 اون غاز رچند سود از که دارم بانک تو پول قرون

 زنده عزت آگه .نهیآ دنبال چشش سگ تخم .خورمیم

 که قدر.بدی عذاب خودتو بچه بخاطر آگه مدیونی...بود

.هامه بچه دنبال ای مرده مادر چه آه دونمینم.نمیدونن

 این ٔغصه .نمیزنه رو خونه این در یکس.نشه سرد تیچا

 با فرانک پیش چندسال همین تا.کرد داغونم هابچه

 پوستت اینقدر یکنیم چیکار مامان:گفتیم حسرت

 خودمو کی بار آخرین نیست ادمی.وببین بیا حاالبه؟خو

 شب ماه عین فرانک:گفتیم امهیهمسا زن .دیدم آینه تو

.بزنه سر وبهم بیاد بود قرار امروز گالله.شده چهارده

 ■ .میاد در صدای خودشه ناهاشیا.شه پیداش باید گهید



 

 «خیلی دیر شده!» کوتاه داستان
«جاهدمریمغفاری»نویسنده

!یآمدیمبیمارستان.یکماهپیشهمرفتهبودم.آنزمانگفتنددیرشده،بایدزودتررومیمدارم

اوگفتحاالبیایید،شایدامیدیباشد.دارماماآوردمکهگفتنددیرشده؛ادشیوقتیمنشیدکترزنگزدکه:پاشوبیا،

اینهمهراه. .نگرانم.خداکندبیخودینگفتهباشدبیایم.خیلیکشدیمتیرقلبمشایدامیدیباشد.رومیم

خیلیدیرشدهرودیم،سرمگیجشومیمازاتوبوسکهپیاده انگاردکترراستگفتهبود. فشارمشایدپاییناست. دیگر ..

توانیبرایمنمانده.

:دهدیمکاغذیدستفروشندهشودیم.شایدآبمیوهایشیرینحالمراجابیاورد.زنیداخلشومیمداخلمغازهای

؟دیشناسیمآقااینجاکسیبااینمشخصات

ندارید؟آدرس:دهدیممردسرتکان

!نه،گفتندهمینحدوده.بندهخداآگهیدادهکلیهشوبفروشه

.دارندییهایبدبختچهمردم:کشدیممردآه

.رومیم.بیرونکندینم.دردزنمیمدستامهیکلبهمحل

.دستمدهدیمپروندهراندیبیمطبقهسوم.دفترمدیریت.منشیتامرارومیمبیمارستانشلوغاستیکراست

:کندینمرویمیز.نگاهگذارمیمپروندهرا .ماندیم.نگاهشرویصورتمخیرهکندیم.دکترسرشرابلندشومیمداخل

!آندفعهبهشماگفتمدیرشده

اشیمنشکهخطاببهشنومیمدیرشده.بازهمصدایدکتررادانستمیم.رودیمچشممداردسیاهی.دوبارهرومیموا

■!؟میکنینمنمیدونیدماباالیسیسالاستخدامشما:دیگویم
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 «اینستال باران» کوتاه داستان 
«مریممقدسی»نویسنده



دخترکایستادوازشدتسرما،نفسگرمشرابهدست

.کردمنتقل کشکوچ

هاها... -

 گرفت بغل ترمحکم را شیهاآدامسو باپسرک.

بخردآدامسیکهخواستیمرهگذرمردازخواهش اما.

دادهلایگوشهبهرااواعتناییبیبامرد دستپسر.

شدنزانواشروی بلند هنگام و بهایلحظه گذاشت

.انداختپایینراسرششرمندگیباوکردنگاهدخترک

اوشانهرویدستلبخندباودویداوسوی بهدختر

بهترسباگرفت؛دوآنازرانگاهمآسمانغرش.گذاشت

وسفیدیهاپنبهچگونهکهکردمنگاهآسمان

بردرراشهرآسمان تمام سیاه

وآرامگاهیسردیباد .گرفتیم

 .زدیم سیلیصورتمبه شدتباگاهی

.دیلرزیمامچانهوبودزدهیخمغزم

پیچاندم خودمدورمحکمراشالگردنم

داخلرادستم.زدمبادبهپوزخندیو

درسرماحریصیهاگرگگزندازتاکردممشکیمپالتوی

ماندهپوتدرپاهایماینکهفکر .باشم امان گرم ین

بستموکردیمخوشحالم پاهایم .لحظهایچشمهایمرا

اما...اندآرامجدیدفضایدرچقدرکهمکردتجسم را

لعنتی...نبودبرداردستسرمادشمنم، پشتتاسرما...!

.بودکردهنفوذسربازهاتاروپودبهوبودآمدههمهاجبهه

!آمدینمبنظرامنیمکان امپالتودیگر،

زدیمخانمکوچولویدرونمازسرمامتنفربودومدامغر

ببر گرم یکجای اش...لبهایمکه شانهیگرخشکیاز م

اولین...کردندیمداغقهوهفنجانیکطلبوبودگرفته

پناههامغازهازیکیسایبانزیربهآمدفرودکهبارانقطره

بردم هچندلحظهککوچکیپسرودخترهنگام،همان.

سیاه، ایصورت ومندرسلباسیبا قبلدیدهبودمشان

هایآدمسچنان.ایستادندکنارمسرخهموارهوسفیدو

یهاییداراانگارکهبودندکرده بغلرا دستشاندر

کردهآدامسهوسبدجوردلم .استبرایشانباارزشی

تربهراحالمتوانستیمآدامسهمهآنداشتن .بود

!یکیشانیکیجویدنلذت کند؛

 درونی شیرینی شدن تمام تا فقط بعدهاآنآنهم و

سرمایآدا لحظه آن اما بعدی... و بعدی و بعدی مس

فکرهاآدامسبهبیشتراگرو بود مجهولشدهحلنشده

 دمیرسیممغزیخطاییکبهحتماًکردمیم در...

مکهجملهشیدا*بود خودازدفاعحالدردشمن، برابر

منهدممکرد.

"...بارونیعجب... بهبه" -

ذهنم معادالت یختربهم تمام بهکهمعادالتی.

انتگرال جواب...شدیممربوطدوستیمان میزان

آمدینمدرستبنظر دوستیمان غریزیبطورابروهایم.

!شدگردچشمانمورفتباال

 عجله با بازشیهادستشیدا را

بارانچهلذتیو  کرد زیربارانرفت.

ذوق سر دیدنشآنقدر با او داشتکه

 هرطور بود؟ کردمیمکهحسابآمده

 جوابی مندمیرسینمبه نظر از و

معادلهبیجواببود!!

بادیدنبارانازخودبیهاآدمکهآمدیمبرایممضحک

عذابونداشتلذتیهیچبارانمننظراز. شدندیمخود

سرم دوبرابر هم را کردیما ای تازیانه برایشدیمو

 بارانزیرایدبنباتفقط بنظرمو !هاآدمشکنجه

من یهایتئورازیکیاین .کردندیمذوقورفتندیم

از هاآدمهمهتاکردمیمثبتشجاییدرروزیبایدوبود

آینددراشتباه دراشتباهازراهمهکه*کوپرنیکمثل.

دوشیداازتئوریمنباخبربود...اوهمچنانزیربارانآور

سوی صورتشرا و بود اصالً.بودگرفتهآسمان ایستاده

درکیفمازراچترملجبازیسراز.نبود بخشودنیکارش

کردمیمرضایتاحساسحاال.گرفتمسرشباالیوآوردم

.بودشدهبرقرارامنیتو

منکرد نگاهیبه کهازو شیدا خواند باید چشمانم

:گفت.ماندیمیادش

ببخشمریم...یادمرفت! -

گفتم:

...یخوریمسرماحتماًشدیخیسبارونزیر شیدا

وادامهدادم:

جبههپشتتاسرما آمدههمها
نفوذسربازهاتاروپودبهوبود

بودکرده مکان امپالتودیگر،.
 !آمدینمبنظرامنی
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عزیزمهاآدمبنظرمنبارونواسهنباتهنهبرای -

...باعثروییدننباتمیشه...امابرایانسانجز

سرماخوردگیچیزینداره...

کردم هم در را ابروهایم آنیهاآدامسبه و بعد

:گفتوکردگلشوخیششیدا.شدمخیره  دو

کهچ - خوبه؟!...نبات نبات برای زیرنباید طور

توبریزیبرداریقشنگنباتوباید...باشهبارون

!!کنیجوننوشچایی

 از بود. آورده در را نگاههاآدامسحرصم و کندم دل

اشککهخندیدآنقدر .دیخندیمکهبلندبلندکردم او

کسیدیگردیخندیموقتی .شدسرازیرشیهاچشماز

بگیردراشیرینشیهاخندهجلویتوانستیمن بادوباره.

بچهدخترنگاهبهنگاهمکهبرگرداندمرویاواز حرص

آشناچقدرنگاه اینکه کردماحساس وخوردگره

.است

 سعی که همانطور کردیمدخترک

دردستشرامحکمنگهدارد؛یهامساآد

 باال نیز را آرنجش آبدادیمگاهی تا

اغشراکهمانندسیلسرازیرشدهبود،دم

کودکان مانند پسرک اما کند. پاک

جسه سالشنبود. یازدههمسنو اشبه

مانندیکآدمبزرگپختهاشچهرهامامانستیمهاساله

فکر نگاهایبعدی در و درکوچکمردیککردم بود

.استایستادهدخترکآنکنار

شیداگفت:

نکن...امروز - قهر من...حاال مهمون قهوه

خوشت بارون از دلتمیاد عزیزم چطوره؟...اما

میادنیببنمیاد؟ بارون زیباست...وقتی چقدر

یک و میشه زنده چیز همه انگار

inception  افتهمیاتفاقدوباره..

بهرفتنازبهترههاآدماما...گمیم بلهمنمهمینوگفتم:

!!...کنن خودداری بارونزیر

؟گفت:چراازبارونخوشتنمیادشیدا

پرسی...توخودتبهترمیدونی!گفتم:چندبارمی

نگاهشبهآندواشارهکردو شیدامکثیکردوبعدبا

گفت:

اونارونگاهکن.اوناکهبیشترازتوبایدازبارون -

کن نگاه دستشانو ?بنالند! بازاما زدهیخ!

...چسبیدنسفتهاشونآدامس

گفتیمراست بایدهاآن. ننالیدندندینالیمبیشتر اما .

جوابهاآن که،جوابهمان .نداشتبیشتر یک

دودچهارراهطرفآندربهمن،سیگارهای بخاطرش،

دستمگرفتموگفتم:دررادستانش.شدندیم

__ شکایتیندارندنالندینممیدونیچرا توچون?و

یه...?چییعنی دونییمخفقانمرحله...خفقاننمرحله

بهکه!...ارجعیتمیشه "نیاز"کهزندگیسختمرحله

یکجازندگیتویهالحظهتمام و زنهمیگندوجودتکل

تفشگلوی تویغرشیهبا ومیکشهباال واموندش،

آسفالت...نیاز، کف رو چیزهمهشدوقتی میکنه

میشهکهنخفقا این...روزگاروهیچی میشیاونوقت...تو

میشهدلتاونوقتو...فریادتبییروزهاکسهمه

روزیهکهخوشاینبه ونشدهگفتهیهاحرفگنجینه

خالیعقدهواسه...زدنفریادواسه...میادمبادایی

دلتکردن تو خفقان که ای ...عقده

 فکر هنوزروزمبادایکنیمکاشته...اما

روز بعد...برای برا ذاری نشده...می

...نالندینم...اینکهینالینمبادا!!...اینکهم

کهصدایگریه بدهم ادامه خواستم

در یکیشد. غرشآسمان دخترکبا

چیزی لحظه باورمیدیدیمکه آن

دمسهایدردستدخترکرویزمینآتمام.نبودکردنی

کردم احساس بود. شده خیس خیس و بود افتاده

میهاییدارا فنا کاندرفتهبه . اقدام زودتر .کردمیماش

و بزند یخ مغزم شد باعث که بود سرما تقصیر همش

 گریه دخترک نگیرم. تصمیم پسرککردیمدرست و

.بهشیدانگاهکردم.دادیماشیدلدار

فکرمراخواندهبود.باعجلههردوسمتآدمسهارفتیمو

یکییکیاززمینجمعشانکردیم.شیداگفت:

کن...همونیکهدنبالشبودموایمریم...نگاه -

تعجبکردم.ولیشیداادامهداد:

اینآدمس - دنبال همیشه باروونی...من های

آدمسهابودم.

حاالتازهمتوجهموضوعشدهبودم.لبخندزدموشیدارا

همراهیکردم.گفتم:

خبپسبذارمنبراتبخرمشون -

وروبهپسرککردموگفتم:

مردبزرگآدمسهاچند؟ -

دستازگریهبرداشت"چند"خترکباشنیدنکلمهد

ونگاهیبهپسرککرد.پسرگفت:

سعی که همانطور دخترک
دستشیهامساآدکردیم در

گاهی دارد؛ نگه محکم را
تاآبدادیآرنجشرانیزباالم

سیل مانند که را دماغش
 سرازیرشدهبود،پاککند.
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آدمسهایخوبینیستندکسی - دیگه اینا خانوم

همنمیخره...تاوقتیسالمبودندویستتومن

زهراومنبرایهمسودشایدو میفروختیم

اما...باشیماماندرعبدیآقاکتکازتاداشت

!ندارهتیقیمدیگهحاال

:گفتشیدا وسرشراپایینانداخت.ولی

امامناینارومیخوام! -

 کیفمدرآوردمو پاکیهااشکدستمالیاز دخترکرا

گفتم: و تومنکردم پونصد بارونی آدمس هر من

تومن...چطوره؟......آدمسخرمیم دویست هم سالم های

ههاتونقبلبارونزدهشدنچشمموگرفتراستشآدامس

آدامس کلی دلم و همخواستیمبود شد، بهتر ...حاال

آدمس همرسمیمدوستمخوشحالمیشههممنبه و

عبدیکتک آقا از تجارتعادالنهدیخورینمشما ...بنظر

ایمیاد...مگهنهمردجوان؟

پسرکلبخندیزدوگفت:

قبولخانم. -

به و کرد جمع را آدمسها تند تند .داد دستم زهرا

لبخندوزدیمبرقرنگییهالهیتمانندشیهامچش

داشتبزرگی گردندوروبازکردراگردنششالشیدا.

انداختزهرا اندستوآوردبیروننیزرا اشدستکش.

از انداخت. من به نگاهی بعد و پوشاند را او کوچک

شدم بکاردستنیزمن خواهدیم که نگاهشمتوجه

.آورمبجاپسرآنیبرارامحبتحقوشوم

کهشدهاملحظهحتیبراییکخواستینمامامندلم

توانست پیدرپیشیدایهانگاهباسرمارودرروشوم.

بکشم.منوشودمیدانپیروز دست شالگردنم از

رادستمگرفتموسویپسرکدرازکردم.شالگردن

بیااینودورگردنتبپیچگرمتمیکنه! -

سردمنیستخانم!!دوگفت:پسرکاخمیکر

گفت: معموالًشیدا مردها و مردی یه تو میدونم

 االن نمیشه...اما برایواقعاًسردشون حتی سرده خیلی

.مردهایقوییمثلتو...بگیرش

وبعدشالراازدستمقاپیدودورگردناوانداخت.پسر

را شال درست شیدا نگذاشت و کرد مقاومت کمی

آخهایندختروناسآبجی...دهدوگفت:سرجایشقرار

باحرفپسرخندهامانگرفت.اووزهراهمخندهاشان

گرفتوچهارنفریکلیخندیدیم.بعدگفتم:

تونی - بود...می داداشمم مال این نباش نگران

ازشاستفادهکنی!اوندیگهنمیخوادش...داده

دوربودبهمن...مادرمبافته...حاالمالتو...بنداز

گردنت!

دور را شال خوشحالی با و زد پسرکچشمانشبرقی

راحسابکردموازآنهاآدامسگردنخودپیچاند.پول

دوجداشدیم.

.دستکشمراازدستانمدرکردمینمرماساحساس دیگر

یکنفسعمیق و شیدامیهاهیرآوردم مهمانکردم. را

لبخندزنانگفت:

؟یاریدستکشدرم؟سردتنیست -

گفتم:

؟دایشدیگهنه.... -

؟جانم -

؟هنوزروحرفتهستیواسهقهوه -

!...؟کدومحرفیادمنیست!منگفتم -

...یادمهکردمیمفیافشو...باشهبابا...داشتمشوخی

...امیبدوپسبیاتادمدرکافه -

مهمون - هرکیزودتررسیدقهوه باشهقبولاما

بازنده....

■ یک...دو...سه...?ایآمادهقبول...قبول.... -
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 «پیراهن صورتی» کوتاه داستان  
«وحیدرهجو»نویسنده



می آذر خاله »گوید: تا بمون بیانهامارمولکهمینجا

سراغت قفلنمی«. خیلیازبیروننمیکندامادررا آیم.

می مارمولک و بیایم بیرون اگر ولی هامهمانترسم

خجالتخشتکشاشی ببینند را خانهمیم امروز کشم.

ازبرنجولوبیاییکهخالهآذرپاکاستیمهمانمامانی .

ازسبزیمی حیاطهاییکهترمهمیکردفهمیدم. شست.

 کرسیٔپنجرهاز روی وقتی یعنی پیداست. زیرزمین

دارمتاراازلبهپنجرهبرمیهاتنبلرومپیداست.کدومی

اطراآبوجاروحیاطراکاملببینم.رحمتوزنشحی

می پاهایرحمتو روییهاپستانکنند. هاشنفاطمه

سُرمی اندکهوقتیجاروآنقدربزرگشیهاپستانخورند.

میمی کشیده کند هنوز زمین. به هامهمانشوند

وقتبااند.شایدخشتکمتاآنموقعخشکشود.آننیامده

می بیرون زیرزمین راحتاز نمیخیال مهمانیدانآیم. م

باشداستیمامان مامانی مهمانی اگر بابایی. مهمانی یا

نمی دعوایم نمیکونمکند.فاطمه وشگون سرگیرد.را

ٔروضه یاد به میشیهایبدبختابوالفضلآنقدر کندگریه

شود.اولشلوارمرادرنرممیشیهاپستانکهدلش،مثل

کند.ایممیکشدویکشلوارتمیزپآورد.بعدآّبممیمی

 از کدام هیچ باشد بابایی مهمانی اگر تویهازناما

وقتبایدصبرکنمآید.آنآیند.فاطمههمنمیحیاطنمی

شود خشک شلوارم .تا خوشمیهامهماناز بابایی

برایشاننمی که آقایی فقطحاج میآید. راروضه خواند

روضه دارم. خواندوست روضه با بابایی مهمانی خوان

مامانی مهمانی خوان روضه دارد. فرق مامانی مهمانی

بابایی مهمانی خوان روضه به اما رضاست. اسمششیخ

میمی گریه همه شیخرضا پایروضه ایرج. کنندگویند

امیا»:خواند.شیخعلیمیزنندیمولیبرایایرجدست

علمدار اشک قلم، دستان ندیدی/ گرفتار حال الببنین

میولی.«ندیدی ایرج منو»خواند: دل صورتی پیرهن

شعر«.بردی ترمهازین اید. می خوشم ذوقخیلی با

می منم»گوید: پیرهن خونده. من برای رو شعر این

فقطهارنگ«صورتیه. ولی هستم یعنی نیستم. بلد را

البنینامسفرهخرماهاییکهمامانیسرمثالًچندتایشرا.

پ.گذاردمی مثل است. قروتهاییکهسیاه قره یا کالغ. ر

ست.ایزندقهوهباباییبادوستانشرویزغالآتشمی



نه.نمیولی یا هست صورتی ترمه لباس رنگ دانم

ولی است.جورابهاش سفید پس است. شیر رنگ

ازنوکپاهایششیهاجوراب شودوشروعمیبلنداست.

باالتررودمی هم شاید دامنش. زیر تا ترم. کوتاهدامن ه

زانوهایش باالی تا است. بساط. پای ترمه وقتی امروز

نشست،دوالشدمتازیردامنشراببینم.ببینمسبزیمی

میشیهاجورابکه کجا ولیخالهآذرگوشمراتا رسد.

بدم آذر خاله از من برد. زیرزمین توی را من و کشید

دوسمی ترمههممنرا دوستدارم. ولیترمهرا تآید.

 بهخالهگفت: داره»دارد. گناه رو. ولشکنبچه ولی«.

خالهازترمهبدشمی گفت: این»آید. چیروولشکن.

زمینه زیر نصفش جن است.«.تخم تاریک زیرزمین

خودم توی ترس از من است. سرد دارد. مارمولک

تویاولششاشیدم. بود. شاشمداغ خوشبهحالمشد.

شدم. ریختگرم که بادشوارم پنجره وقتیاز ولیبعد

.شدسردمآمد

ازمهمانی هایدوستدارمامروزمهمانیمامانیباشد.

می نانمامانیخوشم و خرما آشدارد. و زرد شله آید.

حلوایسه رنگینکسنگکو سبزیو و پنیر رنگدارد.

غذاهادارد. اتاق وسط سفره روی همهنندیچیمرا .

یهازن میوندیآیمفامیل منتظر اتاق تادور نشینند

 آمد وقتی برسد. راه از رضا خاموشهاچراغشیخ را

می هابچهکنند. بدشان من نگهباندیآیماز من چون .

حتماًهستم.اگرمنراباخشتکخیسببینندهایخوراک

میوکنندیماممسخره شاشو»ندیگوبهم رضا«. شیخ

جانای»خواند:رضامیشود.شیخآید.اتاقتاریکمیمی

...«کمرمبشکستیبرادر

میهازن میهقهقگریه گریه هم ترمه کند.کنند.

بغلمیآخرمجلس را او میهمه کنندو ایشاال»گویند:

بشی روا «حاجت سالمت»، البنین ام دل آه به ایشاال

تابعدهاوقتکند.بعضیبعدترمهبیشترگریهمی«.بشی

کند.کند.آنقدرکهغشمیهمگریهمیهانمهماازرفتن

می گریه هم میمامانی و کند سبک»گوید: خدا وای

شود.ترمیگوید.هرروزچاقامادروغمی«شدم.

می تمام که روضه پولشودهمیشه رامن رضا شیخ

جیبشیکمی از هم او سینیچایش. کنار نباتگذارم
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کوچکم انگشت میاندازه دبهم بودهد. ندارم. وست

می ولی گالب. بوی دوستیهابیجدهد. پیراهنشرا

 است. بزرگ خیلی فروشیهادستدارم. توش آرنج تا

داشتهباشمتاوقتیباهاآنخواهدیکیازرود.دلممیمی

می پلیسه ولیرویمدایی کنم. گردو از پر توشرا باغ،

.شایدتاشودشتماممیرود.مرخصیفردامیداییپلیسه

آمد که بعد اینپیراهندفعه از صاحبشوم.یکی را  ها

ترمه. پیراهن همرنگ نرگسمیصورتی. برایمبه گویم

یرنگدانمموهاشچهست.نمیبدوزد.نرگسپیرزنخوبی

هماست بابایی. منقل سوخته ذغالهای تارنگ باال ست.

می پایینشرا چندماهیکبار انیوخانهمامدیآیمبافد.

می لباس همه رابرای من هردفعه بغلممیدوزد. بیند.

وکندیم میشیهاپستانروی دردمفشار ولی دهد.

ردیگیم فاطمهنرمنیست.یهاپستانمثلشیهاپستان.

شکالتمی لباسشبهم زیر شکالتشرانرگساز دهد.

می بویتنشرا مثلنباتشیخعلیدوستدارم. دهد.

نرگس مامانیونیست. وقتی خیلیدوستدارد. منرا

شوندتاتنشانرااندازهخالهآذروترمهوفاطمهلختمی

 پشت من میهاتشکلحافبگیرد، نرگسقایم اما شوم.

می نمیفقط مامانی به بفهمدخندد. اگر مامانی گوید.

می میدعوام وشگون را کونم وقتیکند. همیشه گیرد.

بهمی بکش»گوید:نرگسمیخواهدلختشود رو پرده

پیداستٔهمه جونم .» چندبار من رأهمهولی جونش

همجوندیدم. مامانیوخالهآذررا.حتیجونترمهرا

دیدم.جونمامانیازهمهبیشتراست.حتیازجونخاله

نیست بیخود است. کمتر همه از ترمه جون ولی آذر.

هروقتغشمی دکتر را داییاو و آذرمیکند خاله برد

مثلسگباغ،شیهاچشم کندوپشتسرشمیگردرا

می »گوید: کرده پیدا الجونٔدخترهنازکش راست«.

گوید.جونترمهازهمهکمتراست.خودمدیدم.می

مامانیچندهفتهپیشکهازسوریهبرگشتچندجور

پارچهآوردکهنرگسبرایشپیراهنکند.خداکندنرگس

هابیاید.همینروزاییکهترمهاینجاستبیایدهمینروز

قدهاتشکومنازپشتلحاف سفیدشرایهاجوراب،

مثلدودرختآلبالویالغرپاهایترمهبلنداست.ببینم.

 حیاط. حتماًته بیشترشیهاجورابباید هم من قد از

 عوضشیهاجورابباشد. است. دست کف یک من،

بل ترمه موهای از کوتاهموهایم ترمه موهای است. ندتر

می آذر خاله کوتاه. خیلی گیسهاش»گوید:است.

ستبریده و«. سیاه دارم. دوست خیلی من ولی

شگرداست.مثلتوپپشمی.همانیکهکلهست.پرکالغی

 آورده. برایم سوریه از شیهالبمامانی .استیصورتهم

است. لباسش همرنگ همرنگشیهالبشهیهمچون

ترمهمنراشیهاسلبا خیلیدوستدارد.موهایمرااست.

رویسرمفوکولدرستمیشانهمی بوسکند. لپمرا کند.

می میشیهاعکسکند. نشانم را پلیسه دایی دهد.با

مییکیهامهمان راه از زیرزمینیکی پنجره از رسند.

چادرهایقیافه ولیاز نیست. فهمممیاهشانیسشانپیدا

است.یهامهمان خشکشده شلوارم دیگر مامانیهستند.

خشکمی کامل بیاید رضا شیخ تا ولی نه. ازکامل شود.

می پایین اولکرسی بچینم. جایشان سر را کدوها تا آیم

ریختتراست.گذارم.ازهمهکدوهابیکدویرحمترامی

کوله و کج رحمت کله کدویشبیه به نوبت بعد است.

همانیکهباالیشالغراستاستوپایینشرسد.مامانیمی

کهامنرفتهشود.هنوزسراغکدویخالهآذرچاغوپهنمی

دانمروضهشروعنشده.شود.میازباالصدایگریهبلندمی

آیم.ترمههنوزشیخرضانیامدهاست.اززیرزمینبیرونمی

چاقومی نزدیکبازغشکردهوبازرحمتدورشرا کشد.

شراپوشیده.پیراهنودامنروضهیهالباسشوم.ترمهمی

 است.شیهاجورابو خیس زیرش است. منمثلسیاه

کرده. خیس را میخودش صورتی سفیدش شود.صورت

هم میشیهالبرنگ گاز را زبانش نوک یلبهاگیرد..

میصورتی خونی میییداشود.ش هم.گریه مامانی کند.

 باقی رحمتو و میهامهمانفاطمه گریه داییهم کنند.

مامانیوفاطمهتویصورتشانمیتویسرشمی زنند.زند.

مثلدرختآلبالویتهحیاطخشکشدهدستوپایترمه

می جلوتر است. سیاهی نمیمیشیهاچشمروم. دانمرود.

می میکجا باال رود. توی سرششیهاچشمرود. توی ،

می میشیهاچشمرود. شوسفید سفیدی از شیهاچشمد.

میمی قایم مامانی دامن توی را سرم داییترسم. کنم.

می را ترمه را.دستهای پاهاش فاطمه و رحمت و گیرد

می مییتوکنند.بلندش میماشین و بهگذارند روند.

می روند.بیمارستان ترمه دامنیهاجورابکاش و سفید

می بود. پوشیده هیچکوتاهشرا وقتترسم یهاجورابقد

می نفهمم. را ترمه سفید دیگر ترمه نپوشد.هاآنترسم را

میایناصالً خودش از آمد بیمارستان از که ازپرسم.بار

برمیمامانیمی بیمارستان از کی ترمه مامانیپرسم گردد.

میمحکمبغلممی کنکه»گوید:کندو دعا دلتپاکه. تو

■ شود.مامانیخیسمییهااشکصورتماز«.برگرده
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 «.بیشتر از من قد کشیده بود» کوتاه داستان 
«شعلهرضازاده»نویسنده



کههمین میطور رکاب قیژقیژدارم صدای زنم،

میدوچرخه بلندتر صورتمام به بیشتری باد و شود

کردهیحساب.خوردمی امعرق . الی از که بادی ٔقهیبا

 پشتم و گردن وارد مییبشود،میپیراهن، .لرزماختیار

ماشین بوق میصدای را دورترها و دور دارند که شنوم

شوندمی این. میاز که این در بدونٔکوچهتوانم باریک،

امراباسرعتبرانم،هاباشم،دوچرخهکهنگرانماشیناین

حسخوبیدارم انگارحتیوارداینکوچهکهمی. شوم،

ازهمهمهوشلوغی،یکهوپرت.شودآسمانهمعوضمی

.شومبهدنیاییساکتدرچندسالقبلمی

قدمبهقدمدرآنبزرگ.شناسماینکوچهراخوبمی

امشده پیرزن. و ساکنانشپیرمرد اکثر تنهاییحاال های

شوندومنبادیدنِهستندکهگاهینانبهدستردمی

میهاآن کم را سرعتم کنم، م. دلم چون خواهدیشاید

برداشتنطوالنی قدم در که آرامشی و کنم نگاهشان تر

بهمنهمبرسد دارند، فقط. دیدنِدلمنمییا با خواهد

می رکاب تندتند که قدرتمن دارم که فکرکنند زنم،

میجوانی رخشان به را پزام و کشم

قبل،هاسالهاآندهمکهچیزهاییرامی

.اندهدرگیرودارِگذرزمان،گمکرد

خانه هنوزاکثر هستند، اینجا که هایی

بایک.هایمنرادارندوهوایبچگیحال

با کوتاه، دیوارهای و بزرگ حیاط

دخترکیجمعشدهوبایکبندِیموهاهاییکهمثلپرده

اندتوریبستهشده بویدماینساعت. معموالً کشیدنِها

ادویه هاییمیبرنجو یادآیدکهترکیبشانبا منرا هم،

 ٔسفرهوعکسیکهدرکتاببایک«کوکبخانم»درسِ

وقتیدراین.اندازدشدهرویزمینداشتیم،میبزرگپهن

میکوچهدوچرخه را رکابرانماحساسمیام هر کنمبا

برمی عقب به سال وچند کوچک برایم دنیا و گردم

.شودیمترکوچک

همانجایی.استدرستدرخمِکوچه.نمشیبیمدارم

کههمیشهبود شنامسشخوبمیخیلی. مثلمعلماول.

دبستانم مثلاولیندختریکهیواشکیعاشقششدمو.

نفهمید هیچکس می. رکاب چندتندتر از بعد و زنم

شومپیادهمی.دارمامرانزدیکدیوارنگهمیثانیه،وچرخه



دوچرخه میو کشانکشان را ام دیوار به و تکیهآورم

دوشی.دهممی کیف میبندِ جابجا طوری را کهام کنم

بایستد شکمم روی کیف . کیفم توی رأقمقمهاز آبم

آورمبیرونمی پدرم. دورانیاستکه یادگار اینقمقمه

کوهنوردیمیبرایهفته به رفتها دوستانمی. گفتاز

.همازروسیهآوردهبودنشهاآناستواشخریدهارمنی

همیشهبا رنگسبزلجنیوکیفمخصوصیکهداشت،

 دستپدرم در که هربار و ،دمشیدیمبرایمجذاببود

میبی لبم روی لبخندی بخواهم، نشستآنکه روز. یک

یکیازاینلبخندهاکارخودشراکردوپدرماینقمقمه

مناهلِ.رابهشرطیکههمیشهمراقبشباشم،بهمنداد

مسافرت و مدتنبودمیطوالنیهاکوه جایی. تنها شاید

استفادهمی روزیمثلامروزهمکهاینقمقمهرا کردم،

بود گم. از خرابترسیکه باعثکردنیا کردنشداشتم،

.شدزیادازشاستفادهنکنممی

دیوارهلمی بهطرفِ دستمدوچرخهرا دهموچندبا

هدادهوزنمتامطمئنشوممحکمبهدیوارتکیضربهمی

افتدنمی بههمان. دستم یک که طور

دیگرمٔبدنه دستِ در و است دوچرخه

قمقمهرادارم،آرامپایمرارویصندلی

می دوچرخه باال ازش و .رومیمگذارم

ولمی دوچرخه از را دستم و ٔلبهکنم

لبِ روبروی تقریباً حاال که را دیوار

استباالیی رمیگیمام نمشیبیم. طوریهستکههمان.

گردوهایسبز.محکموزیبا.بود بویتلخیکهازپوستِ

وقتیکه.بردبهسالهایدورخورد،منرامیبهدماغممی

نزدیکی همین دوستانم و اینمن و داشتیم خانه ها

سوگلیتمامبچه هایمحلهبوددرخت، هنوزآنسال. ها

نیتربزرگمأهمهبهاینبزرگیومحکمینبود؛امابرای

وزیباتریندرختدنیابودوهمیشهدوستداشتیمبدانیم

 طعمینیتربزرگگردوهای چه دنیا درخت زیباترین و

دارد کههمحواسشبهمابودوهمحواسشبه«دایه».

بچه به را درخت این از گردو مشتی هرسال هادرخت،

یاگفتکهالزمنیستازدیوارشباالبرویمدادومیمی

دانستیماوهرسالماهمکهمی.سنگبزنیمبهدرختش

 جدا را ما حرفشگوشمیخواهدکردسهم به و، دادیم

و پیرمرد ساکنانش اکثر حاال
کهپیرزن هستند تنهایی های

شوندگاهینانبهدستردمی
 ،سرعتمراهاآنومنبادیدنِ

 .کنمکممی
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می خودش دایه که گاهی میفقط درخواست، رفتیم

تابیمی سوارِ وحیاطو بود درختآویزان از که شدیم

دایه.بودپسرِدایهباطنابوبالشتکوچکیدرستشکرده

می تا میگفت تابوقتی درختتوانیم که کنیم بازی

شنیدیم؛اماوقتصدایینمیماکههیچ.صدایشدرنیاید

تاب وسط گاهی میان از دایه دادٔپنجرهبازی، بزرگش

میمی دهدزدکهدرختخستهشدهوداردصدا اگربه.

شدوخودشدادیم،ازجایشبلندمیحرفشاهمیتنمی

بهحیاطمی .هایمانزدکهبرویمخانهدادمیرساندورا

هایرفتم،دایهراازالیپردههاکهتابمیمنبعضیوقت

اشنشستهاستودیدمکهپشتچرخخیاطیبازمینیمه

دانستممارانمی.کندداردبهسمتیکهماهستیمنگاهمی

می درختشرانگاه یا کرد دوست. خیلی درخترا این

داشت ماتاب. میبازی تمام میکه دستشد، آمد

می بر میٔتنهکشید تیمارش اسب، مثل و .کرددرخت

می آوازی برایش هم فکرگاهی بهش هربار که خواند

.آیدچهآوازیبودکنم،یادمنمیمی

قمقمهراهمان درِ حفظکنم، طورکهمواظبمتعادلمرا

اخمقمقمهر.برمآنطرفِدیوارکنمودستمرامیبازمی

قلپمی صدای با آب و آرامکنم میقلپ، رویآرام ریزد

زمین ریشه. هایدرخترازمینیکه با نیترارزشمثل

بغلدارایی کردهاستاش، ریزد،ردشایکهمیهرقطره.

ریشه تا میرا دنبال کنمها کهمی. شوم مطمئن خواهم

داده انجام درست را امکارم می. تمام که چندآب شود

ٔتنهپاشدبهشودومیآخرشقاطیِخاکباغچهمیٔقطره

رویآجرهایدورِپنجره،.کنمنگاهیبهحیاطمی.درخت

پنجره و است نشسته سفیدی بارانِغبارِ رد هنوز ها،

،شدهاستهاپیشراکهقاطیِغباررویشیشهٔچندهفته

.دارند

سرنمی هرقسمتشپیداستکهکسیبهاینجا .زنداز

پنجره روی درختنگاهم روبروی که بسته بزرگِ های

نشستوجاکهدایههمیشهمیهمان.ایستدگردواند،می

نگاهمی افتخاردرختشرا کردبا این. کهچشمانمقبلاز

دوچرخه از میپرشوند، پایین میام سوارش و .شومآیم

خواهدبهاینفکرکنمکهزنمودلمنمیتندتندرکابمی

همینآن کی، تا درخت، آن و حیاط آن و طورخانه

■ .مانندنخوردهمیدست
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 «ماجرای غریب دکتر جمشید» کوتاه داستان 
«عرفانپاپریدیانت»نویسنده



 که نسبتاًخواهمیمماجرایی ماجرای کنم، تعریف

ایست.کهالبتههنوزبرایخودمنشگفتانگیزوپیچیده

ا راز و رمز پر اینهم درباره کردم سعی بار چند ست.

تاریکآنیهاگوشهماجرااطالعاتبیشتریکسبکنمو

این اصلی شخصیت از متاسفانه اما کنم تر روشن را

دست در اطالعاتی هیچ جمشید، دکتر یعنی داستان

مربوط ماجرا این به نوعی به که افرادی باقی نیست.

هرکدامشوندیم دراز سالیان طول در گمنیز نوعی به

اندشده باًیتقرو از دردبخوری به اثر جاهاآنهیچ به

حاصل دانم، می داستان این از چه هرآن است. نمانده

البتهمیهادهیشن که است. فرهاد نام میانسالیبه مرد از

نوهدختریگفتندیمهمکارانشبهاوآقافرهاد آقافرهاد، .

یفخواهمکردکهسلیمانخاناست.درادامهداستانتعر

اینماجرا نقشیدر چه و بوده کسی چه خان سلیمان

پارسال زمستان از را، فرهاد است. درشناسمیمداشته .

آقافرهاد سفرمبهآبادانبااوآشناشدم.

شغل نداده.اشیخانوادگالبته ادامه را

شرکت در و برایخودشمهندسشده

تهران.وقتیکهازکندیمنفتآبادانکار

 آبادان سمت اورفتمیمبه با قطار در ،

وچندنفرازهمکارانشهمکوپهشدم.کم

کمسرصحبتبینمابازشد.آنجابودکهفرهادبرایم

.آورمیمماجرایغریبدکترجمشیدراتعریفکرد.بهیاد

کهموقعشنیدنشچقدرهیجانزدهشدهبودموحاالبعد

قتیبهدکترجمشیدوزندگیازحدودیکسالهنوزهمو

.شومیم،شگفتزدهکنمیمعجیبشفکر

آلبوم او و رفتم فرهاد خانه به آبادان در بعد کمی

ازشانیخانوادگیهاعکس پر آلبوم، داد. نشانم را

کهبالباسشکارییهاعکسسلیمانخانبود.یهاعکس

انداخت بود، کرده شکار الشهحیواناتنادریکه با یا هو

 میان در کههاعکسبود. بود هم دونفره عکس یک

بود. گرفته او با دکترجمشید اتاقکار سلیمانخاندر

جمشید دکتر و بود جوان عکس آن در خان سلیمان

 نظر به ازدیرسیممیانسال بیشتر کمی فرهاد روز آن .

تمامچیزهاییکه برایمتعریفکرد. را راگفتیمماجرا

مادرششنیدهبود.ومادرشهمبایدازجستهگریختهاز



احتمال من البته باشد. شنیده چیزهایی خان سلیمان

خوددهمیم باخبرکه ماجرا تمام از هم خان سلیمان

 از را او جمشید دکتر و خبرٔهمهنبوده کارشبا اسرار

است.کردهینم

شخصیتی حولمحور اینماجرا نامچرخدیمتمام به

کهالبتهازوقتیبهایرانبرگشتبهاو"زاجمشیدمیر"

 جمشید گروهگفتندیمدکتر اولین جزء جمشید دکتر .

به تحصیل برای شاه مظفرالدین که بوده دانشجویانی

 کمکفرستدیمخارج با ساله بیست میرزای جمشید .

 انگلستان رهسپار دولتی بهشودیمهزینه جا آن در .

 طبیعی علوم جانورشناسیپردازدیمتحصیل بعد

.البتهگویاعالقهاصلیاوبهنقاشیبودهاستوخواندیم

تحصیالت کنار در انگلستان در اقامتش سالهای در

حتیاشیدانشگاه یادگیرینقاشیهممشغولبوده. به

کاردکترجمشیدگفتیمفرهادتابلوییرانشانمدادکه

استوآنرابهپدربزرگشیعنیسلیمان

دیهدادهبودهاست.تابلوتصویرکوههخان

آتشفشانیبلندیبودکهازدهانهآنمواد

مذابدرحالفوراناستودردامنهکوه

مردیتنهانشستهاست.

حدود از بعد جمشید دکتر حال هر به

سالتحصیلدرانگلستانبهایرانبازمیگرددو۹۱-۹8

 دارالفنونمشغولکار اتفاقاصلیشودیمدر اینماجرا.

سمتاستادیافتدیموقتی کهدکترجمشیدناگهاناز

دارالفنونوچندپستدیگرکهدردربارودارالترجمهو

 استعفا داشته، دیگر جای نشیندهدیمچند خانه و

وشودیم شاه احمد سلطنت سالهای در اتفاق این .

.دکترجمشیددرآنموقعافتدیمبحبوحهجنگجهانی

 اوردیگیمتصمیم بزند. انگیز شگفت کاری به دست

بهترینردیگیمتصمیم موجودیبسازدکهازهرجانور،

اندامشراداراست.البتهدکترجمشیددربارهایدهخودبه

.گویابعدازاینکهازمشاغلشدیگوینمهیچکسچیزی

.اینطورکهفرهادشودیمخیلیکمدیدهدهدیماستعفا

 کردیمتعریف اشخانه، تهران در فروشدیمرا ٔخانهو

 یهاخانیکیاز که تهراننقلخواستهیمشمالرا، به

بزرگیبودهاستدریکیٔخانه.خردیممکانکند، نسبتاً

محور حول ماجرا این تمام
 نامچرخدیمشخصیتی به

کهالبتهاز"زاجمشیدمیر"
وقتیبهایرانبرگشتبهاو

 .گفتندیمدکترجمشید
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 نقلیهاجنگلاز دکترجمشیدبهآنجا اطراففومن.

تادرخلوترویطرحخودکارکند.وگویاکندیممکان

.سلیمانخان،کهشودیملیمانخانآشناهمانجاباس

 است، فرهاد اصالتاًپدربزرگ بوده. دراشخانوادهلر

 زندگی آباد خرم اطراف خوداندکردهیمروستایی اما

سلیمانخانهمیشهدرحالمسافرتبودهوخیلیکمبه

.سلیمانخانکهالبتهبهببرآقاهمزدهیمروستایشانسر

شکار داشته، اینشهرت از نه البته است. بوده چی

هایشکارچ چیزها جور این و آهو کبکو .زنندیمکه

ازدلفینبگیرتازرافهو شکارچیحیواناتکمیاببوده.

 شکار ... و کردهیمتمساح معموالًشیهایمشتراست.

.اندبودهاعیانوثروتمندانوبهخصوصشاهزادگانقاجار

 از وجانوریکهرفتهیموگرفتهیمسفارشهاآنببرآقا

برایشانشکاراندخواستهیم .حتیاگرآنچهکردهیمرا

اندخواستهیم ایرانگیر بهجاهایدورتریآمدهینمدر ،

آفریقا بنگالو هندو نظیر بهرفتهیمو... شکارشرا تا

چنگبیاورد.بههرحالدکترجمشیددرآنجاباببرآقایا

وبعدازمدتیکهباهمشودیمخانآشناهمانسلیمان

ازشوندیمصمیمیتر .دکترکندیمآگاهاشدهیاواورا

 خان سلیمان به کهدیگویمجمشید

ابرجانوریآرمانیخلقکندکهخواهدیم

خود بدن در را جانور هر اندام بهترین

 و حتیپیشنویسها و یهاطرحدارد.

بود، کشیده که را ای نشاناولیه او به

ایندهدیم بر قرار و درشودیم. ببرآقا

انجاماینکاربهاوکمککندواندامجانورانیراکهالزم

استبرایاوبیاورد.

اینطورکهفرهادبرایمتعریفکرد،گویابهجزسلیمان

خانشخصدیگریهمازطرحدکترجمشیدباخبربوده

مو آبراهام دکتر نام به کسی  Abrahamریس)است.

Maurice)کهدانشمندییهودیتبارساکنلندنبوده

انگلستان سالهایتحصیلشدر دکترجمشیددر استو

عنوان به جانورشناسی پروژه چند در و بوده او شاگرد

اوکار با دکترجمشیدهمیشهازکردهیمکارآموز است.

سلیمانییهاطرح برای داده موریسانجام دکتر با که

تعریفخ جزئیاتکردهیمان چیزیدرباره گاه هیچ اما

ببرآقایهایکنجکاواست.وهمیشهگفتهینمهاطرحاین

است.ماندهیمدراینمواردبیجواب

این درباره بیشتری اطالعات تا تالشکردم مدتی من

یهودیانگلیسیتباریعنیدکترآبراهامموریسبهدست

طر این از شاید تا اینبیاورم از بیشتری چیزهای یق

اینشخص متاسفانهاز ماجرایمرموزدستگیرمشوداما

بهجزسنگقبرکوچکیدرلهستانویککتابکوچک

 نام به جانورشناسی درباره جانوران"نایاب پیکربندی

وزندگینامهایچندخطیدردایرةالمعارف"ماقبلتاریخ

ارمعلومچندسالبریتانیکاچیزیبهجانماندهاست.ازقر

لهستان حالیکهدر موریسدر دکتر اینماجرا، از بعد

 توسط بوده، تحقیقاتی ای پروژه انجام هاینازمشغول

.شودیمدستگیروبهطورمخفیانهایاعدام

به حتی کار آغاز همان در جمشید دکتر حال هر به

احتمالزیادقبلازاینکهبهشمالبرود،دکترموریسرا

 آگاه طرحخود تماممدتاجرایطرحباکندیماز ودر

استادشمکاتبهداشتهاست.

 جمشید هاطرحدکتر آبراهامشیهادهیاو برای را

بهدکترجمشیدشیهانامهواونیزدرفرستادهیمموریس

 کاردادهیممشورت دستور مرحله به مرحله او برای و

است.فرستادهیم

کارکردن،دکترجمشیدطرحاولیهبعدازحدوددوسال

وگویامدلشبیهسازیشدهابرجانوشراکندیمراکامل

 کاغذ خانکشدیمروی سلیمان به و

 دربارهدهدیمنشان چیزهایی فرهاد .

بودوبرای شکلطرحازمادرششنیده

احساس من چه اگر کرد. تعریف من

تاکنمیم آنجانور توصیفشاز در که

خ همیالحدودی را خود ذهن پردازی

 فرهاد بود. کرده برایگفتیمدخیل بوده قرار که

بدنششیهادندان بر و کنند استفاده گرگ دندان از

پرهایطاووسبگذارند.قراربودهدمروباهبرایشبگذارند

خرطوماشینیبوکناردهانشعاجتعبیهکردهوبهجای

 به بوده قرار بگذارند. چشمیهاچشمفیل در را عقاب

کهاشخانه برایشپاهاییوزپلنگبگذارند و دهند قرار

دربدنشآبششنوعیگفتیمبتواندسریعبدودوحتی

بتواندبرایساعاتطوالنیدر ماهیهمگذاشتهبودندتا

آبدوامبیاوردودردهانشزبانطوطیقراردادهبودند

تابتواندمثلطوطیحرفبزند.

حا هر اجرابه تعریفکرد، برایم فرهاد که اینطور ل

سالطولکشید.دراین۱-8کردنطرحابرجانورحدود

 سفر مختلفی جاهای به خان سلیمان وکردهیممدت

واندامموردکردهیمشکاراندداشتهجانورانیراکهالزم

 جدا موادیکهدکترکردهیمنظرشانرا از استفاده با و

ببرآقادرشودیمقراربراین
انجاماینکاربهاوکمککند
الزم که را جانورانی اندام و

 .استبرایاوبیاورد
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ازدادهیمجمشیدبهاو تافاسدکردهیمنگهداریهاآن،

کمکم بهدکترجمشیدهااندامنشوندو ورساندهیمرا

دکترجمشیدنیزدراینمدتدرکارگاهشمشغولوصل

وساختنابرجانوربودهاست.هااندامکردن

اینحدبرایمنشگفتآور تا را اماآنچهاینماجرا

سال،کارساخت۱-8عداز.گویاباستیگریدکردهچیز

 پایان به جمشید دکتر آرمانی دکتررسدیمموجود .

دراتاقکیشیشهایجمشیدجانوررادرگوشهکارگاهش

کهجانورچنانزیباورسدیماست.بهنظرداشتهیمنگه

 حتی فرهاد، قول به که بوده آنهاسالباشکوه از بعد

مشیدرابرایدخترشماجراوقتیببرآقا،ابرجانوردکترج

،وجودشپرازشوقوکردهیممادرفرهادتوصیفیعنی

است.شدهیمهیجان

دکترجمشیدپسازاتمامکارنامهایبهآبراهامموریس

.اماتمامآنچهکندیمواوراازاتمامکارآگاهسدینویم

تبدیل ماجراییشگفتانگیز به برایمناینداستانرا

این و اتفاقیکرده بهخودمشغولداشته، همهذهنمرا

استکهدریکشبتابستانی،حدودیکماهبعدازاتمام

موریس آبراهام دکتر به نامه آخرین فرستادن و کار

اینطوربرایمتعریفکردکهدرافتدیم را فرهادماجرا .

آنشب،سلیمانخانبرایکاریبهخانهدکترجمشید

وقتیجلویرودیم ندیبیمرسدیمخانهدکترجمشید.

کهدرخانهبازاست.هرچهدکترجمشیدراصدامیزند

اوگرددیماماهرچهشودیم.واردخانهشنودینمجوابی

 پیدا همیشهکندینمرا برای روز آن از جمشید دکتر .

.آنآوردینمناپدیدشدهوهیچکساثریازاوبهدست

رکهدرخانه،بهدنبالدکترشبسلیمانخانهمینطو

 کارشگشتهیمجمشید اتاق وارد باشودیم، جا آن و

.دیوارهایاتاقکیکهگرددیمصحنهتعجبآوریروبهرو

،سوختهداشتهیمدکترجمشیدپیکرهجانوررادرآننگه

ودرکفاتاقکتنهامشتیخاکسترباقیماندهبودهاست.

اردکترجمشیدنامهایآنشبسلیمانخانرویمیزک

کهدرآننوشتهبوده:کندیمپیدا

جمشیدمیرزایعزیز"

پایان بابتبه شما به رسید. دستم به امروز شما نامه

که امیدوارم گویم. تبریکمی سنگین کار این رساندن

حاالفقط باشد. رضایتخودتانبوده مورد نهایی، پیکره

باقیاست.جانوریکهدیگربهاتمامنهاییکارٔمرحلهیک

 خلق ازایجاندیاکردهشما در تنها او شود. زنده باید

حرکتخواهدکرد.جانخودرابهاوبدهیداشسازنده

دوستدارشما

■"آبراهامموریس
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 "کنچولینچول و پیپ"وچولو کدو دختر  یماجراها» کودکانه داستان 
«مسعودحایریخیاوی»نویسنده



 ایتمامدنیداشتندوستیهابچهیبرایداستان

"نکرکمهربونتشیازخدا"نداستان:یا

یکی زیکیبود, توینبود؛ کبود, گنبد ٔدهکدهیکیر

بود.ینقلٔخونهکیبا,یسرسبزوز

توشینقلٔخونهنیا ی, یکبابا, کدختریکمامانو

زندگ کردندیمیکوچولو کوچولو دختر اسم "نچولیپ".

ی،مامانبراشدیمزودپاهاصبحشهیهم"نچولیپ"بود.

 درست صبحونه بابا و کردیماون بابا بعدش رفتیم.

ه که شهریجنگلتا تو اونهارو ببره بعد و جمعکنه زم

ارهتامامانباهاشآرددرستکنهیبخرهبگندمبفروشه،

 و بپزه؛ نون باز"نچولیپ"و مشغول درشدیمیهم و

.کردیممامانشکمککارهابهیبعض

کگاوویکعالمهمرغوخروس,بعالوهیاونهاصاحب

ی بودند. بز همةک داشتند،"نچولیپ"اونها دوست را

خ اون یلیچون بود. اونها"نچولیپ"مهربون با ظهر تا

تاخوردیماومدبامامانشناهاری،بعدشمکردیمیباز

برهیقو زودتر بتونه که بزرگبشه و

سختتربهمامانیسه!ودرکارهامدر

 کنه. کمک از"نچولیپ"خوبش بعد

کم هم دیخوابیمیناهار "نچولیپ".

عروسک با داشت مامانیعادت که

براشبافتهبودبخوابه."خانوم"بزرگش،

ازیبود.بعدازخوابهموقت"موطال"نعروسکیاسما

ودوبارهخوردندیمکیوکیمامانچابا،شدیمجاشپا

مامانکم خوردنعصرونه، از بهکردیمیبافتنیبعد و

دیرسیمخونهٔگهیدیکارها باز"نچولیپ"و یهم

نزدکردیم برمی. بابا تایکغروبهمکه سه ییگشت،

کهآنروزکردهبودییوباباازکارهاشدندیمدورهمجمع

مثل"نچولیپ"مامانهمازاوضاعخونهو،کردیمفیتعر

ردکیزصحبتمیگههمازهمهچیدیهابچهٔهمه

شدهبود،ییکجورایهایتازگ"نچولیپ"د؟یدونیامام

اندتونی،گاووبزشوننمهاخروسکهمرغودیدیمآخه

تازه بزنند، حرفحرف هم چزدندیمیاگر یزیاونکه

"خانوم"همامانبزرگشککیعروس"موطال".دیفهمینم

کجوربودوتازهیافشیشهقیبودهمکههمهبراشبافت





هایبازهمةکنه؛یتونستبازینم همهاصحبتو رو

.شدیموخستهکردیمخودش"نچولیپ"

تختشخوابی بودویکشبکهرو همطبق"موطال"ده

ا پنجره از بغلش، تو باالیمعمول بهیکه بود سرش

هاللماههاستاره توآسمونبودندیو که ؛کردیمنگاه

نس و خنکیباد یم صورتش صداخوردیمبه ی،

جنگل،چوبیهمبوشهیاومد،مثلهمیمهارکیرجیج

نوازش اونو خاکدماغ آرامشخوبدادیمو اون به یو

.دیبخشیم

شروعکردبعد،کردیمنگاههاستارهبهماهو"نچولیپ"

بااونهاصحبتکردن:

روشن!" منتوماه به آینگفتآخر تو چراغیکه ؟یا

چوقتجوابمنویهچرا؟یشهایکتوپشیای؟یفانوس

همش؟یدینم باهاتحرف ساکتزنمیممن تو !یو

مسافرهأواسههمهجاروهاشبگنخداتوروساختهکهیم

کن میاگنیم،یروشن مهربونه! خدا باالینقدر اون گن

!هاستستارهشتوویپ

چشمکنیاهاستاره!یراست قدر

نمزنندیم ویخسته سر شن؟

یلیکنه؟آخهخیصداشونناراحتتنم

ادند!یز

کییبهخدابگیتونیماهمهربون!م

باهامباز کنهیدوستکهمثلخودمبتونهحرفبزنهو

برامبفرسته!؟آخهم سریلی؟حوصلمخیدونیبسازهو

ابهخویمهاشبهمش"موطال"االنمثالًن!یره؛ببیم

کشه!بامنبدویادرازمینهیشیشهمیوروزهاهمهم

کنه!ی،صحبتنمپرهینمنه،کینمیبدوباز

کدوستبرامساختیخداآگهماهمهربون!یاماراست

افتهوسرودستین؟نکنهبییادپایمیازاونباالچطور

کنهوتازهدردشیوپاهاشبشکنه؟اونموقعنتونهباز

"هکنه؟یگرادویب

به"نچولیپ" داره کهماه گوشاشحرفهاحساسکرد

یزنه؛پساونهمبهماهلبخندیدهوبهشلبخندمیم

بودیکمدتید.یروبستوخواباشچشمهزدوآرامآرام

"نچولیپ"چاقشدهبود،ازاونموقعکهیکهمامانکم

گذشتهبود.یباماهبهملبخندزدهبودندششماه

 بابا,ٔخونهاین یک توش نقلی,
کوچولو یکدختر و مامان یک

 دخترکردندیمزندگی اسم .
 بود."پینچول"کوچولو
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یتازگ"نچولیپ"مانما "نچولیپ"بود؛شدهییجورایکها

 یمامانشزکردیمفکر ایادخورده آبیا از نکهدلشپر

 باد مامانش دل چون بهکشده, روز و بود همرده روز

شد.یمتربزرگ

درددلت!یمامان"گفتیماغلببهمامانش"نچولیپ"

ماناماما"ارم؟یبراتشربتدلدردبیخوایمکنه؟یم

زینهدخترخوشگلم!نهعز":گفتیمشهدرجوابشیهم

.شدیماشکارهومشغولدیبوسیموبعداونو"من!

ی یشن"نچولیپ"کروز که مامانشم"خانم"د "گه:یبه

اذیکوچولودخترم! چطوره؟ شکمت کهیتو ت

مامانش"کنچولیپ"،"نه؟کینم نکنه خودشگفتکه با

!امامامانشکهغولبدنبود،نه!کبچهقورتدادهباشه!ی

نموضوعفکرشینخاطرچونکهایامکاننداشت،بهمنیا

د:یشبازمامانشپرسکیمشغولکردهبود،یلیراخ

کنهکهبخوادیحرکتممگهه؟یشکمتچتو!یمامان"

کنه؟یاذ گفت:"تت بالفاصله هم نازم!"مامان دختر

یوبداده،منتهکدوستخیبهتوخدا!"نچولگلمیپ"

سرمامنکه،یکوچیلیچونخ گذاشتمتودلمکهمبادا

."کنهیمیادباهاتبازیکهبزرگشدمیکمبخوره،

ا یاز کینماجرا گذشت، روز و"نچولیپ"عالمه بابا با

مامانشدلش"خانوم"مامانبزرگش آخه بودند، منتظر

ه!اومدهبودخوبشکنیهخانمدکتریدردگرفتهبودو

یویومیمیصدانیعاومد،یبیعجیکهوازاتاقصدای

هشدوبعدیغوگریجیلبهصدایتبدبعدبچهگربهبود!

دراتاقبازشدوخانمدکترباخندهگفت:

"نقدرنازه!یخواهرخدابهتداده،اکی!"نچولیپ""

ا یاسم بابا و مامان را گذاشتند!"کنچولیپ"نکوچولو

یلیخ"کنچولیپ" و بود کهیفهم"نچولیپ"قشنگ د

خوشگلیلیدهبوداونهاخیند!آخهشنیچهشکلهافرشته

فومعصومهستند.یولط

 شب، بهخواستیمیوقت"نچولیپ"اون نگاه بخوابه،

آسمونکردوگفت:

عز" متشیماه آرزوکز! که گفتیرم خدا به ازیمنو و

منمهربونتشکرکنوازطرفمنبهشبگوکهیخدا

عوضقولم بهحرفهایدمدخترخوبیهمدر یباشمو

،بعدهم"مامانوبابامگوشکنمومواظبخواهرمباشم

■ فرورفت!ینیریهاشوبستوبهخوابشچشم
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 «خندد یموقتی بوگارت » کوتاه داستان
«زهرادستاویز»نویسنده



طوریپنهان نیسکهکی، ایمهخمیمتوجهنشود، یازه

یکی،خودکارهایپخشوپالشدهرویمیزشراکشدیم

نزردرنگولوشدهایکهک،زونگذاردیمدرجایشیکی

ٔقفسهودربنددیمراکندیمانگارداردبهشدهنکجی

 رنگخودشقراریهازونکنٔهیبقپشتسرشکنار هم

فشراتنبالنهروکیرده،کوترشراخاموشیامپک،دهدیم

انگشتاندازدیماششانه قراردادن از بعد دستٔاشارهو

سردیراستشبررویدستگاهحضوروغیابباخداحافظ

آسانسوررافشارٔدکمه.شودیمازدفترخارجیرمقیوب

رویشمارهدهدیم نگاهشدوختهشدهاستبهدکمه. .

وکندیمسهگیرکردهوچشمکمیزند.زیرلبغرغری

سمت ایهاپلهبه و پائینهاپلهضطراریرفته دو به را

همرودیم به ک. کف ارسدیمه نگهبانکنیبدون به ه

نگاه یبیساختمان خارج در از شودیمندازد ٔحوصله.

ابان...دودوبوقیگرندارد.وحاالخیبااورادیخداحافظ

ارکمحلیرارکرتینمسیادوهمهمه...اینوفریوماش

ویشگیهمیوآمدوشدهاهامغازهوهامآدنیتاخانه.ا

(.(...!یمعنیزوبیچهرقتانگ))سالتبار.ک

بیمارگونه. مستأصلو پرابهام. و تکافتاده کالفهاست.

زیچیکاتفاق.یک.خواهدیمیرودگرگونییتغیکدلش

چ نو. و راهکیزیتازه نجاتشبدهد. راهیبگشایه ید.

چوناحساسینزندگیاادامهدادنیباشدبرا کردیم.

توانید ایبرایگر نمانده. یش اجبارکن اینیلعنتیار .

دباشد.یهنباکیدینبایزندگیبیهیجانوبیحاصل.ا

نجاتکیا)) ایکاشیاشراه ... گریخت...شدیمبود

گریختورفتبهجاییکهدستهیچبشریبهمشدیم

نرسه!((.

خ ذهنیالیبا طیمغشوشعرضخیآشفتهو یابانرا

ک بهخانهبرگردد.یازهمانمسخواستینمرد. رهرروزه

نداشت.یمحٔحوصله وخواهرشرا مادر و پدر و طخانه

یمیچ)) اگر زمیساعتدیکشه مگه برم؟! تر بهیر ن

م خاصیآسمون اتفاق چه بیمیرسه؟! هیخواد چ،یفته؟

((شن!یمنگرانممیکفقط

 ستدانینمخودشهم کبه یکساعترودیمجا دری.

د.امایچرخیفرعیهاابانیخوهاکوچهوچهپسک





،صافومستقیمبهیشانیدرابرووپیمعذببود.بااخم

جورهاآدمکردیمرک.فشدیموردزدیمروبهرویشزل

نگاهیبخصوص جورکنندیماورا اودانندیمهانگارکی.

النوسرگردانیووچرخدیمارددهاابانیخهدفدریب

ارشکبهیارکیسکدیهگذشتفهمکیمکاست!امانه.

 هر کندارد. دنبال کسبه خودشاستو اویسکار به

یبائیوزیازآنسرزندگکردیم.احساسدهدینمتیاهم

ندرخودشسراغداشت،ازآنمغناطیسییهسابقبراک

نفوذهادلدریحتبهراتوانستیمکهدروجودشبودو

دک خبریند دینیگر و برایست یگر ٔجاذبهمردها

شدم؟یلبهچیچرااینطورشد؟تبد)ندارد.)یبخصوص

زهویاپووانگکوتیشدناونروزهاواونهمهانرژیچ

((اشتیاقبرایترقیکردنوساختنآینده؟!

جلو هامغازهیاز نشدیمرد نگاهی. وانداختیمیم

هایبعضیجلو کردیمیوتاهکتوقف به وهالباسو

تروی.بعدباعصبانکردیموعطرهادقتهاساعتطالها،

.دادیموبهراهشادامهگرداندیمبر

جلویرو پسریکیمیقدینمایسیکیپله، دخترو

.خوردندیمیکیزکنشستهبودندوذرتمیمسنوسالک

 دو چکهر به دوشداشتند. به زدهوله زل شمهایهم

 پچ پچ و دستکردندیمبودند ناگهان انگاری. استخوانی

رد.کدردیاحساساشنهیسٔقفسهیشرافشرد.رویگلو

یک دهانشخشیموذٔکهنهدرد بودولک. انگاریشده

 )کعرقشیهادستفکصورتشو بودند. چوقتیه)رده

چوقتیداشتهباشم...هیسکبایدائمٔرابطههینتونستم

هکنتونستماعتماد گوشها(چوقتینم... بهیای(. ستاد.

ت نفسعمیقیکیساختمانی بست. چشمانشرا و داد ه

هحالشجاآمدبهراهافتاد.کیمککشید.

نظرشراجلبکوچکشاپیافککیابانیآندستخ

ساک سفیرد. بان یه یدودیهاشهیشد، یهاگلدانو

افهکرونازیپامچالکهبکاکتوسوشمعدانیوکوچک

 نظمو ٔقهیسلبا بودند شده روحٔمنظرهبخصوصیچیده

مرددودلآشوبکجادینوازیا رفتآنطرف. ردهبود.

آخر یواردشد. یافکبهکینبار بود؟ ادشیشاپآمده

؟حضورذهننداشت.پشتچندتاازترقبلنبود.پارسال؟

پشتپ عدهاینشستهبودند. یخوان،مردجوانشیمیزها
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یهافنجان کیوچکقرمز در مرتبیچوبینیسیکرا

.بهمحضورودقهوهایسفارشداد.دیچیم

هکگاروطنینآرامموسیقییبویخاکستریسم،کنور

آم پخشبود فضا یدر تند عطر با بهیهاقهوهخته جور

حالت صمیخودمانیجور یو به بخشکمانه بود.یافه ده

نارپنجرهنشست.کی،گوشهایدونفرهنقلزیمیکپشت

ینجاوآنجارویوودایهالیمیشگانقدیهنرپیهاعکس

خودنماید پاچکردندیمییوار آل براندو، مارلون نو،ی.

وودیهمفر صندلیبوگارت، به . ... روبهیخالیآلنو

همیشخیرو اکردیماشیهمراهیکیشهیرهشد. نیو

هکیبود.اززمانیخالییروبهرویدلهصنکنباربودیاول

چوقتگذرشبهینداشتهیرابطهایسکتنهاشدهوبا

چندیشاپنیافک بود. یفتاده بود سال پیشهکن انزوا ه

ار.صبحزودازکاروکاروکشدهبوداشیزندگکردهو

هم خانه. به اداره از عصرها و اداره به ازیخانه بعد ن.

ٔتجربه و بیهایوستدارتباط و تنهایپوچ سرانجام

بودیدلخوش کاششده بهنوعٔروزانهار پی. بایپیدر

داشتبایباطلروزمرگٔچرخهارمداوموغرقشدندرک

آرزوهادیجنگیمیزندگ انتقام یو رااششدهتباه

آهپدر)د:)یشکیراهمزدوآهاشقهوه.فنجانگرفتیم

((...پدر...پدرمن....!!

یخالیریباسبدحصیرزنیرونزلزد.پیازپنجرهبهب

نگاهشانبهمگرهخورد.کدردستاز نارپنجرهردشد.

ثان همانچند در چیانگار همدیه نگاه مرموزیدر گریز

جنسید از راز و پررمز چیزی بودند. فنأگذشتهده به

راشایجواندیرزنشاینیامدهونامعلوم.پٔندهیآرفتهویا

را...!اشیریپدیدهبودواوشاید

دیدابود.ابرهاهمچونفرشتگانسپیازآسمانپیقسمت

فروختندویآسمانجلوهمیدپوشدرپهنایبالوسپ

کردندیمیدلبر به ی. اشیکودکاد زمان آن هکافتاد.

بودوبااشکودکانهیاهایالورویخیآسمانپهنأگستره

 البه در شدن برایالگم یابرها چه هکهایبازخود

یآسمانرنگیآب.دیچینمهکیوچهعوالمپروراندینم

یهابالشتکوابرهاداشتیمهقلبشرابهتپشواکبود

سف و یدینرم دلشکبودند لمیبرروخواستیمه شان

نرم و رویبدهد را یشان احساس آرزوکپوستش ند.

هکدیقیفارغبالوببودیاشپرندهاکیهاککردیم

اتوانستیم نیدر پهندشت بین پروازیلگون به انتها

بهنظارهبنشیندوبرایدرآ یدوازآنباالتمامجهانرا

نتمامیانبدهد.اکادستتیدنیهابچهوهاعروسکٔهمه

شبود.یآرزو

یدوروزهایاهافروپاشیروینقصرآبیهاکاماچهشد

رانشد...یوهایازبوهاقصهخوش

خوامنقاشیخوامبرمرشتههنربخونم،منمیبابامنم))

بشم؟((

((نهدخترم))

((امینقاشخوامبرمهنرستان.منعاشقیچرانه؟منم))

نینقاش)) ما سطح یدر مال هنرستانم یهابچهست.

((یاتجربییدبخونیبایاضیاریدرسنخوونوتنبله.

((آخهباباجون...))

چ بای))آخه بریدخترم؟ اید رشته آکیسراغ ندهیه

نقاش باشه. کهمشدیداشته بایار. اییدمهندسبشیا

((م!ینکهمابهشافتخارکیزیهچیتر.کد

((باباجون...))

((مدخترمینداریگهبحثید))

ههمشزدهکنباربودیرهشد.چندمیبهفنجانقهوهخ

بود؟

ازگوشهوکیواشییهاخندهوآهستهیگفتگوهایصدا

شیهاقهیشق.چشمانشرابستوشدیمدهیافهشنکنارک

مح دست دو با همانکرا در درست بوگارت گرفت. م

ک،یشگیبتهمیه بارانیبلندو بهسرو شاپو ٔچهرهاله

نوآرکالسیک،ازپسیهالمیفوخونسردشازدلیسنگ

یرونآمده،رویتاریکببارانزدهویهاکوچهابرومهو

لبشبرداشتهوبأگوشهنشسته،سیگارراازیخالیصندل

هم سر پشت را آوری سرگیجه جمالت تلخی پوزخند

کی...تاکینطورادامهدادن...تایاکیتا):)کردیمتکرار

...اونآیندهایکهدنبالشبودیچیکی...تاکی...تا

پوچ...ینزندگی...چیشد...اشد...چیشد...چیشد

اینزندگیا ویرانی...ینزندگیپوچ... ویرانی... پوچ...

(.(ویرانی...نابودی...نابودی...نابودی...

ن)) خوش حالتون چیخانم ((د؟یخوایمیزیست؟

ازکابوسبیصدا رونیمردجوانکافهچیبودکهاورا

یشک زده، وهم و تبدار شیاهچشمد. باز )کرا نه)رد:

بهیدخترجوان((رم.کنه.متشیکسرمدردمیمکممنون.

م مرد غلیظشانکهیانسالیهمراه بویعطر شدند. وارد

بود شده اسپرسو و قهوه رنگارنگ و گرم بوهای قاطی

تحریک موهاکردیمشامهرا آرایفرشدهخرمای. شیئ،

بهتماشاوامدروزشهربینندهایرایهالباساملوک

داشتیم ازکوچکٔنهیآ. بهصورتکیشرا آورد. فشدر
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آرا موهایبدون و نیش خودش حالت نگاهیبد یم

یهاچروکرچشمشینهراجلوترآورد.انگارزیانداخت.آ

کییبرا)ظاهرشدهبودکهتابهحالندیدهبود.)یزیر

فشگذاشتوکینهرادری(.آ(؟یچیبهخودمبرسم؟برا

انگاردرالبهالیدوبارهبهآسمانخ یهابرهاکتیرهشد.

ا روزهایپنبه دنبال یبه دست .گشتیماشرفتهاز

 روی خال و خط خوش ماری مثل ٔنهیگنجگذشته

آزاد...):)کردینمافکارشچنبرهزدهبودورهایش آه...

(.(ا؟یدنیجاک؟یهستکیرهخاکنیایجاکتویعنیاآلن

آنجوانیآزاددرذهنشتداعٔخاطره یسبزهروکشد.

آنسالهاکیقدبلندمشهد بهمهاوعدهدورچهیهدر

برا قرارها و قول چه و بودند یآینداده همکنده با ه

( بودند. شب)نگذاشته چقدر ... ...یآزاد اسمشبود به ه

((آزاد

منم)) یبابا باهاشازدواج برکخوام هم با مخارجینم.

تحصایبرا تحصیدامه بورس اون درسیلیل. داره.

((.میکنیمشرفتیپ"قطعاً.میکنیمارکم.یخونیم

(( نه یعنیگفتم دخترمو من باکنه. اونم بفرستم. جا

فقطکیمرد دستلباستنششایه خودشیه مال د

((ار...کیپول،بیباشه.ب

یتراشدهبراکن.بورسدیندهداره.اآلنشونبیبابااونآ))

((ایاسترالیهادانشگاهازیکی

مینم)) خودت توقعیدونیدونم. دیگه من از اما ی.

((نداشتهباش

اگراآلنبا)چشمشراپوشاندهبود.)ٔگوشهکیقطرهاش

(.(د...یردهبودمشاکاونازدواج

شیهالب دیگزیمرا باشقهوه. یرا هم .زدیمجهت

 نسؤالهزاران راه هزاران جواب، حرفبی هزاران رفته،

.سرشرارفتندیمذهنشرژهٔوارهیدنزدهمورچهوارروی

.دیخندیمباالآوردوبهبوگارتچشمدوخت.انگارداشت

یشا هم شاکردیماشمسخرهد لجامی... افکارش !... د

روانشپر و یگسیخته زندگنمودیمشان جای. در یرا

جائخواستیمیگرید غیرازایغی. نونوآنکرازاینجا.

 جارکچه احساسفالیه داشت.یکتکبود. را بازنده

 او یکبله. بود. زندگٔبازندهبازنده یقمار اک. یار. ارکن

پراشیزندگتمامابعادیلعنت اکرا بود. هکاشکیرده

یا اکن نبود. مسیاشفقکیار و مثلهمونکیر بود. ن

یفق چهارراه سر کر را او وقت هر :گفتیمدیدیمه

بهنظرشاوازهمه(ن؟!یدیهنونبمنمیجووناپول)) .)

لقمهیکدهمانیازششایننیتربزرگخوشبختتربود.

( ا)نانبود. دوستندارمتویارخوشمنمکنیمناز هیاد.

((نم.کارکاداره

مکیپسچ)) بشینکبیخوایار دلینی؟ ور خونه تو

؟!یریادبگیدانداختنبنیابری؟ینککپایمادرتسبز

 از ایرؤدست درسِت دخترم. بردار پردازی خیال هکو

 ادارکیکتمومشده. براتپکخوبهمیار شده.یه دا

ا تو دارن، آرزوشو کمملیارکیتبینوضعیهمه هیت.

آک یار با داره. یلکنده اآلنکواستجوراندوبزد ردم.

بشیواسه.وقتیشوهرکردیومجبوریفهمینمجوونیو

منو حرف کنی دراز شوهرت جلوی دستتو چیزی هر

((!یفهمیم

((ادیبدممیارادارکارو؟ازکنی))آخهدوسندارما

پشیدوسداریچ)) وقتیشیمونمیدخترم؟ هکیو

نیتوایدبریارگذشتهوباکارازکگهیدیمونشدیپش

قدارهونهحقویندهایهنهآکینکارکتیدرپیتاکشر

حساب ایدرست یمیدن. دولته.ینجا به وابسته ارگان ه

الت.ازهمهیمه،وام،تسهینه.حقوقخوب،بیندتمتضمیآ

دترمهم مادرتمخیالمونراحته. ومنو گهیامنیتداره

مناینزندگیروچجورییکنیم.فکریهستیدنبالچ

ارثپدریداشتم؟نهواالدخترمبههمین درستکردم.

ک برو.شکل تو نعمتین. و ناز تو شماها حاال و کردم ار

((.اولشسختهدخترمیکنیمن.عادتکشروع

 و شده حبس سینه در بیرونتوانستینمنفسش به

موبا یبفرستد. را بکلش بود کرده صدا بی ازیه اراده

بکی ویفش مادر و پدر انداخت. نگاهی و آورد رون

بودندیخواهرشچند زنگزده مرتبه زن زمزمهی. لب ر

یارانجامبشه...بکداونیگهدخترمبایهروقتمرد:))ک

(.(بروبرگرد...

ایآخریبرا کرد. نگاه بوگارت به بار داشتین بار ن

 زدیمقهقهه آور سرسام و بلند صدای اشقهقهه.

 ذهنش کردیچیپیمدرسرسرای را گوشش داشت و

رونیافهبکعجلهازردوباک.پولقهوهراحسابکردیم

هکافهکٔپنجرهی.ازجلوگشتیمدبریرزنازخریرفت.پ

 چرخاندشاشدیمرد ببیسر را او اماید بود. رفته او ند.

هم قهوه جایفنجان سر دستنخورده طور شماندهین

■ بود.
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 «کله بابای لیال» کوتاه داستان 
«سپیدهابرآویز»نویسنده



بپرد.جوبگشادشد.زمینجاخالیپایشراگذاشتکه

آبگلآلودپاهایشرا افتادوسطجوب. زانو دو با داد.

خیسکرد.هنوزدرستبلندنشدهبودکهنسریندستش

داد. صدا تقی نسرین دست فشار از آرنجش کشید. را

سودابهگفت:

 میشکنهدستبچهترواشی -

اونجوریکرد.گفت:یهانگاهنسرینیکیازآن

-  نگا رو هوا آسمونه تو بابات راهیکنیمکله

یریم

جوراب انداخت.. زخمش زانوهای سر به نگاهی لیال

 شلواریدانتلشسوراخشدهبود.نسرین

سودابه لیال. سر وسط بکوبد که کرد بلند را دستش

:گفتدستشرادرهواگرفت.

 بچهرویزنیمراهبهراهتوأمولکنآ -

لیالراببرندپیشدکترچشم.نسرینسودابهآمدهبودتا

گرفتهبود.سودابهکهآمدچشمگرنشیمحوصلهنداشت.

سودابهگفت:بهبندزدهوافتادهبودرویتخت.

 روشننکنچراغو -

کرد. نگاه را خودش تاریک نیمه آینه در شد. بلند

رادیدکهپفکرده.سودابهگفت:صورتش

 میخوایتوبخوابمنببرمش -

لیال.دفعهقبلدادیمدوقتبودکهزمینجاخالیچن

عباس دایی افتاد وقتی پارک. بود رفته عباس دایی با

بلندشکرد.بغلشکردوگفت:

جون، - دایی بری راه خواد نمی دیگه اینتو

 جاخالیمیدهیردشزمینبیشعوره.تامیای

لیالپرسیدهبود:جاخالیمیدهیعنیچی؟

کهمارجونییهاخندهخندیدهبود.ازهمانداییعباس

آن نرفتههاوقتخیلیدوستداشت. مارجونهنوز که

مارجونفوتدیخندیمآسمانهروقتداییعباسبود

.چرخاندیموتسبیحفرستادیموصلواتکردیم

.قربانرفتیممارجونهمیشهقربانصدقهداییعباس

.محکم.کردیمرابغل.همیشهلیالرفتیمصدقهلیالهم

:گفتیموکردیمگندهیهاماچبهخودش.چسباندیم
-  

 

 ننهتوعاشقداری؟ -



 رااصالًنسرین بدهد خالی جا زمین اینکه حوصله

.سودابهبهزدیمنسریندادافتادیمنداشت.هروقتلیال

.دکترپرسید:خوردیمدکترگفتکهلیالخیلیزمین

خیلییعنیچقدر؟ -

.آنهاجمعهجمعهپیشرفتهبودندچلوکبابیمثلهمه

کهشهرامبودنسرینکاریبهکارلیالنداشت.لیالهاوقت

رفتیم هایماه، تماشا کردیمرا داشتند.هایماه. اسم

کههااسم بود ماهی یک بود. گذاشته برایشان لیال را

ماهی سودابه. بود گذاشته اسمشرا لیال عینکداشت.

نارنجیکهمیامد شیهالبپشتشیشهو چسباندیمرا

درازیهالببه ماهیسیاه بود. فهیمه لیالاسمشخاله

خیلی سفید ماهی یک نسرین بود. شهرام ترسناک،

 لیال طرف زیاد که بود حوصلهآمدینمخوشگل انگار

خیلی نسرین رفت و کرد ول شهرام وقتی نداشت

:گفتیم

 ارمولمکنیدحوصلهند -

ازاولهمنمیادکهبمونه.:پسرجوونگفتیممارجون

ازش. داری بچه نه حاال. نشده توطوری اسمش نه

سجلدته.آه

 را دیمالیمدستانش خرده هم راشیهایسبزبه

:گفتیمدرهواوتکاندیم

 نهخانیاومدهونهخانیرفته -

نسرین روشن سیگاری گاهی نداشت. .کردیمحوصله

پشتش کردیمرا پنجره از را دود مارجون. دادیمبه

:گفتیمبیرونو

پیرسگ - از اون نمونن؟ که بیان قراره کی تا

 اولی.اینمازشهرام

دستههایسبزمارجون ساطورکردیمرا با رویتخته.

 :گفتیمودادیمتکانیسر.کردیملهشان

 تاوقتیتوهمینی -

س زیر در محکم .چرخاندیمیگارینسرینسیگارشرا

.دستیرویموهایشانداختیمنگاهیدرآینهبهخودش

بردیکشیم کیفشرا کند نگاه مارجون به آنکه بی و

:گفتیموداشتیم

 ندارماصالًمنرفتمحوصلهاینحرفارا -
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 نسرین هم کبابی چلو اگراصالًروز نداشت. حوصله

 آمدینمسودابه همدیخوابیمنسرین ناهار مرغ. تخم

.سودابهگفت:کردیمدرست

پاشوبریمیههوایی - اینبچهچهگناهیکرده،

 میخوره.تخممرغچیههرروزهرروزهمبهسرتو

آوردهرفتندبعدخالهفهیمهآمد.آرمانراهمهاآناول

آرمانرادید.ذوقکرد.هنوزخالهفهیمهنشستهالیلبود.

ید،دامنشراکشیدوگفت:بودکهلیالبهپاهایشپیچ

 خالهیهدقهبدهمنبغلشکنم -

کهزمینجاخالیاشیصندلآرمانراگرفت.رفتطرف

داد.پایهصندلیبیخودیآمدجلوترولیالافتاد.آرماناز

آرمانزیرتن دستشولشد.صندلیبرگشترویلیال.

.دیخندیملیالسرشرابلندکردهبودو

چ لگد با لیال.نسرین پهلوهای به کوبید محکم بار ند

جلو دوید سودابه کرد. بلند را آرمان و لیال آمد فهیمه

گفت:

 چیشدبچه؟ -

از پستانکشرا آرمان کردن. گریه به کرد شروع لیال

دستیمهیفهگردنبرداشت.دردهانگذاشتوخندید.

گفت:بهسرورویآرمانکشیدو

 خداروشکر.چیزینشده -

رانوازشکردوگفت:سرشفلیال.آمدطر

 کهدردنگرفتاتییجاگریهنکنخالهجون. -

و زد لیال به دیگری لگد کرد. روشن سیگاری نسرین

گفت:

می - بغل رو بچه دیگه. آسمونه رو باباش کله

 کنه،هوارونگاهمیکنهخبرمر

سودابهپریدوسطحرفنسرین.گفت:

اسدیگآ - بچه خب زبونتو بگیر طوریگاز ه.

 بدینجفتشونبخورنآبنشدیهذره

فهیمهلیوانراگذاشتدمدهانآرمان.آرمانزبانشرا

لیوان. دور لیالمالید به داد لیوانرا نسرینیکفهیمه

جوری اون لیال.نگاه گلوی در پرید آب کرد. لیال به

گارسنآمدوگفت:

 قدغنه.بفرماییدتوتراساینجاسیگارکشیدن -

ینسیگارشراباحرصخاموشکرد.زیرلبگفت:نسر

 بمیرباباقدغنه. -

 را دکتر کنارشناختیمسودابه برد را سودابه دکتر .

به کرد. نگاه قوه چراغ با را لیال چشم خودش. دست

نسرینگفت:

 منحرفنمیشهچشمشگاهی؟ -

روزچلوکبابیغذاکهآوردندلیالنخورد.نسرینهمفقط

ازکباب خورد.یکتکه سفارشاصالًهممهیفهشرا غذا

فهیمه رفتهبودخاله وقتیاحمدآقا از بود. خیلینداده

:گفتیمالغرشدهبود.مارجون

 باخودتدختر.شدیعینجنازهیکنیمچه -

باقاشقانداختیمفهیمهفقطچندتاقنددراستکان .

 زدیمکوچکطالییهم سر دیکشیمو بیشتر هاوقت.

وزدیممارجونصدایش.گاهیدادینمابمارجونراجو

:گفتیم

نیست. - تدبیر را کرده خود هیچی،دختر من

 مردزنداربادبادکدنبالهداره.چفدرسودابهبهتگفت

وکردیم.آرمانرامحکمبغلکردیمخالهفهیمه.بغض

تهی.رفتیم اتاق طرف غبغبمارجونبه زیر عرق

خش را گوشتالویش سرش.کردیمک باال ودادیمرا

:گفتیم

هلل.بدبختکردیخودتوواینبچهروالاله-

هابرنج جلویشپرت سینی در یکبار باال.کردیمرا

:گفتیموشدیمپایین.لنگانازجایشبلند

حاالتوهمبشینورد - گفتمکهپاخوریداره.

جفتی نسرین، بل بچه و بشه سفید باباگیسهاتون ی

 بزرگکنین

.لیالازسوراخکلیدبستیمرادراتاقتهیخالهفهیمه

رویپایش.گذاشتیم.خالهفهیمهآرمانراکردیمنگاه

 تکان دادیمتکان الالیی خواندیم. گریه ازکردیمو .

دماغشرادیکشیمجعبهدستمالکاغذیبغلدستش .

گرفتیم گریه باز نکردیمو که آرمان گاهی. لیال بود.

 فهیمه پای دیخوابیمروی تکان تکان .خوردیمو

چهدانستیم آرمان برای دارد فهیمه خاله االن که

.خواندیم

شکللیالیکعینکگردگذاشت.یهاچشمدکترروی

طرف. این انداخت شیشه یک سودابه. آنیکیعینک

یدکهرازیادکردوهربارازلیالپرسهاشهیشطرف.دکتر

انگشتهایاینکدومطرفرانشونمیده؟((((

دوستالیللیالنشانداد.صندلیزیرلیالجرخداشت.

داشتبچرخد.امانشد.دکترگفت:

بیاپایینباباجون-

 خالی جا زمین وقت یکجایشزخمالیل.دادیمهر

ازوقتیمارجونرفتهبوددانستیم..لیالخودششدیم

.دادیمخیلیبیشترجاخالیآسمانزمین
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سیاهپوشیدند.یهالباسمارجونکهرفتآسمانهمه

سودابه. خانه شبگذاشتند چند را هاصبحسودابهلیال

 سرکار.رفتیم

.آنکندیمکهسودابهدربیمارستانکاردانستیملیال

بودهاوقت گرفته لیالدلدرد یکبار بود شهرام وکه

سودابهبهاوآمپولزد.بیمرفتهبود آنجا ارستانسودابه.

دردشنیامد.سودابهقولدادکهیواشبزند.اصالًامالیال

پیشعفتخانم.ماندیملیالسرکار.رفتیمسودابهکه

سودابه نداشت. دیگری بچه سودابه جز به خانم عفت

:گفتیمهمیشه

 منمپاسوزاینپیرزنشدم -

نشسترویص می بافتنیعفتخانم و چرخدار ندلی

.لیالعفتخانمراگفتیم.گاهیبرایلیالقصهبافتیم

دلش فقط داشت. اوخواستینمدوست به صورتشرا

ازخالکناردماغعفتخانمکهیکمویدراز بچسباند.

 .آمدیمسیاهداشتبدش

لیال آسمان. رفته مارجون گفتکه لیال به ازسودابه

 رفتهآسمونیعنیچی؟جونمارنسرینپرسید:

باموچینکندوگفت: یعنیعمرشنسرینابرویشرا

 تمومشده.

امامارجونرا نگاهکرد. اسمانرا لیالرفتکنارپنجره.

ندید.گفت:

 نیستکه،کوپس؟ -

 آن از زمین. گذاشت را موچین اونیهانگاهنسرین

جوریکردوگفت:

بکنم - بیاد. نور کنار بده را ه مویپرد این

 واموندهرو

.گاهییکنورهایآبیکردیملیالخیلیبهآسماننگاه

.مارجونکهالغرنبود.دیدیمالغر

هاوقت.آنگفتیمگردوقلمبهبود.اینراخالهفهیمه

نشستکناریمکهاحمدآقانرفتهبودوآرمانهنوزنبود.

پاککنندکردیمکمکشمارجون. برنج و سبزی وتا

 گردوقلمبهمنیکنیمچقدرکارآخه:گفتیم

انگاریکهاوقت.بعضیکردیملیالآسمانراخیلینگاه

آنقدرتند،کهلیالاما.شدیمچیزیشکلمارجونرد

خالیدیدینمدرست زمینبیشترجا اینجورموقعها .

اینجورموقعهانسرینازافتادیمولیالبیشتردادیم .

 یهانگاهآن جوری کردیمآن کتک را لیال یازدیم.

:گفتیموگرفتیمریزیهاشگونین

رانیزمبازدنبالکلهباباتگشتیتوآسمون. -

 بچهنگاهکن

:گفتیم.نسرینهمیشهگشتینملیالدنبالکلهکسی

اونبابایقرمساقتکهمعلومنیستاالنکدوم -

 گوریه

 خالهفهیمهپرسیده بودکهبابایقرمساقیعنیلیالاز

چی،کدومگورییعنیچی.خالهفهیمهگفتهبود:

هیچیخالهیعنیبابایتورفتهمسافرتوحاال -

 حاالهابرنمیگرده

اصالً.خواستینم.کلهباباهمخواستینمبابااصالًلیال

کلهباباشچهجوریرفتهبودآسمان.پیشمارجون.

کوچهرفتیمفهیمهوخالهبیرونرفتیمگاهینسرین

درستکهییهاعروسرفاهی.توروتاجبخردبرایلباس

لباسکردیم لیال برای دوبار حال به تا فهیمه خاله .

دوختهبود.همانروزکهلیالوآرمانراگداشتهعروسی

دامنلباسو به کرد پایلیالگیر پیشمارجون بودند

لیالدواگلیمالیدوچسبمارجونبهزانوهایافتادزمین.

کهگفتیمبهلیالشدیمزخمزد.مارجونهروقتتنها

ضبطراروشنکند.مارجونفقطهمانیکنواررادوست

:گفتیم.تاخانمهخواندیمخودشهمهمراهنوارداشت.

خاموشوسردهبیتواینکاشونهما،مارجونپشتشرا

رویصورتش.باگوشهدیکشیمبهلیالچادرشراکردیم

خیسی پاکشیهاچشمچادر لیالکردیمرا دانستیم.

.کندیمکهمارجونداردگریه

مثل سرش. روی کشید رامی مالفه گاهی هم لیال

.کردیممارجون.مینشستروبهپنجرهوآسمانرانگاه

دکترنشستپشتیکمیزبزرگ.بهلیالگفت:

باباجون؟رهینمسرتگیج-

نگاهلیالافتادبهنسرین.سودابهگفت:

 ؟یریموقتیراهخالهزمیننمیچرخه -

لیالجوابنداد.

دکترکاغذراداددستنسرین.گفت:

عینکشراهرچه - نمرهچشمشخیلیباالس.

 ■ زودتربگیرید.



 

 9315 ماه خرداد |چوکماهناهم ادبیات داستانی |هفتادم شماره 88

 «ها به قلبم خورده است... امشب باران» کوتاه داستان 
«مهنازپارسا»نویسنده



هابهقلبمخوردهاست.ترکشهزارصادق!امشبباران

زخمبهقلبمنشستهوخونریزست.اشکمدامازچشمانم

ریزد،شوراندوهمآنقدرهستکهگاهچنگدرموهایمی

می میپریشانم خیره خالی فضای به لختی و شوم.کنم

می وامشببرایتو دردمندم واقعاً چون صادق، نویسم،

باتوحرفمیکسینیست زنمچونکهبااوحرفبزنم.

هاییدرروحتداشتیکهروحتراازتوهممثلمنزخم

بودیکه کتابتنوشته در بود. خورده درونچونخوره

ایندردهاپناهبردنبهافیونوموادمخدرهست.امأچاره

ایپیدا تازه زندگیافیون دانیمندر می دوستمن،

ایمراباموسیقیدرمانکردم.مندرده

ابریومی همهروزهاییکه آره.. کنم.

اموگریزگاهیندارمبهموسیقیبارانی

هایسنتیوقدیمیبرم.آهنگپناهمی

رادوستدارم.هربار)کوچهبیکسی(

می را میافتخاری و کهگیرم گذارم

 بپاشد.. هاازچشممجوانهبزند،بریزد،اشک

بهملکوتمیموسیقینغمهای کشاند،ایستکهمرا

می افیونعشقفرو ازمندر زیباییموسیقیمرا و روم

میرنجٔهمه رهایی باهایم زیبا افسونگر پری یک دهد.

می راه درونم به کهموسیقی قشنگ پری این به یابد؛

دهمومیرسدیکقلممیموهایپریشانشتاکمرشمی

می پری بنویس! عشقنویسد،گویم: از برایم پری

نویسد...می

صادق!هیچمیدانیزندگیبوفکورتشبیهداستان

زندگیمناست؟آریشبیهزندگیمناست.تومحبوبی

داشتیومننیزمحبوبیداشتم.محبوبتبهتوجفاکرد،

را سرنوشت یک هردویمان کرد! جفا هم من محبوب

من و قهرمانداستانتو یادمصادقهمه!داشتیم. چیز

انگارهمیندیروزپیشآمد.منبیشتراز سال22است.

او اولینباردرنمایشگاهنقاشیبا دیدم. نداشتمکهاورا

تابلو واردسالنبلندیشدمکهدوطرفشبا شدم. آشنا

مزینشدهبود.دودخترایستادهبودندکهیکیازدیگری

نشانمی مشغولتماشاینقاشسنشکمتر یبودمدهد.

کهحسکردمکنارمشخصیایستادهاست،بویعطرگل

آمد.سربرگرداندم.دختریبودکهشالشرارویرزمی



زیباییخاصیداشتوسروشانه هایشرهاکردهبود.

شما حمیدی هاله خانم گفتم: بود. نکرده آرایش کالً

هستید؟

اضافه چشمانشبرقخاصیدرخشید. در و لبخندزد

:اسمتانراپاییناثرتانخواندم.باسراشارهکردکهکردم

بلهوبهسرعتازکنارمگذشت.منبهتماشایتابلوهایش

از بیشتر بود. زیبا تابلوهایش که الحق شدم. مشغول

دریارنگ به و کرده استفاده سبز و آبی مثل هایسرد

خورشید دل در را دریا جایی بود. داده نشان عالقه

ب رنگگذاشته و بعضیود بود.. تنیده بدقتدرهم را ها

داشت، سورئالیسم سبک تابلوهایش

مثلمشتیرنگتکهتکهومخلوطبود

شدکهدرهمتنیدهبودند؛بهسختیمی

هاچیزیرادرککرد.لحظهازدلرنگ

قشنگی آثار گفتم: برگشت. او بعد ای

کار قلم سیاه منتها نقاشم، منم دارید.

بهسویشدرازکنم،درمی ضمنشاعرم!کارتویزیتمرا

بهآرامیگرفتولبخندزدوتشکرکرد. کارترا کردم.

بعد چندی اما ببینمش، دوباره که نداشتم انتظار اصالً

مانتویخاکستریو خیاباندیدم. در را اتفاقیاو کامالً

روسریسفیدبهسرداشت،بازمآرایشکمرنگیبهچهره

بهمن سالمنکردامامشخصبودمنوشناختهوداشت.

شد.بعدازآنروزبودکهیکلبخندگوشهلبشدیدهمی

بهنظرمناوزیباییخاصیداشت. منجذبهالهشدم.

اشتراک این و بودیم مند عالقه نقاشی به ما دوی هر

کرد.متوجهشدمکهاوهمیکفکریمارابهمنزدیکمی

کند.روزیبهمحلکارشرفتم.کالسنقاشیراادارهمی

از فقط مکان این در گفت: و کرده حیرت دیدنم از او

کنم!بعدکالسرابهدوستشسپردوهاثبتناممیخانم

میز با بود دفترشسالنیمبله رفتیم. او دفتر منبه با

ای شیشه بهمدور کتاب و مجله چند که وسط در ای

بررویمیزبهچشم رویمبلمیصورتپراکنده خورد.

فنجانچایبرگشت. دو یکسینیو با رفتو نشستم.

خواستکهترکمبکند.رفتنشرادوستنداشتم.دلمنمی

برد.کردمکهوجودشمرادرافیونعشقفرومیحسمی

می نشاط و شادی زندگی، از سرشار مرا کرد،وجودش

برق چشمانش در و زد لبخند
کردم: اضافه درخشید. خاصی
خواندم. اثرتان پایین را اسمتان
به و بله که کرد اشاره سر با

 سرعتازکنارمگذشت.
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..بخشید..منآدمراحتیبودمحسزندهبودنبهمنمی

در اما آسانیبود. کار برایمحرفزدنراجعبهعشقاو

عالقه و عشق از داشتم که زمان حرفهمان او به ام

میمی دستهایم نشستهزدم طپشیتند به قلبم و لرزید

شده مثلمرمر بود سفید رنگمکه حتمداشتمکه بود.

بود..هالهشالشرامرتبکردوبهپشتانداختوبهمن

مامنودوستدارید؟بیاختیارگفتم:بله.منازگفت:ش

کنم.شماامبههیچزندیگریفکرنمیوقتیشمارادیده

ای نمیجاذبه خودشکشانده. به منو که دارید دانمای

چرا،چطوربرایماینعشقپیشآمده.امابهشماقلبمرا

ترینکنم.باورکنیدقلبمبیآالیشترینوپاکتقدیممی

هاست.قلب

باورتنمی آنزمانگذشته...صادق از چقدر که شود

بینمکهچقدردراینکنممیاکنونکهبهخودمنگاهمی

هایمسفیدشدهوموهایمبهام.ریشهاشکستهشدهسال

جوگندمینشستهاست.آنزمانمنجوانبودم..خیلی

جوان..صادق!افسوسکهجوانیبهسرعت

می طی و یکخاطرهشود فقط ما ٔبرای

گذارد.گنگومبهمازگذرزمانباقیمی

هالهآنروزدرجوابملبخندیتلخزد.

ایبودکهآنرادرلبخندشیکنکتهای

مننمی روی گفت: آرامی به گرفتم.

دوباره نیستم. عاشقی و عشق اهل من نکنید، حساب

نگاهشکردم.

شم_ از من رسمیه.. یکخواستگاری میاین خواهما

همسرمنبشیدومنراخوشبختکنید.هالهبازلبخند

جواب امااحتماالً اجازهبدیدمنفکرکنم. بعدگفت: زد.

کرده اخم خشم، و هیجان اثر بر من حاال منفیه. شما

بودم:چراجوابتونمنفیه؟نگاهمکردوجوابینداد..چند

منوهالهخیلیجاه همسالبهسرعتبادگذشت. با ا

تویمی نقاشی. کالس گردش، خیابان، پارک، رفتیم:

کرد.محونقاشیهاینقاشی،هالهخودشراگممیکالس

چرخید..قلمهایشبهسرعترویکاغذمیشد،دستمی

بدستمی که میرا رقم را زیبایی تصویر کهگرفت، زد

خیرهمی هالههمیشهساکتوآرامچشمبینندهرا کرد.

 درستبود. و صادق اندیشمند، متفکر، دختریدرونگرا،

کردندهالهنامزدمنهومنهمهجاکردار.همهتصورمی

معرفیمی فکرمیهالهرا کردمدختریکهاینطورکردم.

بامنازدواجخواهدبیپروابامنبهبیرونمی آیدحتماً

کرد..

تا اما امید... عشق، دوستی، صادق: داشت ادامه این

شدکهروزیکهمنخبرازدواجهالهراشنیدم..باورمنمی

هالهازدواجکرده..پسمنچی؟منکهدوستشداشتم.

بهمنفکر منعاشقشبودم..چطوردلشآمدهبوداصالً

گفتکهقصدازدواجزد.کاشمینکند.کاشیکتلفنمی

دارد.آخهبدوناینکهبامنحرفیبزند..خدایمنچکار

خواستمبکنم؟می

شودکهدرخودمشکستم.آنهمچهصادقباورتمی

می باورت خودکشیشکستی.. قصد بار دو من که شود

داشتم؟امانشد.یکبارکهرگدستمرازدمنجاتمدادند

هایمزندگیکنم.وبعدمنبودمکهتصمیمگرفتمبارنج

پودزندگی تارو میامرنجبایددر جا ازآنداهایمرا دم.

کردمامپربارترشد.مندائمنقاشیمیزمانآتلیهنقاشی

می نقاشی نقشو میکردم. را دلم از کشیدم..هایی

هاییسیاه،درهم،کجومعوج..کهرنگغمداشتونقش

داد..بویبغضمی

را محبوبت ماجرایت در تو صادق!

فاسقوجفاکارخواندهای.امامندلم

چنمی محبوبمآید به را الفاظی نین

نسبتبدهم.اینالفاظبرایمنعاشق،

محبوبت دلتآمد چطور غریباست!!

من صادق کنی؟! تکه تکه بُکشی، را

روزها نگفتم! شعری هیچ دیگر حتی نکردم! کار هیچ

چشمبههمزدم هالهحاال2۱گذشت، ۹سالگذشت.

اورأرهبچهداشت.منهرگزسعینکردماوراببینم.چه

نشستموکردم.روزهامیخودمبهشکلذهنینقاشیمی

چهره میٔبه نگاه بوم بر او شعرنقششده این و کردم

می زمزمه را نخواست..مشیری خدا فریدون.. که: کردم

خدایمنتوبودی..چرانخواست؟

هیچزنیاینسالٔصادقهمه زندگیکردم؛ تنها، ها،

کرد.مجردماندم،دلخوشبودمرنمیجایاورابرایمنپ

چهره اینکه بدستبه قلم شب هر کنم. نقاشی را اش

ایمی تازه طرح و میگرفتم میایمی گذاشتمکشیدم.

هایمراازدرونمپاککند.تادیشبهاوغمموسیقی،رنج

داشتم وقتی دیشب اما بود.. همیشه وفق به چیز همه

می زفیلمیرا شبیه که ناگهانیکدیدم ندگیمنبود

صاعقهازمغزمگذشتوویرانمکرد..یکجرقهبود..رعد

وبرقبود..منازدرکآنچهناگهانحسکردمفلجشدم؛

نمی ناراحتی و فالکت شدت سیگاراز چکنم؟ دانستم

پشتسیگارروشنکردم.اتاقپرازدودسیگارشدهبود.

نمی باورت کهصادق شود
گذشته... زمان آن از چقدر
نگاه خودم به که اکنون

میمی درکنم چقدر که بینم
 ام.هشدههاشکستاینسال
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س آتشسیگار با جلدش پشت خیامم بعدکتاب وخت.

سرانجامسیگارمرادرزیرسیگاریفشردموبوفکورتو

ازکتابخانه اکنونسایهرا دلخوشیهایمٔهمهٔامبرداشتم.

ازرویزندگیتلخمکناررفتهبود..

زندگی جدیدش عشق با داشت. بچه چند محبوبم

میمی اندیشهکرد، در من و بود شاد یکرؤیا،ٔخندید،

هااینسالٔباختهبودم.فکرکردمکههمهامراهمهزندگی

بوده استکهچه دلمخوشبوده لولیوشمغموم؟ ام؟

همه اشهمین؟صادقازخودماشهمین؟همهعاشقم؟

منزجرشده اولیاستکهازخودم، باور لعنتبیزارم. ام!!

 بهمن...!

صادقامشبموسیقیراروشنکردم،اگرقرارباشدمن

مهرگزباگازخودکشینخواهمکرد.ازبویخودکشیکن

گازمتنفرم.راستیچطوردلتآمدباگازخودکشیکنی

آرامش موسیقیبه منبا صادق! نبود؟ حیفتو صادق؟

امواجشمرامی بگذار منبتابد. موسیقیبه بگذار رسم..

پرسیدیمگرموسیقیتابیدنیاست؟ چی؟ بگیرد. بر در

بههاله بهدرونممیهایخوبآره. بهعمقوجودم، تابد.

می پیدا دست درونم آهنگ)بویاعماق کن صبر کند.

پیراهن(مجیدانتظامیرابگذارم...همیشهبااینموسیقی

دوستدارمهنگامیکهمیاشکمی میرمباهمینریزم.

موسیقیازدنیابروم...منباخوابآورهاخودمراخواهم

قبلشباید اما آنزنکشت.. بله. ازآنزنانتقامبگیرم.

کهدردلشبهمنخندید..!ازآنزنانتقامخواهمگرفت.

پشیمان خودش اعمال از زن آن کنم خودکشی اگر

ایمی نامه برایش که است کافی وشود. بنویسم ای

بنویسمکهمقصرمرگمنتوهستی.نامهرابرایشپست

.گذارمکنمیانه،باالیسرممیمی

ایننامه،امضایشکردم.خوبصادقحاالچکارکنم؟

راه اما متنفرم راه این از کنم؟ باز را گاز شیر تو مثل

همسایه ببندم. را پنجره بگذار بهدیگریندارم. هرگز ها

بلندمرگناگهانیمنپینمی چونصدایضبطم برند

خواند.اینمگاز..آه..چهبویاست.ضبطمحاالحاالهامی

نفرتانگیزی..نفسمازاالنتنگشده..چراخوابآورهارا

مینخورده قشنگ چقدر مختاباد چشمتام؟ خواند:

عاشقمیمی ... ترسماینعشقرها..خواندمرا داندمرا..

خود در موسیقیمرا افیون صادق مرا... غلتاند خون در

هم تو کن. گوش زیبایش نوای به است. کرده غرق

می دارددقایقآخرزندگیشنوی؟ موسیقیتمامآه. با ام

میمی نفسم دارد صادق نفسکشیدنشود. دیگه گیرد.

سرمدردمی اینطوریشدم؟خدایابرامسخته. چرا کند..

اینطوریمیخونه؟اکسیژن توهمبرمداشته..ضبطچرا

برگشته! اون پری!! خدایا بمیرم.. باید اما خوام.. می

ببین داردمیتاشانهموهایشرا نویسد،اشریختهاست.

سال این من نبودهصادق تنها منها با پریهمیشه ام،

کرده زندگی پری عشق به من پریبوده، چی؟ ام.

هایشرابرایمنباالگرفته.چی؟خدایمن.پرینوشته

می زندگیراست هاله بمیرم، اگر خدایا تباهگوید.. اش

رزنشخواهدکرد.بایدزندهشود،یکعمرخودشراسمی

بمانم..برایخوشبختیهالههمکهشدهبایدزندهبمانم!

یعنی ندارم؟ حرکت قدرت چرا خدایا اما شم بلند باید

خاموش یکیضبطو ُمردم؟ نکنه مرگشدم؟ به محکوم

دیوونهمیشم. دارم رفتهرویمخم! صدایخواننده کنه.

م بیهوش دارم است؟ صدایی چه هواخدایا! چرا یشم..

من یعنیچی؟ صدایشکستنشیشه؟ شیشه؟ نیست؟

می کیمنو میرم. جلو دارم،چرا توهم خدایا آخ.. کشد؟

زندگیلحظه آخر پریهای خدایا رفته.. پری هست. ام

هوا آویزونمانگار. ؟هوایتازه؟صداییبلند،امرانهبرگرد..

نفسبکشمرتیکهمی یاال تٔگوید: تند نفسدیوونه! ند

میمی را کلفتش و زمخت صدای شانسکشم. شنوم:

می کشاند.. بهاینجا خواهمآوردیکهصدایضبطتمرا

گوشه اشکماز قطره بیاختیار نفسندارم. بزنماما ٔداد

می میچشم درونم صداییدر منریزد، چرا هاله! گوید:

■ انتخابتنبودم!



 

 9315 ماه خرداد |چوکماهناهم ادبیات داستانی |هفتادم شماره 19

 «بَزم تیزان» کوتاه داستان
«فُضَالئی وحیدصدر»نویسنده


هاچراغ پایینٔوکرکرهخاموششدند صدا با آمد.مغازه

نفس دادند.همه خود به کشوقوسی و کشیدند راحتی

نبود،هرچند پرکاری روز ویترینیولکه پشت نشستن

نهایت در و شدن بسته و باز و گشتن دست به ودست

بدترهمهمهاز.کردیمسرجایاولهمهراخستهبرگشتن

بود اضطراباینکهموردپسندچهکسیانتظار اضطراب. و

 قرارخواهندگرفت.

راست و خم صدا با را خود کمر حالیکه در ای دنده

ٔتشنهگفت:امروزهمتمامشدوهیچکسمنونخرید.کردیم

خونم.دلملکزدهبراییهدعواوبزنبزنحسابی.یهالتی

جولونبدیم.چاقوبایدهمیشهکهمنودستبگیرهوباهم

تیغهایکههرروزچندنفروخطخطینکنهاز کاربکنه.

میدونهتاکیبایدایناداهاوبزاروبردارهاروخدابینمیره.

روزهمیهدستمالمیکشنواونچنتاگردهرتحملبکنم.

کهنشدنیاوخاکیهمکهنشستهرومونروپاکمیکنن.

برسونمراددلمونو.ایخدازندگی.

چهآهآهکاردآشپزخانهکهدرحالبلندشدنبودگفت:

چیبزنبزنیعنیخوشمنیومد.اصالًبیکالس.چهخشن.

کثافت. و خونریزی تمییزچاقوو و بزنه برق همیشه باید

منو یهخانومیکهدستهایظریفونرمیدارهحتماًباشه.

 ساالد و غذا کلی باهام و میکنه.میخره درست خوشمزه

خردکردنمیوهوسبزیهستم.ازخونهمبدممیاد.عاشق

تکانٔدستهکاردشکاریدرحالیکه استخوانیخودشرا

داشتهدادیم جنم باید چاقو شما. سوسولین چقدر گفت:

مثلداداشتون. ابهتداشتهباشه. روپرشالنهیشیمباشه.

یهمردوگاهییهتکونیبهخودشمی ازاصالًدهوخالص.

کاربایداساسیباشهوموجز. نیهمکارزیادخوشمنمیاد.

کهکسیهیبتوعظمتمنوببینهحسابکاردستشمیاد.

گشتوگذاروطبیعتیهیولهمچینهمبدنیست.نجایا

است. دیگه وآخچیز کوه برایجنگلو دلملکزده که

دشتوهوایآزاد.

لتسرخشدهبودوبهزحمتحرفقلمتراشکهازخجا

گفت:ببخشیدها...ولیبهنظرمنچاقوبایدمثلمنزدیم

بعد و قلمبده تراشیبه گاهییه کاربردیباشه. ظریفو

قلمولذتدنیاروببره.ازآبوبشینهبهتماشایهنرنمائی

که وای نباشه. خبری هم کثیفی و میوه و وخون چربی

اینا. چندشن چقدر خوبحتماًمن هنرمند یه همنشین

شمارحممگهدلتونمیاداینکارهاروبکنید؟چطورمیشم.

ومروتندارید؟

کهگوشهمغازهافتادهبودوحالچاقویزنگزدهقدیمی

وحوصلهحرفزدننداشتباخودشگفت:آرزوبرجوانان

عیبنیست.منمکهبهسنوسالشمابودمکلیبرنامهو

 فکرنقشه بلندی جاهای به و داشتم خودم آینده برای

اختیارکردمیم و انتخاب قدرت ما که حیف حیف، ولی

پیش چه ببینیم باشیم، منتظر و بنشینیم باید نداریم.

چیفردا.دیآیم سرنوشت نیست معلوم بزنه آفتاب که

ماکهگذشت،امیدوارمشماهمهبهازبرامونتدارکدیده.

ید.آرزوهاتونبرس

شد، باز مغازه صبحکه پرکاریبرخالففردا روز دیروز،

خودیهابرنامهتقدیریکبهیکدرحالاجرایدستبود.

بزمنشینان.یهاخواستهتوجهبهبدونبود،

خطاطی مرد ودنبالپیر بود تراشششکسته قلم که

چاقویمحکمیبودازدندهایخوششآمدوآنراخریدواو

محکومب کاردآشپزخانهرارا هآرامشوسکونیابدیکرد.

خریدتاباآنگوشتشکارشراقطعهقطعهشکارچیجوانی

زنی بکندوازآنپسخونوکثیفیهمنشینمداماوبود.

کاردٔغهیتوتیزیکهدستهاینرمیداشتازشکلوقیافه

آنراخریدوگشتاشآشپزخانهشکاریخوششآمدوبرای

ها کشویوگذار در کرد خالصه را او طبیعت وی تنگ

 که التی جوان و آشپزخانه. کابینت خواستیمتاریک

چاقویظریفیبخردکهبهراحتیبتواندپنهانشبکندازقلم

همنشین تراش قلم خریدو آنرا و آمد خوشش تراش

کاریکه زورگیریبودو هنرمندیشدکههنرشتهدیدو

 انجام تراشباید فروددایمقلم و انداختن خط و بریدن

 بدن در همراههاانسانرفتن کثیفی و خون و بود

.اشیشگیهم

باخندهدیدیمراهاآنٔهمهمغازهٔگوشهچاقویپیرکهاز

.دیشبچهیکنینمایتلخگفت:هیروزگارچهکارهاکه

داشتندوشانندهیآبرایییهابرنامهوچهکردندیمفکری

 شدند.ٔروانهامروز راهی کهامگفتهشهیهمچه جایی که

انتخابنیست، و دادوراضیدیباقدرتاختیار تنبهقضا

آنچهپیش بههر هرچهزودترعادتدوارمیام.دیآیمبود

بکنیدبهموقعیتجدیدتانوسعیکنیدباآنکناربیائیدو

ببرید. لذت آن اینهراز از غیر به ای چاره که چند

■د.نداری
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 «نویسیداستان»های برگزیده دوره بیستم مسابقه داستان
 



 داستان برتر

 محمد ابراهیمی
غریبی طرز به قراضه چمدانِ روی بزرگ شکستگی

هذیان که کرد قرص را واقعیتدلش مادربزرگش های

مدت باشند. وداشته زیرزمین آمدشبه و رفت بود ها

غیرمنتظره میاقالم بهشان که باعثشکششدهدای اد

سوختبود،اماازوقتیکهمادربزرگرویتختازتبمی

 تکرار بین ٔهزاربارهو می»جمله ماریا بهمن خواستم

مارالیا نه کنم قبولش سرپرستی را« چمدان داستان

برایشانتعریفکردهبودبهدلشافتادکهخبریهست،

حاالهرقدرهمکهمحالوجادوییبهنظربرسد.

کوچک کتاببرادر عشق اینکه با خودش از هایتر

فانتزیبودومثلبرقهمهمراهیدراینماجراجوییرا

بهزیرزمینگذاشته قبولکردهوشجاعانهجلوترازاوپا

تاریکی در کرده کمین موذی جانوران از خواهرش تا

همچنانغرغرمی هایماوراییاینکردکهقدرتنترسد،

ممکناست.چمدانمحال

خروارها زیر از و چمدان دستگیره به انداخت دست

گردوخاکوصدایچند خرتوپرتبیرونکشیدش.

به کرد رو فرونشست که مسی ظروف پالستیکو تکه

برادرشیقهلباستیم«سریعبگردپیداشکن.»برادرش.

 بود. دهانشکشیده جلوی را برزیل فوتبال مگه»ملی

می کفرقی کد بزنیم.کنه ببینیم کجا از رو «شورها

منهرجاییروبخوایازتواین»اشراباالگرفتگوشی

«درمیارمدیگه!

بهوارسیسروته بود خواهرشکهچهارچنگولیافتاده

لوالهایشدستمی به و نوکانگشتچمدان با و کشد

زدروکردبهشوهایچرخشیقفلشتقهمیرویشماره

گذاشت،دادچونوچراییباقینمیباتحکمبیشتریکه

 نمی»زد کشورها کد واسه کن، پیداش که،بگرد خوام

اشچیزیدرموردنحوهاستفادهچمدونشایدتوحاشیه

«نوشتهشدهباشه.

رمزدار قفل شماره چهار بررسی سر برگشت دوباره

مانده دو و پنجاه دویستو صفر، رویعدد چمدانکه

برادرشسرسری شایدبدونزحمتبود. چشمگرداندتا

پارچه روی را کپهسررسید که سفیدی وهای آت های

با خواهرش کند. پیدا بود پوشانده را قدیمی آشغال

صدایتقؤهمهاحتیاط برگرداندرویصفر، را شمارها

هردوازدوروورچمدانتوقیازداخلچمدانبلندشد.

خی چمدان وحشتبه با و پدارمعقبپریدند شدند. ره

 کرد. شروع مامان»دوباره خودم مونورجون جونور جون

باالشلوغکردیمنذاشتیماستراحتکنه، انداختهاینتو؛

اینداستانچمدونجادوییرو خواستهحالماروبگیره

«سرهمکردکهبیاییماینجازهرهترکبشیم.

بهسمت بود کرده پیدا سمانهکهدوبارهشجاعتشرا

چونچم اما بگوید چیزی خواست پدرام رفت. دان

کوچکمی فایدهدانست سمانهترین نگفت. ندارد ای

خواستفشارشدهدکه رویچفتگذاشت، دستشرا

در روی کند پرتش پدرام خوشحالی جیغ بود نزدیک

ٔشکسته پیداشکردم.»چمدان. باال« را سررسید پدرام

رهاوخشکشد.کدکشؤصفحهگرفتهبود.سریعورقزد

کنارخیلیاز ازدستشبیرونکشید. سمانهسررسیدرا

و قهوه برزیل: بود. شده یادداشت اجناسی نام کشورها

شمشیر ژاپن: گوسفند. پشم استرالیا: یخ. ایسلند: توپ.

ساموراییو...

کشورهالیستهمین از بعضی کنار داشت. ادامه طور

یامادربز امتحانهاآنرگهمچیزینوشتهنشدهبود. را

دیگر بود گرفته تصمیم اینکه خاطر به یا بود نکرده

بودند.امتحانشان شده سانسور چرخشنکند صدای

ازشماره را سمانه چمدان در چفت تق و رمز های

حینگفتن در پدرام دید کشید. االن»خیاالتشبیرون

تمومشخودمبهتثابتمی بازیرو اینمسخره کنمو

درچمدانرابازکرد.ناگهانباساعتدیجیتالی«کنیممی

قرمزرنگیروبروشدندکهرویمکعبسیاهیخودنمایی

کرد.می

با» رو افغانستان خُله! باشه هم جادویی چمدونه این

سوئیساشتباهگرفته!منزدمدوصفرنودوسه؛سوغاتی

ساعتتحویلداده! شماری« ثانیه به شد متوجه سمانه

 نزولمینگاه صفر به صد صورتمعکوساز به که کند

کانون فرهنگی چوک از مسابقه صرفاً جهت اطالع: 
ها و جشنواره هاهمانند دیگر مسابق «نویسیداستان»

کند و به طور مستقیم در و جوایز ادبی حمایت می
 دخالتی ندارد. ،برگزاری این رقابت
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ازمی کدبرزیلرا چنگزدوبست. سریعدرشرا کرد.

رویسررسیدزدودوبارهبازشکرد.

دانه از شد پر قهوهچمدان درشت کههای رنگی ای

نفسراحتی سمانه بود. رفته فرو فوتبالی وسطشتوپ

هازخوشحالیکشید.دیگرخبریازبمبنبود.پدرامدوبار

بست. را چمدان در سمانه قاپید. توپرا و کشید جیغ

بودم.» پسدرستشککرده چانه« که بهپدرام اشرا

آرهخدایی؛آخهکدوم»توپتکیهدادهبودهمراهیکرد.

میدیوونه کارتای کنه. باور رو چیزی همچین تونه

«درسته.

 و،ساکتش»سمانهسررسیدراسمتپدرامپرتکرد.

 بیار در رو .«میکاسبشگلگسیچیزیفعالًبگردکدکره

کردشروعطورکهتوپرازیربغلشجابجامیپدرامهمان

 کرد. جستجو صفر.»به پنج، هشت، صفر، بزن: سمانه«

میشماره را خواهددرچمدانچرخاندوهمینکهمیها

کدکرهجنوبیروخوندی»دارد.رابازکندشکبرشمی

ش رو؟یا مالی خطوط« تماشای محو دوباره که پدرام

می جواب شده توپ روی مورب دیگه.شمالی»دهد. شو

دارترن!مایه شماره« سریع برهمسمانه را هایرویقفل

می کنی؟!می»زند. بدبختمون خوای شده،« گیج پدرام

می نگاهش بروبر عمیقفقط نفس چند سمانه کند.

می وقت»کشد. بعضی بعضی جنوبیها هاشونجاها

■ «هاشونند،کدکرهجنوبیروبگو!پولدارترازشمالی



 داستان برگزیده

 محمود اشرف زارعی


آنروزازدرکهواردشدآشفتهبود.آرامشِهمیشهرا

کالسایستادویکبارهٔپنجرهنداشت.چنددقیقهایکنار

گفت: و کرد ما به گنجِهابچه"رو جای میخوام امروز

 زیرزمینِ پستوی توی که بگم. بهتون رو ٔخونهباارزشی

اونجا برید من, از بعد سبزرنگه. بزرگِ چمدون یه منه.

کسی کنید. تقسیم بینخودتون رو گنج و بازشکنید

"باهاتونکارینداره

موهایییکدستسفیدو با باالسنداشت. به هشتاد

ییهالیسب یشنه.اماصدادیلرزیمشیهادستکمرنگ.

حرف شمرده اطمینانخاطریزدیممقطعو آرامشو .

 در داشت, بود.ٔوهیشکه کردنجمالتشنشتکرده ادا

خداباظاهریکهانگاربهمراسمیرسمیدعوتٔشهیهم

سر هفتهبرایماآمدیمهاکالسشده, چهارساعتدر .

برایهاسوم جلسه دو یعنی بودند. داده کالس بهش

ادب دبیرستانماناجازهتدریسِ مدیر کاظمی, یاتفارسی.

ازکردیمندادهبودبیشترازاینبهاوکالسبدهند.فکر

 اوایل هم ما چیزیکه همان است. ٔدربارهتوانشخارج

 واردکالسشد,میکردیمآقایروشنفکر اولکه روز .

چهچیزخندهداریدراودانمینمبیهوازدیمزیرخنده.

پشتشکهدیدیم؟ش زیادیبهاشیریپایدخمیدگیِ را

چشممانآوردهبود.امانزدیکیِاوبهمرگهیچخندهدار

 بهتر حاال را این ردفهممیمنبود. را پنجاه خودم که

خندید.امکرده ما خودشهمبا آنروز آقایروشناما .

قهقههزد.دربرابرِخشمنفوذناپذیربود.

از چندتایی وساطتِ آقایهامعلمبا دوستانِ از که

بیستسال بودکهاو کاظمیرضایتداده روشنبودند,

آنسالدوبارهچهارساعتکالساشیبازنشستگبعداز

پشتِ اما داشت. ایمان بهش هم کاظمی خودِ بردارد.

نادیدهبگیرد.توانستینمخمیدهورنگِنزارشرا

 هوحالنزارِسهاانگارپشتخمیدکالًروشناماسرِ

فراموشاشیجسم مثل.کردیمرا جوانی شدیممعلمِ

کهتازهازتربیتمعلمفارغالتحصیلشده.

شایدهمشروع یا تمامکند. کاریرا معلومبودآمده

کند.چندجلسهایکهگذشتهمهفهمیدیماوآمدهتا

فقطیکچیزرابهمابفهماند.

نجاتِجهانفقطبه":کردیمهمانکهمدامتکرارش

".ادبیاتروجدیبگیریدهابچهدستادبیاتممکنه

.درسیمیدانستیمولیماریاضیاترادرسمهمتری

نیاراداشتریاضیاتبود.ریتأثمابیشترینٔندهیآکهدر

 مادرهایمانو و پدر گوشمانیهامعلمرا به مدام دیگر

زدیمیزیباییحرفخواندهبودند.روشنامامدامازدنیا

 تمامِ آنپادشاهِ ادبیاتدر سرمشقوهاستدرسکه و .

هاآدمٔهمهٔدغدغه حتاگفتیم. تا آخریآمده اینسالِ

اگرشدهیکنفررادراینکالسبااینتفکرهمراهکند.

فردایدنیایمانخواستیم ماباورکنیمکهادبیاتناجیِ

اولقولدادکاست. بیستردٔنمرهههمانروزِ همهرا

ٔجلسهدلبدهیم.بهشیهاحرف,بهشرطآنکهبهکندیم

نیمکت حتا نرسیده سرشانهایآخرسوم ظرفِ همکه

 شده"روشن"یهاحرفگنجایش عاشقش نداشت را

لحظهشماری برایچهارکردندیمبودندوتمامهفتهرا

 چیزِ هیچ داشتیم. او با که اویهاکالسساعتکالسی

یکروزواردکالسشدودیگرماننبود.یهامعلمشبیه

 ویهاکتابگفت کیفمان توی بگذاریم را مان درسی
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خودشآمدروینیمکتآخرنشست.کتابِکوچکیتوی

دستشبود.تمامآندوساعتِکالسبهخواندنِداستانی

گذشت. کتاب آن اسمِداستانِاز به بیچاره سگِ یک

سنگکهمرد"پات" با را بیدلیلاو شهر وزدندیممِ .

ییهاحرف اشدربارهکه و گفت. ما کهییهاسؤالبه

کالسیهابچهازماپرسید.ازآنروزبهبعد,مااشدرباره

هاآنعالمراپاتصداکردیموبایهاسگ(تمام)سومِب

سردوستیداشتیم.

 رایمانزیادیبیهاداستانهرهفتهکارشهمینبود.

اماروشنو شیهاحرفخواندوازشانبرایمانحرفزد.

کهبااوکالسداشتیمبرایمااعتبارییهاساعتفقطدر

یکساعتبعدیاقبلشسر هندسهویهاکالسداشت.

به جایشرا بود کرده تصویر برایمان او دنیاییکه جبر

دادیمدنیایی خودمانواقعاًکه ما و آنبودیم. بهدر را

 تسلیم ازمیکردیمراحتی نتوانست روشن که چیزی .

همیشگیباپیرامونمان وجودمانپاککندهمینتطبیقِ

بزرگشحرفزد,مابود. سبزرنگِ آنروزکهازچمدانِ

گنجشمانیهاگوش راتیزکردهبودیمتاخوبازنشانیِ

 آمدروینیمکتاولنشست. باهابچهسردربیاوریم. را

ارزشیٔشارها با گنج از و کرد خودشجمع دستدور

 که راتوانستیمبرایمانحرفزد تکتکمان زندگیِ

پنهانکردهاشخانهزیروروکند.گنجیکهدرزیرزمینِ

بگویدتا بهما بودوآنروزتصمیمگرفتهبودجایشرا

تقسیمش خودمان بین سراغشو مرگشبرویم از بعد

تویدرگاهیایستادوخوبنگاهمانکرد.روزآخرکنیم.

 خیالشخواستیمشاید تا مانببیند نگاه چیزیدر

را.چیزیکهشیهاحرفراحتشود.نشانهایازایمانبه

مانبود.یهاچشمدر

تمامکرده.اشخانهدوروزبعدشخبرآوردندکهتوی

 ماهامعلمکاظمیو دوستشداشتند. همه کردند. گریه

درونشهم گنجِ و چمدان آن خیالِ اما عاشقشبودیم

 از تا سه منو بود. کشته احساساتمانرا یهابچهتمام

کالسنمایندهشدیمتابرویمسروقتِگنج.

ٔخانه بود. شلوغ حسابی روشن دارٔخانهآقای حیاط

حتا و بود. طراوت با خودش مثل که داشت کوچکی

دلگیهاپارچه دیوارها روی واردسیاهِ بود. نکرده یرش

وقتیفهمید حیاطکهشدیمخانمیآمدبهاستقبالمان.

بی بعد اما کرد. گریه اولشکمی شاگردهایشهستیم

و زمین. زیر به راهنماییمانکرد چیزیبگوییم, ما آنکه

 که میتوانیمگفت چه باورمانمیخواهیمهر برداریم.

روشنسرشدینم اینوصیتِ انگارهمهبر تسلیمفرود.

تویپستوروییک کوتاهچمدانرأطاقچهآوردهبودند.

دیدیم.بههمدیگرنگاهیکردیم.

 در رویاهایمانرا شدنٔآستانهتمام .میدیدیمبرآورده

آوردیم. پایین طاقچه روی از را چمدان رفتیم. تر جلو

 به یهاشمشسنگینبود. به کردیم. یهاسکهطالفکر

بهیهاتهبسفراوانوبه بهشیایعتیقه. حتا اسکناس.

 یک کردیم. باز را چمدان در هم ضخیمِٔپارچهکمکِ

روی بود. پوشانده درونچمدانرا سفیدرنگرویگنجِ

تنهاادبیاتجهان"پارچهبهخطآقایروشننوشتهبود:

"منیهابچهدهدیمرانجات

شدند.ماپارچهراکهکنارزدیمناگهانرویاهایماندود

بود ارثگذاشته ادبیاتمانبرایمانبه معلم ثروتیکه با

غریبهبودیم.اونتوانستهبودمارابادنیایخودشهمراه

 صدهاکتابکند. از بیشتر ریختیم. بیرون چمدان از را

یک نبود. چیزدیگریامادرچمدانبرایما جلدبودند.

ٔقهیدق بیرون خانه از وقتی آقایمیرفتیمبعد عکسِ ,

 روی از ٔهیاعالمروشن بدرقهییهاچشمفوتشبا غمبار

■ مانکرد.



 داستان برگزیده

 الهام زارعی


بهاووتمامخاطراتش،سالمندانگذاشتیم.ٔخانهپدررا

شبانه،یکچمدانشدند.ٔاندازه ٔخانهیروبروچمدانرا

ماست!پدرکسینبیندکهاو،تاسالمندانگذاشتیم،

وتمامآبجؤشهیشمنبتکاریشده،پیپشالقاشرا،

هاحرف گوشه بههمراهشیهاهیکناو را همه همهو را،

؛درچمدانیگذاشتیمکهمیدینامیممردیکهپدر

مارک "نه "دلسی نه و چمدان"ایماننت"بود نه و

قدیمیقهوهایرنگیکهکمیپوستهپوستهشدهبودو

آنشیهامدالپدر،وبودند؛زنگزدهشیهاقفل در را

 داری رویییهامدال.کردیمنگه بر یکبار سالی که

 اشخودنمایی کردندیمیونیفرم باعث ماشدیمو که

بیشترازاوبترسیم.

و زدیم آتش را قدیمی وچمدان خواهر بهمراه من

بازارکهنهفروشانویکچمدانکودکمیرفتبرادرهایم،

خاکستری!یهاخطچمدانبنفشباخریدیم!یک

مکرربریهاشالقوهاهیکنا،شیهاحرفباوقتیپدر،

راکشت؛شروعبهکوچکشدنکرد!اوروحوتنمادر،
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شد، مجبور نصفکند،اشینظامشلواریکروز تارا

مادرٔخاطرهکوچکترشدنپدر،فقطبتواندآنرابپوشد.

روزهاییکهخوبنبود.ٔطرهخا.کردیمرابرایمانتداعی

پدر؛بهیابهفرار!میکردیمروزهاییکهیابهمرگفکر

ٔهمهبستهبودتاازخانهبیروننرودوریزنجپاهایمادر،

ویهاپرده نبیند؛ را بیرون او تا بود کشیده را خانه

کردیممجبورش بگیرد،شیهاناخنتا ته از کهچرارا

بلند، بود!شیٔخانهناخن ایطان اندازه به پدر وقتی

کارینیاولکوچکشدکهنتوانستشالقدستشبگیرد،

راخوردیموتاشبدلدردگرفتیمشیهامدالکهکردیم،

باالاوردیم!خونشب،آخرو

چمدانشود!ٔاندازهپدرراتاروزیتحملکردیمکه

اماصبح،سالمندانگذاشتیم.ٔخانهراروبرویاوشبانه،

چمداندراتاقشبودواورویتختخوابیدهبود؛وروح

.کردیممادر،پتورارویاومرتب

■ هماورادوستداشت.هنوزمادر،



 داستان برگزیده

 صدیقه حسینی
 

عقد سر که را چمدانی ست باری چندمین این

وهمانطورکهبابغضکندیمرویتختبازمیادهیخر

 زند می هالباسحرف از بیرونکمدهارا کشوها و

کدامراتاچیهتویچمدان!چپاندیموباحرصکشدیم

جااصالً.کندینم این به کار بود بلد کردن تا اگر

اتاقوهمانطوردیکشینم دیوار کهمنتکیهبدهمبه

زلبزنمبهرفتوآمدهایشبینتختوکمدوالمتاکام

تازهدهانمبازشودبنددیمحرفنزنموبعدچمدانراکه

 کجا امروزصبحوقتیباالخرهیریمکه: اینوقتشب؟!

کههفتسالازاشروزانهیهاادداشتیآدرسوبالگ را

منمخفیکردهبودپیداکردمدیدمنوشته:دعوایزنو

شوهریازهرکجاکهشروعشودبهتختخوابکهبرسد

خوابدرستوسطامادعواییکهتویتختشودیمتمام

هابوسه راست.کشدیمشروعشودمعلومنیستبهکجا

 کهامشب.گفتیمهم طور همان و بوسیدمش که

 کنار وبالگشرازدمیمموهایشرا تویگوششگفتم:

اینهمهامخوانده اینکهبخواهمبپرسمچرا قبلاز ....

شروعکردشیهاادداشتیسال ازمنمخفیکرده؟!... را

توحقنداشتیتویخلوتمنسرک"دادوبیدادوازبه

 "بکشی دیگر که اینجا به اینتواندینمرسید منو

تحملمیهایجاسوسٔالنهخانهراکهبهقولخودششده

اماخواستمیم .محسنگفت:بایدبرشگردونی.....!کند

نبودم.اصالً.توانستمینم بلد راهشرا اینروزهاخودمً

کهبهپشترویزمینافتادهوامیریپیهالکپشتشب

برگردد.تواندینمکندیمهرچهدستوپامیزندوتقال

 تابه ماهی سر باالی گاز کنار چوبی قاشق .ستمیایمبا

:یکوقتمننبودمقاشقفلزیراگفتیمهمیشهمیمر

قاشقچوبیبردار!....افتدیمنکشیتهماهیتابهخط ...

بودوهاقابلمهوهاتابهشهنگرانخطافتادنتهماهیهمی

اماککشکردیمبهخاطرشاعصابمنراهمخطخطی

سبزتویروغنجلزولزٔرفتهشلووایهارهیدا!دیگزینم

وزنندیمبیرونهایسبزازوسطهامرغوتخمکنندیم

شانهمهباالخره تخممرغیبهیهاخطبا زردوسفیدِ

وزنمیمراباقاشقچوبیکنارهاخط.شوندیمهموصل

هارهیدا ازهمجدا تهقاشقچوبیپشتمرابا.کنمیمرا

:حالمروبههمزدی....حاالدیگویمکهمحسنخارانمیم

چهبویی_چیبلدم؟کوکوسبزی! :چیپختی؟!میگویم

یماهیهودرامیزندوتؤدکمهدیآیمهمراهانداختی!

نگاه تویروغنداغخودشانراهایسبز!کندیمتابهرا

مردیبرشونآگه:حاالدیگویممحسن!کنندیمجمعتر

رابدوناینکهازهمبپاشندهایسبزگردون!مریمکوکو

هم گردو و زرشک تایی چند همیشه و گرداند برمی

!کاغذهاکردیمرویکوکوهاکهخوشمزهترشاندیپاشیم

رویمیز،گذارمیموظرفکوکوسبزیرازنمیمراکنار

منگنه!کنار سرمجاچسبیو بلند که تصویرکنمیمرا

کیتویمانیتورخاموشکامپیوتر!افتدیمتاریکصورتم

تویدهانموگذارمیمتکهکوکوسبزیازشامدیشبرا

همیکطرفبازحالمرابههممیزند.اشکردهیخٔمزه

ک مثلهایسبزوکو یکطرفدیگر استو رنگتر پر

محسن یعنیبهمنبگویهگفتیمهمیشهخاممانده! :

برگردوندن اما برگردون زندگی به مرگرو ِ مریضدم

باز وبالگمریمرا  !کنمیمکوکوسبزیکارمننیست!

داندیم را اینجا روز هر من کهداندیم.خوانمیمکه

 جمعزنیکه»نوشته: جلویچشمشوهرشچمدانشرا

سرد،که،کندیم یا بردارد گرم لباس هست حواسش

دربیاورد.خواهدیمفقطبرود!خواهدینم را رفتن ادای

بدهد.خواهدیم نشان را برودیزنرفتنش بخواهد که

توانمینممریمرفتهومنحتی.«کندینمچمدانجمع

برسدبهاویاحتیچهیککوکوسبزیراسالمبرگردانم!

...■ خودم
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 هستی وختی :سینما بر افکار عمومی ریتأث

 فراتر از موسیقی؛ یاشار صفریموسیقی فیلم: 

 مائده مرتضوی: (4) هایی که فیلم شدندکتاب

 ابد و یک روز؛ سعید روستایی؛ سونیا آور: فیلم معرفی

 خسرویاحمد سلگی؛ زهرا مصاحبه اختصاصی چوک با: 

 هومن سیدی؛ سپیده ابرآویز، خشم و هیاهو :نگاهی به فیلم

 نگار فروزنده؛ پیر داردن -وژانلوک ؛ Two days on nightیادداشتی بر فیلم: 
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 «ابد و یک روز» معرفی فیلم 
«سونیاآور»؛«سعیدروستایی»کارگردان

 

 ملکاندیسع:هکنندهیته

ریمامعادی،مانیپ:گرانیباز ایزدیار، پریناز نویدمحمدزاده،

رامینفر،شبنممقدمی،شیرینیزدانبخش،معصومهرحمانی،

 مهدیقربانی،محمدعلیمحمدی،اسماعیلگرجی

گفت بتوان خالصه طور به شاید که فیلمی یکروز و ابد

ماحصلشانسولیاقتکارگردانوتالشگروهیدلسوزخواند.

براینسلنیاول سینمایایران.مجال در تحصیلکرده و جوان

اتفاقیبزرگدرموقعیتسینمایحالدیشا نتواناینفیلمرا

ایران  حاضر خوشیلمیفاتفاقخاصاست.صراحتاًدانستاما

تجرب پشتوانهفکریو آنٔجهینتقویکارگردانکهیساختبا

است، فیلم العاده فوق پذیری نهیریباورپذباور درکه تنها

فوقیهایازب چشم بازیگرانشبه تیم درخوردیمالعاده بلکه

نیاولایاستفادهشده.طراحیصحنهولباسنیزبهطورماهرانه

دست به فیلم اتمام پساز مخاطباینفیلم به احساسیکه

دهدیم درگیر چنان هاتیشخصاینستکه که داندینمشده

 در که همانگونه ناراحت یا باشد خوشحال از هاصحنهخیلی

همانگونهواینیعنیزندگیواقعی،دندیخندیمهمزمانبابغض

 .کههست

اینملودراماجتماعیباوجوداینکهتعددشخصیتداردو

 بردیالوگو کالمیاستامایهاتیموقعفیلمبهتعبیریمبنا

زانسنهایطراحیشدهبهجایبازیرئالمجموعهبازیگرانوم

بهدرستیمعرفیشوندوهاتیشخصٔهمهباعثشدهکارگردان

 بازی و باشند داشته یکسان و پررنگ برهاتیشخصحضور

 همچنین و نیندازید سایه زیهاکاتهمدیگر ییبایدیالوگی

فیلمخالصه.کردیمداشتکهبهتغییرموقعیتکمکشایانی

قعیتازدواجسمیهدخترخانوادهبایکافغانیمومیتصماینست:

 ... وکندیمرادچاردگرگونیاشخانواده

ازهرچیزشیپمتمرکزشویم.هاتیشخصبهتراستکمیبر

بگو تعلقیباید هیچ فیلم این فرهادیم جنبش یبه ایسم

فیلمسازانپیروسبکفیلمسازیاصغرفرهادینداردودرعین

هراستاینفیلمنامیتکراریبودنموضوعطرزنگاهمتفاوتسنار

مستندسازیدراینحوزهرانیزداشتهرابهفیلمیبا کهتجربه

کهسیاهیهاهیال اجتماعیتبدیلکرده روانشناختیو پیچیده

جامعه در زنده حقیقت این دل در سیاهی بلکه ندارد نمایی

بهتراست. واکاوهاتیشخصاست کمی مرتضی:کنیم،یرا

زندگیخودیبودهاکمشخصیتیشکستخوردهکهسعیدارد

ازطریقدیگرانجبرانکنددرظاهرتظاهرشیهاشکستو را

 اما دارد بودن خانواده سرپرست و بودن مسئول باطناًبه

گردن را خود مشکالت که کسی است خودخواه شخصیتی

فرددرنیترفعالدرظاهرسمیهدیشا:هیسم.اندازدیمدیگران

 برعکساستوسمیهشخصیتیکامالًخانوادهدرنظربیایداما

مفعولاستکههیچاختیاریازخودنداردوتابعنظردیگران

دوست خانواده و مسئول و مهربان شخصیتی :محسن.است

بیپرواولجبازکهازهمهمنطقیتروعاقلتراست،یتیشخص

اما در که شده تبدیل معضلی به تصمیماتٔهمهاعتیادش

افسردهخانوادهشخصیتیدختر:الیل.تهشودخانوادهنادیدهگرف

نحالشکنندهومهربانکسیکهاعالمیمغروروپرخاشگردرع

 .وابستهاستکامالًاماکندیماستقالل

عقدهداروبیدغدغهکهرفاهبیشترینسبتیتیشخصاعظم:

دارد، خانواده ازقلبابه عضویاستکه تنها استاما مهربان

 .استفراری پدریانهخ زندگیدر

وترسوکهوابستهخانوادهاستویاسترسیتیشخصشهناز:

 .کسیکهاززندگیتوقعچندانیندارد

خانواده: کمییتیشخصمادر روانی لحاظ از که خیال لی

 .دچارمشکلاستودچارفقرفرهنگیاست

مظلومیتیشخصعطفوتنهافردمعصومخانواده،نقطهنوید:

شوشایدتنهاکسیکهبیشترازهمهازلحاظاحساسیوپرتال

باتوجهبهبحثاینکهتنوعلوکیشندر.بهسمیهوابستهاست

 خانه استو کم لوکیشنثابتاستاماباًیتقرهاآناینفیلم

همچنینیم یهایباززانسنهایخالقانهدوربینرویدستو

ادارددرانتهاازنقدج.دهدیمبازبازیگراناینتکرارراپوشش

خانمیاسمنخلیلیفردنیزاستفادهکنمکهبیانکردندموقعیت

فیلمکهسمیهو کلیفیلمبهشکلسمبلیکدرصحنهایاز

برادرشنویدسعیدارندچاهتوالتراکهگرفتهبازکنندتابوی

شایدپایانفیلمخیلیراضیکننده.کثافتهمهجاپخشنشود

گفتکهپایانخوشیبرایداستاناستتوانینمقطعاًانباشدام

این همهچیزمانندسابقباشدو کهممکناستفردا چهبسا

پایانازتیمفیلمابدویکدرپایانبهپایانبازنزدیکاست....

■ .کنمیمروزتشکر
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 بر افکار عمومی  سینما ریتأث 
«وختیهستی»



جامعهشناختیوموضوعاتیاستسینمابرگرفتهازمسائل

دارد. وجود دلجامعه در کمترباکه اینمساله اینوجود

 و نقش امروزه است گرفته قرار تحقیق سینماریتأثمورد

برتمامینهادهایزندگیبشربرهمهروشناست.

فیلمصرفوقتسرمایه، برایتولید انرژیکه شودیمو

یهاحوزهسینمادرریأثتحاکیازآناستکهنتیجهقطعی

استپیشاز اثباترسیده عمومیبه افکار ویژه مختلفبه

 به ارائهریتأثآنکه عمومی افکار از تعریفی سینمابپردازیم

:میدهیم

اجتماعیوخصلتیجمعی-ایروانیدهیپدافکارعمومی،

ارزیابی، عبارتاستاز نظرمشترکگروهیروشاستو و

ایکههمگانبهآنتوجهدارندودرلحظهاجتماعیدرمسئله

جامعه مختلف اقشار و افراد از زیادی عده بین معینی

 عمومیت

توانیمافکارعمومیرا.رندیپذیموعامهمردمآنراابدییم

توجهداشتکهبسیاریدیبااززوایایگوناگونیتعریفکرد،

 عمومی افکار محققان یهاتیفعالاز به را یهاهعرصخود

عقایدیرابههاآنکنندیممحدودیازافکارعمومیمنحصر

کهبهمسائلمهمسیاستعمومیدانندیممثابهافکارعمومی

 مربوط کشور ناشیشودیمیک اعتقاد این از تاکید این

سیاستعمومیشودیم تعیینکننده عمومیباید افکار که

.یککشورباشد

عقایدراکهارتباطانکارناپذیریآنانبااینعقیدهطیفیاز

 جدا دارند سیاسی مسائل صورکنندیمبا به عمومی افکار

مختلفیتعریفشدهاستوباتوجهبهمعناییکههریکاز

افکار جای به مواقع ودربعضی داراست افکاروعمومی دوواژه

عمومیممکناستیکیازسهمعنیزیررابدهد:

صورتریافکار.۹ به که بیان برایعموم شودیمسمی

 دربر را سینماردیگیمموضوعاتی ازقبیل رسانه درانواع که

.شودیمتلوزیونوروزنامهو.....مطرح

بخشافکارنیدرا.افکاریکهدربارهمسائلعمومیاست.2

 تعریف آن موضوع با شودیمعمومی ازافکارتوانیمپس

وریتاجاییکهباعمومیپنهانوغیرعملیحکومتدیکتات

.حاکمانخودمرتبطاستصحبتکردیهااستیس

9.  نه و دارند مردم عموم که کوچک.یهاگروهافکاری

کهمتعلقبهتودهمردمباشدشودیمعمومیبهچیزیاطالق

ونهگروهنخبهیااقلیتدراینجامنظورعقایدیاستکهدر

افکارعمومیجامعهرایجاستنظراتاقلیتدراینمعنی با

.درتضاداست

رسانهپرمشتریچون:نقشسینمادرایجادافکارعمومی

وباورهاوافکارهاارزشسینمانقشمهمیدرجهتدهیبه

برایایجادباورهایپربهاتوانیمداردبنابراینازاینظرفیت

.بهرهجست

سینمابهعنوانیکرسانهباآحاداجتماعبهمعنایعامو

بدونهیچگونهتمایزیبرخورداراستاگرسینمایکودکو

با جنگ سینمای اگر روست به رو مخاطبانی با نوجوان

عالقمندانبههیجانروبهروست طرفدارانموضوعجنگیا

هرگونهدستهملودرام،یاسیس،لیتخاگرسینمایحادثه، و

از خاصی گروه برابر در بیاوریم حساب به را دیگری بندی

همهٔاندازهمخاطبانقراربگیرنددرکلسینمامجبوراستبه

فکرکندخالقیتبههاآنطبقاتاجتماعیوبهاندازهمجموع

کارسینماعرصهخرجدهدوتوانهنریخودرابهکارگیرد.

اجتماعوام وبهاجتماعبازتابردیگیمپهنهاجتماعاستاز

بردهدیم اینبازتاببه هراندازه ترکینزدابرییکبهیک.

.دیآیمباشدتوفیقبیشتریبهدست

اجتماعواجدهمهاقشاراستوهمهروابطزندگیبهطور

سینمامجبوراستدرزمانحال.شودیمملموسدرآندیده

آرشیو جایی در تماشاگران زندگی رویدادهای کند حرکت

رجوشوندینم گذشته به کمتر عام مفهوم به تماشاگر عو

.خیلیدرگذشتهسیرکردتوانینمبنابراینکندیم

 و تضادها به باید نگاهیهاتناقضسینما اجتماع درون

درمقابلهاتناقضدرستداشتهباشدقراردادناینتضادهاو

سینماست. کارهای نخستین از طبیعی روایتی خلق و هم

قیسروکارداردکهعالوهبرشخصیتحقیییهاانسانسینمابا

 هم حقوقی روانشناسیابدییمشخصیت بر عالوه بنابراین

با برخورد در فعلی سینمای است. شناسی جامعه نیازمند

بسیارداردبنابراینبایدبدانیمکهدریهایناهماهنگتماشاگر

 چراکه بکوشیم باید سینمایی آثار کیفی سطح ریتأثارتقا

در فکری،بسزایی ابعاد حتییاجتماع،یفرهنگرشد و

■ .اقتصادیوتجاریجامعهخواهدگذاشت
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 «خشم و هیاهو» نگاهی به فیلم  
«سپیدهابرآویز»؛«هومنسیدی»کارگرداننویسندهو

 
طنازطباطبایی،نویدمحمدزاده،سعیدچنگیزیان،بهناز:بازیگران

 جعفری،رضابهبودی،بهزادعمرانی،رعناآزادیور

 ضالعاالمتساویبرمودایمثلث

اینازپیشاو.استتوانمندیسینماگرسیدیهومن

ثابتکارگردانی،آن،ازبیشتروبازیگریعرصهدرراهایشییتوانا

تواناستقدرهمانهمهیاهووخشمدرایااینکهاما.استکرده

نوید)پارساخسروزندگیروایتهیاهووخشمدارد.سؤالجای

محمدزاده واستمتأهل.استمشهورنندهخوایکخسرو.است(

شودیمآشنا(طباطباییطناز)حنابا.داردمعزنامبهکوچکیپسر

هومن..شودیمهمیشگیعشقیمثلثهماندرگیرچیزهمهو

تماممثل.بسازدلعنتیبرمودایمثلثیککوشدیمسیدی

وداخلیهاییلمفدربارهاوبارهااینازپیشکهخیانتیهامثلث

سههرکهاالضالعمتساوییمثلث.ایمیدهداخیریهاسالخارجی

وخشممثلث..اندینابودبهمحکوم(معشوقهوزنمرد،)آنضلع

دوامیاماشودیمکشیدهخوبنسبتاًاماتکراری،چهاگرهیاهو

وزندمیلق_فیلمنیمهبهرسیدنازقبل_زودخیلیوآوردینم

درکهخطوطیشودیممبهموگنگیموازخطوطبهتبدیل

دچاررواییمنطقلحاظبهورسندینمهمبهنهاییپرداخت

اگرشوندیممشکل یکانتخابباکوشدیمهیاهووخشمچه.

عدمباراچیزهمهعامدانهدروغگواحتماالًومطمئنغیرراوی

روایتدردبهبیشترقطعیت،عدمایناماکندتصویرقطعیت

کهآنجاییازسینمایی.دراماتیکلحظاتتاخوردیمادبیتانیداس

ومحمدخانیناصرماجرایبهزیادیشباهتهیاهووخشمٔقصه

سیدیکهآنجاازبازوداردجاهدشهالدستبهاولشهمسرقتل

بهابتداهمانونیستاقتباسیوجههیجبهفیلمایندارداصرار

راتماشاگرشبیشترنیستواقعیقاًمطلاثراینگویدیممخاطب

وافتدینماتفاقاین.باشدتازهماجراییکدنبالتاکندیمترغیب

پروندههمانبهاستنزدیکشدتبههیاهووخشمجانواصل

و...جاهدشهالجنجالی

ییهاداستانخردهمشابهت،اینازفراربرایخواهدیمیدیس.

کاریکازرااثرواندیانمیفیلمکارهبانهابیشترکهبیافریند

مثلییهاداستانخرده.کندیمتبدیلمعمولیفیلمیکبهخوب

کهاموالوپولماجرایرفتنش،کمابهوخسروهمسرتیناتصادف

پرخوری،اختاللباکودکیعنوانبهمعزمشکالتتیناست،نامبه

خردههمینازیقاًدقیلمفو....دانشگاهخوابگاهازحنااخراج

افکنیگرههمهاینهجومدرکهچرا.بیندیمآسیبهاداستان

معماییفیلمیبهرسیدنوتعلیقبرایظاهراًکه_کوچکهای

کمرنگگم،پردازیشخصیتیعنیالمان؛ترینیاصل_استجنایی

بابگویدراواقعیتخواهدینمخسرواینکه .شودیممحوحتیو

کهخسرواینکه.کندیمفرقنفهمدراواقعیتاصالًاگرتماشاینکه

داردتینایهاپولبهنیازیچهاستپولسازوپولدارکافیاندازهبه

شودیمحنادرگیربزرگشعاطفیخألباخسرواینکهنداردجوابی

تاتریاینکه.نداردجوابیتیناستنامبهندارشودارتمامچراپس

ازاخراجشسکانستکوخوابگاهدراشیزندگوحنابودن

چرایقاًدقمعزاینکه.نداردحوابیخوردیمفیلمدردچهبهخوابگاه

جوابیشدهاشیکودکدوراناختالالتوتعارضاتدچارکیازو

کمابهحتییاآمدنشبیرونکماازوکیستتیناینکها.ندارد

جوابیکندیمکمکقصهعمقوتاثیرگذاریبهچقدررفتنش

 و...بهزادوآگاهیافسروپدروکالتوطالقماجرایالبتهو.ندارد

قیمتیهربهخواهدیمیدیس:داردجوابیکفقطهایناتمام

نهکه.کنددورناصرمحمدخانیواقعیرایجماازرامخاطبذهن

ایملغمهچاشنیهمهاینافزودنبابلکهکندینمدورتنها

نویداینکه باید.کهآنچهجز،دهدیمچیزهمهمزهکهسازدیم

استپدیدهخودنوعدرحتیواستخوبیبسیاربازیگرمحمدزاده

آثاردرهمسرپشتاخیرسالدویکیدراینکهامانداردانکارجای

ماندنشپدیدهوبودنشپدیدهبرایقطعاًشودظاهرسینمایی

نویدآنهیاهووخشمردمحمدزادهکهخصوصاً.استخطرناک

لحظاتبعضیدرونرفتهفرونقششقالبدر.نیستهمیشگی

سطحدرومعمولیحدازبیش(زندانودادگاهیهاسکانسمثل)

همانبهگرددبرمیمعمولیبازیاینازیخشیالبته.شودیمظاهر

عنوانبهسیدیدستحاصلکهخسرونشدهساختهخوبکاراکتر

بیومعصومجهرهباطباطباییاست.طنازکارگردانونویسنده

چنینخلقدنبالکهاستییهاکارگردانانتخاباتگارگناهش

کهاستدفاعبیقدرهمانهماینجاطناز.هستندکاراکتریچنین

آلتوبازیجهقدرهمانوبودزنندینمفریاددخترهاهیسدر

چیزیهیاهووخشمدراساساًاو.غلیظآرایشدرکهشودیمدست

اگرچهکندینماضافهاشیگریبازبه جشنوارهدرهیاهووخشم.

برایراداورانهیاتویژهجایزهوشودیمدیدهفجرچهارموسی

ثابتسیدیهمواستداورانسلیقهایناماگیردیمکارگردانی

،باشدبهتریکارگردانوبسازدبهتریهاییلمفاستبلدکهکرده

ف وسریکشانیکارگردانکهاندشدهساختهبهتریهاییلمهم

آنهیاهووخشمدریدیس.استباالترهیاهووخشمازگردن

همسیزدهسیدیآن.نیستمنخطرناکذهناعترافاتسیدی

نظربهقصهیکمرعوباستکارگردانیهیاهووخشمدراو.نیست

طراحینهتدوین،نهی،کارگرداننهفصه،نهاما.خاصخودش

شادمانفرپیمانخوببردارییلمف.شوندینمخاصلیاسوصحنه

همراشجایزهوشدهدیدهخوشبختانهکهاستفیلمقوتنقاطاز

■ است.گرفته
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 موسیقی فیلم هنری، فراتر از موسیقی 
«یاشارصفری»



کاربردموسیقیدرترینابتداییحدودصدوبیستسالاز

 فیلم عدهگذردمینمایش اما هنر، این متخصصین از ای

تکامل بهپیشرفتو کماکاننیاز هنر اینحرفهو معتقدند:

ودارد. در اوقات از ای پاره در ازهاییمصاحبهحتی

شده دیده سرشناسسینما تدوینآهنگسازان بر اعتقاد که

دارند؛استانداردهابرای هاینالبتکهساختموسیقیفیلمرا

نظر،مخالفانیهمداردکهدالیلبیشمارینیزبرایآنذکر

برادرانلومیرزمانیکهبرایاولینبارابتکارتلفیقکنندمی .

هیچگاه بستند، کار به را نمایش صحنه در موسیقی

ایناندیشیدندنمی تا روزیساختموسیقیبرایسینما که

قراهاآنحدپیشرفتهومتکاملشود. ردادنیکپیانودربا

نمایش زمان در یکپیانیست، توسط آن نواختن و صحنه

بهوجود کردندکهپیشاز فیلمسازیبهپا فیلمانقالبیدر

تازمانیکهدراماناطقاینحرکتآغازشد.هایفیلمآمدن

سالهزارونهصدوبیستوهفتبرادران

پرده روی به را ناطق فیلم اولین وارنر

متفاوتسینم موسیقیفیلمبسیار ببرند، ا

تاوهمچنینخالیازخالقیت.نمودمیتر

توسط ناطق فیلم اولین نمایش زمان

موسیقی برای که قطعاتی وارنر برادران

 نواخته تماماًشدمیفیلم وهاموسیقیاز

مختلفانتخابهایدورهقطعاتکالسیک

ابهصورتدوئتکهیابهصورتتکنوازیپیانوویشدندمی

ارکسترهاینوازی،کهچندیبعدترازآندربرخیمواقعاز

اینزنجیرهپسازمدتیکهاما.کردندمیبزرگنیزاستفاده

از تعدادی تطابق عدم و موسیقی قطعات کمبود با سینما

موجودمواجهشدتوسطاولینفیلمهایموسیقیباهاصحنه

رسمیآه طور به و آغازناطقگسسته نگسازیبرایسینما

بهصورتیکامرواجبهافیلمگردید.ساختنموسیقیبرای

 سیل و آمد برایهاکمپانیهایدرخواستدر کارگردانان و

با را خود نیز آهنگسازان شد باعث متن موسیقی ساخت

پیشرفتسینماهماهنگکردهوروزبهروزشاهدتکاملروز

هنری زیبای پدیده این اینافزون در که آنچه اما باشیم.

مطلبدرپیآنهستیمبازگوکردنتاریخچهموسیقیفیلم

پدیده این بررسی بلکه ونیست، تخصصی جذاب، هنری

موسیقاییازمنظرفنونموسیقیوهنرآناست.



آنچهکهبراییکموسیقیفیلمضروریاست،داشتنیک

درکبه و یکچهارچوببرایپیشبرد و داستانساختار تر

،تاهرآهنگسازیشودمیکههمینمسئلهسببآنباشدمی

تنها،آهنگسازیدربلکهنتوانددراینعرصهموفقعملکند.

اینوسعتبی اندازه و بهتواندمیحد را خود شکوفاییآثار

و آهنگساز یک از فراتر چیزی که دهد قرار همگان منظر

هموسیقیفیلمنهفقطهمینجااستکازموسیقیدانباشد.

بهعنوانیکهنر،ویکگرایشموسیقاییبلکهبهمنزلهیک

دیگر،نیازمندعلومهنرهایتخصصمنحصربهفردآمیختهبا

موسیقی،سینما،داستانپردازیوخالقیتبدونمرزاست.

 هرطورتواندمیآهنگسازبرایساختنیکیاچندقطعه،

عالقهخویشکهعالقهمندبهپروازد احساسو ادنروحو

در اما کند، نظرشعمل مورد موسیقی ساخت برای است

نیست. اینطور عنوان هیچ به فیلم پدیده،درموسیقی این

تمام دانستن به نیازمند آهنگساز

تخصصیموسیقی،آنهمدرهایدانستنی

همکاران سایر از فراتر بسیار سطحی

نرسینماخویشاستوعالوهبرآنبایده

نیزبهخوبیبشناسدودرکودریافت را

 هارنگتصاویر، هاحرکت، و یکهایتم،

بهخوبیتجزیهوتحلیلکردهونمایشرا

 وهاآناز رنگ بهترین از استفاده برای

هاتم هاافکتدرصداها، تنظیموسازهاملودی، هایشبندی،

ازفیلمبهنظرآیداستفادهکند،طوریکهموسیقیاونهفراتر

کهدرصورتعدمتوازنموسیقیبافیلم،ونهپایین تر،چرا

خدشهبه با طرفتماشاگر اهداففیلماز دریافتموضوعو

همراهبایستمیآهنگسازدرموسیقیفیلم،واردخواهدکرد.

،اهدافوسطحکلیفیلمحرکتکردههاشخصیتباداستان،

 و صداها ساختن با بهترهادیملوو هرچه دریافت بر

زیباییهایصحنه و رسانده یاری تماشگر به فیلم یک

ووقایعراملموسترجلوهدهد،آهنگسازدرهابازیحرکات،

فیلمبایدبداندکهقرارنیستدرآنفیلمبهاجرایکنسرت

زمانیکهفیلنامهفیلم کارشاز یکآهنگسازفیلم، بپردازد!!!

 آشودمیآماده گرددمیغاز بهتواننمیو مرحله این از

 عبور موسیقی)کردسادگی از تعدادی که چند دانان)هر

در برخورد نوع دو با را آهنگساز معتقدندخواندنفیلمنامه،

ازمنظرزیباییشناسیباآنکهسینما
بعدتصویروموسیقیبعدصدااستو
ازیکدیگردورهستنداماآنچهکهاز
تلفیقایندوهنرمردمپسندوفوق
پدیده یک پیوسته وقوع به العاده

 با وهایجنبهانسانی تربیتی فراوان
 .هنریاست
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فیلممواجهخواهدکرد!!!((اماآنچهکهاهمیتدارد،آشنایی

هرچهبیشترآهنگسازباحالوهوایاصلیداستانوسپس

هاآنفیلمونوعروندشخصیتپردازیهایشخصیتاختشن

آهنگسازمعموالًبرایدرکبهترحسموجوددرفیلماست.

پسازتولیداولیهفیلمیعنیزمانیکهفیلمهنوزدربرخی

بهدیدنفیلمدعوت ناقصاستبهصورترافکات، موارد

.رودمیودرآنجااستکهکاراصلیاوشروعوپیششودمی

تأثیرآهنگسازباتدوینگریکیازمعقولههایمهمهماهنگی

گذاریموسیقیدرفیلماستکهبایدباوسواسفراوانانجام

آهنگسازفیلمبایدروحیات،متعلقات،وهمچنیننظراتشود.

شخصیخودرارهاکردهوتنهاخودرادرونداستانوچهار

مرز که تاببندیچوبآنوقایعبگذارد بتواند کارگردانرا

حرکتکند. اهدافاو پیشبرد در و یکآهنگسازآورده در

فیلمبامرزهاییروبرواستکههرلحظهتخیالتشخصیاو

 باز خویش شخص سوی به رفتن از نیازمندداردمیرا و

درهمانچهارچوبفیلمهاخالقیتداشتنبهنرینحسو

است.

فیلمبایداتفاقبیافتدورنگفرمموسیقیفیلمدرزوایای

 شخصیت انعکاس به توجه با باید آن وهاپردازیبندی

اگرهایسکانس استکه دراینزمان صورتبپذیرد. متنوع

علوم و وفنون نباشد متخصص خود کار در موسیقیدان

نگرفتهباشدوخالیاز بهخوبیفرا موسیقیوآهنگسازیرا

ساختارچاریکتزلزلخواهدشد.خالقیتفوقالعادهباشدد

موسیقیاوبراساسداستانوروندفیلمشکلنخواهدگرفت

 ساز رنگومعموالًهابندیو از بندیشخصیکه یکساز

بویهنریخالیاستمنعکسخواهدشدوشکستیبزرگ

 وجود به فیلم یک دریافت و درک .آیدمیبرای

حس یکتزئینبه بلکهآیدنمیابموسیقیبراییکفیلم ،

فیلنامه اهدافکارگردانو یکامرضروریبرایانتقالبهتر

استکهبهواقعنیازمندهنریفوقالعادهاست.احساسدر

نهآن اما ضروریاست، مهمو ساختنموسیقیفیلمبسیار

گاهی دارد، خود وجود در آهنگساز شخص که احساسی

درتضادباشدکامالًممکناستاینعواطفباروندیکفیلم

 آهنگساز وطبعاًو بازیگران جایگاه در را خود باید

فیلمقراردهد،بالوپرگرفتنعواطفشخصیهایشخصیت

،بلکهگاهیکندنمیدراینحرفهکمکزیادیبهموفقیتکار

همیندلیلاستکه به عملخواهدکرد، عکسآننیز بر

قیفیلمضروریوپرصحبتازچهارچوبدرساختارموسی

چوب،تواننمیاصالًالبتهاهمیتاست. اینچهار گفتکه

آهنگساز از را خالقیت که است کوچک و تنگ مرز یک

،اینچهارچوبدرمواقعیحتیوسعتیفراترازیکگیردمی

زندگیاست،واینآهنگسازاستکهبایدتنهابتواندخودرا

ودرکوهاخواستگاهاتوجهبهقراردهدوبهاموقعیتدرآن

 پیادهکنددقیقاًدریافتکارگردانپیشبرودو آنچیزیرا

کهمدنظرروندکلیفیلماست.

و همراه دو به امروزه موسیقی و سینما صورت، هر در

کهبادرکناریکدیگرقراراندشدهدوستجداناشدنیتبدیل

 گیری شکل به دامهایزیباییگرفتن عدیده چهاندزدهن .

رنگوفرموساختارهاآنوتصاویریکهاگرازهافیلمبسیار

طرف روح بی یکجسم با حذفکنیم را صدا و موسیقی

کاربردیترکردن بایدبر ایننکته به توجه با خواهیمشد.

 در اینهافیلمموسیقی متخصصین و شود بیشتری تالش

ساخ ببینند. آموزش بیشتر و بهتر فیلمعرصه موسیقی تن

برایعاشقاناینعرصهلذتیتوصیفناشدنیاستکهدرآن

اگراینعشقدرافرادیکهامافراوانوجوددارد.هایمشقت

مستعدانجاماینکارهستندباتخصصومجهزشدنبهعلوم

و آهنگساز خود روح یکدشمن به نشود، همراه موسیقی

تماشگرتبدیلخواهدشد.

یباییشناسیباآنکهسینمابعدتصویروموسیقیازمنظرز

آنچهکهازتلفیق استوازیکدیگردورهستنداما بعدصدا

یک پیوسته وقوع به العاده فوق و پسند مردم هنر دو این

 با انسانی است.هایجنبهپدیده هنری و تربیتی فراوان

براییکفیلمموسیقیآهنگسازی بایدمطالعهسازدمیکه

ادبیاتد و ادبیات و فلسفه برداری، صدا سینما، حیطه ر

نکند. فراموش را و... رابایستمینمایشی موسیقایی علوم

خصوصاًجدیگرفتهوبهشناختهرچهبیشترآهنگسازیو

 و فراز از و گمارده همت فیلم برای هاینشیبآهنگسازی

انندابتداییآننهراسدچراکهآهنگسازیبراییکفیلم،هم

■ یکزندگیاست...
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 «Two days one night»یادداشتی بر فیلم  
«مرضیهفروزنده»؛«پیرداردن-لوکوژان»کارگردان



پیرداردن-فیلمنامه:لوکوژان

بازیگران:ماربونکوتیار،فابریزیورونجیون

 که است فرزند دو جوان مادر بدلیلهامدتساندرا

 رها کارشرا باکارشکنیافسردگی بازگشتو در بود کرده

ٔاستانهسرکارگردر کهایناخراجممکنردیگیماخراجقرار

 بر شدیدی مالی فشار ساندرأخانوادهاست و کند ایجاد او

 قرار لحاظروحیتحتفشار از ازردیگیمدوباره که ساندرا

احساس بازنده را خود دوستوکندیمهمانابتدا اصرار با

 .ردیگیمدرجریانفیلمقرارهمسرش

 خورشیدییهایباترنیکشرکتسازنده

 رقابتبا چینیِیهایباتربهعلتناتوانیاز

به دادن روحیه برای است ناچار وارداتی

 همزمانهاآنکارکانانشبه و پاداشبدهد

اخراجکند.خود)یکیازکارکنان ساندرا(را

ارگرک۹۱نفراز۹۹وگذاردیماینموضوعرابهرأیگیری

ک نفری دریافت و ساندرا اخراج به رأی یورو۹۱۱۱ارخانه

.کنندیمپاداش

بههمراه مانو(یکروزودوشبفرصتشوهرش)ساندرا

کههمکارانساندرارابهنفعخودبدستآورند،یرأدارندکه

بهساندرابرایماندنبهمعنیازدستدادنپاداشیرأالبته

جزواقشاراکثراًبرایکسانیکهآنهم،هاستآنیوروییهزار

دوروزویکشببههماناندازهشودیمپایینجامعهحساب

 رخ به را زندگی پیچیدگی است، ساده که .کشدیمای

می محسور را کهجذابیتشما بههماناندازه دموکراسیرا

پندارِکشاندیمکندبهچالش اکثریتْ خودْ چگونهما راضی.

بهرأیِاکثریت،درآنلحظهکوتاهکهرأیخودرابهصندوق

میاندازیم جهاناحساساتمانتمام درباره کهرا افرادی های

؟دراینمیگذاریمقراراستحقوقشانبامابرابرباشدزیرپا

قضاوتشودینمفیلمکسیقضاوت هیچکسرا نیز بیننده .

کنندهنیست.بلکهتنهادنبالنخواهدکرد.دوربینهمقضاوت

 .کنندهرویدادوموقعیتاست

جمله شرکت، کارکنان با دیدارهایش تمام در ایتقریباً

 اینمضمون با »دیگویمیکسان دومانت: جولیتنزد منو

گیریمجدددرروزدوشنبهموافقتیرأرفتیمودومانتبا

یرأکردچونژانمارکبهکارکنانچیزهاییگفتهکهدر

گاهدرچانهزنیبرسرحقوقخودوهیچ«اثرگذاشته...هاآن

اقناعهمکارانشبرایرسدینمبهحداصرارکردن از اساساً ،

 و حد در را کار این و دارد ابا او گدایی،یهااندازهرأیبه

 تلقی شتمکندیمتحقیرآمیز و ضرب پساز که جایی تا ؛

 پیش خشونت مقصر را خود ایوون، کنارهداندیمآمده و

آناباشوهرش،ٔمشاجرهگزیند؛حسیکهپسازگیریرابرمی

 .شودیمدرساندراتقویتنیز

ماریونکوتیاردرنقشساندراتمامتوانخودرابراینشان

دادنیکزندرماندهوافسردهکهاحساسناتوانیوشکست

فورانمیزندبهکارشیهاسلولازتکتک

ارتباطددبنیم نقش. و شوهرش و ساندرا

)خانواده(هاآن شوهر و زن یک عنوان به

درقاًیدق اساسبنیادهایاساسیخانواده بر

مفهومجهانیواسطورهایآناست.خانواده

ازهابحرانایکهبرایعبوراز اتحادشانرا

واقعیراشکلیهازوج.یکیازایدهآلتریندهندینمدست

اصلیفیلممواجهشدنمخاطبباسوالوتمچالش.دهندیم

اصلیفیلماستاگرشمابخواهیدبینپاداشیااخراجشدن

؟فیلمدرعیندیکنیمهمکارتانیکیراانتخابکنیدچهکار

هاسکانس استاشسادهیهاالوگیدو توانسته خوبی به

تصویر به را خانوادگی معضالت و درامد کم قشر مشکالت

شدبک

یف شامل یهاصحنهلمنامه از دونفرهیهاالوگیدمتعدد

هم با مسکساندرا در شوهرشاست. و تالشساندرایاران ر

تویازموفقینوسیسیارانبانمودارکردنهمکهمراهیبرا

ششتواندیمنراهیهاودربکییمتاجایستمواجههستکش

ظهتنهابهسهنلحیند.دراکنفرراباخودهمراه۹۱نفراز

لمنامهیتآرارابهدستآورد.امافیثرکازداردتاایگرنینفرد

ا نقطه یدیلکیدر دکشیک، برایست ارمغانیگر به او

پاشآوردیم فرو لحظه در بهیروحیو او اقدام و ساندرا ه

میشکخود مسیدر تغیانه با بالفاصله ییر، نظر ازیکیر

 مواجه او اکن.میشویممخالفان در جالب صحنهیته ن

یدرسفرها«شبهمعجزه»یشهایلکیهاطرحینکساختارش

.استیقهرمان

نها یدر همراه به او زحمات تمام نکت آرایمیردن از

برارسدیم او باالخره شغلششیو ندادن دست ستکاز

نیمشابهدرایهانمونهگریلمبادینفی.تفاوتبارزاخوردیم

شغلشتواندینمتیساندرادرنها
 پس مرحلهیبگرا اما ازیارد

یزندگ سر پشت .گذاردیمرا
 .یدیامونایمرحلهدرماندگ



 

 9315 ماه خرداد |چوکماهناهم ادبیات داستانی |هفتادم شماره 913

نندهین،بیزانسنودوربیت،میرواینسادگیهدرعکاست

 وقوع منتظر لحظه یاتفاقمهمیکهر عجیکا بیمعجزه

ا بوجودیینانتظارفضایاست. .هموارهازآوردیممتناقضرا

 دیپرسیمخود یکچگونه ساده نقدریاتواندیمداستان

بکجادیجانایه تقهرماناست.یمنتظرموفقدائماًنندهیند.

ستکنشینندهازایامابخوردیمستکانقهرمانششیادرپ

تی.ساندرادرنهاشودیمیراضیگریتدیشترازهرموفقیب

راپشتیاززندگیاردامامرحلهیشغلشراپسبگتواندینم

 درماندگگذاردیمسر مرحله نای. ازیدیامو خروج پساز .

راگزارشتیوعدمموفقردیگیمارخانهباشوهرشتماسک

شهینونسرحالترازهمکافسردهای،اماآنساندرادهدیم

.ندکدتالشیارجدکردنکدایپیدبرایهباککندیماعالم

حرفاولو«دیام»است.ینسادگیبههمی!زندگنیهم























































برادرانداردنبهسادگیف هرترتمامهرچهیلمساده در

آخریانندهیب.دیشویمموفقیروزیکهکدیاشتهباشددیام

م نیرا مهم ایدیشویمستموفقیزند. مهم نه. ناستیا

نفساکیزت یه کندیمجاد دنیاتارسک؛ دریایسدر و امروز

اریکبهوقوعفاجعهندارد.بیاجیچنداناحت2۹قرنینمایس

 تمامیکشدن وجود با شغلشداکییازهاینیزن به رده

اول نگاه دریکتواندیماگرچهدر اما فاجعهمحسوبشود

است.یشپاافتادهایارسادهوپینانهمسالهبسیواقعبینگاه

مزایکداشتن برابرعظمتیشغلوحقوقو نوعآندر و ا

جایزندگ و وزن چه آن عمق انسانیگاهیو ت،یدارد؟

ینوعدوست بادارد؟یفیچهتعرهاانسانبهکمکو رابطهما

رابطهدمویاخالقچ یروشزندگیکبهعنوانیراسکست؟

شببهدنبالیکلمدوروزویست؟فیبااخالقچیاجتماع

 ■ .استهاآنبایضمنیهاپاسخودادنسؤاالتنیطرحا
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 (4) .هایی که فیلم شدندکتاب 
«مائدهمرتضوی»



خاک کارگردانی به است فیلمی کیمیایینام مسعود

اینفیلم۹982محصول) نامه فیلم .) کیمیاییرا برمسعود

سبحاناساسداستان لتآبادیمحموددونوشتهآوسنهبابا

نوشت.

سبحانٔآوسنه ٔ)افسانهبابا سبحان( بابا از محموداثری

داسآبادیدولت فضای نوشتهاست. اکثر همچون هایتان

روستاهایدولت ادباررخمیخراسانآبادیدر و رنج و دهد

بهتصویرمی نمونهروستاییانشرقایرانرا ایناثر، ایکشد.

نوشته از سیخوب کمتر رمانتیکهای بیشتر و اسی

آبادیاست.دولت

خالصهداستان:

کارافتاده از و فقیر پیرمرد سبحان شکمبابا که است ای

میخانواده سیر خالی نان با رویاشرا بر او پسر دو کند.

می کار زمینی به متعلق که است؛بیوهکنند ثروتمند زنی

سبحانتعلق بهپسرانبابا زمیننیز دارد.بخشکوچکیاز

بزرگ برادر لذتهمسر است. باردار وبخشتر ترین

پسیک نهاریاستکه سرورانگیزترینبخشزندگیآنان،

طاقت کاریسختو میروز ناگهانیفرسا تصمیم با خورند.

بهیکبیوه زنمبنیبراجارهدادنزمینشبهمردیدیگر،

می دگرگون اوضاع رضایتباره و شادی همان و مندیشود

خانواده کانون از نیز میٔاندک بر رخت سبحان بندد.بابا

بیوهگیرندکهدربرابراینتصمیمپسرانخانوادهتصمیممی

زنایستادگیوازحقخوددفاعکنند.

مسعودکیمیاییرابهآوسنهباباسبحانآبادیداستاندولت

 فیلم او و سپسخاکفروخت ساخت، آن اساس بر را

دردولت سبحان )بابا عنوان با خاک فیلم بر نقدی آبادی

دولت نوشت، ستکهکیمیاییبهداستانآبادیمدعیخاک(

(اکرانشدو۹982فیلمدرشهریور)اینوفادارنبودهاست.

دولت آن نظرگاهمتعاقب تغییر آنچه به یادداشتی در آبادی

می خود داستان اعتراضکرد. یادداشتییهابخشنامید از

(منتشرشده۹982سال)نکیهادولتآبادیراکهدرروزنامه

خاکرادیدم.فیلممنرامنقلبکرد.اولبهیلمف:خوانیدیم
 هایییدگرگونلحاظ در هاییهپاکه ٔآوسنه»اساسی

ایایجادشدهبود.دومبهلحاظساختهشدنپاره«باباسبحان
 دو این برخورد از و فیلم این در درخشان جبههلحظات

مسعودستانبازشده،منقلبشدم.درستونادرستکهدردا

باباسبحانکیمیایی داستان در ایکه تغییراتپایه با عزیز
فروکشان را خود تنها نه است اصلیداده دیدگاه بلکه ده

است. تغییرداده را باباسبحانٔآوسنه»داستان محور« بر
تمندیشهریدورمیدولخرده–داریاقتصادیخردهزمین

ایکهباپسقراردارد.بیوه«عادله»زندودرمرکزایندایره
ماندهاجارهزمینشوهرمرحومشواجارهبهایمستغالتاو

.زمینمشترکیهستبینعادلهکندیمدرشهرستانزندگی
سهمیهباباسبحانرابخرد،ازخواهدیموباباسبحانکهعادله

آنخودکندورویزمینچاهآببزندوبهاصطالحموتوریزه
نمی رضا به تن باباسبحان اما کشمکشدرمیبکند و دهد

جایعادلهیکزنفرنگیانتخابکردهکیمیاییآمدهبهگیرد.

ایخانهمعمولیعادلهدرشهرستانیکخانهاربابیووبهج

با شریک موجر یک معمولی و عادی مناسبات جای به

خودرفتاریکاربابدرمقابلیکرعیتقراردادهمستأجر

 همه که میهاینااست تغییر را داستان نگاه دهدجهت

مندرتوانمینمکهمنیتاحد باسکوتازکنارآنبگذرم.

روابطاستعماریرامطرحکنموچنینامنخواستهاستانایند

 جایی موردی باباسبحانٔآوسنه»در یک« باباسبحان ندارد.

است. درونی مسائل به محدود و سرزمینی یمبناداستان

 از و دارد واقعیت به گرایش و کنایییهاجنبهواقعی

همچنان است. برکنار هم)سمبلیک( باباسبحان نویسنده که

است.بر خلقمنکنار و تکنیک و فن در را کیمیایی کار

صحنه میبعضی ستایش ناآگاهانهها یا آگاهانه اما کنم

از از ایجدا داستانبهصورتفیلمزاویه ارائه کیمیاییدر

زاویهدیدمنانتخابکردهاستومنخودرابانظرگاهاودر

 تبینمیمتضاد زیرا برایخودم نه منمتاسفم! ابشنیدن.

حتیبرایکیمیاییهم دارم. متأسفزخمزباناینوآنرا

من است... همیکفیلمپرفروشساخته باز نیستمچوناو

یکازخواستیمدلم.متاسفم« باباسبحانٔآوسنه»تنهابرای

پنداشتممینیزچنین.شودساختهچنینفیلمیملیداستان

باریکوزمیندرباریک.فتندرتاراجبههاباباسبحانونشداما

!فیلمدر

فیلم: کنندهشناسنامه  تهیه میثاقیه: ،مهدی

مسعودکیمیاییکارگردان:

محمدرضاکوفرد،مسعودسلطانی: دستیارانکارگردان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%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
https://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
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%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
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%DA%A9_(%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
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نامه: فیلم کیمیایی نویسندهگروه مسعود : اولیه، طرح

از  داستان دول: آبادیمحمود ت ، فیلمبرداری: نعمتمدیر

حقیقی

وثوقیبازیگران: )صالح(بهروز تاییدی، ،)شوکت(فرزانه

)غالم(جاللپیشوائیان،جعفروالی،)مسیب(انیبیفرامرزقر

یینشفاینظامالد،)صدیقهگدا،مادرغالم(مانیینسلیپرو

پیسع چی()قهوهردوستید گرجی، اله ،)کدخدا(نعمت

ساغر،تیفروهریگ

فیلمبردار  دستیار فرحی: جمشید فیلمبرداری، : فنی

عباس: تدوین،خشکیومرثدرمب: عکس،شیرمرادگودرزی

گنجوی  آهنگساز، منفردزاده: اسفندیار  صدابردار، روبیک:

صنعان: چهرهپرداز،رضاقویدل: دابرداردستیارص،منصوری

ایران.۹982محصول:،دقیقه۹۹۱زمان:،کیانی



 ناپلئون است.داییجان پزشکزاد ایرج از رمانی درنام

ناصرتوسطناپلئونجانداییتلویزیونیٔمجموعه۹988سال

.بااقتباسازاینرمانساختهشدتقوایی

دهه اوایل در را نویسندگی کار نوشتن9۱ٔپزشکزاد، با

داستان برای کوتاه ترجمههای و ٔمجالت ولترآثار ومولیر،

 چندرمانتاریخیآغازکرد.

بهبهانیپزشک باشددربارهبیوگرافیخودمیزادکهاصالتاً

گوید:بهطورخالصهمی

تحصیالت اومدم. دنیا به معلم مادری پزشکو پدری از

وتحصیالتعالیهرودرفرانسهتهرانابتداییومتوسطهدر

 حقوق رشته فارغدر از بعد استخدامگذراندم. به التحصیلی

وزارتامورخارجهدرآمدموبهعنواندیپلماتتاانقالبدر

اونجاکارکردم.بعدازانقالبازکاراخراجشدمبهطوریکه

اونبه بعداز حتیحقوقبازنشستگیهمشاملحالمنشد.

نوشتنفرانسه قلمزنیو نگاریو روزنامه کار به برگشتمو

اراجیف!مشغولشدم.

ماشاءاهلل»ایازکتابراکپیناشیانهتلخٔقهوهبرخیسریال

دانند.زادمیایرجپزشکٔنوشته«الرشیدخاندردربارهارون

یکیاز۹988)جانناپلئونمجموعهتلویزیونیدایی )

مجموعه ازماندگارترین قبل که است ایرانی تلویزیونی های

پخشتلویزیونملیایرانساختهوازایراندر۹981انقالب

می از پس است گفتنی )شد. ایران سریال(۹981انقالب

هایممنوعهتشخیصدادهشدوجانناپلئونجزوسریالدایی

 از گاه انقالبهیچ سیمایجمهوریاسالمیپساز و صدا

 مجموعه این تصویربرداری محل نگردید. امینپخش خانه

درحالتخریبخانهوباغاتحادیهبودکهبهعنوانالسلطان

است.

خالصهداستان:

مردم از وسیعی قشر تبلور ناپلئون جان دایی شخصیت

ایراناستکهباسادهاندیشیبجایریشهیابیوپرداختنبه

بافیهموارهاموراصلیازطریقتفکر باخیالپردازیورؤیا

کنندکهاصوالًوجودخارجیندارندودچاربهاموریتوجهمی

 ترسیتوهم سعانگلیسی شخصیت عاشقهستند. پیشهید

جوانوکمتجربهایستکهبهقیمتشکستدرعشقشدر

عاقبتیجزمی نحویکورکورانه احساساتبه پیرویاز یابد،

 سیلیخوردنازدستروزگارندارد.

ولیسعیددرآخرداستانبهلطفمیوبیانشیوایمرشد

وتکیهگاهخودعمواسداهللحقیقترامی اسداهللمیرزایابد.

تلخی اسداهللشخصیتدوستداشتنیاستکه عمو هاییا

استکهزندگیروزگارازاومردیباتجربهوآسانگیرساخته

را لحظه طرفهدر یک عشق هیچ نمیبه عموای فروشد.

گیالس که حالی در کتاب این از پایانی بخشی در اسداهلل

می سعید برای میشرابی جوان سعید به خطاب گویدریزد

شوداماروحآدمجسمآدمتویکارخانهننهآدمدرستمی»

«.تویکارخانهدنیا

هنرمندانه تجسم و شیرین طنز دلیل به کتاب این

از یکی خرد بر احساسات غلبه در ایران مردم خصوصیات

رود.شاهکارهایادبیاتایرانیبهشمارمی

شناسنامهفیلم:

ناصرتقواییکنندهوکارگردان:نویسنده،تهیه

 براساسرمانیازایرجپزشکزاد

دستعلیرضازرینبرداری:فیلم

زادهولسرپرستگویندگان:احمدرس

پورراویفیلم:هوشنگلطیف

زادهصدا:مصطفیمصطفی

عباسگنجویپیوندتصویروصدا:

دسعی،پرویزصیاد،نصرتکریمی،بازیگران:پرویزفنیزاده

،پروینملکوتی،اسماعیلداورفر،محمدعلیکشاورز،کنگرانی

و...محمدورشوچی،سوسنمقدم،جهانگیرفروهر

 ایدقیقه۹8قسمت۹۹زمان: اللهزار، مکانفیلمبرداری:

تهران ، ایران۹988محصول: ایران، ملی تلویزیون ،پخش:

زبان:فارسی.

خانم آهو شوهر اثر کتابی افغانینام محمد است.علی

شودکهآنمحسوبمیٔیسندهنوآهوخانمنخستیناثرشوهر

هروشد.انتشاربااستقبالبینظیریدربازارکتابایرانروب

https://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
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA_%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA_%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA_%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%88%D8%AB%D9%88%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B2_%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%86_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%8A%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D9%BE%D9%8A%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%87_%DA%AF%D8%B1%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%8A%D8%AA%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%BA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D8%AD%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%DA%AF%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%DA%AF%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%AB_%D8%AF%D8%B1%D9%85_%D8%A8%D8%AE%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%DA%AF%D9%86%D8%AC%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%DA%AF%D9%86%D8%AC%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%DA%AF%D9%86%D8%AC%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C%DA%A9_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C%DA%A9_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C%DA%A9_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AF%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86_%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86_%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86_%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87_%D8%AA%D9%84%D8%AE_(%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7_%D9%88_%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%88_%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%DA%AF%D9%86%D8%AC%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C
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ایمهمدربازارکتابوحادثه۹9۹۱اینرمانحجیمدرسال

ایرانبود.ادبیاتداستانی

:خالصهداستان

باتوالی افغانیهفتسالاززندگییکخانوادهمتشنجرا

زمانیبازآفرینیمی جایانتخابلحظهمنظم به و هایکند

تمامیریزه زندگی، تفصیلیبهسبککاریمناسباز با را ها

دهد؛یعنیبهجایزمانداستانی)کهپیراستهبالزاکارائهمی

 زمان است(، زندگی زمان شده انتخاب دنبالو را زندگی

کند.بههمیندلیل،رمانآکندهازقطعاتیکنواختیاستمی

 حذف آدمهاآنکه زندگی عطف رانقاط داستان های

کند.ترمیبرجسته

 سال در پور مالقلی با۹9۹1داوود رمان این اساس بر

همیننامساخت.

شناسنامهفیلم:

کارگردان:داوودمالقلیپور

داوود علیمحمدنویسنده: اساسرمانیاز بر مالقلیپور

افغانی

بازیگران:

مهریودادیان

 حسیناشراق

 اکبرمشکین

 لقاهوشمندفرخ

 عدیله

 گیتیفروهر

مرتضیکاشانی

موسیقی:فرهادفخرالدینی

فیلمبرداری:وانوشوارطانیان

فرختدوین:

۹9۹1محصول:ایران

زبان:فارسی

■دقیقه۹8مدت:

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D9%85%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D9%85%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AE%E2%80%8C%D9%84%D9%82%D8%A7_%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%AA%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%AA%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 «احمد سلگی»اختصاصی چوک با مصاحبه   
«زهراخسروی»

مردهکهازفروردینماهیهاپروانهکارگرداننمایشهویت

بهرویصحنهرفتهوبااستقبالباورنکردنیروبهروشدهاز

برایچهآمدیم!نرودروزاولادمانی:دیگویمروندموفقیتش

دانشگاه از نمایشی ادبیات رشته دانشجوی سلگی احمد

روی به مولوی تاالر در نمایشی تازگی به که است تهران

طیگفتوگوییکهباماهنامهچوکداشتهیوصحنهبرده،

.دیگویمازروندوکلیتنمایشاش



خسروی:باسالمخدمتشماوعرضخستهنباشید،

.دیادادهتتانرادراختیارماقرارممنونمکهوق

تمامیمخاطبانماهنمامهچوک، و شما به سالم سلگی:

بندهدرخدمتم.

هستید؟چندسالاستکهبهفعالیتتئاترمشغول

 از مقطع۹۹بنده و کردم شروع را فعالیتم سالگی

دبیرستانرادرهنرستانکمالالملکبامدرکدیپلمنمایش

دم.بهپایانرسان

عالقهمندیشمابههنرتئاترچهبود؟ٔجرقهاولین

منداما..دانمینمراستشدقیق عالقه ابتدا از بود هرچه

رابهخاطرندارم.اشجرقهبودموشروعیا

؟دیکنیمآیاباگروهخاصیکار

گروهرسمیندارم.کنمیمخیر،بندهمستقلکار

واداربهن را وشتنواجرایچهاتفاقیافتادکهشما

ایننمایشکرد؟

نوشتمحدوداً مونولوگی بنده پیش سال مورددو در

مروراشیزندگکهخودشکلروزهایبازیگری روایتو را

تبدیلکندیم و کرد نهایتاینمونولوگگسترشپیدا در .

مرده*وبعدازآنورودیهاپروانه*هویتٔشنامهینماشدبه

دانش تئاتر جشنواره بهترینبه نامزد نهایت در که جویی

متنوبهترینبازیگریزنشد.نیبهترکارگردانی،





ازرونداجراییکاربگوئید؟

نغمه ولیخانمدکتر تنهاییپیشبردم به را کار پروسه

 و بودند متن مشاور بندهیهاکمکثمینی به زیادی بسیار

کردند.

 ٔجشنوارهاز آیا بگوئید، دانشجویی یهالساتئاتر

؟دیاداشتهقبلهمحضور

بودولی حدوداًبهعنوانکارگردانپارسالسالاولبنده

دارم. حضور عوامل یا بازیگر عنوان به استکه سال چهار

جشنوارهتئاتردانشجوییاگربهدرستیبهرسالتخودعمل

رابهتئاترحرفهییهانخبهکندبهطوریکهازتئاتردانشگاهی

ولیدرکلباتمامینداتفاقبهتریخواهدافتاد.ایمعرفیک

فضایبسیاردوستداشتنیاست،دلتنگشیهایبدهایخوب

.شومیماش

بهخصوصیهاجشنوارهبهطورکلیسطحکیفیاین

؟دیکنیمتئاتردانشجوییراچگونهارزیابی

فضایآیافضابرایشخصیهمانندشمافراهمشدهاست؟

فضای چندجشنواره یا ای رسانه چند اگر اما بدینیست،

شد. خواهد بهتر فرصتارائه صداییعملکند شخصاًبنده

راضیهستمولیهرکسدرهرسبککهمشغولبهفعالیت

استبتوانددرهمانراستاهمکارارائهدهدخیلیبهتراست.

مجبورهستندبهسبکخاصیتندهندهابچههماکنون

 اگر دهدشدیمولی خودشادامه مسیر و فضا هرکسدر

بود. کمیبهمفیدتر تعداد ایناستکه دلیلاینقضیه و

8تاحدوداًشوندیمتئاترحرفهایمعرفی این۹۱تا نفرو

طبیعیستکههرکسباترسدورافتادنازاینفضاوخارج

مطمئن و امتحانشده طیکندکه آنمسیریرا از شدن

ت این و باعثاست. ترس این ولی است خوب حدودی ا

تئاتردانشگاهیتنهایککپیدرجهسهازتئاترحرفهشودیم

.میرسینمبهآنهدفغاییایشودودرنهایت

به صحبتی چه و نصیحت چه اینکه آخر سخن و

هستند هنر این به مشغول و مند عالقه که کسانی

مندارید؟ از دیالوگی امشنامهینمابا اتمامسخن به را

نبایدیادمونبرهیکنیمتاآخرینروزکهتئاترکار:رسانمیم

کهروزاولبرایچیاومدیم.

■باتشکرازشما
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 «پدرم و درخت گیالس» داستان 

«صابرمقدمی»؛مترجم«فریدونآنداچ»سندهینو


انسانرابهسخنگفتنوادارکند.تواندینمهیچچیزمانندرنج

 میشلدلکاستیلو

هکردهبود.منوپدرمانگارکدنیباراننمنمشروعبهبار

پسهزارانسالجدا رسییاز همدیگر به باشیمیدوباره ده

بود صحبت شاخهیغرق گیهام. خشیدرخت خش الس

شد.مادرمیآنمیگوشممتوجهصداهایکرد.هرازگاهیم

می رایلذتییدانستاینصحبتبدونچاکه سماور ندارد

روشن تنهدرختتکدوباره پدرمبه بود. بودوکیرده هداده

آلودگ میمحیدرباره سخن مییط گفت. حاضرکگفت ه

لحظهین برای پاست ایای از ایشرا از بینجا، باغ  رونین

ب ان از پایشرا اگر و غیبگذارد، فشار با بگذارد رقابلیرون

روبروخواهدشد.یگریدیایتحملدن

گاه از همانندچتریکالسیدرختگیهابهشاخهیهر

یهاالسیتوانستمگیردم.مکیوسطباغپهنشدهبودنگاهم

صبدهم.یتشخهابرگیوسرخراازالبالیسبز،صورت

دادطنینرعدوبرقاجازهنمییصدا

شود شنیده حوض حس…فواره

امواجصداکردمی تصویر ییم روکرا یه

می باغچه سبز مپوشش دم.یدیافتاد

پدرم بود. گرفته فرا را وجودم وحشت

برقیم و رعد از همیشه تو گفت:

…یاترسیده

دانستمبعدازرعدوبرقنوبتتگرگاست.یخوبم

ا آالچیقزیر در را ندرختیمثلهمیشهتمامطولروز

هوا و بودم ریهباغیگذرانده به را همانیشکهایم بودم. ده

نامهکیباغ در پدرم مکیحوریکنوشتفقطشمییهاه

دارد!اینباغشبیهباغیبودکهپدرمبازحمتفراواندرشهر

رونیبییاینباغجایبنایامبناکردهبود.براکیودکدوران

انتخاب جاکازشهررا بود، بدانیچانسانیهپایهکییرده

ند.بازمانندکایازنزدیکیآنعبورندوهیچوسیلهنقلیهنرس

 دوران تعکیودکشهر را باغ قلمرو نخست ییم بود،کن رده

قوحوضراوبعدازآنشروعکردهبودبهیسپسمکانآالچ

کاشتننهال.

رویایماینبودهایپدرمنمیوششکمناهمیتیبه دادم.

بنایهاوهمیشهآرزوکنمتبدیلکیکهکشورمرابهگلستان

هبهخانهسرکگاهگاهیپروراند.یردنآنرادرسرمک





چمی مکیزیزدم چشمم به دور از ویه فقطسبزه آمد

ر،یدرختانانجیهاوهیدنمیدرختبود.اوهمیشهدربارهرس

به تاک، درختان گوگردپاشی انگور نشستن یهایفرنگبار

عالقه مامورد کیام، هاخرگوشان، هاکبکو .گفتیمسخن

دهم.یگوشمشیهاحرفهبهککردمیموانمود

برا داشتم، عجله کنیایهمیشه به مانندیارهاکه برسم م

سر جا همه دمیکشیمکشعله غمگیهانگاه. و نیمهربان

پدرمهمیمیصورتمباقیبررویمادرممانندرد شهیماند.

ستندهم.انگارکهاززبانوهراازدیردفصلمکیحتمینص

ههرکخواستبهمنبفهماندگوید،میدرختانباغسخنمی

چهفصلیکیدیبایدرخت دوستکو مرا بههر اشتهشود.

دانست.یمنزدیکزمین

ریفرادرزیوانتورگنیتابپدرانوپسراناکهکیهنگام

دورانیآالچ کیودکقباغ تمام راهنمائکام مدرسه در یردم

می درس جا هر مکخواندم. رفتمیه

مادرمازیلیگفتمنهیم وچهکستهستم.

شن بازار یو بود نهکده پسرت ستیلیه

آنروزهاهرچ سمیهبهاکیزیشدهاست.

م خطرنایختم خکشد مادر اطمیبود.

می نهفکر چیزییلیکرد شبیه ست

stilistوقت اما بودندیاست. گفته او به

میونمکهیشبیزیهچک پدرمدر با انیستاستموضوعرا

هداشتمبرایسماورکیغروبوقتیگذاشتهبود.بازهمحوال

می آماده میذغال سعی که حالی در پدرم درکردم کرد

ببینم بده توضیح گفت: کمککند سماور برافروختنشعله

درنحوهاداینوعدلسوزیکستپسرجان!یستچیهلیننیا

جا لفظپسر مکردن موج عصبانین وقتی ایمیزد. نیشد

عصبانیمکپایدلسوز ظاهراً فقطیشد. بود، اوکنجکنشده

شدهبود!

 نگاه پدرم چهره به بودم نتوانسته بهکآنروز چشمانم نم،

قچیدهشدهبودیهسردرآالچیهرویحاشکهایداروشیشه

.دانستمینمراسؤالنیافتادهبود.پاسخا

حشر روزها یاتآن جمعکرا باغچه و مجاور جنگل از ه

داخلشک بودم مکوچکیهاشهیرده تویدارو یگذاشتمو

 وقتیچیممیهاکتابقفسه بویدم. از یمادرم هاآنگند

عصبانکتیاکش و یرده بود بودم.هاآنشده برده باغ به را

باگفتنا علوماست فدرسیالکتهانیاهکنیخشممادرمرا

اینکه برای داشتم، عجله همیشه
کارهایم همهبه مانندشعله برسم

 سرک دمیکشیمجا یهانگاه.
مهربانوغمگینمادرممانندردی

 ماند.بررویصورتمباقیمی
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امبهپدرمخوردههارابانگاهترسشهینبارشیبودم.اخوابانده

ن بودم گفته او به و بودم داده یلیهینشان به یسکست

بهکیمیافکزراموشیههمهچکندیگویم موردیارهاکند،

واناتیندوباحکیازحشراتمحافظتمپردازد،یاشمعالقه

ن…ندکیمیخوشرفتار باور بود. بود.کپدرملبخندزده رده

تابکدهبودم.یاتاقمدویردهوبهسوکزمرارهایهیهاهکت

یتابکهازکیپدرانوپسرانرابرداشتهوآوردبودم.درحال

محک نفسکه به اعتماد بودم گرفته دستم در ،گرفتمیمم

حرفهاکیسع بودم یرده بودکبازاروفرا ذهنممانده در ه

دایراپهاآنصفحاتمربوطبههکنیاینموبراکشنقلیبرا

تابراباسرعتورقزدهبودم.کنمک

نجهممدیتاباک،یسماورزغالییانبخارچایآنروزدرم

موینارگذاشتکمیهقراربودبعدازظهربخوانکمالراکاشاری

بازهممنیردکفراشروعیخواندنپدرانوپسرانتورگن م.

…خواندمیمتابراک

ب بعدها یمونکه معناکست شدم! معروف رایوچولو ش

نینم من حوادثیلیهیدانستم. سرآغاز یستم مسکشد ریه

رد.کراعوضامیزندگ

عاصیآ بازاروف اندازه به من سریا فکو بودم؟ رکش

تدلسوزپدرموینشخصیهخودمرابکیینم!درروزهاکینم

بهردم،عشقکیعتحسمیتمستبدمادرمفرزندطبیشخص

ناپذیطب مقاومت شوق منیریعت در

دعلتانسوالفتمنیرد.شاکیخلقم

گرفت.ینسرچشمهمینرمانازایباا

هکیوقت8مارس۹2ددرروزینرابایا

ویدستگ شدم دنر جداکیودکیایاز ام

تار جهنم به و جنوبیکشدم یآنشهر

زازبهخودآمدمهرگی.وقتکردمیمشترحسیدشدمبیتبع

ادیپنجرهجمنخوردم.درآنلحظهبهیحانجلوینارگلرک

روزها خانه، بازاروفیتابخوانکیباغ و مادرم پدرم، با

ببمیهااشکیسکهاجازهبدهمکنیافتادموبدونایم ندیرا

ردم.کیهمیگر

بارانراباتماموجودمیدنبود.سرمایپدرمدرحالخواب

هدرختیرسایخواستماززیگرنمیدی.ازسوکردمیمحس

السبلندشوم.یگ

جار چشمانم از بایخواب بود. بیشده خواب از دارید

شهیههمکبازواناویگرما …شدمیمیشدموعازمسفریم

یکداد.هواتارینانمیوپشتوپناهمبودبهمناطمیحام

                                                           
5

که موجب سرنگونی  2792مارس سال  21کودتای نظامیان در 

 حکومت جودت سونای شد.

دراز راه بود. پیشده میشداشتیدر سختیم. یهایزبانما

یزع را آنجا به کیمیادآوریمتشبانه پدرم خواستینمرد.

نباعجلهبهراهافتادهیهمیندوبراکولکسفررابهفردامو

هعازمآنکبودییدانستمنامروستایهمکیزیم.تنهاچیبود

ایبود زندگیم: آنجا پدرم پسرعمه کیمیگداسور. وکرد. ار

مانیآمدبرایمانمبهخانههکبود.هرباریاشزنبوردارشهیپ

شهدربارهدرهسرسبزشسخنیآورد.همیرهمکرویعسل،پن

بنیم عمو نظرما از رویناپذیننمادتالشخستگیامیگفت.

همزبان بچهینماد بازنشستگبا از بعد بود. روستایها آن به

درحالکانکنقلم بود. هکییهاداستاندنیهازشنکیرده

 سکیفمیمانتعریبراهاخرسدرباره نفسدر مانیهانهیرد

م یحبس گفتیمشد ویواقعیهاداستانهانیا: هستند

شباهتیه یچ پریهاداستانبه و عمهیشاه ازان ندارد. تان

نبودیترسحت یقادر سئوال ترساینکم از ممکنیم. نکه

م.یافتادیاورندبهتتهپتهمیبهباغمانهجومبهاخرساست

زنبوردار به او نیعالقه پدرم سرایبه یز چهارکت بود. رده

فیتعریازباغمانگذاشتهبود.وقتیعسلدرگوشهایندوک

یندوهاکآوردندویچگونهبهباغهجوممهاخرسهکردکیم

زد.یمانمکازترسخشبرندیمعسلراباخود

تاریفیضعییروشنا میکیدر افسانهیسوسو هکیازد.

نامیدهشدندیهازمالکییهمراهباصداکردیمفیپدرمتعر

یعقبآنبرمیکبرقدوچرخهبهالست

.بردیممرابهخوابییخاستمانندالال

بازواناوبهخوابرفتهبودم.یدرگرما

یبیوقت باران شدم توقفدیباریمدار .

بودک الستیرده تریکم. دهکیدوچرخه

ازمنخواس پدرم بود. هفانوسکتهبود

بگ بایرا پنچریرم. یکالستید را دوچرخه .گرفتیمعقب

م.پدرمدویدهبودیرآنخزیگشودهوزیرامانندچادریباران

بارانتندیباروصلهت وپراچسباندهبوداماموفقنشدهبود.

یافکمحافظتازهردومادربرابربارانیبرایشدهبود.باران

بو خاچمنینبود. سرماکو با همراه وجودمیرا باراندر

.کردمیمحس

مپسرجان،دستتیادهبرویدپینبهبعدبایپدرمگفت:ازا

…رابهمنبده

گرشدوچرخهیبادستچپشدستراستمراوبادستد

بهراهمانادامهداد گرفتهو علیرا سشدهیهخکنیرغمایم.

گرفتهبودم.پدرمهرازمبادستچپمکبودمامافانوسرامح

میگاه یازم روشن را کخواستآن از من ازهاخرسنم. ،

کوچولو کمونیست به بعدها

دانستم.معروفشدم!معنایشرانمی

حوادثیشد مننیهیلیستمسرآغاز

راعوضکرد.امیزندگکهمسیر
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اماپدرمترانهگفتمیمنسخنیامیعموبنیهاتیحکا رایا،

:کردیمرلبزمزمهیز

خواندیمهااوجسعادتدریهما

ابد.ییارپرورشمینردرآغوشکجفتاردیک

وند.شیسمینکهمژگانتسیاهتخکهنیگر

نمایگلخوشبوکهیدگریمنبا

سرعقلبیایدیروزوانهیدندلیتاا

درباغچهتویشوومنگلیتوباغ

سترشوم؟کانصافاستکهمنازعشقتوبسوزموخا

توولینعمتمنباشومنغالمحلقهبهگوشت

نهمغالمحلقهبهگوشاوستیندایبگذاربگو

نِمنخوشباشیگلِنازنیا

بگو ایبگذار ولیند آن و گوش به حلقه غالم نعمتین

غمگیصدااوست. یش بود. گرفته و ییجادانستمیمن

درشهر،یاولیهاوبراکرفتیممی نبارآنجاعاشقشدهبود.

اهودرازویسیجوانباموهایدریکمراسمحنابندان،زن



د.رکهیدوگریشکبامنوبرادرمرادرآغوشیچشمانز

بود بچه چیچون نشدیزیم حتیمتوجه پچیم. پچ متوجه

نگاهکیزنانیها را فهم…مینشدکردندیمهما میدیبعدها

یآنزنز آبجکبا نمعشوقهیاولمیکردیمشیالصدایلیه

وهعمویعسل،باغپرازمیندوهاکپدرمبود.منبهدرهسبز،

هکی.درحالمکردیمرکقزلآالفیارماهکنونحوهشیامیبن

.دادیمدنبهمنزلگهعشقراسریرلبترانهرسیپدرمز

داد.یخوابامانمنم

ادیکروزیشوم.ناگهانیمادرمازآنسفرجدامیباصدا

یمیآفتاب گکافتم درخت نهال یالسیه بدانکرا اکنون ه

.گردمیمامدردستمگرفتهوبادوچرخهبهشهربازهدادهکیت

ایوقت نهالیبه پدرم کردیم مکان نقل شهر همانین از

گفتیاشت.مادرممکالسراباخودآوردهودرباغیدرختگ

بهیالسهمیآندرختگ را صدایادمنمیشهتو یاندازد،

رمویگیدهمیدنادیرباراننخوابیدهدزیههشدارمکمادرمرا

■ .کشمیمدرازهاخوابدوبارهدرآن
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 «آخرین برگ»داستان   
«زهراتدین»مترجم؛«.هنریآ»سندهینو

 

دربخشغربیمیدانواشنگتنودرناحیهایکوچک، 

هاخیاباندارند.اینگیجکنندهشکلینامنظموهاخیابان

وبههمینخاطراندکردهراقطعهمدیگرچندینبار

.«محله»میگویندهاآنبهکهبینشانایجادشدههاییباریکه

 هامحلهاین و دارندهایخمپیچ غریبی و وهرعجیب

هنرمندییکبار.کندمییادوبارخودشراقطعکخیابانی

.تصوردراینخیابانپیداکردارزشمندیرادوموقعیتامکان

صورتحساب با دار یکمجموعه اگر وهارنگکنید کاغذها ،

نقاشیهایبوم این از بگذرداش همزمانمسیر ممکنست

درحالبازگشتوبدونآنکهپولیپرداختهباشد خودشرا

ببیند!

خیلیزوددلیلبههمین بهدنیالهنرمندانزیادیپای،

هایپنجره هایسرپوششمالی، هجده، هایاتاقکقرن

 و وهایاجارهزیرشیروانی جالب قدیمی، روستای به پایین

.زشدباالبتهعجیبگرینویچ

درباالییکساختمانآجریسهطبقهکهبیشتربهدخمه

نام.داشتندکوچکیهنریکارگاهوجانسی شباهتداشتسو

و بود ماینآمده از دخترها یکیاز بود، جانسیجوانا دیگر

 کالیفرنیا. از هشتمهاآندیگری خیابان در رستورانی در

بودند دیده را همدیگر مشترکشانو ساالدبهعالقه و هنر

بههمببیشترنزدیکشوندوباهمیککارگاههاآنسببشد

.هنریکوچکتشکیلدهند

شدندهاآن آشنا هم میبا ما در در اما اینوامبر. غریبه

الریه ذات را آن دکترها که احساس بی و سرد ناپیدا،

بهاجتماعهنرمندانیورشآورد.اوبادستانسردنامیدندمی

.دربخششرقیمیدان،گرفتمیقربانیهمهجاارشومرگب

ومردمزیادیرابهکاممرگکردمیحملهباسرعتبیشتری

میدان،بهسویاینپرپیجوخمهایمحله.امادرکشیدمی

.رفتمیپیشکندی

 را الریه ذات وتواننمیآقای محترم نجیب، پیرمردی

هو آبو به که دخترکی دانست. کالیفرنیاجوانمرد گرم ای

داشت عادت سنگدل و خشن پیرمرد این حریفابداًبرای

جانسیکه و کرد جانسیحمله به او اما اینبود. منصفانه

بودبیحرکترویتختفلزیرنگ اکنونبهسختیبیمار

کناریاششده خانه آجری دیوار به پنچره از و بود افتاده

.نگریستمی

دکترکهاین روزهاسرشخیلیشلوغبودیکروزصبح،

سورابهجلویدربورودیدعوتکردودرحالیکهتبسنج

 تکان گفت:دادمیرا او م"به ...بگذاریدآهندش...اشانسزنده

ده یکبه درصورتیآن.استببینم... خودشهم برایکه

بجنگد ماندن زنده ظاهراً. جوان وخواهدنمیخودشخانم

"؟کندمیببینمبهچیزخاصیفکر.تصمیمنداردخوبشود

داد: پاسخ "سو داشت تصمیم رروزیاو...او ناپل اخلیج

".دنقاشیکن

اکهارزشفکرکردنراستچیزینقاشی؟اوهنه!منظورم"

"مرد؟ک...شایدیمثالًداشتهباشه.

گفت: ریشخند با کی"سو مرد؟ ارزکیمگر فکرمرد

"ینیست.؟!نهدکترچنینچیزدداراشرکردن

.منهرکاریکهازستضعفتنهاپسمشکلش"دکترگفت:

منشمارشبیمارهایاماهروقتدهممیدانجامیدستمبربیا

امعکوسمرگش رو بخشیداروهاکنندمیآغازن قدرتشفا

 بتوشودمینصف شما اگر ا. او که کنید کاری نید یکتنها

دهممیقولددرموردمدجدیدلباسزمستانبپرسپرسش

".شودمیندنشدوبرابرااحتمالزندهم

زمانیکهدکترآنجاراترککردسوبهاتاقکاررفتومدتی

در و نیفتاده اتفاقی هیچ اینکه به تظاهر سپسبا گریست.

وارداتاقجانسیشد.اشنقاشیباتختهزدمیحالیکهسوت

روی را پتو بود کشیده تختدراز روی همچنان جانسی

پنجرهبود.سویکشیدهبودوصورتشبهسرش

کرد متوقف را زدن سوت خوابیده او کرد تصور که سو

سپستختهنقاشیراآمادهکردوباقلموجوهرشروعکردبه

راهورودنقاشانجوان کشیدنطرحاولیهیکداستانمجله.

مجالتاستهایداستانبهدنیایهنرکشیدننقاشیبرای

.نویسندمیجوانبرایورودبهدنیایادبیاتکهنویسندگان

عینکییک و سوارکاریبرازنده شلوار سو که همینطور

کهیکگاوچرانبوداشنقاشیچشمیرابرایپیکرهقهرمان

همینبهوشنیدراضعیفصداییبارچندکردمی طراحی

.رساندجانسیتختکناربهراخودسریعخاطر

بازبودند،اوازپنجرهبهبیرونچشمکامالًچشمانجانسی

.شمردمی...برعکسشمردمیدوختهبودو

او"هفت"وبعد"هشت"،"نه"،"ده"،"یازده"،"دوازده"

.شمردمیبدونوقفه
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را چیز چه جانسی کرد. نگاه بیرون به پنجره از سو

بهکنندهدلتنگوعریانحیاطیتنهاآنجااز ؟شمردمی

آنطرفترچندمکهساختمانیآجریدیواروخوردمیچشم

خشکودرهمهایریشهترقرارداشتوپیچکانگورپیریبا

پاییزیباد.بودرفتهباالآنازنیمهتاکه اشتنیده سرد

بهیغمابردهبودکه چیزیبهتقریباًچنانبرگهایدرخترا

هبود.عریانآنبررویدیوارکهنهبرجاینماندهایشاخهجز

"عزیزم؟ستموضوعچی"سوپرسید:

داد: پاسخ آهستگی به خیلی"جانسی حاال انها شش،

ریزندمیترسریع پیش روز سه بودنتقریباً. دصدتا باو

نگاهکنسادهاستامروز.اماگرفتمینسرمدرداشمردنش .

"نده.اهمافتادحاالفقطپنجتامریکیدیگ

"پنجتاچیعزیزم؟"

دآخرینبرگبیفتکههنگامیرویدرخت،رگببرگ،"

برهمن باید روزوم سه االن راستم. این مگامیداکه رنم.

"نگفت؟بهتودکترچیزی

تاحاالهیچوقتهمچینحرفمسخره"سوباتمسخرگفت:

اایر بودم. هایبرگنشنیده چه درختپیر ابارتباطیان

داشتی،درست.دوسترادرختخیلیان؟توبیماریتودارد

شانسکهگفتمنبهصبحامروزدکترچوننباشاحمق اما

بگ...شدنتخوبزود دقیقاًذار رو اونگفتبگویمحرفهایاو

یک به خوبیاستشانسخوبشدنتده پسحاالدختر !

سوپتر باباشو و منهمگبخور بکشمامنقاشیذار تارا

بخرموقمرزتوشراببرایوبهویراستاربفروشمآنرانمابتو

خودماستیکخوک.برای

گفت: بود دوخته پنجره به چشم ردیگ"جانسیدرحالیکه

یکیدیگ نیستشراببخری. نه،رالزم منسوپهمافتاد.

خورمنمی چهارتا فقط ما. هواخواهممینده. اینکه از قبل

بش رودتاریک برگ آخرین اافتادن همآببینم. من نوقت

"خواهمرفت.

همنجانسیعزیزم،ب"سوباالیسرجانسیخمشدوگفت:

کاراببندیوبیرونراترنقولبدهکهچشما نگاهنکنیتا

م.بهنوراحتیاجهفرداتحویلبدامبشه.بایدنقاشیرامنتم

".کشیدممیارهاپردهدارموگرنه

راتاقدیگدریکتوانینمی"جانسیخیلیسردجوابداد:

"نی؟نقاشیک

پیشتوبمدهممیحترجی"سوگفت: رهمدیگونمااینجا

خواهمنمی بزنیآبه زل مسخره برگهای ن راهاآنو

"!بشماری

گفت تم"جانسی کارت هروقت صدااپس شد کن.یم م

ازفکرکردنواافتادنآخرینبرگرخواهممیچون ببینم.

رهاکنمخودراخواهممی.امشدهخستهرانتظارکشیدندیگ

 آمانندو خودم تنها و خسته برگهای بادران دست به

ایهایشچشمسپس"رم.ابسپ مجسمه چون و بست را

.بهخوابرفتفروافتاده،آراموبیحرکت

 گفت: منبایدبر"سو برمانروسعیکنبخوابی، صداام

بیا که یکنم د برایم پیرو معدنچی یبشودمدل دقیقهک.

"تابرگردم.بخواب.شدکنمیبیشترطول

سختمانشانبرمانپیرمردنقاشیبودکهدرطبقههمکف

وریشسفیدبلندیبیشازشصتسالسن.کردمیزندگی

هنر او ندیداشت. بود دنبالکهشکستخورده به همیشه

هاسال.درواقعخلقنکردخلقشاهکاریبودکههرگزآنرا

 که بسیاربود نقاشیدیگر مدلکردمیکم با برایشدنو

نداشتند هنرمندانجوانکهپولاستخداممدلحرفهایرا

 سختیروزگار رویگذراندمیبه الکلزیاده نوشیدن در او .

هرگزکهآنراگفتمیوهمچنانازشاهکاریسخنکردمی

کهبودتندخوواندامکوچکپیرمردیبرمان .آغازنکردهبود

مردمنازکیدلومالیمت مسخره باد به وگرفتمیرا

کهدرکارگاهدانستمیخودشرانگهبانویژهدخترانجوانی

.کردندمییگهنریطبقهباالزند

به درحالیکه وتاریکش کوچک درخلوتگاه را برمان سو،

.درگوشهاتاقخالیرویسهپیداکرددادمیشدتبویآبجو

خلقودانتظارکهبیستوپنجسالبنشستهبودپایهنقاشی

.سوبااوازخیالبافیهایجانسیوکشیدمیشاهکاربرمانرا

بهدنیاازایننیزضعیفاوالبتهترسخودشازاینکهعالقه

 و شود راحقیقتاًتر زندگی شکننده و سبک برگی همچو

گویدسخنگفت.ببدرود

چشمان با که دقتسرخشبرمانپیر به را حرفهایسو

بهبادفکرهایواینیکشیدفریادکردمیگوش احمقانهرا

تمسخرگرفت.

درچی؟یعنی"اوفریادزد: کههستندابلهیهایآدمدنیا

؟دبمیرنبیارزشیکدرختریختنبرگهایباکنندمیفکر

تا حالمنکه نهبه بودم. تمدلمن،چنینچیزینشنیده

ایبه.شومنمی احمقانه افکار گذاشتیهمچین ذهنشچرا

 "؟آه،دخترکبیچاره!دخطورکن

وتبباالذهنشبیمارستاوخیلیضعیفو"سوپاسخداد:

خوبآقایبسیاربیماروپرازتوهماتعجیبوغریبکرده.ار

نکهبهنظرابدا.امااینرشویمدلمنمجبورنیستیبرمان

"پیرمردنفرتانگیزی!کمنتوی
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!منهاستزنرستمثلبقیهرفتارتد":فریادکشیدبرمان

االننیمساعتراهبیفتبرویم؟شومنمیکیگفتممدلتو .

خدایاامآمادهنمکهابفهمتوبهکنممیدارمسعیاستکه .

تویاینخرابه اینجا جانسیباید خوبیخانم آدمیبه چرا

انوقتکشممیاشاهکارمریکروزسرانجام؟بیمارشود و

".رویممینجاازایباهمهمه

بهطبقهباالرسیدندجانسیخواببود.سوپردههاآنوقتی

بهاتاقدیگر برمانرا پایینکشیدو هردویبردرا درآنجا .

بهدرختهاآن پنجره وحشتاز کردندبا بدوننگاه آنکهو

.بهیکدیگرخیرهشدندحرفیبزنند

همراهبارانی برفسرد باریدنکردبا به شروع برمانکه.

چپشدهایسهپایهلباسآبیکهنهایبهتنداشتروی

کهرویتختهسنگینشته را نقشمعدنچیتنها نشستتا

.کندبودایفا

که خوابهنگامی از باسو که دید را جانسی شد بیدار

خیرهشدهبازبهپردهسبزکشیدهشدهکامالًچشمانیتاراما

بود.

"ببینم.خواهممی،ابکشدهرپر"جانسیبهآهستگیگفت:

خستهبوداینکارراکرد.بسیاروسوهمکه

باریدهشبتمامدرکهشدیدیتندبادوبارانازپساما 

آخرین بود.اینباقییکبرگآجریهنوزبررویدیواربود

ایتیرهسبزرنگاشساقهنزدیکیدرهنوزو بودبرگ

اینبرگبازدمیزردیبهشاپالسیدههایگوشهاماداشت .

وقاروشجاعتتمامدرحدودششمتریزمینازشاخهای

آویزانبود.

درحتماًکردممی.فکرنبرگاستاینآخری"جانسیگفت:

وافتدمی.امروزشنیدممیاصدایبادررآخافتدمیطولشب

"منهمباافتادنشخواهممرد.

صورت درحالیکه راشخستهسو بودشتهویبالشگذارا

اگ"گفت: فکرخودتنیستیرعزیزم! بهمنکمیحداقلبه

"؟آیدمیسرمنبرچهبالییکنینمیفکرفکرکن.

هیچنگفتجانسی تنهاترینچیزدردنیا کهاستروحی.

.کندمیخودرابرایسفرطوالنیواسرارآمیزشآماده

شدمینیزروزبهآخررسیدوحتیدرتاریکروشنغروب

چسبیدهبوددید.اششاخهکهبررویدیواربهرایبرگتنهای

نیز باران و گرفت وزیدن دیگر بار شمالی باد هنگام، شب

.ریختمیوازگوشهبامبهزمینکوبیدمیهاپنجرهمحکمبه

 جانسیدوباره کافیروشنشد، بهقدر خواستوقتیهوا

ود.هنوزسرجایشببرگ.کنارردپرده

جانسیبرایمدتیطوالنیدرازکشیدوبهآنبرگخیره

شد.سپسبهسوکهبرسراجاقمشغولهمزدنسوپمرغ

گفت: بود ی"او بدیبودم. مندختر نبرگآچیزیکسو،

ر آاآخر داشته نگه نجا بهاست چقدردنابفهممنتا که

آرزویمرگ انگار حاالستگناهخودشگناهکارم. توانیمی.

مقدارومسوپبیایبرا بایریو اولیکمشیر شرابو...نه،

براکی دستی بیایآینه بالشوم چندتا و تاگباطرافمر ذار

کنم.نگاهتکنیمینمبشینمووقتیکهآشپزیابتو

 گفت: او بعد ر"ساعتی ناپل خلیج روزی امیدوارم اسو،

"نقاشیکنم.

تنشبهبهانهایدکتربعدازظهربهآنجاآمدوسوهنگامرف

جلویدرورودیرفت.

دکتردستنحیفولرزانسورادردستشگرفتوگفت:

پنجاه پنجاه برندهاستشانسش شما خوب مراقبت با .

کهدرطبقهپایینادیگریربیمارموو.حاالبایدبرشویدمی

است نقاشاوهمیککنممیفکراست.برماننامشببینم.

اواست اهم. گرفتهذات ضعیفلریه پیرو بیچاره واست.

.امیدیبهخوبشدنشنیست.امابسیارسختبیماریشهم

.دتاکمترزجربکششودمیامروزبهبیمارستانمنتقل

گفت: بهسو بعددکتر برطرفشده"روز موفقشما.خطر

.دشدید.اوحاالفقطبهتغذیهمناسبومراقبتنیازدار

ب سو بعدازظهر روز درازآن آن در جانسی که تختی ه

گذاشت: او دور را بازویش و رفت بود چیزی"کشیده باید

ویبگ آقایبرمانامروز اودرم. مرد. ذاتالریه از بیمارستان

تنها ربیماردوروز او اولسرایدار روز اتاقشدرپایینابود.

 درد سختی به کشیدمیدرحالیکه کرد. وهاکفشپیدا

اودانستنمیخیسوسردبودند.هیچکسکامالًهایشلباس

کیهاآن.امابعدکردهمینشبوحشتناکبیرونچکارآدر

شیکههنوزروشنبودونردبانیکهازجادفانوسپیداکردن

رنگیکه جعبه قلمو چندتا و بود شده سبزهایرنگبرده

رو آخرینیوزرد به پنجره از عزیزم، بودند. شمخلوطشده

نبرگباوزشبادحرکتآنگاهکن.هیچوقتازاینکهبرگ

کندنمی عزیزم آه، نکردی؟ برمانآتعجب شاهکار .استن

■ "شبیکهآخرینبرگافتادنقاشیکرد.ارآنبرمان
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 «موش گوش بزرگ» داستان  

«اسماعیلپورکاظم»؛مترجم«اِدموندزیآرت»سندهینو


شورانگلستانکٔافتادهدوروکوچکیروستایکهیدرحاش

وجود"هاحفرهریمس"ای"نیسلیهال"بنامیمیقدیجادها

باموسومیارزیبسیولکوچکجنگلیکنجادهبهیداشت.ا

درختانبلوطمنته تفرجگاهکدیگردیمیبهمنزلگاه غالباً ه

راستایمردممحل در یمسیبود. اگر دقتنظارهیسانکر با

متوجهکردندیم ز، بزرگکوچکیهاحفرهیادیتعداد و

سکشدندیم تماماً درکه موجودات مختلف انواع ونتگاه

بسیهااندازه هم اگر بودند. نردیمتنوّع یکار ،شدندیمتر

توانستندیم هر جلو یکدر ببیکهاحفرهاز را نندیدرب

 همان کییهادربهمانند معمولیهاخانهه دارند.یمردم

صورتیحت یکدر درب و بوده شانس خوش بازهاخانهه

داخلشدندیم تا بودند قادر نهاحفرهآنگاه ببیرا نندلذایز

بودیتیبسانهمانوضعبودندیمهشاهدشکاحتماالًآنچهرا

.باشندیمموجودیمردمعادیهاخانههدرک

یکمتعلقبه"نیسلیهال"یهاخانهنیترکوچکازیکی

"گوشبزرگ"مبناییموشصحرا امالًک"گوشبزرگ"بود.

یهسایشب اییصحرایهاموشر مگر ازشیهاگوشهکنیبود

گوانمودیمتربزرگهاموشریسا تمامکنی. هاموشیهاصوالً

یادیزییقدرتشنوا آنچنانقدرت"گوشبزرگ"دارندامّا

وهبلوطرایمیکافتادنتوانستیمهکداشتیبیعجییشنوا

باوجودبستهبودندربیحتاشخانهومتردورترازلکییک

بشنود.هاپنجرهو

یبزرگوآراستهزندگیحفرهایدرانتها"گوشبزرگ"

زککردیم در یه قدیکر بزرگو بلوط جادیایمیدرخت

ک او بود. اشخانهرده با دوستانشساختهیبرخکمکرا از

"نیسلیهال"ریمسدرهاآنازیهبرخکیبود.هماندوستان

هاآن.کردندیمیگردرمجاورتجنگلبلوطزندگیدیوبرخ

یکنخانهنمودندسپسیهفتهراصرفساختنایکحدود

یهخانهپرداختند.دربجلویاثاثیگررابهآمادهسازیهفتهد

ازچندسَرشاخهدرختفندقساختهبودندبطور هیکخانهرا

همدهاآن در تنیرا یگر ده توسط مکمحییهارشتهسپس

ک بودند. یهاپنجرهرده از را اکشیهاشهیشخانه یسته

و"نیسلیهال"ریرادرمسهاآن"گوشبزرگ"هکساختند

افتهبود.ییمیلبهمخروبهقدکیکنارکاز

محلیکنخانهبعنوانیازا"گوشبزرگ"هکبودهاسال

برا دنج یزندگیراحتو اوگرفتیمبهره ویک. اجاق عدد

ینگرمایساختهبودتاعالوهبرتأماشخانهیزبرایشنکدود

ساهازمستانیخانهط اوقاتسالبرایبتوانددر خودشیر

بپزدوآب برایترکغذا یبرگهأجوشاندهردنکدرستیرا

گزنهبجوشآورد.

داشتینکرشسیدرز"گوشبزرگ"هکریدرختبلوطپ

زندگیهمچن محل یکیین بنام دوستانش سنجاب"از

ین"ییخرما خانه بود. خرما"ز تنه"ییسنجاب اواسط در

جائ داشت، قرار بلوط یکدرخت درختیکه بزرگ شاخه

شدیچند طوفان اثر در قبل سال شین زمکد بر و نیسته

درختؤشاخهندهشدنکهدراثرکبینترتیافتادهبود.بد

دهیجادگردیتنهدرختایبررویدرستدرمحلآنحفرها

پ درخت سرانجام یبود. حدود هم پ8۱ر اثریسال در ش

اکخشیلکبرخوردصاعقهآتشگرفتوب حفره هکیشد.

تبدیباقیمیدرختبلوطقدینبرروینچنیا بود، لیمانده

محل زندگیعالیبه خرما"یجهت بود."ییسنجاب شده

خرما" ز"ییسنجاب برایادیتعداد درستاشانهخیاتاق

نظیرآجیلییهاوهیمبرایذخیرهکردنهاآنکردهبودواز

 بلوطاستفاده طیکردیمفندقو در سختیهازمستانتا

گرسنهنماند.

زرشدکردهبودند.دریدراینجنگلدرختانکاجبسیارین

بیشترازجهیدناز"سنجابخرمایی"براییآنجاهیچچیز

رویدرختی شادیآفرکدرختبر لذتبخشو نیدیگر

 جستجوی به طریق بدین او زیرا هاوهیمنبود یهادانهو

یاریبس داشتآمدیمبر زیادی بسیار شهامت و جرأت او .

روی بر یکدرخت از جهیدن حال در را او اگر بطوریکه
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آنگاهدیدیدیمدرختدیگرویاازیکشاخهبرشاخهدیگری

اًنظیرپرندگاندارایپَروبالاست.کهاوحتمدیکردیمفکر

موش همسایگیخانه در دیگریکه "گوشبزرگ"خانه

قرارداشتعبارتازیکخانهبزرگووسیعمتعلقبهدوست

 یعنی تیغی"عزیزش جوجه "هری خانه مثل"هری"بود.

 موش بزرگ"خانه همیشه"گوش او زیرا نبود تمیز

داشتیمبرشیهاچنگالابارهابرگوهاعلفازییهاقسمت

 بهداخلخانه رویزمینپهنآوردیمو بر البتهکردیمو .

از"هری"ٔخانه یککفپوشنرم او راحتبود. و گرم بسیار

گستران زمین سطح بر احساسیجنسکاه آنچنانکه بود ده

.دادیمشناوریدرهوابهافراددست

تیغی" جوجه "هری به دردیبالیماشباغچهبسیار زیرا

.پرداختیمآنجابهپرورشبرخیسبزیجاتخوشمزهولذیذ

حشراتنداشتویهاکرموهاحلزونهیچمشکلیبا"هری"

اینکه شوند،هاآنازسبزیجاتشتوسطییهابخشاز خورده

ازتوانستیمازیزدرصورتنیزیراخودشنشدینمناراحت

هاحلزون یهاکرمو تغذیه هحشرات تا گرسنهیکند چگاه

نماند.

راستای وجودداشتدر"هالیسلین"خانهبعدیکهدر

بلکهبیشتربهیکشدینمحقیقتیکخانهعادیمحسوب

زندگی"فِردیقورباغه"برکهآبشباهتداشت.درآنبرکه

کهبهترینشناگردرمیانکلیهساکنانمنطقهبشمارکردیم

راانجامهاپرشنیترمرتفعونیرتلیطو.اوهمچنینرفتیم

سریعاًدادیم داشت، را محلی به رفتن قصد اگر آنچنانکه

عالقهشدیدیبهلمیدندر"فِردی"بهآنجابرود.توانستیم

برکهیهازنبقبزرگیهابرگزیر در بوفور آبزیداشتکه

آمدیمنحاصلیروئیدهبودندزیرابدینترتیبسایبانیدلنش

 تابششدیدنورخورشیدمحفوظ"دیفر"و از .داشتیمرا

وپَرَشکنانبهجستیمدرطیروزهاازآببیرون"فردی"

تاحشراتیرارفتیم"جیلکشاورز"مزرعهیهاعلفداخل

پهنک زیر در جستجوهابرگکه استراحتبودند، حال در

بامیلوافتییمنماید.اوهریکازحشراتراکه رغبت،آناً

سبزداشتیهاملخبویژهعالقهشدیدیبه"فردی".خوردیم

زیرابنظرشبسیارلذیذترازسایرینبودند.

محلزندگی"گوشبزرگ"فقطاندکیباالترازخانهموش

"هامیهمستر"دوستدیگرش احتماالً"هامی"قرارداشت.

 موش دوست بزرگ"بهترین "گوش زیراشدیممحسوب

همهاآن عالقمندیبا بعالوه و بودند شده بزرگ دیگر

داشتند. پنیر و ذرت جمله از چیزها برخی به مشترکی

کسی"هامی" بسختی امّا داشت زیبایی بسیار خانه

توانستیم که همانگونه آنرا زیرا شود آنجا ،دیپسندیموارد

کاهنمودهبود.اینموضوعالبتهباعثشدهیهاخردهمملواز

 که اشخانهبود در حتی سال سراسر نیزیهاماهدر سرد

جلویی درب که داشت دوست همواره او باشد. گرم خیلی

درونشبخزدودریهاکاهرابگشایدسپسبهداخلاشخانه

"هامیهمستر"ناپدیدگردد.بدینگونهاگرکسیباهاآنانیم

آنقدرفریادبکشیدتاتوجهاوراستیبایمکارواجبیداشت،

 نماید. جلب همستر"بخود شدیداً"هامی روز ضمن در

تمامیهاساعتبدانگونهکهبرایشدیماحساساتیوهیجاتی

تااضافهوزندیدویم"هالیسلین"مسیرراازابتداتاانتهای

 اینصورتهرگز غیر در زیرا نکند مجدداًتوانستینمپیدا

شود.اشخانهوارد

 موش یک نزدیکی همان در بنام زندگی"مولی"کور

خانهکردیم دیرسیمتاحدودیغیرمعمولیبنظر"مولی".

 درب داشت.اشخانهزیرا قرار باال به رو و زمین همسطح

"مولی" زندگی زمین زیر در حقیقتکردیمهمواره در او .

تعویضاشخانه مرتباً مسیر طول در دفعهکردیمرا هر و

قدرتبیناییخیلی"مولی".اختسیمورودیتازهایبرایش

 توانایی بعالوه نداشت عملاشیابیریمسخوبی بخوبی نیز

اشیاءواقعدرمسکردینم اودربسیاریازمواقعبا رشیلذا

 نمودیمتصادم اشینیبو زخمی شدیممرتباً "مولی".

زیراجثهکوچکیداشترفتینمدوریهامسافرتهیچگاهبه

کن ترتیب بدین و دشوار بسیار برایش زمین .گشتیمدن

امّااگراتفاقاًشدیمخارجاشالنهازهاشبغالباًفقط"مولی"

آمدیمبیروناشالنهیکروزاز راشیهاپلکستیبایم،حتماً

نورشدیدخورشید ازچشمانشدرمواجههبا ببنددتا کامالً

محافظتکند.

 کاج، جنگل کنار در اینکه دوستنیتریمیقدسرانجام

.کردیمزندگی"اولیویایجغد"یعنی"گوشبزرگ"موش

مرتفعالنهداشتکدرونتنهیکدرخت"اولیویا" اجبسیار

جنگل آن درختان بلندترین جزو را درخت این بطوریکه

اشالنهغالباًسرتاسرروزهارادرون"اولیویا".آوردندیمبشمار

،درگرفتیمهمهجارافراسپسزمانیکهتاریکیدیخوابیم

 از غذا اشالنهجستجوی شدیمخارج یکجغد"اولیویا".

از اصوالً او زیرا نبود جغدهایشکارچی سایر نظیر معمولی

یکموش"گوشبزرگ".اواززمانیکهکردیمگیاهانتغذیه

تاطعمهشکارچیانازآوردیمکوچولوبود،ازاومراقبتبعمل

گرنگردد.جملهجغدهایدی

هموارهدرنزدیکیمادرشبهبازی"گوشبزرگ"آنزمان

،هیچگاهشدیمولیکنوقتیکههواتاریکدیگردیممشغول
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پشت از نداشتکه هیکلدرشتجغدهاییرا قدرتدیدن

.درچنینمواقعیبودکهآوردندیمسرشبرایصیداوهجوم

"اولیویا" به دستشان جغدها اینکه از بزرگگو"قبل "ش

ازباالیدرخت سرسامآوربهپروازدریاجباسرعتکبرسد،

آمدیم بزرگ"، "گوش زمین روی از جلویدیقاپیمرا و

.مادرگذاشتیمبرزمینهاآنپاهایمادرشدرمقابلخانه

آنزمانشاهدچنینوقایع"گوشبزرگ"موش تا هیچگاه

غر و قاپیبیعجیب از پس دفعه هر او نبود. گوش"یدن

کهافتادیمازرویزمینبفکر"اولیویایجغد"توسط"بزرگ

آندوهموارهسپاسگزار نخواهددید. دیگرهیچگاهفرزندشرا

.دادندیموصمیمانهبهدوستیبااوادامهشدندیم"اولیویا"

داشتکه"گوشبزرگ"موش نیز دوستدیگر چندین

چنیندوستانیٔجمله.ازدکردنیمعبوراشخانهغالباًازمسیر

توانیم "دونالداالغ"به نمود. ای"دونالد"اشاره مزرعه در

قرار"جیلکشاورز"کهبالفاصلهپسازمزرعهکردیمزندگی

برداشت از پس علوفه گاری کشیدن در غالباً او داشت.

وکردیمهرزمانکهوقت"دونالد".نمودیممحصولکمک

دروازه صورتیکه محلدر به بودند، گذاشته باز را مزرعه

تادوستانشرادرآنجامالقاتکندوباآمدیم"هالیسلین"

بهصحبتبپردازد.هاآن

**********

آآههه...

لدهندرّهنسبتاًبزرگیسرکنشیبد"گوشبزرگ"موش

خوابیکدادوبازوانشراپسازبرپاخاستنصبحگاهیاز

 شبانه بسترطوالنی از او آورد. کِش بدنش طرف دو در

هاپردهبرخاست،لباسشراپوشیدوبهنزدیکپنجرهرفتتا

بهطرفینبگشا اویرا خورشیددرخشانراقبلتوانستیمد.

بهتماشایهاپردههمببیندامّاباگشودنهاپردهازبازکردن

شاهدهآسمانکامالًآبیپرداختکهحتیذرّهایابردرآنم

.پوزخندیازسرخوشنودیورضایتسراسرصورتششدینم

 مشاهده همانشرایطیرا دقیقاً پوشاندزیرا کهازکردیمرا

باخودش"گوشبزرگ"قبلانتظارشراداشت.موشهامدت

اندیشید:

کنار کردنیکپیکنیکعالیدر اینشرایطبرایبرپا

رامیلاشصبحانهسریعدریاچهبسیارایدهآلاست.اوخیلی

راپوشیدآنگاهازخانهخارجشیهالباسکرد،دوشگرفتو

پ در را علفزار مسیر و دوستانشیشد خانه به شگرفتتا

برود.

رفتواوراصداکرد:"هریجوجهتیغی"اوابتدابهخانه

."هری"

،کردیمراصدا"هری"همینطورکه"گوشبزرگ"موش

نمودواینچنینادامهداد:اشخانهبردربشروعبهکوبیدن

منفکر کهبهترینزمانکنمیمببینچهروززیباییاست.

برایرفتنبهپیکنیکدرکناردریاچهباشد.

تیغی" اواشخانهدرب"هریجوجه آرامیگشود. به را

"هری"نیمهبازبودند.شیهاچشمهنوزپیژامابهپاداشتو

درخش مشاهده خانهبا داخل به بفوریت خورشید نور ش

برگشتتاعینکآفتابیشرابردارد.اولحظاتیبعدبرگشتو

بادیدنآسمانصافوآفتابیگفت:

خوبی بسیار زمان استدوستعزیز. شما با حق . ووو...

آماده سریع خیلی من بنابراین است پیکنیکرفتن برای

خواهمشد.

دوستاندیگرشیعنیسپسبهدیدار"گوشبزرگ"موش

قورباغه" "فِردی همستر"، "هامی کور"، موش و"مولی

همگی"سنجابخرمایی" برایهاآنرفت. آنروز اینکه از

پیکنیکرفتنمناسباست،توافقداشتندلذاقرارگذاشتند

"گوشبزرگ"کهیکساعتبعدهمدیگرراجلویخانهموش

مالقاتکنند.

 بزرگ"موش چندسریعاً"گوش و برگشت خانه به

ساندویچپنیرخوشمزهدرستکردسپسیکچهارمسیبیرا

کهروزگذشتهاززیردرختیپیداکردهبود،برایپیکنیک

 عطرخوشایندیداشتندبطوریکهیهاچیساندوبرداشت. تازه

رابیهاآنچندیندفعهوسوسهشدتا"گوشبزرگ"موش

تما او بخورد. همانجا دقتزیاددرنگدر با میغذاهایشرا

 کوله کالهاشیپشتداخل و آفتابی عینک سپس داد جا

رابرداشتوازخانهخارجشد.درستدرهمیناشیریحص

 جلو گاه وعده به دوستانشنیز تمامی آمدهاشخانهزمان

بودند.

 بزرگ"موش همگی"گوش آیا پرسید: بلند صدای با

؟دیاآماده
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یکصدا نیز آمادهدوستانش کامالً ما بله، دادند: پاسخ

هستیم.

سراسرحاشیهجنگلومزرعهراتابیشهخواستندیمهاآن

 بدونکزار کامالً که را ای محوطه و کنند طی دریاچه نار

انتخابنما مناسبپیکنیکباشد، زاریدرختو بیشه ند.

 از مملو و داشت قرار دریاچه حاشیه در یهابوتهدرست

د و موشوحشی دوستان از یکی و بود تراکم کم رختان

.کردیمدرآنجازندگی"اولیویایجغد"یعنی"گوشبزرگ"

آنموقعاز"اولیویا"کهدانستیم"گوشبزرگ"موش در

روزخوابیدهاستوبهایناستراحتشدیداًنیازمنداستزیرا

سرتاسرشبرابایددرجستجویغذابیداربماندوبههمین

هیچگاهبخودشاجازهنداد"گوشبزرگ"یلبودکهموشدل

رابرایآمدنبهپیکنیکدعوتنماید."اولیویا"تا

براهاآنمحوطهایکه برایپیکنیکیقصدداشتندتا

نداشت. فاصله دریاچه مجاور زار بیشه از چندان برگزینند،

کور" موش "مولی حرکت کنُد قدرتکردیمبسیار و

بنابرایناشیینایب بود ضعیف بسیار خورشید نور مقابل در

اجازهدادتاموشکورتمامیطولمسیر"سنجابخرمایی"

رابرپشتشسوارگردد.

خوشیهاآن لحظات درباره صحبت به راه طول در

دریاچه پیکنیککنار .اندداشتهپرداختندکهسالقبلدر

دریاچهاآن اطراف به ساعت نیم حدود از وبعد رسیدند ه

تیغی" جوجه پتوی"هری تخته یک کردن پهن به اقدام

سبدهای تمامی جملگی نمود. زمین روی بر بزرگ پشمی

بررویپتوگذاشتند بودند، کهبههمراهآورده پیکنیکرا

نوشابهراازسبدهاخارجساختهوداخلآبیهاشهیشسپس

دادختیریمجویباریکهبهداخلدریاچه قرار خنک، ندتا

شوند.

خوردنبسیارزودبودلذا برایشروعغذا آنموقعازروز

درحالیکه نشستند آنجا در و رفتند دریاچه کنار به همگی

به البته بودند. داده قرار دریاچه آب درون را پاهایشان

 قورباغه"استثنای دریاچه"فردی آب درون مستقیماً که

"فردی"بهاطرافپاشید.راهاآبشیرجهرفتوبااینکارش

 زیر در لحظاتی برای سریع ناپدیدیهاآبخیلی دریاچه

بهناگهانازآببیرونزدیمگردیدسپسدرحالیکهپوزخند

 بسیارعالیبود،زودباشیدوبههاآنبه"فردی"آمد. گفت:

 است. مناسب بسیار آب دمای زیرا بیائید آب هاآنداخل

نشا به را سرشان تهمگی قبول عدم زکنه دادند رایان

هکقادربهشناهاآندامازکچیه چعالقهیردننبودندبعالوه

خیا یبه و پاها بجز بدنشان شدن هنگامیس فقط ا

بدننداشتند.یشستشو

ا یهمدتکنیبعداز ردندکیاحساسگرسنگهاآنگذشت،

یبرگشتنبهمحلغذاهاونشستنبررویگربرایلذاباهمد

دند.یهبهآنجارسکنیبهمسابقهپرداختندتااپتو

 بزرگ"موش پنیساندو"گوش یچ درون از را ولهکرش

لقمهلقمهقورتهاآنهکنیخارجساختوقبلازایپشت را

پرداخت.اوسپسگفت:هاآندنیشکبدهدبهبو

دارند.یندیخوشآیهوم،عجببو

خرما" تعداد"ییسنجاب بودیهم آورده ازکفندق ه

شروعبهشیشباقیزمستانگذشتهبرا بودندلذا ستنکمانده

رد.کهاآن

داشتکیمقدار"همستریهام" همراه به کاه راهاآنه

شروعکجمع"شاورزکلیج"روزقبلازمزرعه لذا بود. رده

رد.کهاآندنیبهجو

تیهر" بودکیتعداد"یغیجوجه آورده همراه حشره رم

داخلخاهصبحهمانروزک بایجمعآورکاز او بود. نموده

د:عجبآبداروتردهستند.یشیخودشاند

دریبهآوردننهارنداشتزیازیچنیه"قورباغهیفرد" را

میغذاتوانستیمکاندیمدت به را نیخود ازیزانمورد از

ند.کنیاچهتأمیحشراتاطرافدر

واونظرانداخت"ورکموشیمول"به"گوشبزرگ"موش

د شرمنده و دستپاچه یرا ا"یمول"د. بر قدرتکنیعالوه ه

نبردهبودلذایزبهرهاینیافکداشت،ازحافظهیمکیینایب

فراموش بودکاصوالً همراهخویزیهچکرده شیبعنوانغذا

اورد.یب

"گوشبزرگ"موش آکتعارف"یمول"به چیرد: ازیزیا

د؟یمارادوستداریغذا

خپا"یمول" نه، یلیسخداد: منتنها رایچیکممنون. ز

است.کیرمخاکوآنپسندمیمخوردنیبرا

تیهر" "یغیجوجه گفت: منکیحشراتیهاکرمفوراً ه

هستند.کیرمخاکهیامالًشبک،امآوردههمراه

او"ورکموشیمول" داد: یپاسخ چطور تو یتوانیم...،

بخوریچندشآوریزهاینچیچن هاآنمنازخوردن؟یرا

متشیب نه، منباکزارم. تعدادیرم. تازهکیرمخاکیدبرومو

نم.کدایپ

یبنابرا "یمول"ن به کشروع زمیکندن دل در نیحفره

ارخوبآموختهبودلذادریهآنرابسکیارکهمانیعنیردک

د.یدگردینناپدیدرداخلزمیزمانکاند
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اکنیا بود مهم کنیآنچه مس"یمول"ه بواسطهیابیریدر

اوآنگاهزمیافکییفشتوانایحافظهضع بسینداشت. ارینرا

یسر مستقکعحفر امّا بهطرفدریرد پیماً .رفتیمشیاچه

صداهایا زمان غریعجین و یرسهاآنبگوشیبیب هکد

محل آباز ندنحفرهکشروعبه"یمول"هکیناگهانفواره

رونآمد.ینمودهبود،ب

ابهیهمگ یفواره باالککردندیمنگاه آسمان دل در ه

رفتیم باالکشدندیزیسپسمتوجهچهاآن. فوارهیهدر

"ورکموشیمول"بجزیسکقرارداشتوآن "یمول"نبود.

فر یدائماً زدیماد کمک: اکمک، از مرا لطفاً پائی، نینجا

زارم.ید.منازارتفاعوآببیاوریب

گفت:"گوشبزرگ"موش ساختهیارکچه دستما از

است؟

"ییسنجابخرما" ما تاینککمکمیتوانیمپاسخداد: م

انآبقطعشود.یمتاجریرآبراببندیمس

بله،ماا"قورباغهیفرد" انجاممیتوانیمارراکنیهمگفت:

وازهمهماخوردیمنیباسربهزم"یمول"مامّاآنوقتیبده

.شودیمیعصبان

میمول" فر"ورکوش یمجدداً زد: کمکاد لطفاً کمک،

د.ینک

ن.مادرحالچارهکصبریمکصداپاسخدادند:یکنیریسا

م.یهستیشیاند

نجایهمندراکعترچونیلطفاًسریگفت:باشدول"یمول"

.امشدهسیامالًخک

هم تارشدوینموقعآسمانبهناگهانتیدرستدر و ره

نگستردهشد.یرسطحزمازابربیهایهمچونسا

 ناگهان ووو..... باال"یمول"سپس ناپدیاز آّب دیفواره

د.یگرد

"جغدیایویاول"بجزیزیهچیآنسا هازک"ایویاول"نبود.

 درخت کفراز اطراف به متوّجهستینگریماج ناگهان به ،

 پرواز آنگاه بود شده کاوضاع و از"ورکموشیمول"رده را

یباال با رویبنرمشیهاچنگالفواره بر بالفاصله و یگرفته

یگذاردوخودشنیکنیکپیپتو کزدر نیبرزمهاآننار

نشست.

؟دیکنیمارکنجاچی،ا"ایویاول"گفت:"گوشبزرگ"موش

بودهیقینوقتازروزرادرخوابعمیهاککردمیمرکمنف

هکنیابودمتاینیریپاسخداد:مندرخوابش"ایویاول"د.یباش

شن"ورکموشیمول"کمکیادهایفر یرا آمدم لذا هکدم

ازیلیخ"ایویاول"گفت:"یمول"افتادهاست.ینمچهاتفاقیبب

بس من ممنونم. یشما متأسفم بکار خواب از را شما داریه

ردم.ک

"ایویاول" حاال خواببکگفت: از مرا یه پسدیاکردهدار ،

ازیازدوستانبخشیکههردتابخورم.آنگایبدهیزیدچیبا

رشود.یدادندتابخوردوس"ایویاول"خودرابهییغذا

ا از رسکنیبعد انتها به غذا خوردن همگیه میتصمید،

 بازکگرفتند به موشیقا"یه ول"کم ابتدایکبپردازند ن

الزمبود:یتوافقات

یاچهمخفیهدرونآبدرکردکموافقت"قورباغهیفرد"

نشود.

هازدرختانمرتفعباالنرود.کرفتیپذ"ییابخرماسنج"

د.یهدرآسمانپروازننماکردکقبول"جغدیایویاول"

ننرود،یهبهدرونزمکردکهمموافقت"ورکموشیمول"

بدنشخشکنیبخصوصا باالیباقکه در مجدداً و یبماند

ندازد.یادراهنیندودادوفرکفوارهآبجاخوشن

خوشاهآنیهمگ برایاوقات یپیرا همدکدا گریردن

اکیسپر ایشکتچندانطولنینوضعیردند. ههمهکنیدتا

هکمگرفتندیخستهشدندوازپاافتادندلذاتصمیبزودهاآن

بپردازند.یبهچُرتزدنعصرگاه

خورشیمدت غروبیگذشتو آماده بنابراکد شد نیردن

هاخانهبازگشتنبههزمانکردکاعالم"گوشبزرگ"موش

دهاست.یفرارس

ردندکیراجمعآوریکنیکلپیوسایبالفاصلهتمامهاآن

مس از زنان قدم موشکیریو سمتخانه به بودند آمده ه

"گوشبزرگ" افتادند. "جغدیایویاول"راه حمل ردنکبه

خوشبختانهیپرداختولشیهاچنگالدر"ورکموشیمول"

د"یمول" به زمیقادر زیدن ارتفاع از زین نبود قدرتیاد را

جکیاندیینایب به ترس از وگرنه فریداشت و ادیغ

.پرداختیم

دندآنگاهیرس"گوشبزرگ"بهخانهموشهاآنهکیوقت

هاآندعوتنمود.کیکویدوستانشرابهصرفچایاوتمام

 کگفتند که و خسته ولکامالً هستند لحظاتیکوفته از ن

موشیمول"یژهماجرایبواندداشتهیکنیکدرپهکیخوش

هبجزکهمگفت"ورکموشیمول".اندبردهلذتیلیخ"ورک

فوارهآبداشتهاست،بهاویهدرباالکیلحظاتدلهرهآور

رایلحظاتخوشهاآنیارخوشگذشتهاست.همگیهمبس

پ یکنیکدر بطوریبه داشتند یکاد با هاآنیادآوریه

امدندیخندیم برایو سالکیبعدیکنیکپیدوارانه در ه

■.دندیکشیم،نقشهشدیمندهبرگزاریآ
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 دوم؛ بخش «من نویسنده زن نیستم» 
«فاطمههمدانیان»مترجم؛«توریلموی»سندهینو



مسئله به که جستارها از سری این ابتدایی بخش در

تداییبحثوادبیات،نوشتنوزناناختصاصدارد،بهطرحاب

رویکردبرخیازنویسندگانزنمطرحچوندوریسلسینگو

رویکردشانراجعبهجنسیتوزندرنگارشدرقالبپیشینه

تئوری نقش به نیز بخش این در پرداختیم، بحث

 باتلر جودیت برجسته اثر و آشفتگی»پساساختارگرایی

جنسیتی خواهیم« ادبیات در نوشتن و زنان مسئله بر

 اخت.پرد

مؤلفهایپساساختارگراراجعبهدرچالشباتئوری

ونوشتن

اولیندلیلبراینکهچراتئوریفمینیستیراجعبهزنانو

تئوری فراگیری و توسعه کرده، پیشه سکوت نوشتن

۱،مقالهروالنبارت۹۱1۱پساساختگراییاست.دراواخردهه

تحتعنوان۹۱11) 1مؤلفمرگ»( نقلقول« هرآغازگر از

دریدا ژاک همچنین بود. اومانیسم۹۱۹۹)۹متنی ضد و )

فوکو میشل متون۹۱11)۱رادیکال دهند نشان آنکه برای )

ازمتنصرفاًادبی نظامنشانگانکهمعانیرا هاییهستندبا

دال بکارگیری میطریق خلق تالشیهایی به دست کنند

دهه در آغازگرهاییچنینتئوری۹۱۹۱سیستماتیکزدند.

علقه با جدی حالتضادی عین در بودند. زنانه نوشتار های

هاییبهکارکردنرویآثارنوشتاریهاییکهعالقهفمینیست

شدندکهزنانداشتندباارجاعبهبارت،دریداوفوکوقانعمی

در مردچهاهمیتیدارد. زنباشدیا موضوعاینکهنویسنده

تنش اما همینآمریکا در هایی ملی-باب آثار به توجه -با

راجعبهجایگاه۹۹ونانسیمیلر۹۱مباحثیرامیانپگیکاموف

کردهمؤلف ظهور زمینه دو اینمباحثدر زنموجبشد.

،ودومیدرردوبدل۹۱۹۹است:یکیدردومقالهازسال

.دراینهردوزمینه،طرحمباحثی۹۱۹۱هاییازکردننامه

ز نویسنده به فضایراجع تحول سبب زنانه نوشتار و ن

 دهه ۹۱۹۱تئوریک در ۹۱۹۱شد. به تقلیل»کاموف

امضا به هنری اثر فمینیستی » کرد  ,Kamuf)اعتراض

1980: 285
                                                           

6. Roland Barthes 
7
.‘The Death of the Author’ 

8
. Jacques Derrida’s 

9
. Michel Foucault 

10. Peggy Kamuf and      
11.Nancy Miller    



 علقه۹۱۹۹در که نوشتارویمدعیشد به هایموجود

 سنتینسخهصرفاًزنانه و لیبرال اومانیسم از فمینیستی ای

پس را آن فوکو که بیبوده طوالنی مدتی ماندناز مصرف

{ازطرفیمیلربنابرآنچهکاموفبدان۹موردمداقهقرارداد.}

بدین-نمودکهخودازمنظرتئوریکدرستمی–توجهکرده

نیازمندآنهستندکهبرنوشتاراندیشیدکهفمینیستمی ها

زنانهتمرکزکننداگرنهایننویسندگانزنبزودیدستخوش

واینغفلتازنویسندهزنفراموش یتاریخیخواهندگشت.

ایفاینقشدرونسنتتبعیضجنسی برآیندیاز مثابه به

{.اماطرحبحثکاموفومیلرچونکشتیبودکه2نمود}می

پیمود؛بطوریکهنهتئوریکاموفموردهجمهدرشبراهمی

دمیلرواقعشدونهتاکیدمیلربرنیتوانگیزهسیاسیمور

نقدکاموفبودهاست.

مباحث بدین سال نه یا هشت از بعد ایشان وقتی اما

ایدیگرنمایانشد.کاموفبعدازبازگشتند،همهچیزبهگونه

 گونههاسالآن به که بود سبکیکسی به مبلغانه ایبسیار

می قلم شکن راشالوده خود دیگر که کرد اعالن و زد

کهمعفمینیستنمی چرا عنوانداند، اینکلمهو –تقدبود

گذاردکندکهناگزیرنمینظامیبستهراخلقمی-فمینیست

مؤلف اینجا خودشمؤلف)در شکنی شالوده دستبه زن(

اندیشیدکهوجود{ازطرفیمیلرهمچنانبدینمی9بزند.}

هایشفمینیسمبهلحاظسیاسییکضرورتاست،امانوشته

را۹۱۹۹بینیمقالهسالوخوشدیگرآنتندخوییوعجالت

می جایی در او نداشت، از»نویسد: برآمده شادی آن

ایمهایهویتی(سپریشده،اینکهمادرکجاایستاده)سیاست

رویمیاساختزبانیمابهچهصورتیاستهمهوبهکجامی

{.۹«}چیزهاییبسیارمبهمهستند

جنسیت۹۱۹۹در ادبیاتبمؤلفمسئلهاینکهجنسیا ا

بیچهمی آنکند از بعد کاموفاما دیگرهاسالپاسخماند.

درترشیپسخنبگوید،حالآنکهمؤلفخواستراجعبهنمی

معتقدبودعلقهبهنوشتارزنانهحداقلوظیفهسیاسی۹۱۹۱

برایناساسبودکهمباحثتئوریکخوبیهااست.فمینیست

فطرحشد،چیزیکهعلیهرداصلمتافیزیکجنسیتکامو

در بود. مقالهمیلرمطرحنشده جایاتریاسپیواک۹۱۹۹در

علقه این تا کرد سعی مفهوم طرح با را گراییذات»ها

بر«استراتژیک برایناساسکارخودرا بههمپیونددهدو

کلیدی تئوری»حسبشیوه برتریعملبر بنیانگذاشت«
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اینخودپلیبودکهبهموض8} و عنانسیمیلرزدهشد:{.

کند؛بایداولویترابهعملسیاسیآنگاهکهتئوریکارنمی»

داد.امابااینحالمسئلهسرجایخودباقیاستوهمچنان

دراشبدونراهمشکلنظریهوتئوریپرونده کاریبازاست.

کاموفومیلر،دیگربهمسئلهنویسندهزنبهایینداده۹۱۹۱

اختند.وبهآننپرد

 کاربرد۹۱۹۱در بحث خودش که کرد بیان اسپیواک

ذات میاستراتژیک قرار بازنگری مورد را حاالگرایی و دهد

بهانهاصالًگویی گراییبیشنبودهوایبرذاتمسئلهعذرو

 :Spivak, 1989)کلیتمسئلههمچناندرهواماندهاست

یهقابلتاملیدانممانظر{.تاآنجاکهمنمی۱}(128 ,127

راجعبهزنان،نوشتنوادبیاتبعدازآنمباحثمیانکاموف

ومیلرنداریم.وهمچنانمسئلهدرکاهمیتوعدماهمیت

ازبیستسالپیشتاکنونهمچنانمؤلفجنسیاجنسیت

ایحلنشدهباقیماندهاست.مسئله



آشفتگیجنسیتیجودیتباتلر:نهزن/نهادبیات

غفلتدلیلدی نوشتنمورد زنانو تا سببشد گریکه

فمینیستیواقعشودتاثیریبودکهجودیتباتلریهایتئور

هاداشت.یکسالبعدازافولنظراتکاموفوبراینتئوری

 به راجع خودمؤلفمیلر تاثیرگذار اثر باتلر جنسیت، و

بهمنصهطبعرساند)۹2آشفتگیجنسیتی باتلربا۹۱۱۱را .)

بایدبه«زن»چالشکشیدنمقولهبه براینباوربودکهما

سخنبگوییم.بهعالوهجنسیت«جنسیت»جایزنراجعبه

 ساختریتأثخود هنجارنمادین از ناشی قدرت های

تبعیضجنسیدگرجنسدگرجنس آشفتگیگراییو بود. گرا

ایجادکردکهدرآنحقیقت جنسیتیباتلرفضاییذهنیرا

کار واقع واژگان مرد»برد و زن قطعی« شواهدی از حاکی

انسان درکیاز بیچاره گوینده که اینبود هایاینمبنیبر

ایومرسومزنانگیوهایکلیشهجهانیکهدرتناسببامقوله

{ ندارد نیستند، جنسیت{.۱مردانگی که ادعا این با باتلر
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. Gender Trouble 

کهماامرینمادینونمایشیاست،براینمعناتاکیدداشت

می خلق جنسیتی امور انجام با را همچنینجنسیت کنیم.

را اجتماعی جنسیتی هنجارهای که هستند ما رفتارهای

می تقویت یا دارایتضعیف باتلر از رویکردی چنین کند.

 دوبوار سیمون رویکرد با کهخصوصاًاشتراکاتی جمله این

درواقعدارد؛«شودآیدبلکهزنمییکزن،زنبهدنیانمی»

بدینمی انساندوبوار ازطریقاعمالیاندیشیدکه را خود ها

می انجام جهان این در گونهکه به خلقدهند، و معنا ای

گراییهستندکنند.همباتلروهمدوبوار،هردو،ضدذاتمی

معتقدندکهجنسیتدر-هرچندبابنیانیمتفاوت-وهردو

توانددرجامعهاساسهممیشودوبرهمانجامعهتولیدمی

باتلررویکردی و دوبوار ازطرفدیگر، اما نماید. کامالًتغییر

دوبوار دارند: عاملیت و بدن اهمیت مسئله سر بر متفاوت

کنندهارابایکدیگرترکیبمیسوژههاانسانمعتقداستکه

تادستبهعملوانتخاببزنند؛حالآنکهتفکراتباتلرراجع

 گونهبدنبه به ها استکه تحققهاآنای پروسه برآیند را

سوژه فرافکنی ترکیب نه و هاآنها و وجودداًیشددانسته

انکارمی«فاعلدرپسهرفعلی»  :Butler, 1993)کندرا

9).

باوجودتفاوترویکرددوبواروباتلر،نظریاتهردوایشان

درواقعهردوشوند.ایجنسیتمحسوبمیازنظریاتریشه

می پاسخ مسئله این به جنسیتدرایشان چطور که دهند

البتهکهدرایننظریات خلقیاشدنانسانتاثیرگذاراست.

نظریات این بود. سیاسی یا اخالقی نتایج دنبال به نباید

گویندکهبهمانمیصرفاًبنیادیندرحوزهتئوریفمینیستی

بکنیم.بایدباوجودپدیدهجنسیتچه

برایتوجیهموقعیت را اگربخواهمرویکردخود اینجا در

نمی بهتبیینوجودصرفاًتوانمزناندرجامعهبهکاربگیرم،

پدیدهجنسیتبپردازم.بلکهبیشازآننیازمنداینهستمکه

یا بگیرم نظر عادلدر و متعادل براییکجامعه اصولیرا

ارافرادبایکدیگراختیارکنماینکهاصولیرابرایچگونگیرفت

یابهتبییناینمسئلهبپردازمکهچراآزادیرادارایباالترین

کنم.تلقیمی-بهلحاظفردییاسیاسی–ارزش

درواقعهمینآشفتگیجنسیتیباتلربودکهسببتغییر

جهتپیکانتئوریفمینیستیازادبیاتونقدادبیشد.باتلر

استثنائ اتچندیاستکههرگزوقعیبهادبیاتفیلسوفیبا

هایفمینیستیکمترتئوری۹۱۱۱ننهادهاست.دردورهدهه

 سخنزیباییمسائلبه دوره همین در پرداختند. شناسی

شناسیدرپرانتزصورتگفتنراجعبهزنانبامحوریتزیبایی
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گرفت.ودراواخرهمیندههنیزبنیانگذاریوبسطتئوریمی

نمود.ایمضمحلمیجعبهزنانونوشتنمسئلهخاصیرا

اینمسئله۹} بر را تئوریفمینیستیمبنایخود اگر }

قرارندهدکهزبانزنان،ادبیات،سبکوتجربهزنانهچیستو

ندهد قرار مدنظر را پاسخآنحقیقتماجرا دستیابیبه در

پسچهفرقیبااومانیسمداردکهباورشبهحقیقتوجودی

.(Kamuf, 1990: 108)نساندرکلیتخوداستا

{2 که{ کنیم کار زنانی برای باید زنان ما معتقدم

می نسپاریم تاریخی دوباره فراموشی به تن تا  .p)نویسند

...اگرمطالعاتزنانتبدیلبهمطالعاتجنسیتبشود،(113

 واقعیت به پرداختن میمسائلاز دور زنان  ,Miller)افتد

1990).

.(۹۱۱۱:۹92)ارجاعکاموفبهکاموفومیلر{9}

{۹ } میلر و کاموف به میلر ۹۱۱۱)ارجاع :۹2۹,

original emphases).

{8 می{ موضعیفکر که است واجبات از کنم

لحاظضدذات به که اینجاست مسئله اما بگیریم... گرایی

توانیمچنینکاریبکنیم.حتیوقتیراجعبهاستراتژیکنمی

 فمینیستیسخنعمل تئوری بر برتریعمل یا فمینیستی

تعمیممی مبتالبه تنها مبتالبهگراییمیگوییمنه شویمبلکه

 Gayatri)میشویمشمولیت

Chakravorty Spivak, 1990a: 166, original 
emphases)مصاحبه متن از بار؛ برای اسپیواککه با ای

دومتجدیدچاپشد.

«خارجازماشینتدریس»نواناینمصاحبهتحتع{۱}

 سال مصاحبه۹۱۱9در در اسپیواک است. شده منتشر

 نقد گراییاستراتژیکضدذات»دیگریبر است« تاکیدکرده

(Spivak, 1993a). ■



شود.منابعدرشمارهنهاییاعمالمی
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 9989 برنده جایزه نوبل «کامیلو خوزه سال» احبهمص 
«گغالمرضاآذرهوشن»مترجم

 

هنر داستان نویسی، مصاحبه با کامیلو خوزه سال، برنده  

 131191جایزه نوبل ادبیات 

 Valerie Milesگر: والری میلز  مصاحبه

 
(Camilo José Cela, 1916 - 2002) 

کامیلو خوزه مانوئل خوان رامون فرانسیسکو دِ گرونیمو  

ین ، معروف به کامیلو خوزه سال، یکی از پرکارتر14سال ترولوک

 نویسندگان پس از جنگ داخلی اسپانیا است. نیتر معروفو 

کامیلو خوزه سال )نویسنده، شاعر، روزنامه نگار، مقاله 

در روستای  1111نویس، ویراستار، نقاش و بازیگر( در سال 

از  La Coruñaواقع در کرونا  Iria Flavia "ایریا فالوا"

ثروتمند از  ٔدهخانوااسپانیا، در یک  Galicia توابع گالیسیای

ایتالیایی به دنیا آمد. پدرش اسپانیایی بود  -مهاجران انگلیسی

سال داشت  1، زمانی که 1191و مادرش انگلیسی. او در سال 

 یا مدرسهاش به مادرید نقل مکان کرد. و در  به اتفاق خانواده

به  1199تا  1191کاتولیکی شروع به تحصیل کرد. او از 

اده شد و این فرصتی بود برای او تا آسایشگاه مسلولین فرست

، سال برای 1194در سال  بیشترِ اوقاتش را به مطالعه بپردازد.

 پزشکی به دانشگاه پزشکی کامپلوتنس  ٔرشتهتحصیل در 
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 2771، زمستان 245پاریس ریویو، شماره  مجلٔه - 
24

 - Camilo José Manuel Juan Ramón 

Francisco de Gerónimo Cela Trulock 

 

ترک کرد و به عنوان  مادرید رفت، اما به زودی آن را

هنر همین دانشگاه  ٔدانشکده یها کالسمستمع آزاد در 

در  Pedro Salinasه پدرو سالیناس شرکت کرد، جایی ک

داد. سال اولین اشعارش را به  جا ادبیات معاصر را درس می آن

سالیناس نشان داد و او توصیه کرد که سال کار نویسندگی را 

د، اگر به خاطر سالیناس کر دنبال کند. او همواره تاکید می

 گرفت. نبود، نوشتن را جدی نمی

 Alonsoاو در دانشکده هنر با آلونزو زامورا وینست 

Zamora Vicente زامبرانو ، ماریاMaría Zambrano  و

دوست شد و از  ándezMiguel Hernمیگوئل هرناندز 

طریق آنان با هنرمندان دیگر آن زمان اسپانیا آشنا شد. این 

( به پایان 1191زندگی او با آغاز جنگ داخلی اسپانیا ) ٔدوره

رسید و سال به سوی ناسیونالیسم فرانکویی روی آورد و به 

شد و در بیمارستان  خدمت ارتش درآمد. اما در جنگ زخمی

 بستری گردید.

همین زمان، اولین کتابش را که مجموعه شعری به او در 

 Treading the "قدم زدن در روشنایی مشکوک روز"نام 

Dubious Dayligh شدن  بود به اتمام رساند. پس از زخمی

خدمت سربازی و در دوران نقاهت کوتاه مدت، به  ٔدورهدر 

مطبوعات )سانسورچی( مشغول به کار  عنوان بازرس رسمی

حقوق رفت و شروع به  ٔدانشکدهبه  1141ال شد. سال در س

تحصیل در این رشته کرد. در همین زمان اولین کتابش 

ناامیدی و زندگی پر  ٔبهبوههرا در  "خانواده پاسکوال دوآرته"

هرج و مرج پس از جنگ داخلی اسپانیا، برای چاپ آماده کرد، 

امکان چاپ آن را پیدا نکرد. این رمان پس  1149اما تا سال 

ز انتشار و قبل از آن که توسط مقامات توقیف شود، به سرعت ا

به فروش رفت و با استقبال خوانندگان و منتقدین روبرو شد. 

حقوق  ٔرشتهاین موفقیت عاملی شد تا سال از تحصیل در 

 نویسندگی را انتخاب کند. یا حرفهدست بکشد و به طور 

زندگی  ٔرهدربا، رمانی است "پاسکوال دوآرته ٔخانواده"کتاب 

را از  اش خانوادهپر درد و رنج یک روستایی زحمتکش، که 

کشد. رمانی که زندگی  دهد و کارش به جنایت می دست می

، ماهرانه به "خشن رئالیسمی"مردم آن زمان را در روستاها با 

چنان  "خانواده پاسکوال دوآرته"کشد. بعدها، رمان  تصویر می

شروع تاریخ ادبیات  ٔنقطها جایگاهی پیدا کرد که امروزه آن ر

آورند. آن گونه که هیأت  پس از جنگ اسپانیا به شمار می

نوبل ادبیات به  ٔزهیجانوبل، به هنگام اعطای  داوران آکادمی

http://www.classicspanishbooks.com/20th-cent-pedro-salinas.html
http://www.classicspanishbooks.com/20th-cent-miguel-hernandez.html
http://www.britannica.com/biography/Camilo-Jose-Cela/images-videos/Camilo-Jose-Cela/17868
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ترین اثر  را محبوب "پاسکوآل دوآرته ٔخانواده"خوزه سال، رمان 

زبان پس از دون کیشوت ِسروانتس  داستانی اسپانیولی

 .نامیدند

سال توانست به سرعت موقعیت و شهرت خود را به  خوزه

عنوان یک نویسنده و رمان نویس مطرح با شایستگی هر چه 

گالیسیایی و "، "ابرهای گذرا"تر با انتشار آثاری چون:  تمام

های  ماجراهای تازه و بدبیاری"، "آسایشگاه"، "اش خدمه

سفر به "اش  (، و اولین سفرنامه1144)"الساریو دو تورس

 ( تثبیت کند.1141)"کاریاآل

، سال با همسر اولش ماریا دل 1141 تا 1144از سال 

روزاریو ازدواج کرد؛ نوشتن یکی دیگر از شاهکارهایش 

را آغاز کرد، تنها پسرش متولد شد، دو  Hive"کندو"

 را منتشر کرد. "سفر به آلکاریا"نمایشگاه نقاشی برپا کرد و 

ر از شاهکارهایش، را ، یکی دیگ"کندو"رمان  1111در سال 

منتشر شد و به سرعت مورد غضب دستگاه حاکمه و کلیسا 

قرار گرفت. اما این رمان که یک وقایع نگاری چند پاره است با 

مادرید  ٔدربارهمتعدد، همراه با نوآوری و داستانی  یها تیشخص

پس از جنگ، شهرت سال را در بین مردم و منتقدین به اوج 

ها و مجالت  ره روابط خود را با روزنامهرساند.خوزه سال هموا

 ،1111مختلف حفظ کرد. در سال  یها مناسبتگوناگون به 

به دلیل آن که انتشار آثار او در اسپانیا ممنوع شده بود، 

را در آرژانتین به دست چاپ بسپارد.  "کندو"شاهکارش 

از آن جا که نتوانسته بودند نقش درخشان و پر  ممیزین رسمی

خوزه سال را کمرنگ کنند و به شدت عصبانی شده  نفوذ ادبی

بودند، ارتباط او را با انجمن روزنامه نویسان ممنوع کردند و 

 یا رسانهاین کار به معنای آن بود که نام او نباید در هیچ 

منتشر شود. اما خوزه سال بدون آن که پا پس بکشد، به کارش 

م کالدول با خان"ادامه داد و دو رمان دیگر را منتشر کرد: 

. سپس او با "بلوند"( و 1119)"گوید پسرش سخن می

هوشیاری و شاید با یادآوری سرنوشت نویسندگان معترض 

اسپانیایی هم چون فدریکو گارسیا لورکا، تصمیم گرفت خود 

را از فضای مسموم و نفرت انگیز مادرید دور کند. بنابراین 

، روزاریو و کامیلو اش خانوادهایبریا را ترک کرد و با  ٔرهیجزشبه 

مایورکا سکنی گزید. این انتخابی بود  ٔرهیجزخوزه، پسرش، در 

بسیاری از  در مقابل سرنوشت تبعید شدن، همان گونه که

 نویسندگان آن زمان اسپانیا بدان محکوم شدند. او سپس

"هایی از سان آرمادوس برگ"ادبی  ٔمجله
( را 1111-1191) 11

های ارزنده منتشر  ی را با ویراستاریهای گذاری کرد و کتاب پایه

کرد. خوزه سال که از فجایع رژیم فرانکو سرخورده شده بود، با 

گرفتن مواضع ضد فاشیستی در این مجله در کنار مردم قرار 

گرفت، آن چنان که به زودی این مجله به تریبونی برای 

 مخالفان فرانکو درآمد.

از مرزهای  با توجه به شهرت او که دیگر 1119در سال،

های موجود، ناگزیر او  مخالفت ٔهمهاسپانیا فراتر رفته بود، و با 

 سلطنتی اسپانیا پذیرفتند. را به عضویت آکادمی

های پرثمری  هایی که او در مایورکا سپری کرد، سال سال

بودند و او آثار خود را یکی پس از دیگری به دست چاپ 

 "نامه سری واژه"، و کتاب چندی جلدی "گل سرخ"سپرد: 

 کامالًاما  "غیر قابل چاپ" یها واژه(، که گردآوری 1111)

کامیلو "رمان  از کلمات و عبارات عوامانه بود، یا شدهشناخته 

 "برگزاری مراسم عیدپاک در تنبرا"( و 1111)"1191مقدس 

 او در این دوره است. یها کتاباز دیگر 

کشور،  ، سال پس از اعالم وفاداری به شاه و1199در سال 

به عنوان سناتور سلطنتی برگزیده شد، و این فرصتی برای او 

ایجاد کرد تا به مقابله با رژیم فرانکو و سانسور خشن حکومتی 

خواست تصویرش را به عنوان یک فرد  بپردازد. او که نمی

را با بهره  یا جسورانهمزاحم و دردسرساز تغییر دهد، کتاب 

های  یادداشت"تحت عنوان پروا و هتاک،  گیری از زبانی بی

 Chronicle of the"وقایع عجیب دیک آرکیدونایی

                                                           

سان آرمادوس در همسایگی جایی که خوزه سال در آن زندگی  - 15

 کرد، قرار دارد. می
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Extraordinary Event of Archidona’s Dick  به

نگارش درآورد. به دنبال این کتاب، اثر دیگر او در همین 

منتشر شد که  La Celestina "سلستینا"زمینه، با نام 

 هتک حرمتی بود نسبت به متون کهن.

در مورد  یا هیکناره و انتشار آثار پر نیش و پس از این دو 

دوران فئودالیته، سال یک بار دیگر به سوی ادبیات جدی روی 

را  "مازورکایی برای دو مرده"، رمان 1119آورد و در سال 

منتشر کرد. رمانی با ساختاری پیچیده، در مورد عشق و مرگ 

گذرد.  جنگ داخلی می یها سالگالیسیا در  که وقایعش در

از آن خود کرد.  1114این رمان جایزه ادبیات ملی را در سال 

 جدید ٔسفرنامه"، او به منطقه آلکاریا بازگشت تا 1111در 

را بنویسید. اما این سفر مانند قبل با پای پیاده و  "آلکاریا

همراه  بر پشت نبود، بلکه سوار بر یک رولز رویس و به یا کوله

 اشرافی. الًکامزن و جذاب. سفری  ٔرانندهیک 

جوایز ادبیات  یتمامهای خود  سال توانست با شایستگی

آستوریاس  ٔزهیجا، 1119اسپانیا را به دست آورد. در 

"Príncipe de Asturias de las Letras ”در سال  و

نوبل را به خاطر مجموعه آثارش دریافت کرد.  ٔزهیجا، 1111

خاطر رمان )پالنتا(، را به  " Planeta" ٔزهیجا 1114در سال 

پر  1111و باالخره در سال  "صلیب مقدس آندریو" اش تازه

را از آن خود  "سروانتس ٔزهیجا"ادبیات،  ٔزهیجااعتبارترین 

 کرد.

بخشید. ویژگی آثار  یا تازهسال به ادبیات اسپانیایی جان 

نوآوری و  ها، های کوتاه و سفرنامه ها، داستان در رمان ،ادبی او

چنین به  فرم و هم در محتوای بود. سال همگرایی هم در  تجربه

نوشتن نقدهایی که به سبک روایی بوده و نام رئالیسم خشن 

را به خود گرفته، معروف است.  (tremendismo)تِرِمندیسمو

سبکی که تمایل به تاکید بر خشونت و گروتسک تصویری 

  دارد.

در  گری و مهارت توصیفات پر رنگ، قدرت سال در مشاهده

روستاهای اسپانیا و کشورهای  ٔدربارههایی که  سفرنامه

این  نیتر مهمخورد.  آمریکای التین نوشته است، به چشم می

 Journey to the Alcarría "سفر به آلکاریا"ها،  سفرنامه

، مسلمانان ها یهودی"( و 1119) "از مینو تا بیداسوا"(،1141)

Jews, Moors, and Christians (1111 ) "و مسیحیان

سفری تازه به "باشد. او پس از سفر دومش به آلکاریا،  می

های روایی کوتاه او  ( را نوشت. در میان داستان1111) "آلکاریا

(، و چهار داستان کوتاه که در یک 1141) "ابرهای گذرا"

های  ادی و داستانآسیای ب"با نام  اند شدهکتاب گردآوری 

 The Windmill and Other Short"کوتاه دیگر

Fiction (1111دیده می )  ،شود. او هم چنین از خود مقاالت

 هایی به جای گذاشته است. اشعار و خاطره نویسی

از همسر اول خود جدا شد تا با  1111خوزه سال در سال 

سال در  مارینا کاستانو که روزنامه نگار بود ازدواج کند. خوزه

عروقی  –در اثر بیماری قلبی  9119ژانویه سال  19

درگذشت. جسد او را در روستای زادگاهش، ایریا فالوا به 

 خاک سپردند.

 *** 

یک فریب است، "اید که ادبیات اغلب شما گفته

ها  دیگری که انسان با آن یها بیفرفریبی در امتداد 

بدون "آیا تالش شما در نوشتن  "کند. زندگی می

های  ، مبنایی بوده است برای نوشتن رمان"فریب

 ؟"پاسکوال دو آرته ٔخانواده"و  "کندو"صریحی چون 

کنم  دانم دلیلش این بوده یا نه، اما تصور نمی خوب، نمی

فریب دادن، یا کلک زدن، یا  ٔاجازهبتواند به خودش  سندهینو

 در لفافه حرف زدن و از نقاب استفاده کردن را بدهد.

 

اید، از جمله جایزه  جوایز مهم ادبی شده ٔدهبرنشما 

 Premioآستوریاس  ٔزهیجا، 1191ملی ادبیات در سال 

Príncipede Asturias  و جایزه پالنتا 1191درسال ،

Planeta توانم  و جوایز دیگر. اما، می 1111، در سال

 1191تصور کنم که بردن جایزه نوبل ادبیات در سال 

 شما به همراه داشته است.بیشترین خوشنودی را برای 

ام. من یکی از  در واقع، جوایز اندکی را به دست آورده

اتفاقی  کامالًنویسندگان اسپانیایی هستم، این  نیتر کوچک

را ببرم. اما، این هم درست  یمهمام جوایز  بوده که توانسته

است که بردن جایزه نوبل ادبیات برایم افتخار بزرگی بوده 

 است.
 

ل شما تقدیم شده است به کارهای ادبی سخنرانی نوب

 (José Gutíerrez-Solanaخوزه گوتیرز سوالنای )

اش به  نقاش. او یک تصویرگر کتاب است و کارهای ادبی

رسد شما او را  خوبی شناخته نشده است. به نظر می

 دانید. شایسته تحسین می

اش را تحسین  بله، درست است. من هم کارهای تصویری

ای  ام، هر صفحه اش را. همیشه گفته کارهای ادبیکنم و هم  می

که سوالنا نوشته است بازتابی است از تابلوهای او، و تابلوهای 

اش. اگر شما به سرعت هم این  او بازتابی است از کارهای ادبی

ها بدوزید تا آن  بازتاب را درنیابید، کافی است نگاهتان را به آن

http://www.britannica.com/art/tremendismo
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ای بود که شش  العاده ان فوقرا دریابید. سوالنا یکی از نویسندگ

کتاب خلق کرد، با صفحاتی درخشان. اما متاسفانه اسپانیا آن 

های یک نفر را  تواند ایده نظری است که نمیچنان کشور تنگ

 ٔسندهینو، اگر فردی مثالًکاری مختلف بپذیرد.  ٔنهیزمدر دو 

تواند بازیگر خوبی در بازی  خوبی باشد، در این صورت نمی

د، یا یک گلف باز شگفت انگیز. نه، این ممکن نیست. بریج باش

واهی است. او هم نقاش خوبی بود و  مطلقاًدر مورد سوالنا این 

اما به مثابه یک نویسنده، کسی توجه  ای بزرگ. هم نویسنده

الزم را به او نکرد و این پسندیده نیست، چرا که کارهای او 

 ارزشمند است. واقعاً

 

شت که شما خودتان را در یک بار نو "سال بلو"

اید. از یک سو به ادبیات  آمیزی قرار داده وضعیت تناقض

کنید و از سوی دیگر خودتان به نوشتن رمان  حمله می

 مشغول هستید. نظر شما در این باره چیست؟

دانم. من بر این باور  نمی واقعاًخوب، شاید حق با او باشد، 

من کاپوت هستم که ادبیات همیشه یک فریب است. ترو

Truman Capote  که یکی از دوستان من بود، در

که در تانگیر  ای ای که با من داشت و برای هفته نامه مصاحبه

شد، به نام اسپانا؛ به من گفت آرزو داشته رمان  منتشر می

نوشت. اما  را او می "گوید خانم کالدول با پسرش سخن می"

بنویسید که  ای بتواند چیزی را این امکان ندارد نویسنده

اند. در مورد بلو شاید این کار شدنی باشد،  دیگران آن را نوشته

 دانم. این را نمی واقعاًاما من 

 

های  که رگه اند کردهبسیاری از منتقدین اظهار 

اگزیستانسیالیستی در کارهای شما وجود دارد؛ و این 

ها نهایتاً مسئول اعمال خویش هستند.  باور که انسان

بیان داشته است که در کارهای شما تئوری  جا بلو همان

های  کنید پیام چندانی وجود ندارد، و شما تالش نمی

اگزیستانسیالیستی، سکسوآل یا سیاسی را منتقل 

 .کنید

 بدون شک درست است.

 

کنید که نویسنده در  بر این اساس آیا شما فکر می

 مقابل خوانندگانش دارای مسئولیت اجتماعی است؟

باید در برابر خودش و وجدانش مسئول باشد.  نه، نویسنده

اش بسیار حساس باشد و  یعنی در مقابل وجدان شخصی

 جایگاه خودش را بخوبی بشناسد.

شما را، که با  یها نوشتهآیا با این نظر بلو موافقید که 

ترین رفتارهای انسانی، در عین  شرح جزییات خشن

راه صراحت و نادیده گرفتن احتمال آزار دیگران هم

های ژان پل سارتر یا آلبرتو  توان با نوشته است، می

 موراویا مقایسه کرد؟

ها هر دو از دوستان من  مطمئن نیستم. خوب، بله، آن

است که موراویا  تأسفاند، و بیش از همه، موراویا. جای  بوده

نوبل را دریافت نکرد. او به طور قطع  ٔزهیجاهیچگاه 

آن چه را که ما نویسندگان  کنم، استحقاقش را داشت. فکر می

گوئیم در واقع بسط آن چیزی است که  یکدیگر می ٔبارهدر 

؛ اما ممکن است که باشدخواهد حقیقت داشته  دلمان می

جاست که پای مسئولیت به  هم درست نباشد. در این کامالً

میان میاید، یعنی تعهد در پیشگاه وجدان. و این چیزی است 

انگیزتر از آن  ه کردم. هیچ چیز غمکه من دقیقاً به آن اشار

مجبور شود به خدمت اربابی درآید. این  یا سندهینونیست که 

آور است. چون نویسنده انتخاب دیگری  به راستی وحشت

ندارد و مجبور است از طریق کارهایش ارتزاق کند. ببینید چه 

استالین رخ داد. حاال استالین  ٔدورهاتفاقی برای هنرمندان در 

کسی روزی بخشی از کتاب رکوردهای  فرد دیگری. یا هر

هایی که  دانید، بیشترین مجسمه گینس را به من نشان داد. می

های استالین  اند، مجسمه در طول حیات بشری ساخته شده

ها  مرا بسازید! و آن یها مجسمهداد،  بوده است. او دستور می

 ٔهمهکه  شدند کردند. اما بعد متوجه می هم باید این کار را می

ها را با خشم خرد کرده است. این یک حماقت آن مجسمه

محض بود و دیگر کسی نباید اجازه دهد که چنین وقایعی 

 دوباره تکرار شود.

 

بنابراین نویسنده هرگز نباید اجازه دهد که در یک 

 .موقعیت یا وضعیت ساختگی گرفتار شود

 – مثالًتر از آن نیست که  ببینید، هیچ چیز مضحک

اما اجازه بدهید این را بگویم،  –خواهم از کسی اسم ببرم  مین

زند، یا وانمود جا می "پیشرو"ای که خودش را  نویسنده

کند که فقیر است، در حالی که از همه بیشتر پول دارد،  می

یک آدم متظاهر بیش نیست. یک روز خانمی، یک خانم خیلی 

ا شبیه شیک فرانسوی به من گفت: سبک زندگی و سالیق شم

 ٔسکهیک بانکدار است. در جوابش گفتم، من بانکدار نیستم و 

طال هم ندارم، اما به آن نیازی هم ندارم. من برای داشتن یک 

کافی پول دارم. پس چرا باید کاری  ٔاندازهزندگی راحت به 

کنم که به نظر آدم فقیری جلوه کنم؟ توجه داشته باشید که 

ی دیگری ندارد. اگر من به این کار به جز دورویی هیچ معنا
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ای را در این مورد اعالم کنم، ممکن  عنوان مثال نام نویسنده

است شما هم بگوئید که حق به جانب من است. اما او از دست 

 گویم. من عصبانی خواهد شد، بنابراین اسمش را نمی

 

لمس "اید که هدفتان از ادبیات  شما اعالم کرده

شتن بدون هرگونه نو"است و  "جراحات با انگشتان

. این به نظر شما در "سیاست بازی یا بازی با کلمات

 است؟ "ادبیات بدون فریب" ٔدهیعقراستای همان 

خوب، این آرزوی من است. این که به آن دست پیدا 

 یکی از اهداف من است. ناًیقیدانم. اما  کنم یا نه، نمی می

 

اید و  ای که برده جایزه نیتر بزرگکنید  فکر می

ترین انتقادی که تا کنون به شما شده است چه بوده بد

 است؟

من "من گفته شده است، از این که  ٔبارهخیلی چیزها در 

هستم.  "من یک ناتوان ذهنی"، تا این که"یک نابغه هستم

 حداقل یکی از این دو مورد باید نادرست باشد.

 

کند که بگویند ناتوان ذهنی  آیا این شما را نارحت می

 هستید؟

جا که  توجه کرد. و از آن ها ه، نه. نباید به این حرفن

واقعی خودش  ٔچهرهنویسنده به شخصه توانایی آن را ندارد که 

من در مورد خودم  –را به عموم نشان دهد، بهتر است 

کند  چیزی را بنویسد که فکر می –کنم، نه دیگران  صحبت می

درست  باید در مورد آن حرف بزند. این که بعداً مشخص شود

نباید خیلی  دیگری است. شما ٔمسئلهگفته است یا خیر، 

شما چه می ٔدربارهنگران باشید که خوانندگان یا منتقدان 

گویند و گرنه فردیت خودتان را ازدست خواهید داد. این 

 خیلی روشن است.

گونه اظهارنظرها مقاوم پس نویسنده باید در مورد این

 باشد؟

موضوع  اصالًکنم  شند. فکر نمیگونه بانه، همه باید این

برخورد  ٔنحوهکلفتی یا مقاومت باشد. این یک  مربوط به پوست

است. آن چه که حائز اهمیت است، این است که من کی 

کند. یک بار دیگر  هستم. این موضوع مرا خیلی نگران می

برای این پدیده. و اگر من برخالف  است ینامگویم، وجدان  می

ام. اما هر چیزی که  دانم را زیرپا گذاشتهآن عمل کنم، پس وج

شود، موضوعی است به شدت ذهنی. در  به وجدان مربوط می

تواند داشته  شماری که یک نویسنده می میان خوانندگان بی

ای به  باشد، سالیق متنوع و گوناگونی وجود دارد. هر خواننده

کند و اغلب  یک موضوع معین به شکل خاص خودش نگاه می

اش. اما در مورد  فضای پیرامونی ریتأثیت خوب و تحت هم با ن

های  هر موضوع خاصی، هر چند کوچک، همیشه نگرش

این موارد  شود تمامی متفاوتی وجود دارد. به هنگام نوشتن نمی

 را مدنظر داشت.

 

به نظر شما، آثارتان توسط خوانندگان به خوبی درک 

 ؟اند شده

اشد، اما در خارج از شاید در اسپانیا این اتفاق افتاده ب

همیشه مشکل  ترجمهدانم. بدیهی است که  نمی واقعاًاسپانیا، 

11مترجم خیانت کار است"و همان طور که گفته شده  بوده
؛ "

تواند خائن باشد، هر چند نه عامدانه و  بله، مترجم هم می

 مطلقاًام که  ها را دیده اغلب نیمه آگاهانه. من بعضی ترجمه

ها را  باشد که آن ما این هم امکان پذیر نمیاند. ا مزخرف بوده

ها  زبان ٔهمهکافی به  ٔاندازهدنبال کرد. قبل از هر چیز، من به 

توانم این کار را انجام بدهم. و این در مورد  آگاه نیستم و نمی

هرکس دیگری هم صادق است. دوم، من برای این کار وقت 

ش کردن را هم ندارم. و سوم، خیلی ساده، این کار ارزش تال

خانواده "رومانیایی رمان  ٔترجمههم ندارد. در پیشگفتار 

من بسیار تند رفتم و گفتم، باید  "پاسکوال دو آرته

ها را ممنوع کرد. این یک تناقض است اما  ترجمه تمامی

حقیقت دارد. ممکن نیست چیزی به یک زبان گفته شود، و 

نمونه، در در زبان دیگر به همان معنا گفته شود. به عنوان 

همانی نیست که در زبان فرانسه  ventanaزبان اسپانیایی 

fenêtre شود و در زبان انگلیسی  گفته میwindow این .

 اختالفی است که در هر زبانی وجود دارد.

 

این حقیقت دارد که زبان مادری شما انگلیسی بوده 

 است؟

زدم،  خوب من قبل از اسپانیایی به زبان انگلیسی حرف می

 -کنم. مادرم انگلیسی بود و مادربزرگم  ا دیگر این کار را نمیام

کرد. بعد از فوت  ایتالیایی و در اسپانیا زندگی می -مادر مادری

ام تمایل پیدا کردندکه اسپانیایی صحبت  مادربزرگم، خانواده

تر بود. بنابراین، زبان انگلیسی به  کنند، چون برایشان راحت

یان رفت و در پایان چیزی از آن عنوان زبان خانوادگی از م

 باقی نماند.
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های انگلیسی آثارتان را  شما هیچکدام از ترجمه

 اید؟ خوانده

اند. آنتونی  ام و زیاد هم بد نبوده هارا خوانده بله، بعضی از آن

، مترجم آمریکایی آثار من، Anthony Kerriganکریگان 

 ، ما با همداًبعها را به خوبی ترجمه کرده بود. اما  بعضی از آن

ای یک بار  ها کار کردیم. هفته در پالمای مالورکا روی ترجمه

ها  آن ٔترجمهنشست داشتیم. او لیستی از مواردی را که در 

کرد و زمانی که یکدیگر را مالقات  شک داشت تهیه می

کردیم. این گونه  ها بحث می کردیم به تفصیل در مورد آن می

. در غیر این صورت، شود یم پذیر خوب امکان ٔترجمهاست که 

به  ماًیمستقبا زبان مبداء آشنا نباشد،  کامالًچنانچه مترجم 

احساس است.  رود. واژه نامه بسیار بی سراغ واژه نامه می

هستند که فرقی جزئی در معانی دارند، و  یبشمارواژگان 

ای بر این اساس،  ها را در واژه نامه یافت؛ و ترجمه توان آن نمی

خوبی نخواهد بود. من آلمانی بلد نیستم، اما  ٔترجمه مسلماً

دوستان اسپانیایی من که با زبان آلمانی آشنایی دارند، به من 

آثار من به زبان آلمانی خیلی بد است. و  ٔترجمهاند که  گفته

این اجتناب ناپذیر است. روزی من کتابی از مترجم زبان 

مربوط به  ام دریافت کردم که نتوانستم حتی بفهمم چینی

کدام یک از کارهای من است. با دریافت این کتاب، حسابی 

خواسته با من شوخی  گیج شدم. فکر کردم شاید کسی می

کند و این کتاب ربطی به آثار من ندارد. خوب، چکار باید 

کردم؟ اما نام من در یکی از صفحات داخلی آن با الفبای  می

که آن کتاب یکی  دانم غربی آمده بود. خوب، حداقل حاال می

 کدامیک! واقعاًدانم  از آثار من بوده است، اگر چه هنوز هم نمی

 

برای نوشتن هر کتابی، باید "اید: یک بار شماگفته

حرفی برای گفتن داشت، با یک دسته کاغذ سفید و 

یک قلم برای نوشتن. هر چیز دیگری اضافی است و 

 "نمایشی است برای جلب توجه بیشتر و کسب درآمد.

کنم الهام پناهگاهی است برای  بدون شک. من فکر می

شعرا. عموماً شاعران تنبل هستند و بیکاره. افالطون حق 

گفت باید نواری رنگین به دور سر شاعران  داشت که می

ها را از کشور بیرون راند. پیکاسو یک بار  پیچاند و آن

ید، دانم الهام وجود دارد یا نه؟ اما وقتی که بیا من نمی"گفت:

یک بارهم زنی از بودلر  "بیند. مرا سرگرم کار می معموالً

الهام  "پرسید، الهام چیست؟ و او این طور جوابش را داد:

19کند هر روز کار کنم. چیزی است که به من توصیه می
و  "

نبوغ چیزی نیست به جز تحمل و "داستایوفسکی گفت:

. هیچ چیز مثل نشستن جلو یک دسته "شکیبایی درازمدت

ها را، یکی پس از دیگری، و  اغذ سفید، و این فکر که باید آنک

کلمه به کلمه از باال تا پائین پرکنی ترسناک نیست. به همین 

خواهم حرفی بزنم و این  دلیل، من باید احساس کنم که می

باید در واقع به این هم حرف ارزش گفتنش را دارد. البته، 

 وتاعتقاد داشت که صرف نوشتن، ادبیات نیس

 

نویسید یا حاال از ابزار  شما هنوز هم با قلم می

 کنید؟ تری استفاده می مدرن

نویسم. راستش بلد نیستم تایپ  بله، من همیشه با قلم می

کنم و کامپیوتری هم ندارم. البته، در خانه یک کامپیوتر 

کند، نه من. برای این که  داریم، اما همسرم از آن استفاده می

د خودش نگهدارد. این حقیقتی است! روبرو ترسم مرا در بن می

کامپیوترها، حتی خودروها  -هایی  شدن با یک چنین ماشین

برای من، مانند کسی است که از پشت کوه آمده باشد. من  –

کنم،  ها پرهیز می زدن به آن ها اعتمای ندارم و از دست به آن

 انگار که برق بخواهد مرا بگیرد. برای همسرم اما خیلی راحت

دهم با  است و من از این نظر خوشحالم، اما شخصاً ترجیح می

ام که با یک روان  دست بنویسم. به هر صورت من عادت کرده

اشان برای من  نویس بنویسم؛ خودکار، مداد یا مارکر، همه

 یرمنطقیغیکسان هستند. نسبت به این لوازم، من آدمی 

ز من پرست نیستم. یک بار روزنامه نگار جوانی اوکهنه

آیا شما تصمیم دارید تا زمانی که حرف دیگری برای "پرسید:

و من پاسخ  "چنان به نوشتن ادامه بدهید؟ گفتن ندارید، هم

نه! تا زمانی به نوشتن ادامه خواهم داد که دیگر چیزی "دادم:

 "برای نوشتن نداشته باشم.

 

شما جستجوی  ٔدغدغهآیا این درست است که بگوئیم 

ها، به  وجود اسپانیایی ٔجوهرهو یافتن  هویت اسپانیایی،

ای از  ای زوال یافته است که به خاطره عنوان جامعه

 شکوهمند پیوند خورده است؟ ٔگذشته

من به این موضوع عامدانه نیست. منظورم این  ٔعالقهبله، اما 

طور خاصی در جستجوی آن نیستم، اما به طور است که به
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. ببینید، من نیمه ناگزیری گرایش به جستجوی آن دارم

اسپانیایی هستم، یک چهارم ایتالیایی و یک چهارم انگلیسی. 

. همین دلیلی است که مرا به اند بودهاجداد بزرگم هم بلژیکی 

کند. به نظرم شاید  سوی تصوری خاص از اسپانیا هدایت می

کمتر از یک اسپانیایی اصیل و بیشتر شبیه یک اسپانیا 

عاشق اسپانیا هستم که ، من به نحوی مثالًشناس. 

های اصیل شاید خودشان دوست نداشته باشند:  اسپانیایی

های  ها، گارد شهری با کاله ها، گاوبازها، کشیشاسپانیای مگس

 خفه کردن مخصوص اسپانیا .... گوش، و ابزارهای قدیمی سه

 

 (.España negra)19تصویری از اسپانیای سیاه 

 از هر کشور دیگری. نه، نه به راستی سیاه. و نه بیشتر

 

 ؟España áridaیا شاید اسپانیای خشک 

خواهم، مثل این که تمام  خوب، خشک، بله. اما معذرت می

جنوب ایتالیا هم خشک است، همین طور یونان و کل منطقه 

ها نیفتیم. من  مدیترانه. اجازه بدهید زیاد در دامن کلیشه

شمال  ام. من در هیچگاه در اسپانیای خشک زندگی نکرده

ام که رنگ دیگری دارد. ما،  اسپانیا، در گالیسیا، زندگی کرده

ها، کشوری داریم به رنگ بلژیک یا هلند. در عوض،  گالیسیایی

توانیم بدون چتر از خانه بیرون بیاییم. من تازه از یک  نمی

در سویل  Infanta Elena "اینفانتا النا"مراسم عروسی در 

درخشید و هوا عالی بود. در  بان می. در آنجا آفتاب تاام برگشته

شود کرد؟ از این موضوع  کار میها آب ندارند. اما چه عوض آن

شود، چون این منطقه با همین  هیچ کس شگفت زده نمی

 ویژگی شناخته شده است و همیشه هم همین طوربوده است.

 

زندگی  ٔدربارهاید که چیزی  آیا تا به حال نخواسته

وسوسه شده باشید که یک رمانس ها بنویسید؟ یا  کولی

 های متهور و پایانی خوش؟ عالی بنویسید با شخصیت

که پیکاسو  میها کتابام. یکی از  خوب، نه، وسوسه نشده

کنم که رمانس  تصویرگری آن را انجام داده است، فکر می

کنم از یک کولی  آورم. فکر می به خاطر نمی قاًیدقباشد، اما 

در ذهنم هست. بله، این طور فکر  همیمب ٔدهیا. ام زدههم حرف 

کنند و کسی هم  ها در اسپانیا زندگی می کنم. کولی می

تواند آن را انکار کند. مشکل بسیار غریبی در رابطه با  نمی

ها در اسپانیا وجود دارد. در واقع مشکل نیست، فقط،  کولی
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ها در اسپانیا که در آثار  منظور دوران تسلط کشیش -

فرانسیسکو گویا اسپانیا این گونه به تصویر کشیده شده است. گاهی به 

 . مبرند یانکو هم از آن نام معنوان دوران سیاه فر

نژادپرست هستند  -هستیم 11ما پایو – (payoخوب، پایوها )

ها هم  کنند. اما کولی ها را از خود طرد می ولیو به کلی ک

زندگی ما را نمی ٔوهیشها شدیدتر از ما نژادپرست هستند. آن

کنند و  پسندند و خودشان را هم درگیر زندگی با ما نمی

بیشتر تماشاچی هستند. یکی از دوستان من، که یک کولی 

خجالت  ٔهیما -پایوها –است، روزی به من گفت که شما 

ها نه. با  د، چون باید کارکنید تا زندگی کنید. اما آنهستی

کنند و  دزدیدن یک مرغ، مشکل آن روزشان را حل می

فردایش باالخره، باز هم مرغی در جایی برای دزدیدن پیدا 

روند، نه در  به خدمت سربازی نمی عموماًها  شود. کولی می

ا ه دوران جنگ و نه در هیچ دوران دیگری. چون در سرشماری

آیند. به هرحال، در زمان جنگ، جنگ داخلی  به حساب نمی

اسپانیا، که من در بیست سالگی در آن شرکت داشتم، یک 

کولی که در هنگ ما بود، یک شب، پس از یک روز جنگ 

سخت، به من گفت، جنگ شما چقدر وحشتناک است! شما 

اید! خوب، من امروز  شوربایی درست کرده چه شلم واقعاًپایوها، 

شته نشدم، ولی ممکن بود کشته بشوم. او به من گفت، ک

دانم چه چیز این جنگ به من ربط دارد؟ حاال ببین که  نمی

او در  اصالًگفت.  با من چکار خواهند کرد. او راست می ها آن

کرد؟ او را دستگیر کردند و در عرض یک ساعت  آن جا چه می

 لباس فرم را از تنش کندند و اخراجش کردند.

 

( موافقید Pío Barojaبا این بیان پیو باروجا  شما

هنر یکی سری قوانین و مقررات نیست، بلکه  "که: 

چیزهایی است که در  خود زندگی است. هنر روح تمامی

 "روح بشری بازتاب یافته است؟

. دون پایو باروجا همیشه درست گفته و عتاًیطببله، البته، 

کنم  بله، فکر میصحیح است.  قاًیدقدر این مورد هم حرفش 

توانید موضوع قوانین باشید.  روشن باشد. شما نمی کامالًکه 

توانند در  نوشتن امری فراتر از توانایی صرف است. قوانین می

بازی فوتبال یا هر بازی ورزشی دیگری کاربرد داشته باشند و 

های مشخص در پایان هم چیز دیگری به جز همین توانایی

برجسته با این حقیقت متمایز  وجود نخواهد داشت. هنرِ

گردد که مدام در حال خالقیت است. هر پرفسوری  می

تواند بگوید که این کتاب از قوانین دستور زبان تبعیت  می

آید اگر شما قواعد  نکرده است. اما چه مشکلی به وجود می

جدیدی خلق کنید؟ یک بار به اونامونو گفته شد، کلماتی را 
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توان در واژه نامه پیدا کرد. و او  ید نمیکن که شما استفاده می

 جواب داد، مهم نیست. بعداً پیدا خواهد شد. خواهید دید؟

 

و شما هرگز، در هیچ زمانی، احساس عدم امنیت 

دچار تردید  تانیها ییتوانااید یا نسبت به  نکرده

 ؟دیا نشده

ای تعلق دارم  هرگز. ببینید، از جانب مادری من به خانواده

یک ویکتوریایی بود و ما تربیت سفت و سختی را  که بیشتر

ایم. ما با پدربزرگ و مادربزرگمان زندکی  تجربه کرده

با پسرها و دخترها بسیار متفاوت  ها رفتارشانکردیم. آن می

توانستند هر کاری که دوست دارند انجام دهند  بود. پسرها می

به جز چند مورد کوچک. ما حق نداشتیم دروغ بگوئیم یا 

 باًیتقرهای مزخرف بزنیم. اما،  برادر و دوست خود حرف ٔدرباره

گالیسیایی زندگی  ٔدهکدههر چیز دیگری مجاز بود. ما در یک 

کردیم، و از مواردی که هرگز پذیرفتنی نبود، یکی این بود  می

که پس از دعوا، با پسری دیگر، با چشمانی گریان و سری 

ا این بود که اگر در ه شکسته به خانه بازگردیم. تئوری آن

، بهتر بشوددعوایی قرار است کسی شکست بخورد و زخمی 

است آن کس طرف دیگر دعوا باشد. جور دیگری اصالً در 

گنجید. من در مورد خودم به طور  من نمی ٔخانوادهتصور 

کردم. باور به خود داشتن احساس  غریزی احساس امنیت می

خواستند به  ارایوو میآورد. مثالً، در س اطمینان به وجود می

من دکترای افتخاری بدهند و همسرم و وزیر امور خارجه، 

فرانسیسکو فرناندز اوردونز هر دو معتقد بودند که نباید به آن 

جا بروم، چون در آنجا تک تیراندازان ماهری وجود داشت و 

برای من خطرناک است. اما من گفتم، بگذارید ببینیم چه 

ها. من  ها و صرب است میان بوسنیاییشود کرد. این جنگی  می

ها به دنبال من نیستند.  گالیسیایی هستم، بنابراین آن

جوابشان این بود که، بله، اگر شما آن جا باشید ممکن است 

ها به  به سویتان شلیک کنند. و من معتقد بودم که، نه، آن

ها همیشه به افراد  سوی من تیراندازی نخواهند کرد، آن

ام و باید  من در جنگ شرکت داشته کنند. یدیگری شلیک م

های خودش را دارد. مرا  بگویم که جنگ در واقع زیبایی

های متعارف است، و چیزی  ببخشید، منظورم جنگ با سالح

وحشیانه. و خوب، چه  یکماست شبیه بازی رگبی و البته 

ها بود، و من اهل  ها و صرب عالی! این جنگ بین بوسنیایی

 کردند؟ د به من شلیک میکرونا. چرا بای

 

زنم شما از ویژگی خاصی برخوردار هستید  حدس می

خواهم آن را مورد بررسی قرار دهم! اگر  که من قطعاً نمی

خواهم بپرسم، از نظر شما  اجازه داشته باشم، می

خصوصیت یک نویسنده چیست؟ داشتن  نیتر مهم

 توجه به فرم یا محتوی؟ نگرش هنری؟

فرم یا محتوی، بحث کردن در این خوب، ظرف و مظروف، 

جذاب نیست، چون  اصالًسالی من  کهن بهموارد برای آدمی 

فرم و محتوی یکی هستند. ادبیات چیزی بیشتر از کلمات 

ها به پرواز درمی نیست و در درون این کلمات است که ایده

شود که فاقد معنا  آیند. هیچ واژه ای در هیچ زبانی پیدا نمی

ن چرا باید دنبال پای پنجم گربه بگردیم؟ این باشد. بنابرای

دقیقاً مثل همان است. نه! فرم و محتوی، ظرف و مظروف 

همگی یک چیز هستند. این پرسش نظیر آن است که 

بخواهیم سئوال کنیم از تکنیک استفاده کنیم یا نکنیم. طرح 

چنین سئوالی بی مورد است! مثل این که بگوئیم برای 

به سبک گوتیک به داربست خاصی نیاز ساختن یک کاتدرال 

شود. چه آن را برچینند چه  است. داربست بعداً ناپدید می

 خودش سقوط کند.

 

هایی ای را به خاطر این که بخش توان نویسنده آیا می

دیگر هم خوانی ندارد، بخشید،  یها قسمتاز کارش با 

به شرطی که در مجموع، اثری قابل تحسین ارائه داده 

 باشد؟

، این ضعف کیفی قابل بخشودگی نیست. چنین نه

ای بهتر است خودش را به کار دیگری مشغول کند.  نویسنده

تواند کارهای مفید دیگری انجام دهد، مثل  برای مثال، او می

های  ثبت بار در یک ایستگاه راه آهن، یا رقصیدن با خانم

ی زندگیش را از این کارها در بیاورد. از سو ٔنهیهزگردشگر، و 

دیگر، این کارها کسب و کاری شرافتمندانه است. من 

توانم خودم را مشغول رقصیدن با گردشگران کنم، چون  نمی

دهد، بعد هم  ای را نمی قبل از هر چیز سن و سالم چنین اجازه

من شرایطش را ندارم. درغیر این صورت، من عاشق چنین 

زنان،  زندگی از طریق رقصیدن با ٔنهیهز نیتأمشدم.  کاری می

 عالی است!

 

در این صورت نویسنده بهتر است از گرسنگی بمیرد 

 تا بخواهد کارش را عوض کند.

دقیقاً، هیچکس هرگز نباید اجازه دهد که دیگران شرایط را 

ای برایش تغییر دهند. مطلقاً هیچ چیز نباید روی  به هر وسیله

قدرت، خواه پول. مالحظات  ٔجاذبهبگذارد، خواه  ریتأثتو 

ها را مدنظر داشت: هر  یگری هم هست که باید آند
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تواند پول به دست آورد، اما نباید آن  ای در جهان می نویسنده

خودش قرار دهد. اگر هدف کسب درآمد زیاد  ٔهیاولرا هدف 

تواند  آید و هرگز نمی باشد، افق دید فرد بسیار پایین می

را  خودش را از نوعی فقر بیرون بکشد. اما اگر کسی چیزی

بنویسد که دوست دارد، و خوانندگان یا شنوندگان بسیاری 

بخواهند آن را بخوانند یا بشنوند، در نتیجه پول هم خودش به 

افتاد که نویسنده  دنبال آن خواهد آمد، اما زمانی این اتفاق می

به دنبال آن نباشد، و البته ممکن هم هست که اصالً این اتفاق 

 رخ ندهد.

 گر مصاحبه

تجربه گرا هستید. چه چیزی شما  ٔسندهینووالً یک شما اص

های رمان  تکنیک ٔتجربهدارد که این همه دست به  را وا می

نویسی بزنید؟ کنجکاوی، نیاز هنری، یا عدم رضایت از 

 های موجود؟ تکنیک

 سال

خوب، هیچ چیزی تاثربرانگیزتر از آن نیست که نویسنده 

توری از خودش تبدیل مرتب خودش را تکرار کند، یا به کاریکا

شود. نیازی به گفتن نیست که نویسنده نباید خودش را به 

 ٔخانواده"شکل نقاب بی روحی در بیاورد. وقتی که من کتاب 

یک سری یادداشت منتشر  را به همراه "پاسکوال دوآرته

کردم، که شرح سفرهایم در درون اسپانیا بود، و کمابیش 

اسپانیای سیاه، اگر شما آن  –شامل نگاهی رایج به اسپانیا بود 

توانم از  آشکارا معلوم بود که همیشه می –پسندید  را می

مند شوم. اما  موفقیتی که این سبک کسب کرده است، بهره

، هیچ کنم یممن اصالً بر آن اصرار نورزیدم. نه، و دوباره تکرار 

تر از آن نیست که آدم تبدیل به نقابی  و تلخ تر دردناکچیز 

از خودش بشود. یکی از نقاشان بسیار معروف ایتالیایی، روح  بی

آثارش به فروش  های کمال خویش متوجه شد که در سال

دانست که مردم در جستجوی تابلوهایی  روند. او می نمی

هستند که او در جوانی کشیده بود. بنابراین شروع کرد به 

توانم تصورش را  کپی کردن آن آثار. چه تلخ و وحشتناک! می

کنم که چه احساس ترسناکی باید باشد و به همین دلیل از ب

های متنوع و  کنم، و بیشتر به سمت تجربه آن اجتناب می

 آورم. گوناگون روی می

ها بتواند برای کسی که من معتقدم اگر یکی از این سبک

آید، مفید واقع شود، بگذار آن مسیر دنبال شود.  بعد از تو می

ما  ٔهمهعلق خواهد داشت، و برای ها به همه ت باالخره این

ها بازهای زیبایی  این ٔهمهخواهد بود، این طور نیست؟ 

کنم فلوبر بود، روزی جوانی که اصرار داشت  هستند. فکر می

رنگ  نویسنده شود، به او گفت، استاد، اگر من فقط یک پی

توانستم از آن رمانی بسازم. فلوبر به او  داستانی داشتم می

کنی، زن و  دهم، ببینم چه می رنگ می و یک پیگفت، من به ت

گذرد و داستان تمام  مردی عاشق همدیگر هستند، مدتی می

شود. خوب حاال تو آن را بسط بده. اگر استعداد داشته  می

بنویسی. اما  "پارم ٔصومعه"باشی، شاید بتوانی چیزی شبیه 

 ٔسندهینوفراتر از استعداد برداشته باشی. روزی  باید گامی

وانی، نزد من شکایت کرد که منابع درستی برای نوشتن ج

ندارد. به او گفتم، هزار صفحه کاغذ و یک روان نویس به 

دهم. اگر استعدادی داری، دون کیشوت  عنوان هدیه به تو می

را در یک طرف آن بنویس و کمدی الهی را در طرف دیگر. 

آمد،  حاال برو و بنویس، و خواهیم دید که چه از آب در خواهد

این کارها بر بیایی. این واقعاً  ٔعهدههرچند احتماالً نتوانی از 

 انگیز است، اما حقیقت دارد. غم

 

 ٔهیهدصورت به نظر شما استعداد یک  در این

 خدادادی است، یا شاید بشود گفت ژنتیکی است.

ها استعداد  دانم، اما کامالً آشکار است که بعضی واقعاً نمی

ندارند. استعداد به مثابه آن چیزی است  ها هم دارند و بعضی

کار ببرید. من به که هر آنچه را که دارید بخواهید به

 –استعدادهای مطلق باور ندارم، من به استعدادها باور دارم 

اما  -تواند باشد دانم استعداد چه صفتی می اوه، من اصالً نمی

ر استعداد برای یک چیز یا استعداد برای چیزی دیگر. حتی اگ

شما دارای حداقل استعداد باشید یا آن را هم نداشته باشید، 

تواند جانشینی برای  توانید کاری بکنید. زمان نمی باز هم می

کشید که  نبود استعداد باشد. مثالً چقدر باید طول می

را بکشد؟  Las Meninas "ها ندیمه"والسکوئز بتواند تابلو 

دادم آیا  طول میسال هم  1شاید یک ماه؟ اما اگر من حتی 

ماه جلو  1توانم  توانستم چیزی شبیه آن بکشم؟ نه، من می می

توانم چیزی شبیه به آن  یک تابلو سفید بایستم، اما نمی

 بکشم.

 

 شاعری باور دارید؟ ٔحهیقرآیا شما به 

ام. قریحه، ترفندی نه، مطلقاً. قبالً در این باره حرف زده

کنند. چون خیلی  ه میاست که شاعران غزلسرا از آن استفاد

 ٔقطعهراحت است. قریحه یک دروغ است. برای نوشتن یک 

خوبی که هنوز در  ٔقطعهخوب بهانه الزم نیست. بهانه برای 

 نیامده، الزم است.

یکی از پیامدهای تجارب شما در ادبیات، تخریب 

های رمان نویسی بوده است. آیا شما  بسیاری از اسطوره

 اید؟ این قصد و نیت را داشته
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کند،  به هیچ وجه. وقتی کسی بر علیه چیزی تالش می

 شود. خودش می ٔرخواستهیاسمعموالً 

 

شما در نوشتن رمان ابتدا چه چیزی مد نظرتان است، 

منظورم این است که آیا ابتدا به  تکنیک یا مضمون؟

کنید و بعد برایش مضمونی پیدا  تکنیک فکر می

ما ابتدا مضمونی برای کنید تا آن را بکار ببرید، یا ش می

گفتن دارید و تکنیک به عنوان فرم بیان آن، ضرورتاً به 

 دنبال خواهد آمد؟

ام و دوباره  تکنیک امری عامدانه نیست. یک بار گفته

کنم که برای داشتن یک فرزند، زن باید در سن و  تکرارش می

سال خاصی باشد و یک داستان عاشقانه هم داشته باشد. 

ر یا دختر دوست داشتنی متولد خواهد کرد بعدش، او یک پس

که دو گوش دارد، با موهایی سیاه یا بلوند، و زیباست، که می

تواند لذت واقعی را نصیب آن زن کند. این زن ممکن است 

یک کلمه هم از علم مامایی یا چگونگی زایمان نداند، یا این 

که به چه چیزی نیاز دارد. حتی ممکن است آدم بیسوادی 

! اصالً هم مهم نیست که این زن یک کلمه از علم ژنتیک باشد

داند یا نه، او خیلی ساده، فقط دارای سن مناسب و اوضاع  می

کنم، همین کافی است تا  و احوالی معین است و، تکرار می

نازنینی باشد. رمان دقیقاً به همین شکل متولد  ٔبچهدارای 

 شود. می

چه که به  نشینید و با یک قلم هر و بعد شما می

 نویسید؟ ذهنتان برسد می

بله، درست است. من در برابر یک دسته کاغذ سفید 

و شروع  -وحشتناکی است  ٔتجربهکه باز هم مطلقاً  -نشینم می

کنم به نوشتن. اگر چیزی اتفاق نیفتد، آن قدر پشت میز  می

بلند  نشینم تا باالخره چیزی به مغزم خطور کند. اگر کارم می

اطراف قدم بزنم، هیچ اتفاقی برایم رخ نخواهد  شوم و در آن

هایم از دست  داد، و من وقت زیادی را برای شمردن قدم

خواهم داد. باید از این وضعیت برحذر بود. شما باید تابع یک 

گویند که نویسندگان، خیلی  نظم باشید. مردم اغلب می

خوشبخت هستند چون رئیسی ندارند. این دروغی بیش 

اران رئیس دارم که خوانندگان من هستند. باید نیست. من هز

هایشان را باز  مراقب بود، چون روزی خوانندگان دست

کنند. آن وقت است که  کنند و مرا به حال خودم رها می می

 گیرم. من در تنگنا قرار می

 نشینی؟ کاغذهایت می ٔدستهچند ساعت در روز جلو 

 11روزها و بعضی  1، 1 معموالًاالن زمان کمتری، اما 

 کنم. ساعت کار می

های زیادی دارید و خیلی سخت  حاال شما گرفتاری

 است که زمانی برای نوشتن پیدا کنید.

نه، برای هر کاری بیش از آن که نیاز باشد وقت هست. مهم 

این است که وقتمان را بیهوده هدر ندهیم. مردم گرایش به 

، همه همین ها نیست اتالف وقت دارند. منظورم فقط اسپانیایی

مادرید ستون ثابت  ABC ٔروزنامهطوری هستند. من در 

بیند که من با یک دسته کاغذ این  روزانه دارم. هیچکس نمی

ور و آن ور بدوم و سرو صدا راه بیاندازم. هیچکس مرا در این 

، که من خیلی Marañonوضعیت نخواهد دید. دکتر مارانون 

ت، وقتی که از او به او وام دار هستم، یک روز به من گف

کارهایش را به موقع انجام  ٔهمهتواند  پرسند چطور می می

دهد که من یک زباله جمع کن زمان هستم. او  دهد، جواب می

کرد. حتی یک دقیقه.  یک دقیقه از وقتش را هم تلف نمی

نباید هرگز اجازه داد که وقت انسان به هرز برود. به من زنگ 

ه، من بیشتر از یک خط تلفن ندارم بزن! اینم شماره تلفنم... ن

دهم. چون هرگز نیازی به آن  و اغلب هم به آن جواب نمی

زند، حتی  بینم. وقتی که در خانه هستم و تلفن زنگ می نمی

 دارم. اگر نزدیکش هم باشم، آن را برنمی

 

 در این صورت اصالً چرا تلفن دارید؟

اند تو خوب، برای این که کس دیگری در خانه هست که می

 به آن جواب بدهد.

 

 اند؟ زیادی داشته ریتأثکدام نویسندگان بر روی شما 

اند، زیرا  تمام نویسندگان اسپانیایی که قبل از من نوشته

آئیم. همین طور، کسانی که  ما از دل همدیگر بیرون می ٔهمه

نویسند. یا کسانی  ها آشنا نیستم، می هایی که من با آن به زبان

برای  همن آثارشان را ندارم و تصمیمی که من شانس خواند

 نیتر کوچکها در آینده ندارم، یا حتی کسانی که خواندن آن

اطالعی از وجودشان ندارم. در اینجا چیزی هست که به آن 

اش  شود. آلبر کامو سبک نوشتاری گفته می "نفوذ ٔدامنه"

اش را منتشر کرد و "بیگانه"مشابه من بود. وقتی که او رمان 

را؛ آن هم در مدت  "خانواده پاسکوال دوآرته "رمان من هم

زمان بسیار کوتاهی و هر دو به دنبال هم، تزهای دکترای 

خانواده پاسکوال دو "زیادی بودند که در آن بیان شده بود 

است و تعداد دیگری از این تزها  "بیگانه" ریتأثتحت  "آرته

که  یکردند که عکس آن صادق است. کامو هنگام هم ثابت می

بر  گفت، خودش از خنده روده داشت این موضوع را به من می
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ها منتشر شدند، کسی چه  شده بود. وقتی که این رمان

دانست ما کی هستیم! خودمان هم همدیگر را  می

شناخت! ما دو  شناختیم. و هیچکسی هم ما را نمی نمی

بود، خیلی  تر بزرگمن  ازخیلی جوان بودیم. او کمی  ٔسندهینو

و هر دو کامالً ناشناخته. اما بعدها عقالیی پیدا شدند که  کم،

های آکادمیسین را در  به اظهارنظر پرداختند )ادای آدم

چه  ٔدربارهها  ، آن"مشهود است... یریرپذیتأث"آورد(:  می

زدند؟ این خیلی آزار دهنده است. اما، بله،  چیزی حرف می

شما دوست  نویسندگان اسپانیاییِ قبل از من و، اگر ٔهمه

ها  نویسندگان عالم، حتی کسانی که من آن ٔهمهداشته باشید، 

اند. ادبیات مثل یک  کنم، بر روی من اثر گذاشته را درک نمی

های آن را با خود  دو با مشعل است. هر نسلی نشانه ٔمسابقه

رساند، یا حداقل تا جایی  دلخواه می ٔنقطهکند و به  حمل می

سپارد. به این ترتیب  ا به نسل دیگر میتواند؛ و بعد آن ر که می

رسد. ادبیات چیزی بیش از این نیست.  ها به پایان می سهم آن

 هر چیز دیگری فقط نمایشی است.

 

گالیسیایی بود که  ٔسندهینوکنم گارسیا سابل،  فکر می

با آیرونی )طعنه( آمیخته شده  قاًیعمشما  روح"گفت 

در شما  است و ممکن است دلیلش هم این باشد که

شاید  "خون انگلیسی با گالیسیایی مخلوط شده است.

 طبعی شما همین باشد؟ منشاء شوخ

خب، اخالق گالیسیایی و انگلیسی مشابه هم هستند، اگر 

بینی  طبعی خیلی قابل پیش چه نه به طور دقیق. این شوخ

اشان  طبعی ها که حقیقتاً روح شوخ نیست، مثل آندولسی

ها بیشتر  طبعی گالیسیایی باشد. شوخ پسندانه تواند مردم می

طبعی انگلیسی. به  آیرونی است تا کمیک. و خیلی شبیه شوخ

ها وکالی  عنوان مثال، در گالیسیا وکالیی بودند که به آن

توت وحشی  ٔبوته)گفتند. سیلوییرا  می silveiraسیلوییرایی 

های روستایی در گالیسیا رشد  یا بلک بری. م( در طول جاده

ند. این وکال هر وقت دعوایی بین خریداران در بازار کن می

داد مثل  رخ می کاالهامکاره و فروشندگان بر سر قیمت 

 11کردند. به یک وکیل سلیوییرایی روزی  میانجی عمل می

شد، که آن زمان ارزشی برابر با یک پزوتا  سانتیم داده می

و داشت، تا او نظرش را درمورد دعوا اعالم کند. تصمیمات ا

برای هر دو طرف قطعی بود. یک روز در روستای ما، یک 

های میان خریدار و فروشنده گوش داده  سیلوییرا که به بحث

تواند آن را  بود، چیزی گفت که فقط یک گالیسیایی می

بفهمد. او به فروشنده گفت، بله، قیمت شما براستی منصفانه 

سوی است. اما فقط یک کمی. یک فرد کاتالونیایی یا فران

هیچگاه نخواهد فهمید که این یعنی چه. در واقع بیشتر این 

 های برنارد شاو. چیزی است شبیه لطیفه

 

طبعی را  ها هم این نوع شوخ ها چطور؟ آن باسکی

 ؟کنند یمدرک 

طبعی باسکی خیلی ابتدایی و کودکانه  خیلی کمتر. شوخ

ر ها از یک نژاد بسیار باستانی هستند، اما از نظ است. باسکی

ها به شمار  ها یا حتی اسپانیایی روشنفکری، شبیه اروپایی

 ها هستند، بدون شک. طور که آندولسی آیند. همان نمی

 

شود:  در آثار شما یک نوع دوگانگی خاص مشاهده می

مضمون ممکن است خیلی ناگوار و زمخت باشد، اما 

 سبک نوشتاری شما بسیار تغزلی و روان است.

 تاکید کنم که تعمدی نیست.بله، شاید. اما باید 

 

طنازانه نویسنده سرچشمه  ٔهیروحآیا این روش از 

 گیرد؟ می

 طبعی، اخالق و روانشناسی او. شوخ ٔمجموعهاز 

 

 و در مورد شما، به دلیل ترکیب خونی خاص؟

داشت، باز هم من  بله، و حتی اگر این ترکیب هم وجود نمی

حاال بتوانم به  کنم یمبه ادبیات تعمدی باور نداشتم. فکر 

سئواالت شما پاسخ دهم. منظورم این است که، اگر من  تمامی

ای از کاغذ بنشینم و یک داستان تعمدی  در مقابل دسته

 ٔخانواده"بنویسم، هرگز راه به جایی نخواهد برد. برای 

قبل از هر چیز من یک طرح نوشتم که  "پاسکوال دو آرته

ه حیف. اما قبل از این که ام. و چ متاسفانه حاال آن را گم کرده

حتی فصل اول را به پایان برسانم، قهرمان داستان جایگاهش 

را تغییر داده بود. وقتی یک شخصیت بخوبی خلق شده باشد، 

کند.  کند، بلکه از دست او فرار می دیگر از خالقش تبعیت نمی

کند. و نویسنده مجبور  این شخصیت به میل خودش رفتار می

دهد، و هرگز نخواهد  بنویسد که او انجام میشود چیزی را  می

فهمید در آینده او چکار خواهد کرد. درست مثل اتفاقاتی که 

به وجود  ایرؤدهند. ناگهان وضعیتی در  در رویاها رخ می

ای  شود. شما هیچ ایده آید که منجر به تغییرات بزرگی می می

د، بین می ایرؤشود. کسی که  به کجا ختم می ایرؤندارید که 

داند که بعداً چه اتفاقی رخ خواهد داد. و این چیزی است  نمی

های ما هم صادق است. راه کار  که در مورد زندگی شخصیت

ها را به تصویر بکشی. آن  این است که بتوانی با مهارت آن

 وقت یک رمان خوب خواهی داشت.
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 Francisco Gómezفرانسیسکو گومز دِ کیووِدو 

de Quevedo دانم  نی )طعنه زنی( است. میاستاد آیرو

اید محصول نویسندگان قبل از خود  که شما گفته

 ریتأثای  طور ویژه باشید، اما موافق هستید که او به می

 خود را بر آثار شما گذاشته است؟

معروف ادبی، کیووِدو بیشتر  انینیشیپشاید از میان تمامی 

کنم  میاز همه به من نزدیک باشد. بیشتر از سروانتس. تصور 

نویسنده اسپانیایی زبان باشد و برابری با  نیتر مهمکه کیووِدو 

العاده بود. من  ای خارق او بسیار سخت است. او نویسنده

 شوم. هیچوقت از خواندن آثارش خسته نمی

 

را در  "کندو"های رمان  شما بسیاری از شخصیت

اید. آیا این ربطی به  کیووِدو مادرید قرار داده ٔمحله

 شما نسبت به کیووِدو دارد؟ ارادت

کیووِدو به این دلیل نام گرفته است که میدان  ٔمحلهنه، 

اند و یک مجسمه وسط آن کار  کوچکی در آن جا ساخته

اند. این هیچ ارتباطی با موضوعی که شما بیان  گذاشته

 داشتید، ندارد.

 

نویس نسل  رمان نیتر مهمکه  دیا گفتهیک بار شما 

و از فکر این که چگونه به سادگی  هستید 1919بعد از 

باید از "اید:اید، به وحشت افتاده به این موقعیت رسیده

ام از طرح این موضوع  شما پوزش بطلبم که نتوانسته

 "اجتناب کنم.

خواستم سر به سر  آه، من به شوخی این حرف را زدم. می

بگذارم. دلیلش  El Paisپایس  آلروزنامه نگاری از روزنامه 

 ین بود. آن زمان، من فقط سی و چند سالم بود.فقط هم

 

آید مردم را دست  رسد که خوشتان می به نظر می

 بیندازید. شما به این خصیصه شهره هستید.

تر از  کننده دست انداختن مردم؟ خوب، هیچ چیز سرگرم

 حالت کسی نیست که دستش انداخته باشند.

 

 پس شما در این کار عمدی دارید!

ام! البته، حاال  ، من خیلی زیاد این کار را کردهبله، بله، خوب

گویند پیرمرد  دیگر نه، یعنی از زمانی که مردم به آدم می

شوم! اما قبالً،  جنتلمن. سال دیگر من هشتاد و یک ساله می

دیدم آدم خیلی  ها یا جاهایی شبیه آن، وقتی می در کاباره

کسی کشد و مزاحم  جنتلمنی پشت میزی نشسته و سیگار می

کردم به دست  انداختم و شروع می هم نیست، نگاهی به او می

گیرد و لب باالیش را به سمت راست  ژستی می انداختنش.

، من تمام طول شب، جلوِ او، این کار را ]دهد کش می

رفت  شد و به دستشویی می کردم. تا باالخره طرف بلند می می

کرد یک  تا نگاهی به خودش در آینه بیندازد، چون فکر می

چیزی در لب باالیش غیرعادی است! من آنقدر این کار را 

 شد. کردم که یارو دیگر پاک دیوانه می می

 

 "کندو"یک بار ابراز کردید، موقع نوشتن رمان 

 .دیا بردهخیلی رنج 

بله، و هنوز هم در رنجم. حقیقت این است که نوشتن برایم 

 کار سختی است.

 

اعث رنج و عذاب منظور شما این است که نوشتن ب

 شود؟ شما می

دارد.  های مرا نگه می نوشته من بنیادی دارم که تمام دست

های اصلی کار  این تنها بنیادی در جهان است که تمام نسخه

جا بروید، خواهید دید که  نویسنده را دارد. اگر روزی به آن

نویسم،  اند. وقتی می های من خط خطی شده نوشته تمام دست

کنم از پس  برم. وقتی سعی می اما لذت هم میبرم.  رنج می

موقعیتی خاص بر بیایم که برای خودم هنوز چندان مشخص 

کنم که از  نیست که چه سمت و سویی باید بگیرد، تالش نمی

روی آن بپرم، یا برای بعد کنارش بگذارم. نه. من تا مشکل را 

ا در توانم به کارم ادامه بدهم. بنابراین شم حل نکرده باشم نمی

 ٔهیحاشهایم مشاهده خواهید کرد که در  نوشته بعضی از دست

ام، روزهایی که حتی  هایی را یادداشت کرده ها تاریخ آن

ام بیش از سه خط بنویسم. سطرهای بسیار اندک، اما  نتوانسته

 ها دست نخواهم زد. مهم نیست. من هرگز دوباره به آن

 

 بنیاد شما در کجاست؟

در  Iria Flaviaیریا فالویا ، اPadrónدر پادرون 

پادرون در سالن اصلی مجتمع مربوط به  Coruña.کرونا

شهرداری قرار دارد. ایریا فالویا روستایی است در دو 

 منتهی به سانتیاگو. ٔجادهکیلومتری 

 ٔنوشته دستآیا واقعیت دارد که شما قبل از این که 

خود را برای ویراستار بفرستید، تمام آن را با صدای 

 دست و روان شود؟ خوانید تا یک بلند می

چه را که  نه دقیقاً. موضوع این است که من هر آن

خوانم. اشتباهات و تنافرهای  زمان آن را بلند می نویسم، هم می

توان با گوش دادن به آن متوجه شد، در  صوتی زیادی را می
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های روی کاغذ چنین امکانی را به وجود  حالی که نوشته

بنابراین، اگر صدایی )کلمات و جمالت( به گوشم آورند.  نمی

ها  شوم. بعضی وقت ناخوشایند بیاید، متوجه اشتباهم می

های طوالنی درگیر آن بشوم تا دریابم که  ممکن است مدت

چه چیزی در آهنگ این صداها ناخوشایند است، نبود یک 

قدر در یافتن آن  ای که باید حذف شود؟ آن واژه یا واژه

کنم تا باالخره متوجه بشوم چه چیزی اشتباه  یپافشاری م

شود یا عالمت  ای که کمبودش احساس می واژه –است 

کامایی که به درستی در جایش ننشسته و غیره. این کار با 

شود. و طبیعتاً هر کس باید تالش کند به  شنیدن ممکن می

تواند  تواند، بنویسد. البته هر کسی می بهترین وجهی که می

های من خوب جانیفتاده است.  ه چه چیزی در نوشتهبگوید ک

و جایگزین آن چه باید باشد؟ اما بهتر آن است که این فرد 

ام بهره می خودم باشم، چون من همیشه از حواس پنجگانه

 برم. و اگر نتوانم بهترش کن، پس وای بر من.

 

دهید که در  آیا شما به ویراستار اجازه می

 هایتان دست ببرد؟ نوشته

نه! در عرض یک ثانیه از پنجره به بیرون پرت خواهد شد! 

هرگز! ویراستاران اسپانیایی به  –متوجه این نکته باشید -هرگز

گذارند، ویراستاران اروپایی هم عموماً  این مسائل حرمت می

همین طورهستند. اما ویراستاران آمریکایی خیلی به این 

تاران گوناگونی کنند. خوب، در آن جا ویراس مسائل توجه نمی

این  ٔاجازهکنم که نویسندگان آمریکایی  هستند، اما فکر می

دهند. در اسپانیا، فرانسه، یا انگلستان این  ها می کار را به آن

غیرقابل تصور است. یک ویراستار هرگز جرات ندارد چنین 

داند در آن  ای انجام بدهد، چون می نویسنده ٔنوشتهکاری را با 

گذارد و ویراستار  ثر، او را به سادگی کنار میا ٔسندهینوصورت 

 کند.دیگری را انتخاب می
  

های کار شما رئالیسم خشن  یکی از مشخصه

( است، که ترکیبی است tremendismo سمویتِرِمند)

هایی برگرفته از  همراه با تکنیک "رئالیسم کثیف"از 

جویس، پروست، دوس پاسوس و تا حد مبهمی 

 .سمیالیستانسیاگز

جازه بدهید از شما سئوال کنم، مشکلی هست؟ حتی یک ا

ها را از خودشان  ذره! منتقدان و پرفسورها این حرف

خواهد بگویند!  ها هر چه دلشان میآورند... بگذارید آن درمی

 نیتأمببینید، همه باید باالخره از یک راهی زندگی مان را 

گویند،  دارند و می های مرا بر می ها یکی از کتاب کنیم. آن

اینجایش این طوری است. بگذار هر چیزی را که خوشحالشان 

 کند بگویند! چه اهمیت دارد؟ باه! می

 

پرسم آیا فکر  بسیار خوب، در این صورت از شما می

هایتان به تصویر کشیده  کنید همان گونه که در کتاب می

شده است، بشریت تباه شده و جهان را ظلم فراگرفته 

ای  ست که هیچ عامل امیدوارکنندهاست؟ منظورم این ا

 شود؟ در زندگی یافت نمی

هایم به  خوب، متاسفم اما من همان چیزی را در کتاب

بینم. من هیچ ادعایی ندارم و هیچ  کشم که می تصویر می

 آور است. کنم، اما این حقیقت براستی هراس تظاهری هم نمی

 

کنید این جامعه است که انسان را به  شما فکر می

 کشاند یا انسان ذاتاً فاسد است؟ هی میتبا

روم، اما در کل، بر این  خوب، من دیگر این قدر پر دور نمی

باورم که جامعه تباه کننده است. من به شخص باور دارم، نه 

های  به سندیکاها، این خیلی روشن است. من نه به گروه

اجتماعی اعتقاد دارم، نه به مذهب و نه به احزاب سیاسی. من 

 به شخص اعتقاد دارم. فقط

 

به عقب برگردیم.  در این صورت اجازه بدهید کمی

های پول و  اید نویسنده باید مراقب جاذبه شما گفته

قدرت باشد، و همیشه خودش را از هر اختالطی یا 

 دارد. نهادی دور نگه

 بله، درست است، همیشه. من با این نظرکامال موافقم.

 

بار بشری  تموقعیت خف ٔدربارهاگر چه شما 

شود دید که چگونه برای  نویسید، اما می می

سوزانید و نسبت به چگونگی  هایتان دل می شخصیت

خواهم پا فراتر  کنید. می وضع و حالشان همدردی می

بگذارم و بگویم که حتی نوعی خوش بینی در کارهایتان 

 پذیرید، مگرنه؟ مشهود است. شما حداقل این را که می

کنم که سرنوشت  . من احساس نمیخوب، مطمئن نیستم

ای این چنین، دالیل زیادی برای خوش بینی  انسان در زمانه

باقی بگذارد. بشریت به طور جدی دچار عدم توازن شده است. 

کنم که بشریت  بین هستم. من فکر می اما شخصاً آدمی خوش

آورم  در پایان از این ورطه نجات پیدا خواهد کرد. به خاطر می

های آن  شدم... و هنوز هم ترکش ول جنگ زخمیوقتی در ط

خواستند  در بدنم هست، همسرم و بعضی از پزشکان دیوانه می
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را از بدنم خارج کنند، و من با آن مخالفت کردم. این  ها آن

ها بیش از پنجاه سال است که در بدنم هستند و تنها  ترکش

کاری که باید بکنم این است که مراقب باشم در جلو 

فروشند، قدم نزنم، وگرنه  هایی که آهن ربا می اهفروشگ

شده بودم و در  چسبم به ویترین فروشگاه. وقتی که زخمی می

توانستم بشنوم، اما نه قادر بودم  بیمارستان بستری بودم و می

ببینم و نه حرف بزنم، یکی از دکترها به راهبه گفت، این 

دوست جوان بدبخت بزودی خواهد مرد، پس هر چیزی را که 

دارد به او بدهید! و من فکر کردم، من که هنوز به طراوت یک 

ها بگویم.  توانستم این فکرم را به آن گل سرخ هستم! اما نمی

بدن من چیزی بیش از نیم، و شاید نزدیک به سه چهارم 

اش را از دست داده بود. خوب، این اتفاق پنجاه  ازعالئم حیاتی

اینجایم! و هنوز هم در و چند سال پیش رخ داد و من هنوز 

 برم. وضعیت بسیار خوبی به سر می

 

 ..جنگیدن هستید. ٔآمادهو هنوز هم بخوبی 

بله، به شما گفتم که من سال آینده هشتاد و یک ساله 

دانید من چند  کنم. شما می شوم. و به آن خیلی افتخار می می

 سال از همسرم بزرگترهستم؟

 

از  تر جوانشان خیلی دانم که ای . فقط میقاًیدقنه، نه 

 شما هستند.

 کنی چند سال؟ خوب، فکر می

 

 مطمئن نیستم، شاید سی سال؟

نه، چهل و یک سال. البته در این لحظه چهل سال، چون او 

ماه مه، من دوباره  11به تازگی روز تولدش بوده است، اما در 

 خواهم بود. تر بزرگچهل و یک سال از او 

 

ه کسی انرژی بیشتری اید. چ شما خیلی خوب مانده

 دارد، شما یا همسرتان؟

آورد و دست آخر خودش فقط  او. او پدرم را در می

 شود. خسته می کمی

 

از خودتان،  تر جوانآیا شما با داشتن زنی این همه 

 ؟دیا شده تر جوانکنید  احساس می

دانم. قدر مسلم در حال حاضر از این وضعیت  خوب، نمی

 کند که زیاد کار کنم... می برم. او مرا وادار لذت می

 خواهید بگوئید که شما تنوع طلب هستید؟ می

خواهم بگویم، تصویری  خواهم این را بگویم. می نه، نه، نمی

که من از اسپانیا دارم چیزی شبیه تصویر یک گردشگر 

 انگلیسی از آن است.

 

از کل آثارتان پیداست که قهرمان اصلی  باًیتقر

 نیاست.هایتان خود اسپا داستان

شاید شما درست بگوئید. شاید این حقیقتی باشد. اسپانیا 

خیلی وسیع است، کشوری متنوع و چند شاخه. شما خودتان 

 باید اسپانیا را ببینید.

 

 تر مهمکنید کدامیک از کارهایتان از همه  فکر می

 است؟

ها یک جور هستند.  آن ٔهمهدانم. برای من  آه، خوب، نمی

توانم  ام، برای همین واقعاً نمی را نخواندهها  من هیچ یک از آن

ام و توجه خاصی  ها را نخوانده بگویم. نه، من هیچکدام از آن

ها را  کنم همین که آن ها ندارم. فکر می هم به هیچکدام از آن

تر از آن نیست  چیز در جهان احمقانه ام کافی باشد. هیچ نوشته

بدل کند و  خویش Buddhaای خود را به بودای  که نویسنده

 اش را با نگاه کردن به زیر شکمش هدر دهد. زندگی

 

در نیویورک منتشر شد، شما  "کندو"وقتی که 

 Colegio deبالفاصله از کالج پریودیستاس 

Periodistas  اخراج شدید و انتشار نام شما در

شد. از آن زمان تا کنون، شما با  ممنوعنشریات رسمی 

 .دیا دهبومشت آهنین سانسور در نبرد 

را سانسور نکردند؛ این کتاب به  "کندو"ها  بله، خوب، اما آن

 طور کامل در اسپانیا منتشر شد.

 

با دانستن این که شما تحت سانسورهستید، هیچ 

هایتان را تغییر بدهید یا دست به  شده است نوشته

 خودسانسوری بزنید؟

دانم که  ام. من بخوبی می نه، هیچوقت این کار را نکرده

شود سانسور را دور زد و برایم بودن یا نبودنش یک  ونه میچگ

این  ٔبرندهدانستم در درازمدت من  سان بود. اما در هر حال می

نبرد خواهم بود، همان طور که دقیقاً چنین شد. رژیم فرانکو 

هایی که در قدرت بود، هیچگاه نتوانست به یک  در طول سال

مبتنی بر زور. و این  ودبرژیم قدرتمند تبدیل شود، اما رژیمی 

نظامی( ) سیپلکه با قدرت  دو با هم متفاوت هستند. رژیمی

تواند دوام پیدا کند؛ این رژیم از بین خواهد  شود، نمی اداره می
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رفت، چرا که هیچ مبنای ایدئولوژیکی پشتیبان آن نیست. 

رژیم فرانکو هم فاقد چنین مبنایی بود. نازیسم یک مبنای 

ها، استالین، هیتلر، و موسولینی  ، فاشیستایدئولوژیک داشت

از این مزیت برخوردار بودند، اما فرانکو، نه. فرانکو درمدتی 

طوالنی، برای چهل سال فقط توانست از خودش محافظت 

 کند.

 

شما هرگز هم چون بسیاری از هنرمندان که رفتن به 

دانستند، یا حداقل آن  تبعید خودخواسته را ضروری می

، دست به این کار نزدید. درعوض با دادند یمرا ترجیح 

های طوالنی عمر در جزیره مایورکا، بین  گذراندن سال

خود و سرزمین اصلی فاصله ایجاد کردید. آیا این 

بود که بخواهید از برخورد مستقیم با  آگاهانهتصمیمی 

 رژیم فرانکو پرهیز کنید؟

وست نه، واقعاً نه. به دالیل دیگری به مایورکا رفتم. د

های زیادی را در مایورکا  نداشتم که در مادرید بمانم. من سال

 به سر بردم، شاید سی سال یا بیشتر.

 

 ها برایتان پرثمر بود. این سال

بله خوب، اگر شما به کارتان ادامه بدهید، پس از مدتی 

شوید که کوهی از کاغذ )نوشته شده( در مقابلتان  متوجه می

 انباشته شده است.

 

های سخت پس از فوت فرانکو، شما در  سالپس از 

 –در دوران گذار  –اجتماع حضور فعالی داشتید ٔعرصه

که به دوران پادشاه خوان کارلوس اول نام گذاری شده 

به عنوان سناتور در مجلس  1111است. شما در سال 

 Las Cortesموسسان قانون اساسی 

Constituyentes در تدوین قانون اساسی جدید ،

یا مشارکت داشتید. این موضوع، به خاطر نقش اسپان

 ٔهیماکه در دمکراسی اسپانیا ایفا کردید، باید  مهمی

 مباهات شما باشد.

خوبی بود  ٔتجربهخوب، نقش من اندک بود، اما بدون شک 

از آن، عملی شدن این  تر مهمدر تدوین قانون اساسی. اما 

ت، چون قانون در اسپانیا است. این واقعاً بسیار مهم اس

های اساسی پیشین اسپانیا اگرچه برای دراز مدت نوشته  قانون

شدند. اما این می یعملشدند، ولی تنها برای مدت کمی  می

شود. یک بار پس از  یکی هنوز معتبر است و به آن عمل می

و من )نشستی در سنا که هشت یا نه ساعت به طول انجامید 

من داده بود و  کردم به خاطر سمتی که شاه به احساس می

چرت زدم.  من آن را پذیرفته بودم، باید در آن جا بمانم( کمی

رئیس سنا که چشمش به من افتاده بود، گفت، سناتور سال 

شما که در خواب هستید. طبیعی است که من از خواب 

پریدم، اما هنوز نیمه هوشیار بودم، که گفتم، نه، آقای رئیس، 

کند، هر دو که  چه فرقی میمن در خواب بودم. او گفت، خوب 

یکی است. و من جواب دادم، نه، این دو به هیچ وجه یکی 

91نیستند. مثل این که بگوئیم 
"to be screwed as to be 

screwing". 

 

مطمئن هستم که آقای رئیس از این که رندانه دستور 

 زبانش را تصحیح کرده بودید، خوششان آمد.

ه به ذهنم خطور کرد! خوب، این جوابی بود که در آن لحظ

رسید.  وجه این جواب به ذهنم نمی شاید روزی دیگر به هیچ

این پاسخی بود که او فرصتش را ایجاد کرد و احتماالً خود 

 بخود از دهانم خارج شد.

 

اید بیشتر  هایی که شما نوشته رسد کتاب به نظر می

سفرهایی بوده که به سراسر اسپانیا  ریتأثتحت 

گردی(  نام آن را ولگردی )دوره اید و شما داشته

حالی نسل بعد  آشفته که اید. شاید بشود گفت گذاشته

اسپانیای ابدی  ٔدربارهاونامونو  یها پژوهش، و 1919از 

España eternal .یکی از دالیل آن باشد 

بله، و گرایش به فرار از زندگی شهری. این موضوع هم مورد 

 ها بوده است. توجه آن

 

 دهید؟ در روستا را به شهر ترجیح می آیا شما زندگی

کنم و تقریباً در تمام طول  قطعاً. من در روستا زندگی می

ام، در روستا زندگی  ام، هر گاه امکان انتخاب داشته زندگی

یک جنتلمن  Walter Starkyام. والتر استارکی  کرده

تمام  ایرلندی و مدیر انجمن انگلیس در مادرید، هم پای پیاده

 را گشته است، آن هم با یک ویولن.اسپانیا 

 

 یک ویولون؟

ها به  نواخت و زمان زیادی را با کولی بله، بله، او ویولن می

 سر برد.

                                                           
10

به دلیل رعایت ادب، از آوردن معنی این عبارت معذورم.  - 

خوزه سال همان طور که در آثارش هویداست، از آوردن کلمات و 

 عبارات گاه مستهجن ابایی نداشت.
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ها بوده  خارج از این برنامه Alcarriaسفر به آلکاریا 

های آثار شما بیشتر  رسد که شخصیت است. به نظر می

ی زندگی شهر ٔاغواگرانهبه وجه ادیبانه )روشنفکری( و 

دهند. آیا شما این را نوعی  از خود واکنش نشان می

 کنید؟ فعالیت ضد روشنفکرانه تلقی می

نه، نه واقعاً. اسپانیا گردی در واقع کامالً هم ادیبانه است، 

 این موضوع در مورد سایر مناطق هم صادق است.

 

اید، اما این بار هم چون یک  شما به آلکاریا بازگشته

 شیک. "ولگرد"

یک رولز رویس. اما حاال دیگر رولز ندارم، حاال یک  بله، با

ام که رولز فقط به درد  بنتلی دارم. من به این نتیجه رسیده

 ٔخانوادهخورد یا صاحبان نفت تگزاسی.  شیوخ عرب می

 شویم. سلطنتی انگلستان و من بنتلی سوار می

 

و با یک زن جوان دورگه و جذاب، به عنوان راننده. 

 شماست؟هنوز هم او با 

کند.  نه، او دیگر پیش من نیست. حاال زنم رانندگی می

 اند. مرا ضبط کرده ٔنامهیگواهمقامات مربوطه 

 

 واقعاً؟ برای چی؟

خوب، خیلی ساده من با قوانین و مقررات رانندگی موافق 

ها قانون هستند... اما من با این فکر  نیستم. اما به هر حال آن

ها یمنی قرار دهی و در تقاطعکه باید خودت را در کمربند ا

گویند که  ها می دیگر مخالفم. آن ٔابلهانهترمزکنی، یا کارهای 

ها باید ترمز کنی و به اطراف نگاه کنی. نه. یک بار  در تقاطع

شود به هر دلیلی  دانم که نمی به قاضی گفتم، من به خوبی می

ا سیاه به شما نشان خواهم دقانون را نقض کرد، اما روی تخته

ها باید کمترین  ها درست است: در تقاطع که تئوری چینی

آنجا کمترین  -شما باید شتاب کنید! –زمان را صرف کرد 

به من گفتند اشتباه می ها آناحتمال تصادف وجود دارد. اما 

ام را باطل کردند. من هم آن را سوزندام و  کنی، و گواهینامه

دفم با یک شود به زمان پس ازتصا خالص. این مربوط می

، یک خودرو کوچک دو سرنشین، که در Biscuter سکوتریب

شود. پنج نفر در آن خودرو بودند.  کارخانجات اسپانیا تولید می

 طبیعتاً هر پنج نفرکشته شدند.

 هر پنج نفر؟

خوب، من خیلی احساس بدی در این باره دارم. آن زمان 

، اما هستم متأسفمن یک جگوار داشتم. از این موضوع بسیار 

ها کامالً مست بودند و  آن پنج نفر هم خیلی احمق بودند. آن

در یک خودرو کوچک نشسته بودند و از خیابانی فرعی وارد 

ها من خیلی  شاهراه شدند. نه، نه، بعد از کشته شدن آن

شود.  می متأسفترسیده بودم.، خوب، البته هر کسی از آن 

کنید! هی،  میحداقل کمی. شاید کمتر از آن چیزی که فکر 

نویسی، ممکن است که خوانندگان فکر  مراقب باش چی می

 هستم. یوحشمن آدمی  کنند

 

نگران نباشید آقای سال، من مراقب هستم چه چیزی 

 را در مصاحبه بگنجانم.

نه، فقط بنویس که در آن خودرو چهار نفر بودند... آه خدای 

 فناک.من، این واقعاً وحشتناک است، این طور نیست؟ چه خو

 

 ٔزهیجا، که "مقدس ٔآندرهصلیب "در رمان آخر شما، 

را برد، قهرمان داستان و راوی، ماتیلد  Planetaپالنِتا 

، "گزارش شرح اضمحالل"( با Matilde Verdoوردو )

ای از  ما را با چگونگی با سر سقوط کردن پاره

ها به اعماق پستی و حقارت، فقر مطلق،  شخصیت

کنند.  اجتماعی آشنا می ٔطبقهط حماقت و جنون، و سقو

او شرح این وقایع را بر روی کاغذهای توالتی با مارک 

 نویسد. می La Marquesitaتجاری مارکویسیتا 

کرد؛  مختلف کاغذ توالت استفاده می یها مارکخوب، او از 

 مارکویسیتا بهترین دسته...

 

 نوشت؟ بله، اما چرا روی کاغذ توالت می

تواند به دالیلی موجه  یچ روانپزشکی نمیآه، به هیچ دلیل. ه

 صفحه مطلب بنویسید. 111

 

در این صورت شما یک کار غیر معمول را برای یک 

 اید؟ روانپزشک بیکار رقم زده

 اوه بله، باالخره کسی باید به دیگران کمک کند، مگر نه؟

 

به شدت جنسی و  مسائلشما اغلب در کارهایتان 

بسیاری از مردم آن را کنید که  مستهجن را مطرح می

 دانند. نظرتان در این باره چیست؟ روی می زیاده

کنم که خیلی هم خوب است. ببینید، من  خوب، فکر می

ها هر چه  تصمیم ندارم از منتقدین انتقاد کنم. بگذار آن

طور این حق برای من وجود  خواهد بگویند، همین دلشان می

 دارد.



 

 9315 ماه خرداد |چوکماهناهم ادبیات داستانی |هفتادم شماره 931

نیا نظرتان در مورد دورنمای ادبیات فعلی اسپا

 چیست؟

 خوب، من نه یک منتقد هستم و نه یک پرفسور ادبیات.

 

 دهد که نویسندگان اسپانیایی اما شواهد نشان می

 مورد توجه مردم هستند، به ویژه در فرانسه و آلمان.

هایی  ها بازار گرمی این ٔهمهشاید این کار مد شده باشد، اما 

ای به  من عالقه گیرد. است که توسط وزارت فرهنگ انجام می

 ها نوعی بورکراسی است. این ٔهمهکدام ندارم.  هیچ

 

 ای هست که به نظر شما عالی باشد؟ آیا هیچ نویسنده

 .Quevedoکیووِدو. بله، کیووِدو 

 

خوب، آثار کیووِدو ماندگار است و هنوز هم معاصر 

 هستند.

 آنسربه سرم نگذار. کیووِدو بسیار معاصرتر از تمامی 

 جوان است. یاه اختاپوس

جوانی هست که نظر شما را جلب کرده  ٔسندهینوهیچ 

 باشد؟

 کیووِدو، کیووِدو.

 

 آید؟ هیچ نویسنده جوانی برای مشورت پیش شما می

کنم  کنند. من از پنجره پرتشان میها جرات نمی نه، نه. آن

 بیرون.

 

ها  ای به آن توصیه جرات کنند، شما ها آناما اگر 

 کنید؟ می

کنم؛ بگذار  ای نمی کس توصیه نه، نخواهم کرد. من به هیچ

 هر کسی اشتباهات خودش را بکند.

 

های خودتان را تقدیم کردید به  شما یک بار کتاب

 های زیادی دارید؟ دشمنانتان. شما دشمن

شما باید یاد  .اند کردهها به کار من خیلی کمک  آه، بله. و آن

دشمنانتان را به واکنش وادار کنید. برای  بگیرید که چگونه

 یک نویسنده مفید است که دشمنانش را تقویت کند.

 

منظور شما این است که نویسنده نه فقط باید 

ها را  دشمنانی داشته باشد، بلکه در واقع باید آن

 بپرورد؟

نردبان باال برود. خیلی کنند که او از  ها کمک می بله، آن

های قدرتمند اسپانیا  دوست دارم داستان واقعی یکی از ژنرال

السلطنه بود،  در قرن نوزدهم را برایتان تعریف کنم. او نایب

یک ژنرال، و رئیس دولت. وقتی که در بستر مرگ بود، 

گوید، ژنرال،  گیری آمده بود، به او می کشیشی که برای اعتراف

دهد، نه، نه،  بخشید؟ و ژنرال پاسخ می را میشما دشمنانتان 

زند، اما ژنرال،  من هیچ دشمنی ندارم. کشیش فریاد می

منظورت از این که دشمنی ندارید، چیست؟ آن هم پس از 

دهد، نه، من هیچ  گرفتن قدرت در دستهایتان؟ ژنرال پاسخ می

ها را به جوخه اعدام  آن ٔهمهدشمنی ندارم، برای این که 

توانستم چنین پاسخی بدهم، اما  م. ای کاش من هم میا سپرده

ام. من آدم ضعیفی هستم، یک  نه، من چنین قدرتی نداشته

 آدم معمولی، این طور نیست؟

 

نزدیک کار  ٔندهیآآیا شما روی کتاب دیگری در 

 کنید؟ می

نه، نه در حال حاضر. اما شما باید بدانید که کتاب آن 

ما در ذهنتان دارید. یک رمان فقط وقتی چیزی نیست که ش

وجود دارد که منتشر شده باشد و در دسترس خوانندگان قرار 

 گرفته باشد، تا آن زمان، چیزی است در حد احضار ارواح.

 

 ها ایده در سرتان وجود دارد. میلیون احتماالً

، یکی پس از دیگری، اما به ها آنایده؟ ذهن من پر است از 

ها باید روی کاغذ بیایند، یکی  کنند. آن یچ هدفی کمک نمیه

 ■ پس از دیگری.
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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/

