
  

 

 

 
 

  

 هفتم سال ،95 ماهشهریور ،سومو هفتاد شماره
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 سخن سردبیر 
 شود. با افتخار هفتاد و سومین ماهناهم ادبیات داستانی چوک هب شما تقدیم می

دهه از عمر خود را  سال فعالیت کانون فرهنگی چوک، خدا را شاکریم هک توانستیم یکرد آستاهن یازدهمین 
قت بود، دوامی چند ماهه رتشیب  صرف ادبیات و فرهنگ کنیم. خدمتی صاداقهن، هک اگر چیزی جز صدا

شت. اتحادی هک معادالت بسیاری از کارشناسان و صاحب همه  هم زد. کار گروهی و این نظران را هب ندا
 تمرار؟!!اس 

، دور هم جمع شدیم ات انجمنی داشته باشیم هک مختص هب داستان وقتی چند جوان مشتاق هب ادبیات  58شهریور سال 
را نقد و  گرفت و خیل مشتااقن آن باشد. وبالگی طراحی شد و ره هفته فقط یک داستان روی وبالگ قرار می

روز رسانی وبالگ،  بود و از همان زمان، نظم و دقت هب نویسی کردند. اوج دوران وبالگ و وبالگ ربرسی می
 اه انداخت. جوابگویی هب نویسندگان و مخاطبان، انم چوک را سر زبان

زی  ماهناهم ادبیات داستانی چوک را راه 55انپذری، ما را مجاب کرد هک از شهریور سال  اما این عطش سیری  اندا
سیاری افتاد، اتفااقت بدش هم خوب بود از آن جهت هک ما اه اتفااقت خوب و بد ب  کنیم. رد طی این سال

 رت. کرد و پخته رت  را مصمم
زی ماهناهم ادبیات داستانی، وقتی ایده نشرهی را هب دیگران معرفی می رد شروع راه کردیم، چندان روی  اندا

باشد! استادی گفت:  تواند کردند هک ربد چنین کاری ات هچ حد می دادند و یا اصاًل ردک نمی خوشی نشان نمی
رید و دیگران بخوانند. افیده است. همین مطالب را می نظرم بیهب  توانید روی سایت هم بگذا

اهیی هک با تکنولوژی روز آشنا نبودند کاری سخت بود و ما نیز کار سختی شیپ رو داشتیم.  و توضیح دادن ربای آن
شتیم و  هب کار سخت کوشیدن روی آوردیم. پس از هس سال پس کار سخت توضیح دادن هب دیگران را کنار گذا

ری دوستاهن داشتم. هب محض د ربا آن استاد دیدا  رد جواب « آورید؟ هنوز هم ماهناهم چوک را رد می»گفت:  یدا

 

 چوکادبیات داستانی ماهنامه 

ای است شبیه جغد که از نام پرنده «چوک»

 کشد.می درپی فریادشود و پیدرخت آویزان می

 ضاییسردبیر: مهدی ر

 تیکمشاور: حسین بر
 

 هیئت تحریریه

 تحریریه بخش داستان

دبیر بخش نقد، مقاله، گفتگو( ) مائده مرتضوی

مصطفی سلیمی )دبیر بخش داستان( ریتا محمدی، 

اکمل، مرضیه اسدی، غزال مرادی، شهناز عرش

امیر کالگر، علی پاینده، محمود خلیلی، علی 

اهید آرا، مصطفی بیان، مریم ایلخان، نرزم

پور، مریم گرامیان، ابوذر آهنگر، بابک ابراهیم

روح  غفاری جاهد، گیتا بختیاری، رامین جعفری،

سمیه سیدیان، زهرا  اهلل سیف، وفا کشاورزی،

 دستاویز، سعید زمانی

 تحریریه بخش ترجمه

شادی شریفیان )دبیر بخش ترجمه(، زهرا تدین، 

 اسماعیل پورکاظم، حسین کارگر بهبهانی، فاطمه

 همدانیان، سینا عباسی هوالسو

 تحریریه بخش سینما و تئاتر

حامد  )دبیر بخش سینما و تئاتر(، مسعود ریاحی

 مختاری، مرضیه فروزنده، زهرا خسروی

www.chouk.ir 
info@chouk.ir 

chookstory@gmail.com 

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

 

 09352156692:آگهی

های پیشین ماهنامه ادبیات داستانی چوک تمامی شماره

در سایت کانون فرهنگی چوک و فصلنامه شعر چوک، 

دسترسی است. نشر این ماهنامه از سوی شما، قابل

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

شود. همیشه نیت شما نسبت به این کانون تلقی میحسن

های شما بزرگواران منتظر آثار، نقد، نظرات و راهنمایی

 هستیم.

 

http://www.chouk.ir/
http://www.chouk.ir/
mailto:info@chouk.ir
mailto:info@chouk.ir
mailto:chookstory@gmail.com
mailto:chookstory@gmail.com
http://telegram.me/chookasosiation
http://telegram.me/chookasosiation


 
تغییر دیدگاهش نسبت هب نشرهی را و سپس خواستم هک علت « خیلی خوب است اداهم بدهید.»و رد اداهم گفت:  «وقفه. بله. سر موقع و بی» یک جمله همیشگی را گفتم: 

ای رد  اهیم از چوک گفتم و اینکه چنین ماهناهم زباانن سخنرانی داشتم و رد نیب صحبت اهی پاکستان ربای پارسی سفری هب پاکستان داشتم. رد یکی از دااگشنه»بگوید. گفت: 
 «ن ارباز اطالع کرده و خود را مخاطبان جدی و پیگیر ماهناهم معرفی کردند.شود هک اکثریت حاضر رد همایش از وجود آ  اف منتشر می دی صورت پی اریان هب

ت هک: شهر جالب است هک دوستی، ربای شرکت رد یک جشنواره ادبی هب شهری دورافتاده سفر کرده بود، وقتی ربگشت از این سفر عجیب و رغیب خود گفت. گف 
گار هت دنیا بود. نمی شت. اصال شاید روی نقشه هم « شهر مرده»شود انم  خودمان را هب آن شهر رساندیم. شهری هک میدانی با هچ رددسری  دوری بود. ان را روی آن گذا

دنتش و این بسیار تعجب ربانگیز بود و تعجب ربانگیزرت ای  گفتم، شناختی نسبت هب آن اهی آن شهر از نویسندگان مطرح اریانی می نتوانی آن را پیدا کنی. وقتی با بومی هک  ناه ندا
 شناختند. رغم عدم شناخت نویسندگان روز اریان و جهان همگی با ماهناهم و سایت چوک آشنایی دادنتش و نویسندگان جوان را بهتر و رتشیب می علی

امالیی فراوانی داشت و رد آخر ایمیل متوهج شدم هک او یک اهی  ایمیلی ردیافت کردم هک غلط ،اهی روزاهن از دیگر اتفااقت جالب این بود هک رد نیب انبوه ایمیل
اهی سایت جذب شده. پس از تبادل چند ایمیل و  سمت نشرهی و فعالیت کند و هب شهروند روسی غیرپارسی زبان است هک رد رشته زبان و ادبیات پارسی تحصیل می

ما رد حال تهیه »هک استاد زبان و ادبیات افرسی رد دااگشنه روسیه است با ما تماس ربقرارکرد و گفت: اهی کانون، استاد این دانشجو  اراهئ توضیحاتی رد رابطه با فعالیت
دهد این استمرار، هن تنها نظر اکثر پارسی زباانن  بخشی بود هک نشان می این خبر مسرت« ای هستیم رد رابطه با فعالیت سایت و ماهناهم و فصلناهم شما. انهم پایان

 اند. سوی آن جذب شده سمت ما جلب کرده، بلکه غیرپارسی زبان هم هب دیگر کشوراه را هبدوست  ادبیات
کایت دارد این رد خارج از کشور مورد دیگر هک از گستردگی مخاطبان چوک صطفی بالعل نویسنده پیشکسوت رتکیه، اتفاقی مجله ما را می ح بیند. او افرسی بلد نیست. اما ماهناهم  هک م

گاه می اه جستجو کند و همین مسئله  خواهد رد رابطه با این فعالیت شود هک مسئله داستان است. از دوست و مترجم اریانی خود می و فرم کار متوهج می اه اندازد و از عکس را ن
زبان از طریق و شارعان غیر پارسی باعث ارتباطی دوستاهن نیب کانون فرهنگی چوک و کانون نویسندگان رتکیه شد. و رفته رفته ارتباط با نویسندگان دیگر کشوراه و نویسندگان

 رت خواهد شد. مترجمان گسترده شد ه و گسترده
چیز را ساده  اهی مختلفی تالش کردند هک چنین محصولی را اراهئ کنند، چون ظاره کار همه عنوان اولین ماهناهم ادبیات داستانی اریان، گروه از زمان شروع فعالیت ماهناهم هب

ایم هک با  اف بوده دی نشرهی ادبی پی 03گیری شیب از  گذرد شاهد شکل سال از فعالیت فصلناهم می سال از فعالیت ماهناهم و هس ز هک هفتداد. ات هب امرو  نشان می
ده بودن تولید یک نشرهی اه نیست. و همین عدم استمرار، توهم سا کشیدند و سپس سالیاهن هم انمی از آن کردند، بعد عنوان فصلناهم را هب یدک می عنوان ماهناهم شروع می

 ادبی الکترونیکی را از اذاهن پاک کرد.



 
اه  ایم اما رفع همه موارد آن اهیمان را هم با نقداهی خوب شما شناخته دانیم. ضعف اهی صوتی داستان را می ما ااظتنرات مخاطبان خود را از سایت و ماهناهم و فصلناهم و نمایش

کاانتی هک رد اختیار د اه از  الزحمه با دقت وریایش کند. مگر کسی پیدا شود روزاهن، ساعت اریم، شدنی نیست مگر کسی پیدا شود و قبول کند یک ماهناهم را بدون حقبا توهج هب ام
گان صفحه 033زمان خود را صرف ربرسی دقیق مطالب کند. مگر کسی باشد هک  گان چوک را رای اهی  کسی پیدا شود زهینه ای کند. مگر بندی حرهف صفحه ماهناهم و فصلناهم رای

کایت رد فشاریم. اما همیشه اریاد گرفتن هست و حرکتی نیست.  اهی متعدد را تقبل کند. اگر چنین کسی هست ما دست او را هب گرمی می الزم ربای انجام فعالیت این ح
شت و کنارش نوشت  ت و یک نقاشیهک استادی هب شاگردش گفت دیگر رد هنر نقاشی چیزی ندارم هب تو یاد بدهم. نقاش رف  شود ذهن متبارد می اش را رد میدان شهر گذا

استاد خود رفت و  کند هک این نقاشی اریاد دارد آن قسمت را عالمت زبند. و رد پایان روز، نقاشی رپ از عالمت اریاد گرفته شده بود. نقاش با انراحتی شیپ ره کس فکر می
ن شهر ببر و کنارش بنویس رهکس فکر میجریان را تعریف کرد. استاد هب او گفت فردا نقاشی دیگ  مو را ربدارد و تصحیح کند. ات  کند هک این نقاشی اریاد دارد قلم ری هب میدا

دست گرفتن و اندیشیدن کاری است سخت. امروز  ای است اما قلم هب پایان روز حتی یک تصحیح هم صورت نگرفته بود. بله کنار گود نشستن و اریاد گرفتن کار ساده
گاه ایستاده هک اراشتر ا ر و مقا ه و نقد و رتجمه رد نشریات آن از سوی ربیی از اساتید دااگشنه یک امتیاز ربای دانشجویان چوک رد شود. امروز چوک رد این  حساب می این جای

گاه ایستاده هک نشریات آن هب شیب از صدزهار تن ارسال می شود. امروز چوک رد این  زهار بار دانلود می 58شیب از سایت فعال دانلود، رد مجموع  58شود و از حدود  جای
گاه ایستاده هک مشتااقن بسیاری نشریات آن را رپینت گرفته، صحافی می گاه ایستاده هک نمایش کنند و رد آرشیو خود نگه می جای اهی رادیویی آن رد داخل  دارند. چوک رد این جای

ن ربای ثبت مقاالت خود، هب بانک مقاالت سایت چوک  و بدل می و خارج از کشور رد از طرق مختلف نیب مشتااقن رد گاه ایستاده هک هنرمندا شود. چوک رد این جای
گاه ایستاده هک ره کسی رد ره جایی ا ری هنری تولید می مراجعه می هب  تواند ا رش را از رتیبون ما داند هک بدون التماس و بدون داشتن رابطه می کند، می کنند. چوک رد این جای

گاه ایستاده هک ره هنرمند بی گاه  تواند صفحه رتبیونی می جامعه ادبی معرفی کند. چوک رد این جای ای وژیه معرفی خودش رد بانک هنرمندان چوک داشته باشد. چوک رد این جای
گاه آرمانیده  ایستاده هک دقتنمان و نویسندگان بسیاری اراشتر آاثرشان رد نشریات چوک را هب نشریات چاپی رتجیح می اش هک ات رسیدن هب آن راه طوالنی  ند. چوک هن رد جای

گاهی ایستاده هک شیپ از این کسی بدان شوند. از خودگذشته.  و رد آخر  اهیی است هک رد یک کلمه خالهص می اه همه هب همت انسان جا رنسیده و این شیپ رو دارد اما رد جای
 اند. اه ما را همراهی کرده یک کلمه طی این سال سپاسگزار تمام دوستانی هستم هک حتی با بیان

                                            ی موی دوست حلقه دام بالست                                                     سلسه                           
 رههک رد این حلقه نیست، افرغ از این ماجراست                                                                                                                                                                                                                                                   

 



 

 58شهریور سال  شهریور ات 58سال  شهریوراز  چوک هنگیفر کانون اهی فعالیتده سال  آمار
 

 .37 داستانی ادبیات ماهنامه انتشار* 

 متوالی. شماره 8 چوک شعر فصلنامه انتشار* 

 برنامه نمایش رادیویی داستان. 04تولید  *

 هفته. 524روز رسانی منظم سایت  به*

 داستانک، کوتاه، داستان هزار سهبیش از  انتشار* 

 و سایت در اصلی زبان به داستانو  ترجمه داستان

 .ماهنامه

 شعر آزاد، شعر هزار قطعهپنج بیش از  انتشار* 

در  اصلی زبانبه  شعر  ترجمه، شعر کالسیک،

 سایت و فصلنامه شعر چوک.

 فرهنگی ،ادبی خبر 6444 از بیش انتشار* 

 .هنری

 هنرمندان بانک در هنرمند 044 بیش از معرفی* 

 .کچو سایت

 مترجم، و شاعر نویسنده، 344 از خبری حمایت* 

 ...فیلم ساز و و عکاس ساز، مجسمه نقاش،

  ادبی، جایزه و جشنواره 54بیش از  حمایت* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دولتی و خصوصی. فرهنگی

 ادبی، مقاالت اختصاصی بانک اولین اندازی راه*

 .مقاله 0644با بیش از  هنری و فرهنگی

 .تفریحی -ادبی سهجل 69 برگزاری* 

 .نویسی داستان دوره آموزشی 02 برگزاری* 

 ،ها جلسه کارگاهی داستانبرگزاری ده*

 کتاب. رونمایی و نقد

همایش روز جهانی داستان و  7 برگزاری* 

در  داستانی بزرگداشت پیشکسوتان ادبیات

 .0790و  0792و  0794 یها سال

 54 از جشن سالیانه چوک و تقدیر 04 برگزاری *

 .عضو فعال کانون

و ترجمه و تحقیقی  یفیتألاثر  64انتشار بیش از  *

 .از سوی اعضای کانون

و   جشنواره 75بیش از  اعضا در برگزیده شدن *

 .جوایز ادبی



 





 



 

  

 

 

  



  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 آاثر منتشره اراشترات مازیار  











 

 هنرمندان همه تریبون «کچو»

های کانون فرهنگی چوک فعالیت آشنایی با  

 

 

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

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

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

 

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

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

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

 گیرد. ان نمایشی روی سایت قرار میرادیویی داستان هم آغاز شد و هر هفته یک داست

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 یید.مالحظه بفرما

 

 

 است.شدهاندازیهتمعرفیهرچهبهتروبیشترشماهنرمندانعزیزراهج«کچوهنرمندان  کبان»

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



 

 



 

 



 

 

 کانون فرهنگی چوک اعضایمصاحبه اختصاصی چوک با 

 از دوستداران و همراهان چوک ییها ادداشتیبه همراه 
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 «اسماعیل پورکاظم»اصی چوک با صمصاحبه اخت  
 «عضوهیئتتحریریهبخشترجمهچوک»

0
 کنید.خودتان را برای مخاطبان چوک معرفی لطفا 

النهستم.یدرشهراملشگ9331بهشتیارد91متولد

دارم75 سن سال زراعیل. فوق9311)یسانسعلوم و )

.باشمیممشهدی(ازدانشگاهفردوس9357سانسزراعت)یل

 یاینوشتاریهاتیفعالاهم سال از و9311نجانب آغاز

زم در تخصصیغالباً یکولاندبودهینه ترجمه یهاداستانن

تفننیادب بصورت برایرا عمدتاً یو پسرمکسرگرم ردن

فراوانکانیشا نوشتنیبهشنیهعالقه متعاقباً دنداستانو

.اندافتهینونادامهکهتاکدادمیمداستانداشت،انجام

و دوست  دینیب یمکارنامه ده ساله چوک را چطور 

دارید در یازدهمین سال فعالیت چه اهدافی تحقق پیدا 

 کند؟

 یاخیهاسالفقطدر با هستموکچویهاتیفعالر آشنا

همچنانیسیژهداستاننویبویادبیهانهیزمهدرکدوارمیام

بماند.یفعالباق

کانون  یها تیفعالچه چیزی نظر شما رو به سمت 

 فرهنگی چوک جلب کرد؟

اتفاقک یامالً یک. برخکروز بدنبال وب در هاواژهیه

گشتمیم شدم متوجه کبناگهان شایهاداستانه انیپسرم

 سروش مجالت بر کدوکعالوه کیان، وهابچههان نامهی، ژه

کودک مؤسسه یعلمیهاآموزشان در ... بنامیاماهنامهو

بنابراکچو است شده ایمنتشر با تماسیمین ماهنامه ل

مطالب با و مکیگرفتم در سرآغازیه شد، گذاشته بریان

د.ینگردیمابیروابطف

به نظر شما ماهنامه داستان و فصلنامه چوک تا چه 

 نظر مخاطبان را جلب کنند؟ اند انستهتوحد 

هبتوانبهکوجودنداردیتمشابهقابلتوجهیبنظرمفعال

فیمقا پرداخت. کسه کرانچویمدکنمیمر هکیانهیزمدر

امالًموفقند.ک،اندنمودهانتخاب

و در ارتباط  دیشناس یمنظر دیگر مخاطبان ما که شما 

در مجموع چه  دیا دهیشنرا  شانیها حرفو  دیا بوده

 بوده؟

مطالبچوکا پوکثراً جامعو متنوّع، یرا دانندیما هاآن.

چههمچنانگشودهبماند.یندریهاکدوارندیام

و در آینده منتظر  دیا کردهبه تازگی چه اثری منتشر 

 چه آثاری از شما باشیم؟

کتا 39نون حداقل ترجمه، 4داستان درسکجلد یتاب

مختلفیهانهیزمدریمقالهعلم022شازیوبیدانشگاه

 نشریشاورزکعلوم خارجیاتداخلیدر یو امنمودهمنتشر

اک زمانیه تا روند خواهدیکن ادامه همچنان باشم، زنده ه

داشت.

در مجموع آینده عرصه شعر و داستان را چطور 

ما با توجه به آثاری که تولید  یها جوان؟ آیا دینیب یم

 ی قدم برمی دارند؟ر درستیدر مس کنند یم

چن قضاوتدر به مجاز را دانمینمیانهیزمنیالبتهخود

یکول و استعداد بهیرانیجوانانایهاتیقابلنبه مطمئنمو

دوارم.یارامیوسزاوارانهبسترروشنیاندهیآ



شما رکوددار انتشار داستان ترجمه در ماهنامه و 

 ؟کند یموز سایت چوک هستید این همه عالقه از کجا بر

چن ادعایالبته عزیین شما محضر یدر فقط تواندیمزان

ینبرُههزمانیایقتطیتعارفمشفقانهباشدامادرحقینوع

رک اصلیارکایهدروغو الیجزء فرهنگعامهشدهکنفیو

دن پایایاست، صداقتو از راکودککیمملو نوجوانان و ان

یترج راستادهمیمح در تسیتقویو و خواهمیرّت آن

د.یوشک



به خصوص در داستان کودک  ها داستانترجمه  ریتأث

 ؟دینیب یمو نوجوان را چگونه 

آشنایقی رانیندهسازانایانونوجوانانبعنوانآکودکییناٌ

جاویهم یشه قابلتوجهتواندیمد حد یتا نشیبٔگسترهبر

گردد.آنهاینگاهاجتماعیدوموجبتعالیفزایآنهاازجهانب



 آیا همچنان همراه چوک خواهید بود؟

مد فرهیاگر چویران اکخته قابل همراهیمرا بدانند،ین

رد.کنخواهمیوتاهکناًیقی

 .و در آخر هر آنچه که دوست دارید گفته شود

نیبهترکزانوهمراهانچویشماعزیتمامیهموارهبرا

■ مراخواهانم.یآرزوها
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 «مائده مرتضوی»اصی چوک صاخت مصاحبه 
 «دبیربخشمقاله،نقدوگفتگویماهنامهچوک»



طور کامل برای مخاطبان چوک  خودتان را به لطفاً

 کنید.معرفی 

شصتوسه. تیرماه پانزدهم متولد هستم. مرتضوی مائده

تحقیقات علوم دانشگاه از غذایی. صنایع و علوم مهندس

م.داستاننویسومترجتهران.

همیناالنکهبا نوشتمتا یادگرفتم، وقتینوشتنرا از

دفترخاطراتدیآیمشمادرحالگفتگوهستم.ازوقتییادم

امروزانهداشتموخاطرات وگهگاهیهمکمینوشتمیمرا

 اضافه آنها به دروغکی خودشدستکردمیمخاطرات که

هداستاننویسیشد.ویادماننرودکمیهاداستانمایهنوشتن

 شروع دروغ گفتن و نوشتن گفتهشودیماز به ادبیات و

ناباکوفازروزیشروعشدکهپسرکیدادزدگرگ...گرگو

پشتسرشهیچگرگینبود.

یهاداستان زیادی بلند و آنهاامنوشتهکوتاه از برخی و

 چاپاندشدهبرگزیده به مختلف نشریات در هم برخی و

مالذتهیچکدامازاینهابازمانیکهداستانهایمرااانددهیرس

وموردتشویقدوستانمقرارخوانمیممختلفیهاکارگاهدر

رادوستدارندوهمینمیهاداستان.کندینم،برابریرمیگیم

.کندیمخیلیخوشحالم
 

و دوست  دینیب یمکارنامه ده ساله چوک را چطور 

ت چه اهدافی تحقق پیدا دارید در یازدهمین سال فعالی

 کند؟

تداوم سالها توانسته که است نشریاتی معدود از چوک

الکترونیکی، چه و چاپی چه ادبی نشریات باشد. داشته

واقعاً.اماچوکازاینلحاظرسندینممتاسفانهبهشمارهدهم

ادبی پژوهشگران و نویسندگان که همین است. استثنایی

بهنظرماندشدهعهادبیمعرفیزیادیازطریقچوکبهجام

و پساشبرآمده رسالتبزرگیستکهچوکبهخوبیاز

امیدوارمدرسالبیستمفعالیتشهمبازباشماگفتگوکنم.
 

کانون  یها تیفعالچه چیزی نظر شما رو به سمت 

 فرهنگی چوک جلب کرد؟

ادبیباچوکآشناشدمویهاتیسامنازطریقیکیاز

مطا وپساز آقایرضاییایمیلزدم به شماره یکیدو لعه

همینامروز.امیهمکار نزدیکدوسالقبلتا شروعشداز

کوتاه داستان روی چوک بیشترفوکوس معاصر، ادبیات و

خودمبود.یهاتیفعالدرراستایچوننظرمراجلبکرد.

به نظر شما ماهنامه داستان و فصلنامه چوک تا چه 

 نظر مخاطبان را جلب کنند؟ دان توانستهحد 

 حجم دانلودهااز هیچ است. اندازهیاهینشرمشخص به

.واینکهروزبهروزبههمکارانمااضافهشودینمچوکدانلود

خودگویایهمینمطلباست.شودیم
 

و در ارتباط  دیشناس یمنظر دیگر مخاطبان ما که شما 

جموع چه در م دیا دهیشنرا  شانیها حرفو  دیا بوده

 بوده؟

چوکهستمیهابخشمندبیریکیازفهمندیمهمهتا

فوراً تمایل ابراز همکاری خیلیکنندیمبرای همین و

 کندیمخوشحالم با انقدریاهینشرکه که دارم همکاری

محبوباست.
 

و در آینده منتظر  دیا کردهبه تازگی چه اثری منتشر 

 چه آثاری از شما باشیم؟

چندمجموعهعروفخبرهایخوبیدرراهاست.بهقولم

داستانیدرگروهادبیاتکودکدارم،قبلازاینکهبهنوشتن

باخانمهابچهداستانکوتاهروبیاورمدربخششاپرککیهان

کوتاهمیهاداستاناعظمکاوههمکاریداشتم.رویمجموعه

اشآمادهپتاآخرامسالبتوانمبرایچااحتماالًتاکنمیمکار

کنم.تمرکزاینروزهایمبررویفیلمنامهنویسیاست.نوشتن

وفیلمبردارییکیازآنهاتاامکردهدوفیلمنامهکوتاهراتمام

وقراراستدربخششودیمماهآیندهآغاز کوتاهیهالمیف.

جشنوارهفجرامسالشرکتکند.
 

در مجموع آینده عرصه شعر و داستان را چطور 

ما با توجه به آثاری که تولید  یها جوان؟ آیا دینیب یم

 در گام درستی قدم برمی دارند؟ کنند یم

بهطورقطعدرموردآیندهاظهارنظرتواندینمهیچکس

 تولیدیخوشبینم آثار حجم اما برایهمهکندیمکند. و

آرزویموفقیتدارم.هایشصتنویسندگانعلیالخصوصدهه

دیداستونوعیجدیدازادبیاتدرحالارائهجشانیهادهیا

و نثرهایسختفهم از گیری فاصله شکنی، ساختار است.
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روان، و ساده نثری به را خود جای تکراری، موضوعات

سادهروزمرهومشکالتدنیایمدرندادهاست.یهادغدغه

شما مسئولیت صحفه معرفی نوبلیست را به عهده 

که نوبلیست های بسیاری در دارید. آیا قبول دارید 

 جامعه ایران ناشناخته هستند؟

راستشخودمنهمتاقبلازاینکهمسوولیتاینصفحهرا

 را واینمسالهبسیارشناختمینمقبولکنمبسیاریازآنها .

 تأسفجای با ما مردم که جهانیهاغولدارد ادبیات

نکتهدیگریکهمتاسفم.اندگانهیب ازاینکندیمو استکه

ایرانترجمه بهحالیککتابهمدر تا برخینوبلیستها

نشدهاست.

با توجه به اینکه دبیر بخش مقاله و نقد و گفتگوی 

ماهنامه و سایت چوک هستید، مقاالت و نقدهای 

 ؟دیکن یمارسالی را چگونه ارزیابی 

 و اصولی نقدها نظریاتاندیعلمبعضی با مطابق و

جامع و روانشناسی هم برخی روز. شناختی واندفیضعه

راانتخابهانیبهترنگاهیجانبدارانهدارند.اماچوکهمیشه

کندیم و نقدها. تازهییهاادداشتیو کتابهای مورد در که

دراولویتهستند.رسدیمچاپبهدستمان



 و در آخر

بهیاهینشردوستدارمهرروز جدیدمتولدشودوسالها

دوستدارمفعالیتخود جهانیشودواتمانیادبادامهدهد.

سایت های نوبلیست صفحه در را آبادی دولت محمود نام

تمام که برسد روزی دارم دوست ببینم. سوئد آکادمی

معاشنیتأمنویسندگانایرانبتوانندازراهنوشتنزندگیو

■ کنند.
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 «علی شمسی»مصاحبه اختصاصی چوک با  

«رادیوییداستانچوکیهاشینماانکارگرد» 


خودتان را به طور کامل برای مخاطبان چوک معرفی 

 .کنید

درتهران.پدرم07/4/9359علیشمسیهستممتولد

همٔادارهٔبازنشسته مادرم و پرورشبود آموزشو کزی مر

اولین یادمه بچگیعاشقادبیاتداستانیبودم. از دار. خانه

عالکت هفتسالگیخوندم در که غولچراغالابیرو دینو

 مجذوب منو قصه اون فانتزی فضای و بود وهاقصهجادو

اینرونددریهاداستان اما تخیلیکرد. فانتزیو جادویی/

بهکلدچارتغییروتحولشدکهبیشترینامینوجوانٔدوره

آثارصادقهدایتوصادقچوبک بود.دلیلشآشناییمنبا

وهمدادندیمهدایتهمبهمحسلذتیهاداستانخوندن

کهاینقدرتراچوبکدرکردندیمامیروحٔشکنجهازدرون

 باعث عوض در اما نداشت شدیممن ریزه با یهایکارتا

از غیر به بشم. آشنا بیشتر و بیشتر نویسی کوتاه داستان

کهامکردهکارترتئاکمیهمقبالًرادیویییهاشینمااجرای

روی بر بیاناحساساتم باعثتقویتفنبیانو اینموضوع

 یهاشینمااجرای مثل شد. ویهاکالسداستانی موسیقی

بریمانیکهباعثتقویتآواییسازهنجره سلفژاستادنیوشا

حاضر حال در و شده هدف یه من برای موسیقی شد. ام

بافضاهایمختلفیکهمشغولتهییهیکآلبوماینسترومنتال

دارنهستم.راستییادمرفتبگمدرحالهاقطعههرکدوماز

حاضردانشجویکارشناسیارشدرشتهفلسفهمحض/گرایش

 هستم. ٔواسهغرب از خودمم دارم91دل االن تا سالگی

 سال نویسم. شعرمی مقداری یه و کردم10داستان سعی

اینباعثشد بیشتربشناسمو کهیهاتفاقخوبیچوکرو

از بعد من بیشتر آشنایی و دوستی اونم و بده رخ برام

 ٔدوره0گذروندن نویسیمتوسطو مهدیٔشرفتهیپداستان

رضاییباخودشبود.

 با که یهاتیفعالهرچند سال از فرهنگی 12کانون

.خواندمیمآشناییکاملداشتموهرماهماهنامهرا



و دوست  دینیب یمچطور  کارنامه ده ساله چوک را

دارید در یازدهمین سال فعالیت چه اهدافی تحقق پیدا 

 کند؟

مثلییهاواژهوییهاکلمهبهترهکهراجعبهاینموضوعبه

دهٔکارنامهعالییه/موفقهو...تنهااکتفانکنیم.بهنظرمناین

متنوعیبهشیهاتیفعالسالهکههرسالخوشبختانههی

میتونهارزششدرهاتیفعالٔادامهمیشهدرصورتضمیمههم

 بهترو ادبیاتدوستانبررسیترقیدقآینده توسطادیبانو

 به کارها اینجور چون افرادٔدهیعقبشه از منمثلبعضی

موفقدرزمانودورانخودشونگمهستند.حاالاگرهمگم

سری یه نباشند کم هایلطفاز کم که رترنگباعثمیشه

بازتاباصلی اما استکههاتیفعالباشن. آینده بهنظرمدر

.واماآرزومدریازدهمیناندبودهنشونمیدهتاچهحدموفق

فعالیتٔادامهبتونهمثلسالقبلبهنهیآسالفعالیتچوک

رادیوییادامهبده.یهاشینماهاشدرزمینهاجرای



ستان رادیویی دا یها شینماچه شد که به فکر 

 افتادید؟

چوکباخودمقرارگذاشتمکهسالبعد13توجشنسال

بتونمبهعنوانیهعضومفیدبااینگروههمکاریکنمواین

اجرای شکل به منتها کرد پیدا تحقق بعد سال استارتدر

رادیوییومنبهکمکمهدیرضایی-داستانییهاشینما

رهیهاشینمابخش االنرادیوییداستانیرو تا انداختیمو

بیوقفهتواینیهاتیفعالکهدرخدمتشماهستیممشغول

مهدی به بار چند شدن اجرایی از قبل البته هستیم. کار

رضاییاینپیشنهادرودادهبودمواونمازمنفرصتگرفته

اینبودتاخوبراجعبهاینموردبررسیکنهامادرحقیقت

کهاعتمادجلبکردنمهدیرضاییکارکارآسونینبودچرا

کارسختیبودکهدلیلاصلیشهمشخصیتسختگیرانشتو

وسواسخاصی با شدن اجرایی برای رو کارها و بود کارها

کردیمبررسی ایناخالقکاریشخیلیواقعاًو از منظبطه.

 اگرشروعکنهتایاپروژهخوشممیادیا روشروعنمیکنهیا

اولینکاریکهضبطکردیمکارداستانیآخرشباهاتهست.

کبابغازاثرمحمدعلیجمالزادهبودکهتوییهاستودیویی

خیلی بهمون کار این کردیم. ضبط رو کار این زمینی زیر

ساعتبیشترطولکشیداماباعث3درسیاددادهرچندکه

مسیر از کم کم و باالنسبشیم لحاظاجرایی به ما تا شد

آماتوریبی اجرایاونکاریاحرفهرونبیاییمو از ما بشیم.

خوشیداریممنتواونکارنقشجواندیالقرویهاخاطره

کهخیلیخاصوکمیکبود.ازاونکاربهبعدکردمیمبازی

لقبمجواندیالقشده/خنده/



 

 5058 شهریورماه  |چوکماهناهم ادبیات داستانی |فتاد وسوم ه شماره 18

شخصیت  8در اجرای داستان عدل شما به جای 

تا  دیکن یمکه خیلی جالب است. فکر  دیکن یمصحبت 

 دیتوانست یمچند شخصیت دیگر هم اگر در کار بود 

 بازهم صداسازی کنید؟

اولینباربهصورتآماتورباموبایلمتمامداستانعدلرو

 ؤاضافهبه کردم اجراشون تنهایی به هاش شخصیت تمام

ضبطکردموبهعنوانپیشنهادبهمهدیرضاییدادم.خودش

کهگوشکردمخندیدمامابعدکهیکی/دوباراولگفتیم

حقیقت در خوبه. ... نه که دیدم گوشدادم دقتبیشتر با

 رؤنقطهعدل هاش شخصیت تمام من بود. من کار آغاز

دوستداشتموبههمینخاطرهمسعیکردمبهشوننزدیک

 اکثر کنم. برقرار ارتباط باهاشون بتونم تا یهاداستانبشم

امااندیشینماواقعاًچوبک دیگر بسیاری و قالپاق مثلدزد

 هرکدومشونیهاتیشخصواقعاًعدل که داشت نمادینی

آگهنمایندهیکطیفازاقشارجامعهبودند.درخصوصاینکه

بازهم تونستم می آیا بود کار در هم شخصیتدیگه چندتا

بهخصوصبرایاین بله. بیاغراقبگم باید صداسازیکنم

تبهاینکارعشقپیداکردهبودم.بهلحاظکارچونمننسب

 یهاکالسفنی بیان ؤدورهفن رادیو در اجرا و گویندگی

و اسالمی جمهوری سیمای و صدا خبر دانشکده تلویزیون

ریتأثاستفادهکردنازاستادهاییمثلفریدونمحرابیهمبی

تواینقضیهنبودندکهتوکارصداسازیوشخصیتپردازی

همکمککردنبهخصوصبرایکارعدلازچوبک.خیلیب



 ؟دیکن یمرا چگونه انتخاب  ها داستان

به ما بودند قبلمشخصشده از هامون اوایلبرنامه اون

ادبیداستانکوتاهنویسیبهخودمونٔجامعهعنوانخدمتبه

 که کارهاییهاشمارهواجبکردیم به رو کارامون ابتدایی

اینسرزم سرغخوببزرگان بریم بعد و اختصاصبدیم ین

42بقیه.ماتونستیمایندینرودرحالیکهداریمبهبرنامه

خداروشکراداکنیمواینتنوعکارهادرکامالًنزدیکمیشیم

 /کامالًکارهامون هدایت صادق از کردن کار مثل مشخصه

محمدعلی صمدبهرنگی/جاللآلاحمد/ صادقچوبک/

هارسانههرامصادقیو...کهممکنهدربسیاریازجمالزاده/ب

اینبزرگانبی آثار وکمهایمهرنسبتبهاجرایبعضیاز

ییهایتوجه روند که بگم باید باشه. ازاکثراًهاانتخابشده

عهده02یهابرنامه به بیشتر بعد بودهبه رضایی مهدی

 ازشوناسٔهمههرچندکهگروه تقبالپیشنهادهایخوبرو

 /مثالًمیکنه. گروه افکتور و صدابردار / گرانپایه امیررضا

پیشنهاددادو بهگروه عزیزنسینرو از داستانسگمحله

بشهوخوبماجرا قبولکردکهاجرا گروههمبررسیکردو

شدخوشبختانهوچقدرماسرضبطاینکارکهپرازطنزبود

 روند که بگم باید کل در خندیدیم. بههاداستانانتخاب

سری یه از رو خوب پیشنهادهای ما و پیشنهادیه صورت

موردینداشتندباآگهفیلترهایخاصخودمونعبورمیدیمو

انرژیاجراشون خاصمیکنیمقدرتو خوبو باید کارها .

ازهمهبهدلاعضایگروهترمهمباشندتابهدلمخاطبانو

 بهکاریبراآگهمسلماًبشینند. نتونند بازیگران و بیاد اجرا

خوبیباهاشارتباطبرقرارکنناولینضربهضعیفشدنکار

 خودمون به خودمون میازدهرو سعی ما کهمیکنیمو

اینجورینباشهیعنیتااالنکهاینجورینبودهخوشبختانه.



رادیویی چوک بدون شک تجربه متفاوتی  یها شینما

خصوصی است. یعنی  کامالًشما برای شما بوده و فعالیت 

 یا حرفهبا امکاناتی محدود. کسانی که در این زمینه 

چه  ها برنامه، نظرشان نسبت به این کنند یمفعالیت 

 بوده؟

شایدباورتوننشهکهمنهرشمارهازاینکارهاینمایشی

دوستان ادیب و فیلسوفان از دباغ/ سروش دکتر برای رو

 کاناداتورنتوگاهدانشفلسفهاستاد–معاصر وفرستمیم/

کنندیمگرمیاستقبالهمایشان زیادبسیارایشوناتفاقاً.

بناماهلادب دارند کتابخوبیهم یه و ادبیاتهستند و

اشعارسهرابٔفلسفهالجوردیسپهری/کهمربوطبهٔفلسفه

سپریاست/کهانتشاراتصراطهمبهتازگیاینکتابرو

وپیگیردهندیمکارهایماروگوشهایلیخ.اندکردهمنتشر

نیازیبه که زاده منفرد اسفندیار افرادیمثلاستاد هستند

 همینطور و ندارند ؤعدهتعریف فرهیختگان از زیادی

باید تعارف بی کشور. داخل و خارج زبان پارسی هموطنان

بگمکهبازخوردکارهایمادرخارجازایرانبهنسبتداخل

باورشوننمیشهاندکردهخیلیبیشترهوهمهکسانیکهگوش

کهمابااینامکاناتمحدودداریمیههمچینکارایباکیفیت

حاالنمیگیمعالیولیخیلیخوببیرونمیدیموهرروز

اما بیشتروبیشترمیشن. شاهداینهستیمکهمخاطبانما

اینحرفهف کنندیمعالیتدرمورداینکهنظرکسانیکهدر

بایدبگمکهاونهاهمباورشوننمیشهکهمابااینامکاناتکم

این با شخصیکمیکهداریمیههمچینکارایبأبودجهو

سریکیفیتیروبیرونمیدیم.یادمهکهکارایگروهروتویه

استادایدانشکدهخبرکهدر بهیهسریاز سیدیزدمو
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دمتااوناهمگوشکنندونظرشانداکردندیمرادیوفعالیت

 همینطور و بگن کارها به راجع رویهانقصرو کارامون

معاون ادیب دکتر افرد این از یکی که کنن اعالم بهمون

همنسبتهایاحرفهدانشکدهبود.شایدباورتوننشهنظراکثر

 هم کارها که هرچند بوده مساعد ما کارهای یهانقصبه

رفتهرفتهبهمرورزمانکموکمترشدنخودشونوداشتنو

امانتیجهدرکلقابلقبولوموردپذیرشعاموخاصبوده

تااالنکهامیدوارماینروندسیرنزولیپیدانکنه.



 و آیا همچنان چوک را همراهی خواهید کرد؟

بندهچهدراینگروهباشموچهنباشمهمیشهچوکرو

فکنمیمهمراهی مثلبوفچوککانون رهنگیچوکبرام

کورهدایتعزیزومحترمشده.یکیازاهدافاصلیاینگروه

اجرابودهبهطوریکهحتیٔنهیزمجذبافرادبااستعداددر

این زمانیهمنتوانندبا برفرضاعضایقدیماینگروه اگر

گروهبههردلیلیهمکاریکنندافرادجدیدوپرانرژیبتونند

درجایاونها انرژیفعالیتکنند. با و کنند پر گروه در را

گروهروتشکیلدادنیکیازاهدافمهماینٔهستهحقیقت

گروهتااالنبودهوخواهدبود.



 همه از بیشتر را کدامیک شده اجرا آثار میان از

 ارید؟د دوست

 که بگم دوستٔهمهباید و زیبا شده اجرا کارهای

اندیداشتن نظم کار داشآکلازاما کار چارلیچاپلین/ از

صادقهدایت/کاربهدنبالفلکازصمدبهرنگی/کارکالف

علی محمد از غاز کباب کار / صادقی بهرلم از گم سردر

کارهأهمهجمالزادهوهمینطورکارعدلازصادقچوبکرااز

بیشتردوستدارموبعضیازایناییکهگفتمروحتیبیشاز

بارتابهحالگوشدادمشونکهبهلحاظمحتوایی32تا02

.اندیعالخیلی



 و در آخر

ودرآخردوستدارماززحماتتمامیدوستانکهدراین

کنموجادارهازیاژهیوسالماراهمراهیکردندتشکریک

 بابت گرانپایه شدنیهاکمکامیررضا اجرایی به زیادش

میکهاپروژه / ضبط لحاظ وبه موسیقیایی مسترهای سو

درستوبهجاشتشکرویژهکنمکههمینریزهیهاافکت

کهاشهنرمندانهیهایکار شده باعث کارها تنظیم در

ازسایرکارهایدوستانتربرجستهووترجذابکارهایگروه

مادیومعنویمهدییهاتیحماورقیبامونبشه.ممنوناز

یهاتیحماازوقتگذاشتنورضاییدراینمدتوممنون

دوستان حاجیانهاخانممعنویسایر زیبا مرتضویو مائده

خوبشوندراینگروه.یهایهمکاربابت

ٔپروژهنزدیکشاهدبیرونآمدنیاندهیآبهامیداینکهدر

ازاینگروهخوبوفعالاجراینمایشرادیوییداستان922

باشیم.

 ■ممنون از اینکه وقت گذاشتی
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 «ریتا محمدی»مصاحبه اختصاصی چوک با  

«چوکماهنامهادبیاتداستانیعضوهیئتتحریریه»


بهطورکاملبرایمخاطبانچوکمعرفیلطفاً خودتانرا

کنید.

 محمدیمتولد ادبیاتاز9341ریتا رشته دانشآموخته

 ازسالهایفعالیتدبیرستانفرهنگوادب، 14فرهنگیرا

کههمکاریمبهصورتمستمربامجله10نمودم،تاسالآغاز

فرهنگیادبیچوکشروعوتاامروزدرخدمتدوستانهستم.



و دوست  دینیب یمکارنامه ده ساله چوک را چطور 

دارید در یازدهمین سال فعالیت چه اهدافی تحقق پیدا 

 کند؟

مسلماًکارنامهاییدرخشانداردواینموضوعبرهیچکس

 شیدهنیست.پو

موضوعات نقدهایفیلمکاستهوبخشجدیدیبا کمیاز

نواختی"طنزاجتماعی" یک از هم شود گنجانده درمجله

کاستهوهمتغییریبوجود کهدرعینهدیآیموسنگینیفضا

حالچندهدفرامیتواندنبالکرد.

ذکر-9 با بزرگانطنزچهداخلیوچهخارجی، یادیاز

 شود.هاآنآثارجاویدان

آشناییبیشترباطنزکهامروزهدرهمهجایدنیابهآن-0

 .دهندیمارزشوبهایخاصی

با-3 و تشویق عرصه این به نویسنده جوان دوستان

یهاکیتکن و شده آشنا وآموزندیمآن ساده زبان از تنها

ایینیستکه مخاطبینارتباطتوانیمموضوعاتکلیشه با

زبانط پرنشاطبرایگرفتزیرا جذابو همراهیبسیار نز

بیرونیجهتارتباطبرقرارکردنبا بیاناحساساتدرونیو

 مخاطبینخوداست.

سالم-4 و درست زندگی آموزش سازی، فرهنگ ایجاد

چون: موضوعاتی با به شهروندی احترام طبیعت، به احترام

استفاده غلط، باورهای تغییر ساالری، فرزند عدم سالمند،

موضوع به پرداختن انقراض، درحال طبیعی ازمنابع بهینه

بازیافت...همهوهمهازمنظرطنزدرغالبداستانبهمراتب

بسیارتأثیرگذارتراست.



کانون  یها تیفعالچه چیزی نظر شما رو به سمت 

 فرهنگی چوک جلب کرد؟





کوتاهداستانبخشکردجلبرانظرمکهچیزیمسلماً

ازهمهاداستانشدممتوجهخواندمرااعضاءداستان.بود

ازبرخیکهدارند،زیادیفاصلهتکنیکوهمنظرساختاری

.کردمیمارسالسایتبرایبررسیونقدازپسراهاداستان



به نظر شما ماهنامه داستان و فصلنامه چوک تا چه 

 نظر مخاطبان را جلب کنند؟ اند توانستهحد 

پسندبهبستگیاستاییسلیقهالسؤاینبهپاسخالبته

کهکسیمطمئناًچیست؟درعالئقشانیاداردمخاطبین

ویااستتأییدموردداستاننامهماهپسنددیمداستان

زندگیدرآلمانهاستسالکهگرامیمدوستمثالً .بالعکس

داستانچونپسنددیمبیشترراداستاننامهماه،کندیم

.استایشانعالئقازجزیی



و در ارتباط  دیشناس یمنظر دیگر مخاطبان ما که شما 

در مجموع چه  دیا دهیشنرا  شانیها حرفو  دیا بوده

 بوده؟

دراینموردبهخصوصبایدبگویمزحماتوتالششبانه

عنوان هیچ به نباید پشتصحنه افراد دیگر روزیسردبیرو

گرفتهشودچوندرایرانپرداختنبهمسائل فرهنگینادیده

در اطالعات عظیم حجم این با هم آن است دشوار کاری

و دست که، است این مانند کننده محدود و بسته فضای

راببندندوبعدازشمابخواهنددراقیانوسعمیقشناتانیپا

 چوکعمالًکنید، گر تالش عزیزان اما است غیرممکن

ناست.وجایتقدیروتشکرفروااندکردهغیرممکنراممکن

خدأنوبهدوستانمبه و دستاندرکارانسایتتشکر از خود

قوتیهمعرضنمودند.



و در آینده منتظر  دیا کردهبه تازگی چه اثری منتشر 

 چه آثاری از شما باشیم؟

کهمنخبردارمبه آنجا اثر؟چاپ؟چیزغریبیاستتا

هیچ ناشری هیچ ایرانی رمان کوتاه، داستان درمورد تازگی

 چاپ را کندینماثری انجام مجدد چاپ فعالً .دهندیمو

راههستم.درکلمعتقدم،ٔانهیمرمانیدردستدارموتقریباً

کندیماثروقتیبهپختگیوکمالبرسدخودبهخودظهور

دستوپازدنبرایچاپامریبیهودهاست.
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در مجموع آینده عرصه شعر و داستان را چطور 

ما با توجه به آثاری که تولید  یها جوانیا ؟ آدینیب یم

 در گام درستی قدم برمی دارند؟ کنند یم

شعربایدبگویم،برخیمتأسفانهبدونهیچمطالعهٔحوزهدر

یکشبهنیماوسهراب،حافظوگذشتگانوآشناییازاشعار

.کنندمیبهشوندوبعضاًکتابیهمچاپخواهندمیسعدی...

ک که حالی اینسمتدر به که بههاسالرودمیسی نیاز

آموختندانشوفن،بهخصوصمطالعهداردتابتواندشعری

سپیدیاکالسیکبهسراید.

 خوردمیداستاننویسیهمبهچشمٔحوزهاینمعظلدر

 دانندنمیبرخیهنوز شکل چگونه داستان گیردمیساختار

داستاناولبایددرحالیکهزنندمیدستبهساختارشکنی

برخی شود. بعدشکسته گیرد درساختاریمنسجمشکلبه

 فکر کنندمیهم داستان "پستمدرن"چون پسنددمیرا

قلمبهدستگرفتودریکچشمبرهمزدنتوانندمیپس

فقطفحاشی"پستمدرن" جاستکه این جالب بنویسند

پستمدرنکنندمی نامآنرا حالگذارندمیو در یکهنه،

قواعد و اصول دارای بلکه نیست فحاشی مدرن پست تنها

بسیار کار خصوص دراین نوشتن و است خود به مختص

اینگونهپیشرود اگر اینکاردرهردؤآیندهدشواریاست.

خوشبینانه بهنظرمنبهتراستاستادانبینمنمیحوزهرا .

آموز نویسندگانجوانکتابخوانیرا به شدهند.فنابتدا

اییاصالً نویسنده چه از کتابی چه بخوانند؟ کتاب چگونه

 درچه هاییزمینهبخوانند؟ سپس بخوانند؟ ٔحوزهکتاب

مطالعاتیخودراطبقهبندیکنندانسجامیافتهوبهصورت

کنندمیچارچوببندیکتاببخوانند.وقتیپراکندهمطالعه

چارذهنیپراکندهآندرآثارشانبهوضوحپیدااستدٔنتیجه

 آشفته محوریشوندمیو عدم با داستان در را انعکاسآن

شویممیبهجا...روبهروهایتوصیفواحد،مرکزیت،رویداد،

ساختار حضورتکنیکو بدون وهرجایی هردری از راوی که

 روایت داستانی .کندمیمنسجم

ینقدوبررسیچهداستانوچهشعراوضاعخیلٔدرحوزهاما

کهدراینراهشناسممیبهتراست،استادانبزرگوبهنامیرا

هم بزرگی هنرجویان و کشیدند زحمت بسیار فرسا طاقت

تربیتکردند،وجایبسیارخرسندیاست.



ندیده  ها داستانتا به حال پیش از این در بررسی 

بودم که چنین آنالیزی صورت بگیرد که شما انجام 

و آنالیز اینگونه به نظرتان  ؟ چطور بررسیدیده یم

 رسید؟

هیچگاهبهکتابداستانبرایپرکردنوقتویاسرگرمی

اعماق به تا کرد بو کتابرا اول باید بلکه کنیم نگاه نباید

وجودانسانرسوخکند،سپسمانندیکجراحباتیغجراحی

هاواژهبهسراغتکتک کلمات، هاجمله، رفتوهاپاراگراف،

بهالیهآنراشکافتتابدانیمهدفروایازنوشتنچهالیه

اوراوعلتمندبودنداستانرابدانیموازهمهٔدغهبوده؟دغه

حائزترمهم خیلی که بشناسیم را نویسنده داستانی جهان

پیشنخواهیم از درغیراینصورتکاری اهمیتاستچون

 برد.

کرد.گاهیدرواقعبایدداستانراخوبجویدوهضماش

تابهعمقوجودآنالزماستداستانیرادهیایازدهبارخواند

حسابیداستانراآنالیزکرداینتوانیمپیبردهشودآنگاه

ولذتوشعفیرساندیمگونهمطالعهانسانرابهارضاعروح

■ .دهدیمبهاودست
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 «انمصطفی بی»مصاحبه اختصاصی چوک با   

«عضوهیئتتحریریهکانونفرهنگیچوک»
 

طور  لطفا خودتان را به

کامل برای مخاطبان چوک 

 کنید.معرفی 

سالمخدمت دوستان.ٔهمهبا

 متولد بیان، در9313مصطفی

التحصیل فارغ و مقدس مشهد

کارشناسیعلوموصنایعغذایی

داستان.باشمیم نوجوانی از

 با را مسال»ٔماهنامهنویسی

هابچه » نوجوان»و «سروش

 نام با داستانی گزارشِ اولینمطلبم، کردم. کمال»شروع با

بهچاپ«هابچهسالم»ٔماهنامهدر«الملکنقاشبزرگایرانی

رسیدکههمانسال،برگزیدهچهارمینانتخابساالنهبهترین

 ماهنامه براینوقلماندر »اثر هابچهسالم در« معرفیشد.

ای طولِ هاسالن از فراوانی تعداد هامجلهبا یهاروزنامهو

چندینداستانکوتاه،نقدمعتبرکشورارتباطداشتمودارمو

ادبیومقالهادبیبارویکردیمتفاوتازمنبهچاپرسیده

است.

 ادبی، جوایز آخرین توانمیماز جایزهٔیدهبرگزبه نهمین

 کوتاه )ٔمجلهداستان هفتگی و9314اطالعات تقدیر لوح ،)

جوان رادیویی جشنواره چهارمین جوان رادیو شبکه نشان

(9313( یزد ادبی جایزه برگزیده جایزه9310(، برگزیده ،)

(وغیرهاشارهکنم.9312ادبیقشم)

 و انجمن گذارِ پایه و دبیر حاضر حال ادبیٔیزهجادر

هستم.«داستانکوتاهسیمرغنیشابور»



و دوست  بینید یمه چوک را چطور کارنامه ده سال

دارید در یازدهمین سال فعالیت چه اهدافی تحقق پیدا 

 کند؟

حدودسهسالاستباماهنامهادبیاتداستانیچوکآشنا

.بهجراتکنمیمهستموهرماه،پیدرپیمطالبشرادنبال

ازتوانمیم چوک، داستانی ادبیات ماهنامه کنم اعتراف

 و کشورینترموزندهآپُرکارترین ادبیاتداستانیدر نشریات

سراسر نویسدر داستان حمایتدوستانِ با امیدوارم است.

کشور،اهدافدرخشاننشریهچوکتحققبیاید.



کانون  های یتفعالچه چیزی نظر شما رو به سمت 

 فرهنگی چوک جلب کرد؟

پشتکار،خالقیت،نظموارتباطباداستاننویسانجواندر

.سرکشورسرا

 

به نظر شما ماهنامه داستان و فصلنامه چوک تا چه 

 نظر مخاطبان را جلب کنند؟ اند توانستهحد 

نگاهیبه ادبیکانونفرهنگیٔسابقهبا فعالیتفرهنگیو

برسید.سؤالتانبهپاسختوانیمیمچوک،

و در آینده منتظر  یدا کردهبه تازگی چه اثری منتشر 

 م؟چه آثاری از شما باشی

 کتاب دوم امیپژوهشچاپ عنوان قرآن»با در غذا در«

همچنیندرحالحاضر کتابامسالرونماییشد. نمایشگاه

 مجموعه بازنویسی و گردآوری منتشریهاداستانمشغول

درنشریاتمکتوبوالکتریکیهستم،کهامیدوارمدرامشده

دومجموعهداستانمنتشرگردد.



شعر و داستان را چطور  در مجموع آینده عرصه

ما با توجه به آثاری که تولید  یها جوان؟ آیا بینید یم

 در گام درستی قدم برمی دارند؟ کنند یم

گذشتهشاهدانتشارآثارقابلتوجهیازسوییهاسالدر

جوانانهستیم.بهنظرمن،ازنظرتعداد،نویسندگانزنآمار

 نظر از دارند. مردها به نسبت همباالتری تالیفات تعداد

هاخانماحتماالً پیشی نویسنده مردان ولیاندگرفتهاز

اندداشتهکهنویسندهمردییهاکتابمعموالًدرقسمتجوایز

.جایگاهجواناندرادبیاتایرانامروزوروندرواندبودهترموفق

جوانانبهیکدهدیمبهرشدتعدادنویسندگانجواننشان

وبهایناندنداشتهکهشایدپیشازایناندهیدرسخودباوری

 بنویسند.توانندیمنتیجهبرسندکهاگربخواهند

یا )دولتی کشور در ادبی جوایز افزایش با امیدوارم

خصوصی(،شاهدمعرفیآثاریباکیفیتبرترازسویداوران

بهخوانندگانداستانهمباشیم.

 کرد؟و آیا همچنان چوک را همراهی خواهید 

■ صددرصد.
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 «غزال مرادی»مصاحبه اختصاصی چوک با   
 «عضوهیئتتحریریهماهنامهوفصلنامهچوک»

 

خودتان را به طور کامل برای مخاطبان چوک معرفی  لطفاً

 کنید.

  متولد مرادی 03غزال هستم9313بهمن تهران فوقدر

دموازشعرراشروعکر55لیسانسمدیریتاجراییدارمودرسال

فعالیتدارمکهماحصلاینبهطورجدیدرزمینهادبیات14سال

باعنوانبادمخابرهخواهدکردکهانتشاردومجموعهشعرفعالیت

اولشداینمجموعه گام نمکگیرمیکاندیدایجایزه درناها و

البتهاست.شوندکهتوسطانتشاراتناکجادرفرانسهبهچاپرسیده

یهمدارمحدوددهسالیاستکهدرصنعتفعالیتمنوجهدیگر

.کنممی

و دوست دارید  بینید میکارنامه ده ساله چوک را چطور 

 در یازدهمین سال فعالیت چه اهدافی تحقق پیدا کند؟
سالاستکه1-7اشتباهنکنماگردهسالچقدرزودگذشت!

اینمجموعههمکاریدارمودراینچند شاهدسالروزبهروزبا

پیشرفتوغنایمطالباینماهنامههستمخیلیازمطالبمادر

هایسایت بازنشر شوندمیدیگر فکر دهکنممیو این چوکدر

سالبهخوبیتوانستهاستمخاطبانخودراچهدرایرانوچهدر

کند. پیدا کشور از اینهمینکهخارج باز هم یازدهمینسال در

باش تداومداشته بزرگترینهدفیاستکهکنممیدفکرمجموعه

بایدهمچنانتحققیابد



کانون فرهنگی  های فعالیتچه چیزی نظر شما رو به سمت 

 چوک جلب کرد؟

به وعشق داشت وجود مجموعه این در که ودیسیپلینی نظم

افرادیکهدراینمجموعههمکاریدارندصداقتادبیاتو



مه چوک تا چه حد به نظر شما ماهنامه داستان و فصلنا

 نظر مخاطبان را جلب کنند؟ اند توانسته

تنوع باعثشدههامقالهماهنامهچوکمخاطبانزیادیداردو

استکهافرادزیادیبهخواندنمطالبآناشتیاقپیداکنند.



و در ارتباط  شناسید مینظر دیگر مخاطبان ما که شما 

 موع چه بوده؟.در مج اید شنیدهرا  هایشان حرفو  اید بوده
مسئول بودم کرده مراجعه شهری سینمای انجمن به یکبار

مربوطاسممراپرسیدوووقتیاسممرادانستباتعجبگفتواقعاً

درنویسیدمیکهدرچوکشماشودمیشماخودتانهستیدمگر

شهرماباشید.


 

 

و در آینده منتظر چه  اید کردهبه تازگی چه اثری منتشر 

 ز شما باشیم؟آثاری ا
عنواندو با داستانیدارم داون"مجموعه "سندروم ما"و همه

کهوهمچنینمجموعهشعریباعنوانساراسواتیدرآینه"دیگران

ولیهنوزبرایچاپشاناقداماندآمادههردویکیدوسالیاستکه

.امنکرده



؟ بینید میدر مجموع آینده عرصه شعر و داستان را چطور 

در گام  کنند میما با توجه به آثاری که تولید  های نجواآیا 

 درستی قدم برمی دارند؟

فعالیتدارم اینصفحه مدتیکهدر شاعراندر زیادیاز آثار

وشایدبتوانرسندمیجوانبدستم بعضیبسیارخوبندودرخشان.

رادرخشاندیداماادبیاتهممانندتمامدیگرمحصوالتشانآینده

 وهایآسیبهنری دارد خودشرا وجود اجتماعیهایرسانهابا

علیرغماینکهعنایتبهشعربیشترمانندفیسبوکوتلگرامو...

حتیتواننمیشدهاست.متاسفانهبسیاریازایندستتولیداترا

ولیخبدراینآشفتهبازاریکمتنادبینامیدچهبرسدبهشعر.

وبیشترمخاطببیشتریداردهرکسصدایشبلندتراستگویی

ازطرفیبیسوادیادبیهمگریبانشعروادبیاتشودمیشناخته

میانسرهوناسرهکدامدیددرمیانجدالمانراگرفتهاستوباید

گردد.تواندمی شعرباپیروز تخصصی رابرایافزایشناشران راه

رحجمتولیدآثاربسیاریازشاعرانجوانبازکردهاستوهمینطو

آثارکهخواندنوقضاوتدرباره است.زیادیاز کرده دشوار را آنها

اگر پیدا شایداینجوانانکردمینقددرجامعهجایگاهخودشرا

آنالیزدرستیازآثارشانداشتهباشند.توانستندمیهم



شما مسئولیت صحفه شعر روایی را به عهده دارید درواقع 

داستان چوک و هم در فصلنامه مقاالتی که هم در ماهنامه 

. این بخش با استقبال خوبی شود میشعر چوک منتشر 

صورت گرفته. به نظر شما شعر روایی دارای امتیاز بهتری 

 نسبت به دیگر ژانر شعرها از لحاظ ارتباط با مخاطب است؟

خوشحالمکهاینبخشاستقبالخوبیداشتهاست.شعرروایی

مو این شاید و است شگرد یک در را امگفتههایمنوشتهضوع

بنابراینشعرهمقالبقائلشدچونبریانامتیازخاصیتواننمی

کنونمورداستفادهقرارمتفاوتیبرای روایتاستکهازدیربازتا

■ .شودمیازآناستفادهچگونهوبایددیدگرفتهاست
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 «ابوذر آهنگر»مصاحبه اختصاصی چوک با  
«ماهنامهادبیاتداستانیچوکریریهعضوهیئتتح»



طور کامل برای مخاطبان چوک معرفی  خودتان را به لطفاً

 کنید.

 آهنگر آرا()ابوذر بت آ. -ا. سال کرج.9371متولد

التحصیلرشتهمترجمیزبانآلمانیازدانشگاهتهراندرفارغ

"ورترجوانهایغم"رمانٔترجمه.اولیناثربنده9314سال

یوهانولفگانگفونگوتهادیبشهیرآلمانیٔعاشقانههکارشا
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و دوست دارید  بینید میکارنامه ده ساله چوک را چطور 

 در یازدهمین سال فعالیت چه اهدافی تحقق پیدا کند؟

سال از معظمفرهنگیچوکو9314بنده مجموعه با تازه

وهرماهنشریهراامشدهجنابآقایرضایییعزیزآشنا



 آشناکنممیدانلود است سالی یک فقط سبب همین به .

ایجادچنینمحفلیبرایافرادوجوانانی از هستموحقیقتاً

 شهرتو که سپاسگزارٔتجربهمثلبنده باید چندانیندارند

در ایرانی جوانان تالش وقتی حقیقتاً بنده بود. آن عوامل

تحقیقوشانقهعالبهبودوضعکتابخوانیو بهقصهنویسی،

.آیممیبهوجدبینممیشعررادراینماهنامه

کانون  های فعالیتچه چیزی نظر شما رو به سمت 

 فرهنگی چوک جلب کرد؟

گرانقدرِٔمجموعهٔفهیمانهمسلماًصداقت،بیریاییواستقبال

کار تازه و تجربه کم البته ناشناسو افراد و آثار از چوک

ٔعالقهموجب حدود بنده گردید. مورد92بنده در مقاله

 بهایی کجا حقیقتاشهیچ که داشتم ودادندنمیادبیات

 به نمودههاآنتوجهی لطف رضایی آقای ولی نداشتند

کاشناسانهبررسیکردهوپسندیدندورهنمودهایارزشمندی

نوبتمنتشر به صورتپیاپیو مدتیاستبه فعالً و دادند

.وندشمی

به نظر شما ماهنامه داستان و فصلنامه چوک تا چه حد 

 نظر مخاطبان را جلب کنند؟ اند توانسته

درفضاهایبهقولیمجازیهرفردباجستوجوییسادهدر

راهنمایی سایتچوکهم به بالفاصله شعر و ادبیات مورد

شودمی بطن در ٔجامعهولی ویژه)کاغذی به و نشریات(

ح وافرادیکه ادبیاتبکر دنبال فضاهایمجازیهم در تا

جدئینیستند،چندانبااینمجموعهآشنانیستند.

و در ارتباط  شناسید مینظر دیگر مخاطبان ما که شما 

در مجموع چه  اید شنیدهرا  هایشان حرفو  اید بوده

 بوده؟

البتهبندهخودماینماهنامهرابهچندنفرازدوستانادبیاتی

تابخودممعرفیکردم،ولیتابهامروزبازخوردیازواهلک

چندانپیگیرنشدند.وگویابهخاطرمشغلهامنشنیدهایشان

 

و در آینده منتظر چه  اید کردهبه تازگی چه اثری منتشر 

 آثاری از شما باشیم؟

رمانامواجنشرروزگار -9

 نشرروزگار–اززندگانییکعالف -0

 نشرروزگار–خوابآخر -3

 نشرروزگار–گزرافهمر -4
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در مجموع آینده عرصه شعر و داستان را چطور 

ما با توجه به آثاری که تولید  های جوان؟ آیا بینید می

 در گام درستی قدم برمی دارند؟ کنند می

 اینکه به نظر بنده نظر چندانتالشدرخوریهارسانهبه

معرفی افرادیهایکتابجهتراهگشاییو ارزشمندندارند،

کهبهصورتمستمروالبتهفردیوخودجوشپیگیرادبیات

 راهشانهستند پیدا راکنندمیرا خودشان نوعی به و

ولیمتأسفانهاوضاعفعلیادبیاتچندانجالبشناسانندمی

نیستوباتوجهبهآنکهکانونوتشکیالتجدیومستمر

( گلشیریو کانونکارنامهیا کانونمانندآنچهدرگذشته

درسرتاسرکشورجهتبررسی،معرفیؤبودهاصفهانوغیره

و کم و محدود بسیار هست اگر و ندارند وجود آثار نقد

خودِبنده(هایترجمهوهانوشتهحتا)،اغلبآثاراندناشناخته

خوانشهای و جامع نقد تا و دارند مشکالتی فنی نظر از

همصورتنگیرد،اینجمعیوارتباطمستمرصاحبینآثاربا

درآتیمثمرثمرنخواهندبود.ایجزیرهتکرویهاوکارهای

شما مسئولیت صحفه مشتاقی و مهجوری ادبیات 

 ای مقالهداستانی آلمان در ایران را به عهده دارید. 

. چه شود میبسیار حجیم که به صورت سریالی منتشر 

چیزی شما رو مجاب کرد که چنین مقاله سنگینی 

 ویسید؟بن

بندهچونزبانآلمانیخواندمازروزنخستدغدغهداشتمکه

ادبیاتپربارآلمانیبهزبانفارسیاینقدرنامنظموبه چرا

جستهوگریختهعناوینهمریختهاستوهیچمدوننیست.

منتشر غیره رئالیستو رمانتیک، دورانکالسیک، اندکیاز

دسترسن در اصالً برخیدیگر و هیچمجموعهشده یستند.

 دیده آلمانی ادبیات بررسی بر دال هرشودنمیمدونی .

اثریمنتشر درخواستبازار یا بهسفارشناشر مترجمیبنا

کرده،ولیهیچنظمیندارندواگریکفردعالقمندبخواهدبا

ادبیاتآلمانیآشناشودبایدمشقاتفراوانیرامتحملشود.

شتنوشتاریهرچندنهچندانفنیهمینمشکلبندهراوادا

ذوقیدرمورداینمقولهتهیهکنم.امیدوارمبهکارتربیشو

آید.

به چه  ناشر، مصنّف، مؤلف ٔرابطهبه نظر شما  و در آخر

 صورت است؟

میانناشروپدیدآوردرایرانهنوزهممانندٔرابطهمتأسفانه 

 ایبرده–بابارٔرابطهدورانابتداییصنعتچاپدرجهان،

استوچهاوضاعنشروکتابخوانیخوبباشدوچهنه،چه

آثاریکنویسندهیامترجمخوشخوانوپرطرفدارباشدیانه،

مؤلفیایکسویهواستثماریاست.ٔرابطهبازاینرابطه،یک

و افسون هزار با و بکشد، عذاب بگذارد، عمر باید مترجم

 به تقالاثرشرا بعدشبایدنیرنگو البته جاییبرساندکه

 خوبپخششود اثر اگر البته و باشد هم که–منتپذیر

 است کم بسیار اش –احتمال هزارایخوانندهشاید چند

میلیونیپیداکند..12نفریدرکشوری

هزینه و عمر عاقلاینقدر یکفرد کجایدنیا هیچ شاید

حقیقتامارد.نگذاردکهدرآخرچیزیهمدستاشرانگی

ایناستکهکشتیموّاجِوکژومژِفرهنگشرقراتنهاعشق

پیشمیراند. به مقصودیاستکه با اغلبناشرینکشور

نشریککتابکنندمیکاسبکارانهفعالیت چاپو اگردر و

 بازگشتمطمئناًورزندمیاصرار و فروش شرایط اش قبل

نهارزشاثرواندشیدهاندیاشمالیسرمایهونیزبهموضوع ،

درارتقایفرهنگماداشتهباشد.تواندمینقشیکه

،بردمیادبیایجایزهخارجیبهناگاهٔنویسندهیکوقتیک

آنوقتسیلتقاضاهابهمترجماناستکهاینیاآناثروی

هر آنکهدر غافلاز بیاید، بهبازار یکناشردیگر پیشاز

 بشودهماهاخوانندهحال چه هر که نفرند هزار چند ن

.شودنمیتعدادشانزیادتر

واینهولواضطرابالحقبیهودهاستونیازیبهاینهمه

گشادهدستینیست.

اگر است، طور همین هم میهنی زبان به تولیدی آثار در

دراینویسنده اش کتاب و کند کار نفوذ پر ناشر یک با

دهشود،دیگرتماماستجشنوارهیاواحدیادبی،برگزی

هر-دیگرکهایناقبالرانداشتهباشند،هاینویسندهوگرنه

بازهیچاقبالی چهقدرهمپراستعدادوخوبنویسباشند،

ندارند.

امیدکهروزیناشرینخودشانازافرادصالحیتدارومُشرف

ن،کشورهاباشندودیدشأکلیهآثارروزوادبیاتبرترٔکلیهبر

دیدیفرهنگیونهمادیگرایانهباشد.

.شودمیوقتاستکهفرهنگوادباینسرزمینبارورکهآن

■باسپاس
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 «امیر کِالگِر»مصاحبه اختصاصی چوک با  
 «داستانماهنامهادبیاتداستانیچوک-مسئولصحفهنقاشی»



خودتان را به طور کامل برای مخاطبان چوک  لطفاً

 د.معرفی نمایی

واهلفریدونکنارمازندران17سالٔزادهبادرودفراوان.بنده

دارایکارشناسیارشدروانشناسیخانوادهکهنزدیک هستم.

 سالاستدر ازکنممیادبگاندستورزیٔزمینهبهده و ،

 19سال همکاریبا چوکرأماهنامهخوشبختیآشناییو

دارم.



و دوست  بینید میکارنامه ده ساله چوک را چطور 

دارید در یازدهمین سال فعالیت چه اهدافی تحقق پیدا 

 کند؟

هرٔنامه دارد. گرامیداشت جای بنده، نگر به چوک کارِ

 کالبدی هر در را خودشتوانمیجریانی ویژه پدیداری با

کهباخودشبههمراهداردونشانگروهاییویژگیشناخت؛با

ششگانهبنیادینیداردهاییویژگنمایانگرآناست.چوکهم

:بیچشمداشتی،فروتنی،پشتکار،اندآمدهکهپیرامونآنگرد

کار برای است ای هوده همه این و انگیزه؛ اراده، سادگی،

گرمادبیوفرهنگی.دردرازایگذرٔهگمتانهباانگیزهدراین

 با و بوده، سرافراز چوک دهه، یک در هایتواناییزمان

نوینیراهاییزمینهبهویژهمدیریتآن،بیگمانهمکارانو

نیزدرراهپیشرفتوسودنتننیکآیندهدرخواهدنوردید.



کانون  های فعالیتچه چیزی نظر شما رو به سمت 

 فرهنگی چوک جلب کرد؟

 ماهنامه؛هایزمینهگوناگونی این در نوشتاری و کاری

دوستدار جوانان برای آن در بودن باز خستگیهمیشه ؛

و دم برای ایستاری و بافتار درخور؛ مدیریت ناپذیری؛

هایبازدم از هابداندیشیآسوده نگهداشت و ؤبنمایه؛ داد

انصافدرپرداختبهدرونمایهها.



به نظر شما ماهنامه داستان و فصلنامه چوک تا چه 

 نظر مخاطبان را جلب کنند؟ اند توانستهحد 

گ و گپ زمینه این درباره بسیاری داد.توانمیفت انجام

 از جاهایزمینهترینبرجستهشاید باره، این در گفتمان

 افتادنروزافزونماهنامهاست؛پختگیکهسالبهسال

 

 
جاییشودمیبیشتروبیشتر اینپختگیتا چوکبایداز .

 مردمشودمیکه به بیشتر و بیشتر را خود و ببرد بهره

بیگمانهااندیشهبشناسدودر بازکند. بگویمتوانممیجا

گنجایفراگشتبهیکجریانپیشروی کهچوکتواناییو

اندیشگانیرادارد.



و در ارتباط  شناسید مینظر دیگر مخاطبان ما که شما 

در مجموع چه  اید شنیدهرا  هایشان حرفو  اید بوده

 بوده؟

 و داستان ماهنامه از چندان هنوز کچؤچکامهبسیاری

 اندیشندمیآگاهیندارندو کنشچوکدر و کار ٔاندازهکه

درتوانمیتنهایکسایتاستکههرنوشتارخوبوبدیرا

 ارزشآن از نیز هوده همین به یافت. اینکاهندمیآن و ،

دردناکاست.

 

و در آینده منتظر  اید کردهبه تازگی چه اثری منتشر 

 چه آثاری از شما باشیم؟

این هااهمدر کار کم اینامبودهکه دمروزهاولیدر در

نگاشتنرمانیهستمدربستریازفرهنگمردمانمازندران

درهمتنیدهبهتاریخهومانوهمگاندرایرانایگونهکهبه

.پردازدمی



در مجموع آینده عرصه شعر و داستان را چطور 

تولید ما با توجه به آثاری که  های جوان؟ آیا بینید می

 در گام درستی قدم برمی دارند؟ کنند می

تاریکینداریم...هیچراهنادرستینداریم...خوبٔآیندههیچ

داستانوچکامه،همهبخشیازتاریخآنهااستوهایبدیو

دیگر،هاییراه چمی به ایرانی. ادبگان فرگشت برای

یکتازهودیگرکهدرکنارهمرویدادهاییبرایرویدادهایی

.هرچهدرگذشتهسازندمیراترکالنهستیِادبیِیکپارچهو

بایستار همگیاز بود، خواهد آینده در اینکهستو و بود

و زبان زایش اگر حتی بود، خواهد و هست ما ادبی های

اگر حتی باشد؛ مایه کم و آسان کنونی روزگار در نوشتار

ودرساختارهاوهاپرداخت زشتوبرایبنمایهها ونمایهها

تنگدرآیند؛حتیاگر...ولیآیندههموارهروشناستچون

به گام ایرانی، ادبگان جانِ شیرین و جاندار پیکر پایه از
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بر راستی به خشت بر خشت و است برداشته درستی

گذاشتهشدهاست.

 گونه کنونی)درهایمایگیکمٔگرهولیبرایگشایشهر

پ و انگاره یک جایگاه از یکی شاید ترینبرجستهنداره(،

نیازهای جوانانبراینگارشدرستچامگانو ،هاداستانما

در خوانش و بررسی باشد. خواندن و خواندن و خواندن

وهایدانش تاریخ تا پیشاتاریخ و الگوها کهن در هومانی،

همِستانایرانیوجهانی،درروانهومانیودرفرهنگخودی

ونسکهایگذشتگانوکنونیان.،وکارهانشوناخودی.خوا

،مغاکشترژرفایران.هومانهرچهٔپرمایهآشناییبافرهنگ

...ترگرم



نقاشی داستان را به عهده دارید  شما مسئولیت صحفه

مشهور جهان  های نقاشیو تا به حال ما را با داستان 

تا که دنیایی حرف دارند. آیا  هایی نقاشی .اید کردهآشنا 

را  ها آنبه حال شده که بخواهی داستان یکی از 

 بازنویسی کنی؟

رابهنگارشدرایویژهٔنگارهٔمایهکهداستانوایگونهنهبه

رنگونوشتارهایمآورم،ولیجادویشانبرآنمواداشتهتابه

نگاریندهم.ٔگونهبوییاز

 

با توجه به این که تخصص شغلی شما روانشناسی 

این حرفه را در عرصه هنر به  تأثیرمروزه است، ا

 خصوص داستان نویسی چقدر می دانید؟

 بهره بنده روانشناسیهایگیریبسیار. دانش از فراوانی

نگارشامبرده هایمداستاندر هرهایآفریدهو داستانیمکه

روانشناسی.شناختروانٔگستردههستندازکانیایرگهیک

کیهانیدورونزدیک؛هومان،شناختکیهانیپ یچیدهاست؛

اَبَرکیهان؛درهوماندریافتاریاستکههیچٔنمونهکیهانیبه

جایدیگریازهستیپیدایشنخواهیکرد؛

هستیم؛همهدرمنهستو-همهجهانمهستوخودآگاه

شدن در ناخدایم، منخدایی نیست؛ هیچ مندر آگاهِ منِ

 ندارم؛ هستم،شوممیهمتا همتایآنچه بی دانای من که

آزادم.

توانایی از بازتابی است. بازتاب هنر، و داستان جهان

آفریدگاریهومان.بازتابیازخداییِهومان.پسهرچهبیشتر

بشناسیماینهومانرا،گسترهبازتابنیزبیشترخواهدشد.

 و در آخر

 به پرداخت برای بخشی امیدوارم آنکه پایان هایزباندر

نیوپویشبهسویسرهنویسیزبانپارسیورهاییآنایرا

تا گردد گشوده واژگانبیگانه آلودگیشبه بیماریو بند از

دانایان آگاهی و دوستداران ورزی دست برای جایگاهی

■.باشد
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 «مرضیه اسدی»مصاحبه اختصاصی چوک با  
«عضوهیئتتحریریهماهنامهداستانچوک»

 

ا به طور کامل برای مخاطبان چوک خودتان ر لطفاً 

 معرفی کنید.

  سال متولد اسدی، مرضیه رشته9311من در هستم.

فارغ اطالعات فناوری مهندسی دورانامشدهالتحصیل از .

،هرچیزیرا...حالبد،حالخوب،خاطره،نوشتممیابتدایی

افکار،احساسوچیزهاییشبیهبهشعریاداستانوهنوزهم

 همین رو کنممیکارها خوانممی. معلومنویسممی، خب و

...کنممیاستکهکیف

 

و دوست دارید  بینید میکارنامه ده ساله چوک را چطور 

 در یازدهمین سال فعالیت چه اهدافی تحقق پیدا کند؟

درذهنمنچوکشبیهبهآدمهاییستکهازهیچشروع

کنندمی چیزهایی به یکعرسندمیو بقیه که اندگفتهمر

یاچوبشوندمیشدهیاهمراهبینندمیوحاالکهشودنمی

دیدی"تابازبرسندبهحرفخودشانکهگذارندمیالیچرخ

،پرازایده،بینممی...منکارنامهچوکراپرازرشد"نمیشه

صبر،امیدوجسارت.درفضاییکهحمایتازنویسندهوشاعرِ

 کماست، نشده کشفشناخته زیادیرا مستعد چوکافراد

 و کندمیکرده مجبورمان جورهایی یک کندمی.

هایمانراببینیم.بهنظرمناینمهمترینمسالهاستقابلیت

و چوک برای خوبی اتفاقات یازدهم سال در ندارم شک و

همراهانشخواهدافتاد،همانطورکهتابهامروزافتادهاست.

 

کانون  های فعالیتسمت  چه چیزی نظر شما را به

 فرهنگی چوک جلب کرد؟

وازطریقآکادمیداستان19دوستیمنوچوکازسال

خب شد. شودمینویسیششروع معدود هاییدورهگفتاز

نویسی داستان آموزش حوزه در رسمی صورت به که بود

،آنهمباکمترینهزینهممکن.بعدازآنباکردمیفعالیت

آشناشدموچیزیکههمیشهبرایمجالبهایدیگرشبخش

وارزشمندبوده،باورچوکبهافرادتازهکارومبتدیاست.

 

به نظر شما ماهنامه داستان و فصلنامه چوک تا چه حد 

 نظر مخاطبان را جلب کنند؟ اند توانسته

دربارهفصلنامهشعر،نظرخاصیندارماماراجعبهماهنامه

رسدمیتنوعمطالبزیاداستبهنظرداستانی،ازآنجاییکه



مثالًهربخشتوانستهمخاطبانخاصخودشراپیداکند.

دنبالهاداستانیکیشنوممی تمرکزشکندمیرا یکنفر ،

درکلچیزیکهمن ... ایناستبینممیروینقدهاستو

بهترشد.شودمیکهموفقبودهوالبتههمیشه

 

و در ارتباط  شناسید میه شما نظر دیگر مخاطبان ما ک

در مجموع چه  اید شنیدهرا  هایشان حرفو  اید بوده

 بوده؟

 در که نظراتسؤالهمانطور مجموع در گفتم هم قبل

ازپتانسیلفضایمجازیبرایکنممیمثبتاست.البتهفک

 از بیشتر اماتوانمیهمهااینمعرفیماهنامه کرد. استفاده

 از من شناسممینزدیکهمینهاییکه دنبالبینممیو که

.پسندندمیپسیعنیکنندمی

 

؟ آیا بینید میدر مجموع آینده شعر و داستان را چطور 

در مسیر  کنند میجوانهای ما با توجه به آثاری که تولید 

 درستی گام برمیدارند؟

 مخاطب چون ندارم نظری شعر زمینه آنایحرفهدر

درجایگاهینیستمکهدربارهآثارنیستمودرزمینهداستان،

شخصیمنبرخالف نظر اما تخصصیدهم نظر نویسندگان

 میگویند که دوستان از ضعیفهایداستانبسیاری ایرانی

،ایناستکهآثارارزشمندوقابلتوجهیازجوانهادراندشده

 هم من است. تولید حال در حوزه جذبسابقاًاین کمتر

وهمخوانممیاماحاالهمبیشترشدممیایرانیهایداستان

.باهمهاحترامیکهبراینویسندگانبزرگبرممیبیشترلذت

 قائلمو آنهاهایدرسهرکداممانقطعاًاینکشور زیادیاز

،اماشایدبهترباشدکمیدستازسراسمهایبزرگایمگرفته

 با دهیمآدمهایجدید، اجازه حهادغدغهبرداریمو رفهایو

 در تشخیصهایقالبجدید، اما بگویند. داستان برایمان نو

اینکهدرمسیردرستیهستیمیانه،براساسچهمعیاریباید

باشد؟شایداینرابایدمخاطبتعیینکند.امارابطهنویسنده

نویسنده اگر پس است. طرفه دو رابطه یک مخاطب و

هشودمیترایحرفه مخاطبهمبایددر مانسطحباشدو،

جوانموفقکمهاینویسندهبرعکس.درکلبهنظرمنتعداد

 نیست.
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شما مسئولیت صفحه عکس داستان را به عهده دارید و 

تا به حال ما را با داستان عکسهای مشهور جهان آشنا 

که دنیایی حرف دارند. آیا تا به  هایی عکس. اید کرده

ا را بازنویسی حال شده که بخواهی داستان یکی از آنه

 کنی؟

شاندربارهجالبیاست.متاسفانهاکثرعکسهاییکهسؤال 

امنوشته و دارند انگیزی غم داستان هماصالً، همین برای

عکس مجموعه اینسیعکس، میان از اما معروفهستند.

بیستایپروژهبرایمنتاثیرگزارترینبود."داستانجولی"

زندگیزنی سالهکهمربوطبه ایدز دارسیشدمیمبتالبه .

پادیال،عکاساینمجموعهبرایمنآدمبزرگوارزشمندی

 همچنانهامدتاست. عکس این درباره نوشتن از پس

 و بودم اشدربارهدرگیرش روزکردممیتحقیق یک شاید .

داستانیبراساسشبنویسم.

 

 و در آخر

■ازچوکوهمههمراهانشکنممیتشکر
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 «امیررضا گرانپایه»حبه اختصاصی چوک با مصا 

«رادیوییداستانچوکیهاشینماصدابرداروافکتور» 


خودتان را به طور کامل برای مخاطبان چوک  لطفاً

 معرفی نمایید.

هستم. گرانپایه امیررضا سالستیبمن دو در.دارمو

برداریتحصیلکردم.صدأرشتهدردانشگاهکنسرواتوارتهران،

چندینیبرا،زنمیمدهسالهستکهگیتارالکتریکحدود

بهدرتئاتروچندینفیلمهمآهنگسازیکردم. حالحاضر

شدتهممشغولکاررویآلبومشخصیخودمهستم.



و دوست  دینیب یمکارنامه ده ساله چوک را چطور 

دارید در یازدهمین سال فعالیت چه اهدافی تحقق پیدا 

 کند؟

روگترترجیحمیدماینکانونروبزوجدی...بسیارقوی

حالببینم...ترمخاطبپر در که نیست این منظورم البته

این نیستولیحاضر فرهنگییهامخاطبطور فعلیکانون

صتشکیلدادند.اخیهامخاطباکثراًچوکرو



مثل  ییها کانونآیا در رابطه با موسیقی، انجمن یا 

دارد که تعامل داشته باشند یا ادبی وجود  یها کانون

 ؟کنند یمهمه در قالب یک باند فعالیت 

نهبهاینگستردگی...قاًیدق که هاآموزشگاهولیبعضیاز

دارند...یهاتیفعال مفیدی و یاجالب هترا آموزشگاه مثل

 کتابهاکافهبعضیاز روهایفروشیا کهامکاناجرایزنده

.کنندیمفراهم



اهد باندهای موسیقی زیادی هستیم که هر ساله ش

و حتی گاهی تشکیل  روند یمو از بین  شوند یمتشکیل 

. علت عدم همکاری جمعی روند یمنشده از بین 

 چیست؟

گروهی بطور کردن فکر نیازمند گروهی جایکار و ست

ایرانبلکه در نهتنها فردینظردادنوعملکردننیست؛

دردنیانداشتنتوافقوگروهیاهگروهعلتازبینرفتنتمام

.کارنکردناعضاست



 کی شاهد اول کار شما خواهیم بود که منتشر شود؟





تولیدآلبومموسیقیوطیکردنمراحلپیشتولیدوپس

بهطوردقیقفعالًتولیددرکشورماپیچیدگیزیادیدارهکه

کنم...نمی مشخص زمانشو اتفاقولیتونم این زودی به

.وفتهمی



در حال حاضر با چه کسانی در عرصه موسیقی 

 ؟یکن یمفعالیت 

منخیلیمدیوناستادعزیزمکاوهیغماییهستمکهنیاز

بهتعریفکردنازایشوننیستوهمچنینعزیزاندیگریاز

جملهفرزادرضاییکههمیشهمنوهمراهیکرده.



رادیویی چوک بدون شک تجربه متفاوتی  یها شینما

. از دیکرد یمی شما بوده چون در زمینه موسیقی کار برا

 بازخورد این نوع کارتون دربین همکارهایتان بگویید.

بوده... مثبت بسار بازخوردشون موارد اکثر مخصوصاًدر

کسانیکهاهلمطالعهبودندبیشتر.



 و آیا همچنان چوک را همراهی خواهید کرد؟

بله.مطمئناً

 و در آخر

مطربان،بردفزنیداحوالمنایمطربان،ای

 ؟منبیدلم،منبیدلم،منازکجا،عشقازکجا
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 «احمدی فرناز خان»مصاحبه اختصاصی چوک با  

«فصلنامهشعرچوکدبیربخششعرآزاد»  


خودتان را به طور کامل برای مخاطبان چوک 

 کنید.معرفی 

ٔرشتهدرهستم.9352منفرنازخاناحمدیمتولدسال

 .امکردهمدیریتبازرگانیتحصیل

همانسنین از ادبیاتباعثشد به زیادم بسیار عالقه

بلندویهاداستانشعروهمهمکمبهمطالعهآثارادبی،

گذراندمیموقتامرابهسرودنشعرشتریبکوتاهبپردازم.

 شعرهای روی یا امیمیقدو کردمیمکار اصالحشانو

یشفعالیتدیگریدرزمینهادبیآغازسالپسه.کردمیم

درذهنمبودتالشکردم.هامدتکهیادهیاکردموبرای

یهانکیلرنگیکهدروبالگیباهمیننامیهاقیقاهینشر

قرار یهابخشنشریهنیانتیجهتالشمبود.دادمیمآنرا

شعر، بخش مثل نقد،داستانمختلفی آثارییآشنا، با

یهادهیبرهنری، از داشتنی مجموعههاکتابدوست و

شماره1بودکهموفقشدمترجوانازعکاسانییهاعکس

کاریٔمشغلهازآنرامنتشرکنموبعدازآنزمانبهعلت

چوک نشریه همکاریبا به و نشده ادامه فراوانموفقبه

پیوستمتادرراستایاهدافبزرگتریگامبردارم.



و دوست  دینیب یمچوک را چطور کارنامه ده ساله 

دارید در یازدهمین سال فعالیت چه اهدافی تحقق 

 پیدا کند؟

دوستدارمواقعاًمن و ادبیاتایراننگرانم برایآینده

ترمتفاوتهدفوتاکیدنشریهبرانتشارآثارسطحباالترو

باشدومخاطبینرابیشتربهفکربیاندازدهمچنینسطح

 پیداکند.ارتقاخاطبینازادبیاتغنیایران،توقعمردموم

 

کانون  یها تیفعالچه چیزی نظر شما رو به سمت 

 فرهنگی چوک جلب کرد؟

وکوچکیبرایحتینقشبسیارکمتوانممیحسکردم

که مردمی برای باشم داشته ادبیات سطح ارتقای و بقا

 موالنا و منخواندندمیروزگاریسعدی به انگیزه این و

 .دهدمیجهت



به نظر شما ماهنامه داستان و فصلنامه چوک تا چه 

 نظر مخاطبان را جلب کنند؟ اند توانستهحد 

باتوجهبهتعددآثاروشعرهاییکهبهدستمکنممیفکر

رسدمی مطالعه را نشریه زیادی همکنندمیمخاطبان و

 درنشریهدارند.هایشاننوشتهچنانتمایلبهانتشار



و در  دیشناس یمدیگر مخاطبان ما که شما  نظر

در  دیا دهیشنرا  شانیها حرفو  دیا بودهارتباط 

 مجموع چه بوده؟

 انواع ارسالٔسلیقهمخاطبانبا آثارشانرا و شعر ادبی،

اندنموده نشان این ٔدهندهو نشریهباشدمیاین در که

 چوکدرجذبانواعسلیقادبیموفقبودهاست.



آینده عرصه شعر و داستان را چطور در مجموع 

ما با توجه به آثاری که تولید  یها جوان؟ آیا دینیب یم

 در گام درستی قدم برمی دارند؟ کنند یم

برایسطحادبیاتایراننگرانم.درواقعاًکنمیممنتکرار

که کشور نام صاحب و معروف انتشارات در حاضر حال

 در بهایی گران آثار هاآنروزگاری شاهدشدیممنتشر ،

انتشارآثارضعیفوبادیدگاهسطحیهستیموایننگرانی

شاملو احمد مانند بزرگانی که ادبیاتی که روست این از

ومردمشودیمفدایمادیاتاندکردهبرایبقایآنتالش

چقدروچقدرتوقعکمیازادبیاتدارند.انتشارسطرهایی

 شهاآنشودینمواقعاًکه را و نامید همییهاداستانعر

ٔادامهراهدرستیبرایتواندینمچنینبیمحتواوبیعمق

وهاتالش فاخر ادبیات داشتن نگه غنی چنین هم و

 ■ .ارزشمندایرانباشد
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 «شهناز عرش اکمل»مصاحبه اختصاصی چوک با  
«عضوهیئتتحریریهماهنامهادبیاتداستانیچوک» 



را به طور کامل برای مخاطبان چوک خودتان  لطفاً

 کنید.معرفی 

عرشا متولدسالکشهناز حالحاضر71ملهستم. در .

دیدانشجو طباطبایادبیترکدوره عالمه دانشگاه ییات

همشهر روزنامه در ویهستم. فضاسالشاغلم یهاستدر

یباسازمانفرهنگ17تا10نم.ازسالکیتمیفعالزینیادب

داشتمویارکهمیادبیهاانونکنهیدرزمیرشهردایهنر

ادامهیتمدرحوزهادبیندهبهفعالکزبهطورپرایپسازآنن

لدهههشتادیباخانهموالنادراوایارکمثالهمیام.براداده

برچک با متاسفانه ازیه ماند. سترون خانه بساط شدن ده

یدیهاتیفعال همتوانمیمگرم رادیارکبه یبا درو گفتگو

 اشاره حال نقد کبرنامه کنم سلسله موضوعییهابرنامهه با

سایادبیجامعهشناس درحالحاضربا اما کتچویاتبود.

ساینمدرزمکیارمک نهیدرزمیالصادقیتلینهپژوهشو

اویکتابدرآمرکیهنگاهتازهدرمشهد،بررسی.نشرداستان

هگاهباآنهاکهستندیاپاتچیزازنشریزندرسوئدنیآوا

اتیزازجملهنشریالفمانیکیترونکهالی.نشرکنمیمیارکهم

شروعیفعالیهبهتازگکهکاستیادب ردهودرکتخودرا

شمارهیاول ن منتشر اردهکشداستان بر عالوه یام. ارگاهکن

نم.کیادارهمیموسسهمطالعاتیکراهمدریشیرایو



و دوست  دینیب یمچوک را چطور  کارنامه ده ساله

دارید در یازدهمین سال فعالیت چه اهدافی تحقق پیدا 

 کند؟

با معمول تعارفات از دور بگویبه چوید ازیکیکم

سایترموفق یادبیهاتین خوانندگانکاست توانسته ه

باکمچویند.تکشورجذبکرادرداخلوخارجازیاریبس

ندکیارمکندارداماهمچنانیالمیبانیچپشتیههکنیوجودا

ا بزرگینامتیو زیتشنینسالفعالیستمیهدربکاستیاز

بنابراکفانیترمهم بود. خواهد یتور سال انتظاریندر ازدهم

چویگرید یندارکاز احسندارد نحو به جون ارشراکم!

دهد.یانجامم



کانون  یها تیفعالچه چیزی نظر شما را به سمت 

 چوک جلب کرد؟ فرهنگی

یاتفاقیلیراستشخ ایداستانتصادفاًبود. در نترنتیرا

 چوکخواندم در چرخککه بود. شده ویسادریار تزدم

حماید افراد آثار انتشار از میدم اکیت آقایلیمیند. یبه

نم.کیمیارکهمکززدموازآنبهبعدباچویعزییرضا



نامه چوک تا چه به نظر شما ماهنامه داستان و فصل

 نظر مخاطبان را جلب کنند؟ اند توانستهحد 

نندهیارپربیبسکتچویباالترجوابدادم.ساسؤالنیبها

وپرخوانندهاست.



در  شناسید و با آنها نظر دیگر مخاطبان ما که شما می

در مجموع چه  دیا دهیشنرا  شانیها حرفو  بودهارتباط 

 بوده؟

خوب یبازخورد یبنممخاطبااز اما بگویچیکنم. یز هکم

یشا پیکد روز چند باشد. نقد ینوع شاگردانیکیش از

رانبازگشتهاست.یبهایهبهتازگکردمکرامالقاتامیمیقد

داشت؛کبهچویشناسدونقدیرابهواسطهمنمکاوچو

چوکنیا چرا که مییهاداستانگاه کیمنتشر حدکند از ه

البتهمنتوجفیعارضیاستانداردبس اوداشتمیبرایهیترند.

ایههمانشعارساک استیسانکبونیترکهچوکنیتاست:

جاک نمیبراییه آثارشان چویچاپ و آنانکشناسند از

ند.کیتمیحما



و در آینده منتظر  دیا کردهبه تازگی چه اثری منتشر 

 چه آثاری از شما باشیم؟

نیزیچفعالً ردهکمنتشر ام. نارشغلآنکفشاردرسدر

نمبهکیمیارنگذارد.سعکانتشاریبرایهمجالکقدرهست

امیلینوشتندرحوزهتحص بتوانمیدوارمبهزودیامبپردازم.

نم.کراعرضهیارک



در مجموع آینده عرصه شعر و داستان را چطور 

ما با توجه به آثاری که تولید  یها جوان؟ آیا دینیب یم

 در گام درستی قدم برمی دارند؟ کنند یم
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عقیلیخ دارندیها رانبداستویاتایتادبیهوضعکده

دیشود.چهدرحوزهداستانوچهشعر.شایارائهنمیارخوبک

یکاتمادرینظردرستباشد.امابهاعتقادمنادبیکنازیا

 سر به فترت بدببردیمدوره است بهتر نگاهیو آن به نانه

م.یباشیترندهروشنیآوچشمبهراهمینکن



تا به حال از شما مقاالت زیادی در ماهنامه و سایت 

چوک استفاده شده که مباحث خاصی هستند. برای 

 ؟دیکن یمانتخاب این مباحث چطور اقدام 

موضوعنسبتاًمیهانوشتهکنمیمیسع و باشند رایتازه

ک کار چکنم مخاطب جدیه یبیدیز دغدغهیعنیاموزد.

پررنگباشدامنوشتهیهوجهپژوهشکنیناست؛ایامایاساس

ومستند.



 و در آخر

یجاواقعاًرمحترمیشدوسردبکیزحمتمواقعاًکمچویت

نتیتقد باالخره مطمئنم دارند. ایر خواهندیجه را زحمات ن

هبهخاطرکنیارخرسندم.باایبسکباچویارکد.منازهمید

ز فیمشغله یعالاد را کتم ردهکمتر اما دارد.کماکام ادامه ان

■ ادبزند!یهموارهبرشاخهباشدوفرکدوارمچویام













 

 5058 شهریورماه  |چوکماهناهم ادبیات داستانی |فتاد وسوم ه شماره 25

 «انی( همدانفاطمه )آناهید»مصاحبه اختصاصی چوک با  

«عضوهیئتترجمهماهنامهادبیاتداستانیچوک»  
 

خودتان را به طور کامل برای مخاطبان چوک  لطفاً

 کنید.معرفی 

،و9313دیماه5فاطمه)آناهید(همدانیانهستم.متولد

از درحالحاضردانشجویسالآخردکتریمطالعاتزنان.

می شعر دبیرستان آندوران از نشانی اکنون اما نوشتم

نمیچرادانم،هایقدیمینمینوشته فکر روزیبهکه کردم

قیاس به و یادگار بخواهمبه رسمیقلمبزنمو آثارطور به

 سال باشم...از داشته نظری نیز خود طور9319پیشین به

اولین9313کردمودرسالرسمیبهچاپکارهایمفکرمی

 عنوان با را زردنا»اثرم چاپ«فصل به نو شعر قالب در

رساندم،دومیناثرمنیزدرقالبشعرکوتاه)هایکو(باعنوان

بهچاپ9314سالتوسطنشرمایادر«بریدهکوتاهونفس»

رسید.



و دوست  دینیب یمکارنامه ده ساله چوک را چطور 

دارید در یازدهمین سال فعالیت چه اهدافی تحقق پیدا 

 کند؟

 سابقهکنمیمفکر به توجه با چوک فرهنگی کانون

 یکیاز زمینهیهاکانونفعالیتیخود در معتبریاستکه

چینش نوع و دارد فعالیت ادبیات و هایشنیزفعالیتشعر

برایپربارترشدنراهیبدیع همیشه قابلستایشاستاما

از یکی بپوشد. چشم اینمهم از نباید کانون و دارد وجود

می پیشنهادات ماههیهاییگردهماتواند تاسه باشد ای

نویسندگانوشاعرانمجلهراجعبهآثارمنتشرشدهبهبحث

می خود این که ببنشینند، فعالیتتواند بیشتر پرباری هاه

کمککند.



کانون  یها تیفعالچه چیزی نظر شما رو به سمت 

 فرهنگی چوک جلب کرد؟

می مهمفکر از یکی شاخصهکنم گامترین کانون های

برداشتنبرحسبمقتضیاتزمانیادبیاتاست؛چهبهلحاظ

کندوچهدرزمینهکارهاییهایآموزشیکهارائهمیفعالیت

 فصلنامهکه و داستانی ادبیات ماهنامه انتشار قالب در

کند.تخصصیشعرمی



حد چه فصلنامهچوکتا داستانو ماهنامه شما نظر به

نظرمخاطبانراجلبکنند؟اندتوانسته

هایباتوجهبهسابقهدهسالهکانونوحضورشدرشبکه

حوزه پرداختشبه و اجتماعی و شعر و داستان راًیاخهای

نمایشرادیوییبسیارخوبتوانستهذائقهمخاطبانراپوشش

دهد.



و در  دیشناس یمنظر دیگر مخاطبان ما که شما 

در مجموع  دیا دهیشنرا  شانیها حرفو  دیا بودهارتباط 

 چه بوده؟

درماهنامهادبیاتخصوصاًازتفاوتوتنوعکارهااغلبشان

همهکسانیباًیقرتاند،بخصوصاینکهداستانیاستقبالکرده

اندکهمخاطبکارهایخودمدرماهنامهادبیاتداستانیبوده

نکاتمثبتآن از را نشریه به اینترنتی و رایگان دسترسی

کنند.تلقیمی



و در آینده منتظر  دیا کردهبه تازگی چه اثری منتشر 

 چه آثاری از شما باشیم؟

بود«ریدهبکوتاهونفس»آخریناثریکهازمنمنتشرشد

ترجمه حال در نیز اکنون کردم. اشاره آن به ابتدا در که

نیزرویمجموعه شاعریچینیهستمو مجموعهشعریاز

.کنمیمشعرسومخودکار



در مجموع آینده عرصه شعر و داستان را چطور 

ما با توجه به آثاری که تولید  یها جوان؟ آیا دینیب یم

 می دارند؟در گام درستی قدم بر کنند یم

و نیازها مطابقبا را خاصخود داستانراه و شعر آینده

مطالباتزمانیدارد.تعییندرستویاغلطاینمسیرچندان

آیدچراکههرنویسندهیاشاعریوقتیقلمبهنظرجالبنمی

آفریندواینزمانوگیردسبکخاصخودرامیبهدستمی

برمی سمخاطباستکه کدام کدامگزیند استو بکبرتر

توانایی با که دارد را آن قدرت پنداریذاتهایشهمسبک

عمیقمخاطبرابرانگیزدواینکهچقدردرجامعهحرفبرای

گفتندارد.
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از شما مقاالت متفاوت ترجمه درماهنامه و سایت 

. نوع انتخاب شما برای مقاالت چگونه میا خواندهچوک 

 است؟

مسائلبهسؤالوانیباذهنیپرازمنازهمانسنیننوج

تفاوتنبودم،برهمینونسبتبهآنبیامبودهمندزنانعالقه

امزناننهتنهادرانتخابرشتهتحصیلیمسائلاساسدغدغه

در هم است؛ برجسته نیز من ادبی فعالیت زمینه در بلکه

می که مقاالتی در هم و آنهااشعارم ترجمه به یا نویسم

مجلهچوکازهمینپرمی با نوعانتخابمنبرایکار دازم.

 کردهریتأثفضا سعی است. بهگرفته همکاری روال این ام

سامان نوعصورت یا باشد زن نویسندگان به راجع یا یافته

شودواغلببرایترجمهنگاهیکهبهآثاروادبیاتزنانهمی

انتخابکنمکهبهلحاظعلمی ازمنابعسعیکردمآثاریرا

خوبیبهرهگرفتهباشند.



 و حرف آخر

امیدوارمکانونهمچنانبهفعالیتخودباانرژیوپرمحتوا

پیشرفت شاهد و دهد زمینهادامه در کانون هایهایبیشتر

انتشارآثاردرقالبچاپیباشیم.

جایگاهسردبیرماهنامه زحماتآقایمهدیرضاییدر از

■ کمالسپاسرادارم.
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 «مریم ایلخان»مصاحبه اختصاصی چوک با   
«عضوهیئتتحریریهکانونفرهنگیچوک» 


خودتان را به طور کامل برای مخاطبان چوک  لطفاً

 معرفی نمایید.

 ماه دی متولد هستم. ایلخان اینکه9374مریم تهران.

برمی ازکجاشروعکردم، هایخیلیگرددبهسالنوشتنرا

ت نوشتن سالدور. همان از و بود رفیقم نخستنها های

خودم از شناخت و کشف نوعی به نوشتن با نوجوانی

سالمی نوشتهرسیدم. هایمهایبعدتروقتینیرویتخیلدر

هایداستاننویسیدرمنزدهشد.راهپیداکرد،اولینجرقه

می پیرویداستان اصلی هیچ از حوزه این در اما نوشتم

ینکهبهپیشنهادیکیازدوستاناولینداستانمکردم؛تاانمی

بسیار من کارِ اولین بازخورد کردم. مکاتبه مرکزی برای را

منباعثشدٔنوشتهوحشتناکبود.پاسخآنمشاورمحترمبه

سال عادتتا طبق همچنان اما بنویسم. داستان نتوانم ها

می میدیرینه، و نوشتم سال در اینکه تا رد9314نوشتم.

شرکتکالس گلشیری سیامک استاد نویسی داستان های

نویسیتاچهحدپیچیدهودرکردمومتوجهشدمکهداستان

هایمدرمسابقاتعینحالجذاباست.ازهمانسالداستان

می کممختلفبرگزیده استادم اعتقاد به و امضایشدند کم

می درداستانپیدا درهمینایامازخودمرا هایدورهکردم.

هایفراوانبردم.تارماننویسیاستادحسینسناپورهمبهره

سال 12اینکهدر ؤرشتهدر ادبیاتداستانیپذیرفتهشدم

اینباربیشازپیشبهپیچیدگیداستانپیبردم.دانشگاه،و

ارتباطبااساتیدیچوندکترپروینسالجقهکهبعدهابسیار

کردم، استفاده محضرشان زندگیدریچهاز به را نو هایی

دریچه گشود. من نادانستهداستانیِ از مرا هم که هایمهایی

میمی هموادارم و ببینمآنسویترساندند بروم که کردند

دیوار سوی آن در همچنان و است... خبر چه دیوار این

مشغولجستجوهستم.



و دوست دارید  دینیب یمکارنامه ده ساله چوک را چطور 

 ر یازدهمین سال فعالیت چه اهدافی تحقق پیدا کند؟د

عده اینکه است. ستودنی چوک هیچفعالیت بی ای

داشتیفعالیتیرادرجهتارتقایهنروادبیاتاینمرزچشم

ایوبومبهعهدهبگیرندجایبسیقدردانیدارد.مسلماًمجله

سر پشت را مرارتی پر و سخت روزهای پربار چنین این

شنیده،سنگگذار نقدها بهاینجارسیده؛ هاوسدهادردهتا

تالش از دست و امابرخاسته خورده، زمین بوده، مسیرش

شماره وقتی آنهانکشیده. نخستین با را نشریه اخیر های

می آفرینمقایسه همت این به دلم در ناخودآگاه کنم،

کنمسبببهترشدنعملکرداینگویم.واماآنچهفکرمیمی

نشریهشود،ارتباطمستقیمبامخاطباست.برپاییمسابقات

دعوتمخاطبین جلساتمستمرعواملتهیه، هنری، ادبیو

سببزنده و... اینحرکتمینشریه شدن همچنینتر شود.

شوم. نشریه این چاپ شاهد زودی به دارم دوست بسیار

هستمتعدادکثیرخوانندگانیٔجملهخوشبختانهیامتاسفانهاز

برند.کهازتورقکتابلذتمی



های کانون  چه چیزی نظر شما رو به سمت فعالیت

 فرهنگی چوک جلب کرد؟

سال طول فعالیتدر شاهد بودهها زیادی درهای که ام

عقب مسیر، مشکالتِ با کردهمواجهه مداومتنشینی اند.

دادکهجایٔکنندهعواملتهیه چوکبهمناینذهنیترا

گذارم.یپامیمحکم



به نظر شما ماهنامه داستان و فصلنامه چوک تا چه حد 

 اند نظر مخاطبان را جلب کنند؟ توانسته

دیدیکمخاطببهچوکنگاهمی دریاییازوقتیاز کنم،

می را میتنوع که بینم ذهنهر تغذیهٔخوانندهتواند را پویا

کند.



در ارتباط و  دیشناس یمنظر دیگر مخاطبان ما که شما 

در مجموع چه  دیا دهیشنرا  شانیها حرفو  دیا بوده

اند.چوکرادوستداشته بوده؟



و در آینده منتظر چه  دیا کردهبه تازگی چه اثری منتشر 

 آثاری از شما باشیم؟

بههمت"منهنوزبیدارم"درحالحاضر،مجموعهداستان

گذارد.نشرمروارید،مراحلچاپراپشتسرمی

مجموع آینده عرصه شعر و داستان را چطور در 

ما با توجه به آثاری که تولید  یها جوان؟ آیا دینیب یم

 در گام درستی قدم برمی دارند؟ کنند یم
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نگرانیمنبرایخودمدرستاززمانیآغازشدکهمتوجه

نمی چقدر آنکهشدم از قبل شد سبب نگرانی همین دانم.

متا بخوانم. ٔمطالعهٔسرانهوقتیرقمسفانهدستبهقلمببرم،

تعدادنویسندگانوشعرایماروزدقیقهو0هرایرانیٔروزانه

 بیشتر روز شودیمبه این از نتیجهٔمحاسبه، چه ایساده

شودگرفت؟...می



ادبیات داستانی ایران و جهان  ٔخچهیتارتا کنون مقاالت 

از شما در چوک به صورت سریالی منتشر شده که 

ی هم جالب است. از روند تالش و تحقیق خود خیل

 درباره این مقاالت بگویید.

خوانیمدرآیدکهوقتیرمانیاداستانیرامیبسیارپیشمی

اجتماعیاشاره یکماجرایسیاسییا بخشیاز به آن دل

درمی یا داریم، اطالع ماجرا آن از یا اینمواجهه، در شود.

یأدورهصورتیکهآگاهیکافیازآن تاریخینداشتهباشیم،

باعثمیبهسادگیازمطلبمی شودکهنتوانیمباگذریمیا

اعتراض غالباً و کنیم؛ برقرار صحیحی ارتباط داستان آن

یکطوریمی کنیمکهمنازفالننویسندهخوشمنیامدیا

سویمی به ممکن حالت بدترین در و . ... و نویسد

میهاییگرایشپیدداستان کنیمکهازعمقکافیبرخوردارا

کنند.اشکالنیستندوفقطبهوقایعسطحیروزمرهاشارهمی

اینجمله با اینمجموعهرا از نخستینمقاله کارکجاست؟

شودوازمتولدمیجامعهادبیاتدردامان"آغازکردهبودم:

اجتماعیٔنهیس تغذیهٔدورهشرایطسیاسیو خود بهوکرده

میتک ندانم"رسد.امل خواننده منِ که زمانی تا این بنابر

تاریخشکلگرفتهوچهٔدورهخوانمدرکدامداستانیکهمی

بزند، اثر این خلق به دست نویسنده تا شده سبب شرایط

می باشم؟چطور داشته داستان آن از درستی درک توانم

یاتهمینعاملسببشدتامروریداشتهباشمبهتاریخادب

 و جهان، و ایران بهٔجهینتداستانی را تحقیقاتم مطالعاتو

قرار دوستان اختیار در و کرده آوری جمع مقاالتی صورت

دهم.



 خوانی بگویید. در عرصه نمایش و نمایشنامه تتانیفعالاز 

می منتشر من از داستانی جایی که زمانی درهر یا شد

شنیدمکهکردم،میهایمراقرائتمیاییکازداستانجلسه

داستانمی بهگفتند و زنده و تصویری بسیار فالنی های

آمدبدنیستسریهمبه بهنظرم نزدیکاست. نمایشنامه

دوره بزنم. تئاتر نمایشنامهدنیای استادهای نزد را نویسی

گویندگیؤنهیزممحمدچرمشیرگذراندم.ازآنجاازقبلدر

داشتم،دستبهنوشتنوساختنمایشرادیوییهمتجاربی

کنونیهانامهشینما تا فایلصوتیتولید91رادیوییزدم.

ٔشنامهینماخودمویکیهم،ٔنوشتههاتاازآن95امکهکرده

نغمهثمینیٔنوشتهاست"بارندیمهایآسمانخاکستراسب"

می طی را تولید آخر مراحلِ بهکه راستا همین در کند.

ی صورتپیشنهاد به را اثر همین دوستان از کی

 بسیارخوبیبود.ٔتجربهخوانیرویصحنهبردیمکهنمایشنامه



تان که  اصلی ٔحرفهاین تنوع فعالیت شما را از 

 کند؟ نویسی است دور نمی داستان

کسبهر و علم آموختنهر هنر، منفراگیریهر باور به

داستانتجربه راستای در همگی استای، درنویسی نه و

هاتعارضباآن.شایداینبهاینسووآنسوسرککشیدن

قدریحرکتنویسندهراکُندکنَدومخاطبانشراچندسالی

نهایتنتیجه در اما بگذارد میمنتظر بار به قابلایکه آید

کنمداستانیکهازیکذهنپویاتراوشاحتراماست.فکرمی

آنٔسندهینوازداستانیاستکهتریماندنکرده،بسیاربهیاد

اتاقرارویخودمی بنددوفقطبهنیرویتخلیشبسندهدرِ

نویسندهمی برای داستان وکند. پاالیشاست اشیکجور

این کاتارسیسبرساند. به نیز مخاطبشرا که دارد وظیفه

دهدکهنویسندهدردلجامعهوبااقشاراتفاقزمانیرویمی

 عاملباشدوصدایآنهارابشنود.مختلفدرت

منبههرجمعیتیناالنشدم

حاالنشدم...جفتبدحاالنوخوش

گزیداینچنینماندگارعزلتمیٔگوشهشایداگرموالناهم

شد.نمی
 

بهسردبیرمحترمایننشریهجنابمهدیرضاییدر آخر: و

شگویموآرزویمایناستکههرروزبیشازپیخداقوتمی

 درخششنام و شدنمحتواینشریه پربارتر "چوک"شاهد

 ■ باشیم.
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 «نیلوفر شاطری»مصاحبه اختصاصی چوک با   

«دبیربخشترانهفصلنامهشعرچوک»  
 

خودتان را به طور کامل برای  لطفاً

 کنید.مخاطبان چوک معرفی 

 متولد هستم شاطری ٔمهیننیلوفر

.تهستممهندسشیال9352تیرماه

 داستانکنمیمفکر عالقهبهشعرو

شعرویهاکتاباونمباخریدنرومادرمدرمنبهوجودآورد

 .کردمیمقصهکهمنمتنهمشروحفظ

مهستبعدازاونااولیندفترشعرممربوطبههشتسالگ 

کهباورودبهانجمنشعریسالگ91تاشعرنوشتمونوشتم

بهشعرنگاهکنموازاونجامیشهتریارفهحفهمیدمکهباید

شد شروع شعریم پیشرفت گفت . با اول شروعشعر سپید

 سمینویمکردمواالنچندسالیمیشهکهترانهوداستانهم

 .چوکهستمٔهینشرٔترانهونزدیکبهدوسالیمیشهکهدبیر



و دوست دارید  دینیب یمکارنامه ده ساله چوک را چطور 

 زدهمین سال فعالیت چه اهدافی تحقق پیدا کند؟در یا

اینکهدبیرنشریهٔنشریهکنممیفکر موفقیبودهمنقبلاز

شدمیبرامازطریقایمیلارسالهاماهنامهباشمفصلنامهو

 لذت مطالعش از همیشه روبردممیو متنوعش مطالب و

 .دوستداشتم

برایسالیازدهم میو فکر نشریه باکنماگر سالییکبار

.باشهمفیدترمنتخبآثاربهصورتکاغذیچاپبشهمیتونه

 

کانون  یها تیفعالچه چیزی نظر شما رو به سمت 

 فرهنگی چوک جلب کرد؟

ومنازاینجانسبتبهشدمیمطالبنشریهبرایمنارسال

من به رضایی اقای اینکه از بعد و داشتم عالقه کار این

نشریهفعالیتداشتهباشمپذیرفتمچونپیشنهاددادنکهدر

داشتو همراه به رو بودن مفید و برایمنحساستقالل

.اینکهبتونمکمککوچکیباشمبرایپیشرفتنشریه



به نظر شما ماهنامه داستان و فصلنامه چوک تا چه حد 

 نظر مخاطبان را جلب کنند؟ اند توانسته

وردفصلنامهروخیلیمنبازخوردماهنامهروکهنهولیبازخ

ستکردنوابینمحتیخیلیازدوستانازمندرخعالیمی

روبراشونایمیلکنمتابهصورتآرشیوهاشمارهکهمجموع

.داشتهباشند



و در ارتباط  دیشناس یمنظر دیگر مخاطبان ما که شما 

در مجموع چه  دیا دهیشنرا  شانیها حرفو  دیا بوده

 بوده؟

استقبالخیلیخوبکنممیترانهکهمنکارٔحوزهحداقلدر

بودهوبااطمینانمیگمترانهسراهاازچاپوانتشاربهموقعو

راضی خیلی حال به تا میدم انجام خودم که رسانی اطالع

بودند سهیاچهارماهتوهاترانهواینباعثشدهکهبعضی.

.نوبتچاپبمونن



و در آینده منتظر چه  دیا کردهبه تازگی چه اثری منتشر 

 آثاری از شما باشیم؟

باچاپکتابوپایینبودنمطالعه،ٔآشفتهدراینبازارفعالً

وجوداینکهدومجموعهشعرآمادهدارمقصدچاپکتابرو

ندارماماچندترانهباچندخوانندهدردستاجرادارمکهبه

.زودیواردبازارمیشه



شعر و داستان را چطور  در مجموع آینده عرصه

ما با توجه به آثاری که تولید  یها جوان؟ آیا دینیب یم

 در گام درستی قدم برمی دارند؟ کنند یم

 فکر باکنمیممتاسفانه میره بیراهه به داره داستان و شعر

مثالًادبیداشتمبهیهاگروهتوجهبهحضورکمرنگیکهدر

 پایینبرخورییهاداستانمثالًاشعارییا کهسطحبسیار دم

 .دارنوحتینمیشهبهاونهانثرادبیگفت

بعضیافرادباعثمیشهکهٔمغرضانهازطرفیتعاریفبیخودو

بدونمطالعهوفقطخودشروشعربدونهؤنوشتههرکسی

 .بخاطرحضوردرمجامعادبیبهخودششاعریانویسندهبگه

داستانتوسطشعریهاکتابشاهدحرفمنچاپشدن و

 ادبیبرخوردارنیستنیهاحداقلمعروفهکهازیهاانتشارات

اینباعثبهحاشیهرفتنکسانیمیشهکهشعرروبادانشو

■ ن.استعدادهمراهمیکن
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 «محمود خلیلی»مصاحبه اختصاصی چوک با  

«عضوهیئتتحریریهکانونفرهنگیچوک» 


رای مخاطبان چوک خودتان را به طور کامل ب لطفاً

 کنید. معرفی 

باسربهیلیهمحمودخلکیوقت9347پانزدهممهرماه

ه،نهاوکفتاد.صدالبتهینیچاتفاقخاصینافتاد،هیزمیرو

د نه هیو منتظر چیگران خاصیچ یز تولد جز یکنبودند

نداشت.حاالیلخاصیچدلیههکییهاهیهمراهباگریزندگ

بک سالها از پس مه نگاه سر پشت مکیه یبینم، باکنم ه

ه آنسقوط، اتفاقخاصینبودنمنو هینمیچ و چیافتاد

.خوردینماجِریداشتویبرنمکتَرَیزندگیجا

نوجوان جوانیدوران یو به را یام ویهاتابکمن ارزان،

دوبهدستآورد،مثلبادیشدخریمیهبهآسانکیفرهنگ

 یادگارهایگذراندم. دوران امایهاتابکیعنیآن محتوا پر

ارزانقک علیصمدبهرنگیهاتابکچونیمتیمحجمو ی،

تهنوزبامنهستند.یوهداکان،صادقچوبیشیاشرفدرو

متاسفانه خوشبختانهازهرموارونهاستفادهیدرمطالعه، ا

ٔکتابخانهوریمالیزکمرٔکتابخانهبهیردموبهعلتدسترسک

بایاتوطنیباادبییشازآشنایتوانستمپیعتیستانشرریدب

وپسازآنبافرهنگمعاصرآشناترشوم.یخارجیهارمان

ش یریتلخو مناستچرا با هنوز روزگاران حذفکنآن ه

مراسمتابکیبرخ و کها اطیهدرحکتابسوزانآنسالها

یهابتاکیرستاناتفاقافتادهنوزچشمدلمرابرایپشتدب

کیآلودمکاشیعتیشرٔسوخته یندو هکیزکمرٔکتابخانها

نیویتوسطشهردار یمیرانشدو ارزشمندشیهاتابکاز

نیتایس،مردانهمسئولکچینرفتوهیربارانوبادازبیز

رفت.یرانپذینامرد

شا کرمکخداوندرا هعاشقآنبودمکاتیادبٔرشتههدر

زیتحصٔادامه ندادم نمیل ادبیرا از یبگویاتیتوانستم هکم

ربگویازآندرگیگرینوبخشدیرنقطهچیازآناسیبخش

ردمتاکاتراتنهاباخواندنوخواندندنبالیمگوباشد.وادب

اتدورنشوم.حاالپسازیدرمقامبحثومناظرهازاصلادب

سال هم باز ادبکها نشستهینار مات نقد و شعکیام رنم،

سمحتااگرخواندهنشودوحتاینویوتاهمکبافموداستانیم

چاپونشربهآنهاانداختهنشود.یبرایااگرنگاهمهربانانه

م کیافتخار مالکنم زادگاهم پرورششاعرانیه دامن یر،

قهرمانخانپایچونم بیبکرزا غالمرضا حمکن، دیتاشو

ری،شـبییرضایامهدهزادگاهمبکهنرجواست.افتخاردارم



شفکگرهنرمندانیودینهاشمی،حسییدوفای،امیتراب

همادرکامدهیرانوشیریاستوهمانشیکیاریندیأنشده

ردردهانمنگذاشتهاست.یمهربانمال



و دوست  دینیب یمکارنامه ده ساله چوک را چطور 

قق پیدا دارید در یازدهمین سال فعالیت چه اهدافی تح

 کند؟

باخودبردهاست()کنهچنداندرازیدرزمان هبادآنرا

چ ییزهایتنها ماند رکخواهد بتواند برایاشهیه یماندگار

ند.بهگمانممخاطبانامروزکاازخودتراوشیخودبسازدو

هبهلطفکاستیستندوچندیشبهنیکی،مخاطبانکچو

رکوزحمتدوستانچویمجازیفضا شهداریارتباطآنها

چو است. کشده برایحاال و است شده ساله نیایازده

بازطنتیشگرینوجواند ویشیرایوداشتنغلطویگوشیو

ست.یزنیجاینگارش

تمام به است کیدوستانیالزم به قدمکچؤخانهه

شهرنثر،درابتدابهیرایشوویهپاالکادآورشومیگذارندیم

دیزبایهنیاوست،گرچهنشرٔفهیوظمربوطاستواثرٔسندهینو

نارچاپهرکدالزمباشددریلباشد.شایشاثردخیرایدرپ

بهنقداثراختصاص(وتاهدرحددوخطکز)حتاینیاثر،مطلب

نصورتیهدراکنجامدیلآنبیمکوتیدادهشودتابهپختگ

معرفکچو بر ادبیاستعدادهایعالوه به ایتازه شور،کت

مالراکمنصف،راهیدلسوزومنتقدیتوانددرمقاممعلمیم

هاهموارسازد.نوقلمیبرا



کانون  یها تیفعالبه سمت  اچه چیزی نظر شما ر

 فرهنگی چوک جلب کرد؟

امروزه،واضحیرهایروواگیهاوهاگبنبستٔهمهبهلطف

ویاغذکنشریتواندجایمیمجازیهفضاکومبرهناست

تلفن قرارهایارتباط بگیو را خرج بهیپر مرا آنچه اما رد.

چو طراحیشککسمت و فضا سالم، ارتباط وینشرید ه

مهربان یدوستان اکبود در نشریه ین محبتیه یهاافتم.

بانوییرضایمهد ارشدریمهربانیو بهاره نام مرایاحیبه

نجایهدرهمکندوستاننمودیمحبتاینامرئیربندهایاس

ررادارم.کمالسپاسوتشکشانیازا
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به نظر شما ماهنامه داستان و فصلنامه چوک تا چه 

 نظر مخاطبان را جلب کنند؟ اند توانستهحد 

نباتواندینمنفریک گراننظریهمهودیهبهجاکدیو

 برایکولبدهد، ین عنوان به چومخاطبیکمن اریبسک،

خواستهیکنزد آرمانهابه میهاو داستانیم نشر یهاباشد.

سال با عالیگوناگون درهایقو از ایقمتفاوتنشان نیباز

متاسفانهجاینشر ایهدارداما در بحثآنها هیننشرینقدو

یدرپیپسازچندشمارهپکنمیمهیهتوصکاستیخال

دتامخاطبانیشمارهرابهنقدآثارمنتشرهاختصاصدهیک

ند.یشفنماکبهشخصه،شناختدرسترایرهاابزا



و در  دیشناس یمنظر دیگر مخاطبان ما که شما 

، در مجموع دیا دهیشنرا  شانیها حرفو  دیا بودهارتباط 

 چه بوده است؟

هبهکبندهیمعرفٔواسطهدوستاننهبهیهبرخکنونکتا

یصورتاتفاق فرهنگک، دکچویانون بدهیرا هریاند، شاز

معرفیانتخابیهاداستانگر،یدزیچ و آثار، نقد نقدیو و

شانقرارگرفتهاست.یروزجهانموردتوجهایهالمیف



و در آینده منتظر  دیا کردهبه تازگی چه اثری منتشر 

 چه آثاری از شما باشیم؟

شهرستانونگاهتلخویبهلطفمحبوسماندندرفضا

مر نشکتند میز سالهایتوانینان، اثرد چاپ ایمنتظر نیاز

ازانتشاراثریربمانیحق آنچهمرا اما تازهبهشدتنگرانید.

چاپاولکاستیسازدهمانزخمیم از ام.ناثرمخوردهیه

لاست:یماجرابهشرحذ

ازمرا،یمجموعهداستانیناشرشهرستانیکشیپهاسال

راآنی،بهچاپرساند،ولیدوستفرهنگیکیمالکمکبا

یرغباررهاساخت.درنامردیانباروزیکردودرکپخشن

اکنبسیهمیو آنیه از چندنسخه بهکشانحتا تابرا

منتشرشدهبهثبتیهاتابکٔزمرهنرساندتادریملٔکتابخانه

م...یبرسد!!...بگذر

دارم کدرحالحاضرچنداثرآماده نخستازٔوهلههدر

یاریباخواندنآنهامرادررفعنواقصآثارامدوستانمخواسته

 در و مجموعهٔمرحلهدهند چند بپردازم: آنها نشر به بعد

نام با -"قبادیخالیجا"–"مردهمردسه"یهاداستان

."نیوتپ"و"بودراستمأقصه"

رمانیک."اندهیعشقوآههمسا"مجموعهشعربانامیک

 ٔنهیزمدر نام با مقدس "ییطالیهاشکتر"دفاع یکو

.درحال"یتوباشیدنفربعدیشا"بانامیسیداستانبلندپل

گردآور مشغول چیحاضر یو داستانیکدمان مجموعه

دهستم.یجد



؟ دینیب یمشعر و داستان را چگونه  ٔندهیآدر مجموع، 

در  کنند یمما با توجه به آثاری که تولید  یها جوانآیا 

 دارند؟ گام درستی قدم برمی

قلم همچنان فضااگر در برأبستهیها وینوشتن خود

بمانندوبهیباقیشخصٔکتابخانهمدوکمحبوسماندندر

دستنشرسپردهنشوندوبامخاطبارتباطنداشتهباشند،به

ست.یسنکچیهبهنفعهکدهدیرخمیافاجعهیزود

یهاروهاتاگرهمچناندردستحزبوباندوگیمهارادب

شیهبکردکنهتنهارشدنخواهدیرانیاتایخاصبماند،ادب

بازنقد،نگاهمنصفانهبهیشبهقهقراخواهدرفت.درهایازپ

نوقلم آثار کمکها، با آثار انتشار هزیمترکبه درین و نه

متاماپرمحتوا،ماراازیارزانقیهاتابکدسترسقراردادن

نهامنوطبهنگاهیأهمهواهدداد.وسقوطبهپرتگاهنجاتخ

است.یاتپارسیدلسوزانهبهادب



حضور شما در جبهه و جنگ، آیا  ٔسابقهبا توجه به 

یا هنوز درگیر  میا دهیرسامروز به ادبیات جنگی معقول 

 شعارهای دیروز هستیم؟

اینم توفیدانم اجبارین یعن)ییق در05حضور ماهه

نتایهاجبهه چه امایبرایشخصجیجنگ( داشت، خواهد م

ک راوردهکوشش مواردیام راست و یدرست باکباشم ه

ام.ردهکگوشتوخونممشاهدهولمس

 آنجا چکاز هر ظرفزمانیبایزیه در مید خودیانکو

هدرپسکبودییازآنروزگار،همانشعارهایدهشودنیسنج

ربودویناپذزیهگرکیازیرد،نکیمییلماتخودنماکوپشت

عمومکجافییتهیبرایهرنظام هدایار هاتمردمبهآنیو

ین با دارد. خواهیکاز منصفانه دینگاه یم آثارمنتشرهکد ه

هپاکگریدیهستندوبرخیبهشدتدچارشعارزدگیگاه

اندحقمطلبرااندوهنوزنتوانستهگذشتگاننهادهیپایجا

نند.کادا

نظامبهیریتدولتوجهتگیحماربایاخیهادرسال

سو نویسمتو گامیسیخاطره شدهیبلندیها، برداشته

ومستندخواهدشد.یخیتاریعنگاریهمنجربهوقاکاست

درییوبزرگنماییرهوخالصباشدوغلوگوکخاطراتاگربا

مییآنجا باشد، عنوانینداشته به موادیاولٔمادهتواند و ه
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دس در نوخام، گیت قرار تولیسندگان منشاء تا ویرد د

اتماگردد،یندهموجبافتخارادبیهدرآکباشدیآثارٔعرضه

انیدنمیشکمخارداریوسیهازتنگنظرکنیمشروطبها

م.ینکزیزپرهینیوناخودیخود



ادبیات داستان و شعر در شهر مالیر چگونه است؟ آیا 

 داشته؟ادبی پیشرفتی  یها گروهفعالیت 

ادب مجامع هم فرهنگیهنوز شعرخوانیو محفل ویما

گو پیپییبذله و دریرمردان است. دوست فرهنگ رزنان

تدارکیمجالس جوانان نیبیمکه آفتینند متاسفانه ز

ب بینیخودبزرگ دیازینیو وفور به نقد میاز شود.یده

گفتهیهم دوستانم به جاشه به اگر یدیرسییام گمانکد ه

هستیردک آن آخر جاید به و آموختن،یریادگیید و

ی.جا"دیاتمامشده"هکدیدبدانیاموزیگرانبیدبهدیتوانیم

سندگانیوخالءاستادانورفتوآمدنویآموزشیهاالسک

است.یرهمچنانخالیبزرگدرمال

سندگانیازشاعرانونویهبخشبزرگکراستکالزمبهذ

نیدرایامحفلادبیچانجمنیشدهازهدیر،تولیمطرحمال

اند.شبرآمدهیهبراستعدادخوکیستندوباتیشهرن



 آیا همچنان چوک را همراهی خواهید کرد؟

 

 





ران.یاتایبافرهنگوادبیهمراهیعنی،کباچویهمراه

اند فرصت بتوانم روز هر خیایبراکیاگر عمل ین نارکر

التروزمرهوکردامامتاسفانهمشکاهمغنخویبگذارمازآندر

گاهیهایگرفتار نمیایمتعدد، من به را فرصت دهد.ین

دکمش دسترسیل عدم یگر، و تازه منابع تازهیهاتابکبه

ییرضایاممهدیبهلطفدوستگرامیهگاهکتشرهاستنم

است.یتهمچنانباقیاکشوداما...حیازمسالهحلمیبخش



 که دوست دارید گفته شود.و هر آنچه 

گفتننماندهاستجزدعاوآرزو.یبرایزیچ

اتآْنرادوستداشتهیارانادبکدستاندرٔهمهاشکیا

نند.کیشدلسوزیباشندوبرا

هکنندکوششک،سندیتوانندبنویهمکیسانکٔهمهاشک

نسازندویاتورسمالخطمندرآوردیسند،وادبیدرستبنو

یپارس را نه و پاسبدارند وکشتنرا.یخوغرور اشتفرقه

باندباز سازیتشتتو گروه ادبیو سر هنریدستاز اتو

بردارند.یرانیا

یههرعاشقکاتباشندیاهلادب،عاشقادبٔهمهاشکیا

معشوقنخواهددیجزخوب معشوقیبرایدوجزخوبیدر

 خواهد خود از و خواست کنخواهد بر تا اشهمعشوقاست

■ د.یفزایب
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 «مسعود ریاحی»مصاحبه اختصاصی چوک با  

«دبیربخشسینماوتئاترماهنامهادبیاتداستانیچوک» 
 

مسعود ریاحی، کارشناس ارشد روانشناسی. چند 

نویسی و مطبوعات  سالی است که در زمینه داستان

، شرق ابتکار، فعالیت دارد. مطبوعاتی چون، روزنامه

 یها داستانچلچراغ.  ٔمجلهایران، فرهیختگان و 

مختلفی منتشر شده  یها مجموعهکوتاهی از وی در 

، نشر گردون، «کتاب دوم»چون  ییها مجموعهاست. 

مجموعه ماندن و رفتن و ... . در حال حاضر نیز دبیر 

.بخش سینما و تئاتر مجله و وب سایت چوک است
 

با چوک با چه نکات مثبت و  تان یهمکاردر مدت 

از سوی مخاطبان و دوستان همکار رو به رو  یا یمنف

 ؟دیا شده

چوککمکشبهافرادیاستکههیچتریبونیندارندبرای

آثارخود،مانیزدربخشسینماباچنینهدفیبهپیشارائه

میارفته بسیاری اندآمده. ایناندرفتهو با هنوز نیز عده و

ازبخشهمکاری ارسالی مطالب از بسیاری واقع در دارند.

است نداشته داشتیم، انتظار که کیفیتی آن شاید دوستان،

 او در را پیشرفت امکان اینکه جهت به ،میدیدیمولی

همین با افراد آن از بسیاری که کنیم منتشر که پذیرفتیم

 اندکردهروشرشد از بسیاری در حال کشوریهاروزنامهو

کهبتوانبهآنیایمنفهفعالیتهستند.شایدنکتهمشغولب

 و آمدن همین کرد، اینیهارفتناشاره البته باشد. بسیار

اکثر در فضایی چنین نیست، چوک مختص خصوصیت،

مطبوعاتومجالتکشور،مشهوداست.



و دوست  دینیب یمکارنامه ده ساله چوک را چطور 

هدافی تحقق پیدا دارید در یازدهمین سال فعالیت چه ا

 کند؟

 از واقع، به ییهادهیپدچوک در پشتکار،ٔنهیزماست

آنهاییکهمانیزندگکهدرکنمیمهمیشهبهاینمسئلهفکر

 دغدغه و متوسطولیپشتکار استعداد بهاندداشتههوشو

 مطلوبی حتیانددهیرسنتایج و استعدادها بسیار چه .

هییهانبوغ و دغدغه هیچ بی پسازکه پشتکاری، و دف

.تاآنجاییکهنسبتبهاندآوردهوکماندزدهمدتی،اصالحاجا

ماهنامهچوکشناختدارم،بیهیجحمایتمالیوتولید





طالب بدستآنانیکه استو شده منتشر مدام سودی،

،رسیدهاست.هدفچوکایجادِامکانیکتریبوناندبودهاش

 راادبیاداراندوستبرای خود که است، بوده سینما و ت

در کرده. عمل موفق چوک زمینه این در کنند. معرفی

کاغذیحرکت یازدهمینسالفعالیتشاگربهسمتانتشار

... مالیو توان اگر البته موفقعملکند، بتواند شاید کند،

وجودداشتهباشد.



کانون  یها تیفعالچه چیزی نظر شما رو به سمت 

 جلب کرد؟فرهنگی چوک 

نام بهمشیشناسیمکارپشتبهواقعهمانچیزیکهبا

قابلاحترامیکهدوستانتحریریهآنداشتهؤدغدغهٔعالوه

دارند.



به نظر شما ماهنامه داستان و فصلنامه چوک تا چه 

 نظر مخاطبان را جلب کنند؟ اند توانستهحد 

ریبسیایهایسنجپاسخدقیقبهاینپرسشنیازمندنظر

است،امابهواقعنامچوکبرایاهالیهنر،بهخصوصاهالی

ادبیات،نامیآشناست،حتیاگریکشمارهازماهنامهآنرا

ووقتیانددهیشناسمآنراچندینبارظاهراًنخواندهباشند،

 واکنششنوندیمباز حدودزیادیمثبتبودهشانچهره، تا ،

بودهاستوالغیراست،البتهاینهامشاهداتبنده

و در آینده منتظر  دیا کردهبه تازگی چه اثری منتشر 

 چه آثاری از شما باشیم؟

وهاروزنامهدرحالحاضربیشترفعالیتبنده،همکاریبا

ٔحوزهچوننقدفیلمومقاالتدرییهابخشمجالتاستدر

 در نیز، داستان زمینه در مختلفییهامجموعهادبیات.

ییهاداستان مثلمجموعهِ است، کتاب»ازبندهمنتشرشده

توسطنشرگردونمنتشر«دوم کهبههمتعباسمعروفی،

شودیمدوسالیحدوداًماندنورفتنو....ٔمجموعهشدویا

کهکنمیمکهبرروییکمجموعهداستانکوتاهجنگکار

.امنوشتهامیدوارمزودترتکمیلشودوراضیشومازآنچه

؟ آیا دینیب یمآینده عرصه شعر و داستان را چطور 

در گام  کنند یمما با توجه به آثاری که تولید  یها جوان

 درستی قدم برمی دارند؟
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اینپرسشبسیارکلیاستکهآیندهدوعرصهگستردهرا

برعکس امادرکشورمان، بشوددرچندجملهبهزبانآورد.

 و محصوالت از انمداتیتولبسیاری فکر هنر،کنمیم، در

موفق معتبر میابودهو بسیاریعنوان سینمایکنندیم. که

هنرمندان دیگر آثار با مقایسه در ،... و ایران داستان ایران،

جهان،ناچیزند،اینفرضیه،عالوهبراینکهآزموننشدهاست،

آنراپذیرفت.داستانتوانیمنوعیبیانصافیاستوسخت

اف شهریارایرانی قاسمی، رضا خسروی، ابوتراب چون رادی

دارد،شعرنیزافرادیچونبراهنیو .ییایرؤمندنیپورو...

کهباآثاردهدیمنسلجدیدداستاننویساننیزنویداینرا

افراد، این از بسیاری اینکه البته و شویم. رو روبه خوبی

شوند،اینراومطبوعاتندارندکهدیدههارسانهدوستانیدر

بهحساباینگذاشتکهخبرینیست.توانینم



به عنوان یکی از اعضای انجمن اوتیسم آیا فکر 

این مسئله در داستان و سینما و تئاتر باید  دیکن یم

نمود داشته باشد؟ و این نمود چگونه باید باشد؟ به 

بسیار جدی در جامعه امروز  یا مسئلههرحال اوتیسم 

 ماست.

استحتیبسیاریازیاناشناختهایران،اختاللاتسیمدر

اعجاب با مشاوره، و روانشناسی دانشجویان و متخصصین

اتیسمهمانمنزویبودناست؟اتیسمدرواقعیکپرسندیم

وکارکردهاعصبرشدیاست،یعنیریشهدر-مشکلعصب

طولدورانرشد در طرفیاختاللیاستکه از و دارد مغز

 پیدا زادهکندیمظهور اتیسم با اتیستیک کودکِ البته ،

تولد،ٔلحظه،یعنیاکتسابینیست،اماتشخیصآندرشودیم

هنوزممکننیست.دربابچیستیاتیسمسخنبسیاراست.

یهارسانهسهلانگاریوکمکاریتوانندیمسینماوادبیات

همینکهمردم حدیجبرانکنند. تا کاغذیرا تصویریو

چنینبدا یکاختاللاستبا نام اتیسم آنییهانشانهنند، ،

غیرمعمولشیهایبازیاشانکودکوقتدیربهسخنآمدن

کارصرفاً.اتیسمهنوزهیچدرمانیندارد،کنندیمرابهترمعنا

 تعدیل ... و مشاوران و هانشانهروانشناسان یهاکمکو

بتوانندنیازهایحمایتیوتوانبخشیاستبرایاینافرادکه

اولیهخودراارضاکنند.هرچهسریعترایناختاللشناسایی

 شانس نتیجهٔمداخلهشود، در و یافته افزایش هنگام زود

احتمالاینکهفردبتوانددرآیندهزندگیبهتریداشتهباشد

درمعرفیاتیسموبسیاریتوانندیم.هنرمندانرودیمباالتر

 اختالالت از کهدیگر حال همچون باشند، کننده کمک

بسیاریسفیراناتیسمهستندودرشناساییآناقداماتینیز

■ .انددادهصورت
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 «فائزه پورپیغمبر»مصاحبه اختصاصی چوک با  

«دبیربخششعرترجمهفصلنامهشعرچوک» 


خودتان را به طور کامل برای مخاطبان چوک  لطفاً

 کنید.معرفی 

لیسانسفوقو11سالمتولدهستم،مبرپورپیغفائزه

تربیتیروانشناسیرشته زبانیاحرفهیادگیریتَبَعِبه.

11سالازتافل،دورهگذراندنونوجوانیسنینازانگلیسی

تبریزشهرمتعددیهاآموزشگاهدرتدریسٔنهیزمدرتاکنون

وشائقطاها،زبان،فرهنگکدهموسسهجملهاز یهاتیفعال...

تدریسحوزهبهصرفاًمنعالقمندیمنتهاداشتممستمری

11سالدرکارشناسیٔدورهسالِنخستینازونشدهمحدود

خودمرشتهمتوننیزعمدتنوتخصصیمتونانواعترجمهبه

امپرداخته وادبیاتبهبسیارعالقمندیٔواسطهبههرچند.

به19السازداشتممتمادیسالهایطیکهجانبیمطالعات

ایندرکهیاترجمهاثرنخستینوآوردمروینیزشعرترجمه

راناشعارٔدهیگُزازیامجموعهٔترجمهکردمارائهزمینه

که"نیستاحوالپرسیبراییاچهره"عنوانبااستویلیس

حاضرحالدر.رسیدچاپبهبوتیمارانتشاراتدر14بهاردر

روانشناسیتخصصیکتبٔهترجمٔنهیزمدرجدیبصورتنیز

کنمیمفعالیت ٔنهیزمدرچوکوَزینسایتبامنهمکاری.

.گرددیبرم10سالبهشعرترجمهبخشدبیری



و دوست  دینیب یمکارنامه ده ساله چوک را چطور 

دارید در یازدهمین سال فعالیت چه اهدافی تحقق پیدا 

 کند؟

نیترقموفازیکیچوککهبگویمجراتبهتوانمیم

وباندبازیهرگونهازدوربهکهباشدیمادبییهاتیسا

همچنانبازارْگرمی،براینمایشیوکاذبتبلیغاتیاحواشی

وداستانیآثارمعرفیازهانهیزمتمامیدردرخوریفعالیت

 .داردنقد،تاگرفتهشعر



کانون  یها تیفعالچه چیزی نظر شما رو به سمت 

 د؟فرهنگی چوک جلب کر

شاعردوستانازیکیلطفبهکانونبامناولیهآشنایی

رضاییآقایمحترم،مدیرباکهگفتگوییازپسوشدحاصل

 .شدمیسرتیماینباامیهمکارٔنهیزمداشتم





به نظر شما ماهنامه داستان و فصلنامه چوک تا چه 

 نظر مخاطبان را جلب کنند؟ اند توانستهحد 

کهمثبتیعمدتنوتوجهقابلهایبازخوردبهتوجهبا

داشتهدنبالبهراعزیزمخاطبانتشویقهمچنینوتحسین

ادبیفعالیتسالهاطیدرکانونکهگفتاطمینانباتوانیم

رفتهپیشخوبداعیه،بیوچشمداشتبیریختنعرقو

 .بشودنیزعرصهپیشتازِکهامیدواست



و در  دیناسش یمنظر دیگر مخاطبان ما که شما 

در مجموع  دیا دهیشنرا  شانیها حرفو  دیا بودهارتباط 

 چه بوده؟

بخشدرفعالیتماساسبربالطبعْپرسشاینبهمنپاسخ

حوزهایندرکمدستِ؛باشدیمشعرترجمهیعنیمربوطه

مغرضانهکالمینهوامکردهمشاهدهمنفیبازخوردنهتاکنون

 .امدهیشنسازندهدهایانتقاازغیربهنامربوطیا



و در آینده منتظر  دیا کردهبه تازگی چه اثری منتشر 

 چه آثاری از شما باشیم؟

وکردممطرحمختصرطوربهباالدرراپرسشاینپاسخ

زمینهدرمیهاتیفعالٔعمدهحاصلنیزنزدیکآیندهدر

دانشگاهیکتببازارروانهروانشناسی،تخصصیکتبترجمه

 .شدخواهد



در مجموع آینده عرصه شعر و داستان را چطور 

ما با توجه به آثاری که تولید  یها جوان؟ آیا دینیب یم

در گام درستی قدم برمی دارند؟ کنند یم

یکبارهْبهیابردهشعریٔترجمهبهدستآنکهازترپیشمن

داشتهراشعروَلوترجمهٔزمینهدرآزماییطبعْجراتوهوس

همبسیارایبرههدرمدعابیوخواندمشعرربسیاباشم،

واخیرسالچندطیکهاستعیاننیزناگفتهمنتهاسرودم

رویهبیشدنایرسانه"ومجازیهایشبکهگسترشتَبَعبه

امباطنیمیلعلیرغمکه"ادبیسخیفمحصوالتافراطیو

-بازاریکتابسازی،چوندیگریعناوینبادهممیترجیح

ومخاطبخریدسازی، جریانِایناز...
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بازاریآشفتهْسیلشدنروانهشاهدببرمنامبیمارگونه

هرازوشدهبسترایندامنگیرمتاسفانهکههستیم

پروردهادبیعقیممدعییکنویسی،مایهْبیخوانِ-چرکنویس

سرازراراستینهایچیادبیاتازبسیاریکهایبگونهاست

باید.استراندهکاریکمحتیوانزوأگوشهبهبیزاریوبغض

بازار،آشفتهایندرتادانستخیلیمتعاقباًوخواندخیلی

 ...دادتمیزناسرهازراسِرهوُسع،قدربهبتوانکمدست

منتقل  تواند یمآیا آثار شعری شاعران دیگر کشورها 

 کننده فرهنگ آن کشور هم باشد؟

.بله_کنمعرضوانمتمیمختصرومفیدبصورت



 به ترجمه مفهمومی معتقدی یا ترجمه کالمی؟ چرا؟

متونبااستتوفیریپُرٔمقولهکهشعرٔترجمهٔزمینهدر

گوهستم،"متعهد"مفهومیْٔترجمهبهصددرصدغیرادبی،

آنکهازصرفنظرزنیمیاثرآنمجددبازسراییبهدستاینکه

حقباشیتوانسته_شایدوبایدنهو_کمالوتمامبصورت

یاباشیبرگرداندهوکردهادامادر،زبانهمچونرامطلب

 .خیر



 

 5058 شهریورماه  |چوکماهناهم ادبیات داستانی |فتاد وسوم ه شماره 80

 «آیدا مجیدآبادی»مصاحبه اختصاصی چوک با  

«سردبیرفصلنامهپژوهشیشعرچوک» 
 

 چوک مخاطبان برای کامل طور به را خودتان لطفاً

 کنید.  معرفی

ارشدشناسکار.9311سالمتولد.هستممجیدآبادیآیدا

فارسیادبیاتوزبان غریزیکششیکودکیدورانهماناز.

متوجهراپدرمموضوعهمینوداشتمهنروشعرسویبه

ازخانوادهاعضایدیگرکناردروکردمنذاتیاستعدادهای

تا.نمودشعرسرودنبهتشویقمراسالگیهشتهفتحدود

:چونختلفیمنشریاتدرمنازنقدهاییوشعرهاکنون

کرگدن،فرهیختگان،آوران،نواطالعات،ابتکار،اعتماد،آرمان،

عقربه،کانادا،بیسیشهروندایران،نویسندگی،وانشادرگاه،

وآوانگاردهارو،پیاده استشدهمنتشر... نیزهماکنون.

.دارمعهدهبرراچوکشعرپژوهشیٔفصلنامهسردبیری



 دوست و دینیب یم چطور را چوک ساله ده کارنامه

 پیدا تحقق اهدافی چه فعالیت سال یازدهمین در دارید

 کند؟

عزموجدیتباکهاستنشریاتیمعدودازیکیچوک

ٔحوزهدرچه.استدادهادامهخودکاربهسالهاطولدرراسخ

کمترالکترونیکینشریاتمیاندرچهوکاغذینشریات

پاسردههیکحدودتواندبکهیافتتوانیمرایاهینشر

خودمخاطبانهمراهعالقهوعشقنیرویبرتکیهباوبماند

باشد معرفیهماناکهچوکهدفمهمترینرسدیمنظربه.

درتواندیموشدهمحققخوبیبهاستجوانیاستعدادها

.شودترمحققنیزآیندهیهاسال

اشخاصامننیزبعدییهاشمارهدربتوانیمکهامیدوارم

دیگریککناردررااستعدادباجوانانوادبیاتسرشناس

کمکشورادبینشریاتدرموجودیهاشکافتاکنیممنتشر

استعدادوتواناییبهبستهآثارانتشارمعیاروشودپرکم

.دیگرچیزنهباشداشخاص



 کانون یها تیفعال سمت به را شما نظر چیزی چه

 ؟کرد جلب چوک فرهنگی

سایتمدیرٔمحترمانهوصمیمیبرخورداولٔمرحلهدر

کردکانوناینجذبمرا(رضاییمهدیآقای) ازکهوقتی.

 باشدمآشناچوکادبییهاتیفعالبااینترنتطریق

 



مقاالتازیکیکهکردمدرخواستوگرفتمتماسایشان

کندمنتشررابنده جاییدرمنازاثریکهروزآنتا.

مرأمقالههمرضاییآقایکهنداشتمانتظاربودنشدهکسمنع

کاراشخاصرسمواسمباعموماًنشریاتکهچرابپذیرد،

منتشرمرأمقالهمطالعه،ازپسایشاناما.آنهاآثاربانهدارند

کموشدگشودهچوکبامنآشناییبابروزآنازوکردند

گسترشکانونایندرراخودیهاتیفعالآزادانهتوانستمکم

.میآیمشماربهآناعضایازیکینیزحاضرحالدرودهم

رضایتدبیران،ٔعالقهوجدیتنشریات،انتشاردراستمرار

کانونبهمنگرایشدالیلدیگرازنیزجوانانومخاطبان

.استچوکادبیوفرهنگی



 چه تا چوک فصلنامه و داستان ماهنامه شما نظر به

 کنند؟ جلب را مخاطبان نظر اند توانسته دح

ارتباطدرودیشناسیمشماکهمامخاطباندیگرنظر

بوده؟چهمجموعدردیادهیشنراشانیهاحرفودیابوده

نیمحورترمخاطبازیکیچوککهکنمیمفکرمن-*

استکشورادبینشریات وقتیجواننویسندگانوشاعران.

وبهتریازهیانگباابندییمخودآثاررائهابرایمطمئنمنبعی

پرتابسکویچوکشایدوشوندیمکاربهمشغولبیشتر

خودآنهاازیکیکهبودخواهدجوانمخاطباناینازخیلی

.هستممن

ازاعمدارم،ارتباطآنهاباشخصاًمنکهمخاطبانیاکثر

ودانانقیموسینقاشان،شاعران،نویسندگان،نگاران،روزنامه

ورسندیمنظربهخوشنودچوکادبییهاتیفعالرونداز...

شکلوسایتطراحیرندیگیمکهیاخوردهتنهاشاید

ازخیلیمیلبابآنیسادگکههاستهینشرگرافیکی

نیستدوستان مشکالتاینمیاگفتهبارهاکههمانطوراما.

هاستنهیزمینادرمجربومتخصصافرادیارینیازمندفنی

بودهمارسانیاریخصوصایندرکسیکمترکنونتاکه

.است



 منتظر آینده در و دیا کرده منتشر اثری چه تازگی به

 باشیم؟ شما از آثاری چه

براتوهاپروانهنامباشعرممجموعه9314سالدر

خوباستقبالباکهشدمنتشرمایانشرسویازدارندینم
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گشتروبهروقدانمنتومخاطبان احتماالًنیزآیندهدر.

.کردخواهممنتشرفرخزادفروغاشعارٔبارهدرکتابی



 چطور را داستان و شعر عرصه آینده مجموع در

 تولید که آثاری به توجه با ما یها جوان آیا ؟دینیب یم

 دارند؟ برمی قدم درستی گام در کنند یم

ٔنهیزمدرزیادیٔنشدهکشفوشدهکشفیاستعدادها-*

برایطالیییاندهیآتوانندیمکهدارندوجودداستانوشعر

بزنندرقمماادبیات مادورانکهکنمیمفکرکلدرمناما.

سازجریانوشاخصاثریکهچرااست،ادبیاتفترتدوران

خوردیمچشمبهکمترمأدورهدر جریانیکایجادفکر.

کتاب،انتشاروچاپازدرآمدکسبشب،یکعرضدرادبی

مددبهفیسبوکیٔروزهچندیهاتیمعروفوشهرتکسب

شدهموجبکهشایستهوفناهلمنتقدانکمبودالیک،

دشمنییادوستیرویازونوبتیآثارصاحبانخوداست

واستعدادباجوانانبرایسرماینبودبنویسند،نقدهمبرای

همهوهمه...ونشرصاحبانازبرخیجوییسودوکاریکم

رکودبهرامملکتاینادبیاتکههستندمشکالتی

.کشانندیم



 از است قرار که بگویید شعر فصلنامه جدید روند از

 باشد؟ داشته پژوهشی روند جدید شماره

ومقاالتوسایتخوددرهاترجمهواشعارپسایناز.بله

درجچوکشعررونیکیالکتٔفصلنامهدرگفتگوهاونقدها

مهمترینازیکیانتقادیادبیاتونقدبهپرداخت.شدخواهد

سعینیزماودیآیمشماربهجامعههرادبیاتیهاشاخه

نویسندگانبرایبهترفضاییفصلنامهکردنپژوهشیباداریم

دربرابرشانسیکهکنیمایجادمجربوجوانمنتقدانو

باشندداشتهخودنظراتانعکاس حرکتاینهمچنین.

یهاهینشرادبییهاتیفعالٔعرصهدرمتفاوتگامیتواندیم

.باشدزبانفارسی



 :شما زبان از آخر سخن

بهوهستمچوکبزرگٔخانوادهمیاندرکهخوشحالم

وشعرنثارراخودٔعالقهوعشقتوانمیمخانوادهاینکمک

سازمبومومرزاینادبیات چوکشعرٔفصلنامهمامیدوار.

مخاطبانشٔشهیاندوقلبسویبهراهیپیشازبیشبتواند

هرچندسهمینشریهاینسردبیرعنوانبهمنوبگشاید

اینٔناشدهکشفیاستعدادهاساختنروشندرکوچک

■ .باشمداشتهسرزمین
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 «مصطفی سلیمی»مصاحبه اختصاصی چوک با  

«وماهنامهادبیاتداستانیچوکسایتدبیربخشبررسیداستان» 
 

خودتان را به طور کامل برای مخاطبان چوک  لطفاً

 معرفی نمایید.

 شهریور هفتم هستم. سلیمی قزوین9311مصطفی در

نوجوانبودمکهدر ساکنهمینشهرهستم. و متولدشدم

بیجوابیکههرروزسؤاالتپیکشفمعنایزندگیدردهاو

 بیشتر و وشدندیمبیشتر عملیه رساله حدیثو و آیه به

درکنارهاشبحافظوموالناوسعدیو...پناهندهشدم.حتی

هاسؤالواندکیبعد،سرخوردهوبیجوابدمیخوابیمهانیا

.دمیخوابیموباکاغذهایمنوشتمیمودردهاوبیمعناییرا

ایدتسکینیتااینکهبهاجباردردهاراداستانوارنوشتمتاش

.سمینویمشود.ولیبازسرخوردهشدم.هنوزهمبهاجبار
 

و دوست  دینیب یمکارنامه ده ساله چوک را چطور 

دارید در یازدهمین سال فعالیت چه اهدافی تحقق پیدا 

 کند؟

.بااینکهکاردرفضایکندیمچوکمنسجموپیوستهکار

موانع با شعر داستانو نشریه روکنونیانتشار به زیادیرو

 که مشکالتی تا ممیزی مشکالت از شبهیاعدهاست. از

نویسندگانوفعاالندرعرصهادبیاتپیشپایهرشخصیا

قرارندیآینمگروهفعالیکهبهنحویازخودشانبهحساب

،چوکتوانستهدهسالبیوقفهکارکندوبیشازدهندیم

چندینفضل داستانو ماهنامه کرده.هفتاد منتشر شعر نامه

 و کیفیت از درریتأثجدا ایستادگی نشریات، این گذاری

کردن کار پیوسته و موانع زدن کنار شرایطی چنین

سالیازدهمچوک امیدوارمدر دستاوردیاستمثالزدنی.

ازگذشتهپیشبرود.مخاطبهدفمندتربتواندبانیرویبیشتر

 با را جذبیهاقهیسلبیشتری همچنینمختلف و کند.

و کاغذی. بصورت نشریه انتشار برای شود فراهم امکانی

بیشتریبرگزارشود.یهاییگردهماهمچنین
 

کانون  یها تیفعالچه چیزی نظر شما رو به سمت 

 فرهنگی چوک جلب کرد؟

منقبلازهرچیزخوشحالمکهچوکفرصتدیدهشدن

جا گونه هر جدایاز و کرده مهیا برایهمه نبداریبهرا

 درهرسطحیمجالدیدهشدنآثارشانرامیهاسندهینو

 



وسببامیدواریوگردآمدن افراددغدغهیاعدهدهد.

مندوفعالدراینعرصهرافراهمکردهاست.چیزیکهمن

سعی اینکه است. طرفی بی همین کرده چوک جذب را

بهصرفاًونداشتهونداردازتفکروافرادخاصیحمایتکند

.پردازدیمادبیات
 

به نظر شما ماهنامه داستان و فصلنامه چوک تا چه 

 نظر مخاطبان را جلب کنند؟ اند توانستهحد 

یهاهینشرنیترمهمماهنامهداستانوفصلنامهشعرچوک

 تعداد هستند. ازیهامخاطبالکترونیکی نشریه این

یهاهینشر اکثر هستند. بیشتر اهمخاطبدیگر یاحرفههم

 روز هر افرادشوندیمشترتریبهستند. وقتی بخصوص .

بهدورازتوانندیمکهخودشانهمشوندیمنویسندهمتوجه

شاهد من کنند. منتشر را آثارشان داری جانب گونه هر

 همه هامخاطباستقبال یهاتیفعالاز حتیامبودهچوک .

داستانوفصلنامهراماهنامهاندنکردهافرادیکهآثاریمنتشر

.افرادیهمکهخوانندیموکنندیم.دانلودکنندیمپیگیری

 منتشر کنندیماثری به نشریهیهامخاطبتبدیل دائمی

.کنندیم.هرماهپیگیریشوندیم



و در  دیشناس یمنظر دیگر مخاطبان ما که شما 

در مجموع  دیا دهیشنرا  شانیها حرفو  دیا بودهارتباط 

 چه بوده؟

کهازایننشریهانتقادخاصیداشتهامدهیدکمترکسیرا

بوده، غرضورزی با شده چیزیگفته گاهیهم اگر باشد.

 حساب به سازنده آمدهینمانتقاد بهبعضاً. است ممکن

اینیهاداستان به توجه با ولی کنند انتقاد شده منتشر

هم برای برابر فرصت ایجاد چوک هدف که هموضوع

(اندشدهنویسندگان)حتیآنهاییکهبهتازگیدستبهقلم

توانندیماست،اینانتقادبهنشریهواردنیست.همچنینهمه

 و راهنمایی یا نقد چوک سایت بهبودییراهکارهادر برای

ارائهکنندواینهمفرصتیاستبراینویسندگان.هاداستان



در آینده منتظر و  دیا کردهبه تازگی چه اثری منتشر 

 چه آثاری از شما باشیم؟
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آخرینداستانکوتاهمبهنام)قطاریکهخیلیوقتپیش

ٔخالقانهبودکهرفتهبود(باموضوعجنگدرجشنوارهداستان

ویرایش و آوری گرد مشغول شده. برگزیده )حیرت( سال

)منکهیهاداستانمجموعه نام رمانیبه و کوتاهمهستم.

(رادردستنگارشدارم.تاچهپیشرمیمیمانهمینتابست

آید.
 

در مجموع آینده عرصه شعر و داستان را چطور 

ما با توجه به آثاری که تولید  یها جوان؟ آیا دینیب یم

 در گام درستی قدم برمی دارند؟ کنند یم

کهمینیبیمخیر.افرادیپرادعاراهاجوانبخشزیادیاز

وپرادعاکنندیمتقلیدصرفاًیادغدغهبدوناندیشهوداشتن

وهاداستانمجموعههارماندرحوزهشعر.مخصوصاًهستند.

مثالتوانیمراشودیمبیکیفیتیکهامروزمنتشریشعرها

زدواینمسالهروبهرشداست.هرسالشاهدافتکیفیت

سوادهمیشههاکتاب ولیازآنجاییکهافرادیبا هستیم.

ازمطرحاندبوده هدفیغیر با وهستندکهدغدغهمندانهو

امیدیداشت.توانیمسندینویمشدن



با توجه به اینکه در عرصه نقد فعال هستی به نظرت 

 دارای چه کیفیتی است؟ ها رسانهنقدهای منتشره در 

بگویمتوانمینممتاسفانهمادرعرصهنقدضعیفهستیمو

.اینکهشخصیبیایدوبانیتشودیممخوبیانجاینقدهاکه

نقدوبررسیکندکمتراتفاقمیافتد. خیربخواهدکتابرا

است.گاهیهممدیحهسرایییاقهیسلنظرشخصیوعمدتاً

یاعده دوستانشان. برای درهارسانهعمدتاًاست افرادی را

 داستاننویسواندگرفتهاختیار نگارندتا روزنامه بیشتر که

هر شاهدیم. که است دهه یک از بیش را این شاعر.

دستداشته،اگرداستانیاشعرهانامهکهدرروزیاسندهینو

 به شده تبلیغ کرده ویهاچاپچاپ رسیده چندم

ازبانداینروزنامهنگاران گرفتاراندبودهنویسندگانیکهجدا

 اعتنایی اندشدهبی نقد یا معرفی کمتر اندشدهو البته.

اصحابرسانهبیشتربهمدحشباهتدارد.ینقدها



از نقد صادقانه ناراحت  یا عدهبه نظرت چرا 

 ؟شوند یم

انتظارشوندیمکهازنقدصادقانهناراحتیاعدهبایدبگم

وسندینویمشنیدننظرمنفیراندارند.بانیتستایششدن

 عصبیرندیگینموقتیموردستایشقرا .شوندیمناراحتیا

 نیتعیارسنجییاسندهینواگر ارائهکندبییانوشتهبا را

 با ولو نظری و نقد هر از استقبالنیدتریشدشک لحن

برکندیم کار ارائه و نوشتن از نویسنده هدف به این .

.گرددیم



 و در آخر

بتوانیم و کند تغییر ما ادبیات کنونی روند که امیدوارم

■ باشیم.یترتیفیکاشاهدآثاربهتروب
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 «علی پاینده»مصاحبه اختصاصی چوک با  

«عضوهیئتتحریریهماهنامهادبیاتداستانیچوک» 


مخاطبان چوک  یلطفا خودتان را به طور کامل برا

 د.یینما یمعرف

یپایعل حدوداً هستم. 37نده است. ریدیککمیسالم

نو داستان به شایسیشروع بیکردم. خد نظر بهیلیه از

یاتمامسخرهبهنظربرسداماکسیاصطالحروشنفکرانادب

درواقعیسیکهباعثداستاننو مرشدییکجورهایمنشد،

رولی.کیمنبود،ج پاتربود.یهریهاکتابٔسندهینونگی.

نویبرعکساکثر جدیت نسل روشنفکر بایسندگان که ما د

کافکاوکاروروسندگانخایبهاصطالحنویهاکتاب صمثالً

یبرات و داستانکوتاهیایداخلیهانمونهگان و کارها نجور

شروعکردندمنبارمانشروعکردم.نشستموباخودمفکر

کیقطاروینشستتویسینخانمانگلیکردمکهنگاهکن،ا

اردرشد،خُبچرامنیلیقشمیداستاننوشتوبعدهمازطر

نه؟

قیچکسازطریرانهیکهدرادانستمینمهاالبتهآنروز

آوردینمهمبهدستیزیازدستندهدچینوشتناگرپول

رازفحشمنتقد!!!یغ

یبنابرا البتهیکداستانخونآشامیننشستمو نوشتم.

شتربهسبکحادثهواکشنیجلد،کتاببیبرعکسعکسرو

اینزد وحشت. ژانر اولیکاستتا ین من داستان درن بود.

مٔمسابقهنیاول داوریهم سر شد. برتر داستان سه هنجزء

ینییایمسابقهخانمهلناولیاصل از بود. خیا ازیلیکسو

تعل و سویداستان از و بود خوششآمده ایدیقکار نیگر

چیکههنوزماهیاسندهینوکهچطورکردیمرامطرحسؤال

یداستان او چنمیادهینداز بایبنوینکاریموفقشده و سد

بودشکداشتکهیتوجهبهمح طرمانکهخارجازکشور

شانی؟!آنزمانمنهنوزاامدهیدزدیینرمانراازجایمنا

بهشانیتمسابقهوکلیساینرفتمتویبنابراشناختمینمرا

ب وتازهبعدشبودکهفهمیبدو طرفیدمایراهگفتم. بابا،

.اداردیبرووبیکل

ایدوم نوینبارازبساینداستانمنهمبازرمانبود.

یرانداستاننوشتیوخارجازایآنبهمگفتندکهچرارفت



 و محیرفتم ایک کامالً رمانیرانیط کردم. انتخاب را

رئ هفت داریافسانه نشستن تخت به داستان اولیس وش

نیرداخدرمویکهدرتاریست.باتوجهبهابهاماتیهخامنش



وشاولوجودداردویبهتختنشستنداریدورهوچگونگ

هممعلومنیا ستکهدرآنزمانفردکشتهشدهینکهواقعاً

کوروشکهیاخودپسرواقعیهپسرکوروشبودهیشبیفرد

درموردیده،منرمانیبهعلتاختالفبابزرگانبهقتلرس

یومادیگانپارساناشرافزادینابهاماتوجنگقدرتمیا

رماناندخواندهکههردورمانراینوشتم.بهنظراکثرکسان

ایآخر با آشام خون ین اول نگاه در نظرتریسطحنکه به

وخواندیمکشبهآنرایستکهخوانندهیامارمانرسدیم

.کندیمیهمزادپندارهاتیشخصبا

کهمنبرا رمانبود دو از بعد تازه بهنیاولیو کیبار

یریاتأثیکهآپرسمیمشهازخودمیرفتم.همیانجمنداستان

منگذاشتهمثبتیسیبرداستاننویداستانیهاانجمنکه

منفیبودهو میا درآنیدانی؟! ازنقدیزیمنچهازماند،

 در پآوردمینمسر ی. فکر بهکردمیمشخودم چه هر که

منتقدها یایاصطالح درستیگویمیدبایهاانجمنن ند

نوآنینداستانهرچهکهایازتازهواردیلیاستومثلخ

روگفتندیم یرا اعمال مثالکردمیمداستانم طور به .

نوشتهبودمبنامشهرفرشتگان.آنداستانرایداستانکوتاه

خواندم.ازنفراولفحشداستاندادتانفریایادبسرانجمن

نبودکهمنآنداستانرایلشایودم.دلناراحتبیلیآخر.خ

برا صادقهدأمسابقهیقبالً دریمعتبر اما بودم. تفرستاده

ینها در داستان همان تعجب معتبرتریکیت جوایاز زین

ا آنزمانبودکهیداستانکوتاه از ادگرفتمیراندومشد!!!

واردیحرفهرکس بهتازه گوشنکنم. داستانٔطهیحنیرا

گوشنکنندوتاکسیحرفهرکسکنمیمهیتوصهم یرا

مثلیگفترویزیچ داستانشما داستانشاناعمالنکنند.

شماوقت سرشودیمضیتانمریبچهیفرزندشماست. اورا

زیتجوییهردارویدسرکوچههرکسیوببردیریگینمدست

ٔسادهیدبهخوردفرزندتان.ممکناستسرماخوردگیکردبده

لبهسرطانبشود.یاشتباهتبدیزدارویفرزندشمادراثرتجو

پیشماحت یسالاولپزشکیکدانشجویشیفرزندتانرا

 دیبرینمهم بهتردیرویم. پیو را شهرتان متخصص داین

.اگرفرزندتاندیکنیماریترکدیدانشدحتیواگرپدیکنیم

باش دوستداشته واقعاً حتیرا خاید کشور از .دیشویمرج

 کسینوشتن هر کار واقعاً نقد اما راحتاست یکداستان

بشناسین را رئال فرض به اگر شما رایست. سورئال اما د
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دبهتمامیکمنتقدبایدامایسیبنودیتوانیمدبازهمینشناس

اشرافیاتداستانیارمتعددادبیبسیهاسبکانواع،ژانرهاو

درخودییتوانانیکاملداشتهباشدواگرا حقندیبینمرا

مالسراغینیباقواعدمیکهمثالًفردامدهیدنقدندارد.بارها

ازبهیاریکهمنازبسیزیابهعکس.آنچیورودیمرمان

ست،ینقدننمیبیمرانیایادبیهاانجمنیاصطالحمنتقدها

ناآگاهانهاست.ییبجویبلکهع



و دوست  دینیب یمور کارنامه ده ساله چوک را چط

دا یتحقق پ یت چه اهدافین سال فعالیازدهمید در یدار

 کند؟

کمترینیبب مدت من ید، کار و سر چوک .امداشتهبا

ایزیچ آنیکهمندر امدهیدنمدتاز بایهاجوانتعدد

گرا جوان کالً است. نشرییاستعداد داستان. امر اتیدر

شترشاندریهستندامابهمیگریمتعدددیاکاغذیینترنتیا

اگریراحتهابهیغرکارهاآنخاصقراردارند.یانحصارافراد

شترنامگراهستندی.درواقعبکنندینمخوبهمباشدچاپ

ست.ینگونهنیتامتنگرا.اماچوکواقعاًا

فعالیهآدمبسیننشریمسئولایرضائیآقا منیار ست.

نآدمباوجودزنوبچهیعاًاکهواقپرسمیمشهازخودمیهم

زندگ شکن کمر خرج ایو رویکه روزها همهین دوش

اکندیمینیسنگ همیواقعاً آورده؟ کجا از را توان همه ن

یداستانٔهینشر هم صوتٔهینشر، داستان ویشعر، کالس ،

هم هم آن طاقتیشگیانجمن، و سخت کار واقعاً ،

اییفرسا اندگانیکاشکهالاقلآیست. نزحماترایقدر

بدانند.

یراه چوکدارد درسترودیمکه اهدافشراه ست.یو

تدادنبهمتننهنامینما،شعر،اهمی،داستان،سییجوانگرا

ادامهدهدینمسیسنده.همینو اتموفقدریازنشریکیررا

ماخواهدبود.یاتداستانیخادبیتار



کانون  یها تیفعالنظر شما رو به سمت  یزیچه چ

 چوک جلب کرد؟ یفرهنگ

گرهمیاتدینشریارینبود.بسیهانحصاریننشرینکهایا

راکهبشناسندچاپییهاآنهستندکهبهاصطالحفقطکار

هرچقدرهمکهخوبیشانبفرستیرابرای.اگرکارکنندیم

باندیماری.متأسفانهبخوانندینمباشدتاتورانشناسندآنرا

اتمارافراگرفتهاماچوکیهمنشریادبیستبازودویباز

.باشدیمینقاعدهمستثنیازا

به نظر شما ماهنامه داستان و فصلنامه چوک تا چه 

 نظر مخاطبان را جلب کنند؟ اند توانستهحد 

آنجاکهمنم هزاراننفردرسراسریدانمچوکبرایتا

شودیملیمیجهانا دلکتاباهرمیکمجموعهداستانی.

ایگرید چاپیمعموالً نسخه هزار ازشودیمنروزها حال .

برایهالهیح دادنتیناشرها باالبگذریجلوه روزیراژ بایم.

ازشپرسکردمیمصحبتیاسندهینودوست دمکهچطوری.

کتابدرزمانبهایکتابتودردرا بهینکمینبازارکسادِ

راژیقسمتتیکهناشرتوحدادیمتوضیده؟!برایچاپدومرس

هزارنسخهاماعمالًفقطصدنسخهازکتابراچاپسدینویم

شترشرای.بشودیمزودتمامیلیوصدنسخههمخکندیم

بعددوبارهصددارندیمکشبریسندهودوستاننزدیخودنو .

هزارسندینویمودرقسمتمربوطهشودیمگرچاپیدٔنسخه

نسخه،چاپدوم!!

 فکر میکنیمما ارزشمجالتو نشرهاروزنامهکه اتیو

ایکاغذ ینترنتیو است! کتابچاپشده از هایبعضکمتر

اتچاپشودیکهمطلبشاندرنشردیآیمکسرشأنشانیحت

حال مطلبیدر یکه در دستیاهینشرکه به شود چاپ

وامکانخواندهشدناشهمرسدیمیادتریارزیمخاطببس

کنشیب توجه است. یتر در که ید نشریکمجله مطالبیا ه

حال یمتنوعاستدر مثالً داستانیکهدر ٔهمهکمجموعه

بس شبیکارها یار هم به اباشدیمه ی. باعث کهشودیمن

نشر مطلب به بیخواننده توجه کهیشتریه چرا دهد نشان

یکهبرایدارددرحالیتیمطلباولبامطلبدومفرقماه

سهچهارداستانیشآمدهکهازمجموعهداستانیماهاپٔهمه

شانیرانهچراکههمهیبعدیهاداستانامامیاخواندهاولرا

میادهیخروجودنداشته.ماکتابرایوتنوعاندبودهمثلهم

.میانخواندهاماکامل

دیسندهباینویزبراینجاستکهچهچیایحالسؤالاصل

یشترینکهداستانومطلبشبهدستافرادبیباشد؟اترمهم

توپُزیشتربهفکرشأنشخصینکهبیاایبرسدوخواندهشود

دادنباشد؟!

 یاینترنتیأهینشرچوک که طورهاستسالاست به

نبهیداردوایرینظی.مطالبشتنوعبشودیموستهچاپیپ

امدهیدی.منحتکندیمشترکمکیشتروبیجذبمخاطبب

یرانیاتایکهدرچوکچاپشدهبعدهاتوسطنشریکهمطلب

بردار گرته کشور از ایخارج استو عمقیشده از ننشان

نفوذچوکدارد.
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و در  دیشناس یمگر مخاطبان ما که شما ینظر د

در مجموع  دیا دهیشنرا  شانیها حرفو  دیا بودهارتباط 

 چه بوده؟

 متفاوتبوده. اریبسهایبعضنظرها همهایبعضمثبتو

فالننشرگفتندیم بودهکهالبتهیکینیهبهترازایکهمثالً

ٔقهیسلکشمارهباتوجهبهی.ممکناستباشدیمهمیعیطب

بهترفیضعگرازنظرهمانمخاطبیدٔشمارهمخاطببهترو

نظربرسد.

 کسیایاصلٔنکتهاما با نشده من اهالینجاستکه یاز

هیننشریتکنمواوچوکرانشناسد.همهبااداستانصحب

دارند.ییآشنا

میزیچ اکنون هم قبلیگویکه سؤال مورد در همیم

 چکندیمصدق همگییزهای. گفتم من بهیکه مربوط

ندارم.منیداستانهستند.درموردشعرمنتخصصٔماهنامه

 نوامدهیدبارها رمان فالن مثالً یکه داور ٔزهیجاسمعروف

م حالینیداستان در بوده یمال شخصهنوز آن کیکه

داستانراجعبهشعرٔسندهینوافالنیمالهمننوشتهینیم

داده؟!یاخوانثالثنظرکارشناس

دنینیبب تخصصیاید، سمت به شدت به شدنیامروز

بهتررودیمشیپ ی. راجعبهتواندینمنپزشکهرگز برودو

ویمنزلیمعمار بدهد یبهترنظر تواندینمنمهندسهرگز

خودواردٔرشتهزکندحاالهرچقدرهمکهدریتجوییدارو

 اگر انجمننیترمعروفباشد. منبه هامهندسپزشکشهر

ند.یددمدربنشیبرودازنظرمنبا

واردیانهیزمدریکهاگرشخصمیکنیممتأسفانهمافکر

اموراظهارنظرکند.وصاحبنظربودحاالحقدارددرتمام

ی.مندرامرشعرتخصصمینیبیمرامادرهمهجااشنمونه

شعربهتراستسکوتکنم.ٔفصلنامهندرموردیندارمبنابرا



نده منتظر یو در آ دیا کردهمنتشر  یچه اثر یبه تازگ

 م؟یاز شما باش یچه آثار

یآخر چاپ کتاب شهرٔشدهن داستان مجموعه من

کهداستانآخرمجموعههمانطورکهقبالًهمفرشتگانبود

 کردم جأرتبهاشاره ادبیدوم صادقهدایزه بهیمعتبر ترا

ٔدهیبرگزمجموعههمیهاداستانازیگریدستآورده.تعدادد

.اندبودهیزادبیجوا

رمانیرمان که دارم صبا حقایاجتماعیبنام مورد قیدر

یااشارهامابداندانندیمهکههمیقیراناست.حقایأجامعه

اکنندینم دوسالپی. امنوشتهشینرمانرا اگرخدا یاری.

مشکل با و چاپیکند را آن امسال دارم قصد نشوم مواجه

کنم.

یدانیم من کمید، یزیه چندسمینویماد وی. رمان ن

 چاپ به متأسفانه اما دارم آماده داستان هاآنمجموعه

سدوهمبریدبنویسندههمبایراننویهدرا.متأسفانرسمینم

کارها ویتمام حتیراستاریچاپ، نظارتیو پخشکتاب

سندهفقطینمرزوبومکارنویکهدرخارجازایکنددرحال

دینوشتناستود را بهطوردهندیمگرانانجامیگرکارها .

کلمتنمرایبهشخصامدادهکتابمرایراستاریمثالمنو .

موقعپخشکتابنویبههمر ددنبالیسندهخودشبایخته.

کتابشرادرتواندیمچطوریرازیشٔسندهینوکارباشد.حال

ایتهرانپخشکندو نکهتمامبارکاربردوشیابهعکس؟!

باعثینو باشد هدفشودیمسنده بر او تمرکز اشیاصلکه

شود.ترفیضعنوشتنکمترواثرشیعنی

کن یتوجه ما که ایاحرفهٔسندهینود رانیبدانشکلدر

یندار ینونیتربزرگم. اکثراً ما هاارگانٔبازنشستهسندگان

 معلم مثالً ااندبازنشستههستند از طریو معاشین امرار ق

پکنندیم ما ی. نمیشیاندیمشخود مهم هدفیکه ستو

کیگولزدنخوداست.هاحرفنیدهنرباشداماایفقطبا

هیفوتبال به آماتور یست سطح در وجه فوتبالیچ ستیک

یاحرفه اکندینمعمل یو تمام مورد در صادقهارشتهن

 یاست. در معروفِیاروزنامهکبار شخص فالن که خواندم

یخارج بلند وشودیمصبح استخر در اول شنایالیو ش

ماصبحٔسندهینو.کندیمداستانشتمرکزیوبعدروکندیم

شب زندگستیبایمتا زدنبا کله و مشغلهیدنبالسر پر

کهیسد.وقتیباشدوبعدنصفشبازوقتخوابشبزندوبنو

سندهماصرفسروینوکندیمصرفمطالعهیخارجٔسندهینو

ستیعی.طبکندیمپرمشغلهوامرارمعاشیکلهزدنبازندگ

ک نسبتیفیکه ترنییپایغربیاحرفهٔسندهینوتاثرشبه

.دیآیم



نده عرصه شعر و داستان را چطور یدر مجموع آ

د یکه تول یما با توجه به آثار یها جوانا ی؟ آدینیب یم

 دارند؟ یقدم برم یدر گام درست کنند یم

ادب جو یایمتأسفانه در شدتٔحوزهران به داستان

یلشده.وقتیتابوتبدیبهامرییکجورهایست.نوشتنیمنف

کارٔهسندینو یاولیتازه را خود داستان درسدینویمن و

شودیملانتقادهامواجهیچنانباسخواندیمیایادبانجمن

ازدستیکهد تواننوشتنرا بهعکسدهدیمگرجرأتو .
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 شناخته شخص هریداستانیاشدهاگر حاال باشد نوشته

وتازایچقدرهمکهآنداستاننقطهضعفداشتهباشداکثر

؟!کنندیمدیفوتمجیتعر

یتقریهاداستانازیکیمنیکزمانی ازیکیٔناشناختهباً

راعوضهاتیشخصرابرداشتمونامیسندگانبزرگغربینو

بهفارس فقطهمیکردمو هیبرگرداندم. یگریردییچتغین.

رییتغیرانیبهایازغربهاتیشخصدرداستانندادم.تنهانام

خواندم.ازنفریایادبستانرابنامخودمدرانجمنکرد.آندا

ا داستان به یاول آخر. نفر تا گرفت همانهامدتراد بعد

درهمانانجمنخواندم.همهازیواقعٔسندهینوداستانرابنام

تعر واقعیداستان کردند! ایف بیت ما که است بهین شتر

ینو توجه او نام و اگمیکنیمسنده متن. خود تا ٔسندهینور

داستانخوباستویداستانشخصمعروف باشدپسحتماً

چیدکهدرهی.توجهکنسدینویمناشناختهحتماًبدٔسندهینو

قهرمانکاتاینگونهنیایارشته جهاندریست.شمااگرمثالً

باشٔرشته یکاراته توقع کاتارودیمد بیکه ویعیشما ب

ککودکاولی.رودینمیوقعکتازهکارتینقصباشدامااز

اگرروزاولبزنندتوردیگیمادیراهرفتنرایتاتیباتات ی.

موقعبلندشدن وکجوکولهراهیلغزیمسرشکهتوچرا

یرویم را رفتن راه یچطور ردیگیماد بعدها بتواند کیتا

کینگونهاست.ازیهمهمیسیخوبشود؟!داستاننؤدونده

است بااستاد ایکه داشتنه توقع ید اینکه وارد نیکتازه

دیح چنانکوفتکه را بنویطه نتواند یگر بایکزمانیسد.

جوان یخانم یکیسر یادبیهاانجمناز .کردمیمصحبت

بکریهادهیا ٔرشتهرابههاآنکهدیترسیمداشتامایواقعاً

دییقوتأیرد.باتشویردرآوردوبعدموردانتقادقراربگیتحر

 جلو به افراد نااُمروندیماستکه و سرکوفتزدن با دینه

 اولیتوقعداشتکهتوانینمکردن. کتازهواردهمانروز

ققراردادتایداوراموردتشویسد.بایبنویکارخارقالعادها

جاثرشبهتروبهترشود.یبهتدر

کن ادیتوجه تمام در که ید و هافرهنگان یامرنوشتن

حتشودیمریخوبتعبیمقدسوکار چهکهبهیامثالنی.

ودن زهااعتقادنداشتند،ینجورچیپسازمرگوایایخدا

وتوجهداشتهیهمبراهاآنیحت نوشتنارزشقائلبودند.

عیباش که بنییبجوید قوم بهتریاسرائیکار و است نیل

ایبجویع در عالم زندگیان قوم کارهاشانکهکردندیمین

مثلا بنیمبدأ عیلیاسرائیراد نقدبا و تفاوتییبجویشده

چ آن دارد. یزیفراوان در من رانیایادبیهاانجمنکه

است.یلیاسرائیبنیرادهاینابودکردنداستانباانمیبیم

یدرامرشعرهمانگونهکهقبالًهماشارهکردممنتخصص

.کنمیمندارمپسسکوت



 یزی. چه چمیا خوانده یادیدها و مقاالت زاز شما نق

ا درباره ینقد  یکه درباره کتاب کند یمشما را مجاب 

 د؟یسیمقاله بنو یمبحث

نجامخالفم.همانطورکهقبالًینقددرأواژهراستشمنبا

منتقد کردم زستیبایمهماشاره تمام انواعویبه بمو و ر

ملداشتهباشد.منارمتعددداستاناشرافکایبسیهاسبک

یچن یاییتوانان خود در وقتنمیبینمرا پس رایلمیفی.

یبررودیآیموازآنخوشمخوانمیمرایاداستانینمیبیم

.سمینویمیادداشتیآن

چ از اگر بیزیراستشمن یایخوشم یجلوتوانمینمد

بگ روشنیخودمرا وکنمیمرمپسهمانموقعلبتابمرا

بخاطریبهنوشتن.بارهاشدهکهازکاروزندگکنمیمشروع

نداردیفیتعریلی.راستشدستخطمنخامشدهنوشتنباز

تا اول همان وکنمیمپیپساز تایرای. همیشکار پشده

کاغذاست.یازمطلبنوشتهشدهروترراحتیلیخ



ت ید، فعالیراز هستینکه ساکن شیبا توجه به ا

شهر خود را چگونه  یات داستانیادبسندگان حوزه ینو

 ؟دینیب یم

ب مرایادبیودوستبازیباندبازیماریمتأسفانه اتشهر

 افراد گرفته. یتشکیخصوصیهاانجمنفرا ودهندیمل

راه بهآنجا بدهندینممخالفانخودرا شترآثارمعروفدری.

روزاندشدهمعروفیشهرمنبراثرباندباز منبهجلسهی.

رانکهساکنیسندگانبزرگایازنویکیمعروفازیقدرمانن

رمانیش برده.یزادبینجوایکهبهتریرازاسترفتهبودم. را

ینرویرازمنتقدیغیبااکثرافرادجلسهصحبتکردم.کس

همچونمنتقدجلسهبودندمجبوربودند(هاآنسن)کهخُب

صفحاتاولراخواندهوتاآخررمانرانخواندهبود.اکثراًفقط

گفتندیمرمانراچونهاآنبعدرمانراکنارگذاشتهبودند.

دهبودنداماآنرانخواندهبودند!!یستخریکتابخوب

گفتیم.کردمیمصحبتیبادخترخانمجوانیکزمانی

فالن رازعجبیمعروفشٔسندهینوکهفالنکتابمعروفاز

توپ یکتاب اما نمداینمست درهاستمدتچرا کتاب که

ازشودینمامحوصلهامامنخوردیمکتابخانهمنخاکٔقفسه

صفحهدهجلوتربروم.
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د، نه یعطر آن است که خود ببومکه:یگویشهمیهم

 د.یآنکه عطار بگو

باندهایا بگویتبلیکتابیرویادبینکه و کهیغکنند ند

داستان وشودینملخوببودنآناثریستدلیکتابخوب

براست ین یکتاب درس خواننده پاسیکه و گرفتننمره

کردنواحدبهزورآنرابخواند.

قرارداردکهیاتشهرمندرانحصاراشخاصبخصوصیادب

پیجلو و شدن ترهاجوانشرفتیمطرح رندیگیمرا هاآن.

خ را خودشان دیلیآثار آثار و ضعیباال را جلوهیگران ف

ندهندیم ایت. کسیجه ینکه آثارخواندینمداستان چونکه

.شودینمخوببهمخاطبعرضه



د که یدار یسیدر مورد داستان نو یا خاطرها یآ

 د؟یف کنیما تعر ید برایبخواه

یدانیم به حاال تا من هدهایلیخد، یکتاب .امدادهه

کهمندرشهرصدراکهدانندیمشناسندیمکهمراییهاآن

شیرازاستمغازهدارم.چندسالپیکشینزدیدیشهرجد

تجارت براینزدیبانک من بود. ما رئیایک بانکینکه س

یکارها بترعیسرمرا یراه از بهشمیهاکتابندازدچندتا را

مدتیهد بانک آن دادم. خیه به آنجا از دیبعد یگریابان

رفت.یمنتقلشدوآنرئ بعدهامدتسهمبهکلازصدرا

یهمانآقاکردمیمداشتمدرِمغازهراقفلیهنگاموقتشب

یامنتظرهریدم.بهصورتغیدیسبانکرابهصورتاتفاقیرئ

خ مناحوالپرسیلیدستمرا با جالبیگرمفشردو کرد.

یا ول مرا دست که بود اولشنفهمکردینمن بعدی. اما دم

اشخانوادهمنبرومتاخواهدینمییکجورهایمتوجهشدمکه

اعضایایب که بعد نوجوانیرساشخانوادهیند. دخترِ به دند

یتقر پانزده چهارده آقایاسالهباً ندا، گفت: و کرد یاشاره

ندههستنا.یپا

یبامناحوالپرسترگرمیلیدوخیعجلودویدخترسر

وامیبعدیهاکتابکرد.بعدهمشروعکردبهسؤالراجعبه

تویا من کتابیاینکه مدت پدرشامکردهچاپین به که

خ باشم. یلینداده به راجع ذوق و شوق یهاتیشخصبا

یهاداستان صحبت حالکردیممن آنیدر من که

رافراموشکردهبودم.هاتیشخص

یندخترنوجوانبرایداییاتأی،آپرسمیمشهازخودمیهم

خودرامالککهیدکسانییاتأیاست،ترمهممنیهاداستان

یادب همدانندیمات دیو از باالتر را خودشان گریشه

ینو ددانندیمسندگان ارزشآثار مدام زیو را سؤالیگران ر

؟!برندیم



 د گفته شود.یو در آخر هر آنچه که دوست دار

ادبینیبب بهشدتتحتتأثیاتداستانید، ما کشور ریدر

گلشیآقایهادگاهید داریریهوشنگ هوشنگقرار د.

شخصیاولیریگلش جلساتین مستمر طور به که بود

ایداستان در کسیرانزمیرا هر نمود. آنینبرگزار در که

ییکجورهایداشتهینباداستانسروکاریرانزمیدورهدرا

بازشدهاست.بعدهایریگلشیآقایادبیهاانجمنشبهیپا

خودٔنوبهبهشاگرداناودرکلکشورپخششدندوهرکدام

بهطورمثالدرشهریتشکیکالسوانجمنداستان لدادند.

ش یمن جمله از جدیهابچهراز بسینسل که وید فعال ار

دیمجیآقاباشدیمیزهادبیجایکالسوانجمنوحتیدارا

ر قبالً او است. هنریخادم حوزه انجمن بریشیاست را راز

رئ داشت. خیایسفعلیعهده انجمن سمن برازجانیانم یه

ازیگریاددیمابههمراهتعدادزٔسهشهریپهاسال.باشدیم

ی.سندمیرفتیمیمؤمنیتازهراهانداستانبهانجمنسند

شهریمؤمن مندنیشاگرد شهریار و بود مندنیپور پوریار

سانحالحاضری.بهتمامداستاننویریشاگردهوشنگگلش

کن دقت اگر چنیکشور ید یساختارن نیبنابرادینیبیمرا

یماتقرٔهمه ومیباشیموصلیریگلشیبهآقاییکجورهایباً

.مییآیمشانبهحسابیایهاجهینتنوهیازنظرداستان

یریگلشیآقا ٔمقدمهدر اعترافیتارٔمهینکتاب ماه ک

کندیم به ابتدا در یهاانجمنکه بعدتحترفتهیمشعر و

یتأث آن تشکهاانجمنر داستان بسیانجمن داده. ازیاریل

کهیزیمادرامرداستانبهعکسآنچیهادگاهیددویعقا

 ادبمیکنیمفکر مربوطیبه غرب پسامدرن و مدرن ات

وفرهنگیریگلشیآقایهادگاهیدبلکهمنشعبازباشدینم

.یرانیداستان امدلییکجورهایوزبانماست.یشاعرانگ

حدهم:یشترتوضیبیدکمیبگذار

یدوست که اهامدتداشتم از خارج اروپایدر در و ران

براکردیمیزندگ تعری. یم اواکردیمف مردمیکه مدام ل

؟!ییگویکهتوچراانقدردروغمگفتندیمکوچهوبازاربهش

!میگوینمکدامدروغ،مندروغگفتیمودوستم

بس که بود شده متوجه دوستم یاریبعدها وهاحرفاز

دروغمحسوبیغربیهافرهنگاعمالورفتارهستکهدر

امادرفرهنگوزبانمانه.شودیم

 یاانهیخاورمیهازبانکالً نسبت ازیغربیهازبانبه

برخوردارند.یشتریبیورمزگونگیدگیچیپ
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کسیوقت از یما دیآیمبدمان رفتاریو از ناراحتیا

مستقمیشویم را طرفمیآن به کنده پوست و رُک و

م.ییگویبلکهدرلفافهسخنممییگوینممقابلمان

کهدرداستانماوجودیافراطیورمزگونگیدگیچینپیا

شهدرفرهنگوزبانمایورگرددیمینجاناشیداردازهم

نی.وبههمردیگیمداردنهداستانمدرنکهازغربنشات

ادب سنت که است وقتمایخاطر داستان. نه است یشعر

چکسبهضرسقاطعیشرابهدیگویمحافظبهطورمثال

چیبگوتواندینم شراب از او منظور که کسید هر ست؟

 ایایشخصبرداشت یاز شراب کندیمن برداشتی. نفر ک

بهشت شخصیشراب فلسفیدیو شراب برداشت ویگر

اوی.وقتکندیمحرامراینیگربرداشتشرابزمیدیشخص

کسدیگویم اصلداندینمیزن مقصود زنیکه حافظ

ویشهوانینیازنزمیویازنفلسفییریازناثیستیبهشت

.حافظکامالًچندپهلوشودیمارحافظیازظنخودیهرکس

 سخن لفافه در ادیگویمو و چی. داستانیزین به که ست

زبانمادارد.شهدرفرهنگویماهمرسوخکردهوریسینو

بنگرهایغربیهاداستان بسیرا ازترقیعموترسادهارید،

موخودراییگویزهوشمیمدرنوتٔخوانندهماهستند.مااز

ا هاحرفنیبا میزنیمگول ایغربیهاداستان. نگونهیاصالً

ین تازه که کافکا یستند. دریبسٔسندهینوک است خاص ار

 داستأصفحههمان خاول خودیلینش مخاطب به راحت

لیدهبودوبعدتبدیتختخوابیتمنرویکهشخصدیگویم

ٔصفحهستکهخوانندهچندبارینیازیکسوسکشد.نیبه

ازرو متوجهاتفاقحاصلبشودو بخواندتا یاولداستانرا

پیمیرمزها کلمات آیان که شخصیببرد تبدیا بهیت ل

اریبسیغربیهاداستاناکثر.یگریاموجوددیسوسکشده

ترساده ریهاداستانازترقیعمو هستند. بهیما موندکارور

رمزوارآنگونهکهیدگیچیمعروفبودهنهپیصراحتوسادگ

نظرقواعدداستاننو همهمیایسیمَدِ ندکهیگویراناست.

نخاصبودنیارخاصهستاماایبسٔسندهینوکیگانیبرات

بدان ناصالً وقتیمعنا یایرؤیستکه را بایخوانیمبابل

نکن برقرار رابطه ایداستان در داستان قدرتِ کهی. است ن

برات داستانِ پیکارآگاه برخالفکارآگاهان ویگان خود شاز

تیافراد اصالً زرنگنیمثلشرلوکهولمز ستویزهوشو

هزارزحمتپویمبارزهنداردووقتیبرایاگلولهیحت یلبا

گلولهتهیخریبرا وپولخودراشودیموسوسهکندیمهیدِ

خر یصرف داگ هات اکندیمد اصالً نیاما کهینگونه ست

متوجه تا بخواند را صفحه هر بار باشدچند مجبور خواننده

 بشود. داستان دریهاداستاناتفاق ماکز مثال طور به

همیجنوبیکایآمر عمیهم اما ساده هستند. ینگونه و ایق.

چنیموراکام جهان سراسر در ژاپن. ساختاریدر راین

ایغمینیبیم از شایر البته )و کشورهایران. دریگریدید

هماباشد.(یشبشانیزبانانهکهساختاریخاورم

توص شدت به یمن واردکنمیمه یتازه داستانٔطهیحن

نیاکهدرخارجازیاتداستانیقواعدواوصولادبیهاکتاب

یهاکتابنیازبهتریکیرابخوانند.اندشدهفیمرزوبومتأل

 من نظر به بازار در ت از واالس یروا یها هینظرموجود

اتیادبیهارشتهیدرسیهاکتاباستکهازجملهن یمارت

نمرزوبوممحسوبیدرخارجازایتشناسیوروایداستان

وقتشودیم بخوانیغربیهاکتابی. یرا سد کارکرد ستمیبا

پ گیمؤلف، و خواهیام آشنا نویرنده شد. وید داستان سنده،

ا و مطلبیخواننده. راحتستیبایمنکه طرفمقابلیبه به

آنتنیانتقال اگر یباالیابد. اما وصلباشد ٔصفحهپشتبام

ناستیأنشانهنیونِداخلخانهمغشوشباشدایتلوزٔرندهیگ

نکهمغشوشبودنیاشکالداردنهایطمارتبایازسییکهجا

ایتصؤنشانه در ما برترباشد. کههرمیشیاندیمنیرانزمیرِ

خوانندهدرداستانپ ارتباطبا دهوسختشودبهیچیچقدر

سختیشکل به خواننده ویکه بشود داستان اتفاق متوجه

ا کند مرور چندبار را باشدهرصفحه بهترٔنشانهنیمجبور

 حالبودن استدر اثر ایآن ارتباطیکه ساختار ضعفِ ین

.رساندیمداستانرا

لفافهبودنبیدگیچیپ در بهیهاداستانشازحدیو ما

خوانندهونخواندهشدنمتنیشکل کهباعثعدمارتباطبا

یرشودیمهامان زبانما، فرهنگو یآقایهادگاهیدشهدر

.یستانمدرنغربشعرداردنهدایوسنتادبیریگلش

ازداستانفرمگرایمدلیشغربمدتیپهادههالبتهدر

نبوثدرکتابیافتامابعدهاروبهافولرفت.امثالوایرواج

ریوهرازینشینای(وباخت9119)یداستاناتیانادبیبیمعان

چن بعدها ادبیلیخینروشیسؤالبردندو اتغربیکمدر

داش توجه شد. باشاستفاده ایته داستان مدل که دریرانید

بهشدتافراطینروشهمبهنسبتمدلداستانغربیهم

 ساختار که گرایهاداستانگراستچرا بهیغربیفرم هم

ست.یمانیهاداستانیدگیچیپ

گلش هوشنگ مرحوم نوعیریخود به عمر اواخر یدر

یایهانشانهد.یرسیادبیسیدگرد کتابدرتوانیمنامررا

یریگلشیارپرکارآقایهمسربسٔترجمهکهینقد ادب یمبان

طاهریعنی فرزانه ویخانم با آقایرایو یریگلشیشخود

ا در نمود. عقایهستمشاهده از دینکتابکهترجمهشده
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بسیغرب یاریست طولیریگلشیآقایهادگاهیداز در

یریگلشیاروانآقیامامتأسفانهپرودیمرسؤالیزاشیزندگ

عقا بر هم یهنوز تأکٔهیاولد گویاو دارند عقایایید دین

باشد؟!یآسمانیاتووحیآییکجورهای

 نگارشچنیاصلٔمسئلهالبته اینوع یرانینمدلداستان

ست.یزبدینمدلچیکهامیگوینمچعنوانیست.منبههین

دلنمیخاصخودراداردوایهاارزشگاهویجایهرنوعادب

ٔمسئلهفراواناست.یهاارزشیداستانهمدراوجخوددارا

طلبیاصل چنیپیادبیانحصار سبکیروان ین هاآنست.

با نمدلبهاصطالحخاصویدایاعتقاددارندکههمهالزاماً

بنویاص همههمیلرا استیبایمسندو بخوانندیلزوماً نرا

ایپساگرکس نوشتیگریوردنقواعدعدولکردوجیاز

نیهمبهچنیاخوانندهواگرشودیمفرضیداستانشسطح

رمدرنیعقبافتادهوغیاخوانندهراغبنبوداویاتیمدلادب

 داستانشودیمفرض به اگر مثال طور به عامهی. برچسب

شودیمریماداستانبدتعبیندرفرهنگادبیپسندبزنندا

حال بسیدر بزرگانیاریکه پسندیادباز عامه جهان ات

ییغربمعنایچوجهدرفرهنگادبینواژهبههیوااندبوده

یکهدرفرهنگادب دهدیمما ادبدهدینمرا ما ییاتجنای.

اتجهانرایارپرطرفدارومهمادبیازانواعبسیکی،یسیپل

کهیفانتزیانوعادبیمویدرکشورخودنداریبهصورتجد

ادبرواجروزاف یزوندر دارد. نیآنهمیهانشانهاتجهانرا

بداناشارهکردمکهخودیرولیکیخانمج نگکهدرابتدا

بود.یکموجادبیمنشأ

دکهیپرسیازکارگردانیمجریونیتلوزیابرنامهدریروز

س در ما داستانینمامانساختفیچرا آثار اقتباساز و یلم

نیرانایکهدرخارجازایدرحالمیبرترخودراانقدرکمدار

؟شودیمافتیامربهوفور

مادریسیناستکهداستاننویلشایکارگردانگفت،دل

کهیرفتهبهطوریدگیچیروبهپیادیرتاحدزیاخیهاسال

.کندینمبامخاطبرابطهبرقرار

فانتزیهاالیسرنیپرطرفدارتر آثار از همه جهان یروز

سرنداشدهاقتباس مثالً بازی. طرفدار تاجوتختکهیالپر

رایزامینطوررکوردجوایالوهمیسرنیترنندهیبرکوردپر

 از فانتزیهاکتابشکسته آر.یداستان آر. جرج. قلم به

.اندشدهناقتباسیمارت

ادب بهشدتتکبعدیما را بعدهممیاکردهیاتخود و

وفروشخواندینماستانراندیدرایمکهچراکسییگویم

ناستکهمایلشایناست؟!دلییداستانانقدرپایهاکتاب

دربشقابخوانندهیفقط چلوکبابمیاگذاشتهکمدلغذا .

آیذیارخوبولذیبسیغذا صبحوظهروتوانیمایستاما

چلوکبابخورد؟!اشهمهعصروشب

پسامدرن صدایاساس چند بر ییسم بودنیعنیست.

استیدکهسیمختلفدرکنارهم.توجهداشتهباشیتفکرها

شویکنوعگرایودرانحصاریشهتکبعدیدرکشورماهم

،درتمامشودینمنمربوطبهزمانحالیبوده.ایاسیدسید

تار چنیادوار ما کشور بیخ ینشین بهمینیبیمرا تاکنون .

یدل فکر فکردیاکردهلش منشأ متفیی؟ جامعه کران،ک

نو و وقتیروشنفکران هستند. جامعه آن ٔسندهینویسندگان

تکبعدٔجامعه بهزوریادبٔدهیعقوشدیاندیمیما خودرا

آنینتکندیملیگرانتحمید مایکهسشودیمجه استمدار

شودیمنگونهیهما رایریگلشیمعروفآقأجملهاشنمونه.

گریبهتراستکهدیمیهرحیفهمگفتیمکهشودیمادآوری

ٔدهیعقسدچونیدبنوینبایمیمهرحیسد.بلهفهمیداستانننو

اشیادب دینیکییریگلشٔدهیعقبا نوع به و ازیگریست

اگرطرزفکرروشنفکرماا نباشدیداستاناعتقاددارد!!واقعاً

داشت.توانیمگراقشارجامعهیاستمدارودیازسیچهتوقع

 چنیریگلشیادبنوعمیگوینممن و فرهنگیسم ن

بدیچیایداستان برعکسنوعیز بسیست. و اریجالبتوجه

یگرانواعادبیددیننوعمابای.امادرکناراباشدیمارزشمند

باش داشته هم صدایرا چند و ادبییم به غنایستکه ما ات

.بخشدیم

شبرودویشدنپییاتمابهسمتچندصدایدکهادبیام

خاصازداستاننشود.یاگونهبهمحدود

■ د....یام
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 «اهلل سیف روح»مصاحبه اختصاصی چوک با   

«عضوهیئتتحریریهماهنامهادبیاتداستانیچوک»  


خودتان را به طور کامل برای مخاطبان چوک  لطفاً

 کنید.معرفی 

جواب وسؤالبرای تحصیالت و سال و سن از هم

 ادبیخودتانبنویسید.یهاتیفعال

 طول کیسال35در از هگذردیمامیزندگه چیشاهد

وازیرانیواشهمه.امنبودهارخاموشیندیدرایاتفاقبزرگ

یلیمیبیازرومیهاتالشبودهوهست.همهیختگیهمگس

ب اجبار مدریرونیو از هست. و یفناوریارشناسککبوده

 تا 95گرفته آمکسال در ار و پرورش و سال91وزش

یارکهم یادبیهاانجمنبا تنها برگماندیمارشاد. چند

نکیاغذک سر از و خلوت در برایه چونیدوستانیاز

کچو» » تنهاکسمینویممهربان خودم خود زعم به ه

 زان.ینعزیایاستبرایمزاحمت

و دوست  دینیب یمکارنامه ده ساله چوک را چطور 

ن سال فعالیت چه اهدافی تحقق پیدا دارید در یازدهمی

 کند؟

هگذشتپرکیادههاتدریدرآسمانادب«کچو»پرواز

اوج از یهخکییهاگرفتنبود مثالزدنکره و ازیننده بود.

پربارش.تنهایهاماهنامهوهاشنامهینمامقاالتگرفتهتاکبان

جاکیزیچ خالیه را ماهنامهیتبدمینیبیمیش شدن ل

گراست.یاتدیمجوزدرحدنشریدارایاهینشربه«کچو»

کانون  یها تیفعالچه چیزی نظر شما رو به سمت 

 فرهنگی چوک جلب کرد؟

نوآوریهاتیفعال یمنسجم، بودن روز به کچو»و در«

مجالببودهوهست.یآن،برایاعضایینارهمافزاک

به نظر شما ماهنامه داستان و فصلنامه چوک تا چه 

 نظر مخاطبان را جلب کنند؟ اند توانستهحد 

اشفتهیشندیرابب«کچو»باریکیسک،اگرکبدونش

ودستازسرشبرنخواهدداشت.شودیم

و در  دیشناس یمنظر دیگر مخاطبان ما که شما 

در مجموع  دیا دهیشنرا  شانیها حرفو  دیا بودهارتباط 

 چه بوده؟

ارند.مطالبشراودوستشدندیستایمرا«کچو»یهمگ

.دانندیممتنوعوخوب





و در آینده منتظر  دیا کردهبه تازگی چه اثری منتشر 

 چه آثاری از شما باشیم؟

سال کیدر شعر گذشتمجموعه غل»ه ظدوستتیطعم

دهمدوریوشایکدنزدیشایاندهیآمنتشرشدودر«دارم

بهنامکمنتشرخواهمیوتاهکمجموعهداستان یسررو»رد

«فرشته

در مجموع آینده عرصه شعر و داستان را چطور 

ما با توجه به آثاری که تولید  یها جوان؟ آیا دینیب یم

 در گام درستی قدم برمی دارند؟ کنند یم

یادبیایدن سمتأثرات اجتماع، یاز جنگ، وکاست، ش

تمام و استیدینشگرهاکیقوسها کگر تواندیمدامکههر

بهدیمس البتهدراگریرشرا بها،ینفرازونشیسوبگردانند.

نو و بایشاعران طالیسندگان حرید داران که و ینشهاکات

دوستانمادرعصرحاضر،رسدیمهبهنظرکباشندیاجتماع

ینازآثاریانساز.وایشترمنفعلودنبالهروباشندتاجریب

داست.یآنهاهویوازرنگوبوشودیمهمنتشرک

 همچنان چوک را همراهی خواهید کرد؟ و آیا

 اگر نباش«کچو»و همراه تنهایرا ییم، زمانتنهاترم. یاز

ک هنوز کچو»ه » تنهاترنبود. خودمان تنهاکاز بهییه مان

ست.یاندازهخودمانهمن

 و در آخر

صباح سرعتماشکاستیچند انگار چندیه را نزمان

 اندکردهبرابر سرهاساعت. به روزها وشوندیمیعتسپرو

یزیچ خوشردیگینمدستمانرا دلمانرا نیبهامیکنیم.

همسراغمانیسک.میسینویمومیخوانیمهکیاصفحهچند

 شاردیگینمرا گذرکینسرعتیدبههمیو هروزگارماندر

خ و برسد فرا هم ما نوبت قیلیاست، آنچه از صریزودتر

دپنداشتیم ی، شود. اترآهستهمیوانستتیماشکر نیاز

م،یم.آهستهبخوانیجادهمانیزندگرادریموآهستگیباش

بنو فیسیآهسته آهسته کم، ینکر و یارهاکم را ترآهستهمان

ده نفسبیانجام آهسته آهسته و برایشکم و گریهمدیم

م.یریبم

 بنویسیوسؤالهر دوستداشتیمیتونی دیگریهم

■ جوابشروبدی.تشکر.
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 «سمیه سیدیان»مصاحبه اختصاصی چوک با  

«عضوهیئتتحریریهکانونفرهنگیچوک» 


خودتان را به طور کامل برای مخاطبان چوک  لطفاً

 معرفی نمایید.

عزیز خدمتخوانندگان سالم منٔهینشربا خوبچوک،

.تحصیالتدانشگاهی9312سمیهسیدیانهستم.متولدسال

 در نیمهکاره مرا ازسالٔرشتها کردم. به11گرافیکرها

یهاجلسه.سعیکردمباشرکتدرسمینویمیاحرفهصورت

عضوانجمن ادامهدهم. اینکارلذتبخشرا نقدکارگاهی،

نویسندگانکاوکاستانالبرزوعضوبسیجهنرمنداناستان

 در هستم. نیز هامسابقهالبرز نویسییاجشنوارهو داستان

ومتعددی بسیج داستان جشنواره جمله از کردم، شرکت

 یکی گرفت. قرار تقدیر مورد سردار، کوتاه آرداستانک

داستانیٔجشنوارهکوتاهمدرارتباطباجنگ،دریهاداستان

نام اینداستانبا بهارٔهیسا»یوسفموردتقدیرقرارگرفت.

دیگر«نارنج رسید چاپ یه هنری حوزه سیمرغ نشریه در

ودا انشاء نشریه در اجتماعی موضوع به کوتاهم ستان

 با نویسندگی گذشت؟»نام «روزتچطور شماره به31در

چاپرسید.ازآنزمانتاامروز،همدرادبیاتبزرگسالوهم

ٔنهیزمدر .همکاریخودمامکردهادبیاتکودکونوجوانکار

 با ٔهینشررا از ترتی11ٔشمارهچوک به و کردم بشروع

هست،زنیدرهایبعضخالپیس،فکرهاییکهبایهاداستان

داستانخالپیسباد،درایننشریهازمنمنتشرشدهاست.

عربیوانگلیسییهازبانحوزههنریبهٔترجمهتوسطمرکز

است. شده ترجمه اسپانیایی و فرانسه باشگاهو عضو

ٔشمارهزنکهباشیهمدرداستانبرگزیدگانحیرتهستم.

حالحاضرداوردرکافهداستان،منتشرشدهاست.ٔهینشر90

پنجمینجشنوارهداستانبینالمللیهزارویکشبهستم.



و دوست  دینیب یمکارنامه ده ساله چوک را چطور 

دارید در یازدهمین سال فعالیت چه اهدافی تحقق پیدا 

 کند؟

 با نشریه این که یهاتیمحدودٔهمهخوشحالم حالدر

 خوبیطی به خودشرا راه سال،کندیمحاضر ده دراین .

خوبییهاسندهینو شروع چوک با که جوانی ومترجمان

.اینازشوندیم،همچنانپرکاردراینعرصهدیدهاندداشته

 و ٔهینشریهاتیموفقامتیازات همینطورباشدیمچوک و

 از پیشرفترویهاعلتآکادمیداستانچوکنیز بهمهم ز

.باشدیمروزنشریه



کانون  یها تیفعالچه چیزی نظر شما رو به سمت 

 فرهنگی چوک جلب کرد؟

گروهخوبوهمکارانخوبومطالببهروزوخواندنیو

بدونتکرارازجملهنقاطمثبتیبود،کهمنباکانونچوک

همکاریکنم.



به نظر شما ماهنامه داستان و فصلنامه چوک تا چه 

 نظر مخاطبان را جلب کنند؟ اند انستهتوحد 

بهنظرم،باتوجهبهاستقبالفراوانیکهدردنیایمجازی

وانتظاریکهخوانندگانبرایشودیموعینیدرموردچوک

 اینجلبکشندیمچوکٔشمارههر از گویایبخشی خود ؛

.بهنظپرمنچوکدرارتباطبامخاطبانشبسیارباشدیمنظر

امروزرادریافتهاست.ٔخوانندهکردهونیازخوبعمل



و در  دیشناس یمنظر دیگر مخاطبان ما که شما 

در مجموع  دیا دهیشنرا  شانیها حرفو  دیا بودهارتباط 

 چه بوده؟

دراینکهانددهیعقدوستاننیزبامنهم باچوکٔهینشر.

 بزرگمخاطبان دریهاحوزهخیل تئاتر و سینما ادبیاتو

محکمیدراینیهاقدمتباطاست،هموارهسعیداشتهکهار

امروز حاضر فضای در که معتقدند دوستان بردارد. مسیر

ٔجامعه نیازمند شدت به ما چوکییهاهینشرادبی همجون

برایباشدیم چه جامعه، به جوانان آثار معرفی برای چه ،

ادبیاتوسینماوتئاتر.یهاتازهانتقال



و در آینده منتظر  دیا کردهه اثری منتشر به تازگی چ

 چه آثاری از شما باشیم؟

داستانیشهیدرازیرچاپٔنامهدرحالحاضریکزندگی

درحالنوشتندورمانبرایکودکانونوجوانانهستم.دارم.

رمانیبرایبزرگسالهمدردستدارم....کهباتوجهبهفضای

مجموعهکیزودیتمامشود.،بعیدمیدانمبهامیکارشلوغ

داستانکودکهمدردستچاپدارم.یکداستانآموزشی
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باامکردهبرایکودگانهمتصویرگری و کهزیرچاپاست.

بزرگتحقیقاتیدربابمعرفیدانشمنداناسالمیٔپروژهیک

کنمیمهمکاری هستبه قرار اینمجحموعه 1؛ ٔزندهزبان

داستانکوتاهیهمدردستدارممجموعهدنیاترجمهشود.

وامیدوارمکهبهزودیبهچاپبرسد.



در مجموع آینده عرصه ترجمه شعر و داستان را 

ما با توجه به آثاری که  یها جوان؟ آیا دینیب یمچطور 

 در گام درستی قدم برمی دارند؟ کنند یمتولید 

 ورود عرصه،هاسندهینوبا این در نفس تازه ومترجمان

خونامیدو زودتر هرچه یاتازهارم، ادبیاتایرانیهارگبه

دیده برای که معتقدم هم من چند هر شود. تزریق زمین

بهنظرمنباید نسلیهاداستانشدنآثارنبایدعجلهکرد،

یاتازهمابهپختگیکاملبرسندتاحرفیهاسندهینوجدید

دراینآشفتهبازارداشتهباشند.



 چوک را همراهی خواهید کرد؟و آیا همچنان 

.باشدیمچوکبرایمنجزءدوستانهمراهوصمیمیمن

گرفته چوکصورت با داستان، مجازی فضای به من ورود

بدیهیاستکهمنهمچنانعالقهمندبههمکاریبا است،

■ .باشمیمچوک
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 «زیبا حاجیان»مصاحبه اختصاصی چوک با  

«نمایشرادیوییداستانچوکگروههنرمندانعضو» 
 

خودتان را به طور کامل برای مخاطبان چوک  لطفاً

 معرفی نمایید.

.سهوشستوسیصدوهزارماهدیمتولدحاجیان،زیبا

تکمیلبانویسیداستانٔحوزهدروروانشناسیلیسانس

جمعمشغولداستان،یهاکارگاهوآکادمیکیهاآموزش

هستماستانمدمجموعهاولینآوری لفظوشعردوستدار.

گاهیتاشدهسبباجتماعبهحساسمنگاهوهستمپردازی

ادبیاتبهامعالقهکناردر.بنویسماجتماعیطنزوبگویمشعر

ودارمیاحرفهفعالیتسنتیآوازٔنهیزمدرونوازمیمدف

.هستمنیزتاتربازیگر



و دوست  دینیب یمکارنامه ده ساله چوک را چطور 

دارید در یازدهمین سال فعالیت چه اهدافی تحقق پیدا 

 کند؟

خواهدیمدلم.استادبیبزرگوموفقسایتیکچوک

.شودجهانیچوکزود،خیلی



 سمت به رو شما نظر چیزی کانونیهاتیفعالچه

نویسیداستانیهاکالسازمنفرهنگیچوکجلبکرد؟

باالیحجمورودوازگیتو.شدمآشناچوکباچوکمجازی

.کرداشیشگیهمٔخوانندهمراچوکبهادبیروزبهمطالب
 

به نظر شما ماهنامه داستان و فصلنامه چوک تا چه 

 نظر مخاطبان را جلب کنند؟ اند توانستهحد 

بامتناسبومتنوعیهابخشبودنداراخاطربهنظرمبه

رامخاطباننظرتوانستهقبولیقابلحدتامتفاوتسالیق

.کندجلب



و در  دیشناس یمنظر دیگر مخاطبان ما که شما 

در مجموع  دیا دهیشنرا  شانیها حرفو  دیا بودهارتباط 

.چه بوده؟

وشناسندیمخیلیراچوککهبگویمبایدغلوبدون 

.دارنددوست

و در آینده منتظر  دیا کردهبه تازگی چه اثری منتشر 

 چه آثاری از شما باشیم؟





.هستمداستانمجموعهآوریجمعحالدرحاضرحالدر

 شعر و داستان را چطور مجموع آینده عرصه در

ما با توجه به آثاری که تولید  یها جوان؟ آیا دینیب یم

در گام درستی قدم برمی دارند؟ کنند یم

هدایتیهیچیانشدهمتولدشاملوییهاستمدت اما!

سیاهیدلازآگاهیفانوسبااندیشهاهلجوانانامیدوارم

!زودبزنند،بیرون
 

رادیویی چوک  یها شینماشما جزو هنرمندان اصلی 

هستید. از تجربیات و خاطرات این بخش برای ما 

 بگویید.

فضاییکدرکهداردخوبتیمیکچوکرادیوی

یهاداستانتاکندیمفعالیتیاهیحاشهرازدوروصمیمی

...خاطرهاماو.برساندمردمگوشهبچوکصدایباراجهان

شخصیتآنکهبودمنقشیایفاگرهابرنامهازیکیضبطسر

داشتقرارخاصیروحیشرایطدر دچاراجراحینناگهان.

شدمتوقفضبط.کردمگریهوشدمنقشباپنداریهمذات

شودتماممنٔهیگرتاشدندساکتعوامل چیزیکسهیچ.

راهمدردیحسوشانیمهربانتشانسکودرمنامانگفت

.بودنابوشیرینبرایملحظاتآنٔتجربه.فهمیدم

به صورت جدی وارد عرصه  داًیجدبا توجه به اینکه 

شما ایجاد  یها برنامهچه تغییراتی در  دیا شدهتئاتر 

 شده؟

اما.استتاتریهانیتمرصرفزمانمبیشترحاضرحالدر

و.دارمنیزراموسیقیگروهوکچوباکاری هم آنکناردر

 .سینماکارگردانیٔرشتهدرتحصیلادامهحالدر

از شما روی  ییها شینماو در آینده نزدیک شاهد چه 

اصلینقشایفاگرحاضرحالدرصحنه تئاتر خواهیم بود.

بهمشایخیٔتماشاخانهدرشهریور07ازکههستماثریزن

اینطوریکنیدفکرکهمحاله"اثرایننام.رودیمصحنهروی

امیر"کارگردانیو"یثربیچیستا"ٔنوشته"بشهممکنههم

ومصاحبهاینعزیزخوانندگانٔهمهاز.باشدیم"ستوده

مهر99تاشهریور07ازکهکنمیمدعوتچوکدوستان

 .نهندارجراتاترمانهنروباشندمانمایشتماشاگر

 ■ .روشنشاهدافتحققدآرزومنوچوکازسپاسبا
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 «ریحانه ظهیری»پیامی از  
داستاننویس،فیلمنامهنویسوخبرنگار 

 !کچو

 گوششیباز نقطه سه آن با ساده یحرف سه لمهک نیا

 با بخواهد دلت هک است نندهک محصور آنقدر ییتنها به

 و یباش داشته یارکهم اش یداشتن دوست یها بچه و بر

 را تجربه نیا شانس زمان از یا برهه در من هک خوب چه

 دغدغه تمام االن خود مثل هک داشتم ییها بچه نارک

 آن است بوده تاتر و اتیادب نما،یس یبرا نوشتن شانیا

 .یچشمداشت چیه بدون هم

 وجود در ینیچن نیا یها تیفعال به عشق دوارمیام

 یها تیحما شاهد ما و شود پربارتر و پربار ها بچه همه

 مینگذار و میباش یدولت و یخصوص ینهادها و ها سازمان

 .بمانند تنها ازین وقت در ها بچه

 

 مهر با

 یریظه حانهیر

 پراگ/  شانزده و هزار دو ستوآگ پنج
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 «مهدی رضایی»به  «هدزا ژیال تقی»از  یا نامه 

«بهمناسبتیازدهمینسالفعالیتچوک» 


همتمهدیعزیزبهچوک یازدهمینسالتولد

سالممهدیجان

نباشی. براتتامریزاد.دستخسته حال ٔنامهبه

.ولینمیدونمچرااحساسکردمامننوشتهاینچنینی

خوبهنامهباشهاز٬اینیاداداشتبرایسالگردچوک

دوستیبهدوستش.

 با نمیدونم وییهایگرفتارراستش داری که

ربهپدرشنیازدارهخانوادهوپسریکههرروزبیشت

دستتنهاش همسریکه این)یذارینمو از چون

کار٬نداری(هااخالق و رو٬تحصیل چوک چطوری

سایتوهمکانالتلگرامرو!واینهم؟یکنیماداره

امکاناتیکهفراهمکردیروچطوریمدامبهروزنگه

منتشرمیشهسر!یداریم امکاندانلودماهنامه٬ماه

ازچهلنفرشیبامکاندانلودبانکداستان.درکنار

مختلفکهباهمهشونیهابخشاعضایدائمبرای

تکبهتکوگروهیمشورتومذاکرهوجلسهکاری

بزرگداشتاستادآذرآیینروبرگزارکردیهمداری.

داستان آکادمی داستان. جهانی همایشروز هم و

دومینمجموعه و فعاله هابچهتانداسنویسیمدام

 و رسوندی چاپ به هم کتابٔروانهرو نمایشگاه

قوترفیق.خداکردی.

مقاالت شامل داری سایت در مفصل بانک سه

کامل.بااعضا.٬هنرمندان٬ادبی البتهکهاطالعات

مدامبهشونمطالبیاضافهمیشهومدامبایدبهروز

بشن.

هرتالشیبودیهاشینما شده٬رادیوییهمکهبا

ودتمبازیکنیولیسرپانگهشداشتی.خ

عنوانیکدوست و٬ منبه دستمریزاد از بعد

یهپیشنهادبهتدارم.٬خستهنباشی





 وقتشه ادبیچوک»دیگه جایزه افتتاحکنی.« رو

باشم.قول داوران از یکی اینالبتهمیدم میدونم

مالییحامپیشنهادجایسبکسنگینکردنداره.

داره. شایدیکسایتوششپونیاز خبریوسیعو

خبررسانی کانال ٬یک اضافههانیاکه باری همه

تو. دوش به دارهیولمیکنه رو کردن فکر ارزش

دوستم.

برسون. خانمتسالم اونمکنمیمدرکخوببه

توزحمتکشیدهوخستهاس.ٔاندازهبه

رویماهپسرتروببوس.

زادهبامهر...ژیالتقی
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 «توپ» کوتاه داستان 
«امیرمحمدی»نویسنده



 زد:کریمیخانم میز روی بار چند را ساکتخودکارش
بخون.رامبدجان.باشین

دفترمراباالآوردموجلویصورتمگرفتم.وقتِخواندنانشا،

خواندم.نمی ببیند. مرا کسی به"خواستم که نوروز تعطیالتِ
نمی هرصبح،آمدممدرسه برایهمین، وقتزیادیداشتم. ها

نانمی اسفندیار آقا ماصبحاز کوچه سر اسفندیار آقا خریدم.
منشکالتمی به بار هر او دارد. آنبقالی نانوایی طرفدهد.

ترشدم،میگویدچندسالدیگرکهبزرگخیاباناست.بابامی
سالم1مننانتازهبخرم.ولیازخیابانردشوموخودمتوانم
بچهنیستم.ازوقتیماماننیست،خودمهرصبحپنیرتوی.است

کنم.بهباباکمکمیجمعکردنسفرهگذارموتویبشقابمی
میوآرنجوزانوزمینخوردمفوتبالبازیروزدومتعطیالتتوی

زخم روز هر بابا پانسمانمیزخمشد. را میهایم و گفت:کرد
میزود خوب دو کلِشود. شد. خوب تا کشید طول هفته

دوستداشتمدوهفتهتوانستمفوتبالبازیکنم.تعطیالتنمی
منولیکردمهافوتبالبازیمیدیگرهمتعطیلبودیمتابابچه

 را مدرسه دوستانمهم کنار دوباره که خوشحالم دوستدارم.
" هستم. کهتمامشدخانمکریمیخودکارشرا ودرآوردانشا

.بیارامضاکنمروآفرین.دفترت:گفت

کبیستبهکنارِمیزشرفتمودفترمرارویمیزگذاشتم.ی

روی31 کرد. اضافه بودم، گرفته سال ابتدای از که بیستی

کنارنیمکتم، نشستم. فضایمیزهادونفرهبودندنیمکتپویا، .

میجلوی تقسیم بخش دو به خطی را یکمان کهکرد. بار

پویاپرتشکردکفکالس.من،امازخطگذشتهبودجامدادی

گفت «خپل»م:همبهپویا کهمامانبهبعداًخیلیناراحتشد.

گفت: نزدی»من خوبی حرف شدم« پویاپشیمان از اما

می خجالت نکردم. بچهکشیدم.عذرخواهی بقیه انشای هابه

نمی ترکتوجه انشا کالسِ سر همیشه وکردم. سقف های

دنبالمییارهاوید آنکالسرا با هایمختلفهاشکلکردمو

انشا،خیلیمهربانبود.هیچوقتمعلم،کریمیساختم.خانممی

کتک کسیزدینمکسیرا با نمیو هرکالس.کرددعوا آخرِ

نوشتهبود،92یککارت را امتیازیبهکسیکهبهترینانشا

کارتمی با داد. جایشدیمها بانکِ بچهاز کرد. خرید هازه

هازلایستادندوبهجایزهتفریحجلویبانکِجایزهمیهایزنگ

زدند.می





فوتبالبود. خانمکریمیازپشتِبهترینجایزهامسالتوپِ

درس داشت و بود ایستاده تخته پای بود، شده بلند میزش

پرسید.منهمیشهمیسؤالهاداد.موقعدرسدادنازبچهمی

میبجوا را برایجوابدادنها را هیچوقتدستم اما دانستم

نمی میباال خجالت اشتباهبردم. جوابم مبادا اینکه از کشیدم.

،بگیرماگرتوپراکردمکهترسیدم.بهاینفکرمیباشدهممی

بازیبردارد،برودوتوپشراوقتوقتوبیدتوانامیددیگرنمی

نیمه عصررا کند. رها ساعتتمام جلویچهارکوچه7ها همه

امیدمیجمعمی منتظر شدیمو آنکه قبلاز برسدماندیم. با،

قدمدروازهسنگ با را بودیم.ها چیده دقیق کههای امید

کردیم.همیشهسرگروهبودوحقداشتیارکشیمیرسید،می

،ریزیکردهبودندهاراشن.ازوقتیکوچهیاربکشدقبلازهمه

شبفوتبا اوقات گاهی داشت. بیشتری لذت خیابانل که ها

 بود، میخلوت بازی آسفالت.کردیمآنجا روی کردن بازی

بودراحت میتر مسیر. که نبود سنگیهم توپشد. به پا شد

مارا،گشتتوپراعوضکند.یکشبپدرِامیدکهازکاربرمی

سرشپنهانتویخیاباندید. پشتِ کردوامیدسریعتوپرا

رویجدول رضایی،همه آقای نشستیم. خیابان کنار پدرهای

ازکنارمانرد نگاهیبهماکردوبدونآنکهحرفیبزند، امید،

شد. ازاما دیگر بعد ندادروز توپاجازه همراهشامید شرا

بیاورد.

 صندلیخانم روی چیزیکریمی داشت و بود نشسته اش

رتِامتیازیکهدردستشداشت،نوشت.چندلحظهبعدباکامی

ها،امروزانشایهمتونخوببود.بچه:دبلندشیازرویصندل
.مالِرامبدهیهکوچولوبهتربود.کارتامتیازامروزرامبدانشای

براشدستبزنین.
گرفتم.ازجایمبلندشدمو ازخانمکریمیتشکرکارترا

هایمراکارتٔهمهوکیفمرابازکردمکردموسرجایمنشستم.

دانستمامادوبارههمهراجمع.جمعامتیازهارامیبیرونآوردم

 داشتبهکارت02زدم. پویا برایتوپکمداشتم. هایامتیاز

امتیازمنگاهمی هایتفریحدرحالخوردنبود.زنگٔهمهکرد.

.یکیازشد،حتیبامنهایشراباهیچکسشریکنمیخوراکی

:هایامتیازمرابرداشتکارت

،نه؟یریگیمفرداتوپرو-
امتیازکمدارم.02-
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کریمیفردا اهنمرهخانم میده. آگهرو بهتیاولشنمره
امتیازمیده.کارتِ

هایامتحانقراربودفرداخانمکریمیبرگه.گفتیمراست

ریاضیرابیاورد.پویاکارترارویمیزگذاشت:

- گرفتی رو عیدیمشبدتوپ پوالی از تومن دو من. به
،میدمبهتو.مونده
بچه- با عصر نمیخوام. کوچهمیخوایمبازیکنیم.نه، تو ها

خیلیوقتهفوتبالبازینکردیم.بههمهگفتمتاآخراینهفته
توپمیارم.

خودتنمیخوای.آگهگفتم-
میخوامخودم.-

قبلازصدای.هایمراتویکیفمگذاشتم.زنگِآخربودکارت

زنگ، کهخانم میکریمی کالسبیرون از گفترفتداشت ،:

داره.بچه- کار باهاتون جباری آقای کنین صبر کم یه ها

 که بود بدترینخبری بچهشدیماین ناراحتبه همه داد. ها

 میشده غرولند لب زیر و جباری،بودند آقای ناظمکردند.

موهایشتما واردکالسشد. سفیدوکمپشتبود.مدرسه، ماً

سبیلنداشت میریشو قدم آرام کرد.زد.. اولشروع میز از

تویموهایبچه فرومیدستراستشرا همهقانونراها کرد.

جباری،دانستیممی آقای انگشتان بین از که کس هر موی

کرد.میموهایشراکوتاهآمد،بلندبود.بایدبرایفردابیرونمی

هبود:ویموهایمنفروکرددستشرات

فرداکوتاهکن.یمالتوهمبلنده.برا-
آقاماهمینچندروزپیشکوتاهکردیم.-
خوبکوتاهنکردی.حتماً-

 بودمگفتیمراستجوابیندادم. رفته پیشکه چندروز .

،بهآقاآصفگفتمجلویموهایمراکمترکوتاهکند.باباسلمانی

خوبکوتاهکنامامنکچلبودنرادوستگفتهبودموهایترا

برداشتموازنداشتم. درراهنگرانکالسبیرونرفتمکیفمرا .

می همه بودم. شوخیموهایم کسی با جباری آقای دانستند

اگرمی ؟گفتمیمخواستمدوبارهبرومسلمانی،بهباباچهندارد.

می مادرم به را چیز همه همیشه کاشامروزمن آمدهگفتم.

 نبود. راهی خانه تا میباشد. پیاده دقیقه.رفتمهمیشه چند

برسم.بیشترطولنمی اسفندیارکشیدتا سرکوچههمیشهآقا

بانمغازهزیرسایه وبهاوسالممیاغلباشنشستهبود. کردم

می شکالتگاهیصدایم و جیبشکرد منآوردیدرمیاز به و

بهباباسالم»گفت:کشیدومیبعددستیرویسرممی.دادمی
فروردین»:گفتندظهرهاآفتابخیلیداغبود.همهمی«برسون

گفتنددمابیشترمی«،وایبهحالتابستان!باشدگرماینطورکه

 می42از گرم خیلی هوا که روزها بعضی است، شد،درجه

تعطیلمی تعطیلیمدرسهرا اینچندروزخبریاز کردنداما

سرِکوچهیکنوارِکاستِشکستهدیدم.نوارهایداخلشرانبود.

خندیدمو،میشدیمدرآوردموپرتکردم.نوارکهتویهواباز

.آنقدرخوببودکهباوجودگرماچندباریتادویدمدنبالشمی

چهارکوچه، از بعد ما خانه پرتشکردم. شود، باز کامل نوار

تویکوچهسمتراستیمیاهبچهسمتچپبود.امیدوبقیه

مامان وقتی از آوردم. در جیبم از را خانه کلیدهای نشستند.

رفتهبود،کلیدداشتم.حیاطخانهخیلیبزرگبود.همیشهاول

هایباغچهراخوردمودرختنشستم،کمیتابمیرویتابمی

نخلخرماویکنارنگیمی دوتا چهاردرختپرتقال، شمردم.

هایباغچههمینطورکهتابدرحرکتبود،رویخاکبود.بعد

کشیدموبلندبلندهادرازمیایرویخاکپریدم.چندلحظهمی

قبلازواردشدنبهخانهلباسمی مخندیدم. تکاندم.یهایمرا

می اگر میبابا عصبانی فهمید کردم.شد. باز را خانه بابادرب

گوشیتلفنداشتتویهالقدممی روششانهزد. اشنگهرا

:داشت،سرشرابهطرفمنچرخاند

اومدیبابا،غذابراتگذاشتمروگاز،برداربخور.-
«ماماننیومده؟»گفتم:

داد. ادامه تلفن با زدنش حرف به نشنید. را حرفم

.صدایشازخوشمزهنبودندخیلیبهآشپزخانهرفتم.غذاهایبابا

دآمدهالمی یکنفر داشتسر می، بابااد گاهیاوقاتاز زد.

باباتدوستتداره»گفت:ترسیدمولینههمیشه.مامانمیمی
یهوقتیعصبیمیشه،فقطبهخاطرخودته،هرچیمیگهآگه

بگو. خودم به خواستی چی هر بعد نگو. چیزی «تو

.رویصندلیروبرویچندقاشقیغذاخوردم.بهآشپزخانهآمد

مننشست:

غذاخوبه؟-
اوهوم.-
امروزمدرسهخوببود؟-
موهامونرونگاهمیکنه.- آقایجباریگفتفردا من...آره.

دادمکهگوشیِتلفنشزنگخوردوازآشپزخانهداشتمادامهمی

زد.روزهایپنجشنبهبیرونرفت.باباخیلیکمبامنحرفمی

باهممی ازدرسوکهنهاررا کردومیسؤالمدرسهخوردیم،

هابعدگفتمهمهچیزخوباست.اغلبشبمنهمهمیشهمی

هاقبلازاینکهبیدارشومازآمدوصبحخوابیدم،میازاینکهمی

ازوقتیمامانرفتهبود،ظهرهاوقتیازمدرسه خانهرفتهبود.

میمی غذا برایم همحرفمیآمدم با چندجمله و زدیم.آورد

دوبارهبهسرمزد.تامغازهآقاآصفراهیفکرِکوتاهکردنموها

آن نبود. قبالًسمتِ دکاننانواییبود. خیابانچندقدمبعداز

توانستمتاشبقبلمیبارازخیابانردشدهبودم.همیکیدو
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اماپولنداشتم.آقاآصفبرایهربارازاینکهبابابیاید،برگردم.

امراهایعیدیگرفت.پولاصالحکردن،دوهزارتومانپولمی

کردم،امراجمعمیروزپولتوجیبیچندخرجکردهبودم.اگر

جباریمی آقای اما بدهم را آصف آقا پول فرداتوانستم

میموهای بررسی را اومان نداشت.کرد. شوخی کسی با

 پلهاتاقمنطبقهباالبود. باالرفتم، را بازکردمها را وارددر ،

رویتختدرازکشیدم.عصرهاچکوروجلویخانهواتاقشدم

می کوچه چهار نزدیک بچهشان کم کم مینشست. همه ها

میآمدند. پنجره از ببینممن قدشان.توانستم و سبزه چکورو

از بزرگٔهمهبلندبود. اوما تروفوتبالشهمازهمهبهتربود.

می همهمیشهسرگروه اولازهمهمرا باکردبمیانتخاشد. .

وقتیتویفوتبالبهاوالییزدم، از امیدخیلیخوبنبودیم.

بردیم.حتییکبار.باچکوروهمیشهمیشددیگربامنیارنمی

دوقلویمارانیازامیدوبرادرانمارانیرابردیم.برادران3به0

کوچک ما سریعبودندهمه اما پیشبچهتر آنعصر نرفتم.. ها

نداشتم.بازییاتیلهداشتند،منهمحوصلهحرفزدنتوپکهن

؟بهگفتممیفکرموهایمبودم.فردابهآقایجباریچهبهفقط

روزبعدشچه مدرسهنروماما کردم؟میکارذهنمرسیدفردا

اینقدربهاینچیزهافکرکردمتاخوابمبرد.

خواببیدارشو.بیاشامتُبخور.شبنمیتونیبخوابی،فردا-
میمونی.

بابابود،باالیسرمایستادهبودوبادست چشمانمرابازکردم.

داد.امراتکانمیراستشانه

«.گرسنهنیستمعصرخوراکیخوردم،»گفتم:
مطمئنی؟-
اوهوم.-

رفت.سرمرابهسمتپنجرهچرخاندموداشتازاتاقبیرونمی

گفتم:

نمیذاری- مامانکیمیاد؟؟چرا بیامببینمش.بابا، منیهروز

جلویدرایستادهبود:

هارواونجاراهنمیدنکه.بچه-
منکهبچهنیستم.-
- میاد. آگهزود مدرستیخورینمشام بخوابفردا زودتر

دیرنشه.
فکرفردادوبارهبهچراغراخاموشکردوازدربیرونرفت.

همهمجبو مراسمصبحگاه همیشهقبلاز بودندسراغمآمد. ،ر

 همهبایدسرصفحاضرمیصفببندند. هیچراهفراریشدند.

هاراموهایبچهاحتماالًآقایجباریمثلهمیشهسرِصفنبود.

آورد.بعدکردوتعدادیراازصفبیرونمیبررسیمیدانهدانه

میاتاقشبه شالقشبرمیرفتو بهگشتبا گاهیاوقاتکار .

گرفتند.شانتماسمیوهمهبایدباولیشدآنجاهمختمنمی

موهای.یادشنباشد.دستیتویموهایمکشیدمفرداشایداصالً

کهنمره فکرکردمفردا هایریاضیمنهمخیلیبلندنبودند.

مدرسهبعدازابفروشمویآمدوتوپراجایزهگرفتم،آنرابهپو

گمگفتبهامیدوچکوروهممیبرومپیشآقاآصف. متوپرا

می میکردم. که تویراه تویگفتم افتاد دستم از توپ آمدم

فقطبایدفرداجوبوآبآنراباخودشبردزیریکپلِبزرگ.

یکجوریمی را خوابمادرمشبگذراندم. از قبل همیشه ها

می دستمیکنارم موهایم توی حرفنشست، هم با و کشید

نبود.حسابشازدستمدررفتههایزیادیبودکهزدیم.شبمی

هاخیرهشدمو،بهآسمانوستارهپنجرهاتاقمرابازکردمبود.

قدربهاینچیزهافکرکردمتابهخوابرفتم.آن

مدرسهواردشدم ماشینآقایجبارینبود.،صبحکهازدرِ

خیلیخوشحالشدهبودم.اوهمیشهقبلازمنبهمدرسهمی

تواندمی،وزمریضشدهبود.هرکسمریضشودامرحتماًآمد.

اینراهمهمهمی هاداشتنددانستند.بچهیکروزغیبتکند.

صفمی بودم.بستند. ایستاده پویا صدایتویصفپشتسرِ

آقایجباریراشنیدم:

- دستترو نظام. جلو واز کن جلوییتفاصلهدراز نفر از
بگیر،همهتویهخط.
نداشت. پاهاامکان نبود. که شدند.یماشینش سست م

بهخاطرشالقشترسیدهبودم. را یکبارپویا همدستشبود.

می دیر همیشه ،آمدآنکه پویا تویدفتر. بود باگفتیمبرده

مزدامامنگریهنکردم.هایدستهرکدامازدهباررویشالق

 قرمز چشمانش نکرد. باور را حرفش هیچکس وشده بودند

ازصور بعد شد. شروع صبحگاه مراسم بود. شسته هم تشرا

و نظم درباره جباری آقای صبحگاهی دعای و قرآن خواندن

برای کالس در زدانضباط حرف گفتمان بعد :و

- از بعد کنین کردنصبر مینگاه کالس.فرستمموها تون

تویموهایبچه فرومیدستشرا بعضیها ازصفکردو را ها

آورد.بهصفماکهرسید،بغضکردم.بدنمگرمشدهبیرونمی

ازبود.کاریازدستمبرنمی آمد.دستشراتویسرمفروبرد.

صفجدایمکرد:

.اینجاوایستا-
اشک نیاوردم. ناخودآگاهطاقت وبیرونهایم پویا ریختند.

داشتندنگاهممیبقیهبچه خواستآنلحظهدلممیکردند.ها

نبودند.کاشامروزمدرسهنیامدهبودم.کاشموهایمهاآنجاآن

کاش بود. کاشآقایجبارینیامده بودم. کرده خوبکوتاه را

بود. دیگری جور چیز آخرهمه صفِ انتهای به جباری آقای

رسید:
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منباکسیشوخیاوناییکهگفتموایستن،بقیهبرنکالس.-
هبایدزنگبزنیناینباردیگهبخششیدرکارنیست.همندارم.

.بهاولیاتونبیانمدرسه
کهگفت منبههقهقاینرا بغضچندنفردیگرترکید.

بودم. شنیدم:افتاده سرم پشت گریهصدایی چرا شده؟ چی
؟یکنیم

زیرکریمیبودخانمبرگشتم. زدم دوباره و طاقتنیاوردم .

کشید:گریه. ضامنتدستیرویسرم بار مناین نکن. گریه

.میشم

هم با رفتپیشآقایجباریو بدهم. نتوانستمجوابشرا

حرفزدند.یکیدوباربادستبهمناشارهکرد.آقایجباری

:دنزدیکآم

بروکالسولیبراخانمکریمیایندفعه- یضامنتشد،
کوتاهکنی.حتماًفرداباید

و انداختم پایین را سرم ندادم. جوابی هم او سمتبه به

سرمرفتم.ازدرکالسواردشدم.روینیمکتمنشستم.هاسکال

خانمکریمیزدم.باهیچکسحرفنمیراپایینانداختهبودمو

بچه شد. کالس فرستادندوارد صلوات و شدند بلند رویها .

قبلش.تونروآوردمامتحانهایبرگههابچه:اشنشستصندلی
برده.02چونفقطاونرامبدامتیازینوشتمبرای02یهکارت

دستبزنینبراش.
کریمی آمدخانم من سمت و شد بلند جایش کنار.از

ایستاد، ما رانیمکتِ امتیاز کارت و کشید سرم روی دستی

گفتمبغضمخواستمتشکرکنمامااگرچیزیمیجلویمگذاشت.

بگیرم.حاالمیترکید.دوبارهمی بانکجایزه از توانستمتوپرا

توانستسرگروهباشدواولازهمهیارکشیکند.رامیدنمیدیگ

می میاولچکورورا همیشههمهرا تازهممکنکشیدم. بردیم.

همان3بودتیمما لبخندیرویلبانمنشست. موقعنفرهشود.

دادورفت.خانمکریمیشد.کاغذیبهکالسآقایجباریوارد

رینمهلتبود.آقایجباریکردم؟فرداآخچهکارمیباموهایم

هنوزآن»:باکسیشوخینداشت.تویدفترمبرایپویانوشتم
«دوهزارتومانراداری؟

.«آره»:زیرشنوشت
چنددقیقهبعدرومیممن»:نوشتم بگیرم. بانکتوپرا از

آبخوری جلوی بیا بگیر اجازه بهت را توپ تا «.بدمها

مراباالآوردم:دست.پویاگذاشتمیدفترمراجلو

اجازهمابریمآببخوریم.خانم-
بروزودبیا.-

وآقای کرد خالی را توپ باد راجباری پاکتآن داخل

مشکیگذاشت:

بچه- خواستی نکنند.اگر خرابش و نفهمند ها

داد.انگارماجرایامروزصبحرافراموشمنلبخندیزدوتوپرابه

وچهگفتهبود؟ازسالنمدرسهبیرونبهاخانمکریمیکردهبود.مگر

هایجدیدبود.بچهتویاتاقحیاططرفِهاآنآمدم.کالسماودومی

شانرادردفترهاازاینبابتخوشحالبودندکهآقایجباریصدای

حیاطداخلیهامکتین،رویهااصلیکالسشنود.جلویسالننمی

نگ و پالستیکدرآوردم از توپرا یعنینشستم. حاصلاهشکردم.

؟توپرابغلکردم.دادمیمرابهپویامچندماهاینهایزحمتٔهمه

با او اما باشد مننداشته همکاریبه آقایجباریفردا ممکنبود

آبخوری نزدیکِکسیشوخینداشت. آنطرفحیاط، هایماکالسها

یاحرفبزنم؛ایباپوکهکلمهبدونآنچنددقیقهبعدآنجابودم.بود.

و دادم او به توپرا تویجیبمگذاشتم. گرفتمو تومانرا هزار دو

هرچنددقیقهیک باربالمسدوهزارتومانیسمتکالسبرگشتم.

راسترفتمسراغآقاآخرکهخوردیکشدم.زنگِتویجیبم،آراممی

مثلهمیشهچکوروجلویدرخانهآصف. شاننشستهبود.عصربود.

کردم.چندروزپیشباامیدشانمییدهمآمد.ازپنجرهداشتمنگاهام

بهمنگفت: حقبااو«لکچ»بعدهمگفت:«دروغگو»دعوایمشد.

هاتمامصبربچهآورم.،منبارهاگفتهبودمکهآنهفتهتوپمیبود

چندروزیبودکهعصرهاجلویپنجرهشدهبود.حرفمراباورنکردند.

کردم.امروزهمجلویخانهچکوروایناهارانگاهمیموبچهنشستمی

زدند.صدایباباراازتویهالشنیدم:نشستهبودندوحرفمی

بیااینجا.؟بابارامبدکجایی-
چیزیکهمیپله پایینرفتم. را نمیها باور را مادرمدیدم کردم.

:دبود.خندی

بیااینجاپسرم.-
.باتمامقدرتخودمراتویبغلششکردمبهسمتشدویدموبغل

می فشار همیشگیدادم. میبوی آرامم اش گفت:کرد. بابا

تر.مامانتهنوزیهکممریضه.یواش-
ماماندستیرویسرمنکشید:

اشکالینداره.بذارراحتباشه.-
نمی خیساشکبود. شانهصورتم رهایشکنم. راخواستم هایم

انمنگاهکرد:گرفت.خمشد،بهچشم

گریهنکنمامان،براتیهچیزیخریدم.-
دوبارهلرزید.پشتسرشتوپِمیکمیصدایش دیدم. فوتبالرا

نمی کردم. اشکبغلش جلوی بگیرم.توانستم را رادستهایم هایم

سفتدورگردنشحلقهکردهبودم.مدتزیادیبههمینشکلماندم.

ریکه،میری؟دیگههیچوقتنرو.دیگهنمیگفتم:
نه.دیگههیچجانمیرمپسرم.-

کرد.منتوپرادستمگرفتهخورشیدداشتغروبمیعصربود.

هاراوسرِچهارکوچهایستادهبودم.امیدوچکوروداشتندطولدروازه

قدماندازهمی اتاقبا مامانپشتپنجره بهمنایستادهبود،گرفتند.

■ .زدکردولبخندمیمننگاهمی
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 «ایرؤکافه » کوتاه داستان 
«بهنازاصفهالنی»نویسنده



 شیشه در از و ایستادم شاپ کافی بهشیآجلوی نگاهی

ازتویشیشهبیشترخودمرادیدمکه هامپلکداخلانداختم.

 و مانده بسته کندهٔلبهنیمه سرم از دستتا در محکم شال

تندشانفراریهاقدمهباکدمیدیمراهاآدمنشود.ازآنبیشتر،

خردهآشغالبلندٔهمهازتندبادروزاولپاییزیکهکردندیم

.بهبردیموچاندیپیمشدهازکفخیابانوپیادهرورادرخود

 گفتم: وقت»خودم سر ساعتدیواریترو باشیکه تو حقته!

روزنامهیهاورقهازپشتسر،صدایخشخش«بکشیعقب.

بودند.یاروزنامهٔدکهدرحالکندهشدنازپیشخانکهآمدیم

پیچیدوازجاپراندم.دیگرهامگوشصدایرگباروحشتناکیدر

کوفتیراآنبیرونمنتظرٔدهینکشآنیکساعتعقبشدینم

چه ببینم که کنم نگاه سر پشت به اینکه بی ماند. لیال

نفسر و شدم کافه داخل معطلی هیچ بی احتیخبرهاست،

روی پال پخشو که را موهام چتری سرانگشتان، با کشیدم.

تویدلمرخت انگار شال. زیر هلدادم بودند، پیشانیمریخته

شستندیم انگشتانم حالچرا مثلهمیشه. الکی. ،دندیلرزیم،

دانمینم آن از دارم. اضطراب بود گفته دکتر یهااضطراب.

 هر به بیخودی. نه هم شاید تنهایی،بیخودی. پشتبند حال

مرضردیف جور هزار و رویشودیمافسردگی به را نگاهم .

کنم. پیدا مناسب جایی تا چرخاندم خالی میزهای و صندلی

 اینطوری دیوار. کنج سه به چسبیده میز طرف ترآرامرفتم

اشبه.یعنیوقتیدیواریباشدکهسنگینیشانههامراشدمیم

کمیآرامترم. پرتتکیهدهم، کیفمرا نشستمرویصندلیو

بهدیوارتکیهدادمو سرمرا بستم.هامچشمدادمرویمیز. را

در که لرزانبهرام، و دار صدایرگه و تاریکیبود تویسرم،

هاساعتزیادچِشِتبه.»شدیمولاشگوشهچهار آگهنباشه.

همبهبازشدونگاهامچشمبیاختیار.«گردمیبرمبخوامخودم

دنبالساعترویدیوارهایخاکستریراهرفتوباالخرهجایی

گرد ساعت ایستاد. شده، کاری کنده چوبی آهوی سر زیر

شدینمراچندباریگشادوریزکردم.هامچشممتوسطیبود.

 سر ببینم سالن نور کم فضای آن عینکدر بزرگٔعقربهبی

 آن خیٔصفحهکجای بی ایستاده. وسفید بهگرد و شدم ال

در معلومبودآنحوالیو میزهایدوروبرمنگاهیچرخاندم.

چه یا زدن گپ برای که هیچکسدلشنبوده روز، وقت آن

ازدانمیم کند. کج آنجا به راهشرا خلوتی کوفتیِ حرفهای

کهآمدیمپشتپیشخانمردینسبتاًجوانداشتبهسمتم



نگاموقع بودم. هیبهمنویرویمیزورودمتوجهشنشده

انداختمتاسفارشنوشیدنی،چیزیبدهم.هنوزلیستراکامل

 پیچید. گوشم صدایشدر دارین؟»نخوانده، میل چی «خانم

میزآمدهبودیهایکینزدنگاهیگذراسمتصاحبصداکهتا

بگویم کنینلطفاً.»انداختمتا یهلحظهصبر ولیهماننگاه«

زباندر دهاننچرخدوگواینکهموجودیعجیبکافیبودتا

الخلقهجلویرویمسبزشدهباشد،ماتومبهوتسرجاخشکم

 البدمتوجهحاالتمنشدهبودکهگفت: ببخشیداتفاقی»زد.

اتفاقدرسرمچرخیدوچرخیدوتابخواهممعنایٔواژه«افتاده؟

قیقهبود،چندثانیهیاددانمینماتفاقرابهخاطرآورممدتیکه

اینکهشخصیت از خواستمبگویماتفاقیبزرگتر طولکشید.

ایستاده،باهمانشکلوهامچشمداستانمحاضروناظرجلوی

 گفتم: بریده بریده صدا. و شما»شمایل -منظورم-ببخشید

بپرسم؟ میتونماسمتونرو وقتیکسی« که مثلارسالننبود

 به برقی بپرسد تییهاچشماسمشرا بگوید:شیآله و بدود

بهجایشباچینیکهبرپیشانیشانداخت«چاکرشماارسالن.»

صدایشبود، در که طنینسردی با »گفتو امری: ارسالنم.

«داشتین؟ ارسالنی؟»خواستمبگویم: خود ولی«یعنیتوخودِ

محوهاملب و بخار کلماتهماندمخروج، و مانده باز هم از

ٔچهیماه،لرزشهامانگشتبلندشدم.بهلرزش.ازجامشدندیم

پاهامهماضافهشدکهنگذاردصافبایستم.سرمراجلوتربردم

راباتمامخطوطوچینوچروکشببینم.شایداگراشچهرهتا

مادریهستمکهفرزندشبردیمخیالدیدیمکسیمراازدور

بود،حتیجای.غرقشوقوغرور.خودشندیبیمهاسالرابعد

آنسالککنارابرویراستشهمپیدابود.گواینکهکلماتبخار

شدهراشنیدهباشد،خودراقدریعقبکشیدوباقاطعیتیکه

 اشچهرهدر گفت: بود، اشتباه»نمایان کسی با منو گمونم

پشتسرهمتهوعیهاخندهچهشدکهآندانمینم«گرفتین.

از اشک و آمد سراغم حینهامچشمٔگوشهآور شد. جاری

کهدستخودمنیستایندادمیمباچشموابرواشارههاخنده

هاقهقهه نگاهم کردینم. چیزهایی لب زیر کهگفتیمولی

.پشتپیشخانبرگشتوبیاینکهخطوطشدمینممتوجهشان

اشچهره گفت: بریزد هم رو»به آرامشخودتون لطفاً خانوم

وبادستوتحکمیکهدر«جایهمکانعمومیه.حفظکنید،این

 زورمرأهمهچشمهاشنشستهبود،اشارهدادسرجامبنشینم.

 مگر تا رویعضالتصورتم به گفتم:هاخندهبستم شود. بند



 

 5058 شهریورماه  |چوکماهناهم ادبیات داستانی |فتاد وسوم ه شماره 22

منونمیشناسین.ولیمنشماروخوب» .شناسمیمشماحتماً

کهچسبیدهاهوانیلٔقفسهلیوانپایهبلندیرااز«خوبِخوب...

هامشغولبهدیوارپشتیپیشخانبودندبیرونآورد.همانطورکه

 گفت: کشیدنششد، دستمال و دنیا»کردن تو که عالیه این

ولینه، خوببشناسه. خوبِ رو آدم که شه حداقلیکیپیدا

مطمئننباشین! هم زیاد رویپیشخان« به محکم را لیوان و

دنگشبیرو صدای طوریکه تکتککوبید از زد یهاوانیلن

 از باالیپیشخانو از بلورینروییهاگلدانآویزانشده آبیِ

میزها.چیزیدرنگاهشبودکهپریراهمچونآهنرباییازالبه

الیسطورداستانکشاندوپرتدادتویذهنم.فکرکردماگر

منچه باشد داشته وجود پریهمواقعاً اگر بشناسد، پریرا

یهاانگشتبود.دهیچیپهامگوش.صدایقلبمدرشومیمحالی

سردمرادرهمفروبردهوچندقدمیطرفپیشخانرفتم.آب

 گفتم: و دادم قورت سختی به را می»دهانم نامی پری شما

شناسین؟ پشت« را دستش که بود صدام لرزش از بگمانم

تکرارکردم.«متوجهنشدمچیگفتین؟»گوششگرفتوگفت:

دستیبهسبیلمشکیوکمپشتشبردولبخندیکمرنگبر

 به را سرش نشست. گفت:ٔنشانهلبش و داد تکانی تأیید

بهخوبیشما!شناسمشیم» ولینه ، طنینبرزخیکلماتش«

 دلمهریریخت. پیچید، قصدتمسخرمرادانمینمکهدرفضا

کلماتش تک تک نکند خیال اینکه برای ولی چه، یا داشت

ه فرود سرم بر پتکی دردیآیممچون ساختگی خونسردی ،

امچهره گفتم: و سیاه»نشاندم دخترکمو که همونموقع از

 یاسالهپونزده بینظیریه.شناسمشیمبود دختر . خواستم«

سرنوشت که دهم یاهاآدمادامه بودن بینظیر به ربطی گاهاً

ٔشدهدوزینبودنشوننداردکهنگاهمدوختهشدبهدستمالگل

.روزیکهدادیمقرمزیکهداشتبینانگشتانکشوقوسش

پدربزرگ،سراندهبودشتویجیبٔخانهبهگشتیبرمپریباید

 ارسالن. منتظرتمی»پیراهن رویقلبتبمونه. همینجا بذار

دستمال«کجاست؟یدونیمازشخبرداری؟»پرسیدم:«مونم.

گفت و کرد فرو شلوارش جیب توی »را بهتر: باید که شما

بدونین! » هاشچشمدر شیطنت برق آن جای ٔکودکانهبه

کههمیشگی، جوانی برابرِ بود نشسته پیرمردی کشدار نگاه

 گفتم: باشد. اوسرزده خبرمیبیهمدته»خبطینابخشودنیاز

،وهیآبمخودتونرونگراننکنین.»پوزخندیزدوگفت:«ازش.

نسکافه؟ دادتوانستمیمندیگر«قهوه، تابآورم. کنایههاشرا

 نامعلومیرویٔنقطهبه«داریازش؟خبراالنکجاست؟»زدم:

جاییکهآرومهو»خیرهشدوگفت:اشیکنارخاکستریِدیوار

اشبهدستکسی قبرستون. بذار اسمشو یخواستیمنمیرسه.

بشنوی؟ اینو روی« و خالیشد پام زیر ناگهاناحساسکردم

کهصن درست بود. نمرده پری رفتم. وا پیشخان نزدیک دلی

 شهوتٔخانهجانشدر نگاه زیر و خانآقا قدیمیپدربزرگش،

 نادر داییش پسر براهآمدیدرمآلود چشم و بود زنده ولی ،

باید چرا اصالً وقتیهنوزداستانمتمامنشدهمردیمارسالنش.

 باال سختی داشتبه نفسم که همچنان پرسیدم:آمدیمبود.

یهانگاه«دونستنشچهفرقیمیکنه؟»جوابداد:«آخهکِی؟»

تیزش امکالفهتندو تیر سرم بود. ارسالنکهدیکشیمکرده .

درستکهآتشیوزودازکوره روبودولیآندربدعنقنبود.

میشهیهقهوه».گفتم:شدینملبخندکمرنگهرگزازلبشدور

بدین؟ » حتماً.الساعه»گفت: . گوزن« رویسر نگاهم روبرو از

 نگاهم معصومانه داشت که دیگرکردیمسرید فاصله آن از .

درستهاعقربه بایددمیدیمرا بود. سه به مانده دقیقه پنج .

 لیال زدمیمزنگیبه را آدرسکافه دادمیمو اگردانستمیم.

تعریف را تلفنیبرایشماجرا کردمیمخودم کهردکینمباور

بهروانپزشکمراجعهکنم.بایدخودشکردیمهیچ،توصیههم

آدمهایداستانمازهمانهواییپریهاهیرکهدیدیموآمدیم

شوندیم بریهاهیرکه بود چسبانده را خود پری او. و من

 و خطوطرگباریٔدهیپوستارهایکهنه درستشبیه خیاالتم.

.ازرویکردندینموولشدندیچسبیمکافهیاشهیشکهبردر

روشبود کیفم سمتمیزیکه و برخاستم بلند پایه صندلی

ازتویکیفبیرونکشیدهونگاهمرابر رفتم.تلفنهمراهمرا

درودیوارکافهچرخاندمتاشایداسمیچیزیببینمبرایدادن

روزنامهٔدکهکافهروبرویگفتمیمنکهیاهمنشانیبهلیال.شاید

تونکافهببخشیداسم».پرسیدم:شدمیمکافیبود.بایدمطمئن

چیه؟ حالریختن« در رویفنجانیکه از بیاینکهسرشرا

.«ایرؤچهزودیادتونرفته!هموندیگه.»قهوهتویشبود،گفت:

سرم توی باشم، زده حدس را کسی اسم غیب سر از گویی

باآنهمهمشتریشبانه.کافهاییایرؤ.خودشبود.زدمیمبشکن

.خوبکهدقتکردمتنهافرقشچرخاندشیمروزیکهارسالن

دلیلیبهچیهیبداستان،سکوتسنگینشبودکهآدمرأکافهبا

درکهآمدنگاهمطرفزنیکهٔتقه.صدایانداختیموحشت

کفششبرکف،یهاپاشنهداخلسالنشدسرید.کوبشظریف

لیالباشدولیخواستیمتویگوشم.دلمازدرودیوارپیچید

 لیال به باریکش اندام یعنی خوردینمنبود جلویهاپاشنه.

و انداخت طرفم به نگاهی برگشت افتادند. صدا از پیشخان

کلماتیچندبیناووارسالنردوبدلشد.کاشعینکمراخانه

واردکسیراکهٔچهرهدمیدیمتاازآنفاصلهگذاشتمینمجا

ییایرؤٔکافه سمتم داشت بود که هر بود. شده .آمدیممن

بیرون کاسه کردمحاالستکهچشمانماز فکر نشستمقابلم.

برداشتمن شایدهم پریمرده. که بود پسدروغگفته زند.
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مهتابیرنگٔچهرهاشتباهبودهازحرفهاش.پریروبرویمبودبا

رادوچنداننشاناشهچشموشالسفیدیبرسرکهسیاهی

.گوییدوگویسیاهوبراقدرچشمخانهجاخوشکردهدادیم

پرتاببهطرفم.پشتخودرابهصندلیچسباندم.ٔآمادهباشدو

دانمینمهمبروم.ترعقبازآنتوانستمیمکاشدیوارینبودو

حالت بودم.هاشچشماز ترسیده کردنشکه نگاه طرز یا بود

 که آنقدر بگویم: توانستم اینجا.-تو»فقط نگفت.« چیزی

انگشتهایسفیدوباریکش،پاکتسیگاریراازکیفبیرونآورد

 بیرونکشیدوبااشتهکوچکبهیاضربهوبا نخسیگاریرا ،

شورگرفتکهپریآتشفندکیگیراندش.پچپچهایدرسرم

 سیگارشرا وقتیخانآقا راندیگیمسیگارینبود. به، را خود

.فکریشدمکهنکنداتفاقاتیکردیمازاتاقگموگوریابهانه

 فراموشش من که افتاده داستان بهامکردهدر که اتفاقاتی .

 مدام لیال که درست شده. منجر پری شدن امبهسیگاری

ولیدیگرامکاننداشتداستانیکهامگرفتهفراموشیگفتیم

پاکش و نوشته سالمدام بعدچندامردهکده فراموشمبشود.

،کردیمدودرابانگاهشدنبالیهاحلقهپکدرحالیکهداشت

 »گفت: ببینمت.کردمینمفکر روزی یه آن« دیگر صداش

همانصداییکهروحارسالناز آهنگیننبود، صدایمالیمو

.زدیم.بویخاکازدهانشبیرونآمدیمشنیدنشبهپروازدر

.اصالًچرابایدبهگفتمیمچهبایدبهاشدانستمینمبوینفرت.

«خیلیخیلیخوشحالمازدیدنت.».فقطگفتم:کردیممنفکر

ٔگوشهلبخندکجی دسته«گموننکنم.»لبشنشستوگفت:

اشیمشکموی از پشتگوششو داد گونه کنار از ٔگوشهرا

النشدمچشمنگاهیبهارسالنانداخت.تازهمتوجهحضورارس

نگاهمبرطناب طنابیدردست. بودبا ایستاده کهکنارمسرپا

قفلشدوصدایضربگرفتنسرانگشتانپریبرویمیز،مثل

خیاالتمٔپروردهسوهانیبرمغزمکشیدهشد.مگرنهاینکهپری

بود،معصوموتودلبروکهموقعاحوالپرسیسادهباارسالن،

.ازپریفقطلباسشدیمهاشوسرخبهلپدیدویمهرمگرما

.اززدیمهاشماندهبودکهخیالمبافتهبودبرتنشوآنهمزار

دیگر باشناختمشانینمارسالنهمهمینطور. دیگرتکلیفمرا .

دو بیروندانستمینمآن آنمهلکه از را بایستبنحویخود .

زجاهاییزندگیمهمینبودکهفرارکنمأقاعده.یعنیبردمیم

 پا زدمیمکهبایددستو جا برایزدمیم. حتیشده ازتقال،

ابرازخودم.همینشدکهوقتیبهرامخواستترکمکندوبرود،

 داشتنشو نگه برای تالشی هیچ پشیمانبهبی اینکه خیال

شدهوبرمیگرددگذاشتمکهبرود.اوهمرفتبیاینکهپشت

انگشتانسردهردودستمتویهمسرشرانگاهکند.درحالیکه

 برخوردندیموول ارسالن دست شدم. بلند صندلی روی از

کردکهامشانه طورینگاه داد. پایینفشار به آنرا نشستو

یهالبیعنیبتمرگم.آبدرچشمانمجمعشدوکلماتازالی

پریتهسیگارشراروی«چیازممیخواین؟»لرزانمبیرونزد:

فشا بود،میز بغضیقورتداده به شبیه صداییکه با و داد ر

 .موهایارسالنروببین.لرزنیمانگشتهاموببین.دارن»گفت:

؟یفهمیمنداریم.ییایرؤنصفبیشترشسفیدشدن.دیگههیچ

آدمیکهنشستهباشهتوگور هیچی.حتیرویایبهمرسیدن.

 میتونه میمونه، زنده یا میمیره نفهمه باشه؟ایرؤکه «داشته

قربانیحالپریشانمنبودند.حالیکهباهاآن.گفتیمراست

بیراههشدنراههاییکهبه رفتنبهرامدرمنریشهدواندوبا

،منراچپاندتویخودم،تویخیاالتشدیمپیداکردنشختم

مثلپاندولساعتچندهاشانچشمدرهموبرهمم.نگاهمبین

شب خورد. هرباریتلو با ممکنبود که بمبساعتیبودند یه

عکسالعملمنبترکندوطوفانیبپاشود.ارسالنکمرخمکرد

نگاهکندوبگوید:هامچشموسرشراپایینآوردتامستقیمدر

« آخرخطه. اینطورنیست؟تونستیماینجا به«نباشه. سرمرا

 گفتم: و »پایینتکاندادم فقطیه بگین. چیشما .سؤالهر

دنیای توی اومدین چطوری منظور اینجایین؟ چطوری شما

اشینییپاارسالندرحالیکهداشتلب«واقعی. بادیگزیمرا ،

ماتودنیایخودمونیمالبدتواومدیبهدنیای»نیشخندگفت:

نگاهشراسمتپریگرفتکهخیرهبهاوماندهبود.گویی«ما!

وپیدایشدیجوریمارسالنٔرهچه،چیزیراروییانشانهردی،

مسخرهبود.چطورممکنبودآدمکردینم .حرفیکهزدکامالً

 آن دوباره باشد. شده تخیلش دنیای لعنتییهاخندهوارد

.فکرکردمالبدکسیزدندیمبیرونهاملبمسلسلوارازالی

رابامنآغازکرده.مثالًهمینلیالکههمیشهیامسخرهشوخی

سراغت.اصالًندیآیمداستانتراتمامکنواِلّایکروزفتگیم

 همین یهاحرفپی خیال که بود روزیکردمیماو

.سعیکردمدریکلحظهتماماتفاقاتآنروزمرانمشانیبیم

 یادم کنم. داستانآمدینممرور حتیبه یا قلمبرده دستبه

هاسریکمیزفکرکردهباشم.پسچطورشدهبودکهمنباآن

 گفتم: شدم، آرام قدری اینکه بعد طوریمونهمه»بودم. یه ،

الکیزندگیهستیم.زندگیکهنفهمیدیمیهایبازلَنگهمین

نگاهمراروبهارسالنگرفتمکهخیرهبه«واسهچیبوداصالً.

ٔچهیپ گفتم: تویدستش. منمنیاخستهدونمیم»طناببود .

بالتکامخسته این از قول چیدمیملیفی. امشبهمه همین

پریسیگاردیگریآتشزدوگواینکهبخواهدادای«تمومشه.

-خستهایندونمیم»راکجوکولهکرد.هاشلبمنرادراورد

خالصمونکن. کالم، یه حرفمفتنزن. » خالصیاز»گفتم:

ازایندنیای»راکشیدسمتموگفت:اشتنهارسالننیم«چی؟
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جاییکههیچنکب ؤنقطهتیکهتوشولنگاریم. روشنینداره

خودشونمفرارین.خودتماروکشوندیتواینٔهیساآدماشاز

طنابقرمزیراجلویدستم«دنیا،خودتهمخالصمونکن.

پرتداد.یادمآمدهمانطنابیبودکهارسالنخواستهبودخود

بزندوقتیخبرخودکشیپریر آندار با بود.را شنیده سرما

.بادیچرخیمهامرگسنگینبودوخونبافشاریبیاماندر

 کلمات سر بر که آوردمیمفشاری گفتم: ،« ازتونمینممن .

داریاونروی»پریازجاشبلندشدوگفت:.«آدیبرنمدستم

کشتی، منو یادترفتهچندبار مثلاینکه باالمیاری. سگیمو

کردی.خبمونزندهدوبارهمیلتبرگشتوارسالنروکشتیو

 چیه بکش. هم قاتل؟یترسیمحاال بگن بهت که« خوب

نگاهشکردمدیدمبیشترازهرکسیشبیهخودمهست.رمیده

ازاینزندگیبیتهوریشه.بیسبکوسنگینی،فکریراکهاز

گذشتذهنم منکهنباشم،»برزبانآوردم: منوبکشین. شما

هم رسیدم.شما دنیا این ته شما عین منم باور«نیستین.

ولیمطمئنکردمینم باشد زده بیرون دهانم از حرفی چنان

دویدهبود.الاقلازآنهمههامچشمبودمازبرقرضایتیکهدر

 یهاقرصتنهاییو وارنگرها باالخرهشدمیماعصابرنگو .

کهزودتر.هنوزتکلیفآدمیکسرهشودچهبهترستیبایمروزی

گوشهام باراندر گفتمکهدیچیپیمصدایرگبار خود با و

 بند کهدیآینمچرا نبود دستمن از بهرام حتماً لعنتی. آن

پانزدهسالآزگاربیخبرگذاشتهورفتهبود،البدبرایاوهمدنیا

ٔنقطه چه کسی نداشت. نوعیداندیمروشنی به هم او شاید

فکرخال هردونگاهمعناداریبهمانداختند.درگیربا صیبوده.

دور برداشتو طنابرا بود ایستاده سمتراستم که ارسالن

بهپریکهدرسمتدیگرم گردنمپیچاندوسردیگرطنابرا

چنگ را زانوهایم سرانگشتان با اینکه جز داد. بود ایستاده

انبسته،،بیهیچگونهتقالییبرایزندهماندن،باچشمزدمیم

شود.ازنفسترسفتوترسفتمنتظرماندمتاطنابدورگردنم

زورشانراسرطنابخالیٔهمهنفسزدنهاشانمعلومبودکه

احساسکنندیم فشاری من کردنکردمینمولی باز جرأت .

راهمنداشتم.تویسرمتاریکیبودوصدایبهرامکههامچشم

ازخاکدرآمدیم»کردیمتیزمزمهوزیرلببیدیلرزینمدیگر

شدیم. باد بر و » صدای بعدش ٔخفهو که :گفتیمارسالن

پری«اینطورکهاینشقورقنشستهبهنظرنمیادمردهباشه.»

 چسباند«آرهبگمونمزندهس.»زیرلبیجوابداد: شستشرا

شنیدم صدایقورتدادنآبدهانشرا رویشاهرگدستم.

گفت »وقتیکه زنهینم: رویصورتم.« را نفسیکیشان هرم

 گفت:کردمیماحساس آهسته که بهرام صدای بعدش و

ماهور.» پری.هامچشم« نه ارسالن، نه کسینبود، گشودم. را

 بود، زده غیبشان کجا بود. خلوت خلوتِ عرقدانمینمکافه .

پشتمنشستهبود.ازجامبلندشدم.بأرهیتسردیبرپیشانیو

هزارسالدویدنباشندبهطرفٔخستهپاهاییسنگینکهگویی

رویصندلیپشت مردیاز موقعرفتن، دودیرنگرفتم. در

خانومببخشیدحالتونخوبنیست؟»پیشخانبرخاست.گفت:

چندباریصداتونکردمکهچیزیبراتونبیارمولیشماظاهراً

بگویممگرکورچهحرفها!خواببودم!خواستم«خواببودین.

جوابدادننداشتم.ٔحوصلهبودیوندیدیچهخبرهابوداینجا.

 بیرون؟»فقطپرسیدم: بره اینجا ندیدینکهاالناز «کسیرو

«بود.»دردلمگفتم:«مگهغیرشماکسیهماینجابود؟»گفت:

گشودمبادمطبوعیبهصورتم را همینکهدر رفتم. طرفدر

را خاک بوی که عمیقیخورد نفس بود. پیچانده خود در

ٔدکهکشیدموسرمرابهاطرافچرخاندم.لیالرادیدمکهجلوی

روزنامه آن روی به روزنامه این روی از را سرش روزنامه

.جلوتررفتموصداشزدم.مراکهدیددستشراباالچرخاندیم

کهشدباچشمانترکینزدآوردولبخندیپررنگتحویلمداد.

چرارنگوشکلتاینطوریه؟زبونماللعین»گردشدهپرسید:

رادرهمفروبردمتالرزششانزیادبههامانگشت«میتشدی.

 گفتم: بریم.»چشمنیاید. اینجا از بهتره افتاده. «گمونمفشارم

گذاشتوسمتامشانهراهافتادم.ازپشت،کفدستشراروی

 راجعبهداستانتیهیاستخویمحالتخوبه؟»خودشکشاند:

«چیزهاییبگی.

«بگمکهباالخرهتمومشکردم.خواستمیمآره.»

«جدی؟باالخرهپستمومشد.ازآخرشبگو،چیشد؟»

درهمرفتشیهااخم«هردوخودکشیکردن.دورازهم.»

خواستمبگویممیلخودشانبودکهدستمرا«دوباره؟»وگفت:

 ادامهداد: بهمریختهبهیلیخزبهرامخبریشده؟ا»گرفتو

میای. نظر » اینطوری»گفتم: مرده. کنم فکر بذار مرده. آره.

.«کشمینمدیگهعذابچشمانتظاریرو

«بهخودتدروغبگی؟تاکی؟یخوایم»

تاوقتیکهیادمنرهساعتمروسروقتبکشمعقب.کاش»

چیشدیم همه عقبکه برد انقدر سرگشتیبرمساعترو

کاش .«شدیمجایاولش. یه»گفت: با توحالتخوشنیس.

چطوری؟ قهوه گفتم:« داد. نشان را کافه اشاره، انگشت با و

کهراهافتادم«-آخه:»گفتیمداشت«برگردمخونه.خوامیم»

ونگاهمرابهالمپنئونکافهکهباریتمیکندروشنوخاموش

رهاشدوریختامنهیسازوسط.چیزیداغایرؤدوختم.شدیم

■ .تویپاهام.فکرکردمبایداسمشراهمعوضکنم





 

 5058 شهریورماه  |چوکماهناهم ادبیات داستانی |فتاد وسوم ه شماره 25

 «مرد اسکلتی» کوتاه داستانترجمه  
«خالیدفاتیحی»؛مترجم«مهدیرضایی»نویسنده



 ةکةرةیکةثةکسیاوةئیث

 ییرةزایهدی:مکیرؤیض

یحیدفاتیةوة:خالییلةفارسیرِانیوةرط

یهباشیدیةشةبة:عةلکشیث

ناوةرِاست بةثیمةیلة بیدان. ماندوو ساردیوة، با، یجوولَة.

بةردضنةیزیثایباران کلةسةر دةکؤدةکان وینیهیاتةوة،

ثالَتؤینیخزیدة ناو تةواوکتة ئکسقانةیئیةم. دةلةرزن. یدیانم

ینیانتةزیةسةرمابکانمنةماونةتةوةکسقانةیجطةلةئیکشت

نم.یدةورووبةرمببیایةبتوانمدنکیکوبةضاو

مندالَ دیکضةند دوورةوة لة بةخؤشیبةغاردان وین،

کیهاوار دةموضاوملةذکسةرمبةرزدةیکةمکشانةوة. ریةمةوة.

دةبنةوة،یکمنزیةلک.یةوکةدةردةکةیشیةخؤلَةمیالَوطةرِطةرِک

دةیانکهةنطاوة شل کان دةلَکیکیةیةنةوةو ))مندالَیان نة،یت:

ة!((کةرةیکةثةکسیاوةئیة،ثکةرةیکةةثکسیاوةئیث

ة.((ییةنکةرةیکةثةکسیاوةئی))نابابة،ث

.((یةتیةن.بؤخؤکبی،تةماشایةتی))بةخوا،بؤخؤ

تفیکدیکیمندالَ دةنطیدةمیة بة دةداتةوةو یکیقوت

ت؟((یدةویرةضیت:))لیةوةدةلَکلةرزؤ

بةدوا حةتمةن دةطةرِی))نازانم. خواردنیخواردندا یت.

؟((ینیبدة

ةکةرةیکةثةکسیاوةئیلةثیکةسکتهةریمدةلَیک))نا.نا.دا

زوویدیلیوئةوکتةوةوةیةوکبیکنز رِاکت. ن.((هةروایةکةنبا

رِاک بة دةدةن، سةرنجم دةکة دوور ضةندکردن ةونةوةو

دةکیکهةنطاو دوور هةناسةبرِکة بة ئاورِدةدةنةوةکیةونةوة، وة

ةوتبم.کانیةنةباداوةدواک

رِستة یسةرنجدةدةمةئةو ))هةر ئیلةثیکةسکة: ةکسیاوة

ت.((یدیلیوئةوکتةوةوةیةوکبیکةنزکةرةیکثة

 لة رِیکدیةکضاوةیاسةکبا دةضیدیکةمةوة ناویتو تة

ساردیاسةک شةوةیدةیةکةیسةرم. ئةو بؤ یکاتکیبردمةوة

دةرطاکهاوسةرة سةرسوورِیکلییمالَیةم بة وردمةوةو مان

هاتووة؟((یلی:))دةستتضیشلَةذانةوةثرس

کئةو تکاتةبوو دةستیطةیة نیشتم لةطةلَ ةوییرِاستم

یبیئةوةندة وةبکرم هاوسةرةیردةوة نةهاتةوة. کرم ةکةم

یخؤیوةشةوی،نیرکتةحةممولبیثیئةوةیدةتوانینة





قاوةخانةیضایث ضووة دةستکدانةیمةیةوةو بةیرِاستمیة.

ستادوویةئکتیشارةوةدیدةستکةییکیاویثیدةستیطایج

قاوةضیدةست ببوة و دوایدانیمةیهةبوون بطرةویشار.

کیةیبةردة ثکزؤر، ییابرا ئارةزووکطوتبوو بة من خؤمیة

داوةتیدةست بتوانیخؤم مندالَةکاربکیتا نانبؤذنو یانکاو

ات.کدابیثة

شةواکهاوسةرة هةموو لة شةوة ئةو مةم بوو.ین هرةبانتر

ةوة.بةالَمینیدابخویانکطاینییلةقوالَیةکرارِقةکهةرضةندةدة

زیدوا رِؤذ نةیضةند بیتوانیاتر کتةحةممولم بةیکاتکات

بکثرووسکسیئیکیرِوخسار مالَیثیو هاتمةوة .یست

رمیسانوةبیناودیدةموضاومداهیانکةکسیبةسةرئیکیدةست

سانیةمدکردووة.هاوسةرةیکرِوخسارمضلیستیةثکنةهاتةوة

دوایضایثیخؤ سوورِانیةوةو و مةیکطةرِان شاردا،یدانیبة

انةتمیةخکوابووییتبوو.ثیةوةدیکضکیبةرِوخساریةمکستةیث

ضووبوةالیکل ثکیردووة رِوخساریةکستةیضةو ردبؤوة.کیلة

زان ثکیبوویثاشان کیرِوخساریستیة سووتاوة. ذةکیضة

ردووةکیارةکئةویخؤیةتبةئارةزووکةهاوسةرةکیطوتبوو

ث بیکاویتا بذیعاشقم بتوانم لةیو ئةوانةم هةموو م.

بکهاوسةرة ئةوباسانةیةم ئةسلَةن دةکیستنةوةو ردن،یکة

نةماون.یلةب یکدیکیرِؤذرم هاتمةوةمالَکة خیة زانمیدووبارة

یةکاتجانتاکبیکسةقیئةوةیانبیةوةوئةوجارةیضایثیخؤ

یدةستدا بضیویدةیکاتکةو ثیستلةمالَ ثیتةدةر، طرتویشم

؟((یطوتم:))بؤض

ثیبردم ئاویة بیش خؤمم طؤشتیةهکینینة. بةیکض

مبةسةرهاتووة.یةضکرمنةمابوویلةشمةوةنةماوةومنهةتالةب

ثین شتانة هاوسةرةیطةرانلةوهةموو بة طوتم:کشم طرتو ةم

نةت ))ضما ئاکدةطوت منکة باشترة؟ رِوخسار لة رِةفتار ارو

ئایه منهکشتا هةمانثیارورِةفتارملةدةستنةداوة، اوةیشتا

ة؟((ییةم.وانکباشة

بکیةیبزة رِوخسارة لةسةر :یشتوطوتینیةکحالَةیتالَ

دةلَ طؤرِاوةو برِوام ئةوةندةی))ئةمرِؤ طرنطنکئایم رِةفتار ارو

کةیلةیثیارورِوخسارکةئاکیةسةکئةوشطرنطة.یرِوخسار

لةیثیانیامةکةکةیینیشفةرقکیةیة...طةمذةیباشترةطةمذة

انباشترة.((یامةک

ئیرِؤ و دوایدیشت ضینةهاتةوة. بةناوکةکرؤیئةوة یانم

لةیکةهةرجارةوبةشکةبةشاردابالَوبؤوةکةرةیکةثةکسیاوةئیث

اد.یةتةوةیضمنایه،بةالَممنیکةسکلةشمداوةتة
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طویمةیقاوةخانةیلةبةردةرطایکرِؤذ هةلَخستبوویدان م

یب رِؤذکستم تیکةمن ثشیردنکریبؤ و لةکلةیسةط ان،

رِیمةیناوةرِاست بوومةتةوةو رِووت یدان داوة طؤشتکطام یة

ل ثارضةثارضة بکبیلةشم زیةنةوةو تا وةمیخؤن ننن،یندوو

یلةوثةرِیشارکیئةوةشخةلَةتةوةویرمنایضوةبیشهیسانید

یمنییبةخشندة وةبکدةزانن و دةبةخشم نایة ةتةوة.یرم

.یسقانانةنةبیةجطةلةوئییمنیکضشتیستاشهیئ

لةناوةرِستیه هةر بةثیمةیشتا بیدانم. و ماندوو جوولَة.یوة،

دکةیلةالکةییرِةشا رِوونایةوة ةوةیکدکیةیلةالییاکو

م.لةیشارهةنطاودةنیدانیمةیقاوةخانةیتةوة.بةرةوالیوذکدة

ة،کشةقامةیانکالقمبةسةربةرضنةیانکسقانةیئیةوتنکیکو

انکزةیمیتةواوی.دةوریتةبةرطویئةسثدیسمیودةنطکوة

هةمووث و سةرطةرمیکقةرةبالَغن خواردنةوةکقسةیةوة ردنن.

طةثةن.طالَتةوکشن.قسةدةکیةنن.جطةرةدةکدةیدةخؤنةوة.ث

کدة ئامادةبوان بکةن. دةم بیة بةیدیهیدیهیدةنطینن،

دةبکقاوةخانة بالَو ئیةدا هةموویتةوةو دةیستا تةماشام ةن.کان

یبجوولَی،دةیةلةشاربةناوبانطبووکم:))تؤیلةبةرخؤمةوةدةلَ

ة.((کبیکشتیوداوا

طةرِطةرِک دةضمةالکةیالَوة هةلَدةطرم. سةرم لةسةر یةم

یلةثویکزیم بةسةر دادیاسةکدةستم دةلَیسةرم و م:ینم

ةدةناسن؟((کةرةیکةثةکسیاوةئیوةثیان.ئیی))سالَوهاورِ

 بةکضاوةرِوانم هةموو بلَکةیة بةلَیدةنط ضین ،

نم.یدةبیانلیانکطاساردةیانیتةنیکاتکهوودةیبکیةییضاوةرِوان

ضیثیذةیدر ))هةمووتان اوةیثکیرؤیدةدةم:

دلَنیةتانبکةرةیکةةثکسیئ یستووة. رِةنطةبتانةویام. یکیجاریا

ةم.((کببأسةشبؤتانیکد

تةنیماتوبیانکطاین شتیدةنط، انیةدةتوانموةسفکنیکا

ةم.کب

ی))دة بؤتان کدةبأسباشة. کیةیةم، نةبوو.کیةیبوو

یکاویث هةمووشتکهةبوو ذیکیة ذن، ویهةبوو، بةذن ان،

رِکیةیباالَ لةزةمانیکیوخسارباش، دةستیکجوان. ردیکثیةوة

یةکذنةیتائةوةکیدابةخةلَیبووبةرةبةرةهةموویهةیئةوة

یهییبةج ئیةشکارةکشت. ئةو دا. لةدةست هیهةر یضیستا

لةدةست ثینةماوة رِؤذان زؤر دةزانم بةالَم بةیستیویبدات.

یةکةیوور.غریضنالَی.بةالَمهیدةویارمةتی.یمةوماناندةبیئ

لةیطةیرِ داوا بةرِاکةسبکنادا نابیئیات. بیوة ویمرؤظ ن

یبدةیارمةتی بةخشندةبوو و مرؤظ ئةوةندة ئةوةکن؟ یة

ئیینیریلةبیةتیویبةخش خؤ بةالَم لةبیة. ناتانةویوة یرتانة.

ةن؟((کبیکارک

بالَیدةنطیب قاوةخانةیهةروا کبةسةر دةتطوتکیةدا شابوو.

تؤزقالَکةیدةنطی.بینکیةبشیدةنطیئةوبیوانناتیکضشتیه

وجودم بزةکوخؤرکوةیتؤزقالَ دةلَیتیمدکةیةدةخوارد. م:یو

انمرِاطرت.((کتانلةقسةیةطوک))زؤرسوثاس

سةرم ضوونة نا، بیبةالَم ئةوقسانةم لةخةیزو االَتمیجطة

نیکیشت منلةثشتثییتر وکقاوةخانةیشخانةیة. وةستاوم ة

ئانینیدةنووشتیانکثةنجةیقاوةض مکشیتةوةو ةکزةیلةسةر

 ست؟((یتدةویک:))شتیودةلَیدادةن

تاقةسکدةیتةماشا ثالَتؤخؤلَةمیةکةم. ةملةسةرکةیشیناو

.((ی،زةحةمةتنةبکةیم:))ساردیمودةلَیةدادةنکشخانةیث

دةلَیتیدکیةیبزةیقاوةض یو ))لة ساردیةکت: تیةوة

بةد ثارةنةخواردؤتةوة بةوةندة ئاویبةخت؟ خواردنةوةشتیة،

.((ینادةن

کهةستدة ثالَتؤکیکةیةم ثشتةوة رِادةکلة .یشکیةم

))یةدةثارِکنمیدةبکةیذؤلَةکیمةوةویدةسورِ توخواکاکتةوة: ة،

...((ییارمةتی

ئ دةبکةیسقانیرِوخسارة ثاشماوةینیانم یةکقسةی،

شو لة دةتطوت ناجولَبکوشیخؤینیقووتدةداتةوة. .یووةو

ثکةکس لةسةر بؤالکشخانةیة هةلَدةطرمةوةو یضةکیة

دةترسیرِادةد سیبطریوةریلةوةیرم. ناودةستیةکةک. یلة

ثةنجةیداو ینیدةنووشتیانکم. لةترسانة نازانم لةیتةوة. ان

.یةتیازین

قاوةخانة دکلة دیة ناوةرِاستیمةدةرو شاریدانیمةیسانلة

دةنط قرووسکووسقریرِادةوةستم. مکیة و یاویاوةمیسةط

دیثش تةنیالن شتی. هةمبکیکا ویطةرِطةرِیکیالَوکیة

ة،یبةدةستةوةکیةیاسةکةکریوکیکیاوی.ثیکوضاوکةیثالَتؤ

دوورةوةد حالَیلة لة یکت. دةستکدا بنهةنطلَیکیة ناوةویلة

کشؤرِیسةر بة دکؤمةکردؤتةوة، بةلَیؤم کت سةرماکو ةمتر

کبیلیارک نزکات. دةطاتة دةلَیکة ثییم ا.کدةیهةستم

رِادةدیةکاسةک ددانةیریبةرةوالم لةسةرمانیانک.

ةم.کدةیمولةبةرئةویةملةبةرمدادةنکانة.ثالَتؤیضؤقةضؤق

ةکیئةوةیبدةم.دوایبمئازاریکةسکةکیطةرانةلةوةین

ثکثالَتؤییطةرما هةست هکدةیة دةبیا، بزةیمنتر کیةیتةوة.

زارویةبکمنتةواوبووة.لةوخةلَیلةالیکهةمووشتیدی.ئیتید

ضاوة تاقة بووم. دةردکماندوو بةیةم و یوکنم لةیوکرة رة

یثیرِوخسار دةطةرِکرةیوکاوة ضاوةیة و ةمکم یاسةسةرکلة

یکیالَوکسقانمویضلَةئکةیایستامنتةنیم.ئیدادةنیانکضاوة

.یدیضیملةسةرةوهیطةرِطةرِ

بایه هةر ثةراسوةیدیشتا بةناو و رِةتدةبکت ویانمدا

انیتردةبنةوة.ضةندةدةنطیکالننزیسةطوثشیدةرِوات.دةنط
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ةمکرترة.واهةستدةیمندلَطیشارلةالیدانیمةیةیدةنطیلةوب

ثشیئ و سةط مةیستا یدانیلة ثرِ هةمووکان هةر انیردووةو

انبةحالَمیدلَیینن،دةلَکیاندةقرووسیکیةن.هةندکتةماشامدة

،ئةوانةباشترمبناسن.کیخةلَیضةوانةی.رِةنطةبةثیدةسووت

هةوکةیوزةیدیئ ناشم نةماوةو لةشمدا .یهةمبیلة

ثشکهةستدة و سةط دةورةکلةیةم بایان داوم. یساردیان

لةثیزیثا تووندتر دةلَیشیئةوجارة یتةواویسةرمایی،

دکؤکیجکةییشاریانکبةردضنة لةیردؤتةوةو و ت

لةشمیانکسقانةیئیداتةواوکةی.لةلةحزةیوتکدةیانمکسقانةیئ

مة لة و یشاریدانیهةلَدةوةرن دةبنةوة. سةرمیاسةکبالَو

یبةردةب طةرِطةرِکتةوةو لةسةرکةیالَو هةروا خؤشحالَمیةتیةم .

ستایاندةطات.ئکلةیبةسةطوثشیکةبةمةرطمشتکیلةوة

یکرِوح دةبکم دةبیة و ئینم و نادات.یدیستم ئازارم سةرما

هةستبةرِةهاکدةیهةستبةئازاد انکلةی.سةطوثشییةم.

ئکةیهةر ثارضة دةداتیکسقانیةو تاو هیم نایضیبةالَم یان

وةربطرن.یلیذیسنةوةوضیانمبلکسقانةیستادةبووئیسنةوة.ئیل

ةن.کنایارةکبةالَمئةو

کانةسقیئیوردبوونیدةنط ئةو لةکیةسانةکانم، ة

انکلةیسةطوثشیجوولَةی.تةماشایتةدةرینیةندکقاوةخانة

کدة ))ئیاندةلَکیکیةیةن. بؤیةمترنکمةلةوانةیت: وةرنبا ن.

ن.((یةکبیکارکةکةرةیکةثةکسیئیابراک

کسقانةیئ لةسةر نمایدادةنکةیانم دووبارة ینةوةو

ئةوهةلَدةضننةوة.یوةیالَملةش،بةیشیوثکوةکةمنةکةرةیکثة

باشنیدةلَکیکةی ))ئاوا دةبییت: یرِنطورِوویکةمکیة.

.((ینیبدة

بؤشایبةهةو ئییر دةکسقانةیناو ثرِ ئةوةندةکانم یةنةوة.

کیکةسةوجلک.هةریدیورطنملیکیاویثیوةیةشکةنکثرِدة

یدادةن ککیکةی. ککیکةیراس. کیکةیؤت. کیکةیثالَتؤ.

نباخ.یؤب

ة.یلةبةردایتةواووجوانکیکیةرةمجلیکستاثةیئ

ناویدةلَکیکةی با ))وةرن بنکدانةیمةیت: مةییة یدانین

ة.ضؤنة؟((کةرةیکةثةکسیاوةئیث

ةنةهةرا.یکهةموودة

))بةیدةلَیقاوةض ةهةمووتانکةرةیکةثةکسیاوةئیثیادیت:

منن.((یوانیبخؤنةوةمیسارد

ة.کةنةوةبةهةراودةضنةوةقاوةخانةیکسانهةموودةید

***

خةلَیرِؤذیانیبة ناوةرِاستکةرةیکثةکیمردنمة. لة یةم

دةبیدانیمة تابلؤیشار لةطةلَ ئیثیدانیمةینن ةکسیاوة

لةیکجوانة.((هةندیکیةریکن:))ضثةیة.هةموودةلَکةرةیکثة

ةکسیاوةئیةثکدانةیمةیاندةثرسن:))ناوکانلةطةورةکمندالَة

بؤضیکثة بةالَم بةخؤوةکةرةیکثةیةرة، ئةوةندة یة ةسکة!((

 رِةنطة نازانم، ناداتةوة. لةبیةسکوةالَم ثکینةبیریش اوةیة

بووة.کیةکةرةیکةثةکسیئ

جانتاکیکطةنج یبةشانکیةیة بوو بةیشکیةیرایامکةوة

هةلَواسیمل مةیدا لة نزکدانةیوة تةماشایدةبیکة کیةیتةوة.

ة.کةکشلةخةلَیکیاوضاوکةدةکدانةیمةیناوةرِاستیةکةرةیکةث

ضاوکیکاویثیتةالیدةض ثالَتؤیوکیکیة ة.یلةبةرداکیةیرةو

))یدةلَ توکاکت: من ببوورة، دةمةویة اوةیثیدةربارةیذةرم.

ةمةوة.((کؤبکیاریةزانکةرةیکةثةکسیئ

بؤلَةبؤلَک دةلَکدةیکابرا ))دةربارةیاو یثیت: ةکسیئاوة

ة؟((کةرةیکثة

؟((یةتدةناسکةرةیکةثةکسیاوةئی.تؤثی))بةلَ

دةستک ضاویکیابرا یدادةنیلةسةر ثاشان یةخةیو

دةلَیةکثالَتؤ )یهةلَدةداتةوةو باشیدةمناسیبةلَ): زؤر ش.ی.

دةمانناس مرؤظیهةموو منساالَنیکی. ربووم.یوکیکطةورةبوو.

دةیکساالَن دةسکسوالَم ئةوکدةیتثرد...(( ةکیةیابراکاتبؤ

ضةندیبةتویخؤ ناساندووة، یذةر باسیاتذمکن دةیر ات.کمن

■ اد.یةتةوةیضاومناکةییثالَتؤلةبةریابراکبةالَممن



())اوازطوسفندها(کیرؤیؤمةلَةضکسةرضاوة:


 

  



 

 5058 شهریورماه  |چوکماهناهم ادبیات داستانی |فتاد وسوم ه شماره 51

 «سبقت» کوتاه داستان 
«شایانشکروی»نویسنده



چرخشتند بزریبا وارد جدّیبا"شد74گراه مصمّمید و
شک".شناسووقت"ردکرکبعدهمباخودشف ".مدنبشون

که شریمدنداشت چنکران یت ،دخواستنیمیارمندکن

زرنگ.البتهودقباشیارشدقکدرهکباسوابقخوبکارمندی

باریکفقطاستنکهممکفرصتی،بودییفرصتاستثناکینیا

موقیسکیزندگدر همانفاقاتّاوتیعبا یربزرگییتغافتاده،

کهباش آنچه برایرسیدنبه فیهمد مکشه لکیر شرااقتیرد

دبارهامرورنبودبپرسنکهممکراییراهسؤالهادرطوله.شتدا

هیبراکرده، داشتیهاپاسخرکدام خوبی . شینگرانتنها

ییهاپرسش بعضکبود یریگمچیبراکاکشنرایمدازیه

".کنندیمرحمط درکهآوردیمبخاطر"لعنتی! چطوریکبار

رشدهبود.یتحقدامگرفتارشد،بهلکنتافتاده،این

نآبعدازی.حتّآمدیمبحسابیتموفّقیششخصناراکنهمیب

خودش موفّقکیخنثیبراهکیزرنگبقول محصولیردن ت

تکررشیرودستزدهبودمدبهآنهاببخرجدادویترقکشر

هکنبودیزیچجدیدنفرصتیایول،ردکیحسابمیاوهمرو

یبسادگبشود کاز گذشت. نارش دادنحتی دست از ارزش

داشت.هماریتفعلیموقع

جواب هم رباز اها طوریبارد.کمرور مید یجواب هکداد

نندهکمصاحبه بگیرندریتأثتحتها شنقرار از بعد سؤالی. دن

یبا کمیمکد دکنث احساسکرنقدآ، شیبراپرسشدننکه

پاسخدادنبرایشدننکرکهفکتاجایینهیرمنتظرهاستولیغ

واستسخت کهجوابحتماً میمموثری باعث بهیداد شد

بش تسلّطشمطمئن و ونددقّت . بایمکالبته خودیهم راد

.کندجلوهیعیتاطبدنبدهامضطربنش

ریآئ انه کجابجا چندتارد یتمرراژست از .دنکن نفر دو

بهاواهمسؤالهارهاهمانشناخت.یخوبماهارنندهکمصاحبه

بودن آنرانــنگ.دفروخته از یش بود همــگیددنکنکه ران

بف" "!دیگران"باشندداشتهاسؤالهار دهبود؟یرشنرسکچرا

هبهکدباشنییاطرافشرقبایهانیازماشدرهریکبودنکمم

ایناحتمالراازذهنشردکتالشاگرچه.روندیمنمقصدامه

تعدادبیتردیدپدالگازفشرد.بریشراارپایاختیامابدورکند

ز خیرقبا و بود آنهاازیلیاد همباید کنندرینمسیاز .عبور

پازیاسلسلهدرذهنش یچیاحتماالت شدده شهیهم.درگیر

یجزئ مراات باکیمحاسبه و حاصل،هاجهینترد یدی راگران

تعداد،هامحاسبهٔجهینتبهیوقتهمنباریرد.اکیمزدهشگفت



شهرهاکییرقبا از رگیدیه مصاحبه مکشردر اردردنکیت

اشجهیبهنت".دنکقبولراسرعتٔمهیجرمگرفتیتصمافزود،
ازیهبعضکردکیعبورمییهانینارماشکباسرعتاز"ارزدیم

نآ چراغها سرعتشربا مازدن وقتددادنیهشدار امّا رکفی،

کیم مکیارانندهرد چراغ کاستیناهمندزیه نیأبازندهه

" !اینونخوندن"زدینهلبخندمیآئدرخواهدبودرقابت

 ساعتشنگاه چکبه همه یرد. فدرستبودز چک. همه ریر از

بودک رده دست، حتکدو و شلوار یفشروکجفتدویتو

بایاطمینبرایعقبماشیصندل فرصتینان. شدیفراهممید

.چپدنبدهانشاساعتشبودریهازسرککتاقلممونتبالن

شد.یدهمیههردوباهمدکداشتاازرینامتیدستبودنشا

.دهندیمزیادیتیاهمّجزئیاتنیبهاهاریهمدکمطمئنبود

شهی.همدببرنیپهمشیادارینگارشدبهقدرتنامهیاشمک

ازنظرکهگرفتیمنکاتظریفیرادرنظرهاموقعنوشتننامه

یاهمیادار بود بلد خوب داشت. کت یالبالاریدیلکلمات

آنازبتوانهدرصورتلزومکپنهانکندیطوررگیدیهاجمله

یبا" .ردکیبرداربهره باشن احمق چنکد ردیانهینگزیه رو
.دوختبهجادّهاونگاهشر ".ننک

د.باتوجّهیرسیببنظرمیعجیمکرد.کدوبارهبهساعتشنگاه

یهنوزجادّهتاانتهایولددهباشیرسبهمقصددیبهسرعتشبا

گ جایافقامتدادداشت. بود. مسییجشده رمنحرفنشدهیاز

درهم بودولابودو یهنوزخروجینبزرگراه "شدینمدیده
باشمممکنه شده  ".رد شد. نگران شدّت یبه آمدینمادش

یلیخ "!یلعنت"ودنبهممطمئنیولدردهباشکرداریخروج

امت رقبا به تابلویمفت بود. داده ریبنزپمپیاز دوران از

اعصابشرسیدنبهآنجامگرفتحداقلتایتصم،صدادیتشخ

نیبنزارگرپمپکیرد.امّاوقتکهمااررکنی.همدنکنترلکار

چ موردیزیگفت یاختیبدنادینمیخروجآندر ٔکلمهار

وقتآمنشابزبکیکیر فروشنده رفت. سمتفروشگاه به و ید

تیردوموقعکبازاریانقشهدنکیناننمیشاطمیدبهحرفاید

نشداد.انقشهنشیروار

باورشنمیزانوها هم هنوز بود. احساسیشسستشده شد.

نتشده.کنبارذهنشدچارلیرداکیم

■ مدهبود...آسکبرعارریتماممس

 
 



 

 5058 شهریورماه  |چوکماهناهم ادبیات داستانی |فتاد وسوم ه شماره 50

 «ایخوابگاه گربه» کوتاه داستان 
«هیمنحیدری»نویسنده


دو،جاییکهاتاقتنگوتاریکمارادرخودجایٔطبقهسالن

بودکهبهدادیم اولینبارم سکوتسنگینیبهخودگرفتهبود. ،

شیرازوبههمچین باذهنیآشفتهوکردمیمخوابگاهیراهپیدا .

میانمیهاچمدانخستهیاافهیق نهچندانیهاسالنرا تودرتوو

 دنبالخود چشمانمسوزشغریبیراکشاندمیمآشنایخوابگاه .

یههفتهزودترازشروعکردیماحساس واگرآدممثهندیدپدیدا

دلتنگیویاسرانیزبابهخوابگاهبروداینسوزشغریبهاکالس

امافهیقازافتادیمخودبههمراهمیاورد.هرکسیچشمشبهمن

زورقرصوبردیمپی داخلاتوبوسبا کهبیستودوساعترا

!بهامکردهسریالحظهدروغینویهاشدنتخمهوآجیلوآشنا

زحمتتونستمسرپرستخوابگاهراپیداکنم.یکپسرخوشتیپ,

مرتبپشتاهراًظ و چنگال درسخواننده با و بود نشسته میز

بهٔبرشتهیهاتکه بود شده آغشته خورشت با که را مرغ ران

بویکردیمدهانشنزدیک سفر یکروز بعد داشت لذتی چه .

 چنین دیدن با همراه لذیذ و گرم آدمیاصحنهغذای مشام به

خالیکنارشازخودبرسد.وارداتاقشکهشدمبادیدنصندلیهای

بیخودشدموبدونوقفهنشستم.نفسعمیقیکشیدم.ازهمان

کشندیمنفسهاییکهقبلازارائهیابهقولخارجیادراوللکچر

کلماتدردهانم کمترمتوجهشوند. بقیهترسواسترساورا تا

فقطزدندیمگیج اداخواستندیمانگار کهشده جور هر را خود

کنند. یالهجهبا معرفیکردم.یاافهیقداغونو را مردنیخودم

واوهاییکهبه بعضیکلماتشمیچسپاندچیزدیگریآخرغیراز

ازمپرسیدٔتوجه بهسمتخودشجلبنکرد. کاکونهار"منرا

"خوردی؟ دهنشامنخوردهبدونتعارفجوابدادمیهروزهغذا .

گوشیروبرداشتوبعدازچندفوراًبرایچندثانیهبیحرکماند.

ازمنخوششآمده انگار کرد. تماسیکغذایمشتیبرامجور

دلشبرام شایدم یا بیمارستانسوختیمبود به کارم نکند که

بکشدواوراازغذاخوردنشمحرومکنم!

و دست یک در غذا گرفتن وبا گرفتم تحول را اتاقم کلید

دستیهاچمدانکشیدن رازمختبا خودم شده جور هر دیگر

 صدای رساندم. اتاق درب وییهاگربهجلوی سقف داخل از که

یهالوله گرمایشی فیلمهایهاسالنسیستم یاد رو من میامد

همونفیلماییکهدرآنانداختیموحشتناک تبدیلبههاگربه.

وآدمرواگرجرندنشوندیمهیوال،خونآشاموهزارکوفتدیگر

میکنن.حدا قلبی سکته دچار وقل سکوت شدم که اتاق وارد

 داخل به نسبت را بیشتری کردم،هاسالنسنگینی احساس

ناخوداگاهوسایلمرووسطاتاقبدونتختوسرمرورویموکت

بودگذاشتم.ازگرسنگیترنرمسفتوسختیکهیهذرهازسنگ



هکهباداشتنهزار.کیدمیدیمترمهماماخوابرابردمیمرنج

فکرمزخرفوبیربطبتواندبخوابدوبهچیزیفکرنکند.فکرهایم

آشپزخانهرفتمازخستگیمبیشتربود.تصمیمبهخوردنغذاکردم.

کهبیستمتریازاتاقمدورتربودتایهلیوانآببیارمکهمباداآن

روقفلزرشکپلوینازنینتوحلقمگیرکند.پشتسرمدرباتاق

کردمبااینفکرکهاگرخداینکردهدرآنسکوتکسیوارداتاق

پیراهن، دو بالش، پتو، حاوی که را چمدانهایگرانبهایم و شود

شلوار،شورت،ومقداریآتواشغالدیگربودبدزدد،بندهچهخاکی

بایدبهسرمبریزم.

.شودینمدرراهبرگشتنمبهاتاقدیدمدرباتاقگیرکردهوباز

 ولی رفتم ور قفلش با دقیقه ده بعدیادهیفاحدود نداشت.

برددوانیهافحش ازتنمبهدر متوالیکهتاحدیخستگیرو

دوانبهسمتسرپرستخوابگاهرفتمووموضوعراباهاشدرمیان

گذاشتم.اوهممنروتحویلنگبهاندادوبعدازنیمساعتاتالف

لیددیگرکهازنگهبانباهزارقولوسوگندووقتتونستمبایکک

گذاشتنکارتگرفتهبودمدروبازکنم.االندیگهمیتونستمنفس

راحتیبکشمودرکمالآسایشغذامروکوفتکنموچندساعتی

برای ساعتینخوابمچونکسیکه درستخواندیدچند نخوابم.

ضمیکنهوکیهکهاولینبارازخانهمیرنهبیرونهمهروگرگفر

فکرگرگراحتبهخواببره! وارداتاقکهشدمصداییبتونهبا

وجود با خودشکرد. متوجه مرا کمد زیر از خشخشعجیبی

نمودیماینکهاوایلدوبعدازظهربوداتاقتاریک کشیدههاپرده.

ژندهوکثیفیهاپردهشدهبودندوازحرکتباالوپایینیکیاز

کنجکاویوفهمیدم با و ایستادم کمد کنار است. باز پنجره که

 ناگهان کردم. باز رو ترسدر کمی بایاگربهالبته فربه و سیاه

 اگر البته اجنه، صدای از وحشتناکتر داشتههااجنهصدایی صدا

باشند،درحالیکهسرشداخلزرشکپلویخوشرنگولذیذ

همچنانکهگربهچ بهدرومنبودبیرونپرید. ندباریخودرا

دیوارزدتاتونستبالخرهازپنجرهفرارکند،منمثلمجسمهسر

وچشمامسیاهیدیرسینمجایمخشکشدهبودم.خونبهمغزم

باانحالترفتیم نمیتونستمبفهممکهقضیهازچهقراراست. .

 منگ و یهاگوشتگیج نگاه را پلو شایدکردمیمزرشک که

المودستنخوردباشدومنمبتونمحداقلیهگازبزنمقسمتیشس

وفرارکنم.نمیدونستمبخندم،بترسمیاگریهکنم.آنروزبودکه

■د!گرگباشنتوانندیمهمهاگربهفهمیدمگرسنگیگربهاستو
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 «روح مرده» کوتاه داستان 
«رضاهاشمی»نویسنده



 یا چیاستارهماه چشم نیست، آسمان در را ندیبینمشم

در کرده. روشن را جا آن کمی که است ماشین چراغ تنها

امااونشستهواندگوسفندانسیاهیشبهمهمشغولبارزدن

کاریکه ایناستکهبهآسماننگاهکندبهاینکندیمتنها

امیدکهشایداوراببیند.

چهرهزمختوخشنیداردوباآنلبافتادهاگرکسیاولین

بابدنششیهادستنزدیکشنشود.کندیمباراوراببیندسعی

کف بزرگوکشیده، باشیهادستتناسبیندارند؛ پینه. از پر

درصورتشاشینیببزرگوصورتیگودرفتهانگارکهیاکله

اگرآنچیزیکهمندیگویمفرورفتهباشد.همیشهبهخودش

بایددردرزمینوکنارمننباشدخواهمیم

یهاشدنآسمانباشداینراننهگفت.خیره

مواقع بعضی ولی ندارد خاصی وقت هم او

 درست اینکندیمدردسر در که همانطور .

شبشروعکردهبودبانگاهکردنبهآسمان.

برادرکوچکتر)بهنام(کهکالفهشدهبود؛

محکممیزندپسگردنکاظم:االنوقتاین

وبارهچتشده!؟کارهانیست؛احمقد

کاظمگفتندیماوبهکه)حرفزدنباکاظمندیبیموقتی

گوسفندهاوهمراهدونفردیگرگرددیمندارد؛بریادهیفا(چوله

 خاور سوار خیلیکنندیمرا ولی دارد بلندی قد کاظم مثل .

دراشیالغر.کردیموهمیشهبههیکلکاظمحسادتالغرتر

باشچهره مشخص نیز ریشی ته همیشه و تاگذاشتیمود

 اشمردهچهره وقت هر کند. پنهان آن بروندخواستیمزیر

 تکرار میشهکردجزکردیمدزدی، توایندورهوزمانهچکار :

دزدی

 خودش به و بقیه به همیشه، که بود حرفی زدیماین

قبلازپیادهشدنازماشینبرایشروعکار.وبعدکهمخصوصاً

:یاعلیشروعکنید.گفتیمشدندیمپیاده

بزرگتر، کاظمبرادر چوپان مراقب موقعگذاردیمرا اما

وقتیمیافتدیاضربهساکتکردنچوپان بهکلهاومیزند.

 بلند او از صدایی تکانششودینمدیگر چه هر بیدهندیم.

.شودیمفایدهاستونگاهکاظمبهآسمانازهمانموقعشروع

کوچکتر،برا استبهنامدر کوچکتر کاظم از سالی ده که ،

بهجنازه،نگاهیبهکاظماندازدیمکنارچوپاننگاهیندینشیم





هستندگوسفندهاونگاهیبهدوستانشکهدرحالبارزدن

مشت رودیمومحکممیزندرویزمینوکندیمدستشرا

ردنخور.چراباطرفکاظمولگدیبهاومیزند:تنهلشهبهد

ازیکطرفچوپانمردهوازطرفدیگربابرادر.خودمآوردم

نهزبوندانستینمترشبزرگ کند: نهشودیماشیحالچکار

.شومیمحریفش

تکانبخورد.خواستیم:کندیموکاظمدرحالگریهتکرار

خودتگفتی!خودتگفتی!

مادرشبرایآرامزمانیکهاولینبارمرگکسیرادیدهبود

هرانسانیبهجزبدنیکچیزدیگریهم کردناوگفتهبود:

داردکهبهآنروحمیگویندواینروحموقع

رودیمبیرونوبهآسمانرودیممرگازبدن

وهمیشهزندهاست.

کتک را او زیاد مادرش همیشه اینکه با

رازدیم او مادرش دیگر اینکه از کاظم اما

اصالً.درآنموقعکردیماشوانهیداهدخوینم

 شدینمآرام گریه وقفه بی هیچکردیمو .

دهسالداشتاماهرجاییمادرششدینموقتازمادرشجدا

رفتیم او رفتیمبا حتی شیررفتیمو مادرشبرای بغل

خوردن.درهمینسنوسالبودکهمادرشبچهدیگریبهدنیا

تبد اینبچه وقتآورد. هر عذابکاظم. به کهدیدیمیلشد

خوردیمبچهتازهبهدنیاآمدهدربغلمادراوجاگرفتهوشیر

زمینرفتیم زیر آتشدرستشانخانهدر رویکردیمو و

 داغگذاشتیمبدنشداغ مادرشرویدستاو که همانطور ،

بهدیوارذله:گذاشتیم همانجاسرشرا ویا امکردیجونور!

کردیمهمانطورکهپدرشاینکاررابعضیمواقعبااودیکوبیم

بعد گفتیمو اینوضعیتادامهداشتتامگر؟!یفهمینم: و

اینکهدرغیابمادرشکهرفتهبوددمدرتاباهمسایهصحبت

:داغه،ها؟!گذاردیمکندبچهرابهآشپزخانهبردهورویاجاق

همتوراداغ.،منگذاشتیمننهمناداغ

 بلند بچه کاظمشودیمصدای ولی زند می پا و دست ،

.تاصدایشبهمادرنرسد.کندیموساکتشردیگیممحکماورا

،رودیمخبریازبچهنبود،بهآشپزخانهگرددیموقتیمادربر

 زمین. روی افتاده بیهوش حالشیهالباسکودک در هنوز

معلومشدهبودمادرشبچهراسوختنبودندواستخوانلگنش

برداشتهومیزندبهخیابانوباکمکیکموتورسوارخودرابه

و نگاهی به دوستانش که در حال 
هستند  گوسفندهابار زدن 

و محکم  کند یمدستش را مشت 
 رود یممی زند روی زمین و 

طرف کاظم و لگدی به او می زند: 
 تنه لشه به درد نخور.
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رساندیمبیمارستان هرچهبوددریابچهاما مردهدردستان.

آنآشپزحانهبودکهکاظمبرایاولینبارمرگراشناخت.

بهپنجاهاشچهرهسالبیشترنداشتاما37مادراو،عایشه

خوردیمهاهسال چهره یهازن، ویاهیکوهپامناطق خشک

سوختهوامابایکزیباییبدویدرپشتآنومثلاکثرزنهای

ایرانتنهاآرزویشاین72شهرکوچکخودشانتشآبادودهه

بودکهپولیداشتهباشدکهبتواندیکباردیگربرودپابوسامام

 چه هر و )ع( بخواخواهدیمرضا او بیمارستاناز وقتیاز هد.

 بعداورا میزندو زیربردیمبرگشتتاچندساعتکاظمرا

رهایش بهفکرشکندیمزمینوتاچندروزهمانجا چندبار .

خواستیمافتادهبودکهکاظمرادرهمانجابکشداماهربارکه

 زمینبیشتر زیر دمدر کندتا را باتوانستینماینکار برود.

اماهمینکهصدایکاظمراآمدیمهخشمتاچشمانشباالاینک

توانستیم.نهگشتیموبرگرفتیمبغضگلویشرادیشنیم

صدای شبانهروز، نههمینطوررهایشکند. بسپارشبهجایی،

 باال کاظم دیگرآمدیمگریه پدرش و مادر .

صدایشراتحملکننداورابیرونتوانستندینم

کاظمبعداینآوردنداما بازهمسودینداشت.

رفتارمادرشفهمیدچکارکردهاستوبهخاطر

 بود کرده ناراحت را او آرامتوانستینماینکه

زنده درباره او کردن مادرشبرایآرام بایستد.

وهمیناتفاقهمافتاد؛ بودنانسانبعدازمرگصحبتکرد.

اتفاقدیگریهمافتادو اینکهاوفکرکردکاظمآرامشداما

پیشمادرشبیاوردوتواندیماگرروحبچهرادرآسمانببیند

اوراخوشحالشکندبهخاطرهمیناکثراوقاتبهآسماننگاه

واالنازآنزمانحدودکردیم ببیند. سالی02تاشایداورا

.گذردیماستکه

 فکر کاظم و انسانیمرد شبدزدیدوباره هککردیمدر

روحاوراببیندومردهرادوبارهزندهکند.تواندیم

به توجه بدون ندارد تفاوتی برایش دیگر کوچکتر برادر

 را خود راه و شده خاور رندیگیمبرادرشسوار راهروندیمو ؛

 آسفالت جاده با که مخصوصلومترهایکخاکی و دارد فاصله

است.هاگلهحرکت

ییهاخوردنپرتکردتکانتنهاچیزیکهحواسکاظمرا

بودکهبرادرشبرایاوایجادکردهبود.حتیصدایبرادرشرا

ازجنازهچوپانرویزمیننشستودورترهمنشنید.چندمتر

بازبهآسماننگاهکرد.

تا- برو اینجا از شو گم برو کشتی را بچه پسرکاحمق

نکشتمت!

.بغل،منخواهمیمچراپیشتو.-

سالتهست.موقعیباتواین92یفهمیمزرگشدیتوب-

!؟یفهمیماالننوبتخواهرکوچیکتهستکردمیمراکارها

بکشمش.گفتآرامبروخواستمینمتاریکی.اینمردمرده.

پشتشتکانخوردبزنتوسرش.چقدرخوندورسرش.

.امامیزند.خواهمیمچقدرخونازسرمرفت.ننهرا

سگدیخواهیمچیهابچه - بگیرد.خواستیم. گاز منرا

همزدمش.من

 بزنیدش.هابچهچراسگراکشتی. -

،نمشیبیم،منکنمیمنزنید،نزنید،روحشروحشراپیدا -

 کنمیمصدایش

 دشیبزنبزنیدش.هابچه -

-  بهنامدورکن، ... سنگبهمنزدند. هاآنبهنامنگاهکن.

بدند،بهنام،مامان

 ،کشتی....یفهمیمخبسگشانراکشتی.احمقگنده، -

 .کنمیمرفتهآسمان،پیدایش -

زوزهگرگهاوپارسسگهاازیکسوو

 صدای دیگر سوی کهییهاشیماز

شانیهابچه و بودند برده آغلدورتررا از

 سیاهبزهاصدای فضای تمام گله خر و

بودندشایدکهاز پرکرده اطرافکاظمرا

چنی موجودی بودندمرگ آشفته ن

 بودندو انسگرفته او با موجودیشناختنشیمموجودیکه .

کسیکهروحشراشناسدشیمکردیمکهحتیکاظمهمفکر

دوستداشتاحساس کند.صدایاطرافشرا کردیمبایدپیدا

ازچوپانبرگرداندوبازبهآسمانکنندیمصدایش نگاهشرا .

نگاهکرد:

 احمق،باباتبود -

 خواستمازتودورمن -

ننه،ناراحت

 کنمیمبمیرد،روحشراپیداخواهمینم -

باتوچکارکنم،بگذارشامچارهیب - باباتمرد، کردی،رفت،

 توچاله،حاالپرشکن

بهنامبیاببرشاعصابمخورده -

دردداردکنمینمنزن،ازاینکارها -

توباشتوانمینمکردیمنکهاموانهیدنزنمت - مازفقطبا

کردمیمدستتوچکارکنمکاشهمانروزاولکاریباتو

کنمیمیخواهیمنهننهنزن،هرکار -

دوست اینجا. منپسربد.چقدراینجاخوب، ننهعصبانی. .

باهامکاریندارد.خیلیتاریک.دردتوبدنمخیلی.یکسدارم.

ننهزد.اماننهخوب.

دوباره انسانی  ،در شب دزدی

که  کرد یممرد و کاظم فکر 

روح او را ببیند و مرده  تواند یم

 ه کند.را دوباره زند
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جایشتکان از کاظم روز دو شبو حتیبرایدو نخورد،

خوردن.وچوپانکهجلویکاظمافتادهبودزیرآفتابصورتش

سوختهوپرازگردوخاکشدهبود.وجای

 برای محلی روزهامگسزخمش دو از که

 استفاده داشتند هنوز کردندیمقبل

بودندشیهاسگ آمده اول روز همان از

گاهیلیسش از هر رویزدندیمکنارشو .

،وصورتشرا.شیاهدست

 مخنکهوا درشدیتر ابرهایسیاهی و

خود پایان به داشت روز و پیدا. آسمان

هواییعجیب اینطور تشآباد تو سال از اینموقع در نزدیکتر.

صدا،نمودیم و سر به کردند شروع که حیوانات برای حتی

باقیماندهازطرفدیگروخریگوسفندهاازیکطرف،هاسگ

.اماخبریازبارانیانمنبود،فقطدیچریمههماناطرافگلهک

ختیریموبارانشراآنجاآمدیمصدایرعدوبرقازدوردست

و بود ناراحت هنوز مرگصاحبخود از که گله سگاصلی

دیگرکردیهاسگنگاهیبهدیکشیمآرامودردناکییهازوزه

پوزهخودشرابهصورتودیباریمونگاهیبهآنسوکهباران

 یکیاز یهادندانچوپانمالید و اشینیبنیشسگشکسته

که چوپان. صورت زدن لیس به کرد شروع داشت. پارگی

چشمشبهچشمانچوپانافتادچشمانچوپانبازشدهبودند.

 کنار، کشید ویابرهاسگخودشرا رسیدند آنجا به بارانی

خیسکرد همهرا کاظمازجایخودپریدوبارانیسیلآسا .

بغلگرفت: در محکم را او بایستد پا چوپانسر اینکه قبلاز

ننهتوهمپیدا ننه. کردم. منپیدا کردم. پیدا دیدیروحترا

.کنمیم

شدتبه بارانبا و بود گرفته بدننحیفشدرد چوپانکه

،فریادکشید:ولمکندیوانه!خوردیمصورتش

خودشآمد به صدایکاظم با و شد چشمانشبزرگتر و

خشنوکندخودروبهچوپانکرد:منتورازندهکردم.روحت

راپیداکردم.

بودکهزندهشدهیامردهچوپانجانیدربدننداشتومثل

خاکدر زیر از و چادر به رساند را خود کشان کشان باشد،

شتهبود،گوشهچادرکهسنگیراهمبرایاطمیناندرآنجاگذا

تفنگخودرادرآوردوازهمانجلویچادرگرفتطرفکاظم:

کجاهستند؟تیهادوست

.آمدینمصداییازکاظمبیرون

کجارفتند.تیهادوستگفتم

 بیرون کاظم از فکرآمدینمصدایی آشفته. و بود خسته .

وکردیم وخواباست. کارشبهآخررسیدهواالننوبتغذا

.دیفهمینمرچوپانرامنظواصالً

 نداشت خوبی حال خود که یاگوشهخواستیمچوپان

صدای که برسد خودش به و بنشیند

روزی چه به که انداخت یادش حیوانات،

 اینبار استو قبل:ترنیخشمگافتاده از

 اینکه رفتیمشودینماتیحالمثل وقتی .

پاسگاهبهتمیگمیهمنماستچقدرکره

دارد.

کلمهپاسگاهسرزبانچوپانآمدوقتی

او برادرشبه دورشود. آنجا از کاظمشروعکردبهدویدنکه

گفتهبودکههروقتچندتااسمراشنیدیفقطبدوتاآنجاکه

،پاسگاهیکالنتر:پلیس،یتوانیم

 تکرار قدمکردیمکاظم چند که بدو بدو پاسگاه پاسگاه :

یاگلولهبایستچوپاناحساسکرددیگردوید،امابعدازصدای

ازپشتواردبدنششدوبازچندقدمیجلوتررفت،دستشرا

بردپشتشوقبلازاینکهبفهمدچهشدهباصورتنقشزمین

شد.

چوپانخودشرابهاورساند:بگوبگورفیقاتکجارفتنبگو

خاک پر دهانش داخل که بهکاظم بود شده خون و

خودوباصداییهانفسگاهکردوباآخرینچوپاننیهاچشم

روحتراپیداکردمآنقدرنشستمتاضعیفوبایکلبخند:من

توآسمانپیدایشکردم.

 از سرییهاحرفچوپان با و بود نفهمیده چیزی کاظم

افتادهوپاهایکمجان،خودرابهچادررساند:خودشخواست

.خودشخواستکردیمنبایدفرار

دهانشرفت در و رویشزد و سر به آبی داخلچادرش،

گرداندوبیرونریخت:تفبهاینزندگیتف.

 که کاظم رفتطرف و برداشت را دورشراهامگسبیل

لذت بود زده بیرون پشتش از که خونی از و بودند گرفته

 ■.بردندیم



ی کاظم چیزی ها حرفچوپان از 

نفهمیده بود و با سری افتاده و 

پاهای کم جان، خود را به چادر 

رساند: خودش خواست نباید فرار 

 خودش خواست. کرد یم
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 «حاجی» کوتاه داستان  
«رمضانیاحقی»نویسنده



داشتوبودردهکزیتمتازهرامدرسهیهاالسکرمردیپ

ورکوسوتجاهمهنبودندمدرسههکهابچه.کردیماستراحت

نیطنیداریسراخانهدرحشیتسبیهادانهیصدا.شدیم

:کردیمزمزمهلبریز.انداختیم

.محمدآلومحمدیعلصلالهم-

:گفتباشدآوردهیخوشخبرانگارآمد.داخلعجلهبازنش

!آمدههکمازیحاج-

!؟یحاجدومک-

!زنشباجاللحاج!گهیدمونیهمسا-

خوشحالزنشرانیایوقت احساساتشدگفت، بعد و

ازپربرایرفتنبهحججوشیدوچشمانشاشنهیریدآرزوی

شد،طوریکهزنشلرزشصدایشرانفهمدگفت:کاش

!ارتیزمیبرکی-

تمییزکردنآشپز بود،زنکهسرگرم خانهکوچکشانشده

بودناینکهبهپیرمردنگاهکندگفت:

!شلوغهخونشونحاال!گهیدساعتهی-

!بحالشخوش-

!نهکبهمتوبینسخدا-

حرمذهنشنهودریمدشهربهرفتگفتزنشهکرانیا

ردکزیارتراامبریپ داشتیکیکوهکمشهربهرفتبعد. عبه.

ازآخوندمسجدشنیدهبودبادقتویکیمراسمحجراکهبارها

.دادیموسواسانجام

***

.آوردخودبهاورازنشحرف

!آوردهیسوغاتیلکگنیم-

:گفتباتعجب

!!؟یسوغات-

!یسوغاتگهیدآره-

!هستهمدنیخریسوغاتوقتاونجامگه-

ازندادجوابزنشیول خارجو خانهآشپزخانه از و شد

افتاد؛یحاجادیبهدوباره.بیرونزد

یحالچه!دارهییصفاچهاالن!یسعادتچهبحالشخوش-

ارتیزمیبرمیتونینمهمآرکعابدامامزادهتاهکمایبرا!داره

!دوستهخودارتیزدوستیوکزائرارتیز!هیینعمتیحاج

:ردکزمزمهخودشوبا

.ستکیونهیددلمدونمینم-



.ستیکدرخونهوگرددیمجاک

.برگشتزنش

!شدهخلوتمکهیم،خونشونیبرتاشوبلند-

:گفتشدیمبلندهکنطوریهم

!دارهثوابیلیخشدفیح!شوازیپمیبرینگفتچرا-

دیلیخ- کیدیپولدارن، این با فامیالشونیهاافادهه.

.میکردیمکوچکخودمونو

ه.یحاجیحاجخانوم.هیچحرفانیا-

.رونیبزدندهمباخانهواز

***

رفتراستیکوردکسالمبلندشدخانهواردرمردیپوقتی

رااوصورتطرفودوگرفتمکمحرااوودستیحاجطرفبه

.دیبوس

!شمابسعادتخوش!یآمدخوش!یحاجقبولارتیز-

:گفتشودمتوجهرارمردیپجانیههکنیابدونیحاج

!بکنههمشمابیخدانص-

هکشدمهمانهامتوجهتازهرمردیپ.ندیبنشهکردکوتعارف

اودر.بودندنشستهمبلیروخانهدورتادوریکشیلباسهابا

برانشستنیزمیروزانودویخالیجانیترکنزد همهیو

سرخیمکخجالتازیولداد،انکتیسریسادگبامهمانها

د،فرستاصلواتچندآهسته.آورددربشیجازراحشیتسب.شد

بهجایمکحالش حسرترهیخیحاجصورتآمد، با و شد

«!بحالتخوش»زمزمهکرد،

.ستکراشوتکسمهمانهاازیکی

!نکفیتعریحاج!خوب-

هیسااتاقهمهبرآنینیسنگهکگفتیطوررایوحاج

.افکند

مایزندگپسهییزندگعربهاردنکیزندگآگهبگم،یچ-

!ه؟یچ

.گفتخودشبارمردیپ

!بگوحرمازنکولیحاج-

:گفتهمانهایمازیکی

!؟میکنیمهمیزندگمامگه-

:گفتبودنشستهشقورقیصندلیروهکیحالدریحاج

!زیتمچقدر!شهرهیاندازه!طبقهپنجاهساختنهتل-

:گفتخودشبارفتوارمردیپ
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!یحاجبزنحرفعیبقاز-

:گفتحاضرانازیکی

نفره.هیمالهاهتلاونازدومکهراوقتهیلیخ-

:گفتجانیوهیخوشحالبایحاج

!المسبادارنزنتاهشت-هفتهمدومکهر-

.دندیخندوهمه

شیلبهایمک،کندیمتوجهجلبنخندداگردیدهکرمردیپ

.گفتخودشبا.ردکبازهمازرا

حرماز!حرفهاستنیاوقتچهحاال-

!حراغاراز!هکماز!دیبگ

:گفتیکیردکشکفروهکحاضرانخنده

هنوزمنسجنساونجایحاج- چطوره؟

!خوبه؟متهایق

:گفتکردیمجابجارانشیعرقچالهکهکیحالدریحاج

مگههکجنس- دارهیتمومبازارانیانگو؟ یچهر!!

!هستیبخواهچههر.آدینمدرتهشونیگردیم

ازیاحساسبودآمدهرونیبخودشحالازگریدرمردیپ

خودشبا.نداشتبودههکمدرسربهنیعرقچمردآنهکنیا

!رهیمکیروهکمهکشانسیریبمیا:گفت

طرفبهراچشمشزوداماآورد،هجوماوبهنیسنگیوغم

.گرداندآسمان

درکواش!میهستیراضماهیتوخواستیهرچ!اسغفراهلل-

!گشتچشمانش

تگفاوروبهیحاج !تامسون!موز!دیبخوروهیم!دییبفرما:

!نشهگرمشربتتون

بهدست.بودشدهبلندزنش.ردکنگاهخانهاطیحبهرمردیپ

وبلندزدنیزم

.شد

!باشهقبول!اجازهبا-

.گفتآمدخوشاوبهسربانشستهبودهکنطوریهمیحاج

.ندرسازنشبهراخوددهینپوشدهیپوشراشیهافشکرمردیپ

زن.ندینبرااشبرافروختهیچشمهازنتاگرفتنییپاراسرش

.گفتیناراحتبااوبهدهینرس

!دارنیاافادهوسیفچه!واه!واه-

:گفترمردیپ

!سینخوب!نکنبتیغ-

!شدمیمخفهداشتمستینبتیغ-

مکشونبخورهتوسرشون!

ردککراپاشیوچشمهادرآوردرادستمالشرمردیپ بانز.

:گفتتعجب

!!یردکهیگر-

!دونمینم-

نیا!بشهماهمبینصدیشایدیدیچراخداندارههیگر-

…ندارههیگرهک

…،کنمینمهیگررفتنیبرامن-

!!ندارهتیخوب!یکنیمهیگریچیبراپس-

■ .زدرونیبیحاجحیاطخانهوازدکیتررمردیپبغض


 

 «ی پائیزیدلتنگی ها» کوتاه داستان  
سالهازشهریار93«مبینایگانه»نویسنده



باریدیمتندیباران قاببهتبدیلبهراپنجرهکهبارانی.

خیسهاییشهشورفتهشستهیهادرختکهبودکردهعکسی

دادیمرانمایش خودبهاودلتنگیازکهدرختانیهابرگو.

فکراشگذشتهبهوبودنشستهاو.بودندگرفتهخزانرنگ

نهمسئولیتآنپسازهرگزنهبود؟شدهتنگدلشیاآ.کردیم

وکندکرایهتاکسییکتوانستیم.آمدینمبرسختچندان

برساندجاآنبهراخود ببخشد،راخودتوانستینمهرگزاما.

تنها.کندنگاهمادرشصورتدرچگونهدانستینمحتی

بودندییهاکاشایوچرا،شدندیمزمزمهلبشزیرکهسخنانی

تصمیم.بخوردراروزهاآنحسرتبارهاوبارهاشدیمباعثکه

گرفتراخودش کردتنرابهرنگشآبیژاکت. اولینسوار.

افتادراهبهوشدتاکسی وبیستامروزکهافتادیادشراهدر.

 .مادرنذریروزیعنی.استصفرهشتم

رساندسالمندانخانهبهشتابوعجلهباراخود جاهمه.

 .ندیدرارااواماگرفترامادرشسراغ

شایداینکهخیالبه.افتادزردشلهازپرمیزیبهیشهاچشم

میزپشتکهیازخانم.شدحالخوشباشد،مادرشنذری

 ؟یهنذر:پرسیدبودنشسته

نه:دادجواب صدیقهخانمروحشادیبرایاستخیراتی.

 (مادرش).رحمانی

ترشدیدلحظههرباران.کردیمفکرگذشتهبهوبودنشستهاو

 ■بود.شدهدلتنگاو.ریختندیمهمینطورهمهابرگومیشد

 نشسته بود که همینطور حاجی
. گفت آمد خوش او به سر با

 پوشیده را هایش کفش پیرمرد
 .رساند زنش به را خود نپوشیده
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 «چند کیلوگرم دانش و دیگر هیچ» کوتاه داستان  
«الدینپورعباسیسیدحسام»نویسنده



 روایت واقعی؛

گاهتمامیاهوبهگکباالخرهروزمصاحبهرسید،سهماهبود 

درتالطمبود.9314ریت09امروزیترکرمبرایمصاحبهدکف

هیزیردمزودترمصاحبهتمومبشه؛همهچکیهرروزخداخدام

شبوضعفروزیخوابتابستون،کمیطرف،ماهرمضون،گرما

دمی.ازرانندهآژانسدوبارپرسکردیمبعدبدجوریآدموخالی

وهه،کیگه!اونمهردفعهجوابداد:آرهپایددیرروبلدیآقامس

مبهتره.هردوبارهمبااعتمادبنفسیکیواربریمونبولیازس

منهم موردآدرسدعوتنامهغرزد. متخصصشهرشناسیدر

یزمنفیزهتاازهرچیزمبههمنرکردمتمرکیسعیمکهفقط

درستهمدوربمونم.یهاعتراضتاحدودییحت

یوخش همه گذشته ماه سه تو که! کهکنبود تابهایی

مهمشروعالمتزدهبودمدوبارهمرورکردموحاالیهاقسمت

همحسخوبیدارهکنمیمکهبهکارهایآکادگیبرایامروزنگاه

یدهبودمچهسواالییمیگیره.هزاربارازخودمپرسامخندههم

بهصرافتافتادمبهانگلیسیپرسیدهمیشه؟همینهفتهپیش

 کردم برداری خالصه که تحقیقم روش اشصفحه32جزوه

 و کهعینیادغدغهمونده بود خاموطیچارتاقیهاخیمشده

 جدا ازم لحظه یه اینشدینمقدیمی شده قفل انگار اصالً .

پوشهمدارکهمهنوزاون برچسبشمارهصفحهبرا المذهب،

یخواسمپیهمکیزیچ بود، نشده چاپیارهاکدا تابکاداره،

باک حتماً مدریه باشم، داشته مصاحبه تو هکآزمونزبانکد

مندونسینم صادر مصاحبه روز تا یم یشه نه، ازیکیا تا دو

ویداخلیهانامهیردهبودم،گواهکدانیهامهنوزسوابقشوپمقاله

بعضیبعضیالمللنیب بود دنبالشیهاش خونه باید هاشم

هدوبارهبخونم،توکردمکیبندآمارودستهیسوالها،گشتمیم

انیروزوقدرتبمسائلالمازدانشیاینحیریویریفقطخ

آواریزکهجرعهنفسخنیهبراممثلکراحتبود رخروارها

میموند.ینگران

دیهرچ زواسهیهخوابیردمهمهچکیشبسعیبودتا

االن هینمباکیمیارمسعهدکراحتشبمصاحبهمهیابشه.

رمخوشحالمیتچشماموببندموازآفتابآرامشبگیالیکموز

االنازهراندیههمهچک کهبپرسنینیارآفرکشمندیمرتبه.

هایکاربردینظراتشرووهمتیاتشوازبَرم،همموفقیهمنظر

ـقعالییشـناسم،برااولتاآخریهروشتحقیهاشروم تابک

نم،کتونمباآرامـشصحبتیقشهدارم،زبانرومتوذهنمن



خ هم مصاحبه لباس بابت یحتی راحته کالم وکه فش

رهنمهمستشده.ینهساعتموپیمربندمباهمورنگزمک

 همه دهامقالهآخه آزمون راهنماهای اهمیترکو تیبه

اینظاهریپلیسید در بینحیتأکیدداشتند. نبودمکهینو

مم بوق پاره رو آژانسچرتم راننده تاکتد چند هم بعد و رد

بایهیمیآبقدیهاتلمبهیهمثلصداکفحشممتدوکشیده

ریتمپشتسرهمینثاراولوآخرِجدوجدهونیاکانواوالدو

اولخواستمعصبانیینجلویاسالفنسبیوسببیماش یشد!

هنگاهبهرانندهیباره،بعدهمیامبگحدادمخندهیترجیبشم،ول

هآرومبودنهمبهاندازهبهموقعرسیدنبراممهمه.کفهموندم

د خدا یبنده محلمصاحبه تا حرفینزد.یچیدمهیهرسکگه

بگهمنفقطخواستیمهحالتمتفاوتیکهیوقتیرسیدیمبا

ستمگفت:ینیدیهشنکیاونچندتافحش

ا- مسافر من داداش! زیشرمنده خودشونینجا آوردم، اد

دن.بعدهمیسدارن،ازاینجاشدیگهماروداخلراهنمیسرو

گفتایشاهللکهکارتبشه.

خالصهبعدازجداشدنتوأمباخاطرهخوبازرانندهتاکسی،

سرویتابلوها طرف دیبه یترکسمصاحبه دنبال وکرا ردم

چندنفریمیهاتوبوسقدیسوار دراکهیشترشبیهبکیشدم.

نشستهیادار اتوبوس داخل هم بودند دانشگاه تأسیساتی و

بودند.همینطورکهرانندهداشتباصدایقیژممتد،ترمزدستی

حرکتخالی برا مردمکردیمرو تهریادهیژولانسالی، شیبا

روشیخسیس از رو پاتر هری فیلم سوزنی مزرعه انگار که خ

کهمعلومبودنهازیارفتهابسیاباشلوارقهوهکامالًساختنو

 ازش شریعتی دکتر که فقری سر از که نداری دینالیمسر

اومدنشستکنار و صندولیکناریبلندشد از شده، پوشیده

 اون از کردم فکر یتأسیارمندهاکدستم. دانشگاهه هکساتیه

بادانشجوهایتازه وعینکنندیمواردسرصحبتروبازمعموالً

زپنزریکتاببوفکورشروعمیکننبهسیاهنماییوپیرمردخن

آگهخالیکردندلآدموتهشهممیگن:حاالناراحتنباش

هرکاریداشتیبهخودمبگو.

هنوزننشستهبودکهروکردمبهمنوگفت:

!یمصاحبهاومدیتوهمبرا-

دربرخورد«تو»یروبهجا«شما»هسعیداشتمکیبانگاه

نمگفتم:چطورمگه؟کیادآوریاول

نهادامهداد:کهاصالًبهسوالمتوجهکنیبدونا
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هیاتچرشته-

رموهمینطورکهیاموباحرفزدنبگردمجلوخندهکیسع

امروصمیمانهنشونبدم،گفتم:خندهکردمیمسعی

المللنینیبیارآفرک-

تو که اونایی از مطمئنی حالت یه با و داد تکون سری

لحنشونمیگنهیشگیاندازهمناینمطلبیکهمیخوامبگمرا

نفهمیدهگفت:

هماکچهارتااستادنیستهاشهرستاندونمتوهمونینم-

ایمتاتهران.ینهمهراهبیدایبا

منکهحاالبهتزدهشدهبودمگفتم:

د!!یمصاحبهاومدیدشماهمبرایببخش-

امتوسعهاست!!البتهرشتهبیدرنگجوابداد:آرهبابا!

ک منظورش البته گراینیارآفرکه دیبا بود. توسعه گهیش

یزیچ همشروع ژولیده مرد موردکنگفتم. در زدن غر به رد

براککیالیهاخرج دریندانشگاهیساختنهمچیه و شده

نهایتتاترشبودنماستشبگذشتهخونشونهمربطدادبه

مثلخودش.ییهاآدمعلمییهاافتهیبیتوجهیمسئولینبه

م دانشجوهایمگه انتظار من یشه! با شلوارکمرتب و ت

رگذارروداشتمیلنتأثکادیاردوبوکمناسبوسروصورتآن

کهمثلخودمدارنسعیمیکنناسترسشونروپنهونکنند.

ا بهدربساختمانمحلمصاحبهرسکنفیخالصهبا م.یدیرها

یواقعیخودمروببیبایاشتمرقدوستدیلیخل تایکینم. دو

هکدمیهکمحالمبهترشد.آسانسوریهدکومرتبیکآدمش

رس نهم طبقه دایبه پاگرد دور تا دور دنبالیارهید رو طبقه

یهمردیراهرویورودمصاحبهگشتم،یبرگهمربوطبهراهرو

عینآرومسرمرونزدیککردمویلی.خزدیمزچرتیپشتم

بوسهآخرروقبلخوابنثارگونهکودکشخواهدیممادریکه

کنهدرگوششنجواکردم

بپرسم؟سؤالدمیتونممیهیببخشآقا!داداش!اخوی!-

پاهایازاینکردیمردوهمینطورکهسعیکچشماشوباز

روجمعواشفرورفتهورمیزدررفتهوگردنتادستهصندلی

جورکنهگفت:

اومد- زود صبح از ما نمیشه! ایچرا عالف نیم

م!ییهامصاحبه

زاشارهیمیاغذروکمصاحبهاومدمبهیدبرایهفهمکبعدم

ن.بعدهمینطورکهدستاشوازدوکردوگفتجلواسمتوامضاک

 باز کردیمطرف یاازهیخموسط عین سنگینیهالنگهکه

اءواحشاءداخلشهموهمهامحشدیمدروازهکاخروتردامباز

اتهمبدهببینم.منمطبقییارتشناساکقابلرویتبودگفت:

ردم.کاروکنیدستورایشونهم

دمپنجیدمدیهمحلمصاحبهبودرسک321بهاتاقیوقت

پشتدراتاقمنتظرن،دونفراولهمقبلازرسیدنمنینفر

م:دیرفتنتو.بعدازیهسالمدمصبحخیلیسریعپرس

شهیمساعتچندنوبتمامیمتوجهبشیهاچطوربچه-

ازدانشجوهاکهآرومترازبقیهبهنظرمیآومدباخندهیکی

ونگاهیکهانگاردارهبهتارزانتازهبهشهربرگشتهتوضیحمی

دهگفت:

ایگهبیدمدرباشهمکینههرکیهدرروبازمینوبتچ-

تو.بعدهمهمهخندیدن

من هم یباز همشفیگیمکه مکجشدم. وقتیکیر ردم

یبراینشستنهستونظمیبراییبرسمبهمحلمصاحبهجا

ول شدن! بگذارمیوارد نباید فقط االن کرد، میشه چه خب

موقعمصاحبهاتفاقحتماًزیتمرکزمروبهمبزنهاصلقضیهیچ

.شدیمفراموشیاهیحاشمسائلواونموقعهمهاینافتادیم

دیگهاییهابچهبرااینکهحالوهوامروعوضکنمرفتمسراغ

گفتی یهگپو بهخیالخودم بودندتا مصاحبهاومده برا که

باهاشونبکنم.

حالت یه به جوونیکه پسر از یاگستاخانهاولینسوالمو

هرلحظهاحتمال رفتیمرویشوفاژکناردیوارنشستهبودو

 شلوارشکه مضاعففشردندستهاشداخلدکمه فشار با

جدابشهوهمهبریمبهفکرهانخجیبشبیشترهمشدهبوداز

دم:یپیداکردنسنجاققفلیبرایدکترآینده،پرس

،کتابیچیزی....!یارزومهد؟یاوردیهمراهتوننیزیشماچ-

قبلازاینکهبیچارهسعیکنهیهجورینشیمنگاهشروبا

جاکنهیکی هبهجلوبرایراحترجوابدادنجابهیهپرتابسین

کهمشخصبودشبقبلهمتاساعتهاشوندهدیگهازمصاحبه

بهنظرمیومدروترجذابهاالیسردوازهویکداشتههرچیتو

 اسکن کردهیمخوب خوابی بی از حاال شبیهاشازهیخمو

یهادهنه هم سر هیهاابیآسپشت آدم چشم جلو یآبی

همینطورکهسعیداشتدستشروجلویشدیمپایینوباال

دهنشبگیرهونشونبدهچقدرآدمبافرهنگییهگفت:

بابقومقالهیلیتحصکمنکهفقطمدر- شیهاموآوردم؛

ندارن.یارک

واکنشییاازهیخممردیهاحرفناخواستهوبدوناینکهبه

سمت چرخوندم رو سرم نیکینشونبدم بایفردو مدام که

کیلصحبتمیموبا داشتیکیردن. اگریحاج:گفتیمشون

دمخودتونهمباهاشیلومیرفتمتوموبایاجازهبفرماییدوقت

یهصحبتداشتهباشید.ازاونیکیدیگهکهتازهحرفزدنش

 پرسیدم: بالفاصله بود شده چ-تموم میدونی بایبایشما د

م؟یآوردیخودمونم
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اینراستشب خواستممطمئنبشمیتکراریفقطمسؤالا

 پوشه تا یاصفحه42سه نفرانسکاز یهاشگاهینماها،

یالمللنیب ترجمه، مقاالت، مدرک، کتاب، یارهاکزبان،

رشتهیالمللنیب با مرتبط سابقه سال دوازده ، طرزیکام به ه

دقیبس خاصیار وسواس با توأم و هوشمندانه و یتویق

پوشهچیدهبودموبهشمارهصفحهمزینیکیپالستیهاصفحه

 بودم، آراسته هم منظمی مطالب فهرست به کو و یسرکم

 البته باشه. بی»نداشته پلن » که داشتم درآگههم ایرادی

امرشتهوسوابقومدارکمشعشعتاخرتناقمرتبطباهاپوشه

 کنم. ازشاستفاده پلنبی»حاصلشد پاپ« تا دو یوکشامل

شدیمیفکی از نسخه سه داخلش مجلهککه اصل تابهام،

شبودم،بههمراههمکارییاستگذاریسیهعضوشوراکسازمانی

ازمیاترجمههمقالهوکیدرحالترجمهومجالتیتابهاکدر

جواب با حال هر به بودم. آورده هم رو بودند هکیچاپکرده

فدستم!کگذاشتباًآدرسرودرستیدوستاخیربهمدادتقر

آروموبایکنگاهعاقلاندرصفیحبهباریلیدوستموبایلیخ

نعل نگاه بغلمکهتداعیکننده زیر سنگینسوابقدردستو

بندبهاسبشبودگفت:

یکههراستادنهیآناهمهحرفه،اصلشیرزومهوسابقهوا-

موشنشدنیهداره....!بعدهمدرادامهنطقکوتاهوفرایهسهمی

ودانشجویانهاسفارشازتأثیرسهمیهوییدادحرفهاارائهکه

دومشوسطکههرکبومیوتوصیهنامهوقسوعلیهذاداد

خبودکهچندوقتیگرمایتابستونبرایمنحکمچالشآب

شدردرفضایمجازیدیدهبودم.یپ

هپشتخالصبشمبالفاصلیهابچهیهازحرفهاکنیایبرا

دمیرونتادیهازاتاقمصاحبهاومدنبکیندونفریبعدازاول

مطمئنویلیرفتنبهداخلندارهخیبرایعزممصممیسک

دهبودمرفتمداخل.واردکهشدم،یهشنکییتوجهبهحرفهایب

ردنبهچشمکبانگاهخواستمیابراساسآدابمعاشرتحرفه

سنندهکمصاحبهکتکت یه بهشون پرانرژها کنمیالم هدیه

 هنوز قبلییهاادداشتیولی نفر دو مصاحبه به رویمربوط

 همکردندیمجمعبندی اونها و دادم سالم هرحال به .

پاکیهمونطور سرشون کنارییه نفر فقط سالم. گفتن بود ن

اشارهدستبهمنفهموندکهبا یجلویصندلیدرویدیواربا

مصاحبهاصالًیفضایشترشدهبود،بامدلهرهنم.یمیزایشونبش

چیشب مکیزیه تصور مکیه فکر همیشه نبود. درکیردم ردم

دیهبودم،چندتااستادهالمیفاتاقمصاحبهشبیهچیزیکهاز

بلندترازییوکسیهباالکزییپشتمیبافاصلهحداقلدومتر

اندومنشوندهاستنشستهمصاحبهینمحلاستقرارصندلیزم

نمکیدامیجلوشهستفرصتپکیوچکزیهمکیصندلیرو

نموبعدبایدبهاساتیدکههرکوسوابقمراآمادهکتاهمهمدار

نندپاسخبدم.کیحوزهخاصپرسشمیککدامدر

استادکتویالحظهازکردمیمفکر کهواردبشمچندتا

موارد همه تخصصی مصاحبه حین در تجربه با شلوارپوش

تیمیان،صمیت،وضعظاهر،قدرتبیمثلادب،شخصیمومع

حاالباینن.ولکیمیابیهاونروهمارزیشبیزایوصداقتوچ

هکمتریسانت52باعرضیزینطرفمیدستایکاشارهسرد

دنشستهبودمواونطرفمیزیباریازشمینظمیوبیشلوغ

ب عصبیبودیمردیعبوسو که بود نظرتفاوتنشسته به و

باشه.آمدهبهزورچماقوکشونکشونتامحلمصاحبهآمدیم

بدونه که بودم صندولیننشسته کاملرو یامقدمهچیهنوز

گفت:

زنمراتبزاررومیز.یارشدروبارکاصلمدر-

ازیکیاطوکسباجازهیرودادمبهخودشوبااحتکمدر

زوگفتم:یمیروروهمگذاشتموسوابقمکمداریهاپوشه

مدار- تقدیاکهمه هست، ینجا کم خکنم. عیسریلیه

گفت:

ن- الزم بابا چینه مقاله بزارید! اینجا .یداریستچیزی

:دادمیمداشتمجواب

داخل- تا یپنج یهاروزنامهتو روکاقتصادی.....! حرفم ه

ردوگفت:کقطع

- مقالهفصلنامههانیانه! بی،یردایداخلیچ نه! المللنیا

 سطح چیوهمچISIدر ازیزین تا دو زحمت به خالصه ایی.

روبرگهجلویانمرهردویهکهایمربوطبههندروقبولمقاله

بعدبالفاصلهگفت:دستشثبتکرد.

رد!کنیتوجهیتابمروبهشنشوندادمولکتاب!منهمک-

دوبارهگفتم:

اکدیآقا- یتر هست!کن هم نگاههتاب یه که مینطور

گفت:ینارکبهاستادیسطخیبهکتابانداختباپوزخند

.منهمکهدیگهینیارآفرکیآوردهبراینمالیتابتأمک-

 عنوانرویجدیلیخشدمیمکمکمداشتمکالفه گفتماگر

ا بخونید یکامل محورکن با یتاب کت و ویارهاکسب خرد

برایکارآفرینانوباکمینوشتهشدهیعنیتأمینمالیکوچک

کهرباطعصابیتادامهدادم: رو کارها اینکسبو آقایدکتر

همینکارآفرینانبایدکسبوکاهارواداره ادارهنمیکنهقطعاً

کنند.!

کیواشیاشارهکمکلوبهیهودلیقسموآیلکآخرشبا

طادرمربوکرواینبارداخلیهعددیناردستی،دوبارهکاستاد

 نمره روکبه جلویتاب وقتکدستشنوشتیبرگه هیچ ه
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نخواستمبفهممچندازچندبود.همونطورکهداشتنمرهکتاب

پرسید:کردیمروثبت

مدرکرودادمدستشیهیمدرکزبانچیزیداری؟وقت-

نگاهخیلیمطمئنیبهمدرکانداختوآخریههومهومممتد

 سبک دارم یعنی –که پرکنمیمسنگین و کشیده خیلی

بعدهماضافهکردفقطتافل نه! آیطمطراقگفت: بازلتس.یا

ترمنترجمهدارم،انگلیسیراحتکدیاصراوچونهزدنکهآقا

تخصصیبودماینهمیهادورهنم،چندماهیهندکیصحبتم

مدرکشمگهبدونتسلطبهزبانمیشهرفتیهدانشگاهخارجی

عیهسرکادامهبدمکهخواستمیممینطورنشستسرکالس.ه

ا نه یگفت نکنا قبول یه بعد باکست توأم و متعجب نگاه ه

اتناردستشگفت:رشتهکدبااشارهبهاستادیتمنودیعصبان

تربگو.منکدیآقاینوادامهداد:براکفیتعریسیروبهانگل

وسطترکناردستیکدیهآقاکردنکفیردمبهتعرکهمشروع

یتعر دلجوکیهمهربونیفبا با توأم الزمییه بودگفتقبول،

کردویستادامهبدین نفرکناردستشاشاره بعدهمبهدو !

اینطرقتمومشدهبروخدمتآقا کارشما خالصهیگفت: ون.

تابهاومجالتروبرداشتموکفوسهتاپوشهودوتابستهکی

أمورهایشهرداریدارندمیمثلدستفروشیکهخبررسیدهم

عجلهوچنگودندونبساطمروجمعکردمو اومدمرسنبا

گهنشستهبودندیهدوتااستاددکترنطرفیایدوتاصندلیرو

دوبارهپهنکردم

جمع شدن جا جابه برای رو بساطم داشتم که همنطور

 شدمیمکردمیم بگو گفت: بهم عبوس بیدیکیمرد ادیگه

علمیوتحقیقاتییهافرآوردهنهمبعدازپهنکردنداخل.م

ردم.بهخودمگفتم:کارروکنیرویمیزخریدارهایجدیدهم

واسه نگذاشتنشاید دانشجو کوچکبرا میز صندلیو یه اگر

بگذریم.نهیآ کرد! مصاحبه نفر دو دونفر نمیشه اونموقع که

هحاالکیستادزنمراتروخواستن.ایوریلیتحصکدوبارهمدر

شاهدبرخورداستادقبل یلیبودخیروبرومنشستهبودوظاهراً

 با بعد باشو گفتاسترسنداشته بهم حالتخبریآروم یه

ا خیگفت: قسمت مسنیلین استاد مهمه. دستشکسال نار

ازدستممکزنمراتومداریهداشترکنطوریهم گرفتیرو

یاتهمبده.منهمبرانامهانینگاهیبهصورتمکردوگفتپا

نامهداخلشانیهپاککیفمدارکیارمرونشونبدمکهنظمکنیا

ردمومجدداًپایاننامهکارشناسیارشدکنانبازیبودروبااطم

رودادمخدمتاینیکیاستاد.

نامهروخوبوارسینکردهبودانیهنوزمدرکتحصیلیوپا

ارشدتیکهسر قبلبرایهفرقداکعگفت: از منهمکه ره!

 توضسؤالاین بودم یآماده دادم گراکح با ارشدم چرا شیه

امنامهتونهمرتبطباشه.یهنگاهاستادبهموضوعپایانیتراممکد

 نظر به خیلیغیرمعمول بحثزاویهدیرسیمکه تا کافیبود

استادمسنکهگویییهحاالبراکنامهمنانیپایپیداکنهرو

ریخشفاهیازاتفاقاتجامعهدانشگاهیبراشزندهشدهجالبتا

 نظر خواندندیرسیمبه از بعد که برایهمینبود کنم فکر .

د:یهتعجبپرسیچندسطرازچکیدهپایاننامهبا

همچ- حساسیچطور موضوع ین قبول ازت ردن؟کرو

گفتم:

هازکنیبودوقبلازایالمللماآدممتهورنیاستادحقوقب-

بشه؛چندتاپا نامهمتفاوتکهبهخطوطقرمزانیدانشگاهجدا

ردهبود.بعداستادجونترکهسعیداشتکدیینزدیکبودندراتأ

استاد بینمنو ملحقترمسنبهفضایغیررسمیپیشآمده

د:یبشهباکنجکاویپرس

استادیکهگفتیاالنهمتدریسمیکنه؟منهمداستان-

اشناخواستهاستادحقوقبینالمللازدانشگاهوکوچجداشدن

باحسرتتعرکبهخارجاز حاالنگاهشونبهکفیشوررو ردم.

معصومانه من فرصتاستفاده از بود. شده حالتکتر با و ردم

دیقهوقتبدینمدودقکشهخواهشیزیگفتمحاالمیآمهیگال

یهمتوجهدلسردکنم.استادجونترکتامنهمخودمراعرضه

ههمهچیزشبیههیچهشدهبودبایهلبخندصمیمانهکنیمنازا

گفت:

ن.کقهصحبتیبله!حتماً!شمااصالًسهدق-

چ هر دقیقه سه اون یتو تجربه سوابقم، از یارکتونستم

شغل ارتباط دورهیمرتبطم، انتخابی، رشته یآموزشیهابا

وهرچیزییترکنامهدانیپایبراامنقشهداخلیوبینالمللی،

اینرشتهو قانعکردکخمنبهدرد کهببشهباهاشکسیو

کارمنسروکاردارندییهاآدم باآبوتابخورمیمکهبا رو،

هککاملوبدنحتییکیمکثیاتپقشرحدادم.استادجوانتر

اونبل برامتوجهتالشخالصانهمندر بودیبشو اثباتمشده

نگاهدلسوزانهخیلیآروموزیرلبگفت:ضمن

ازیکییتونیتوچراتااالندکترینخوندیوادامهداد:م-

تشریپردازهاهینظر رو رشته یاین خیلیینکح جواب در .

مطئمنوباصمیمیتگفتم:

اینرشتهیرداصلیکسهرویپردازهاهیدامازنظرکبلهوهر

نم.کیحمیدهمتشریهبخواهکرو

دروبهاستادیهپردازروازمپرسیبعدازاینکهدوسهتانظر

سوالینداریدمنهمکارترمسن شما اگر استاد گفت: و کرد
دیگه استاد ایشونندارم. همسوالیترمسنایبا بنده نه همگفت:

ردموبهکمیترتقدتابشعرمروبهاستادمسنکردموکرکندارم.تش
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تابوکنیدحداقلایهاهلدلهستکگفتم:شماعنوانحسنختام

د.یبخون

خارج اتاق از داشتم و بودم کرده جمع کامل رو بساطم دیگه

بایهحالتکهاستادجوونترپرسیدانتخاباولتکجابوده؟شدمیم

افسردهوبههمریحتهایگفتم:یادمنیست!ولیاونمصممبودکه

و منبگیره، از یعنیدیگهجوابدرسترو لحنیکه همینبا اسه

منهمشهراولانتخابیروکه مهمه! خوباتفاقاًحاشیهنروگفت:

همیادمبودبهشگفتمودوبارهخداحافظیکردم.

هساعتدوازدهشبکرونحسآدمیروداشتمیوقتیاومدمب

د از فیبعد سرگیدن هیلم آلفرد اثر سکاکچیجه سالن ینمایاز

پطرزبورگسن داخل میهاابانیخپاشو شهر لغزنده و گذاره.یسرد

مثلفیهمهچ میجلویینمایلمسیز بهیچشممرژه اصرارم رفت،

اونهمبعدازیتودقتخاصیهباحساسکیاردنبهرزومهکنگاه

رزومه مطلبدرباره یسینوخوندنچندتا بودمبهجاکآماده ییرده

همشینرس پوشه تا سه بود، مدارکیلکده تمام باکه رو سوابقم و

پالستیکیشجانماییکردهبودموبرایدقیقبودنیهابرگدقتدر

بوقسگگردن تا کلهسحر از جمعه و پنجشنبه تا دو چیز همه

ازیکیحاضرنشدندیراستنکردهبودمموردتوجهقرارنگرفتوحت

بگهاپوشه اصرارهایرو جوابهمه بهدوشدیممنهمختمیرند.

ست.یلمه؛الزمنک

زونبهیآوکتوتاهوخلقتنگاستادکناردیوار،کنیراهنآستیپ

نهاجیاستادکناردستی،میزشلوغوبینظمو....!توایصندلیپشت

واجبودم وقتیقطعکادیهکو ردمباورمکاشرنومترساعتمافتادم.

یزیدهبودچیشکقهطولیدق92مترازکلمصاحبهمنکشدینم

بخاطرشک یکه مطالعه کنکور برای همهکسال هم ماه سه و ردم

چکمدار هر و مستندات فکیزیو بکارکه مصاحبه برای رشرو

فرصت دقیقه ده از حالکمتر بودم تازهارائهگرفته بود. کرده پیدا

 سه دو هم دقیقه ده این مفید چاشنییاقهیدقخالصه با که بود

ردهبودم.هنوزازراهروبهالبیطبقهنرسیدهبودمکهشانسبدستآو

دمکهدستبرقضاهمرشتهبودیموآنهایاداریروددوتاازدوستان

ازدوستمیانسالکهدوتا تابزیرکهمبرایمصاحبهآمدهبودند.

کتاب اسمشروی نمایشی قابل طرز به داشت سعی و بغلشبود

پرس باشه کتابیمعلوم چشماکدم: با لبخندیتوأم با خودته؟ کر

روخوبمیدونمچیهگفت:آرهدیگه،اسممنرواشیمهناداریکه

جلده.

هتایهروزقبلیادشنبودکهامروزمصاحبهکدوستجوونترهم

کردهبودکهتشریفبیارهاشیراضاستوتماساتفافیواصرارمن

میگممنتودانشگاه تونمادامهیخودمونموسطحرفماپریدکه:

فقطاومدمببیتحص میخوامبگمکهینمایلبدم، چهخبره، آگهنجا

تربهمانیزنگزدهکترفالنیبهدکدیقبولبشمهمنمیامچونآقا

بچهیگفتها اینکدانشیهاناز استوهواشوداشتهباشولیبا ده

ه.درهاجبعداًزشتبشترسمیمشهریهمننمیخوامبیامواسههمین

وواجاخالقگراییدوستشفیقمبودمکهنظرمجلبشدبهدوست

 که کتابشهمیمداتفاقاًمیانسال ناشر و بود هم وزارتخانه میانی ر

علمیکهدرطبعیهارشادتازیرتاپیانتشاراتیِهمانوزارتخانهوس

هردکیولبخندبرامحالجکونشراثرانجامدادهبودروهمباچشم

بود،دیدمگوششیطونکر،اینقدرخونسردوآرامبهنظرمیرسهکه

راهنیهپیاینبارباکردیمعلیرغمعرفاداریکههمیشهرعایت

یآست منکهکن بود. تشریفآورده کتبرایمصاحبه بدون و وتاه

شاهد کازابالنکا سکانسفیلم آخرین در بوگارد همفری مثل دیگه

نقشدومفیلمبودمبایهلحنیکهمعلومبودازرفتنعروسبختبا

گفتم:پرسمیملجخودمدارم

مصاحبه.اینارهمیبرایدیتنپوشکدهحاجیچرایازشمابع-

لمهبود؛کجوابدو

ابالغفرمودندازدلتخوشه- به امر بعدهمشرحیمختصر ها!

رئ به وزارتخانه معاون یتماس ایشون سفارش و دانشگاه ازس که

از انتخابفرمودند تحصیالتتکمیلیکه هستندو وزارتحانه مفاخر

و بود خواهد آنیده در مردم کلیدهایکمکبه طورشاه یخالصه

هم گویی زد یحرف لطفکن فرمودند رنجه قدم مصاحبه برای ه

بهدانشگاهوکشورشده.یبزرگ

حبهرفتهبودمدفترهمیندوستصاکشیادمافتاددوماهپی

ق مورد داشتدر یکتابم کیسکمتبا مقاله بود قرار بهISIه رو

مفصلیمصاحبه چونه چکو سرزدیماشبرسونه االن آقا! نه که

 همین از پنجاتا بشی رد کفهابرگهانقالب میزارن داری شما که

دستآدم.واالمنزمانکمدارمکهحاضرشدماینقدرپرداختکنم.

بودکهطرفمقابلهمکه شهرستاناومده از دانشجوهایممتاز از

تهرونمی یعنیمقاومت وقتیپاشونبه میفهمنهزینه تازه رسه

با کتابم و دوستصاحبفضل وقتی روز اون نداد. نشون چندانی

یلیمواجهشدخسفارشمقالهبهآشنایفامیلشونیمخالفتمنبرا

بدهتاهمهازتردشن.شعاریردوگفتحاالهکدلسوزانهروبهمن

ارتفاع اون از و آمدم بیرون مصاحبه محل ساختمان از وقتی

هداشتباموبایلکیادتصویردانشجوییکردمیمداشتمبهشهرنگاه

زنگمگفتیم تو باشدیرفتم صحبتیداشته یه هم خودتون زنم

ول،.نیمساعتپیش،بعدازدونفرادادیمبیشترازهرچیزیآزارم

رفت اطمینان با دویما درستیهر آمد یادم اتاقمصاحبه! داخل م

براکیهمونلحظات داشتم ویه زبانانگلیسیو اثباتتواناییمدر

شوربودمکهبهخاطرشدوماهخارجازکتابیکمقالههامویاارتباط

بهفاصلهدوصندلکیتالشمسرسختانه او منرفتمکیردم، هبعداً

المهاستادباشخصکلشودادبهاستادجوانتروبعدازمیموبانشستم

مدار به ایشون سرسری نگاه با که خط طرف ویلیتحصکاون

کردویامحتاطانهزنمراتدوستموبایلیهمراهشدیهحداحافظییر

هبهمندرکبودیانهمونلحظهیمطمئنبلندشدورفت.ایلیخ

یکیینیهبشکنیربهگفتندقبلازاحالجمعکردنبساطعلموتج

■ ادداخل.ینبکگهروصداید
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 «هوای تازه» کوتاه داستان  
«فرحنازسپهری»نویسنده



 گرفته، دادهیاگوشهدلم بلم از شدم،کیاریکام، سل

منتوجهیسکهاستمدت پیبه همه خودشانکیندارد، ار

ا من اما تنهایهستند، افتادهینجا اامتنها یک. مثلیسکاش

خودمدراطرافمبود.ازجنسخودم،اماافسوس!

م نگاه را برم و کیدور مستطیکنم، تختیصفحه هکل

نشانهکندیچند با انگلمه حروف و فارسیسیها آنیرویو

یزیناردستشهمچکندش،یگویبوردمکیهکاند،فشدهیرد

یکیرمهمانگارسیدنبالهبلند!باالیکموشبایکبهمانند

تربهشیهانداختهاستودلمروبیسایوارید

هک...کیسمشکییکآوردوآنهمیتنگم

بگویم و بفروشد فخر همه به بایخواهد د

ادردستانیمهپاوِرش،تمامدنکروشنشدند

د.یآیازمبرنمیارکایندنیاواستومندرا

 در کاما آن یسسکینار توریمونیکاه،

نمجموعهبهیأکنندهاملکهانگارکاستیلیمستطیاشهیش

.دیآیمحساب

ازدنیبههممییجورهایکشانهمه تالیجیدیایخورند،

گربهزورخاطراتینارشانبودم،دکاند،امامنچه؟ازبسآمده

به زمانیادمیگذشتهرا شودوتقیسروشنمکیهکیآورم،

کییهامهکتقد مبورد خیبلند نور و یشود مونکره توریننده

خواهمبرومیشود،میبندم،نفسمتنگمیتابد،چشمانمرامیم

خواهد.یتازهمیهوایکتوانم،دلمیامانم

پ از میروزها تیآیهم سکند... دلکرار، و یتنگون یک...

غر دیبیحس پیدارم، مانند نشیگر منتظرش اویترها ستم،

احساسوسیب انهویرودسمترایراستمیکردشدهاست،

دنیشکتوجهبهمن،بایانذرهیترکوچکیهابدونحتساعت

د فشردن تق تق و روبروکییهامهکموس یبورد

ند.ینشیمیاشهیتورشیمون

م را یچشمانم به روزهایبندم داشتکیخوشیاد هم با میه

زمانیم روزها آن مکیافتم، بویه دستانش حسان دم،

اریداشتم.آنزمانچشمبهراهشبودم،باهمدویندیخوشا

نشدن نویتکدوحریجدیدخلقاثریم،هرروزبهامیبودیجدا

 بودم، راهش به روزهایچشم یمییاد آفرکافتم چه هانیه

دیت،امکروزهاحرآنشد.روزهامثلهمنبودنددرینثارمانم

ویردم،بدونخستگکیتمکوعشقبود.ازراستبهچپحر

ارساختهکنیایهبراکردم،چراکیتمکعشقمحرٔهمهبا



خاطراتگذشتهدوبارهدلمیادآورینونچه!باکام.امااشده

 رد!یگیم

ارویشناسمش،همانیشود،میمیکآمد،نزدییپایصدا

سکیمهپاورک،دستشرابهسمتدندینشیمنم!یشیدوستپ

ایم انگاربرد، مانندهمیگریامروزروزدیما ستیشهنیاست،

عقبکچرا یکهنشستهکطور،همانبردیمهناگاهدستشرا

گاهگرگهیرچانهگذاشتهوباانگشتسبابهدستدیدستشراز

انگاریزمیمیرو ایهسردرگماستوکیبهمانندآدمیزند،

اف از باشد پر وبرهم،کذهنش درهم ار

دستهندداینم را آنها وکیبندچگونه ند

امروزکالًند،کیرمکدبهچهفیتوانفهمینم

دیک یگریآدم چند بود، بهیاقهیدقشده

یباالیاهیساهناگاه،کنصورتگذشتیهم

م میبیسرم را چشمانم انگارینم، یبندم،

جایسک از کیمبلندمیمنرا در نمکیلحظهحسمیکند،

به دارد یآهستگتنم شودیمگرم صورتمییهوایک، به

میم باز را چشمانم پاکیخورد، میینم، نگاه را کین آه ارینم

یههنوزنشانوردکید،بهمانندبرفیدِسفیاغذ...سفکنم،یرید

اغذنقشکیدیسفیلغزم،جوهرمرویشود،میدهنمیدرآند

میم یاندازد، میکخوانم دوباره نو، همچنانینویداستان سم

■ تازه...یوهواسمینویم







غزم، جوهرم روی سفیدی ل می
خوانم  اندازد، می کاغذ نقش می

نویسم  یک داستان نو، دوباره می
 وهوای تازه ... سمینو یمهمچنان 
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 «آتلیه» کوتاه داستان 
«محمدنجاتی»نویسنده

 
 ورودکدرست در تابلویزینار مغازه،یر به.امدهیکشدرازداخل

دورسرمهاچراغدارم.یبی.سردردعجکنمیمسقفنگاهیرویهاچراغ

سرقصندیم سرویعجیوتک. از کب باال عدرویمولم خانم مثلک. اس

نیشدهاست.هرلحظهمنتظرایتورمخفیزشداخلمانیشهپشتمیهم

مانکهستم تمامهیه روسرکلخانمعیکتور ببلعد. درخود ازیاسرا

کسرشیرو انگار انگارنه واصال رفته جلوکنار من درازیرویه او

.امدهیکش ییشوکدر میکمغازه دیاسسفقدبلندبالبیرودودخترنار

یانداختهاست.شنلجلویبلندیسرششنلصورتیشود.روواردمی

دشیهایسفشود.کفشدنشمییچشمانشراگرفتهومانعازدرستد

اسوارداتاقکبهخانمعیچتوجهیزنند.بدونهمقابلچشمانمقدممی

یکند.پشتسرشپسربهمنتوجهنمییسکشود.بازهمدرمییروبرو

پاچهاستودستیمکشود.باعجلهواردمیکیباکتوشلوارمشجوان

اوهمبهدمییداخلاتاقناپدیعپشتسرزنجواندرفضایسر شود.

نمی نگاه گکند.من مییسرم پاهاج خشکیرود. سعم کنممییشده.

بکیمک یایش بدنم تمام مییشکم. بخشده لذت حس تمامیشود.

همنکادبزنمیمبلندشوم.فریکنمازجامییپوشاند.سعوجودمرامی

کنم؛کند.گردنمرابلندمیبهمنتوجهنمییسکنجاهستم.چرایهما

فشاریلکام.بعدازدادهبدنمراازدستینترلاعضاکهکآیدامابهنظرمی

خودم، به درازتر،دستآوردن پا چراغدوبارهاز خبه رقصان رهیهای

دششدهومردیهشنلزنجوانمانعدککنمراقانعمیشوم.خودممی

شهیههمکاسهمکند.خانمعیهمرانبکاستیعیهمعجلهداشتهوطب

کنمخودمرابهمییسعبیند.چیزیرانمیتوراستوهیچیسرشدرمان

توراویهمانکنیادبزنموقبلازایاسبرسانم.برسرشفرکخانمعیصندل

ن ببلعد، مانرا داخل از و خارجشیجاتشداده پاهاکتور بلندینم. را م

موجوددریکنمتمامانرژمییکشم.سعاممیکنموبهسمتسینهمی

هکبدنمراجمع بایروینترلکچیردهوبلندشوم. کمکخودمندارم.

مییپاها خودم دور شام اینیچرخم. صندلد به شوم.یکنزدیطوری

افایده سریتپاهایزعصبانایندارد. پاهاانمیکعتیمرا مدرهوایدهم.

ام.اننخوردهکقدمهمتیکٔاندازهبهیرقصنداماحتمی

کهام.ازوقتینحالتدرازکشیدهیهبهاکدانمچندساعتاستنمی

قبلازآمدنخانمینپیداکردم.حتیزمیراروخودمچشمانمبازشد،

چرخد.درسرممییخاصیتور.بویتوسطماندهشدنیاس.قبلازبلعکع

کهچشمانراکند.ازوقتینمییایرادرذهنمتداعچخاطرهیههکییبو

دهباشد.هرچهیشکنجاینبومرابهایدهمینبوبامنبود.شایردماکباز

کرد.جادمییمبهمایمحسیبودبرا

بهداخلاتاقاسهمبهدنبالزنوشوهرجوانکگرخانمعیحاالد

بسته پشتسرخود را در و یکرفته لحظه هرچند صدااند. فلشیبار

رایشناسم.خودمعمرنصداراخوبمییپرد.ارونمیینازاتاقبیدورب

بهیاشکاتاقراازحفظهستم.یایام.تمامزواکردهیدرهماناتاقسپر

مییاشک سانتبهسانتاتاقرا حت، اسکبهخانمعتوانممییشناسم.

بگو بدهم. هم یمشاوره زاویهکم چه در نمایایباه تا بهیبهتریستد

دستآورد.



نس استو داخلمییمیممالیدرباز روبه خزدوممییپاهایآید.

ازپشتدریهایمبهمخندهیشود.صداچشمانردمییآرامیازروبه

خندهویستند.صداخوشحالهیلیهخکآیدشود.بهنظرمیدهمییشن

کند.فلشفضاراپرمی

اسدرکبلندشدنونجاتدادنخانمعیبراییچتقالیگرهیحاالد

دربازرقصم.هامیاموباچراغکنم.بهپشتدرازکشیدهخودمحسنمی

باریکیکنمبرامییبینم.سعشود.دوبارهخودمرادرداخلمغازهمیمی

ید تقال جکگر از و هیانم شوم. بلند اشتیم توانیچ و خودمیاق در

لباسسفنمی همان با جوان زن بیبینم. میید همرون مرد پشتآید.

یمکآید.شنلزنروننمییاسازاتاقبکشود؛اماخانمعدهمییسرشد

یمکداشتنی.امادوستکوچکدارد.کیوچکرفتهاست.زنصورتعقب

موها یاز شنلبکشاز آراریدهرونپینار از پشتصورتپر شزنیاند.

نمیدهمییدیمخفیتیعصبان خانمعشد. آید.روننمییاسبکدانمچرا

بلعکگرفتهوخانمعتورسبقتیهاتاقازمانکرسدبهنظرمی دهیاسرا

باشد.

گیریم.سدیگممیکهعی؟یزمحاالچراناراحتشدیعز-

زم.یبهمننگوعز-

کردخودشراخونسردنشانبدهد.مییسعلرزید؛اماصداشمی

ست.ینیردکهتوخرابکهاییموضوعاصالًاونعکس-

هعَز....یپسموضوعچ-

بٔهیبقعیسر زنرا خوردمبادا ینعصبانیشترازایحرفخودشرا

بریدهگفت:بریدهیزنباصداند.ک

وقتیم- از چرا بدونم میاومدیخوام خانم اون با تو ویگیم

خندی.می

یامدهواصالًصدایروننیاسازاتاقبکهچراخانمعکدمیتازهفهم

ننگاهمنوزنینحیاسبودهاست.درهمکصدایخانمعهاهمخنده

غزدنیدانمچرازنشروعبهجباهمگرهخورد.نمییطوراتفاقجوانبه

منراهکپیداشدهیسکهباالخرهکحالخوشحالشدمرد؛امادرعینک

ایدهشد.بدنمگرمشدوخونتازهیدرمندمیدید.دوبارهشورزندگمی

رگ جردر من پیهای یان کدا مرد گوکرد. حضورییه متوجه تازه

هکنامحرمشدهباشدباسرعتبهسمتمنآمد.بهخودمگفتمیموجود

عصبان هم مییهرچقدر من توضباشد با قانعشیتوانم زنکحاتم نم.

آبه از وقتکرامی شد. رد مییبینارم مردیکرفتفقطرون به جمله

گفت.

نمت.یخوامببیگهنمید-

همان بهسمتمنمیمرد باعجله مطمئنبودمطور ٔجملههکآمد.

یکیهکآمدچنانباسرعتبهسمتمنمیدهاست.آنیآخرزنرانشن

درحرکتبود.گرشبهسمتسروصورتمنیدیترازپاشسریعیازپاها

نجملهرابشنوم.یهاکردمکفقطفرصت

بهچشمشینگندگینهامامنبهایبیرومیکوچککهسوسی-

■ ام.یینم
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 «یک رویای صادقه» کوتاه داستان 
«عرفانپاپریدیانت»نویسنده



اندبودهدرخودآگاهروزگاریکهدوریهایبرخاطرهافزون

سرناخودآگاهازتوانندیمنیزدهآفریننوجدیدیهاانگاره

اندنبودهخودآگاهدرآنازپیشهرگزکهییهاانگاره.برآوردند

بخشوندیآیمپدیدذهنٔرهیتژرفایازجواهریهمچونو

.کنندمیاشغالراماخودآگاهنیمهروانازمهمیبسـیار

راآنتبدیلوجوهراینغنییهارگهبهدستیابیاستعداد

.نامندیمنبوغمعموالً

"47صفحهسمبولهایش،وانسانیونگ،گوستاوکارل"

آراماندکیدلمشد،مجلسواردکهوقتیعصر،روزآن

ومدتکوتاهیهاشدنناپدیدوهابتیغاینکهاگرچه.گرفت

اما.شدیممحسوبمعمولنسبتاًامریبرایشطوالنی،حتیگاه

بهاوباامسالهچندمصاحبتطیکهشناختیبهتوجهبامن

رابعدشحالیپریشانوغیبتاینانتظارابداًبودم،آوردهدست

نسبتاًحالشکهبهاریروزهایآندرخصوصبه.نداشتماواز

گذراندیمراپرکاریروزهایوبودسامانبه داشتکمکم.

دفتررویکاروکردیمفراموشرامحمدعالءالدینمصیبت

بودیمکردهشروعرامسو هرعادتطبقمنقبل،روزصبح.

رفتمحجرهبهآفتابطلوعازپیشروزه، جاهمانرانمازم.

صفحاتبازنویسیوکاغذهاکردنمرتببهشروعبعدوخواندم

بیایداوتاماندممنتظروکردمدیروز .بودطورهمینروزهر.

ازبعدوستادیایمتامامبهورفتیمجامعمسجدبههرسپیده

اگرچه.گفتیموعظیوخواندیمیاخطابهجماعتبراینماز،

کاراینبهچندانیدماغودلدیگرالدینشمسرفتنازبعد

بهجملهچندتنهااکراهبهیاورفتینممنبریاغالباًونداشت

ماوآمدیمحجرهبهصبحنمازازبعدروزهر.گفتیماختصار

میکردیمکاریلولهقتا نشستم،انتظاربههرچهروزآناما.

اماشدشلوغبازاروآمدبیرونکامالًآفتاب.نشدموالناازخبری

نیامداو صوفیانازیکیازراسراغشورفتمبیرونحجرهاز.

نیامدهمسجدبهنمازبرایروزآنموالناکهگفت.گرفتمخانقاه

ظهرازپیشتاوبازگشتمحجرهبه.استندیدهجاآناوراو

کردمماندهعقبکارهایانجاممشغولراخود باظهرهنگام.

آنراموالناشایدتابروممسجدبهاستبهترکهکردمفکرخود

ببینمجا نیامدهمسجدبهنیزظهرنمازبرایموالناروزآناما.

موالنأخانهبهراکسیهنگامشبوبازگشتمخانهبهالجرم.بود

بگیرداوازسراغیتافرستادم صبحکهبودندگفتهخانهاهل.

خانهازوبرداشتهآذوقهکمیکهدیدهرااومطبخکنیززود



اوازخبریهمبعدروز.استبازنگشتهاالنتاورفتهبیرون

.دیدمرااودباغانکویخانقاهمجلسدرعصر،اینکهتانشد

وکشیدندنواختنازدستمطربانشد،وارددرزاموالناهمینکه

برخاستنداواحترامبهمجلساهل اهلوگفتسالمیموالنا.

وگفتندچیزیهمگوشدرشانیبعضونشستندمجلس

کردندیاپچپچه تکانسریبرایموکردمنبهنگاهیموالنا.

داد نشستتنهامجلسٔگوشهورفتپس. دوبارهمطربانو.

کردندنواختنبهعشرو بودپریشانکهدمشیدیم. ظاهری.

داشتآشفته آلودخاکشیهالباسودیرسیمنظربهخسته.

بودند بودحالپریشان. .فهمیدحرکاتشرویازشدیمرااین.

مجلسدر.دانستمیمراشیهاعادتباًیتقرمدت،همهاینبعد

رامانشچشهمیشهداشت،تمرکزذهنشکهوقتیمطربان

شدیمخیرهجاییبهیاوبستیم ربابکهوقتیخاصه.

طرفاینبهمداموبودندبازشیهاچشمروزآناما.نواختندیم

انداختیمگذرایهانگاهطرفوآن همدرراشیهاانگشتو.

دیکشیمدستخودریشبریاوکردیمگره بعد،کمی.

.رفتمبیروناولدنبابهنیزمن.رفتبیرونوبرخاست

بهبودزدهزلوبودنشستهسنگیسکوییرویکوچهدر

زمین خوردهگرههمدرابروهایشوبوداشچهرهدراخمی.

بودند تبدیلحاالاشیحالپریشانواضطرابکهکردمحس.

.بودغروب.دلتنگیوتابیبیبهاستشده

کردمسالمورفتمنزدیکش وتگرفمرادستوبرخاست.

آمدهوجدبهیافتهمحرمیوآشناییکهایناز.نشاندخودکنار

:گفتودادپاسخراسالمم.کردنگاهم.بود

الدینحسام- بودمشدهدلتنگتکهخدابه. تاببیاگرکه.

غمزدهشهراینبهخواستمینمهمامروزنبودمتودیدن

.بازگردم

:گفتم

؟یافتهآشگونهاینچرااست؟شدهچهتورا-

:گفت

.دیدمعجیبخوابی.دیدمخوابیالدینحسام-

چه؟خواب-

اینرفتنشازبعد.دیدمخواببهراالدینشمس...شمس-

.آمدیمخوابمبهکهبودباریاولین

بود؟چگونهخوابشد؟چه-
.داشتتنبهسیاهیاجامه.بودیمشهرباالیکوههمینکنار-

.گفتینمسخناو.دویدمسویشبه.دیپوشیمهمیشهکههمان
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گفتینمچیزیزدمیمحرفاوباهرچه دروگرفترادستم.

رفتیمراهدشت کرداشارهجاییبهدستشبه. سنگسوترآن.

بودگذاشتهبزرگی تنومندپیلدویایکهیکلٔاندازهبه. شمس.

نگبرستیشهبا.بشکنراسنگگفتودادمنبهیاشهیتالدین

وبودنشستهالدینشمس.شدیمشکستهخردخردسنگ.کوفتم

فروریخت،سنگاززیادیبخشکهبعد،مدتی.کردیمنگاهمنبه

شدپدیداربرگیوشاخسنگدلدرکهدیدم برتیشهبامن.

دلازوفروریختوشدخردکامالًسنگکهاینتاکوفتمسنگ

ودادمنبهمشعلی.رخاستبالدینشمس.شدپدیداردرختیآن

برپابزرگآتشی.زدمآتشرادرخت.بزنآتشرادرختکهگفت

فراگرفتراجاهمهدودوشد گاویدود،دلازبعد،کمی.

شمس.کردیمخیزوجستودیکشیمماغ.آمدبیرونسپیدرنگ

ودویدمگاودنبالبه.کرداشارهگاوبهودادمنبهیادشنهالدین

زدماوتنبرضربهچنددشنهبا زمینرویوآمددرپاازگاو.

افتاد شکمدشنههمینباحاالگفتوآمدنزدیکالدینشمس.

.رسیدگوشبهیاهیگرصدای.کردمپارهراگاوشکم.بدرراحیوان

بیروننوزادیکودکخونمیانگاو،شکمازکهدیدمناگهان

ودادمنبهدیگریٔدشنهشمس.تمگرفآغوشدررانوزاد.دیآیم

ببرسرراآدمیزاداینکهگفت وخواباندمزمینرویراکودک.

گاهآن.ختیریمزمینرویاوگرمخون.بریدمکاردباراگلویش

برداشتراآن.داشتخودباساغری.گرفتمنازرانوزادشمس،

اشارهمنبه.کردپرنوزادخونباراوآنگذاشتنوزادزیرگلویو

آندرنوزادخونازودادمنبهیاالهیپ.نشستم.بنشینمکهکرد

ازمنوکردپرمراپیالهدوبارهسپس.نوشیدم.بنوشگفت.ریخت

نوشیدمنوزادخون بارهفتتا. دادهدستمنبهسرگیجهحالت.

بود بودشدهسبکسرم. دورجاآنازوبرخاستشمسگاهآن.

تنم.رفتمیمراهسبک.دویدماودنبالبهوبرخاستمیزنمن.شد

درراشمس.بودمشدهمستخوابدرآشکارا.انگاربودشدهتهی

دمیدیمدوردست دمیدویماودنبالبه. ورفتیمگیجسرم.

.کنمصدایشخواستمیم.شدیمترکوچکودورترهرلحظهشمس

توانستمینماما آمدینمدرصدایم. رفتیمگیجسرم. سبکتنم.

آناز.شدمبیدارخوابازکهبودحالایندر.دمیدویموبودشده

.استعجیبیرویای:گفتم.بودمکردهحیرتسخت،گفتیمچه

داردتعبیریشکبی:گفتموالنا.باشدداشتهتعبیریباید و.

م،شدبیدارکهوقتی.استکردهامآشفتهدانمینمراآنکههمین

بودتاریکهنوزهوا رفتمبیرونشهرازوبرخاستم. همانرفتم.

روزتمام.کوههمانکنار.بودمدیدهراشمسرویایمدرکهجایی

نشستمانتظاربهجاآنرا بودمدیدهچهآنبهروزتمام.

یهامهینکهاینتا.دیرسینمذهنمبهچیزهیچامادمیشیاندیم

درکهدیدمخواب.دیدمدیگریرویایودربودرمراخوابشب،

هستمنامعلومیجای بودتاریک. بودتاریکجاهمه. مالیمیباد.

دیوزیم کردمیمحرکتتاریکیآندرمن. پایبانهانگاراما.

یادبه.بردیممرابادکهکردمیمحس.رفتمیمبادباکهخویش

جاییدرکسییگویآمدیممحزونیٔنغمهصدایکهآورمیم

روزشدمبیدارکهوقتی.آورمینمیادبهدرست.نواختیمنامعلوم

کردمیمحس.کردیمتعریفبرایمهیجانبارارویایشموالنا.بود

.دمیدیماشچهرهدررااین.کردهاشآشفتهرویایشیادآوریکه

آنکهداردخوددرمعناییامدهیدخوابدرچهآنگمانبی-

.دهدیمآزارمداردهمین.دانمینمرا

جاییبهموالنا.شدبرقرارمابینطوالنینسبتاًسکوتیگاهآن

.گذشتحالاینبهمدتی.کردمیمنگاهشمنوبودشدهخیره

.امخستهمن:گفتمنبهخطابوشکستراسکوتموالناگاهآن

تابیارهحجبههنگامشب.کنماستراحتکمیتارومیمخانهبه

.رفتوشدجدامنازوکردخداحافظیسپس.کنیمکارقدری

.آمدموالناکهنکشیدطولی.رفتمحجرهبهنمازازبعدهنگامشب

استشدهدگرگونحالشکهدمیدیمآشکارا قراریبیازاثری.

نبوداودرغروبهنگامحالیوپریشان لببریاخندهبرعکس.

.شدیمدیدهعمیقرضایتیوامشآرچشمانشدروداشت

نوشتنآمادهوگذاشتمپیشراقلمودواتوکاغذنیزمن.نشست

بودیم؟رفتهپیشکجاتاالدینحسام:پرسیدموالنا.شدم

بیمشمردموگرددیمبازبخارابهعاشقکهجاآنتا-

.دهدیمجوابشانعاشقوکنندیمشماتتشودهندیم

.بخوانبرایمرابیتآخرین-

جازآسیبشزکشتهآنبرجهید-

هابعضاضربوهخطابدر

البقرهذااذبحواکرامییا

النظرارواححشراردتمان

وآوردبیرونقبایشآستینازراکوچکیکاغذموالناگاهآن

امشبخوانمیمبرایتکهرابیتچنداینالدینحسام:گفت

:کردخواندنبهشروعسپس.نویسبادامهدرراهاآن.امنوشته

شدمنامیومُردمجمادیاز

سرزدموانیحبهمُردمنماوز

شدمآدموحیوانیازمُردم

شدم؟کممردنزکیترسم؟چهپس

بشرازبمیرمدیگرحمله

پروبالمالئکازبرآرمتا

جوزجستنبایدمهمملکوز

وجههاالهالکشیءکل

شومرانپملکازدیگربار

شومآننایدوهماندرآنچه

ارغنونچوعدمگردمعدمپس

راجعونالیهکاناگویدم

استامتاتفاقآنکدانمرگ

■.استظلمتدرنهانحیوانیآب
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 «کتاب» کوتاه داستان 
«نعمتمرادی»نویسنده



بهجزشعر،تنهادیرسیمهمهچیزبرایشمعمولیبهنظر .

کوک سر اورا که آوردیمچیزی تویهاکتابهمان که بود

 دست از زمستان وسرمای تابستان، میدانیهافروشگرمای

 دیخریمانقالب خرید جز به چیز هیچ او نظر به یهاکتاب.

شایدپیرزنراهیدیگربرایدادینمجدیدواوراقیبهاولذت .

لذتبردناززندگیشپیدانکرده،منهمشبیههمیشهصبحانه

.یعنیبرایمادرماینطوربایدبهشومیمهراهیبیمارستاننخورد

شیفتمن برسد. چهلوهشتمعموالًنظر ر، بود.بیستچها

من خانه، وهشت چهل و چهاربیمارستان رانندهبیست یک

 یکیاز کهدر قدیمیتهرانزندگییهامحلهآمبوالنسبودم،

کهنمیبیمرا.مردیمیآیم.صبحکهازدرخانهبیرونکنمیم

ژولیده موهای کثیف، صورت درازکشیده، برق تیره یک کنار

بوی دورش تا ودور پوره، پاره های ولباس فرفری، وچرکین

دهدیمکثافت معموالً. خود به زیاد آبرسدیمگاهیکه از .

.شهرداریدهدیمکثیفجویوسطکوچهصورتشراشستشو

به کاری هم انتظامی نیرو موران تنهاوما فقط کارشندارند.

احمق این کند، عبور کوچه از که زنی هر دارد. که عیبی

درشیهالباس طوریشدههمهبهایناتفاقعادتآوردیمرا .

 برایشدستتکان صبح هر منخودم لبخنددهمیمکردند. .

یکفحوشآبدارنثارم وپشتبندلبخند، تنهاکندیممیزند. .

ازشودیمموقعایکهسرحال موقعایاستکهبارانببارد. .

سرخیابانکهکندیموشروعبهچرخیدنشودیمجایشبلند .

مارسمیم وبوق دود ازمیان شده، وبوق دود پراز جا همه .

.چندرسانمیموخودمرابهآنطرفخیابانکنمیمعبورهانیش

 جلو رومیمقدم آرتی بی ایستگاه رسمیموبه کارت زنمیم.

چندبیآرتینگهستمیایمودرصفبیآرتی زوردارندیم. از

وبافشاریکهرومیمسوارشوم.بهزورجلوترتوانمینمشلوغی

 وارد هام نده دهانشودیمروی بوی شوم. چهارمی سواری

بند را نفسم برایکسیچونمنحالتآوردیموعرقمردم، .

ف راست درجیب را دستم کرده، پیدا طبیعی کهکنمیمرو

موبایلمنیست. ببینمساعتچنداست. که دربیاورم موبابلمرا

نیست. کارساز مواقعی چنین در وفریاد بغلیازجوانداد که

 خواهش ایستاده کنمیمدستم جوانامشمارهکه بگیرد. را

دیگویم.اماردیگیمراامشمارهکندیمخوشروییاست.قبول

وبهشومیم.پیادهداردیمایستگاهنگهمتاسفانهخاموشاست.

واردبیمارستانزنمیمروم.انگشتسمتبیمارستانمی



وبهسمتکنمیم.باچندتاازدوستانخوشوبشیشومیم

رامیهالباسوبعدکنمیموسالمزنمیم.دررومیمهارانندهاتاق

تیازبویدوستندارم.وحاصالً.بویبیمارستانراکنمیمعوض

 چه اما دارم. نفرت اتفاقاتشدیمبتادین تمام به باید کرد.

وتویاینچندسالهمعادتکردم.کردمیمبیمارستانعادت

برایاولینباربودکهایناتفاقبرایمافتاد.یکشببارانیبود.

بارانرویمیدانفردوسی .دیباریممنسرتصادفحاضرشدم.

بیرو ازمترو وخیلیهاآمدندیمنهنوزمردم خیس، وخیلیها

همباچتراطرافمردایستادهبودند.زنباالیسرشایستادهبود

.بههرنحویبودمردراسوارآمبوالنسکردم.ازدیکشیموجیغ

زنیکهکالهکاسکترویسرش اما بود. آسیبدیده ناحیهپا

طوریکهمامتوجهشدیممو توربابودزیادآسیبیندیدهبود.

 بود. موتور مقصر اما بود پیکانهمٔرانندهپیکانتصادفکرده

 روی دست وسالم دراشچانهصحیح وصدایش بود گذاشته

سوارآمدینم بود. دیده آسیب راستش گلگیرسمت فقط .

روشنکردم بخاریرا بود. بارانشدیدترشده آمبوالنسشدم.

هوعداشتم.صدای.وحالتترفتیموراهافتادم.سرمکمیگیج

زودتر،زودتر،سرعترازیادزدیمکهجیغآمدیمزنازپشت

آجرپزیشدهبود.طاقتمراازدستدادم.ٔکورهکردم.تنمشبیه

راآوردمپائین.حالتتهوعامهاشهیشبخاریراخاموشکردم

بایداینمردحتماًکاریبکنم.توانستمینمبیشترشدهبود.اما

.اینقدربدنمداغشدهبودکهمیدانرساندمیمیمارستانرابهب

.سردردکردیم.انگارتمامعضالتوبدنمدرددمیدینمانقالبرا

تپشقلبکردمیمشدید،همراهشدهبودباعرقمتناوب.حس

 باراندانمینمگرفتم. بهمیدانانقالبرساندم. چطورخودمرا

شدهبود.ازدستترخلوتابان.خیدیباریمیکریزرویهمهچیز

.کردمیمکتابانگارخبرینبود.احساسغشکردنیهافروش

یکیازهمکارا ودیگرچیزینفهمیدم. نگهداشتم. آمبوالنسرا

رادرآوردموهمانطورکنارآمبوالنسمیهالباسبهمگفتکهتمام

.چنددمیکشیمهمکارهامخجالتٔهمهدرازکشیدم.تامدتیاز

بار کلنجاررفتن کلی با شد. بهتر وحالم نرفتم. بیمارستان وز

خودم.خودمراقانعکردم.ودوبارهبهبیمارستانرفتم.اماقبل

یهادرختازاینکهبهبیمارستانبروم.یکیدوساعتالبهالی

یادمنیستچندروزبعداز وبهبیمارستانرفتم. کاجقدمزدم.

وپرستارهاکهمراباآنوضعدیدهبودند.هارانندهآنقضیه،تمام

کلٔسوژه.ولیبعدهافهمیدمکهکردندیمعادیبرخوردکامالً
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 بودم. شده یهاهیسابیمارستان پچ پچ سرم .کردندیمپشت

پشتسرمچهچیزهاکهنگفتهبودند.ومنفقطازهمههمکارام

اعتمادبهکالً.منختمیگریم نفسمراآدمخجالتیشدهبودم.

ایناتفاقدورمیدانانقالبممکنبودبرای ازدستدادهبودم.

امرابطهکامالًهرانسانیبیفتد.ایناتفاقتاجاییپیشرفتکه

رابامابقیقطعکردمفقطدرحدمسائلکاری.تنووجودمپر

بیمارا تمام با بیمارستانرا دوستداشتم بود. عصیانشده از

عوضودکتراشخفهک اینقدرقدرتداشتهباشمهمهرا یا نم.

 از بعضی شبیه هاابانیخکنم. شب که ها یخوابیمومکان

همه وصبحبیدارمیشویومیبینیهیچخبریازآننیست.

شبیهمادرمکهگاهیآنقدربهخودشموادچیزعوضشده، یا

چیزقابلهمه.شودیمعوضاشچهرهکامالًآرایشیمیزندکه

تغ حتی ازدستشویییهابرجیراست باروقتی دومین بلند،

تهوع، وحالت سرگیجه دوباره شدم. اتفاق این دچار برگشتم

حسکردمتببدنمازسیوهفتکههیچازچهلهمگذشته،

 بودم. سستخواستمیمتویراهرو دستوپاهام گردم. بر که

راباشد.درجهحرارتطبیعیبدنم،خیلیباالرفتهبود.خودم

از پرستارها یکیاز کشیدم. قدرتکناردیوارسنگیراهرو تمام

ورفت زد لبخند نه، گفتم وگفتچیزیشده، عبورکرد کنارم

یهاچراغسمتبخشسیسییو،مردمدررفتوآمدبودند.به

رنگزدمیمروشنسقفخیرهشدم.وبعدبهدستهام،حدس

وبعدفکرکرد مازسرگیجهاستپوستدستمبهقرمزیرفته،

رنگدستمراکاملتشخیصبدهم.کهقرمزاستتوانمینمکه

 خفگی حالت سفید. کردمیمیا صورت به دوباره کامالً.

نباید که اتفاقی کردم. هام لباس آوردن در شروع ناخودآگاه

بهافتادیم افتاد. کهباالیسرمجمعشدهبودندیهاآدمٔهمه،

بدونا بشنوم.خیرهشدهبودم. رامیهالباسینکهصدایآنهارا

پوشیدند.چندروزبستریبودم.وبعدحالمروبهبهبودیرفت.

 مفیده، بدنت برای تب گفت ایمنیدکترمی پاسخ نتیجه تب

کهیامادهبدنبهیکمهاجمخارجیاستتب پیوژنز نام به

 تولید است بدن ایمنی پاسخ بهکندیمباعث پیوژنز

هیپوتاالم منظوردهدیموسفرمان به را دما تنظیم نقطه که

تاآنروزکمکبهبدنبرایمبارزهباعفونتافزایشدهد.من

 خودکردمینمحس واختالالت خاص التهاب دچار بدنم که

داروخانه از نوشت. برایم وقرص دارو چند وبعد شده، ایمنی

تاکیدکردکه نم.مدتیبادوزمناسباستفادهکحتماًگرفتم.

.وبعدشدمیمخفیفیهاتباینکارراانجامدادم.گاهیدچار

اماحساسشدهبودمنسبتهاقرصازمدتی راکنارگذاشتم.

 صدایتیکتیکساعتیکهچندسالمخصوصاًبههمهچیز،

ساعتیکربعبهششمراازخواببیدارکردهبود.منساعت

وبرایهمیشهازدستشخالصشدم.رایکروزصبحکوبیدمبهدیوار

من نسبتبه مادرم نرفتم. کار سر بود.کامالًدیگر بیتفاوتشده

باصدایبلندمعموالً .مننسبتبهخواندیمهنگامداستانخواندن،

 بین از که شیهادندانکلماتی آمدیمبیرون کردیموادا کا مأل.

یهافروشازدستحساسشدهبودم.یکروزبعداظهرکهرفتهبود

راداخلچندمشمابزرگمشکیشیهاکتابانقالبکتاببخرد.تمام

ریختم.وبردمگذاشتمداخلسطلبزرگاشغال،وقتیبرگشت.بهمن

منبروبیرون.رفتمپارکساعییکشبانهروزراآنجأخانهگفتاز

کردم.بودم.دوبارهبرگشتم.جاییرانداشتمکهبروم.درذهنمتجسم

کامالًبرایمکردمیمبروم.آنلحظهبههرجاییفکرتوانمیمکهکجا

حتیشبداخلپارکخوابیدمشبیهیک هولناکبود. و عذابآور

چندروزیاچندماهرااینجاتوانستمینمجهنمیبود.منکهٔشکنجه

رابشمارم.حتیشمارشاینهمههادرختیهابرگسرکنم.وتمام

فکرکردنبهاینواقعاًآدمرادیوانهخواهدکرد.هادرختخودبرگو

قضیهبرایمترسناکشدهبود.برگشتمخانه،امامادرمالمتاکامبامن

 گوشهایمزدینمحرف داخل پنبه یا حساسیتم بخاطر هم من .

هنزفریآهنگگوشگذاشتمیم با یا دادمیم. بیکالم.یهاآهنگ.

بهشنیدنآهن فقططوریشدهبودازپنبهاما گهمحساسشدم.

.مادرمبرایمردرفتمیم.حتیزمانیکهبهخیابانکردمیماستفاده

.اماآوردیمرادرشیهالباسدانستیم.بااینکهبردیمسرکوچهغذا

.بارسومایناتفاقزمانیکهازخیابانبهخانهدادینماهمیتیبهمن

آمدمیم چنداًقیدقافتاد. به برق، تیره کنار ژولیده همانمرد کنار

گیج سرم شایدهمبهآسمان، بود. شده رویسیمبرقخیره کالغ

به تصویرهایکه تپشقلبگرفتم. باالرفت. تببدنمدوباره رفت.

 آمد حساصالًذهنم نبود. یکآتشکردمیمخوشایند داخل مرا

.کندیمهییکبرجراویرانکهگایهاآتش.ازآناندانداختهبزرگ

رادرآوردم.مردمیکهمیهالباسچوببری،کمکمٔکارخانهیایک

کهدرگوشهایمبودصدایشانراقطعیاپنبهجمعشدهبودندبخاطر

تادمیشنیموصل دو بههمراه دارد مغازه پیرمردیکهداخلبازار .

لآبیخرویسرمجوانمرابهخانهبردند.مادرمبیتفاوتیکسط

آمدم. خودم به کم کم کشیدم.هاپنبهریخت. بیرون ازگوشهایم را

پیرمردگفتخانماونکمبوداینمبهشاضافهشد.اونشوهرتکه

برگشته. وقتیه االنچند ولکرد. اینبچه با رو سیسالپیشتو

واسهزنوبچههامونآسایشنداشته،حداقلاونمازتوکوچهجمع

کهلباسهاشودرنیاره،حاالنوبتاینیکیشدهکهمستکنه،کن

توام با بده، وبعدگفتکمترهمبهشغذا بیرونرفت. خانه از وبعد

گفتاالننیمدادیمراآبهاچمن،مردیکهیشنویمحرفهامرا

اینافغانیهیکنیمساعتهداریواسهاینکارگرافغانیقصهتعریف ،

منتظ باکروالله، داخلاینپارک، از میاد روز هر که یکپیرمرده ر

 شد.بردشیمخودش بلند نیمکت روی از افغانی کارگر باغبونی،

 ■ د.دهیمپیرمردیازدوربرایشدستتکان
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 «سقط جنین» کوتاه داستان  
«علیپاینده»نویسنده



 بچه سقطکردیامروز را اولشباورمیمان پروانه. و من م.

باخودمشدینم لهمرایباحخواهدیمیعوضٔدخترهگفتمیم.

ناگهانیت ناگهانزنگزدوگفت:یناگهانیلیگفت.خیغبزند. .

.امحاملهکماهاستکهازتوید،مناالنیمج

؟!یگفتی،چیگفتم:چ

 بهخواستیمازم تومان هزار چهارصد لحظه همان که

بهیکهاگرکمکمنکنگفتیمندازد.یزمتابچهرابیحسابشبر

حاللت مدتکنمینمخدا ی. آن که نبود.یشگیهمٔپروانهبود

یگفتیمیزیشدهبود.تاچی.عصبکردیمازمفرارییکجورهای

اساماسفحشکردیمآمدبارآدمیهرچهازدهنشدرم .

ادادیم اصالً کیکردمآرامشکنم.ازینبود.سعینجوری.قبالً

خ کردمیمودمفکرطرفبا ازطرفاشهمهکه نقشهاستو

دچه؟یکدرصدهمراستبگویکهاگرگفتمیمگرباخودمید

هالمیفنیمنشد.بهشاساماسدادمکهایپشتتلفنکهرو

ادتداده؟مژگان؟ییراک

روزگاربود.یبود.ازآنقالتاقهااشیمیصممژگاندوست

 را پسر تا برملببردیمهزار تشنه یچشمهو از کیگرداند.

کهخدالعنتتکندوگفتیمودادیمطرفاساماسِفحش

سو یدیاز مننوشتیمگر بابا جوابآزماامحاملهکه شوی،

؟!یکنینمدارم،چراباوریسونوگراف

ب که خواستم ببیایازش تا همید که گفت االنینمش. ن

.امخانهکیفتکهمننزد.گکشدیم؟گفتمکهنه.طولییآیم

ابرومگردنبندمرابفروشم؟ییزیریم،یکنیمچکار

ا هاکارتوننیدرستمانند یکه و رویکدیکفرشته یو

نکاررایکهادیگویمیکیونندینشیمچپوراستآدمٔشانه

ازیگریبکنود بودم. داردشده کطرفباینظرمخالفشرا

گفتمیمخودم بگودیگویمکهدروغ راستهمکه اصالً د،یو

 کار هر برود بگذار دخواهدیمبِدَرَک، طرف از و بایبکند گر

 بگوگفتمیمخودم راست اگر دارد، گناه برودیکه چه؟ د

 فکر خودم با بفروشد؟! همکردمیمگردنبندشرا ما شهیکه

ازمیکردیمیریشگیپ اصالً و باشد شده استحامله محال و

مع شاکجا باشد؟ من کار که دیلوم کار حاالیگرید و باشد

یبخواهدیم با نکند گردنمن. میبرایانقشهاشخانوادهندازد

یکش تمام باشند؟! کهیهاداستانده روزنامه حوادث قسمت

خانوادگ باند براییفالن تبهکار رایه نقشه فالن مرد فالن

.رفتیموچشممیجلوآمدیمغشزدندیتیختندوحسابیر



خودم اگفتمیمبا یهشوهریینقعطیکهدر خواهندیما

دیاشایندازندبهمنویحاملهاستبیگریدخترشانراکهازد

مکنند.یرندتارهایازمبگیکهپولوَلمانددهیکشهمنقشه

نخواستمکمکمکننوشتیممیبرا .یکهبروبهجهنم.اصالً

نمت.یببخواهمینمگرید

عقلحکمییکجورهای بودم. شده کهکردیمبهشوابسته

بد کار که کشیحاال استحسابینجاها ممکن و شده شَریده

.توانستمینمچرادانمینمبشودولشکنماما

شی.برادادیمشبتاصبحراحتمنگذاشت.مداماساماس

 اگر اصالً ندارٔبچهنوشتم حق که باشد بزنیمن .یدستش

عطارکهگفتیم از و قرصخورده جور هزار یدارویرفتهو

خیگَرم فالن از و خورده و دویگرفته تومانیابان هزار ست

دهویدانمفالنوفالنخریهمزوپرستووچیافوسیقرصش

دمیپرسیمازشیندازدامانشده.بهشوخیکردهبچهرابیسع

 است دختر حاال همیکه تو مگر پسر؟ دختریا دلت شه

خواستیمن اگفتیم؟ تویکه چرا ست. زاده حرام بچه ن

امانهخواستمیم.منبچهخواهمینمنبچهرای!منایفهمینم

یخواهیمنطوراستاگریشنوشتمکهحاالکهای.براینطوریا

با بدهم را پولش برویمن بسید که نوشت خودم. دکترِ اریم

م.فرداصبحشهزاریاتاباهمبرویخوب،فرداصبحاولوقتب

گفتمکهصبحاولوقت داشتم. کار اولشزشودینمتا باری. ر

خرفتینم نوشتکه سرانجام بیلیاما ساعتدو دریخوب، ا

بتوانمکم که بردارد سرم دستاز باشدتا گفتمکه یدانشگا.

بخوابم.

اساماس هایبازصبحباز جوابشیهازنگو شروعشد.

هازنگ که اسدادمیمنرا اسام دادیم. بِدَرَک. رومیمکه

جوابسونوامرانشانتمیآیم.بعدشهمفروشمیمگردنبدنمرا

کارم.یپرومیموامنگفتهکهدروغیکهتومطمئنباشدهمیم

یه حاللت وقت امکنمینمچ بشوی. خراب خانه که .یدوارم

براکنمیمنتیشهنفریهم خواستیککهحاالنوشتمیمشی.

کهنوشتیمتوراولکند.نترس.کنترلاعصابتراحفظکن.

 تو مناز امحاملهبابا باور چرا بایکنینم. بی؟ پولید ندازمش.

ناالنگردنبندشرانصفیوهمرودیمکهگفتیمالزمدارم.

نکن.ینکاریکهچنگفتمیمه.یبهدخترهمسادهدیممتیق

گفتیم را گردنبند امدادهبهشکه پَسَشنوشتمیم. برو که

یبگ 1کهمننوشتیمر. استکه امحاملههفته کهگفتمیم.
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هیاحاملهششهفتهاستکه دروغیانگفتهبهمنیچیو ؟!

ییگویم دیییگویکبارمی. بار و ششییگویگرمیکماه

رااشهمهاتایشدارم.بیکهبابامنجوابآزماگفتیمهفته؟!

منباشد؟!ٔبچهکهاصالًازکجامعلومکهنوشتمیمشانتبدهم.ن

بودم!!!یرتوباکیتوباشد؟؟؟کثافتمنغٔبچهکهنوشتیم

ناساماسهافردایکهنکندهمگفتمیمباخودماشهمه

نبایبرا باشد؟ مدرک یدادگاه در کنهاجوابد ؟یدقت

ازیگریکهمدارکددانستمیم نعکس.یجملهچندهمدارد.

ییهاعکس ینشانیبعضکه بود. برهنه کهییهاعکسمه

بوسشانیبعض حال در یمرا نشان او هدادیمدنِ او گاهی. چ

بگ عکس ازش من که بود ینگذاشته خودش اما ٔنهیگنجرم

منبود.یهاعکس

شازدوزنگزد.گفتکهمندانشگاهمتمامشده.یپیکم

ییآیم برویدنبالم ا داد مجزدیمم؟ یکه کهید، هست ادت

باهمگفتمیمادتهستکهیکن.یریشگیازاولشپگفتمیم

.یستیشوایدپایست.حاالهمبایرفتنحمامدرستن

.میآیمگفتمکه

ا ربعساعته همیراه سریکه ایشه سالیعبود هزار نبار

انقدرکباریسرمورفت.ید.هزارتافکرآمدتویمطولکشیبرا

کهداشتازوسطیکبودبزنمبهمردیفکربودمکهنزدیتو

دآنیدهبودمش.شانسآوردمکهپری.اصالًندشدیمابانردیخ

طرف.

هم بدیکشیمشهکهطولیبرعکسِ هاوقتیلیدوخیایتا

نباردرستدرِدانشگاهنشستهبود.تایاکردیممرامعطلیکل

د حتایمرا نگذاشت آمد. دیاهیثاند دخترهاینگاه دَرِیگر

ع کنم. کلینکآفتابیدانشگاه که مشخصبود اما بود یزده

حالتیگر درپژورایشگیهمٔپروانهآناشچهرههکرده. نبود.

بازکردونشستکنارم.حرکتکردم.گفت:خُب!کهمندروغ

م!یگویم

رابازکن.تیهااخم.یاکردهگفتم:حاالچرااخم

م.یددرمطبدکترباشیفت:ساعتسهباگ

گفتم:مطبشکجاست؟

جا درجنوبشهررادادکهمندرستبلدنبودمییآدرِسِ

فاصلهاست.دستکردداخلیلیامامطمئنبودمکهتاآنجاخ

جعبهراگشود.گردنبدیاجعبهفشویک درونیرادرآورد.درِ

رفتمپسشگرفتم.گردنبدنترانفروش،یجعبهبود.گفت:گفت

نطالست؟!یگفتم:حاالواقعاًا

فش.یگردنبندرابرگردانددرونکیعصبان

.یاوریمبیرابراتیهاشیآزماگفتم:قراربودجواب

ک درون برد دست پاکتیدوباره یفش. چند ٔبرگهدرآورد.

بب گفت: ایبزرگوکوچکدرونکاغذبود. این، نعکسیناها.

هفتهوپنجروز.نهمپنجیبچهست.ا

ستم.ی.صبرکنتابافهممینمکهمنینجوریگفتم:ا

یستادم.کاغذهاراگرفتم.رویداکردموایراپیخلوتیجا

 کاغذها از تا سفیکوچکسیهاعکسچند و دهیچسبیدیاه

 انگلیسیانگلاشهمهبود. نه هم آن عادییسیبود. ،یه

وانمودکردمکهدارمک اصطالحاتسخت. را وخوانمیماغذها

یدق رانگاهاشچهرهحالتیرچشمیکهچهنوشته.زفهممیمقاً

دیگویمازعکسالعملشبفهممکهراستخواستمیم.کردمیم

روی نه. یکییا به چشمم کاغذها افتاد.Negetiveٔواژهاز

!ینکهنوشتهمنفیادزدم:ایفر

رو گذاشت را کن.یانگشتش نگاه گفت: و صفحه

Positive اگرازصفرتادهباشدیعنی. ازیمنفیعنیمثبت. .

ستوپنجاست.یمثبت.مالمنبیعنیپانزدهبهآنطرف

الک گذاشترواشزدهناخنبلندِ بیرا پنج.یعدد ستو

جانرؤٔهمه به بگو گفتم: گذاشتمداخلپاکتش. را ایکاغذها

.یاحامله

شترازهریکهبدانستمیم.خواهرشبودٔماههچندٔبچهایرؤ

ایدردنیزیچ عیا دوستدارد. باینکودکرا درآورد. نکشرا

نییآبیهاچشمآن یمهخیهدرشتِ میهاچشمسشصافدر

.امحاملهاینگاهکرد.گفت:بهجانرؤ

.یاحاملهاازمنیگفتم:بگوبهجانرؤ

.امنبودهیگریچکسدیامنباهیگفت:بهجانرؤ

چرخبه پشت عقبیسمت گذاشتم را نامه پاکت و دم

؟!یکنیمچکاریل.گفت:داریازوسایکسریرینمزیماش

 اگر یخواهیمگفتم: کمکتکنم منیباهانیامن مال د

باشد.

نشانشبده.یخواهیمگفت:مالتوباشد.بههرکسهمکه

.امحاملهمنواقعاً

دستبردمسمتدندهنراروشنکردم.یاستارتزدموماش

گذاشترو نگاهشکردم.یکهدستشرا متوقفشدم. دستم.

دی یکبار در راست خاشیآبیهاچشمگر، گفت:یلی. قاطع

یگریکوقتدستکسدیمناست.ینکاغذهاآبروید،ایمج

فتد.ین

گفتم:نه.

با گفتم: کردم. یحرکت درِ باید بانک عابر منیستیک م،

م.ریبگیموجودٔمانده

ا و کردم چشم کردم.یچشم نگاه را طرف آن و طرف ن

ی.االنتویدانیمیهمرابهترازهرکسییگفتم:تووضعمال
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میکهمندارم،هزارتومانهمبراینمشکالتیت،بااینموقعیا

هزارتوماناست.

نگفتم.آنیزیکهبهتچدانستمیمراهانیاگفت:منهم

م.گفتماگریگرفتیگرمیدارویعطارادتهستکهازیروزرا

م.آنروزیگویزهاافتاد،کهافتاد.اگرنشدبعدبهشمینچیباا

 رفتیرا که هست آزمایادت جواب درمانگاه رایم مادرم ش

شیکآزمایدیم؟بعدمنبهتوزنگزدموگفتممادرمبایریبگ

برادیآیمگرهمبدهدوداردید برامادرمنبویوتوبرو؟ ید،

 بود. همیکیخودم یاز کلهابرگهن توست. دست که یبود

پرستارینشستموگر گفتچیهکردم. یآمدوکنارمنشست.

رایامغازهدوستپسراست؟گفتمبله.همانآدرسٔبچهشده؟

قرصش برو گفتکه و سیداد روزیافو همان بخر. زوپرستو

دم.یستهزارتومانقرصخریرفتمودو

بانکچش عابر بانککناریممبه عابر دو پارککردم. افتاد.

ک از را کارتم دو هر بود. رفتمیفسامسونیهم و برداشتم تم

حسابیب البتهکارتِ چونپولیدرونکامیاصلرون. فمنبود.

درعابری.مردبردمینمنوروآنوریادتوشبودهمراهمایز

نتحسابگرفتم.یسابمپرستادهبود.ازهردوحیایبانککنار

صدوپنجاههزارتومان.یسیگریودیاخوردهصدهزارویکی

 برداشتموراهافتادمسمتماشهایموجودکاغذِ نکهمردیرا

مزد.گفت:آقا،کارتتون.یصدا

راازدستمردکهبهسمتمدرازامماندهبرگشتموکارتجا

داخلماش بودگرفتم. حاالامکاننکهنشستمیشده تا گفتم:

نداشتهکهمنکارتمرادرعابربانکجابگذارم.

کم منومریکهجلورفتیدوبارهحرکتکردم. میمگفتم:

بود هم با صبح تا شب بار هیهزار پیم. هم وقت یریشگیچ

ویرفتیریشگینهمهپیموحاملهنشد.آنوقتتوبااینکرد

؟!یحاملهشد

یمر دوستدختر پروانهامیقبلم به بهشبارها راجع بود.

ا همیدرهمخوابگیکینکهآنیگفتهبودم. شهبهیبهتربودرا

وتازدیممیشبازخانهجیکینکهآنی.ادمیکشیمرُخَش

.بغضآلودیامدیچگاهشبتاصبحنیشموتوهیپآمدیمصبح

اهمناست.ینهمازبختسیگفت:ا

اشک قطره زینگاهشکردم. رشدیسرازاشیآبرچشمیاز

یپوستسفیرو پارککردم. بوساشگونهدش. خیرا سیدم.

نگو.ینجوریبود.گفتم:قربونتبرم،ا

 شیدپیست.منبایباییکجایدوبارهحرکتکردم.گفت:

بخورم.یدنیازعملنوش

باحرکتییکجورهایرکردهبود.انگارییلحنحرفزدنشتغ

 بود. شده آرام دنبالمن گشتم و کردم چشم چشم دوباره

ستهزارتومان.ی.دوامدادهانهیبهدکترهبی.گفت:صبحیسوپر

قرارشدهاستبرودوسوزنبخرد.

ستهزارتومانیلبمنقشبست.گفتم:پسدویرویلبخند

.خوباست.یادادههمبهش

ازش پرسامدهیپرسگفت: است. استیکهدردشچقدر ده

آ یکه در دارٔدورها درد یماهانه استیکمامگفته؟ گفته .

شتراست.یبیککمیدردش

ندکتراعتمادنکن.فکریایهاگفتههمبهیلیگفتم:حاالخ

نکنمدردشانقدرکمباشد.

ا اصالً حاال دادم: ادامه کیبلندتر دکتره بالین ییهست؟

اورد؟یسرتن

 است. مطمئن نه. ااندکردهامیمعرفگفت: غی. عمل رین

کسیقانون هر انجامیست. دهدینمآنرا مُعَرِفَم پی. ششیکبار

ست.اصالًهمدردندارد.یکهکارشعالدیگویمنکارراکرده.یا

نمردماعتمادنکن.دویایهاحرفهمبهیلیگفتم:حاالخ

 از تامیهادوستتا بودند یرفته نرفتههااحمقلند. تور همراه

ادعاشا بودند. شدیمن بلدند. زبان جایکه هایلندیتاییک

شانسیغافلگ بودند. برده ندارشانرا و دار بودندو رشانکرده

 که بودند وقتٔهمهآورده آن نبود. همراشان روز آن پولشان

آیایجلو آن و ین ادادندیمپُز مردمِ همی! اند.ینجوریران

.دهندیمپُزیاَلَک

نگفت.دستشراگرفتم.یزیچیرفتدرهم.مدتاشچهره

فبود.گفتم:حاالنگراننباش.ینرمولط

زم.یستمعزیگفت:نگرانن

 پیایسوپردرِ کردم. وقتیپارک شد. آبیاده برگشت

؟یخورینمدستشبود.گفت:تویاوهیموآبیمعدن

گفتم:نهخوشگلم.

معدن آب نیدرِ کرد. باز میرا جایآب سرِ زد را ش.یوه

ایاذره خوردیمنیاز بعدشیاذرهو روز چند گفت: آن. از

،خانمگفتیمیکحالتیکهبایشدادم.زنیدوبارهرفتموآزما

تبر مثبت. قلبشهمتشکیمثبتاست. نگاهکنیک. د،یلشده.

عکساست.ینجایا

اشیآبرچشمیاززیدوبارهنگاهشکردم.دوبارهقطرهاشک

دش.دوبارهمنپارککردمویستسفپویرشدهبودرویسراز

بوساشگونه ایرا گفت:یدم. فشرد. گرفتو دستمرا او نبار

ازشپرس زنان. دکتر یرفتم قرصبخورم دوباره که نه؟یدم ا

قرصبخوریتوانیمگفت یدوباره اگر اما مطمئنیخواهیم،

پرسیشَو کن. سقط کیبرو حاال گفتیدم بخورم؟ قرص

 آن چهارشنبه. پرسیروز بود. چهارشنبه!یکشنبه چرا حاال دم

یهمشودینم چرا گفت دکتر بخورم؟ قرص حاال شودیمن
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منبهتگفتمچهارشنبهکهینحاالهمقرصبخوریهم اما .

.یترابکنیتاآنموقعفکرها

د.یگرنوشیدیوهرابهدهانبردوقُلپیآبمین

شتردریباشچهرهمیشدیمترکینزدهرچهبهمحلآدرس

 ازشرفتیمهم مدام دارد. استرس که بود مشخص .

نجاهارادرستیکهمناگفتمیمکند.ییکهراهنماخواستمیم

شهررامثلکفدستبلدیستم.برعکسمناوهمهجایبلدن

برووبعدازیابانِفرعینخیکهازاکردیمبود.باانگشتاشاره

کهموقعگشتنبهآمدیمادمی.یروآنجوینجوریچوایآنجابپ

 اشاره خانه کردیمفالن اگفتیمو یکه فالنٔخانهن پدرِ

راستیگیمنزلفالنکشتیکیستمعروفاستوآنیفوتبال

معروف.برعکسمناوهمهجایوا بزرگمالفالندکترِ نباغِ

ا پروانه، گفتم: ناگهان بود. بلد دست کف مثل دکترهیرا ن

مطمئن نَکُشَدَتبیسرتنییکوقتبالیاست، ندازدتیاورد؟

.یهمشورتکنیقبلشباسمیخواهینمدستمن؟یرو

ترشبزرگهخواهریسم داروخانهکار در جکردیمبود. غی.

کفدستمادرم.گذاردیمزرایهمهچرودیمه؟!اوکهیزد:سم

د رانندگیگریمدت یکه پروانه، گفتم: شودینمکردم

.میکنیموازدواجمیرویمم؟اصالًیهشدارنگ

ندوروبرهاینوَروآنوَررانگاهکردموگفتم:ایایتصنع

؟یاگرفتهپدرترأاجازهست؟یدفترازدواجوطالقن

ا مشخصیگفت: است. زاده حرام تارشودیمنبچه خیکه

منمیرانبودیشازازدواجماست.بله،اگرخارجازایلشپیتشک

بکن،مناالنیمولیمبودکهنگهشداریهمازخدا فکرشرا

 توامخانهدخترِ فردا چیایپدرمشکممبٔخانهی. مردم یدباال.

ند؟!یگویم

ول خدایگفتم: یشهمییمن دلم بچهخواستیمشه که

ب همبرایالایخیشبییاوخدایداشتهباشم. توینکاربشو.

پدرومادرترایتوانینممان.تودختریخطرناکاست،همبرا

؟یولکن

وقت بودیبارها آغوشهم ایدر به راجع یم بچه مانینکه

باشد بودیدختر اسمشچهباشدصحبتکرده پسرو هریا م.

اماراجعبهاسمشاختالفنظرمیدادیمحیدوماندخترراترج

راجعبهایداشت بارها ولکنیم. دونکهپروانهپدرومادرشرا

بودیدپیایب آنیشمنصحبتکرده ازییهاوقتم. کهپروانه

احتاآنیربودویپدروبرادرشدرمنزلدلگٔمردساالرانهرفتار

شدستبلندکردهبودند.گفت:یابرادرشرویکهپدرییهاوقت

پدرومادرمرانه.

تبود!یروزکهازخدایگفتم:تاد

گفتمکهمهر نگفتمکهبچهسرراهمخواهینمهیگفت: ی.

تو.ٔخانهیمتویایبینجوریمهمی

ساکتشدیمدت دو میهر که تو گفت: کجاییگویم. از

مشخصDNAشیباآزمایدانستیممنباشد،ٔبچهمعلومکه

دومانتکنم.بعددادگاههریدازتوشکای.اولشمنباشودیم

.DNAشیآزمافرستدیمرا

خوب چقدر خُب نگفتم: متأهل که ما سنگیستی. که م

فوقشا بمیکنیمناستکهباهمازدواجیسارمانکنند، وی. ا

م.یبچهرانگهدار

راتانیقانوندجرمیاولهردوتانبرودیگویمگفت:دادگاه

دحاالیمخانه،بعدکهاززندانآزادشدیتید،بچههمبرودیبکش

انه.یمینبدهمکهبچهرابِهِتایریمبگیمتصمینیبش

پا انداخترویراستنشستواخمکرد. یپایراستشرا

روهادستچپو بازمدتیسیرا هردوینهقفلکردبههم.

نوَرهایمکن.منایییمتامنگفتم:پروانهراهنمایساکتبود

ستم.یرادرستبلدن

عاد یدوباره آدرسدادن. به شروعکرد گفتیمنشستو

م.استرسشکمکمداشتینحاالستکهبرسیهمم.یکیکهنزد

سرا هم من یبه مدتکردیمت بای. گفت که ست.ینگذشت

نجاست.یهم

پروانه. جنوبشهربود.چندبلوارآنطرفترازمنزلخودِ

ابانیشهسرخیراکهدرستبلدنبودم.هماشخانهقیدقیجا

پیکهازاگفتیم.شدیمادهیپ را رودیمادهینجا کهگفتیم.

باهمببیحنیصح اوایستمردممارا اماگفتیمینجورینند.

 چدانستمیممن علتش دیکه مریگریز مثل هم او میست.

یموجلویایبخواهدازمجداشودمنبیکهاگرروزدیترسیم

وهمسا بیزیهآبروریدر شایراه حقیدهمایندازم. ندخترها

روز مریداشتند. جیکه ازم کارم هر واقعاً شد برمیدا یازم

اشخانهقیدقیگرفتارعشقششدهبودمکهاگرجایآمد.جور

ا مثل و بروم داشت احتمال حتا بودم بلد سناریرا یوهاین

زرنگیمریدبپاشم.ولیصورتشاسیتوهاروزنامههییعشق مِ

بعدیادبگیقمنزلشرایدقیچگاهنگذاشتهبودمنجایه رم.

بودمیگرازدواجکرد.اولشآتشیدیکیرفتوبایراحتهمبه

نعشقسردوسردترشد.وبعدهمپروانهیجآتشایامابهتدر

مبهکلفراموششد.یآمدومر

ج کل پروانه احمق منِ پیبرعکسِ و یک راامیزندگک

ادانستیم کداممجتمعینکهکجامغازهدارموآپارتمانمتوی.

شهراست.بهدرزردیباالٔمحلهپدرمدرفالناستوحتامنزل

یرنگ نظر به دیرسیمکه به ٔطبقهمتعلق یاول ٔطبقهکدو

پ از بعد درست کردم. نگاه باشد پلیکوچک گذر کنار چ
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ایایمانیس از عظمتکهیهاپلنیبود. یشهردارهایتازگبا

یرو بلوارها دساختیمتمام خطریتا چراغ و چهارراه یگر

کازدوسمتدرحالحرکتباشند.یترافیبهانیماشنباشدو

باکالسیلیشهخیهمهابهیغرلشرادرآورد.بایپروانهموبا

مباال.یای.گفت:خانمدکتر،مناالندرِمطبم.بزدیمحرف

امدهینبهاصطالحخانمدکترهنوزنیکهادیرسیمبهنظر

راهاستویکهتودیگویمانهاستوازآنورِخطداردبهپرو

.صحبتشکهتمامشدروکردبهمنوگفت:دیآیمگریدیکم

ا به قبالً یمن دکتره امگفتهن شوهرم ریسختگیککمیکه

ب خودتازشبپرستامطمئنبشویاست. بعدامحاملهکهیا .

پولرابهشبده.یکهمطمئنشد

گر.یگفتم:کارتبکشمد

؟یگفت:مگرازعابربانکپولنگرفتیمتعجبوعصبان

؟!یدینتحسابگرفتم.مگرخودتندیگفتم:نه.فقطپر

.یدم!فکرکردمپولگرفتیدیگفت:نهمنک

.میکشیموکارتمیرویمست.ینیگفتم:خُبحاالخبر

پولنقدباشد.ای.باکندینمقبولینطوریگفت:ا نیدحتماً

غ قانونیعمل هیر قیست. وقت چ بکشکندینمبول .یکارت

مازیبرودیآیمکمدرکاست.زودباش.تادکتریکارتخودش

م.یریکعابربانکپولبگی

سمت کدام آدرسبده. پروانه گفتم: کردم. حرکت دوباره

بروم؟

عابربانکهست.ییکجایمبرو.حتماًیگفت:مستق

کارتبکش بهخدا پروانه، خودشیگفتم: کیمبهترهاست.

جورمدرکاست.

 شودینمگفت: سؤال قبالً من امکرده. قبول .کندینم.

التماسقبولکردهاست.یشهمباکلینجوریهم

ییکوقتبالی؟اگریگفتم:خوباگرسرتکالهگذاشتچ

؟یسرتآوردچ

ا برایگفت: اصالً است. مطمئن دکتره نچهارصدیهمین

نکاریاشدیمتومانهم.وگرنهباصدهزارردیگیمهزارتومان

امنرفتهسرمباشد.یکهدکترباالییجاامآمدهراکرد.منتهامن

یایتو پیهاخانهن تویرزنیک بکند رایآنجایدست بچه م

ست.ینیندکترتضمیرون.کارِایبکشدب

 گفتم: خودتمدانمینمدلخور ولیدانی، مطمئنباشی.

مدرکینجوریا نباشد،یاگر کار اتفاقدر اگر ایفردا نیافتاد

رش.یزندزیمیخانمدکترتبهراحت

افتاد.بازدوعابربانککنارهمبود.بازیچشممبهعابربانک

زِآنروزیستادهبود،انگارکههمهچیایدرعابربانکِکناریمرد

شدهباشد.پارککردم.یزیرمانبرنامهریکتابتقدیازقبلتو

ستهزارتومان؟ی،دویخواهیمقدربهپروانهگفتم:چ

.خواهدیمگفت:نه،مگربهتنگفتمکهچهارصدهزارتومان

.امدادهانهیفقطپنجاههزارتومانبهشبیمنصبح

انهدادهیستهزارتومانبیادمافتادکهقبالًگفتهبودکهدوی

س حاال گفتم: پولیاست. بهمان که تومان هزار پنجاه و صد

.دهدینم

حسابتپولبود.یگفت:چرا؟!توکهتو

تو تویگفتم: بانک عابر اما بود پول فقطیحسابم روز

کباریشتر.تازهمنینهبدهدیمستهزارتومانبهآدمپولیدو

.امگرفتهشصتهزارتومانپولیصبح

؟ینیگفت:مطمئ

.یاتامطمئنشَویگفتم:خودتب

اولیادهشدیهردوپ یم. کارتیزدمتونکارتمرا یدستگاه.

 و صد یتویاخوردهکه پول که آنجا تا بود. دادیمش

خالاشیموجود دومیرا تویکردم. زدم رویرا یدستگاه.

ال.گفتم:پروانه،نگاهیونریلیزدموبهعددنوشتمدومهادکمه

کن.

ایست.یرنیشماامکانپذٔخواستهثبترازدم.نوشتٔدکمه

ایزیکچی دهاهیمانیدر گفتم: چونمنیدی. کباریپروانه.

یصبح پول دوامگرفتهازش یحاال تومان هزار .دهدینمست

مکهمدرکهمباشد.یمکارتبکشینرابهانهکنیمهمیبرو

م.یداکنیپیگریدراهدی.باکندینمگفت:نه،قبولیعصب

یعصب کهخوردیمناخندستشرا آنجا تا گفت: ناگهان .

باقیپولبگشودیم بریر، آنپولیشرا از تا بهکارتخودم ز

م.یریبگ

کرد پیهمانکاررا شرایکهباقکردمیمشخودمفکریم.

ستهزارتومانیداردچراکهدویپروانهازحسابخودشبرنم

بهدکتردادهاستامابرعکسپروانهبعدازجابجا کارتییقبالً

ازحسابخود همزدو جورخودشرا یشهمبرداشتکرد.

شدسیکهدق بعدازایقاً نکارهردویصدوپنجاههزارتومان.

ازمسیموبرگشتیم.دورزدینشدیسوارماش کهمنییرهایم.

بود آنجا حاالدوباره پیدرستبلدنبودم. بعداز گذریم. کنار چِ

متعلقبهدیرسیمکهبهنظریدرِزردرنگی،روبرویمانیپلِس

کوچکباشد،انگارکهآندرزردرنگٔطبقهکدویاولٔطبقه

 ٔدروازهنمادِ که بود روخواستیمجهنم بازیبه پروانه منو

پشتآنمتوکل و حسابیشود به تا منتظرمانبودند ندوزخ

کیادهشود.یپروانهدررابازکردتاپشود.یدگیگناههامانرس

تعجبنگاهمکرد،بازچشمدرآنناخودآگاهدستشراگرفتم.م

هدرشتش.گفتم:پروانه.ییآبیهاچشمره،باآنیچشم،خ
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شده؟!یگفت:چ

نراببند.یگفتم:درِماش

ومیرویمنعملخطرناکاست.یدررابست.گفتم:پروانه،ا

میکنیمازدواج اگرواقعاً وازمنهمیاحامله، ،گناهیاحامله،

ب بگذار نگهدارچارهیدارد. خدایرا شهدلمبچهیشمنهمییم.

وقتخواستهیم ی. یهابچهبه و سن نگاهیهاسالهم خودم

همدوتای،وگاهیکیازدواجکردهبودند،وی،کههمگکردمیم

یکیهاآنکهمنهممثلخواستیمشهدلمیبچهداشتند،هم

دم،فشیروضعیراداشتهباشمکهفرداکهپیکیداشتهباشم.

عشد،ومنیازمضایحقییرد.کهفرداروزاگرجایدستمرابگ

نیالایخیاوبیروفرتوتبودم،برودوازحقمدفاعکند.بیپ

کارشو.

انداختپا ییسرشرا فکر گفت: دلمیکنیمن. منخودم

شبی؟!دامیراضنکاریمنخودمبهایکنیم؟!فکرخواهدیم

شکمموباهاشیروامگذاشتهدستمرا.امزدهباهاشحرفیکل

امزدهحرف امگفته. چهکنیاییایبیخواهیم، دنینجا بهیای،

.امکردهنکارراینمدتایای!بارهاتویفینکثیا

 در باز کرد. بلند را آنمیهاچشمسرش با باز کرد. نگاه

عمقوجودآدمنفوذییآبیهاچشم .کردیمهدرشتشکهتا

ا پرسیگفت: ازم اول روز دکتر خانم قرصین مدل چند د،

گفتخانمببیاکردهمصرف مدل. ای؟گفتمشانزده نبچهین،

وبازنمردهیاکردهرد.شانزدهمدلقرصمصرفیبمخواهدینم

نیستکهاینیدخداراضینکارشو.شایالایخیاوبیاست!ب

ازدواجیبچهبم اولشبهشگفتهبودمکهما نیوامیاردهکرد.

بعدبهشحق اما گفتمکهمافقطیبچهازشوهرماست. قترا

آنوقتبودکهراضیدوست و انجامدهد.یشدایم. نعملرا

ندکورتاژ.یگویعملِکورتاژ.بله،بهشم

رابست.شیهاچشمن.ییگرسرشراانداختپایپروانهبارد

مطیکاملخشیهاچشمریز کامالً بله، مئنبودمکهازسبود.

نَمنَم.بهمانندنمیست.اشکیاشکجاراشبستهیهاچشمریز

امادیآیمکهبهاراستوبارانییهاوقتاآنیبارانوینمابتدا

شیکبارهمچندروزپیندنمنم.گفت:یگوینهکاملوبهشم

ا نزدیرفتمو همانبلوار وسطجاده. یستادم مانکهیکخانه

یهم خدایکنیمامادهیپشه گفتم ای. که تو رایا، بچه ن

.پسمنیفینکثیبهایایندنیدبهایایبیخواهیم.یکشینم

بوقبوق.ینیبچهراهردوباهمبِکُش.ماشو بوقکشانآمد.

ستادویکبودچپبشود.بعدهمایدکنار.نزدیامابهمنزد.کش

هرچهازدهنشیمردمضایجلویکل بهمآمدیمدرعمکرد.

لماناگربفهمندیفامیم.تویترکٔخانواده.ماشودینمگفت.نه،

خودِتوهمی.حتابراشودیمشریافتادهحسابیناتفاقیکهچن

.شودیمشر

.شودینمراگشود.دادزد:نه...شیهاچشمپروانه

پ بازکردو را منهمازیدر هردوحرکتاشیپادهشد. .

مسمتیکرد رنگ. زرد ورودیادروازهدر انگار دوزخییکه ه

ستادهبودند.یابهانتظار...نجهنم...یمتوکلبود.وپشتآن...



 دختریایمیقدساختمان پشتیبود. راست سمت در

موهایزیم بود. زاشییطالٔشدهرنگینشسته روسریاز یر

ناست.یمرزیمزیدبرویکهماباییدابود.تازهمتوجهشدمجایپ

بهسمتافتییمدرنگکهدرسمتچپامتدادیسفییهاپله

ازبییپا معلومنبودکهاین. نهمیرزمینساختمانزیروناصالً

انگارکهازدر وتازهمتوجهیزردرنگواردجهنمبشویدارد.

سنگیبشو گناهتانقدر جایکه طبقاتیناستکه گاهتدر

بهییپا شازمنواردیدنبالپروانهکهپنباشدنههماناول.

پا رفتم بود باالدییشده گچین. رویوارها که رنگیبود شرا

دیسفیهایکاششدهبود.ینهمهجاکاشییکردهبودنداماپا

کوچککهبهد دهبودوازنوعومدلشمعلومیوارچسبیرنگِ

پروانهدرلباسیپهاسالبودکهمربوطبه شاست.خانمدکترِ

سفی روسریکدست و یید میاقهوهه یزیپشت ٔطبقهدر

متنییپا بود. نشسته روین قبل از داریرا آرم کهیکاغذ

رو نسخه یمعموالً بسندینویمش گفت: بود. عزینوشته زم،یا

د.ینراامضاکنیخودتوشوهرتا

ست.تااسمامضاآمدبهینیمعلومبودکهشهراشلهجهاز

دراحرکتیابهانه دَمِ ستادمووانمودکردمیکردمسمتباال.

چویاست.شروعکردمبهوررفتنباسوئینممشکلیکهدرماش

تصویدزدگ ماشییریر گفت:یه آمد. سرم پشت از پروانه نم.

نراامضاکن.یاایدبیمج

یازمدرکبودنا کوقتینکهی.ازادمیترسیمنامضاواقعاً

طور من.هاکوزهکاسهٔهمهشودوشبیپروانهواقعاً بشکندسرِ

مگفتم:منچهراامضاکنم!یکهفقطخودمانبشنویآرام،جور

ش.یگربزنپایدیکمدلامضایخودت

گفت: آرام هم او کرد. نگاه را سرش پشت ترسان پروانه

.فهمندیم

امده.یعامضاکنتانی!سرفهمندیمگفتم:چه

امضا استامپبریرویگریدیپروانه کرد. دستشبود.یگه

گرتانگشتبزن.یگفتم:باانگشتد

ریغیگریگرپشتسرشرانگاهکردوانگشتِدیپروانهبارد

کآنچشممیازانگشتاشارهرازدداخلاستامپوانگشتزد.

 افتاد. نوشته متنِ مجیدریحٔپروانهبه رحیو هریمید اسمِ .
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زها.ینجورچیتوازایرضأکلمهدومانرانوشتهبودوپشتش

.گفتم:ازفهمندیمپروانهبازبهپشتسرشنگاهکرد.بازگفت

ا مگر بفمند. بدهیکجا دستشان آتو خودت تو نترس.ینکه .

رفتارکن.یعاد

 داخل. برود که برگشت ایپروانه بهیکآن برگشت ستاد.

.یبرویتوانیمگریسمتموگفت:تود

 رضاایاثراشچهرهدر همیز من نه. گفتم: بود. نجام.یت

ن.یداخلماش

ماش ن.یپروانهبرگشتسمتداخل.منحرکتکردمسمتِ

صدا که بودم برنداشته گام پشتیدو در شدنِ بسته محکمِ

عبهسمتدربرگشتم.دربستهشدهبود.یدهشد.سریسرمشن

نگاهنطرفوآنطرفیپروانهحاالتنهادراعماقدوزخبود.بها

موطال فبهدستداشتیافتادکهکییکردم.چشممبهدخترِ

گوشدیمدور بودواوحاالداشتیی. کارشتمامشده ساعتِ

نمتوکلومسئولیدخوداوبودکهبهعنوانآخری.شارفتیم

 ایورودٔدروازهبستنِ خانم، روبهشگفتم: بستهبود. نیدررا

دربستهشد.

.کنندیمتانبازید،دررابرایربزنبداخالقگفت:د

توجهرفت.رفتارشزنندهبود.درنزدم.برگشتمداخلیوب

مجیماش گفت: زنگزد. پروانه که بودم ننشسته هنوز د،ینم.

ار.یزکوچَکبخربیسأنهیمعاکدستگاهیعیسر

ست؟یگرچینهدیگفتم:دستگاهمعا

ند.یگویبهتمدارند.بپرس،خودشانهاداروخانهگفت:

ست.یپولهمراهمنیلیگفت:منخ

.خانمدکترچقدر...شودینمیلیگفت:خ

انگارکهداشتباآنخانمیگوشیمدت ازگوششدوربود.

دهات صدازدیمحرفیدکترِ دوباره واضحشدوی. شبلندترو

.شودینمشتریگفت:هزارهزاروپانصدتومانب

ستم.ینورهارادرستبلدنیاگفتم:داروخانهکجاست؟من

مستق آخرهایگفت: برو. مردمیهمیم از هست. بلوار ن

ند.فقطزود.یگویبپرس،بهتم

برا کردم. حرکت یدوباره در روز. آن در هزارم ٔجادهبار

زندگ آور بلواریسرسام در سوی، جلویابدیبه چه هر ت.

رفتمیم چشمچشم پریاداروخانهکردمیمو چناننبود. وانه

بپرسم.یستموازکسیباییجاتوانستمینمهولمکردهبودکه

دمواگرردشدهباشمیکهچرانرسدمیپرسیمازخودماشهمه

ستموازیمگرفتمبای؟عاقبتتصمیدهباشمچیوداروخانهراند

که بودم نکرده کم را سرعتم کامل هنوز بپرسم. دارها مغازه

بلید درستبرِ دمش. بود. پارکٔداروخانهکیوار سهدر. بزرگِ

ب واقعاً روز ساعتِ آن در شدم. وارد و تصوریکردم حدِ شاز

سف بهدخترِ بود. دارویکهپشتقسمتتحویدپوشیشلوغ لِ

د؟یزِکوچکداریسأنهیمعابودگفتم:خانم،دستگاه

دآقا.یگفت:صبرکن

د مرد به کرد روبرویگریرو مشیکه و غولصحبتشبود

مدت مدامایشد. یصبرکردم. وآنپا پشتسرِکردمیمنپا .

د مرد سریگریمن من مثل هم او و شد دختریوارد به ع

بماندتاییسفارشدارو منتظر همخواستتا او از دختر داد.

 مرد صحبتشبا که بعد واشییروبرونوبتششود. شد تمام

یداروها کرد من به رو اول داد، چشرا خُب، گفت: یمیو

ن؟یخواست

د؟یزِکوچکداریسأنهیمعاگفتم:دستگاه

دنگاهکنم.ید،بایصبرکنیگفت:کم

ن؟یخواستیمیوگفت:خُب،شماچیگریروکردبهمردد

دارو سفارش داروخانهییمرد داخل و رفت دختر داد. را

د مردِ چند کردم. نگاه اطراف به شد. گشتن همیمشغول گر

آنسمتِدیشخوانایپپشت گرصحبتیستادهبودندوبامردمِ

کهکردندیم واقعاً هرکسکهیحسابکتابیبٔداروخانه. بود.

 یکیسمترفتیمینطوریهمشدیموارد باهاشهاآناز و

 کردیمصحبت سفارششرا بعد همگرفتیمو پولشرا و

 صندوق به مراجعه بدون صدادادیمهمانجا ساگفتیی. زی:

م.یم.متوسطداریکنداریکوچ

ستادهبودنگاهکردم.یمایدپوشکهروبرویبهدخترِسف

رابرداشتوزودتریلمزنگزدمبهپروانه.زودگوشیباموبا

؟ییگفت:کجا

 تازه امدهیرسگفتم: داروخانه. سادیگویمبه کوچی، کیز

م.چکارکنم؟یم.متوسطداریندار

مشخصبودکهگوشپروانهدورشیصدا ازگوششید. را

مشورت دکتر آنخانم با و کرده راکندیمدور همان گفت: .

بخر.فقطتروخدازودباش.

سف دخترِ به کرد. بدهد.یقطع را همان که گفتم دپوش

یکیپالست نظر پرسدیرسیمبه بود. رنگششفاف چندی. دم:

خانم؟شودیم

گفت:هزاروپانصدتومان.

کرد بحساب آمدم و ماشیم سوار حرکتیرون. و شدم ن

نبود.یایدگیبردبرگردم؟!یکهچطوربادانستمینمکردم.حاال

هم بانده چند یبلوارِ امتداد بافتییمنطور ناگاهینهایتا ت.

افتاد.باخودمگفتمکهچقدرخوبیرونبریبیچشممبهغذا

ریگرسنهراسداشتهباشدومنِیلیعالسیسریاگرغذاشودیم

واردکهشدمبهتابلو پارککردم. کنارگرفتمو ستیلیکند.

رفتمیممتهاشانبهنسبتآنجاهاکهمنیغذاهانگاهکردم.ق
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همدختر آنجا مناسببود. پیواقعاً گفتم:یپشتِ بود. شخوان

عآمادهبشود.یکهسرخواهمیمیزیکچیخانم،

تو هزار پنج بادمجان خورشت استَمبولگفت: یپولیمان.

هشتهزارتومان.

بده را بادمجان خورشت همان یگفتم: فقط کمید. یک

.ترعیسر

حاالانگار انتظار. نشستمبه قبضزدومنپرداختکردم.

کهازساعتِکارشانگذشتهبود،کارکنانآشپزخانههِلِکهِلِک

کنانمشغولجمعوجورکردنِسفارشبودند.چندبارمجبور

.هنوزغذاراترعیسریشدمبهدخترتذکردهمکهتروخداکم

؟یشد،آمدیلنگرفتهبودمکهپروانهزنگزد.گفت:چیتحو

.میآیمداروخانهنوبتمشده.االنیگفتم:تازهتو

.زودباش.یییواگفت:

نشدم.حرکتیقطعکرد.سفارشمراگرفتموبازسوارِماش

 در باز یبیاجادهکردم. که پلیایدگیبرانتها به نداشت.

پل،یرسیگریهدییمانیس کنارِ از که کردم فکر خودم با دم.

همانجا قبلییدرستمانند پلِ در رنگِییکه زرد درِ کنار ه

ٔدروازه برگشتستیبایمجهنمبود، زدنو کاریمحلدور در

با همان گفتم کردم. را کار همان ویباشد. زدن دور راه د

مدتٔدروازهزگشتبهسمتبا بهیکهپیجهنمباشد. شرفتم،

بازگشترایگریجوردهاابانیخنظرم آمد.دودلبودمکهراهِ

یکنارمنبودکههمهجایاپروانهگریانه.حاالدیامآمدهدرست

تنها بودم. تنها باشد. کفدستشبلد مثل را دریشهر تنها

وپروانهیپرخطرزندگٔجاده هریانمتوکلیتنهاترم. جهنم. نِ

 برفتمیمترشیپچه یاسترسم دوشدیمشتر به نگاهم ناگاه .

 کنارهمافتاد. کهازشانپولبرداشتکردههاهمانعابربانکِ

امابازاسترسداشتمکهاگربازیالمکمیم.خیبود راحتشد.

هاقهیقدوهاهیثانرراگمکنمچه؟جلورفتم.جلووجلوتر.یمس

پروانهمنتظربود.هرازچندگاهرفتندیمهممثلمنجلو ی.

رمقیلهربارمضظربتروبیشپشتموبای.صدازدیمزنگ

تومان پانصد و هزار دستگاه همان اگر بود. اصالًیتر که

دردیچیبرادانستمینم چه به کاربردشخوردیمیستو و

داشتچه؟جادهتمامهپروانهراییستحکممرگوزندگیچ

 یختمشدکهانحرافپیگریدٔجادهبهیعنیشد. بهکردیمدا

 یعنیچپ. کجایاستیباینمچه؟ به داشتم باشد! طور ن

جهنمبودرابلدنبودمتاازٔدروازهکهیی؟حتااسمآنجارفتمیم

بایکس که بهیبپرسم جرأتنداشتم حتا رفت. سو کدام به د

دبکنموازکدامسوبروم.بازجلویمکهچکارباپروانهزنگبزن

ا به مدام جلوتر. و جلو یرفتم. نگاه سو آن و سو .کردمیمن

ناگاهنگاهمبهپلسیگاه سر. همانکهیمانیهمپشتِ افتاد.

پٔدروازه از یجهنم گذرشرد کنار تعدادشدیمچ که همان .

شهرداریادیز مردمبهسمتگذرِیهاراهساختهبودتایشرا

 جهنم راترآسانبهشتو خدا بار هزار بود. پشتسرم باشد.

اول در کردم. بریشکر زنگزد.یدگین دوباره پروانه زدم. دور

نجاهای.گفتمگمشدهبودم.گفتمکهمناییکهکجازدیمغیج

تکنموگرنهیدایرونتاپیابیبشودیمستم.اگریرادرستبلدن

جلوتر.یداشد.کمیبارهگمبشوم.خوشبختانهپکهدوترسمیم

کهازاندداشتهتوجودیخبشریچهتعدادازافراددرتاردانمینم

راهدوزخودیپ جهنمانقدرخوشحالشدهٔدروازهدنیداکردنِ

د ایباشند. و رنگ. زرد درِ همان دریدمش. که نبود پروانه ن

اییورود آن یه دکترِ خانم بود. سریدهاتستاده همان بود.

جهنم.سریمتوکلٔدسته عپارککردم.دستگاههزاروپانصدینِ

یایتومان کاریچدانستمینمکه چه به و رادیآیمیست

گرفت.یبرداشتموسر دستگاهرا لبخندزد. عرفتمبهسمتش.

شنشود.یکوقتطوریبرودکهگفتم:خانم،خواستیم

ینهشماخگفت:اشیدهاتٔلهجهباآن کربعیالتراحت.

د،االنتماماست.یصبرکنیساعت

مبستورفت.حتانگذاشتداخلیورفت.دررامحکمبهرو

دوزخچهبرسرِینمآنسوچهخبراستومتوکلیشومتابب نِ

ٔدروازه.حاالمنتنهابودم.وپروانهتنهاتر.پشتآورندیمپروانه

جهنم.

ماش به بریدوباره بهترن ایگشتم. در کار براین اوضاع ین

کِیبود.درِپالستیرکردنِشکمورفعگرسنگیسیوقتگذران

کبارمصرفرابازکردم.طعمشبدنبود.تندییهغذاییحاو

 تمامشدهبودواقعاً حاالکهغذا دانستمینمتندتمامشکردم.

د.ربعکهچهکنموچگونهوقتمرابگذرانم.فقطربعساعتبو

بس زمانِ بیساعت! یارزشیار آنروزیزندگیهاسالدر اما .

قصدکردهبودندکههرکدامشانهزارسالبگذرند.واقعاًهاهیثان

کهاسترسراکمکندوزمانرای.کاررفتینمیدستمبهکار

راداشتمونهیگوشدادنبهموسقٔحوصلهبگذراند.نهحالو

بازکردنکتاب هعقبداشتم.فقطربعییصندلیکهرویحسِ

نمکهسرانجامآنروزقراراستیساعت.ربعساعتبگذردتابب

د بشود. بسیچه گذشت. دیر صدایار عاقبتگذشت. اما شیر

صدا یآمد. أدروازهدرِ کردم. بهسمتشنگاه نباریزردرنگ.

درعی.رنگبهچهرهنداشت.سراشیورودیپروانهبوددرابتدا

فتدکفِیرابستوحرکتکردسمتم.گفتمکهاالناستکهب

پیخ که آمدم پیابان. کمکشکنم. بشومو آنسواریاده شاز

باز سمتمرادوبارهبستم.گفت:برو.فقطٔشدهشدهبود.مندرِ

برو.

حرکتکردم.گفتم:کجابروم؟



 

 5058 شهریورماه  |چوکماهناهم ادبیات داستانی |فتاد وسوم ه شماره 535

گفت:فقطبرو.برو.

کهاالناستگفتمیمکهباخودمیشدهبود.جوریکجوری

کهخودشهمسقطبشود.گفت:ب...چه...آمد.ب...چه...آمد.

نمقدارییکهانگشتشستازپایرادرحالاشاشارهانگشت

ازآنراپوشاندهبودبهمننشاندادوگفت:ان...قد...بود.یکم

ان...قد...بود.

!کهانقدبود؟یدیبچهرادیگفتم:حاالتوچجور

د دیگفت: دم. توی... انداخت... نشانمداد. دم. شه.یشی...

ننصفب...چهاست.نص...فش.نصف...ب...چهآمد.یگفت...ا

 آمد. چه ب... خونراشهیبقنصف... با یزیهم... گفتدیآیم... .

؟دیآیم...یزیکه...باخونر

؟دیآیماشهیبقکهیدانیگفتم:حاالازکجام

نمدکتره...گفت.خانمدکتره...گفت.گفت:خا

حاالمطمئ اینیگفتم: است؟ راستگفته پولیکه نهمه

ن نصف هم کارش باشد نگرفته کالهیازت سرمان باشد، مه

گذاشتهباشد؟

ا نه... نه... یگفت: کارش... دکتر... وااستینیتضمن ی.

وایمج ایمجید. منبا حاال خانه؟!یچجورنحال...ید. بروم

برومخانه؟!یچجور

مآپارتمانمن؟یبرویخواهیمگفتم:

گفت:نه.نه.

گفتم:چکاربکنم؟

گفت:برو.فقطبرو.

گفتم:کجابروم؟

...مثلیزیکچی...یزیکچیبرو.فقطبرو.دانمینمگفت:

تو بود کرده بود. هِیقاشق یرحمم. هِدادیمتکان تکانی.

خدادیم خیلی. داشت. یلیدرد . خمردمیمداشتم یلی.

برومخانه؟حالمید.چجوریمجید.وایمجیوحشتناکبود.وا

بداست.حالمبداست.حالتاسهال...اسهالاستفراغدارم.

اوردباالوینبیماشیکهاالناستکهتوگفتمیمباخودم

مازیافتادمکهبرایدوستیهاحرفادیهمهجارابهگندبکشد.

هاسالکهیشبود.دوستیپهاسال.مربوطبهگفتیمنعملیا

ند برایبود بودمش. تعریده ایم که بود نعملچقدریفکرده

فکرهیمتعری.براکندیمدخترراداغانٔافهیقوحشتناکاستو

ابانیمردمکفخیادهشدهوجلوینپیبودکهآندخترازماش

جلو هم او و استباال یآورده سرشداد کهدهیکشیمهمه

.یدقهوهبخوری.گفت:قهوه.قهوه.گفتبایمانرابردیآبرو

دبخرم؟ینبایزیچیگفتم:قرص

گفت:نه.نه.خودشبهمداد.خودشبهمداد.قهوه.قهوه.

گفت:ازکجاقهوهبخرم؟

.قه...وه.قه...وه.ی.سو...پریگفت:سو...پر

؟یگفتم:کدامسوپر

ه...وه.قه...وه.برو...سمتخانه.برو....قکندینمیگفت:فرق

سمتخانه.قه...وه.قه...وه.

 شکر را مسکردمیمخدا در نظریریکه به که بودم

شکردیرسیم را خدا کهکردمیمبهسمتمنزلپروانهباشد.

ازمخواستهبودببرمشخانه.تاآنزمانهزارباررساندهبودمش

 نه، که خانه خود خانه. درستبلدٔجادهسر را آنجا اما خانه.

همشدمینم ومنمدامازشدادیمشهپروانهبودکهآدرسی.

درستدمیپرسیم پروانهیرومیمکه آنحالِ با حاال اما نه. ا

 شکر را خدا بار اکردمیمهزار الاقل یکه ین امحافظهکبار

مدامکندیمدرستکار نه. خا... ...گفتیمکهبرسانمشخانه.

خا...نه.

 برایآنسمتخیایسوپرچشممبه رفتنبهیابانافتاد.

ٔخانه هم جلوستیبایمپروانه زد. پارککردم.یسوپریدور

نجاقهوهدارد؟یگفتم:ا

گفت:دا...رد.دا...رد.زود..باش.زود...باش.قه...وه.قه...وه.

.ازدیرسینمبهنظریهچندانباکالسییادهشدم.سوپریپ

د؟یدم:آقاقهوهداریمردپشتدخلپرس

 باالیاقفسهبه کدامشرایدر گفت: و کرد سرشاشاره

؟دیخواهیم

قوط مدل روییچند دار آرم آنیاطبقهیه به مرد که

شاننوشتهبودنسکافه.یهمهیگذاشتهبوداماروکردیماشاره

 گفتم: قهوه. نه مطمئشنوشیروهانیانسکافه نسکافه. دینیته

نقهوهاست؟یکههم

ست.یکیگفت:بلهکهمطمئنهستم.قهوهونسکافه

کمدلرابهمبدهد.ینامطمئنازمردخواستمکهخودش

رابهمداد.حسابهایقوطازیکیمرددستبردسمتقفسهو

رابهسمتپروانهگرفتموین.قوطیکردموبرگشتمداخلماش

ا خویگفتم: ن درد به اگر است؟ عوضشخوردینمب بروم تا

کنم.

قوط به قوطیبدونآنکه کند پرتکردینگاه گرفتو را

خوباست.یرپایفشکهزیداخلک خوباست. گفت: شبود.

برو.برو.

گریگرتوبه.دید.دیمجید...وایمجیحرکتکردم.گفت:وا

توبه.

نزد کم یکم بودیکخانه کیشان حاال گفتم: بروم. م؟یجا

؟یادهبشویپیخواهیمابانیهمانسرِخ

ابان.یابان.سرِ...خیگفت:سرِ...خ
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ا یگفتم: مین خانه. درِ برسانمت بگذار کفیافتیکبار

ستکهبهدادتبرسد.یچکسهمنیابانهیخ

نَنِمان.می...بیگفت:م نَنِمان.بد...ی...بی... .بد...شودیم...

.شودیم

بِدَ مشودیمرَککهبدگفتم: بگذاربرسانمتخانه. یافتی.

ستکهبهدادتبرسد.یچکسهمنیهیریمیم

گفت:با...شد.با...شد.

گفتم:ازکدامسوبروم؟

برد به و آورد باال لرزان را جایایگیدستش از یقبل

ابانِیاشارهکرد.واردشدم.خکردمیماشادهیپکهیایشگیهم

شبروموبعددوریبود.اشارهکردکهبهانتهایباندهاکترِدویبار

 با برگردم. و اشییراهنمابزنم داخل ناگهانیاکوچهرفتم .

ست.ینجاباینجا...همیگفت:هم

و مثلدختر و کرد دراز سمتم به دستشرا پارککردم.

ییپسرها آشنا هم با تازه خاندشدهکه داد. دست یلیباهام

گفتخدایسر کعو سریحافظ. برداشتو شد.یعپیفشرا اده

سری برمیکنواختو گام عیع آهنیداشت. آدم اولشباین .

ا که گفتم بهتریخودم موقعین جاین که است قیدقیت

اشخانه بگیرا حالشجوریاد کهیرم. بودم مطمئن که بود

 تعقشودینممتوجه خودمگفتمکنمیمبشیدارم بعدبا اما...

بگذارراحتباشد.درستنکهوِلَش نحالمنیستدرایکن.

چِکوچهیدممحوشد.ودرپسِپیجلوترازدیبشکنم.کمیتعق

پنهان.

اصل بهسمتبلوار برگشتم و زدم کمیدور بلواری. در که

لمرابرداشتمیموبایستادموپارککردم.گوشیجلورفتمایاصل

آرام،انگارکهیلیخرابرداشت.یعگوشیوزنگزدمبهش.سر

متوجهصحبتشنشودگفت:یدهانشراگرفتهبودتاکسیجلو

بله.

خانه؟یدیگفتم:حالتخوباست؟رس

دم.یآرامگفت:رسیباهمانصدا

نجاهستم.بروم؟یگفتم:منهنوزهم

گفت:برو.خداحافظ.

 سمتخانه به منحرکتکردم. بعد چهلیو حدود مان.

دم.عصرشدهبود.مردمازدرخانهیعمانرسقهبعدبهمجتمیدق

ب بودند آمده بیهاشان یرون. هازنشتر مادرهاهابچهو کهیی.

مح از را هاشان بیبچه بودند آورده کمیطبسته تا هوایرون

افتادکهوسطِجمعیاسالهدویکیٔبچهبخورند.نگاهمبهدختر

تربزرگیهابچه جمعِ خودشبود. دوبهابچهاز هم بهیا دند

اولشسعیسمت بچه دختر بعدکهی. اما برود همراشان کرد

هنوز بهپاشانادامهدهدبرگشتبهسمتمخالف. نتوانستپا

بودیایسنگیهایصندلشیدرستراهبرود.روبروتوانستینم

شنشستهبودند.دختربچهحرکتکردسمتیکهچندزنرو

باصداهازن مداماندگرفتهادیزهحرفزدنکهتاییهابچهی.

:ما...مان.ما...مان.گفتیم

مدت رویروینگاهم ثابتماند. بچه تویمعصومیدختر

ییبایز مسحور اشکنندهه جمع به رو بعد اهازن. نیگفتم:

ککلمهرابلداست؟ینیفقطهم

یبهمپاسخداد:نه.همهحرفهازنانجمعیازمیزنِجوان

■ تهاماماناست...کهوردزبانشاست.زند.منیم
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 «شت؟ک کیخان را یببر» کوتاه داستان 
«یوسفین.»نویسنده



بودیرابریهوامثلچندروزاخ ،یزییدرآنروزسهشنبهپا

.دیباریاماباراننم

مقهوهیشدمهیهمکعصر پوشاندیفامشهررا هکیزیچ.

فامهمهقهوهیمه .ندکشارائهیبرایعلمیلیقادرنبوددلیسک

 را نمکیطورانباشتیمجا را چشم چشم، دیدیه از. مردم

خانه میهاترسبه یشا .بردندیشانپناه کعه بودند اکرده نیه

هعرعرکدهبودندینعقیبرایاعده .نشانآمدنآخرزماناست

مآرامگامبرآلودآرامهیهاوچهکهدرکانددهیخردجالراشن

دانستندودریاساسمیهارابنقصهیداشتهاستاماعلماایم

یهاندهندزنحرفیخواستندگوشبهایمنابرازمردمم هکرا

نقشةپنهانیعاتبخشینشایا خارجیروهاینیاز یسرسپردة

!ردینترلخودبگکتراتحتکهقصدداردمملکاست

یتقر یکباً آن از کساعتبعد هاوچهکه

خانهیخال در مردم و چراغیهاشد شاندور

اووکنجکمهیشانجمعشدندونیروغنیه

وحشتین مه فرو انتظار در شدنیشکزده ده

نشستند،  مه از مقتول شاه یهاوچهکروحِ

 شد،یاخِشاهکشهرگذشتوواردباغِیخال

یب نگهبانکآن ازیه شود او حضور متوجه

 گل روبرویارکمحوطة همان اخ،کیشدة

فوارهکییجا حوضبزرگبا داشت،یهاه عبور رنگارنگقرار

پلهک از نیهارده در از و رفته باال آبیمرمر تاالر باز رنگیمه

انتهاکییهمانجا در دریه دیکمخفیتاالر در مخفیه یوار

بهآنواقفنبودگذشتیسکشدهبودقرارداشتوجزخودش

شدیمیقیهدقاکاالرفتهووارداطاقدخترششدهابوازپله

.نفرورفتهبودیسنگیبهخواب

یروغن چراغ روسوترآن یمیبر دفترچةسوختیمز و

قلمدر .خوردیمآنبهچشمییرروشنایخاطراتدخترشدرز

هکوتپلدخترشبودکوچکیهادواتدرانتظارمجدددست

دقا رو قبلیقیتا وییزهایاغذچکدیفصفحاتسیبر نوشته

وتاهواداشتهکیانداختهوبهخوابیمفرطاوراازپایبعدخستگ

مقتولبررو .بود شاهِ هخواببودخمشدهوکدخترشیروحِ

 او چهرة دیاهیسادر را خود رویسیهاکرکیحت د،یاز یاه

و سبینیلبان تداعیز را مقتول شاهِ خود .ردکیمیل با

یشاهیفتحعلیهانشاهزادهیپدرسوختهع» :دیشیاند





قبل، «!است هفته چند ز اگر قتلیهنگام به را او ارت

بودندشا ازگونهیدمینرسانده سرخویهاتوانستخمشدهو

دخترشببوسددیسف ا. پشتکنیاما از نبود قادر بودو مرده

ردهپیجامدآنسویایردهودردنکابرمانندگذرینپردهایا

دهدیارک تصوکنیهم !انجام بود قادر ماتیه زندگیر رایاز

یراقبلازمرگشهموارهمیتعجببودزیبسیندجاکتماشا

دراز ل،یدنصوراسرافیاستوتادمیانقطعیدمرگپایشیآند

نجابودویاکنیفروخواهندرفتاماایطوالنیدرخواب بهدراز،

روز یچند مکبود عصر هر یه از و یمیخالیهاوچهکآمد

درهکیرنگهمانیشدودرتاالرآبیمیاخِشاهکگذشتوارد

هاباالرفتهوازپلهگذشتیمقرارداشتیسالندرمخفیانتها

وتاهکنامایسنگیقبلدرخوابیقیدقا -هکندخترشیوبربال

غلت بودیفرو میم -ده زُل و بهینشست زد

 او ازچهرةخودشیاهیساکشیهبکچهرة

!بود

یاضطرابکشیلآمدنشبیدل ازکبود ه

قتلش راز ماندن ویشکیمکدیناشناخته د

بهافشاکیحسّ میهاورا یاسرارقتلشفرا

ا به را او یخواند سختوا سفر .داشتیمن

اماچطور!مادهیایروحبهدنیایازدنیسفر

هکیسکتنها -بهدخترشنپردهبگذردویتوانستازپشتایم

قاتلواقعککمک -نانداشتیبهصداقتاواطم شاهرایندتا

یاستهمکاشیازاضطرابدرونیمکلهینوسیبهادیشاابد،یب

شد؟

یزیچ -فامنمهقهوهیدبهخاطرهمیشا» :دیشیباخوداند

باعثشدهتامنبتوانم -دهبودیهقبالًهرگزآنرادرشهرندک

نامریستاینیلیدل نطرفبزنم،یبهاینقب پرده،یسوازآن

اما «!نمکععملیماستومجبورمسرکشدوقتمکادطولبیز

.دیرسیرشنمکبهفیراه

به بعدازکدانستیآوردومیادمیاگرچهقاتلشرا هاورا

ماعدامشکحیدبهزودیاندوشاابقتلبهحبسانداختهکارت

 صادر هم مننکرا اما ید فلکدانست بدبخت آن زدهکه

تکنجاتمملیشدبرایاندیهابلهانهمکستیشنیبینگونبخت

هکینگونبخت !ومردمومذهبدستبهخونشاهآلودهاست

کزهرنایبماریفرکشیب خورده اکرا پشتپرده در نیه

شک اضطرابی دلیل آمدنش بی
بود که از ناشناخته ماندن راز 

کشید و حسّی قتلش یدک می
که او را به افشای اسرار قتلش 

خواند او را به این سفر فرا می
 .داشت یسخت وا م
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 طرح ماهرانه را دستشاهکنقشه از تا بهرده و خالصشده

.ابدیاودستثروتپنهان

اند خود با مقتول طالهاپدرسوخته» :دیشیشاه دنبال یها

«!تکاهمملیسیطالهایانشانهمدرپیزردمنبودندوحام

 را یفرصتآن بود خاطراتدخترشهمکافته دفتر در ه

داددخترشهمچونشاهمقتولیهنشانمکرابخواندیسطور

ا پسپردة دسیدر دنبال قتل فرییهاییگراسهین بیاستو

قض یظاهر نخورده را مهارتطرحکه با صفتان روباه توسط ه

بودیزیر مرکالخصوصیعل !شده شاه شدن خبردار ضویه

هبشودآنرادرکترازآنبودعیتروسرراحت آمدنشبهتهران،

!گذاشت رمترقبهیغیاحادثهچارچوب

هکابدیستدرتوانیمیازدفترچهخاطراتدخترشبهراحت

سر آمدن هم برادربیاو ویع تهران مارشبه

جزوکانتقالبدونمش را او ازیلقدرتبه

.ندیبیشدهمیزیرشطرحیازپیانقشه

 بود مسلم آنچه حلقهکاما یهامبود

اشچارهیشددختربیهباعثمکبودیمنطق

دادنح یمقطعکدر اویافتنقاتلواقعیو

ترد شودیدچار چیا .د همان یزین هکبود

دیشا .همبهشدتمحتاجآنبودیچارهوسرگردانویروحب

تاشدیمابندروحشمجازیاشرابیتوانستندقاتلواقعیاگرم

قفرورود؟یعمیلبهخوابینواختهشدنصوراسراف

راهعبورازاکردکناگهانحس پردهبهآنینسویهتنها

ردوبرکمقدرتخودراجمعپستما .لماتاستک آن،یسو

:اغذنوشتکیرو

نم ز،یخانمعز - منرا دتاینکهمنیسع ...دیشناسیشما

یز ..دیبشناس یهوقتتانبسکرا امکار دریماستو دوارمآنرا

پ یراه نکدا تلف من جریم...!دینکردن به هم شما انیدانم

د مسخرة با پدرتان شیقتل دینگریمکد ... باینکباور حق د

ف ...شماست شما مثل هم مکحداقلمن نمکیر آن... اگرچه

دیالبدشاهشهکدهوگلولهرادریشکهماشهراکچارهیبکمرد

قاتلواقعیجا قاتلاستاما ستینیداده چارهیبکآنمرد.

خواهمیمنسع ...گریافراددیلیزمقتولاستمثلخیخودن

دیاماشمابا نم،ککمکیواقعافتنآنقاتلیردتاشمارادرک

ایبهمنقولبده از احدکنمیدتا  ...دیسخننرانیاتباتبا

عزیحت معلم نیآن باخبر هم را الخصوصریعل ..!دینکزتان

اما ...تانبازخواهمگفتیجبرایهبهتدرکاستیاتکنیموردو

اگر ...میآیفردابازم ...ستینییوپرگوینیچسخنیجافعالً

مینقتلبرخواهیاسرارایهمپردهازروکمکدهدبایاریخدا

«!داشت

***
تار چشمگشودم،یوقت شوم .بودیکاطاق نور در نهیتنها

یشدبومنقاشیم کدید مبودم،یهمشغولترسکرا نجکهدر

داشتیدیکاطاقنزد قرار مقابلآننشستم .وار  .برخاستمو

ضربه تمامپدرمشاهمقتول،مهیةنچهریموبرگرفتهوبرروقلم

طورکوچکیا زکیزدم سبیه رویر او یل یمکلبانشرا

.ترساختوبهآنجاندادواضح

جیزبهتدریهمهچ است،ینبومنقاشیهممثلهمیزندگ

یازحالتابهامخارجشدهجانمینیبتهکوششونکاروکوبا

استینشهمهمیدآفریشا .رندیگ قلمالهیشا .نطور یدهنوز

است؟ییلنهاکنشیوکدرحالت

!دیدهستیهپدرتانشاهشهیچقدرشب -

د را شما و برگشتم تار .دمیناگهان مرایکیدر نشسته

.دیستینگریم

؟کیاز ...دینجاهستیآهشماا -

عصر - د...از بردهیآمدم خوابتان  ...دم

روغن خاموششیچراغ بود  ...ردمکروشن

نجانشستموغرقیردمواکاروشننهریشوم

.شماشدمیدرتماشا

خدا - خجالت ...منیآه م ...!بزرگیچه چطور یآخر

جوانومتأهلهستمویهمنزنکدینکیفراموشم ...شود؟

!وحسودیعصبانیشوهرممرد

ا - اکستینتقصرمننیاما تا را شما بایناندازهزیهخدا

.دهاستیآفر

.دیردکدمنراازشرمآبینکهخدابستوراب -

یتاندوچندانمیهاگونهیدسرخیشویزدهمشرمیوقت -

.ندکیخودمینهممنراازخودبیا شود،

عزکنیا نزدیمعلم من به گام چند ویکزم بود شده تر

یهاتوانستمنفسیهمکیطور.بود ستادهیدرستپشتمنا

پشتگردزدهجانیه در حساشرا بایهادست .نمکنم شرا

.مگذاشتیهاشانهیدرویترد

ا .نمکیخواهشم ..نمکیخواهشم - رایهرچهزودتر نجا

...دیدومنرابهحالخودمبگذارینککتر

بریارعشه .دیمازگردنمبوسیهااعتنابهگفتهیخمشدوب

ندککخواستمتااطاقراتریسومیکاز .شدیوجودممستول

.دیردمتامنراتصاحبنماکیگرازتهدلآرزومیدیوازسو

...دادیآلودبودومزةهندوانهملبانشسرخوگوشت
***

دفترخاطراتش .دراطاقنبودیسکدارشدیهبکازخواب

برخاستاز .سوختبازبودیزمیهبرمکیرنورچراغروغنیدرز

شما من را نمی خانم عزیز، -
سعی هم نکنید تا ... شناسید

زیرا که وقتتان بسیار ... بشناسید
کم است و امیدوارم آن را در راه 

 ...!پیدا کردن من تلف نکنید
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شیمعقبنشستهبودوجافامهقهوه .ستیروننگریپنجرهبهب

بهتار بودیدیکیرا داده یزنشستوسعیپشتم .جورشبانه

جمعکاف رد،ک گربهدفترخاطراتشیدیردهوسطورکارشرا

.دیفزایب

اغذنگاشتهشدهکهبرکبشدیغریناگهانمتوجهسطور

.هخوردقورتدادکنهنخواندبل.هولآنسطورراخواندبا.بود

دوسلولبهسلولوجودشیشکرچوننفسبهدرونباالتیحت

.راباآنانانباشت

ویسعیابهیغر به واقعککمکیداشتتا قاتل تا یند

ب مقتولرا  .ابدیپدرششاه او سعکیاما داشتبهیبود؟چرا

قاتلواقعککمکیو شناسایندتا ییرا

اهیازآننقشهسیزبخشیننیاایند؟آک

وملتنبود؟تکدشمنانممل

کش نقشکنداشت صدراعظم ه

ایدیلک در بازیرا اماین دارد برعهده

یاخودویهآکتوانستمطمئنباشدینم

اوهمبازیاستوینبازیطراحا یگریا

نیب اندیش خود با » :دیشیست؟ یکاو

واقع  .استیروباه آن محض هکبه

ازآن د،یردپدرمشاهشهکاحساس نارکاربرکقصددارداورا

بهدستفردک راینبازیا تربدهد،مطمئنیندزمامماموررا

کیزیرطرح با تا بزندیتیکرد نشانرا چند  .ر ازیکاز سو

ب دستپدرمخالصشده برادر عرضهیو را دستاوکام در ه

گرثروتپنهانیدیشنبودبرتختبنشاندوازسویبیاچهیباز

«...ندکپدرمراتصاحب

احساسکنافیدهمةایشیباخوداند هکزنانهاستیارتنها

یباز !ینیلعیدال .ستیقابلقبولنیلمتقنومنطقیبدوندل

دن  .مردانیایمسخره آن دنکحال در احساسیایه زنان

بستواندیم درهایاریمفتاح باشدیاز ناگشوده بارها.

ههرگزکیراه.احساساتشاورابهراهدرسترهنمونشدهبود

مشدینم دالیاز عیان رسیمنطقینیل آن دیبه همیشا. د

ردنکقانعیهمجبوربودندبراکنبودیعجززنانهمانیبزرگتر

تواندرکمردان تنها داشتندیایدنکه را پماده لیدالیدر

!نندکتالشاثباتاحساساتشانیمتقنبرا

میآ خاطراتشرابدردفترچهیادداشتغرینیتوانستایا

شواهدیدستیبرایگام به را .ندکیتلقیقطعیافتن قلم

یاماحس ...دیهستکیدانمشماینم» :اغذنشاندکبرگرفتوبر

میغر وا بهشمااطمیبمرا خواهمقاتلیم ...نمکنانیداردتا

بیشاهشهیواقع کمکاجبهینراهاحتیدراکشیابموبیدرا

«!دارمیبیغیها

نگرفتیغر سراغشرا روز دو حدود .به پنجشنبه روز اما

هآنکشدیازخواببرخاستمتوجهسطوریساعتپنجوقت

:ردهبودکعالوهیبردفترچهخاطراتوییدستنامر

خیا» سرم جایکیستیبایم .شلوغبودیلینروزها یدو

سرید یدانیم دم،یشکیمکگر دالکد به سخت متقنیلیه

دوتا ...مینکدایدراپیشاهشهیمقاتلواقعیبتوانمتایمحتاج

 آوردم دست به مهم نازنیکیسرنخ معلم با ارتباط نیدر

 (؟)کینزداریارتباطبس هبابرادربزرگتانشاه،کییشماستاو

باش ...دارند او مواظب میز .دیسخت او به هرچه دییگویرا

نراهمعالوهیا.فدستبرادربزرگتانکگذاردیبعدمیالحظه

ک مکنم چه آن از آنها ارتباط دینکیه

با (؟)؟تریکنزد پس بیاست شترید

کیزینکگرهمیدیکی ...دیمراقباوباش

هدرستچندماهقبلازقتلشاهکاست

شدوخیاخپکاشدرلهکسرو زودیلیدا

 ...واردحرمشدیباشیقآبدارچیازطر

یدزیمواطفاوهمباش وهمهرچههاکرا

 ...رساندبهگوشصدراعظمیشنودمیم

 ...تراستکنصدراعظمازهمهخطرنایا

یباالترازماراوبیدمثلماراستحتیازاوغافلنباشیالحظه

نمیبیرممیگیمیهاراپنسرنخیهاکحاال ...!اژدهاستکش

چ برمیهمه قضیز به ناپدیگردد ناگهانیه شدن خانیببرید

شهگر شاه محبوب مکف ...دیبة بکیر اینم حادثهین دو ن

داردیارتباط وجود بتوان ...تنگاتنگ شدنیاگر گم مسئله د

دیداخواهیدراهمپیشاهشهیدقاتلواقعینکخانراحلیببر

پرس ...ردک مثالً ببینکوجو آغاینید دربارةید شدنحرم گم

شدچهیدبازمیهبهحرمشاهشهکییددرهایلکازششیکی

 ...ستیدرنگنیبراییجا .ماستکاریوقتتانبس ...داند؟یم

یبشتاب دکد فردا استیه یبا ...ر روحکست زودتر هرچه ه

متاآرامویدهیاشجایدرادرآرامگاهابدیسرگردانشاهشه

گ سایا ...ردیقرار در هم واقعیپةین قاتل شدن ممیدا نکاو

«!خواهدشد

یهاقبلبازگشتهوببرناگهانبهسال نسطور،یاباخواندن

به بودیخانرا آورده اد ذهنشانگاریهمهچکنیا. در ازیز

شیانقطه نو از و مکمتفاوت بهکیاحادثه .گرفتیل ه

دیفراموش بار بود میسپرده زنده ماجراهایگر و گریدیشد

.گرفتیرواربهگردآننظممیزنج

با نربوددرشتوفربه،یاگربه بوبشاه،محخانگربةیببر

یانگار ،کمملوازدریبلندوچشمانسبزگردونگاهیموها

درنزدهکلهمبودیندلیدبهایبوددرقالبگربهوشایانسان

ناگهان متوجه سطوری غریب شد 

با هول آن  .که بر کاغذ نگاشته شده بود

ه نخواند بلکه خورد ن. سطور را خواند

حتی باالتر چون نفس به . قورت داد

درون کشید و سلول به سلول وجودش 

 .را با آنان انباشت
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شدیتاوافزودهمیشترازروزقبلبرمحبوبیبیمکشاههرروز

یادملیواعیسمهشاهامرفرمودهبودتادرمراسمرکییتاجا

گربةمحبوباویهمبراییدرصفبزرگانومقرباندربارجا

همبهاویهمداشتومقرریگرلقبیهدکیاگربه .نندکباز

بودواز «خانیببر»نبوداویعادیاگربهگریبستهبودنداود

.آمدیمقربانمقامبهشمارم

بررو«خانیببر» نشاندیمنیبالشقرمزرنگمخملیرا

هکدقرارداشتوبزرگانبعدازآنیشاهشهیرپایهدرستزک

شه شاه میدست را یبوسید برابر در خانیببر»دند هم«

.ردندکیردهوعرضادبمکیمیتعظ

وضعیا بین یت از ادامهیکشتر سال

 «خانیببر»روزیکناگهان ه،کنیافتتاای

زمیانگار .بشزدیغ در نفرویآبشدو

هرگزنبودی،انگاریونهنشانینهرد .رفت

گرانیدرخاطراتدیوآنچهدرارتباطباو

همگ بود نبودیبیالیخیمصوّر شاه .ش

پریشه بودید شده ک .شان از مکمتر خارج اغلبیاخ و شد

بیعصب بود،یو آرزوهایامیتمامیانگار حوصله و بهید ش

.رفتهبودبخارشدهوبههوا«خانیببر»همراه

 :اشگفتهبودیشگیمادرشباهمانحالتآراموعاقلهم

 ها،ةگربهیگربهنربودمثلبقیکآقاجاناو ...؟«خانیببر»

حوصله رسمباالخره مراسم از اعیاش ملیو رفته،یاد  سر

اشیقصاباستوزندگیکدهماالنگربةیگذاشترفتهشا

«!ترازقبلنیریش

شه شاه گوش ایاما به گفتهید بدهن حسکها او بود ار

کیم دستکرد زندگیینامریه نظم یویدارد با یانقشهرا

...ندکینروبهآنرومیشدهازایشطراحیماهرانهوازب

ا کو سالها از بعد ویابهیغرنون خاطرات دفترچه یدر

ایسطور ازکیهحاکنگربهمحبوبنوشتهبودیدرارتباطبا

 بکآنبود قتلشاه «خانیببر»یدشدنناگهانینناپدیه و

هکنبودیفهاوایزموجوداستحاالوظیاسرارانگیدارتباطیشه

خانرایدشدنببریانناپدیزدجریرابرانگیسککهشکآنیب

دهینروزشدیاورادرآخریهبهنوعکیگرازدهانافرادیبارد

.بودندبشنود

بهیکاهلحرمرایروزبعدتمامردوکنطورهمعملیهم

یک دربارة و ساخت خانیببر»مخاطب ازکسؤال« رد

باشیآشپزباش باغبان تا آبدارچ ،یگرفته فراشیباشیاز تا

تاخانمکزینکاز ،یباش یمادرشوباالخرهآغاسیوحت .هاها

!یحرمشاه

دقتیشنیهمکآنچه با ییبویسک .ردکیادداشتمیدرا

هدخترتنبلوککردندیمالیهنبردهبودهمهخیصلقضبها

اوهممثلپدرمرحومشتحت :دزدهبهسرشیشاهشهارةکیب

!قرارگرفتهاست«خانیببر»ریتأث

راروشنیچراغروغن دراطاقشرابست،یوقت عصرهنگام،

نگاهک و یرد بهکاشانداختحسروزانهیهاادداشتیبه رد

یتدر گام شهجو قتلشاه نهفتهدر راز به تدریبهگام جیدبه

نحسقبلازوقوعیناننداشتایاگرچهاطم شود،یمیکنزد

عیحادثهبود رخدادهکیاحادثهبهیعیالعملطبسکا هقبالً

!است

هکاویناگهانسؤالحرمدربرابریآغا

شیبرجا طرحشدهبود،یاماهرانهبهطرز

رکخیم رنگاز ویخسارشپروبشده ده

به ...دینکباور :نتافتادهبودکزبانشبهل

شهیحت ...سکچیه ا ...دیبهشاه نیاز

چ شدن ...نگفتمیزیحادثه گم مسئله

میلک موقعید خطریتوانستم به حرم در را بزرگ خانم ت

م ...اندازدیب پادشاه یفهمیاگر گمیلکهخانمبزرگکد دشرا

مؤمنیلیهخانمبزرگخکدیدانیم ...شدیمیعصبان ...ردهک

دبهمنگفتجزیگویدروغنم ازاست،یاهلنمازون ...هست

خودش پینبایگریدیسکمنو ید کببرد گمیلکه را در د

استک منسکوتکدسیگفتبا ...رده اما ...ردمکوتکنمو

«!میستیهدانستممادونفرتنهانکرخدادیابعدحادثه

ب خانم کس زرگ،مادرم بودکوت هم .رده ویمثل آرام شه

گوش مرا بکباوقار و کآنیرده بهیالمکه و برخاسته براند

ترازهرینبودقویپوالدیوتکوتاوسکس .اطاقخودرفتهبود

د مکیگریسالح یه تصور چ رد،کشد همه برابر در ایاو نیز

.گرفتیارمکسالحرابامهارتبه

س کشیهبکبودیراهیمنراهگشایاوتاوخودبرکاما

م رهنمون معما پاسخ به ا .شدیمرا یاز بود رو ازکن بعد ه

مسننیترآرام شهیترو شاه پدرم سراغیا د،ینزنحرم نبار

جوانیترپرحرف ینسوگلیترنو چرا -!ردککزینکاشرفتم؛

ا با را او بهیمنهمواره دربار مینلقبشدر همه -آوردم؟یاد

هگرهازکیردباهمانچربزبانکفیازتعریرتاپیزراازسیچ

درستمثلیپدرممیابروها مجذوب خانیببرگشودواورا

!ساختیمشیخو

ستمیرونرانگریهبکازپنجره.صبحزودازخواببرخاستم»

اطگامیورانهدرحکنوفیشهسنگیمثلهم .دمیخانرادیببر

م شهیعدرست .داشتندیبر شاه انگارینهو ذهنشدرید در

هدردوکییدرامتدادسروها باشند،یتکمملیامسئلهحالحل

. سکوت کرده بود مادرم خانم بزرگ،
مثل همیشه آرام و باوقار مرا گوش 
کرده و بی آن که کالمی براند 

 .برخاسته و به اطاق خود رفته بود
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بعدناگهانبرداشتندواشقدمیواشی طرفراهراآراستهبودند،

شدند چپ، .مضطرب و هم راست راستشانبعد و راچپ

 خانبود،یبببریدرتعقیکییمشوشبودندانگار .ستندینگر

مثلعقابتیندایم نگاهم است،ید دیدق ز را او و دمیقشدم

زن بودیمیشبه س .اندرختان چادر اما سریدرشتبود بر اه

هم خانیدهبودمببریترس .نمیشراببیتوانستمرویداشتنم

آرامآرام انه،کردندباهمانوقارملوکنییدهبودندامااعتنایترس

«!دمیشکپردهرا ...ردمکراهگمشانیهدرانحناکرفتندتا

باش داشتةیبقیباغبان خاطر به را مکف» :ماجرا نمکیر

بومیدائمزم بود،یزیچیامادهگربهیخاندرپیببر ینرا

نارحوضرفتوکانداختبعدتایهاادرارمدرختیدوپایشک

«...بشزدیغ

قض توانستم عصر یهنگام روشن را نمکه

راصدایباششودفراشخبرداریسکهکآنیب

رایاسالهدوازدهردمپسربچهدهکزدموامر

یکیهنزدکیورکمرشطناببستهدرچاهک

 داشتفرو یدستشفانوس رده،کحوضقرار

بب هستیزیچیامتهچاهگربهینیبدهندتا

انه؟ی

بود درست حدسم مرکسر. حالیالغر یض آبکرا ه

 بود تکدماغشروان چایردند دقو پنج و پسریه بعد باکقه

 دندانکیاابلهانهلبخند کیهاه معوج و خوردهکج اشرارم

دهیگربهراتهچاهدیکیهاهاستخوانکختگفتیریرونمیب

!است

ایمک اطمیبعد با بار بین خانمینان مادرم اطاق در شتر

یشانرویشهقرآنمقابلرویمثلهم .بزرگرازدموواردشدم

یزم ان و بود نیباز و راز مشغول روحانیشان بودندیاز یمک.

کوتکس بعد کردم بلند سر نگاهشانمتماکه لمنشدیرده

آخر ...ردمکداینارچاهپکدیردهبودکهگمکرایدیلک» :گفتم

«د؟یشتکچارهرایخانبیچراببر

میچارهمادرمرنگازرخسارشپریب ینم ست،ینگریدهمرا

هکرایتراستزدشانهمزرنگیرشازشوهرشههدختکدانست

ندتاککمکهبهمنکیانشانهردهبودمونهکدایپیدیلکنه

ستیالزمنیشتهاستامادرزندگکخانرامادرمیبفهممببر

یهمبرخیواضحباشدگاهیاضیمسئلهریکزمثلیهمهچ

پسمه قهوهیغلیحوادثدر ظو از زکفام آیهربا نور فتابر

!تراستترودرخشانواضح

میصدا .ستمیچشمانشنگریتو چاه ته از به» :آمدیش

«!دیخاطرپدرتانشاهشه

همنکاآنیندوکاشباشدتامنراقانعفهیوظیبعدانگار

الهیقاض یدادگاه به مسئول و اکسؤالباشم بایشاندن شان

ازبارگناهایانگار ،یآرامشخاص هابرهسالکینداردخودرا

میشکدوش گفتهیده پیهارهاند را پدرتانشاه :گرفتیشان

ردهبودودنبالآنگربةنرپرافادهکرارهایتدارکارمملکدیشه

بود ف ...افتاده بچهکتمام مثل نمارشان مشغول یهاشیها

یگاه .دادندیبمیهباآنگربةنرفربهترتکبودیبیبوغریعج

 ...شدکیازجرمیآنگربةبدبختهمداردازقضاردمکیرمکف

 دیدنیجاکآخر لباسرسمیا را گربه شده باوبپوشانندیده

رایبالشیمدالونشانبنشانندرو مخملقرمزوروساووزرا

ادا مقابلگربهخمشده عکاحترامیدر تبرینندو را یکداو

شتازهمهانتقاملهداینوسیدباایدهمشاهشهیشا ...ندیبگو

یهامناحمقیشایگرفتودرخفابهریم

شانبهیهتوسطخوداکییهااحمق .دیخند

مقامیا بودندن شده منصوب روزیک ...ها

کف شهکر شاه رایردم همه دارد یبازد

دهدیم بازیکیو را ا  .دهدیمیهمدارد

بازیببر یخوردومیخبرمیبیخانهماز

خانخمویطرفمقابلببریکلقاندربارهمازمتم .خوابد

طرفدیراستم از اما خزانهیشوند از مواجبشانرا و اجر گر

شتردریهرروزب چاره،یانملتبینمینندتنهادراکیافتمیدر

مانیشهمگیهابهریرودواجنبیفرومیباتالقرنجوبدبخت

رع تا گرفته شاه میاز خودم .خندندیت گناهشبا بهگفتم

ببر ...گردنمن میاگر از دیشاهشهدیشابردارمانیخانرا

ممل امور سر چارها یتدارکبرگردد بهحالملتبدبختیو

«!ندک

دیسهسرشرابستکیدتویردکخانبدبخترافرویوببر -

!دهنهچاهوخالصیدرویگذاشتیچاهوسنگیدتویوانداخت

یبهاوحقمیمکدیشا .مرگباریتوکس .تبودکمادرمسا

شترازپدرممتوجهدردیهبکنگرآنبودیشنمایهادادمگفته

ردمکیمیسعستیبایمدمویفهمیهنمکیزیاماچ .مردمبود

یهقاتلببرکهحاالکنبودیا .اسرارشبردارمیتاپردهازرو

وزهانریهصدراعظماکتوانستهمانطوریامیخانمادرمبودآ

یشا جرکعه در بود نقشاساسیرده مادرم هم پدرم قتل یان

ردهکنجهاعترافکرشیهزکزدهکداشتهباشدوآنبدبختفل

کمکارتازاویشناختهوچندبارهنگامزیبودخانمبزرگرام

امادرمخانمی؟آدیگویمقترابازیاحقیآ گرفته،یومعنویمال

دباشد؟یشهتوانستقاتلشاهیبزرگم
***

بعد که سر بلند کرده نگاهشان 
کلیدی را » :متمایل من شد گفتم

که گم کرده بودید کنار چاه پیدا 
آخر چرا ببری خان  ...کردم

 «بیچاره را کشتید؟
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ا نه مکنیایجایک !توانستدرستباشدیننمیاما یار

م .دیلنگ یچطور مادرشاز ببریکتوانست بهیسو را خان

 آن شهکخاطر پدرششاه میه باز مردم خدمتبه از را ید

طرفدکب داشت، از و یشد به سیمریکگر فرارید کمکید

بهقتلبرساند؟بعداندک ستوکیبهینغریدایشیندتاشاهرا

ایند؟آکیراعالوهمیسطوریچرادائمدردفترچةخاطراتو

ههمهراکست؟صدراعظمیازجاسوسانصدراعظمنیکیاوهم

دغل و رشوه نیبازبا حربه با تا بود استخدامدرآورده ستیبه

ریتیکهنه؟باکچرا ...مشودکحایبرخزانةشاه ردنشاه،ک

هم نشان؟ مدو خارج گردونه از هم را مادرش هم و یاو

یباقاتلپدرشبازداشتم یارکمادرشبهاتهامهم ...ساخت

متقنراهکلومداریردندالکلوحانهباجمعشدواوهمساده

!ردوخالصکیتمادرشرابازمیومکمح

زنانهاوکشیوبیدرونیناگهانحس مهشب،ینیکامانزد

خانرایةمربوطبهببریدفترچهخاطراتشقضراواداشتتادر

 -نانیدانستچراامابااطمینم .ندکادداشتیاستکموکیب

شکینانیاطم به هم را خودش غر -انداختیمکه بهیبه

!نانداشتیاطم

آوربودمرگیوتکس !بهنشدیازغریندهخبریدرچندروزآ

ختیانگیوبرمدرادرایوتردکگرحسشیسوباردیکهازک

رادرانتظارباشدیزیهعزکیسکگربرغمواندوهیدیوازسو

.افزودیم
***
نممثلکیحسم گذرد،یامیآنقضایهاازروهسالکحاال

بودهکیودک بکام درگیه را خود اندازه بازیشاز کیر هکرده

نهایانیهاشروعوپایمثلهمهباز شیبیتبازیداشتودر

...دنبو

از آلود،عصرمهیکدر داشد،یبهسهروزبعدپیلهغرکسرو

غلیم مه قهوهیان بظ دفترچةیفام بر و آمد ارون نیخاطراتم

نگاشت را مادرتانایحاالم» :سطور آنیفهممچرا از نهمه

فهممچرایحالم ...رددوازدهسالههراسانبودکیدختردهات

«ند؟کوتباپدرتانخلکدخترخواستینم

ازدهسالهرای ده،کیدختریباشیآبدارچ.روزبودیدیانگار

یارراطورکبیبترتیلهوفریازدهاتشانآوردهبودوباهزارح

زرنگکدختر .دسبزشودیشاهشهیجلوکهدخترکدادهبود

یهپدرمدوستداشتونمکییهاوخوشگلبودازآنخوشگل

 ...انپسرودختریمیزیچ ...اوردیتاببتوانستدربرابرشان

 ...!زادیطاندرقالبآدمیشیزبانانگاروچرب ...دوسرخیسف

یآغا شب سه هفته دو مککزینکحرم را بغلیرد فرستد

چرا؟ ...پدرم ینهمبرمینمایبینممکیرمکهفکحاال ...اما

بهیلکمسئله ...خانیهببریگرددبهقض یادمیدگمشدهرا

پس ...امردهکدایهپکامهبهدروغبهمادرمگفتهکیدیلک رم،آو

همدرینفرسومیکحرمومادرمخانمبزرگیرازآغایبهغ

یریردهوآنرامثلشمشکدایدراپیلکهکیهمان ...اراستک

نیتوانستایمینسومیاایآ ...ختهبودیحرمآویسرِآغایباال

برایبراردککزینک ...باشد؟کدختر الزم سرنخ یم هکآن

ینحالسعیامادرع ...نمرادادهبودکمادرمرابهاعترافوادار

هازترسشکندگفتهبودکخودرادرقصهگمیردهبودردپاک

اشخارجشدههازخانهکدهامادروغگفتهبودچرایشکپردهرا

یالبههازالکیخانوشبحزنیببریازپیودرسوتسحرگاه

دهبودیمادرمرادکبدونش ...ردرفتهبودکیهاعبورمدرخت

ردهودرچاهانداختهاستوکسهکیخانرادریهچطورببرک

داطاقشیلک ...گذاشتیسرچاهمیهسنگراروکبعدهنگام

یزمیرو و بود افتاده خانهکزینکن به و برداشته را اشآن

حق هفتهسهحقداشتحقخودش،حاالاودر ...برگشتهبود

آغا حق بزرگو پادشاه ...حرمیخانم خلوتبا شبدر سه

درایخاصخودششاهشهیهایزبانبودتاباچربیفرصتخوب

 ...شودیکازهمةاسرارشرابااوشریرتاپیندتاازسکوادار

یگشودهمیهبهخزانةپنهانشاهکیاوازدرمخفیبرایحت

قصه ..دیهابگوانهبودقصهکالمالازطالوجواهراتملوشدوما

بهنفرچهارمکییها آنرا قتلیهنقشاساسکیهبعدها در

ازهماناولینچهارمیاایآ ...دداشتانتقالدادهبودیشاهشه

ا آوردن یبا موذککزینکن نقشة حرم به جهتانهیرد اشرا

حالوقتآن ...هبود؟بهاجرانگذاشتیردنخزانةشاهکیخال

!رمیردبرگککزینکهپردهازروابطپنهانکبود
***

غرسکع آخریالعمل برابر در سطوریبه کین  دفترچهه

هنسبتبهکبودیدیانگراحترامشدینما خاطراتشنگاشتهبود،

شدیمیبهراحتیلماتوکهدرکیاحترام داشت،یهوشو

.ردآنراگرفت

عز» ذجداً ز،یخانم هوشو برابر تعظکدر سر میاوتشما

شاه نخائناندرپسپرده،یحقباشماستا ...!آورمیفرودم

بدادهمحلواسرارورودیردفرکیدهاتکدراباآندختریشه

رابهچنگآوردهبودندوبعدازبهقتلرساندنیبهخزانةشاه

پسرشاههکیافاصلهخبردارشوددرهمانیسکهکآنیاووب

ردهوکیخزانهراخالیتو شدند،یطهرانمیزراهیدازتبریشه

برادرتان !ردهبودندکدیمشاهجدیراتسلشدهیدخزانهخالیلک

یهاجواهراتوالماسیهدرپکترازآناستدابلهیشناسیرام

 ...درضمنآنمارهفتخطوخال ..دباشدیپرارزششاهشه
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زشمیهمانمعلمعز جادو را چناناو کا دردشاهکرده هتنها

«...ناستوبسیردنباآنمعلمنازنکدخلوتیجد

نماندهبودیشباقیبرا جزرفتنبهبرادرششاه،یراهکنیا

هدریاقهیدقهکان یب .دادیانحوادثقرارمیداورادرجریبا

راهینما شتاب با شدید نگاه بکییجا .خورد اوقاتیه شتر

رمثلیبودونگهبانپدربسته شد،یمیادرشدرآنجاسپربر

دریردبهآرامکنارشعبورکنازیپاورچ ...!شهدرخوابیهم

واردشد گشودو بهآرام(L)لکبودبهشیسالنبزرگ .را ی،

یوقت .ندکدارنوتراخدشهکداشتسیداشتوسعیگامبرم

یدودرآنسویشک کوارسریازپشتد د،ینجسالنرسکبه

پنجرهکسالن مکییهاه باغ به مینگریه افتدرییستادامه

غروبچیسا روشن دیزیه یرا نتوانستتشخکد صبدهدیه

:ابوسشبانهکازیابخشیقتاستیحق

 مثل لختمادرزاد نشستهیکبرادرششاه اسبچهارزانو

سبایاوانگاریهاوهمبرهنهبودبرروکزشیبودومعلمعز

یسوار دستراستبر با و مکماهر میفلشاه و  :گفتیزد

!تندتر ...تندتر

!شبخارشدهبودیدهایتمامام
***

همنداشتیلیدل .بهنشدیازغریبعدخبریآنروزوروزها

 .ارشدهبودکاشآشیوپستیزشتیزباتمامیهمهچ د،یایهبک

دتاپدرششاهردهبوکستیراسربهنیمادرشخانمبزرگببر

جایشه درکتکصرفامورمملیبازگربهیداوقاتشرا نداما

هتوسطکردککردهبودودخترکددرحرمراگمیلکناثناءیا

بود اعظمروباهصفتواردحرمشده یلکصدر افتهبودویدرا

تهد با را بزرگ آغایخانم به بود واداشته بگوید تایحرم د

نزبانرابفرستنداطاقشاهیریشکخترندیسهشبایاهفته

کزینکنباردلدرگرویهپدرشاکنگونهشدهبودیدوایشه

رابهاویشاهیاسرارمربوطبهخزانةمخفیردسپردهوتمامک

بهگوشاربابشصدراعظمزرایردهبودواوهمهمهچکبازگو

 بود آشکرسانده جکه حرم اهل همه بودندرهیارا او ازخوار

!ردککزینکگرفتهتایباشیآبدارچ

با بود،یرشتصاحبخزانهشاهکهتمامفکصدراعظمهم

یبدبختردهورفتهبودسراغکاناتقتلشاهرافراهمکمهارتام

نوعک به ایه بزرگارتباطداشتوبه خانم خانمینوسیبا له

شر خودساختهبودوکخطرنایهانقشهیاجباریکبزرگرا

ق آن را سالح تنهاماشه ابله بودیشکاتل هکینگونبخت !ده

بازیخکعروس شب یمه نخکبود دستیهاه در خفا شدر

عروسکیصدراعظم .صدراعظمبود خود یمهشببازیخکه

.داشتندیتوامکهابهحریشرااجنبیهاهنخکبودیگرید

خالکبعد بودشاهبکیهصدراعظمخزانهرا ازراهیرده مار

وقتاوبودتاشاهکنیا !لگرفتهبودیدراتحویلکدهبودویسر

یبازیدادبهجایحمیهترجکیینداوکیباز باکزینکبا ها

هاوهمدلدرگروکیهمان .ندکاشخلوتیمعلمزبانفرانسو

...اوداشت

 بهکیاپرغصهقصه بزرگ خانم مادرش شدن رانده با ه

هم میارکواسطه یبا در رزا وارد شاه یکتاریهاوچهکقتل

اخراکیشگیوتباهمانوقارهمکمادرشدرس .شدیمیگرید

خانهکیمکتر در تا شمیآجریارد روزهایدر آخریران

آمورزشگناهانش طلب در قرآن و دعا خواندن با عمرشرا

!دینمایسپر

خواندیمیاقصهنحوادثرادریداگرهمهایشیباخوداند

آن ،ستیبایم از مکبعد قادر پشتیهقهرمانقصه شداسرار

گرفتویبهخودمیگریناگهانقصهرنگد ند،کپردهرافاش

یکبهیکاروشرورکافرادبد .کردیمرییرحوادثتغیروندمس

...!شدیروزمیپیودرستیکیشدندونیمغلوبم

یایدنرادریز .نبودیتهمهمیقصهوواقعیاماتفاوتاصل

روندسیواقع تا نبود قادر هم پشتپرده ریفاششدناسرار

تغ بانشاطتمامییحوادثرا ردهدصدراعظمثروتانبوهشرا

م وارثانشمنتقل مملیاجنب رد،کیبه امور زمام درکها را ت

یخوددرخفامیهایبرادرششاهمشغولباز گرفتند،یدستم

شدتادرهمانجایرانمیشمدریخانهآجریمادرشراه ماند،

اوهمعمرشرادر اببنند،یدنیچشمبررویطوالنیوتکدرس

...ردکیمیاخسپرکهمان

بعددرسال هدرباغکیهنگامیسترکزسردخاییپایکها

آرامیشاه برمیبه  داشت،یگام غریناگهانبه افتادهیبهایاد

 کبود گونه همان مهکه در آمدقهوهیه همفام مه در بود ه

بود،یناپد رفته سراغشهرشانراکیمه دشدو هرگز بعدها ه

حس ناگهان و کنگرفت پاکرد قصه نیه انتظاریان در و افته

:ندکنسطوررابردفترچهخاطراتشاضافهیاوستتاآخر

ههرگزکاستیارانکهاپرازبدقصهیایتبرخالفدنیواقع»

شانیهایبهبدیوخرسندیادمالشکخورندودریستنمکش

م رو .دهندیادامه از پرده پستیدیپلیاگرچه و شانیهایها

برمالیبرداشتهباش ینمیبازهمفرقیردهباشکورازآنانرا

یایهدنکحال شود،یزغالبمیراپولوقدرتبرهمهچیندزک

پناهقصهیایهمنهمبهدنکناستهمانبهتریچنیواقع ها

آنجابب بدکییرم خوبیه مقهور همواره زشتیها و هایهاست

برز غالبنمییبایهرگز حداقلحالمخوشخواهد ...شودیها

غالبهاییبایزهابریهاادامهدارندزشتهقصهکیهتاروزکبود

■ «...نخواهندشد
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 «افسون مه» کوتاه داستان 
«عباسپورهمرنگ»نویسنده



- باشد نیروارترپحواست رانیترسرحالو ده گوسفند

انتخابکنی.مشحیدرهمینروزهاستکهبرگردد.

اینراکدخدادرحالیکهتسبیحیاقوتیرنگشرادردست

چرخاندیم به دستی کاسآقا و گفت کاسآقا یهاشیربه

سرسبزآنسویدهیهاتپهتُنُکشکشیدوچشمانآبیشرابه

دوخت.

کرد:زیرلبزمزمه

بیبته.ٔدختره-

 خدا رویشیابروهاکد پیشانیش چینهای و داد باال را

 سیاهیگردیکهبرآننقشبستهبودبیشترخودنماییکرد

چهگفتیکاسآقا؟!-

 فکر که باشدکردینمکاسآقا شنیده حرفشرا خدا کد

دستشرابرکلوندرگرفتوآرامگفت:

سربههواییشکاردستمانترسمیمگلنسارامیگویم.-

حواسشبههمهچیزهستاالبردیمبدهد.هربارگلهرا چرا

مشحیدرچهدرایندختردیدهکهدانمینماصالًگوسفندها.

افسارزندگیشرادادهدستش.

کشیدواشدهیژولجوگندمیویهاشیرکدخدادستیبه

نزدیککردسعیکردصافشانکند.سرشرابهگوشکاسآقا

وگفت:

کهمشقاسمخطبهسرابرایمشحیدرروزهاستهمین-

خیری که مادر و پدر از دخترکبیچاره تمام. و حاللشکند

یروهاینندید.آنازپدرشکههمراهمیرزاشدوباتیمورتاشو

قزاقدرافتاد.آنهمازمادرشکهآنقدرگفتندباروسهاسرو

هگوردرهانداخت.الاقلاینطوریسروسرداردکهخودشراب

ردیگیمسامانی حرفو هاثیحدو تمام بیبیشودیمهم .

هاجرهمکهاینروزهادیگرحوصلهنگهداریشراندارد.گلنسا

بچهکهنیست. همازآبوگلدرآمدهوشانزدهسالششده،

وقتشاست.

تاپراکندهتازهرادرتمامروسهوایمطبوعبهاریبویعلف

آبیآسمانغوطهیاپنبهیهاتکهوکردیم .خوردندیمابردر

 انبوه میان از را گله که همینطور هیهاعلفگلنسا جلو به

وزدیم.گاهیچرخیرفتیمجستوخیزکنانجلوکردیم

تابشیهاسیگ .دادیمراکهباروبانقرمزیبستهبوددرهوا

خودشراخواستیمبودندکهدلشدشتآنقدرنرمیهاعلف

زهایخرویآنهاولوکند.دریکیازهمینجستو



و افتاد آسمان چشمشبه زد. غلطی و کرد را کار همین

 هرلحظهپیشچشمشبهشکلیابرهاهمانطورطاقبازماند.

 یکیشبیهسگیبودکهپارسآمدندیمدر کمیآنکردیم. .

ش.باخودشفکرکردطرفتریکگوسفندویکچک

هرچکشییکداسهمبایدداشته پسداسشکجاست؟

کهیکشبهکلروستاراقرقکردهییسربازهاباشد.مثلهمان

کهبودترکوچکبودندوآرمداسوچکشیرویبازویشانبود.

پدرشرویپانشاندهبودشوازکارگرانوکشاورزانگفتهبود.

وبایدکسیکاریشودیمهاآنکهبهبرایشازظلمیگفتهبود

در و بودند کرده غرق را ده روسها که شبی اولین بکند.

یهاکوچه صدای گرفته مه راشانمستانهیهاخندهباریکو

شنیدوحشتکردوخودشرابهآغوشپدررساندوپدربرایش

الالییخواند

شالیتَرهدَردیبگیره9شالی

بگیرهمیعزیزکوچیکهخوابی

شالیشالیبشوآوارهببو

میعزیزکوچیکهآرومبگیره

روزگفتیمپدر در تاریکیبهمرغدانیمیزند. شغالدر

 جرات فکرکندینمروشن مثل درست بیاید. هم ده نزدیکی

ییهاجلسهمردمکهتاریکشده،کهشغالبهشزده.دریکیاز

 خودشبرده همبا را آنجاکهدررشتداشتگلنسا در بود

 و انبوه ریشی و روشن چشمان با شانه چهار یاچهرهمردی

روی مهربانومجرببهسمتشآمدهبودودستانبزرگشرا

وپرسیدهبود:صورتشگذاشته

سالداری؟چندمیگولدختر،تیاسمچیه؟-

گلنساهمصورتشگلانداختهبودوآراماسموسنشرا

زمزمهکردهبود

صدایشمردکه همانصدایمهرباناماکردندیممیرزا با

گفتهبود:رساتراینبار

گیالندوخترمحکموقویخورهمعرفیکونه.-

وگلنسااینبارفریادزدهبود:

سالدَرَم.1میاسمگولنسائه-

رفت. پدر سمت به و شد پهن میرزا صورت روی لبخند

آوردینمازآنهاسردرزدندکهگلنساچیززیادیییهاحرف

                                                           
 شال در گویش گیلکی به معنای شغال است 1
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ازآنٔکلمهتنهاچند بلشویکوحزبسرخونهضتجنگلرا

روزبهیادسپرد.

انشاءشتمامیاینکلماترا در بود سعیکرده روزیکه

درهمآقایمعلمروبروشدهبود،دستشراگرفتهٔافهیقبیاوردبا

رابودوکشانکشانپیشمدیررفتهبود.آقایمدیرهمپدرش

کهمعلمهمانمدرسهبودتوبیخسختیکرد.دستشرادرهوا

:گفتیمودادیمتکان

حاالکارتانبهجاییکشیدهکهافکارکمونیستیخودرا-

بهتراستبهدخترتانهمیادبدهیددیآوریمبهمدرسههم ؟!

گزارش باال به را رفتارتان وگرنه بگذارد کنار را چموشبازی

خواهمکرد.

گفتینمپدرمانندآهنتفتهسرخشدهبودوهیچ

ازهمانوقتبودکهگلنسارادیگربهرشتنبردوبهمادر

سپردهبودحرفیازمراوداتشبامیرزاونهضتجنگلپیشاو

نزند.

دست از شکلشرا آرام آرام بود گوسفند شبیه که ابری

دهانسگنزدیکدادیم به شدیمو از نسا گل خیاالتکه

 یاد و پرید بیرون چینگوسفندهاخود دامن و ایستاد افتاد.

چشمکردوبهاطرافٔهیسادارشراتکانیدادویکدستشرا

درکوهپراکندهشدهبودندوهرکدامگوسفندهانگاهیانداخت.

زندگیدر روزها بهراهیرفتهبودندیادپدرشافتادکهبعداز

وبهمادرگفتهآشفتهبهخانهآمدهومستأصلجنگلباحالتی

بود

شبیهگوسفند- بههرسمتیکهاندشدهمردماینروزها .

.امانازروزیکهبهحالخودروندیمهیکنیشانهمانسمت

اینوانفسای در شوند. هاحزبرها سرخو هرکسدهایسپو

سازخودشرامیزند.

و بود کشیده شانه ریششرا و مو هم نگاهشمادر فقط

هرلحظهبااوبودنرایکجاببلعد.خواستیمانگارکردیم

سمتیابره به کنان بع بع بود مانده جدا گله از که

خودشرارتریدسراشیبیکوهروانشدهبودواگرگلنساکمی

رساندهبودازسراشیبیتندکوهپرتشدهبودتهدره.اهالیده

جسدشراوریازایندرهپرتشدهکههرآدموجانگفتندیم

برایهمیناسمشراگوردرهاندنکردههمپیدا .بهاندگذاشته.

 در و داد سامانی و سر را گله بود زحمتی درختٔهیساهر

بهروستاکهدر مهٔهیساگردویکهنسالینشستونگاهشرا

غلیظیآرمیدهبوددوخت.ازدورشبحیرادیدکهبهاونزدیک

شدیم چه هر آنآمدیمجلوترو با آقا کاس شبیه بیشتر

.آهکهچقدرازاینمردشدیماشقوارهسرخواندامبییموها

وآمدیمبدش کدخدا با سالداشتیکروز ده وقتیتنها .

ازریش پدریدهایسفچندتا بودو دهبهخواستگاریشآمده

انداختهبود.بیبیچنددرشتبارشانکردهوازخانهبیرونشان

 گفتیمهاجر بختت به ازاندزدهلگد بهتر کسی چه دختر!

کاسآقا.همدنیادیدهاستوهمبابزرگاندهبرووبیاییدارد.

شکرخداوضعشهمآنقدرخوبهستکههمبهزنشبمانی

برسدهمبهتو.

ازفکرکردنبهاینحرفبیبیهاجرعقشگرفت.سرشرا

 نزدیکترشیانوهازمیان کاسآقا تا ماند منتظر و کرد پنهان

گاهگداریکاسآقاآوردیمرابهچراگوسفندهابیاید.هروقت

 شدیمپیدایش بارش لیچار چند میانکردیم. چرخی ،

زدیمگوسفندان نزدیکشدنرفتیمو بستو چشمانشرا .

کهکاسآقارابهخودشتجسمکرد.باخودشگفتاالناست

در را کاسآقا و بلندکرد سر صدایینیامد. اما چیزیبگوید.

بینگوسفنداندرحالوارسیبزرگترینگوسفندگلهکهپیله

پیلهجانزیردستانزمختکاسآقادید.زدیمجانصدایش

سرچرخاندونگاهشبهنگاهگلنسا.کاسآقازدیمدستوپا

هسمتشآمد.باحالتیمیانگرهخورد.گوسفندرارهاکردوب

تهدیدوتذکرگفت:

بر- زیارت از دارد مشحیدر نسا، گل گوشکن خوب

وکدخداگفتهبزرگترینگوسفندگلهرابرایشقربانیگرددیم

کنم.گوسفندراکهدیدی،مراقبشباشوبهدهبرگشتیآنرا

ازبقیهجداکنوکنارطویلهببند.

بهدرختگر الیدستشرا گذاشتودستدیگرشرا دو

موهایشبردوباپوزخندیادامهداد

آنهمعروسمشیشویمراستیشنیدمداریعروس- .

حیدرذغالفروش.زنلکاتهمشحیدربرایتبساست.سیاهی

سیاهیبختتشیهازغال روزهاستشودینمبه همین دختر.

کهدستترادردستشبگذارندوخالص.

وا نسا گل هیکلشیزانوهارفت. نگهداشتن تاب دیگر

نحیفشراهمنداشتند.بیاختیاررویزمینسریدوبغضراه

گلویشرابست

کاسآقاکهازدیدناینحالگلنساقنددردلشآبشد

ادامهداد:

اگرآنپدرسبکمغزتهمانروزکهمنآمدمقبولکرده-

کش.بوداالنحالوروزتایننبود.حاالب

گلنساآنقدرگیجومنگشدهبودکهمتوجهغوطهخوردن

یهاحرفکاسآقادرمهورفتنشبهسمتروستانشد.ازبین

اینقدرجدیکردینمبوبردهبودامافکرییزهایچبیبیهاجر

بود پدرشهنوز اگر اینطورگذاشتینمباشد. دخترشرا تنها
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ستادیایمهاآنوبارهجلویدحتماًدرعملانجامشدهبگذارند.

.کردیموآنهاراازخانهبیرون

بود هم او اگر شاید افتاد. میرزا پدرانه و لحنمهربان یاد

چنینیمصیبتیدامانشرابگیرد.گذاشتینم

 بود دیده پدرشرا باریکه آخرین تاگذشتیمهاماهاز

 و پریشان مادر، رشتمستأصلاینکه به و گرفت دستشرا

بلکهازحسنآلیانیکهازدوستانقدیمیپدرشبود رفتندتا

خبریبگیرند.هنوزچندقدمینرفتهبودندکهصدایهولناکی

درست خودشکشاند. سمت به را آنها فریاد و و همهمه از

 سر شهر نزدیکسربازخانه نفتنوبل، رایادهیبرروبرویانبار

 بودند. زده حلقه دورش مردم و راآویخته سراپایش وحشت

زانو روی هم مادر اما انداخت مادر آغوش به را خود لرزاند.

نشستوتنشبهلرزهافتاد.بااینکهصورتآنسربیتندراثر

سرماویخزدگیحالتخودراازدستدادهبودامادرنگاهاول

مهربانراشناختهبود.ٔچهرهآن

:انداختیمصدایشهنوزدرگوششزنگ

گیالنِدوخترمحکموقویخورهمعرفیکونه.-

:گفتیمکهآمدیمازمیانهمهمهجمعیتصدایمردی

همسالخیٔهمهقشونقزاق یحت.اندکردههمقطارانشرا

یکنفرهمزندهنمانده.

مردیدرشتهیکلباسریطاسوشکمیبرآمدهازدکان

خودبیرونآمدودادزد.

- با که کسی همینهاکیبلشوعاقبت بریزد هم روی

دیگر.شودیم

به حتی نبود. سابق مادر آن مادر دیگر روز آن از

هاستیکمون انداختهبودکهکاریکنندبلکههاروسو همرو

انشبی از اوضاع شود، پیدا پدر شدکهیکیازبدتراثریاز

 و بود شناخته پدرشرا بارانشیالحظههمینروسها تیر که

بهخورداششدهبدنتکهتکههااسبهبودندوزیرسمکرد را

زمیندادهبودندبرایشتشریحکرد.

مادرهیچنگفت،زجهنزد،حتیقطرهاشکیازچشمانشبر

پلک بدون مینشستو ایوان روی ساعتها تنها نلغزید. گونه

.شبقبلازاینکهناپدیدشودتنهادوماندیمزدنبهکوهخیره

هبهبیبیهاجرگفتهبود.کلم

گوردره-

پرتخوردیمبیبیهاجرقسم دره از را کهمادرشخود

 اما پیدانیرتریدلکرده برای نداشتند جرات هم ده مردان

کردنشپایشانراآنحوالیبگذارند.چهرسدبهاینکهبهپایین

همانروزمشحیدردونفرازکارگران رفتنازآنفکرکنند.

السازیرااجیرکردهبودکهبرایپیداکردنشبهگوردرهذغ

وبرگشتند.بروندامابینراهپشیمانشده

آن با حیدر مش وفکر آمده جلو وشکم ژولیده موهای

بههمزد.یهالباس همیشهخیسازعرقومتعفنشدلشرا

احوالٔبهانهوبهآمدیمشانخانهیادشآمداینروزهابیشتربه

وسرتاپایگلنساماندیمیاقهیدقپرسیازبیبیهاجرچند

بویعرقشتارفتیمهمکهیوقت.کردیمراحریصانهبرانداز

 خانه در دارماندیمساعتها شصتشخبر باید روز همان از .

باشد.توانستیمهازدنکهچهنیتیپشتاینسرشدیم

غلیظشدنمهنشد.آنقدردرافکارخودغرقبودکهمتوجه

سرشراکهبهسراشیبیکوهچرخاندحجمیازمهگوسفندهارا

ومتأصل.دیرسیمبلعیدهبودوتنهاصدایبعبعشانبهگوش

کردینمگیجبودازیکطرففکرمشحیدریکلحظهرهایش

 چشم چه هر طرفی میانچرخاندیماز در را جان پیله

امیدیدیدینمگوسفندها نا در. و بود گرفته تماموجودشرا

بود. دویده تنش پی و راهیبرگ خیزان و افتان و هدف

سپیدشرارفتیم رخت بود آمده که سرعتی همان به مه .

جمعکردهبودوگلنساخودراکنارگوردرهیافتهبود.

 بود.یهاکوچهدر جوشیافتاده جنبو تویروستا در تو

کیگوسفندیرابرایقربانیشدنآب.یکردیمیکیاسپنددود

گوشدادیم به روستا دیوار و در از که بود صلوات و سالم .

.پسرکیازرویپشتبامخانهفریادکشید:دیرسیم

آمدند،آمدند.-

مش رفت. استقبال به و فرستاد بلندی صلوات آقا کاس

حیدررادرآغوشکشیدوزیارتقبولیگفت.

مامروستادرقهوهخانهجمعبودندومشساعتیبعدانگارت

رویزمیننیمخیزشدههابچه.گفتیمحیدرازسفربرایشان

بودندومرداندربینهرچایهورتکشیدنمشحیدرباهم

.کردندیماختالتی

کدخداچپقشراچاقکردوروبهکاسآقاگفت:

دختر- هم بزاز کریم دختر دیگر. یکی نشد این حاال

خوبیست

مشحیدررایهاحرفکردیمکاسآقادرحالیکهوانمود

درآمدکه:دهدیمگوش

- مشقاسم پسر شکر را خدا کرد.گوسفندهاباز پیدا را

دخترراچارههست.

تاریک آرام آرام بهچراغشدیمهوا روستا رویکوه، از و

مهدرویمترنییپاپایینواششعلهکهمانستیمگردسوزی .

آهستهدرخود را بودوروستا غلیظیازگوردرهسرریزشده

■ .بردیمفرو
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 «این داستان اسم ندارد» کوتاه داستان 
«زادهژیالتقی»نویسنده



میدونمفقطیابیستسالهیاهزارساله؟امسالهنمیدونمیک

کردمیماونمنوکشتمنداشتمدنیاروعوض مناونونکُشتم

 کردمیملیحااللباسمخاکستریهچرا؟داشتمگوشو 

داشتمعوض  رو پسکردمیمکهدیدمشمعلممبوددنیا

چرا

یهکمنونداشتهباشمگمونم؟امگرسنهحاال 

شایدمپنیرولیپولنوشتههاموبهمندادن 

خروسرودزدیدنباشهمنمبه همونموقعکهاژدهاو

 درخت میرم لباسمهابچهکارمیمجاش آخه خندن می

هنوز

خاکستریهوعاشقشدم

اولدوستبودیمبعدمنعاشقششدمولیاونرفت





لپتاپخرید.

***

راانداختمرویمیزش.کاغذها

دیگهچیهنوشتین؟همشمزخرفهنایاگفت:

یکیبهمگفتچندتاجملهروهمینجوریاتفاقی گفتم:

امیشهیبچسبونمبههم

همینکاروکردم.منممال....ینیامی...پستمدرن

خوبهگفت: خاکستریلباس....فقط....میکنیم...چاپش ،

نباشه

خاکستریروشنباشه

پیشرمیم..خوره.داستانبهممیٔهمهنمیشه....نهگفتم:

■ یهناشردیگه.
  

 

  

 «جا پنجره من استاین» کوتاه داستان 
«آیدامجیدآبادی»نویسنده



 ؤپنجرهاینجا یکیسفید شمعدانی، گلدان دو با است، من

یک شهروند خودتانحدسبزنید، را باقیقضایا دیگریقرمز.

 خانواده. یک فرزند و هستم همهایتازگشهر مردی عاشق

بزند.امشده بهمنسر وقتندارد برایاینکهچیزیکهزیاد

 باشم توانمیمنوشته که کنم شروع مادرم از از سال72بعد

ودستازسرآنداردینمهنوزهمدستازسرآشپزخانهبر

 آن و شده پخشکنشخراب شعله که گازی ٔیتابهماهاجاق

 را دستش مدام و ندارد دسته که خودشسوزاندیمکهنه .

مصرفگویدیم بارداری ضد قرص آمدم دنیا به من وقتی

برادربزرگترمکهازبینمنوگویدیموبازهمخودشکردهیم

آنیکیبرادرمکوچکتراستیکبچهپسانداختهویکیدیگر

 من. بعد وگویدیمرا نبود حسابی درمان دوا نبود، امکانات

یهازن تا زمان کارزاییدندیمتوانستندیمآن خانه در و

بعدشکردندیم گویدیم. باداندینمگویدیمسرنوشت... و ...

حیاطزبالهبٔیسهک برایاینکهبتوانمادامه .رودیمهسمتدر

 هم پدرم از نویسمیمدهم اکثر هاوقت. پاینشیندیمکه

 فارسی فیلم بیندیمتلویزیون، خودش بیگویدیم. سر از

جدیدچیزیبرایدیدنندارند.یهاشبکهکاریستوتازهاین



،کندیموقتیفردینیکتنهکافهرارویسرنالوتیهاخراب

پوستش در گنجدینمآنقدر مادرم به گویدیمکه ؟...بینییم،

...مرگمنهابوده،کشتیگیرهابودهپسر...پسر...همینجوری

،زنندیموقتیهمکهآخرکاربهروزوثوقیراباچاقو؟بینییم

کهقراراستکشدیمباهمانحالتنشستهخودشرابهسمتی

پساینغذاچیشدامروز؟چراگویدیموسفرهراپهنکنند

نمییارید؟ کردن پر برای نیست کهسطرهابد مردی آن از

سرشخیلیشلوغاست،امشدهعاشقشهایتازگ همبنویسم.

پسرخوبخانوادهاستوپسرخوبفامیلوپسرخوبمحلهو

 خودش بشریت. خوب گویدیمپسر صفربارها، از را زندگی

کرده. شروع را کار این دارد هم هنوز کندیمالبته گویدیم.

وقتیازکاربیکارشکردندهیچاعتراضینکردوترجیحداد

 برایماشهمهکهبهخوببودنشادامهدهد. گویدیمازآینده

کهبیشتربامنخواهدبود،کهدوستداشتنشرااثباتخواهد

بعدش و کشیفالنبرودیمکرد قرعه قرارتویفکر انککه

 دهد.اشبرندهاستبه جایزه پژو دؤپنجرهاینجا با مناست،

گلدانشمعدانیکهدوستدارمبازهمرنگهایشانرابگویموباز

■ همبگویمکهمالمنهستند.یکیسفیدودیگریقرمز.
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وهاچشمهازکیزیاسمآنچدانمینم.یشتهفرقدایبابق

رونیهازاسلحهبکیاگلولهتکاتتمثلامتدادحرکالموحرک

ناپدیجهیم در غرورکردیمالمالنهیخینپستوهایداتریو را

هرچهبودآنروزهایشازحد،ولیااعتمادبهنفسبیبگذارم

امدهراداشتندینٔندهیآهرنگولعابکامیذهنیدرنشخوارها

ییمعناها خلق اولکردیمرا روز همان از شوم. جذبت تا

السوکنینبرخوردمانهمانروزاولدراولیاولعاشقتشدم.

دهشدهبودند.یالسچکهداخلکبودییهایصندلفینردیاول

احساسعج و بود دانشگاه به نخستورودمان ازکیبیروز ه

شیتلف شوقدانشجو احساسقذوقو یاولترمشرمناکدنو

یسریممانیپ،دررگوهاییباالترممقابلبودندر ٔملغمهد،

غریعج و یبیب کاز بود درآمده جانمانکار و جسم در ه

دیلولیم از یبمانیهاچشمو رسواجستیمرون مانیو

ترماولرابهدستمانیهاکالسٔبرنامهروزثبتنام،.ساختیم

جوگولیدگیسالجدیهایورودٔهیبقوحاالمنودادهبودند

درسٔجلسهنیهنخستکیالسکمبهدنبالیمهداشتیوسراس

 برگزار آن میگشتیمشدیمدر طرز به یکییکییاابلهانهو

یچسبٔشماره در پشت به پرهاکالسده در آنچه با نتیرا

یاهمهمههایاول.ترممیکردیمسهیپشدهبودمقایتاهابرنامه

بودندتماشا انداخته راه اییبه ینباریناولی! هجماعتکبود

یریثک دوروبرشان را مخالف جنس ودندیدیماز دست و

دنشانیباینشکچهوادانستندینمردهبودندوکشانراگمیپا

 رفتندیمبدهند! آمدندیم، حرفدندیخندیم، بلند بلند ،

دهکدانشیوخالصهراهروکردندیمازگررابراندیوهمدزدندیم

جانزدهینجماعتهیهاکنیسرشانگذاشتهبودند.باورایرارو

مایورکیماریقراربودروز ندهیآکرایوپلدکسپالنکو

داشت.یباشندمرابهخندهوام

 پکباالخره یالسرا دستگکدا رفتمیردم، و چرخاندم را ره

یدونفریکیالسماندهبود.کعبهشرویمساعتیداخل.هنوزن

 کآخر و بودند نشسته بازهایبعضالس را در سرعت به هم

بدندیکشیمکیوسرکردندیم ودندیخندیملهرهریدلیو

تویبرم ردیگشتند تو جلویراهرو. اول یف کدر وکز رده

تبردیدتختهوایسفٔصفحهردهوبهکرچانهستونیدستتراز

رو بودتزیروبه یلزده کی. کفترا رنگیصورتٔکولهیکه

بودیبزرگ انداخته رویبود سرت .یصندلیپشتیپشت

زیدیسفیخرگوشپشمالو یاز یآواتکولهپ و بود یکزان

پاپ یدستتدیبازشدههمجلویوکدفتر باالشدیمده در ی.

اولٔجلسه،یکیکزی:فیارقرمزنوشتهبودکاولباخودٔصفحه

درپندارآدمیهنبوغسوفکنگاهت یژرمنرا باکردیمزنده ،

مننشست:یچشمهایشآمدهازتختهجداشدوتوکیحالت

((د؟یچپدست))

(( از فهمکبله. ولیدیجا صندلین؟ مخصوصچپیانگار

(اصالً(ستیدستان

((نمالچپدستاسیااتفاقاًچرا))

نیپسمنباا).امامعذببودم)نشستمیمناردستتکدیبا

((ن؟یتنشیهشمااذککنمیمجابهجاشیکی

((سینیلکنهمش))

 را اسمش آنچه نیست یادم پسرٔرابطهدرست و یدختر

زمانگذارندیم شیبیچه شاکنما نبرخوردیدهمیلگرفت.

سالبعدجنشدیمهبستهکبودیانطفهاولتولد نیوچهار

دانمینم.درستدیکشیمممرگاکرابهیاکولهجوکمعلولو

زمان چه یاز وقت یسکهر را من پشتبندشآوردیماسم

وشدیمیااسمتوهمبهذهنوزبانشجاریریبالفاصلهتصو

دهاچشم از یبعد من دنبال به پشتسرت تو .گشتندیمدن

؟ینپروژهروتوبرداشتیا)()(و؟کارپسزهرهیمهیسالمخوب))

با زهره مه(هم؟با و زهره مهی( ... هیار ... زهره و یار سکچ

یقیعمکدرپسآنصورتموقروآراممنچهادرادانستینم

دهکدانشیرقمکتٔرتبههکنیانداشت.ازاینشجریوهآفرکازش

مرابااوینموتمامواحدهایناردستشبنشککردیممرامجبور

ابااوکومقاالتممشترهاپروژهسانبردارموتمامیکانکتاحدام

ناهار همان و شود بایانجام یرا بخورم آوردهکد خانه از او ه

لباسها همان ییاستو بپوشم کرا او ...،خواهدیمه همان و

ندهیآکدرییوتوانایجوانیوازشاددمیدیمخودرامستعد

سرشاربودم.

خودت مشقتیولیدیجنگیمبا هر یبه زبان بر یمبود

)یراند ا): چیترانه چیکنجا داشت؟ از(؟گفتیمیار را سرم )

خآوردمیممباالیشرویپٔجزوهیرو هکیآهستهطوریلیو

یصدا مزاحم کیتویدانشجوهأهیبقم نباشد :گفتمیمتابخانه

یلیتحلیکانکمٔ)جزوه) رو خواستیمدو دارمگفتیم. اگر

یب چیبگیپکارم حسودیره. (؟!یردکیه پوزخند ویزدیم(

 غرورتاجازه )یگفتیمیبزنیگریحرفددادینمچون نه.):

((ینطوریهم
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انتخابداشتم تووترانهدویکیتوویکیمندوتا ترانه!

تیودرنهادیشدیمد.ازهمدوریآهنربابودیکقطبمخالف

 ٔنقطهیکدر بهمکیانونکدور داشتم قرار آن در من ه

درویوباز...!ترانهسفدیکردیمگررادفعیوبازهمددیوستیپیم

موها با چاقبود زیدستسیکییو متناسببا بلند، و ییبایاه

وتاه،کوییخرماییم!وتوالغروسبزهباموهایعهدقدیشناس

یکوتودیخندیمشهیسمعصرحاضر!اوهمیازمدرنیتجسم

دائم ابروهایبیاخم همردهکتجاخوشین او رویبود. یشه

نارنجیهارژلبشیلبها توبرقلبهادیدرخشیمیسرخو یو

یب هکرنگتهمانبود و اولبود از اویه چوقتعوضنشد.

پسرهأهمهمحبوب و یدخترها همهییادورههم و بود مان

 به تو و داشتند هوشٔواسطهدوستش و بودن درسخوان

یدانشگاهبودیئتعلمیهیسرشارتوردزباناستادهاواعضا

ودندیدیمیادیزییروشنوطالیهاخواباتندهیآیهبراک

تحویدلچسبیهاوعده یهم دادندیملت با او دراشییبایز.

منیبرزندگییقفرمانروایرقلبمنبودوتوازطریصددتسخ

هازهمک.حاالینکیمتداعیهمفهومعشقرابراکیخواستیم

 السرفتنوکپرتبوتابسریآنروزهأهمهومیاتادهافجدا

چشممانیردنجلوکقومقالهوترجمهیجزوهنوشتنوتحق

ت کمثل چرکه دانیاباطلهسینوکاغذ زباله به و شدند پرپر

داگریهشاککنمیمرکنطورفیشخودمایوستند،پیپهاگذشته

جا یبه انتخاب را ترانه چینتکردمیمتو یجه یترمطلوبز

نهبخاطرابودیم یهاخندهابخاطریباترازتوبودویهاوزکنی!

پسرهاکافسونگرش تمام دل کدانشیه را شابردیمده نه. دی،

سانسداشتهباشدویهسهتالکیهاومثلتومادرکنیبخاطرا

یههمگکییهاشوهرخالهوهاخالهخباشدویهاستادتارکیپدر

یهایماریبهفوقتخصصکییهاعموزادهباشندویئتعلمیه

رباشندنداشتویمارستانومعاونوزیسبیمغزواعصابورئ

ف به آنرو کاز پرهٔسلطهر و وابستگیمطلق از خیز در الیو

ناستادهاهمنبود.یریشیهاوعده

.یردهبودکدای.فقطراهتراپیردکنیاراشتباهکالبتهتو

ریشدهومنسجمبودوتماممسیزیبرنامهریفتریمهکیراه

آنمشخصودرتیشرویپٔسالهدهمچهلیاشایچهارسالهو

رادرستشیهایخروجوی.تمامعالئموورودنمودیمیهیبد

سولوکومعادالتمایکردیمهازبرکییفرمولهاکتکمثلت

هکپلر،کٔانهگنسهیوقوانیفارادیسیترومغناطکالیقانونالقا

حفظبودیکردیمحشانیمانتشرینتبرایپاورپویازرو وی،

نراهیهدراکیخطریهاچراغهبدونتوجهبهکنمنبودمیا

چشمیرویجلو مسزدیمکم در هکرفتمیمیریندانسته

باشد.توانستینمیگریسدکاولوآخرشجزخودمٔبازنده

خوب چکیدانستیمتو دارکه همیکنیمیار بخاطر نی.

محضا به کنیهم درسویهاکالسه و شد شروع دوم ترم

رنگک دیتریجدتاب گرفت، خود یبه آن اولٔزهرهگر ترم

یگرآنمانتوهایونهدیکردیمشیاولآراترممثل.نهینبود

رونازمقنعهیگربیتراهمدیموهای.حتیدیپوشیممدروزرا

یافشاندینم آن از الیهاولهک. و وکرنگارنگ پشتها

ییخرگوشها وقتکهم سرت پشت یه تلوتلویرفتیمراه

هیبقینبود.وقتیگرخبریددندیپریمنیوباالوپائخوردندیم

ا به تغیراجع ناگهانیین یر :یگفتیمدندیپرسیمسؤالازت

اولت)) بابام بهمدادنیمامانو اتمدرسهمثلدورانآگهماتوم

بخوایشنبا یخبریبیازپولتوجیرینبگیپائیهانمرهیو

و(ست!ین مانتوها یهمهسادهومعمولتیهاکفش(بدنبالآن،

آرا یلپیشتهمتقلیشدندو بهکدا برقکرد رمضدآفتابو

کیازخشیریجلوگیبراصرفاًهکیلب .یکردیملباستفاده

)یگفتیم افتم.یمعقبمبخوامبهظاهروپوششمبرس)آگه:

ایحمیترج ریینتغی(منبهاترم(راحتینطوریدمسادهباشم.

امیرو احترامیه احساس و بودم یدوار با یدلخوشیکتوأم

ی.پابهپادادیمروحمراجالیبامدادییفرحبخشهمچونهوا

ایههرگزنتوانستمازتوجلوبزنم.ک،هرچندآمدمیمشیتوپ

قتتویپلهعقبترازتو.درحقیکایبودمنارتکدوشادوشو

یساکچیبهه هبخواهدازتوجلوبزند.کیدادینمناجازهرا

یهم کن شروع را درس استاد مقدمهکردیمه عنوان به و

بهگوشتونخورده،یازقانونبرنولیزیتابهحالچدیپرسیم

 باال را دستت سرعت یبردیمبه حال همان در باکو ه

)آگه:)یگفتیمیدیکشیمرادرفضاینامرئیالکارتاشکدخو

سطحواردیکهبرکینهفشارکدایشپیالافزایسیکسرعت

میاهشپکشهیم بالعیکدا و چشمها(سکنه در برقی(. استاد

برقحسادت.هابچهیودرچشمهادیدرخشیمیشادمان

ازمنجلوزدنٔاندازهبهیامسئلهچیهکردمیمرکفیگاه

یتمرگوزندگیتاهمیبرا نداشت. یامتحانوقتیهاشبرا

دیرسیمتیاساماسهاگذشتیممهشبهمیهساعتازنک

لهمنشانمیموبأصفحههالتهابواضطرابدرونتراازپشتک

:دادیم

دمی؟منهنوزنرسیسوخوندیترومغناطکارفصلدوالیمه))

(حتماً(مکنیمبخونماماتاصبحتموم

((؟یامتحانچطوربود؟منهمرونوشتم.توچ))

چ پیهمه همانطور تمامکرفتیمشیز بود. تو مطلوب ه

ب را بدونیواحدها و منیدرنگگذراندیالحظهوقفه هکو

ناگزید هسرنوشتکرازباورآنچهیگرتوانادامهدادننداشتم،

مباالآوردمیتسلٔنهنشامرابهیدمودستهایشکنارک،نامندشیم
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م یو بهتوسپردمتا بتازیکدانرا تنها و یه در آمالؤقلهو

شیتبدرخشیآرزوها زدکشیستک. جلو تو چونیوهمندانه! .

ارشدبهتتعلقٔهیسهمیبودوشاگرداولشدهبودAمعدلت

نشاندندپشتم ارشد.یارشناسکزیگرفتوبدونآزمونتورا

 اترمکیمن همعقب و یفتادم ارکیلعنتٔفاصلهترمکین

 را گفتم:کخودش د))رد. نمیزهره وقتشه. عقدیخوایگه

نمینک یم؟ پسرکشه دوست دختر دوست انگ ابد تا رویه

((مونبمونهیشونیپ

طشوندارم.یشرااصالًار.یستمهیوقتشناصالًهکیدونیم))

سنگ یدرسا ول استادا نکنن. ین مقاله مدام ترجمهستن. و

تحقیم و مدامپروژه ایقبایخوان. تو هکطینشرایدارائهبدم.

((شهینم

((ینوگفتیشمهمیدوسالپ))

((مینکرکشترفیدبین.باکگهصبریمدیک))

((؟یچیربراکف))

بودینگفتیزیچ تودار پوشی. منیو اما ازتوانستمیمده،

یزنم.توتراحدسبیصورتتاحساسهاینجنبشاعضایمترک

گ رفاقتمان سال یخجالتچهار بودکر رویرده شدینمتیو

یختننظمیبود.فروریهیزبدیمنهمهچی.امابرایبزنیحرف

اک که در موفقکحااتیزندگنون مدام و بود ویریتهایم ز

دآنیجدیزندگیکوشروعآوردیمتبهارمغانیدرشترابرا

مرد وهمکردیمارکحاالهاهمدحاالیهباکمثلمنیهمبا

نبودیزیچکردیمرشهممراقبتیوازمادرپخواندیمدرس

نرایدومنایایارتجوردربکافٔگرفتهلکشیهاچارچوبهباک

 نشستن چهارسال از سرکنگفته دستت چشمکنار و الس

بهتختهزلکیمرختوقتیدوختنبهن ویزدیمه اعداد و

 و راکیهافرمولارقام استاد توسط شده نوشته معوج و ج

گوارا شهد نیفهمیدیشکیسرمییهمچون و بودم بهیده از

گفتنشنبود.

جایبرا دیدیارشد دانشگاه و یگریگر انتخاب ردم.کرا

وپروژهاومقاالتوهادرسمحبوبتوبایایرفتموتورابادن

■ تنهاگذاشتم...تیهاترجمه



 «های آسمانیچشم» کوتاه داستان 
«مریمموفقی»نویسنده


کهنهومندرسیهاتویاتاقمکنارکمددیواریکهپرازعروس

.چادرکنمیاموباتسبیحسبزسوغاتمادربزرگبازیماستنشسته

نمازمدوروزپیشگمشد.تازهازکوچهبرگشتهبودم.دوچرخهسواری

ض آن تراز دار خنده صورتی گلدار چادر رویبا مهدی گرفتن رب

رکابزدنمشیهاکاپوتپیکانسفیدپدرشکهباهرحرکتانگشت

باصدایخشوخشکاغذهایکتابریاضیوزبان.گرفتیشدتم

ر زیرزمین پاگرد توی یواشماندختهیکه را گربهکنمیقدمهایم تا

رابهدندانشیهاچاقوملوسخالدارازخوابنپرد.گربهبیچارهبچه

قفل در را کلید آورده. پناه ما خانه سردونمدار انباری به و گرفته

صداچرخانمیم میبا شاخکهایشودیزیادیباز سوسکیزشتبا .

رویزمین.نمینشی.وصافمکشمیرویدامنم.جیغمپردیسیاهم

.دهدیراماساژممیهااششانهمهدیبادستهایمردانه

بازخوابدیدی؟_

درصورتیمروورداشتهبودیمگهنه؟توچا_

وچشمانمکشمیتابخوابد.مالفهرارویسرممکندیپشتشرام

.گذارمیراهمم

با_ پاهاتو من بود. خون زانوهاتپراز سر بودی. زمینخورده

دستمالبستمبعدشدوچرختراگذاشتمکناردرحیاطتون.



پسچادرصورتیمروکیبردهبود؟_



یدیهرهگذرشا_

؟یکردیبدونچادرچهشکلینگامم_

توراخدابخواب.بهخداخستهم._

بدونپاکتیاونامهشومیصبحبابوینانداغازخواببیدارم

.کندیرویتختخوابتوجهمراجلبم

تو_ نخوابیدم. اصالً منم خوابیدی. بد دیشب سالم عزیزم

همیش صورتینداشتی. تاپهیچوقتچادر یکشلوارکجینو با ه

.مادربزرگتکهبهکربالرفتیکردیدوچرخهسواریمیاسبزپسته

ترازاینحرفهایکچادرصورتیبراتسوغاتیآوردولیتوسرکش

که روزی بود. تعریفکرده مادرم برای را اینها تمام مادرت بودی.

دی.وبرایچنددقیقهجلویچشمهایمنبیهوششیزمینخورد

.کردندیروزیکههمهپسرهایکوچهباپوزخندنگاهتم

وقتیچشمهاتروبعدازچنددقیقهبازکردیمنخمشدهبودم

.سراغچادرصورتیتروازمگرفتی.دلمکردمیرویصورتتونگاتم

بهآغوشبکشمتودورازچشمهمهاونچادرصورتیروخواستیم

....تانبردارموسرتکنم.ازخانه

م را مبوسمینامه پنهان کمد توی خوابمکنمیو به هرشب .

نامهدیآیم چقدرخستهکندیغافلگیرممیاوصبحبا ام.چقدردلم.

کرده. کنارمهوایشرا خورشیدبهچشمهایملبخندزنمیپردههارا .

■ میزندمثلنگاهاوازآسمان.
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 «جدال» کوتاه داستان 
«یروناکسیف»نویسنده

ازسقفزمینمیافتد.سقفنموریاتکههرروزوچهبساهرساعت

اینجادیگرجایزندگی وکهنه،هرآنامکانداردرویسرمآوارشود.

از یکی روز هر که بودم آورده پناه پیرمردی دهان به من نیست

؛بایدقبلشدیموکمکمدهانشهمداشتچفتافتادیمشیهادندان

راجمعکنم.قابعکسیکهمیهالهیوس.بایدرفتمیمازاینجاازبلعیدنم

مثلیکقاچازهندوانهبرشیازخاطراتوروزهایگذشتهبودبهدیوار

چکار؟بایداینهاراهمتویایندهانبودادهخواهمشیمچسباندهبودم،

 بگذارم. گرفته میهاکتابوجرم دیگر خواهمینمرا آنقدر کهامخوانده،

ازحفظمدیگرچیزیبرایمنماندهبودبجزچندتاییوسیلهشانهمه را

بویگنداینقاچ لباسوچیزهاییکهالزمشاندارم. مایحتاجزندگی،

استتوی دیوار قابنیستجزئیاز ایندیگر نه گرفته، را خانه همه

ترکدیوارفرورفته.ایننگاهمحکمتویدیوارریشهزده؛آنقدرکهدیوار

 مادرم بریزد. فرو بن و پایه از که روزهاست همین گفتیمبرداشته

قورتدادهچشمبه راستوعصا رویصندلینشسته، پدربزرگماست؛

مردخیلیآرومیبودهزیاداهل:»گفتیمدوربیندوخته.مادرمهمیشه

نبود. زدن حرف بیمارگونه.« طوری غوغا، و بود چشمانشجدال توی

بگوید.خواهدیمچهدمیشنیمانگاربایدمنکردیماهمحالتینگ

نگاهدنبالمرفتمیمازخانهیانقطههر چشمانشگودالیکردیمبا

پرازحرفبودامابریدهبریده،جداشدهازهممثلپازلیهزارتکهکهبه

 توانستمینمهمریختهبود. درستاینرا :گفتیمکنارهمبگذارمشان.

ازایننگاهراکدسرگشتهبودماماهرگز«شینوبامنحرفبزن.بیاب»

بعضی بردارم؛ اینقابرا قایمشانکنی،یتوانینمهاوقتسعینکردم

که باشند.یترسیمازشان چیزهایی رویت جلو داری تنهادوست

نفس شنیدنکشدیمموجودیکههنوز حرکتداردساعتاستبا و

مثللشهرهالهیوس،بقیهنمیبیمگذرزمانراحرکتوهاعقربهصدای

.اندزدهوآنهابهمنزلکنمیممنبهآنهانگاهاندافتادهیاگوشهکدام

برداشتن ترک به کرد شروع جا همان از خانه فرودیوار دارد سقف

برمیدارموبیرونزدیریم ؛تیرنورروزچشممرامیرومیموسایلمرا

سر زندوسوز مغزاستخوانمرا تا عادتندارمسوزاندیمما بهاینهوا ،

شب. دیگر ساعت چند و است روز یتوحاال همیشه راهاپردهخانه

اماامآمدهوروزوشبمزیادفرقیباهمنداشت.بااینکهبیروندمیکشیم

انگارایننگاهتویوجودمرخنهکردهکنمیمهنوزسنگینیشراحس ؛

■ است.


 

 «رمان بیماری درسر» کوتاه داستان
«پورمهدیحسین»نویسنده


روزیازاینروزها،درشهریبیماریجدیدیبهشهرآمدوشهرراآلوده

مناسبیداشتندبهبیماریآلودهٔیهکرد.فقطکسانیکهنیروزیادیوتغذ

 مهرداد نام کودکبه دو و امیر امینو نام نوجوانبه دوپسر ونشدند.

اینتوانستیمهرشادخودراآمادهکردندتابهجاییکهکیمیاگریکهم

آن بروند. کند، درمان وبیماریعجیبرا مرغ تخم کبریت، خود با ها

هابهدوغاررسیدند.ضروریدیگرراباخودبههمراهآوردند.آنیزهایچ

وحشتترسناکازیکیازغارهابهگوشرسید.همراهآنصدایییصدا

صداوبادازکدامغاردانستندیهانمآوربادسردیازهمانغارآمد.آن

آنآیدیم وقت، عقبرفتند. لزر ترسو با غلبهآنیها بهترسخود ها

بامهردادوامیدبامهرشاد.ینکردند،بهدوگروهدونفرتقسیمشدند.ام

ند.یکیبهاینودیگریبههابهیکیازاینغارهارفتهرکدامازاینگروه

آنغاررفت.صدابلندترشد.تعجبآوربودبادسردوصدایترسناکاز

بهگوشم غار دو غولرسیدیهر غولبهی. پایینآمد. به سقفغار از

هیغول»طرفمهرشادرفتمهرشادپابهفرارگذاشتتاامیرفریادزد:

غولازفریاد«مردهحالجی.بیشاخودماونروولکنبیاببینمچند

ام آمد، سرعتبهطرفامیر با بهیرامیرخشمگینشد. تخممرغیرا

طرفغولپرتکرد.تخممرغبابرخوردشدیدومحکمیبهغولخورد.

غولباخشمیکهداشت،مشتشرابرایکوبیدنبهامیرآمادهکرد،غول

طرفغولپرتکرد.مشترابکوبدمهرشادتکهسنگیبهخواستیتام





غولتامیخواستبرگرددتخممرغبهاوخورد.غولبیچارهشد.باپرتاب

یهاغاردیگرگرگیباچشمسنگوتخممرغغولازپادرامدومرد.در

تیزیکهداشتدستمهردادیهاقرمزبهمهردادحملهکرد،اوبادندان

اوراینحرکتکند،امتخواسیرازخمکردزخمخیلیبزرگ.گرگتام

اوآمدویهاکهبهاستخوانیاباتمامنیرویخودهلداد.گرگباضربه

اجزایبدنشکهازدهانش...

تاایندویدند.یهمنبود.هرچهارنفربهسرعتمیادیگرزندهماندنرؤ

کهپایامیرلیزخوردوپاشپیچ!!!غارهابههمپیوستوراهخروجدیده

کهراهبرودومهرشادبهمهردادکمککردیبهامیرکمکمین.امشدیم

هاپیبردندکههوایسردزمینراسردویخزدهکردهاست..آنکردیم

 شدند. خارج غار از ها بچهبچه»ان کلبهها، اون کیمیاگرِٔها تاآن« ها

خواستندیم اما شنیدند؛ را همانصدا دوباره شوند، کلبه بودوارد کم

ترسناکیرادیدندهمهترسیدند؛اماتأیههاتاچشمبههمدوختندساآن

کیمیاگربود،راحتشدند،ترسشانریخت!!!کیمیاگرٔیهدیدندکهآنسا

ومهرشادداستانرابرایکیمیاگرتوضیحینهارابهکلبهراهداد.امآن

ٔکرد.شیمیاگربادروازهدادند.کیمیاگردستمهردادوپایامیررادرمان

یمیاگرجالبوعجیببود!!!کیلیجادوییبهشهررفتند،باسرعتنور،خ

 کرد. پیدا کمدیرشدهبودیکپسازدوسهروزدرمانآنبیماریرا

چونبیماریجانکمیازمردمشهرراگرفتهبود.شهرازبیماریپاک

■،مهرشادوکیمیاگر،مهردادیرشدهبود،آنهمبهکمکامین،ام
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و"نامههمسرمراکهدیوانهواردوستشداشتمراغیاباطالق

برخالفمیلمدرزندانامضاکردم!.

نویسیاموراتزندگی عریضه با جلویدادسرا، بودم. مجرد

اینحالراضیبودم.،باگذراندمیمخودومادرپیرمرابهسختی

برایمعادتشدهبود.میانشیهاکفشصدایتقتقپاشنه

آنهمهجمعیتکهدررفتوآمدبودند،بدونآنکهسرمرابلند

وآمدیم.هرروزصبحبعدازمنشدمیمکنمآمدنشرامتوجه

ترک را مناداره کردیمقبلاز یکروز اگر چشممآمدینم.

راهاجمله.بقدریکلماتودادینمجوابوذهنمشدیمسفید

 نوشتمیمغلط صدای درهایمشترکه

.آمدیم

آنروزهممثلروزهایدیگرگوشتیز

 تق تق صدای تا بودم سراشپاشنهکرده

ختیریمشوقمبیاورد.آمدنششوقیدردلم

شباثرشباقی تا دیرماندیمکه روز آن .

پیادهروبودنهکردهبود.حواسمبهخیابانو

 میهایمشتربه تق تق صدای باالخره خیاباناشپاشنه. در

پیچیدوبهگوشمنرسید.

سابقهنداشتدرآنمحدودهتوقفکند.صدایپایشقطع

شد.مجبورشدمسرمرابلندکنم.روبهرویمایستادهبود.جلوتر

 مخصوصیاهیچهارپاآمد. که کشید.میهایمشتررا جلو بود

سالمکردورویآننشست!.

پرسید: مقدمه چی»بدون مردم برای شب تا صبح

«؟یسینویم

ورقسفیدیداخل بود، زبانمبندآمده بودم. غافلگیرشده

همانطورکهبه ماشینتحریرگذاشتموشروعکردمبهنوشتن.

 پریدن پایین و هادکمهباال کردیمنگاه را نوشته .خواندیم،

امروزقصددارمبرایشمابنویسم.دیواربهدیوار»م:برایشنوشت

،اماکارمیکنیممحلکارمهستید.هردوباماشینتحریرکار

منکجاوکارشماکجا؟

 همگره به یکنقطه در کهخوردیمآسمانما همانگونه ،

 جوری بد شما عطر بوی ما. بیهودهکندیمامییهوادلهای .

کهازدستشمارمینمکبوترهایبامتانراشهرتان،ویهاستاره

.نندیچیمشمادانه







همینماشینتحریراستومادرپیریکه،باامییدارأهمه

«.نهبرجسبزیدارم،نهقصرعاجی.کندیممنزندگی

«خُببعدچی؟»گفت:سمینوینموقتیدیددیگر

گفتم: و کردم جمع زبانم در را توانم ا)تمام من زدواجبا

؟(یکنیم

رادرهمقالبکردوجیغبلندیکشید!.چندشیهادست

عابربرگشتندومارانگاهکردند...

»:گفتیم قانونیهاسالپدرم سن از کرده. فوت پیش

«.،مانعیسرراهازدواجمانیستامگذشته

دوروزبعد،بهعقدهمدرآمدیم!.دستمرا

مشانخانهگرفتوبه ادرشوقتیماجرابرد.

راشنیدچنانسرخشدکهنزدیکبودخوناز

بهشیهاقهیشق چیزینگفتاما بیرونبزند!.

به کرد. احضار را همه و زد زنگ پسرانش

ناراحت و عصبانی برادر سه نکشیده، ساعت

ماه نه بودیم، گرفته جشنی نه شدند. حاضر

اول کردند. بارم رکیک حرفهای توانستند تا ساعاتعسلی. ین

شروعزندگیمارابهجهنمتبدیلکردند!.

تصمیمگرفته دخترخوبیبودوشرایطمالیخوبیداشت.

خودش پای روی کنیم. شروع هم با را آرامی زندگی بودیم

برایآینده قرارگذاشتههانقشهبزرگشدهبود. کشیدهبودیم.

ندازیم،منکوچکراهبییاچاپخانهبودیمباپساندازیکهدارد

مدیرومسئولآنجاباشم.

به ازخانهبیرونکردند!.اشیروبرادرهادررا بستندومرا

همسرمراببینم!.وقتیبخوددادندینمگیجومنگبودم.اجازه

کهسیصدکبوترطوقیویکجفتستارهبودرایاهیمهرآمدم

هریهمحالی.مکردمیمبهاجراگذاشتند!.بایدمهریهراپرداخت

روزیمجبوربشومپرداختکنم.کردمینمکهفکرشرا

وسردیخندیمشدیمهرکسازنوعازدواجومهریهمطلع

 سرم گذاشتیمبه بودم قادر اگر رایهاستارهٔهمه. آسمان

 دمیچیمبرایش اشخانواده. باره در صحبتهاستارهحتی

د.حتینتوانستمدهنکردند!فقطسیصدکبوترطوقیراخواستن

■ کبوترطوقیتهیهکنم.زندانیشدم...
 


 

دو روز بعد، به عقد هم در 
آمدیم! دستم را گرفت و به 

برد. مادرش وقتی  شان خانه
ماجرا را شنید چنان سرخ شد 
که نزدیک بود خون از 

 بیرون بزند! شیها قهیشق
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دیوار روی که پدربزرگ، قدیمی ساعت تاک تیک صدای

 فرود اعصابش بر پتک چون بود، عمارت در.آمدیمشرقی

کردوراحبسخودشکوچکتریناتاقدرانتهایراهرویغربی؛

براثربمباتمموهبتیاستتازندگیرقتمرگ،دیشیاندیم

خودش. کهانگیز بود آنچه تمام ناتوانی، و افسردگی تنهایی،

روحعاریتیوشایدیککیازخودشتوصیفکند.توانستیم

یجسمجسمعاریتی؛ روحرا دررفتیپذینمکه روحیکه و

"چخوف"یهاداستانیسرگردانمانندهزارتو.ماندینمجسم

یهاینقاشوباهویتیگمشدهدرپسالهایذهنچون

".eisenmanفیگوالتیوفمنیستی"

 تیکتاک..........تیکتاک

منمالکبزنیبراخاله؛-

براتسبیلبکشم.ایبواااشاهین؛خالهتوپسری؛-

ازاینالک- اینانگشتکوچیکهروبزن، خالهتوروخدا

بزن...هایلیاکل

تیکتاک.........تیکتاک

منفوتسالبلدنیستم،- آبروممیره،امیمامیرعلیییییییی،

مننمیامباشگاه.

یارکمآگهلوسی...آخههادختربچهمردهشورتوببرن؛عین-

 لباسهاتؤهیماکهمیبردیمنداشتیمتورو مسخرگیهستی؟

زودبپوشدیرمونشد.

....تیکتاکتیکتاک....

چراآقاجونزدت؟-

.کارینکردم-

همباشه،دستاتکردهآقاجون،بهخاطربابایخدارحمت-

رویتوبلندنمیکنه؛چیکارکردی؟

خواستمیمرژزدمودامنعمهسوسنروپوشیدم...فقط-

ببینمچهشکلیمیشم!

- یهایبطراز اقاجون عقلیخوریماتاق همین نخور، ؟

همازدستمیدیآ؛ازمنگفتنبود!اتهنداشت

تیکتاک........تیکتاک

امیرعلی؛منودوستداری؟-

نههه!تونکبتروکیدوستداره؟-

دخترخالتمنبهجایپسرخاله،آگهمسخرهنباش؛یعنی-

؟یکردیمبودم؛باهامازدواج







کن،- کم رو قرصهات دُز خدا رو تو شاهییییییییییین،

 جوریرَددادی!بد

تیکتاک.......تیکتاک

زنانهاستفادهیهالباسشاهین،چندوقتهدوستداریاز-

کنی؟....بامنراحتباش،مندکترتام...سرتوباالبگیرمرد!

منمردنیستم...هیچوقتنبودم...-

تیکتاک.......تیکتاک

تادرموردآقایصداقت،امروزگفتمتشریفبیاریناینجا،-

 بایدعرضکنمخدمتتونکه: ٔنوهشاهینباهمصحبتکنیم...

ترنسه...یشما

- به بچه این هوش دکتر آقای الحمداهلل! ٔخانوادهخب

تحصیلممیخوامبفرستمشخارج.یبراپدریشکشیده،

اینکهشاهینباهوشهکهشکی- در اقایصداقت؛ نه نه

.نیستولیمنظورماینبودکه...

تیکتاک........تیکتاک

رو....توروامبچهآقاجونتوروخداولشکنید...کشتید-

ارواحخاکمصطفینزنیدش

تقصیرتوعه،توواشهمه...؛الاهللاالاهلل؛ٔکهیزنخفهشو-

!هاوصلهوگرنهماراچهبهاین...ٔخانوادهاون

دسترفت........ولشازامبچهآقاجونتوروبهخداقسم،-

امبچهکنییییییییییییید....دارهمیمیره

من- که نباشه میخوام اینننگپاکشه؛ بزار بمیره؛ بزار

آخرعمری،داغاشروجیگرمباشهنهننگاش.

تیکتاک.........تیکتاک

گلویخودراپارهکردوصدایشهدفونرابهلرزهانداخته

Lara fabinبود.

رژیراکه.ماندیمرتیکآهنگبدونهدفونبردلشحس

موهای بادقتبرلبانشکشید. ازوسایلمادرشبرداشتهبود،

زد. دار اکلیل صورتی الک و داد حالت شانه با را کوتاهش

بود،رویتختدرازکشیدشیهاگوشهمانطورکههدفونروی

تخت،تیغازکشویمیزعسلیکناررافوتکرد.شیهاناخنو

کهدراشزنانهرادرآورد؛مرگیکراهبود،برایجداکردنروح

کالبدنریگیاشمحسوربود.

صدای درآورد؛ را هدفون داشت، هم دیگری انتخاب اما

■ دراتاقپخششد.آهنگسرسامآور
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پایموسو رویتنها را دشتدکخایش زده تف و اغ

ا ازکداشت.حسیبیشلذتعجیاربراکنیگذاشت. ردگرما

رگهایالبهال و حسچیپشباالآمد.یپایسلولها تابشرا و

سلولگرما.کردیم به تا آمد باال قدر زدهییهاآن مغزشخ

همیرس در حید. مارین خودین حفره الاز البه در یو

شرایپافکگریباردیکسویرونآمد.مویدشتبیسنگالخها

کردیمارکردوبهروبروزلزد:تاچشمکجابهجاکدرونخا

نیپادگانزمیمخاردارهایس ازاطرافجدا را مارردهبود.کها

مس جهتتریهنوز انتخابنکرشرا خود حفره بود.کاز رده

انفجاردشترایصداناگهان.دادیمرونیششرابیزباننیگاه

بهیزمیرویموسویدوعصانوکند.لرزا کمکنقرارگرفت.

ستاد.آنسوترشایدیشایپایکیعصاهارو

خورش رایفقط انفجار محل باال از که بود د

نورانکامالًآنجاد.ید و بود.یروشن گرم و

درابهسمتمحلیخورشیرویموسودیشا

بب بهتر را حادثه تا بود چرخانده ند.یانفجار

نآمدییدآهستهآهستهپاینارخورشک؛ازبعد

پرندهشد.یکلکنوربهشیجلواشهیساو

آمد.یچرخ سمتدزفول به و وموشکزد

 ر...یآژ

ریموسو جستجویعرق به دایپیولد.یدواشخانهیزان

وخاک.اشهیهمساردونهخانهکدایشراپیخانهپدرنهرد.کن

هکهاکپروازدوبارهموشسپس.یونوبعددوبارهزندگیدودوش

شاه و باز شیچون خود طعمه سمت به ین او.زدندیمرجه

یهاکزدودرخایبالدرآسمانشهرشچرخکخستهاماسب

حفرهماریکیپادگاندرنزدیمخاردارهایسیداغدشتروبرو

چپشیپانقرارداشت.یزمیشرویدوعصاکنوهنوزستاد.یا

ن بود.یاز قطع رورامآمه صداکخایآرام انفجارینشست.

یتسبیهادانهی...موسو رواشیفسفرح یرا .انداختیمهم

داشت.یهمدیحرویتسبیهادانهافتادن افتادنمثلگرصدا

پیصداسنگ.یرویسنگ تابیسنگها و مثلخوردیمچ و

شآهستهیحپارهشدوسنگهایتسبنخ.شدیمجنگیصداها

آفتابسوختهدستد.یبهجلوخزمارنافتادند.یزمیآهستهرو

مقداریتسبیهادانهیموسو با برداشتونیاززمکخایحرا

خاکند.کرادرهواپخشکخاتاخت.بادآمد.یسرشریرو





درکنخایجنوببارقصسماعامنطقه.دیرقصیمدرهوا

گانهنبود...یهواب

وظ ی...سرباز یبادام)فه در فرماندهکان( ساختمان ینار

اویدرشتدرآنطرفساختمانروبرویعقربپادگاننشست.

عقرب...کا"زد:داد.کردیمتکحر برازساختمانکا"بربدو...

آمد.یب خالیدستششکیرون بود.یشه طرففوراًمربا به

ش و رفت رویعقرب را گذاشت.یشه حصارعقربآن در

تساکبرشد.یزندانیاشهیش بهکه نفترا به چوبآغشته ه

لمثلثکش شکدر گذاشت.ینار لبخندشه تیرضایازرویو

برهمانطورکا"؟یششبزنیآتیخوایم"رد:کانتعجبیزد.بادام

گفت: لبخندش خدمت"با ماه ح"؟یچند همان جیدر پین

یموسویجنگ سمت به سرعت هاآنبه

وهمکردیمراستشهمترمزی.باپاآمدیم

گا بود.بچه.دادیمز یصورتباخوزستان

شهنوریههمکییسوختهازآفتابوچشمها

شتو.دیدیم یاستخر شنازدیمرجه و

جانیبادام.کردیم یمتوجه شد بهکپ ه

 سمت به پااکبر.آمدیمهاآنسرعت با

عقربرد.کشهرابهسمتسنگالخهاپرتیش

ال البه در سنگناپدکخایبالفاصله یموسوپیجدشد.یو

ماشیعصاکمکبهرد.کتوقف سمتیشاز به و نخارجشد

خجالتنمیکشین؟شماها"گذشت:یمدترد.کسنگالخنگاه

یازسردرماندگیخواستندجوابیاماآندووقت"د؟یبیکارای

موسو نبود.یدیبدهند؛ آنجا خواستیوقتانیبادامگر

اوازآنجارفتهبود...بدهدیرابهموسواشیکتبدرخواست

بهبعدفرماندهپادگانگذاشت.یزقنبریمیرارویبرچاکا

موسو آنیطرف بدون و چشمهاکآمد به بتواند ینورانیه

یموسو چاکنگاه جلویند هم را دریقنبرشگذاشت.یاو

رونچهیبیبرازماروموراکا"گفت:خوردیمشرایهچایکحال

موسوکا"خبر؟ و خورد.نگیبر شهیشچنداهشانبههمگره

عقربرویلحاوکال و بود.یمار چرمیگیم"طاقچه هر ی...

ازموسو"چرخن...یشترشبامینم...بیبب یوسپسنگاهشرا

اتاقخارجشد. از برداشت.یموسوگرفتو را یقنبراماقند

ره؛یادتباشهقندتباالمیضررداره..."مانعشدوآنراگرفت:

شیا...موسو می شیرین خیلی ناراحتیاونوقت آخه"گفت:یبا

هعقربویبرکاآمدمیمردن؟االنداشتمکینجانوراچهگناهیا

موسوی عرق ریزان به جستجوی 
 نه ی پیدا نکرد.ول دوید. اش خانه

نه خانه پدریش را پیدا کرد و 
و دود و  خاک .اش هیهمساخانه 

 شیون و بعد دوباره زندگی.
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ردکحرفشراقطعیقنبر"دن...یهدکمنویولردهبود.کریاس

ا"وگفت: مورد مورایتوچته؟در و هبهناموسماکیینمار

 چکتجاوز طعمشونه...خوبیهمجنگ؟یردن خودت که ه

موسو"چشیدی... چشاتفاقاً"گفت:ی. طعمشو دارمیچون دم

یا ناراحتیقنبر"...زنمیمنحرفو اونبالتوهمین"گفت:یبا

ابانیبینجانورایا جنگسرپاتاومد...اونوقتتودلتبهحال

همیدونیسوزه...خودتخوبمیم تو نفرو پادگانیچند ن

نبالروسریماوناایاندازیلنکنالیروتوامااوناخبشزدن.ین

بتیجاغکهباریتونمبپرسمهرچندوقتیماصالًارن...یمام

یم؟بیستیهمابلدنکیردکدایجاروپکنپادگانیزنه؟توایم

ار.یدرنیفرماندهبازینگآگه؟البتهیکنیممتوچراخاموشیس

یزیردچکحسد.یشکیقیرافتادونفسعمکبهفیموسو"

میدونیمناینپامو"گفت:یهبهقنبرکداوبودیگفتوشا

دادم. دس از صلح راه ناراحتییلیخدر

توهمنبچههمیندشتم....کیدونی...مگمیم

بزرگ زمینا همین دل در دزفول این

مرمیمشدم... پادگان ویشیاطراف دشتونم

نمیبیم حال خویقنبر.کنمیمو دتوگفت:

اما"نگاهتوبهجنگ....یدوسدارم...ولیلیخ

"د:یخواستبگویحتحرفشناتمامماندهبود.

بادامک درخواست با برایه یان موافقت منطقه به ن.کاعزام

 .یشیدمیشهناپدیبتزد؟مثههمیجاغکتو"بپرسد:خواست

بادام درخواست یچرا امضا به"؟یکنینمانو چشمش ناگهان

هامدتزشقرارداشت.یمیهروکرنگافتادیفسفریحیتسب

بود.یقبلبهموسو ازنظرگذارند...اتاقامانتداده دوباره را

هازاتاقرفتهبود...کوقتبودیلیخیموسو

موسو سمت به آرام آرام رویسیب.دیخزیمی...مار یم

همبادرد.کرالمسکبدونجورابشخایپانقرارداشت.یزم

دردشتپخشیصدایچنانبهآرام ازچندکردیمشرا هر .

 رد دشت پرندگان شدندیمگاه سر آواز یموسو..دادندیمو

م ازمحوطهجداکییمخاردارهایانسینگاهشاز هپادگانرا

کردندیم آنقدر ناکیچندیهحتکگذشت. دهیلونپوسیسه

ک به ندیآوهامیسه را بود شده دشتمثلازد.یزان باال آن

یرفتیمهکسمتشبهسراببود.مثل.دیلغزیمدرهوایحباب

.دیخزیمرآفتابداغروزهمچنانی...وماردرزرفتیمدورتر

از.خواندیمنشستهبودوقرآنشواشتایصندلیرویموسو

هکآمدیمپادگانیبلندگومبهمونامفهومیدوردستها؛صدا

...کردیماتراپخشیسرودواخبارعملیاهنوحهوگیگاه

بیپشتتی...موسو بار بهیمتریلیستسهمیر نشستو

گرفت. نشانه پیپعطشداشتواماسمتآسمان آبیدر

پاخوردیم ی. را آنقدر.دیمالیمش داد شد.کمالشش بلند ه

دندیرونپریبسربازهادند.یوتاسررسیوچندسربازباتویقنبر

طرفموسویدستوراتیقنبرو به و جایداد به و اویآمد

یموسو"شده؟یچ"دودادزد:یربارنشستوچرخیپشتت

یآخر سر قمقمه در را آب قطرات یشکن خوب"د: حالم

جوابیهقنبرکنیقبلازاو"نه...کیس...تشنمه...پامدردمین

ربارویچندخمپارهوتبعدجرفت.یردسرشگکبدهداحساس

شیهاچشم....یهوشیانفجاروموجوبعدب ردحجمکهبازکرا

نارنجیادیز نور چشمهایاز ریداخل شد.یش محوطهخته

بود.یبههمچسبشیهالببود.یخالیاتیعمل ردکاحساسده

است.یچپشبیپا شد.اشاسلحهکمکبهحسشده بلند

دنیدبابود.یبآیرکتانجلوترلنگانبهسمتجلورفت.لنگ

یزحمتبهسمتآنجارفتوببهشد.دتریشدرعطششکتان

قطرهآبیکاماربرد.یرشیمحاباسرشراز

خراشچندرافتاد.کتانریزهموجودنداشت.

تارشیهاچشموزخمدربدنشوجودداشت.

گوششیانالهییصداناگهان.دیدیم به

مویشبیانالهد.یرس سنگر.یه ازداصه.

یسنگر طرفتر آن متر چند با.آمدیمدر

درد سکیتمام بدنشداشت خیه بهینه ز

درسنگرنالهیعراقیسربازواضحترشد.صداسمتسنگررفت.

شد....ترکینزد.کردیم

یراستموسوی...مارهمچنانآرامآرامازپشتبهسمتپا

وسرششرابستیتابدعاکیالحظهیبرای.موسودیخزیم

گرفت. باال نابعدرا سکیادهیپوسیلونهایمتوجه به میه

ستاد.یدنایازخزیالحظهیبرامارزانبودندشد.یآوخاردارها

بدونحریازجسمیاهاله تکمبهمو خزندهیتدر ررسنگاه

انافتاد.یبادامادی.دیشنیمرایپروازیصدایموسوقرارگرفت.

یگوهابلند هم صداپادگان پخشیمارشعملیچنان اترا

شواشنشستهیصندلیتروکحریبیموسو.کردندیم وتا

مگرفتبلندشودویتصمیالحظهنارشبود.کدریپجنگیج

دیازپادگانباامروز.رفتیمزودتردیبابهسمتگروهانبرود.

حتماًرد.کساعتشنگاهبه.کردندیمروبهسمتجبههاعزامین

 موسویساعتدیکتا جلویبایگر حاضرید ستاد ساختمان

قنبرشدیم واال ی؛ غرغر انتقالیبراهااتوبوس.کردیمدوباره

بهساعتشدوباره.دندیرسیمگربهپادگانیساعتدیکروتاین

ازیولرد.کنگاه چرا همانهاعقربهارافتادهبود؟کساعتش...

کرفتادشیاولشانبودند.یجا از ساعته نشستهیچه آنجا

تصو سایبود. پایر گون موسویه دیراست شیدر مار لکد

درگوشهپادگانیهموسوکیمحلازد.یگرخزیدیکمگرفت.

چند خمپاره و تیر بار و  بعد
 ...انفجار و موج و بعد بیهوشی

را که باز کرد حجم  شیها چشم
نجی داخل زیادی از نور نار

 چشمهایش ریخته شد.
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 دو حدود ساختمانستاد تا بود یلومترکینشسته .شدیمراه

ردکپادگاننگاهیبهچادرهایموسوزدن.بالپروازآمد.یصدا

ک مثل مسافت آن از هندسکاشیکه نظرکوچکیال به

بعدساختمانکناشیماکمکاما.دیرسیم البزرگترشدندو

؛ی؛لحظاتیوقنبرانیبادامدند.یستادوبعداتوبوسهاازراهرس

لحظات دیموسویفقط بگویقنبردند.یرا یخواست جاکد

همیبود مثه غی؟ بادامیشه زد. موسویبت از خواست بهیان

رفتیبعدموسواماند.کرکااعزامبهجبههتشخاطرموافقتشب

انآخرازیتماتشبردوبادامکحریبیقنبرگرآنجانبود.یود

اتوبوسشد. سوار ساختمانهایهندساشکالهمه و یچادرها

کپادگانبهش یتروبعدموسوکوچکوکوچکلسرابشدند.

او.کردیمهنشستهبودهنوزبهسمتباالنگاهکییدرهمانجا

 نگاه بود زادگاهش که دزفول .کردیمبه

پشتدزفول به مار ...اما بود آسمان در

چمباتمهزد...اشیکینزدسرشودر

آمد.یزمیرویبدندنیشکی...صدا ن

یلیخیموسو شد متوجه سربازکزود ه

جسداحتماالًیعراق سنگر درون رایدر

 جا غروبدیخورش.کندیمجابه حال در

مگرفتیچپشبیحسبود.تصمیپا.بود

یخطبود.یپشتشبهموسویواردسنگرشودوشد.سربازعراق

به عراقیجسدهمرزمشرا سرباز زد. خونچشمهایشرا از

پشتبهاوبهسنگریموسو.کردیمناله.کشاندیمگوشهسنگر

نشانهگرفت.اشاسلحههدادوکیت بهسمتاو عراقیسربازرا

برگشت.یابهیغرجهمتو برد.شیهادستشدو باال نالهامارا

خستهکیخااشچهره.کردیم خراشو بود.یو یموسوده

رو بست.یچشمهاسربازماشهبرد.یدستشرا رلبیزوشرا

موسوککمگفت.ینامفهومییزهایچ اسلحه آمد.ییپایم ن

شیپایموسود.یشکیقیعمنفسرد.کشرابازیچشمهاسرباز

دوبارهیوقتشرابست.یوازتشنگیوزخمچشمهادیمالیمرا

شدمجبوررداسلحهسربازبهسمتشنشانهرفتهبود.کآنراباز

اشاسلحه به بکرا سنگر یف سربازیچشمهایالحظهاندازد.

نیردواورابهزمکیکبرقیزدوبالفاصلهبهسمتموسویشل

انداخت...

هچمباتمهکمارانخورد.کارتیاختیبیسوراستموی...پا

جه سمتش به بود ناحیزده از و نید ساق پشت ششیه

رویادیفریزد.موسو از و زمیصندلیزد ودردنافتاد.یبه

گرفت. بر در بدنشرا خزمارسوزشتمام آهسته د.یآهسته

نبرداشتودرهمانیزمیراازرواشاسلحهبهزحمتیموسو

یازصورتشجارعرقوبهسمتمارنشانهگرفت.حالبرگشت

رواشاسلحهیکشلیصدانهبهسمتمار.امارد.ککیشلبود.

دشترالرزاند....یبهآسمانفضا

عراق امارد.کیکشلی...سرباز لوله بهسمتاشاسلحهسر

گلولهنبود.یموسو موسویشنیهاسهیکبه فرطیخورد. از

ب و درد و زمیحسیضعف به افتاد.یپا شد.سربازن بلند

بودوشبردوازآنجاخارجشد.کلیحماسنگررایهاسالح

یمتالشیونهایامکسوخته؛سنگرهاویهاتانکرنورمهتاب؛یز

ش به بودند.یلساکشده روچنده بودند.یزمیجسد نافتاده

رااشهقمقمرد.کومهتابنگاههاستارهستادوبهیایعراقسرباز

یموسونالهازآبراخورد.یمکفقطامابهطرفدهانشبرد.

شد. بلند سنگر برگردد.سربازاز سنگر داخل به اماخواست

صداینالهموسویشدیمهرچهازسنگردورتریولبرنگشت.

 بیشتری طنین گوشهایش .انداختیمدر

اشقمقمهوبعدبهسمتسنگربرگشت.ستادیا

گرفت...یدهانموسورابهسمت



توشب.... یچندخودرو گوشه در نارکوتا؛

جستجو در یقنبربودند.یموسویپادگان

بود.ک شده یسیبباالفه صحبت .کردیمم

تارینورهاشعاع خودروها رایکیچراغ

پشکافتیم موسوکیچند.رفتیمشیو جلوتر یرویلومتر

مارآهستهسم.کردیماهبیرمقبهمهتابنگنافتادهبودویزم

...شدیمآهستهبهتمامبدنشوارد

روی...سپ دم زتپهیده عراقیو سرباز مهتاب؛ نور بایر

اردکبرانیرو.کردیمتکهبهپشتشبستهبودحرکیاردکبران

هطنابراکعراقیآنقدرخستهبودسربازرابستهبود.یموسو

بران کاز پشتشباز و بکارد و نشست.یتاخیرد همانجا در ار

سربازرد.کیانالهیموسوروشنترشد.یمکهواگذشت.یمدت

انداخت.ینگاه او داخلیبشتعدادیجازبه و آورد در قند

آبقندرابهطرفدهانبعدانشداد.کقمقهانداختوخوبت

خوردیموسوگرفت.یموسو را پاآبقند به بعد چپشیو

 کاشاره اشاره با و خواسترد او پوتکاز دریه جورابشرا نو

یهمسربازاورد.یب کن را یولرد.کار بود خسته درکآنقدر ه

بهخوابرفت.یاردافتادوازفرطخستگکبرانیهمانحالرو

اشچهرهاهشدهبودوزخمداشتوازفرطدردیسیموسویپا

منقبضکرد. کینظامییبعدخودرویقیدقارا از که هاآننار

دندوینپرییپایرانیدوسربازافوراًمتوجهآنهاشد.گذشتیم

عراق رایسرباز منتقل خودرو پشت به و کرده ردند.کاسیر

فوپشتخودروبردهوکاردبهکهمانبرانیزرویرانیموسو

ازفرطیپشتخودروسربازعراقدرباسرعتازآنجادورشدند.

ی خواست بگوید کجا قنبر
بودی؟ مثه همیشه غیبت زد. 
بادامیان خواست از موسوی به 
خاطر موافقتش با اعزام به جبهه 

 بعد موسوی رفت اما تشکر کند.
 و دیگر آنجا نبود.
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ولیخستگ نداشت عیتعادل چشمهایدر حال بهین را ش

بکیموسو یه غمیشکهوشدراز گویی بود. دوخته بود ده

نگرانازحالموسویچشمازرویشاو.کردینماسارتراحس

شنشستهبودند...یمراقبروبرویرانیسربازادو.داشتینمبر

بایقنبررونآوردند.یباردازآمبوالنسکرابابرانیموسو....

بعجله شد.یوارد بالدانستینممارستان موسوییچه یسر

تر؛گوشهکدیگفت:آقایدوبانگرانیتررادکدفوراًآمدهاست.

زم بود.یپادگانبه دینمنافتاده عیترسرکدونمچششده؟

تابیبیقنبرقلباوگذاشت.یرارویردوگوشکیلکنهیمعا

انکترسرتکن؟امادیترراستشوبگکشد:چیشده؟تراخداد

چ و محلنیزیداد بعدمتوجه پشتیشخوردگینگفت. در

نفوراًششد.یپا تمومیگفت: وبعدگفت: دکشمار... ریرده...

رویصندلیاررویاختیبیقنبردید.یرس یافتادودستشرا

قنبرکیموسویولصورتشگرفت. بود.ینار یقنبرنشسته

بلندیالحظه بهکسرشرا کسیکیشنگاهنارکردو اما رد.

اردازاتاقخارجکردند....کرابابرانموسویکریپنبود.

برانی...موسو با بایقنبررونآوردند.یباردازآمبوالنسکرا

ب وارد شد.یعجله بالدانستینممارستان موسوییچه یسر

نگرانیتررادکدفوراًآمدهاست. تر؟کشدهدیچگفت:یدوبا

نگاهکدحالشچطوره؟ عیتر آزماکبه مکشیسو و ثکرد

و".یابتیزخمشده.زخمدپاشمباالرفته.یلیقندشخ"رد:ک

..."دقطعبشهیباپاشم.ینداریاچاره"اندادوگفت:کسرت

رویاختیبیقنبر رویصندلیار را دستش و یافتاد

قنبرکیموسویولصورتشگرفت. بود.ینار یقنبرنشسته

یروامارد.کینارخودنگاهکردوبهکسرشرابلندیالحظه

...یفسفریحسنگیکسینبودجزتسبیصندل

نارشکنافتادومارازیتاشوبهزمیصندلیازروی...موسو

شد. ورقنداغیزمیشرویتابدعاکیورقهارد تفزده و

یکمثلشلییصداانعکاسدنگرفت.یوزیدیشدباد.خوردیم

د لرزاند.گلوله را یاپروانهشت روکپرواز خارداریسینان م

رویپوسلونینانشست. هنوز آویسیده خاردار بود.یم بادزان

بلندشدوبهآنطرفپروانهندوباخودبههوابرد.کلونراینا

پروانه.دیچیپیمبالزدنشدرهوایصدارد.کمخاردارپروازیس

سمتجنوبرفت. بازبه بال رفت.هم باالتر و باالاززد آن

وخودروترنییپانآمد.ییپاپروانهدهشد.یدکوچکییخودرو

نماینظام و یبزرگتر عراق سمت به خودرو شد. .رفتیمانتر

بود.انیبادام نشسته خودرو پشت در و شده فرطازاسیر

نداشت.یخستگ عراقکیتعادل یسرباز روکدر یفخودرو

کشکبران دراز ارد ناله و عراقدو.کردیمیده بایدیسرباز گر

غماسارتراانیبادامنشستهبودند.انیبادامیسالحشانروبرو

اونگرانازحالسربازعراقیچشمازرویشبرکردینمحس .

دریاپروانه.داشتینم آهسته آهسته و چرخید سرش دور

■ نارشنشست...ک
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 «گرگسگ، شغال و » کوتاه داستان 
«ییخیاومسعودحایر»نویسنده


دریکروزبارانیونزدیکتاریکیشب،سگجوانیدرحالیکه

برگردنشبود،درپشتپرچینیکخانهروستایینشستهوبایاقالده

 نگاه بیرون به عجیبیکردیمکنجکاوی رفتار سگ، این روز آن .

نمونه باران، زیر نشستن همین رفتارهاداشت. از آنای عجیب ی

.کمیبعد،صاحبسگ،طبقروالهمیشگیودادیمروزشرانشان

قطراتشدید گزند از تا بود باالیسرشگرفته نایلونی حالیکه در

باراندرامانبماند،بهمحوطهخانهآمدتاقالدهسگرابازکند.البته

اوهمازاینرفتارجدیدسگشتعجبکرد،چراکهسگاو،ازلحاظ

هاشغالخصوصاًنگهبانی،احساسوظیفهودورکردنحیواناتوحشی

روستابهوضعیتاویهاسگهاهلروستابودوسایرزدزبانهاگرگو

 نزدیکآنخانه،.خوردندیمغبطه شغال یکدسته شب، نیمه آن

راپیداوشروعبهفریادوهمهمهنمودند.سگجوان،شروعیاالشه

پارس و هشدار داشتکهبه اینوضعیتدقایقیادامه کردننمود.

پشتپرچینآمدهوبهسگگفت:هاشغالیکیاز

؟تقصیرماچیستکهتوافسردهوماشادیکنیمچراآنقدرپارس

؟یکنیمهستیم؟نکندبهجشنوپایکوبیماحسودی

داد: پاسخ سگ شوخی انجامیکنیمحسودی؟ حال در من ؟

ضمنخوردنگوشتمتعفنوماندهالشه،چیزیوظیفههستمودر

قابلمقایسهباشمانیستیم.هاسگنیستکهبهآنحسودیکنم.ما

دورهمیوخوردنگوشتشغالگفت: اینشادمانی، بههرحال،

بهاسارت،تنهاییوجویدنیکتکهاستخوانخشک.ارزدیمبدبو

برایمنندارد.بهنظرمناینکارشماهیچلذتیسگپاسخداد:

گفت: شغال و باش ما با ما، جمع داخل بیا بار رنگهمیک

جماعتشو.

اینمکالمه،ذهنسگجوانرابسیارمشغولکردودرنهایتبا

خودشتصمیمگرفتکهبراییکبارهمکهشدهاینکارراامتحان

آنیهاشغالکهازقضاشرورتریندستههاشغالکند،پسبهگروه

شروطیرامطرحهاشغالطقهبودندملحقشد،منتهیباسردستهمن

کردازجملهاینکهنهتنهامرغوخروسنخواهددزدیدبلکهدراین

چند و گرفت نخواهد گاز را گوسفندان کرد، نخواهد همکاری کار

اینشروطراپذیرفتامادراصلبدونهاشغالشرطدیگر.سردسته

ازاینکهسگخودشمتوجه بهنحواحسنتدریهایژگیوشود، او

.کردیمراستایکارهایشرارتآمیزگروهاستفاده

به بارها سگ صاحب مدت این طی در گذشت، دوماهی یکی

.زدیمنزدیکجنگلیکهدرنزدیکیروستابودآمدهوسگشراصدا

دادچونتعدادیازروستاییانسگشاینکارراازآنجهتانجاممی

نداشتچراکهیادهیفادیدهبودند،امااینکارهاهاشغالبادستهرا

برگردد،شغالباتجربهگروهباترفندیازخواستیمهرموقعسگ

.کردیماینکارجلوگیری





و شد تنگ صاحبش و خانه برای دلش جوان، سگ اینکه تا

راهتصمیمبهبازگشتگرفتوترفندهایشغالهمکارگرنیفتاد.پس

منزلرادرپیشگرفتبااینفکرکهاینکصاحبشاوراباآغوشباز

سگدربیرونشدهاست.یاباتجربهخواهدپذیرفتودیگراوسگ

تکان دمشرا و پارسکرد به روستاییشروع ،دادیمپرچینخانه

صاحبشصدایسگراشنیدوازپنجرهنگاهیبهبیرونخانهانداخت

ازدرمنزلکهبیرونآمد،سنگیرابرداشتوبهسمتوسگرادید.

 در سگچون طبعشعوضینینشهمسگپرتابکرد. شغاالن با

شدهبودفکرکردکهاینیکنوعخوشآمدگوییاست،پسبهذوق

خیز و جست و نمودن پارس به شروه بلندتری صدای با و آمده

سنگدومیکهمحکمبهپهلویشاصابت اما بهپرداخت. را او کرد،

خودآوردوفهمیداینکارصاحبسابقش،نهتنهایکاستقبالگرم

سگجوانازپارسکردنبازایستادوبلکهیکنپذیرفتنسرداست.

بلکهبه اینبارنهبهسمتجنگل، اما بهسمتیشروعبهفرارکرد،

 بود.یاهیکوهپاسمت جنگل مقابل سمت در مدتیکه از پس

سرگردان به یاگلهی، هاگرگاز خوبهاگرگپیوست. را او چون

شناختندیم پذیرفتند. باز آغوشی با بلکه نکشتند را او هاگرگ،

دراولینبرخورددارد.ییهاییتواناکهآنسگ،اکنونچهدانستندیم

چههاگرگسردسته تورا وشودیمبهاوگفت: ؟آنموقعیتتکجا

شدی.سگماجرارانینشهمچراباشغاالناینموقعیتتکجا؟حاال

برایشتوضیحداد.

خیانت گرسنهنشوند، دوستیکنچونتا گرگها با گرگگفت:

.کنندینم

مردان و شکارچیان هدف اولین به تبدیل سگ آن بعد، سال

محافظروستاشدودرنهایتنیزتوسطهمسایهصاحبسابقشمورد

.شناختیمراخوبهدفقرارگرفتچوناواینسگ

اماسگزخمیفرارکردامانهبهسویجنگلونهبهسویکوه،

اوابتدازیرپلیسنگیمخفیشدوپسازتاریکیهوابهسمتمنزل

صاحبشحرکتکرد.درراهسگهابهاوپارسنمودهودرضمناورا

 شماتتقرار بدهددادندیممورد پاسخی اینکه بدون سگزخمی، .

.رفتیمبهسمتخانهصاحبشپیشفقط

شنیدنپارس با نزدیکیپرچینمنزلصاحبشرسید، وقتیبه

زمانیخودشآنجا جاییکه و پشتپارچین سگیکه ایستاد. سگی

ایستادهبود.دوبارهبهحرکتخودادامهدادووقتیپارسوستادیایم

قدرعافیتکسیداند دیدبهاوگفت: کهبهاضطرابسگجدیدرا

مصیبتیگرفتارآیدوادامهداد:خودرابخاطرهیچبهمصیبتمینداز

خواستم است. بدتر مصیبتی مصیبتی، از برگشتن گاهی که چرا

مدتزمانی بعداز بیرنگجماعتگردیدم. همرنگجماعتشوم،

جانبهجانآفرینتسلیم پشتپرچینخانه، و کوتاهسگهمانجا

■ .کرد
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 «اعتراف در برنامه زنده» تاهکو داستان 
«مصطفیبیان»نویسنده



درروزهایآخراسفند آخرینزورشرا بادزدیمزمستان، .

منظرهمحوطهباغخانهرایهادانهودیوزیمسردی ریزبرف،

.شدیمزیباکردهبود.صدایزوزهبادازمیاندرزپنجرهشنیده

وکردیمزیبانگاهیهاهشعلدکترکنارشومینهنشستهبودوبه

دخترشدر پیشتنها ساعتدیگر، چند تا که بود خوشحال

شبسالنو،کنارشباشد.او،یکیازتواندیموینخواهدبودو

سختویهاعملبرترینجراحانمغزواعصابکشور،خستهاز

کهیهاجنجال بود خوشحال اداری کارهای و مطبوعاتی

خودشمرخصیبدهدوتعطیالتسالنوچندروزیبهتواندیم

کناردخترشبگذراندو دریکیازمناطقزیباوین، داندیمرا

فرداشبمانندچنینساعتیکناردخترشخواهدبود.

صدایتلفنراشنید.ازرویصندلیبلندشدوگوشیتلفن

دختری زیبای صدای گرفت. گوشش کنار را

 جون،منمسالمپدر»جوانازپشتخطآمد:

«پریا

 چهره روی بر نشست.اشخستهلبخند

 داد: خوبی»پاسخ خوشگلم، دختر به سالم

«عزیزم؟

ممنونم،منبرایفرداوپسفرداازشرکتمرخصیگرفتم»

«کهبهمحضرسیدنشما،بیاماستقبالتوندرفرودگاه.

نهپریاجان،راضیبهزحمتتنیستم.»کردوگفت:یاخنده

باهاتتوراحت بهمحضرسیدن، آدرسمنزلترودارم. باش.

.«رمیگیمتماس

تکون» رو دنیا آمیزتون موفقیت پروژه جون، پدر راستی

اینجابیخیالاینخبرمهمعلمیشمایهاروزنامهداده.هنوز

«نشدن!

درایرانکسیخبرندارهکهقرارهبرایسفربهوینبیام.»

نبهمبخوره؛میدونیکه،کافیهدوستندارمتعطیالتمدروی

«خبرنگارهایاونجاباخبربشن!تعطیالتروبرامزهرمیکنن.

وبعدخندید.«خیالتونراهتباشهآقایدکتر!»

 گفت: خنده با هم اونجا»دکتر مزاحمتنمیشم. عزیزم،

.«نمتیبیم

گوشیتلفنراسرجایشگذاشت.خواستکهرویصندلی

باتعجبمردیبابنشیندکهصدای بازشدندراتاقراشنید.

اسلحهبهسویاونشانهرفته دیدکهبا سفیدرا موهاینسبتاً

است.بهچهرهمردخیرهشد.باوجودهوایسرد،لباسگرمی



بهسرخی بازدیمبهتننداشتوصورتشازسرما دکتر .

 منزلم»تعجبپرسید: وارد اجازه چه به کیهستید؟ نشما

نگاهیبه«شدید!؟ یهاشعلهمرد گفت: انداخت. هوا»شومینه

روی میخوام هستم. منخیلیخسته و خیلیسرده بیرون

«صندلیشمابنشینم.

انداختکهکامالًبهطرفصورتشاشاسلحهدکترنگاهیبه

نشانهرفتهبود.آبدهانشرابهسختیفروداد.نتوانستحرفی

ندلیرابهاوتعارفکرد.بزند.بااشارهدستص

راپایینبیاورد،بهطرفشومینهاشاسلحهمردبیآنکهسرِ

«ممنونمآقایدکتر.»رفتورویصندلینشست.گفت:

 گفت: گمان»دکتر دارین. منچکار بگینبا کنمینملطفاً

کامالً منو شما که میگه بهم احساسم ولی بشناسم، رو شما

ابدکترخندهاییمرددرجو.«دیشناسیم

مثبتتکان نشان به سرشرا و کرد بلند

«آقایدکتر،معلومهخیلیترسیدی.»داد:

«نه،چطورمگه!؟»

دنیااالنشمارؤهمهنهتنهامن،بلکه»

میشناسن.همیناالنتلویزیوندارهیکبرنامهزندهعلمیدر

جانموردشماوکارعلمیتونپخشمیکنه!بهترنیستیهفن

سرما از بودم، که بیرون کنین؟ تعارف من به داغ چای

دمیلرزیم پیششما بیام که وقتی گفتم خودم به یهحتماً.

اون از مهمونممیکنین. لبریز و فنجانچایداغلبسوز

«اصیلایرانی.یهایچا

دکتربستهسیگارشراازرویمیزبرداشتوسیگاریروشن

 گفت: حاشیه»کرد. برایبهتره شما بگین. منظورتونو و نرین

خوردنیهفنجانچایدراینموقعشببهمنزلمننیومدین.

برایپولبهسراغم باشینو کهدزد توننمیخوره بهچهره

باشید! آمده لبخند« یهالبکمرنگیروی نشست: فکر»مرد

دکترپرویزارجمند،یکیازبهترینمتخصصانمغزوکردمینم

ک اعصاب تمام نامشدر روزها این منعکسیهارسانهه دنیا

سیگاریباشه! سیگارشرا«میشه، پاسخبهحرفآنمرد، در

«میشهبرینسراصلمطلب؟»داخلجاسیگاریلهکرد:

چاینیست...!» فنجان یه از خبری کنم پسفکر مکثی«

آقایدکتر!برایبلیطپروازساعتیک،عجله»کردوادامهداد:

«نین.نک

لطفاً بگین با من چکار دارین. »
شما رو بشناسم،  کنم ینمگمان 

ولی احساسم بهم میگه که شما 
 .«دیشناس یممنو کامالً 
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دکترباشنیدناینجملهمرد،جاخورد.انتظارنداشتکهاو

حتی کس، هیچ زیرا باشد. داشته اطالع وین به رفتنش از

از دانشگاه و بیمارستان در همکارانش و دوستان نزدیکترین

نگاه متوجه انگار که مرد نداشتند. آگاهی او مسافرت برنامه

نشستوشیهالبرویمتحیردکترشدهبود،لبخندیکمرنگ

 سَرِ دادن تکان رویصندلیاشاسلحهبا خواستکه دکتر از

مقابلشبنشیند.

داد: ادامه مرد نشست. تلویزیون کنار صندلی روی دکتر

شمادرستحدسزدینآقایدکتر.منواسهخوردنچایبه»

هست؟ یادتون شاهسوندی سارا نام شما نیومدم. شما «منزل

 ثانیه چند دکتر شد: خیره او به و کرد فکر نام آن نه،»به

«متاسفانه...!بیمارمبودن؟

بهکردمیمفکر» نامایندخترروبعدازدوسالودوماه

 باشید. داشته بزارینآگهیاد رفته، یادتون

شاهسوندی سارا منپدر توضیحبدم. بیشتر

قبلدر ششماه منبیستو دختر هستم.

«شد.یادتوناومد؟بیمارستانشماجراحی

بیستو»دکترپوزخندیزدوپاسخداد:

کردم. جراحی رو آدم مدتکلی این در من قبل!؟ ششماه

«معلومهکهنبایدبهیادبیارم.

ولیبیشترتوضیحمیدمکهیادت» باشه، شما شایدحقبا

بیاد.بیستوششماهقبل،دخترمنروکهتصادفکردهبود

شما بیمارستان عروسیبه مراسم به شبشما همون آوردن.

منٔبچه دختر اینکه با بودینو دعوتشده وزرا وزیر یکیاز

 نرم پنجه مرگدستو خونسردیکردیمداشتبا کمال با ؛

در رفتین! عروسی به و کردین اعالم رو دخترم مغزی مرگ

دخترمنمرگمغزینشدهبودومی حالیکهاینطورنبود.

«بمونه!تونستزنده

متوجهعلتآمدنمهمان تازه انگار شدهاشناخواندهدکتر

و کشید نفسعمیقی داد. فرو سختی به دهانشرا آب بود.

 باصدایبلندگفت: کرد. جمعوجور مردکحقه»خودشرا

من سراغ مدت همه این از بعد هستی؟ کی کردی فکر باز!

«اومدیومنرودرمرگدخترتمقصرمیدونی؟

خودتونبهترازمنمیدونیدکه» فریادنزنیدآقایدکتر.

با شما تنهافرزندمنبود. سارا درمرگدخترممقصرهستید.

همان من گرفتید. من از را جوونم فرزند تنها احتیاطی، بی

پیدایهاهفته شما علیه مدرکی هیچ ولی شدم، متوجه اول

 وقتی بخصوص هامارستانیبٔهمهنکردم. مراکزهاگاهدانش، و

«علمیشماروبهدرستکاریقبولدارند!

حاالفهمیدمبهچهدلیلسراغم»دکتربهقهقههافتاد.گفت:

اومدی!آقایشاهسوند،دخترشمایکبیمارمرگمغزیبودو

هستی؟ٔهمه متوجه داشت! رو مغزی مرگ یک عالئم مرد«

شیهادندان داد: فشار هم به یکقت»را شما محسوبکار ل

میشه...! طرف« به را اسلحه سر و شد بلند صندلی روی از

 ادامهداد: روبهجرمقتل»صورتدکترنشانهگرفت. منشما

 محکوم اعدام به شاهسوند سارا کنمیمدخترم، مکثی.« دکتر

 بود: شده پیشمان حرفش گفتن از که انگار آقای»کرد.

 خواهش باشید. آروم کنمیمشاهسوند! کناراین رو اسلحه

بکشید. » کرد: بلند صدایشرا کردیسر»مرد فکر شو! خفه

قانونروبااستفادهازاسموموقیتتشیرهمالیدیوتمومشد!؟

خودم من بگذاری؟ کاله هم رو من سر میتونی کردی خیال

دکترعرقکرده«جهنم.فرستمتیممحاکمتکردموحاالهم

دبهخودشبودودهانشخشکبود.سعیکر

منوبکشیدآگه»مسلطباشد.بهسختیگفت:

مردلبخندسردی«شمارودستگیرمیکنن.

 هم»زد: من دکتر! آقای نباشید من نگران

قانون گرفتار تا کنم چکار بلدم شما مثل

«نشم.

کهقبلکردینم.اصالًباوردیدیمدکترداشتسایهمرگرا

زندگی او رفتنبهوینبمیرد. بوداز دوستداشتوحاضر را

 ناامیدیگفت: با هرکاریبکند. ماندن، من»برایزنده به اگر

،الاقلبهدخترمپریارحمکن.منهممثلتویهیکنینمرحم

دختردارم.اسمشپریاستوتاچندساعتدیگرمنتظردیدن

«منه.

مکثکرد.چندثانیهنتوانستچیزیبگویدویالحظهمرد،

چهر بود.به شده خیس چشمانش انگار شد. خیره دکتر ه

گفت: نشستو رویصندلی کند. کنترل نتوانستخودشرا

حرف» مدتی شد. بیمار همسرم سارا، دخترم مرگ از بعد

زدینم حرکت شد. مجسمه مثل اینکه تا بهکردینم. فقط .

.پیشتمامدکترهابردمش.ولینتونستنشدیمخیرهیاگوشه

«انجامبدن.آخرشاونوبرایهمیشهازدستدادم.کاریبراش

ازرویصندلیبلندشد.سراسلحهرارویپیشانیدکترگذاشت

 داد: ادامه خشم با بهم»و رو همسرم و دخترم تونی می تو

«برگردونی!؟وصیتکنآقایدکتر.

 مننمیکنمیمخواهش»دکتربابغضگفت: منوببخش.

منحاضرم مرد،«هرکاریتوبخواهیانجامبدم.خوامبمیرم.

زودباشتلویزیون»خاموشتلویزیونشد:ٔصفحهٔمتوجهنگاهش

کن. روشن رو طرف« به و شد بلند صندلی روی از دکتر

تلویزیونرفت.تلویزیونراروشنکرد.

به آن نام فکر دکتر چند ثانیه 
نه، »کرد و به او خیره شد: 

 «متاسفانه...! بیمارم بودن؟
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نگاهکندکتر،برنامهزندهمخصوصابتکارعلمی»مردگفت:

االنمشغولتعریفوتمجیدازشماست.خیلیخندهداره؛اونا

شماهستن،ولینمیدونندانشمندشونبهچهبدبختیگرفتار

«شده!

«اگرمنونکشی،حاضرمهرکاریبخواهیانجامبدم.»

بروگوشیتلفنروبرداروبههمینبرنامهزندهشبکهزنگ»

«ملتتوضیحبدهکهدخترمروچطورکُشتی.ٔهمهبزنوجلوی

جلویپایش گفت: ازکنمیمخواهش»زانوزد. اینکاررو

«مننخواه.منحاضرمهرچقدرپولبخوایبهتبدم.

 راشیهادندانمرد اسلحه سر داد. خشمبههمفشار از را

اگراینکاریکهاز»داخلِدهاندکترفروکردوبافریادگفت:

رویدکتراز.«کنمیمتوخواستمانجامندی،همینحاالشلیک

زمینبلندشدوبهطرفتلفنرفت.گوشیتلفنرابرداشتوبا

تردیدشمارهراگرفت.

مدیر» با امکانداره هستم. ارجمند پرویز مندکتر سالم،

«شبکهصحبتکنم؟

وزیربهداشتودرمانمقابلشنشست

 حیرتپرسید: بهتو در آقایدکتر!»و

 این بدین، توضیح کهییهاحرفمیشه

زندهتلویزیونزدید،چهٔبرنامهدردیشب

بود؟ میز« روی را آب لیوان دکتر،

 بهتونبگم»گذاشت: چندبار آقایوزیر،

ٔاسلحهکهدیشبمردیبهنامشاهسوندبا

مناومدوباتهدیداسلحهوادارمکردکهاونٔخونهگرمداخل

یهاحرف بزنم. تلویزیونی زنده برنامه در اونٔهمهمزخرفرو

«حرفاروهمخودشبهدهنمداد.

کهآقایشاهسوند،پدرنهیآمنظورتان»رئیسپلیسگفت:

روهاحرفساراشاهسوندباتهدیداسلحهبهشماگفتنکهاین

«دربرنامهزندهتلویزیونیبزنید!؟

 نکرد.دیلرزیمشیهادستدکتر، درخواست آب بار این .

جکردویکنخلسیگاربستهسیگارراازداخلجیبکتشخار

هاحرف،قربان!؟بهجایایندیکنیممنروبازجویی»آتشزد:

«بهترهدنبالاونمرددیوانهبرینکهآبرویمنرودردنیابرد.

دراتاقبازشد.افسرپلیسبعدازادایاحتراموارداتاقشد

از بعد پلیس رئیس داد. پلیس رئیس به را کاغذی برگ و

بهدستوزیردادوازاوخواستکهخواندنم آنرا تنکاغذ،

 خواندنمتنکاغذ، بعداز وزیر مطالعهکند. بهاشافهیقآنرا

همریخت.ازرویصندلیبلندشد.سعیکردخودشراکنترل

آبروینظامعلمیکشوررودر»کند: شما آقایدکترارجمند،

بردید! دنیا چ« شد. رها دکتر دستِ از حدقهسیگار شمانشاز

منمتوجهحرفشما»بیرونزدودهانشهاجوواجبازماند:

«نمیشمآقایوزیر.انگارمنبدهکارشدم!؟

 گفت: پلیس »رئیس احساس اینکنمیممن شما که

عذابوجدانیکهتانگذشتهشبیهاحرف خاطر فقطبه رو

روشنراازدکترسیگارِنیمه«داشتید،دربرنامهتلویزیونیزدید.

انگاریکسطل جاسیگاریلهکرد. اتاقبرداشتوداخلِ کفِ

«معلومهشماچیمیگی!؟»آبسردرویشخالیکردهبودند:

 گفت: بهدکترنشانداد. آقای»رئیسپلیسبرگکاغذرا

بنابراین قبلفوتکرده؛ ماه شاهسوندسه سارا پدر شاهسوند،

آم شما منزل به دیشب تونسته ضمن،نمی در باشه. ده

آمدنمردییهانیدورب تصویریاز داخلمنزلتون، مداربسته

«غریبهویاناشناسرونشوننمیدن!

برای رئیسپلیسنداشت. از شنیدناینجمالترا انتظار

چندلحظهمکثیکوتاهکردوحوادثدیشبرادرذهنشمرور

 گفت: سرگردان و گیج »کرد. فکر یادیکنیمشما من دروغ،

اون خودم من شدم!؟ خیاالتی یا میگم

منزل داخل ساعت یک دیدم. رو دیوانه

ساعت، یک آن تمام در و بود من

بود.اشاسلحه گرفته طرفمنشانه به «رو

شد. بلند صندلی روی از وزیر آقای

ازرویدماغشباالکشیدواز عینکشرا

انداخت: دکتر به نگاهی عینک پشت

شما» دکتر، وجدانآقای عذاب روی از

ایناتاقبرم ومننمیدونموقتیاز انجامدادید. رو اینکار

عمومی افکار و رئیسجمهور آقای به باید جوابی چه بیرون،

«بدم!

 گفت: ملتمسانه شاید»دکتر بری، اتاقم الاقلمیتونیبه

خیاالتی بفهمی تا کنید کشف اتاقم در رو مرد اون از ردی

«نشدم!

رئیس امروزصبحبهمنزلشما»پلیسگفت: مامورهایما

آمده شما منزل به شخصی اینکه بر دال مدرکی هیچ رفتن.

تنهایی، و عذابوجدان فشار روی از شما نکردند. پیدا باشه،

شبگذشتهاینکارراانجامدادید.متاسفانهبایدبهشمابگمکه

هشمابهدادگاهآقایدکترارجمند،شماگناهکارهستیدوپروند

■ «فرستادهمیشه.


 





آقای شاهسوند، پدر سارا شاهسوند »
سه ماه قبل فوت کرده؛ بنابراین نمی 

ده باشه. تونسته دیشب به منزل شما آم
مداربسته داخل  یها نیدوربدر ضمن، 

منزلتون، تصویری از آمدن مردی 
 «غریبه و یا ناشناس رو نشون نمیدن!
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 «در پیِ بیلی پرسفیده» کوتاه داستان  
«محبوبهشاکریمطلق»مترجم،«پرسیوالاِوِرِت»نویسنده

 

 9نوشته پرسیوال اِوِرِت

اسمشهمنشنیده ندیدهبود. الیورکمپلبیلیپَرسفیدهرا

خانه پشتی درب بر یادداشتی اما بود. را او حصب1اش،

کشاند.هاسرخپوستایسردوزمستانیبهمحلهیکشنبه

"هایدوقلودرمزرعهآراپاهواسبکره"
برایخریدبابیلیپرسفیدهتماسبگیرید.

 پَرسفیده"امضای که"بیلی را پایش بود. یادداشت پای

اثریهماز گذاشتبیرونازخانه،چشمشبهیادداشتافتاد.

بهسگش، کرد.نشستهکسینبود. نگاه پایش، بزرگِکنار سرِ

صندلیآویزانبود.ٔلبهدوازدهسالهاز3البرادورِ

هامسگنگهباننیستی.قرارهتودیگههمچین»الیورگفت:

«کسیواردحیاطشدبهمنخبربدی.آگه

سگواکنشینشاننداد.

نمی دلش اینالیور محلهخواست مزرعه تا را راه همه

برودسرخپوست برایهمینها دستگیرشنشود، چیزیهم و

ایستاد.4زندراِتِتهکنارچراغراهنماییزردچشمک

بنزینبودویکچراغچشمکزنپمب-اِتِتهیکفروشگاه

برفزرد. میان از و شد وانتشپیاده بهاز نشسته تازه های

هایکفششرارویپادریِسمتفروشگاهرفتوواردشد.برف

جوانسرشراباالٔفروشندهوشیدهازگِلتکانداد.پالستیکیپ

نیاورد.الیورازیکیازراهروهایباریک،پشتپیشخوانرفتو

کیک برگشت، راهِ در ریخت. برایخودشفنجانیبزرگقهوه

روییاشدهیبندبسته7مافینبلوبری همبرداشتوهردورا

ر.زنجوانخمیازهکشید:سهدالپیشخوانگذاشت.

اولیوربابُهتیمضحکگفت:سهدالر؟

زنبدونمکثیاتوجهیگفت:باشهدودالرونیم.

الیورسهدالردادوگفت:مندنبالبیلیپَرسفیدهام.

چرا؟-

یهاسببرامگذاشته.ٔدربارهیهیادداشت-

؟یگردیمیعنیچرااینجادنبالشگمیمنه!-



                                                           
2

است. لیسانس فلسفه و فوق لیسانس داستان  1956پوست امریکایی متولد  پرسیوال ِاِوِرت نویسنده سیاه 

یسی دارد و هم اکنون در دانشگاه کارولینای جنوبی، نویسندگی خالق و مطالعات امریکاشناسی را نو

 کتاب شامل رمان، مجموعه داستان و یک کتاب کودک نوشته است. 25کند. تا کنون بیشا  تدریس می

و رفت، آب بعضی از آثار او عبارتند از پوست سیاه او، لیزا، همراه من به دوردست بیا، آن که گذاشت 

 خیز، تابلو نقاشی بزرگ و مملکت خداوند.

 نوعی سگ شکاری 3
4 Ethete 
 قاط نوعی میوه شبیه تمشک، قره 5



- دیگه. کنه زندگی باید محلهاینجا منظورم

هاست.سرخپوست

 .کنندیمهازندگیاونجاسرخپوست-

ایگازگرفتوازالیوربستهکیکمافینشرابازکردوتکه

باریدنگاهکرد.پنجرهبهبرفکهدوبارهمی

 شناسی؟بیلیپرسفیدهرومی -

 شناسم.می -

 مگهسرخپوستنیست؟ -

زنباسرجوابمنفیداد.

 یشه؟فامیل"پَرسفید"پس -

نیست«1آراپاهو»اینرودیگهدبایدازخودشبپرسی. -

من92همنیست.«1یِنچی»و«1کراو»و«5شوشونی»

 فقطهمینرومیدونم.

 باشه.«99سو»پسباید -

 همنیست.94وپایوت93،گراسونچر90فوتسو،بلک -

 کهاینطور! -

-  موهای با الغریه، قدبلندِ سفیدِ ؤبافتهپسرِ بلوند

آبی کلهچشمهای و سر پیش سال چند این. اش

 اومددورگهباشه.هاپیداشدوبهشنمیطرف

اشرامزمزهکرد.اولیورقهوه

چندتایی- با شونازدخترایسرخپوستخوششمیومدو

دوستشد.براشوناونقدردوناتخریدکهچاقشدنوولشون

اینچیزیهک دنبالدخترایمکزیکیه. و حاالرفتهشهر هکرد.

منشنیدم.

کره بود یادداشتشنوشته تو گفت: هایدوقلوییدراولیور

مزرعهبهدنیااومدن.چیزیراجعبهششنیدی؟

یارن..شانسمیدوقلوهاشنیدم.خبرشهمهجاپیچیده.-

داره؟هااسبخوبحاال!اینپرَسفیدهچهربطیبه-

وقتیاین- تا اهمیتیهمبرامنداره. هاطرفنظریندارم!

بیلی این با مشکلی نشه، اسمش—آفتابی که هرچی حاال

ندارم.-هست

چونمطمئنمپرسفیدهنیست.-اولیورنگاهشکرد.

                                                           
6 Arapaho 
7 Shosone 
8 Crow 
9 Cheyenne 
10 نام قبایل سرخپوستی در ایاالت متحده   
11 Sioux 
12 Blackfoot 
13 Gros Venture 
14 Paiute 
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اولیورسریتکانداد.

خوب،ممنونکهباهامحرفزدی.-

موفقباشی.-

دربازشدوهیرامشکسپیر،همراهطوفانیازهوایسردوارد

اشایینازکداشتکهبهقدوقوارهشد.مرددرشتیبودوصد

خورد.نمی

اولیورگفت:هیرام!

!«اهیسمردِیکنیموراچهکارسالماین»هیرامگفت:

اومدمدوقلوهاروببینم.-

پیچه.یهچیزی.توازکجافهمیدی؟خبرهازودمی-

یکیبهاسمبیلیپرَسفیدهبرامیادداشتگذاشته.-

شناسیش؟می-

الندیدمش.تاحا-

پسبهشنزدیکنشو.بددَردیه!-

کنم.میوجوپرسدارم-

هاروببینممنروببریکرهآگهاولیوربهفنجانشنگاهکرد.

گیرم.براتیهفنجونقهوهمی

.یکنیمتورانندگی-

!حتماًاولیورگفت:

هیرامگفت:ازرانندگیتوبرفمتنفرم.چشمامرومیزنه.-

یهمکهباشهنورچشمامرومیزنه.البتهآفتاب

هیرامفنجانبزرگدیگریازقهوهپرکردواولیورپولشرا

هایتازهراهرفتندوسواروانتاولیوربیرونزدند،رویبرفداد.

سرشهم کشیدوسطآندوونشست. تاکخودشرا شدند.

سگکشید. هیرامدستیبهسرِ به«قدسردومردشدهبود.

«رسگخوبیه!نظ

نسبتبهسنشخوبه.-

گفت.کاشیکیاینروبهمنمی-

گم.منمی-

هیرامازشیشهعقببهردِماشیننگاهکرد.الیورچندبلوک

ماشینرویبرفسُرسبکپشتچرخ تا بود هایعقببسته

نخورد.هیرامسریتکانداد.

گم.رومیهابلوکفکرخوبیه.-

به رویایستگاهیبعدشروعکرد عوضکردنموجرادیو.

محلیتنظیمشکرد.

هاخوشتمیاد؟اولیورپرسید:ازاینآشغال

سرخپوست محلیه. موسیقی گفت: محلیهیرام هم اندها

دیگه.

شروعکردبهخواندنباآهنگ.

؟یشناسیمبگوببینم،بیلیپرسفیدهراازکجا-

امروزکهبرامیهشناسمش.اسمشهمنشنیدهبودمتانمی-

کره خریدن برای که بود گذاشته تماسیادداشت باهاش ها

بگیرم.کِیبهدنیااومدن؟

اند.دیشب،مالجرجگوزنه-

پسمالبیلیپَرسفیدهنیستن؟-

«بیلیپرسفیده؟»هیرامبلندزدزیرخنده.

هاروبخرمبایدخواستمکرهآگهتویادداشتشنوشتهبود-

پَرسفیدهتماسبگیرم.بابیلی

بهترهبگیبیلیسفیده.حتیلباستنشهممالخودش-

لباسیتنشباشه.آگهنیست.البته

جرج- اینمال که اسبشاند. داشتقراره خبر جرج طور!

دوقلوبیاره؟

هیرامسرشراتکانداد.

دونیکه.مادیونخیلیبزرگشدهبود،امانهاونقدرها،می-

کارکیاینده.هیچکسیبرااسکنوسونوپولنمیهااینطرف

شه؟دونیچقدرپولاسکنمیکنه.میرونمی

فهمد.درجهگرمکنشیشهرازیاداولیورسرتکاندادکهمی

کردوبادستکشششیشهجلوراپاککرد.

کشی.فککنمتوزیادینفسمی-

بیشسرخپوست- سوم یک پوستها سفید از ویتر کها

کشن.هانفسمیچهارمبیشترازسیاه

چرا؟-

97هوایویژه-

چیه؟اشهیقض-

هیرامخندید.

هایاصیله!واسهسرخپوست-

- درِ پسره این چرا رؤخونهموندم یادداشت اون من

گذاشته؟

منموندمقضیهکره- میبددَردیه! کجا از رو دونسته؟ها

ازمحله95لسوناُنیلووی91شنیدمچندهفتهپیشدانیماس

هاانداختنشبیرون.حسابیکتکشزدن.سرخپوست

گمشایدهمبدوناینکهبدونمکیهدیدهباشمش.می-

موهایقرمزوخوبپسبایدیادتبیاد.- درشتیهبا پسرِ

سبیلگنده.

بهجاده بودندپیچید.اولیور شخمنزده ایخاکیکهآنرا

دارهبریمتواینجاده؟کنیعیبینفکرمیپرسید:

هیرامشانهباالانداخت.

                                                           
 Foolستفاده شده که هیرام به شوخی برای عبارت ا FBI Airدر متن اصلی از اصطالح  15

Blooded Indian پوست اصیل، به کار برده. به معنی سرخ 
16 Danny Moss 
17 Wilson O’Neil 
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آدم- وقتی پیداشونتا یکهو نزدن. شخمش قبیله های

جاردشد.کنندیگهنشهازهیچشهوکاریمیمی

داغونرودستهمهمینهایشهر- یهراهدربو طورن.

کنن.گیرنوغیرقابلعبورشمیمی

اند.همهمشونسروتهیهکرباسن.لنگه-

دوقلوهاروتاحاالدیدی؟-

هیرامسرتکانداد.

انوقویهمهستن.اماشنیدمکهحسابیهمقدوقواره-

طبیعینیست.-

می- ندیدمشون. خودم مادیوناینجوریشنیدم. گنحال

شده.همخوبه.دامپزشکاومدهوباورشنمی

دامپزشککیبوده؟-

ساماینیس.-

انداد.اولیورسریتک

بارشبرفکمیشدتگرفتهبود.

کرد.رانگاهمی«91اُولکریکهیلز»هیرامازشیشهماشین

هیچ- اینکوهپدرم تو نذاشت.وقتپاشرو ترسید.میها

خندید.گفتاونجاجادوگرداره.می

«اشخندهداره؟چی»اولیورپرسید:

ازم- حاالاسمشهرچیهست، اونکشیشتویسَنت....

چرا»پرسیدبهخدااعتقاددارم؟توچشماشنگاهکردموگفتم:

کهاونهمبهمننهیآسؤال»بهشگفتم:بعد«کهنهلعنتی؟

داره؟ اعتقاد توی« نداشت دوست کنم فک نیومد. خوشش

کلیسابگملعنتی.

کردی؟توکلیساچهکارمی-

اد.برایشرابمقدسمیرماونجا.تنهاچیزیهکهگیرممی-

چیزابخورم.زنمنمیذارهمشروبواین

ذاره.یزنمنهمنم-

ازدواجکردی؟کیبودهکهباتوازدواجکرده؟-

«عقلشسرجاشنیست!»اولیورگفت:

چندنفربیرونانبار تامحوطهمزرعهکشاند. اولیوروانترا

نمی برف دیگر بودند. ایستاده اصطبل کمعلوفه و کمبارید

 میخورشید بیرون پشتابرها سمتاز به و شدند پیاده آمد.

تاکاز مردهاییکهنزدیکدروازهورودیایستادهبودندرفتند.

کناراولیورجُمنخورد.

اسبهاکره مادرشان، کنار خمیده و الغر پاهای با

کفلسرخپوستیدرشت کرههیکلیبا بودند. ایستاده هاهایپُر،

پوستیبهرنگآهوکهمثلشعلهآتششکلهمبودند،باکامالً

                                                           
18owl creek Hills 

می برق گفتند: اولیور به کی»زد. پدرشون! مثل درست

اند.سرِپاتونستفکرشروبکنهکهدوومبیارناماحاالمی

«بهدنیااومدنشونچهطوریبود؟»اولیورپرسید؟

برف در سیگارشرا ته بود اسمشاسکار چاقیکه هامرد

نمکهدیشبحولوحوشساعتنهبود.دومیانداختوگفت:

حدود و افتاد راه بالفاصله اون و اینیسزنگزدم 92منبه

دامپزشکاولیاینجابود.بعدهمهچیزخیلیسریعاتفاقافتاد.

شد.باخودشروبیرونکشید.آسوننبود.سَروسُمِشدیدهمی

بردیهچیزاییگفت.میدونیکهاخالقشچهجوریه.دستشرو

کنه آزاد رو پاش تا میتو که شنیدم بعد و دیگه»گه: این

طوریحرفبزنه.تااونموقعنشنیدهبودماینیساین«کوفتیه؟

دستشحس زیر هم دیگه سر یه اما باورشنمیشه گفتکه

چندتاازمردهابااینکهداستانرا.شدینمکرده.منهمباورم

شنیدهبودندسوتکشیدند.

همدام- حرفش از هست؛ هم دیگه یکی گفت پزشک

میبرنمی هرکاری چندگرده. همین تا و کرد براشون تونست

جابود.ساعتپیشهمین

«؟یکنیمتواینجاچهکار»اسکاربهاولیورنگاهکرد.

ایاینپسراداشتم.منیهیادداشتدرباره-

«ساماینیسکهتمامشباینجابود.»اسکارگفت:

داشتازبیلیپَرسفیدهبود.یاد-

مردهاساکتشدند.

«شناسی؟اونروازکجامی»یکیازمردهاپرسید

«تاحاالندیدمش.»اولیورگفت:

چرابراتیادداشتگذاشته؟-

نمیدونم.-

«عوضی!بهمریمیلودویستدالربدهکاره.»اسکارگفت:

«برایچی؟»هیرامپرسید:

بهپسرهپولدادتعمیرشکنهاماسرِیهتریلیحملاسب.-

هازدبهچاک.عوضی.فککنمباپول

دوقلوباشن.دادینماولیورگفت:پسهیچکسیاحتمال

اوسکارگفت:نع!

ینشمالیازخانهگوزنه،مردسرخپوستیازقبیلهشیجرج

نرده آمدکنار و بیرونزد گفت: داد. سالم الیور به خبرها»ها.

«هشزودپخشمی

هاآره!اولیورگفت:اینطرف

انگارحالشونخوبه-

همزایمانکردهبود؟قبالًخوشگلن.-
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دستبره.- از نزدیکبود خودشهم اولیشمُرد. دوبار،

اوضاعبدیبود.منکهفکرکردمازتولَتوپارشده.امابعدیه

سالبعدیهکرهبهدنیاآورد.

هایسرخپوستیقدِنسبتبهاسباولیوربهمادیاننگاهکرد.

فرمبود.بلندیداشتوبسیارخوش

قدرخوشگله؟باباشونهمهمین-

«زیباست.واقعاًمعلومه!زیباست.»جرجگفت:

پَرسفیدهپیشنهادفروششونروبهاُول...یلیب«گفتهیرام

«دادهاُولی

خندیدند. رومردها قلوها دو خوبحاالدیگه گفت: اولیور

دی میبعداًدم. هیرام، خوایبرتگردونمبهمیبینمتونآقایون.

اِتِته؟

هابوفالوهایسهبازماومدیاینطرفآگههستم.امافعالً-

تونمبهتبفروشم.قلوسراغدارمکهمی

بیاتاک!-

برفدوبارهباریدنگرفتهبودکهاولیوربهخانهرسیدودید

اتاقنشیمناست.جاییاثاثیهالرنسرگرمِجابه

گوشه شده، پایهقالیلوله زیر چندحوله بود. هایایافتاده

مبلانداختهبودتابتواندرویزمینسُرَشبدهد.

اولیورگفت:یهبالییسرخودتمیاری!

یادکمکمکنی.بدمنمی-

خوایچیکارکنی؟دونیمیمی-

نه.-

آها!پسخوبه.-

طر آن کشیدند را مبل هم عقببا چرخاندند. و اتاق ف

ایستادندونگاهشکردند.

«یکنیمچیفکر»اولیورپرسید:

نهبرشگردونسرجاش.-

هُلشدادندسرجایش.

خوب،صبحکجاغیبتزد؟-

هایدوقلوروببینم.هاکرهرفتهبودممنطقهسرخپوست-

 چهباحال.-

درشت- سرخپوستی مادیان بود. دوقلوهایمعرکه هیکل،

صحنهقشنگیبود.واقعاًهاسرحال.همسان،مادروبچه

یکیشونمیمیره.-

حقباتوئه.-

الرنپرسید:چراانقدبدبینی؟

هیمننگفتم.توگفتی.-

کنی.گفتمچونمیدونستمداریبهشفکرمی-

اومدن.هادوومبیارن.قویبهنظرمیجداامیدوارمکره-

انهشد.الرنپشتسرشواردآشپزخ

حاالکیبهتوخبرداد؟-

اولیوردوتالیوانبرداشتوچاییریخت.

دادنبهحیوون- ازغذا برمییهیادداشتداشتم. گشتمها

کهدیدمچسبوندنشبهدربپشتی.ازطرفبیلیپَرسفیده.

بیلیپرسفیدهدیگهکیه؟-

تاجاییکهدستگیرمشدهیهپسرسفیدپوستباتمایالت-

رخپوستی.اسمشهمنشنیدهبودم.س

خوبپسچرابراتیادداشتگذاشته؟-

آرم.عجیبه.سردرنمی-

پستبگیرش.ٔادارهیهبستهاومدهبراموقتیرفتیشهراز-

رامزمزهکرد.اشقهوهالرن

خوامبهکارامخوامبرمشهر.تازهبرگشتم.میکیگفتهمی-

برسم.

آد.ازرانندگیتوبرفمتنفرم.ی!برفمکنمیمخواهش-

همهازرانندگیتوبرفمتنفرن.-

توروخدا!-

ذارم.ام.تاکروپیشتمیعاشقالتماسکردنت-

«سگنگهبانباش.حواستباشه.»بهسگنگاهکرد.

هی!اونپیره.-

هنوزبرامونکارمیکنه.-

دستیبهسرسگکشید.

***

فترپستقدیمبود.اولیوربادفترجدیدپستدرستکنارد

خودشفکرکرداگریکدفترپستآدرسالزمداشت،آدرسش

می فقطچطور استفادهٔمحوطهشد. قبلیهنوز پارکینگاداره

جدید؛خطوطفضاهایپارکٔمحوطهشد.نهبهخاطرشلوغیمی

نمی کسی و بود شده کشیده هم به نزدیک توانستخیلی

هاجاکند.اولیورواردادارهشدوکاغذآنکامیونیرادریکیاز

رابهپَمداد،کارمندادارهپست،زنیدرشتباموهایپرپشت.

گفت:بهتنمیادالرنکردیمپَمدرحالیکهبهکاغذنگاه

باشی.

موهامروکوتاهکردم.-

کرداولیوراطرافراهاراچکمیپَمکهبرچسبپشتجعبه

تابلوکردتماشا باخودش. نگاهکرد. اعالناتیکهکنارشبودرا

نمی دیوار به را پوسترها کِیدیگر از کرد کسیفکر چسبانند.

اشراگمکردهبود.چندتاتولهسگشفردِمجانیبهگربهببری

باخانه آگهی یک و داشتند. نیاز زندگی برای خوب ای

بتلفنشماره گیتارِ تدریس که بود جداشدن قابل یلیهای

هاراکَند.کرد.اولیوریکیازشمارهپَرسفیدهراتبلیغمی
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ایسفیدبرگشت.پمباجعبه

بیاالرن.-

ممنونمخانم!-

فقطاینجاروامضاکن!-

پَمتاحاالبیلیپرسفیدهرودیدی؟-

عوضی.ٔپسره-

دیدیش؟-

نه.رفتهبودمبراینهارکهاومدهواینجاوسروصداراه-

انداخته.مستبوده.

آدرسشروداری؟-

آره.اِتِته.-

اِتِته؟امااونکهسفیدپوسته.-

زدهبهسرت؟اسمشپَرسفیدهاست.-

گنسفیدپوسته.تواِتِتههمهمی-

سیاه- موی سرخپوسته. اما نباشه، آراپاهو شاید خوب

رسه.درازشتاپایینباسنالغرشمی

پسدیدیش.-

- دوآیْتمشدیدیمکاش دختر به که چیزی از بعد .91

گفته.

دختردوکاندوآیت؟-

آره.-

«چیگفته؟»اولیورپرسید.

دستدوکاندوآیتبهشآگهتونمبهزبونبیارم.امانمی-

کشتش.حقهمداره.برسه،می

«ممنونپَم»اولیوربستهرابرداشت.

- باشی. داشته خوبی Barn journey»روز قول« به

!هایانسوفر

***

آگهی شماره موبایل با نشست، که وانتش فرمان پشت

ایبهاواطالعدادکهتدریسگیتارراگرفت.صدایضبطشده

خطدیگردرشبکهموجودنیست.

 را فکرش شیشهکردیمالبته از و انداخت کنار را تلفن .

 به بهٔادارهجلویماشین نزدیکبود شد. پستقدیمیخیره

نددکهاینطوردرگیریچیزیشدهکهبهنظرشخودشبخ

ازاسرارآمیزمی رسید.جالباینبودکهقضیهدوجنبهداشت.

ایبهبیلیپرسفیدهنداشت،برایشهیچعالقهواقعاًیکطرف

متوجه طرفدیگر از سفید. یا فرقینداشتسرخپوستباشد

ایندهددراستنشانمیسؤالشدهمینکهدنبالجواباین

راه پَرسفیده بیلی که پسرهبازی این چرا اما افتاده. انداخته

                                                           
19 Dwight 

برایشیادداشتگذاشتهبود.چرادرچنینوضعیتیقرارگرفته

بود؟

اولیورنگرانبودبرایهمینبهالرنزنگزد.

روگرفتی؟امبسته-

آره.-

خواستنگرانشکندامامجبوربودبپرسد.نمی

ونطرف؟امروزکسینیومدا-

نه.چرا؟-

.مراقبباش.پرسمیمفقط-

اُولی؟-

یهراستمیامخونه.-

***

می چند توقفهر برسد، خانه به زودتر چه هر خواست

همبعدی بود وکیل هم دوکان بود. دوآیت دوکان دفتر اش،

گم احشام ردگیری وصیتکارگاه کارهای سپردهشده. و نامه

هبود.مردکوتاهقدیکهبهخاطرقدواموالاولیورراانجامداد

امااشخجالتنمیقواره هیچوقتاسبسوارینکرده، کشید.

یککابویواقعیبود.

زد.اشحرفمیاولیورکهواردشددوکانبامنشی

چطوریاولیور.چیشدهاومدیاینورا؟-

سرخپوست- منطقه از اسبسرخپوستیتازه یه اومدم. ها

بهدنیاآورده.تازگیدوقلو

؟واقعاً-

«یاالبیاتو.»راهافتادسمتدفترشوبهاولیورگفت:

اولیورخبرهاراداد.

تاحاالکهحالهمشونخوبه.-

چهخوب.-

محشرن.دیشببهدنیااومدن.یکییهیادداشتزدهبود-

منوخبرشروبهمدادهبود.ٔخونهدرِ

جواببهلحنکالمشگفت:اولیوربهدوکاننگاهکردکهدر

«کهاینطور.یهیادداشت.حاالچرااینجوریمیگی؟»

یهیادداشتازبیلیپَرسفیده.-

جعبه از برگی سیکار بیروندوکان رویمیزشبود ایکه

«بیلیپرسفیده»کشید،تهشراپیچاندودردهانشگذاشت.

«شناسیش؟می»اولیورپرسید:

تاحاالندیدمش.-

یورقدمزدوبهدیواریکهازعکسپوشیدهبودنگاهکرد.اول

هایمختلفیرا،کهبرخیمشهوربودند،رویدوکانعکسآدم

گوشتدیوارچسباندهبود.چندتاییعکسازدوکانبودکهتکه

پرواریدردستداشت.
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دونی؟چیزیازشمی-

درباره- چیزایی پسرهیه از زیاد کسی انگار شنیدم. اش

خوششنمیاد.....

شنیدمچیزاییبهدخترتگفته.-

منمشنیدماماخودشمیگهتاحاالندیدتش.-

دوکانسیگارشراروشنکرد.

دنبالچیهستیاولیور؟-

آدممی- دونی بیلیسرخپوستٔمنطقههای میگن ها

پَرسفیدهسفیدپوسته؟

دوکانابریازدودرابیروندمید.

بدجوریسرخپوستیه.چهفرقیبهحالبهنظرمپَرسفیده-

توداره؟

برایفروشاسب- خودشنیستاینپسره مال هاییکه

 درِ اومده گذاشته. یادداشت من یادداشتٔخونهبرای من

چسبونده.

و کرد فکر بود خانه در که الرن به کشید. نفسعمیقی

«بهترهبرمخونه»گفت.

یاآراپاهونباشه،دوکانگفت:شایدبیلیپرسفیدهشوشونی

آد.زننبهنظرمیهسرخپوستمیامااونطورکهازشحرفمی

دیگهچیراجعبهشگفتن؟-

یهپسرخیلیگُنده.-

چاق؟-

منشنیدمگنده.میتونهچاقباشه.-

زنهتویاِتِتهبهمگفتبلوندوالغره.-

الیورودوکانازیکپنجرهبیرونرانگاهکردند.

فت:خوببایدبرم.اولیورگ

کنم.دوکانگفت:پرسوجومی

اولیورسریتکاندادورفت.

***



دیدکهکهگونیکودیرا اولیوربهخانهکهرسیدالرنرا

.ازوانتپیادهشدوبرایشبلندکرد.گفتکشدیموسطحیاط

«اری.اینکثافتسنگینه.ییهبالییسرخودمی»

توهرروزمی منروبرامببرییهاکثافتتونیالرنگفت:

کابوی!

خوایبذارمش؟کجامی-

پسندها.کنارشاه-

شاهپسندن؟هاوکدوم-

الرننشانداد.الیورگونیرازمینگذاشت.

قضیهزنگزدنتچیبود؟حسابیترسوندیم.»الرنپرسید.

«نگرانشدم.

- واسه همش درنهیآمتاسفم. زدن یادداشت یه که

کرهمخونه تولد خبر بهم و ون تو رو دوقلو ٔمنطقههای

خونهسرخپوست اومده کسی که این دادن. روها اعصابم ام

ریخته.بهم

خوبیهیادداشتدیگههمبراتاومده.-

الرنکاغذیراازجیبژاکتشدرآوردوبهاوداد.

ازطرفبیلیپَرسفیدهاست.-

اینجابود؟-

نهیهزنهآوردش.-

خپوستبود؟سر-

- یونیفرمقبالًسفید. از یکی اما بودمش. رنگندیده های

پوشنپریدهکهکارکنانفستفودینزدیکخواربارفروشیمی

تنشبود.اسمشچیه؟

«02تِیستهفریز»ایفکرکردوگفت:لحظه

چهشکلیبود؟-

اماچاقنه.- توپُر، بیستوپنجسالهشایدیهکمبزرگتر.

لوند.آرایشبد.موهایب

اسمشروگفت؟-

.09برچسباسمشنوشتهشدهبودبیلینهامارو-

بیلی!- 

کنم.شوخینمی-

نگاهکرد دوقلوهای»اولیوریادداشترا بابتامروزمتاسفم.

مزرعهخوشگلی در کارگری به اگر نیستند. من مال اما اند

«احتیاجداشتیدخبرمکنید.

شناسی؟نمیمطمئنیاینپسرهرو-

قدیم- شاید نیستم. مطمئن دیگه باشمش،حاال دیده ها

کنمبهیادبیارمکهیهآدمشایدبایهاسمدیگه.دارمسعیمی

بلوند موهایمشکیِ سرخپوستبا سفیدِ چاقِ الغرِ کوتاهِ بلندِ

شناسمیانه.می

خوابشنمی سوئیشرتیآنشباولیور جینو شلوار برد.

رف و کفشپوشید در پایین. طبقه تات نشسست که کَن

تاکهمانچکمه بپوشد سرشراهایشرا بود خوابیده که جا

بلندکرد.بهسگگفتهمانجابماندوتاکسرشرابازپایین

نمی برف دیگر همگذاشت. هوا و خالی ابر از آسمان بارید؛

حسابیسردشدهبود.

                                                           
20 taste freez 
21 Billie  اسم بیلی( مؤنث)شکل  
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هایشنهمراهاالغزناهارارویسینهجمعکردوقدمدست

آن پایینتپهبهسمتمرتعرفت. بهزحمتمیها چرخیدندو

کردندبهامیدیافتنغنیمتی،کنکاشروبهباالراهشانرابازمی

کردند.می

هایدوقلوفکرکردوآرزوکردحالشانخوباولیوربهکره

باشد.بعدبهبیلیپَرسفیدهفکرکرد،یعنیسعیکردبهاوفکر

کند. تجسم را او کرد سعی اگراصالًکند، نبود، برایشمهم

خانهآن در روی را ورودیادداشت هم هنوز بود. نگذاشته اش

ایوانخانهیابهیغرٔاجازهیب آزارشمیبه نگرانالرناش، داد.

همه چیز، همه شکنندگی ناگهان شد.بود. برایشروشن چیز

میغریبه همیشه خاها وارد نمیتوانند شوند. آدم کهنه شد

خودشهمیشهآنجاباشد.تصمیمگرفتبرایتاک،شریکیپیدا

حرکتدورتادورشایستادند.یکیهاآمدندوآراموبیکند.االغ

آن چهاز بودند. خواب شاید کشید. دراز میها دانست؟کسی

خوابمی دیدکهبیروندرشایداوهمهنوزخواببودوتنها

وتصمیمگرفت،خوابیاتاده.هوایسردسوزداشتمرتعیایس

ها،تعمیرِصبحروزبعد،بعدازعلوفهدادنبهاسببیدار،برگردد.

ایسبکازافتاد،وخوردنِصبحانهایازحصارکهداشتمیتکه

ماستونانتست،بهسمتشهروغذاخوریتِیستهفریزرفت.

فهمیدکههشتو1ساعت و آنجا میرسید باز بانیم کنند.

سگشداخلوانتنشستوازرادیوبهاخباروهواشناسیگوش

ترازهمیشهدرراهبود..کرد.انگارزمستانزودتروسخت

رسیددردورتریننقطهمحوطه007بیوکآبیقدیمیمدل

کنارسطلزبالهپارککرد.مردیپیادهشدوبهسمترستوران

وبرایشدستتکانداد.رفت.الیوربیرونآمد

«کنیم.یهبیستدقیقهدیگهبازمی»مردگفت

«کنه؟بیلیاینجاکارمی»اولیورپرسید:

«توکیهستی؟»مردکهبهحقبدگمانبودگفت:

خونه- یادداشتآورده یه بیلیدیروز کمپله. اولیور اسمم

خوامدرموردشازشبپرسم.منوفقطمی

رنگاهکرد.مردسرتاپایاولیو

چهجوریادداشتی؟-

پَرسفیده- بیلی طرف از اسب. چندتا یادداشتدرباره یه

مردراهافتاد.آوردهبودخونهمن.

- سفیده. بیلیپَر گمآگهلعنتبه دوستاونیگورترو

کن....

فقطمی- ندیدم. رو حتیبیلیپَرسفیده حاال خوممنتا

فرسته.اممیهاروبربدونمچرااینیادداشت

آره،خوب.اونپسرهمشکلداره.-

شناسیش!اولیورگفت:پسمی

- پیش ماه سه هرطرفایناومدیمحدود با و ها

ریختروهم.خدمتیکهگیرشمیومدمیپیش

سفیدپوسته؟-

بههرحالاینچیزیهکهدخترا- فکرکنماسپانیاییباشه.

بهمگفتن.

تاحاالدیدیش؟-

دیدم.یکاشم-

اولیورسرتکانداد.

امروزمیادسرکار؟بیلی-

هادیگهبایدبرسه.االن-

میشهمنتظربمونم؟-

راحتباش.-

زن دوچرخهرسید. مرددیگریبا اولیوربهوانتشبرگشت.

مسن الغر و قد دههبلند اواخر دوویل کوپ کادیالک تری

هیکلی زنجوانِ بیوکپارککرد. کنار بلوندیازشصتشرا

اولیورازوانتشپیادهشدوصدایشوانتسفیدمردیپیادهشد.

کرد.

ببخشیدخانم،شمابیلیهستید؟-

زنطوریکهانگاربهدنبالراهفراربوداولبهاولیوروبعد

ترکهشدتوانستنامبیلیرابهدربغذاخورینگاهکرد.نزدیک

رویبرچسبلباسشببیند.

گفت »اولیور می: فقط نیست. مشکلی تا چند سؤالخوام

یادداشتبیلی ازتبپرسم.دیروزیهیادداشتدادیبهزنمن.

«پرسفیده

 داد نشان زن هنوزباًیتقرصورت اما شده راحت خیالش

«وَ؟»آشفتهبود.گفت:

ازتدربارهبیلیپَرسفیدهبپرسم.خواستمیمفقط-

هم- رو دیادداشت بهم احمقم بیلیاتاقی حتی من اد.

شناسم.پَرسفیدهرونمی

اتاقیت.هم-

اتاقیم.بله،هم-

اتاقیتروپیداکنم؟تونمهموکجامی-

 واقع به کرد. درماندگی و خستگی احساس اصالًناگهان

کند.دانستدرپارکینگتِیستهفریزچهکارمینمی

اینجانیست.-

؟کنیبتونمیهسربرموببینمشفکرمی-

اینجانیستیعنیتوشهرنیست.رفته.االنتوراهدِنوِرهتا-

پسرهرواونجاببینه.

بیلیپرسفیده؟-

آره.-
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خوامهرجورشدهاینیاروروگیربیارم.گوشکنمنمی-

اتاقیتبهتآدرسیچیزیداده؟هم

دونم.تونمبهتبگم.نمینمی-

فهمم.می-

 نگاهکردوگفت: منرودیدی،زنمٔخونهاماتو»آسمانرا

«دونمکهقاتلزنجیرینیستم.رودیدی.می

ازکجابدونم.-

دم.آدرسروبهمبدی،بهتدهدالرمی-

گوشکن،دیرمشده.-

بیستدالر.-

پسدیوونهنیستی؟-

نه.خانم!-

آدرسرادادوبهرستورانرفت.

کارهایشبرس به تا خانه برگشتبه وقتواکسند.اولیور

بود.اسب دامپزشک اینیس، سام منتظر همین برای و بود ها

گذاشتاولیورخودشآوردومیهارامیاینیسهمیشهواکسن

زدکهرابدهد.الیورداشتدُممادیانشرابرسمیکارهاترتیب

اورسید.

کامیونشپایینمیهمان از که لحنمحرمانهطور با ایآمد

«راآوردم.داروها»گفت:

ممنون.-

»اینیسنگاهیبهاطرافوبعدبهآسمانانداختوگفت:

«گیرم.هیچحیوونیرونبایدببینم؟اولینبارازتپولنمی

همهسرِپااند.وقتدارییهقهوهبخوریم؟-

یاد.دامپزشکبهدنبالاولیورسریعآمادهشهبدمنمیآگه-

 میز اینیسپشت شد. خانه دووارد اولیور نشست. آشپزخانه

فنجانازکابینتبیرونآوردوقوریرابرداشت.

الرنکجاست؟-

رفتهخوراکیبخره.-

تونیایبابا!اینهمهراهوفقطاومدمکهاونروببینم.می-

بهشبگیاینروگفتم.

میگم.-

ببخشید.عوارض»اینیسخمیازهکشید.قهوهریخت.وریاول

«شببیداریه

گذرونی؟خوش-

هامُردن.کاش!چندتاکرهتومنطقهسرخپوست-

دوقلوها؟-

آره.-

لعنت.چرا؟-

بود،- خوب حالشون بیارن. دووم نتونستن نمیارم. سردر

نمیواقعاً باورم سختخوببود. قلوها دو شهجفتشونمُردن.

یارن.دووممی

گعادتاشرامزمزهکرد.مثلکسیکهبهمراینیسقهوه

داشتخبرهاراداد.چیزهاییکهشنیدهبود،لرزهبهانداماولیور

 گفت و نمیشه»انداخت باورم نشست.« میز پشت هم او

«حالشونکهخوببود»

معلوممی- دلیلش اما کنم برداری نمونه ازشون خوام

یاددیگه.نمیشه.اینچیزاپیشمی

الس که کرد نگاه را تاک پنجره از ماشینتیکاولیور های

«جرجبایدخیلیناراحتباشه»کشید.گفتدامپزشکرابومی

 تونیدرموردشباهاشحرفبزنه.کسنمیآرهخوب.هیچ-

ایدرسکوتقهوهخوردند.چنددقیقه

 پیچیده»اینیسگفت. همیشه دوقلوها کار سخته. اس.آره

«پیچیده.

فهمم.آره.می-

خوب،بایدبرم.-

ممنونداروهاروآوردی.فت:اولیورگ

***

بهکارشحتماًهایشخمراچککرد.اولیورتراکتوروتیغه

آمدند.آسمانسنگینوخاکستریشدهبود.مثلیککفترمی

پدرشاین توصیفمیشهری. را برفی آسمان اخبارِطور کرد.

هارابهالرنگفتواوچشمانشخیسشداماگریهنکرد.کره

بیشترنگرانهمسرشبود.بعداولیوردوبارهشروعکردبهانگار

بیلیپرسفیده.الرننخندید.امابادلواپسیبهٔدربارهحرفزدن

نگاهشمی شد. خیره تااو دوباره و باز را آدرسدنور که کرد

راکرد.می بلندی فالسک و مقوایی پاکت شد که خانه وارد

الرن دید. آشپزخانه میز روی چاییکنارش و بود نشسته

«اینچیه؟»اولیورپرسید:خورد.می

چندتاساندویچ،یهکمشیرینی،قهوه.-

چند»رنگیتحویلشداد.بهچشمانشنگاهکردولبخندکم

«وقتهازدواجکردیم؟الزمنیستجواببدی.

زدمجوابنخوای.حدسمی-

تاولیورکمپل،منتورومی- بروبهدِنور. هوتویشناسم.

کنی.قضیهرودربیار.نریمنرودیوونهمی

کردم.فکرکنمباالخرهاینکاررومی-

راهدرازیه.پسشببمونالرامی.-

فکرهمهچیروکردی.-

.باًیتقر-
ذارم.گیجروکنارتختتمی90خوبدرهاراقفلکن.تفنگ-
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ترسونی.نیازیبهشندارم.بازداریمنرومی-

خیالمروراحتکن.-

الریسریتکاندادوقبولکرد.

«خوایباهامبیای؟می»اولیورپرسید:

خوادحواسشبهاینجاباشه.مییکبعد-

ام؟مندنبالچی-

بیلیپرسفیده؟-

وچرا؟-

سردرنمیارم.-

پله سمت به اولیور ایستاد. رفت، خونه»ها الرن.اومده مون

«ن.مووایستادهتوایوون

دونم.می-

***

می بود. آشنا دانستبهالرنقولمسیردِنوِرهرچندطوالنیاما

کند.دوبعدازظهربودکهبهالرامیدادهکهشبراتوقفکندونمی

بودمعنینمی راه دِنوِر تا وقتیسهساعتدیگر دادبهترینرسیدو

االرنبودوقتروزرااستراحتکند.دردیکسداگ،جاییکهاگرب

درستوسطهرگزنمی بهراهشادامهداد. هاتداگخوردو رفت،

ساعتشلوغیبهدنِوررسید.

خوردپشتماشیننشستندرترافیکبیشتربهدردفکرکردنمی

رانندگی. تا آنٔچهرهبه از کدام هر کرد. نگاه دیگر هارانندگان

رمی نتیجه این به باشد. پَرسفیده بیلی بیلیتوانست که بود سیده

میان معلول فیلیپینی یک واقع در مردیپرسفیده یا است. سال

پوستبازخمیبدشکلوسطصورتش.سیاه

کردمیاگرپیدایشمی برای»بگوید؟چهخواستبهاو هیچرا

شاید«منیادداشتمیذاری؟ برخونهمنپیداتنشه»یا و «دور

خواستنیمیازوجودشمیناگهاناحساسحماقتکردکهآنجاست.

راستراهالرامیرابگیردوشبآنجابماند.امابااینهمهفقطنیمی

بقیهوجودشدوستداشتببیندیکبیلیپَرسفیدهچهازوجودش.

دانستکهتواندباشد.بومیاستیاسفیدپوست؟میجورموجودیمی

یدسرخپوستشدفهمید.شایدهمهدراشتباهبودند.شابادیدننمی

 اما بامطمئناًبود بود سفیدپوست شاید نبود. شوشونی یا آراپاهو

زدوبهطرفپرسهمیطرفاوناسبیکهایندمیموپوستیتیرهو

جوابفکرهاگفتسرخپوستاست.هیچکداماینهامیسفیدپوست

نبودکهاگراوراببیندچهخواهدگفت.سؤالاین

پیشگرفت.خیابانوآدرسراازاتوبانخارجشدور اهشهررا

داد.ترنشانشمیکثیفیبودوهوایدمغروبکثیفٔمحلهپیداکرد.

جلوی ازٔخانهاولیور جوانیکه زوج پارککرد. کوچکسفیدرنگی

می همینآنجا اگر فهمید زدند. زُل او به وانتشگذشتند در طور

ود،پسپیادهشدوبهشدردسریبرایشدرستمیاحتماالًبنشیند

درزدوکسیجوابشرانداد.درحالیکهازاینکهازسمتدررفت.

شداحساسبدیداشت،خانهرادورزد.هرآنردمیهاپنجرهجلوی

منتظربودسگنگهبانیدنبالشکند.پشتخانهچمنمثلثیِازشکل

یاافتاده یک موتورسیکلتِدایرهزیآورختبود. و شکل زِهوارای

حساسبهدررفته ازجلویچراغِ کاوریآلومینیومیآنجابود. ایزیرِ

لرزیداماایبودردشد.دستانشمیپریدهحرکتیکهباالیتوریرنگ

همکسی باز و زد دربعقبیرا لرزشایستاد. از متوجهششد تا

پله روی نداد. جواب به و نشست سیمانی هوندایٔدوچرخههای

دیگرداشتبهسرعتتاریکمیایکهنه بودنگاهکرد. شد.کهآنجا

دوبارهبهدرنگاهکرد.

ایاولیوربلندشدوبهسمتوانتشرفت.چشمشافتادبهبرگه

یادداشتی پشتبرگه چیزیبود. برچسبِ بود. رویزمینافتاده که

می سعی داشت برگشت. پشتی درب سمت به دوباره کردنوشت.

پشتیبازبهیادداشتشرا در بینچارچوبتوریجایدهدکه زور

روبدوشامبرحولهشد. حالیکهزنیبا در شد، کثیفیظاهر ایزرد

بلندبودوبه«توکدومخریهستی؟»مالید.پرسید:چشمانشرامی

اولیورفکرکرد بهاحتماالًغایتالغر. موادیچیزیمصرفکردهاما

بهاینراحتیقضاوتکرد.اجزایبسیارشودایننتیجهرسیدکهنمی

اشدهیکشظریفصورتشرویصورتباریکشنشستهبودوبابینی

بود.گرفتهاولیوررانشان

کنه؟بیلیپرسفیدهاینجازندگیمی-

بیلیپرسفیدهقرارهاینجازندگیکنه.-

دخترشی؟ذاشتم.دوستداشتمبراشیهیادداشتمی-

اتاقیشم.هم-

دما باشد. خورده سرما که انگار کشی باال بیلیچی»غشرا از

«خوای؟می

مندرویومینگبرامیهیادداشتگذاشته.ٔخونهبیلیتو-

خوب؟-

خوامبدونمچرابرایمنیادداشتشناسمومیاینبیلیرونمی-

گذاشته.

اینهمهراهروازویومینگاومدیواسهاین؟-

احمقانهبهنظررسید.عاًواقگفتحاالکهاومی

زنم.اگرنریبهپلیسزنگمی-

شناسی.بیلیرومی-

بایدبشناسم؟-

بیلیپَرسفیدهسفیدهیاسرخپوست؟-

ایندیگهچهسوالیه؟بهترهازاینجابری.-

شناسمش.فقطرودرِخونهمنیهیادداشتگذاشتهومننمی-

تاه؟چی؟خوامبدونمچهشکلیه.قدبلند؟کومی

گمشو.-

اینراگفتودرراکوبید.

و وانتشرفت سمت به چپاند. توری داخل را یادداشت اولیور

گشتندوسرراهشسبزداشتندبرمینوجوانپشتفرمانولوشد.زوج

■ شدند.ازدورصدایآژیرشنید.ماشینشراروشنکردودورشد.
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 «سفر به پاریس»از ویژه  گزارش 
«زادهنسترنحاجی»عکاس؛«محمدامینپورحسینقلی»بهقلم

 
 گوژپشت هنوز بر فراز نوتردام ایستاده بود

اتومبیل  اند شدهبه من گفت که او و همسرش زلدا، مجبور »

شان را به دلیل هوای نامساعد در لیون بگذارند، و از رنو کوچک

اتومبیل به من پرسید مایلم همراهش با قطار به لیون بروم و با 

پاریس برگردیم یا نه... قرار شد فردای آن روز یکدیگر را ببینیم 

به لیون برویم.  کرد میکه صبح حرکت  السیری سریعو با قطار 

و « و بسیار سریع بود. افتاد میاین قطار در ساعت مناسبی به راه 

پاریس به لیون  السیر سریعمن وقتی همراه با دوستان، سوار قطار 

به یاد این سطور کتاب پاریس جشن  اختیار بیم، شده بود

بیکران، از ارنست همینگوی افتادم. ما برخالف همینگوی، در 

ایستگاه گاردولیون سوار قطارمان نشده بودیم بلکه در یک 

، و ساعتی دوگل شارلایستگاه بعد، یعنی جایی نزدیک فرودگاه 

االتر از انتظار بعد از رسیدنمان به پاریس، بلیت ترن را با قیمتی ب

بود. خیلی تندتر از  السیر سریعخریده بودیم و آن ترن به راستی 

قطاری که بیش از نود سال پیش قرار بود همینگوی جوان و 

اسکات فیتزجرالد خالق گتسبی بزرگ را به لیون برساند. این 

دومین سفر من به فرانسه بود. هرچند سفر نخستین بسیار کوتاه 

دیدی مختصر از پاریس منجر شده بود. اما بود و فقط به باز

بار که به قصد شرکت در کنفرانسی در لیون با جمعی چند این

نفره از دانشجویان و همکاران دانشگاهی آمده بودیم، زمان 

بیشتری برای دیدن و درک کردن وجود داشت. وقتی به لیون 

جام ملتهای  های بازی ٔافتتاحیهرسیدیم، شهر خودش را برای 

نخست اقامتمان خیلی زود  و چهار روز کرد میپا آماده ارو

را با یک برد شیرین آغاز کرد،  اش مسابقهگذشت. فرانسه اولین 

گرچه مقدر بود که قهرمانی را در آخرین لحظه تقدیم تیمی 

دیگر کند. روز پنجم چمدان به دست، دوباره سوار ترن 

ون در بازگشت شدیم و بعد از سه ساعت، ایستگاه گاردولی

پاریس منتظرمان بود. دیوارها و سقف فلزی ایستگاه یادگاری از 

دوران قدیمش داشت، اما دیگر از باربرهایی که در داستان 

تا  آمدند میاثر همینگوری، به سراغ مسافرها « قناری سوغاتی»

 چمدانها را جابجا کنند، خبری نبود. 

 

 

 ٔملغمهر و د کشیدند میهمه باید خودشان بارها را بر زمین 

خط مترو که به  ها دهها، راه خود را از میان از آدم ای فشرده

. به لطف کردند می، پیدا شد میایستگاه مرکزی منتهی 

، دانستند نمیراهنماهای مترو که چیز زیادی از زبان انگلیسی 

را  ها اتاقخط مناسب را پیدا کردیم و کمی بعد در هتل بودیم. 

ان خط، برگشتیم تا آنچه را دیدنی تحویل گرفته بودیم و با هم

پیش خبری نبود. هوا ابری، و سِن هنوز  ٔهفتهاست ببینیم. از سیل 

بود. صف طوالنی برابر نوتردام  اش همیشگیباالتر از حد 

تشکیل شده بود و کلیسا با ابهتی در خور هر بنای سنگی، میان 

 رودخانه سر به باال کشیده بود. برجهای دوقلوی آب شاخهدو 

کلیسا، ستبر و ایستا و صبور، همانجا بودند، سرجایشان برای 

کازیمودوی گوژپشت را دیدم که از  ٔسایهها و من انگار قرن

، حرکت بیسرکشیده بود و مبهوت و  ها شکافمیان تاریکی 

هراسناکی که بر فراز کلیسا نصب  ٔمجسمهمثل یکی از صدها 

شلوغ  ٔمحوطهر آن . اما دیگر دکرد می، پایین را نگاه اند شده

رقصان نبود. فقط توریستهایی  های کولیاثری از اسمرالدا و 

یا در صف طویل ایستاده  گرفتند میبودند که عکس سلفی 

بودند تا به درون تاریخ نگاهی بیاندازند. و این تاریخ، این تاریخ 

چیست  دهد میلعنتی که با گذر سالها و قرنها، به خودش شکل 

نج و امید انسان که همیشه منتظر آینده است. جز همین تالش و ر

 مبهم و دور! ای آینده

، ها مجسمهدرون نوتردام، تاریک، افسونگر، با زرق و برق 

تابلوها و نوای آرام زمزمه و مردمی که مبهوت شکوهی به جای 

مانده از گذشته بودند و آدمهایی که برابر تندیسی یا مقابل 

ن برای صلح دعا کردم. بیرون و م شد میمحرابی چشمانشان تر 

پاریس از  بارانی نیمهکلیسا و از کنار سن، قدم زدن در هوای 

نویسندگان و نقاشان بود و  بخش الهامکه زمانی  هایی کافهبرابر 

برای من هیچ الهامی نداشت جز نشستن بر صندلی و تازه کردن 

 گرد دورهنفسی که از راهی طوالنی بند آمده بود. و نقاشهای 

کنار رودخانه با  فروشی کتاب های دکهنتظر مشتری و م

اورول. تصویرها همانها بود  های پاسقدیمی از آس و  های چاپ

که در دهه سی یا دهه چهل یا دهه هشتاد. اما دیگر کسی روی 
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. و پلی که ناپلئون ساخته بود فقط یک گرفت نمیسن ماهی 

میان صدای آرام ، از شدی میشده بود و شاید اگر دقیق  راه پیاده

 های گلولهاسبان و صدای شلیک  ٔشیههفریاد  توانستی میترافیک 

تا در آخرین جنگ،  تاختند میسربی سربازانی را بشنوی که 

از آن پلهای  تر پایینشکوه او را برای همیشه درهم بشکنند. 

قدیمی و ساختمانهای سنگی با معماری کالسیک که تداعی 

ل تا شانزدهم( بودند، نشان آغاز دوران لویی )از او ٔکننده

مدرنیته هم بر تارک پاریس نقش شده بود. ایفل، آن انبوه برهم 

آهن، با فنس و دیوارهای کاذب  ٔکشیدهریخته و سر به آسمان 

تهدیدهای  ٔدغدغهبدون  دوستها فوتبالمحصور شده بود تا 

بزرگ نمایش،  های صفحهداعش دور هم جمع شوند و از 

شا کنند. اما آن هیاهو و آن فریادهای مردم مسابقه را تما

رنگارنگی که برای تشویق تیمشان از سراسر اروپا سرازیر شده 

بودند با رنگهای آرام پاریس همرنگی 

را با  کشیده نمنداشت. و ما بوی باران و هوای 

بوی گند راهروهای مترو عوض کردیم. با 

و  آمدند میقطارهایی که سر وقت 

 برقی هم نداشتند. ٔپلهبعضی ایستگاههایی که 

دومین روز مقصدمان لوور و اطرافش بود و 

و آن پارک بزرگ بین موزه و خیابان، یادگاری  لیزه شانزه

و اسمهایشان و کاخهایشان باقی  هایشان مجسمهشاهانی که فقط 

و باز هم مردم از  رفت میو  آمد میمانده بود. و رگبار بارانی که 

برای فوتبال و شاید هم کمی برای هنر، همه رنگ، برای خرید، 

، فالش یا بدون فالش، عکس سلفی ها دوربینهمه پشت 

 ها مجسمه. من مبهوت اند بودهتا ثابت کنند در پاریس  گرفتند می

بودم که در همه جای شهر بودند و با نگاه ثابتشان نگاه 

، که از ای ملکهیا  ای شاهزادهشاهی یا  ٔمجسمه. کردند می

ان رنگ پریده و ساییده بود. و درختهای بلند و گذشت زم

صدای آرام ترافیک بدون بوق! و نظم در عبور چراغ قرمز و 

که مقابل لوور علم شده بود. همانی که از مصر  ای افراشتهستون 

آن اشیاء تاریخی، غارتی بزرگ از  ٔبقیهبه یغما رفته بود، به مانند 

و ثروتمند کند. یادمان سراسر ملل شرق، تا مغرب زمین را زیبا 

افتخار سربازان گمنام در انتهای آن بلوار بارانی، با مشعلهای 

همیشه روشن به یاد لژیونهایی که در مستعمرات جنگیده بودند 

تا شکوه امپراتوری را بر مردمی که به زنجیرها بسته شده بودند، 

 به رخ بکشند. اما از آن شکوه چه باقی مانده جز زبان فرانسه در

چند کشور آفریقایی! و روز دوم هم با یاد آن شکوه غروب 

 کرده، به آخر رسید.

به اسم  ساختند میهای باستان برای خدایانشان معابدی رومی

پانتئون. پاریس هم برای خدایانش یک پانتئون دارد که خیلی 

معبد  های دخمهقدیمی نیست و آن خدایان همگی در 

ن رفتیم، پیدا کردنش چندان دشوار . از مترو که بیرواند خوابیده

به سبک  ای دروازهنبود. معبدی برافراشته از سنگ با طاق و 

رومی. درونش هرچه یادگار از خیزش و زایش تمدن فرانسه 

است، به خصوص رنسانس و آنچه نامش شد انقالب کبیر تا 

معنای جدیدی به آزادی و انسان ببخشد، به مثابه تندیس و 

عظیم از داستان  های پرده. اند شدها نقش نقاشی بر دیواره

ژاندارک تا خروش انقالبی مردمی که جز جانشان در برابر 

میان  تر پایینشاهان خودکامه چیز دیگری نداشتند. اما 

معبد، جایی که هوای ایستا و  های سردابه

المپها و پروژکتورها،  رمق کمخنک با نور 

، کرد میفضای گورهای زیرزمین را تداعی 

بسیاری از آن خدایان قلم و اندیشه خفته 

بودند. ولتر و روسو جایی نزدیک هم در 

 ای دخمهمجزا بودند. الگرانژ در  های مقبره

هنوز آن معادالت و روش  دانست نمیخوابیده بود و شاید 

بسیاری از پیشرفتهای قرن آینده است. ماری  ٔهستهحسابش 

مندان شهیر، خفته کوری و همسرش پیر و انبوه دیگری از دانش

، در نور ها سدهو  ها دههبه  توجه بیدر میان گورهای سنگی، 

و مات، در آن مغاک تاریک مانده بودند. و در  رنگ کم

و سرداران و ژنرالهای شمشیر  پیشگان سیاستکنارشان انبوهی از 

 اصالًدر خاطر من باقی نمانده و یا  کدام هیچبسته که نام 

عجیب نیست که امیل زوال و ویکتور  . و آیا اینشناختم نمی

اما فالن امیر کشورگشا از یادها رفته  شناسند میهوگو را همه 

زیرزمینی قدیمی؟! و آن  ٔگورنبشتهیک کتاب یا  ٔصفحهمگر بر 

و نویسنده. آندره مالرو هم آن  مدار سیاستدوتا کنار هم بودند. 

 اش شهپیطرفتر بود. و شاید اگر او هم نویسنده نبود و فقط 

. و آنسوتر، ماند نمیسیاست بود، نامش چنان که باید باقی 

و فریاد دارتانیان و یارانش  آمد میصدای چکاچک شمشیر هم 

در سوگند اتحاد، و فریاد رنج و انتقام کنت مونت کریستو. هنوز 

زنده و تازه به  ها قهرمانیاز میان صد سال زمان، آن فریادها و 

همین است رمز جاودانگی. قلم  . و به راستیرسید مینظر 

های باستان برای خدایانشان رومی
به اسم پانتئون.  ساختند میمعابدی 

پاریس هم برای خدایانش یک 
پانتئون دارد که خیلی قدیمی نیست 

 های دخمهو آن خدایان همگی در 
 .اند خوابیدهمعبد 
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هایش میان گوری سنگی کسی را که استخوان کند میجاودانه 

مکتب رمانتیسم هم،  گذار پایهدوما این  اند الکسجا مانده است. 

در پانتئون خفته بود. پانتئون بر فراز یک بلندی بود و خیابان 

که وقتی نام آنرا بر  شد میمقابلش به یک باغ بزرگ منتهی 

هایم نشست و به همراهان نهیب لواش خواندم، برقی بر چشمتاب

زدم که بیائید. و به یاد آن مقاله از گابریل گارسیا مارکز افتادم؛ 

، همینگوی میشل سنکه در بلوار  1591مبهم در بهار  ٔخاطرهآن 

و به اسپانیایی  رفت میرا دیده بود که به سوی باغ لوکزامبورگ 

همینگوی به اسپانیایی پاسخش داده بود: فریاد زده بود: استاد! و 

خداحافظ رفیق! و اینجا همانجا بود. همان بلوار و همان باغ، 

های منظم، حوضی یادگاری دیگر از شاهان پیشن. با درخت

پوسیده و پراکنده به یادگار از اشراف  های مجسمهبزرگ، 

 ٔشادمانه ٔهمهمه. آمدند میپیشین و مردم امروزی که به تفرج 

عشاق تا از یاد نبریم پاریس  های بوسهکان، نوای موسیقی و کود

شهر عشق است! اما دیگر از همینگوی خبری نیست و از مارکز 

هم. بازگشت با مترو، و مرور نقشه نام یک ایستگاه آشنا را در 

اما آدرس  شویم میپیاده  پارناس مونت. در کند میذهنم روشن 

نما در مترو و تالش برای یافتن . دو نوجوان راهایم آمدهرا اشتباه 

واژه قبرستان در زبان فرانسه. باید یک ایستگاه جلوتر برویم و 

، جایی که بعد از پرالشز مشهورترین پارناس مونتگورستان 

گورها را نهفته دارد منتظر ماست، با قبرهایی که بیشتر اثری 

و  ها تزئینو  ها مجسمههنری هستند تا گور یک مرده. و 

تراشیده. یک تابلو در ورودی قرار دارد با نشانی قبرها  سنگهای

و شهرتها. اما یافتن گورها در میان انبوهی سنگ قبر  ها عنوانو 

و ما هنوز حیران  شود میکار آسانی نیست. صدای زنگ بلند 

و وقت تعطیلی گورستان  ایم رسیده. عصر است و دیر گردیم می

ا و ناآشنا، به سنگ قبر رسیده و از میان آن انبوه نامهای آشن

و محزون از نیافتن گور ژان پل  دهیم میساموئل بکت رضایت 

. شب در شود میسارتر، سومین روز در پاریس هم تمام 

و  اند شدهکه همگی تعطیل  هایی مغازههستیم با  ژرمن سن

شلوغ و خیابانی طوالنی و خلوت و یک مجسمه از  های کافه

 دیدرو!

 ٔخانههای مشهور، و یک خیابان و روز آخر، گشتی میان

مشهورتر، خانه ویکتور هوگو، آپارتمانی به سبک قرن هفدهم 

در سه طبقه، با دیدگاهی به محوطه سرسبز و مجسمه لویی 

و  کند میچندم( و کفی چوبی که با هر قدمی جیرجیر  دانم نمی)

یک بلیت به قیمت هشت یورو! وسایل خانگی همانهاست که 

 های چینیان میز تحریر و همان اتاق مملو از هوگو داشت، و هم

آنتیک که خودش جمع کرده بود و تابلوهایش و تابلوهایی که 

داستانهایش و از بینوایان و  های صحنهبعدها از او کشیدند و از 

آن قهرمانهای بینوا ولی امیدوار و دالور. در پایان اتاق کوچکی 

خر را بیرون . جایی که نویسنده نفس آخواب تختاست و یک 

داد و برای همیشه خاموش شد. اما او خاموش نیست. هنوز 

و از دهان ژان  ها صفحهفریادش را در میان کلمات، در میان 

، از دهان ماریوس، از دهان اسمراالدا، از صدای ملیح و ژان وال

و صدها شخصیتی که در میان  ها دهآرام کوزت، از دهان 

. عصرهنگام، گورستان شنویم می، اند جاودانهزنده و  هایش نوشته

دیگری منتظر است؛ پربازدیدترین گورستان جهان، پرالشز. و 

تا به تعطیلی نخوریم. بر ورودی، یک تابلو  رویم میاینبار زودتر 

است با آدرس تقریبی قبر مشاهیر. و در میان اسامی، خبری از 

را  59 ٔقطعهو آدرس  پرسیم مینامهای ایرانی نیست! از نگهبان 

. اما نویسیم می. و چند آدرس دیگر را هم از روی تابلو دهد می

و قبرهای  ها مجسمههای رنگ و وارنگ و اینجا هم میان سنگ

های دفن خانوادگی، بعضی کهنه و رها در هم پیچیده و اتاقک

شده و بعضی همچنان مورد توجه، یافتن انبوهی از اسمها و 

تی گشتن، بالزاک را ها کاری است بس دشوار. بعد از ساعرسم

بر فراز قبرش و بعد باالتر،  تنه نیم ٔمجسمهبا یک  کنیم میپیدا 

ارکیده و جغدی حک شده بر سنگ  ٔتازههدایت را با گلهای 

. غالمحسین ساعدی در نگرد میمزار که خیره به تماشاگران 

دیگر با یک گلدان گل و تنهایی و تنهایی. جایی باالتر،  ٔگوشه

 ای شیشه ٔدیوارهعجیب مزارش، و یک  ٔمجسمه اسکار وایلد و

اطرافش تا دیگر هیچ زنی بر سنگ قبرش بوسه نزند و بیش از 

رژ لب بر مزار نماند! دو خبرنگار  ای قهوهاین نقشهای سرخ و 

برای فوتبال و یک پیرمرد مهربان  اند آمدهکه  بینیم میایرانی را 

و آنجا  گذراند یمفرانسوی که اوقاتش را در میان این گورستان 

های ایرانی را. و . حتی نامشناسد میرا بدون نقشه، تمام و کمال 

شاعر را با حروفی  ٔالفونتهو  بینیم میبا راهنمایی او، قبر مولیر را 

شان. و نیز سنگ قبر عجیب ویکتور به التین بر فراز آرامگاه

شوند! و عاقبت مزار  دار بچهتا  کنند مینوار، که زنها لمسش 

رسل پروست، جایی در جستجوی زمان از دست رفته! و ما

. و صدای گردیم برمی. با مترو شود میپاریس اینگونه تمام 

بلندگوهای مترو که به زبان فرانسه خبر از تعطیلی چند ایستگاه 
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. تظاهرات بخاطر بیکاری، تهدید به اعتصاب و بازگشت دهد می

در استرس درست وسط فوتبال و صبح روز بعد،  ها ناآرامی

. شویم میاعتصاب احتمالی مترو و تاکسی، راهی فرودگاه 

تا  خورند میمهر  ها گذرنامهو  دهیم میرا تحویل  ها چمدان

 گوید میاروپا هم همراه با پاریس به پایان برسد. همینگوی 

پاریس جشنی بیکران است، بدون توقف. و هواپیما اوج 

. شود میتمام . پاریس جشنی بیکران است. پاریس گیرد می

 بیکران است که پایانی ندارد. ای خاطرهپاریس 

 
 کلیسای نوتردام )که به زبان فرانسه به معنی بانوی ما، است(

 

 داخل کلیسای نوتردام

 
 معبد پانتئون در پاریس

 

 مزار ماری کوری و پیر کوری در پانتئون

 

 ور هوگو و امیل زوال، پانتئونویکت
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ویکتور  ٔموزه خانهویکتور هوگو در  های نوشتهدست 

  میز تحریر ویکتور هوگو و عکس پایینهوگو

 
و در  قدیمی ویکتور هوگو های صندلیو  ها چینیاتاق 

 پایین تخت خواب وی

 
صادق هدایت، غالمحسن ساعدی و مارسل مزار  

 پروست در آرامگاه پرالشز
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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/

